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مقدمه

رفتارهاي پرخاشگرانه و ضد اجتماعی ابتدا از درون خانواده در نتیجه تعامالت فشارآور و تنبیهی 
والدین ، نبودن نظم و یا تناقض در رویکردهاي تربیتی آشکار می شود و رفتارهاي پرخاشگرانه و 

همین امر منجر به عالقه کم آنها به یادگیري و در . یدا می کند ط مدرسه تعمیم پیخشونت بار به مح
نگرش منفی معلمان نسبت به کودکان و عدم تعامل مناسب سایر .نهایت شکست تحصیلی می شود 

همساالن با آنها ، این کودکان را به عضو شدن در گروه هاي آشوبگر سوق می دهد و معموال دانش 
منحرف از همساالن خود در این گروه ها تقویت هایی را دریافت می آموزان رانده شده به گروه هاي

لذا اجراي . کنند که منجر به ادامه عضویت او در این گروه ها و در نتیجه اعمال انحرافی او می شود 
. برنامه هاي پیشگیري قبل از شدت یافتن رفتارهاي پرخاشگرانه و ضد اجتماعی الزامی است 

ور کمک به حفظ سالمت دانش آموزان و پیشگیري از بروز رفتارهاي بر همین اساس به منظ
پرخاشگرانه و ضداجتماعی آنان می توان با اجراي طرح بسیج سالمت دانش آموزان و ارائه اطالعات 
به مربیان و والدین در زمینۀ خشونت کودکان ، نوجوانان و نوجوانان رهنمودهاي الزم را در اختیار 

. بتوانند با همکاري یکدیگر در حل این معضل مشارکت داشته باشند ایشان قرار داده تا
.امید است که مجموعه حاضر یاریگر مجریان محترم بوده و مورد استفاده ایشان قرار گیرد 



فصل اول



تعریف خشونت

د خشونت و پرخاشگري به رفتاري اطالق می شود که هدف آن صدمه زدن به خو« در علوم اجتماعی
معنا می » قسر«  این کلمه را در فلسفه . خشونت در اصل مفهومی فلسفی است .»و دیگران است 

کنند و در مقابل طبیعت یا طبیعی به کار می برند بنابراین در قسر یا خشونت آن است که ضد حرکت 
.طبیعی باشد یا خالف طبع جامعه انسانی 

ینه خشونت به بررسی پرداخته اند ، در تعریف گلز و استراوس دو فردي که سالهاي زیادي در زم
یا رفتاري با قصد و نیت پنهان اما ( خشونت ، رفتاري با قصد و نیت آشکار « : خشونت می گویند 

.»براي وارد آوردن آسیب فیزیکی به فرد دیگر است) قابل درك 
، تنها خشونت فیزیکی را محققانی مانند مگارژي بر این باورند که اکثر تعاریف ارائه شده از خشونت 

. لذا تعریفی که او از خشونت ارائه می دهد ، خشونت روانی را نیز در بر می گیرد : شامل می شود 
شکل هاي افراطی رفتار پرخاشگرانه است که احتماالً باعث « طبق تعریف او خشونت به معناي 

.»بوجود آمدن آسیب هاي مشخص به قربانی می گردد 
توان خشونت را ازنظر مفهومی به عنوان کنش و عملی در نظر گرفت که از جانب فرد بنابراین ، می 

یا افرادي و از روي اراده و آگاهی به منظور آسیب رسانی فیزیکی یا روحی به دیگران انجام می 
عملی آسیب رسان است که فرد براي پیشبرد مقاصد « در نهایت می توان گفت که خشونت . پذیرد 

.و به شکل هاي نامبرده ذیل دیده می شود » می دهد خویش انجام 
-از ضرب و شتم گرفته تا قتل ( نت فیزیکی خشو (
- از داد و فریاد ، تحقیر کالمی ، دشنام گرفته تا تهدید ( خشونت روانی(
- هرگونه ایجاد محدودیت در برقراري روابط اجتماعی با افراد (خشونت اجتماعی

)دیگر 
-تخریب اموال ( صادي خشونت اقت(

)صفحه (جدید –فصلنامه مطالعات اجتماعی شماره یک : منبع 





)بیولوژیک(عوامل زیست شناختی 

تواند منجر به خشونت و خشم هاي مغز در اثر ضربه، یکی از عوامل طبی متعددي است که میآسیب
رند درجاتی از تحریک پذیري یا خشم بکسانیکه از ضربه به سر رنج می% حدود . انفجاري شود

استفاده از الکل و مواد مخدر قبل و بعد از ضربه به سر احتمال وقوع این . کنندانفجاري را گزارش می
.مشکل را میتواند افزایش دهد

توانند به رفتارهاي خشونت بار منجر شوند، و از دهند، میبیماریهایی که مغز را تحت تاثیر قرار می
.توان به موارد ذیل اشاره کردا  میجمله آنه

سکته مغزي، مشکالت اعصاب، تومورهاي مغزي، بیماریهاي عفونی، سرع، بیماریهاي متابولیک مثل 
.پرکاري و کم کاري تیروئید، اسکلروز متعدد و لوپوسل ارتیماتی

عوامل رشدي

جربیات تربیت فرزندان، ت: کنند، از جملهبسیاري از عوامل رشد در شکل گیري خشونت مشارکت می
نظر است، عدم تکافوي اقتصادي، نبود قواعد والدین، ارتباط با همساالن، نقشی که در جامعه مد

.هاموقعیت مثبت، اثرات رسانه
ها مقابله با حوادث و سوانحراه

دهند، یا کنند، والدینی که فرزندان را مورد سوء استفاده قرار میوالدینی که پسر جوان خود را رد می
آنهایی که سابقه جنایی دارند، بیشترین احتمال را براي داشتن فرزندانی با رفتارهاي پرخاشگرانه 

خشونت افراد در منزل بخصوص وقتی فرزندان در سن پایین هستند، خشونت بیشتري را تولید . دارند
ن بیشتر خشن و آموزند میان خودشااند، میکودکانی که به خشونت عادت داده شده. خواهد کرد

هاي موثرتر ارتباط با دیگران را هدلیل این امر شاید این باشد که این کودکان را. وحشی باشند
.اند یا آنها ممکن است از اختالالت شناختی و هیجانی رنج ببرندنیاموخته

هاخشونت در رسانه

هاي سبعانه قتل. تحریک کندتواندخشونت را در جامعه ها مینمایش رفتارهاي پرخاشگرانه در رسانه
کنند که محققین برآورد می. کنیداي از خشونت را تحریک میهاي مشابهوحشتناك و آشوبناك شکل

هزار قتل، هفتاد هزار تجاوز به عنف، هفتصد شد، فقط در آمریکا ساالنه دهاگر تلویزیون اختراع نمی
.افتادهزار ضرب و شتم کمتر اتفاق می



عیعوامل اجتما

فقر زیاد، محرومیت، بیکاري، تبعیض، جدایی، درگیري در باندهاي تبهکار و مواجهه مکرر با خشونت 
. واقعی، همگی، در بروز رفتار پرخاشگرانه و خوشونت آمیز مشارکت دارند

. کنند، ریاد استهاي اقتصادي و اجتماعی کمی در جامعه پیدا میخط خشونت براي کسانیکه فرصت
.ین فقرا بدون در نظر گرفتن نژاد شایع تر از بقیه موارد استخشونت در ب

شوند، بیشتر از سفید ها، کسانیکه با فقر، جدایی، در هم گسیختگی خانوادگی بزرگ میرنگین پوست
.پوستان آمریکایی قربانی خشونت هستند تا این که در انجام خشونت دست داشته باشند



خشونت خانگی

اقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیاي امروز است، در جهانی که محیط خانه خشونت خانگی و
هاي محیط هاي ناشی از دشواريها و رنجگاهی باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند و خستگیباید پناه

ه آتش ماند کبراي بسیاري از مردم، خانه به جهنمی میبیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متاسفانه
هاي خانگی خشونت. شودورتر میدشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله

هاي دنیا و طبقات اجتماعی ي کشوري خاصی نیست، بلکه اکنون همهمخصوص جامعه یا طبقه
مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحوالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان 

.ن افزوده استآ
) حوزه(خشونت خانگی، خشونتی است که در محیط در : (توان گفتدر تعریف خشونت خانگی می
دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط پیوندد و عموماً میان افرادي رخ میخصوصی خانواده به وقوع می

).اندخونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده
نت خانگی، مراقبت سایر اعضاي خانواده با به کارگیري زور و خشو(همچنین بر اساس تعریفی دیگر 

).اعمال رفتارهایی است که از نظر جسمی، جنسی و روانی خشونت آمیز هستند
خشونت خانگی در ایران تا چند سال پیش به مفهوم پدیده و آسیبی اجتماعی اصالً مد نظر نبود، هر 

یافت، اما به صورت معمول خشونت ت انعکاس میچند برخی از موارد حاد خشونت خانگی در مطبوعا
شد، براي شد و اگر در مورد آن بحث و یا گفتگویی میبه مثابه رفتار نابهنجار فردي در نظر گرفته می

روشن کردن علل فردي رفتار خشن بود، از چند سال قبل به این طرف، سرانجام این پدیده مورد 
هایی در این زمینه صورت گرفت که از جمله آنها ت و اقدامها و محافل علمی قرار گرفتوجه سازمان

هایی با هدف بررسی و مقابله با همايها و حتی تشکیل گردتوان به برگزاري سمینارها، سخنرانیمی
شود و به اعتبار خشونت در خانه، انواع و اقسام متعددي را شامل می.هاي خانگی اشاره کردخشونت

. م بندي می باشدنوع و یا شخص قابل تقسی
خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، : خشونت خانگی به اعتبار نوع خشونت، شامل

شود و به اعتبار شخص نیز خشونت خانگی ممکن است در می... خشونت بهداشتی، خشونت مالی و 
دین و آزاري، فرزند کشی، همسر کشی، ضرب و جرح و یا قتل والیکی از اشکال همسر آزاري، کودك

ازمیان مواردي که به آن اشاره شد، آنچه بحث . خشونت فرزندان نسبت به یکدیگر ظهور و بروز کند
.باشددهد، کودك آزاري و بررسی علل و عوامل آن در محیط خانه مینوشتار حاضر را تشکیل می

تواند ی میهاي بروز آن در قالب یک مشکل و آسیب اجتماعپرداختن به کودك آزاري و علل و زمینه
هاي الزم براي پیشگیري و مقابله با آن بسیار موثر در شناخت مشکل و علل و بروز آن و ارائه راهکار

عصر (شود که، اندیشمندان قرن حاضر را ضرورت بحث مزبور از آنجا ناشی می. و راهگشا باشد
ي آنان باشد، بیش از هر اند و امروزه کودکان در جایی که باید امن ترین مکان برانامیده) کودکان 

جاي دیگر در معرض خطر هستند و در حقیقت احتمال اینکه کودکان توسط اعضاي خانواده خود 



مورد انواع آزارها قرار گیرند بسیار بیشتر از آن است که بیگانگان کودکان را در معرض این خطرات 
ي کشورهایی که به توسعه قرار دهند و از سوي دیگر در حال حاضر بخشی از منابع مادي و معنو

اند، صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی و یافتهاقتصادي و اجتماعی مطلوبتري دست
.جسمی آنان شده است

وجود ندارد، ولیکن گستردگی گزارشات در این ) کودك آزاري(هاي دقیق و صحیحی اگر چه آمار
ار موجود ساالنه بیش از سه میلیون کودك در دهد، بر اساس آمزمینه وضعیت وحشتناکی را نشان می

شود که آمار واقعی بیش از سه برابر میزان و تخمین زده می. گیرندآمریکا مورد خشونت قرار می
در ایران . شوندکودك در نتیجه بد رفتاري والدین تلف میموجود باشد، همچنین روزانه بیش از 

آزاري را در تهران و کرج گزارش دادند، که به نظر مورد کودك نشریات کشور، در سال 
رسد آمار واقعی بسیار بیشتر از این میزان باشد و آمار مذکور تنها ناظر به مواردي است که قضیه می

ها و از تمام پرده پوشی ها فرا تر رفته و در آمار به علت حاد بودن در نهایت از چهار دیواري خانه
زه ترین مطالب اداره بهداشت و روان و آموزش پزشکی نیز بیانگر این نتایج تا. منعکس شده است
مرکز تخصصی فوریتهاي پزشکی تهران ، بیش از نفر مراجعه کننده به است که از میان 

 %اند و اکثر آنان توسط والدین با استفاده از کمربند کودکان مراجعه کننده سابقه آزار جسمی داشته
.اندو شتم و جرح قرار گرفتهو تسمه مورد ضرب

اي است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها هاي موید این نکته  است که کودك آزاري پدیدهآمار
شیوع دارد و کودکان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و سنی بیش از همه در معرض خشونت و آزار 

قتصادي و اجتماعی نیز برخوردارند، هاي حقوقی، ادیدگی قرار دارند و در مقابل از کمترین حمایت
اي که هنوز هم قله, دانش و اطالعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر قله یک کوه یخی است

توان کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطالعات دقیقی را نمیبسیاري آن را قلمرو خصوصی تلقی می
.در خصوص پدیده مزبور بدست آورد

هخشونت و مدرس

بحث درباره خشونت و ناسازگاري بدون بحث درباره مدرسه، امکان پذیر نیست زیرا پدیده خشونت 
والدین باید ارتباط مستمري با مسئوالن . دهدعمدتاً در محیط مدرسه و یا در راه مدرسه روي می

اي براي مبارزه مهمدرسه فرزندنشان بر قرار سازند و اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهند تا برنا
.با پدیده خشونت در محیط مدرسه تهیه شود و از این طریق به فرزند آنها کمک کند
شود و مقاومت و برخی کارشناسان معتقدند رفتار خشونت گرا در ایاالت متحده آمریکا، تحمل نمی

فتارهاي شایسته مدارس باید قوانین شفافی براي ر. آیددفاع از خود، نوعی ارزش فرهنگی به شمار می
گرا تمام کودکان خشونت. هاي ناشایست در نظر بگیرندهایی جدي براي رفتارتهیه کنند و مجازات



باید بفهمند که رفتار آنها در محیط مدرسه تحمل نخواهد شد و تمام کودکان قربانی خشونت نیز باید 
دخالت . برخوردار خواهند شدباور کنند در صورت مراجعه به مسئوالن مدرسه، از حمایت جدي آنها 

