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 چکیده: 

. بررسی دارد کنکاش و به نیازکه  استیی یکی از دغدغه ها در عصر حاضر ها، مسائل و تهدیدهای اجتماعی روند روبه رشد آسیب

چالش های فراروی متولیان امر  از به یکی و مراکز آموزشی را نیز درگیر کرده ،با عنایت به این که توسعه ی آسیب های اجتماعی

پیشگیری از آسیب های  در نظام آموزشیخود  فراگیرنقش  و پتانسیل استفاده ازدر این راستا آموزش و تربیت تبدیل شده است؛ 

خود  آموزش مهارت هایاز طریق  می توانددر کنار سایر حمایت های اجتماعی نظام آموزشی زیرا  مذکور دور از فایده نخواهد بود

و عوامل  در برابر نوجواناننقش فعالی را در جهت مصونیت بخشی  اجتماعی،در راستای پیشگیری اولیه از آسیب های  مراقبتی

نوجوانان با داشتن ویژگی دانش آموزان و با توجه به موارد مذکور و نیز با عنایت به این که ایفاء نماید.  رویدادهای مخاطره آمیز

ترویج و از طرفی  هستند ناسالم اجتماعیرفتارهای پرخطر و های اجتماعی در معرض  از سایر گروه بیشترخاص این دوران  های

ی این  معنوی قابل مالحظه های مادی و هزینهبه دلیل  پیشگیری کیفریبه جای سازی  آگاه تفکر پیشگیری از طریق آموزش و

 و منابع چاپی، علمی مقاالتجمع آوری اطالعات از از طریق روش کتابخانه ای و  نویسندگان پژوهش حاضرنوع پیشگیری اخیر، 

به  نظام آموزشینقش بررسی به های اجتماعی  در حوزه آسیب بر اساس تجربیات و شواهد موجود و نیز الکترونیکی در دسترس

  در این رابطه پرداخته اند. به طور اخصآموزش های مدرسه محور  وطور اعم 

  آسیب اجتماعی، پیشگیری، نظام آموزشی واژگان کلیدی:

 

 

 



 مقدمه

ست دادن ا از دهر گاه در یک نظام اجتماعی، رفتاری به طور مشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند و موجب کاهش ی

رپور و د )جعفکارآیی و عملکرد مثبت فرد، خانواده یا گروه های اجتماعی شود، این پدیده آسیب اجتماعی شناخته می شو

 و دکشی، اعتیادباشند. پرخاشگری و جنایت، خو هایی متنوع، نسبی و متغیر می های اجتماعی پدیده آسیب(. 1395همکاران، 

 و ند که کممروزی اااجتماعی جامعه های  هایی از آسیب سرقت نمونه و اقتصادی مـالی، روسپیـگری، جرائـم مـوادمخدر، قاچاق

وجه اندیشمندان ت دیرباز در جامعه بشری موردهای اجتماعی از  مسئله آسیب .ندک ها برحسب زمان و مکان تغییر می کیف آن

دن شبرآورده  عدم امکان های ناشی از ها، محرومیت صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی بوده است. همزمان با گسترش انقالب

ی و اعحراف اجتمدزدی و ان دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، گسترش شدید و دامنه ها و نیازهای زندگی موجب خواسته

 ده مینانکه مشاهمختلف هستند، اما چ های اکثر مشکالت اجتماعی انواعی تکراری درطول نسل ها شده است. هرچند دیگر آسیب

داشتن ویژگی  ن بانوجوانا (.1393)گلشن و همکاران،  ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است در برخی نسل شود برخی از این انواع

 ن،)فالحیا های اجتماعی و رفتارهای پرخطر هستند ، مستعد آسیبخطرپذیری و تحریک پذیری ،طلبی هایی از قبیل هیجان

نی و نوجوا تا از آسیب های اجتماعی در سطح مراکز آموزشی از کودکی های پیشگیری ضرورت توسعه و تقویت فعالیت (.1395

ستگاه درورش و پ د یاری همه مسئوالن آموزش وبدیهی است که این امر نیازمن جوانی به صورت منسجم، پیوسته و علمی امری

هادهای امنیتی و هایی که در جلسات ن نگاهی به تأکیدها و ضرورت (.1393)گلشن و همکاران،  های فرهنگی در همه سطوح است

جتماعی و اهای  سیبآ از ها برای پیشگیری ضرورت تعامل ناجا و آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت سازمان فرهنگی در زمینه

دیگر  ون انش آموزاد ای بههای مقابله  مدارس برای آموزش مهارت لزوم ورود پلیس به ارتقای امنیت جامعه مطرح می شود مانند

