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 چکیده 

پیرامون آسیب های  دیدگاه ها و نظرهای است برای ارائه بحثی نظری راجع به مقاله پیش رو تالشی

گرا پارادایم اثباتاجتماعی، بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری در راستای چند محور اصلی 

)نظریه فشار اجتماعی، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه کنترل اجتماعی(، نظرگاههای اقتصادی، 

شناختی و ویژگیهای اجتماعی در آسیب های اجتماعی است و همچنین چهار نظریه مهم مورد توجه روان

 قرار می گیرد: نظریه های هنچاری، نظریه تضاد، پیوند افتراقی و نظریه برچسب زنی یا انگ زنی.
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 مقدمه 

شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای آسیب

گیری از علوم شناسی در قرن نوزدهم میالدی بهرهگیری و رشد جامعهشکل شود در واقع باعضوی و انحرافات اجتماعی قائل می

معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطالحات و واژه های رایج در علوم دیگر چون  اجتماعی نیز فرآیندهایمختلف برای بیان 

شناسی شناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می توان آسیبزیست شناسی، علوم پزشکی، زمین شناسی و مانند آن در جامعه

ر ارگانیسم انسانی بنابراین در مشابهت کالبد انسانی نظمیها دی بیشناسی عبارت است از مطالعه و شناخت ریشهرا نام برد. آسیب

؛ 1374ستوده، )رود های اجتماعی بکار مییابی بی نظمیشناسی اجتماعی برای مطالعه وریشهبا کالبد جامعه، اصطالح آسیب

11) . 

دگی آدمی محسوب ترین مراحل زن در دوره نوجوانی و جوانی آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن یکی از مهم

دوره ای که نوجوان  ;است« مستقل بودن»به دوره « پیرو دیگران بودن»شود و آخرین مرحله تحوّل شناختی و گذار از مرحله می

در این مرحله، « اکنون من دیگر کودک نیستم، یک بزرگسالم.»به هویّت واقعی خویش دست می یابد. نوجوان با خود می گوید: 

چه اینکه وی الگوهای خود را در جای دیگری جستجو می کند. میل به اظهار  ;وانند به او کمک چندانی بکننددیگر والدین نمی ت

 وجود و اثبات خود یکی از طبیعی ترین حاالت روانی دوره نوجوانی و جوانی است.

ه باشند، هم نوجوانان به هویّت اگر بزرگساالن ویژگی های این دوره از زندگی جوان را بشناسند و با آنان برخوردی مناسب داشت

خویش دست می یابند و هم بزرگساالن کمتر احساس نگرانی می کنند. از این رو، می توان گفت: بیشتر انحرافات نوجوانان و 

 جوانان ریشه در ناکامی های اولیه زندگی دارد.

 اره می کنند و می فرمایند:امام صادق)علیه السالم( با بیان حکیمانه ای به این دوره از زندگی نوجوان اش

کودک هفت سال اول، سیّد و فرمان رواست. او را آزاد بگذارید تا استقالل در عمل پیدا کند. در هفت سال دوم، آمادگی خاصی 

وهای چه اینکه هنوز در مرحله دیگر پیروی قرار دارد و الگوپذیر است. از این رو، سعی کنید در این دوره، الگ ;برای الگوپذیری دارد

مناسبی در اختیارش قرار دهید و محیط تعلیم و تربیت او را هرچه بیشتر غنی و اصالح کنید تا از طریق مشاهده الگوهای مفید 

او سپری شده « پیروی دیگران بودن»یعنی دوره  ;«وزیرٌ سبع سنین»و جذّاب، رشد کند. اما در مورد دوره نوجوانی می فرماید: 

دست یابی به هویّت خویشتن آغاز شده است. او را آزاد بگذارید تا خود انتخاب کند و حتی در مورد  و با آغاز نوجوانی، دوره

 مسائل گوناگون زندگی با او مشورت کنید و از او نظرخواه باشید.

