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  دهیچک
و  مینهاد در تعل دو نیا یدهند. همکار یم لیرا تشک یریادگیآموزش و  ندیفرآ یضلع اصلدو مدرسه  و خانه

 یوانحرافات اجتماع های اعم ازنابهنجار یاجتماع یها بیمطالعه آس است. یالزم و ضرور ندهیآ نسلت یترب

 است. یشناس جامعه بحث موضوعات مورد نیاز مهمتر یکی

رشد کالنشهرها همواره با مشکالت بسیاری از جمله نابرابری های فضایی، حاشیه نشینی و فراوانی آسیب های 

اجتماعی همراه بوده است. یکی از راهبردهایی که در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت در 

تگاههای نظارتی و تربیتی و آموزش مناطق کم توسعه یافته شهری، کمتر مورد توجه قرارگرفته لزوم تقویت دس

خانواده و  نقشهای شهروندی به ویژه استفاده از پتانسیل مدرسه و نقش فراگیر آن است..این مقاله قصد دارد 

بررسی و موانع و راهکارهای عمده در این مدارس مشگین شهر  در را  یاجتماع یها بیمدرسه در کاهش آس

 .مسیر را نشان دهد

 

 خانواده، مدرسه، آسیب اجتماعی کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه
حفظ سنت ها، هنجارهاا و  یجامعه و کانون اصل یانسان، خشت بنا یزندگ ۀاجتماع، سلول سازند ادیخانواده بن

باروز و ههاور  یبرا یو کانون یشاوندیو روابط خو یاجتماع یوندهایاستوار پ ۀاست و شالود یاجتماع یارز شها



 شیدایاو از آغااز پ دیآی م دیاست که بر اساس ازدواج پد یاست. خانواده واحد یو رشد اجتماع یعواطف انسان

م  جادیا یشاوندیخو ۀرا در درون شبک یو موج تازه ا ردیگ یانسان را در بر م یامن، زندگ یمیخود، همچون حر

کاه  یریجامعاه پا  نادیدهد. انسان در خانواده فرا یم وندیبه هم پ زیرا ن شاوندانیاز خو یادیکه شمار ز کندی

. آنچه در ردیگ یم ادی گرانیرا در روابطش با د یینقش ها نیاست؛ همچن دهایو نبا دهایاز با یشامل مجموع ها

 یاسات. ارزشاها یو اجتمااع یخاانوادگ یارزشاها ژهیابرخوردار است، توجه به ارزشها؛ باه و تیخانواده از اهم

 یتوان جامعه را کنترل کرد و به سو یآنها م قیرهستند که از ط یعناصر نظام اجتماع نیتر یاز اساس یاجتماع

ارز شاها و  تیاو تقو یریشکل گ ش،یدایرا که موجب پ یعوامل دیخانواده ها با ن،یسوق داد؛ بنابرا یتعال ایزوال 

 (.1389 ،یشوند، بشناسد. )کفاش یارتباطات خانواده و جامعه م

ها  بیآس نیکه خاستگاه ا ییهستند. از آنجا یاجتماع یاز مباحث مهم در روانشناس یکی یاجتماع یها بیآس

آنهاست؛  ییایپو های ژگیو نیا نیو صفات جامعه را هم در بردارند. از مهمتر اتیاز خصوص یاریبس جامعه است،

 دایپ ریزاد و برونزاد تغ صورت درو ن بوده و به ایپو همانند خود جامعه زین یاجتماع یها بیکه آس یمعن نیبه ا

 .کنندی م

افراد و جوامع  که است یاختالل و ... موضوع ،ینظمی صورت انحراف، خطا، ب به یو اجتماع یفرد یها بیآس 

همواره مورد توجه اهل علم  یاجتماع یماریب کیعنوان  ها به بیآس نیاند. ا بوده ریها با آن درگ زمان ۀدر هم

 (.1385)آقا حسینی و ربانی، اند هپرداخت به آن زیشناسان ن که جامعه یبوده است؛ به طور

که موجب ، کند دایتعارض پ یاجتماع یبا هنجارها، به طور مشخص یرفتاری، نظام اجتماع کیهرگاه در 

 ناز دست داد ایکاهش 

 یشناخته م یاجتماع بیآس دهیپد نیا، شود یاجتماع یگروه ها ایخانواده ، و عملکرد مثبت فرد ییکارآ

  (. 1389,یافشان گل یقاسم)شود.

