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 چکیده

امروزه آسیب های اجتماعی چنان بنیان هاای جامهار  ا ت اا تاا یر     

قرا  داده اسا کر تالش و هما همر اقشا  جامهر  ا می طلبد. تمامی نهاد 

ها و سازمان های  سمی و غیر  سمی باید د  مقابل ا رات و نتایج آسایب 

شرفا آن جلاگییری بار عمال آو ناد. های اجتماعی مقا بلر کنند و از پی

 وانشناسان د  این میان نقش کلیدی و م گ ی  ا ایفاا مای کنناد. هاد  

بر سی نقش مشاو ان و  وانشناساان د  کااهش از آسایب هاای »پژوهش حاضر

اسا. این پژوهش تگصیفی و از نگع کتابخانر ی )مارو ی  اساا. « اجتماعی

مقالر کر د  حگزه آسیب های اجتماعی تالیف شده  10تهداد حدودا بیش از 

بگد، مطالهر شده اسا. نتایج استخراج شده از این بر سی هاا نشاان مای 

دهد کر: آیاه ساختن والدین و فرزندان نسبا بر آسیب های اجتمااعی مای 

تگاند آنها  ا د  مقابل این نگع آسیب ها مقاوم تر ساازد، مشااو ان و 

انگاع کالس می تگانناد افاراد جامهار  ا آیااه   وانشناسان با بریزا ی

سازند، مد سار د   اس نااام آماگزش و پارو ش نقاش حیااتی د  کااهش و 
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طالق، خگدکشای نگجگاناان، امروزه آسیب های اجتماعی مانند بزهکا ی،    

فرا  از مد سر، ا تباط با جنس مخالف، دزدی و خیلی از مگا د دیگار د  

نتیجر عگاملی مانند مشکالت اقتصاادی، عادم ا تبااط صا یل والادین باا 

فرزندان، بیکا ی، نبگد  بات شغلی خانگاده ها، فاصلر سانی زیااد باین 

ب، عدم انتقاا  مهاا ت ان و والدین، سبک های فرزند پرو ی نامناسفرزند

آسایب هاای اجتمااعی از آن  های زندیی از طر  والدین بر فرزندان اسا.

ترین سارمایر جگاماع یهنای سارمایر  جها کر د  کمین نابگدی پار ا زش 

تر اند و آنان  ا د  چنگا  عگا ض و پیامد سانسانی مخصگصا نگجگانان نش

اند، این آسیب هاا  های منفی خگد یرفتا  نمگده اند، بسیا  حائز اهمیا

عالوه بر تهدید سالما جسم و  وان افراد، د  جنبر های اخالقی، اجتماعی و 

جبران ناپذیری بر جای می یذا ند، اقتصادی جامهر نیز آ ا  زیان با  و 

لذا مگضگع حائز اهمیتی بارای مطالهاات پزشاکی،  وانشاناختی و جامهار 

ا ش های سازمان بهزیساتی طبق یز  .1394شناختی می باشد)زندی و  ضایی، 

کشگ ، طی سا  های اخیر، آسیب های اجتماعی د  کشگ  ما بر طاگ  متگسا  

 . د  1387د صد  شد داشتر اسا)ستاد مبا زه با مگاد مخد ،  15هر سا ، 

نگجگان بر دالیل شری   شدی و هیجانی از  ،بین یروه های مختلف د  جامهر

آما ، یک پانجم جملر حساس ترین یروه های آسیب پذیر جامهر هستند. طبق 

د صد از ایان یاروه  58گجگانان تشکیل می دهند: کر ناز جمهیا جهان  ا 

 . 1395سنی د  کشگ های د  حا  تگسهر زندیی مای کنند)حساین جهفرپاگ ، 

سالما جسمانی، اجتماعی و  وانی نگجگاناان،  مهم دانستن و تگجر ویژه بر

اهمیاا مشاکالت از اقدامات مهم و ا زشمند برای آینده هر کشاگ ی اساا. 

آسیب های اجتماعی بر حدی اسا کر ایر  وش های  ا برای مقابلر با ایان 

پدیده نگ، طراحی نشگد و عمگم مردم برای مقابلر با آن آماگزش نبینناد 

زش های اخالقی و ملی انسان ها  ا بر خطار مای بر مرو  زمان فرهنگ و ا 

اندازد. پدیده های نگظهگ  ماننده اینتزنا، فضای مجازی، مااهگا ه کار 

 ند یک تیغ دو لبر هستند کر باانبر آسیب های اجتماعی می شگند ما منجر

مگزش ص یل و فرهنگ سازی مردم تگس  سازمان های مربگطر مخصگصا آماگزش آ

اسی و مشاو ه می تگان عقالنیا ا تباطی  ا یساترش و پرو ش، ناام  وانشن

داد، د  غیر این صگ ت با استفاده نامناسب ا رات زیان باا  زیاادی  ا 

 . ایر مشکالت اجتماعی کار د  1388د  جامهر ایجاد خگاهد کرد ) فاضلی، 

بیشتر کشگ ها مخصگصا کشگ  ایران وجگد دا د حل نشگد نسال هاای آیناده 

د  فا کر با فرهنگ و تمدن های اسالمی بیگانر خگاهاد کشگ  بر سمتی خگاه

  بیان می کنند کر باروز آسایب 1393بگد. ابراهیم پگ  کگملر و خزایی )

