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آنهاآسیب های اجتماعی و پیشگیری از 



آسیب اجتماعی چیست؟

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری  : تعریف اسیب اجتماعی 
اطالق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی

این آسیب ها غالبا باعث رنجش روانی، .های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد
. جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه می شوند

انواع اسیب های اجتماعی

آسیب های اجتماعی خانواده
آسیب های اجتماعی زنان

آسیب های اجتماعی طالق
آسیب های اجتماعی جوانان
آسیب های اجتماعی اعتیاد

آسیب های اجتماعی اینترنت
آسیب های اجتماعی ماهواره

آسیب های اجتماعی دانش آموزان



عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی
در این . مطالعات انجام شده در ارتباط با آسیب های اجتماعی، عوامل زیر را منشاء بسیاری از انحرافات اجتماعی قلمداد نموده اند

.بخش هر یک از عوامل به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد

اختالفات طبقاتی هر جامعه، افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که نمی توانند نقش های : نابرابری های اقتصادی و اجتماعی(1
در نتیجه، ستیزه هنجارهای اجتماعی، تفاوت . اجتماعی مناسب خود را بیابند و موجب اختالف در هنجارهای اجتماعی می شود

معیارها را به وجود می آورد و عدم تعهد به معیارها و تردید در اصالت آنها، عدم پایبندی به قوانین را ایجاد می کند که این به نوبه 
.درون این تضاد، کشش به سمت انحرافات اجتماعی وجود دارد. خود تضادهای اجتماعی را افزایش می دهد

در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف : رفاه اقتصادی خانواده( 2
امروزه والدین و فرزندان . ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش به سوی انحرافات اجتماعی است. تر می گردد

نسبت به هم احساس و عاطفه گذشته را ندارند، چون با یکدیگر تماس و ارتباط کمتری دارند و از طرف دیگر افرادی که درآمد 
بیشتر از حد دارند، موقعیت و زمینه مساعدتری برای تفریحات متنوع در داخل و یا خارج از کشور را دارند و بدیهی است که این 

.قبیل امکانات برای مصرف و فروش مواد مخدر زمینه بسیار مساعدی است

از آن جایی که بیشتر . در مطالعات علمی نشان داده شده است که فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی است: فقر مادی خانواده( 3
مجرمین، معتادین به مواد مخدر و الکل، مبتالیان به امراض روانی و اشخاصی که اقدام به خودکشی می نمایند، از طبقات پایین 

ارتکاب جرائم طبقات فقیر از شکافی . اجتماعی بوده اند در عصر حاضر از فقر به عنوان عامل عمده انحرافات اخالقی یاد شده است
عمده ترین علت انحرافات اخالقی . که بین خواسته های جوانان آن طبقه با آن چه که در دسترس آنهاست، سرچشمه می گیرد

.طبقه فقیر نتیجه فشارهای حاصله از شکست در رسیدن به هدف های معین است



افراد بیکار بیشترین اوقات خود را . بیکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات اجتماعی است: بیکاری( 4
در اماکن عمومی از جمله پارک ها می گذرانند و این گونه اماکن، بهترین و مناسبت ترین مکان برای کشش به سمت انحرافات 

.استاجتماعی از جمله اعتیاد

اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از آن صنعت به طور : صنعت و پیشرفت تکنولوژیرشد ( 5
.عادالنه توزیع نگردد، امکان وقوع سه اتفاق وجود دارد

اوالً کارکنان برای اداره زندگی خود مجبور می شوند ساعات بیشتری را به کار مشغول شوند و این به نوبه خود موجب خستگی 
.جسمی و روحی در افراد می شود

اگر در آن جامعه برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری مردم از طرف دولت برای استفاده از اوقات فراغت، برنامه ریزی های 
.اجتماعی نشده باشد، زمینه مساعدی برای گرایش به انحرافات اجتماعی فراهم می شود

ثانیاً مشکل ترافیک در شهرهای بزرگ منجر به خستگی ناشی از کار در افراد شده در نتیجه والدین قدرت تربیت و سرپرستی 
فرزندانشان را نخواهند داشت و بی توجهی نسبت به پرورش کودکان و نوجوانان به گرایش آنان به سمت انحرافات اجتماعی از 

