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 چکیده 

هر اجتماع  بنای و پایه و جامعه اصلی هسته است، اجتماعی واحد ترینکوچک که عالوه بر این خانواده

هدف این پژوهش بررسی و ضرورت  ترین نهادهای موجود در جامعه انسانی است.بزرگ بوده و از مهم

نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای متناسب است که به روش تحلیلی 

اطالعات موردنظر آن از راه کتابخانه ای و مراجعه به سایت های  کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. –

برای  یراهکار های ،لفواکاوی موضوع از ابعاد مخت که پس از تحلیل و اینترنتی جمع آوری شده است

 -2نقانون گرایی به فرزندا، آموزش ارزش های اخالقی -1از قبیل  گیری از آسیب های اجتماعیپیش

ارتباط موثر با  -3آنان  اعتماد به نفس خویشتن داری و تقویت عزت نفس،با  انفرزند حصحیتربیت 

گفتگو با -6توجه به افسردگی، انزواطلبی و کم حوصلگی فرزندان -5 ارتباط درست با اجتماع -4ان فرزند

 ارزش والدین توجهنتیجه می گیریم که  ارائه گردید. درباره واقعیت ها و مسائل روز جامعه انفرزند

و می تواند باعث پیشگیری از بسیاری  دارد مهارت های اجتماعی فرزندان رشد و فکر سالمت در حیاتی

 آسیب های  اجتماعی گردد باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 مدرسه ،خانواده ،اجتماعی، آسیبواژگان كلیدی: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه 

در جهان افراد بسیاری در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند از مهم ترین مکان برای شکل گیری شخصیت فرد 

خانواده است که فرد در آن راه و رسم زندگی و نحوه برخورد و تعامل با دیگران را می آموزد کودکان برای رشد کامل و 

 از خانواده. (1389)پرویزی و دارای عشق و تفاهم پرورش یابد  هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانواده ، فضای شاد

. دارد تام ضرورت جامعه بقای و انسان حیاتی هاینیازمندی رفع برای هک است جهانی و عمومی نهادی، هاینظام نخستین

 و دوران نوزادی در مادر و پدر توجه و دهندمی تشکیل را اجتماعی زندگی تکامل مهم عامل سه خانواده، مدرسه و جامعه

زیادی بر افراد دارد و در پس خانواده تاثیر  دارد طفل شخصیت مراحل کامل رشد و فکر سالمت در حیاتی ارزش کودکی

 صورتی که خانواده دارای کارکردی مطلوب باشد بهترین مکان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی می باشد.

سیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقالب صنعتی است در بیشتر جوامع وجود آ

ند. ولی آن چه باعث می شود جوامع از همدیگر متفاوت باشند نوع دیدگاه و نگرش آنها به این تاثیرات خود را می گذار دارند و

شیوه برخورد با این آسیب های اجتماعی نیز اول در  عوامل به وجود آورنده آسیب ها و راهکار های اصالحی آن می باشد و

ه از ارزشهای الهی و دینی برخوردار است و توسعه خانواده و سپس در مدرسه به فرد آموزش خواهد داده شد و جامعه ای ک

 یافته نیز باشد برای مبارزه با آسیب های اجتماعی راه حل های مدرن ارائه می نماید و از روش های قدیمی پرهیز می کنند.

...  کشی وخود ،بی بندوباری فقر،طالق، : بیکاری،جاری ها و آسیب های اجتماعی نظیرآسیب شناسی اجتماعی مطالعه نابهن

 است.

از نظر دورکیم خانواده به مفهوم اعم شامل گروهها و اجتماعات و تجمع های گسترده است که الزاما بین ایشان روابط 

در رابطه با نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از آسیب اجتماعی تحقیقات (. 1389خویشاوندی برقرار نیست) فریدکیان ، 

 مله :فراوانی صورت گرفته است از ج

( به بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی اجتماعی نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهر تهران 1380فاضلی نیا ) 

: مسائل خانوادگی از مهم ترین عوامل آسیب زایی اجتماعی است و عوامل آسیب ه است. نتایج پژوهش نشان داد کهپرداخت

برخورد نامناسب اولیای مدرسه می باشد و هم چنین بین جنسیت و نوع جرم  زایی اجتماعی در مدرسه ، شکست تحصیلی و

 رابطه وجود دارد به نحوی که دختران معموال جرم های خالف اخالقی را نشان داده اند.