نر ساز نگع جدیدی از آسیب یمدید مانند فضای مجازی می تگاند زهای نگ پ

میزان شیگع بر آسایب هاای اجتمااعی د  کساانی کار  .های اجتماعی باشد

راسا )مهماا زاده زنجاانی، ر ی با مشاو  ندا ند بیشتا تباط مگ ر و مک

مشاو ان و  وانشناسان بر دلیل آیاهی و آسیب شناسی جنبار هاای  . 1397

مختلف آسیب های اجتماعی کمک شایانی  ا بر اقشا  مختلف جامهر از جملر 

 یروه های آسیب پذیر جامهر می کنند. 

  استدال  می کند کر جامهر ایران بر ل اظ قرا  یرفتن 1392وکیل ها )   

د  دو ه تا یخی خاص، از جنبر های یذا  امروز عالوه بر ت گالت هگیتی د  

دو ه تا یخ صنهتی ت گالت دو ه پسا صنهتی، فضای مجازی و آسایب هاای آن 

می شگد  ا نیز تجربر می کند و از آنها تا یر می پذیرد. لذا پیش بینی 

د  آینده ساختا های اجتماعی و فرهنگی نیز مانند هگیا فرهنگای افاراد 

 وانشناساان ایار جامهر دستخگش ت گالت بنیادین و تغییرات اساسی شاگد. 

بخگاهند جامهر  ا برای چالش های آینده آماده کنناد، بایاد مها تهاای 
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تا  گزندویژه ای  ا از طریق بریزا ی کا یاه های آمگزشی بر آن ها بیام

افراد جامهر مها ت های الزم  ا یاد بگیرندکر براساس آن بر تگانند بار 

زندیی و مشکالت احتمالی مسل  شگند؛ زیرا برای یادییری نبایاد پایاانی 

از همین  و این ت قیق باا هاد  بر سای نقاش مشااو ان و  د  نار یرفا.

کا هاای و همچناین باا دادن  اه وانشناسان د  کاهش آسیب های اجتماعی 

 مقابلر با این آسیب های اجتماعی بر وجگد آمده اسا.

 

 بیان مساله

آسیب های اجتماعی مانند خگدکشی نگجگانان، طاالق، بیکاا ی، ا تبااط    

های نامشروع و ... باعث کند شدن پیشرفا های جامهر می شگد. نگجگاناان 

یری، با داشتن ویژیی های از قبیل هیجان طلبی، خطر پذیری و ت ریاک پاذ

مستهد آسیب های اجتماعی و پرخطر هستند. مناگ  از  فتا های پرخطر، هر 

یگنر  فتا ی اسا کر مگجب تهدید سالما جسمانی و  وانی و اجتمااعی فارد 

شگد و این  فتا ها از  انندیی مخاطره آمیاز تاا مصار  ماگاد مخاد  و 

از  . شابکر هاای اجتمااعی 1394خشگنا  ا د برمی ییرد) منصگ  کیاایی، 

جملر مگا دی هستند کار د  تشادید آسایب هاای اجتمااعی دخیال هساتند. 

تا یرات شبکر های اجتماعی بر مسایل تربیتی خانگاده: فضای مجاازی بار 

مسایل تربیتی خانگاده تا یرات جبران ناپذیری می یذا د، یساترش فضاای 

مجازی د  حگزه  ابطر فرزندان و والادین نیاز تغییراتای  ا بار وجاگد 

اسا کر از جملر آن کاهش نقش خاانگاده بار عناگان مرجاع، کااهش  آو ده

ا تباط والدین با فرزند، شکا  نسلی بر دلیل  شد فناو ی، از ین  فاتن 

حریم بین فرزندان و والدین و ایستادن د  برابر یکی از والدین یا هار 

  . 1394دو  ا نام برد )سمیهیانی و حاجی م مد جگاد خشکر، 

تا یرات فضای مجازی بهنگان یکی از آسیب های اجتمااعی چند مگ د از    

 :1393بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامهر بر نقل از حمید فالحتی، 

انتخاب همسر د  فضای مجاازی: خاانگاده د  جامهار ایرانای، جایگااهی 1.