به حل مشکل او ) چه کسانی قربانی خشونت هستند(مشاور اجتماعی مدرسه در مورد مشکل مایکل 
گرا را به مایکل آموزش داد و تاکید کرد که براي حل این او شیوه مقابله با کودکان خشونت. انجامید

مسئوالن . الن مدرسه کمک بخواهدمشکل نباید به تنهایی وارد عمل شود و حتماً باید از مسئو
مدرسه، افراد آموزش دیده در زمینه نحوه برخورد با پدیده خشونت در مدارس را به کار گرفته و در 

تمام افرادي که در مدرسه مشغول . آموزان کردندهاي دانشساعات زنگ تفریح، آنها را ناظر فعالیت
بایستی پدیده خشونت را م و کارمندان دفتري، میبه کار هستند، اعم از معلمان، ناظم، مدیر، مستخد

اي جامع براي مقابله با این ناهنجاري توان برنامهتنها در این صورت است که می. جدي بگیرند
این برنامه همچنین باید شامل آموزش کودکانی باشد که داراي . رفتاري در مدرسه تهیه کرد

ی و کند ذهنی هستند، زیرا چنین کودکانی معموالً بیش هاي یادگیري بوده و یا دچار کم توجهناتوانی
مشارکت و همکاري والدین نیز نقشی حیاتی در موفقیت چنین . شونداز دیگران قربانی خشونت می

.ها مطلع شده و در خانه نیز آن را اجرا کنندوالدین باید از ماهیت این برنامه. اي داردبرنامه
رمز موفقیت در مقابله با این . وع فراوانی در مدارس داردخشونت، معضلی اجتماعی است که شی

.پدیده، در همکاري تنگاتنگ اولیاء و مربیان نهفته است

توانند بکنند؟والدین چه می

. تمام متخصصان معتقدند قدرت نفوذ والدین مهمترین عامل بازدارنده خشونت در کودکان است
بایستی خشونت گرایی را جدي بگیرند، زیرا این نه میبزرگساالن، هم در مدرسه و هم در محیط خا

کودکان قربانی خشونت اغلب از . رودمشکل به طور خود بخودي و به مرور زمان از بین نمی
در بدترین حالت، والدین به . کنندتوجهی والدین خود نسبت به مشکلی که دارند شکایت میبی

و در بهترین حالت به ) گفت، تو هم مقابله به مثل کناگر کسی به تو زور:( کنندفرزندشان توصیه می
فراموش کردن رفتاري ناشایست، ممکن است در اصالح ) فراموشش کن:( گویندفرزندانشان می

قربانیان خشونت، معموالً . برخی از رفتارها موثر باشد، ولی در مورد برخورد با خشونت کارایی ندارد
از سوي دیگر، این . گرا را فراموش کنندو اذیت کودکان خشونتتوانند آزاربسیار حساس بوده و نمی

هاي ارائه شده به کودکان گاهی اوقات، توصیه. نوع آزارها گاهی فیزیکی بوده و قابل فراموشی نیست
مثالً، هیچ کس به کارگري که از همکارش . بندیمرا در مورد مشکالت مشابه بزرگساالن، به کار نمی

کند که واکنشی در برابر او نشان ندهد و موضوع را فراموش کند، اما ه نمیخورد، توصیکتک می
تشویق به مقابله به مثل . کنند که در واقع کار صحیح نیستاي میهمواره به کودکان چنین توصیه

تر و منزوي تر از کودکان نیز بدترین نوع توصیه است، زیرا کودکان قربانی خشونت معموالً ضعیف



همین شکست، به تسلط . شک شکست خواهند خوردوده و در صورت مقابله به مثل، بیگرا بخشونت
مقاومت در برابر کودکان . شودبیشتر کودکان خشونت گرا و ترس بیشتر قربانیان آنها منجر می

اي مواقع موثر باشد، ولی کتک کاري و مقابله به مثل قربانیان، گرا ممکن است در پارهخشونت
اگر .هایی شخصیتی مناسبی براي فرزندان خود باشندوالدین باید الگو. نخواهد بودمعموالً موثر 

کنند، احتماالً کودکی مشاهده کند که والدین او براي رسیدن به اهداف خود از خشونت استفاده می
والدین باید سعی کنند اختالفات خانوادگی را بدون استفاده از خشونت حل . خود نیز چنین خواهد کرد

تري را خواهند یافت تا او را خورند، عاقبت کودك ضعیفکودکانی که از والدین خود کتک می. نندک
والدین باید از ریشخند کردن فرزندان و اهانت به آنها خودداري کنند تا فرزندشان نیز .کتک بزنند

ر فرزندشان والدین باید حس مسئولیت و کمک به همنوعان را د.چنین رفتاري با دیگران نداشته باشد
ها و احساسات اگر کودکی به دوستانش کمک کرد، او را تشویق کنید، اگر به نیاز. تقویت کنند

به این ترتیب، شرایط . دیگران توجه کرد، به او نشان دهید که از این رفتار او بسیار خرسند هستید
.شته باشدسازید تا رفتار متعادلی با دوستانش دامناسبی را براي فرزندتان فراهم می

بسیاري از والدین، به رغم اینکه الگوي . والدین باید به خصوصیات مثبت فرزندشان بیشتر توجه کنند
هاي خشن آنها رفتاري مناسبی براي فرزندان خود نیستند و حتی به طور ناخوآگاه باعث تقویت رفتار

بیاموزند که براي تغییر رفتار والدین باید . شوند، تمایلی ندارند که فرزندانی شرور داشته باشندمی
. هیچ کسی دوست ندارد قربانی خشونت شود. بایستی رفترا خودشان را تغییر دهندفرزندشان، می

این کار . گرا را به فرزند خود بیاموزندوالدین باید راهبردهاي موثر برخورد با خشونت کودکان خشونت
را مدرسه مکان مناسبی براي بروز خشونت آمیز نخواهد بود زیبدون کمک مسئوالن مدرسه موفقیت

.  بین کودکان است
انواع قربانیان خشونت


-) دهندکه اکثریت قربانیان را تشکیل می( قربانیان منفعل -:اندقربانیان خشونت دو دسته

.پذیرقربانیان تحریک
قربانیان منفعل

گرا بوده و قادر به دفاع از ان قلدر و خشونتتر از کودکاین نوع کودکان، معموالً کوچکتر و ضعیف
شود بارها تسلیم پذیري آنها باعث می. کننددرنگ گریه میآنها براحتی تسلیم شده و بی. خود نیستند

عموماً مضطرب و ناآرام بوده، از ) یا افراد(این نوع کودکان . و بارها مورد آزار کودکان قلدر قرار بگیرند
.زنندو حتی براي دفاع از خود نیز کسی را کتک نمیآسیب دیدن وحشت دارند

این نوع . آنها از اعتماد به نفس بسیار ضعیفی برخوردارند و به نجات از این وضع امیدي ندارند
هاي الزم براي برقراري روابط اجتماعی با کودکان هم سن خود بوده و قادر کودکان، فاقد مهارت



هاي بنابر این، قادر نیستند شیوه. روابطی دو جانبه برقرار سازندنیستندبا دیگران شوخی کنند و یا 
.مقابله با کودکان قلدر را اجرا کنند

کودکان تحریک پذیر

این نوع کودکان که بر خالف کودکان منفعل، براحتی قابل شناسایی نیستند، در صد کمی از قربانیان 
را ناراحت و مسخره کرده و حد و مرز هیچ آنها معموالً سایر کودکان. دهندخشونت را تشکیل می

شود و چون قادر نیستند هاي آنها اغلب به مشاجره و دعوا ختم میشوخی. کنندچیزي را رعایت نمی
متاسفانه والدین این نوع کودکان . همیشه بازنده هستند, از لحاظ لفظی و فیزیکی از خود دفاع کنند
. دانندو اغلب، آنان را الیق شکست و مستحق تنبیه میقضاوت درستی در مورد رفتار آنها ندارند

این کودکان . شوندمعلمان نیز چنین کودکانی را دوست ندارند و از کتک خوردن آنها خوشحال می
آنها اغلب، . توانند بر نکات مهم تکالیف مدرسه تمرکز کننددچار، کم توجهی دیگران بوده و نمی

ا هنوز فعالیتی را به پایان نرسانده سریعاً مشغول فعالیت دیگري شده کنند زیرتکالیف خود را تمام نمی
والدین و . شوندگیرند و از ادامه فعالیت خود غافل میو یا توسط محرکی خارجی تحت تاثیر قرار می

مسئوالن مدرسه باید این نوع کودکان را شناسایی کرده و مانع از قربانی شدن آنها در برابر خشونت 
. شوند

شوندوقتی که قربانیان خشونت بزرگ می

اي خواهند داشت؟ کودکانی که در درون تحصیلی خود گرفتار خشونت و آزار و اذیت هستند چه آینده
بدیهی ترین پاسخ به این سوال این است که این نوع تجربه، تاثیري منفی در زندگی آنها خواهد 

یاد آوردن کودکی همراه با تحمل آزار و اذیت دیگران، باعث ناراحتی عمیق بزرگساالن به . گذاشت
هاي آزار دهنده آنها را هرگز فراموش آزار را به یاد دارند و روشآنها نام کودکان مردم. شودمی

ه و تاکنون تحقیقاتی کافی در زمینه تاثیر خشونت در بزرگسالی قربانیان آن انجام نگرفت. کنندنمی
اند که پسران قربانی، بیشتر تحت تاثیر فشار برخی از محققان پی برده. اي منسجم وجود نداردنظریه

برخی دیگر معتقدند کودکان قربانی اعم از پسر یا دختر، . قرار داشته و اعتماد به نفس کمتري دارند
صوصیات خود را به این افراد، خ. ترسو و خجالتی بوده و فاقد شهامت مقابله با مشکالت هستند

فرزندان خویش منتقل کرده و هنگامی که به تعادل شخصیتی رسیدند، به نحوي افراطی از فرزندان 
کودکان ضعیف، به دلیل وحشت از کودکان قلدر، از مدرسه گریزان بوده و دچار . کنندخود حمایت می

این نوع . ر نگرفته استاثرات دراز مدت این مشکل هنوز مورد مطالعه قرا. شوندافت تحصیلی می
برخی از آنان، هیچگاه بزرگ . کودکان احتماالً موفقیتی در طی مدارج عالی تحصیلی نخواهد داشت

هایی تدوین هاي مبارزه با خشونت، در پی وقوع چنین خودکشیبرنامه. کنندشوند و خودکشی مینمی
. شده است



شوندگرا بزرگ میوقتی کودکان خشونت

ناراحت نباش آنها روزي به : (گویندین، به فرزند مورد آزار و اذیت قرار گرفته خود میبرخی از والد
گرا در بلند اشخاص خشونت. این سخن آنها ممکن است صحیح باشد.) سزاي اعمالشان خواهند رسید

هاي غیرآنها معموالً در سنین پایین گرایش به فعالیت. مدت گرفتار رفتار ناشایست خود خواهند شد
.شوندقانونی یافته و به هنگام بلوغ، پنج برابر بیش از کودکان متعادل، مرتکب جرائم اجتماعی می

ها و مشاجرات هاي اجتماعی الزم براي برخورد مناسب با درگیريگرا فاقد مهارتکودکان خشونت
ي فرار از این ناتوانی به آنها برا. شودشوند، این ناتوانانی در آنها بارزتر میبوده و به تدریج که بالغ می

شوند و از همسر یا فرزندان خود سوء آنها دچار افت تحصیلی می. برندهاي خشونت آمیز پناه میرفتار
این افراد معموالً تن پرور بوده و تمایل به انجام کارهایی دارند که سود فراوان و . کننداستفاده می

. ب جرائم مختلف اجتماعی هستندزحمت کمی داشته باشد و در نتیجه، مستعد ارتکا

شناسایی و دخالت اولیه

هاي خشونت و ناسازگاري در به همین دلیل، اطالع از نشانه. کلید حل این مشکل، شناسایی آن است
تر تر و منفعلتر، خجالتیکودکان قربانی خشونت، معموالً ضعیف. سنین ابتدایی، اهمیت بسیاري دارد

والدین بایستی نسبت به بروز این خصوصیات در کودکان خود . گار هستنداز کودکان قلدر و ناساز
کودکان کند . هاي ناسازگار قرار گیردهوشیار باشند، زیرا فرزندشان ممکن است مورد آزار و اذیت بچه

ذهن، کودکانی که مشکالتی در یادگیري دارندو یا دچار کم توجهی هستند، طعمه مناسبی براي 
.آیندمار میکودکان شرور به ش

اگر متوجه . هاي اجتماعی متناسب با سن خود هستندکودکان قربانی خشونت معموالً فاقد مهارت
کند، هشیار یابی مشکل دارد و یا قواعد روابط اجتماعی را درك نمیشدید که فرزندتان در دوست

اي که هشدار دهندههاينشانه. باشید که ممکن است مورد اذیت و آزار کودکان ناسازگار قرار گیرد
: بایستی به آنها توجه کنند، عبارتند ازوالدین می

گم کردن وسائل-
نخوردن ناهار-
هاپارگی لباس-
زخمی شدن بدون داشتن توضیحی براي آن-
)تمارض(بیماري -
حوصلگیبی-
مشکل درباره مدرسه-
ترس از رفتن به مدرسه-



گیريانزوا طلبی و گوشه-
ن دوستنداشت-
هاي گروهیدوري از فعالیت-

. مربی بهداشت مدرسه، بهترین فرد براي کسب اطالع درباره رفتار کودکان در محیط مدرسه است
. هاي گروهی بیابنداي براي دوري از فعالیتتا بهانه. کنندکودکان ضعیف، بارها به او مراجعه می

آنها دچار کم خوابی، . المتی آنها ارتباط داردفشارهاي روانی قربانیان خشونت به نوعی با وضعیت س
.شوندآنها غمگین بوده و دچار شب ادراري می. شوندسر درد و دل درد می

ها را در فرزندتان مشاهده کردید، به جاي فشار آوردن به او براي ترك خصوصیات یاد اگر این نشانه
ین باید در مورد مشاهده این والد. اش مشورت کنیدشده، بهتراست با مربی بهداشت مدرسه

خصوصیات بسیار هوشیار باشند، در جلسات اولیاء و مربیان شرکت کنند و نسبت به وضعیت 
کند هاي فرزندتان به شما کمک میشناخت دوستان و فعالیت. تفاوت نباشندفرزندشان در مدرسه بی

کند با فرزندتان به او کمک میارتباط نزدیک . تا در صورت بروز مشکلی براي او، سریعاً مطلع شوید
خب، (این ارتباط، باید فراتر از طرح سوالی ساده مانند . تا بتواند مشکالتش را با شما مطرح سازد

