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 بررسي آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي فراروي خانواده

 
101Fنريماني شهال

102 
 

 چكيده
گيرد داراي اهميت شـايان تـوجهي اسـت. اولـين تـأثيرات       در آن قرار مي خانواده به عنوان اولين كانوني كه فرد

نشـأت   توانـد  حتي تأثيرپذيري فرد از ساير محيطها ميكند از محيط خانواده است و  دريافت مي محيطي كه فرد
است و در تعيين سبك و  گرفته از همين محيط خانواده باشد. خانواده پايه گذار بخش مهمي از سرنوشت انسان

عـواملي چـون    نقش بزرگـي بـر عهـده دارد.    خط مشي زندگي آينده ، اخالق ، سالمت و عملكرد فرد در آينده
هـاي تربيتـي اعمـال شـده در داخـل خـانواده، شـغل و         آنها، شيوه رواني و جسماني سالمت شخصيت والدين،

 اقتصادي و فرهنگي خانواده، محل سكونت خانواده، حجم و جمعيـت خـانواده،   تحصيالت والدين به وضعيت

سـالمت روانـي و    نهايت متغير ديگر در خانواده وجود دارنـد، شخصـيت فرزنـد،    خانواده و بي اجتماعي روابط
فرهنگي، تشكيل خانواده او و غيره را تحت  سماني او، آينده شغلي، تحصيلي، اقتصادي، سازگاري اجتماعي وج

گـروه در برابـر آسـيب هـاي      خانواده به عنوان كوچك ترين نهاد اجتماعي، آسيب پذيرتريند. دهن تاثير قرار مي
ها بروز پيدا مي كند و در صورت عـدم  خانواده  اجتماعي است به طوري كه اكثر مشكالت و آسيب ها ابتدا در

مي كند و در اين شرايط دشوار ديگر نمـي       درون جامعه نيز رسوخ  پيشگيري و برخورد نا صحيح با آنها، به
با توجه به شرايط امروز جامعه، افزايش مشكالت، آسيب ها  .آسيب ها را كنترل كرد توان به راحتي مشكالت و

را محكـم و   ندگي نسبت به گذشته و... بنابراين چنانچه نتوانيم پايـه هـاي خـانواده   ها و تغييرات ز و ناهنجاري
 د.ها خواهيم بو استوار بنا كنيم در اين صورت شاهد بروز آسيب ها و ناهنجاري ها در خانواده

 
 كلمات كليدي: آسيبهاي اجتماعي، آسيبهاي فرهنگي، آسيبهاي تربيتي، خانواده
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 مقدمه:
به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق مي شود كه در چارچوب اصول اخالقـي و قواعـد عـام    آسيب اجتماعي 

عمل جمعي رسمي و غيررسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نمي گيرد و در نتيجه با منع قانوني يـا قـبح   
ديـد نـاظران   اخالقي و اجتماعي روبه رو مي گردد. به همين دليل، كجروان سعي دارند كجرويهـاي خـود را از   

قانون، اخالق عمومي و نظم اجتماعي پنهان كنند زيرا در غير اين صورت با پيگرد قانوني، تكفير اخالقي و طرد 
 ).صديق سروستاني، رحمت اهللا(اجتماعي مواجه مي شوند
هاي هايي واقعي، متغير، قانونمند و قابل كنترل و پيش گيري انـد. كنتـرل پـذيري آسـيب     آسيبهاي اجتماعي پديده

ها و  اجتماعي شناخت علمي آنها را در هر جامعه اي براي پاسخ به پرسشهاي نظري و عملي و كاربردي از ايده
هاي علمي توليد شده در برنامه ريزي هاي كوتاه و بلند مدت براي مقابله صـحيح بـا آسـيبهاي اجتمـاعي،      يافته

 ميت مي سازد.  درمان يا پيشگيري از گسترش و پيدايش آنها را ضروري و پر اه
 ;به كار برده اند "كجروي"هايي است كه بسياري، آن را در مفهومي مترادف با  از جمله واژه "آسيب اجتماعي"

