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چرا برخی از جواانن
دچار آسیب های 

رواین -  اجمتاعی یم شوند؟

ایــن پرســش که چــرا برخــی از جوانــان دچار 
آســیب های روانی -  اجتماعــی می شونــــد 
ــود دارد.  ــن وج ــیاری از والدی ــن بس در ذه
ــی  ــره اصل ــدان ثم ــه فرزن ــا ک ــگ م در فرهن
زندگــی تــوأم بــا تــاش و زحمــت بــه  شــمار 
می رونــد، ایــن پرســش کامــاً طبیعــی 
اســت؛ امــا روشــن نیســت کــه والدیــن چــه 
پاســخ و یــا پاســخ هایی بــرای آن می یابنــد. 
بســیار  اینبــاره  در  اطاعــات  متأســفانه 
محــدود اســت. از همیــن  رو، در این نوشــتار 
ــل گوناگــون آســیب های ــه عل  می کوشــیم ب

روانــی- اجتماعــی و نیــز راههــای پیشــگیری 
از آنهــا بپردازیــم.

ــات  ــتن اطالع ــا داش ــا ب ــد، خانواده ه بی تردی
علمــی و مســتند در ایــن زمینــه بــه آرامــش 
ــر  ــت و بهت ــد یاف ــت خواهن ــتری دس بیش
قــادر خواهنــد بــود بــه فرزنــدان خــود بــرای 
ــمانی  ــی و جس ــالمت روان ــه س ــتیابی ب دس

کمــک کننــد.
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منظور از آسیب های
 رواین- اجمتاعی چیست؟

قبـل از هـر چیـز بایـد گفـت کـه آسـیب های 
روانـی- اجتماعـی بسـیار متعـدد و متنوع انـد، 
بزهکـــــاری، خودکشـی،  اعتیـاد،   ازجملـه: 

بایـد توجـه  بی بندو بـاری، خشـونت و فـرار. 
داشـت کـه مفهـوم آسیــــب اجتماعـی در 
فرهنگ هـای گوناگـون ممکـن اسـت متفاوت 
باشـد؛ بـرای مثـال رفتار و پوشـش مـردم یک 
جامعـه ممکـن اسـت در فرهنـگ دیگـر کاماً 
نامناسـب و زننده باشـد. با این همه، تحقیقات 
نشـان داده اسـت کـه آسـیب های اجتماعـی 
ریشـه های مشـترکی دارند. برای مثـال، عوامل 
 زمینه ساز آسـیب های گوناگون اجتماعی مانند

بی بند و باری، بزهکاری و اعتیاد مشترک اند.
?



ویــژه مطالعــه4
ــوادۀ خانــــــــ
دانشــجویان 

عقیده و ابور مردم درابره
 آسیب های رواین- اجمتاعی

بــاور رایــج مــردم در زمینــه آســیب های 
ــور  ــه تص ــت ک ــن اس ــی ای ــی- اجتماع روان
می کننــد مشــکات فقــط یــک علــت دارنــد. 
ازجملــه عواملــی کــه مــردم مطــرح می کننــد 

اینهاســت:
ــت،  ــترس جوان هاس ــواد در دس ــون م چ

ــوند. ــاد می ش معت
رفیق ناباب معتادش کرده است.

به علت فقر مردم دست به دزدی می زنند.
تـا وقتـی در خیابان ها مواد خریـد و فروش 
می شـود، نمی توان از اعتیاد پیشـگیری کرد.
تا فقر وجود دارد، بزهکاری هم وجود دارد.

چـون پولـش را بدهـکار نداد، بـه طرفش 
حملـه کـرد و به زنـدان افتاد.