اجتماعی کودکان و نوجوانان کانون اصالح و تربیت  –( به بررسی نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی روانی 1380) نگراوی

. نتایج پژوهش نشان داد که سه عامل استخراج گردید که عامل اول ویژگی های خانوادگی و عامل دوم پرداخته استاهواز 

روش های تربیتی خانوادگی و عامل سوم ویژگی های تحصیلی را می سنجد مشخص شد که سهم خانواده از سهم مدرسه در 

روش  تحصیالت والدین، ،ن شکست تحصیلی و تنبیه در مدرسهت و بیاجتماعی کودک و نوجوان بیشتر اس -آسیب زایی روانی

، سابقه درگیری مددجویان در مدرسه با آسیب زایی روانی و اجتماعی مدد جویان کانون اصالح و تربیت های تربیتی خانواده

ی نسبت به به سزایپس مشخص گردید که در پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده سهم  رابطه معنی داری وجود دارد.

 .مدارس دارد

 شخصی، یهای ویژگ و خانوادگی اجتماعی، ابعاد تأثیر تحلیلی بررسی» عنوان با های مقال در( 1386) همکاران و رضایی

 جمله از عوامل با بیشتری آشنایی خود همساالن به نسبت بزهکار نوجوانان که معتقدند « بزهکاری آمدن وجود به در شناختی

 سبک آنان، تربیتی سبک والدین، بین عاطفی ناسازگاری و طالق والدین، محکومیت سابقۀ همچنین دارند؛ مخدر مواد انواع

  .است مؤثر فرد بزهکاری بر والدین، توجه و نظارت و خانواده درآمد



 

  

 

 مقطعی -توصیفی های مطالع در تهران استان سال18 تا13 پسر نوجوانان آماری جامعۀ بررسی با( 1390) همکاران و آلبوکردی

 عوامل بین از که داشتند بیان گرفت، صورت نوجوانان بزهکاری تبیین در همساالن گروه و خانواده نقش بررسی هدف با که

 .کرد اشاره خانواده ساختار گسستگی و والدین اندک نظارت به وانمی ت  خانواده، با مرتبط

 معناداری رابطۀ پرخطر، رفتارهای به گرایش با خانواده، اعضای ارتباط نوع بین که داد نشان (1393) همکاران و وفا تحقیق

 زیادی حد تا پرخطر رفتارهای میزان بود، حاکم های صمیمانه و گرم روابط که ههایی خانواد در که طوری به دارد؛ وجود

 از. بود سرد آنها بر حاکم روابط که یشد م دیده ههایی خانواد در پرخطر رفتارهای به زیاد گرایش برعکس و است یافته کاهش

 به گرایش میزان باشد، تر پایین خانواده تحصیالت سطح و اقتصادی - اجتماعی وضعیت چه هر داد، نشان نتایج طرفی

 .است بیشتر پرخطر رفتارهای

 نشان «کودکان رفتاری مشکالت و خانوداه اجتماعی سرمایۀ»  عنوان با تحقیقی در (Parcel et al, 1993) همکاران و پارسل

 .کندمی   حمایت فرزندان از رفتاری مشکالت برابر در مناسب، خانوادگی محیط و اقتدار از باالیی سطح داشتن که دادند

ات باال اشاره شد خانواده نقش مهم و اساسی در تربیت فرزندان سالم و پیشگیری از آسیب های قهمان طور که در تحقی

اجتماعی دارد به همین دلیل د این تحقیق نیز سعی شده است این امر مهم اجتماعی و فرهنگی با دقت بیشتری و در ابعاد 

 گیرد و راهکارهای عملی جهت پیشگیری ارائه گردد.  وسیعتر و متناسب با مسائل و مشکالت بروز اجتماعی مورد بررسی قرار 

 
 روش تحقیق 

اطالعات موردنظر آن از راه کتابخانه ای و مراجعه به سایت های اینترنتی جمع  وتحلیلی است.  –روش این پژوهش توصیفی 

ن مقاله برای آوری شده است سپس این اطالعات طبقه بندی شده و تشابهات و تفاوت های آن بررسی شده است در ای

مقاله ها مورد  گردآوری اطالعات از روش سندکاوی استفاده شده است به این وسیله که ،کلیه کتاب ها ، منابع اینترنتی،

 مطالعه قرار گرفته و از آن ها فیش برداری شده است.