.کمک خواهد کرد… قبیل اعتیاد، سرقت و
ثالثاً رشد شهرها باعث افزایش فاصله و شکاف طبقاتی شده و این خود به خود باعث می شود برقراری ارتباط با دوستان و 

.خویشاوندان کمتر شده و زمینه برای ایجاد انحرافات اجتماعی فراهم شود



 اختالفات زناشویی و نزاع بین پدر و مادر باعث می شود محیط خانواده برای تربیت فرزندان، ناامن و نامناسب : ستیزه والدین( 6
وقتی خانواده، کانون و محیط مناسبی برای زندگی نباشد، انسان سعی می کند بیشترین اوقات خود را در خارج از خانواده . شود

بگذراند و این کار ارتباط او را با دیگرانی که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار می گردند، زیاد می کند و آنها پس از 
شناخت مشکل شخص در نقش انسانی دلسوز ظاهر شده و برای فرار از این واقعیت تلخ، فرد را به سوی اعتیاد و دیگر انحرافات 

.هر چقدر ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد، احتمال کشش به طرف انحرافات اجتماعی بیشتر است. اجتماعی فرا می خواند

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که رفتارهای کودکان و نوجوانان با شیوه های تربیتی والدین : شیوه های تربیتی والدین( 7
شیوه های تربیتی والدین می بایست با سطح نیازها و خواسته های مختلف فرزندان و همچنین . رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد

چنانچه والدین از شیوه های تربیتی مبتنی بر اصول اعتقادی و مذهبی . با متدهای تربیتی صحیح اسالمی هماهنگ باشد
.استفاده نمایند، نتیجه مطلوب در رفتار فرزندان منعکس خواهد شد

 مطالعات نشان می دهد کسانی که محروم از تحصیالت بوده و بینش صحیح نسبت به : عدم آگاهی و بینش صحیح والدین( 8
نداشته باشند، امکان فریب خوردن و انعطاف پذیری آنها برای ارتکاب به کارهای انحرافی و برخالف قانون … جامعه، تربیت و

چون تخصص و آگاهی ندارند، نمی توانند از طریق عادی، زندگی خود را تأمین کنند و به همین دلیل است که . بیشتر است
.جامعه شناسی یکی از راه های پیشگیری از جرائم را عدالت آموزشی می داند



تعریف و هدف های آسیب شناسی
د انسانی با در مشابهت کالب. آسیب شناسی می گویند( موجود زنده) در پزشکی به مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های ارگانیسم 

.می توان آسیب شناسی را مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی تعریف کرد( نظریه اندام وارگی)کالبد جامعه 
، بیکاری ، فقر ، اعتیاد ، خود کشی، مطالعه ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی نظیردرواقع آسیب شناسی اجتماعی

بیمار همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها و نیز شرایط… روسپیگیری ، رشوه خواری ، ولگردی ، زورگیری ، گدایی و 
.گونه اجتماعی است

:آسیب شناسی اجتماعی را چنین می توان بر شمردها و مقاصد هدف 
ژگی مطالعه و شناخت آسیب های آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز بررسی شخصیت کژرفتاران و وی. 1

شناخت درست درد ها و آسیب ها ، نخسین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از. های جسمانی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی آنان
.درمان است ؛ درد تشخیص ناداده را درمان نتوان کرد ؛ زیرا هر گونه ساختن بدون شناختن ، تیر در تاریکی رها کردن است

تر ، از آنجا که پیشگیری همواره ساده.پیشگیری از آسیب های اجتماعی به منظور بهسازی محیط زندگی و جمعی خانوادگی. 2
.عملی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت بسیار می باشد

ای درمان آسیب دیدگان اجتماعی یا بکارگیری روش های علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه ه. 3
.آنان

.تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد کژ رفتاری و بررسی شیوه های بازپذیری اجتماعی. 4
اید زمینه بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی برآنند که برای مبارزه با کژرفتاری ها ب. در عصر ما پیشگیری مهمتر از درمان است

.اجتماعی آنها را از میان برداشت و برای حصول این منظور رعایت دو اصل ضروری است



:آسیب های اجتماعی از چند جنبه قابل بررسی هستند
م یا با ،که هر انسان با هر دین وآئین واعتقاد وفکر ،ومذهب وگرایش ومسلک وارتباط با جناح یا حزب خاصی یا با ترحاز زوایه انسان -1