اگر با نوجوان این گونه برخورد شود و به او شخصیت و هویت و اعتبار داده شود، طبیعی است که هم اعتماد به نفس او تقویت 

می شود و هم احساس امنیت و آرامش می کند. این اساسی ترین راه برای تربیت نوجوان است. بنابراین، هر رفتاری که از آدمی 

از مجموعه ای از عوامل است که هرگز نمی توان نوجوان و یا جوان را یکسره مقصر و مجرم سر می زند، نشئت گرفته و متأثر 

اصلی دانست و دیگران را بی گناه. با نگاه فوق، اساساً زمینه پیدایش جرم از بین می رود. از این رو، در پیدایش بزهکاری و 

یش و زمینه ساز مؤثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها رفتارهای نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددی به عنوان عوامل پیدا

 (.1393، معاونت اجتماعی ف . ا . شهرستان بیجار) باشدبخشی از قضیه می 

 

 شناسی اجتماعیها و مقاصد آسیبهدف
 توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را می عمده ترین هدفها و

جویی و های اجتماعی و علل و دالیل پیدایش آنها، زیرا تشخیص درست دردها، نخستین شرط چارهمطالعه و شناخت آسیب -1

شک هر گونه ساختن بدون شناختن، تیر کن ساخت. بیتوان ریشهبیش از نیمی از درمان است. درد تشخیص ناداده را کمتر  می

 در تاریکی رها کردن است . 

جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی؛ پیشگیری همواره ساده تر،  پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در -2

 علمی تر و کم هزینه تر از درمان است.



 

  

 

های این انگیزه های مناسب برای قطع ریشه ها وهای علمی و استفاده از شیوهدرمان کجروان اجتماعی با بکارگیری روش -3

 اکجروی ه

 ری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحراف اجتماعیتداوم درمان برای پیشگی -4

تبهکاری، خودکشی، اعتیاد، های اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، آسیب ها وی سازمانشناسی اجتماعی، مطالعهبنابراین، آسیب

گونه بیمار ی شرایطدرمان آنها به انضمام مطالعه های پیشگیری وشیوه عوامل و گدایی همراه با علل و روسپیگری، ولگردی و

 اجتماعی است.

ای بسیار وسیع و از ابعاد ارزشی فراوانی برخوردار است، اما در قلمرو آن شناسی اجتماعی دارای گسترهاین رو، مفهوم آسیب از

ر اتفاق نظر نیست، از این رو به عنوان مثال بررسی در مورد احزاب یا گروههای سیاسی رادیکال و به طور کلی رادیکالیسم نیز د

گیرد. همچنین کارکرد گرایان به هنگام طرح تمامی امور دارای دژ کارکردی آنها را در همین قلمرو جای همین زمینه قرار می

آورند شناسی حتی یک پیکر سالم اجتماعی و نه حالت عادی آن به حساب میدهند و کشمکش ) تضاد( را در حالت آسیبمی

ای های اجتماعی است. اگر در جامعهها و نابسامانینظمیبی ه خاستگاه اختالالتاجتماعی مطالعشناسی بدین ترتیب آسیب

جامعه  ها را درنظمیها و بیبیند. مطالعه علمی این گونه نابسامانیآید و رفتار آسیب میهنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می

 گویند.شناسی اجتماعی میانسانی آسیب

ارتباط با مالک ها و  های اجتماعی و درست یا نادرست بودن رفتارها درنظمیتشخیص نظم و بیکه البته باید دانست  

 . (13؛ 1374ستوده، ) معیارهای فرهنگی، ارزشها و هنجارها حاکم بر جامعه است

 

 های اجتماعی دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیب
 دیدگاه کارکردگرایی ساختی: -1

اه کارکرد گرایی، جامعه سیستمی از بخش های مرتبط است که هماهنگ با یکدیگر در جهت حفظ وتعادل وتوازن براساس دیدگ

کنند و برنهادهای دیگر تأثیر کنند. از منظر این دیدگاه هریک ازنهادهای اجتماعی نقش مهمی در جامعه ایفا میاجتماعی کار می

 گذارند.می

برند، اگر عناصر تأثیرات عناصر اجتماعی بر جامعه اصالحات کارکردی وکژکاردی را به کار میکارکردگرایان ساختی برای تعریف 

ها اجتماعی به ثبات جامعه کمک کند کارکردی واگر ثبات جامعه را مختل کنند کژکارکردی هستند دو نظریه عمده مسائل آسیب

 وتهدیدات اجتماعی از دیدگاه کارکرد گرایی ساختی نتیجه می شود.