 

 مفهوم آسیب اجتماعی:

رد وبیشتر افراد مشترک اعضای یک جامعه سازگاری نداای طریقی با انتظاره به که است رفتاری مفهوم به آسیب های اجتماعی

ره هنجارها تبعیت کنند اما هموا ها و رد از ارزشهر جامعه از اعضای خود انتظار دانادرست می دانند در واقع  آن را ناپسند و

 رزشها واهنگ و همساز با اه افرادی که هممعجا ،ی کنندرها را رعایت نمهنجا ز این ارزشها وای ا ا می شوند که پارهعده ای پید

د ز میان افراخواند ا ر می کنند ناسازگار یا ناهمنوا میبر خالف آنها رفتا اشخاصی را که زگار یا همنوا وهنجارها باشند سا

انحراف  رفتار او را کجرو یا منحرف نامیده می شود و گاهی دوام آورد،دیر رش زودگذر نباشد ونابهنجار کسی که رفتار نابهنجا

رهاست شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجاجا معه شناسی و جرم . (1394)ستوده،خوانند می آسیب اجتماعی یا اجتماعی

که توسط عده ی زیادی از مردم گناه تلقی می گردد از این رو انحراف یا آسیب اجتماعی به رفتا رهایی اطالق می گردد که 

 نظر تعداد بسیا ری از مردم قابل نکوهش است. هنجا رهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از

معارض و  های تشکیل گروه سرقت، اعتیاد، ،فرار از مدرسه ،ترک تحصیل از قبیل آسیب های اجتماعی گسترش روز افزون

افزایش قابل توجه  ،انوپنه آشکار های مفسده شیوع همچنین و دانش آموزان بین در اخیر های سال در هژوی به ... وندالیسم و 

 چاره و تعمق مستلزم جامعه نوجوانان و جوانان میان در ویزه به ،مواد مخدر کژروی های اجتماعی و آلودگی به ری ها وبزهکا

 .است اساسی اندیشی

 

 هدف آسیب شناسی اجتماعی

 مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آن -1

 اجتماعی به منظور بهسازی محیط زندگیپیشگیری از آسیب های  -2

 درمان آسیب دیدگان اجتماعی با به کارگیری روش علمی -3



 

  

 

 تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد -4

 

 كاركردهای خانواده 

  منفی  ( معتقد است که هر نهاد اجتماعی کارکردهای گوناگونی دارد و خانواده نیز دارای کارکرد های مثبت و1395ملکی )

 می باشد.
 

كاركرد های مثبت   

تامین نیازهای خانواده: که از اساسی ترین کارکرد خانواده می باشد که از اهمیت باالیی برخوردار است از جمله نیاز های  -1 

 است. اجتماعی و... اعضای خانواده: نیازهای جسمی، روانی، اخالقی،

ارت بر عهده خانواده نهاده شده است. والدین ملزم هستند تا با آموزش و مه تربیت فرزندان : نقش اصلی تربیت فرزندان  -2 

 فرزندان سالمی را به جامعه تحویل دهند تا جامعه سالمی داشته باشیم.  ،پیدا کردن در روش های تربیتی

دک با جامعه را فراهم آورد و جامعه پذیری فرزندان: خانواده باید فرزندان را با دنیای اطراف و اجتماع آشنا کند و تعامل کو -3

با نظارتی که بر  خوب و بد امور را به وی آموزش دهد و با به وجود آوردن امنیت و آرامش از ارتکاب جرم پیشگیری کند و