مک کند هر انسانی دوست دارد به پیر مرد یا پیرزنی کهدایت ویا با همراهی اعتقاد دارند که به گروههای آسیب پذیر یاری نمایند مثالً
…وهر انسانی دوست دارد به نابینایی کمک کند و

اگر به این آسیب های اجتماعی بموقع رسیدگی نشود افزایش جرم وجنایت را در پی دارد که مخرب انضباط از زاویه اجتماعی-2
اجتماعی است

ر پیاده می ، که اگر توجه نشود کشوررا به دامن بیگانگان سوق می دهد وبجای فرهنگ خودی فرهنگ بیگانه در کشواز جنبه سیاسی -3
ا در پی شود وبه اعتقادات دینی ومذهبی جامعه لطمه وارد می نماید ، وجود آسیب های اجتماعی ، بزرگنمایی وتبلیغات دشمنان کشور ر

ماعی  دارد ضمن آنکه وجود آسیب های اجتماعی در کشور اسالمی عامل تبلیغ منفی بر ضد اسالم است لذا الزم است که آسیب های اجت
ریشه یابی شود واز کلی گویی در جامعه پرهیز گردد وبا ارائه راهکارها ی مدرن به جزئیات آسیب های اجتماعی توجه شود



در برخورد با آسیب های اجتماعی تقلید کورکورانه از بیگانگان جایز نیست به دلیل اینکه آسیب های اجتماعی ارتباط کاملی با 
سنتهای هر جامعه دارد والگو برداری از جوامع دیگر صالح نیست

سوال ، وظیفه حکومت در این مورد چیست ؟ حکومت خوب حکومتی است که برای حل آسیب های اجتماعی فرمول صحیح 
ومنطقی همراه با نو آوری وارائه ابتکارات وخالقیتها در جهت رسیدن به شکوفایی داشته باشد

شیوه ی برخورد با .سیاست های اجتماعی هر جامعه ای روش های مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کند
این سیاست ها را هم نهادهایی که در تمامی .این مسائل هم چنان که پیشتر گفته شد،ارتباط مستقیمی با این سیاست ها دارد

عده . در مورد راهکارهای اصالح وبهبود آسیب های اجتماعی هم نظرگاه های مختلفی وجود دارد. جوامع وجود دارد تعیین می کند
جوامعی هم وجود دارند . ای روش انکار و پرده پوشی را تجویز می کنند وعده ای دیگر به روش های پلیسی وسرکوب اعتقاد دارند

که به این مسائل نگرشی علمی و منطقی دارند وسعی می کنند با قبول وجود این آسیب ها، علت آن ها را با استفاده از روش های 
هستند که در آن ها این جوامع، آنهایی.علمی بشناسند و برای حذف یا به حداقل رساندن آن ها از روش های منطقی سود ببرند

انباشت علمی صورت گرفته و در اثر ارتباط با فرهنگ های مختلف به سطحی از آگاهی رسیده اند که به حق آزادی و برابری انسان 
.ها و حق برخورداری تمامی انسان ها از حقوق مادی ومعنوی اعتقاد داشته باشند



ه،  آن چه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که به وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامع
یک یعنی یک آسیب که در. آسیب های اجتماعی عالوه بر این که مسئله ای اجتماعی شمرده می شوند، بار ارزشی نیز دارند

خاص این نگرش. جامعه ی با سیاست لیبرال، فقط یک جرم محسوب می شود، در ایران عالوه بر جرم بودن، گناه به شمار می رود
داند،  به مسئله ی اجتماعی باعث می شود که مجرم یا منحرف بیشتر از آن که جامعه و روابط حاکم بر آن را عامل انحراف خود ب

.خودش را گناه کار می بیند و این می تواند یکی دیگر از آسیب های فردی و اجتماعی باشد
عه در جوامع مدرن امروز تمایل بر این است که این سیاست ها هرچه بیشتر توسط نهاد آموزش و پرورش و نهاد خانواده به جام

