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 چکیده

ها در جامعه شده ها و بی نظمیعلت و عواملی که باعث نا هنجاری کردن آسیب های اجتماعی یعنی مطالعه و بررسی

 اند مثل سرقت خودکشی اعتیاد و . . .

در این مقاله در وهله اول به شناخت آسیب های اجتماعی پرداخته شده است و بعد از آن به بررسی انواع آسیب های 

فصل بعدی این مقاله به عواملی  هنجاری شده اند نگاهی دوباره داشته است درکه در جامعه وجود دارد و باعث نااجتماعی 

اند پرادخته شده است و در آخر هم راهکارهای برای پیشگیری از به که باعث ایجاد و پیدایش آسیب های اجتماعی شده 

 وجود آمدن آسیب های اجتماعی بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل. کلید واژه؛ آسیب های اجتماعی، اجتماع، پیشگیری،

  

www.Prozhe.com



 بررسی آسیب های اجتماعی .……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 

 

  مقدمه

از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش  جتماعیمربوط به آسیب های ا مساله

ها محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی انقالب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی

 شده است. و دیگر آسیبهاموجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی 

هرچند اکثر مشکالت اجتماعی انواع تکراری در طول نسلها مختلف هستند اما چنانکه مشاهده می شود برخی از این 

های بعدی زاده شده اند انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیب ها در نسل

ری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز ازسوی دیگر از آنجایی که یکس

 همپوشیهای بین آنها دیده می شود.آسیب ها دارند هر چند از انواع متمایز آسیب ها سخن می رود  اما عمدتا  

قف و بی در این رابطه دیگر تو معه بوده وآمار و شواهد موجود درجامعه نشانه روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در جا

تفاوتی ها دستگاها و نهادهای فرهنگی اجتماعی مورد قبول نیست انکار آسیب ههای اجتماعی در جامعه بیشترین آسیب را 

ساختی در ما از واقعیت های که می توان آن را مشکالت زیر  ی شودبه پیکره جامعه وارد خواهد کرد که این موجوب م

دور بمانیم با وجود جایگاه تمدنی و فرهنگی کشورمان و با توجه به وجود ظرفیت های فرهنگی، ن کرد بحث آسیب ها عنوا

چنانکه چشم پوشی فرهنگی، مذهبی برای مقابله  های اجتماعی در جامعه چشم پوشی کردآسیبمذهبی نباید از روند برخی 

وجه داشت که محیط یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار با این آسیب و دیگر آسیب های اجتماعی برنامه ریزی نمود باید ت

ه اگر در منزل، خانه، کوچه، خیابان، مدرسه و محیط پیرامون زمیندر پیدایش و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی است 

رفتار جود داشته باشد فردی را که آمادگی انحراف در او وجود دارد به سوی جرم و و شرایط مساعدی برای بزهکاری و

مانع بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد به بزهکارانه سوق می دهد و از سوی دیگر یک محیط مناسب می تواند 

 .1همین دلیل یکی از نقاط مهم تمرکز برای مداخالت پیشگیری از آسیب های اجتماعی اصالح محیط می باشد

 

                                                           
 .daneshnameh.roshd.ir.دانشنامه رشد،  1
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  فصل اول مفاهیم و کلیات. 1

 اجتماعیتعریف آسیب های . 1.1

عبارت است از  (Social Pathology)اجتماعی  شناسی آسیباجتماعی و به اصطالح،  های روی کجمطالعه انحرافات و 
 ها ناهنجاری، ها نظمی بی یابی ریشهاجتماعی مطالعه و  شناسی آسیب، درواقع .اجتماعی های نظمی بیمطالعه و شناخت ریشه 

و نیز  ها آنو درمان  گیری پیش های شیوه، خودکشی، طالق و...، همراه با علل و نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر هایی آسیبو 
و  ها نظمی بی، ها اختاللبه عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه   1.مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است

و  آید میپدید  روی کجاعات نشود، هنجارها مر ای جامعهاجتماعی است؛ زیرا اگر در  شناسی آسیباجتماعی،  های نابسامانی
که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای  آید مییعنی، آسیب زمانی پدید  .بیند میرفتارها آسیب 

 .بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر 
از اعضای خود انتظار  ای جامعه. سازمان یا هر شود میاجتماعی تلقّی  روی کجافراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، 

 ای پارهکه از  شوند میبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت و هنجارهای خود ت ها ارزشدارد که از 
و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند،  ها باارزش. افرادی که همساز و هماهنگ کنند نمیتبعیت  ها ارزشاز این هنجارها و 

« ناهمنوا»پای بند نباشند، افرادی  ها بدانکنند و و اشخاصی که برخالف هنجارهای اجتماعی رفتار « سازگار»و یا « نوا هم»
یا  رو کج، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، درواقع. باشند می« ناسازگار»و 

 2.اجتماعی گویند روی کجا ی رفتارها را انحراف اجتماعی گونه این. شوند میمنحرف نامیده 

 

 اجتماعی یها بیآساهمیت . 1.1

حائز اهمیت  ای جامعهدر هر  دهد میاجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای جامعه را مورد تعرض قرار  های آسیب
 روزافزونافزایش  :واسطه شرایط خاص شهرها کالندر شهرهای بزرگ خصوصاً  ها آسیبجدی هستند، رشد و تنوع 

سنتی و  های نظام، گسست شهر کالنزندگی در  های مهارت، فقدان نشینی شیهحا، گسترش رویه بی های مهاجرتجمعیت، 
 و است هشداردهنده …شهروندان به دلیل مشکالت اجتماعی و اقتصادی و  پذیری آسیبپیوندهای عاطفی و خانوادگی، 

 .گیرد صورت اساسی اقدام آن کاهش و مهار، جهت در است الزم

 اجتماعی یها بیآس حوزه در موردبحثموضوعات . 1.1

و تحقیقات  ها پژوهشدارد.  سروکاربا مسائل و مشکالت  عمدتاًاجتماعی  شناسی آسیبآنچه روشن است اینکه بحث 
. براین کند میو نظریاتی را برای حل آن مسائل پیشنهاد  دهد میو علل بروز آنها صورت  ها آسیبمتعدد برای شناخت انواع 

                                                           
 11و11، صص 1329، هدایت اهلل ستوده، آسیب شناسی اجتماعی، تهران: نشر آوای نور . 1
 .همان. 2
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 دراقتصادی و سیاسی و جغرافیایی یک جامعه نیز  های ویژگیارهای یک جامعه، چون فرهنگ و هنج هایی زمینهاساس 
 ای زمینهاجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط  های آسیببررسی  چراکه. گیرد میاجتماعی قرار  شناسی آسیبمطالعات  حوزه

 یک جامعه میسر نخواهد بود.

 یک کدامآن  آشکارکنندهو علل  ساز زمینهآن چقدر است؟ عوامل  حدودوثغور؟ شود میچه چیزی به عنوان آسیب شناخته 
هستند؟ درکدام طبقات گسترش بیشتری دارند؟ در کدام سنین گسترش بیشتری دارند؟ توانایی جامعه برای کنترل و نظارت 

 حوزه دره سواالتی هستند ک ها اینبه کاهش آنها مبادرت کرد؟ همه  توان می هایی راهچقدر است؟ از چه  آنها بر
 .گیرند میقرار  موردبررسیاجتماعی  شناسی آسیب

 اجتماعی یها بیآسگونه شناسی . 1.1

حداقل  ای جامعه، در هر ها مالکاستفاده نمود. این  توان میمتفاوتی  های مالکاجتماعی از  های آسیبدر گونه شناسی 
کنشگران فردی و جمعی  ها حوزهچهار خرده نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص دارند که در هر یک از این 

به چهار نوع سرمایه یا منبع ارزشمند سرمایه  ها حوزهدر آن  موردقبولعمل جمعی  قواعد وبا رعایت اصول  توانند می
هر جامعه  موردنیازمنزلت، سرمایه سیاسی یا قدرت و سرمایه اقتصادی یا ثروت  ، سرمایه اجتماعی یا تعهدفرهنگی یا دانش

اصول و قواعد عام عمل جمعی برای رسیدن به منابع ارزشمند صورت  چارچوبدست یابند. هر نوع فعالیتی که خارج از 
 (.1323.)عبداللهی شود میمحسوب  روی کجگیرد، 

 اجتماعی یشناس بیآسو مقاصد  ها هدف. 1.1

 رفتاران کژپیدایی آنها و نیز بررسی شخصیت  های انگیزهاجتماعی و علل و  های آسیبمطالعه و شناخت  .1
،  نخستین شرط ها آسیبجسمانی، روانی، فرهنگی و اجتماعی آنان شناخت درست دردها و  های ویژگیو 

 وبیش از نیمی از درمان است. جویی چاره

پیشگیری  ازآنجاکهاجتماعی به منظور بهسازی محیط زندگی و جمعی خانوادگی  های آسیبپیشگیری از  .2
 .هستاز درمان است دارای اهمیت بسیاری  تر هزینه کمو  تر عملی تر سادههمواره 

مناسب برای قطع  های شیوهعلمی و استفاده از  های روش کارگیری بهدرمان آسیب دیدگان اجتماعی با  .3
 ان.آن های انگیزهو  ها ریشه

 تشخیص رفتارهای نابهنجار یها مالک. 1.1

 غیرو به حالتی  شده خارجحال سؤال این است که چگونه تشخیص دهیم رفتاری از حالت عادی و به اصطالح نرمال 
تشخیص داد که  توان می ها مالکو معیارهایی وجود دارد. با این معیارها و  ها مالکاست؟  شده تبدیلو نابهنجار  نرمال

چهار  عمدتاًو نابهنجار.  نرمال غیر، غیرعادیعادی و مقبول و نرمال است، یا  ای جامعهدر یک سازمان، نهاد و یا  رفتاری
 :معیار برای این امر وجود دارد

تشخیص رفتار نابهنجار، روش توزیع فراوانی خصوصیات متوسط است که انحراف از  های مالک ازجملهمالک آماری:  1. 
و رفتار آنان  شوند میکسانی که بیرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلقّی  .دهد میبودن را نشان  غیرعادیآن، 
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که لباسی مُد شده، یعنی بیشتر  شود می. برای مثال، از نظر آماری وقتی گفته شود میو انحرافی تلقی  نرمال غیررفتاری 
و نابهنجار  غیرطبیعیبیشتر افراد جامعه نپذیرند، خارج از هنجار تلقّی شده و  . بنابراین، صفتی کهپوشند میافراد جامعه آن را 

 .شود میتلقّی 

مالک اجتماعی: انسان موجودی اجتماعی است که باید در قالب الگوهای فرهنگی و اجتماعی زندگی کند. اینکه تا  2. 
سازمان خاصی مغایرت دارد و جامعه چگونه درباره آن  و انتظارات جامعه و یا نهاد و ها سنّتچه حد رفتار فرد با هنجارها، 

افراد نباشد و مثالً با  موردقبول، معیار دیگری برای تشخیص رفتار نابهنجار و بهنجار است. یعنی رفتاری که کند میقضاوت 
. البته، شود میقّی رفتارها نابهنجار تل گونه اینآنان مواجه شویم،  العمل عکسپوشیدن لباس خاصی از سوی افراد جامعه با 
 .این معیار هم در همه جوامع امری نسبی است

. یعنی کند میتشخیص رفتار نابهنجار، میزان و شدت ناراحتی است که فرد احساس  های مالک ازجملهمالک فردی: . 3
ناسازگار باشد،  و هنجارهای اجتماعی سازمان خاصی مثالً فرهنگیان و یا کل افراد جامعه ها باارزشاگر این رفتار خاص، 

افراد آن جامعه یا آن نهاد مواجه گردد، چنین رفتاری نابهنجار تلقّی  العمل عکسیعنی به سازگاری فرد لطمه بزند و با 
 .شود می

مالک دینی: عالوه بر این، در یک جامعه دینی و اسالمی، معیار و مالک دیگری برای تشخیص رفتارهای بهنجار از . 1
معیارهای مزبور، معیارهایی است که توسط افراد یک جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات،  چراکه؛ نابهنجار وجود دارد

؛ یعنی افراد جامعه در خصوص ارزش یا هنجاری بودن موضوع خاص توافق نموده، در عمل به آن شود میواقع  موردپذیرش
. امّا در یک جامعه دینی و اسالمی معیارهای فوق برای کنند میپای بندند و متخلفان را بسته به نوع و اهمیت هنجار، تنبیه 

دینی تعیین  های آموزهو هنجارهای دینی به وسیله  ها ارزشاجتماعی است و در آنجا کارایی دارد. معیار تشخیص  های ارزش
کند ولی در . ممکن است رفتاری خاص در همان اجتماع هنجار تلقّی نشود و مرتکبان را کسی توبیخ و یا سرزنش نشود می

برای مثال، خوردن و آشامیدن در روزهای  .شرایطی خاص ارتکاب چنین عملی در یک جامعه دینی هنجارشکنی تلقّی شود
. ولی اگر همین عمل در جامعه مذکور و در ماه مبارک رمضان شود میتلقّی ن هنجارشکنیعادی و حتی در یک جامعه دینی 

ای دینی تلقّی شده، مجازات سختی هم از نظر دینی و شرعی و هم از نظر صورت گیرد، تخطی از هنجاره درمألعامو 
 .باشد میاجتماعی در انتظار مرتکب چنین عمل ناپسندی 

بنابراین، معیار دیگر تشخیص رفتارهای نابهنجار و بهنجار در جامعه دینی، تطبیق و سازگاری و یا عدم تطبیق و 
دینی سازگار باشد، عملی بهنجار  های آموزهست. اگر عمل و رفتاری با هنجارها و و هنجارهای دینی ا ها آموزهناسازگاری با 

 1.شود میو اگر ناسازگار باشد، عملی نابهنجار تلقّی 

 

                                                           
 ، محمد فوالدی.91.مجالت معرفت، شماره  1
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 اجتماعی  یها بیآسانواع  فصل دوم. 1

 های اجتماعی از دیدگاه قرآن کریمانواع آسیب. 1.1

 تعدی

 سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

 با شعرهاى باطل دشمنان ،] ازآنکه پسو  یادکردندمگر آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده و خدا را بسیار 
با مطالب توحیدى و معارف حکیمانه خود[ به انتقام گرفتن ]از ]هاى کافران[ مورد ستم قرار گرفتند  هجویّات مشرکان و یاوه

اند ، به زودى خواهند دانست که به چه بازگشت گاهى  برخاستند ، و کسانى که ستم کرده [دشمن و دفاع از خویش
 .1گشت؟ بازخواهند

  سرقت 

 اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ اللَّهِ وَوَالسَّارِقُ وَالسَّ

اند به عنوان مجازاتى از سوى خدا قطع کنید ؛ و خدا تواناى  و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتى که مرتکب شده
. ناپذیر است شکست

2 

  شراب وقمار 

  اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِإِنَّمَا 

و از یاد خدا و نماز بازتان دارد ؛ آیا  سخت[ اندازد ،]خواهد با شراب و قمار ، میان شما دشمنى و کینه  مسلماً شیطان مى
].؟خوددارى خواهید کرد [ها وخطراتى که دارد شما از این امور با همه زیان

3 

  ربا  

قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ أَنَّهُمْ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

خیزند ، مگر مانند به پاى خاستن کسى که  به پاى نمى [در میان مردم براى امور زندگى خود]خورند  که ربا مىکسانى 
 این بدان سبب است که آنان گفتند [اش را مختل ساخته و تعادل روانى و عقلى]شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده 

خدا خرید و فروش را حالل ، و ربا را حرام کرده است . پس هر که از سوى  که درحالیخرید و فروش هم مانند رباست .  :
به دست آورده ، مال خود  [پیش از تحریم آن]بازایستد ، سودهایى که  [از کار زشت خود]پروردگارش پندى به او رسد و 
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و نهى خدا را ]بازگردند  [دبه عمل زشت خو]. و کسانى که  باخداست [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتى]اوست ، و کارش 
  .1 اند اند ، و در آن جاودانه احترام نکنند[ اهل آتش

 غرور 

 لَا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَ

شما را نفریبد و شیطان  [حق است ، پس این زندگى دنیا ]ى زودگذر ، [یامتدرباره ق]تردید وعده خدا  اى مردم ! بى
 2خدا مغرور نکند [به کرم]فریبنده ، شما را 

 ظن 

ضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ بْ بَعْضُکُمْ بَعْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَ
 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَلَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ 

در امورى که مردم ]بپرهیزید ؛ زیرا برخى از گمان ها گناه است ، و  [در حقّ مردم]اى اهل ایمان ! از بسیارى از گمان ها 
جویى نکنید ، و از یکدیگر غیبت ننمایید ، آیا احدى از شما دوست دارد که گوشت  ا خواهانند[ تفحص و پىپنهان ماندنش ر

 3.پذیر و مهربان است از این کار[ نفرت دارید ، از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه]تردید  اش را بخورد ؟ بى برادر مرده

 لواط  

 وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ 

در هر مسجدى  : [امر فرموده]در همه امور و به اجتناب از افراط و تفریط[ فرمان داده و ]روى  بگو : پروردگارم به میانه
، و او را در حالى که  [که از هر چیزى غیر او مُنقطع شود]آن گونه[ متوجه خدا کنید ]دل[ خود را ]به هنگام عبادت[ روى ]

 [پس از مرگ به او]کنید بخوانید ؛ همان گونه که شما را آفرید ،  ایمان و عبادت را براى وى از هر گونه شرکى خالص مى

 .1 گردید بازمى

 انتحار  

نَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ وا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُ
 رَحِیمًا

ه رضایت میان اى اهل ایمان ! اموال یکدیگر را در میان خود به صورت حرام و نامشروع مخورید ، مگر آنکه تجارتى برپای
 .1 خودتان انجام گرفته باشد . و خودکشى نکنید ؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است
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 عیاشی  

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  حْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِالْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُ
ذِی أَخْدَانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلَا مُتَّخِ

 عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ

بر  [که مخلوط با مواد حرام و نجس نیست]هاى پاکیزه ]خدا[ براى شما حالل شد ، و طعام اهل کتاب  امروز همه رزق
از طریق ازدواج ]شما حالل و طعام شما هم بر آنان حالل است . و زنان پاکدامن مؤمن ، و زنان پاکدامن از اهل کتاب 

شما حالل است ، چنانچه مایل باشید پاکدامن و مصون از زنا بمانید و در در صورتى که مهریه آنان را بپردازید بر  [شرعى
[ کفر ورزد ، قطعاً قیامت وبه خدا و پیامبران ]خلوت دنبال انتخاب کردن معشوقه نامشروع نباشید. و هر کس در ایمان 

 .1 و فقط او در آخرت از زیانکاران است شده تباهعملش 

 و هرزه زبانی  ییجو بیعالقاب زشت ،  

أَنْ یَکُنَّ خَیْرًا مِنْهُنَّ وَلَا  أَنْ یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى 
 ولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُ

ها از مسخره کنندگان بهتر باشند ، ونباید  شدهاى اهل ایمان ! نباید گروهى گروه دیگر را مسخره کنند ، شاید مسخره 
جویى نکنید و  ها از مسخره کنندگان بهتر باشند ، و از یکدیگر عیب شاید مسخره شده [مسخره کنند]زنانى زنان دیگر را 

زشت  ناپسند صدا نزنید ؛ بد نشانه و عالمتى است اینکه انسانى را پس از ایمان آوردنش به لقب های لقبیکدیگر را با 
 2.توبه نکنند ستمکارند [از این امور ناهنجار و زشت]و کسانى که  . گذارى کنند عالمت

 خودپسندی 

الْجَارِ الْجُنُبِ  وَ الْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَ
 ورًاوَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُ

 و خدا را بپرستید ، و چیزى را شریک او قرار ندهید ، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه
نزدیک و همسایه دور و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکى کنید ؛ یقیناً خدا کسى را که متکبّر و 

 .3 خودستاست ، دوست ندارد

 انت خی  

 لِلْخَائِنِینَ خَصِیمًاَلَا تَکُنْ  إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ و
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یقیناً این کتاب را به درستى و راستى بر تو نازل کردیم ؛ تا میان مردم به آنچه خدا به تو آموخته داورى کنى ، و حمایت 
 .1 گر خائنان مباش

 ریا   

 مَنْ یَکُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَوَالَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا 

شیطان همدم ]کنند ، و به خدا و روز قیامت ایمان ندارند  و آنان که اموالشان را برپایه ریا و خودنمایى به مردم انفاق مى
 .2 تردید بد همدمى است و هر کس شیطانْ همدم او باشد بى . [آنان است

 شتن عمل با کالم تطابق ندا  

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

 .3؟کنید گویید که خود عمل نمى را مىاى مؤمنان ! چرا چیزى 

 فتنه 

 «وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ»و «  وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» 

 . از قتل وکشتار بدتر است [پرستى ، بیرون کردن مردم از کاشانه و وطنشان باشد شرک ، بتکه ]و فتنه 

 .1تر است از کشتار بزرگ [پرستى گناهش یعنى شرک و بتفتنه ]

 

 یخودکش. 1.1

کند و تأثیرات  فرد در اجتماع زندگی می که ازآنجاییرود ولی  در وهله اول یک مشکل فردی به شمار می هرچندخودکشی 

 .گیرد قرار می موردبررسیمتقابلی همواره بین آنها برقرار است، به عنوان یک معضل اجتماعی 

های مبتال به اعتیاد  کند، به طوری که در میان گروه ارتباط پیدا می ها آسیبو  جرائمبا سایر  معموالًآمار خودکشی 
 .شود خودکشی بیشتر دیده می

در میان قربانیان این انحراف خودکشی پدیده شایعی است.  ویژه بههای مربوط به انحرافات جسمانی  همچنین در آسیب

 .است توجهی قابل مسئلههای شدید نیز اغلب خودکشی  افسردگی ویژه بهدر میان بیماران روانی 

                                                           
 .121. سوره نساء، آیه 1
 .32. سوره نساء، آیه  2

 .2. سوره صف، آیه  3
 .191و212. سوره بقره، آیه  1
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ری که از شرایط اجتماعی را نیز تحت تأثیر که عالوه بر تأثی طوری بهخودکشی پیوندهایی با متغیرهای اجتماعی دارد 
 .دهد قرار می