 شناختی اجتماعیآسیب -1

 سازمانی اجتماعیبی -2 

ای از هایی ازجامعهشناسی اجتماعی مسائل اجتماعی نتیجه نوعی بیماری در جامعه است. اگر بخشبراساس مدل آسیب 

از جمله عناصر ساختاری و فرهنگی درست عمل نکنند بیماری حاصل خواهد شد. به عنوان مثال جرم، خشونت، فقر و نابرابری 

 شود.کفایتی در نهادهای اقتصادی، آموزشی و سیاسی حاصل میفروپاشی نهاد خانواده و بی

اند که هنجارها و ارزشهای پذیر نشدهآید که افراد آنقدر جامعهدارد بیماری اجتماعی زمانی به وجود میاین نظریه بیان می 

آنها افراد باید به درستی جامعه پذیر شوند و آموزش های اخالقی  جامعه را بپذیرند. لذا برای پیشگیری از مسائل اجتماعی و حل

 و فرهنگی مناسبی را دریافت کنند.

 کند. شود که تغییرات سریع اجتماعی هنجارهای جامعه را دچار اختالل میسازمانی اجتماعی تأکید میدر نظریه بی

گیرد. براساس این نظریه هنجاری قرار میبی سازمانی یایت بیوقتی هنجارها ضعیف یا با یکدیگر در تعارض باشند، جامعه در وضع

 (78راه حل مسائل اجتماعی کم کردن سرعت تحوالت اجتماعی وقوت بخشیدن به هنجارهای اجتماعی است ) فاضل، آشتیانی، 

 دیدگاه کشمکش -2



 

  

 

بیند، جامعه را به صورت می لفهای مختاین دیدگاه برخالف دیدگاه کارکردگرایی ساختی که جامعه را متشکل از بخش 

کنند. دو نظریه عمده در دیدگاه کشمکش منافع مختلفی می بیند که برای دستیابی به قدرت و منابع با هم رقابت می ها وگروه

 وجود دارد؛ 

 مارکسیستی -1

 غیر مارکسیستی -2

مسائل اجتماعی را نتیجه اختالف  و نظریات مارکسیستی بر کشمکش اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی تمرکز دارند 

ها و بحران های اجتماعی با فقر در دانند و معتقدند بسیاری از آسیبعدالتی میهای اجتماعی و احساس بیطبقاتی، نابرابری

 ارتباط است.

ا نتیجه اختالف زندگی مردم تمرکز دارد و مسائل اجتماعی ر معنایی دراین نظریه همچنین بر از خود بیگانگی یا ضعف و بی 

های اجتماعی با فقر در ها و بحرانداند و معتقد است بسیاری از آسیبعدالتی میاحساس بی های اجتماعی وطبقاتی، نابرابری

معنایی در زندگی مردم تمرکز دارد و مسائل اجتماعی را نتیجه ارتباط است. این نظریه همچنین بر از خود بیگانگی یا ضعف و بی

بحرانهای اجتماعی با فقر  معتقد است بسیاری از آسیبها و داند وعدالتی میاحساس بی های اجتماعی واتی، نابرابریاختالف طبق

 معنایی مردم تمرکز دارد.خود بیگانگی یا ضعف و بی در ارتباط است. این نظریه هم چنین بر از

های اجتماعی مبتنی بین گروه منافع در ها وارزش های اجتماعی ناشی از رقابت بر سرنظریات غیر مارکسیستی بر کشمکش 

های درگیر عقاید تواند شامل مواردی از جمله تضمین این که گروهمیشود ها ایجاد میاست راه حل مسائل که بر اثر رقابت ارزش

اشد. با این حال نتایج حاصل گری یا پذیرفتن این تفاوت ها بشود بها از طریق مذاکره یا میانجییکدیگر را بشناسند و رفع تفاوت

موفقیت خود برای تأثیر گذاری  تواند ازگروهی که بیشترین قدرت را دارد می ها اغلب تحت تأثیر قدرت قرار دارند واز کشمکش

 استفاده کند.