فرزندان خود دارند فعالیت های آنها را جهت دار کنند و آمادگی الزم جهت قبول مسئولیت را در فرزندان شکل دهد آداب و 

 رهنگ را به آنها آموزش دهد.رسوم و ف

انسان نیاز به آرامش دارد این نیاز در دوران کودکی براساس معاشرت با اعضای : تامین آرامش و رشد شخصیت فرزندان -4

خانواده تامین می شود اما بعداز دوره نوجوانی خانواده دیگر پاسخگوی این نیاز او نمی تواند باشد برای همین و بر اساس فطرت 

آلودگی ها اجتماعی دور  که باعث می شود از به دنبال فردی می گردند که به آرامش برسند و دست به ازدواج می زنند.خود 

شود زیرا کسی که به تنهایی زندگی می کند برای گذران اوقات فراغت و حل مشکالتش با مسائلی روبرو می شودکه ممکن 

شرایطی را به وجود می آورد که افراد نسبت به هم احساس مسئولیت و  است در برخی مواقع دچار انحراف گردد پس خانواده

محبت را تجربه کنند و این تامین به موقع نیاز ها سبب می شود که فرد با عزت نفس و اعتماد به نفس تربیت شود و با هر 

 .مسئله ای عقالنی و منطقی برخورد کند و به انسانی با شخصیت سالم تبدیل شود

 

منفیكاركردهای   

زمینه سازی بزهکاری : خانواده ای که نتواند ارزش ها و هنجارها را به خوبی به فرزندان آموزش دهد و احساس محبت را -1

نتواند به فرزندان خود انتقال دهند و و دائم بین والدین اختالف باشد باعث بروز بزهکاری می شود که در نسل های بعدی نیز 

 تاثیر می گذارد.

ونت: محروم بودن از پدرو مادر خود عامل بزهکاری می باشد که باعث پرخاشگری در کودک می شود. در بعضی طالق و خش-2

از خانواده ها کودک بخاطر اشتباهی که انجام می دهد تنبیه بدنی می شود در کودک حس انتقام جویی ایجاد می کندکه 

 بعدها این خشونت را به سمت خانواده یا جامعه بروز می دهد.

 

 فرزنداننقش خانواده در آگاه سازى 

جوانان و نوجوانان، هیچ گاه نباید صبر کرد تا آنان با چنین مشکالتى  براى پیشگیرى از عادات و رفتارهاى منفى و غیرسالم

 درگیر شوند و آن گاه درصدد یافتن راه حل و شیوه مقابله با آن برآیند.

واقعیات موجود، نه تنها نمى توان مشکلى را حل کرد، بلکه فرصت یافتن راه حل هم از از طرف دیگر، با نادیده گرفتن و یا انکار 

 .خانواده است از اعتیاد جوانان، همانا هوشیارى همیشگى والدین و اعضاى موثر پیشگیرى موثر دست مى رود. بهاى

ها و   با گذر از انواع هیجان ها، آشوب و تشکیل عادات پایدار فردى است. جوانى دوره اى است که بلوغ جوانى نمایانگر رشد،

 روانى گوناگون به سوى رشد اجتماعى سالم در حال تحول است. – آشفتگى هاى روحى



 

  

 

نتایج تحقیقات بى شمارى نشان مى دهند، نوجوانان و جوانانى که ارتباط صمیمانه و نزدیکى با اعضاى خانواده شان دارند و از 

 شادى مى کنند، کمتر به دنبال رفتارهاى ناسالم مى روند. بودن در جمع آنها احساس رضایت و

 

 در پیشگیرى از آسیب های اجتماعی و والدین هدخانوا راهکارهاى موثر

ارزش هاى پسندیده اخالقى، رفتارهاى مناسب اجتماعى، انتظارات جامعه از : آموزش ارزش های اخالقی- 1

را به آنها  …براى پیشرفت اجتماعى که در آن زندگى مى کند و نوجوان مسئول، اهمیت رشد و بالندگى نوجوان یک

 را به فرزندان شان یاد بدهند.« بد بودن»و « خوب بودن»معیارهاى  بیاموزند.