در زمینه  محور رسهمد های همه حکایت از آن دارد که در کشور ما از بعد نظری و اسنادی، لزوم و ضرورت آموزش موارد مشابه،

یربط قرار ذهای  اندرکاران حوزه شهری مورد وفاق همۀ دست امنیت ها در گسترش پرخطر و نقش آن پیشگیری از رفتارهای

 (.1395)فالحیان،  گرفته است

  بیان مسئله

آید. نظر به وسیع بودن ابعاد آسیب های اجتماعی  حساب می به ترین معضالت جامعه امروزی ما مهم آسیب های اجتماعی یکی از

مستقیما در عملکرد فرد و جامعه اثر می گذارد و صرف نظر از  آسیب های اجتماعی آن و با توجه به این کهگسترش روزافزون  و

جامعه را نیز به مخاطره می افکند، همواره یکی از دغدغه های دست  ضرر و زیان های اقتصادی، بهداشت جسمی و روانی، فرد و

در سال های . (1397)ستایش فر،  نوجوانان بوده است سیب های اجتماعیاندرکاران تعلیم و تربیت کشور تعیین حدود و ثغور آ

و  1سونلوین)میزانی هشدار دهنده باال رفته و تقریبا به حد یک اپیدمی رسیده است  اخیر رفتارهای پرخطر در نوجوانان به

موضوعات مهمی است که همواره ذهن مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از تحوالت سریع جوامع انسانی از (. 1994، ارانهمک

بر این اساس، روند تحوالت اجتماعی، قدرت  .شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی را به خود مشغول ساخته است روان

اجتماعی در معرض  انطباق افراد و گروه های اجتماعی را کاهش داده است و در این میان برخی اقشار و گروه های سازگاری و

نوجوانان به  .یکی از این گروه های آسیب پذیر، کودکان و نوجوانان هستند. به سایرین قرار دارند سیب پذیری بیشتری نسبتآ
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توانایی ها و مهارت ها ی زندگی و اجتماعی الزم برای مواجهه صحیح و پویا با محیط  دلیل ویژگی های خاص خود، همچون فقدان

نیازها و طی کردن مراحل رشد و تکامل خود، بیشتر از سایر گروه ها در  ن و والدین در رفعبزرگساال اجتماعی و وابستگیشان به

های مختلف، من جمله سیر تحول بسیار پرشتاب، عدم وجود  پدیده و معرض آسیب پذیری قرار دارند. در کشور ما به دلیل مسائل

دهها علل متعدد دیگر، در سال های اخیر شاهد رشد  ونیز فضاهای مجازی، اجتماعی، های آسیب ریزی مناسب برای کنترل برنامه

سرمایۀ انسانی در شرایطی باعث رشد و توسعۀ این در حالی است که . (1397)ستایش فر،  های اجتماعی هستیم روز افزون آسیب

به رغم . (1388 پور،رجبی ) آن را تهدید نکند ،بزهکاری و جرم شود که پدیدة سیاسی جوامع می اخالقی، فرهنگی، اقتصادی و

 هـای رفتـاری و بروز ناهنجاری است هـا قابـل توجـه بزهکاری نوجوانان و جـرائم علیـه آن ها، مدارس و جامعه، دغدغه خانواده

وجود آمار  توجهی به حقوق شهروندان در بین برخی از جوانان، بی ارزش هـا و انضـباط اجتمـاعی و عـدم توجـه بـه مقـررات،

های نـوعی  ها از جوانان هستند، از جمله نشانه بـیش از بیسـت هـزار نفر تلفات ناشی از تصادفات که اغلب رانندگان آن سـاالنه

 بنابراین برای اتخاذ راهبرد مهم پیشگیری از وقوع جـرم، باید توجه جدی به مشارکت و جامعه. خأل در نظام تعلیم و تربیت است

عمل به قانون، فرهنگ خود کنترلی و احترام به حقـوق دیگـران از ایـن  هایی چون احتـرام و ویژگی آموزان داشت تا پذیری دانش

بنابراین برای  .(1391)نادری و همکاران،  سـنین در وجـود ایشـان نهادینه شود و آسیب پذیری ایشان بـه حـداقل ممکـن برسـد

کالن خود لحاظ کنند، مهار بزهکاری  های ها باید در برنامه تی که دولتترین اقداما سرمایۀ انسانی و حفظ آن، یکی از مهم تحقق

سرمایۀ اجتماعی و سالمت جامعه است و به همین دلیل این مسئله  نابودگر جدی و جرم است، زیرا بزهکاری و جرم، تهدیدکننده و