های آنها، بیماران روانی و  های در معرض خطر مثل معتادین و خانواده ارائه راهکارهای مناسب در بررسی مشکالت گروه

 .ند خواهد بودهایی سودم های فردی در مواجهه با تغییرات اساسی روش های نابسامان و آموزش های آنها، خانواده خانواده

های سنی که در معرض خطر بیشتری هستند و خودکشی در میان آنها رواج بیشتری نسبت به  در این راستا توجه به گروه

 1.های سنی دارد، مثل نوجوانان و جوانان اهمیت زیادی دارد سایر گروه

و رویکردهای  ها دیدگاهنا به ضرورت ، بشوند میانتخاب  موردمطالعهانسان و رفتارهای او به عنوان موضوع  که هنگامی
، نمایند میمجزا از هم  ظاهراًموجود درباره رفتار انسان  های دیدگاه اگرچهکه به صورت علمی،  شوند میمختلفی مطرح 

علوم و تلفیق آنها  های شاخهلیکن برای کسب شناخت صحیح و جامع از رفتار استفاده از دستاوردها و نتایج هر یک از 
جدید  های دیدگاهروانی،  شناسی آسیبدر تحقیقات مربوط به  شده مشاهده، به ویژه اثرات متقابل رسد مینظر  ضروری به

مختلف  های دیدگاهمطرح کرده است. یکی از موضوعات که نیازمند استفاده از  شناسی روان های نظریهرا عرصه  چندبعدی
که چرا یک انسان با وجود انگیزه قوی در حفظ حیات و سالمت  سؤال، موضوع رفتار خودکشی است. پاسخ به این باشد می

و گاهی چند بار آن را تکرارمی کند تا به مرگ منتهی شود، بدون شک  دهد میخود اقداماتی را جهت نابود کردن خود انجام 
 نابودسازیی در به موضوع است. انسان از چه زمانی دریافت که عالوه بر دانش توانای چندبعدینگرشی  اتخاذنیازمند 

چندان روشن نیست ولی از زمانی که این  سؤالدر شرایطی خاص، خودش را نیز نابود کند؟ پاسخ به این  تواند میهمنوعان، 
کشف حاصل شد، مشکالت وسایل جدیدی برای انسان به وجود آمد. بدین ترتیب که مفهوم خودکشی در بعضی از 

زنان شوهر مرده در هند باستان  مثالًتدریس قرار گرفت و بعضی از افراد  مختلف مورد های شکلو جوامع به  ها فرهنگ
مجبور به انجام آن شدند. گاهی برای افراد از عواقب شکست در جنگ، یا بیان اعتراض به یک رویداد این عمل صورت 

 .پذیرفت می

اجتماعی  های آسیبیسه با سایر ناشی از خودکشی در جمعیت همیشه رقم ناچیزی را در مقا ومیر مرگآمار  که اینبا 
مطلق ندارد و نیز پیامدهای عاطفی، روانی،  پذیری اجتناباست و حالت  پیشگیری قابلکه  آنجایی، لیکن از دهد میتشکیل 

متخصصین و پژوهشگران علوم پزشکی،  موردتوجهاجتماعی و فرهنگی که برای بازماندگان و جامعه دارد، همیشه 

این است که آیا مفهوم خودکشی ارتباط خاصی با سن و  شود میکه مطرح  سؤالی .بوده است ناختیش جامعهو  شناختی روان
در سنین مختلف اقدام به  ومیر مرگکه با وجود افکار خودکشی و  کنند میمراحل رشد انسان دارد؟ پژوهشگران اشاره 

با تحوالت مربوط به بلوغ و رشد  زمان همسالگی به بعد  12از حدود  ولیکننادرست  تقریباًسالگی  12خودکشی تا 
و در اغلب جوامع یکی از عوامل خطر  شود میدر آمار اقدام به خودکشی دیده  توجهی قابلذهنی و شناختی، رشد  های توانایی

سالگی است. در طی سه دهه اخیر در تعدادی از کشورها میزان وقوع خودکشی در 21تا  11برای خودکشی، داشتن سن 
و فشارهای مختلف  ها استرسطبیعی در فرآیند رشد و تحول نوجوانان وقوع  طور بهشد چشمگیری داشته است. نوجوانان ر

مشاهده و بروز این  طورمعمول بهو  شود میروانی، افکار و تصورات زودگذری در مورد آسیب زدن به خود و مرگ مشاهده 
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دو دسته از عوامل را در ارتباط با  نظران صاحباغلب پژوهشگران و  طورکلی بهنیست.  شناختی روانافکار ناشی از آسیب 
 :کنند می، ذکر شود میو افکار خودکشی و اقدام به خودکشی  گیری شکلعوامل و شرایطی که سبب 

و مشکالت طوالنی در خانواده، ابتال نوجوانان به اختالت روانی،  ثباتی بیاز وجود  اند عبارت :ساز نهیزمعوامل . 1
 .مقابله های مهارتشناختی و  های ناتوانیکالت و مش

تربیتی و انطباقی، وجود  های بحران: مشکالت و شوند میرفتار خودکشی با عناوین زیر مشخص  آشکارسازعوامل  1
و از دست دادن،  دیدگی داغتعارض در روابط بین فردی، درگیری با والدین یا همساالن، طرد شدن، مشکالت تحصیل، 

عاطفی و خودکشی دوستان و نزدیکان. لویتمی  های داستان، موردعالقهاز عزیزان یا افراد  شدن جداعاطفی و  ایه درگیری
معتقد است در کنار این دو دسته از عوامل، عواملی دیگر مانند سن، جنس، وجود افسردگی، مصرف مواد  شناس جامعهیک 

را  خودکشینقش دارند. علت  خودکشیافکار  گیری شکل، تنهایی و احساس گناه نیز در ناامیدیپائین و  نفس عزتمخدر، 
 .مشکل دانست کننده تسریععوامل بیولوژیکی، خانوادگی، اجتماعی و  توان می

 مختلف راجع به خودکشی یها دگاهید ●

 شناس جامعهاز طریق امیل دورکیم  19اولین توجه علمی به موضوع خودکشی در قرن  :یشناخت جامعه یها دگاهید. 1

 .دهد میقرار  تأکیدمطرح شد. دورکیم عوامل اجتماعی را در ارتکاب به خودکشی مورد  1292فرانسوی در سال 

 خودو احساس  دهند میو افراد وابستگی را از دست  شوند میتحول سریع  خوش دستاو معتقد است وقتی جوامع 

 .کنند، دچار افسردگی شده و احتمال بیشتری دارد که دختران اقدام به خودکشی کنند بیگانگی

 :یشناخت رواندیدگاه  .1

، محبوب از دست رفته، خشم جویی هویتدرون مثل نیاز به  های پویاییطبق مدل روان تحلیل گری، خودکشی نتیجه 
. به گیرد میسیدن به محبت یا تنبیه، وجود تعارض انجام درونی شده یا اهداف بین فردی مثل اثرگذاری بر دیگران برای ر

نوعی احساس دوسوگرانه که  رود می. بدین معنی که فردی مهم از دست شود مینظر فروید خودکشی نوعی قتل محسوب 
و اگر این  شود میوی درباره فرد از دست رفته داشته و این احساس درون فکنی نیز شده است، پرخاشگری متوجه درون 

 .دهد میکافی قوی باشد خودکشی رخ  اندازه به ها احساس

 نظر ادیان مختلف در مورد خودکشی ●

. به نحو عام مذهب بر خودکشی یک اثر پیشگیرانه دارد. شود میداشتن اعتقادات مذهبی باعث بازداری فرد از خودکشی 
مذهب یک اجتماع است و در حدی که نقش  ، به این دلیل است کهکند میمذهب انسان را در مقابل خودکشی حفظ  که این

 .باشد تواند مییک اجتماع را دارد، دارای چنین کارکردی نیز 

در دین مسیحیت زندگی مقدس است و مرگ، حقیقت گریز به سوی زندگی جدیدی است که ماهیت آن را اعمال گذشته 
 .تار آمدن به عذاب ابدی استو نتیجه آن برای شخص گرف شود می، خودکشی گناه تلقی دهند میخود تشکیل 
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آن دارای عقوبت اخروی خواهد  تبع بهدر شریعت اسالم و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع و 
. 1با آمار خودکشی سایر ملل نباشد مقایسه قابلبود. همین امر باعث شده که آمار خودکشی در بین مسلمان کمتر بوده و 

 (.محمد ابراهیم همتی)

 اعتیاد. 1.1

شود که  اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی اطالق می

 .کند های روانی یا اختالالت جسمانی ایجاد می قطع آن ناراحتی

رچشمه بسیاری مشکالت . این عوامل هر چه باشند، ساند شده مطرحدر گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و 
شود و موجب  ها همراه می های ذاتی خود، اغلب با سایر آسیب فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب ویژگی

 2.شود هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می

 سرقت. 1.1

 هرچندشوند.  سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می طورکلی به
های تربیتی، اما باید توجه داشت مبانی  ، مثل فقر و بیکاری، اعتیاد و شیوهاند شده شناختهعوامل متعددی در بروز این مشکل 

 .شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند

ثبات و استواری و قدرت  طورکلی بهاز لحاظ رشد اخالقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و  عموالًماین افراد 
 .تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند

ا های آنه الگوهای رفتاری خود والدین، واکنش .شود در مباحث مربوط به علل دزدی، به علل تربیتی تأکید فراوان می
مالکیت در دوره کودکی در ارتباط  مسئلهپول توجیهی و کمک به شناخت  مسئلههای کوچک دوران کودکی،  درباره دزدی

 3.و نوجوانی دارند سالی بزرگنزدیک با رفتارهای دزدی 

 جرم. 1.1

 روانی های بیماری افزایش و جامعه ناامنی جامعه، انتظامی و قضایی اقتصادی های هزینه ها، معلولیت و ها مرگ افزایش

 انحراف جنسی. 1.1

ترین نمودارهای ذوقی و هنری باشد و هم منشأ تشکیل بنیاد یک خانواده و  تواند منشأ بروز عالی غریزه جنسی هم می
 .هم منشأ بسیاری از جرائم

                                                           
1 . www.aftabir.com. 

2 . www.hamshahrionline.ir. 
3 . www.hamshahrionline.ir. 

www.Prozhe.com



 بررسی آسیب های اجتماعی .……………………………………………………………………………………………………………………… 13
 

برخی از این نوع  هرچندبروز انواع انحرافات جنسی هستند.  سرمنشأعوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی 
کنند عوارض اجتماعی  انحرافات مشکالتی فردی هستند، ولی اکثر آنها به آن جهت که در ارتباط با فرد دیگر معنی پیدا می

 .را در بر خواهند داشت

ی ها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و الزم است تحوالت از سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیب
های وسیع اجتماعی برای افراد و  های دقیقی جهت رفع آنها صورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزش ریزی کلی و برنامه

 .خواهد بود پذیر امکانها و رفع عوامل بنیادی  خانواده

الت جدی ها در ارتباط نزدیک هستند و گاهی حتی موجب بروز مشک این دسته از انحرافات نیز اغلب با سایر آسیب
 1.شوند. مثل بیماری ایدز که با انحرافات جنسی ارتباط نزدیک دارد می

 های ازدواج سفید  سیاهی. 2.1

  

است که برخی جوامع و جامعه ما را هم درگیر  ای دههازدواج سفید یا همباشی مانند برخی تحوالت نوظهور دیگر چند 
ا باید شدت و ضعف آن را سنجید و با کار کارشناسی و مطالعات کرده است، واقعیتی که هست و قابل کتمان هم نیست، ام

 جلوی ضررها را گرفت. ها واقعیتبر اساس 

  

جامعه ما همخوانی ندارد، شاید برخی  بافرهنگو البته  شود میاز جوانان دیده  معدودیهمباشی که در بین برخی و البته 
در جهت رفع علل به وجود  ریزی برنامهگی شده باشد بنابراین با موانع ازدواج موجب گرایش برخی جوانان به این سبک زند

با این پدیده جدید برخورد منطقی  توان میبا جوانان  وگو گفتآورنده آن مانند فقر، بیکاری، کاهش موانع ازدواج و البته 
 داشت.

 ازدواج سفید یا همباشی

: ازدواج سفید در اصل یک لغت فرانسویی است و یدگو میمصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران 
 .کنیم میما از آن به عنوان همباشی یا باهم بودن یاد 

قبل از اسالم هم این موضوع بوده است. بعد از اسالم شاید عنوان صیغه معادل  ها زمان ترین قدیم: از کند میوی اضافه 
 باشند یا اینکه یک نوع معامله است. باهم کنند میتوافق  طرف دوآن است که در آن 
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توافق  باهم: در صیغه که مختص به مردانی است که همسر دارند و زن هم بیوه است. دو طرف زن و مرد افزاید میاقلیما 
و نیازی هم به وجود یک روحانی برای انجام و خواندن صیغه نیست. در صورتی که ازدواج سفید بیشتر در بین  کنند می

 جوانان مجرد وجود دارد.

وی افزود: در ازدواج سفید یا همباشی باید توجه داشت که دختر و پسر تا زمانی که عقدنامه نداشته باشند و ازدواج دائمی 
 12هستند و بیشتر هم ازدواج سفید شامل این نوع دختران و پسران است. این مسئله در ایران در نکرده باشتد دختر و پسر 

 است. شده دیدهسال گذشته بیشتر  11تا 

جامعه  های زیرساخت: این شرایط از وضعیت و گوید می،ایم رسیدهاقلیما در پاسخ به این پرسش که امروز چرا به اینجا 
بیکاری و باال رفتن سن ازدواج به این پدیده مربوط است و اگر بخواهیم که این نوع مسائل مسائلی مانند،  شود میناشی 

فقط روی ازدواج سفید صحبت کرد و چرایی اینکه یک جوان ازدواج  شود مین صرفاًحل شود، باید علل آن مشخص شود. 
 ، باید بررسی شود.کند میسفید 

است و صیغه  غیررسمیضر در کشور ما، هم ازدواج سفید هم صیغه هر دو : در حال حاافزاید میاستاد مددکاری اجتماعی 
باید کاغذی برای ثبت صیغه  ها هتلالبته گاهی برای برخی موارد مانند اقامت در  شود میهم بیشتر در افراد پولدار انجام 

 داشته باشند.

فید داشته است، دیگر کسی راضی به ازدواج با ازدواج س قبالً: در جامعه ما اگر افراد متوجه شوند که دختری گوید میوی 
و این در حالی است که ازدواج موقت برای مردان دارای همسر است که اگر کودکی از آن حاصل شود عقد دائم  شود میاو ن

 .شوند میخواهد شد. اما در ازدواج سفید هر دو طرف مجرد هستند و اگر بخواهند از هم جدا 

 شهرهاست نکالازدواج سفید بیشتر در 

و شهرهای بزرگ دیده  شهرها کالن: ازدواج سفید بیشتر در کند میرئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اضافه 
افرادی که در محل زندگی اصلی خود نیستند. به  عموماًهستیم.  تر کوچکو کمتر شاهد این پدیده در شهرهای  شود می

ارتباط جنسی هم  گونه هیچ باهمدر یک خانه باشند. گاهی  باهمکه  کنند میدلیل برخی از موارد برای زندگی مشترک توافق 
  ندارند.

و از تمام  کنند می نام ثبتو  روند میوی ادامه داد: در برخی کشورها مانند فرانسه افراد در این نوع رابطه به شهرداری 
خود  ای صیغهرابطه  توانند نمیو این در حالی است که در کشور ما یک زن و مرد  شوند میمزایای یک زن و شوهر برخوردار 

 را اعالم کنند.

 کنند نمیدرصد از پسران دوست دختر خود را برای ازدواج انتخاب 92

که همسر  دهند میز پسران که با دختران دوست هستند ترجیح درصد ا92: در کشور ما کند میاین استاد دانشگاه تصریح 
 خود را از بین دوست دختران خود انتخاب نکنند.
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به خودشان مربوط است و دیگر  شان شخصی، زندگی رسند میبه بلوغ  ها انسانوی معتقد است: در دیدگاه اسالمی وقتی 
دختری ازدواج سفید یا همباشی و حتی صیغه هم باشد کسی  به ما ربطی ندارد. در حال حاضر در فرهنگ جامعه ما، اگر

 را بپذیرند ولی در حال حاضر نه. سال دیگر این موضوع122با او ازدواج کند شاید  شود میراضی ن

که با دوست دختر خود ازدواج دائم کنند و آن هم در صورتی است که  شوند میدرصد از پسران راضی 12وی افزود: تنها 
 بودن باشد. دارتر پولشرایط برتر مانند دختر دارای 

 آماری در مورد ازدواج سفید نداریم

 کند می مورد بیسال محبت  11تا  13: مشکل در اینجا مردان هستند، مردی که به دختر کند می تأکیداین استاد دانشگاه 
هر دو مرد هستند و حتی اگر زنی در و هم مجری قانون  گذار قانون، مشکل اینجاست که هم کند می سوءاستفادهو بعد از او 

که چرا به آنجا رفته است تا اینکه مرد را مقصر و عامل اصلی این تجاوز  کنند میمورد تجاوز قرا بگیرد او را محکوم  ای خانه
زن خیابانی، این زن به اصطالح خیابانی در کنار یک مرد است که او هم خیابانی است، پس باید آن  گوییم میبدانند، اگر 

 مرد را هم خیابانی بدانیم نه اینکه فقط از زن به عنوان خیابانی یاد شود.

هم از خود  گاه چهیو  کنیم نمیآن توجه  های علتزنان نداریم و به  گونه اینبرای حمایت از  ای برنامهکرد: ما  تأکیدوی 
 که علت ازدواج سفید چیست؟ کنیم نمی سؤال

 شوند میدرصد موارد به دلیل نیاز روحی دوست 89دختران در 

و دو  شوند میدرصد موارد به دلیل نیاز روحی با پسران دوست 92که دختران در  دهد مینشان  ها بررسیاقلیما اعالم کرد: 
 .شود میدرصد موارد فقط شامل رابطه جنسی 

 بیشتر مشکالت است حل راهانتخاب مسئوالن متخصص و پاسخگو 

مسئوالن از بین افراد متخصص و  بایست میاجتماعی را حل کنیم،  های آسیب: اگر بخواهیم کند میوی خاطرنشان 
کالن درست انتخاب شود  های ردهاگر مسئول حتی در  چراکهکارشناس انتخاب شوند و عین حال هم پاسخگو باشند، 

جوانانی که دارای کار باشند و مستقل باشند  چراکه، داند میاولین کار و وظیفه خود را ایجاد کار و اشتغال  مثال عنوان به
 .شود میازدواج کنند و بسیاری از مشکالت کاسته  توانند می

 کردند میاز دانشگاه ازدواج  التحصیلی فارغدرصد جوانان بعد از 27

ازدواج  دانشگاهاز  التحصیلی فارغدرصد جوانان بعد از 22ما در دانشگاه مشغول تحصیل بودیم، که  درزمانی: گوید میاقلیما 
 تأمینوام بگیرند با آن خانه بخرند و کار داشتند و به راحتی زندگی خود و همسراشان را  توانستند می چراکه، کردند می
 .کردند می
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 122تا  122خصوصی با  های بخشاین در  هب بیکار هستند و بنا کرده تحصیل: در حال حاضر بیشتر جوانان افزاید میوی 
و این در حالی است که در برخی موارد در همین بخش خصوصی به آنها  شوند میهزار تومان از روی ناچاری مشغول 

با این نوع پیشنهاد  و جوان هم اگر شود میداده  اهمیت بیپیشنهادهایی برای برقراری روابط جنسی برای دوام همین کار 
 همراه نشود همین کار ناچیز را هم از دست خواهد داد.

 وام دادن برای ازدواج مسخره است

پولی شده است،  اش پایهازدواج  چراکهطالق تبدیل به یک فاجعه شده است.  گویند می: کند میاین استاد دانشگاه اضافه 
وانی که کار ندارد وام بگیرد که ازدواج کند، خوب، بعد از ازدواج حاال ، جدهد میاین مسخره است که دولت برای ازدواج وام 

کار کند؟ باید دزدی کند؟  آنچهباید برای پس دادن  شود می، قسط های وام که شروع خورد میکار هم ندارد و آن وام را هم 
  .شود میه ناین روندی است که حتی در کشورهایی ضعیف مثل بنگالدش یا پیشرفته مثل آمریکا هم دید

، این امر هم درست نیست، مگر چند کنند میپدر و مادر ازدواج  بر تکیهبرخی جوانان با  گویند می: حتی دهد میوی ادامه 
شوند یا در کنار آنها زندگی کنند و در کل شروع زندگی فقط با اتکا به پدر و  تأمین هایشان خانوادهاز سوی  توانند میدرصد 

مادر هم درست نیست، بلکه جوان باید خودش کار کنند، خودش درآمد داشته باشد، روی پایش باشد، اتکای زیاد باعث 
 .شود میطالق 

وقتی از آمار  مثال عنوان بهدرست نیست،  ها شاخص: انتخاب برخی گوید میرئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران 
. با یک ساعت کار در ماه شوند میاگر کسی که یک ساعت در ماه را کار داشته باشند، شاغل محسوب  گوییم میبیکاری 

 .شود می؟ و در عمل فرد شاغل محسوب نکارکردچه  شود می

 21در سنین زیر  ها طالقدرصد از 22. رسد ینمدرست به نظر  ها شاخص: در مبحث طالق هم برخی از دهد میوی ادامه 
 که افراد دیگر بچه نیستند. دهد میو این نشان  شود می ها طالقدرصد 1سال به باال شامل 22و  شود میسال انجام 

 راهکار افزایش ازدواج دادن وام، نیست ایجاد کار است

شرایط برای پرداخت وام نیست، بلکه باید کار برای  : راهکار افزایش ازدواج فراهم کردنکند می تأکیداین استاد دانشگاه 
ی که پایه اول زندگی اقتصاد ، در صورتاندازند میمسئوالن مشکل را گردن چیزهای دیگر  ها روشجوانان ایجاد شود، با این 

 است.