هم بر همين اساس، به عنواني رايج براي مطالعه علمي و اجتماعي اين پديده  "آسيب شناسي اجتماعي"و تعبير 
جامعـه بـا    "مشـابه انگـاري  "ن واژه براي كجروي، ريشه در بدل شده است. اما به نظر برخي محققان انتخاب اي

موجود در جامعه را، در تعبيري مشابه با ناهمسازي در كاركردهاي اعضـاي   "ناهمسازيهاي"جسم انسان دارد و 
آسـيب  "بدن، آسيب نام نهاده است. اين ايده همچنين سبب شده است تا به تبع علوم زيستي كـه در ميـان آنهـا    

102Fژي)شناسي(پاتولو

آسـيب  "وظيفه ريشه يابي بيماريهاي تني را بر عهده دارد، در قلمرو جامعه شناسي نيز نام  "1
( صـديق سروسـتاني،   هـاي اجتمـاعي نهـاده شـود.     بر حوزه مطالعه بي نظمي ها و نابساماني "شناسي اجتماعي

 رحمت اهللا)
 

 تعريف آسيب شناسي:
 

 اصطالح آسيب شناسي
 د:زير را مي توان براي اصطالح آسيب شناسي استخراج نمو مفهومگان انگليسي، ه از فرهنگ واژ

آسيب شناسي، موقعيتي نابهنجار و يا حالتي زيست شناختي را گويند كه در آن يك ارگانيزم از عملكرد صـحيح  

و مناسب منع شده است. كاربرد اين مفهوم در روان شناسي باليني و روان درماني توسعه يافته است به گونـه اي  
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كه شامل اختالالتي مي گردد كه براي آن ها عناصر و عوامل زيست شناختي مشخص مي توان يافت. اصـطالح  

 )رهنمائي، سيد احمد .(آسيب شناسي رواني بر همين منوال است

در پزشـكي بـه فرآينـد و     ."مطالعه و شناخت ريشه بي نظمي ها در ارگانيسـم   "آسيب شناسي عبارت است از
ها، آسيب شناسي گويند. در مشابهت كالبد انساني با كالبد جامعه (نظريه انـدام وارگـي) مـي    علت يابي بيماري 

 تعريف كرد.   "مطالعه و ريشه يابي بي نظميهاي اجتماعي"توان آسيب شناسي اجتماعي را 
 انواع آسيبهاي پيش روي خانواده ها عبارتند از :

 آسيبهاي اجتماعي   -1
 آسيبهاي فرهنگي -2
 تربيتي آسيبهاي -3
 
 
 
 
 آسيبهاي اجتماعي : 
 

هايي متنوع، نسبي و متغيرند. پرخاشگري و جنايت، خودكشي، اعتيـاد و قاچـاق مـواد     آسيبهاي اجتماعي پديده
هايي از آسيبهاي اجتماعي جامعه امروزي ايران اند كه  مخدر، روسپيگري، جرايم مالي، اقتصادي و سرقت نمونه

كان (يعني، حال نسبت به گذشته و در شهرها نسبت به روستاها) تغييـر مـي   كم و كيف آنها بر حسب زمان و م
كنند. بنابراين، آنچه امروز در يك جامعه خاص آسيب يا كجروي تلقي مي شـود ممكـن اسـت فـردا در همـين      

 ).رهنمائي، سيد احمد (جامعه يا همين امروز ولي در جامعه اي ديگر آسيب يا كجروي شناخته نشود
اجتماعي مطالعه آسيب هاي وارد شده بـه جامعـه و گـروه هـاي انسـاني اسـت. آسـيب شناسـي         آسيب شناسي 

اجتماعي شاخه اي در روانشناسي اجتماعي و علم مطالعه و بررسـي ريشـه هـاي بـي نظمـي اجتمـاعي، درد، و       
 هاي پيشگيري و درمان آن است.   هاي آن و شيوه نابساماني

نابهنجاريها و آسيبهاي اجتماعي نظير بيكاري، اعتيـاد، فقـر، خودكشـي،    در واقع آسيب شناسي اجتماعي، مطالعه 
هـاي پيشـگيري و درمـان آنهـا بـه انضـمام        طالق، ولگردي، گدايي و غيره همراه با علل، آثار و عوارض، شيوه