 شود که بدانیم نوجوانان و جوانان، که اصلی تر می ها زمانی جدی این دغدغه .آید ها به شمار می های کنونی دولت از دغدغه یکی

های اجتماعی در معرض  از سایر گروه روند، بیشتر بخش نیروی انسانی و همچنین سرمایۀ انسانی هر جامعه به شمار می ترین

 ل مجازاتها نیز از گذشته تاکنون برای مهار جرم با اعما باعث شده است که دولت بزهکاری و بزهدیدگی قرار دارند. همین امر

به  ای موکول های اجتماعی در هر جامعه پیشگیری از آسیب (.1388)رجبی پور،  گوناگون، دست به پیشگیری کیفری بزنند های

در فرآیند  های علمی و آموزشی آن جامعه و بکارگیری یافته ها در آسیب های حاکم برتحول ها و قانونمندی شناخت علمی ویژگی

درحال توسعه با آن  ها به ویژه در جوامع های اساسی است که اغلب دولت چالش است. این امر یکی از های اجتماعی ریزی برنامه

اجتماعی و آحاد ملت بایستی در  ای است که نظام اجتماعی نوعی آنتروپی یا انرژی هرز رفته های بنابراین آسیب. هستند روبرو

یکی از راهبردهایی که در زمینه کاهش آسیب های  (.1393همکاران، )گلشن و  استواری بردارند کاهش آن قدم های محکم و

تربیتی و آموزش های شهروندی به ویژه ، های نظارتی دستگاه قویتکمتر مورد توجه قرارگرفته لزوم ت ،امنیت اجتمـاعی و ارتقـاء

اجتماعی به نوجوانان، آموزش و پرورش های  بنابراین برای پیشگیری از آسیب .(1395)فالحیان،  استفاده از نقش مدرسه اسـت

 .(1397)ستایش فر،  تواند نقش بسیار موثری داشته باشد می

در زمینه  و بوده های آموزشی پیشگیرانه ی مدرسه محور هنوز در آغاز راه که برنامه از آنجاییفوق الذکر و  بـا توجه به مسایل

فقط به فقدان  ها تحقیقی صورت نگرفته و در برخی پژوهشهم اقدامات انجام شده در مدارس ایران  نقش مدرسه و یا بررسی

نظام آموزشی، نشان دادن تاثیر بررسی و  با هدف حاضرپژوهش  .(1395)فالحیان،  های مدرسه محور اشاره شده است آموزش

 انجام گرفته است. اجتمـاعیآسیب هـای در پیشگیری از  دست اندرکاران تعلیم و تربیتمدرسه و 

 

 



 مبانی نظری

  پیشگیری

جسمی و مالی  -ثیرات روحیتأ ،حس ناامنی و بدبینی عالوه بر ایجاد های اجتماعی افزایش بی رویه جرایم و ناهنجاری بدون شک

تشکیالت  ها مستلزم که وقوع جرایم، تعقیب و مجازات مجرمین و مقابله با ناهنجاری تر این مهم .گذارد بر دوش شهروندان می

دولت و به طور کلی بخش عمومی جامعه است  های گزاف مالی برای صرف هزینه امکانات انتظامی وسیع و -گسترده قضایی

خود را  های نظارتی و تربیتی اهمیت و ضرورت بنابراین لزوم پیشگیری از جرم از طریق دستگاه ؛(1386کالنتری و آیت  اللهی )

ها جایگاه  و نقش آن در زندگی نوجوانان و خانواده این زمینه آموزش و پرورش رسمی با توجه به فراگیر بودنسازد و در  نمایان می

علل . راهبرد پیشگیری از بزهکاری است ،کنترل و کاهش بزهکاری ترین راه مهار، بنیادی لذا .(1395)فالحیان،  ای دارد ویژه

تر از اقدامات و تدابیر واکنشی، نظم،  پیشگیری از جرم، مؤثرتر و مطلوب (الف :ضرورت این امر نیز به دالیل زیر است اهمیت و

 مانند اعمال سیاست های نرم با روش تدابیر پیشگیرانه عمدتا   ب( .کند و آسایش را در ابعاد فردی و اجتماعی تأمین می امنیت

های سخت و گاه  با روش ا اقدامات واکنشى عموم گیرد، در حالی که ها انجام می سازی و مانند آن تبلیغی، فرهنگ های آموزش،

گیرد و با آن همکاری  اعمال تدابیر پیشگیرانه بیشترمورد توجه و پذیرش شهروندان قرار می براینابنشود.  خشونت بار اعمال می