اش تماس اگر احساس کردید فرزندتان مشکلی دارد، با مسئوالن مدرسه. باشد) مدرسه چطور بود؟
سعی کنید با معلم و ارتباط برقرار کرده و اگر مدرسه با شما همکاري نکرد، مایوس نشوید و. بگیرید

. با کمک هم به مشکل فرزندتان رسیدگی کنید
گراهایی براي برخورد با کودك خشونتپیشنهاد

کودکان نباید به . جذبه و قدرت نفوذ والدین، مهمترین عامل بازدارنده قربانی شدن کودکان است
اي ندارد و تشویق توصیه به فراموش کردن ماجرا، فایده. تنهایی با افراد شرور و ناسازگار برخورد کنند

ارتباط کودکان شرور . فایده که حتی خطرناك استآنها به مقابله به مثل و کتک کاري نیز نه تنها بی
و کودکان منفعل، بر اساس قدرت استوار بوده و چون کودکان قلدر قویتر از کودکان منفعل هستند، 

در این صورت، آنها عالو . دو گروه، کودکان منفعل شکست خواهند خورددر صورت بروز درگیري این
در چنین شرایطی، هر . بر آسیب دیدن و زخمی شدن، مورد آزار و اذیت بیشتري قرار خواهند گرفت

اید که چه کارهایی را نباید شما تا کنون دریافته. کودك منفعل به یک بازنده دعوا معروف خواهد شد
. ها دوري از مقابله استاین است که چه کارهایی را باید بکنید؟ یکی از موثرترین راهبکنید اما سوال

شود بهتر است که مسیرش را تغییر اي از کودکان شرور روبرو میکودکی که در حال قدم زدن با عده
ی حماقت درگیري بی مهابا با افراد شرور نه تنها افتخار نیست بلکه نوع. دهد تا با آنها برخورد نکند

گاه براي اثبات شهامت خود، خود شما در صورت مشاهده خطرناك بودن یک مسیر هیچ. است
دوري از این خطر نشانه ضعف نیست بلکه نشانه هشیاري و عقالنیت . کنیدآگاهانه آنرا انتخاب نمی

دیگري را به هاي رو، باید راه حلاز این. ها مصداق نداردالبته راه حل در تمامی موقعیت,فرد است 
.فرزندتان بیاموزید



کمک خواستن

والدین نیز باید فرزندشان را به این امر . ها کمک بخواهندکودکان ضعیف باید بتوانند از بزرگتر
. به آنها بگویید اگر به کمک دیگران احتیاج داشتند، به شما یا معلم خود مراجعه کنند. تشویق کنند

.شونت برخورد کنندآنها نباید به تنهایی با مشکل خ

شوخی کردن

استفاده . توان از موقعیتی خطرناك گریختبرخی متخصصان معتقدند با استفاده از شوخی کردن می
کودکان قربانی ممکن است فاقد چنین مهارتی باشند، زیرا در . از این روش، نیازمند مهارت است

به هر حال، یکی از . گرفتندقرار نمیصورت برخورداري از چنین مهارتی، هیچگاه مورد آزار و اذیت
.هاي گریز از ناسازگاري و خشونت، شوخ طبعی استهرا

مقاومت در برابر کودکان خشونت گرا

اگر کودکان دیگري ناظر . اگر فرزندتان تنها بود، بهترین راه حل، مقابله کردن در برابر خشونت است
گاهی اوقات شنیدن جمالتی . شود با او دعوا کندیکودك قلدر براي خودنمایی مجبور م. صحنه باشند

موجب صرف نظر کردن کودك قلدر ) توانی مرا اذیت کنیتو نمی(یا ) شوممن تسلیم تو نمی:( مانند
اگر فرزندتان احساس کرد با گفتن چنین جمالتی اوضاع وخیم تر خواهد شد، به . شوداز درگیري می

.کند، از چنین جمالتی استفاده کندو را همراهی میاو بگویید هنگامی که فرد بزرگسالی ا

گفتگو کردن

توانند درباره غیر منطقی کودکانی که قدرت بیان خوبی دارند، در صورت رویارویی با کودك قلدر، می
.این شیوه در برخی موارد موثر بوده است. بودن خشونت با او گفتگو کنند

موافقت با کودك قلدر

اگر کاله فرزندتان را . ازگار موافقت کنید، در بیشتر موارد درگیري ایجاد نخواهد شداگر با کودك ناس
کند آن من هم این کاله را دوست ندارم، اما پدرم مجبورم می:( تواند به آنها بگویدمسخره کردند، می
.در این صورت کودك ناسازگار انگیزه خود را از دست خواهد داد) را روي سرم بگذارم



گفتن با خودسخن 

بعضی از کودکان براي کاهش فشار روحی و تحمل موقعیتی که در آن قرار دارند، با خود سخن 
:( توانند موقعیت را بسیار ساده تلقی کنند و به خود بگویندآنها می. دهندگویند و خود را دلداري میمی

ین سادگی قضیه تمام اگر خواستند با من درگیر شوند، از دیگران کمک خواهم خواست و به هم
.)خواهد شد

کارآیی هر یک از آنها به روحیه هر فرد . هاي پیشنهاد شده، بهتر از دیگري نیستهیچ یک از راه حل
.گیردو موقعیتی بستگی دارد که در آن قرار می

فصل دوم
 



ها ، علل و عوامل موثر در بزهکاري و جرمزمینه
جرم چیست؟

هاي ها و مکانتعریفی از جرم نشده است که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمانهنوز تا کنون
دلیل این امر آن است که این پدیده بر حسب نظر دانشمندان و محققان . مختلف واجد ارزش باشد

داراي مبانی و صورت گوناگون بوده که اگر همه آنها با یکدیگر در نظر گرفته شوند مشاهده خواهد 
باشند به سخنی دیگر گاهی معانی نه تنها نزدیک به هم نیستند بلکه کامالً ضدو نقیض میشد که

شود بر حسب نظر دیگري نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود آنچه از نظر یکی جرم محسوب می
.نگیرد بلکه امکان دارد که حتی عمل پسندیده به شماره آید

روش، شغل و حرفه خود به جرم توجه کرده، آن را علت این امر آن است که هر کس بر حسب 
کند و جرم را آن دسته از اعمال تعریف می نماید، مثالً جامع شناس به موضوع اجتماعی توجه می

اي که به عدالت مطلقه پاي داند که با ضوابط و ارزشهاي اجتماعی مغایر است، دستهضد اجتماعی می
.ه بر خالف اخالق و عدالت باشددانند کبند هستند جرم را هر عملی می

بینی شده جرم در جرم شناسی نه تنها فعل و ترك فعلی را که در قانون براي آن مجازات پیش
بینی نشده باشد نامند، بلکه هر عملی را که مضر وضع اجتماعی بوده، هر چند در قانون جزا پیشمی

نظر از اختالفات موجود در ارائه تعریف صرف. دهندنیز به عنوان جرم مورد بررسی و پژوهش قرار می
تعریف دقیق جرم از . توان گفت که مفهوم جرم از سه نقطه نظر قابل بررسی استواحد از جرم، می

نظر اجتماعی باید در چارچوب شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان و جامعه مورد نظر صورت گیرد تا با 
هاي فرهنگی، اجتماعی، اي معیارها و کیفیت مایههاي افراد آن جامعه که برمبننظرها و اندیشیه

.اقتصادي، و سیاسی آن قرار دارد، منطبق باشد
جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن : گویدامیل درکیم جامعه شناس فرانسوي می

.شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند، جرم محسوب استهر اجتماع ناشی می
این نظم در عصري . بر این جرم از نقطه نظر اجتماعی، عملی است که نظم اجتماعی را نقض نمایدبنا

دهد میباشد تعریفی که رافائل گاروفالو از جرم متناسب با افکار و عقاید متعارف همان عصر می
و جرم هر نوع اهانتی است که در زمان هر کشور نسبت به احساسات: متوجه همین نقطه نظر است

.سجایاي احسان و امانت و درست کاري انجام شود
:تعریف جرم از نقطه نظر قانونی) الف

بینی نموده، براي ترك و است از عمل یا ترك عملی که قانون آن را پیشاز نظر قانونی، جرم عبارت
که به عبارت دیگر جرم عمل یا خودداري از عملی است . یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده باشد

.مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماعی بوده، از همین حیث براي آن مجازات تعیین نموده باشند
: تعریف ذیل را ارائه داده استقانون مجازات اسالمی مصوب سال ماده 



.)شودهر فعل یا ترك فعلی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می( 
: نقطه نظر روانشناسیتعریف جرم از) ب

عبارت از رفتاري که صورت عادي و نرمال نداشته و یا خارج از تعادل روانی و رفتاري ) انحراف(جرم 
. فرد باشد

هاي مختلف در زمینه سبب شناسی جرایمدیدگاه

-شیمیایی و عصب شناختی-هاي زیستنظریه:
کمبود ویتامین و مواد معدنی در ارتکاب شیمیایی، تعیین نقش-هاي پژوهش زیستیکی از زمینه

هیپ چن کمبود ویتامین را یکی از علل اصلی فزون کنشی در کودکان و نوجوانان . جرم بوده است
.داندمی

ویس بر این باور است که خطر بروز بزهکاري در کودکان فزون کنش به مراتب بیش از کودکان 
.دیگر است
اي مانند سطوح پروتئینی، کربوهیدرات، و قند با رفتار تغذیههاي دیگري ارتباط عوامل در پژوهش

هاي حساسیتی، جنایی، بررسی شده است و بسیاري از پژوهشگران نیز تاثیرات هورمونی، واکنش
.اندهاي غذایی و آلودگی سرب را مورد توجه قرار دادهافزوده

رود، مقایسه گروههاي مجرم و ر میفیزیولوژیکی بکا-راهبردي که معموالً در تحقیات با زاویه عصب
نگار وري به وسیله موجسنجش این کنش. فیزیولوژیکی است-وري عصبغیر مجرم از زاویه کنش

هاي پنجم و ششم قرن بیستم وجود امواج نابهنجار مغزي را با در دهه . گیردمغزي انجام می
برخی از ) همان منبع.  (ه میدانستندآمیز وابستهاي جنونجنایتهاي غیر معمول مانند ارتکاب قتل

اند وجود نابهنجاري امواج تحقیقات در مورد مبتالیان به اختالل شخصیت ضد اجتماعی نیز توانسته
.اند، ثابت کنندتر و پر خاشگرتر بودهبه خصوص در آنهایی که خشن-مغزي را

-گري در باره رفتار جناییروان تحلیلموضع گیري :
به عنوان معلم کودکان دچار اختالل و بزهکار به درك و درمان این کودکان و خانواده : آیش هورن

توانند وي با تحقیق در مورد بزهکاران به این نتیجه رسید که عوامل محیطی نمی. آنها توجه داشت
ند نامبه تنهایی تبیین کننده جرائم باشند بلکه یک زمینه زیربنایی که وي آن را بزهکاري پنهان می

.کندکودك را از لحاظ روانشناختی براي یک زندگی مجرمانه آماده می
در خالل تحول به هنجار و با . داندآیش هورن نخستین روابط کودك با جهان را غیر اجتماعی می

شود و رفتار خود را با قوانین شکل گیري من و بروز اصل واقعیت، کودك بیش از پیش اجتماعی می
با این حال برخی از کودکان در فرایند اجتماعی شدن  دچار انحراف . یکندمحیط خویش منطبق م



آیش هورن این وضعیت را غیر اجتماعی . شوند و موجب میشوند تا بزهکاري پنهان غلبه یابدمی
از این . دهندالکساندر و همکاران وي نیز اصل واقیعت را مبناي تبیین جرم قرار می. کندتوصیف می

هاي بالفاصله خویشتن بمنظور دستیابی به ی است که در به تعویق انداختن ارضاءدیدگاه مجرم کس
توان است یا به عبارت دیگر در گذار از اصل لذت به اصل واقیعت با شکست فواید دراز مدت بیشتر نا

.مواجه شده است

- نظریه دلبستگی     :
سال زندگی به عنوان عامل تعیین کودك در خالل نخستین-این نظریه بر کیفیت دلبستگی مادر

نکته کننده تحول شناختی و اجتماعی سالهاي بعدي متمرکز است، در نظریه دلبستگی همواره بر 
.تاکید شده است

با کودك براي سالمتی    روانی اش ) یا جانشین دائم وي ( رابطه گرم، نزدیک و پیوسته مادر ) الف
.ضروري است

.شودرد شدگی از سوي وي، در اغلب بزهکاران دیده میجدایی از مادر و یا ط) ب
از . در نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دلبستگی به دیگران در مهار رفتارهاي انحرافی نوجوانان دارد

توان از خانواده، همساالن و هم مدرسه نام برد از نظر هیرشی هر هاي دلبستگی میمهم ترین زمینه
. ا کاهش یابد، فرد آماده انجام رفتارهاي انحرافی استهگاه این پیوندها و دلبستگی

نوجوانان همراه با روابط خشن و -توان چنین فرض کرد که تعارضات والددر یک مدل جدید می
امیدي میشود و احساس ناکامی نگرشهاي ضد نا-خصومت آمیز در خانواده منجر به احساس ناکامی

ش ضد اجتماعی برانگیخته شده، منجر به رفتارهاي انحرافی در انگیزد و نگراجتماعی را در فرد بر می
.گرددنوجوانان می

-ابزاري_یاد گیري کنشی  :
اصل بنیادي این نظریه را که اسکینر بیان کرد، این است که هر رفتار به علت تغییراتی که در محیط 

افزایش فراوانی آن منجر میگردد و یابد پیامدهاي خوشایند هر رفتار بهکند، استقرار میفرد ایجاد می
آن اصل موضوعی که براساس. در حالی که پیامدهاي منجر کننده کاهش فراوانی آن را در پی دارند

رفتار مجرمانه با . دهد،بسیار ساده استابزاري مبناي رفتار مجرمانه را تشکیل می-شرطی کنشی
از دیدگاه اسکینر انسانها به هنگام تولد نه . شودهایی که به همراه دارد آموخته و تحکیم میتقویت

.دهدخوب و نه بد هستند و فرهنگ جامعه و محیط به رفتار آنها شکل می
هاي فطري یا شخصیتی که به رفتار مجرمانه اسکینر بر این باور بود که کوشش در دستیابی به زمینه

