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چكيده

خانواده به عنوان اولين كانوني كه فرد در آن قرار ميگيرـد داراي اهميت شـايان تـوجهي اسـت. اولـين
اـز ساير تأثيرپذيرـي فرـد  ـو حتـي  اـز محيـط خانوادـه اسـت  دريافـت ميكنـد  كـه فرـد  تـأثيراـت محيطـي 
از گذاـر بخشـ مهمـي  پايـه  باشدـ. خانوادـه  اـز هميـن محيـط خانوادـه  محيطهـا ميتوانــد نشـأـت گرفتـه 
سرنوشـت انساـن اسـت ـو دـر تعييـن سبـك ـو خـط مشـي زندگـي آيندـه ـ، اخالـق ـ، سالمـت ـو عملكرـد فرـد در
آيندـه نقـش بزرگــي بــر عهـدـه داردـ. عـواملـي چـوـن شخصيـت والدينـ، سالمـت روانـي ـو جسمانـي آنها،
شيوههـاـي تربيتــي اعمـاـل شـدـه دـر داخــل خـانوادهـ، شـغـل ـو تحصيالـت والديـن بـه وضعيـت اقتصادـي و
فرهنگـي خانوادهـ، محـل سكونت خانوادهـ، حجم و جمعيــت خـانوادهـ، روابـط اجتماعي خانوادـه و بينهايت
متغيـر ديگـر دـر خانوادـه وجوـد دارنـدـ، شخصـيـت فرزنـدـ، سـالمـت روانــي ـو جسمانـي اوـ، آيندـه شغلي،
تاثيـر قرار تحـت  رـا  غيرـه  ـو  اـو  ـو فرهنگيـ، تشكيـل خانوادـه  اجتماعـي  اقتصاديـ، سازگارـي  تحصيليـ، 
ميدهندـ. خانوادـه بـه عنواـن كوچـك تريـن نهاـد اجتماعيـ، آسيـب پذيرتريـن گـروـه دـر برابــر آسـيـب هـاي
اجتماعـي اسـت بـه طورـي كـه اكثـر مشكالـت ـو آسيـب هـا ابتدـا دـر خانوادـه هـا بروـز پيدـا مـي كنـد ـو در
صورـت عـدـم پيشگيرـي ـو برخورـد نـا صحيـح بـا آنهاـ، بـه دروـن جامعـه نيـز رسوـخ مـي كنـد ـو دـر ايـن شرايط
دشواـر ديگـر نمــي تواـن بـه راحتـي مشكالـت ـو آسيـب هـا رـا كنترـل كردـ. بـا توجـه بـه شرايـط امروـز جامعه،
افزايـش مشكالتـ، آسيـب هـا ـو ناهنجارـي هـا ـو تغييراـت زندگـي نسبـت بـه گذشتـه و..ـ. بنابرايـن چنانچه
نتوانيـم پايــه هـاـي خـانوادـه را محكــم ـو استواـر بنـا كنيـم دـر ايـن صورت شاهد بروـز آسيـب هـا و ناهنجاري

ها در خانواده ها خواهيم بود.
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مقدمه:
آسيـب اجتماعـي بـه هـر نوـع عمـل فردـي يـا جمعـي اطالـق مـي شوـد كـه دـر چارچوـب اصوـل اخالقــي ـو قواعـد
عـاـم عمـل جمعـي  رسمـي ـو غيررسمـي جامعـه محـل فعاليـت كنشگراـن قراـر نمـي گيرـد ـو دـر نتيجـه بـا منع
قانونـي يـا قـبـح اخالقـي و اجتماعي روبـه رو مـي گرددـ. بـه هميـن دليل، كجرواـن سعي دارنـد كجرويهـاـي خـود را
اـز ديــد نـاظراـن قانونـ، اخالـق عمومـي ـو نظـم اجتماعـي پنهاـن كننـد زيرـا دـر غيـر ايـن صورـت بـا پيگرـد قانوني،
(ـ. آسيبهاـي اجتماعـي پديده هللاتكفيـر اخالقـي ـو طرـد اجتماعـي مواجـه مـي شوند)صديـق سروستانيـ، رحمـت ا
هايـي واقعيـ، متغيرـ، قانونمنـد ـو قابـل كنترـل ـو پيـش گيرـي انـدـ. كنتـرـل پـذيرـي آسـيبهاـي اجتماعـي شناخت
علمـي آنهـا رـا دـر هـر جامعـه اـي براـي پاسـخ بـه پرسشهاـي نظرـي ـو عملـي ـو كاربردـي اـز ايدـه هـا ـو يافتـه هاي
علمي توليد شده در برنامه ريزي هاي كوتاه و بلند مدت براي مقابله صـحيح بـا آسـيبهاي اجتمـاعي، درمان يا

پيشگيري از گسترش و پيدايـش آنها را ضروري و پر اهميت مي سازد.

بـه كاـر بردهـ" كجروي "اـز جملـه واژـه هايـي اسـت كـه بسياريـ، آـن رـا دـر مفهومـي مترادـف باـ" آسيـب اجتماعي"
 هم بر همين اساس، به عنواني رايج براي مطالعه علمي و اجتماعي اين"آسيب شناسي اجتماعي"تعبيـر ; اند

"مشـابـه انگـاري"پديدـه بدـل شده استـ. امـا بـه نظـر برخـي محققاـن انتخاـب ايـن واژه براـي كجرويـ، ريشـه دـر 
ـو  بــا جسـم انساـن دارـد  بـا ناهمسازـي در"ناهمسازيهاي"جامعــه  دـر تعبيرـي مشابـه  موجوـد دـر جامعـه راـ،   

كاركردهاـي اعضـاـي بدنـ، آسيـب ناـم نهادـه استـ. ايـن ايدـه همچنيـن سبـب شدـه اسـت تـا بـه تبـع علوـم زيستي
 وظيفـه ريشـه يابـي بيماريهاـي تنـي رـا بـر عهدـه داردـ، در1F102"آسـيـب شناسي)پاتولوژي("كــه دـر ميـاـن آنهــا 

 بـر حوزـه مطالعـه بـي نظمـي هـا ـو نابسامانـي هـاي"آسـيـب شناسـي اجتماعي"قلمرـو جامعـه شناسـي نيـز ناـم 
) هللاجتمـاعي نهـاده شـود.) صـديق سروسـتاني، رحمت ا

تعريف آسيب شناسي:

اصطالح آسيب شناسي
از فرهنـگ واژه گان انگليسي، مفهوم زير را مي توان براي اصطالح آسيب شناسي استخراـج نمود:

آسيب شناسي، موقعيتـي نابهنجاـر و يا حالتي زيست شناختي را گوينـد كه در آن يك ارگانيزـم از عملكرد
صـحيـح ـو مناسـب منـع شدـه اسـت .كاربرـد ايـن مفهوـم دـر رواـن شناسـي بالينـي ـو رواـن درمانـي توسعه

كـه شامـل اختالالتـي مـي گردـد كـه براـي آـن هـا عناصـر ـو عوامـل زيسـت شناختييافتـه اسـت بـه گونــه اـي 
 آسيب شناسي رواني بر همين منوال است.) رهنمائي، سيد احمد(مشخص مي توان يافت. اصـطالح

آسيـب شناسـي عبارـت اسـت ازـ" مطالعـه ـو شناخـت ريشـه بـي نظمـي هـا دـر ارگانيســم "ـ. دـر پزشـكـي بـه
فرآينــد ـو علت يابـي بيمارـي هاـ، آسيـب شناسي گويندـ. دـر مشابهـت كالبد انسانـي بـا كالبـد جامعـه )نظريـه انـداـم
وارگـيـ( مــي تواـن آسيـب شناسـي اجتماعـي رـا "مطالعـه ـو ريشـه يابـي بـي نظميهاـي اجتماعيـ" تعريـف كرد.