های  کاهش هزینهپیشگیری نسبت به اقدامات واکنشى برای  جایگاه ویژه و اولویتج(  واکنشی و کیفری های کنند تا روش می

پیشگیری از وقوع جرم شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده (. 1388 ،رجبی پور) مادی و معنوی

توان تعریف کرد.  نظر علمـی پیشـگیری از بـزه کاری را به دو صورت عام و خاص می از. آید هدف کاهش بزهکاری به عمل می بـا

معنـای خـاص عبـارت از مجموعـه  اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و در پیشـگیری از جـرم هـر ،در معنای عـام

هایی  اثرگذاری بر فرصت تـدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزه کاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز

شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکـاب جـرم اثـر گذاشـت  از و کارهای غیرقهرآمیـز بـراست که بتوان با استفاده از ابتکارات و س

 (.1391)نادری و همکاران،  تـا از رخ دادن بـزه جلـوگیری شـود

دادگستری  هنگامى که به مداخلۀ پلیس یا شناسان، از نگاه گسن و دیگر جرم رسد این است که آنچه در این جا مهم به نظر می

 ؛است زنی، تعقیب و سرکوب مجرمان با انجام وظایف خاص، مانند گشتکالسیک پلیس  شود، در واقع ناظر بر پیشگیری می اشاره

تخصصی خود به رویکرد اجتماعی و  ای و چنانچه پلیس در کنار وظایف حرفه بر این باور است که( 1388) رجبی پورکه  حال آن

پذیری نوجوانان  ای را در روند جامعه نوین خویش منظور کند، نقش قابل مالحظه های مهمقابله با جرم روی آورد و آن را جزء برنا

اصالحی در دو سطح پیشگیری انتظامی  تواند هماهنگ با روند منظور کاهش بزهکاری ایفا خواهد کرد. به این صورت، پلیس می به

در بحث پیشگیری و کنترل  .(1388 ،رجبی پور) باشد بزهکاری حضور فعال داشته و پیشگیری اجتماعی رشدمدار برای مبارزه با

امروزه شیوع رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان به  زیرا اهمیت زیادی دارد. توجه به قشر نوجوان و جوان ،های اجتماعی آسیب

از رفتارهای پر و پیشگیری  های آموزش های سالمت اجتماعی تبدیل شده است. طی چند دهه اخیر برنامه تهدیدکننده یکی از

های اجتماعی در همه کشورها دارای جایگاه خاصی است. در  آسیب های مقابله با خطر به منظور توسعه دانش اطالعات و مهارت

 .(1395)فالحیان،  تدوین شده باالدستی به این امر اشاره شده است اسناد تازه نیز در کشور ما

 

 



 های اجتماعی آسیب ازپیشگیری در  نظام آموزشینقش 

اما از آنجایی که اصوال  اعضای جدید جامعه موثر باشد، خانواده است. های اجتماعی به تواند در انتقال ارزش اولین نهادی که می

های اجتماعی را ندانند یا به  حتی خود پدر و مادر ارزش پدر و مادر در زمینه تعلیم و تربیت متخصص نباشند و شاید ممکن است

 که یک ها و جوامع برای آن کاملی نباشد، به همین خاطر دولت شده و ها یک شخصیت ساخته نکنند و یا شخصیت آنعمل ن آ

 کرده کودکان فراهم کنند، نهادی را به نام آموزش و پرورش تعریف های اجتماعی به ساز و کار واحد و منظمی برای انتقال ارزش

هدف و در واقع مسوولیت آموزش و پرورش  .نوشتن یاد بگیرند، نیست کان خواندن واینکه کود هدف از آموزش و پرورش صرفا  .اند

 ها، آموزان براساس آن های اسالمی و پرورش دانش تبیین ارزش آموزان، سوادآموزی، رشد فضایل اخالقی، تزکیه در دانش بر عالوه

مدارك  و ابتکار و فعالیت، عدم توجه صرف به تقویت روحیه تحقیق آموزان، شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش

ترین دستگاه فرهنگی  پرورش گسترده و آموزش (.1393)گلشن و همکاران،  تحصیلی از جمله اهداف آموزش و پروش می باشد

تنظیم و مجموعه ابزارهای الزم برای  که به طور مستقیم جمعیتی بزرگ را تحت پوشش قرار داده است. ضمن آنکه این است کشور

کرده و برای مقابله با  تواند از ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده دارد و می های اجتماعی را یا کنترل آسیب

یک  ه یند که تکیه اسیاستمداران گوشزد کرد با گذشت زمان، دانشمندان به لذا .(1397)ستایش فر،  ریزی کند ها برنامه آسیب