برای زندگی شامل  شده تعریفبه حداقل استانداردهای زندگی در دنیا اشاره کرد و گفت: حداقل استاندارد  حال درعینوی 
در  21درصد هم صرف تفریحات و بیماری و 21درصد صرف خوراک و پوشاک، 21درصد از درآمد باید صرف مسکن، 21

 شود. انداز پسهم 
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 گرانی عامل افزایش طالق

در صورتی که  یابد میدرصد افزایش 22تا  21: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت برخی کاالها کند میاقلیما تصریح 
. هیچ تناسب و تعادلی بین شود میدرصد حقوق اضافه 12فقط با این همه کار کارشناسی و با حضور افراد متخصص، فقط 

طالق  ازجملهاجتماعی  های آسیببه  شوند میو افزایش قیمت وجود ندارد و طبیعی است که مردمی که دچار فقر  حقوق
 .شوند میکشیده 

و این  اندیشند میباید گفت، کسی پاسخگو نیست، اقتصاددان و حتی روانشناس ما جهان سومی  همتأسفانکرد:  تأکیدوی 
، نباید او کنند میطبیعی است که کسی که کار و درآمد ندارد دیگر حوصله ندارد و آن وقت او را یک فرد افسرده قلمداد 

 باشد با اتکا به خودش زندگی کند.یی نشاط و داشته افسرده تلقی کرد، بلکه باید مشکل بیکاری حل شود تا فرد تحرک، پویا

مثل اعتیاد، طالق  هایی آسیببه هم هستند و اگر بخواهیم  تبدیل قابل های آسیبکرد: در جامعه  تأکیداین استاد دانشگاه 
و  باشند سرکاردرست شود و افراد متخصص در  ها زیرساخت،دزدی و برخی دیگر را حل کنیم و یا کاهش دهیم باید 

 سته ساالران در مسند امور باشند.شای

 یک دهه است که شاهد ازدواج سفید هستیم

حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز معتقد است: یکی از موضوعاتی که یک دهه است با آن 
 .کنیم میمواجه هستیم ازدواج سفید است که ما به آن هم باشی اطالق 

عوامل مختلفی در این پدیده دخیل هستند. این نوع  پذیرد نمیاین سبک زندگی را  اکنون همران : جامعه ایگوید میوی 
موارد آن کم است و چون با بسترهای جامعه ما همخوانی ندارد. این  چراکهزندگی مسئله جدی برای جامعه ما نخواهد بود، 

 .شود میدیده  سبک از زندگی در ایران فقط در برخی شهرهای بزرگ و به صورت معدود

: این پدیده یا این سبک از زندگی دالیل مختلفی دارد، بخشی از آن اقتصاد است که موجب انتخاب کند میوی اضافه 
زندگی مستقل را تجربه کنند و  خواهند میکه  دونفریاین سبک از زندگی برای برخی افراد شده است، در این موارد 

 .دهند میخودشان آن را مدیریت کنند تن به این نوع زندگی 

در این بین افرادی  چراکه: البته همیشه هم اقتصاد در این سبک از زندگی دخیل نیست، کند می تأکیدموسوی چلک 
 .کنند میهستند که دارای زندگی مرفه هستند، اما باز هم آن را انتخاب 
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 مسئولیت زندگی دائمی را نداشته باشند خواهند میرخی ب

 خواهند نمی: از دیگر دالیل این سبک زندگی این است که برخی افراد دهد میرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه 
م به زندگی در کنار ه هرچندیک زندگی دائم را داشته باشند و هر وقت بخواهند بتوانند قطع رابطه کنند  پذیری مسئولیت

 .کنند می، اما این افراد از مسئولیت دائم فرار کند میمرور وابستگی ایجاد 

 باال رفتن سن ازدواج یکی از دالیل ازدواج سفید است

: به دالیل مختلفی شرایط برای ازدواج دائم سخت شده است و باال رفتن سن ازدواج هم یکی از گوید میموسوی چلک 
، غرایز را سرکوب کرد. برخی از جوانان برای رفع نیازهای عاطفی خود به ازدواج شود مین چراکهدالیل ازدواج سفید است، 

 ناخواسته باشد. های بارداری ها ازدواجو شاید در برخی از موارد حاصل این نوع  آورند میسفید رو 

 کنند میبرخی به نادرست ازدواج سفید را همان دوران نامزدی قلمداد 

نادرست ازدواج سفید را همان دوران  های استدالل: برخی افراد در گوید میرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
بر اساس فرهنگ  چراکهنیست،  طور ایناست، در صورتی که  کرده تغییرکه در حال حاضر شکل آن  کنند مینامزدی قلمداد 

. اما شود میو هم در بین اقوام و خانواده اعالم  گیرد میشکل ما نامزدی بر اساس چارچوب خانوادگی و به صورت رسمی 
 .شود میازدواج سفید چون هنوز پذیرش اجتماعی ندارد، در اغلب موارد پنهان 

آن را برای خود یک نوع کالس و  دهند می: برخی از کسانی که تن به ازدواج سفید یا همباشی کند میوی خاطرنشان 
 برخالفو به دلیل اینکه خاستگاه این پدیده غرب است. اما باید توجه کرد که هر حرکتی  دانند مییک نوع سبک زندگی 

 های ازدواجکه برخی از این  هرچند. کند میهنجارهای جامعه تبعات منفی دارد و شانس را برای ازدواج دائم جوانان را کم 
 ید منجر به ازدواج دائم هم بشود.سفید شا

این سبک زندگی در  چراکههستند،  پذیرتر آسیبروابط زنان و دختران  گونه ایندر  موالًمع: دهد میموسوی چلک ادامه 
 و در عمل هیچ حمایتی مطرح نیست. چارچوب قوانین نیست

، باید شاهد تحوالتی در زندگی تر سختو معاش هم  شود می: زمانی که شرایط برای ازدواج سخت کند می تأکیدوی 
نیست و آن را  قبول قابلین است که با توجه به فرهنگ ما، برای جامعه ما این سبک از زندگی باشیم، اما آنچه مسلم است ا

 هستیم. ها پدیدهکه بیشتر در آنها گمنامی هست مثل شهرهای بزرگ بیشتر شاهد این نوع  درجاهاییو  زند میپس 

 ها رسانهفل علمی مطرح شود در : در حال حاضر بیش از اینکه این نوع موضوعات در محاکند می تأکیدموسوی چلک 
 اجتماعی نیست. های آسیبمهم جامعه نیست و حداقل در بین موارد مهم  های اولویت. چنین موضوعاتی از شود میمطرح 
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های درست  گزاری سیاست: گوید مییا همباشی ها ندارد،  ها ازدواجآمار دقیقی از این نوع  کس هیچاینکه  بابیانوی 
بر روی این پدیده داشته باشد و جوانان هم با اطمینان  تأثیرگذاریکه شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر شود و  کند میکمک 

 از آینده خود در مسیر زندگی خود حرکت کنند.

 های مکانپیامدهای این سبک از زندگی برای جوانان در  های آموزش: گوید میرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
هم  ها آسیباطمینان و امید جوانان به زندگی را افزایش دهد و به همراه آن از گسترش  توانند می ها دانشگاه مختلف مانند

نوظهور  های آسیبو  ها پدیدهو به دنبال آن شاهد  کاهد میکاسته خواهد شد، اما غفلت به هر طریقی از اطمینان جوانان 
 .1اجتماعی خواهیم شد

 بدحجابی. 9.1

 : مربوط به پوشش یها یناهنجار

گزار دارد که  تأثیرتخطی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در امور و شیوه زندگی گاه چنان عوارض و تبعات عمیق و 
اثر منفی را بر رفتار و فرهنگ  ترین بیش. عدم رعایت حجاب دهند میقرار  تأثیراجتماعی را نیز تحت  فرآیندهایبسیاری از 

نظیر  هایی آشفتگی، جرائم و  ها آسیبنوجوانان داشته و پدیدآورنده معضالت و افزایش عمومی به خصوص جوانان و 
را  توجهی قابلاجتماعی  های هزینهکه  باشد میخیابانی و فساد اخالقی بوده و مورد اعتراض بانوان کشور نیز  های مزاحمت

 .به دنبال خواهد داشت

 ای عده شناختی روان های زمینه، به عالوه وجود  هنجارشکنومی و ب بافرهنگمغایر  ای ماهواره مدهایهمچنین ترویج 
متضاد با شئونات شهروندی،  رایانهگ نمایشخاص برای پذیرش آنها ، منجر به حضور افرادی در جامعه با لباس و پوشش 

 .عرف اجتماعی و فرهنگ باور دینی گردیده است

  

 : علل و عوامل بدحجابی

 عمار در کشف حجابهجوم فرهنگ غرب و تالش است 

  گیر بودن حجاب برای کار و تالش وپا دستاعتقاد به 

  بدون قید و بند گذرانی خوشنفسانی و  های هوسپیروی از 

  را آشکار کند هایش زیباییشخصیت زن در این است که  که اینو اعتقاد کاذب به  ها ارزشدگرگونی. 
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 ء فحشا. 8.1

نیاز اقتصادی  که آن، به دلیل دهد میقرار  تأثیرعوامل فرهنگی و اجتماعی را تحت  که اینفحشا در جامعه گذشته از 
، باعث افزایش مبادرت به این کار از سوی برخی از زنان شده است. به طوری که سازد میاز زنان مجرم را برآورده  ای دسته

 .نگرند می درآمدبه این پدیده به عنوان راهکار کسب معدود زنانی که نیاز مالی دارند و به راحتی قادر به یافتن شغل نیستند، 

از مردان را از ازدواج منصرف کند که در نهان ضررهای ناشی از این قضیه  ای گستردهجمعیت  تواند میاما همین درصد کم 
 .متوجه خود زنان خواهد بود

 
  :به موارد زیر اشاره نمود توان میاز برخی از علل فحشا 

 همسر یا پدر –از خانه نارضایتی       1-

 و فقر فرهنگی سوادی بی -2

 تسلیم شدن در مقابل مردان به امید ازدواج آینده -3

 عدم آگاهی افراد و والدین -1

 ها رسانهارتباطی از طریق  نامناسب های استفاده -1

 طلبان فرصتتوسط  سوءاستفاده -1

 
 موارد زیر اشاره نمود: توان میفرار از منزل :از برخی از علل فرار از منزل 

 تبعیض -1

 ناسازگاری با والدین  -2

 اغفال  3-

 نداشتن امنیت در خانه  1-

 از هم پاشیدگی خانواده ) طالق ( 1- 

 مناسب نبودن وضعیت اقتصادی خانواده  -1

 کسب منزلت 2-

 کم عقلی -2
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 .1گاهی به دلیل عدم سالمت فکری و روحی -9

 مهاجرت. 17.1

مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که دارد مستلزم تغییراتی خاص است که مطابقت و سازگاری  مهاجرت عالوه بر
 .کند با آنها اغلب مشکالتی را برای فرد و جامعه ایجاد می

کند،  کالن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشکالتی را ایجاد می های ریزی برنامهبه عبارتی عالوه بر اینکه مهاجرت در 
روستاییان به شهرها که خالی شدن روستاها از سکنه، کاهش کشاورزی، افزایش مشاغل کاذب و ... را به  مثل مهاجرت

 .شود، تا فرد برای سازگاری با تغییرات حاصل فشار زیادی را متحمل شود دنبال دارد موجب می

دن و مسخ واقعیت و شوک فرهنگی یکی از عوارض حاصل از مهاجرت است که با اضطراب و افسردگی، احساس جدا ش
 .مسخ شخصیت مشخص است

در بین مهاجرینی که شرایط مقصد  خصوص بهدهد شیوع مشکالت روحی و روانی بین مهاجرین  تحقیقات نشان می
ترین اختالل عالئم پارانوئید یا  بسیار متفاوت از شرایط مبدأ یا محل سکونت قبلی آنها بوده است شیوع بیشتری دارد. رایج

آنان از نظر زبان ، عادات و آداب و رسوم، چهره، نوع لباس و غیره  های تفاوتبه دلیل  قوی احتمال بهکه است  سوءظن
 2.است

 

 فقر. 11.1

، ومیر مرگضعف تندرستی و افزایش  ازجملههای اجتماعی است. فقر با بسیاری مسائل زیر پا  مادر تمام آسیب درواقعفقر 
 .صرف دارو رابطه داردبیماری روانی، شکست تحصیلی، جرم و م

به این معناست که تمام افرادی که زیر خط فقر  لزوماًذاتی یک مشکل و آسیب است، اما این  طور بهخود فقر  هرچند
 .کنند زندگی می

برای اجتماع هستند. مشکالت اقتصادی ، عدم تأمین نیازهای جسمی و روانی اغلب  ساز مشکلافرادی نابسامان و 
 .ز و ظهور مشکالت اجتماعی دیگری استای برای برو زمینه

  بیکاری

اجتماعی را در دامن  مالحظه قابلهای  های جدی فردی و هم آسیب بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیب
ماند نمود  مصرف باقی می و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آنها راکد و بی پرانرژیدر نسل  ویژه بهدارد. بیکاری 

 .سازد انحرافات اجتماعی فراهم می انواعکند و زمینه را برای  پیدا میبیشتری 
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هایی آماده  همیشه خالی، عدم تحمل بیکاری، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینه های فرصتوجود 
 1.باشند برای کاشت بذر جرم و انحرافات می

 یخانمان یب. 11.1

ها  کنند. چنین کسانی ممکن است در خیابان تأیید می خانمان بیای را در افراد  ای وجود مسائل ویژه منابع فزاینده
مثل دزدی، اعتیاد و ... در  هاست آنخانمانی  بابیتوأم  معموالًدیگر که  های کاری بزهسرگردان باشند یا به علل برخی 

 .برندهای اصالح و تربیت بسر  ها یا کانون زندان

شود، یک دسته شامل بیماران روانی شدید هستند که اغلب یا  های مختلفی از افراد دیده می دسته خانمان بیدر بین افراد 
شوند  . معتادین گروه دیگری از این افراد را شامل میاند شده خارجموقتی از خانه  طور بههاست از خانواده خود دورند یا  مدت
 2.گذرانند مراحل عمیق اعتیاد خود را می معموالًکه 

 یآزار کودک. 11.1

فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک  هرگونهعبارت است از  آزاری کودک 
 .تواند مخفی باشد طفل شود، برخی از این آثار می

 آزاری کودکاشکال مخفی  زیرزمینغذا، حبس در حمام یا ممانعت از حاضر شدن در کالس درس، محروم کردن او از 
  .است

 .فیزیکی است که عالئم آن قادر به ردیابی است آزاری کودکتنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع 

به  باشد، خطرآفرینتواند در آن  فقر اقتصادی می اندازه بهشود و فقر فرهنگی  مربوط به طبقه خاصی نمی آزاری کودک
 3.شود و با بضاعت مالی خوب هم دیده می کرده تحصیلدر بین افراد  آزاری کودکنحوی که مسئله 

فهمانند که باید رفتار خود  با تنبیه بدنی متفاوت است. با تنبیه به کودک می آزاری کودکدر این میان باید توجه داشت که 
نقض قانونی بسیاری از پدران و مادران به بهانه تنبیه کودکان به علت عدم آگاهی و همچنین  متأسفانهرا اصالح کند؛ اما 
 .دهند آسیب روحی و روانی قرار می هرگونهخود را در معرض 

جسمی، یعنی تنبیه بدنی سخت و محروم کردن  آزاری کودکبخش تقسیم کرد.  3را به  آزاری کودکتوان  می طورکلی به
توجهی به نیازهای  جنسی توسط اطرافیان و همچنین بی سوءاستفادهجنسی یعنی  آزاری کودککودک از غذا و پوشاک، 

 .است آزاری کودکترین موارد  کودکان و آفرینش خالقیت توسط آنها. کار اجباری نیز یکی از شایع

، سرکوفت زدن، مقایسه نادرست با همساالن، کردن تحقیرهای کالمی و روحی را نیز نادیده گرفت.  نباید انواع خشونت
.شمرده شود آزاری کودکتواند جزو انواع  ا گفتن و ...اگر تداوم داشته باشد، میناسز

1 
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 تکدی گری. 11.1

ای در  اقتصادی هر جامعه -های اجتماعی  تکدی گری است که با ساخت شناسی جامعهمطالعات  موردتوجهیکی از مسائل 
 .آید می حساب به شهر کالنهای اجتماعی  گری یکی از معضالت و آسیب ارتباط است. تکدی

، بلکه در مسیرهای دهند نمییا خدمتی ارائه  پردازند نمیبه کار تولیدی  تنها نه، گذرانند میآنان که با گدایی کردن حیات 
راه برای هنجارشکنی هر چه بیشتر  درنهایتو  شود میو مغشوش  دیده آسیبدر این حالت، جامعه  .گذراند میانحرافی قدم 

 1.شود میباز 

 طالق. 11.1

افتد که استحکام  طالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طالق معموالً وقتی اتفاق می
 .رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد رابطه زناشویی از بین می

دارند.  سروکارها  یا زن طالق گرفته با آن ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد طالق اجتماعی، تغییرات در دوستی
طالق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن 

 .دردهد

برخی نیز ممکن است پس از طالق احساس  هرچندنبود ناگهانی همسر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ 
 .الی داشته باشندخوشح

بینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای  معموالً زنان از طالق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان می
 2.ممکن است پس از طالق به ازدواج مجدد تن در دهند وزنانبعضی از مردان  .تفاوت چندانی ندارد وزنانمردان 

را برهم زده و آثار شومی را در جامعه بر  ها انساناجتماعی است. طالق، تعادل  های پدیده انگیزترین غمطالق در زمرة 
بنای اجتماع را از هم  سنگ و شود می (Solidarity) و منجر به کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی گذارد میجای 

. زمانی که جامعه در معرض ندک میاست به تمام معنی اجتماعی و همانند نهاد اجتماعی عمل  ای پدیدهطالق  .گسلد می
است. طالق یک معلول است،  برگرفته درو فساد گوشه گوشة جامعه را  هستبنیادی است، روابط اجتماعی بیمار  های آسیب

 .3 از عوامل اجتماعی است ای پیوسته هم بهاز آن رو که تابع شبکة پیچیده و 

و ستیز در داخل خانواده شده است و علیرغم آنکه هنوز نگرش  ها تنشکاهش درآمدها و تورم در ایران، موجب افزایش 
است که هیچ رابطه  ای جامعهمنفی نسبت به طالق در جامعه وجود دارد، اما میزان آن رو به افزایش است. طالق، نتیجه 

ی دیگر برنامه تعدیل و از سو شود می داده سرنرمالی بین درآمد و هزینه برقرار نکرده است. از سوئی مانور تجمل در جامعه 
که موجب شکاف بین مطالبات و امکانات گردیده و معضالت اقتصادی منجر به افزایش طالق شده  شود میاقتصادی ارائه 
برنامه تعدیل ساختاری از طریق تورم فزاینده و گسترش و تعمیق فقر، عالوه بر اینکه در کوتاه مدت،  رسد میاست. به نظر 
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است و  تر عمیقکه بسیار  گذارد میخانواده  برنهادآثاری  بلندمدت، در گذارد میالق را بر جای اثر از هم گسیختگی و ط
 1.باشد میبیشتر مترتب بر فرزندان 

، به دلیل فقدان، پدر مسائل باشد میدر زندگی پس از جدایی والدین که کودک تک والدی است و مادر سرپرست وی 
ماندن از روحیات و ساختار  خبر بیآنها بدبینی به جنس مرد،  ازجملهکه  شود میاد روحی و روانی بسیاری برای دختران ایج

و ضعف  پناهی بیهمچنین احساس  .گردد میآن در ازدواج چنین دخترانی آشکار  های آسیبوجودی مردان است که گاه 
عاطفی و شخصیتی و اختالل در رشد ذهنی،  های آسیب. در صورت فقدان مادر نیز کند میشخصیت در این دختران بروز 

. یک پدر هر چه تالش کند و بتواند نقش مادر را با موفقیت بازی کند، نخواهد آید میاجتماعی و اخالقی فرزند پدید 
مادر توانست نیاز به عواطف مادرانه را در کودکان ارضا کند، به ویژه اگر محرومیت کودک از مادر با ازدواج دوباره پدر، وجود 

 .2شود میکمبودهای آنان افزوده و بر  دهند میدوم یا نامادری مواجه گردد که در این حال فرزندان پدر را از دست 

، مسئله مهم سرپرستی کودکان است. تک والدی مشکالت خاص خود را به همراه خواهد شود می ناپذیر اجتنابوقتی طالق 
در ارتباط باشد، یعنی یکی از والدین، کودک را سرپرستی نماید و دیگری هم اینکه اگر کودک با هر دو والد  ازجملهداشت، 

بتواند با او دیدار کند، ناهماهنگی میان دو الگو، دو نوع روحیه و شخصیت را به او خواهد آموخت. به ویژه اگر والدین در 
اهد بود هماهنگی و سازگاری میان رفتار و سخنان خود سعی در موجه کردن رفتارهای خود داشته باشند، کودک قادر نخو

که کودک شناخت  شود میبودن با والد دیگر موجب  ارتباط بیرفتار را بیابد. از طرفی زندگی با یک والد و  نهودوگاین 
، ممکن است کنند میصحیحی از جنسیت و صفات روحی و بیولوژیکی والد دیگر پیدا نکند، لذا پسرهایی که با مادر زندگی 

، احتمال دارد از کنند میبمانند و برعکس دخترانی که تنها با پدر زندگی  تجربه بیاز صفات مردانه بیگانه و با بسیاری 
آنها   دختران نوجوان نیازهای دیگری دارند، و همسرداری محروم بمانند. داری خانهشناخت الگوهای رفتاری زنان و اصول 

در نوجوان  سالی بزرگهستند و بدون حضور آنها رشد مناسب رفتار اساسی نقش آموزی  های مدلکه والدین  کنند میفکر 
زمانی که این عدم حضور در اثر طالق باشد. کامالً بدیهی و منطقی است که اگر الگوئی  الخصوص علیمشکل خواهد بود، 

یک ضد ارزش  اینکه این فقدان در صورتی که ناشی از تر منطقیو  شود میوجود نداشته باشد، نقش آموزی دچار مشکل 
مشکالت زیادی خواهند  همانندسازیاز طالق در  مانده باقی. به عبارت دیگر فرزندان گردد می تر سختباشد، نقش آموزی 

از پدر و دختر در الگوپذیری از مادر. از سوی دیگر با فقدان حضور پدر کنترل فرزند پسر توسط  همانندسازیداشت. پسر در 
 درواقعخود کنترل بیشتری دارند، با فقدان حضور پدر،  جنس هم. زیرا والدین بر روی کودکان دشو میمادر به دشواری انجام 

از طالق غالباً با مادران ، با توجه به اینکه سرپرستی کودکان پس دهد میمنضبط کننده خود را از دست  ترین مهمپسر، 
 .3است

 دیر ازدواج. 11.1

، افزایش طالق، کاهش اعتماد ها جرمهای اجتماعی زنان )دختران فراری، زنان خیابانی( ، افزایش  ز سایر آسیبسا زمینه
 ذهنی والدین و عدم تمرکز آنها به مولد بودن خانواده های نگرانیبین دختران و پسران، 

                                                           
 .113، ص 1322فاطمه بابایی،  تعدیل ساختاری و فقر و ناهنجاریهای اجتماعی، انتشارات کویر،  . 1
 .111و ص 112،ص 1323چاپ سازمان تبلیغات اسالمی،   زهرا گواهی،  بررسی حقوق زنان در مسئله طالق، . 2
 .99،ص1319الق، توراندخت تمدن، انتشارات روشنفکران، دکتر تایبر، بچه های ط . 3
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 خشونت علیه زنان. 12.1

ها کم و بیش به آن  کند و همه ملیت کوت پیشروی میگیر جهانی است که در س خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه
ترین نماد تبعیض و نابرابری در حقوق و در زندگی روزمره خود در سرتاسر جهان  مبتال هستند. زنان همچنان با این زشت

عمل خشن مبتنی بر جنسیت است که موجب آزار یا صدمه جسمی، جنسی یا  هرگونهرو هستند.خشونت علیه زنان  روبه
، نفس اعتمادبهاز: عوارض روانی: اضطراب، افسردگی، ترس، کاهش  اند عبارتخشونت  کشنده غیرعواقب  انی گردد.رو

ماه اول  2مشکالت جنسی، وسواس، اختالل خوردن، اختالل خواب، سرزنش خود و اختالل در ایجاد ارتباط. افسردگی در 
 .1پس از خشونت رایج است و اضطراب در یک سال اول

 های مجازی( های نوپدید )شبکه آسیب. 19.1

های  های ناشی از استفاده از ماهواره، بازی های جدید است که آسیب های مرتبط با فناوری های نوپدید، آسیب آسیب
اجتماعی  های آسیبساز نوع جدیدی از  تواند زمینه توانند در این مجموعه قرار گیرند و می ای، تلفن همراه و اینترنت می رایانه

اهمیت دارد که احترام به آن در قرن حاضر از مرزهای سنتی دین و اخالق فراتر  قدر آنحریم خصوصی افراد  روانی باشد. و
است، اما شئون انسانی و اهمیت حفظ آن در فضای مجازی و  پیداکردهرفته و در بیشتر کشورهای جهان ضمانت قانونی 

شده و سالمت اخالقی و حتی جسمانی کودکان و نوجوانان در جامعه به هایی مواجه  امنیت اطالعات مبادله شده با چالش
 مخاطره افتاده است.