هاى انضباطى و ضوابط و قوانین مدونى که در   رعایت آئین نامه به نوجوانان بیاموزیدن: فرزندا به گرایی قانون آموزش– 2

مدارس اجرا مى شوند، مى تواند مانعى بر بسیارى از کجروى هاى اجتماعى شوند. اهمیت به نظم و انضباط، داشتن رفتارهاى 

 یاد داد. نوجوانان و جوانان از نکات ارزشمندى است که مى توان به …و شیوه تفکر سالم موجه،

در برابر  .چه جرایمى به دنبال دارد و چه مجازات هایى را باید متحمل شوند مواد مخدر ه هرگونه دسترسى بهآنها باید بدانند ک

 جدى، مسئول و هوشیار باشند. و اجتماع،  مدرسه اجراى مقررات و قوانین حاکم بر خانه،

یا در   والدینى که خود، سیگار مى کشنداو همواره نظاره گر اعمال و رفتارهاى شماست. ح: تربیت فرزند با رفتار صحی- 3

یا نگرش و دیدگاه شفاف و مشخصى در برابر مصرف مواد مخدر به   مصرف داروهاى مسکن و خواب آور افراط مى کنند

 فرزندان شان ارائه نمى کنند، راه را براى انحراف و تصمیم گیرى هاى نامناسب جوانان هموار مى سازند.

به این تناقضات بسیار حساس هستند و به راحتى ارزش ها و عقایدشان  نوجوانان خود آگاه باشید. به اختالف بین حرف و عمل

 سعى کنید الگوى رفتارى خوبى براى فرزندان نوجوان خود باشید. .را زیر پا خواهند گذاشت

نوجوانتان پیش آورید تا او بتواند فرصت ها و موقعیت هایى براى فرزند : نفس به واعتماد داری نفس،خویشتن عزت تقویت– 4

پیروزمندانه به اهدافش برسد. او را به دلیل توانایى ها و استعدادهایش تشویق و حمایت کنید. این کار به او کمک مى کند تا 

 احساس خوبى نسبت به خودش پیدا کند.

او مى گذارند. هنگامى که والدین درمى  فسعزت ن برداشت هاى جوان نسبت به توانایى ها و استعدادهایش مهمترین تاثیر را بر

ثیر قرار داده است، باید به او کمک أیابند تجربه هاى دشوار زندگى، اعتماد به نفس و خویشتن دارى نوجوان شان را تحت ت

و  خویشتن دارى عزت نفس، .کنند تا با انتخاب راه و مسیر درست زندگى، خود را از انحطاط، تسلیم و بى ارزشى نجات دهد

 اعتماد به نفس فرزندتان را تقویت کنید.

گوش دادن به صحبت هاى او، حمایت از رفتارهاى مثبت، پسندیده و سالم، توجه کردن به : ارتباط موثر با فرزندان نوجوان- 5

و  احساسات و عواطف او و پذیرش بى قید و شرط جوانان و نوجوانان به آنها کمک مى کند تا با ایجاد رابطه اى نزدیک

 صمیمانه با والدین خود درصدد مقابله با بحران هاى زندگى برآیند.

دیدگاه ها و اعتقادتان را با صبورى و انعطاف پذیرى به جوانان بیاموزید. اجازه دهید تا با بحث و گفت وگو احساس مسئولیت، 

 ارزشمندى و خودکارآمدى در آنها رشد یابد.

شناخت، ماجراجویى، کنجکاوى و خطر کردن مى زنند، در این جا وظیفه والدین و در دوران نوجوانى، فرزندان ما دست به 

مربیان است که سعى کنند با گزینش روش هاى معقول و سنجیده راه رسیدن به استقالل فردى و رشد اجتماعى را براى آنها 

 ثر و صمیمانه اى با نوجوان )یا جوان( برقرار کنید.ؤارتباط م  .روشن سازند

زمانى که تنها در جمعى  مثالً به او یاد بدهید که چگونه با افراد دیگر اجتماع ارتباط برقرار کند.: اجتماع با درست ارتباط– 6