 )كريمي ، يوسف(مطالعه شرايط بيمارگونه و نابسامان اجتماعي است. 
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 آسيبهاي فرهنگي :
 

 فرهنگ چيست؟

 

103Fه فرهنگكلم

هر چند تا حدودي مفهوم روشني را در اذهان تداعي مي كند، اما، ريشه يـابي لغـوي ايـن واژه و     1

تفسير آن مي تواند نقش ويژه اي را در تبيين عناصر، مباني، زمينه هـا و محتويـات يـك فرهنـگ ايفـا كنـد. در       

   ن بر شمرد:تعريف مفهوم فرهنگ، سلسله مفاهيم ذيل را مي توا

  و تربيتادب   -1

  دانش و معرفت -2

 جموعه آداب و رسومم -3

 جموعه علوم و معارف و هنرهاي يك قوم يا يك ملتم  -4

   گان و يا اصطالحاته كتاب ترجمه و تفسير واژ -5

  .دهن فرهنگ جايي از كاريز را گويند كه آب بر روي زمين مي آيد ;اريز آبك -6

در اين راستا، مجموعه آداب، دانش، و معارفي كه در تامين حيات جامعه نقش اساسي ايفـاء مـي كنـد، فرهنـگ     

 ).سيد احمد ،رهنمائياست(ناميده مي شود. بنابراين، فرهنگ منبع زايش، رويش، مهد تربيت و پرورش 

اب فرهنگي دارند، و عناصر به بررسي آفات و آسيب هايي مي پردازد كه رنگ و لع سيب شناسي فرهنگي طبعاًآ
شكل دهنده و سازنده عادات، رفتارها و كنش هاي رايج افراد يك جامعـه را تحـت تـاثير خـود قـرار داده انـد.       
آسيب هايي اين چنين، صرف نظر از ميزان تخريب و خسارتي كه بر مسائل روبنايي فرهنگ يك ملت يا جامعـه  

آن ملت يا جامعه رسوخ مي كننـد كـه از درون هسـته مقاومـت     وارد مي سازند، آن چنان در متن فرهنگ اصيل 
افراد را در برابر مفاسد و آسيب هاي فرهنگي تضعيف و آسيب پذير مي گردانند. اين قبيل كنش هـا رفتـه رفتـه    
نهادينه شده، حكم آداب و سنن حاكم بر جامعه را پيدا مي كند، و در نتيجه، به استحاله فرهنگي و سـرانجام بـه   

رهنمائي، سيد  ( .مي انجامد كه با فرهنگ اوليه و اصيل تفاوت بارز دارد      يري فرهنگي از نوع جديد شكل گ
 ).احمد
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يكي از مهمترين آسيبهاي فرهنگي در جوامع امروز در حوزه مباحث مربوط بـه شـهر الكترونيـك و اينترنـت و     
گيـرد.   انسان به صورت مجازي صورت ميدر عصر مجازي بيشتر امور زندگي فناوري نوين اطالعات مي باشد. 

هـايي انـد كـه در     دفتر كار مجازي، تجارت مجازي، تفريحات مجازي، سفرهاي مجازي و موارد مشابه آن نمونه
، ص 1380كننـد. ( آشـنا،    فضاي سه بعدي شرايطي مناسب را براي خانواده در عصر اشـاره شـده فـراهم مـي    

235( 
 

 ر خانواده  انواع آسيب هاي فناوري اطالعات د
 

  : هاي فناوري اطالعات در خانواده آسيبابعاد 
 

 اخالقي : الف ) آسيب
درصـد از آنهـا    90هاي اينترنتي ، غيراخالقي ، بيش از  درصد از مجموع اطالعات موجود در سايت 5/1حدود 

حـالي اسـت    تجاري و مابقي آن با ساير امور علمي ، فرهنگي، ورزشي و ساير موضوعات مرتبط است . اين در
اند كه اصوالً ربطي به اينترنـت نـدارد. بنـابراين     درصد افراد روي زمين با رفتارهاي جنسي ناسالم مواجه 11كه 