 های اجتماعی فضایی و  های آن و شبکه اکثر والدین نیز به دلیل عدم آشنایی با اینترنت و ظرفیت
راه را  مسئلهن های نوین ارتباطی، از رفتارهای آنالین فرزندانشان در فضای مجازی اطالعی ندارند. همی فناوری

 نوعی بههای خود را از میان افرادی انتخاب نمایند که  بتوانند طعمه تر راحتکند تا  برای صیادان اینترنتی باز می
اجتماعی هستند و بدون در نظر گرفتن تهدیدات و معایب این فضا به دنبال تفریح در آن  های آسیب انواع دچار

 .هستند

 د به افکار کاربران آن است که به دلیل ناشناس بودن فرستنده و فضای مجازی همچنین فضایی محدو
 .یابد طرفین از هم افزایش می سوءاستفادهگیرنده پیام، امکان 

 

 :از اند عبارتهای اجتماعی مجازی بر فرد و خانواده  طور خالصه، پیامدها و اثرات منفی شبکه به

 گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب؛ ـ شکل

 بلیغات ضد دینی و القای شبهات در عقاید افراد؛ـ ت 2

 ـ نقض حریم خصوصی افراد؛ 3

                                                           
1 . www.hamshahrionline.ir. 
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 های واقعی اجتماع؛ ـ انزوا و دور ماندن از محیط 1

شود نظیر  ـ تأثیرات منفی رفتاری که فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می 1
 مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و ...؛کالم، اصطالحات  برخورد، تکیه

 ـ مصنوعی شدن ارتباطات و از بین رفتن روابط صحیح اجتماعی؛ 1

 ـ تضعیف نهاد خانواده و صله ارحام؛ 2

 هویتی، بحران هویت و اختالل شخصیت در بین نوجوانان و جوانان؛ ـ بی 2

 سایبری؛ طمحی در بودن ناشناخته سبب ـ جرئت و جسارت ارتکاب جرم به  9

خوابی، کاهش روابط  های اجتماعی که نتیجه آن افسردگی، اضطراب، بی ـ اعتیاد رفتاری به اینترنت، چت و شبکه 12
 های روزمره، رها کردن شغل )بیکاری( و ...، است؛ اجتماعی با اطرافیان، انزوا، مختل شدن فعالیت

 کشی جنسی؛ ـ فریب و بهره 11

 فاصله گرفتن آنها از واقعیت؛ـ تلف شدن وقت جوانان و  12

 یابی؛ های دوست ها و سایت ـ سوءاستفاده از پروفایل 13

 های خصوصی مردم؛ های سوءاستفاده از اطالعات داخل رایانه ـ آسیب 11

 های بدون مرز و ضابطه؛ ـ دوستی 11

 های مبتذل در دسترس عموم کاربران؛ ـ قرار دادن فایل 11

 های ارزشی و اخالقی غربی؛ ـ انتقال هنجارها و نرم 12

 های اجتماعی؛ ـ وابستگی شدید روانی و فکری به اینترنت و شبکه 12

 و ...؛ درد چشمهای جسمانی از قبیل فشارهای عصبی، چاقی، انزوا،  ـ آسیب 19

ان جدایی ها بین والدین و فرزند های اجتماعی به درون خانواده ـ گسست فکری و عاطفی که با ورود اینترنت و شبکه 22
کننده فناوری تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی را بر زندگی  دهد و پیشرفت خیره فکری، عاطفی و فیزیکی رخ می

 دختران و بانوان گذاشته است؛ ویژه بهها  خانواده

ار از منزل، های خانوادگی، مانند افزایش سن ازدواج، تجرّد جوانان، طالق، فر های خانواده و نارضایتی ـ تهدید بنیان 21
 فحشا، سردی روابط زن و شوهر و سایر مسائل و مشکالت خانوادگی ...؛

 ـ گسترش ارتباطات نامتعارف بین نوجوانان و جوانان؛ 22
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 ها؛ ـ تعارض ارزش 23

 ـ تغییر سبک زندگی و ذائقه جوانان؛ 21

 مختلف؛ های فرهنگ خردهگیری  ـ شکل 21

 ری؛ـ تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فک 21

 نگری فکری؛ ـ رواج سطحی 22

 ـ انحرافات جنسی و اختالالت جنسی؛ 22

 ـ گسترش اباحه گری عملی؛ 29

 . ... ـ گریز از واقعیت و 32

 (یمجاز یاجتماع یها )شبکه یبریسا یفضا یها یژگیو

سازد، جهانی  ها ممتاز می فردی که فضای سایبر را از دیگر رسانه های منحصربه ـ جهانی و فرامرزی بودن: از ویژگی 1
آسانی به جدیدترین اطالعات دست یابد. مرزهای  تواند از طریق آن به بودن آن است. هر فردی در دو نقطه از جهان می

 آن برابر در مرزبندی و فیلتر نوع هر رو  ضای سایبر جلوگیری کند؛ ازاینجغرافیایی تاکنون نتوانسته از گسترش روزافزون ف
 .نماید می دشوار بسیار

تخصصی در سطح  درزمینهـ دستیابی آسان به آخرین اطالعات: چنانچه بخواهید به آخرین مقاله، کتاب و یا خبری که  2
 .ز فضای سایبر استترین راه استفاده ا ترین و سریع ، دست یابید، سادهمنتشرشدهجهان 

کنند  ها از فیلم، عکس، متن و یا هر هنر دیگری برای جذاب کردن مخاطب خویش استفاده می ـ جذابیت و تنوع: رسانه 3
که هیچ نظارت و فیلتری توان محدود کردنش را نداشته   آنگاه ویژه بهو این ابزارها در فضای سایبر قابل دستیابی است؛ 

که در تنوع و جذابیت فضای سایبر تأثیر بسزایی دارد، مشتری محوری محض است. در  فردی صربهمنحهای  باشد. از ویژگی
تواند نظر خود را با  راحتی می متون نوشتاری ارتباطی تنگاتنگ میان خوانندگان و نویسندگان وجود دارد که خواننده به

تر و روزآمدتر است و این  ی در این فضا بسیار آسانشخص نویسنده در میان بگذارد؛ از سوی دیگر، امکان نظرسنجی و ارزیاب
های مشتریان و  دهد که از آخرین خواسته کنندگان محصوالت اینترنتی می توانایی را به داده پردازان، فروشندگان و عرضه

 .شوند مخاطبان خود مطلع 

رو شما هر نوع  ـ آزادی اطالعات و ارتباطات: معنای واقعی آزادی اطالعات در فضای سایبر محقق شده است؛ ازاین 1
ها در فضای سایبر  های حاکم بر دیگر رسانه اطالعاتی را که بخواهید اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بدون محدودیت

 قابلی دیگر فضای مجازی است که در دیگر وسایل ارتباطی تا این حد ها دسترسی است. آزادی ارتباطی نیز از ویژگی قابل
 .نیست دستیابی
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 های اجتماعی ها و عملکرد شبکه ویژگی 

گذاری عکس و  گذاری فایل، اشتراک های فوری، ویدئو، اشتراک ـ ارائه خدمات، مانند چت، وبالگ نویسی، ایمیل، پیام 1
 غیره؛

اجتماعات مختلفی  حال درعینشود تا کاربران دوستان خود را بیابند و  ران که باعث میـ ساخت یک پایگاه داده از کارب 2
 گیرند؛ شکل می هم

 ـ آزاد و بدون هزینه هستند؛ 3

 های تجاری، مذهبی، ملیت و مبتنی بر هویت و ...(؛ های سیاسی و یا فعالیت ها )دیدگاه مندی گذاری عالقه ـ به اشتراک 1

 دید برای گرفتن اطالعات و ارتباطات از قبیل اتصال به تلفن همراه؛ج های سازی ترکیبـ  1

 های جدید را بر اساس نظرات کاربران؛ ـ اضافه کردن ویژگی 1

 ـ اجازه دادن به کاربران برای دسترسی و تنظیم قوانین و حفظ حریم خصوصی؛ 2

 های مختلف؛ ـ ایجاد جوامع و گروه 2

 .افراد، نزدیک هستند موردنظرهای مختلف  قات با افراد غریبه یا کسانی که به زمینهای برای مال ـ فراهم کردن زمینه 9

هایی را در روابطش با  ای از بایدها و نبایدها است و نقش آموزد که مجموعه پذیری را می انسان در خانواده، فرایند جامعه
های خانوادگی و اجتماعی  ارزش ویژه بهها،  ه ارزشگیرد. آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است، توجه ب دیگران یاد می

توان جامعه را کنترل کرد و  ترین عناصر نظام اجتماعی هستند که از طریق آنها می های اجتماعی از اساسی است. ارزش
ها و  گیری و تقویت ارزش ها باید عواملی را که موجب پیدایش، شکل سوی زوال یا تعالی سوق داد؛ بنابراین خانواده به

 1شوند، بشناسند اده و جامعه میارتباطات خانو

مند به اینترنت نیز  ها را بیشتر کرده است و اکنون شکاف میان نسل دوم و سوم عالقه اینترنت شکاف میان نسل
های جدید به عرصه  فهمند. امروزه با ورود وسایل و تکنولوژی زبان دیگری را نمی یک هیچای که  گونه ، بهآشکارشده

نشینند، بدون آنکه حرفی برای  های متمادی در کنار یکدیگر می هستیم که والدین و فرزندان ساعتها، شاهد این  خانواده
نشسته و درباره  دورهمکه والدین و فرزندان  راداریمهایی  هایی از آن نوع خانواده گفتن داشته باشند. ما دیگر کمتر نشانه
ت همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در کرده و نظرا وگو گفت باهمموضوعات مختلف خانوادگی و کاری 

های اجتماعی و  شرایط فعلی روابط موجود میان والدین و فرزندان به سردی گراییده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت
 کنند. نسل دیروز های زیسته مختلف، زندگی را از دیدگاه خود نگریسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می تجربه

های روز است، در برابر  کند و نسل امروز )فرزندان( که خواهان تطابق با پیشرفت می باتجربگی)والدین(، احساس دانایی و 

                                                           
 .1سال سوم، شماره  ،یاجتماع ی، فصلنامه پژوهش«کودکان هیآثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت عل» ،1329 ،یکفاش دیمج . 1
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به لجبازی روی  آید برنمیدار و سرشار از تجربه آنها  های ریشه دهد و چون از پس منطق و نصیحت آنها واکنش نشان می
 .1آورد  می

بین نسل فرزندان و والدینشان را بسط داده است. بر اساس اظهارات معاون سازمان امروزه سرعت تکنولوژی شکاف 
زا باشد.  تواند آسیب دقیقه است که این می 32در بین اعضای خانواده در کشور تنها حدود  وگو گفتبهزیستی کشور، میزان 

ها و رفتارهای متفاوتی  اطالعات، گرایش کنند، در یک فضای فرهنگی زندگی می باوجوداینکهفرزندان در مقایسه با والدین 
های  یافته، توجه بیشتر جوانان به برنامه دارند، عوامل متعددی نظیر سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان توسعه

هایی غیر از کانون خانواده برای پیوستن و تعلق یافتن  ها و کانون ها، گسترش روزافزون انجمن شدن فرهنگ، رسانه جهانی
 .2کنند روز بیشتر می نان به آنها و غیره بر این پدیده تأثیرگذارند و این شکاف را روزبهجوا

 :از اند عبارتهای اجتماعی مجازی بر فرد و خانواده  طور خالصه، پیامدها و اثرات منفی شبکه به

 گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب؛ ـ شکل 1

 عقاید افراد؛ـ تبلیغات ضد دینی و القای شبهات در  2

 ـ نقض حریم خصوصی افراد؛ 3

 های واقعی اجتماع؛ ـ انزوا و دور ماندن از محیط 1

شود نظیر  ـ تأثیرات منفی رفتاری که فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می 1
 ...؛کالم، اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و  برخورد، تکیه

 ـ مصنوعی شدن ارتباطات و از بین رفتن روابط صحیح اجتماعی؛ 1

 ـ تضعیف نهاد خانواده و صله ارحام؛ 2

 هویتی، بحران هویت و اختالل شخصیت در بین نوجوانان و جوانان؛ ـ بی 2

 سایبری؛ محیط در بودن ناشناخته سبب به ـ جرئت و جسارت ارتکاب جرم  9

خوابی، کاهش روابط  های اجتماعی که نتیجه آن افسردگی، اضطراب، بی اینترنت، چت و شبکهـ اعتیاد رفتاری به  12
 های روزمره، رها کردن شغل )بیکاری( و ...، است؛ اجتماعی با اطرافیان، انزوا، مختل شدن فعالیت

 کشی جنسی؛ ـ فریب و بهره 11

 ـ تلف شدن وقت جوانان و فاصله گرفتن آنها از واقعیت؛ 12

 یابی؛ های دوست ها و سایت سوءاستفاده از پروفایل ـ 13

                                                           
 .، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز«عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی، مطالعه موردی شهر خلخال»، 1392محمد رحیمی، . 1
 .جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ، پایان نامه کارشناسی ارشد«عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی، مطالعه موردی شهر خلخال»، 1392محمد رحیمی،  . 2
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 های خصوصی مردم؛ های سوءاستفاده از اطالعات داخل رایانه ـ آسیب 11

 های بدون مرز و ضابطه؛ ـ دوستی 11

 های مبتذل در دسترس عموم کاربران؛ ـ قرار دادن فایل 11

 های ارزشی و اخالقی غربی؛ ـ انتقال هنجارها و نرم 12

 های اجتماعی؛ بستگی شدید روانی و فکری به اینترنت و شبکهـ وا 12

 و ...؛ درد چشمهای جسمانی از قبیل فشارهای عصبی، چاقی، انزوا،  ـ آسیب 19

ها بین والدین و فرزندان جدایی  های اجتماعی به درون خانواده ـ گسست فکری و عاطفی که با ورود اینترنت و شبکه 22
کننده فناوری تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی را بر زندگی  دهد و پیشرفت خیره می فکری، عاطفی و فیزیکی رخ

 دختران و بانوان گذاشته است؛ ویژه بهها  خانواده

های خانوادگی، مانند افزایش سن ازدواج، تجرّد جوانان، طالق، فرار از منزل،  های خانواده و نارضایتی ـ تهدید بنیان 21
 و شوهر و سایر مسائل و مشکالت خانوادگی ...؛فحشا، سردی روابط زن 

 ـ گسترش ارتباطات نامتعارف بین نوجوانان و جوانان؛ 22

 ها؛ ـ تعارض ارزش 23

 ـ تغییر سبک زندگی و ذائقه جوانان؛ 21

 مختلف؛ های فرهنگ خردهگیری  ـ شکل 21

 ـ تضعیف اعتقادات و گسترش شبهات فکری؛ 21

 نگری فکری؛ ـ رواج سطحی 22

 ـ انحرافات جنسی و اختالالت جنسی؛ 22

 ـ گسترش اباحه گری عملی؛ 29

 )علی دژبانی(. . . ـ گریز از واقعیت و 32

 اجتماعی یها بیآسعوامل پیدایش  سومفصل . 1

انحراف و کجروی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف،  آورنده وجودعوامل به 
یک  های محلهدر شهرها، روستاها و حتی در مناطق مختلف و  توان میرا  ها تفاوت. این اند متفاوتتعداد، و نیز از نظر عوامل 

افیایی، اقلیمی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، شهر مشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغر
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در حسن رفتار و یا بدرفتاری  ها اینموقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی و طرز فکر و نگرش خاصی حاکم است که هر یک از 
 1.افراد مؤثر است

در شهرها، با  شینین حاشیهو فقر، اتالف منابع و انرژی را به دنبال دارد.  نشینی حاشیه، گسترش گسیخته لجامشهرنشینی 
 های هزینهجرم رابطه مستقیم دارد. تنوع و تجمل، اختالف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، تورّم و گرانی 

، برای تأمین نیازهای خود، دست به دهد نمیتا افراد غیر کارآمد که درآمدشان زندگی ایشان را کفاف  شود میزندگی، موجب 
فقر، بیکاری، تورّم و شرایط بد اقتصادی نام برد که  توان میبزنند. از دیگر عوامل محیطی جرم،  غیرقانونی هرچندهر کاری 

 .2دهد میو نهادها تأثیر گذاشته و آنان را تحت تأثیر قرار  ها گروهبر همه آحاد جامعه، اقشار، 

 ساز زمینهان عوامل پیدایش و عوامل متعددی به عنو زا آسیبدر پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و 
 :مؤثر باشد تواند می

 ....عوامل فردی: جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، ضعف و قدرت، بیماری، عامل ژنتیک و

، پرخاشگری، رویی کم، طلبی قدرت، پردازی خیال، هوشی کمعوامل روانی: حساسیت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، 
 ...روانی و های بیماریحسادت، 

 ....وامل محیطی: اوضاع و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیابان، گرما و سرما وع

 . ...، مهاجرت، جمعیت وها رسانه، شغل، کاری بیعوامل اجتماعی: خانواده، طالق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، 

 توان نمی، رو ازاینشد، ممکن است در پیدایش هر رفتاری، عوامل فوق و یا حتی عوامل دیگری نیز مؤثر با ازآنجاکه
 .در جامعه مقصر شناخت و سایر عوامل را نادیده گرفت العلل علترا به عنوان  کار بزهفرد  باره یک به

خواهد بود تا به  ای زمینه کم کمبزند، این کار وی  کاری بزهبرای سرگرمی و تنوع و تفرّج دست به  هرچنداگر فرد، 
عمده این کار، چگونگی شروع به انجام عمل بزهکارانه و کشیده شدن فرد به این راه سوق یابد. دلیل  کاری بزه وسوی سمت

عامل در انحراف  ترین مهمو شرایط الزم برای انحراف در آنان وجود دارد.  ها زمینهافرادی هستند که همه  کار بزهاست. افراد 
 خواهد میفردی که  چراکه؛ شود می کاری بزهت افراد و ارتکاب عمل نابهنجار، فردی است که موجب سوق یافتن وی به سم

 .بزند، نیازمند فردی است که او را راهنمایی کرده و به این سمت هدایت نماید کاری بزهاولین بار دست به 

دومین عامل، امکانات و شرایطی است که فرد در اختیار دارد و زمینه ارتکاب وی را برای اعمال خالف اجتماع فراهم 
 .آورد می

فقر در خانواده، عدم تأمین نیازهای اساسی خانواده، دوستان ناباب، محیط آلوده و...نیز از عوامل روی آوری فرد به 
 .بزهکاری است

                                                           
 ، محمد فوالدی.91.مجالت معرفت، شماره  1
 . 22،21صص ،1329هدایت اهلل ستوده، آسیب شناسی اجتماعی، تهران: نشر آوای نور،  . 2
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پیدایش انحرافات اجتماعی و یا  های زمینهعوامل عمده زیر را به عنوان بسترها و  توان میمشخص  طور به، حال درعین
در پیدایی هر رفتاری، اعم از بهنجار و یا نابهنجار، ایفا  ای کننده تعیینملی که نقش بسیار هر رفتار نابهنجار نام برد؛ عوا