ــود و نمی توانســت  ــکار شــده ب چــون بی
ــه  ــواده اش را درآورد، ب ــود و خان ــرج خ خ

ــرداری روی آورد. کاهب

اینکـه آسـیب های روانی-اجتماعـی را فقـط 
نتیجـه عوامـل کان اجتماعـی ماننـد فقـر، 
بیـکاری و همانند آن بدانیم، مشـکاتی جدی 

ایجـاد می کنـد ازجملـه :

چنیــن نگرشــی مســئولیت رفتارهــای 1 
ــه  ــه جامع ــًا ب ــالم را صرف ــی و ناس انحراف
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کاهــش  موجــب  و  می کنــد  منتقــل 
افــراد  در  شــخصی  مســئولیت پذیری 
ــه  ــئله توج ــن مس ــه ای ــد ب ــردد. بای می گ
کــرد که هــدف، وســیله را توجیــه نمی کند. 
بــه ایــن معنــی کــه فقــر نمی توانــد دلیــل 
ــرقت  ــرای س ــده ای ب ــب و توجیه کنن مناس

ــد. ــکاری باش ــا بزه ی

درصورتی کــه فقــر و بیــکاری و عوامل 2   
ــی  ــای انحراف ــل رفتاره ــد آن دلی مانن
باشــد، بایــد انتظار داشــت که همــه افراد 
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بیــکار یــا فقیر بــه رفتارهــای ناســالم روی 
آورنــد، در حالی کــه چنیــن نیســت. همــه 
مــردم یــا همــه جوان هــا بــه آســیب های 
روانی-اجتماعی آلوده نیســتند. بســیاری از 
جوان هــا و نوجوان هایــی کــه در شــرایط 
ــین  ــای فقیرنش ــد محله ه ــب مانن نامناس
و آســیب خیز زندگــی می کننـــــد کــه 
مواد مخــدر بیشــتر در دســترس اســت یــا 
امــکان انجــام دادن بســیاری از رفتارهــای 
ــیب های  ــه آس ــود دارد، ب ــت وج ناشایس

روانی-اجتماعــی دچــار نمی شــوند.

از ســوی دیگــر، اگــر پدیده هایــی مانند 3 
ــیب های  ــل آس ــکاری عامــ ــر و بی فق
ــراد  ــد اف روانی-اجتماعــی باشــد، فقــط بای
فقیــر و بیــکار بــه آســیب های روانــی -
ــا  ــا پژوهش ه ــوند؛ ام ــار ش ــی دچ اجتماع
 نشــان می دهــد کــه آسیب هـــــــای

روانی -اجتماعــــی در اقشــار ثروتمنــد و 
ــد  ــب دارن ــی مناس ــع مال ــه وض ــرادی ک اف
نیــز وجــود دارد. اگــر بیــکاری عامــل جــرم 
ــیاری از  ــرا بس ــس چ ــت، پ ــت اس و جنای
مجرمــان شــاغل اند؟ یــا اگــر مجــرد بــودن 
عامــل رفتارهــای نامناســب و انحرافــی 
اســت، پــس همــه مجردهــا باید مبتــا به 
ــیب های  ــند و آس ــی باش ــن رفتارهای چنی
ــده  ــد دی ــل نبای ــراد متأه ــی در اف اجتماع

ــن نیســت.  ــه چنی ــی ک شــود؛ در حال
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علل آسیب های رواین-اجمتاعی 

همان طـور که مشـاهده می کنیـد، واقعیت و 
آمـار چیـز دیگری می گویـد. مطالعـات علمی 
درباره علل آسـیب های روانی-اجتماعی نشان 
می دهـد ایـن پدیده ها فقط یـک عامل ندارد 
بلکـه دالیـل گوناگونـی دسـت به دسـت هم 
می دهنـد تـا چنیـن معضاتی به وجـود آید. 

علت های متعدد برای آسیب های
روانی-اجتماعی مطرح شده است:

عوامل زیستی مانند عوامل ارثی و ژنتیک.  .1

عوامل روانــی و فــردی مانند عزت نفس،   .2
مهارت هـای ارتباطی، مهارت حل مسـئله، 
میـزان  والدین-فرزنـدان،  ارتبـاط  نحـوه 
اعتقـادات و باورهـای مذهبـی و معنـوی 

د.  فر

عوامـل اجتماعـی ماننـد محلـه و محیط   .3
زندگـی فرد، میـزان حمایت های اجتماعی، 

دوسـتان و همساالن. 