در نظر داشته باشید اگر او فرد شلخته و بى بندوبارى نباشد، در مقابل تعارف  …حضور دارد، چه باید بگوید، چه کار باید بکند و

 مطیع نخواهد شد. …دن ودوستانش براى سیگار کشی

ثیر دوستان و همساالن جوان بر او زیاد شود، نقش والدین و راهنمایانش براى هدایت او کم رنگ تر خواهد شد. أهر اندازه که ت

م هر اندازه والدین، جوان را به حال خود واگذارند، او را در برابر محیط و اجتماع آسیب پذیرتر ساخته اند و بعدها براى این تسلی

 باید بهاى سنگین ترى بپردازند.



 

  

 

و « نه گفتن»بر فرزندشان آنان را براى مقابله با فشارها و تحریکات موجود آماده کنند. توان  تاثیر همساالن والدین باید با درک

دلیل بر احترام او « نه گفتن»داشتن رفتارى مستقالنه و صحیح را در آنان باید تشویق و تمجید کرد. باید به جوان یاد داد که 

 او به خودش است.

فرصت هایى براى او ایجاد کنید تا مسئوالنه   .از آنها بخواهید که به هنگام احساس خطر، قدرت ترک محل را داشته باشند

 درباره کارهاى روزانه خودش تصمیم گیرى کند.

پریشان و مایوس کننده مى شود، قابل تأمل نوجوانى که دچار افکار : ، انزواطلبی و کم حوصلگی فرزندانتوجه به افسردگی- 7

ممکن است زمینه ساز  نوجوانان براى این گروه از افسردگى و بررسى است، زیرا او اساساً پیامدهاى رفتارى خودش را نمى داند.

 شود. …و بزهکارى فحشاء، اعتیاد، مواد مخدر، سیگار، بسیارى از آسیب هاى اجتماعى مثل روى آوردن به

باید رفتارها و عادات فرزندان نوجوان شان را که احتمال مى دهند به دالیلى منجر به افسردگى در آنان شود، مد نظر  والدین

 نسبت به احساس افسردگى، بى حوصلگى و انزواطلبى فرزند نوجوان تان حساس و هوشیار باشید.  .داشته باشند

تصور مى کنند با مطرح نکردن مشکالت  والدین گروهى از: ز جامعهگفتگو با فرزند نوجوان درباره واقعیت ها و مسائل رو- 8

گوناگون جامعه و سرپوش گذاشتن بر حقایق تلخ زندگى، روش مناسبى براى حمایت از فرزندشان انتخاب مى کنند. در حالى 

 باشند .که آنان نیاز دارند تا اطالعات صحیحى در باره مسائل جامعه اى که در آن زندگى مى کنند، داشته 

هاى   سعى کنند با یافتن منابع و مدارک علمى و موثق، اطالعات و دانسته پدر و مادر در این زمینه بهترین راهکار آن است که

خانواده شان را ارتقا دهند و راهنماى معتمدى براى فرزندان شان باشند. هدایت سالم والدین و مربیان دلسوز، بسیار ارزشمندتر 

 جوانان گوشزد کنید. یا فرزند نوجوان واقعیت هاى اجتماع را به. ران زا و دشوار استهاى بح  از دوستى

هاى   شان بیاموزند، مى تواند در زمینه پزشکى )آسیب مواد مخدر به نوجوان مى توانند درباره والدین به طور خالصه آن چه

قابل انتقال از طریق تزریق( یا روان شناختى )آسیب هاى  و انواع بیمارهاى هپاتیت ایدز، بدنى ناشى از مصرف مواد مثل ابتال به

و یا حتى عواقب قانونى دستگیر شدن همراه با مواد مخدر و ( …رفتارى ناشى از مصرف مواد مثل بزهکارى، فحشاء، جنایت و

 مسائل قضایى متعاقب آن باشد.

پیدا نکنند و با  مواد مخدر ینند که اساساً هیچ گرایشى بهرا نپذیرند؛ آنها باید چنان تعلیم بب« مواد»آنها باید از همان ابتدا 

جوانان و نوجوانان مى توانند با استفاده از یادگیرى مهارت  قاطعیت تمام، دست رد به سینه دوستان و افراد ناباب جامعه بزنند.