 .کنند میدر این زمینه بازی  ای کننده تعیینعامل یعنی خود فرد نیز نقشی  ترین مهم، حال درعین. کنند می

به سه دسته عمده  توان میو جوانان را اجتماعی، به ویژه در میان نوجوانان  های آسیباجماالً، علل و عوامل پیدایش 
 .. عوامل اجتماعی3. عوامل فردی؛ 2. عوامل معطوف به شخصیت؛ 1تقسیم نمود: 

 الف. عوامل شخصیتی. 1.1

اشاره  ها آناین دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل روانی، شخصیتی و اختالل در سلوک و رفتار است که به برخی از 
 :شود می

 رو کجشخصیتی افراد بزهکار و  یها یژگیو.1.1.1

رابطه و ارتباط میان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و  قاعدگی بیشخصیتی افراد بزهکار،  های ویژگیمعموالً 
رفتارها ناپسند  گونه اینخالف مقررات اجتماعی است، ولی معموالً از نظر مرتکب و عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، 

 ها آنبوده و کمتر  تفاوت بی، هنجارها و مقررات اجتماعی ها ارزشنسبت به  پریش روان. افراد روان رنجور و شود میده نشمر
و موجب  کند میافراد نظام اجتماعی را متزلزل و گاهی نیز مختل  گونه اینرفتاری  های شیوه. اعمال و کنند میرا رعایت 

سطح عمل  ترین پایینرفته و آن را به  سؤال زیراخالقی و هنجارها در جامعه و نزد سایر افراد  های ارزشکه رعایت  شود می
 .تنزل دهد

افراد، خودمحوری، پرخاشگری، هنجارشکنی، فریبندگی ظاهری  گونه اینبارز و برجسته شخصیتی  های مشخصهبرخی از 
 مالحظه بیو  پروا بی، در کارهای خود اندیشند نمیخود افراد به پیامد عمل  گونه این. باشد میو عدم احساس مسئولیت 

 عمدتاً ها شخصیت. این نوع باشند می سویه یکخود  های قضاوتهستند و در پند گرفتن از تجربیات، بسیار ضعیف بوده و در 
بال هر چیزی از محیط اجتماع، خانه و مدرسه فرار کرده، پای بند قواعد، مقررات و هنجارهای اجتماعی نیستند و به دن

که جلب توجه کند. حتی در پوشش و سبک و شکل ظاهری خویش، به ویژه در شیوه لباس پوشیدن، آرایش مو و  روند می
 .تا جلب توجه نمایند کنند میکه خالف قاعده و خالف سبک مرسوم سایر افراد اجتماع باشد، عمل  ای گونه بهصورت 

شخصیتی دیگری دارند؛ خودمحور و پیوسته به تمجید و توجه دیگران  های ویژگینیز  رو کجگروهی از افراد بزهکار و 
. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت کنند نمینیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات آنان توجه 

که از نظر عاطفی  اند داشتهاد والدینی . اغلب این افراند سرگرمنامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عاشقانه آرمانی 
 .نهند میبه آنان محبت کرده و ارج  حدبوده و یا بیش از  کننده طردیا سرد و  اند توجه بینسبت به آنان 

و فقدان ارضای تمایالت درونی، از کانون خانواده بیزار شده و به رفتارهای نابهنجار نظیر  ها خواستهآنان به علت سرکوب 
 .کنند مینه، ترک تحصیل، سرقت و اعتیاد گرایش پیدا فرار از خا
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و  ها میهمانی، دوست دارد در انواع شمارند میآنی هستند، دَم را غنیمت  جویی لذتو به دنبال  گرا برونگروهی نیز افرادی 
دست به اعمال خالف و بزهکارانه  جویی لذت، به همین دلیل برای اند ماجراجوییشرکت کنند، تشنه هیجان و  ها جشن

 .زنند می

، هیجانی، روابط طوفانی بین آمیز اغراقسرانجام گروهی از افراد بزهکار نیز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشی و بیان 
 ای تجربهی نشان دهند، هر «خود»برای آنکه  ها شخصیت گونه اینفردی، نگرش خودمدارانه و تأثیرپذیری از دیگران است. 

 طلبی استقالل، کنجکاوی، طلبی تنوع، ماجراجویی، طلبی هیجان. دهند میا حتی اگر برای آنان گران تمام شود، انجام ر
مشکالت رفتاری است که فرد را به  ازجملهعقالنی  های برکنشاحساسی  های کنشافراطی، خودباختگی احساسی و غلبه 

 .کند مینمون خطرزا و ارتکاب اعمال بزهکارانه ره های موقعیتسوی 

، احساس نفس عزتبه ضعف  توان می، شود می اجتماعی ضداز دیگر مشکالت روحی روانی که منجر به رفتارهای 
، احساس عدم جذابیت، افسردگی شدید، شیدایی و اختالل خلقی اشاره نمود. چنین افرادی نفس اعتمادبهکهتری، فقدان 

 .فی هستندمعموالً مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و انحرا

 ب. عوامل فردی.1.1

 :به موارد ذیل اشاره نمود توان میدر حوزه عوامل فردی، 

 و لذت طلبی؛ یگذران خوش. 1

 ؛یطلب تیعافقدرت، استقالل و . 2

 ؛یخواه ادهیز. 3

 ؛یگر یالابالو  یبندوبار یب. 1

 .در زندگی یهدف یبو  یتیهو یب. 1

 آرزوهای بلند؛. 1

ملی و یا  های رسانهکه  ای فاضلهو مدینه  نیافتنی دستافراد گاهی اوقات برای رسیدن به آمال و آرزوهای بلند و 
را فقط یک کار تفنّنی و به عنوان گذران  جرائم. گاهی اوقات هم ارتکاب شوند می جرائم، مرتکب کنند میتبلیغ  ها ماهواره

ر خانه و محیط اطراف خود مشکل حادی هم نداشته باشند که آنان را مجبور با اینکه ممکن است د دانند میاوقات فراغت 
به ارتکاب رفتار نابهنجار نماید، ولی فقط به خاطر اینکه در چند روز زندگی خوش باشند، دست به ارتکاب اعمال خالف 

 .زنند میعرف و اجتماع 

ا به خاطر شکست در تحصیالت و ناتوانی در ادامه گاهی نیز افراد از نعمت خانواده و والدین عاطفی برخوردارند، ام
دیگر نشان دهند و به اصطالح  ای گونه بهخود را  شوند میوالدین مجبور  مورد بیتحصیل، تحقیر معلمان و فشارهای 
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در نوجوانان و جوانان دارد که به  طلبی عافیتو یا  طلبی قدرت، طلبی استقاللنشان دهند. و این حکایت از میل به « خودی»
 .1زنند میدلیل عدم ارضای صحیح آن دست به ارتکاب اعمال ناشایست 

و عدم تربیت صحیح و عدم هدایت درست این غریزه  خواهی زیادهو  طلبی تنوعاز نوجوانان نیز به دلیل روحیه  ای عده
 .زنند میطبیعی، دست به اعمال خالف 

کمبود مالی و عاطفی نداشته باشند، ولی به دلیل  گونه هیچدارای زندگی مرفهی باشند و  ممکن است ای عدهگاهی هم 
و یا هدفی در زندگی ندارند، میل به بزهکاری پیدا  اند هویت بیروحیه فاسدی دارند و به اصطالح بی بند و بار و  که این
 .کنند می

 ج. عوامل اجتماعی. 1.1

. به هر پردازیم میعی، به عنوان یک پدیده اجتماعی، به علل اجتماعی انحرافات و انحرافات اجتما ها آسیبدر بررسی 
 :گردد میاشاره  ها آنحال، عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که در اینجا به برخی از 

 دینی یها آموزهبه  ها خانوادهعدم پای بندی  1.1.1

معه پای بند به اعتقادات مذهبی خود باشند، خود و فرزندانشان تا زمانی که اعضای جا دهد میمطالعات و تحقیقات نشان 
صورت  1919. در پژوهشی که توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی کشور مصر در سال آورند نمیبه فساد و بزهکاری روی 

 13و  گزاردند نمیبودند، نماز  شده زندانیدرصد نوجوانان بزهکار، که به دلیل سرقت و دزدی توقیف و یا  22گرفته است، 
به هر حال، این اندیشه که کاهش ایمان مذهبی یکی از علل عمده افزایش  2.گرفتند نمیدرصد آنان در ماه رمضان روزه 

تحقیقات صورت گرفته در کشور نیز مؤید همین نظریه  .نرخ جرم در جوامع پیشرفته و غربی است، نظری عمومی است
 .است

 .دینی باشد های آموزهبه  ها خانوادهناشی از عدم پای بندی  تواند میبنابراین، افزایش انحرافات اجتماعی 

 آشفتگی کانون خانواده1.1.1

بزهکاری و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن  وسوی سمتمهم در سوق یافتن نوجوانان و جوانان به  های مؤلفهاز دیگر 
، پدر و مادر دارای حضور فیزیکی ها خانوادهدر بسیاری از  هرچندپیوندهای عاطفی و روحی میان اعضای خانواده است. 

هستند، اما متأسفانه حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان محسوس نیست. در چنین وضعیتی، فرزندان به حال خود 
. روشن است که گیرد میصورت  خانوادهارتباط آنان با افراد مختلف بدون هیچ نظارت، ضابطه و قانون خاصی در  ،رهاشده

 .کند میچنین وضعیتی زمینه را برای خأل عاطفی فرزندان فراهم 

ضور فیزیکی پدر، مادر و یا هر دو، بنا به دالیلی همچون طالق و جدایی، مرگ والدین و... نه ح ها خانوادهدر برخی از 
که با معضل طالق و جدایی مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلی خود را از  ها خانواده گونه ایندارند و نه حضور معنوی. در 

                                                           
  .1، ص 119مجله ایران جوان، ش  . 1
 .32، ص 1322محمدرضا طالبان، دینداری و بزهکاری، تهران، فجر اسالم،  . 2
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از موارد به دلیل نیافتن پناهگاه جدید، در دریای موّاج  ای پارهدر جریان زندگی نداشته، در  ای کننده هدایتدست داده، هیچ 
 .1شوند مینامالیمات اجتماع، گرفتار 

عالوه بر طالق، مرگ پدر و یا مادر نیز بسان آواری سهمگین بر کانون و پیکره خانواده سایه افکنده، و در برخی موارد به 
یا کم توجهی به فرزندان و جایگزین شدن عنصر نامناسب به جای فرد از دست رفته، ضعیف شدن فرایند  توجهی بیدلیل 

و انحرافات  ها ناهنجاریروحی و روانی فرزندان و... موجب روی آوری فرد به  های بحرانیش بیمارگونه نظارتی خانواده، افزا
 .شود میاجتماعی 

عوامل کلیدی و مهم بزهکاری خویش را  ازجملهنفر از جامعه آماری به نحوی از انحا  12بر اساس نتایج یک پژوهش، 
؛ به عبارت دیگر، از نظر آنان والدین ایشان در بزهکاری اند دانستهنظارت آنان ، بی مواالتی و عدم توجهی بیوالدین، خانواده، 

 .2اند داشتهنقش  شأن

افراد ریشه در عدم کنترل صحیح  روی کجدورکیم که معتقد است ناهمنوایی و هنجارشکنی و « کنترل»بر اساس نظریه 
رسمی و  های راهگوناگون از  های نظارتو کارای آنان دارد، به طوری که هرچه میزان کنترل اجتماعی بیشتر باشد و 

غیررسمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیرمستقیم توسط والدین و جامعه وجود داشته باشند و حساسیت مردم و مسئوالن 
مردم بیشتر خواهد بود، نیز بیانگر همین مسئله است که آشفتگی کانون خانواده یکی از عوامل  نوایی همن افزایش یابد، میزا

 .مهم سوق یافتن فرزندان به سوی انحرافات اجتماعی است

، بدرفتاری»صورت گرفته در این زمینه، سارقان عمده عوامل سارق شدن خویش را  های پژوهشهمچنین با توجه به 
 .3اند دانسته« ، بدزبانی و عدم برآورده شدن انتظارات از سوی همسر، خانواده و والدینتفاوتی بیبداخالقی، 

 .اند داشتهدرصد سارقان معتقدند که والدینشان در گرایش آنان به سرقت نقش  12در یک پژوهش، حدود 

نظارت بر فرزندان، مشکالت  با توجه به همین پژوهش، عدم رضایت از رفتار والدین، تربیت ناصحیح، عدم کنترل و
آنان و... جملگی حکایت از عدم امکان و یا عدم کنترل و  سوادی بیوالدین،  تفاوتی بیعاطفی ناشی از فوت یکی از والدین، 

 توجهی قابلنظارت فرزندان توسط والدین داشته و از آن رو که ارتباط صمیمانه والدین با فرزندان در این پژوهش به میزان 
 ساز زمینهرفتارها موجب سرخوردگی فرزندان شده،  گونه این، اند بوده توجه بیه و والدین نسبت به فرزندان خویش کم بود

از نظر جوانان در این پژوهش  رفت برون های راهبروز مشکالت رفتاری برای آنان شده است. روی آوری به سرقت یکی از 
 .1تلقّی شده است

 طرد اجتماعی 1.1.1

د دوستان، افراد فامیل و همسایگان با فرد بزهکار، در نوع نگاه متقابل وی با دیگران تأثیر بسزایی دارد. چگونگی برخور
و به صورت طرد فرد از محیط اجتماعی باشد، جدایی وی از جامعه سرعت بیشتری  آمیز قهردر مجموع، اگر این برخوردها 

                                                           
 .11، ص 1223مجله زن روز، ش  . 1
 .31، ص 1321علی اصغر قربان حسینی، جرم شناسی و جرم یابی سرقت، تهران، جهاد دانشگاهی،  . 2
 .همان. 3
 .112، ص 1322محمد فوالدی، بررسی میزان و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با سرقت در میان جوانان شهر قم، قم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  . 1
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است. عالوه بر این، افرادی که دارای منزلت و  مدنظراب هر جرمی . این نوع برخورد، همواره به عنوان هزینه ارتکیابد می
، نیز برند میرنج  والدینشانپایگاه اجتماعی پایینی هستند و یا از نقص عضو، بیماری جسمی، روحی، و مشاغل پایین خود یا 

کمبودها، و شاید ی جبران این نوع افراد برا گونه این. شوند میو ناخواسته طرد  قرارگرفته مهری بیاز سوی افراد جامعه مورد 
 1.زنند می و انواع انحرافات اجتماعی جرائمو معضالت، دست به ارتکاب  ها مهری بی گونه اینهم برای رهایی از 

 نوع شغل1.1.1

ارتکاب بزهکاری و انحرافات اجتماعی نقش بسزایی  درزمینهاز دیگر متغیرهایی که در مطالعات و تحقیقات صورت گرفته 
بین وضع فعالیت و  ای رابطهاست، ارتباط نوع شغل افراد با انحراف و بزهکاری است. همواره  قرارگرفتهدارد، و مورد تأکید 

ابطه معناداری و سابقه جرم و زندانی و دفعات ارتکاب جرم، ر کاری بیشغل فرد با نوع رفتارهای وی وجود دارد. گرچه بین 
بیکاری علت تکرار جرم باشد؛ زیرا ممکن است این رابطه به صورت  لزوماً، ولی این امر بدین معنا نیست که شود میمشاهده 

. در یک شوند می، بیشتر شغل خود را از دست داده و بیکار شوند میمعکوس باشد؛ یعنی کسانی که بیشتر مرتکب جرم 
شدن  اعتماد بی، ازجملهدان شغل خود را از دست داده بودند، دارای دالیل متفاوتی بودند. نفر، که بر اثر زن 29مطالعه، 

نفر( و از دست دادن سرمایه  12، غیبت طوالنی از محیط کار )(نفر 19نفر(، مقررات مربوط به کارکنان دولت ) 32مدیریت، )
 .2(نفر 12)

و از حساسیت بیشتری  تر مهمست. هر چه شغل فرد نکات مهم در نوع شغل، حساس بودن و اهمیت شغل ا ازجمله
، که درحالیاهمیت است.  حائز. این مهم در خصوص مشاغل دولتی یابد میبرخوردار باشد، هزینه ارتکاب جرم نیز افزایش 

. بر اساس نتایج شود میبیشتر مشاغل مستقل چنین حساسیتی ندارند و مجازات زندان موجب از دست دادن شغل مذکور ن
 .یابد مییک تحقیق، با افزایش مدت زندان و حبس، دفعات از دست دادن شغل افراد نیز افزایش 

که فرد صاحب چنین شغلی  شود مینیز موجب  درآمد کمعالوه بر این، مشاغل دارای اعتبار و منزلت اجتماعی پایین و 
دوم و سوم روی آورده، و ناخواسته از خانه،  های شغللت خویش به زندگی و افزایش اعتبار و یا منز های هزینهبرای جبران 

کاشانه، زن و فرزندان و تربیت آنان غافل شده، موجبات گسست، تالشی خانواده و انحرافات آنان را فراهم آورد. در یک 
دامداری بوده است. پژوهش از میان سارقان، باالترین تراکم مشاغل افراد سارق، مربوط به مشاغل کارگری، رانندگی و 

 درآمد کمپرزحمت و  عموماًمشاغل افراد سارق، از نوع مشاغل سطح متوسط به پایین جامعه است. این نوع مشاغل  عموماً
 .3باشد می

 و عدم اشتغال یکار یب1.1.1

ه است. افراد یک جامع روی کجمهم بزهکاری و  های ریشهیکی از  کاری بیاز دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان 
و مراکز تجمع افراد بزهکار شده، به تدریج، به دامان انواع  ها خانه قهوهکه افراد بیکار جذب  شود میموجب  کاری بی
 .اجتماعی کشیده شوند های روی کج

                                                           
 .111، ص 1321عباس عبدی، آسیب شناسی اجتماعی، قم، سپهر،  1.

 .    . همان2
 .121ص ،1322مرتبط با سرقت در میان جوانان شهر قم، قم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، محمد فوالدی، بررسی میزان و عوامل اقتصادی اجتماعی .  3
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بسیاری از انحرافات اجتماعی است، افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر  ساز زمینه کاری بیعالوه براین، چون 
فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخارج زندگی مجبور است به هر طریق  چراکه؛ زنند میدست به سرقت 

. حاصل هاست راهو بهترین این  ترین معقول ظاهر بهممکن زندگی خود را تأمین نماید. از نظر چنین فردی، بزهکاری 
 .1بزهکاری دارد برافزایشو فقر  کاری بیتحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع 

 فقر و مشکالت معیشتی. 1.1.1

در میان علل و عوامل پیدایش بزهکاری و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و مشکالت معیشتی و اقتصادی از 
و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ضروری  ها خانوادهبرخوردار است. عدم بضاعت مالی مکفی  ای ویژهجایگاه 

و روحیه  باسلیقهمانند فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنوع و متناسب 
ندان فراهم ، افسردگی و انزواطلبی را در فرزمشغولی دلروحی،  های ناراحتی، سرخوردگی، زدگی دلبروز  ساز زمینهآنان و... 

 .سازد می

ناشی از مشکالت خود از طریق مستقیم و یا غیرمستقیم، به  های ناراحتیتا این افراد برای التیام  شود میاین امر موجب 
، ها گرفتاری، بسیاری از این افراد برای رهایی از بند درنتیجهاقداماتی دست بزنند و خود درصدد حل مشکل خویش برآیند. 

 .زنند میعمال ناشایست دست به ارتکاب ا

خانواده در مشاغل کاذب یا  آوران نانبودن یا اشتغال  شغلِاز سوی دیگر، امروزه فشارها و مشکالت اقتصادی، احتمال دو 
همین مسئله منجر به کم توجهی آنان نسبت به نیازهای جوانان، رفع مشکالت روحی و  .را افزایش داده است غیرمجاز

و نمایش  ها زندگیبرخی  ای افسانهگردیده است. در این زمینه، انعکاس شرایط  ها آنشایسته روانی و تربیت صحیح و 
 .2دارند مشکلنقش مؤثری در ازدیاد این  ها رسانهطبقاتی توسط  های فاصله

 موردمطالعهدر یک پژوهش صورت گرفته در استان قم در ارتباط با علل و عوامل سرقت در میان جوانان قمی، سارقان 
 .3اند دادهنین پاسخ چ

 .زدم نمیدست به سرقت « اگر مسکن مناسبی داشتم»و « بودم نیاز بیاگر از نظر مالی »؛ «اگر شغل مناسبی داشتم»

درصد  19و یا فاقد درآمد و حدود  کارند بیدرصد افراد یا  12همین پژوهش، حدود  های یافتهاز سوی دیگر، بر اساس 
، به گزارش بانک جهانی میانگین که درحالیایشان در این پژوهش، زیر خط فقر قرار دارند!  های خانوادهافراد سارق و 

( 1999) 1322درصد در سال  11به  (1922) 1312درصد در سال  12از  کنند میشهروندان ایرانی که زیر خط فقر زندگی 
 .1است یافته کاهش

بسیاری از معضالت اجتماعی است. برای  ساز زمینهکه فقر  نظری نیز مؤید این دیدگاه است های پژوهشعالوه بر این، 
موردنظر در اختیار داشته باشند )و یا  های هدفافراد نتوانند وسایل الزم را برای رسیدن به  که هنگامینمونه، از نظر مرتون 

                                                           
 .1322، سال 9، مجله تحقیقات حقوقی، ش «بزهکاری و شرایط اقتصادی»علی حسین نجفی ابرندآبادی،  . 1

 .12، ص 11مجله کتاب زنان، ش  . 2

 .121محمد فوالدی، پیشین، ص  . 3
 .1، ص 1/2/1322، 31علمی برنامه، ش هفته نامه خبری  . 1
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با  توانند نمیر جامعه را موردنظ های آرمانجامعه در اختیار ایشان قرار ندهد(، و هدف اصلی فراموش شود، افراد اهداف و 
در جامعه  جرائم، فساد، رشوه، و ارتکاب انواع کاری فریب، دزدی، رو ازاینمجاز و نهادی شده تعقیب کنند،  های راهپیروی از 
 .1یابد میافزایش 

 دوستان ناباب 2.1.1. 