4. عوامل فرهنگی و تاریخی. 

5. عوامل سیاسی و حتی جغرافیایی.
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همان طـور کـه مشـاهده می کنیـد بعضـی از 
ایـن عوامـل در سـطح خـرد اسـت مانند علل 
فـردی؛ بعضـی در سـطوح کان اسـت ماننـد 
علـل سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی. بـا ایـن 
حـال، متأسـفانه در کشـور مـا بیشـتر مـردم 
 فقـط با شـماری از عوامل مؤثر در آسـیب های
روانی - اجتماعی آشـنایی دارند. بیشترین توجه 
خانواده هـا به ویـژه به عوامـل کان اجتماعی، 
از  می شـود.  محـدود  آن  ماننـد  و  فرهنگـی 

باورهـای رایج میـان مردم اینهاسـت:
بــرای اینکــه جوان هــا بــه اعتیــاد آلــوده   

نشــوند، بایــد مرزهــا را بســت.
وقتی جوان کاری برای انجام دادن نداشته   

باشد، به سراغ دزدی و بزهکاری می رود.
ــوند،  ــرخورده می ش ــا س ــی جوان ه وقت  

خودکشــی می کننــد.
  چـون جوان هـا نمی تواننـد ازدواج کننـد، 

بـه راه هـای انحرافی کشـیده می شـوند.
ــه  ــده اند، ب ــدود ش ــا مح ــون جوان ه چ  

ســراغ بی بندوبــاری رفته انــد.
تــا قانــون نباشــد هیــچ کاری بــرای   
پیشــگیری از خشــونت نمی تــوان کــرد. 
بـودن  دسـترس  در  ماننـد  عواملـی  اگرچـه 
مـواد، فقـر، سـرخوردگی های ناشـی از وضـع 
اجتماعـی، محدودیت هایـی که بـرای ازدواج 
جوانـان وجـود دارد، دیگـر محدودیت هـای 
اجتماعـی، نبـود یـا ضعـف قانـون و عوامـل 
کان دیگـر بـر آسـیب های اجتماعـی تأثیـر 
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دارنـد و نمی تـوان بـه آنهـا بی توجهـی کـرد، 
امـا قسـمت مهمـی از آسـیب های اجتماعـی 
در عوامـل فـردی و خانوادگـی ریشـه دارد. به 
عبـارت دیگـر، تأثیـر و تعامـل عوامـل خرد و 
کان اسـت کـه زمینـه را بـرای بروز و شـیوع 
آسـیب های روانی-اجتماعـی مهیـا می سـازد 
و نـه فقـط عوامـل کان اجتماعـی، فرهنگی، 

قانونـی و جـز آن .

در کشور ما، بیشتر مردم
فقط با شماری از عوامل

موثر در آسیب های
روانی-اجتماعی آشنایی دارند.
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محدودیت نگرش و عقیده مردم 
درابره آسیب ها 

چنانچــه فقــط بــه عوامــل کان آســیب های 
روانی-اجتماعــی بپردازیــم، چنــد مشــکل 

ــود: ــاد می ش ــدی ایج ج
بی توجهـی به عوامـل خرد، به ویـژه عوامل   .1

فـردی و خانوادگی.
2. از دسـت دادن زمان و امکانات برای کمک 

به نسـل جوان، نوجوان و کودک.
افزایش آسیب های روانی-اجتماعی.  .3

درماندگــی و ناامیــدی دربــاره پیشــگیری   .4
از آســیب های روانی-اجتماعــی. 