ساخته محیطی هستند که در آن اي است چرا که در نهایت انسانهافایدهشود، کار بیمنتهی می
پس از دیدگاه اسکینر اگر ما بخواهیم جرم را حذف کنیم باید جامعه را از راه . کنندزندگی می



ترین سطوح سنی اي را طراحی کنیم که اعضاي آن از پایینمهندسی رفتاري تغییر دهیم و جامعه
دریافت نخواهند کرد در حالی که به بیاموزند که در صورت سرپیچی از قواعد و قوانین، تقویتی را 

.هنگام اطاعت از آنها تقویت خواهند شد

-نظریه یادگیري اجتماعی  :
نظریه یادگیري اجتماعی بر این اصل استوار است که بر اساس مشاهده الگو و بخصوص  الگوي 

مشاهده شده را آموزد که چگونه رفتارافراد موفق و داراي منزلت اجتماعی، فرد در سطح شناختی می
روي آورد . کندانجام دهد، بدین ترتیب اگر فرصتی پیش آید و بستر رفتارهاي آینده را فراهم می

اي در وهله نخست در کند که یادگیري مشاهدهیادگیري اجتماعی نسبت به جرم، این نکته را القا می
رهنگی مانند تلویزیون و خانواده،خورده فرهنگ هاي غالب و نمادهاي ف. گیردسه چارچوب جاي می

پس تبیین اعمال مجرمانه را باید در الگوهاي . دهندکتاب که بخشی از محیط اجتماعی را تشکیل می
تقویت اعمال . رفتاري درون خانوادگی گروه همساالن، تلویزیون، سینما و جز آن جستجو کرد

هاي جرم فی از تقویت کنندهمجرمانه مبتنی بر منابع درونی و بیرونی است و که کارشناسان به طی
.کندمانند پاداش ملموس، پاداش اجتماعی و مشاهده رنج دیگران اشاره می

-نظریه افتراقی:
روانشناسان اجتماعی بر این باوراند که رفتار مجرمانه یا انحراف آمیز مانند تمامی رفتارهاي دیگر 

ن رفتاري با کدام شخص، براي چه مدتی شود و مساله اصلی تعیین این نکته است که چنیآموخته می
ها چیست و در چه و با چه حد فراوانی، تداعی شده است و یا آن که معناي شخصی این تداعی

.انداي از تحول فرد ایجاد شدهبرهه
هاي شود که تعاریف مساعد درباره تخلفبر حسب دیدگاه اجتماعی یک فرد هنگامی مجرم می

بنابر . نامساعد در باب آنها پذیرفته باشد، این اصل همخوانی افتراقی استقانونی را بیش از تعاریف 
آید، بلکه آنچه این رفتار مجرمانه نه تنها به علت همنشینی یا تماس با افراد مجرم به وجود نمی

شمارند انتقال بیشتر اهمیت دارد، پیامدهایی هستند که توسط آنهایی که برخی از تخلفات را مجاز می
.بدیامی



-دیدگاههاي شناختی :
هایی که با مجرمان انجام شده است به الگوي تفکري مشخص کننده تمامی با کمک مصاحبه

مجرمان مانند تفکر عینی، شکست درهم احساسی با دیگران، فقدان تصور درست از زمان، تصمیم 
اما باید گفت که دیگر .  ه اندهاي غیر مسئوالنه و ادراك خویشتن به منزله قربانی، دست یافتگیري

اند و در تحقیقات جدیدتر در جهت دستیابی الگوهاي شناختی مجرمانه از این روي آورد تبعیت نکرده
.تر بین مجرمان و غیر مجرمان کوشش شده استبه تابع تغییر پذیرهاي شناختی مشخص

خانواده و اهمیت آن

ترین نهاد جامعه تلقی ده را کوچکترین و مهمجامعه شناسان و متخصصین علوم رفتاري، خانوا
خانواده در تربیت اخالق و . محیط خانواده در تشکیل شخصیت انسان بسیار موثر است. کنندمی

اي ایفا العادهتواند نقش فوقجهت دادن افراد به سوي انسانیت و پرورش و تکوین شخصیت آنان می
تشکیل آن را براي حیات اجتماعی بسیار مهم در ادیان مختلف بخصوص اسالم خانواده و. کند
بسیاري از جامعه شناسان . کننددانند چنانچه جوانان را به تشکیل خانواده و امر ازدواج تشویق میمی

ترین مرحله هاي نخستین و مهمال ترین نهاد براي گروههمانند اگوست کنت، خانواده را اولین و ایده
. دانندجامعه پذیري فرد می

هاي ز مهم ترین وظایف خانواده تربیت و پرورش فرزندانی سالم، با نشاط، خالق و پایبند به ارزشا
کنند با آموختن ارزشهاي پسندیده به براي این منظور پدر و مادر همواره تالش می. اجتماعی است

آید پیش میحال این سوال . هاي اجتماعی مصون سازندفرزندان، آنها را در مقابل انحرافات و آسیب
که با توجه به عوامل آسیب زائی که بر سر راه جوانان وجود دارد، چه باید کرد تا آنها بتوانند در برابر 

آیا باید سعی در پاك سازي عوامل انحراف و . این عوامل مقاوم بوده، به انحراف کشیده نشوند
صحیح فرزندان خود آنان را در هاي اجتماعی از سطح جامعه نمود و یا اینکه خانواده با تربیتآسیب

آید که هر دو راه به موازات یکدیگر باید مقابل هرگونه آسیب اجتماعی مقاوم سازد البته به نظر می
انجام گیرد، اما با توجه به اینکه راه اول یعنی پاك سازي محیط اجتماعی از عوامل آسیب زا همیشه 

پس . مکن است منجر به لغزش نوجوانان گرددمقدور نیست و در هر حال شرایطی وجود دارد که م
این خانواده است که با پرورش فرزندانی توانا، مصمم، متکی به نفس و با ایمان، آنها را در برخورد با 

، با )خانواده(بعضی عقیده دارند که فرزندان از طریق .داردشرایط آسیب زا مقاوم و مصون می
کنند و از انحراف به دور ها در جوانی رفتار میمین ارزششوند و مطابق ههاي جامعه آشنا میارزش

دیگر نیز همبازیها و گروه همساالن را دانند و بعضیاي نقش مدرسه را خیلی مهم میعده. مانندمی
اي در در واقع همساالن نقش تعیین کننده. آورندمسئول رفتارهاي مناسب و نامناسب به حساب می

دنوع رفتار نوجوانان دارن



براي اینکه نوجوانان ما بتوانند با پیشنهادات نادرست همساالن خود مخالفت کنند و مطابق با 
تا چنانچه در . هاي تصمیم گیري را یاد بگیرندهاي جامعه رفتار نمایند، باید در خانواده مهارتارزش

ن قبیل موارد این چنین شرایطی قرار گرفتند به راحتی و بدون هیچ خجالتی نه بگویند در واقع در ای
.به موقع، اساس پیشگیري از انحرافات اجتماعی است) نه گفتن(

توانند در بطور مثال، پدر و مادر می. هاي تصمیم گیري در فرزندان، کار دشواري نیستایجاد مهارت
موقع خرید وسایل مورد نیاز کودك نظر او را نیز بپرسند تا کودك به تدریج احساس کند که باید 

نکته دیگر این است که همه انسانها نیاز به محبت، . ش تصمیم بگیرد و مسئول رفتارش باشدخود
این نیاز در نوجوانان و جوانان بیشتر بوده، از اهمیت بسیار زیادي . توجه و تائید از طرف دیگران دارند

اهمیت ندهند، ممکن اگر پدر و مادر این نیازهاي فرزندان خود را نشناخته و یا به آنها . برخوردار است
. است افراد دیگري به این نیازها توجه کرده، از همین طریق آنها را به کجروي و فساد بکشانند

علل و عوامل خانوادگی موثر در بزهکاري

سوال اساسی براي نظریه پردازان و محققان این است که چه سازوکارها و عواملی در کار هستند که 
هاي مربوط به بزهکاري را به چهار گروه نظریه. گردندو نوجوانان میموجب بزهکاري در کودکان 

هاي فرآیند اجتماعی هاي ساختار اجتماعی، نظریههاي فردي، نظریهنظریه. کنندکلی تقسیم بندي می
.هاي واکنش اجتماعیو نظریه
ظریه تیپ شناسی هاي روان پویایی، نظریه زیست شناختی و نتوان به نظریههاي فردي، میاز نظریه

توان به نظریه فرآیند اجتماعی، نظریه پیوند افتراقی، هاي ساختار اجتماعی میاز نظریه. اشاره کرد
هاي واکنش اجتماعی نیز باید به گیري اجتماعی نام برد و از نظریهنظریه کنترل اجتماعی و نظریه یاد

.نظریه برچسب و نظریه تضاد اشاره کرد
انجامد نیز به نقش جامعه، خانواده، مدرسه، بزهکاري کودکان و نوجوانان میدر خصوص عواملی که 

اکثر محققان از میان این عوامل به نقش خانواده در . هاي گروهی اشاره شده استهمساالن و رسانه
در مرور متون مربوط به . انداي دادهالعادهبزهکاري کودکان و نوجوانان اهمیت فوق, ایجاد خشونت

نواده در بزهکاري کودکان و نوجوانان چنین عنوان شده است که چهار زمینه خانوادگی یعنی نقش خا
از هم گسیختگی خانوادگی، تعارض خانوادگی، غفلت خانوادگی و انحراف خانوادگی اهمیت زیادي 

.دارد
پ وضعیت خانوادگی و تی. کنددو جنبه مهم از محیط خانوادگی را در بزهکاري نوجوانان مطرح می

مطالعات به طور پیوسته نشان داده . خانواده، وضعیت خانواده اشاره به ترکیب و ساخت خانواده دارد
هاي تک والد و ازدواج مجدد ممکن است بیشتر در معرض بزهکاري است که کودکان با خانواده

ند براي اهاي فرزند پروري را مطرح کردهبر اساس میزان روابط بین والدین و کودکان، سبک. باشد
والدین مقتدر ) کنترل زیاد، صمیمیت کم(مثال با چهار سبک فرزند پروري والدین قدرت طلب 



والدین ) صمیمیت زیاد، کنترل خیلی کم(آزاد گزاري -والدین سهل انگار) کنترل و صمیمیت متعادل(
و در تحقیق لمبرون . را مشخص نموده است) بدون صمیمیت و کنترل( تفاوت بی مسئولیتبی

آموزان دبیرستان مشخص گردید که نوجوانان با والدین مقتدر داراي همکارانش بر روي دانش
.اندبیشترین اعتماد به نفس، بهترین نمرات و کمترین مشکالت و رفتاري در مدرسه بوده

. برند، از نظر همسانی و ناهمسانی نیز با یکدیگر متفاوت هستنداصول انضباطی که والدین به کار می
. منظور از همسانی یعنی اینکه همواره سعی شود در خانواده یک رفتار مشخص به پیامدي ثابت برسد

بلکه همواره با آن رفتار به طور همسانی . به عبارت دیگر رفتار گاهی تقویت و زمان دیگر تنبیه نشوند
ار را تائید و این ناهمسانی ممکن است بدین طریق بروز کند که یکی از والدین رفت. برخورد گردد

دیگري با عدم تائید و یا تنبیه پاسخ دهد و یا اینکه یک والد گاهی رفتار را تقویت و در زمان دیگر 
همین اساس تنبیه شدید، اما با توجه به اینکه تنبیه از پیامدهاي ناوابسته است بر. آن را تنبیه نماید

ها هر چند که تنبیه این خانواده. رف استهاي منحناوابسته و نه تنبیه به خودي خود شاخص خانواده
کنند اما همین تنبیه مورد استفاده نیز بصورت ناهمسانی را براي مهار رفتار کودکان خود استفاده می

.شودبکار برده می

ها و شرایط خانوادگی موثر در بزهکاريزمینه

ک فرزندي، بیبندو باري در کمبود و نارسایی در محبت، تبعیض در خانواده، کثرت فرزندان و یا ت
.... روابط والدین، مهاجرت و محله مسکونی خانواده، ازدواج مجدد، زندگی با نا مادري و ناپدري و 

.توان فرزندان را در گرایش به بزه و بزهکاري و خشونت هدایت نمایدمی
که موجبات شود، خانواده نابسامان استاي که در آن محبت کافی به کودکان عرضه نمیخانواده

هاي رشد جسمانی و روانی و عاطفی و بخصوص اجتماعی آنان را فراهم آورده نارسایی در زمینه
ها کارشان اند بعداند افرادي که در کودکی از محبت محروم بودهبرخی از تحقیقات نشان داده. است

.شده استهاي ضد اجتماعی کشیده به واکنش
هاي پرتوقعی، عصیان علیه پدر و مادر و عدم سازگاري با سایر نهافراط در محبت نیز ممکن است زمی

. افراد جامعه براي فرزندان را در پی داشته باشند
اعتنایی کودکی که مورد بی. طرد از طرف خانواده ممکن است کودکان را دچار آسیب و انحراف نماید

از % /ها نشان داده است که در جهان غرب بررسی. بیندهاي جدي میگیرد نیز آسیبقرار می
ا در یتیم خانه یا اي از عمر خود را مطرود بوده، یها الاقل مرحلهپسران بزهکار و گرفتار در دارالتادیب
.موسسه غیر خانوادگی گزرانده بودند

ها در ها و رابطه آنها با یکدیگر، مراقبتبندو باري در روابط گفتار و کردار والدین، طرز برخوردبی
همه براي فرزندان نوعی آموزش .... ها، کنایات و اشارات و گزرانیها و وقتخواب و بستر نوع بازي



ري و شکل گیري از انحراف فرزندان و محیط خانواده باید پدر و مادر در روابط است پس براي جلوگی
الزم است تا در مورد . همچنین محل خواب خود و فرزندان را جدا نمایند. خصوصی مراعات نمایند

نما و استحمام کودکان، نوازش آنان نکاتی را رعایت کنند و از پوشیدن لباسهاي زننده، جلف و بدن
.و کنایات در حضور فرزندان خودداري نمایندها شوخی

در مراکز . رغم مشکالتی که دارد، در ایجاد آرامش و امنیت براي فرزند بسیار مهم استخانواده علی
ها جو ناآرامی خانواده% وقتی که . استانهاي کشور کارکردهاي خانواده دچار مشکالت جدي است

% هاي مختلف جوانان خود را مورد سرزنش قرار دهند و ها به بهانهخانواده% داشته باشند و 
ها در ارتباط با فرزندان کلمات از خانواده% ها بین فرزندانشان تفاوت قائل شوند و خانواده