سه با شرايط عادي فساد اخالقي در جامعة چندين برابر كمتراست . امـا آن  يهاي ناشي از اينترنت ، در مقا آسيب
هـاي گفـت و گـو بـين افـراد       ارتباطي است كـه از طريـق اتـاق    تر تلقي گردد، تواند در اينترنت خطرناك چه مي

شود و در برخي موارد صدمات زياد به وجود مي آورد. از سوي ديگر ، از جمله چالش هـاي   مختلف برقرار مي
هاي فرهنگي و اجتماعي  جهان مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه، آسيب اساسي گسترش فناوري ارتباطات در

هاي زياد در يك دورة زمـاني نسـبتاً كوتـاه و امكـان      هاي گوناگون، آزادي در معرض فرهنگاست . قرار گرفتن 
باشـند. در   هـاي ايـن خطرهـا مـي     دسترسي به اطالعات غيراخالقي گوناگون از طريق اينترنت ، برخي از نمونـه 

ذيري زيـادي در  پـ  كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورما، بنابر شرايط فرهنگي و اجتماعي، احتمال آسيب
هاي حاصـل شـده در سـازوكارهاي امنيتـي و      اثر تعامل گسترده با ديگر فرهنگ ها وجود دارد. به رغم پيشرفت

شوند. بنابراين توجـه بـه شـرايط     تر مؤثر واقع مي هاي كنترلي در اين گونه موارد كم كنترلي در اينترنت ، قابليت
هـا از   خاص، قبل از ايجاد شهر الكترونيك، آماده كردن خانوادهفرهنگي و اجتماعي كشورها يا مناطق جغرافيايي 
 .)1382 ،جاللي(بعد فرهنگي ، اجتماعي و اخالقي ضروري است

 
 هاي پزشكي :   ب ) آسيب
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هاي كامپيوتري به سبب داشتن صفحات گرافيكـي ، تنـوع رنـگ و سـرعت زيـاد تعـويض صـفحات،         ـ بازي1
گـذارد و از ايـن ر اه برخـي اخـتالالت را      ان و حتـي بزرگترهـا مـي   تأثيرات منفي بر روي مغز و اعصاب كودك

 شوند. موجب مي
 شود.   ها مي گذارد و موجب سوزش چشم ـ استفادة زياد از كامپيوتر آثار منفي بر بينايي افراد به جاي مي2
ه بـه صـورت   اند از : دردهاي شديد كمر، دست، گردن و سـر كـ   ـ تأثيرات منفي كامپيوتر بر بدن افراد عبارت3

شود. افتـادن سرشـانه هـا و خـارج      شود و گاهي موجب ايجاد كيست مفصلي در مچ دست مي آرتروز ظاهر مي
هاي پزشـكي كـامپيوتر اسـت. كـه بـه دليـل        شدن ستون فقرات از حالت طبيعي مشكالت ديگر مرتبط با آسيب

 )1382 ،جاللي(.مي آيد دنشستن به مدت طوالني در پشت كامپيوتر و تايپ و كار زياد با آن به وجو
 

 ج ) آسيب فرهنگي ـ اجتماعي :  
تـرين پيامـدهاي ناشـي از توسـعة      ترين و مهـم  توان به عنوان اساسي از بعد فرهنگي و اجتماعي موارد زير را مي

 فناوري اطالعات قلمداد كرد :
ـ منزوي كردن بسياري از كودكان : كودكاني كه از بدو زندگي و در دوران كودكي بـه دليـل كمبـود فضـاهاي     1

گيرنـد   شوند به مرور نوعي انزواطلبي را پيش مي هاي كامپيوتري مشغول مي تفريحي و آموزشي در منزل با بازي
بايسـت بـا    دكـان در دوران رشـد مـي   شـود. حـال آن كـه كو    كه در نهايت باعث منزوي شدن آنان از اجتماع مي