ای را متوجه جامعه کرده است و تأثیر کمتری بر کاهش  معنوی قابل مالحظه های مادی و کیفری، هزینه بعدی بر پیشگیری

در راهبرد سیاست ها  که دولت های اخیر، موجب شد به همین دلیل، رویکردهای جدید پیشگیری در دهه ؛و جرم دارد بزهکاری

یکی از این راهبردها،  ؛غیرکیفری توجه کنند پیشگیری های جرم به برای حذف و محدودتر کردن علل و فرصتجنایی خود 

ـ  کافی پلیس تخصصی در پیشگیری اجتماعی رشدمدار، توجه .رشدمدار از بزهکاری از سوی پلیس است پیشگیری اجتماعی

مسیر آموزش و چنانچه در  های انسانی، آموزان به مثابۀ سرمایه دانش .آموزان با روش یادگیری است اجتماعی به مدارس و دانش

)رجبی پور،  اجتماعی و کاهش جرایم و بزهکاری کمک قابل توجهی کنند توانند در فرایند پیشگیری سازی قرار گیرند، می آگاه

پیشگیری باید در مقطعی صورت ( 1 :گزینه هستند مناسب ترین ،های پیشگیری شمدارس به سه دلیل در زمینه آموز (.1388

نوجوانان  ترین شیوه برای دسترسی بهنظام مند س،مدار( 2. دانش اموزان هنوز تثبیت نشده است بگیرد که باور و نگرش های

 ،کودکان آمریکا های آکادمی بیماری) کار ببرند ها را در زمینه پیشگیری به مدارس قادرند طیف وسیعی از خط مشی( 3. هستند

 (.1395؛ به نقل از فالحیان،  2007

حتی نســل  آموزش های مناسب، می توان گفت سرعت تغییر و تحوالت اجتماعی، در شرایط عدم تدارك تابنده بودنبا توجه به ش

و اجتماعی و تکنولوژیک تا حد  خود در برابر ســرعت تحوالت فرهنگی -حتی معلمان در اینجا والدین دانش آموزان یا-های قبلی 

آگاهی و آماده ســازی بهتر و بیشتر دارند تا  خود نیاز به آموزش، آمادگی های الزم هستند و چه بسا زیادی آسیب پذیر و فاقد

کنند.  نظارت های الزم و مدیریت شرایط بحرانی، موفق تر عمل ان و اعمالم خود در امر حمایت از فرزندانشهبه سـ بتوانند نهایتا  

امروز را به خوبی در دستور  عی فرهنگیشناسایی تهدید های جدید در زندگی اجتما ئولیتدر این صورت نهاد آموزش وپرورش مس

ان داده و گام های پذیری خوبی نش انعطاف جهت شناسایی و پاسخ گویی به نیازهای روز در این زمینه کار خود قرار داده است و در

 (.1396)احمد نیا،  ته استمؤثری را برداش مقدماتی

 های آموزش و ـت، فعالیتمعرفی شده اس دکتر نادر منصورکیاییراهبردهای جدیدی که در گزارش  ال های اخیر، مطابق بادر س

مهارت  درواقــع، از ســطح اقدامــات فردمحور نظیــر آموزش و مقابله با آســیب های اجتماعی، پیشــگیری اززمینه  پرورش در



ارتقا دهنده ســرمایه  ی و برنامه هایو برنامه هایــی مبتنــی بــر تشکل ســاز های زندگی فراتــر رفته و اقدامات اجتماع محور

که با  (یا طرح ماد)« آمــوزان دانش مشــارکت اجتماعی»افزوده اســت و برنامه هایی نظیر  اجتماعی را نیز به دســتورکار خود

هفتم، هشــتم و کــه در آن نوجوانــان ســال های  اندازی شده و به اجرا در آمده است بهزیستی کشــور راه همکاری ســازمان

شده،  به آســیب های اجتماعی که تهدیدشان می کند حساس متوسطه در قالب تشکل های فعال دانش آموزی، نسبت نهم

از گروه هایی نظیر  عمل و چاره اندیشی و تدبیر خود و با اتکا به حمایت یابی کســب اطالع کرده، خودشــان با توسل به ابتکار

صورت جمعی و با همکاری و  حوزه همسایگی و نهادهای اجتماع محور اقداماتی را به افراد کلیدی معلمان شان، والدین شان،

نســل  توانمندی از بــاب ارتقای چنین طرح هایی از چند نظر سودمند واقع می شوند و اجرا می کنند همیاری همدیگر طراحی

و آگاهی های ضروری  اعی تهدیدکننده، به موقع به اطالعاتآسیب های اجتم نوجوان که به صورتی فعال و نه منفعل، در برابر