اساسی دا د و برای ت کیم آن باید تالش کرد. یکی از مگضگعاتی کر کانگن 

از تشکیل تهدید می کند، اشتباه د  انتخاب همسر اساا. خانگاده  ا پیش 

ازدواج و همسریابی اینترنتی، دو واژه ای اسا کار د  ایان عرصار شاکل 

یرفتر و این مگضگع  ا بر عاملی تهدیاد آمیاز و چاالش برانگیاز بارای 

جامهر تبدیل کرده اسا کر د  صگ ت  شد و فراییری آن تبهات زیادی برای 

خگاهد داشا. همسریابی اینترنتی با اینکر ممکن اساا خانگاده ها د  پی 

 مراحل نهادینر شدن د  کشگ   ا طی کند؛ اما باز هم باتگجر بار ماهیاا

ان هاا از واقهیاا هاا و اساتفاده از پنهان فضای مجازی برای فرا  انس

 نقاب د  مقابل یکدیگر، یک شیگه ان رافی اسا.

: یکی از مسایلی کر د  نهای .ان رافات و  واب  نامشروع د  چا  وم ها2

از منکر د  جامهر باید بر آن تگجر کافی شگد منکارات  ایاج د  جامهار 

اسا. پدیده ای بر نام فساد و ف شا د  تاال های یفتگگی مجازی د  جریان 

اسا؛ مسالر ای کر بر جرات می تگان آن  ا بر فاجهر قارن بیساا و یکام 

جرهای مختلف از جملار تلگارام نام برد. پدیده دیگری کر امروزه د  مسن

شاهد آن هستیم، د خگاسا های متهدد مبنی بر ا تباط نامشاروع باا جانس 

 مخالف اسا.
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.چا های خامگش و جنسی: ضریب نفگذ اینترنا  وز بر  وز د  کشگ  ما د  3

میلیاگن ایرانای بار  45حا  افزایش اسا. طباق آخارین آماا ، بایش از 

میلیگن نفر از آناان  ا جگاناان  29کراینترنا دسترسی دا ند؛ د  حالی 

تشکیل می دهند. انفرادی شدن زندیی اجتمااعی و جادایی از خاانگاده د  

الیان نیساا؛ تنها ایراد ناشی از این زنادیی آنکنا  اعتیاد اینترنتی، 

بلکر نگع کا بری و  ابطر با افراد د  فضای مجازی و بر عباا ت دیگار، 

سا کر قسمتی از دومین جرایم اینرنتی فرهنگ زیسا مجازی آنان، ایرادی ا

بر این مگضگع بر میگاردد. د   -کر عنگان غیراخالقی  ا یدک می کشد-کشگ 

برنامر های جدید، افراد حریم خصگصی خاگد  ا خگدشاان نقای مای کنناد، 

صی کر یاه هام خاال  عار  و شارع افراد با ا سا  عکس ها و پیامهای خصگ

و ز  ا وا د زندیی خاگد مای کنناد و افراد سگ استفاده یر و غرض  اسا،

 باز این آغاز چا های خامگش و جنسی اسا.

مشاو ان،  وانشناسان و متگلیان تهلیم و تربیا باا تگجار بار نقاش    

د  جامهر  دا ند می تگانند مشکالت مگجگد  ا حل و فصل کنند.  کر  کلیدی

د مای  وانشناسان  و مشاو ان از طریق کا یاه های کر بریازا  مای کننا

تگانند دانش آمگزان  ا کر از مهم ترین کاا بران و اساتفاده کننادیان 

فضای مجازی هستند، از چیستی و چگگنگی آسیب های اجتماعی مخصگصا آسایب 

د سر نیز بار عناگان یکای از م              های نگپدید آیاه سازند. 

ر سان مهم ترین نهادهای  سمی و آمگزشی کشگ  کر همر کگدکان با  سیدن ب

ت صیل وا د آن می شگند مگظف اساا تاا باا تمهیادات الزم و مفیاد، باا 

باالبردن سطل دانش و آیاهی دانش آمگزان آنهاا  ا د  برابار  فتا هاای 

وزه د  جها پیشگیری، پرخطر و ناسالم م فگط و مصگن نگاه دا د. ایر امر

اسای آسیب های اجتماعی کا های الزم از طار  نااام  وانشن کنتر  و کاهش

کشگ ، سازمان آمگزش و پرو ش و سایر نهادهای مربگط انجام نگیرد بی شک 

سرمایر های مادی، مهنگی، انساانی و اجتمااعی ا زشامندی  ا کار هماان 

کگدکانمان هستند از دسا خگاهیم داد و از سگیی تهامل باین خاانگاده و 

اس و با سایر ناام ها د  امر دو  ماندن از آسیب های اجتماعی بسیا  حس

 . د  سا  های اخیر پژوهش های 1395مهم اسا )حسین جهفرپگ  و همکا ان، 

زیادی د  مگ د نقش مشاو ان و  وانشناسان و بر طبع آن آمگزش و پارو ش 

د  کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی شده اسا از جملار: )فالحیاان، 