انواع آسيبهاي پيش روي خانواده ها عبارتند از :

.آسيبهاي اجتماعي1

.آسيبهاي فرهنگي2

.آسيبهاي تربيتي3
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: Iآسيبهاي اجتماعي
آسيبهاـي اجتماعـي پديدـه هايـي متنوعـ، نسبـي ـو متغيرندـ. پرخاشگرـي ـو جنايتـ، خودكشيـ، اعتيـاـد ـو قاچـاق
مـواـد مخدرـ، روسپيگريـ، جرايـم ماليـ، اقتصادـي ـو سرقـت نمونـه هايـي اـز آسيبهاـي اجتماعـي جامعـه امروزي
ايراـن انـد كـه كـم ـو كيـف آنهـا بـر حسـب زماـن ـو مكاـن )يعنيـ، حاـل نسبـت بـه گذشتـه ـو دـر شهرهـا نسبـت به
روستاهاـ( تغييــر مــي كنندـ. بنابراينـ، آنچـه امروـز دـر يـك جامعـه خاـص آسيـب يـا كجروـي تلقـي مـي شـوـد ممكـن
شناخته كجرويـ  يـا  آسيبـ  ديگرـ  ايـ  جامعـه  دـر  وليـ  امروـز  همينـ  يـا  جامعـه  همـينـ  دـر  فـردـا  اسـتـ 
نشود) رهنمائي، سيد احمد(. آسيب شناسي اجتماعي مطالعه آسيب هاي وارد شده بـه جامعـه و گـروه هـاي
ـو بررسـي انسـانـي اسـتـ. آسـيـب شناســي اجتماعـي شاخـه اـي دـر روانشناسـي اجتماعـي ـو علـم مطالعـه 
ريشــه هـاـي بــي نظمــي اجتمـاعيـ، دردـ، ـو نابسامانـي هاـي آـن ـو شيوـه هاـي پيشگيرـي ـو درماـن آـن استـ. در
فقـر، اعتيـادـ،  بيكاريـ،  نظيـر  اجتماعيـ  آسيبهايـ  ـو  نابهنجاريهـا  مطالعـه  اجتماعيـ،  شناسيـ  آسيبـ  واقـع 
خودكشـي، طالق، ولگردي، گدايي و غيره همراـه با علل، آثار و عوارض، شيوه هـاي پيشـگيرـي و درمـان آنهـا

بـه انضـمام مطالعه شرايط بيمارگونـه و نابسامان اجتماعي است. )كريمي ، يوسف(

آسيبهاي فرهنگي :
فرهنگ چيست؟

كلمـه فرهنـگ هـر چنـد تـا حدودـي مفهوـم روشنـي رـا دـر اذهاـن تداعـي مـي كندـ، اماـ، ريشـه يـابـي لغـوـي ايــن واژه
و تفسيـر آن مي توانـد نقش ويژـه اـي رـا دـر تبييـن عناصر، مبانيـ، زمينـه هـا و محتويـاـت يــك فرهنــگ ايفـا كنـد.

در تعريـف مفهوم فرهنگـ، سلسله مفاهيم ذيل را مي توان بر شمرد:

.ادب و تربيـت1

.دانـش و معرفت2

.مجموعـه آداب و رسوم3

.مجموعـه علوم و معارف و هنرهاي يك قوم يا يك ملت4

. كتاب ترجمه و تفسير واژه گان و يا اصطالحات5

.كاريز آب; دهن فرهنـگ جايي از كاريز را گويند كه آب بر روي زمين مي آيد.6

دـر ايـن راستاـ، مجموعـه آدابـ، دانشـ، ـو معارفـي كـه دـر تاميـن حياـت جامعـه نقـش اساسـي ايفـاـء مــي كنـد،
فرهنــگ ناميدـه مـي شودـ. بنابراينـ، فرهنـگ منبـع زايشـ، رويشـ، مهـد تربيـت ـو پرورـش است)رهنمائيـ، سيد

احمد(. 

آسيـب شناسـي فرهنگـي طبعاـً بـه بررسـي آفاـت ـو آسيـب هايـي مـي پردازـد كـه رنـگ ـو لعاـب فرهنگـي دارندـ، و
عناصـر شكـل دهندـه ـو سازندـه عاداتـ، رفتارهـا ـو كنـش هاـي رايـج افراـد يـك جامعــه رـا تحــت تـاثيـر خـوـد قـرار
دادـه انـدـ. آسيـب هايـي ايـن چنينـ، صرـف نظـر اـز ميزاـن تخريـب ـو خسارتـي كـه بـر مسائـل روبنايـي فرهنـگ يك
ملـت يـا جامعــه وارـد مـي سازندـ، آـن چناـن دـر متـن فرهنـگ اصيـل آـن ملـت يـا جامعـه رسوـخ مـي كننــد كــه از
درون هسـتـه مقاومـت افراـد رـا در برابـر مفاسد و آسيب هاي فرهنگـي تضعيـف و آسيب پذيـر مي گردانندـ. اين
قبيـل كنـش هــا رفتــه رفتــه نهادينـه شدهـ، حكـم آداـب ـو سنـن حاكـم بـر جامعـه رـا پيدـا مـي كندـ، ـو دـر نتيجهـ، به
استحالـه فرهنگـي ـو سـرانجاـم بــه شكـل گيرـي فرهنگـي اـز نوـع جديـد مـي انجامـد كـه بـا فرهنـگ اوليـه ـو اصيل
تفاوت بارز دارد. ) رهنمائي، سيد احمد(. يكي از مهمترين آسيبهاي فرهنگي در جوامع امروز در حوزه مباحث
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مربوـط بــه شـهـر الكترونيــك ـو اينترنــت ـو فناورـي نويـن اطالعاـت مـي باشدـ. دـر عصـر مجازـي بيشتـر امور
تفريحاـت مجازي، تجارـت مجازيـ،  مجازيـ،  كاـر  دفتـر  بـه صورـت مجازـي صورـت ميگيـردـ.  انساـن  زندگـي 
سفرهاـي مجازـي ـو موارـد مشابـه آـن نمونـه هـايـي انــد كــه دـر فضاـي سـه بعدـي شرايطـي مناسـب رـا براي

235، ص )1380خانواده در عصر اشـاره شـده فـراهم مـيكننـد. ) آشـنا، 

انواع آسيب هاي فناوري اطالعات در خانواده
ابعاد آسيبهاي فناوري اطالعات در خانواده 

الف ( آسيباخالقي :

 درصــد از آنهـا90 درصـد اـز مجموـع اطالعاـت موجوـد دـر سايتهاي اينترنتـي ، غيراخالقـي ، بيـش اـز 1/5حدوـد 
تجارـي ـو مابقـي آـن بـا سايـر اموـر علمـي ـ، فرهنگيـ، ورزشـي ـو سايـر موضوعاـت مرتبـط اسـت ـ. ايـن دـر حـالي