نِش هستند. فرد برای اینکه مقبول یک فرد در شیوه گفتار، کردار، رفتار و مَ موردقبولگروه همساالن و دوستان الگوهای 
آنان است. در  های ارزشجمع دوستان و همساالن افتد و با آنان ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزیر از پذیرش هنجارها و 

که اگر بنا باشد در رفتار فرد  حدی، تا گردد میمتأثر از آن گروه  شدت به، رو ازاین. شود میغیر این صورت، از آن جمع طرد 
آن جمع را تغییر داد یا ارتباط فرد را با آن گروه قطع کرد. تأثیر گروه  های ارزشتغییری ایجاد شود یا باید هنجارها و 

فرد پس از خانواده،  چراکههمساالن، همفکران، همکاران و دوستان در رشد شخصیت افراد کمتر از تأثیر خانواده نیست؛ 
. بدین روی، اگر فردی با گروهی از معتادان رابطه برقرار کند و با آنان دوست شود، به گیرد میزیر نفوذ گروه قرار  منحصراً

؛ چون از سویی، مالک پذیرش و قبول فرد توسط یک گروه و شود میو معتاد  گیرد میتدریج تحت تأثیر رفتار آنان قرار 
استعمال  جمعی دسته طور بهکه مواد مخدّر را  مندند عالقهمعتادان هم و از سوی دیگر،  هاست آنجمع، پذیرفتن فرهنگ 

، معتادان رو ازاینکنند که هم در موقع استعمال مصاحبی داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماع بر خود بکاهند. 
نوجوانی از تعلیم و تربیت  که دوستان و همساالن خود را به جرگه اعتیادشان بکشانند. در این صورت، اگر مندند عالقه

اعتیاد مطلع نکرده باشند و در محیط اعتیاد زندگی  مضراتاو را از  اش خانوادهو صحیح خانوادگی محروم باشد و  مقدماتی
همین فرایندِ تأثیر گروه بر فرد در سایر  .داشته باشد، احتمال اینکه معتاد شود زیاد است سروکارکند و با دوستان معتاد نیز 

 .اع بزهکاری به غیر از اعتیاد نیز صادق استانو

که رفتار انحرافی همانند سایر  کند میخود بر این نکته مهم تأکید « روی کجانتقال فرهنگی »در نظریه  لند ساتر
 نوایان همکه  گونه همانو  شود میرفتارهای اجتماعی، از طریق معاشرت با دیگران یعنی منحرفان و دوستان ناباب آموخته 

فرهنگی آن گروه و جامعه را پذیرفته، خود را با آن انطباق  های ارزشز طریق همین ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ا
 .شوند میناهمنوایی سوق داده  وسوی سمت، افراد در ارتباط با دوستان ناباب و هنجارشکن، به دهند می

تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلکه هر  نوا همکه فرد منحرف تنها با هنجارشکنان، و فرد  کند میاین نظریه تأکید 
و تأثیر  کنند میاز آن دو گروه، فرهنگ خود را منتقل  یک کدامدارد. اما اینکه  سروکارانسانی با هر دو دسته این افراد 

 :از اند عبارتکه این عوامل ، معتقد است که به عوامل دیگری نیز بستگی دارد گذارند می

شدت تماس با دیگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان یا اعضای خانواده منحرف خود، به مراتب بیشتر  1. 
 است تا در اثر تماس با آشنایان یا همکاران منحرف خود؛

دیگر و سایر مقاطع سنی  های زمان سن زمان تماس: تأثیرپذیری فرد از دیگران در سنین کودکی و جوانی بیش از 2.
 است؛

                                                           
 .112، ص 1323آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی،  1.
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 نوایان هم: هرچه ارتباط و معاشرت با کج رفتاران نسبت به نوایان هممیزان تماس با منحرفان در مقایسه با تماس با  .3
 .بیشتر باشد، به همان میزان احتمال انحراف فرد بیشتر خواهد بود

درصد بزهکاران و سارقان اظهار  12میدانی نیز مؤید همین سخن است. در یک پژوهش،  های پژوهشعالوه بر این، 
 کار خالفافراد  نوعاًدرصد از آنان، تیپ دوستانشان  12و نیز حدود  اند دستگیرشدهکه دوستان ایشان توسط پلیس  اند کرده
درصد از  13یادی در سارق شدن افراد دارند. و که دوستان ناباب نقش ز اند کردهدرصد از آنان نیز اظهار  1/22! اند بوده

 .اند زدهکه به خاطر جلب توجه دوستانشان دست به سرقت  اند کردههمین افراد اظهار 

المرءُ »علیه و آله آمده است:  اهلل صلی گرامی پیامبردر این خصوص سخنان رهبران دینی نیز شنیدنی است. در سخنان 
 .کند میوه و طریقه دوست و رفیق خود زندگی هر انسانی بر شی1؛«علی دین اخیه

. حضرت علی دارند بازمی، رهبران دینی ما را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزهکار و دوستان ناباب رو ازاین
2؛«مُجالسةُ اهل الهوی منساةُ لالیمان و محضرة للشیطان.: »فرمایند می البالغه نهجدر  السالم علیه

با هواپرستان  نشینی هم 
 .کند میو شیطان را حاضر  سپارد میایمان را به دست فراموشی 

با 3؛«التصحبوا اهل البدع و التجالسوهم فتصیروا عند النّاس کواحدٍ منهم: »فرمایند می السالم علیههمچنین امام صادق 
که مردم شما را یکی از آنان به شمار  ودش میبا آنان موجب  نشینی همو معاشرت نداشته باشید؛ زیرا  نشینی همافراد منحرف 

 .آورند

 محیط 9.1.1. 

عوامل تأثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست است. اگر در منزل و خانه، کوچه، خیابان و  ازجملهمحیط نیز 
دگی انحراف در او وجود مدرسه، و محیط پیرامون زمینه و شرایط مساعدی برای بزهکاری وجود داشته باشد، فردی را که آما

 .دهد میدارد، به سوی جرم و ارتکاب رفتار بزهکارانه سوق 

که محیط اجتماعی بستر کامالً مناسبی برای فرد بزهکار  رسیم میدر پیدایش هر جرمی، با تحلیل دقیق، به این نتیجه 
اد و تباهی و بی بند و باری بر جامعه فراهم آورده و عامل مهمی برای پیدایش رفتار مجرمانه توسط وی بوده است. اگر فس

و اگر نظام اجتماعی بر معیارها و الگوهای ارزشی استوار  شوند میآن اسیر  های تباهیحاکم باشد، افراد مستعد در گرداب 
گردد، امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف  ریزی طرحو مشخصی  دار هدف های برنامهباشد و 

و مؤثری ایفا  کننده تعیینشخصیت و منش انسان نقش بسیار  گیری شکلهد بود. به گفته یکی از محققان، محیط در خوا
 1.از شخصیت و منش اوست، تا حد زیادی، ناشی از تربیت اکتسابی از محیط است ای نشانهو رفتار انسان که  کند می

 .رشد و شکوفایی و شادابی و نشاط افراد است ساز زمینه، انشاطببنابراین، محیط آلوده، افراد را آلوده و محیط سالم و 

                                                           
 .3، ذیل حدیث «االیمان و الکفر مجالسة اهل المعاضی»محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، کتاب  . 1

 .11، ص 21نهج البالغه، خ  . 2

 .3محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، حدیث  . 3
 .19، ص 1312المینگرت رونالوس، کودک و مدرسه، ترجمه شکوه نوابی نژاد، تهران، رشد،  . 1
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 فقر فرهنگی و تربیت نادرست8.1.1

و  ها محدودیتاز دیگر عواملی که موجب سوق یافتن جوانان به سوی انحرافات اجتماعی است، فقر فرهنگی و 
. از عوامل مهم پیدایش بزهکاری، سطح و طبقه اجتماعی و فرهنگی باشد میناشی از فقر فرهنگی  های تبعیض
اعضای خانواده(، سطح پایین و نازل منزلت اجتماعی  سوادی کمو یا  سوادی بیسطح تحصیالت ) که چنان. هاست خانواده

خانواده با  نوایی هم مذهبی، عدم های آموزهخانواده، ناآگاهی اعضای خانواده به ویژه والدین از مسائل تربیتی، اخالقی و 
هنجارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه، هنجارشکنی اعضای خانواده و اشتهار به این مسئله و مسائل دیگری از این 

روانی و روحی بر فرزندان نوجوان و جوان  های شوکهستند که در قالب فقر فرهنگی خانواده در ایجاد  هایی مؤلفهدست 
 .کند میآنان را دوچندان  جرائمواع مؤثر است و انگیزه ارتکاب ان

عوامل مهم فقر خانوادگی است. بسیاری از والدین آگاهانه یا  ازجملهتبعیض جنسیتی و یا تبعیض بین فرزندان نیز 
. تبعیض در برخورد با خطاها و شوند میناآگاهانه با تبعیض بین فرزندان، موجب اختالف بین آنان و دلسردی آنان از زندگی 

بر اساس  آمیز تبعیضت فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رویه منطقی برای برخورد با خطاهای فرزندان و تنبیه اشتباها
 .شود میو بدبینی فرزندان نسبت به والدین  نفس اعتمادبهبرتری پسر بر دختر یا به عکس، موجب سلب 

را بر روح و روان آنان وارد  ناپذیری جبرانت فرزندان منافات دارد و خسارا نفس عزتحساس و  باروحیهتبعیض در خانه 
منفی نظیر سرقت، اعتیاد و فرار از خانه  های العمل عکسروحی و سرخوردگی، آنان را به سوی  های بحرانو با ایجاد  کند می

 1دهد میسوق 

فرزندان شود، توجه رفتاری در  های ناهنجاریعامل بروز  تواند میکه عدم توجه به نیازهای عاطفی فرزندان  گونه همان
 .رفتاری در آنان شود های ناهنجاریزمینه بروز  تواند میمتعارف و در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی زیاد هم  حدیبیش از 

، به محض ایجاد مشکالت و رو ازاین، شود میفرزندان محقق  های خواستهو  تمایالت، اغلب ساالری فرزنددر شیوه 
فرزند به  های خواستهو یا در شرایطی که  شود میو فشارهای زندگی، که در آن امکان تحقق برخی از نیازها سلب  ها بحران
، فرزند به دلیل تربیت شدید عاطفی، روحیه عدم درک منطقی شرایط، نمایند میو والدین با آن مخالفت  گراید میافراط 

ان و طغیان نموده و همین امر موجب دوری او از والدین و اعضای در برابر مخالفت والدین، عصی تحملی بینازپروری و 
 .2را فراهم سازد جرائمزمینه ارتکاب انواع  تواند میو سرانجام  گردد میخانواده 

 و وسایل ارتباط جمعی ها رسانه. 17.1.1

توجه در ایجاد انگیزه روی آوری جوانان به  درخور های مؤلفه ازجمله توانند میدیداری، شنیداری و مکتوب  های رسانه
در ظرف چند سال اخیر و در پی ورود برخی  اند دادهنشان  ها بررسیبزهکاری و رفتارهای انحرافی باشند.  وسوی سمت

کشور و استفاده این نشریات از عناوین جنجالی و  های رسانهو جنجالی( به عرصه  پسند عامهمطبوعات زرد )= مبتذل، 
، انعکاس بیش نمایی بزرگو توأم با  محتوا بیسینمایی و هنری و درج اخبار  های شخصیتاز  گیری بهرهو همچنین  هیجانی

                                                           
 .11، ص 11مجله کتاب زنان، ش 1. 

  2.همان.
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از نوجوانان و جوانان به  توجهی قابلاز حدّ اخبار مربوط به بازیگران سینما و توجه مفرط به اخبار و حوادث، توجه تعداد 
 .اجتماعی مختلف شده است های آسیب های زمینهجلب شده است. این مسئله موجبات فراهم آوردن  ها آنمطالب مندرج در 

خارجی،  ای ماهواره های شبکهو یا  صداوسیماتلویزیونی، از طریق  های زنجیرهاز  توجهی قابلاز سوی دیگر، پخش شمار 
با تصویرسازی مثبت از این نوع  طورکلی بهوفقیت و غربی توأم با جذابیت، نشاط، رفاه، م گونه مجرد های زندگیبا مضامین 

 جرائمخانوادگی و هنجارها، و ارتکاب  قیدوبندهایاز هم گسیخته، نقش مؤثری در تقویت انگیزه گریز از  های زندگی
 .1اجتماعی ایفا کرده است

ه با هنجارهای اجتماعی، عدم جمعی، به ویژه ماهواره و اینترنت در رواج بی بند و باری اخالقی، مقابل های رسانهنقش 
 .2اهمیت است حائزپای بندی مذهبی و بلوغ زودرس نوجوانان در مسائل جنسی 

 اجتماعی یها بیآسراهکارهای بهبود  چهارمفصل .1

 های اجتماعی  رهبر انقالب درباره آسیببیانات 1.1. 

متعلق به موسسه حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در سی و سومین شماره خود در  اهلل حزبتبیینی خط -خبری نامه هفته
از  منتشرنشدههایی  اجتماعی بخش های آسیبرهبر انقالب اسالمی به مسئولین برای رفع  تأکید خصوص درگزارشی ویژه 
مستقیم از رهبر معظم  های قول نقلهای داخل متن  رهبر انقالب خطاب مسئوالن را منتشر کرد. پاراگرافبیانات اخیر 
 .انقالب است

های  و مضاعف در حـوزه رفـع آسیب العاده فوقالعاده،  رهبر انقالب اسالمی به مسئولین برای کار فوق دیتأک

 مردم عائله ما هستند /اجتماعی

ها بنیان  ها را تخریب کند، این آسیب تواند بنای خانه اند؛ مانند زلزله که می های طبیعی آسیبهای اجتماعی مانند  آسیب
ها افزایش  شناخته شود و یا پیشگیری شود، احتمال کاهش خسارت هنگام هبو  موقع بهریزد. اگر  خانواده و اجتماع را برهم می

درست است که ما در »مکن است بنای جامعه را متزلزل کند. خواهد یافت. اما اگر نسبت به آن غفلت شود؛ خدای نکرده م
ای این مفاسد،  و خود مشکالت اقتصادی هم ]به عنوان[ یکی از آن عوامل ریشه راداریمی اول مسئله اقتصاد  کشور در درجه

است که  ییها بیماریی قبل داده شد، یکی از  ی مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه ما است، لکن مسئله موردتوجه
العاده مهم  کند و عالجش دشوارتر خواهد شد. لذا مسئله فوق که بر آن بگذرد و عالج نشود، عمق بیشتری پیدا می هرروزی

 است.

های اجتماعی در هر اجتماع بشری امری طبیعی باشد، اما در شأن کشوری که  شناسانه، وجود آسیب شاید از نگاه جامعه
دارد، به هر میزان، ولو اندک هم شایسته نیست. بنابراین گرچه در خصوص مقابله با « یساخت تمدن نوین اسالم»آرمان 
توقعات بیشتر از »روزی کرد.  کافی نیست. برای حل آن، باید کار شبانه یقیناًهای اجتماعی کارهایی شده است اما  آسیب

                                                           
 .13، ص 12مجله ایران دخت، ش  . 1
 .11، ص 11مجله کتاب زنان، ش  . 2
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فهمد که چه قدر باید در  م توجه بکند، آن وقت میاست... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آد ها این
 این زمینه تالش کرد و شب و روز نشناخت.

روزی مشخص نشود اما نفس تالش مسئولین، برای مردم  ، نتایج این تالش شبانهمدت کوتاهممکن است حتی در  
ای به کارهایی  هست و آن اینکه غالباً مجریان عالقه بلندمدتیک اشکالی که در کارهای »ی آرامش و مرهم است.  مایه

کنند... وقتی  را در زندگی لمس می ها آسیباست ندارند؛ طبیعت انسان است... چون مردم این  بلندمدتکه تأثیراتش 
میدوار کند، ا کند، راضی می است، نفس این تالش مردم را خرسند می ها آسیببینید یک دولتی است که دنبال عالج این  می
 .کند می

بگیرد  روزی و با تمام وجود پی  تواند این کار بلندمدت را شبانه حال چگونه یک مسئول یا یک عنصر مؤمن و انقالبی می 
ی  ما مردم را باید عائله»حس کند خود او، جزئی از آن خانواده است و مشکل مردم، مشکل اوست.  که وقتیو خسته نشود؟ 

ی  ما است. به مسئله  ین کشوریم دیگر... این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائلهخودمان بدانیم. ما مسئول
نگاه  جور آنی خود ما بود،  اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده های آسیب

 چه باشد داشته خانه سی در خانه یک دختر فراری از ی معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر ک کردیم. اگر بنده یک بچه می
ی دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم  این دختر از خانه اگر بکنید، را تصورش دارد؟ حالی

اهتماممان  درواقعا ولو طبیعتاً نداشته باشیم... ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس باشیم و به فکر عالج باشیم... م
 ی خودمان باشد. به وضعیت مردم مثل اهتماممان به داخل خانواده

 

برای رفع تکلیف  هرازگاهیها اکتفا شود و  های اجتماعی نباید به کارهای معمولی و جاری دستگاه اما در مقابله با آسیب 
ی  انتظارم از مجموعه»هادی مستمر ویژه است. رهبر انقالب اسالمی در جلسات مختلف بر کار ج تأکیدداده شود.   گزارشی

است؛ یک کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، البد هم انجام  العاده فوقحاضر کارهای 
د؛... دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع کن انجام می-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد-هم بعدازایندهید،  می

  یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تالش مضاعف انجام بگیرد.

 

ها  ی دستگاه همه»ها باید وسط میدان بیایند  ی دستگاه همچنین در این موضوع مهم نیز مانند اقتصاد مقاومتی که همه
ی مجریه مثل مجلس،  ههای غیر قو هم دستگاه-ی مجریه است منظورم قوه-های دولتی کنند؛ هم دستگاه آفرینی نقشباید 

کنند، باید نقش خودشان را، سهم خودشان را مشخصاً پیدا  آفرینی نقشی قضائیه، مثل نهادهای انقالبی. همه باید  مثل قوه
 کنند، بفهمند چه هست، و آن سهم را به بهترین وجهی، با شتاب متناسب انجام بدهند.

 

عدم توجیه »اند  آفرینی مؤثری نداشته یادی دارد اما بعضاً تاکنون نقشهای تبلیغاتی نیز در این کار اهمیت ز نقش دستگاه 
شود که در این زمینه کار نکنند. خب ما این همه  فرض کنید سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات نسبت به این قضیه موجب می
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ریزی  واقعیت کار است تا بتوانند برنامه آنچهوسیما باید مطلع بشوند از  ی صدا امکانات داریم... باید دنبال کنند.... مجموعه
  تواند نقش ایفا کند. وسیما خیلی می کنند، صدا

 

سازی اجتماعی، نباید از عوامل مزاحم و ضد عملیات هم غفلت شود؛ مثالً  اما در مقابل این عملیات جهادی و مقاوم
دهد مردم را به سمت این مفاسد اجتماعی،  ق میشود که اصالً سو هایی نشان داده می ما در جشنواره فجرمان فیلم که وقتی»

 هم آنچه آخر در و  توجه بشود. ها ایندهیم؛ باید مراقبت بشود، باید به  انجام می راداریمضد این جهت  سازی فرهنگ درواقع
ها و  کند، به میدان آوردن ظرفیت وظیفه ایجاد می -جوانان مؤمن و انقالبی ویژه به-برای مردم  هم و مسئوالن، برای

 چهخواهد که  کنند، منتها برنامه می توانند کمک کنند و کمک هم می نیروهای مردمی خیلی می»نیروهای مردمی است؛ 
شان چه  مالی های کمکچه -مردم های کمکمردم و جذب  های دلاز نیروهای مردمی استفاده کنیم. جذب  جوری
 ریزی الزم دارد خواهد و این برنامه خیلی هنر می-شان فکری و بازویی های کمک

1. 