تاسیس شده که زیر نظر «  دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی» امروزه در وزارت آموزش و پرورش  

 یآموزش -یهای فرهنگدفتر در نظر دارد بسته معاونت تربیت بدنی وسالمت وزارتخانه فعالیت می کند. این 

 دیاقدام به تول نیدفتر همچن نیا دستور کار خود قرار داده است. درا نموده و کارگاه های توانمندسازی ر دیتول

نموده است.  « نینو رییشگیپ» است که چهار شماره در چهار فصل سال منتشر  نمودهن مجله ای با عنوا

( مهارت های مقابله با ییابتدا برای آموزش مهارت های مراقبت از خود )دوره ییدفتر طرح ها نیا نیهمچن

)دوره متوسطه دوم ( در دست اقدام دارد و  خطر رفتارهای پرخطر )دوره متوسطه اول( و طرح مدارس عاری از

ام استقرار نظ ،یهای اجتماع بیاز آس رییشگیپ یهای نهضت فرهنگ ضرورت در چشم انداز برنامه های خود

سرپرست و  یب کودکان و نوجوانان کشور، استقرار نظام مددکاری خانواده )خانواده های یاجتماع مراقبت

و توانمندسازی کودکان  ییوشناسا خطر بدسرپرست(، توسعه مداخالت مربوط به کودکان و نوجوانان در معرض

 (.1394یایی، قرار داده اند. )منصور ک و نوجوانان در معرض خطر را در دستور کار خود



به طور کلی در زمینه علل و عوامل رفتارهای پرخطر، اعتیاد و کج روی دانش آموزان در کشور ایران مطالعات و 

پژوهش های متعد جامعه شناسی و روانشناسی انجام شده است اما از آنجایی که برنامه های آموزشی پیشگیرانه 

عملی چندانی در مدارس پیدا نکرده اند، در زمینه نقش مدرسه ای مدرسه محور هنوز در آغاز راه بوده و جایگاه 

فقط به و یا بررسی اقدامات محدود انجام شده در مدارس ایران تحقیق صورت نگرفته و در برخی پژوهش ها 

(. مدارس به سه دلیل در زمینه 1393فقدان آموزش های مدرسه محور اشاره شده است.)فتحی وذاکری پور، 

( پیشگیری باید در مقطعی صورت بگیرد 1یری از مواد مخدر مناسب ترین گزینه هستن زیرا آموزش های پیشگ

( مدارس نظام مند شیوه ای برای دسترسی به 2که باورها و نگرش های دانش آموزان هنوز تثبیت نشده است. 

ببرند.) آکادمی ( مدارس قادرند طیف وسیعی از خط مشی ها را در زمینه پیشگیری به کار 3نوجوانان هستند 

 (.2007بیماری های کودکان آمریکا، 

 یاجتماع یها بیعوامل مستعدکننده بروز آس

و فرزندان، ضعف  نیوالد نیب یو عاطف یشکاف فکر ختهیاز هم گس یخانواده ها رینظ)یخانوادگ یها یژگیو

نوجوانان در  ینداشتن آگاه، دوستان ناباب و فشار گروه همساالن (، در خانواده ها یبار بند و یو ب یاخالق

 رینظ)بلوغ نیندر س تنو قرار داش ینس یها یژگیو ، نیوالد نامناسب رخوردهاب یزندگ یمهارت ها ۀنیزم

از اصول  نیوالد یآگاه دمع، یفرد تیاختالل در هو ترها،گ در مقابل بزر یسرکش ،یاستقالل طلب ،یخودمحور

 یبرنامه ها و محتوا یمنف راتیتأث، گاریس بودن مواد مخدر،در دسترس ، یزندگ یو مهارت ها تیو ترب میتعل

 یاجتماع یها بیو آس پرخطر ینوجوانان و جوانان به رفتارها شیکه سبب گرا یجمع یدر رسانه ها بنامناس

 مستعد دانش آموزان در مدرسه و... از عوامل یبرا یاصول ریو غ بنامناس یآموزش یها یزیبرنامه ر، شود. یم

 (.1390)طباطبایی و آتش نفس،  باشد. یم یاجتماع یها بیبروزآس یکننده 

 نقش مدرسه 

اهمیت نقش مدرسه در جریان رشد روانی اجتماعی و کیفیت زندگی نوجوانان، ضرورت مطالعه عمیق، بررسی 

دقیق و همه جانبه مدرسه را ضروری می نماید. در تحقیقات انجام شده به خصوص در کشورهای پیشرفته، 

سه به عنوان فاکتوری محافظتی در برابر سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان در نظر مدر

گرفته می شود . از آن جا که برخی شواهد پراکنده در کشور از وجود زمینه های خطر در بین دانش آموزان 

 حکایت می کند.