 دیدگاه کنش متقابل نمادین -3

بر این نکته تأکید دارد که رفتار انسانی  این دیدگاه برخالف دو دیدگاه قبل منعکس کننده دیدگاه جامعه شناسی فرد است و 

یابد. تصویری که ما از خود شود و تداوم میمعانی قرار دارد که در کنش متقابل نمادین با دیگران خلق می تحت تأثیر تعاریف و

 شود.شوند و برداشتی از ما دارند ساخته میداریم با مشاهده این که دیگران چگونه با ما وارد تعامل می

زنی است. این های اجتماعی نظریه بر چسبهای عمده دیدگاه کنش متقابل نمادین درباره مسائل و آسیبکی از نظریهی 

آید که با این عنوان بر چسب خورده باشد براساس گوید یک موقعیت یا گروه اجتماعی زمانی مشکل ساز به نظر    مینظریه می

شوند. براساس ها نسبت داده میشود که به افراد یا موقعیتییر معانی و تعاریفی میاین نظریه گاهی حل مسائل اجتماعی شامل تغ

تهدیدات  ها وشناسی انحرافات، چارچوب نظری تحقیق به منظور تعریف و شناخت آسیبجامعه های مطرح شده دردیدگاهاین 

 اجتماعی ایران عمدتاً مبتنی بر دیدگاه کارکرد گرایی ساختی بوده است.
 

 ادایم اثبات گراپار
رویکرد اثبات گرایی کج رفتاری را پدیده ای واقعی، عینی و جبری می داند و بنابر این سه دسته مهم نظریه ها در چنین پارادایم 

 ( نظریه های کنترل اجتماعی3( نظریه های یادگیری اجتماعی و 2( نظریه های فشار اجتماعی، 1قابل تشخیص و تفکیک است:  

 اجتماعینظریه فشار  (1
سوال اصلی در نظریه فشار این است که چرا مردم کج رفتاری می کنند و پاسخ کلی این نظریه به این سوال این است که عواملی 

در جامعه برخی مردم را تحت فشار قرار می دهند و آنان را مجبور به کج رفتاری می کنند. رابرت مرتن این فشار را ناشی از عدم 

یابی به اهداف مقبول اجتماعی می داند. آلبرت کوهن ناکامی در رسیدن به جایگاه باال در جامعه را عامل توانایی شخص در دست

الین عدم برخورداری اشخاص از فرصت های نامشروع برای نیل به هدف را وارد کننده فشار بر افراد و کلوارد و فشار می شمارد و

 (44: 1387وستانی، راندن آنان به سوی کج رفتاری می دانند )صدیق سر



 

  

 

اند. هایی در معرض انتقاد شدید قرار گرفتههای ساختاری هستند که به دلیل داشتن محدودیتهای فشار از جمله نظریهنظریه

 مذکور  به دنبال این انتقادات، رابرت اگنیو از جمله کسانی بود که به حمایت از این نظریه برآمد و برای پاسخ به این انتقادات نظریه

 پشتیبانی گردید، کالسیک فشار نظریه سقوط موجب که عاملی مخربترین .کرد تدوین دوباره و داد قرار مجدد بررسی مورد را

ت. در نظریه فشار کالسیک، محققان معمواًل فشار را به عنوان شکاف بین آرزوها و اس بوده فردی سطح در آن ضعیف تجربی

فشار در این شکل ضعیف بوده است. با این حال، گرچه برخی از  حمایت از نظریه انتظارات شغلی و آموزشی بررسی کردند که