اسـت  ممکـن  چـرا  بپرسـید  اسـت  ممکـن 
زیـرا، عوامـل  چنیـن عواقبـی ایجـاد شـود؟ 
کان اجتماعـی، فرهنگـی، بـه سـبب ماهیت 
و پیچیدگـی، بـه بررسـی ها، هماهنگی هـا و 
تغییـرات شـدید نیـاز دارد که  زمان زیـادی را 
بـه خـود اختصـاص می دهـد. ایجـاد قانون 
یـا تغییـر آن، تغییـر در وضع مرزهای کشـور، 
ایجاد برنامه ها و مداخات خاص و مانند آن، 
همگـی بـه برنامه ریزی هـا و هماهنگی هـای 
بیـن سـازمان ها، ادارات، وزارتخانه ها و حتی 

هماهنگی هـای بین المللـی نیـاز دارنـد.
در  کـه  نیسـت  کاری  فقـر  کـردن  برطـرف 
بنابرایـن  باشـد؛  شـدنی  انجـام  کوتاه مـدت 
چنانچـه فقـط منتظر چنین تغییراتی باشـیم، 
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زمـان زیـادی از دسـت خواهـد رفـت.
از ســوی دیگــر، چنیــن نگرش هایــی باعــث 
می شــود امکانــات و اختیاراتــی کــه در حــوزه 
ــی در ســطح خــرد  ــردی و خانوادگــی، یعن ف
وجــود دارد، مــورد بی توجهــی و غفلــت 
ــی  ــن تغییرات ــه چنی ــرد. درحالی ک ــرار گی ق
امکان پذیــر اســت، زیــرا در اختیــار فــرد 
بــه  نیــاز چندانــی  و  اســت  و خانــواده  
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــدد ن ــای متع هماهنگی ه
ــت  ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال ــبب در ای س
بیشــتر بــه عوامــل فــردی و خانوادگــی مؤثــر 
در پیشــگیری از آســیب های روانی-اجتماعــی 

ــود. ــه ش پرداخت

عوامل خطر و عوامل محافظت کننده 

هرچنــد بعضــی عوامــل فــردی و خانوادگــی 
آســیب های بــه  ابتــا  بــرای  را   زمینــه 
ــه  ــه ب ــد، ک ــم می کنن ــی فراه روانی-اجتماع
آنهــا عوامــل خطرســاز گفتــه می شــود، 
عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه 
ــی  ــیب های روانی-اجتماع ــاد آس ــع ایج مان
می شــوند. بــه چنیــن عواملــی کــه از ابتــای 
بــه آســیب های روانی-اجتماعــی پیشــگیری 
می کننــد، عوامــل محافظت کننــده گفتــه 
می شــود. در ایــن قســمت بــه  تفصیــل بــه 
ایــن دو دســته از عوامــل پرداخته می شــود:
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 عوامل خطرساز: 
همان طــور که گفتیــم، بعضــی از خصوصیات 
موجــب افزایــش خطــر ابتــا بــه آســیب ها 
ــد.  ــام دارن ــاز ن ــل خطرس ــوند و عوام می ش
عوامــل خطرســاز مهــم آســیب های اجتماعی 

ــد از: عبارت ان

الف: عوامل خطرساز فردی
ابتـا به بیماری های روان پزشـکی و درمان   .1
نکـردن آنها، ازجمله افسـردگی و اضطراب.
2. وجود بیماری های روان پزشکی در خانواده.
سابقه بدرفتاری های مختلف در خانواده.  .3

4. وجود خشونت در خانواده.
کمرویی، تنهایی و انزوا.  .5

6. پرخاشگری و سابقه  رفتارهای ضداجتماعی.
ضعف در رفتارهـای ارتباطی، مهارت های   .7
حل مسـئله، مقابله با مشـکات و مسـائل 
زندگی، اسـترس و رویدادهای استرس زای 

زندگی.
نگرش مثبت به رفتارهای ناسالم.  .8

9. رفتارهای انحرافی و کسب تجربه مثبت از 
آنها.