 درصد افراـد روي زمين با رفتارهاي جنسي ناسالم مواجهاند كه اصوالً ربطي به اينترنـت نـدارد.11اسـت كه 
ـ، دـر مقايسـه بـا شرايـط عادـي فساـد اخالقـي دـر جامعـة چنديـن برابـر بنـابرايـن آسيبهاـي ناشـي اـز اينترنـت 
كمتراسـت ـ. امــا آـن چـه مـي توانـد دـر اينترنـت خطرناكتـر تلقـي گرددـ، ارتباطـي اسـت كــه اـز طريــق اتـاقهـاي
گفــت ـو گــو بـيـن افـراـد مختلـف برقراـر ميشوـد ـو دـر برخـي موارـد صدماـت زياـد بـه وجوـد مـي آوردـ. اـز سوي
ديگـر ، از جملـه چالش هـاي اساسي گسترـش فناوري ارتباطات درجهان مخصوصاً كشورهاي دـر حال توسعه،
آسيـب هاـي فرهنگـي ـو اجتماعـي اسـت ـ. قراـر گرفتـن دـر معرـض فرهنـگ هاـي گوناگونـ، آزاديهاـي زياـد دـر يك
دورـة زمـانـي نسـبتاـً كوتـاـه ـو امكـاـن دسترسـي بـه اطالعاـت غيراخالقـي گوناگوـن اـز طريـق اينترنـت ـ، برخـي از
نمونـههـاـي ايــن خطرهــا مـيباشـندـ. در كشورهاي دـر حال توسعه، از جمله كشورما، بنابـر شرايـط فرهنگـي و
اجتماعي، احتماـل آسيـب پـذيرـي زيـادـي دـر اثـر تعامـل گستردـه با ديگـر فرهنـگ هـا وجوـد داردـ. بـه رغـم پيشرفت
هاـي حاصــل شـدـه دـر سـازوكارهاـي امنيتــي ـو كنترلـي دـر اينترنـت ـ، قابليتهاـي كنترلـي دـر ايـن گونـه موارد
كمتـر مؤثـر واقـع ميشوندـ. بنابرايـن توجــه بــه شـرايـط فرهنگـي ـو اجتماعـي كشورهـا يـا مناطـق جغرافيايـي
خاصـ، قبـل اـز ايجاـد شهـر الكترونيكـ، آمادـه كردـن خانوادههــا اـز بعـد فرهنگـي ـ، اجتماعـي ـو اخالقـي ضروري

1382است)جاللي، .)

ب ( آسيبهاي پزشكي :

.بازيهاـي كامپيوترـي بـه سبـب داشتـن صفحاـت گرافيكــي ـ، تنـوـع رنــگ ـو سـرعـت زيـاـد تعـويـض صـفحات،1
تأثيراـت منفي بـر روي مغـز ـو اعصاب كودكاـن ـو حتــي بزرگترهــا مـيگـذارـد ـو اـز ايــن ر اـه برخــي اخـتالالـت را

موجب ميشوند.

.استفادة زياد از كامپيوتر آثار منفي بر بينايي افراـد به جاي ميگذارد و موجب سوزش چشمها ميشود.2

.تأثيراـت منفي كامپيوتر بر بدن افراـد عبارتاند از : دردهاي شديد كمر، دست، گردن و سـر كـه بـه صـورت3
آرتروـز ظاهـر مـي شوـد ـو گاهـي موجـب ايجاـد كيسـت مفصلـي دـر مـچ دسـت مـي شودـ. افتـادـن سرشـانـه هــا و
خـارج شدن ستون فقراـت از حالت طبيعي مشكالت ديگـر مرتبـط با آسيبهاي پزشـكـي كـامپيوتـر اسـتـ. كـه

1382بـه دليـل نشستـن به مدت طوالني در پشت كامپيوتـر و تايپ و كار زياد با آن به وجود مي آيد.)جاللي، )

ج ( آسيب فرهنگي ـ اجتماعي :

اـز بعـد فرهنگـي ـو اجتماعـي موارـد زيـر رـا ميتواـن بـه عنواـن اساسيتريـن ـو مهـمتـريـن پيامـدهاـي ناشــي از
توسـعة فناوري اطالعات قلمداد كرد :

.منزوـي كردن بسياري از كودكان : كودكانـي كه از بدو زندگي و در دوران كودكي بــه دليـل كمبـوـد فضـاهاي1
تفريحـي ـو آموزشـي دـر منزـل بـا بازيهاـي كامپيوترـي مشغوـل ميشونـد بـه مروـر نوعـي انزواطلبـي رـا پيش
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ميگيرنــد كـه دـر نهايـت باعـث منزوـي شدـن آناـن اـز اجتماـع ميشـودـ. حـاـل آـن كــه كودكـاـن دـر دوراـن رشـد
مـيبايســت بــا همنوعاـن ـو كودكاـن همسـن خوـد بازيهاـي دستـه جمعـي انجاـم دهندـ. تـا ارتباطاـت اجتماعـي را

فرا گيرند.

.قهرمانانـي كـه دـر بازـي هاـي رايانـه اـي ظاهـر مـي شونـد بـا تصاويـر ـو صـحنـه هـاـي خشـونـت آميــز همـراـه انـد2
1382كـه تأثيرات منفي فرهنگـي ـ اجتماعي را به دنبال دارد ) جاللي ، .) 

.آسيبهاي تربيتي3

خانوادـه هـا بـه چنـد دستـه تقسيـم مـي شوندـ: اـز جملـه خانوادـه هايـي كـه بـه خاطـر سطـح علمـي خوـب مدارس
اسالمـي فرزندانشاـن رـا دـر ايـن مدارـس ثبـت ناـم مـي نماينـد بدوـن اينكـه خوـد اعتقادـي بـه تربيـت دينـي داشـته
باشـنـد ـ. دسـتـه ديگـر خانوادـه هايـي كـه محيـط آنهـا بـر اساـس تربيـت دينـي شكـل نگرفتـه ولـي مايـل هستند
فرزندشـاـن تربيــت دينــي داشتـه باشدكـه در هـر دـو مورـد ايـن مسئلـه باعث ايجاـد دوگانگـي دـر تربيـت فرزنـد مي
شـود . مشـكل بزرگتـر هـم زماني اتفاق مي افتد كه اين تأثير نامطلوب در گروه دوستان از دانش آموزي به