تحقیقات از طریق سنجش فشار به عنوان شکاف بین اهداف اقتصادی و آرزوهای تحصیلی از تئوری فشار حمایت کردند، قدرت 

 .رل و یادگیری اجتماعی( ضعیف بوده استها )مثل تئوری کنتتبیینی متغیرهای فشار در ارزیابی با متغیرهایی از سایر تئوری

های قبلی ( نظریه فشار عمومی را در ادامه نظریه1992در تالش برای احیای مجدد تئوری فشار در سطح فردی، اگنیو در سال )

دیگران  شود: روابطی که در آنمطابق با نظریه فشار عمومی، فشار به عنوان روابط منفی با دیگران تعریف می .فشار توسعه داد

های فشار پیشین که بر فشار اقتصادی متمرکز بودند، برخالف نظریه .کنندبا او رفتار شود، رفتار نمیخواهد گونه که فرد میآن

از این رو، وی در نظریه فشار عمومی خود به سه منبع اصلی فشار . ن فشار در جامعه مدرن تأکید داشتاگنیو بر پیچیده بود

 منابع عبارتند از: کند که ایناشاره می

 فشار ایجاد شده به خاطر شکست در دستیابی به اهداف ارزشمند مثبتالف( 
خورند، فشار بر اساس اولین جزء از نظریه فشار عمومی اگنیو، افرادی که در رسیدن به اهداف ارزشمند مثبت خود شکست می

شود که عبارتند از: الف( گسست میان آرزوها و بندی میاین نوع از فشار خود به سه مقوله فرعی تقسیم .را تجربه خواهند کرد

 . واقعی پیامدهای و توقعات؛ ب( گسست میان توقعات و دستاوردهای واقعی؛ ج( گسست میان پیامدهای مورد انتظار

 های ارزشمند مثبتحذف محرکب(  

گیرد. این نوع از فشار شامل ترس از دست دادن یا از دست رزشمند مثبت را در بر میهای ادومین منبع فشار، حذف محرک

کند که افراد ممکن است سعی کنند تا از دست دادن این های ارزشمند مثبت است. اگنیو استدالل میدادن واقعی محرک

برای مثال، از دست دادن دوست  .در کننها جلوگیری کنند و در نتیجه ممکن است خودشان را در اعمال خالف درگیمحرک

پسر یا دوست دختر، مرگ یا بیماری وخیم یک دوست، انتقال به یک مدرسه جدید، طالق یا جدایی والدین، اخراج شدن از 

به طور کلی، هنگامی که فرد سعی در مقابله با حذف  .تواند موجد فشار باشدوجود شرایط ناسازگار متنوع در کار می مدرسه و

مثبت را از او گرفتند و یا زمانی که سعی در جایگزین کردن  مثبت دارد، یا به دنبال انتقام از کسانی است که آن انگیزه محرک

 .آن ممکن است بزهکاری باشد نتیجهآن با استفاده از مواد غیرمجاز دارد، 

 های منفیحضور محرکپ( 

 قدرتمندی هایموقعیت  های مضر یا منفی،شود. محرکمضر ایجاد میهای منفی یا سومین منبع فشار، از طریق مواجهه با محرک

 آزاری، کودک: شامل هایی،محرک چنین از هاییمثال .کنند اجتناب آن از توانندنمی آسانی به جوانان، خصوصاً افراد، که هستند

هدیدهای زبانی تا زای زندگی، از تد بین همساالن، شکست تحصیلی و حوادث تنشزدوخور بدنی، تنبیه شدن، تبهکاری قربانی

های مضر ممکن است، به تجاوز و سایر پیامدهای منفی در محرک های زیادی بیانگر این هستند که ارائهداده .آلودگی هوا است

. 1 کند تا:پذیر باشد. زمانی که جوان تالش میهایی امکانشرایط معین منجر شود؛ حتی زمانی که فرار قانونی از چنین محرک

. دنبال جایگزینی برای منبع 3های منفی را کاهش دهد و یا پایان بخشد؛ . محرک2های منفی اجتناب یا فرار کند؛ از محرک