ســازنده با گروه های دیگر پیرامونی  سطح مسئولیت پذیری شان افزایش می یابد و در تعامل مجهز شده و با کنشگری جمعی،

 (.همان) خــود پیدا می کننــد برای رشــد و بالندگی و محافظت از خود و هم ســاالن خود، امکان بهتری

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

آموزان آغاز نموده است. در  سازی دانش مقاوم های هایی را در جهت برنامه و این دفتر تالش کند سالمت وزارتخانه فعالیت می

های مقابله با رفتارهای پر خطر به دو کتاب درسی مطالعات اجتماعی و  موضوعات و مهارت، جدیدلیف کتاب های درسی أروند ت

 (،ابتدایی دوره)های مراقبت از خود  هایی برای آموزش مهارت این دفتر طرح .یافته است تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه راه

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

اجتماعی  استقرار نظام مراقبت ،اجتماعی های های نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب ضرورت های خود انداز برنامه در چشم

و توانمندسازی کودکان و  شناسایی خطر و نوجوانان کشور، توسعه مداخالت مربوط به کودکان و نوجوانان در معرض کودکان و

آمده  طرح های مذکورکه ذیال  توضیح مختصری از  (.1395قرار داده اند )فالحیان،  نوجوانان در معرض خطر را در دستور کار خود

 است:

 طرح مهارت های مراقبت از خود -1

 .تصمیم گیری اجرا می شود زمینه مهارت های ارتباط جمعی و تکمیل آموزش های پایه در این طرح به منظور غنی سازی و

کاربرگهای  پایه ششم ابتدایی به عنوان منبع جهت طراحی  "اجتماعی مطالعات"های مراقبت از خود کتاب  طرح مهارت در

 :گردد. اهداف این طرح به شرح ذیل می باشد آموزان استفاده می پیشگیرانه و آموزش به دانش

 پرخطر از طریق ابتدایی در برابر دخانیات، سوء مصرف مواد و رفتارهای آموزان دورهمصونیت بخشی و ارتقاء توانمندی دانش  -

 ها آموزش مهارت های پایه به آن

 ارتقاء مهارت خودآگاهی دانش آموزان -

 ارتقاء زمینه ها و مهارت خود ارزشمندی دانش آموزان -

 افزایش مهارت های بین فردی دانش آموزان -

 رفتارهای مخاطره آمیزشناخت عمومی از  -

 

 



 طرح آموزش مهارت های مقابله ای -2

های  مهارت ی آموزان تحت آموزش بخشی از برنامه مدارس دانش شود. در این این طرح در مدارس دوره اول متوسطه اجرا می

برای حل مساله و  ها های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و مقاوم سازی آن آسیب ها با مصادیق زندگی به منظور مواجهه موثر آن

 .مواقع خطر قرار می گیرند در تصمیم گیری

 :مصادیق و موضوعات مورد نظر در طرح عبارتند از

 ، آسیب های نوپدید(خشونت و روابط ناسالم گرایش به دخانیات، سوء مصرف مواد،) رفتارهای پرخطر

 : طرح این هدف از اجرای

ارتقاء مهارت های آن  اجتماعی، سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر از طریق مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های -

 پرخطر ها در زمینه مواجهه فعال با رفتارهای

 ارتقاء مهارت تفکرانتقادی دانش آموزان -

 ارتقاء زمینه ها و مهارت سازگاری در دانش آموزان -

 آموزان افزایش مهارت های حل مساله و تصمیم گیری دانش -

 ایش مهارت کنترل هیجان در بین دانش آموزانافز -

 افزایش مهارت دانش آموزان در زمینه ارتباط با همساالن -

 شناخت عمومی از رفتارهای مخاطره آمیز -

 طرح مدارس عاری از خطر -3

آن با  در مدرسه عاری از خطر مدرسه ای است که باشد. متوسطه می آموزان دوره دوم ویژه دانش  "مدارس عاری از خطر"طرح 

فعال اجرا می شود.  رفتارهای پرخطر به رهبری گروه همسال با استفاده از آموزش تمرکز بر پیشگیری از گرایش دانش آموزان به

سوء مصرف مواد و روابط ناسالم  تمرکز بر پیشگیری از گرایش به استعمال دخانیات، خشونت، این طرح در مقطع متوسطه دوم و با

 .اجرا می شود

 :و موضوعات مورد نظر در طرح مصادیق

 آسیب های نوپدید، بزهکاری سالم(،خشونت و روابط نا گرایش به دخانیات، سوء مصرف مواد،)رفتارهای پرخطر 