ديگردانش آموزان انتقال پيدا مي كند .
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5اختالف فرهنگـي بيـن نسل ها : فاصله بين نسلهاو نبودـن صميميـت در خانه . در اين خصوص 
بـا زباـن بلكـه بـا عمل، اـز دعوـت كردـن بـه راـه خيـر نـه فقـط  راهكاـر وجـوـد دارـد كـه عبارتنـد 
اموـر خانوادهـ، رعايت دـر  اـز فرزنداـن  بــا خطاهـاـي فرزنـدانـ، نظرخواهـي  برخورـد منطقـي 
عدالـت بيـن فرزندانـ، ايجاـد جهاـن بينـي مشترـك بيـن افرادـ. دـر ايــن مياـن نقـش مدرسـه نيـز با
دانـا، رئيسـ  است.ـ)  اهميتـ  حائـز  آموزشـي  كارگاههاـي  ـو  اوليـا  آموزشـ  جلساـت  برگزارـي 
مجيدـ( .اـز موارـد ديگـر آسيبهاـي تربيتـي فاصلـه نسلـي مذهبـي دانـش آموزاـن ومادراـن ـو عوامل
مرتبـط بـا آـن مـي باشـد كــه اـز نظـر جامعـه شناسـي پديدـه اـي كـه عامـل اختالـف ـو تعارـض بين
والديـن ـو فرزنداـن مـي باشــد فاصـلـه نسـلـي ناـم دارـد ـ. هرچـه شكاـف ـو يـا فاصلـه نسلـي عميق
تر و وسيع تر باشد ، امكان فهم و درك هر نسل از نسـل ديگــر مشكل تر مي شود و بيگانگي
آنهـا نسبـت بـه هـم بيشتـر مـي شوـد ـ. نكتـه هاـي تربيتـي فراموـش شدـه دـر فرهنـگ اصيـل مـا كه
ـ، نكـاـت ريـز دـر ساختاـر شخصيتـ، رازهاي عبارتنـد اـز ـ: خودپرورـي اـز طريـق ديگــر پـرورـي 
كاميابـي فرزندانـ، ترغيـب دـر كناـر تبليغـ، تعليـم ـو تربيــت حيـاـت مـدارـ، نظــر ـ) نگاهـ( انسانـي –
نظـر ـ) نگاهـ( رحمانيـ، تعليـم ـو تربيـت سئواـل مداـر بـه جاـي تعليـم ـو تربيـت پاســخ مـدارـ، پرهيــز
اـز روـش نازپروريـ، تربيـت طبيعيـ، تربيـت اـز راـه دلـ، توجـه بـه دانـش آموـز آسيـب زاـ، اثـر قصه

 ) هللاخواني و افسانه گـويي در تربيت.) جهانگرد، يدا

اهميت آسيب شناسي
بـا مسائـل ـو مشكالـت سـر ـو كاـر داردـ.  آنچـه روشـن اسـت اينكـه بحـث آسيـب شناسـي عمدتاـً 

پژوهشـهـا و تحقيقـاـت متعدـد براـي شناخت انواـع ايـن آسيبهـا و علـل بروـز آنهـا صورت ميدهـد و
نظرياتـي رـا براـي حـل آـن مسائـل پيشنهاـد ميكندـ. بـر ايـن اساـس زمينههايـي چوـن فرهنــگ و
هنجارهـاـي يــك جامعــه ـ، ويژگيهـاـي اقتصـادـي ـو سياســي ـو جغرافيايـي يـك جامعـه نيـز دـر حوزه
اجتماعي، آسـيبهاـ:  انـواـع  بررســي  كــه  چـرـا  مـيگيـردـ.  قـراـر  شناســي  آسـيـب  مطالعاـت 
فرهنگـي ـو تربيتـي بدوـن دـر نظـر گرفتـن شرايـط زمينهاـي يـك جامعـه ميسـر نخواهـد بودـ. هر
جامعهاـي متناسـب بـا شرايـط خودـ، فرهنگـ، رشـد ـو انحطاـط خوـد بـا انواعـي اـز انحرافاـت و
آـن جامعـه داردـ. شناخـت چنين تاثيراـت مخربـي روـي فرآينـد ترقـي  كـه  مشكالـت روبروسـت 
عواملـي ميتوانــد مسـيـر حركــت جامعــه رـا بسوـي ترقـي ـو تعامـل همواـر سازدـ، بطورـي كه
عالوـه بـر درـك عمـل آنهـا ـو جلوگيرـي اـز تداوـم آـن عمـل بـا ارائــه راـه حلهايـي بـه سالمـت جامعه
كمـك نمايدـ. بـه عنواـن مثاـل مسألـه اعتياـد رـا دـر نظـر بگيريمـ. ايـن مسالـه هـم بـه عنواـن يك
مشكل فردي و هم يك معضل اجتماعي مطرـح است. روشن است در سطح اجتمـاعي منجـر
بــه اـز بـيـن رفـتـن نيروهـا ـو انرژـي بارآوـر جامعـه مـي شودـ. شناسايـي علل اساسـي و كنترـل آنها
مـي توانـد بسيارـي اـز نيروهاـي اـز دســت رفتـه جامعـه رـا تجديـد نمودـه ـ، دـر مسيـر كاـر سالم

جامعه هدايت كند. )فرجاد، محمـد حسين(

آنچه مسلم است در حال حاضر نمودهای عینی از آسـیب هـا و بزهکـاری هـا در جامعـه وجـود
ــان داشته و در حال افزایش است به طوری که کاهش سطح فرهنـگ عمومی دست کم در می
جنبش هـایی از جامعـه وجـود دارد. بـا نگـاهی دقیـق بـه مقولـۀ� ناهنجـاری هـا، و آسـیب هـای
اجتماعی بهتـر می توان دریافت که ریشه اصلی و خواستگاه واقعی این هنجارها را بایستی در
قلمرو نارسایی های فرهنگـی و مشخصاً در فرهنــگ عمــومی جســت و جـو کـرد. مراکــز تــأثیر
گذار در این جنبش حتی از تقسیم بندی های رسمی هم فراتـر می رود از جملـه این مراکـز و
سازمان ها می توان به آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه و صدا و سیما اشاره کــرد. انکــار
نمی توان کرد که از میان آنچـه در برابر چشمان مخاطبین قرار می گیرد بدآموزی ها زودتر از
آموزش های مثبت در زوایای ذهن و روح اثر می گذارد. در واقع باید فرهنــگ اولــویت نخســت
در کشور اعالم شود و برای پاالیش فرهنگ عمومی جامعه از آنچه ضــد فرهنــگ اســت لحظــه
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ای هم درنـگ کردیم نکنیم و برای تحقق آن بایستی ابزارها، برنامه ها و زمینه های روشنی در
اختیار داشته باشیم قطعاً در این مجریان طــرح بایســتی خودشــان جــز و افــراد ســالم، صــالح
متعهد کاردان و متعادل باشند چرا که در غیر این صورت سپردن کـار بـه آنهـا بـه مبنـای نقص

غرض است. 

عواملی که باعث ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه می شوند:

 خودکشی:- 1

خودکشی به معنای نابود کردن و از بین بردن خود پدیده ای است کــه ســالیان دراز از روابــط
عشیره ای و سنتی تـا روابـط پیچیـده شـهرهای امـروزی گریبـان بشـر را گرفتـه و در فـراز و
ت اجتماعی قلب و روح خانواده ها و اجتماع را آزرده است زندگی شـهری، انبـوه نشیب تحوال¤
جمعیت، عدم تجانس افراد با هم، کاهش محبت خانوادگـی و رها شدن فرد به سرنوشت خود،
محرومیت در عشق و فقر مادی دهها عامل دیگر آن چنان نــارحتی هــایی بــرای افــراـد فــراهم
آورده که فرد تنها راه نجات خود را در نابودی خویش جست و جو می کند در فرار راه رشد و

 اجتماعی، هر چه سرپیچیدگی روابط و مناسبات اجتماعی افزوده می شود–توسعه اقتصادی 
فاصله طبقاتی هم بیشتر می گردد و سرخوردگی ها فزونی می یابد و در نهــایت بــه افــزایش
ــاعی تعداد خودکشی منجر می شود. از هم گسیختگی پیوندهای سنتی و هم بستگی های اجتم
و نیز بیگانه شـدن بـا ارزشـها و هنجارهـای جامعـه خـودی، مـوجب فـزونی نـرخ خودکشـی در

جامعه ها به ویژه در جامعه های صنعی گردیده است.