 هاي دسته جمعي انجام دهند. تا ارتباطات اجتماعي را فرا گيرند.  همنوعان و كودكان همسن خود بازي
انـد كـه    هـاي خشـونت آميـز همـراه     اي ظاهر مي شوند با تصاوير و صـحنه  هاي رايانه ـ قهرماناني كه در بازي2

 ). 1382بال دارد ( جاللي ، تأثيرات منفي فرهنگي ـ اجتماعي را به دن
 
 آسيبهاي تربيتي -3
 

از جمله خانواده هايي كه به خاطر سطح علمي خوب مدارس اسالمي خانواده ها به چند دسته تقسيم مي شوند: 
فرزندانشان را در اين مدارس ثبت نام مي نمايند بدون اينكه خود اعتقادي به تربيت ديني داشـته باشـند . دسـته    

هايي كه محيط آنها بر اساس تربيت ديني شكل نگرفته ولي مايل هستند فرزندشـان تربيـت دينـي     ديگر خانواده
داشته باشدكه در هر دو مورد اين مسئله باعث ايجاد دوگانگي در تربيت فرزند مي شـود . مشـكل بزرگتـر هـم     

دانش آموزان انتقال پيدا مي زماني اتفاق مي افتد كه اين تأثير نامطلوب در گروه دوستان از دانش آموزي به ديگر
 كند .
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وجـود  راهكار  5در اين خصوص  .فاصله بين نسلهاو نبودن صميميت در خانه  : اختالف فرهنگي بين نسل ها 
دعوت كردن به راه خير نه فقط با زبان بلكه با عمل، برخورد منطقي بـا خطاهـاي فرزنـدان،      كه عبارتند از دارد

نظرخواهي از فرزندان در امور خانواده، رعايت عدالت بين فرزندان، ايجاد جهان بيني مشترك بين افراد. در ايـن  
 ،رئيس دانـا  .(اهميت است و كارگاههاي آموزشي حائز نقش مدرسه نيز با برگزاري جلسات آموزش اوليا  ميان

 )مجيد
مي باشد كـه        فاصله نسلي مذهبي دانش آموزان ومادران و عوامل مرتبط با آناز موارد ديگر آسيبهاي تربيتي 

مي باشـد فاصـله نسـلي           از نظر جامعه شناسي پديده اي كه عامل اختالف و تعارض بين والدين و فرزندان
درك هر نسل از نسـل ديگـر    وسيع تر باشد ، امكان فهم و اصله نسلي عميق تر ونام دارد . هرچه شكاف و يا ف

 انگي آنها نسبت به هم بيشتر مي شود .گو بي مشكل تر مي شود
از : خودپروري از طريق ديگـر پـروري ، نكـات    ند كه عبارت ما نكته هاي تربيتي فراموش شده در فرهنگ اصيل

تربيـت حيـات مـدار، نظـر (      فرزندان، ترغيب در كنار تبليغ، تعليم و رازهاي كاميابي ريز در ساختار شخصيت،
تربيت پاسـخ مـدار، پرهيـز از     تربيت سئوال مدار به جاي تعليم و نظر ( نگاه) رحماني، تعليم و –نگاه) انساني 

گـويي   روش نازپروري، تربيت طبيعي، تربيت از راه دل، توجه به دانش آموز آسيب زا، اثر قصه خواني و افسانه
 )يداهللا ،جهانگرد .(در تربيت

 
 اهميت آسيب شناسي  

 
با مسائل و مشكالت سر و كار دارد. پژوهشـها و تحقيقـات    آنچه روشن است اينكه بحث آسيب شناسي عمدتاً

دهد و نظرياتي را براي حل آن مسائل پيشنهاد  متعدد براي شناخت انواع اين آسيبها و علل بروز آنها صورت مي
هايي چون فرهنـگ و هنجارهـاي يـك جامعـه ، ويژگيهـاي اقتصـادي و سياسـي و         كند. بر اين اساس زمينه مي

 : آسـيبها انـواع  گيـرد. چـرا كـه بررسـي      امعه نيز در حوزه مطالعات آسـيب شناسـي قـرار مـي    جغرافيايي يك ج
 نخواهد بود. اي يك جامعه ميسر بدون در نظر گرفتن شرايط زمينه ، فرهنگي و تربيتي اجتماعي