. از طریق استعمال غیرقانونی مواد مخدر پیامد آثار محرکات منفی را خنثی کند. 4انگیزه منفی یا اهداف مرتبط با آن باشد؛ 

 (.65: 1393و یوسفی ،  علیوردی نیا)ی منجر شود محرک مضر ممکن است به بزهکار

 نظریه های یادگیری اجتماعی (2

اند براین باورند که کج رفتاری و هم نوایی طی فرآیندهایی مجموع صاحبنظرانی که موضوع یادگیری اجتماعی را مطرح ساخته

مشابه یاد گرفته می شوند. و کج رفتاری نتیجه یادگیری هنجارها و ارزش های انحرافی به ویژه در چهارچوب خرده فرهنگها و 



 

  

 

ر طول تعامل خود و طی است. بنابراین نکته اصلی در این نظریه ها این است که افراد، کج رفتاری را د نگروه های همساال

 (48: 1387فرآیندهای خاصی که توضیح داده خواهد شد یاد می گیرند )صدیق سروستانی، 

 ظریات یادگیری اجتماعی

 :شوندنظریات یادگیری اجتماعی در سه دسته خالصه می

 گیرد؛صورت می های اجتماعیشدن نسبت به محرک؛ طبق این نظریه یادگیری بر اساس شرطی1سازی كالسیکشرطیالف( 

شود در صورت ایجاد هایی چون ترس، خشم، نفرت، محبت و ... نسبت به آن محرک، باعث مییعنی تکرار یک محرک و پاسخ

  .ها صادر شودمجدد آن محرک، همین پاسخ

اطالع است یسازی کالسیک، اغلب به صورت ناهشیار و حتی زمانی که فرد از محرک بدهند که شرطینتایج مطالعات نشان می

ود و اخم و دیگر عالیم مخالفت مادر را به هنگام رعنوان مثال کودکی به طور مکرر با مادرش بیرون میبه .پذیردصورت می

کند، اگرچه در ابتدا نسبت به صفات قابل مشاهده آن گروه نژادی مثل رنگ پوست، برخورد با یک گروه نژادی خاص مشاهده می

خورد و نسبت به آن گروه شرطی های عاطفی منفی مادر پیوند میخنثی است، ولی عواطف او با واکنشنوع لباس، و لهجه 

 .کندها نگرش منفی پیدا مینبه آ تدریج نسبتافتد و بهها به صورت ناهشیار به یاد اخم مادر میشود و با دیدن آنمی

ده باشیم که با بیان محکم از یک حزب سیاسی یا یک ای را دیممکن است کودک سه چهار ساله ؛2سازی كنشیشرطیب(

نامزد ریاست جمهوری دفاع کند و با حزب یا نامزد دیگری مخالفت کند، یا فرد خردسالی را که به یقین بگوید پیکان بهتر از رنو 

ترهای خود جمالتی بزرگگوید، بلکه از والدین و گونه سخن نمیاست. در این صورت تصدیق خواهیم کرد که او از روی بینش این

کند. این ها، تقویت شده و اکنون به طور محکم اظهارنظر میرا شنیده و شاید به طور اتفاقی بیان کرده و با تأیید و تشویق آن

ساز و کار در کودکان نقش و تأثیر بیشتری دارد؛ چون با تنبیه و تشویق مرتبط است و گستره تنبیه و تشویق در کودکان بیشتر 

هایشان تحت تأثیر همین ساز و کار هستند، اما تشخیص آن، قدری بزرگساالن است، بزرگساالن نیز در بسیاری از نگرشاز 

داری که فرزند جوانش در دانشگاه به تحصیل رشته الکترونیک مشغول است ممکن است اظهارنظر تر است. مثاًل زن خانهمشکل

 .شناسدکدام را نمیرزی بهتر است، در حالی که هیچکند که رشته الکترونیک از رشته مهندسی کشاو

دهند های افراد مؤثر است؛ مثالً والدین رفتاری را انجام میمشاهده و تقلید، ساز و کار شناختی دیگری است که بر تشکیل نگرش