ها نتوانند از را مسالمت آمیز مشکالت را از خانواده% ناشایست بکار برند و به آنان اهانت کنند و 
. عی است که نهاد خانواده و روابط آن در سطح کشور دچار مشکل استحل و فصل نمایند، طبی

این مشکل در % وسعت . ها به آموزش و تغییر رفتار خود نیاز بیشتري دارند تا جوانانخانواده
هاي بزرگی از مردم است به جاي خانواده نشانه وجود یک آشفتگی آسیب شناسی در میان گروه

گیرند که این را پیش می... و مشاجره و احیاناًً به کارگیري مشت وگفتگو کردن با فرزندان بحث
مقوله سرکشی با . ها بزه براي فرزندان یا کل خانواده داردمسئله عواقب ناگواري را در ایجاد زمینه

در تحقیقاتی که در بررسی وضعیت جوانان در . برخی از مشکالت در خانواده ارتباط تنگاتنگی دارد
ي سرکشی جوانان بینی کنندهپیش% انجام گرفته، فقدان ارتباط در خانواده با ضریب ها خانواده

. است
بینی ممکن است سرکشی جوانان را پیش% فقدان ارتباطات مثبت در درون خانواده نیز با ضریب 

وجود % کم توجهی به ضرورت حفظ وحدت خانواده و گرایش به جدایی از همسر با ضریب . کند
، همگی از جمله عوامل %تفاوتی در خانواده و به حال خود رها کردن فرزندان با ضریب بی

بینی کننده سرکشی جوانان هستند که در این زمینه توجه به اصالح امور خانواده ضروري و پیش
ممکن است در ساختار % و اعتیاد % زدگی و غرب% همچنین تعارض با والدین . قطعی است

در کنار آن ارتباط . هویت جوانان باعث روابط غیر دوستانه با والدین و بزرگساالن شودشخصیت و 
از % و خانواده آسان گیر % و خانواده قدرتمند با ابهت و پاسخگو % مثبت درون خانواده 

. ها استبینی کننده تفاهم جوانان با والدین و بزرگترعوامل مهمی است که پیش





دین و کودکان و تاثیر آن در بزهکاريتعارضات وال

ها و در رابطه با تعارضات والدین و کودکان و تاثیر آن در بزهکاري کودکان و نوجوانان نظریه
را از مهم ترین ) مراقب(کارشناسان اجتماعی دلبستگی کودك و مادر . تحقیقات زیادي وجود دارد

کودك و مادر را مورد بررسی قرار داده اند، گزارش رابطه دو سویه . داننداتفاقات دوران رشد آدمی می
کند که کودك در طول تکامل مجهز به ابزارهایی از قبیل خنده، اصوات و زبان است که باعث می
در مطالعه زمینه یابی . گردد توجه مادر را به خود جلب نماید و دلبستگی بین آنان را گسترش دهدمی

ز دبیرستانی در کالیفرنیا انجام داده شد، دریافتند نوجوانانی که آمودانشگزارشی که بر روي -
خیلی زیاد به والدین خود دل بسته بودند حتی والدین منحرف، احتمال کمتري داشت که به رفتارهاي 

هم چنین . انحرافی دست بزنند

عضی از ب. کاري استدریافتند که نبود دلبستگی به مدرسه و تحصیالت عامل نیرومندي در بزه
کنند در حالی که هاي بزهکاري را اصالح میدهد که روابط گرم مادرانه فعالیتمطالعات نشان می

.داننددیگران روابط پدرانه را عامل اساسی می
اند و کنند، با عاطفهبراي مثال مک کورد دریافت مادران شایسته که اعتماد به نفس دارند، تنبیه نمی

هاي فاسد قادرند کودکان خود را در برابر انجام رفتارهاي ند حتی در محلهتوانایی اظهار وجود دار
هاي بعدي مک کورد دریافت که روابط پدرانه اهمیت بیشتري بر روي دوره. انحرافی محافظت کنند

نوجوانانی که بهترین توانایی را در اجتناب از انجام رفتارهاي انحرافی داشتند، گزارش . زندگی دارد
کردند، همچنین ند که پدران آنان خشن و پرخاشگر نبودند و با زنان خود با احترام برخورد میداده بود

.هاي انحرافی تا حدي بیشتر از نقش مادر استجانسون نتیجه گرفت که نقش پدر در رفتار
اما یکی از عوامل خانوادگی که روان شناسان در شکل گیري مشکالت رفتاري نوجوانان به آن 

با این حال تحقیقات انجام شده در این زمینه . والدین با نوجوانان است) تضاد(اند تعارض دهاهمیت دا
.خوردچندان زیاد نیست و در ایران این محدودیت بیشتر به چشم می

نوجوان ممکن است جنبه آسیب زا و مشکل آفرین داشته -به همان اندازه که پدیده تعارض والد
نوجوانی یک دوره . فرایند طبیعی در رشد دوره نوجوانی به آن نگاه کردتوان به عنوان یکباشد، می

از تکالیف عمده دوره نوجوانی پایه ریزي . هاي بزرگساالنه استهاي کودکی به نقشانتقال از نقش
رسیدن به مرحله استقالل طلبی . باشدشالوده خود مختاري و استقالل و جدایی نوجوان از خانواده می

به طور کلی . گویدفردیت یافتگی می-گیرد که به آن فرآیند جداییصورت میدر فرآیندي
ارتباط : هاي بسیار زیاد و متنوع براي بروز تعارض والدین و نوجوانان وجود دارد که از آن جملهزمینه

با دوستان، ارتباط با جنس مخالف، سبک و الگوي لباس پوشیدن، آرایش موها، رانندگی کردن، 
.توان نام بردهاي اجتماعی، سیگار کشیدن، مصرف الکل، پایبندي به عقاید را میبه ارزشپایبندي 



هاي رفتاري و نوجوان زیاد باشد، منجر به آسیب-با این حال هنگامی که شدت این تعارضات والد
نوجوان با -براي مثال تحقیقات نشان داده است که تعارض والد. شودروانی در نوجوان می

مشکالت رفتاري در مدرسه و ,اریهاي دوره نوجوانی مانند افسردگی، رفتارهاي غیر قابل قبول ناسازگ
. کاهش عملکرد تحصیلی ، و اضطراب و مشکالت عزت نفس رابطه دارد

توانند جنبه تعدیل کننده داشته نوجوان با متغیرهاي دیگري که می-رسد که تعارض والدبنظر می
افند اما در اواسط ال تعارض خانوادگی در اوایل نوجوانی بیشتر اتفاق میبراي مث. باشند مربوط است

.دهدنوجوانی شدت بیشتري رخ می
در این مدل فرض شده . توان تشریح کردکودك را بر اساس مدل نظري جدید می-تعارض والد

هاي جدي را براي نوجوانان نوجوانان به تنهایی آسیب-است، تعارضات روز مره والدین
هاي نخواهد داشت، مگر اینکه این تعارضات همراه با رفتارهاي خشن مانند تنبیه بدنی و درگیري

.خشونت آمیز والدین با کودکان و نوجوانان باشد
فرار از مدرسه، فرار از خانه،دعوا و ( بنابر این در این پژوهش رفتارهاي انحرافی نوجوانان، 

نوان بزهکاري در نظر گرفته شده، سعی شده است تا بر به ع....) کاري، دزدي، دروغگویی وکتک
خصومت، ناکامی و -نوجوان، صمیمیت-تعارض والداساس یک مدل فرضی از متغیرهاي مستقل

.بینی کردامیدي، نگرش ضد اجتماعی و بزهکاري و خشونت را پیشنا
خشونت خانوادگی و تاثیر آن در بروز بزهکاري

از اعمال قدرت فیزیکی، تهدید، تعامل بر روي خود یا دیگران یا بر خشونت عمدي عبارت است 
یک گروه یا جامعه که ممکن است آسیب همراه با احتمال ایجاد جراحت، مرگ، آسیب روحی، 

. هاي گوناگون باشداختالل رشد یا محرومیت
ه مشکالت هاي خانوادگی موثر میدانند از جملروانشناسان اجتماعی عوامل مهمی را در خشونت

زناشویی، عدم درك صحیح زنان از موقعیت خود، افسردگی، مرد ساالري، فرهنگ، آداب و رسوم 
اگر محور خانواده بستر ایجاد خشونت و پرخاشگري باشد، نقش قطعی ...  جوامع، انزواي اجتماعی و 

. کنددر افزایش رفتار خشونت آمیز و بروز و ظهور آن ایفا می
هایی که طفل اند، راضی نبودن فرد از محیط و اطرافیان، ناراحتی و عقدهمعتقدروانشناسان اجتماعی

.شوداز پدر و مادر و مدیر و معلم و مدرسه دارد، سبب پیدایش حاالت انتقام جویی در فرد می
رساند و آن تاثیر خشونت خانوادگی بر قربانی، عامل بررسی ها و تحقیقات، یک نکته را به اثبات می

تاثیر بر قربانی به صورت کاهش کارایی در محیط کار، کاهش یادگیري و . و فرد ثالث استخشونت
هاي روانی، اختالالت روانی و عدم توانایی در برقراري روابط اجتماعی است و زمینه ساز انواع بیماري

.بیماریهاي روحی و روانی و در نهایت زمینه ساز رفتار انحرافی است
نجلس و کالگاري مشخص کرد افرادي که در کودکی مورد خشونت جنسی  تحقیق جدیدي در لسا

. اند دو برابر دیگران در خطر ابتال به مشکالت روانی و افسردگی تا هیجان زدگی هستندقرار گرفته



اعتماد به نفس ندارند و در . برابر بیشتر از دیگران استمیزان تمایل آنها به استفاده از مواد مخدر 
.اندمانه با خود و دیگران متزلزلروابط صمی

البته جنبش . شودخشونت و اعمال آن عالوه بر کودکان و زنان متوجه افراد کهنسال در خانواده می
میالدي سهم مهمی در شناخت پدیده خشونت داشته، افکار و هاي زنان و کودکان در دهه

.عمومی را متوجه آن ساخته است
هاي خانگی که خشونت. دهد که اعمال خشونت، رفتار اکتسابی استن میها نشاتعدادي از پژوهش

شخص در دوران کودکی به عنوان ناظر اولیه شاهد آن بوده و خود قربانی آن خشونت شده است 
گذارد و این رفتار را با یادگیري از نسلی به نسل دیگر منتقل هاي ناگواري بر آینده وي میپیامد
.ن و مادران خشن امروز کودکان خشن دیروزي هستنددر واقع پدرا. کندمی

تاثیر از هم پاشیدگی کانون خانواده در بروز بزهکاري

این تزلزل ممکن است بر اثر . تزلزل یا از هم گسیختگی خانواده در رشد فرزندان و رفتار موثر است
یی پدر و مادر از وقتی کشمکش خانواده سبب جدا. مرگ پدر و مادر یا جدایی و طالق صورت گیرد

. دهدشود، فرزند احساس اعتماد و وفاداري به خانواده را از دست مییکدیگر می
هاي خانوادگی یکی از والدین ممکن است فرزند را آلت اجراي مقاصد خویش قرار دهد، در کشمکش

زا عوامل جرمتعارض در کانون خانواده چه میان خود والدین باشد چه بین والدین و فرزندان، از جمله 
.شودمحسوب می

منتشر شده است، یادآور نموده که سال ) المللی حقوق کیفريمجله بین(اي که در در مقاله
 %محکومان پیشینه دار، کانون خانوادگی والدین خود را از هم پاشیده یافته بودند .

مستقیم منجر به بزهکاري تعارض زوجین به طور مستقیم یا غیر(نویسند درباره تعارض زوجین می
).شودگیرد به سوي جرایم گوناگون سوق داده میشود و فردي که تحت تاثیر تعارض قرار میمی

نشان تحقیقات در مورد بزهکاران نوجوان موسسات مختلف تادیبی لسانجلس در سال 
.ه هستندهاي از هم پاشیداین قبیل بزهکاران متعلق به خانواده% تا دهد که می

دختران % /اي روي دختران بزهکار به عمل آمد و به این نتیجه رسیدند که در شیکاگو مطالعه
هاي از هم پاشیده اند مطعلق به خانوادهدخترانی که در سنین تحصیل دبستانی بوده% /بزهکار و 

د که از هم پاشیدگی دهاست و این نسبت نشان میدر برابر /بودند، یعنی این نسبت بیش از 
.کانون خانواده روي دختران تاثیر شدیدتري دارد



تحقیق .اندهاي از هم پاشیده بودهبزهکاران مطعلق به خانواده% دهد که نتیجه تحقیقات نشان می
نوجوانان مطعلق به % /درباره تاثیر از هم پاشیدگی خانواده در بزهکاري نشان داد که حدود 

.ودند که بر اثر مرگ و میر خانواده والدین یا طالق از هم پاشیده شده بودندهایی بخانواده
والدین یا (فوت ) طالق والدین و همسر(هاي تعارضات خانوادگی ناشی از طالق شرایط و زمینه

مسئله ناپدري و . وجود ناپدري و نامادري و وجود خواهر و برادر ناتنی در ایجاد بزه موثر است) همسر
هایی از نظر از جمله مسائلی است که در محرومیت عاطفی فرزندان موثر است و زیاننامادري

.کنداخالقی و تربیتی بر آنان وارد می
ازدواج مجدد، از مواردي است که زمینه ساز ناامنی و ناسازگاري و افسردگی و اضطراب در خانواده 

. آیدیاست که این فشارها ابتدا بر طرفین سپس بر فرزندان وارد م
توان دست به دست جدایی و طالق زوجین سبب پیدایش و بروز عوارضی است که از آن جمله می

از طرفی . است.... شدن کودك یعنی زمانی کودك نزد پدر زمانی دیگر دست مادر، عمو، دایی و
ر کودك براي پیدا کردن پناهگاهی مناسب سرگردان است و نداشتن تجربه و وجود افراد نامناسب د

ظلم و تعدیهایی که نسبت به کودکان در محیط . آوردمحیط زندگی او زمینه انحراف را فراهم می
. سازد زندگی انجام می شود ، زمینه و استعداد کافی براي ارتکاب جرم را پدیدار می

ن تحقیقات آسیب شناسا. مرگ پدر یا مادر ، هر دو می تواند در ایجاد رفتار بزهکارانه مؤثر باشد 
اجتماعی نشان داده است که اغلب کودکانی که پدر را از دست داده اند یا سراز جرم در آورده اند یا 

.مستعد سوء استفاده دیگران قرار گرفته ، منحرف شده اند
در صورت فقدان آن مادر می تواند تصور . پدر نقش سرپرستی و نظارت کودك را بر عهده دارد 