تعریف خودکشی :

دست یافتن به تعریفی جامع و مانع برای خودکشی کار ساده ای نیست مالک کار اکثر کسانی
۱۸۹۷که از خودکشی تعریف کرده اند براساس تعریـــف دورکیم بــوده اســت دورکیم در ســال 

ــا غــیر تعریف زیر را ادامۀ� خودکشی به هر حالتی از مرگ اطالق می شود که نتیجـه مستقیم ی
مستقیم عملی باشد که شخص قربانی آن را انجام داده و از نتیجــه عملش آگـاه بـوده اسـت.
در وجود ما خودکشی می توانـد به عنوان تهاجم سوق داده شــده بــه طــرف درون بحث گــردد
اثر این عمل تهاجمی به طرف خود مشخص ناشی از یک تصور ذهــنی و متغیرهــای فــرهنگی،
روانی، اجتماعی است که فرد را تحت فشار قرار می دهد اصطالح خودکشی بـه طـور مکـرر
برای توصیف خیال پردازی تهدید، ژست خودکشی، و یا عمل تکمیـــل شـده خودکشــی بــه کــار

می رود.

علل و انگیزـه های خودکشی :

به دست آوردن اط¤العات درباره انگـیزه هـای خودکشـی غالبـاً مشـکل اسـت زیـرا مهم تـریـن
عامل دستیابی به اط¤العات یعنی شخص قربانی در اختیار نیست تا بتوان او را مسـئول کـرد و
از این طریق بـه انگـیزه هـای اقـداـم او پی بـرد. بی تردیـد بایـد گفت عوامـل بسـیاری دسـت
اندرکارند که به عنوان مثال عواملی چون جنس، ازدیاد سن، بیوگی، مجــرـد یــا مطلقــه بــودن،
نداشتن فرزند، تمرکز جمعیت، اقامت در شهرهای بزرگ، باال بودن هزینه های زندگی، بحـران
ــای ــاری ه ــودکی، اختالل روانی و بیم ــات در دوران ک ــابقه اختالف ــاد، س ــادی، اعتی ــای اقتص ه

جسمانی را می توان نام برد.
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خودکشی در میان ملل مختلف جهان :

طرز تلقی خودکشی وابستگی نزدیکـی با ایــدئولوژی مــرگ دارد. این مسـئله اختالفـاتی را کـه
بین واکنش های مختلف در برابر پدیده خودکشی وجود دارد توجیه می کند. در غــالب فرهنــگ
ها و در بین اقوام مختلف در طول تاریخ طرز تلقی خودکشی وجوه مشترکی بــا مســئله قتــل
نقش داشته و هر دوی این اعمال معموالً ممنوع بوده است. ام¤ا در بــرخی از جامعــه هــا قتــل
نفس در دفاع از خود به خصوص در جنگ ها و خودکشی تحت شرایطی، مجــاز شــناخته شــده
است. خودکشی در جوامع ابتدایـی یک نوع عمل شیطانی به حساب می آمد زیرا مردمـان این
جامعه ها وحشت داشتند تماس جسمانی با جسد یا محیط خودکشی اثرات مصــیبت بــاری بــه

وجود آورند.

خودکشی در جوامع صنعتی :

یکی از کارهای اساسی تمدن آن بوده است که در انسان صــرفه جــویی را بــه جــای آزمنــدی،
استدالل را به جای تعدی و غضب حق، مراجعـه به محکمـه را بـه جـای کشـش و اندیشــه حـل
مسئله را به جای خودکشـی برگزیـد پدیـده خودکشـی کـه یکی از عوامـل مهم دنیـای صـنعتی
عصر حاضر شناخته شده بیشتر معلول نابســامانی هــا و اختالل هــای روانی و. نــابرابری هــای
اجتماعی است دورکیم از نابسامانی به مفهوم فقدان و از هم پاشــیدگی هنجارهــا، ســخن می
گوید و این مفهومی است که در بررسـی خودکشــی نقش مهمی بــازی می کنــد. هم چـنین او
پدیده هـای دیگـری ماننـد بحـران هـای اقتصـادی، تعـیین نارسـایی کـارگران بـا شـرایط کـار و
خشـونت و دعـاوی افـراد در برابـر اجتمـاع را نـیز در این امـر مـؤثر می دانـد بـه همین دلیـل
خودکشــی بــه عنــوان یکی از ده عامــل عمــده مــرگ در جهــان صــنعتی شــناخته شــده اســت.

 هـزار نفـر در۲۰۰ سـاالنه حـدود ۱۹۶۷براساس گزارش سـازمان بهداشـت جهـانی، در سـال 
 هزار نفر از آنــان موفــق بــه خودکشــی شــده انــد.۲۵آمریکا احتراـم به خودکشی کرده اند که 

خودکشی در ایراـن :

تاکنون مطالعه دقیقی درباره خودکشی در کشور انجام نگرفتـه است زیرا آمار پزشکی قانون
و دیگر مراجع گویا نیست عالوه بر آن تعـداد زیـادی از خـانواده هـای ایـرانـی خودکشـی افـراـد
خانواده را کتمان می کنند و آن را ننگ می شمارند. در مقایسه با کشــورهای صــنعتی، مــیزان
خودکشی در ایراـن کمتر بوده هر چند در دو دهه اخیر روندی رو به افزایـش داشته اســت مهم
ترین عاملی که قضاوت دقیــق را در این مــورد غــیرممکـن می ســازد نبــود آمارهــایی از نقــاط

مختلف کشور است.

براساس مجموع تحقیقاتی که انجام شده علل و انگیزـه های خودکشی در ایراـن را می توان
چنین برشمرد :

 - اختالفات زناشویی و نامناسب بودن شرایط زندگی خانوادگیـ؛۱
 - ناراحتی های روانی، شکست در عشق و اختالفات روانی و شخصیتی؛۲
 - فقر، بیکاری، اعتیاد و شرایط نامساعد اقتصادی؛۳
-شرایط خاص زندگی شهری به ویژه شهرهای بزرگ و صنعتی؛4
 - از هم پاشیدگی و جدایی گروه های اجتماعی؛۵

نحوه خودکشی تا حدود زیادی به فرهنگ و شرایط اقلیمی و بافت اجتماعی منطقۀ� زیستی
داد.
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طالق - ۲

اخالقی یک و هنجارهای  او¤لین نقش  پیوند است  پایان یک  اختیاری  نهادینـه شده  طالق شیوه 
ــرین شــکل جامعه تنظیم روابط زن و مرد بر پایه اصولی و منطقی است زیباتریـن و انسانی ت
این تنظیم همان ازدواج است که با یک زیربنای بیولوژیکی و. زیستی شــکل گرفتـــه و خــانواده
ــامیم طالق عامــل از هم ــد انســانی کــه ازدواج می ن ــه وجــود می آورد بــرعکس این پیون را ب
گســیختگـی ســاختار بنیــادی تــرین بخش جامعــه یعــنی خــانواده اســت طالق پدیــده ای اســت
قراردادـی که به زوج امکان می دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسسته و از یــک
دیگر جدا شوند. پژوهشگران و محققان طالق را یکی از آسیب های اجتماعی محسوب نموده
و بــاال رفتن مــیزاـن آن را نشــانه بــارز اختالل در وصــول اخالقی و بــه هم خــوردن آرامش

خانوادگی و در مجموعه دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می دارندـ.