  و 1396ی، ؛ حسین پگ  و عارب ماگمن1395؛ حسین جهفرپگ  و همکا ان، 1394

غیره. اما  وی  وش های کا بردی و عملیااتی د  جهاا کااهش آسایب هاای 

اجتماعی کمتر کا  شده اسا. هد  اصلی این مقالر نقد، بر سی و ا زیابی 

مقاالت نگشاتر شاده د  حاگزه آسایب هاای اجتمااعی باا م گ یاا نقاش و 

کار کا کردهای  وانشناسان و مشاو ان اسا. این مقالر دنبا  ایان اساا 

مشاو ان و  وانشناسان چر نقشی د  کاهش و پیشگیری آسیب هاای اجتمااعی 

 دا ند. 
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 پیشینه پژوهش

بر سی نقاش آماگزش و پارو ش د  »   د  1397علی مجمدی و عبداللهی )   

د یافتند کر  یشر ی اغلب آسایب پاذیری « پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 ا بایاد د  عادم آشانایی کاافی آن هاا باا های اجتماعی دانش آمگزان 

مها تهای اجتماعی دانسا؛ بر طگ ی کر نقطر کگ ی د   شد شخصیا دلخاگاه 

و اجتماعی جگانان وجگد دا د و آن این اسا کر متاسفانر جگانان اماروز 

خگد  ا نشناختر اند و بر تگان و قد ت خگد باو  ندا ند، بار عاالوه از 

د آیاهی ندا ند. مع الگصف بر سی نقش آمگزش شرای  و مگقهیا اجتماعی خگ

 مها تهای اجتماعی د  کاهش آسیب های اجتماعی د  مدا س ضرو ی اسا.

بر سی نقش  وانشناساان د  پیشاگیزی »   د  1397مهما زاده زنجانی )   

د  یافتند کر میزان شیگع ان رافات اخالقی کسانی « از آسیب های اجتماعی

ا ند د  سطل متگس  بر باال اسا. نتاایج ت لیال کر با مشاو  ا تباطی ند

همبستگی نشان می دهد بین سرمایر اجتماعی، وضاهیا مگلفار هاای عگامال 

 وانی، میزان دینادا ی و مهاا ت هاای ا تبااطی باا ان رافاات اخالقای 

 همبستگی مهنادا ی وجگد دا د.

بر سای تاا یر شابکر هاای »   د  1396حسین پاگ  و عارب ماگمنی )     

یافتند کر بین شابکر هاای اجتمااعی د « اعی بر هگیا نهاد خانگادهجتما

مجازی و هگیا نهاد خانگاده  ابطر مهنا دا ی وجگد دا د. بادین ترتیاب 

کر برخی ویژیی های شبکر های اجتماعی مجاازی از جملار م ای  تهااملی، 

فضای صمیمی و احساس  ضایا، یاروه هاا و اجتماعاات مجاازی و م تاگا و 

کر های مجازی تا یر یرقابل انکا ی بر هگیا نهاد خانگاده و تگلیدات شب

 ا زش های این نهاد مقدس دا د

بر سی نقش مشاو ه بر کاهش آسیب »   د  1395 نایگم ر  و همکا ان )    

د یافتناد کار عگامال مساتهد « های اجتماعی و  اه های پیشاگیری از آن

مگا دی هساتند  مانناد: ویژیای هاای کننده ی بروز آسیب های اجتمااعی 



6 
 

خانگادیی) نایر خانگاده های از هم یسیختر شاکا  فکاری و عااطفی باین 

بی بناد و باا ی د  خاانگاده هاا ،  والدین و فرزندان، ضهف اخالقای و 

دوستان ناباب و فشا  یروه همساالن، نداشتن آیاهی کامال افاراد جامهار 

نامناساب مخصگصا نگجگانان د  زمینار مهاا ت هاای زنادیی، برخگ دهاای 

والدین، ویژیی های سنی و قرا  داشتن د  سنین بلگغ) نایار خگدم اگ ی، 

استقال  طلبی، سرکشی د  مقابل بز یترها، اختال  د  هگیا فردی . عگامال 

بازدا نده ی بروز آسیب های اجتماعی: باال بردن عزت نفس د  نگجگاناان، 

شاا  مختلاف تگجر بر تربیا دینی و افزایش ایماان و دیان بااو ی د  اق

جامهاار مخصااگص نگجگانااان، آمااگزش مهااا ت هااای زناادیی و اجتماااعی باار 

نگجگانان، برقرا ی ا تباطات مناسب و صمیمانر تر والدین با فرزنادان، 

 .ت های زندیی و اجتماعی بر والدینآمگزش مها 

  د  1395پری عطاایی کچاگیی، اباراهیم انصاا ی و مساهگد کیاان گ )   