اما در جوامعی که در آن ها نهاد سیاست قدرتمندتر است، این .تزریق شده و نهاد سیاست حداقل دخالت را در این امور دارد
تجربه نشان داده است که جوامع نوع اول در مهار بحران های .سیاست ها توسط این نهاد وضع و به جامعه دیکته می شود

اما در .چون مردم راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی را وضع واز آن ها حمایت می کنند.اجتماعی موفق تر عمل کرده اند
در جوامعی که سیاست های اجتماعی را نهاد سیاست وضع می کند،الجرم باید ضمانت های اجرایی آن ها را هم تعیین کند که

.این حال استفاده از نیروهای حافظ قوانین و حامی نظام سیاسی مثل پلیس ضرورت پیدا می کند



ن به طور دراین مورد نیز وقتی حمایت از آسیب دیدگا.حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی نیزبه سیاست های اجتماعی مربوط است
ه کامل در اختیار نهاد سیاست قرار می گیرد،این نهاد از دیدگاه منافع خود به آن ها نگاه می کند،اما وقتی مردم یک جامعه ب

ند،آن چون مردم در متن این آسیب ها قرار دار.حمایت از این آسیب دیدگان می پردازند،بسیار عمیق تر و کامل تر عمل می کنند
.ها را خوب می شناسند وبرای حمایت ازافرادی که دچار بحران هستند انگیزه های قدرتمندی دارند

این سازمان ها که در تمامی .یکی از راهکارهای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی،سازمان ها وتشکل های غیر دولتی است
ازمان س.جوامع ریشه دارند در عصر کنونی کارکردهای مختلف و موثری پیدا کرده اند و نقش مهمی در حیات جوامع ایفا می کنند

وگاه های غیردولتی با تاثیرگذاری در وضع و اجرای سیاست های اجتماعی،در نقش های مختلفی مثل مشاور دولت،منتقد دولت
ه این سازمان ها با ویژگی های منحصر به فردی ک.حتی به عنوان بازوی اجرایی سیاست های اجتماعی دولتها فعالیت دارند

ر عمل دارند،امروزه به نماد حکومت مردم تبدیل شده اند و به نظر می رسد در هر جامعه ای که این سازمان ها فعال تر و گسترده ت
.می کنند،آرمان حکومت مردم بر مردم دست یافتنی تر می نماید



موضوعات مورد بحث در آسیب شناسی اجتماعی
پژوهشها . آنچه روشن است اینکه بحث آسیب شناسی اجتماعی عمدتا با مسائل و مشکالت سر و کار دارد

و تحقیقات متعدد برای شناخت انواع این آسیبها و علل بروز آنها صورت می دهد و نظریاتی را برای حل آن 
.مسائل پیشنهاد می کند

بر این اساس زمینه هایی چون فرهنگ و هنجارهای یک جامعه ، ویژگیهای اقتصادی و سیاسی و 
چرا که بررسی . جغرافیایی یک جامعه نیز در حوزه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی قرار می گیرد

.آسیبهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای یک جامعه میسر نخواهد بود
چه چیزی به عنوان آسیب شناخته می شود؟ حدود آن چقدر است؟ عوامل زمینه ساز و علل آشکار کننده 

آن کدامها هستند؟ در کدام طبقات گسترش بیشتری دارند؟ در کدام سنین گسترش بیشتری دارند؟ 
توانایی جامعه برای کنترل و نظارت بر آنها چقدر است؟ از چه راههایی می توان به کاهش آنها مبادرت 

.کرد؟ همه اینها سواالتی هستند که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند



گونه شناسی آسیب های اجتماعی
ر این مالک ها ، در ه. در گونه شناسی آسیب های اجتماعی از مالک های متفاوتی می توان استفاده نمود

جامعه ای حداقل چهار خرده نظام فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خاص دارند که در هر یک از 
این حوزه ها کنشگران فردی و جمعی می توانند با رعایت اصول و قواعد عمل جمعی مورد قبول در آن 

نزلت سرمایه فرهنگی یا دانش ، سرمایه اجتماعی یا تعهد م-حوزه ها به چهار نوع سرمایه یا منبع ارزشمند
یتی هر نوع فعال. مورد نیاز هر جامعه دست یابند-، سرمایه سیاسی یا قدرت و سرمایه اقتصادی یا ثروت