د ولی کودک آن رفتار را انجام کننن رفتار منع میآکنند، و حتی گاهی از که فرزند خود را بر انجام دادن آن تشویق نمیو با این

انگارد و نسبت دارد. ولی آن کودک منع پدر را هیچ میکشد و فرزند خود را از این کار باز میهد، مانند پدری که سیگار میدمی

 .یابد بلکه گاهی ممکن است نگرش مثبت هم پیدا کند و سیگار بکشدبه سیگار کشیدن نگرش منفی نمی

شناس روان ی است، که به وسیله آلبرت بندورا؛ این نظریه، یکی از انواع تبیین یادگیرشناختی -تماعینظریه یادگیری اج ج(

های دید. این نظریه به ناممطرح گر 1965-69های شناسی اجتماعی در قرن بیستم در سالنامدار کانادایی در حوزه روان

 .گیری هم نامیده شده استای و نظریه سرمشقیادگیری مشاهده

بنا به این نظریه، یادگیری . شودبندورا معتقد بود غالب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در طول فرآیند الگوسازی آموخته می

 .نیازی ندارد شود و به عامل تقویتیانجام می 5و الگوبرداری4تقلید، 3از راه مشاهده

را دارا باشد. یادگیری اجتماعی، بنا بر مشاهده و  توانایی تقلید و الگوبرداری بر توجه و عالقه، به عقیده بندورا، یادگیرنده باید

بار خود را به یا زیان گیرد و پیامدهای ثمربخش،تقلید، به طور ناخودآگاه در بسیاری از افراد به صورت مثبت و منفی انجام می

 .دنبال خواهد داشت
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سازی کالسیک یا فعال به توانیم با شرطیسازی این بود که: آیا میآیند شرطیانتقاد او از تبیین یادگیری اجتماعی بر اساس فر

سازی کالسیک آن واقعاً غیرممکن است. او معتقد رانندگی یاد بدهیم؟ رانندگی رفتاری ارادی است که شرطیساله، 15یک پسر 

گوید ولی شد. او میه و گاهی خطرناک میکنندری خیلی کسلخواستیم یاد بگیریم، یادگیاست اگر فقط با آزمایش و خطا می

کنند. اند که در حل مسایل و کنار آمدن با مسایل خوب عمل میه الگوهای قبلیبسیاری از رفتارهای پیچیده ما حاصل مشاهد

 .گیریمها را فرا میاید و نگرشها، قوانین، راهبردها و عقها و مهارتما با مشاهده دیگران دانش

 شیوه تنها عنوانبه پاسخ، –بیین رفتار آدمی، با نقش سنتی محرک شدن و تقویت در تپذیرفتن نقش شرطیبندورا به رغم 

 اولین در. گیردمی تصور تقلید و مشاهده با انسان هاییادگیری از وسیعی بخش وی، نظر از. کندمی مخالفت رفتار، مطالعه

ر دیگران تأکید ادگیری از طریق مشاهده رفتای اهمیت بر پرخاشگری، خانوادگی علل زمینه در( 1952) والترز و بندورا تحقیق

 .ترین عامل رشد و یادگیری به حساب آوردای را مهمبندورا یادگیری مشاهده شده است. از آن به بعد،

دن از رفتار دیگران با تقلید کر -خوب و بد، بهنجار و نابهنجار-های گسترده نتیجه گرفت که اغلب رفتارها بندورا بر اساس پژوهش

دهیم. با والدین خود پرورش می کند،هایی را با الگوهایی که جامعه به ما عرضه میشوند. از کودکی به بعد، پاسخآموخته می

شویم. افرادی پذیر میگیریم و با رسوم و رفتارهای قابل قبول فرهنگ جامعهها را یاد میکنیم و زبان آنعنوان الگو شروع میبه

اند. تفاوت در این است که افراد منحرف شوند، رفتار خود را مانند هر کس دیگری آموختهه از هنجارهای فرهنگی منحرف میک