ا زشای ر استفاده از فضای مجاازی بار نااام ا یت لیل جامهر شناختی ت»

د یافتند کر امروزه  شد  سانر ها و خاصر اینترناا  « افراد خانگاده ها

با و ود بین افراد همر نگع  واب   ا دستخگش تغییر کرده اساا. تغییار 

د  سیستم حقگق و تکالیف و ا زش های خانگاده ها نشانگر ایان اساا کار 

بر آنهاا بار فرهناگ و ا زش هاا و هنجا هاای  و ود  سانر ها و دسترسی

مگجگد د  جامهر تا یریذا  اسا. و همچنین نتیجر ی مقایسار ی میاانگین 

ناام ا زشی دینی و خانگادیی نشان می دهد کر اسفاده از فضای مجازی د  

 خانگاده شهری از  وستایی باالتر اسا

د  افازایش  بر سی چگگنگی تاا یر بیکاا ی»  د  1394زندی و  ضایی )   

بر این نتیجر  سیدند کار بیکاا ی و عادم حضاگ  د  « آسیب های اجتماعی

ها د  افازایش آسایب هاای اجتمااعی  فضاهای حاگزه ی اقتصاادی از دو ج

تا یریذا  اسا: نخسا آنکر افراد د  یروه های کر د  این فضاها ایجااد 

ی شگند می شگدهگیا یابی یروهی می کنند و از حمایا اجتماعی برخگ دا  م

و عدم هگیا یاابی و برخاگ دا ی از حمایاا یروهای )بار عناگان عگامال 

اجتماعی کر نقش تهیین کننده ای د  سالما اجتماعی انسان دا د  بر اساس 

نطریر های مرتب  با این ب ث د  افزایش آسیب های اجتماعی ماگ ر اساا. 

شگد    دوم آنکر بیکا ی منجر بر عدم تامین نیاز مالی افراد جامهر می 

و این مسالر بر دلیل ناکامی منزلتی و عدم دستیابی بر اهدافی کار بار 

 دنبا  دا د،  یرایش افراد بر آسیب های اجتماعی  ا افزایش می دهد.

  د  پژوهشای 1392طاهره خدامرادی، فرحناز سهادت و طیبر خدامرادی )   

  «بر سای میازان تاا یر فضاای مجاازی بار ا زش خاانگاده » با عناگان 

د یافتند کر بر سی نمگنر ی مگ د مطالهر، نشان می دهد کر ا زش ها، د  

میان افراد خانگاده های کر از فضای مجازی استفاده می کنند و افارادی 

ند؛ همچناین ایان ا زش هاا د  باین  کر استفاده نمی کنند، تفااوت دا 

، استفاده کنندیان از فضای مجازی بر حسب زمان استفاده ) وزانر، هفتگی

ماهانر  تفااوت پیادا مای کنناد. حاداکار تفااوت میاانگین ا زش هاای 

خانگادیی، مربگط بر افرادی اسا کر از فضای مجازی برای ب ث علمی بهره 

می ییرند و حداقل آن مربگط بر افراد خانگاده هایی اسا کر از این فضا 

 برای چا، استفاده می کنند.

بر سای » پژوهشای باا عناگان  د  1390رخ نیا و اعام لطفای ) حیم ف   

د یافتند کار یافتار هاای آماا ی د  « تا یر فضای مجازی بر مد یرایی 
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د صد دانشجگیان بار فضاای مجاازی  95مجمگع حاکی از آن اسا کر بیش از 

سااعا  از زنادیی  2-1د صد دانشاجگیان باین 40دسترسی داشتر و بیش از 

نند. و همچنین آزمگن  وزمره خگیش  ا د  فضای مجازی اینترنا س ری می ک

های آما ی نیز نشان داد با افزایش میزان تا یر پاذیری پاساخگگیان از 

 فضای مجازی، یرایش بر مد یرایی نیز افزایش پیدا کرده اسا.

بر سای آسایب هاای »  د  1390امیر علی د ستی، اید  و بهدا وناد )    

ر بر یافتار بیان کردند کر با تگج« نگپدید د  نگجگانان شهرستان شگشتر

های بر عمل آمده د  این ت قیق، بین قانگن یریزی، افا ت صایلی، کااهش 

فهالیا های اجتماعی، خشگنا و پرخاشگری، انگاع اختال   وانی و جسامی و 

عدم مسگلیا پذیری د  نگجگانان و یرایش بر آسایب هاای نگپدیاد  ابطار 

مشااکل مهنااا دا ی وجااگد دا د و جامهاار بایااد تاادابیری  د   فااع ایاان 

 بیاندیشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی

 بر سی نقش مشاو ان و  وانشناسان د  کاهش آسیب های اجتماعی 

 اهداف جزیی

 بر سی تا یر کا یاه های آمگزشی د  آسیب های اجتماعی

 بر سی تا یر  وانشناسان د  کاهش  فتا های پرخطر نگجگانان

 نگجگانانبر سی تا یر مشاو ان و  وانشناسان د  خگدکشی 

 بر سی تا یر مشاو ان و  وانشناسان د  خگدکشی نگجگانان

بر سی نقش کا کردی  وانشناسان و مشاو ان د  آیاه ساختن اقشا  مختلاف 

 جامهر نسبا بر آسیب های اجتماعی مخصگصا آسیب های فضای مجازی
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 تحقیق سواالت