 :اهدف اجرای طرح عبارتند از

مخاطره کاهش عوامل  اجتماعی، سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطر از طریق مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های -

 پیشگیری با مشارکت همساالن آمیز و آموزش مهارت های اختصاصی

 کاهش زمینه های خطرپذیری دانش آموزان -

 کاهش عوامل مخاطره آمیز در مدرسه -

 استفاده از ظرفیت همساالن در آگاه سازی دانش آموزان -

 آموزان افزایش مهارت های حل مساله و تصمیم گیری دانش -

 کنترل هیجان در بین دانش آموزانافزایش مهارت  -



 طرح مدارس مراقب -4

 آن برنامه پیشگیری از ای است که در مدرسه مراقب مدرسه .ویژه کلیه مقاطع تحصیلی می باشد " مدارس مراقب"طرح 

 -هدف ارتقاء سطح سالمت روانیبا گروه های ذینفع،  های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر با مشارکت فعال آسیب

 .شود اجتماعی اجرامی شود. این طرح در کلیه دوره ها اجرا می

 : مصادیق و موضوعات مورد نظر در طرح

عوامل مخاطره  آسیب های نوپدید و بزهکاری، ، سالم(خشونت و روابط نا گرایش به دخانیات، سوء مصرف مواد،)رفتارهای پرخطر 

کودکان و نوجوانان - افراد پرخطر اطراف مدرسه -آمیز در اطراف مدرسه مخاطره  موقعیت های -فضاهای کور و بی دفاع )آمیز 

 )های پرخطر گرایش -بدسرپرست و بی سرپرست

 :هدف از اجرای طرح عبارتند از

مشارکت و همیاری  اجتماعی، سوءمصرف مواد و رفتارهای پرخطراز طریق مصونیت بخشی دانش آموزان در برابر آسیب های -

 اجتماعی

 ) ... محلی، پلیس محله، مساجد و های معتمدین، انجمن)استفاده از ظرفیت ذینفعان محلی  -

 زمینه فعالیت های پیشگیرانه گسترش مشارکت و همیاری خانواده و محله با مدرسه در-

 محلی در اجرای برنامه های پیشگیرانه گسترش زمینه های ابتکارات و خالقیت های مدرسه ای و -

 دار خود در زمینه آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر توانمندسازی مدارس برای شناخت و حل مسائل اولویت -

 .(1393)گلشن و همکاران،  وضعیت خطرپذیری برنامه ریزی پیشگیرانه مبتنی بر الگوی آمایش سرزمین و -

 پیشینه تحقیق

در کشور ایران ، جوانان و نوجوانان آموزان های دانش و کج روی پرخطرعلل و عوامل رفتارهای آسیب های اجتماعی، در زمینه 

)با توجه به این که  . در ذیل به تعدادی از پژوهش های مذکور اشاره می شودشده است انجام یهای متعدد مطالعات و پژو هش

زمینه باشد و اساسا  قابل مقایسه با بافت  وابسته به بافت و ،احتمال دارد تأثیر نوع آموزش در پیشگیری از آسیب و رفتارهای پرخطر

 ی انجام گرفته در داخل کشور مدنظر قرار گرفتند(:در اینجا پژوهش هادیگری نباشد، لذا 

بر  آموزش مهارت های زندگی با هدف تبیین راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به بررسی اثر بخشی( 1387رفاهی)

آموزش مهارت های مورد نتایج این تحقیق نشان داد . است دارای آسیب های اجتماعی پرداختهویژگی های شخصیتی نوجوانان 

 به  از منظر کارشناسان آموزش و پرورش( 1388رجبی پور) بوده است. نظر بر کاهش خود پنداره ی منفی نوجوان مورد نظر موثر

از جرم، تأثیر آموزش بر پیشگیری از جرم  پیشگیری آموزش مباحث و ها موضوع نوجوانان، بزهکاری بر مؤثر عوامل بررسی

( در 1391نادری و همکاران)  پرداختند.آموزان  تعامل پلیس با دانش نوجوانان، نحوة اجرای آموزش، پیشگیری از بزهکاری، نحوة

، های اجتماعی از آسیبآموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری  های فوق برنامه دانش های اهداف فعالیت ویژگی پژوهشی با عنوان

 .کردندهای همگانی ناجا طراحی  دبیرستانی با تأکید برآموزش وزانالگوی برنامه درسی فعالیـت های فـوق برنامه برای دانش آم

رهای اراهک به رفتارهای پرخطر و نوجوانان شناسایی علل گرایش روانشناختی»( تحقیقی با عنوان 1393فتحی و ذاکری پور )