انتخـاب همسـر براسـاس معیارهـای ظـاهری و صـوری توقعـات بیش از حـد تـوان، دخالتهـای
ناروای اطرافیان، تضاد تربیـت و فرهنــگ طـرفین، اختالف سـطح تحصــیالت، اختالف سـلیقه و
عقیــده زوجین بــر ســر اصــول کمی زنــدگی و بعضــاً کوچکــترین موضــوع جــاری، چشــم و هم
چشــمی مـادی، تحریکــات برخاســته از حســادتهای بعضــی از اطرافیــان، در کنــار دالیـــل دیگــر
ــایین همچون هوسران بودن ذاتی مرد زن، اعتیاد، عدم امیدواری به آینده به خاطر بیکاری یا پ
بودن درآمد، به اضافه دالیـل شخصی دیگر همه و همـه نهایتـاً منجـر بـه حادثـه شـومی بـه نـام

طالق می گردند.

اگر همسران جوان می دانستند که با سرکوفتها و تحریکاـت غیرمستقیم چه سرنوشــتی بــرای
همسرانشان رقم می زنند قطعاً راضی نمی شوند که جفتشان به سرنوشــت زنــدان یــا حــتی
اعدام برسند. عدم عنایت به اصول و ارزشها در بدو تشـکیل زنـدگی و انتخـاب صـرفاً از روی
ظاهر و بعضاً هوس زیربنای اصلی اکثریت قابل توجهی از طالق هاست. با توجه بـه مشـکالت
اقتصادی یک زن بعد از طالق به ویژه اگر مسئولیت بچه ها نیز به وی واگــذار گــردـد وی نقش
اقتصادی در اجتماعی می گردـد و از این رهگذر به امرار معاش می پردازـد و این امر در مورد
زن های بالتکلیف و یا کسانی که همسراـن آنها به دلیل زنــدان یــا مــرگ حاضــر نیســتند بیشــتر

صادق است.

 درصد از خانواده های ایرانی دارای سرپرست زن هستند در چنین۱۰ – ۵/۸طبق آمار رسمی 
ــئولیت تالش در خانواده هایی مخصوصاً اگر با مشکالت اقتصادی مواجه گردنـد با احساس مس
کمک به خانواده خواهد نمود. تا ایـن جا مشکالت در مرحله طالق است در صـورتی کـه ازدواـج
مجـــدد صـــورت بگـــیرـد مشـــکالت دیگـــری نـــیز بـــه معضـــالت قبلی لغزنـــده خواهـــد شـــد.
ــدی ناسازگاری اخالقی فرزند با پدر یا مادر جدید، تعارض های عاطفی زمینه ساز مشکالت بع
می شوند بعضاً پسر یا دختر عالقه و گرایش به دیدن عضو جدید خانواده نداشــته و در مقابــل
او شروع به ناسازگاری و پرخاشگری می نمایند. بر اثر یک فرهنــگ و سـنت غلـط این مسـئله
بیشتر در مورد مادر جدید )نامادری( صادق است رفتارهای خشونت آمیز بعضی از نامادری ها
با فرزندان و انعکاسهای وسیع آنها در جراید به قصد و افســانه هــای مانــده از قــدیم در مــورد

ظلم و تعدی نامادری جان تازه

می بخشد و حتی در بسیاری از موارد فرزند خوانده را به یک پیش داوری دعوت می کنــد این
موضوع در مورد ناپدری ها کمتر اتفاق می افتد نه این که مشکالت به وجود نیاید بلکـه درصـد
ً بسیار ناچیزی از حوادث به این موضــوع اختصــاص می یابــد. و کشــمکش هــای نفعی و بعضــا
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ــا مــادر او¤لین ضــربات روحی فیزیکی، تشنجات عصبی، و بحث پیراموـن ماندن طفل نزد پدر ی
طالق بر فرزندان هستند.

عوامل زیر به عنوان عوامل افزایش دهنده احتمال وقوع طالق می باشند :

 - عدم تفاهم زن و شوهر نسبت به ایفای وظایف و نقش های خود؛۱
-  ازدواج در سنین پایین به ویژه در مناطق شهری؛۲
 - کوتاه بودن مد¤ت آشنایی قبل از پیوند؛۳
 - زندگی در خانواده هایی که والدین آنها زندگی موفقی نداشته اند؛۴
 -عدم تأیید ازدواج توسط خانواده، خویشاوندان، نزدیکانـ؛۵
 - عدن تشابه محلی فرهنگی و سنتی زوجین؛۶
 - داشتن عقاید و دیدگاههای مختلف مذهبی، اجتماعی، سیاسی؛۷
 - داشتن مذهب متفاوت؛۸
 - سابقه زندگی شهری برای افرادی که همسر روستایی می گزینند.۹

 مهاجرت: – ۳

تغییر محل زندگی به امید رسیدن به شرایط بهتر زندگی و امکانات بیشتر زیستی را مهاجرت
ــده می گویند از منظر جامعه شناسی این تعریف جامع و کامل است از دیدگاهی تخصصی پدی
مهاجرت یعنی گسست از گروه یا جامعه مألوف یا مــادری و پیوســتن بــه گــروه یــا جامعــه ای
نوین است. از آنجا که بی گروهی با مقتضیات اجتماعی انسان نمی سازد بنــابراین فــردی کــه
از جامعه خود جدا شده ناچار است به عضویت جامعه دیگری درآمــده فرهنـــگ آن را بپــذیرد و
این مستلزم دو حرکت است او¤ل ترد فرهنگ پیشین یـا بـه اصـطالح فرهنــگ مـادری و آداب و
رسومی که عمری با آن زیسته است. دو¤م : کسب فرهنـگ جدید یا به اصطالح فرهنگ میزبــان
این دو فع¤الیت همه ابعاد زندگی اجتماعی شخص را دربر می گــیرد پوشــیدن لبــاس، تحصــیل،
دید و بازدید، حتی مکالمه روزمره، شخص نوآمده مجبور است خود را بــا فرهنـــگ میزبــان هم
نوا کند و با آن به نــوعی یگــانگی و توافـــق برســد. بعضــاً علی رغم این کــه نوآمــده مهــاجر بــا
هنجاری اجتماعی سازگاری یافته باز عمیقاً با فرهنگ میزبـان یگـانگی پیـدا نمی کنـد بـه همین
لحاظ عموماً در بیشتر اوقات مهاجر تنها هنجارهای سطحی جامعه را تقلید کــرده و بــاز دچــار

تضاد روحی می گردد.
ــام ــه انج هر چند مهاجرت همواره برای دست یابی به زندگی و شرایط متفاوت متر و صد البت
می شود ام¤ا در اغلب موارد و امور بر وفق مراد مهاجر پیش نمی رود در واقع به محض آنکع
ــه ــاده رو ب او شهر یا روستای خود را برای رفتن به شهری بزرگتـر ترک می کند باید خود را آم
ــرین رو شدن با مشکالت و مصایبی کند که بعضاً ویژه خود اوست. بی کاری، بی پولی، مهم ت
مشکلی است که در زندگی بعد از مهاجرت خود را نشان می دهد و از این جاســت کــه تمــام
مصایب آغاز می شوند نگاهی به انبوه چهره هــای روســتایی در لبـاس هــا ی شــهری در انبــوه
بیکاران معابر، کوپن فروش ها، گل فروش ها، سیگار فروش هــا، بیــان گــر این نکتـــه انــد کــه
نوآمده گان جایگاه خویش را نیافته اند نجوای بعضی از آنهــا بــا لهجــه غلیــظ بــومی شــان این
ــا حقیقت تلخ را نشان می دهد که عارضه بیکاری و بی پوچی مقاومت و صداقت روستایی آنه

را شکسته و شکم گرسنه بچه ها، راهی با سرانجاـم تباهی در پیش پایشان نهاده است.