ست اي متناسب با شرايط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعي از انحرافات و مشكالت روبرو هر جامعه
توانـد مسـير حركـت جامعـه را      كه تاثيرات مخربي روي فرآيند ترقي آن جامعه دارد. شناخت چنين عواملي مي

بسوي ترقي و تعامل هموار سازد، بطوري كه عالوه بر درك عمل آنها و جلوگيري از تداوم آن عمل با ارائـه راه  
را در نظر بگيريم. اين مساله هم به عنوان يك  حلهايي به سالمت جامعه كمك نمايد. به عنوان مثال مسأله اعتياد

مشكل فردي و هم يك معضل اجتماعي مطرح است. روشن است در سطح اجتمـاعي منجـر بـه از بـين رفـتن      
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تواند بسياري از نيروهاي از دسـت   شود. شناسايي علل اساسي و كنترل آنها مي نيروها و انرژي بارآور جامعه مي
 )محمد حسين ،فرجاد( ، در مسير كار سالم جامعه هدايت كند.رفته جامعه را تجديد نموده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتيجه گيري :
 

سخن از آسيب شناسي خانواده، سخن از عواملي است كه بهداشت رواني خانواده را تهديـد مـي كنـد. در بيـان     
اطفي، اجتماعي، اخالقـي،  اهميت آسيب شناسي خانواده بايد متذكر شد كه ريشه اكثر ناهنجاري هاي رفتاري، ع

 فرهنگي، و تربيتي افراد يك جامعه، از عدم توجه و تمركز به آسيب هاي فرا روي خانواده ها نشأت مي گيرد.
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با توجه به مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه آسيب هاي اجتماعي همچون، عدم شناخت و آگاهي به اصول 
داقت و فريبكـاري، عـدم توجـه بـه نيازهـاي اصـلي و       زندگي مشترك ، سست شدن باورهاي مذهبي، عدم صـ 

 اساسي خانواده، ابهام و افراط در انتظارها، بحران اقتصادي و مالي در خانواده، بيكاري.
آسيبهاي فرهنگي همچون : موانع فرهنگي و طبقاتي، الگوهاي فرهنگـي غلـط، فقـر فرهنگـي، خـود كـم بينـي        
فرهنگي و دوري از غناي فرهنگ اصيل و نيز آسيبهاي تربيتـي مانند:عـدم توجـه بـه مسـائل اعتقـادي و دينـي،        

مطلوب در فرزنـدان، عـدم   انحرافات اخالقي، عدم آگاهي و بينش صحيح در والدين، اعتياد، تـرويج عـادات نـا   
روابط صحيح و نامتعادل با فرزندان. هميشه در پشت درب منازل خانواده ها كمين كرده اسـت و هـيچ خـانواده    
اي از اين مسائل و آسيب ها مصون نخواهد بود پس بر اساس مطالب عنوان شده و تحقيقات قبلي بعمـل آمـده   

آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي فـرا روي خـانواده   توسط جامعه شناسان، اين نتيجه حاصل مي شود كه 
ها با توجه به پيشرفت هاي موجود در ارتباطات، فناوري و ... ساالنه سير افزايشي و صعودي داشته و ايـن امـر   
محيط خانواده ها را به شدت با چالش و تهديد روبرو مي كند به همين دليل نهادهاي اجتماعي و دولت بايد بـا  

 رنامه هاي مدون، اقدام اساسي و جدي براي پيشگيري و كنترل اين آسيبها انجام دهد.  ارائه ب
 
 

 پيشنهادات:  
 
 نحوه برخورد و مواجهـه بـا مشـكالت و چـالش هـاي مختلـف و      و مهارت هاي زندگي به افراد  آموزش -1

 همچنين نحوه تصميم گيري آموزش داده شود.  
 .اجتماعي  فزايش آسيب هايتقويت بنيان خانواده و جلوگيري از ا -2
هـا، راهنمـاي خـوب و مـوثري بـراي       والدين براي اين كه بتواننـد درخصـوص محاسـن و عيـوب رسـانه       -3