که خارج از چارچوب اصول و قواعد عام عمل جمعی برای رسیدن به منابع ارزشمند صورت گیرد ، کجروی
.بنابر این ، در مجموع با چهار گونه کجروی روبه رو هستیم. محسوب می شود





اهمیت آسیب شناسی اجتماعی
هر جامعه ای تناسب با شرایط خود ، فرهنگ ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکالت 

یر شناخت چنین عواملی می تواند مس. روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد
اوم حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که عالوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تد

.  یریمبه عنوان مثال مسأله اعتیاد را در نظر بگ. آن عمل با ارائه راه حلهایی به سالمت جامعه کمک نماید
روشن است در سطح . این مساله هم به عنوان یک مشکل فردی و هم یک معضل اجتماعی مطرح است

ل آنها شناسایی علل اساسی و کنتر. اجتماعی منجر به از بین رفتن نیروها و انرژی بارآور جامعه می شود
.ندمی تواند بسیاری از نیروهای از دست رفته جامعه را تجدید نموده ، در مسیر کار سالم جامعه هدایت ک



شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی همچون سایر حوزه های اجتماعی و عللی ، از شیوه عملی برای بررسی 

ه حلها به عبارتی برای مطالعه و بررسی علل ، زمینه ها و را. موضوعات مورد نظر خود استفاده می کند
ار در زمینه کجرویها و آسیبها ، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص و هم به کمک ابز

ن چنین پژوهشهایی پیرامو. وسایل تحقیق عینی به صورت پژوهشهای علمی استفاده می شود
البته در آن . سال پیش باز می گردد۹۰–8۰انحرافات اجتماعی به صورت تحقیق علمی به حدود 
ولی پس از مدتی پژوهشها بر شالوده ای. زمان این پژوهشها کمتر جنبه واقع بینانه داشته اند

صحیح تر استوار شد و تالش شد از شیوه هایی که دقت و اعتبار بیشتری در برآورد مشکالت
.اجتماعی دارند استفاده گردد

د و از پرسشنامه های مختلف تهیه شد، شیوه های اعتبار یابی و استفاده از روشهای معتبر معمول ش
طالعات به این ترتیب ا. اصول روش تحقیق که در علوم انسانی کاربرد مفیدی دارد استفاده گردید

یر این فعالیتها س. الزم در زمینه انواع انحرافات و مشکالت در سطح یک جامعه جمع آوری گردید
ی و تکاملی خود را سیر می کند و همچون پیشرفت سایر علوم شیوه های متکاملتری برای بررس

.ارزیابی در زمینه آسیبهای اجتماعی بدست می آید



ه های مطالعه بی نظمی ها و آسیب های اجتماعی همراه با علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز شیو
ا پیشگیری و درمان این پدیده ها ، به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه اجتماعی است ؛ زیر

خاستگاه اصلی آسیب ها و گژ رفتاری های اجتماعی را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص 
یکاری ، فقر ، تورم ، گرانی ، ب: اجتماعی چون –نابسامانی های اقتصادی . روابط انسانی جستجو کرد

ا می شوند ، زمینه مساعدی ر« و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیتفقدان امنیت مالی
م ، خود کشی ، سرقت ، اعتیاد به مواد مخدر ، الکیس: برای انواع مختلف آسیب های اجتماعی چون

از این رو مفهوم آسیب شناسی . فراهم می آورند … فرزند آزادی ، زور گیری ، طالق ، گدایی و 
.گسترده وسیعی پیدا می کند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار می گردد

ر روند رو به رشد آسیب های اجتماعی و جرائم، موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در سراس
داد با افزایش جرائم، تع. جهان به دغدغه مسئوالن و متولیان سالمت اجتماعی تبدیل شده است

زندانیان و به تبع آن پیامدهای ناشی از محبوس شدن مجرمان باعث شده است تا نهادهای 
س از اجتماعی و قضایی به دنبال یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع و کاهش پیامدهای پ

گرش رسانه ها با مدیریت افکارعمومی، طراحی و ارائة الگوهای رفتاری، انواع ن. ارتکاب جرم باشند
. و بینش به مخاطبان، تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت دارند



اداره مشاوره وسالمت روان
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