 وزند.هاى زندگى و شیوه هاى حل مشکالت، راه هاى مقاومت و استقامت در برابر مصرف مواد را بیام

 

 شیوه های پیشگیری و مبارزه

 -5 برنامه ریزی درست برای گذران اوقات فراغت -4فقر زدایی  -3تضمین امنیت از هر جنبه  -2تسهیل ازدواج جوانان -1

 ایجاد شغل  -7مبارزه مستمر با مواد مخدر  -6فرهنگ سازی درست  
 

 گیریبحث و نتیجه
اشاره شده است خانواده نقش اصلی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد به با توجه به آن چه در این مقاله بدان 

خصوص در دوره نوجوانی که دوران بلوغ هست و فرد با فشارهای ناشناخته مواجه است خانواده باید طوری رفتار کند که 

جوان برای رفع نیازهایش به سوی رفتارهای موجب رشد و ارتقا فرزندان شود و بتواند با آنها به درستی ارتباط برقرار کند تا نو

نادرست کشیده نشود زیرا اگر نوجوان احساس کند که خانواده و گروه همساالن او نسبت به او بی توجه هستند ممکن است 

واکنش پرخاشگرانه از خود نشان دهد و به رفتارهای ضداجتماعی دست بزند. پیوندهای درون خانواده عاملی برای شکل گیری 

که  ی می کند.لگوهای رفتاری نوجوانان است که آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و برقراری روابط اجتماعی راهنمایا

 پارسل و( 1386) همکاران و رضایی( 1388)همکاران و ساکی (1390) وهمکاران آلبوکردی( 1393)همکاران و وفاتحقیقات 

ه اند. که در این راستا کرد بررسی را اجتماعیآسیب های   و جرایم از پیشگیری در خانواده نقش کدام هر (1993)همکاران و

 هستند.



 

  

 

همچنین خانواده باید دارای کارکردهای مثبت تربیت فرزندان ، تامبین نیازهای اعضای خانواده، جامعه پذیری فرزندان، تکوین 

و محبت باشد که فرزندان به سوی رفتارهای  شخصیت کودکان، تامین آرامش و تعادل و تامین محلی برای ابراز دوستی

ناهنجار اجتماعی نروند زیرا اگر جوانان به این نتیجه برسند که خانواده نسبت به آنان بی توجه است ممکن است بدبین شوند و 

راستا در همین  (1380) دست به رفتارهای ناهنجار اچتماعی جهت جلب توجه بزنند که نتایج تحقیقات فضلی نیا و نگراوی

 می باشد.

، آموزش ارزش های اخالقی -1گیری از آسیب های اجتماعی از قبیل برای پیش راهکار هاییبا توجه به تحلیل های انجام گفته 

ارتباط موثر با  -3با تقویت عزت نفس، خویشتن داری و اعتماد به نفس آنان  انفرزند حتربیت صحی -2قانون گرایی به فرزندان

درباره  انگفتگو با فرزند-6توجه به افسردگی، انزواطلبی و کم حوصلگی فرزندان -5ارتباط درست با اجتماع  -4ان فرزند

راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی را می توان به سه مورد همچنین . می گرددارائه  واقعیت ها و مسائل روز جامعه

را از بین بردن زمینه در مورد اول بهترین  ار جرم یا درمان تقسیم کرد.پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری از تکر

سومین را پیشگیری  در واقع آموزش به افراد است. ،پیشگیری ثانویه ، مانند: پر کردن اوقات فراغت فرزندان است.ارتکاب جرم

 نیز درمان و جلوگیری از ارتکاب جرم است.

مهارت های  رشد و فکر سالمت در حیاتی ارزش والدین توجه از درمان است. ودر مجموع پیشگیری بهتر  نتیجه می گیریم

ی گردد باید مورد توجه قرار گیردتا جامعه ای دارد و می تواند باعث پیشگیری از بسیاری آسیب های  اجتماع اجتماعی فرزندان

 سالم داشته بشیم.
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