ــروز واکنش ــه ب دور ماندن از کانون خانواده و فشارهای روانی و ناراحتی های عاطفی بعضاً ب
های منفی توسعه مهاجر منجر می شود که اعتیاد و آثار منجر به آن در خــانواده، او¤لین پدیــده
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زندگی جدید است قاچــاق مــواد مخــدر، اعتیــاد، فحشــاء، ســرقت و جنــایت، محصــول جوامــع
بشری است و در مقام جوامع کم و بیش می توان یک یا چند فقره از آنها را مالحظه کرد. ام¤ا
آنچه نگران کننده است رشد این پدیده های شوم در جوامع خاص مهاجران است چرا که آنان
همیشه خود را عقب مانده تر از مردم جامعه ای می دانند که به آن مهــاجرت کــرده انــد و در
این گونه مواقع فاصله میان چیزی که هست و آنچـه که باید باشــد نقطــه مصــیبت بــار زنــدگی
مهاجران را می آفرینندـ. اگر مهاجران نسل او¤ل را در تعارض های فرهنگـی مقــاوم تــر بــدانیم
نسل دو¤م مهاجریـن آسیب پذیرترین اقشار جامعه اند نوجوان روستایی و شهری کــه اینـــک بــه
کالن شهر آمده برای عقب نماندن از قافله هسماالن و اثبات این کــه ترســو و دهــاتی نیســت
حاضر است به هر کاری دست بزند. از سیگار کشیدن، استعمال مواد مخــدر، پوشــیدن لبــاس
های آن خیلی، و آرایش های غلیظ گرفتـه تا شرکت در مهمانی هــای کــزایی و معاشــرت هــای
منفی اقداماتی هستند که عاملین فرهنـگ جدید به میهمــان هــدایت می کنــد. در بین مهــاجریـن
داخلی و حاشیه نشین ها طمع پارو کردن پول باعث بروز عواقب سیاهی می شود. جوانی که
در خانه خود حاضر نیست رختخوابش را جمع کند در غـربت بـه هـر خفت و ننگی بنـام کـارتن
¤ین می دهد. ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه و بهداشت و آموزش در شــهرهای کوچــک، اول
حرکت میان مـد¤ت و دراز مـدت بــرای جلوگـیری از مهـاجرت اسـت. مهــاجرت را از آن جهت
آسیب اجتماعی قلمداـد می کنیم که موجب آثار و عواقب جبران ناپذیری در جامعــه می گــردد
با مقابله با مهاجرت و ممانعت از عوارض ناخوشایند آن می توان از آسیب دیده گان کاستر و

در جهت اصالح مشکالت گام برداشت.

۴ - I:)لمپنیسم )اوباش گری جوان

یکی از معضالت و مشکالت اجتماعی که در حال حاضر در جامعه ما ظهــور کــرده و موجبــات
نگرانی و تشویش مسئولین و خانواده ها گشته پایین آمدن سن ارتکاب بــه تخلفــات و جــرائم
اجتماعی است. رشد سریع بعضی از مفاسد و مشکالت اجتماعی دیگـر جای انکار نداشته نیاز

 ســال در بین جوانــان و۱۶ – ۱۵به عزم مل¤ی و هم¤ت عمومی داردـ. پایین آمدن سن اعتیاد بــه 
 سال و ارتکــاب بــه او بــا پیشـگیرـی و۱۷ – ۱۵ارتکاب به مسائل منکراتـی در بین دختراـن سن 

 درصــد مجــرمیـن محکــوم شــده در۶۳ سال رسیده است ۲۵ – ۲۰ چاقوکشی به –قداره بندی 
مراجع قضایی ضمن جوان بودن فاقد سابقه قبلی محکومیت و ســوء پیشــینه بــوده انـد. عـدم
توجه کافی و الزم به زیر ساختهای اجتماعی و فرهنگی جامعه به دلیل هیاهوی سیاست بازان
کاذب و غوغا ساالری و سیاسی کاری و پنهان کاری غیر ضروری باعث شده است تا توجهــات
از این مصــیبت اجتمــاعی منحــرف گردنــد. و انحطــاـط اخالقی و اجتمــاعی در جامعــه مــا بــه
ــــــان رشـــــــد فزاینـــــــده و ســـــــریعی دارد. خصـــــــوص د ر بین جوانـــــــان و نوجواـن
رسالت خطیـر آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی بـه مـوازات وظـایف حسـاس رسـانه هـای
گروهی در پیش گیری از این معضل اجتماعی که نسل آینده و ســرمایه مل¤ی واقعی را نشــانه
رفته غیر قابل انکار هستند. بی تــوجهی بــه ارزشــها و آداـب و رســوم توســعه والــدین اســاس
خطرناکی در روند شکل گیری تربیت کودکان است. مشورت با بچه ها به خصــوص در ســنین
بلوغ آنها را مسئول و نقش پذیر نمودـه و واگذاری مسئولیت های مدیریت خانه ولــو نــاچیز بــه

آنها شخصیت آنها را با روش مسئولیت پذیری و ایفای وظیفه شکل می دهد.

ترک تحصیل )درس گریزی(: -۵

یکی از دالیل مهم ناکارآمدی هر سیستم آموزشی عدم توجه به ابعاد پرورشی خصوصــاً بــرای
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ــنی نسل جوان و نوجوان کشور می باشد که در کشور ما نیز تا حدودی این قضیه مصــداق عی
دارد و توجه صرف به دروس خشک و بی روح اجبار دانش آموزان به حفظ محفوظاتی کـه در
زندگی روزمره هیچ گونه فایده ای برای آنان ندارنـد انعطاف پذیری نظام آموزشی به ویژه در

ــاریخ  ــای( در کتب درســی،–دوره راهنمــایی، انباشــته کــردن مطــالب ثقیــل علمی )ت  جغرافی
اختالف سطح مدارس دولتی و غیر انتفــاعی مراکـــز اســتان شهرســتان هــا، روســتاها از نظــر
تحصیلی، عدم توزیع عادالنه آموزگار در سطح کشور و صدها دلیل منطقی دیگـر همه بیان گــر
ناکارآمــدی سیســتم آمــوزش و پــرورش هــا می باشــند. بــارزتریـن علت عــدم جــذابیت نظــام
آموزشی ما توزیع نامتعادل امکانات آموزشـی بـرای همـه جوانـان اسـت. فشـار غـیر معقـول

 و نمرات ممتاز ناشی از چشم و هم چشمی که اساسی تریـن۲۰بعضی از والدین برای معدل 
دلیل فرار بچه ها از درس و مدرسه است تا بدان جا مؤثر گشته که هر سال بعد از امتحانات
فردا و دانـش آموزانی را که به حد نصاب محسوب والدین نرسیده اند را به عکس العمل های
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیز وا می داردـ. تأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف انـگ