 نقش آموزش

اوقات  شتریکودکان و نوجوانان ب رایخواهند داشت،زآسیب های اجتماعی در منع  ینقش مهم ،ییمدارس به تنها

نمونه و مناسب بر دانش آموزان  یرا در انتقال رفتار ریتاث نیگ رانند و مدارس مهم تر یم خود را در مدرسه

 استیس ی، بلکه با توسعه و اجرارفتارهای آسیب زا در مورد  حیصح اطالعات یدارند. مدارس نه تنها با ارائه 

ما هنوز  یاگر چه در جامعه پیشگیری از آن اقدام کند.  یبرا یتوانند در تالش مل یمنسجم و استوار م یها

بر اساس قرائن  یول است، دهینرس ینوجوانان و جوانان به حد بحران جد انیدر مرفتارهای پرخطر و آسیب زا 



 نکنند، دایپ تیآموزش ، استحکام شخص قیودانش آموزان از طر دیایموجود اگر مراقبت همه جانبه به عمل ن

 (.1391. )ملکی، دیدر کشور ما هم به وجود آ یبحران جد نیا ندهیدارد در آ ادیز احتمال

 

 گیرینتیجه

 
کار بههای آسیب زا  است که برای مهار پدیده در مدارسیکی از اصول مهم  آسیب های اجتماعی پیشگیری از

ها آشنا از طریق خانواده و رسانه آسیب زا بار با عوامل کند و برای اولینرود. کودک در خانواده رشد میمی

ها توجه کافی به فرزندان خود نداشته گ ارد در این راستا اگر خانوادهشود و بعد پا به عرصه اجتماع میمی

ها و تدریس آورند. ل ا آموزش درست در مدارس و دانشگاهد میباشند، زمینه بروز انحرافات را در فرزندانشان پدی

شود تا فرزندان سوی زندگی سالم سوق داده و موجب میاخالق متناسب با مبانی دینی و فرهنگی، فرزندان را به

 سرخورده در اجتماع رها نشوند و در زندگی خود هدفمند باشند.

عنوان تنها نهادی که . بهگ اردمی جای بر کودک رشد در را یرتأث ترینمهم خانواده از بعد وپرورشآموزش  

بایست با ادغام های رایج تربیتی محقق سازد، میصورت صحیح در قالب آموزشتواند پیشگیری رشدمدار را بهمی

های دینی، تعالیم نوینی را برای تربیت اخالقی، قضایی و حقوقی کودک شناسانه و آموزههای جامعهسیاست

اصل سوم قانون اساسی به این وهایف اشاره شده است. همچنین در  4 و 3های فراهم کند. همچنان که در بند

به  1376نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر مصوب آئین

وپرورش را موهف موجب آن وزارت آموزشوپرورش در پیشگیری از اعتیاد اشاره شده است که بهنقش آموزش

 تدابیری برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان و کودکان در معرض خطر فراهم آورد.  کرده

 افزایش و آموزش ل ا است اطالعات کمبود یا و آگاهیعدم از ناشی اجتماعی هایآسیب و جرائم از بسیاری

آموزش باید متناسب با نیازهای آموزشی از قبیل  همچنینهای اجتماعی است. از ضرورتمیعمو هایآگاهی

خواهد  آسیب های اجتماعیسن، جنسیت، فرهنگ، شغل، باورهای دینی و... باشد که این امر موجب کاهش 

مستلزم ورود در بحث پیشگیری خواهد  آسیب های اجتماعیشد؛ بنابراین بررسی نقش آموزش در جلوگیری از 

گیرد. آموزش همگانی از طریق افزایش آگاهی عمومی و در دو محور صورت می بود. آموزش اقدامات پیشگیرانه

های کنترل و مهار بزهکاران و ارتقای احساس مسئولیت افراد باال بردن رشد فکری جامعه، همکاری در برنامه

سوی دیگر  تواند در پیشگیری از جرم مؤثر باشد. ازدهد میها رخ میجامعه درباره وقایعی که در همسایگی آن

های عمومی و های شهروندان موجب افزایش مشارکتآموزش همگانی برای محافظت از جان و مال و دارایی

 .شودمی آسیب های اجتماعیپیشگیری از 
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