 تا یر کا یاه های آمگزشی د  کاهش آسیب های اجتماعی چگگنر اسا؟

 تا یر  وانشناسان د  کاهش  فتا های پرخطر نگجگانان چگگنر اسا؟

 تا یر مشاو ان و  وانشناسان د  خگدکشی نگجگانان چگگنر اسا؟

 تا یر مشاو ان و  وانشناسان د  خگدکشی نگجگانان چگگنر اسا؟

تا یر نقش کا کردی  وانشناسان و مشااو ان د  آیااه سااختن اقشاا     

آسیب های اجتماعی مخصگصا آسیب های فضاای مجاازی  مختلف جامهر نسبا بر

 چگگنر می تگاند باشد؟

از این  و برای پاسخ یگیی بر چنین ساگاالتی و جلاگییری از افازایش    

آسیب های اجتماعی د  آینده، ضرو یسا تا یراتی کر آسیب هاای اجتمااعی 

ر بر جامهر مخصگصا قشر نگجگان می یذا د بر سی شگد، تا از ایان  اه با

 اقدمات و  اه کا های اساسی د  زمینر آسیب های اجتماعی  دسا یافا.

 روش تحقیق

 وش ت قیق حاضر کیفی و از نگع کتابخانر ای)مرو ی  اسا و می خگاهد    

مشخص کند کر مشاو ان و  وانشناسان چر نقشی  ا د  کاهش و پیشگیری از 

اطالعات از کتاب ها و آسیب های اجتماعی داشتر اند. برای بدسا آو دن 

مقاالتی کر د  سا  های اخیر آسیب های اجتماعی و  اه های پیشگیری از 

آن نگشتر شده بگد، استفاده شده اسا. د  ت قیقات تگصیفی م قق بر 

پدیده ها و متغیرهای مگ د تگجر، نگرش سط ی یا بر اصطالح نگرش پروازی 

شاخ و برگ می دهد و  دا د. یهنی آنچر  ا هسا تگصیف می کند و بر آن

هیچ یگنر ت لیل و تهمیم آما ی از یافتر ها بر عمل نمی آو د. این نگع 

ت قیق آنچر  ا کر هسا تگصیف می کند و بر شرای  یا  واب  مگجگد، 

عقاید متداو ، فرایندهای جا ی، آ ا  مشهگد یا  وندهای د  حا  یسترش 

ت برای آزمگن فرضیر یا تگجر دا د. ت قیق تگصیفی شامل جمع آو ی اطالعا

پاسخ بر سگاالت مربگط بر وضهیا فهلی مگضگع مطالهر می باشد) خاکی، 

1378.   

 بحث و نتیجه گیری

هد  اصلی این مقالر بر سی نقش مشاو ان و  وانشناساان د  کااهش و     

پیشگیری از آسیب های اجتماعی اسا. مطالر و جمع بندی مطالهاات انجاام 

نشناسان و مشاو ان و  د   اس همار ایان هاا نااام شده نشان میدهد  وا

بارای آمگزش و پرو ش نقش اساسی  ا د  کاهش آسیب های اجتماعی دا ناد. 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نهاد آمگزش و پرو ش  ا باید مگ د تگجر 