فقدان پدر یا مادر کودك را . ایف و مسئولیتهاي مردانه پدید آوردذهنی مناسب براي کودك از وظ
دچار اختالل روانی ، حالت خشم و کینه و خصومت ، گوشه گیري ، خیالبافی و طغیانگري می سازد 

.که ممکن است سر از جرم و لغزش و انحراف درآورد و زمینه هاي بزهکاري در او ایجاد شود 

و تأثیر آن در بزهکاريکثرت فرزندان و سوء تربیت 

خانواده هاي پرجمعیت غالبا از نظر اقتصادي در وضع مناسب نیستند ، سطح زندگی پایین است و 
در چنین وضعیتی خانواده ها اغلب بی برنامه اند وکمتر به . خانه از امنیت کافی برخوردار نیست 

و زمینه هاي آسیبهاي اجتماعی و کثرت فرزندان در یک خانه ، شرایط. فرزندانشان توجه می نمایند 
انحراف را فراهم می سازد و آنان را از لحاظ روحی و روانی  دچار پرخاشگري ، گیجی و بداخالقی 

چه بسا به خاطر کمبود جا و مکان ناچارند در یک . میکند و به آنان آسیب و صدمه وارد می سازد
ت و حسادت و ناسازگاري برادران و خواهران اتاق استراحت کنند همچنین در چنین خانواده هایی رقاب



پدر و مادر به دلیل شرایط سنی ، فرزندان . نظارت و تسلط کامل بر فرزندان وجود ندارد . بسیار است 
.را درك نمی کنند ، به نیازهاي آنها آگاهی ندارند یا در برآورده کردن آن عاجزند

آنان را به فساد می کشاند چرا که احساس تبعیض و تفاوتهاي جنسیتی میان فرزندان ، همچنین 
کودکانی که در محیط خانواده تبعیض می بینند . حقارت ، خود سرمنشأ بسیاري از نابسامانیه ها است

جامعه ما جامعه است با سنتهاي قدیمی . در بعد اجتماعی نمیتوانند افرادي عادي و به هنجار باشند 
چرا که اعتقاد بر این است فرزندان پسر باعث تداوم نسل که درآن معموال فرزند پسر مطلوبتر است 

چنین نگرشی از طرف والدین زمینه هاي حقارت و عقده و تنفر و انزجار و . و بقاء اقتصاد خانواده اند
. را در فرزندان فراهم می آورد ... 

سر تفاوتهاي بررسی ها نشان می دهد که پدر و مادر از همان لحظه تولد نسبت به کودك دختر یا پ
مشخصا تفاوتها از زمان در آغوش گرفتن نوزاد و نحوه شیردادن نوزاد است . رفتاري نشان می دهند 

.تبعیض وجود دارد... همچنین در تشویق و تنبیه ، خرید اسباب بازي، آزادیهاي فردي و اجتماعی و . 

بی اعتقادي والدین و بزهکاري
یت اصول آن باعث کاهش ناهنجاري و در نتیجه کاهش اعتقادات از جمله عواملی است که رعا

.انحرافات می شود
آشنایی با مبانی دینی و پرورش ایمانی قوي و راسخ باعث ایجاد فضائلی از جمله فداکاري ، تقوا، 
خلوص ، پاکدامنی ، خدمت به خلق و دوري جستن از اندیشه هاي غیر انسانی از جمله ظلم  ، ستم، 

.نتیجه اینکه پرورش مذهبی بزرگترین عامل بازدارنده از انحرافات است. می شود دروغ، در انسانها 
امروزه انسان ها از لحاظ اعتقادي در سطح پایینی قرار دارند و مادیگرایی بر زندگی آنها سایه افکنده 

.است و این امر باعث ازدیاد جرم شده است
بی خود پایدار هستند ، کمتر از دیگران به سوي گلوئیکها معتقدند که افرادي که در انجام مراسم مذه

.منتسکیو می گوید ،مذهب مؤثرترین تأثیر را به سازمان زندگی جمعی دارد. انحراف گرایش دارند 
) سال ( در بررسیهایی که در مورد وضعیت و نگرش مسائل جوانان مراکز استانهاي کشور

لیف و عبادات دینی توسط پدر و مادر خو د اعتراف از پاسخگویان به انجام تکا% انجام گرفته ، 
آنان الگوهاي ارائه شده خانواده و تأثیر آن به خصوص در مسائل مذهبی را % همچنین . کرده اند

از آنان از اعتقادات والدین خود و بزرگترها % باعث آرامش و سالمت روحی مردم می دانند و 
.پیروي میکنند

در واقع . ی قیدي دینی با برخی ویژگیهاي خانواده نیز پیش بینی می شودهویت سهل انکارانه و ب
خانواده است که با عملکردهاي غیردینی و غیر ملی و با گرایشهاي جدایی طلبانه و بی تفاوتی و 
آسان گیري و یا با استبداد عمل خود نسبت به فرزندان پایه هاي بی قیدي و هویت غیردینی را در 

.کندجوانان ایجاد می



محل سکونت و تاثیر آن در بروز بزه و بزهکاري

شکل و نوع خانه مسکونی و محل قرارگیري آن در مناطق مختلف یک شهر، تاثیر بسزایی در ایجاد 
محیط اجتماعی و فرهنگی خانواده از یک طرف و محل استقرار منزل در نقاط . بزه و بزهکاري دارد

.ي در بروز یا کاهش انحرافات اجتماعی دارندنقش موثر) محیط جغرافیایی(مختلف شهر 
پایین شهر و (در پژوهشی که بین جوانان شهر اصفهان انجام گرفته به بررسی اثر مناطق شهري، 

در مورد مسکن خانوادگی باید ) فر، زمانی. (در بروز بزهکاري اشاره شده است) باال شهر
الفن و میشو در شهر گرونونل . ر نظر گرفتهاي آنان را دساکنان، وضع ظاهر، ارزش و ویژگی

فرانسه درباره مسکن، محله، شهر و ناسازگاري نوجوانان همان شهر به مطالعه پرداختند و به این 
نتیجه رسیدند که بزهکاري نوجوانان و سازگاري آنان یک تابع کلی است و اغلب آنان را باید در 

.یل شده و کوي کارگري مشاهده نمودهاي محقر و ناسالم تشکهایی که از خانهمحله
نفري مورد بررسی قرار داده اند و بزهکاري نوجوانان را در شهرك , روانشناسان اجتماعی

اي در ناحیه. دریافتند که بزهکاري در یک ناحیه آن سه برابر بیشتر از ناحیه دیگر همان شهرك است
تري قرار داشتند و نظر اخالقی در سطح پستهاي خانوادگی از که سطح جنایی آن باال است محیط

آنان معتقد اند کثرت جرایم در یک . تر بوده استاز سوي دیگر وضعیت فرهنگی در آنجا خیلی پایین
برند نیست بلکه بعضی از شرایط خاص ناحیه ناشی از طبع خاص افرادي که در آنجا به سر می

.سازدمسکن موجبات ازدیاد جرایم را فراهم می
هاي جزئی هایی که اشخاص فقیر زیاد باشند سرقتر در اساس عمل جرم زا نیست ولی در محلفق

هاي منزل همچنین تعداد اتاق. نسبتاً متداول است و نقاط متروکه و کثیف در افزایش جرم موثر است
.هاي تکی منشا فساد و انحراف استبخصوص اتاق

در ....) پایین شهر، باالي شهر، شهرك و(حل سکونت نوع ساخت و م) آپارتمانی و ویالیی(نوع خانه 
به عنوان نمونه هر چقدر محیط خانواده مناسب، . هاي بروز بزهکاري موثر استفراهم سازي زمینه

قرار ) محیط انحرافی(پرورش و تربیت هم مناسب باشد ولی محل استقرار خانه در محل نامناسب 
.کننده و تجربه میداشته باشد، افراد انواع بزهکاري را دید

رابطه سطح درآمد والدین و بزهکاري

هایی که دچار کمبود مالی در خانواده. گذاردمشکالت مالی در روابط والدین با نوجوانان تاثیر می
رسد شود و تماس با افراد به حداقل میهستند، حضور سرپرست خانواده در جمع خانوادگی کمتر می

فشار و خستگی حوصله افراد و تحمل . کنندخسته یکدیگر را مالقات میافراد خانواده در وضعیت 
.زندها و مشاجرات را دامن میکند و درگیريعقاید یکدیگر را کم می



والدین فقیر نزد فرزندان اعتبار و حیثیت خود را از دست میدهند در نتیجه تسلط و نظارت آنان بر 
اعث ایجاد شرایط و زمینه انحراف است و والدین نیز یابد که این امر باعضاي خانواده کاهش می

نظمی فقر مالی باعث بی. آورد که این نیز معقول نیستهایی را براي فرزندان به وجود میمحدودیت
افسردگی، عصبیت، انزوا . آیدشود و معموالً به دنبال فقر فرهنگی بوجود میاقتصادي در خانواده می

البته .از عوارض فقر اقتصادي است.... گیري، سرخوردگی وي، انتقامجویی، احساس حقارت، خرابکار
والدین نسبت به فرزندان یا فرزندان نسبت به . رفاه نیز نقش مهمی در ایجاد بزه و بزه دیدگی دارد

ها، فتح باب معاشرت، ولگردي توجه هستند تفنن، خوشگذرانی و لهو و لعب، آمد و شدپدر و مادر بی
. رفاه زدگی استاز عوارض... و

جوانان در % ها انجام گرفت، در تحقیقی که نسبت به وضعیت اقتصادي جوانان مراکز استان
و این مسئله ممکن است زمینه نارضایتی بزرگتر. بردندوضعیت اقتصادي نامناسب به سر می

اقتصادي پایین از آنان که در وضعیت % . بینی نشده را فراهم آوردهاي نابهنگام و پیشواکنش
درصد نسبتاً باال و درصد از وضعیت نسبتاً پایین و . اندقرار دارند، احساس نارضایتی کرده

.درصد از وضعیت باال احساس نارضایتی کرده اند

محیط مسکونی و بزه

محیط اگر. کنندوالدین با انتخاب محل سکونت خود، اطرافیان اجتماعی خانواده خود را تعیین می
اي باشد که بروز بزهکاري در آن فراوان است، احتمال برخورد اعضاي خانواده با مسکونی در منطقه

.این نمونه وجود دارد
عموماً در تاثیر مسکن بر انحرافات باید به تعداد سکنه، محیط بهداشتی و تفریحی و روحیه افراد 

اري از محیط بهداشتی و تفریحی احتمال غالباً در مناطق پر جمعیت و ع. ساکن هر محل توجه نمود
. نمایندامروزه در تاثیر مسکن بر انحرافات به نوع و اندازه مسکن توجه می. وقوع جرایم بیشتر است

هاي کودکان ناسازگار از محیط% دهد که تحقیقی که درباره تاثیر مسکن صورت گرفته نشان می
هاي درصد دیگر به محیطو بقیه کودکان یعنی . اندکثیف و پست و اقامت گاه جمعی برخواسته

.اندفقیر تعلق داشته
شباهت مردم به ) الناس بزمانهم اشبه بابائهم. (فرمایددر رابطه با تاثیر محیط بر فرد می) ع(امام علی 

فرماید وقتی که همچنین می. باشدشان بیشتر از شباهت به صفات خانوادگی آنها میمحیط اجتماعی
افتد و برعکس رذایل و ناپاکی جتماع آلوده شود، سجایاي اخالقی و فضائل واقعی از رونق میمحیط ا

.باشددر بین مردم رایج و سودمند می



میزان تحصیالت و تاثیر آن در بروز بزهکاري

سطح تحصیالت والدین، نقش . هاي مهم در طبقه اجتماعی افراد استمیزان تحصیالت از شاخص
هاي بزهکاري را کاهش به عبارت دیگر شرایط و زمینه. ش با افزایش میزان بزه دارداساسی در کاه

هاي هایی در صورت بروز بزه آنان را با توجه به سطح و میزان آگاهیدر چنین خانواده. دهدمی
.نمایندهاي مقابله با آن را انتخاب میکنند و بهترین راهخودشان تجزیه و تحلیل می

سوادي ریشه بسیاري از انحرافات است یا الاقل در دامن زدن به دهند که بیمیبررسی ها نشان
در آمارهاي جهانی بین سطح آموزش و آمادگی ارتکاب جرم . العاده داردانحراف نقش اساسی و فوق

.سوادان هستنداند و معتقدند بیشترین گروه از منحرفان جامعه بینسبت معکوس قایل
کم سوادي و باسوادي با درجات آن، میزان پذیرش بزه و انجام آن متفاوت ,با توجه به بی سوادي

کنند و آنان اگر والدین تحصیل کرده باشند، مسائل و مشکالت را بهتر براي فرزندان بازگو می. است
امر و نهی به . شوندنمایند و فرزندان نیز با آمادگی کامل با آن روبرو میرا به عواقب شوم آن آگاه می

فرزندان باید منطقی و همراه با دالیل روشن و به عبارتی توجیه پذیر باشند، چرا که اگر فرزندان 
هاي الزم را خوب فرا گرفته باشند هر چه در شرایط و محیط انحرافی قرار گیرند از ارتکاب به آموزش

.نمایندآن پرهیز می
دهد افات اجتماعی انجام شد، نشان میتحقیقی که در مورد شرایط نامناسب خانوادگی و افزایش انحر

. شداز پدران مجرمین را شامل می% سوادي پدر که که شرایط خانوادگی نامناسب شامل بی
.را به خود اختصاص داده بود در بروز بزهکاري موثر است% /سوادي مادران همچنین میزان بی

رابطه اعتیاد و بزهکاري

شود که آدمی از نظر جسمی یا روانی خود را نیازمند به انجام ق میاعتیاد معموالً به حالتی اطال
اي بداند اعتیاد همه یا بعضی از افراد خانواده نیز ممکن است به طور مستقیم یا رفتاري یا مصرف ماده

. غیر مستقیم در رفتار بزهکارانه اثر بگذارد
ناخواه چنانچه واده وجود دارد، خواهاساساً به لحاظ آمیزش، دلبستگی و عالیقی که بین اعضاي خان

ها و مشکالتی باشند، به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته، احتماالً بعضی از آنها داراي بیماري
آنها، نشود به احتمال زیاد بیماري آنها بر فرض که موجب بیماري. باعث بیماري آنها نیز خواهد شد