 

دارد،  دنبال بهگر مردم که عنایت الهی را  که برای آن نباید شب روز و شناخت، نیز دست معجزه پراهمیتیدر این کار 
اللهی این عرصه را نیز  مهم این است که نیروی حزب ی انقالب اسالمی ثابت کرده است؛ راهگشا خواهد بود؛ این را تجربه

جهاد فقط شمشیر گرفتن و جنگ کردن در میدان قتال نیست؛ جهاد »و جهاد خود بداند، که  گری انقالبیسنگری برای 
 .2 بیینی و تبلیغی، و جهاد مالی استشامل جهاد فکری، جهاد عملی، جهاد ت

 اقدامات پیشگیرانه. 1.1

 ی دغدغهو همواره این موضوع  باشد میاز درمان  تر هزینه کمدر هر مسئله اجتماعی ، پیشگیری بسیار مفید و مؤثرتر و 
برای  رسد میاجتماعی بوده است . به نظر  های نهادهقضایی و  های دستگاهدانشمندان علوم اجتماعی و سیاست گزاران 

پیشنهادی ذیل ارائه  کارهای راهر جامعه و خصوصاً نوجوانان یا جوانان پیشگیری از ارتکاب اعمال مجرمانه و بزهکاری د
 . گردد می

، شوراهای ها شهرداری،  ها زندانآموزش و پرورش ، بهزیستی ، نیروی انتظامی ، قوه قضائیه ، سازمان  های سازمان1. 
به هماهنگی بیش ترو  باهمپیش گیرانه  عملی های برنامهمحلی و بومی ، سازمان امور جوانان و... باید به منظور اجرای 

 . برسند تر دقیق

، برای نظارت و کنترل بیشتر  ها خانوادهبا آگاهی دادن به  بایست می یسراسرمحلی و جمعی و  های رسانه،  صداوسیما2. 
را از نهاد  پیشگیری÷در صورت ارتکاب جرم توسط آنان ، مقدمات  جرائمآنان بر فرزندان و گوشزد کردن میزان مجازات 

و کنترل  بازداشتهکه با دانستن این موارد ، فرزندان خود را از انحرافات  هایی خانواده بسا چهنمایند .  سازی فرهنگخانواده ، 
 . اعمال نمایند تری بیش

                                                           
1 .11/22/1391. 
2 .29/22/1391. 
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 به، ها خانوادهتر و اقداماتی به منظور کمک به  های جرم خیز با اتخاذ تدابیر امنیتی بیش نیروهای انتظامی در محل. 3 
 . ایفا نماید جرائمبر کاهش  توجهی قابلاثر  تواند مینوجوانان و جوانانی که در معرض آسیب قرار دارند ،  خصوص

های جمعی برای تشویق جوانان با اعالم تسهیالت و  شفاف رسانه رسانی اطالع فراوانیکی دیگر از موارد . 1 
کم  ذکری قابلارتکاب تخلف را در جوانان به میزان  های زمینه تواند میاست هایی که جامعه برای آنان قرار داده  فرصت

 . نماید

 با باندهای مخوف انواع گوناگون بزهکاری جدیپلیس در صورت تجهیز به ادوات الزم برای مقابله  پرتالشنیروی 1. 
 . اجتماعی است های آسیباجتماعی در جامعه از دیگر موارد مؤثر در حوزه کاهش 

 . ...اقدامات امنیتی برای مراکز حساس تجاری، بانکی و .1 

  ) شناسایی مشکالت نوجوان و جوانان ) راهکارها و انتظارات ●

اهمیت   ، شود میاز سوی نوجوانان و یا جوانان ایجاد  ساز بحران های زمینهارتکابی با  های آسیب ترین بیش، ازآنجاکه
، الذکر فوق پیشگیرانهعالوه بر اقدامات  . است مسئلهراهکارهای احصاء شده ، برای این عده از ضروریات طرح  ی ارائه

 . این قشر، امری الزم و ضروری است های خواستهبا رویکرد  جوانان وشناخت مشکالت نوجوانان 

 : پردازیم می ها آندر همین ارتباط نکاتی مورد طرح و بحث است که در ذیل به 

ارضای این نیازها در شادابی و نشاط فرد از  کیفیت ونیازهای روحی ، شخصیتی و روانی این دسته با تمرکز براثر  (1
طبیعی ) غیرجنسی ( و ارضا نشدن  های خواستهنرسیدن جوانان ـ خصوصاً ـ به  . است مسئلهبسیار مؤثر این  های شاخصه

زندگی آنان بوده موجب به انحراف کشیده شدن این عده  ی ادامهرات مخربی در ، دارای اث ها آن ناقصاین نیازها ویا ارضای 
 . گردد می

اینکه تعداد فراوانی از اینان دارای  کند می، چیزی که توجه را جلب  کار بزهجوان و نوجوان  های شخصیت ی مطالعهدر  (2
اری و یا مواردی از این قبیل هستند که لزوم گفتاری ، شنید های نقصحرکتی ،  توانی کممشکالت بدنی و جسمی از قبیل 

 . باشد می مسئلهحل این  های دادهتوجه به این نیازها از دیگر 

که با داشتن وضعیت تحصیلی مطلوب و موفق ، خود را به سوی  شود میفردی یافت  تر کمدر گروه نوجوان و جوان ،  (3
الً تصادفی است . پس توجه به وضعیت آموزشی و تحصیلی این گروه تخلفات قانونی بکشاند و یا اگر ندرتاً چنین شود ، کام

 . ، نوعی بازدارندگی نوجوانان و جوانان از انحراف خواهد بود

با تمرکز بر این اصل که در سن نوجوانی و جوانی ، احساسات بر عقل و اندیشه غلبه دارد لزوم توجه به مشکالت  (1
عاطفی ، افسردگی  های زودرنجیمشکالتی از قبیل خودکم بینی یا خود بزرگ بینی ،  . دهد میعاطفی اهمیت خود را نشان 

و از این قبیل ،  پذیری ظلمروحی ، پرخاشگری یا  های بیماری، خوش بینی یا بدبینی ، ترس و اضطراب ناشی از  بافی خیال، 
 . مواردی است که درای اهمیت اصالح و توجه است
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جنسی ، مانند مکاتبه و  ی نشده سازی فرهنگرفتاری ناشی از تمایالت زودهنگام و  توجه به مشکالت اخالقی و (1
با جنس مخالف و موافق ،  غیراخالقی های معاشرتجنس مخالف و یا  طورکلی بهچشمی یا تلفنی با دختران و  های تماس

سکسی و فرار ناشی از فشارهای  های فیلمامروزی تحت عناوین متفاوت پارتی ، استمناء ، دیدن  های میهمانیحضور در 
این  توجه قابلو ... از دیگر نکات  گردان روانو  مخدر موادخانه و مدرسه ، استعمال مشروبات الکلی و  ی نشدهمدیریت 

 . موضوع است

مفصل  ی مطالعهاین گروه ، به چه چیزهایی باید توجه کرد .  های خواستهحال این پرسش مطرح است که برای برآوردن 
 : عنوان قابل احصاء و اعمال نظر کارشناسی است 12که نیازهای نوجوانان و جوانان در  دهد میموضوع نشان  این

 . نیاز به وجود هویت فردی و خانوادگی و اجتماعی (1

 . نیاز به آرامش و احترام (2

 . نیاز به خانواده و تعلق به آن (3

 . نیاز به محبت و عطوفت واقعی (1

 . س امنیت روحی ـ روانی و جسمینیاز به احسا (1

 . نیاز به تشویق و تقدیر و البته رهبری و نصیحت (1

 . نگری آیندهنیاز به مشخص بودن هدف و غایت خاص زندگی با روشنگری و  (2

 .) دینی ، مذهبی ، عقیدتی و فلسفی های اندیشهنیاز به اعتقاد و ایمان  )  (2

 . و منطقی عقلی های محدودیتنیاز به احساس استقالل با لحاظ  (9

 . نیاز به احساس بلوغ و توانایی و کمال در بین اطرافیان و شکوفایی (12

 . ها بر عهده دارد وظایفی که خانواده در پیشگیری از آسیب)11

، خانواده است و این خانواده اثرات اساسی در  پذیرد میو بالطبع از آن اثر  گیرد میاولین نهادی که فرد در آن قرار 
فرزند دارد . مؤلف در ذیل به وظایف خانواده ، با محوریت جلوگیری از آسیب اشاره  انحرافات ازو پیشگیری  سازی فرهنگ

 . کند می

حث است . و ب موردتوجه« وظایف خانواده  » نیازهایی که در باال برای گروه نوجوان و جوان برشمرده شد در موضوع
ایجاد محیط و بستر مناسب و سازگار در خانواده ؛ التزام و پایبند بودن عملی پدر و مادر و حتی دیگر منسوبین درجه یک فرد 

دینی با نگرش به ایجاد اعتقاد عمیق دینی فرزندان از کودکی ؛ درک متقابل فرزندان و پدر و مادر از یکدیگر  های آموزهبه 
مادی  نیازهای؛ برطرف کردن  شود میمناسب برای احساس آرامش و امنیت روحی ـ روانی فرد که موجب ایجاد بستری 

مبتنی بر  ی رابطهپذیرش موقعیت اقتصادی خانواده در اجتماع ؛ ایجاد  ی روحیهنوجوان و جوان به فراخور حال و یا ایجاد 
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زها و احساسات خود به والدین ؛ توجه به نیازهای روحی ، دوستی و رفاقت با فرزند برای ایجاد ارتباط مؤثر فرزند و انتقال نیا
روانی ، شخصیتی و عاطفی کودکان و نوجوانان برای ایجاد فضای مطلوب و آرام در خانه و خانواده ؛ پر کردن اوقات فراغت 

سوس بر وضعیت و خواسته و مطلوبات طبیعی و منطقی کودک یا نوجوان و جوان ؛ اشراف نامح ها تواناییفرد با نگاه به 
احساسی وی و  های آزادیاو و نادیده نگرفتن  های حساسیتو  ها حرمتفرزند و مراقبت در رفتار و اعمال فرزند با توجه به 

لزوم شناخت افراد مورد ارتباط با فرزند ؛ توجه به شناخت و یا کمک به انتخاب دوست با دادن اطالعات الزم و آماده سازی 
عناوین این مبحث است که توضیح هر یک  ترین مهم، از  نامناسببر خطر انتخاب دوست و رفیق روحی و فکری فرزندان 

 .از موارد آن نیاز به مجال و فرصت خاص خود است

 

  

  دیگر نهادها چه وظایفی دارند؟

، نیروهای انتظامی و  صداوسیمااجتماعی و حاکمیتی مانند آموزش و پرورش ،  های نهادهغیر از خانواده ، مدرسه و سایر 
در  کدام هرقضاییه ،  ی قوههمچون بهزیستی ، یا حتی مجلس و  هایی سازمانمانند ارشاد اسالمی ،  هایی وزارتخانهامنیتی ، 

 . پردازیم می ها آندر ادامه به برخی از  دارندهنوع خود وظایفی در این ارتباط 

، تنها به مدرسه یا خانواده ؛  ها بچه تربیتی امورو خودداری از واگذاری  والدین با مربیان مابین فیبرقراری ارتباط کارساز 
در محالت و مراکز آموزشی ؛ جدی گرفتن موضوع فرار از تحصیل یا انتخاب تنبیه اخراج  گزار اثر ی مشاورهاماکن  اندازی راه

رسه ؛ آموزش نیروهای مرتبط با انتظام مناسب و به هنگام خانواده یا مد رسانی اطالعبرای دانش آموزان و دانشجویان و 
؛ در نظر گرفتن لزوم توجه به عفت عمومی و مجازات مفسدین  ها آنبرخورد با  ی نحوهاجتماع برای شناسایی مشکالت و 

امر به معروف و نهی از »در منظر عموم برای تنذیر دیگران ؛ متعادل ساختن فضای آرام اجتماعی با تقویت معنوی و اصولی 
،  ای حرفهشغلی ،  ی آتیهفردی و اجتماعی ؛ ایجاد بسترهای مناسب امنیتی از قبیل امنیت  های حرمت بر تکیهبا « منکر

کوچک با  شهرهایکار در  ی روحیهاقتصادی و ... با در نظر گرفتن اولویت شغل برای آحاد جامعه ؛ ایجاد جاذبه و تقویت 
مراکزی  داشتن نگهشده است ؛ برپایی و فعال  شهرها کالنبه  هجوموجب رویکرد بازدارندگی از مشاغل گذری و کاذب که م

 اندازی راهاوقات فراغت ؛  کردن پرزندگی با توجه به اثر این کنش بر  های مهارتبرای ورزش ، تفریح ، مشاوره و آموزش 
 های قالبتسهیالت مالی و اعتباری ازدواج یا مسکن و البته اشتغال ؛ تحت پوشش قرار دادن جوانان در  ی ارائهمراکز 

پذیرش آنان در بین  های زمینهو تأمین اجتماعی ؛ آماده سازی زندانیان برای بازگشت سالم به جامعه و ایجاد  ای بیمهحمایت 
کثر اندیشمندان علوم اجتماعی و حتی متخصصان قضایی برای پیشگیری مواردی است که عیناً یا کالً توسط ا ها اینمردم ؛ 

 . مطرح بوده است

به موارد ذیل  توان میکه از آن جمله  دارند زمینهدیگری نیز در این  ها پیشنهاداز جامعه شناسان و مددکاران  ای عدهالبته 
 . اشاره نمود

 . توجه با خانه و خانواده و حقوق بانوان (1
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 . بسترهای آموزشی برای زوجین در طول زندگی برای جلوگیری از کشمکش و طالق مؤثر بر تربیت فرزندانایجاد  (2

 . گروهی های رسانهفرهنگی برای نسل جاری و جوان در  های گذاری سرمایهتوجه حاکمیتی به اهمیت  (3

آموزش پدران و مادران در  ی روسهپ ی ادامهفرزندان و  تر مناسبایجاد مراکز ترقیبی آموزش زوجین برای تربیت  (1
 ...مقاطع تحصیلی ، بلوغ جسمی ، ازدواج و 

از نظر روحی و  وزنانزندگی به پسران و دختران برای آشنایی با وضعیت مردان  های مهارتتوجه به لزوم آموزش  (1
 . وجینجنسی در تثبیت وضعیت زندگی زناشویی ز مسائل اثرجسمی با تبیین نیاز آنان به هدف و نیز 

 . با توجه به فراوانی جمعیتی آن منطقه ها محلای در تمامی  ایجاد و استقرار مداوم مراکز مددکاری حرفه (1

برای برپایی سنت مقدس پیامبر اکرم )ص( یعنی تشکیل  ترتیبایجاد بسترهای مناسب ازدواج جوانان با تشویق و  (2
 . مشترک وزندگیخانواده 

 بسا چهاجتماعی و  های آسیببنیادین و اساسی اشاره شود که برای پیشگیری از  ی نکتهدر پایان شایسته است به این 
باالی اعتقادی دین مبین اسالم ، بدون ورود نظرات  های ظرفیت، تمسک به  ...خانوادگی و اقتصادی و  های آسیبتمامی 

 .1تزترین روش اس، مؤثرترین و کارسا افراد کارشناسی غیرشخصی و 

 اجتماعی در مدرسه یها بیآسو  پرخطرراهکارهای پیشگیری از رفتارهای 1.1

دوران نوجوانی و نحوه برخورد مناسب با نوجوانان در این  های ویژگیافزایش آگاهی اولیاء مدرسه از  .1
 .سنین حساس

کردن محیط فیزیکی و امکانات آموزشی در مدارس زیرا هر چه امنیت ، آرامش و نشاط  تر مناسب .2

 مشاهده کمتر آموزان دانش در نظمی بی  و( … و گریزی مدرسه نظیر)  پرخطر رفتارهای باشد بیشتر مدرسه  در
 . شد خواهد

 .پرهیز از بدرفتاری ، خشونت ، تحقیر و تبعیض نسبت به دانش آموزان  .3

 های آسیبو  پرخطررفتارهای  ٔ  درزمینهتوجیهی  های کارگاهو  ها کالسارائه آموزش و برگزاری  .1
،  گیری تصمیممهارت خودآگاهی ، مهارت حل مسئله،مهارت  )زندگی  های مهارتاجتماعی و عواقب آن ، آموزش 

 بهکه  -با حضور افراد متخصص و تدریس این موارد توسط افراد کارآزموده و مجرب (…مهارت کنترل خشم و 
 .شود میبسیار کم برگزار  ها کالس گونه ایننداشتن توان مالی  دلیل

با حضور دانش آموزان ،  مشاوران و افراد  یجلسات  بحث گروه یامر مشاوره در مدارس و اجرا لیتسه .1
 .تیو ترب میتعل ٔ  درزمینهمتخصص 

 در نوجوانان و جوانان راهکارهای پیشگیری از خودکشی.1.1

 .غنای فرهنگی و اقتصادی جهت رفع مشکالت آنان های زمینهبه جوانان و ایجاد  جانبه همهتوجه  .1

                                                           
 . www.aftabir.com ،کارشناس امورآموزشی، هیسادات یغفور روسیس . 1
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 تر سازندهو راهنمایی  تر صحیح گیری تصمیمافزایش مراکز مشاوره برای نوجوانان و جوانان به منظور  .2
 .خانوادگی و فرهنگی های بحرانشدن با  رو روبهبرای آنان در 

در بین نوجوانان و جوانان نیز یکی  نفس عزتروانی به خودکشی، تقویت خودباوری و  های ریشهشناخت  .3
 .دیگر از این راهکارهاست

و  ها دبیرستانناب دین مبین اسالم از طریق مدارس،  های ارزشتقویت فرهنگ دینی و نهادینه کردن  .1
 .ن نوجوانان و جواناندر بی ها دانشگاه

 .و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی برای اقشار نوجوان و جوان در جامعه تبعیضاز بین بردن فرهنگ  .1

 اجتماعی یها شبکه یها بیآسراهکارهای پیشگیری از .1.1

کارآمد برای هاست که در این حوزه نیازمند مدیریت  های نوپدید فضای مجازی در مدیریت این فناوری ریشه آسیب. 1
 .ها هستیم هدایت و شناسایی این فناوری

سازی دارد و مانند  ای و قهری چاره کار نیست و نیاز به فرهنگ های نوین برخورد مقابله استفاده از فناوری درزمینه. 2
لف سنی های مخت کشورهایی مثل کانادا و استرالیا نحوه استفاده مناسب و صحیح از فضای مجازی به کاربران در گروه

 .آموزش داده شود

ها در  رسانی به والدین و خانواده برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی به منظور آشنا نمودن و اطالع. 3
 .های اجتماعی مجازی های جدید به ویژه اینترنت و شبکه مورد فناوری

دادن به کودکان، نوجوانان و جوانان در مورد  ها در جهت آگاهی های آموزشی در مدارس و دانشگاه برگزاری کالس. 1
 .ی استفاده صحیح از آنها های جدید و نحوه مزایا و معایب فناوری

رفتارها توسط  گونه اینهای اجتماعی و تقویت  تشویق فرزندان و ایجاد جذابیت در نوجوانان جهت شرکت در فعالیت. 1
 .والدین

ها، مجالت و نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ  ی دیداری و شنیداری، روزنامهها هایی مانند رسانه استفاده از ظرفیت. 1
 .سایبری

های درسی به نوجوانانی که در معرض مخاطرات اجتماعی  آموزش و پرورش با گنجاندن موارد پیشگیری در برنامه. 2
 .هستند، توجه نماید

ی نوجوانان و جوانان جهت گذراندن اوقات فراغت در برا هزینه کمهای تفریحی و ورزشی سالم و  فراهم نمودن مکان. 2
 .محالت شهر

 .هایی با موضوع فضای مجازی و بررسی معایب و مزایای آن و برنامه ها زنجیرهها و  ساخت و پخش فیلم. 9
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فرهنگی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات  های ترجمانهای آموزنده از سوی  پخش آگهی. 12
 .ها در خصوص خطرات ناشی از اینترنت و فضای مجازی می در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانوادهاسال

گذراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی و روانی، احساس . 11
 .دجهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرن نکنند خأل

های جدید، اینترنت و  آموزان با فناوری های درسی در ارتباط با آشنایی دانش طراحی و تدوین بخشی در کتاب. 12
 .ی آنها خطرات بالقوه

 .امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص ازجملههای دینی  استفاده از آموزه. 13

 .ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی های مثبت و هنجار سازی. 11

 .که در لوای قانون دارند هایی مسئولیتها درباره قانون، حقوق و  آگاهی رسانی و آشنا نمودن نوجوانان و خانواده. 11

 مثال نعنوا بهاینترنتی و اجرایی نمودن این قوانین.  جرائمتر جهت برخورد با مجرمان و  گیرانه وضع قوانین سخت. 11
هرگونه گفتگوی خصوصی بین « بوک قانون میسوری فیس»معروف به  29«آموز امی هستیر قانون حفاظت از دانش»

 .کند بوک منع می آموزان را در فیس معلمان و دانش

دات های جدید ارتباط فرزندان خود، تهدی های روز دنیا مسلّط بوده و نسبت به شیوه والدین باید تا حدودی به فناوری. 12
و  جرائمهای ناشی از اینترنت و فضای مجازی آگاهی و شناخت کافی و الزم را داشته باشند تا از انجام بسیاری از  و آسیب

 .ارتباطات پنهانی آنان جلوگیری به عمل آید

ورزشکاران های کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت و فضای مجازی از زبان هنرمندان و  پخش برنامه. 12
 .دهند محبوبی که عموماً جوانان آنها را الگوی خود قرار می

 .آگاهی بخشی و آگاه کردن مردم از طریق بسیج کردن همه امکانات موجود. 19

 .های تخصصی های علمیه برای برگزاری همایش ها و حوزه استفاده از امکانات دانشگاه. 22

 … لیغ اعم از روحانیون، مبلغین، ائمه جماعات مساجد وهای مساجد و شبکه تب استفاده از ظرفیت. 21

 .تحکیم و تقویت مبانی اعتقادی، فکری و عقیدتی جامعه خصوصاً جوانان از طریق نهادهای فرهنگی. 22

 ارائهریزی برای آموزش تخصصی مردم خصوصاً جوانان برای ورود به فضای مجازی و ابراز وجود و  برنامه. 23
 .ملی جذاب های دینی و برنامه

 .دارای مهارت و تخصص کردگان تحصیلایجاد اشتغال برای جوانان بیکار به ویژه . 21
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الزم در  های حل راه ارائهانجام تحقیقات کاربردی و یافتن مشکالت با توجه به فرهنگ بومی هر استان جهت . 21
 .خصوص رفع مشکالت موجود ضرورت دارد

ریزی در خصوص ورود و  و برنامه بینی پیش، شناسی آسیبها به منظور رصد،  تاندر اس« نگری آیندهشورای »تشکیل . 21
 .های جدید ارتباطی سیمای مصرف فناوری

در فضای سایبر و احیاناً تشکیل  غیرفرهنگیهای فرهنگی و  به منظور تعیین وظایف نهادها و دستگاه گذاری قانون. 22
 .های اطالعات های نوپدید مرتبط با فناوری نهادهای ضروری برای پیشگیری و مبارزه با آسیب

ای و گشت در فضای مجازی و کمک به افرادی  رایانه جرائمآگاهی و هوشیاری پلیس سایبری در مورد انواع جدید . 22
 .که در معرض خطر هستند

توانند نقش مهمی در جلوگیری از تهدیدات  فرهنگی، تربیتی و آموزشی می مسئوالنان، معلمان و والدین، مربی. 29
 .شود، ایفا نمایند خوانده می« مهربانی سایبری»به اصطالح  آنچهتر یا  سایبری و ایجاد جهان آنالینی مهربان

 اجتماعی یها بیآسدر پیشگیری از  مؤثررعایت قانون؛ عامل .1.1

 

 دارند؟ ریتأثاجتماعی  یها بیآسبخش اول: آیا قوانین در پیشگیری از 

اجتماعی در  های سنتو  ها ارزشبحث ما در بخش اول این جلسه، بر سر این است که چه میزان قوانین، مقررات، 
ضی از قوانین ، بعشود میکه مشاهده  افتد میهستند و چه اتفاقی  آفرین نقشاجتماعی  های آسیبپیشگیری و مقابله با 

، چند مطلب اساسی را سؤال؟ برای پاسخ به این شوند میاجتماعی تبدیل  های آسیب تولیدکنندهو مقررات خودشان به 
  :کنم میخدمتتان عرض 