قرا  داد و با انجام طرح ها و برنامر های تادوین شاده، بارای داشاتن 

 وانشناساان و مشااو ان باا  . 1391داشا) فت ی، جامهر ای سالم یام بر

تگجر نقش  م گ ی کر د  آمگزش جگانان و نگجگانان دا ند می تگانند باا 

بریزا ی کا یاه های آمگزشی و مها ت های زندیی، افراد جامهر  ا هر چر 

بیشتر د  مقابل آسیب های اجتماعی مقاوم و آیاه سازند. د  همین  ابطر 

از ت قیقات انجام شده مشخص یردیده اسا کار عملکارد مطلاگب  د  بسیا ی

والدین آ ا  حفاظتی کگتاه مدت و بلند مادت  ا پیشاگیری از  فتا هاای 

پرخطر و آسیب های اجتماعی د  نگجگانان د  بر دا د و وجگد ا تباط باز 



9 
 

و کیفیا باال با نگجگاناان و والادین و بر سای و کنتار  فهالیاا هاای 

یشگیری از این  آسیب ها مگ ر اسا. مشاو ان و  وانشناسان نگجگانا د  پ

بااا آمااگزش همگااام نگجگانااان و والاادین د  زمیناار پیشااگیری و کنتاار  

 فتا های پرخطر و آسیب های اجتماعی مگافق اند: د  صگ ت عدم آمگزش بر 

نگجگانان، د  مگاجهر با مگقهیا های آسیب زا وی نمی داند کر باا ایان 

رخگ د کند، ممکن اسا نگجگان د  جمع دوساتانر خاگد ایان مهضالت چگگنر ب

مگا د  ا با هم ص با کنند و اطالعات غلطی  ا بر یک دیگر انتقا  دهناد 

یا اط سایر منابع اطالعات ناقصی و ناکاملی  ا د یافا کنناد پاس بهتار 

اسا آنان نیز همراه والدین آمگزش ببینند. ایر آمگزش ها از طر  فاردی 

ز انجام شگد دیگر سرا دوستان و افراد دیگار نمای  ود کار آیاه و دلسگ

پاسخ ناد سا و نامناسب د یافا کند و بسیا ی از چیزها  ا نگجگان باید 

کر نگجگان می خگاهد و بر صگ ت مستقیم بشناسد آمگزش از آنجا شروع شگد 

بر آنجا ختم شگد کر فرادهندیان می خگاهد، تا یر زیادی خگاهاد داشاا) 

نتایج پژوهش های نگیسندیان نشان می دهند   .1390و طباطبایی، آتش نفس 

کر آسیب های اجتماعی ایر بر مگقع شناسای و آسایب شناسای شاگند قابال 

کنتر  و پیشگیری هستند. بر مناگ  کاهش آسیب هاای اجتمااعی د  جامهار 

 اهکا های ا ائر شده اسا کر د  صگ ت اجرای آنها می تگانند  مار بخاش 

 باشند:

تگجر بر این کر بیشتر قربانیان آسیب هاای اجتمااعی جگاناان و با .1

نگجگانان هستند آمگزش مها ت های د  زمینر اجتماعی و زنادیی مای 

 تگاند مگ ر باشد.

از سنین پایین مخصگصاا د  مادا س ابتادایی و متگساطر او  و دوم  .2

آمگزش انگاع مها ت ها می تگاند تا یر عمیق د  نگاجگانان داشاتر 

 باشد.

 هاا خاانگاده آشنایی برای  های برنامر و ها کتاب تدوین و راحیط .3

 آن. با مقابلر های  اه و اجتماعی های آسیب با

 اجتماعی. های آسیب خصگص د  تخصصی -علمی های کنگره بریزا ی .4

 کشگ . سراسر د  اجتماعی او ژانس خدمات ا ائر .5

 دیادیان آسایب بارای اجتمااعی هاای آسیب شناسنامر تهیر و تدوین .6

 اجتماعی.

 اجتماعی. های آسیب با مقابلر برای مردم همکا ی و حساسیا افزایش .7

 جهاا اجتمااعی دیدیان آسیب از دقیق اما ی بندی طبقر و آو ی جمع .8

 ها. آن بر مناسب خدمات ا ائر

 پیشاگیری بر نسبا حکگمتی های نهاد کلیر مابا نگرش و ا اده وجگد .9

 مختلف. سطگح د  اجتماعی های آسیب از

ر بروشگ ها د  جها آیاهی از آسیب های اجتماعی و پخش آنها د  تهی .10

 بین اقشا  آسیب خیز جامهر.

 

 

 منابع

بر سی ان رافات و آسیب های اجتماعی: چشم   .1387آشتیانی،  فاضل. )   

 .ایران، ستاد مبا زه با مگاد مخد انداز آسیب ها و تهدیدات اجتماعی 
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آسایب هاای   .1391کامیاان خزایای. )پگ  کگملر، سامیرا و ابراهیم    

نگپدید؛ شبکر های اجتماعی مجازی د  کماین خاانگاده ایرانای، نخساتین 

 .جتماعی نگپدیدکنگره ملی فضای مجازی و آسیب های ا

 . دونیمار آسایب هاا ) 1395آتش نفس، الهر، طباطبایی، سید مگسی. )   

جتمااعی د  بر سی عگامل مستهد کننده و باز دا نده باروز آسایب هاای ا

 .6دانش آمگزان.  شد، دو ه 

 نایگ م ر ، غالمرضا، م مدیان، شهرام، عا    ستگا ، م ماد، یلازا     

 کااهش بار مشااو ه نقاش  . بر سی1396نیا، م مد، پیر آینده، پروین. )