ارتباط مستقیم و غیر مستقیم اعضاي خانواده با مواد . د دادوضع خانوادگی را تحت تاثیر قرار خواه
. کندهاي اعتیاد آنان را آسان میاعتیاد آور، زمینه
کنند زن و شوهر و فرزندان اگر چه در کنار هم زندگی می. رونق استاي سرد و بیخانه معتاد خانه

هاي بدي را به فرزندان القا د سرمشقفرد معتاد، یا خانواده معتا. کنندولی از هم احساس بیگانگی می



تحقیقی در جهان غرب نشان . سازندکنند و خطر افتادن آنان به جرم و ارتکاب آن را فراهم میمی
تحقیقی دیگر نشان داده که فرزندان معتاد . انداز والدین الکلی و معتاد بوده% داده است که حدود 

.مستعد ارتکاب جرم هستند

هاي جنسی در وقوع جرایم غیرجنسیانگیزهتاثیر عوامل و 

روانکاوان معتقدند که در ضمیر بسیاري از جرایم و جنایات غیر جنسی مانند، قتل، آدم کشی، سرقت، 
.هاي جنسی دست یافتتوان به وجود انگیزهسوزي و غیره میآتش

ها ر هر صورت انگیزهشوند، ولی دبندي جرایم جنسی محسوب نمیالذکر جزء طبقهگر چه جرایم فوق
. کنندهاي مختلف در ساختمان و عناصر متشکله آنها نقش موثري ایفا میو عوامل جنسی به شکل

زیادتر از سایر دانشمندان به اصول و عقاید فوق متکی ) فروید(البته باید دانست که روانکاوان مکتب 
ها و اهداف غیر مرئی و پنهانی زهبوده، معتقدند که جرایم غیر جنسی در بسیاري از مواقع از انگی

شود ولی سایر دانشمندان تا این حد معتقد به تاثیر عوامل جنسی نبوده، عقیده جنسی افراد شروع می
توان تاثیر عوامل جنسی را در جرایم غیر جنسی به کلی انکار کرد، ولی در ضمن دارند که گرچه نمی

وع جرایم غیر جنسی همیشگی و ثابت نبوده و بلکه باید یادآوري گرددکه تاثیر عوامل جنسی، در وق
.جنبه تصادفی و اتفاقی دارد

هر گاه چگونگی و کیفیت : این دانشمندان براي ثابت کردن عقیده خود این طور استدالل میکنند که
وقوع جرایم غیر جنسی را مورد بررسی قرار دهیم به تجربه خواهیم دید که این جرایم و جنایات با 

بنابر این از کلیه مطالب فوق . ی مرتکب، چنان بستگی تام و تمام و گسست ناپذیر دارندوضع عصب
توانند مستقیماً و مطلقاً منشاء و علت پیدایش کلیه توان استنباط کرد که گر چه جرایم جنسی نمیمی

قرار هاي مختلف وقوع بسیاري از جرایم جنسی را تحت تاثیر ولی به شیوه. جرایم غیر جنسی باشند
. ها و عوامل جنسی کشف کردتوان انگیزهبطوري که در بسیاري از جرایم غیر جنسی می. دهدمی

همچنین قطعی است که عوامل و تمایالت جنسی خود و به طور مستقیم نیز باعث پیدایش جرایم 
شود که در طبقه بندي آمار جرایم این نوع جرایم از خطرناك ترین و مضر ترین جرایمجنسی می

بدیهی است عمده مطالعاتی که در عنوان علل پیدایش جرایم بعمل . اجتماعی شناخته شده است
برداري از آن را به شود کار این مطالعه و بهرهآید هر گاه متوجه امور و مسائل و جرایم جنسی میمی

.مقدار قابل توجهی جلو خواهد انداخت



رابطه جنایت با سازمان شخصیت

ها موجب غلبه و تسلط اصل لذت بر اصل م انطباق اجتماعی، عدم کفایت و نقیصهدر جریان عد
توانند بر تمایالت خویش شوند و نمیهاي دل میافرادي هستند که تسلیم خواسته. شودواقعیت می
. هاي نهاد را ندارندبینی نتایج برآوردن خواستهگردند و قدرت پیشاسیر هواي نفس می. غلبه یابند

بینی نتایج تسلیم نهاد وانایی این افراد در مقهور کردن امیال سرکش خویش و عجز و پیشعدم ت
.شوند که این موضوع به عوامل ذیل بستگی داردمی
-هاي غریزه نهاد که تغییر نیافته و برتر نشده استقدرت نیاز مندي .
- شوندکه آلت فعل نهاد می) خود(ضعف.
-فراخود(شد فقدان استقالل و عدم ر.(

اگر نیروي غریزي از پیش و به موقع مهار نشود و آن را به حال خود آزاد و رها سازند با آشوبگري و 
ضایعاتی ایجاد میکند ) من برتر(سازد و در را دچار خلل می) خود(طغیان خویش، تکوین و انجام نقش

.سازدبه نحوي که فرد را به جنایت آلوده می
در . کاسته است) فراخود(شدن مبادي مذهبی و اخالقی از رشد و کنترل در جوامع صنعتی، سست

شوند که آنچه بخواهند بدون کمترین این گونه جوامع مبتالیان به اختالل منش فراوان دیده می
احساس گناه یا اضطراب انجام میدهند این افراد در دوستی ناپایدارند هیچگونه احساس مسئولیتی 

.نامندگذر آنها را منحرفان اخالقی نیز میالقی پایبند نیستند و از همین رهکنند به اصول اخنمی



فصل سوم



نتیجه گیري

ترین و بنیادي ترین نهاد اجتماعی در سالمت، شرافت و انحراف اعضاي آن خانواده به عنوان مهم
عی، اجتماعی کردن فرزندان و هاي مثبت تولید نسل، تعیین هویت اجتماموثر است و داراي کارکرد

.استحکام شخصیت بزرگساالن و کانون الفت و مهر است
در جوامع ) آوري و ارتباطات ماهواره و اینترنتبخصوص فن(آوري و صنعت رشد و توسعه علم و فن

ها را دست خوش تغییر و تحول کرده است که این مسئله در فعلی، شکل و محتوا و کارکرد خانواده
.قابل تامل استجاي خود

اعتیاد، اختالت روانی، . فوت) هاي مثبتدر کنار کارکرد( برخی عوامل تاثیر گذار بر خانواده 
... هاي گروهی یا جمعی، میزان تحصیالت والدین، شغل والدین، سطح درآمد، سن والدین و رسانه

داشته باشد که میزان ) فرزندانپدر و مادر و (توانسته تغییر و تحوالتی را در نوع رفتار و کردار اعضا 
.گرددتاثیر هر یک از این عوامل متفاوت است و موجب ایجاد خشونت بزه و بزهکاري در افراد می

گیرد بزه دیده توسط یک فرد بین بزه دیده و بزهکار تفاوت است بزهکار در مقابل بزه دیده قرار می
.شودمل میبزهکار و خشن و یا تحت شرایط خاصی ستم و بزه را متح

تحقیقات آسیب شناسان اجتماعی نشان داده است که اغلب کودکانی که پدر و مادرشان را از دست 
.اندداده اند سر از جرم درآورده و مستعد سوء استفاده از دیگران قرار گرفته، منحرف شده

شونت، شناسان اجتماعی نشان داده و اثبات کرده است که حاصل اعتیاد والدین خبررسی آسیب
سردي کانون خانواده، سستی پیوند عاطفی، و عوارض ناشی از تبهکاري و آلودگی والدین، بد آموزي 

.ساري، نابسامانی زندگی، انحراف و سر در آوردن از جرم استو تقلید ناروا، احساس شرم
دت، هاي عصیان و پرخاشگري، حساازدواج مجدد والدین زندگی کودك با ناپدري و نامادري زمینه

آورد و ممکن است عامل لغزش و انحراف و یا مستعد کننده جرم را در خانواده فراهم می... تبعیض و
.باشد

تواند بستري مناسب براي افزایش بروز خشونت و پرخاشگري باشد که به عقیده خانواده می
. خشونت استهاي فرد جزء عوامل موثرشناسان راضی نبودن فرد از محیط و اطرافیان و عقدهروان

جامعه شناسان همچون مشکالت زناشویی، نداشتن درك صحیح زن و مرد از موقعیت خودشان، مرد 
دانند که در نتیجه تاثیراتی در ابتدا براي فرد ساالري و آداب و رسوم را در بروز خشونت موثر می

، ناتوانی در فاعل گذاشته سپس بر قربانی به صورت کاهش کارایی در محیط کار، کاهش یادگیري
.گرددهاي روانی زمینه ساز رفتار انحرافی میبرقراري ارتباط اجتماعی و بیماري

سطح تحصیالت . سوادي ریشه بسیاري از انحرافات اجتماعی استها نشان داده است که بیبررسی
هاي آنان، تربیت فرزندان و باالخره محیط فرهنگی خانواده در کاهش یاوالدین، میزان آگاهی

سواد و عموماً فرزندي که پدر و مادر خویش را بی. افزایش بزهکاري فرزندان در خانواده موثر است



کند که زمینه مساعد را اش را در پایگاه اجتماعی پایین تري حس میبیند خود و خانوادهکم سواد می
.کندبراي روي آوردن فرد به اشخاص هنجار شکن و ارتکاب وي به خالف را فراهم می

ها و اماکن در مواردي ممکن است منطقه. ها، ناشی از محط نامناسب زندگی استبخشی از نابسامانی
جرم خیز و گرفتار کننده باشد در محیطی که فقر اخالقی وجود دارد و جرم پرور است و اعتیاد و 

.دتوانند وضع و حالت عادي داشته باشنخوارگی گناه و انحراف هست چگونه فرزندان میمی
بیکاري والدین خستگی ناشی از . فقر عامل خشونت، بزه و بزهکاري در افراد بخصوص فرزندان است

.کار والدین از عوامل مساعد و زمینه ساز بزهکاري است
ها و انحرافات در نوع رابطه والدین با اعضا، خانواده باید احتیاط الزم را بعمل آورد چه بسیار بدآموزي

ها و روابط خصوصی زوجین و عملکرد آزادانه آنان در ته از بسیاري از بدآموزيها نشات گرفو لغزش
. باید در استحمام، نوازش نظافت فرزندان رعایت الزم و کافی بعمل آید. خصوص فرزندان است

راهکارهاي پیشگیري از بروز جرم و اصالح بزهکاران

نقش خانواده در پیشگیري از جرم و خشونت) الف
-هاي برقراري ترین قدم در فرایند تعلیم و تربیت آشنا کردن پدر و ماردران به اصول و روشمهم

.تر آنان با روانشناسی نوجوانان یک ضرورت استآشنایی دقیق. روابط انسانی با فرزندان است
-ن را والدین به فرزندان خود احترام بگذارند با آنان صحبت نمایند سخنان آنان را گوش دهند و آنا

. ها تاریخی، اجتماعی و اقتصادي و مذهبی آشنا سازندبا واقعیت
-ها بر امور مختلف از جمله وضعیت تحصیلی، اخالق و انضباط، دوستان رفت نظارت بیشتر خانواده

.و آمد آنان، دخل و خرج، گذراندن اوقات فراغت، برقراري ارتباط مستمر بین مدرسه و خانواده
-ف میان دو نسل در یک خانواده محسوس نبود اما در حال حاضر پیشرفت صنعت در گذشته اختال

آوي سبب شده که اختالف میان دو نسل عمیق تر شود که الزم است والدین با علم و آگاهی و فن
.بیشتر با این مسئله روبرو شوند

-زبان، سالمت و در محیط خانواده بحث از پسر و دختر نباشد زشتی و زیبایی خوش زبانی، کندي
.نقص نباید عامل تبعیض باشد، پدر و مادر امانت دار خدا هستند

-هاي خانواده باید محل امنیت و آرامش و سکون براي فرزندان و اعضاي آن باشد نه محل رفتار
.خصمانه، خشونت آمیز و غیر دوستانه باشد

نقش متخصصان بهداشتی و بهداشت روانی  ) ب



-کند تا در باشد و به افراد کمک میهاي گوناگون، موثر میهاي زندگی و برنامهآموزش مهارت
. مورد مسائل زندگی تصمیم گیري نمایند

-ها در مورد نحوه هاي الزم به خانوادهارائه آموزش: آموزش به خانواده و ارائه الگوهاي تربیتی
نواده که مشکالت روانی و عاطفی رابطه با فرزندان، جهت کاهش و از بین بردن نبعیضات در خا

.نمایند الزم و ضروري استزیادي را براي فرزندان بخصوص در دوران نوجوانی ایجاد می
-ها با آشنا نمودن خانواده: هاآموزش مراحل مختلف رشد کودکان و نوجوانان به خانواده

را به دنبال خواهد خصوصیات هر کدام از این مراحل و بخصوص سن بلوغ، رفتار مناسب والدین
.داشت و از رفتار خشونت بزهکارانه فرزندان خواهد کاست

هاي مرتبط   نقش دولت و نهاد) ج
-ها با هدف جلوگیري از این برنامه: ریزي براي پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانانبرنامه

.گیردجوانان به پرخاشگري و بزهکاري و انحراف انجام می
-هاي شغلی برابر براي همهدر جهت کاهش اختالف طبقاتی در جامعه و ایجاد فرصتتالش :

این تالش به منظور جلوگیري از گرایش به بزهکاري و انحراف، به دلیل بیکاري و فقر مادي ناشی از 
.گیردآن انجام می

-ص با هدف جلو نگهداري کودکان و نوجوانان داراي  والدین نابهنجار و بزهکار در مراکز مخصو
.هاي غلط و غیر اخالقی والدینگیري از فرا گیري رفتار

نقش آموزش و پرورش) د
-اي که برنامه ریزي شغلی و تحصیلی براي نوجوانان و جوانان در سطح آموزش و پرورش، به گونه

ر اثر بیکاري اي و شغلی نیز به دست آورد تا دفرد بتواند به موازات تحصیالت آکادمیک، توانایی حرفه
. اي به سوي بزهکاري سوق داده نشودو عدم توانایی حرفه

- از آنجا که مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان سنین مدرسه) تامطابق ) سال
بایست با قانون بر عهد آموزش و پرورش است، در گام نخست و در اساسی ترین اقدام بنیادي می

ازو کارهاي الزم، زمینه و تمهیداتی فراهم گردد که کلیه کودکان و نوجوانان تقویت بنیه و تجهیز س
هاي گوناگون زیستی، شناختی، حسی، هاي ایشان در شهر و روستا با ویژگیسنین مدرسه و خانواده

.اجتماعی و تحت پوشش خدمات جامع و مستمر آموزش و مشاوره قرار گیرند- حرکتی، روانی

قضائیهنقش پلیس و قوه ) ه
-بمنظور کمک به قربانیان پلیس کودك و نوجوان بایدتاسیس گردد.