هاي خود را افزايش دهند و به  فرزندانشان باشند، بايد در اين زمينه، مطالعه و مشاوره كرده ، اطالعات و مهارت
 ت و اعتبار باشد.  روز كنند، تا توصيه هاي آنان براي فرزندان قابل قبول و پذيرش و داراي دق

مـي توانـد      از آنجايي كه خانواده يكي از مهمترين عوامل مؤثر در رشد همه جانبه كودك و نوجوان است، ـ 4
و  تربيـت دينـي كودكـان    - الـف  در جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي گام هاي مؤثري بردارد از جملـه: 

از طريق مشاهده، پيگيري پيشرفت تحصيلي و ارزيابي فعاليت  - ب نوجوانان را از همان ابتداي تولد آغاز كنند.
هاي دانش آموز و تشكيل جلسات مشورتي با معلمان و... نقاط قـوت فرزنـدان خـود را از لحـاظ تحصـيلي و      

يت صحيح آن نقاط قوت اقـدام كننـد تـا بـدين وسـيله در      اخالقي اجتماعي شناسايي و نسبت به پرورش و تقو
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نقاط ضعف فرزندان را به عنوان يـك   - ج شكل گرفتن شخصيت فرزند، نقش اساسي و الهي خود را ايفا كنند.
عيب بزرگ تلقي نكنند و در نظر داشته باشند كه همه افراد به طور طبيعي نواقص و نقاط ضعفي دارنـد و نمـي   

از مقايسـه فرزندشـان بـا     -د جوانان را به خاطر نقاط ضعف آنهـا سـرزنش و تحقيـر كـرد.    بايست كودكان و نو
و تـرويج عـادات    تربيت صحيح فرزنـدان  در جهت - ه همساالن در امور علمي و آموزشي جداً اجتناب نمايند.

در بـه كـارگيري شـيوه هـاي      -و نها بايد عمالً اقدام كنند نه صرف تذكر و توصيه شـفاهي. مطلوب تربيتي در آ
 تربيتي، هماهنگ عمل كنند.  

 باشيد.نظارت كامل داشته و راهنماي خوبي براي آنان  تاندر انتخاب دوستان مناسب براي فرزندان -5
 انه داشته باشند.با مدرسه در اجراي روش هاي صحيح تربيتي و آموزشي همكاري مجد -6
 الگوي مناسبي براي تربيت صحيح فرزندان خود انتخاب كنند. -7
در ضمن اعطاي آزادي به فرزندان مراقب رفتار، گفتار، ابتكارات و... آنها باشند زيرا اعطاي آزادي بيـان و...   - 8

و خالقيت هاي خود را بروز  فرزندان را براي اجتماع فردا آماده مي كند و موجب مي شود آنان بتوانند ابتكارات
 دهند.

 روابط صحيح و متعادل با فرزندان خود داشته باشند. -9
به نيازهاي مختلف آنها از جمله نياز به مهرباني و محبـت، اسـتقالل، كمـال و خودشـكوفايي، تشـويق و       - 10

 امنيت و آسايش خاطر، احساس تعلق داشتن به گروه و احساس هويت توجه نمايند. زت نفس،عقدرداني، 
 امكانات تفريحات سالم را براي كودكان و نوجوانان فراهم نمايند. - 11
 براي اوقات فراغت فرزندان با هماهنگي مدرسه و مشاوران تربيتي برنامه ريزي بهينه نمايند. - 12
فرزندان را به ورزش و فعاليت هاي بدني تشويق كنند زيرا يكي از عوامـل ايجـاد عـزت نفـس و بهبـود       - 13

 مناسبات اجتماعي و وضعيت رواني نوجوانان، ورزش و فعاليت هاي بدني است.
نظـر   براي تماشاي تلويزيون و بازي با رايانه در منزل، ضوابطي كه قابليت اجرا باشد، با نظر فرزنـدتان در  -14