الگوهـای نامناسـب یـا نداشـتن الگـوی   .10
مناسـب بـرای زندگـی و مـوارد دیگـر. 
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ب: عوامل خطرساز خانوادگی
پیوند و ارتباط ضعیف بین افراد خانواده.  .1

2. سابقه آسیب های روانی در خانواده.
بیماری جسمی در افراد خانواده به گونه ای   .3

که مانع رسیدگی به فرزندان شود.
4. نبود یکی از والدین.

سابقه آزار، بدرفتاری و خشونت در خانواده.  .5

6. ضعف در نظارت و سرپرستی بر رفتار فرزندان.
محیط خانوادگی متشنج و آشفته.  .7

طاق یا جدایی والدین و رها شدن فرزند.  .8
9. اختاف و درگیری های خانوادگی.

نبود انضباط و مقررات در خانواده.  .10

برخــی از مهم تریــن عوامــل محافظت کننــده 
ــد از: عبارت ان

     عوامل محافظت کننده فردی: 
مهارت هــای فــردی قــوی ازجملــه: مهــارت    .1
تصمیم گیــری،  مهــارت  مســئله،  حــل 

ــد آن. ــی و مانن ــات اجتماع ارتباط
2. پیوند و ارتباط مناسب بین فرد و مدرسه.

عزت نفس و اعتمادبه نفس زیاد.  .3
4. احساس هویت قوی.

اعتقادات و باورهای مذهبی و معنوی.  .5
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    عوامل محافظت کننده خانوادگی: 
ارتباط گرم و صمیمی میان والدین.  .1

ارتباط و پیوند قوی میان والدین-فرزندان.  .2

قدرت درک و همدلی والدین.  .3

4. نظارت و سرپرستی والدین.

وجــود قواعــد و قوانیــن و روش منطقــی   .5
در خانــواده.

6. استفاده از مهارت حل مسئله و حل اختاف 
در خانواده.

داشــتن اوقــات خانوادگــی ماننــد باهــم   .7
ــزاری  ــن، برگ ــی رفت ــوردن، مهمان ــذا خ غ

ــد آن. ــح و مانن ــن، تفری جش

ــر  ــود اگ ــوده تر ش ــما آس ــال ش ــاید خی ش
بدانیــد کــه پژوهــش و تحقیقــات متعــدد در 
کشــورهای مختلف جهان نشــان داده اســت 
کــه حتــی در صــورت وجــود عوامل خطرســاز 
متعــدد، اگــر عوامــل محافظت کننــده فــردی 
و خانوادگــی مناســبی وجــود داشــته باشــد، 
جوانــان و نوجوانــان دچــار آســیب های 
بــه همیــن  روانی-اجتماعــی نمی شــوند. 
ســبب اســت کــه گاه از نقــاط آســیب خیــز 
و آلــوده شــهرهای بــزرگ و کوچــک افــرادی 

ــد. ــالم برمی خیزن ــهور و س مش
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بــا توجه بــه مطالــب ذکرشــده، می توانید 
ــت کننده  ــل محافظـــ ــت عوام ــا تقوی ب
خانوادگــی و فــردی، ســالمت روانــی 
ــن  ــود را تضمی ــدان خ ــمانی فرزن و جس
ــل  ــت عوام ــوص، تقوی ــد. به خص نمایی
ــار شماســت. بررســی  خانوادگــی در اختی
کنیــد تــا چــه انــدازه محیــط خانوادگــی 
ــل  ــاز و عوام ــل خطرس ــما دارای عوام ش
ــف و  ــا تضعی ــت. ب ــده اس محافظت کنن
اصــاح عوامل خطرســاز و بهبــود و ارتقای 
عوامــل محافظــت  کننــده می توانیــد 
ــی و  ــتر روان ــه بیش ــر چ ــامت ه ــه  س ب
اجتماعــی فرزنــدان خــود کمکــی مؤثــر و 

شایســته  کنیــد.
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