ر پرخطر نوجوانان مربوط به های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین علل روانشناختی رفتا یافتهانجام دادند.  «آنمقابله با 

نقش ( 1395فالحیان) .داند شخصیتی است و پلیـس راهکارهای تربیتی و بازپروری را بهترین راهکار برای مقابله با آن می عوامل



تایج ن .مورد بررسی قرار دادند نواحی جنوب و شرق تهران شهری اجتماعیب های در کاهش آسیرا مدرسه ای  یآموزش ها

محور را  –همچنین عمده ترین موانع و مشکالت آموزش های پیشگیری مدرسه ناکافی بودن اقدامات انجام شده وایشان  وهشژپ

کار آمد در همه ی مشاوره  پست احیای، یببرنامه های ویژه در مدارس مناطق در معرض آس فوریتلزوم و  دهد و نشان می

 می داند.این مناطق در مدارس  پیشگیری را از برنامه ی نهادها و سازمان یو فرهنگ گسترده مالی یتمدارس و مشارکت و حما

 های اجتماعی در بین دانش آموزان نوجوان و نقش آموزش و پرورش در بررسی آسیب( پژوهشی را با هدف 1397ستایش فر )

های اجتماعی تاثیر  پر رنگ کردن نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیبانجام دادند و با  های اجتماعی پیشگیری از آسیب

 نشان دادند. های اجتماعی نوجوانان در حوزه آسیبرا دست اندرکاران تعلیم و تربیت 

سطح ارتقای  و تأثیرمتولیان امر آموزش و تربیت  نشان از نقش مثبت شناسی اجتماعی های آسیب به طور کلی نتایج پژوهش

 و رفتارهای پرخطر دارند. بر پیشگیری از جرم مدرسه از طریق آموزش و آگاهی

   نتیجه گیری:

 -مدرسه آموزش هاینظام آموزشی و استفاده از نقش و پتانسیل با  آموزش مهارت های خودمراقبتیتقویت عوامل محافظت کننده و 

رویدادهای مخاطره آمیز و بطور کلی آسیب و رفتارهای پرخطر، عوامل به نحوی که نوجوانان قادر به محافظت از خود در برابر  محور

باشند، می تواند به عنوان یکی از استراتژی های نظام آموزشی در راستای پیشگیری اولیه از آسیب های مذکور مدنظر  های اجتماعی

 قرار گیرد. 

 پیشنهاد

را در  امنیت ملی جامعه تـامین در نهایـت که های پرخطر و پیشگیری از آسیب های اجتماعیکنترل رفتار پیشنهاد می شود جهت

پرداخته و  تحوالت روز و آســیب های منطبق با رصد مشکالت هب ،های دقیق نگری و بررسی با همه جانبه ،داشت پی خواهد

 در زمینه آموزش و آگاهو  نموده لویت بندیوابه تدریج آسیب های مذکور را  جامعه،و ظرفیت  امکانات مدنظر قرار دادن ضمن

مشــارکت و  از اجتماعی با کالس درس و محتوای درسی، تلفیق آموزش پیشــگیری از آســیب هایبا  آموزان سازی دانش

عدم وجود مهارت های همچنین با توجه به این که  راستا استفاده شود.متولیان امر آموزش و تربیت در این  و، همکاری مــدارس

می  ،ها را احاطه نموده که آن یمشکالتیا آموزش های ضعیف و غیر کافی در رابطه با عمل سازگارانه با  کودکان و نوجوانانالزم در 

محتوای  ،مـواد آموزشـیمراکز آموزشی در کنار سـایر  مـدارس و در لذاتواند آسیب پذیری مضاعفی را به دنبال داشته باشد 

 .باشد پرخطر مهارت خودکنترلی و نفی رفتارهای، و آموزش مهارت های زندگی به حل مسئله باید ناظر آموزش عمدتا 

، با عنایت به این که اصوال  اسالم به پیشگیری جرم بیش از اصالح مجرم اهتمام دارد، لذا توجه دستگاه های در کنار موارد مذکور

گیری روش های مطلوب، در زمینه ی با به کارتربیتی مانند مدرسه به پرورش مذهبی و ایجاد انس و عادات دینی  -فرهنگی

  خواهد بود.کمک کننده  ناسالم اجتماعی پیشگیری از رفتارهای

در مدرسه حضور دارند برای  آن هااز ساعاتی که  ،تمرکز بر کنترل رفتار دانش آموزان و به جای روش های قهرآمیز می توان درکل

 .کردی بهینه  استفادهها  مقابله با آسیب جهت ریزی برنامه
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