در مورد مردودی ها به چند مورد می توان اشاره کرد :

 - عدم عالقه به ادامـه تحصیل و مردودی تعمدی برای ترـک تحصیل؛۱
 - تبلیغاتی که در مورد بی کاری درس خوانده ها و وضع مالی خوب بی سوادها می شود؛۲
ــه۵ - رفاه بیش از حد و عدم کنترل درس بچه ها و یا کنترـل بیش از اندازه ۳  ضعیف بودن بنی

درسی و باال بودن سطح سؤاالت امتحانی؛
ــایج ــد بلکــه نت مقایسه دو جوان آن هم با برتری دادن یکی بر دیگرـی نه تنها آثار تشویقی ندارن
مخرب آنها موجب بروز آثار شومی در بچه ها می گردد توان ها و استعدادهای جوانهــای مــا و
ــزرگ فرزندانماـن شباهتی به هم ندارند ما حق نداریم با توجه به جمیع نقاط فقط ضــعفها را ب
نمایی کرده و به حربه سرکوب و شماتت نماییم. امروز اغلب والدین بــا فرزنــدان خــویش بــه

ویژه در سنین بلوغ دچار مشکل بوده و نمی داننـد چگونه با آنها باید رفتار کنند.

نتيجه گيري :
سخن از آسيب شناسي خانوادهـ، سخـن اـز عواملي است كـه بهداشـت روانـي خانوادـه رـا تهديــد
مـي كنـد. در بيـان اهميت آسيب شناسي خانواده بايد متذكر شد كه ريشه اكثر ناهنجاري هاي
رفتاريـ، عاطفيـ، اجتماعيـ، اخالقـيـ، فرهنگيـ، ـو تربيتـي افراـد يـك جامعهـ، اـز عدـم توجـه و
تمركـز بـه آسيـب هاـي فرـا روـي خانوادـه هـا نشأـت مـي گيردـ. بـا توجـه بـه مباحـث فوـق مـي توان
نتيجـه گرفت كه آسيب هاي اجتماعي همچون، عدم شناخت و آگاهي به اصول زندگي مشترك
، سست شدن باورهاي مذهبي، عدم صـداقت و فريبكـاري، عـدم توجـه بـه نيازهـاي اصـلي و
اساسـي خانوادهـ، ابهاـم ـو افراـط دـر انتظارهاـ، بحراـن اقتصادـي ـو مالـي دـر خانوادهـ، بيكاري.
فقـر غلـطـ،  فرهنگـيـ  الگوهايـ  طبقاتيـ،  ـو  فرهنگيـ  موانـع  ـ:  همچونـ  فرهنگيـ  آسيبهايـ 
نيـز آسيبهاـي تربيتـي ـو  اـز غناـي فرهنـگ اصيـل  فرهنگـيـ، خـوـد كــم بينــي فرهنگـي ـو دورـي 
مانند:عـدم توجــه بــه مسـائل اعتقـادي و دينـيـ، انحرافات اخالقي، عدم آگاهي و بينـش صحيح
دـر والدينـ، اعتيادـ، تـرويـج عـاداـت نـامطلوـب دـر فرزنـدانـ، عـدـم روابـط صحيـح ـو نامتعادـل با
فرزندانـ. هميشـه دـر پشـت درـب منازـل خانوادـه هـا كميـن كردـه اســت ـو هـيـچ خـانوادـه اـي از
ايـن مسائـل ـو آسيـب هـا مصوـن نخواهـد بوـد پـس بـر اساـس مطالـب عنواـن شدـه ـو تحقيقات
قبلي بعمـل آمـده توسط جامعه شناسان، اين نتيجه حاصل مي شود كه آسيب هاي اجتماعي،
فرهنگـي و تربيتـي فـرـا روي خـانوادـه ها با توجه به پيشرفـت هاي موجوـد در ارتباطات، فناوري
ـو ..ـ. ساالنـه سيـر افزايشـي ـو صعودـي داشتـه ـو ايــن امــر محيـط خانوادـه هـا رـا بـه شدـت با
چالـش ـو تهديـد روبرـو مـي كنـد بـه هميـن دليـل نهادهاـي اجتماعـي ـو دولـت بايـد بــا ارائـه برنامه

هاي مدون، اقدام اساسي و جدي براي پيشگيرـي و كنترل اين آسيبها انجام دهد.
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Iمنابع و مآخذ

ــ سياسـي ـ( مجموعـه مقاالت(1380آشنـا ـ، حسامالديـن ـ) .)  اينترنـت ـو امنيـت فرهنگـي 
كميسيون ملـي يونسكو .

 رسانهها تغيير دهندة تصورات : روزنامه ايراـن .1380احمدي ، مهرناز ) .)

 خانواده و تلويزيون : مرنديزـ.1378اعزازي ، شهال ) . )

.www.tebyan.net سايت تبيان 1380پورحسين ، رضا ) )

پارسا، خانم ن)مترجم(. قدرت والدين.

ـ( پروژـة اصالحاـت بسـتـر فرهنگــي ــ روانــي نامناســب و1383توسلـي ـ؛ غالـم عباـس ـ. )
نقــش آـن دـر رشــد آسيبهـا ـو مشكالـت اجتماعـي ـ، مجموعـه مقاالـت مسايـل اجتماعي

ايران : آگه .

. نحوه رفتار والدين با فرزندان هللاجهانگرد، يدا

ـ( آسيبشناسـي فناورـي اطالعاـت دـر خانوادـه ـ: پژوهشكدة1382جاللـي ـ، علـي اكبـر ـ. )
خانواده .

 وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزشها: كتاب فرداـ.1378رفيعپور، فرامرـز ) . )

30رهنماني، سيد احمد. آسيب شناسي فرهنگيـ. فصلنامه معرفت شماره .

رئيس دانا، مجيد)مترجم(ـ. والدين مؤثر فرزند مسئول.

ـ( جامعـة اطالعاـت ايراـن ـو چالـش هاـي روياروـي آـن ـ، فصلنامة1382شعبانـي ـ، احمـد ـ. )
اطالع رساني ، دورة، اسفندماه ، شمارة اول و دوم .

انحرافات شناسيـ  اجتماعي)جامعهـ  شناسيـ  .آسيبـ  ا رحمتـ  سروستانيـ،  هللاصديقـ 
اجتماعي (

فرجاد، محمـد حسين. آسيب شناسي كجروي اجتماعي

( قوانيـن و اقداماـت مربوـط بـه رسانـه هاي ديدارـي و محافظت1380فورسلوندـ، تيتـي . )
از كودكان، ترجمـة مهدي شفقتي . تهران : مركز تحقيقات صدا و سيما .

( روانشناسي اجتماعي . تهران : نشر ارسباران .1379كريمي ، يوسف : )

( ترجمـة مهدي شفقتي مركز1380كودكان و خشونت در رسانههاي جمعي )يونسكو ( )
تحقيقات صدا و سيما .

14



ــ  نگاه )نشريةـ  ـ.  رسانهها.1383حوزهـ  سيطرةـ  فرايندـ  درـ  فرهنگيـ  آسيبهايـ  ـ( 
www.rie.ir

نوابي نژاد، دكتـر شكوه. سه گفتار درباره راهنمايي و تربيت فرزندان.
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