به بد و خوب تقسیم کرد. از سوی دیگر، قانون بد و خوب  توان میاز بحث مشروعیت،  نظر صرفاوال، قانون را 
 های آسیبو اثر آن در پیشگیری و مقابله با  تر خوبباشد  کارآمدترو  تر قوی هرقدراست، قانون  مراتب دارد. آنچه مسلم

یک قانون خوب باید از یکسری مختصات برخوردار باشد که بعضی از این  رسد میاجتماعی بیشتر است. به نظر 
 مختصات شکلی است و بعضی محتوایی؛

؛ و لذا نویسد میمتعهد، عالم، مجرب، تیزهوش و محیط به وضع جامعه  خوب یعنی گذار قانونثانیا، قانون خوب را 
و  سواد کمتعیین نشد و افرادی کم تعهد، گذار قانوندموکراسی، فرد ذی صالحی به عنوان  های ضعفاگر در اثر 

 .راه پیدا کردند، جامعه از قانون خوب نیز برخوردار نخواهد شد گذاری قانوننامجربی به کانون 

 
، نقش مهمی در گردد میتعیین  فقیه ولیکالن و مبنایی که از سوی  های سیاستکه اشاره شد،  طور همان، ثالثاً

عمل  تر قویو  تر دقیقو نهادهای مشورتی وابسته به او،  فقیه ولیصحیح قوانین دارند و لذا هر میزان  های گیری جهت
 .خواهند شد وضع تری صحیحطبیعی قوانین هم در مسیر  طور بهکنند، 
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گفت، قوانینی هستند که  توان میاجرایی خوبی هم نیاز دارد؛ لذا  های دستورالعمل، یک قانون خوب به ضوابط و رابعاً
 .گردد میشدن این قوانین  اثر بیو همین امر موجب  شود میبرای آنها ضوابط اجرایی مناسبی وضع ن

 
از فراوانی و تعدد قوانین، متقن و کارآمد  تر مهممفید نیست؛  زوماًل عرض هم، زیاد بودن قوانین و کثرت قوانین خامسا 

. از طرف دیگر، هماهنگی و انسجام شود میبه خاطر کثرت قوانین خود برتر قلمداد ن ای جامعهبودن آن است لذا هیچ 
 .برخوردار است ای العاده فوقدرونیِ قوانین و رویاروی هم نبودن قوانین نیز از اهمیت 

، طرف یک ها ایناجرایی خوب و امثال  سازوکارکالن و مبنایی خوب، ضوابط و  های سیاستخوب،  گذار قانون ،سادساً
کارگزاران جامعه و سوی دیگر، عموم مردم  سو یک. البته اجرای قانون دو سو دارد : طرف یکو اجرای درست قانون نیز 

 ارزیابی برای که بفرمایید توجه  برخوردار است. ای العاده قفوآنها از اهمیت  هردویو میزان التزام آنان به قانون که 
 اساساً خوب قانون است ممکن چراکه کرد بسنده آن تحقق میزان بررسی به توان نمی صرفاً قانون، یک کارآمدی

 .باشد نکرده پیدا عملی تحقق برای مناسبی فرصت

 
سالمت و  کننده تضمین، قانون، اساس، قوه محرکه و کنم میبخش اول مباحث این جلسه عرض  بندی جمعدر 

در  گرایی قانونبه نقاط مطلوب خود نزدیک خواهد شد که قانون و  ای جامعهو  شود میخوشبختی یک جامعه محسوب 
که اشاره شد، گاهی هم قانون قوی وجود دارد و  طور همانالبته  .باشد شده تبدیل ناپذیر خللآن جامعه به روالی ثابت و 

، صورت اینکه در  دهد نمیلکن جامعه تن به قانون  است مند بهرهالزم برای اجرا  های تواناییهم مجری قانون از 
و اثر  تر خوبباشد  کارآمدترو  تر قوی هرقدرقانون  .اجتماعی کمکی نخواهد کرد های آسیبقانون به کاهش و کنترل 

 .اجتماعی بیشتر است های آسیبپیشگیری و مقابله با  آن در

 ییگرا قانون ساز نهیزمبخش دوم: تربیت اجتماعی، 

. البته از نظر من بحث قانون و تربیت اجتماعی دو گردد برمیبخش دوم بحث ما در این جلسه به تربیت اجتماعی 
آن، انس و الفت ایجاد نکند و  مایه دروننون و بین آحاد خود و قا ای جامعهچراکه من معتقدم اگر  اند سکهروی یک 

هم که قانون متعالی و کارآمدی وجود داشته باشد، توفیقی در اجرای  هرقدرتربیت اجتماعی درستی وجود نداشته باشد، 
جامعه را به  توان نمی تنها نهقانون حاصل نخواهد شد. علت وابستگی تحقق قانون به تربیت اجتماعی این است که 

در مواردی  هرچندتصنعی و با اجبار به اجرای قانون متمایل کرد، بلکه اجبار کردن مردم به اجرای قانون،  صورت
 تر موفق ای جامعه. بنابراین، دهد میکاهش  شود میبدیهی و الزم است لکن فرصت اجرای قانون را بیش از آنچه تصور 

 .است که قادر باشد اعضا خود را از دوران کودکی تربیت کند

 : کنم اشارهبا این وصف، الزم است که ابتدا درباره تربیت اجتماعی به چند نکته مقدماتی 

یک دانشمند برجسته از تربیت اجتماعی ناچیزی  بسا چهتربیت به معنای انتقال دانش و حتی معرفت به افراد نیست؛  -1
، تربیت یعنی تبدیل یک آگاهی به باور و سپس تولد رفتار و عملی آگاهانه که به رسد میبرخوردار باشد. لذا به نظر 

 .باشد شده تبدیلاز وجود و شخصیت فرد  جزئی
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البته  .سراغ گرفت که در برابر تربیت مناسب مقاومت نشان دهد توان نمیرا  کس هیچو  پذیرند تربیت ها انسانهمه  -2 
 از دو این البته  تربیت فطری و انسانی. : : تربیت طبیعی و حیوانی و قسم دومتربیت دو قسم عمده دارد : قسم اول 

به تربیت الهی و تربیت شیطانی  توان میتأثیر متقابل دارند. عالوه بر این، تربیت را  هم رویتند و بر نیس جدا همدیگر
ربیت شیطانی، فطرت و سرمایه و در ت شود میتقسیم کرد. در تربیت الهی، طبیعت انسان با فطرت تعدیل و تأدیب 

 .شود میخروج طبیعت از اعتدال، سرکوب و مدفون  وسیله بهروحانی انسان 

و  گاه گرانییافت و آن، رساندن فرد به نقطه تعادل است لکن  توان میو نقطه ثقل  گاه گرانیدر تربیت الهی یک  -3 
 .و گاه با عبور از تعادل شود مینقطه ثقل تربیت غیر الهی، نفع و لذت است که گاه با تعادل تأمین 

 
به  ها انسانلکن آنچه مسلم است،  کند میفطرت مشترک انسانی، امکان پیچیدن نسخه واحد برای تربیتی را فراهم  -1

تربیتی متنوع البته مبتنی و در طول فطرت الهی  های هنسخمتفاوتی که دارند، نیازمند  های قابلیتو  ها ظرفیتخاطر 
 .خود هستند

 
که حاکمیت با  شود میبه دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم کرد. تربیت اجتماعی به تربیتی اطالق  توان میتربیت را  -1

مانند مدرسه، مسجد، استفاده از قدرت و اختیارات خود، و با ایجاد یک دستگاه تربیتی معین، از طریق نهادهای عمومی 
. در تربیت اجتماعی معموالً نسخه تربیتی یکسان است و قابلیت طراحی پردازد میدانشگاه و غیره به تربیت اعضاء خود 
 .و اجرای نسخ متنوع کمتر وجود دارد

رخوردار ، افرادی که از تربیت فردی مناسبی بدرواقعتربیت فردی در توفیق تربیت اجتماعی نقش به سزایی دارد.  -1
و  دهد نمینیستند، در تربیت اجتماعی با مسیر ناهمواری روبرو هستند و حتی بعضاً تربیت اجتماعی بر روی آنها جواب 

 .لذا تربیت فردی و تربیت اجتماعی را باید یک واقعیت دو وجهی در نظر گرفت

از عواطف و  گیری بهرهتکرار باید با  روش در تربیت، تمرین و تکرار در میدان عمل است. البته تمرین و ترین مهم -2
 .با شخصیت افراد پیوند نخواهد خورد صورت ایناحساسات و در مسیر جذب و دفع طبعی انسان صورت گیرد در غیر 

 
هرچند عواطف و احساسات در تربیت نقش و سهم مهمی بر عهده دارد لکن اگر عقل در فرایند تربیت نقش محوری  -2

با معارف و احکام عقلی )آشکارا و پنهان( در تعارض باشد، هیچ تضمینی برای ماندگاری آثار نداشته باشد و تربیت 
ساختمان تربیت  اصوالًتربیت در فرد و جامعه نیست و هر زمان ممکن است عقل ساختمان تربیتی را ویران کند. 

 .شود میبیداری عقل در انسان تخریب  وسیله بهشیطانی نیز 

 هرچندصحیح و تشویق و تنبیه بسیار مؤثر است. در تربیت اسالمی  باورهای گیری شکلدر تربیت اجتماعی،  -9
 های عذابمعنوی و یا  های لذتتشویق و تنبیه عرفی و اینجهانی وجود دارد لکن بهشت و جهنم اخروی و همچنین 

 .نندک میروحی ناشی از گناه در همین دنیا، نقش به سزایی در تربیت ایفا 
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وجود دارد که مولود ایمان و « تقوا»به نام  گر اعجازو  فرد منحصربهدر تربیت اسالمی یک عنصر تربیتی  -12
 .کند میمحور تربیت استفاده شود، تربیت اجتماعی را کامالً تضمین  مثابه بهحیاست و اگر از آن در فرایند تربیتی 

 
و انگیزشی نیاز دارد و هم به زنجیره عوامل و عناصری مانند  تربیت اجتماعی، هم به یک بستر بینشی، نگرشی -11

و  ترین مهماز آن به دستگاه تربیتی تعبیر نمود. طراحی دستگاه تربیتی  توان می، ابزارها و غیره که ها روش، ها مربی
 .کاری است که از جهات نظری و عملی باید دنبال شود ترین پیچیده

ماعی آنگاه که به عامل تربیت اجتماعی تبدیل شوند، در فرایند تربیت از نقش بزرگ و موفقِ اجت های شخصیت -12
موفق  های انسان، دیگر بیان به. کنند میهموار  شدت بهو مسیر تربیت اجتماعی را  شوند میبرجسته و اثرگذاری برخوردار 

 .برخوردارند توجهی قابل کنندگی تربیتو الگوی های اجتماعی، از قدرت 

 
باشد و شخصیت و  تر مسنانسان  هرقدر، دیگر بیان بهن زمان تربیت اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی است. بهتری -13

 .یابد میهویتش مستحکم شده باشد، فرصت تربیت اجتماعی برای او کاهش 

تا  کند میرا فراهم  ای زمینهکه اشاره شد، تربیت اجتماعی  طور همانکه عبور کنیم،  گانه سیزدهاز این مقدمات 
گرایی  روند، در جان مردم نفوذ کرده و قانون در حکم قانون به شمار می بعضاًاجتماعی که  های سنتها و  قوانین، ارزش

و تبعیت از قانون، به بخش الینفکی از شخصیت اعضاء جامعه تبدیل شود. برای مثال، رعایت آداب معاشرت اجتماعی، 
می، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت بهداشت و نظافت اماکن عمو ونقل حملاستفاده صحیح از سیستم 

که چه پلیس و مجری قانون باشد  شود می، در تربیت اجتماعی به جزئی از شخصیت افراد تبدیل ها اینعمومی و امثال 
 .شود میو چه نباشد از طرف اکثریت جامعه به جد رعایت 

 گرایی قانونبه نقاط مطلوب خود نزدیک خواهد شد که  ای جامعهوب و سالمت یک جامعه محس کننده تضمینقانون، 
 باشد شده تبدیل ناپذیر خللدر آن جامعه به روالی ثابت و 

در نقطه مقابل، جوامعی را شاهد هستیم که در اثر فقدان یا ضعف تربیت اجتماعی، قوانین موجود در آن جامعه یا 
و انتظامی ممکن نیست و طبیعی است که ابزارهای  آور الزامابزارهای  و یا رعایت آن جز با شود میدرست رعایت ن

اجتماعی،  های آسیبدر اجرای حداکثری و پایدار قانون موفق عمل کند. بنا بر آنچه بیان شد، خیلی از  تواند نمی آور الزام
ح در عرصه تربیت کافی و صحی گذاری سرمایهبیش از آنکه مولود قانون ضعیف و ناکارآمد باشد، محصول عدم 

 .کشد میاجتماعی است چیزی که جامعه ما نیز به آن مبتالست و از آن رنج 

، به دالیل شود میمسیر برای تربیت اجتماعی محسوب  ترین اصلی، نظام آموزش و پرورش کشور که درواقع
ت اجتماعی توفیق چندانی گوناگون به ویژه به خاطر نبود یک تفکر و دستگاه تربیتی قوی، منعطف و کارآمد، در تربی

، اعتقاددارمتربیتی مانند مساجد نیز استفاده درستی صورت نگرفته است و با این وصف، من  مسیرهاینداشته و از سایر 
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کند،  گذاری سرمایهبر روی آن  ها آسیبکه نظام اسالمی باید برای پیشگیری و حتی مقابله و درمان  ای نقطه ترین مهم
 1.تربیت اجتماعی است

 اجتماعی یها بیآساقدامات صورت گرفته ایران در راستای کاهش .2.1

، در ابتدا باید آن را به رسمیت شناخت. اکنون در ایران موضوع ها آسیببرای مقابله با خیلی از مشکالت و  مسلماً
و اقدامات خوبی  شده گرفتهفاصله  ها آسیببرای مقابله با  صفر حد های سیاستاست. از  شده پذیرفتهاجتماعی  های آسیب

دستگاه  12این اقدامات را چند برابر نمود. اکنون  تأثیر شود میعمومی به مردم  رسانی اطالعانجام است که با  که درحالی
شورای اجتماعی  21صورت گرفته است. سال  تأثیرگذاریر ایران فعال هستند و اقدامات اجتماعی د های آسیب درزمینه

گردد و بانک اطالعاتی  آوری جمعاجتماعی  های حوزهمختلف در  های دستگاهنمود که اطالعات بین  وزارت کشور تصویب
آسیب ایجاد شود که اتفاق خوبی است و امیدواریم یک بانک اطالعاتی کامل و جامع داشته باشیم تا کارشناسان بتوانند 

هوشمند  ها دادهبهتر است که  درواقعرف آمار نباشد. آن تنظیم نموده و فقط ص اساس بر تری جامعو  تر مدونبرنامه عملی 
جدی دنبال  کامالًکاهش آسیب در ایران  های برنامهباشد. خوشبختانه،  برداری بهرهو عمل قابل  ریزی برنامهباشند تا در 

. این برنامه شامل توزیع سوزن و سرنگ رایگان در مناطق پاتوق مصرف مواد، وسایل پیشگیری از بارداری در این گردد می
 های زخمباشد، پانسمان رایگان  مؤثردر کاهش ریسک انتقال ویروس اچ آی وی نیز  تواند میمناطق که عالوه بر پیشگیری 

برای اینکه حداقل مواد غذایی به بدن این بیماران برسد. همچنین  باز مصرف کنندگان مواد در پاتوق و گاها توزیع شام
اداره  عموماًمردم نهاد  های سازمانکه توسط  ایجادشده تر شل( و DICاجتماعی ) های آسیبمثل مرکز گذری  هایی برنامه

نهاد و دولت حداقل  مردم های سازماناینکه  رغم علی چراکهاین موضوع بحث خیلی مهمی باشد،  رسد می. به نظر شود می
ار یمردم نهاد در این زمینه بس های سازماننشان دادن و نقش  ای ویژهکاهش آسیب توجه  های برنامهدر ده سال گذشته به 

پررنگ تر بوده است. متاسفانه عموم مردم نسبت به برنامه های کاهش آسیب آشنایی کمی دارند و این لزوم یک برنامه جدا 
 است.

 اجتماعی یها بیآسخصوص کاهش  در داماتاق سایر. 9.1  

 ها خانوادهاین خصوص باید گفت اقداماتی از قبیل پیشگیری، آموزش، افزایش امکانات و خدمات اجتماعی و رفاهی برای 
 درواقعاجتماعی وجود دارد.  های آسیباعتماد اجتماعی مردم ، پیشگیری از بروز  بردن باالجهت افزایش شادی و  ها جوانو 

ما  مثال عنوان بهرا نشان بدهیم و یک سری از رفتارها را نشان ندهند.  رفتارها، مردم یک سری از  خواهیم میبا پیشگیری 
و اگر معتاد نشوند چه  افتد میباید این توانایی را داشته باشیم که به کودکانمان نشان دهیم که اگر معتاد شوند چه اتفاقی 

ل آن کودک را تقویت کنیم تا به میل و خواست خود انتخاب نماید. اینکه پیشگیری چه و قدرت استدال افتد میاتفاقی 
 است: توجه قابلمختصاتی باید داشته باشه دو نکته 

 گیرد نمیهر اقدامی برای هر گروه سنی انجام  -1

پیشگیری همگانی ، به پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث،  توان میپیشگیری را  شده تعریفارزیابی و پایش برنامه  -2
در بحث اعتیاد،  مثال عنوان بهپیشگیری  تر مدرن های مدلدر  ضمناًتقسیم نمود.  محیطی زیستانتخابی، موردی و 

                                                           
 .حجت االسالم رضا غالمی؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طلیعه "های اجتماعی اسالم و آسیب"درسگفتار  . 1
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مدل باور  ازجمله. در ادامه نیز باید به چندین مدل شوند میآموزش داده  ها مدلمتخصصین این حوزه در رابطه با انواع 
تغییر نظر سالمت  نظریه فرا، نظریه شناخت اجتماعی و مدل شده ریزی برنامهریه رفتار بهداشتی، نظریه عمل مستدل، نظ

جدا در خصوص ان بحث و  ای برنامهاست و نیاز است تا در  ای گستردهاشاره نمود. خالصه اینکه بحث پیشگیری بحث 
زش در خانواده، آموزش در سیستم که شامل آمو باشد می توجه قابلبررسی صورت پذیرد. مبحث آموزش نیز ازجمله موارد 

اجتماعی مانند  های شبکهو  ها رسانه، آموزش در ها محلهآموزش و پرورش، آموزش در محله و فعال کردن بیشتر سرای 
است. در  ها شبکهمختلف در این  های حوزه، استفاده از کارشناسان تر متنوعآموزشی بیشتر و  های کانالایجاد و گسترش 

های  های صحیح جنسی، آموزش مهارت جای آموزش متأسفانههای آموزشی باید عرض کنم،  سیستمخصوص آموزش در 
یابی صحیح در مدارس ایران خالی  های مربوط به هویت زندگی، آموزش مهارت نه گفتن، آموزش حفاظت از خود و آموزش

رسد جامعه به  واری دارد، اما به نظر میو این جای امید  یافته افزایشها نسبت به گذشته  است. هرچند میزان این آموزش
تر نیاز مبرم دارد. آموزش را به صورت کلی باید در بخش کلی و بخش آموزش در  ایجاد واحدهای درسی بیشتر و رسمی

آسیب مانند نقش آموزش در پیشگیری از اعتیاد بررسی نمود. همچنین افزایش امکانات و خدمات اجتماعی و  های حیطه
. برخی اقدامات باشد میاعتماد اجتماعی مردم ضروری  بردن باالجهت افزایش شادی و  ها جوانو  ها خانوادهرفاهی برای 

که با تمام اعضای  هایی خانوادهفرهنگی برای  های مکانکه بلیط سینما یا موزه یا  هفته درتشویقی مانند اختصاص روزهایی 
بودن اعضای خانواده را تقویت نموده و به بنیاد  دورهماشد. این امرمی تواند یا رایگان ب بها نیم، روند میخانواده به آن مکان 

سایر  وکال ها جوانبرای تهیه کتاب به  خوانی کتاب های کارتخانواده استحکام ببخشد. البته برخی اقدامات دیگر مانند دادن 
ه کاهش آسیب حائز اهمیت است. امیدوارم آن به هر ترتیبی وجود دارد در مسئل ارائهخدماتی رفاهی و فرهنگی که امکان 

در کاهش آسیب در حال صورت گرفتن  اکنون همکه توجه بیشتر به این سه اقدامی که اشاره در ایران به اضافه اقداماتی که 
 .1نماید بازترب های اجتماعی یاست بتواند راه را برای مهار آس

 نتیجه گیری

ز آن باید در وهله اول نوع آسیب را شناسایی کرد زیرا تازمانی که نوع آسیب برای بهبود آسیب های اجتماعی و پیشگیری ا
شناسایی نشود نمی توان برای مقابله باآن راهکاری را ارائه نمود، وهله دوم این است که مردم و مسئولین با همکاری هم 

ا آسیب های اجتماعی این است که باید بهترین راهکاربرای مقابله ب و آسیب های اجتماعی اقدام نمایند. برای پیشگیری از
یک الگوی خوب را به جامعه معرفی کرد و کاملترین الگو برای جامعه سیره و رفتار  اهل بیت علیهم السالم است در این 
بین نباید از نقش مهم خانواده غافل بود، خانواده محلی است که شخص در آن رشد و نمو پیدا می کند زمانی که شخص در 

ه احساس امنیت کند بسیاری از این آسیب ها مانند فرار ازخانه و کارتون خوابی به وجود نمی آید. نقش مسئولین برای خانواد
مسئولین بوسیله ایجاد شغل برای جوانان می توانند از وقوع های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است پیشگیری از آسیب

پیشگیری کنند بنابراین برای ایجاد  اشتغال، فقر و مشکالت معیشتی بسیاری از آسیب های در جامعه مثل بی کاری و عدم
مدرسه گرفته تا مردم و مسئولین همه  ی همه باید کمک کنند از خانواده وجامعه ای سالم و به دور از اسیب های اجتماع

 باید برای بهبود این امر مهم تالش کنند .
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