-ها در قلمرو مباحثی چون، روانشناسی، هاي پلیس و قضات دادگستريدانش افزایی تخصصی نیرو
مشاوره و مددکاري اجتماعی و روانشناسی شخصیت، آسیبهاي روانی اجتماعی و جامع شناسی جنایی 

.و ضروري استامري کامالً الزم 
- جوانان و (اصالح و بازنگري قوانین مجازات اسالمی و اجراء قوانین متناسب با جوامع مجرمین

).نوجوانان
عصبانیت بیش از هر احساسی به آدمی آسیب وارد می کند چون اوالً خیلی رایج است ثانیا حداقل دو 

و امنیت باشد خشونت زاید است و نفر را درگیر می کندحتی داخل خانواده ها که باید مکان عشق
در کشور ما . امروزه متداول ترین نوع خشونت در سطح جوامع بشري همین خشونت در خانواده است

خشونت خانگی در مقایسه با کشورهاي دیگر کمتر است ولی به هر حال یک واقعیت است که وجود 
وسط خانواده به عنوان یک رفتار گاه خشونت توسط فرهنگ تایید یا تشویق می گردد و حتی ت. دارد

.نرمال به رسمیت شناخته می شود
هدف از جنبه هاي زیست شناختی ، عمل اجتماعی ، فرهنگی و روانی  از جمله مهمترین علل ایجاد 

مشاهده فیلمهاي سراسر خشن به کودکانمان می آموزد که می توان از . خشونت در خانواده هستند 
شونت آمیز به مقصود رسید ، اختالالت رفتاري در کودکانی که عالقه طریق اعمل این رفتارهاي خ

عصبانیت خشم حاصل از . زیادي به تماشاي مسابقات خشن از تلویزیون دارند افزایش می یابد
عصبانیت یک رفتار نیست بلکه یک حالت احساسی جسمی فکري است . ناکامی یا آسیب است 

.یب وارد کردن به کسی واقع می شودولیکن خشونت یک رفتار است  و براي آس
خشم آشکار را همه می بینند ولی خشم پنهان شده که از . خشم می تواند آشکارا یا پنهان باشد 

انواع رایج خشم است در قالب برخی از رفتارها کشف می شود مثال خود رادر قالب تهمت زدن ، 
.اجتماعی نشان می دهد دزدي، مظلوم نمایی ، عیب جویی ، بدگویی و رفتارهاي ضد 

شدت و قدرت کنترل عصبانیت از علت آن مهم تر است شاید خشونت هزاران سال پیش به بقاء 
انسانها خشونت را به . انسان ها کمک کرده باشد ولی در حال حاضر حیات او را به مخاطره می اندازد

:دو طریق می آموزند 
-ري و دیدن فیلم ها ، بازي هاي کامپیوت( دیدن خشونت(......
- گاه فرد با خشونت به آنچه که می خواهد می رسد مثال با داد (اخذ نتایج مثبت از خشونت

)و بیداد کردن حمام نمی رود
:سالگی مهربانی و خشونت را آموخته است عمل خشونت در خانواده ها عبارتند از انسان تا 

-وجود تعارضات خانوادگی
-خورد بین آن هاعدم صمیمت مابین والدین و زد و
-طالق
-وجود والدین معتاد  یا والدینی که دچار بیماري هستند یا مشکالت شخصیتی دارند.



-وجود والدینی که در تربیت بچه ها بیشتر از قدرت استفاده می کنند.
-خیلی از خانواده ها وقتی فرزندشان ( وجود والدینی که به خشونت بچه ها بها می دهند

ت به خشم می دهد او را تشویق می کنند و مورد مهر و محبت خود دعوا می کند یا خشون
)قرار می دهند

-والدینی که بچه دوست ندارند.
- خانواده هایی که بچه هاي پر جنب و جوش دارند و این فرزندان تمایل دارند انرژي هاي

.خود را به گونه اي تخلیه کنند
-وراثت
-نازپروري و پر توقع بار آمدن نوجوانان

ودك از والدینش می آموزد که چگونه رفتار کند، پدر و مادري که خود درگیر پرخاشگري ک
کالمی هستند به کودکشان این پیام را منتقل می کنند که اگر کسی کاري انجام داد که 

.خوشایند تو نبود می توانی بر سر او داد بزنی یا به او ضربه بزنی
کاري مخالف میل ما انجام داده است و با این کار این ما فرزندمان را وقتی تربیت می کنیم که 

پیام را به او می دهیم که اگر از کسی خوشحال نبودي می توانی او را بزنی کودك پیام ما را 
.می گیرد و تقلید می کند خشونت هم اثرات کوتاه مدت دارد و بلند مدت

ادراري و عالئم روان اثرات کوتاه مدت خشونت به صورت اضطراب ، ترس از جدایی ، شب
اثرات بلند مدت خشونت بر کودك اهمیت بیشتري دارد چون می تواند سبب . تنهایی باشد 

کاهش اعتماد به نفس و احساس شرم شود و کودك را در بزرگسالی تبدیل به یک والد مهاجم ، 
.خشن و آزار دهنده کند که او نیز خود را مورد آزار و آسیب قرار می دهد

خانواده ها منطق حاکم باشد نمی توان بحران هاي گوناگون را مدیریت کرد و جلوي اگر در 
. خشونت را گرفت

از منابع .تنبیه بدنی به بچه ها یاد می دهد که خشونت راه درستی براي حل مشکالت است 
تلویزیون در بهترین.آموزش خشونت به بچه ها عالوه بر خانواده می توان از تلویزیون نام برد 

حالت نشان می دهد که آدم هاي خوب آدم هاي بد را می زنند و نقش مثبت ها همیشه بزن 
.بزن است

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از خشونت در خانواده یا جامعه ارائه دهیم باید بگوییم فردي که 
از این در خانواده داراري اقتدار است حاال آن اقتدار جسمانی ، مالی ، اجتماعی یا عاطفی باشد 

.اقتدار استفاده می کند تا دیگري را به انجام کاري در جهت تمایل خود وادار کند
:خشونت انواع مختلف دارد

- خشونت روانی
-خشونت مالی



-خشونت جسمی
-خشونت جنسی
به هر نوع رفتار خشن که سالمت روحی و روانی افراد را به مخاطره می اندازد خشونت -

ن ، فحاشی و تحقیرروانی گفته می شود مثل توهی
که به آسیب و صدمه جسمانی منجر ... به هرنوع رفتار خشونت آمیز نظیر ضرب و شتم و-

.می شود خشونت جسمی می گویند
.به هر گونه تبعیض مالی و تحت فشار قرار دادن از نظر مادیات خشونت مالی می گویند-
.ویندبه سو استفاده و صدمه جنسی و تجاوز به عنف خشونت جنسی می گ-

شرایط اجتماعی تاثیر به سزایی در احساس نیاز به ابراز خشونت دارد الگوهاي رفتاري و فرهنگ 
سیاسی اجتماعی خانواده ها و جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث شکل گیري  

شرایط اقتصادي ، عدم امنیت شغلی و اختالفات طبقاتی باعث می . خشونت در فرد می شود 
این باور غلط در جامعه که مردان برتر از زنان . رفتار پرخاشگرانه از خود نشان دهندشود افراد

.هستند خود باعث بروز رفتار خشن و نامناسب در زنان می شود
ساله از الی به طور کلی کج خلقی در پسرها بیشتر از دخترها دیده می شود پسر هاي 

سرها بیشتر مورد تنبیه والدین خود قرار می دخترهاي هم سن و سال خود خشن تر هستند و پ
.در آمار گرفته شده مردها چهار برابر بیشتر از زنان مرتکب قتل شده یا کشته می شوند.گیرند 

.اغلب والدین معتقدند که بد نیست پسرهاگاهی دعوا کنند
:روش هاي خود امدادي براي کنترل خشم

-خیلی از واکنش هاي ما . وي رفتار فرد دارد محیط تاثیر زیادي بر ر. محیط را تغییر دهید
خود به خود هستند و هر کنشی در محیط به نحوي روي رفتار ما اثر می گذارد با تغییر 

محرك . محیط از موقعیت هایی که منجر به رفتارهاي نامطلوب می شود اجتناب می کنیم 
.هایی که منجر به بروز رفتار مطلوب می شوند را فراهم می کنیم

ی توان بخش هایی از محیط را عوض کرد تا رفتار ناخواسته ظاهر نشود بسیاري از رفتارهاي م
گاه ما . نامطلوب نتیجه یک زنجیره رفتار هستند هر حلقه این زنجیر محرك نرحله بعدي است 

.خود را در موقعیت هایی قرار می دهیم که نمی توانیم از وقوع خشونت جلوگیري کنیم
-هر قدر در حالت عصبانیت از حرف هاي زشت تري . تري را پیشه کنیمرفتارهاي مناسب

باید راه هاي جدید . استفاده کنیم بعدا بیشتر حس می کنیم که کارمان خطا بوده است 
براي یاد . کنترل خشم را بشناسیم ودر وضعیت هاي مشابه واکنش بهتري نشان دهیم 

براي تشخیص بهترین واکنش . کنیمگیري یک روش باید مشاهده ، خود آموزي و تمرین
.در یک موقعیت هیچ راهی بجز آزمایش و خطا وجود ندارد

.پس مجموعه وسیع از واکنش هاي متفاوت را مد نظر داشته باشیم 



.بهتر است به رفتار کسانی که مورد قبول و احترام ما هستاد نگاه کنیم 
- وقعیت هاي ناراحت کننده باشد و اگر ذهنتان مشغول م. جلوي خیالت خصمانه را بگیریم

از روش هاي توقف فکر ، ( دائماً در مورد آن صحبت کنید عصبانیتتان بیشتر می شود 
.)مجازات افکار بد و تقویت افکار مثبت و پرت کردن حواس استفاده کنید 

عادت نرم و خزنده ایجاد می شود اگر مدتی قطع شود ترك آن راحت تر است براي همین است 
قطع عادت سبب می شود به آن توجه کنیم و . بشمرید می گویند هنگام عصبانیت تا که 

. فرصتی براي ترك آن بیابیم نتیجتا ً می توانیم عادت مطلوبی را براي جایگزینی هم پیدا کنیم 
وقتی دچار فکرهاي بیخود و ناراحت کننده هستید از توقف فکر استفاده کنید یعنی خیلی ساده 

.این کار اغلب موثر واقع می شود ) بسم ( ن داد بزنید در فکرتا
- جلوي تشدید خشونت را بگیرید چون خشونت ، خشونت می آورد .
- ؛ آنچه را ) خشونت خود را تجزیه و تحلیل کنید . ( نتیجه عصبانیت خود را یادداشت کنید

. ك کنید که پیش و پس از خشونت بوجود می آید ببینید و ثبت کنید تا رفتار را در
یک را ه براي درك مشاهده . اگر درك علت رفتار مقدور باشد اصالح آن محتمل تر است 

مقدمات و عواقب کار است اگر یادگیري را بشناسیم می توانیم واقعیت را تجزیه و تحلیل کرده 
ده و باید منافع هر دو نوع رفتار ، خشونت و عدم خشونت را در نظر آور. و رفتار را تغییر دهید 

. مقایسه کنید 
در این روش تاکید .فهرستی از محرك هاي احتمالی که ایجاد خشونت می کنند را بنویسید 

.روي مقدمات رفتارها ، احساسات در روابط مطلوب یا نا مطلوب است 
هر عادتی یک احساس . نکات خوشایند خشونت را در کوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگیرید 

هر کسی براي شناخت خودش . هیچ کس از دلیل و چگونگی آن آگاه نیست خوشایند دارد که
. باید در مورد عواقب صادق باشد 

هر تغییري نقش می آورد حتی اگر مثبت باشد البته برخی تغییرها ساده به نظر می ایند اما 
ت گام هاي کسب یک عادت جدید خیلی زیاد اس. حاشیه عینی دارند که کار را سخت می کنند 

.
- خشونت خود را به نحوي سرکوب کنید .
-از عصبانیت براي پیشبردن کارتان سوء استفاده نکنید .
- در طول روز حالتان را یادداشت و هر وقت بهتر خود را کنترل کردید به خودتان جایزه

دهید اگر رفتاري تشویق شود دوباره تکرارخواهد شد و مشکل این است که وقتی کارها 
. وند انسان ها پاداش دادن را فراموش می کنند خوب پیش می ر

- خشونت را مجازات کنید .
-  استفاده از روش هاي آرام سازي



: به طور کلی براي پیشگیري از ایجاد خشونت باید 
- با نوجوان سازگاري داشت و گاهاً رفتارهاي نادرست او را نادیده گرفت .
-تماعی آن با او صحبت کرد در خصوص عواقب خشونت و آثار اج .
- به خانواده نوجوان در زمینه کاهش رفتارهایی که منجر به ایجاد خشونت می شوند آموزش

. داد و آنان را راهنمایی کرد 
- زمینه را براي ایجاد فعالیت هاي موثر د رخانه و مدرسه و اشتغال بیشتر نوجوان و وسیله

.آموزشی جسمانی و روانی او فراهم کرد 
-موزش مربیان مدارس در زمینه خود داري از بکارگیري روش هاي غلط انضباطی و ایجاد آ

.فضاي صمیمی میان معلمان و دانش آموزان 
- آگاه ساختن جامعه از قوانین موجود در ارتباط با رفتار پرخاشگرانه ، آموزش رفتار درست

را اعتقادات مذهبی ، سالگی و درونی ساختن ارزش ها -اجتماعی به فرزندان از سنین 
.آموزش صبر و گذشت می تواند در ایجاد جامعه اي آرام تاثیر گذار باشد 

پیشنهاد می شود آموزه هاي دینی توسط متخصصین فن که رفتارهاي بسیار خوبی هم در 
.اختیار دارند انجام شود 



:منابع

-ترجمه دکتر مسعود حاجی زاده, کلیدهاي تربیت کودکان
-ترجمه دکتر رضا راد گودرزي, راه هاي مقابله با حوادث و سوانح, تنیهاي خانوادهدانس
-اداره کل آموزش-معاونت اجتماعی ناجا, آشنایی با بستر هاي آسیب پذیري کودکان
-اداره کل مشاوره و مددکاري اجتماعی-معاونت اجتماعی ناجا, اجتماعی-ویژگی هاي روانشناختی
- دانشگاه اصفهان–شهره اخوان سرکار خانم دکتر