 .هايي را متناسب با سن و دورة تحصيلي فرزندتان اعمال كنيد بگيريد و خود به آن عمل كنيد. محدوديت
براي اين كه استفاده از رسانه ها به عنوان يك عادت مضر در نيايـد، محـيط زنـدگي خـود و فرزنـدتان را       -15

هـا،   ي دسـتي و امـور هنـري ، رفـتن بـه مـوزه      گويي، نقاشي ، كارها متنوع كنيد؛ مثالً از طريق : كتابخواني، قصه
) براي اين كه فرزنـدان شـما   000ها و مساجد، تفريح، ورزش(شنا ، راهپيمايي ، كوهنوردي و  ها پارك كتابخانه

 .مند شوند به مطالعه و ساير فعاليت هاي مثبت، عالقه
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ـ  در خريد بازي هاي رايانه اي دقت كنيد تا بهترين بازي -16 ازار را ، كـه بـراي رشـد ذهنـي،     هاي موجود در ب
هاي فرزندتان مفيد است ، با مشورت افراد خبرو مطلع، انتخاب كنيد. از  خالقيت ، تجسم فضايي و ساير مهارت

 هاي خشن و مبتذل نيز جداً بپرهيزيد.  خريد بازي
يـت ،  گـري، خالق  همچـون : انتخـاب    هاي اساسي زندگي در عصـر انفجـار اطالعـات    سعي كنيد مهارت  -17

را به فرزندان خود بياموزيد تا بدون آگاهي و هدف، در امـواج اطالعـات و    000انتقادگري، و مديريت زمان و 
 ور غرق نشوند.   تصاوير، ماهواره و اينترنت ، غوطه

 
 
 

 منابع و مآخذ
 
ون ملـي  ( مجموعه مقاالت) كميسي 000). اينترنت و امنيت فرهنگي ـ سياسي  1380الدين (  ـ  آشنا ، حسام1

 يونسكو .  
 ها تغيير دهندة تصورات : روزنامه ايران . ). رسانه1380احمدي ، مهرناز (  -2
 ) . خانواده و تلويزيون : مرنديز.  1378اعزازي ، شهال (  -3
   www.tebyan.net) سايت تبيان .1380پورحسين ، رضا (   -4
 .قدرت والدين ).مترجم(خانم ن ،پارسا  - 5
) . پروژة اصالحات بسـتر فرهنگـي ـ روانـي نامناسـب و نقـش آن در رشـد        1383توسلي ؛ غالم عباس ( -6

 ها و مشكالت اجتماعي ، مجموعه مقاالت مسايل اجتماعي ايران : آگه .   آسيب
 نحوه رفتار والدين با فرزندان .يداهللا ،جهانگرد – 7
 عات در خانواده : پژوهشكدة خانواده .  شناسي فناوري اطال ) . آسيب1382جاللي ، علي اكبر ( -8
 ها: كتاب فردا.  ) . وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزش1378پور، فرامرز (  رفيع -9

 .30رهنماني، سيد احمد. آسيب شناسي فرهنگي. فصلنامه معرفت شماره  -10
 .والدين مؤثر فرزند مسئول ).مترجم(مجيد ،رئيس دانا -11
هاي روياروي آن ، فصلنامة اطالع رساني ، دورة  ) . جامعة اطالعات ايران و چالش1382ـ شعباني ، احمد (12
 سفندماه ، شمارة اول و دوم .  ا، 19
 ) جامعه شناسي انحرافات اجتماعيصديق سروستاني، رحمت اهللا.آسيب شناسي اجتماعي( -13
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 آسيب شناسي كجروي اجتماعي .محمد حسين ،فرجاد -14
هاي ديداري و محافظت از كودكان، ترجمـة   ) . قوانين و اقدامات مربوط به رسانه1380ـ فورسلوند، تيتي (15

 مهدي شفقتي . تهران : مركز تحقيقات صدا و سيما . 
 شناسي اجتماعي . تهران : نشر ارسباران .   ) : روان1379ـ كريمي ، يوسف (16
) ترجمة مهدي شفقتي مركز تحقيقات صدا و 1380نسكو ) (هاي جمعي (يو ـ كودكان و خشونت در رسانه17

 سيما .  
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