آن. سگمین همایش ملای پاژوهش  از پیشگیری های  اه و اجتماعی های آسیب

 و مطالهات اجتماعی ایران.های نگین د  حگزه علگم انسانی 

هفرپگ ، مرجانار، جهفرپاگ ، فیاروزه. حسین جهفرپگ ، سهیده، حسین ج   

بر سی سهم آمگزش و پرو ش د  کاهش آسیب های اجتماعی، پنجمین   . 1395)

 .شناسی، مشاو ه و مددکا ی اجتماعیهمایش ملی  وان

ای اجتماعی  . تا یر شبکر ه1396حسین پگ ، جهفر، عرب مگمنی، علی. )   

مجازی بر هگیا نهاد خانگاده. فصالنامر برنامار  یازی  فااه و تگساهر 

 .1396، پاییز 22اجتماعی، سا  هشتم، شما ه

 . بر سای 1393خدامرادی، طاهره، فرحناز سهادت، طیبار خادامرادی. )   

میزان تا یر استفاده از فضای مجازی بر ا زش خانگاده) مطالهر ماگ دی: 

زمان آماگزش و پارو ش اساتان ایاالم ، فرهناگ ایاالم، مهلمان متگسطر سا

  .45و44)15

 .  وش ت قیاق باا  ویکاردی بار پایاان نامار 1378خاکی، غالمرضا. )   

نگیسی) چاپ او  . تهران: مرکز ت قیقات علمی کشگ  باا همکاا ی کاانگن 

 فرهنگی انتشا ات د ایا.

 . بر سی آسایب 1390)د ستی، امیرعلی، نبی هللا اید ، نریس بهدا وند.    

های نگپدید د  نگجگانان شهرستان شگشتر، فصلنامر تخصصی علگم اجتمااعی 

 .194 ، 14)5واحد شگشتر،  -دانشگاه آزاد اسالمی

بر سی چگگنگی تا یر بیکا ی د    .1394).  ضایی، مریمزندی، فاطمر،    

سااانی، نافاازایش آساایب هااای اجتماااعی، کنفاارانس بااین المللاای علااگم ا

 .شناسی و علگم اجتماعی وان

 . تباین فرصاا 1394سمیهیانی، م مد، حمید ضا حاجی م مد جگاد خشاکر. )

ها، چالش ها و کا دهای فضای مجازی د  ساحا تربیا سیاسای و اجتمااعی، 

  .35)12بصیر و تربیا اسالمی، 

 . ت لیل 1396عطایی کچگیی، پری، ابراهیم انصا ی، مسهگد کیان گ . )   

تا یر استفاده از فضای مجازی بر ناام ا زشای افاراد د   جامهر شناختی

خانگاده ها)مقایسر ی مناطق شهری و  وستایی اصفهان ، مطالهاات جامهار 

 .174 ، 22)7شناختی شهری، 
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 . نقش آمگزش و پرو ش 1397علی م مدی، مروا ید، عبداللهی، داوود. )   

پژوهش های مدیریا د  پیشگیری از آسیب های اجتماعی. پنجمین همایش ملی 

 و علگم انسانی د  ایران. دانشگاه تهران.

  . مصر  و سبک زندیی، قم: انتشا ات صبل صاد1388فاضلی، م مد. )   

 . آسیب های اجتمااعی د  فضاای مجاازی، مجلار 1393فالحتی، حمید. )    

  .2پایش سبک زندیی، شما ه )

ای د  کااهش آسایب   . نقش آۀمگزش های مد سار1394)فالحیان، ناهید.    

های اجتماعی شهری بر سی مگ دی: نگاحی جنگب و شرق تهاران. پژوهشانامر 

 .1395جغرافیای انتاامی، سا  چها م، شما ه سیزدهم، بها  

 . بر سای تاا یر فضاای مجاازی 1390فرخ نیا،  حیم، اعاام لطفای. )   

اینترنااا باار ماادیرایی، فصاالنامر انجماان ایراناای مطالهااات فرهنگاای و 

 .111 ، 22)7باطات،ا ت

 .  ابطر بین آسیب های 1391فت ی، الهام، حاتمی و زنر، ابگالفضل. )   

اجتماعی و بر سی نقش پیشگیرانر آمگزش و پارو ش د  پیشاگیری از آسایب 

 های اجتماعی و تقگیا امنیا اجتماعی.

نقش  وانشناسان د  پیشاگیری از  . 1397مهما زاده زنجانی، الهام. )   

اجتماعی،ششمین همایش علمی پژوهشی علگم تربیتی و  وانشناسای آسیب های 

 .آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

پیشاگیری از آسایب هاای اجتمااعی د    .1394. )منصگ  کیاایی، نااد   

 مدا س، دفتر مراقبا د  برابر آسیب های اجتماعی، انتشا ات مد سر.

عرصار هگیاا فرهنگای،  . تا یر فضای مجازی بار 1392) ا.وکیل ها، سمیر

 .74 ، 9)3فصلنامر مطالهات جامهر شناختی ایران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