ها و ... دانند. او معتقد بود که کودکان هیجانات چون ترسها را نامطلوب میاند که باقی افراد جامعه آناز الگوهایی پیروی کرده

های فرایند یادگیری واکنش .آموزندانمندی، جرأت، و خوشبینی را هم از والدین و الگوهای دیگر میو رفتارهای مثبتی چون تو

 )همدانی(. اندخوانده 6یشدن جانشینشاهده دیگران را شرطیاز طریق مهیجانی، 

 

 نظریه كنترل اجتماعی (3
فات اجتماعی و شناسی انحرانفوذ حوزه جامعهنظریه کنترل نیز در تحلیل و تبیین کج رفتاری های اجتماعی از نظریه های با 

نان که فروید جرم بوده است. این نظریه علت اصلی کج رفتاری را نبود کنترل اجتماعی می داند. فرض اصلی این است که همچ

اشخاص،  ج رفتاریگفته است افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین می کنند و ک

رض نظریه فبیش از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد محصول عدم ممانعت است. این درست نقطه مقابل 

ی و تجربه های فشار و یادگیری است که کج رفتاری را ناشی از شرایط اجتماعی خاص )شکاف اهداف و ابزار مقبول اجتماع

نظریه کنترل  های یادگیری و فشار مستقیما می پرسند که علت کج رفتاری چیست؟ اما یادگیری از دیگران( می دانند، نظریه

م نوایی مستقیما می پرسد که علت هم نوایی چیست؟، زیرا آنچه موجب کج رفتاری است فقدان همان چیزی است که باعث ه

بر افراد  رل اجتماعیشود اعمال کنتمی شود. پاسخی که به این سوال مهم داده شده این است که آنچه موجب هم نوایی می 

یق سروستانی، ج رفتاری را می گیرد. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است. )صداست که جلوی ک

1387 :52.) 

ارزشمندی را پردازان کنترل اجتماعی است، وی اقدامات ترین نظریهیکی از برجسته (۱۹۵۵ آوریل ۱۵ تراویس هیرشی )متولد

پرداز کالسیک است، و در طول حیات او یک نظریه  ت.شناسی به انجام رسانده اسی جرمی گذشته در عرصهدر طول چند دهه

در کتاب  ۱۹۶۹ ی کنترل که در سالی کنترل را به وجود آورده است. نخستین روایت او از نظریهعلمی خود، دو نمونه از نظریه

 که افتدمی اتفاق زمانی بزهکارانه اعمال که است فرض این بر مبتنی بزهکاری کنترل ینظریه  خاستگاه علل بزهکاری ارائه شد،

 انگیزشی عوامل به نیازی فرد شدن بزهکار برای که بود معتقد هیرشی. شودمی شکسته یا ضعیف جامعه با فرد اتصال یا پیوند

آن عمل های دهد که فواید جرم را نسبت به هزینه، فقدان کنترل است که به فرد این آزادی را مینیاز مورد عامل تنها نیست؛

فرضیه اصلی این نظریه ارضاء نشدنی بودن ماهیت انسان است. دیدگاه نظارت اجتماعی بر این  د.بزهکارانه سبک ـ سنگین کن

هنجار بودن هستند. نکته اصلی این است که جامعه چه رفتاری با فرد عقیده است که افراد اصوالً دارای قابلیت بهنجار بودن یا ناب

                                                        
6 Vicarious Conditioning 



 

  

 

رفتار بهنجار و نابهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را  داشته باشد.

را مطرح می سازد. او براین اعتقاد بر فرد تحمیل کند. هیرشی که مهم ترین پایه گذار این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی 

است که کجرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود.هیرشی معتقد است که چهار 

امیل دورکیم معتقد است که میزان محدود کج رفتاری برای جامعه مفید و کار  وند.ی باعث پیوند فرد و جامعه می شعنصر اصل

چرا که وجود کج رفتاران برای مشخص کردن رفتار مجاز ضروری است، یعنی وقتی جامعه دزدان و سایرین را از طریق  ست.ساز ا

بناء وجود کج رفتاری بدنام از یک . مجازات های منفی رسمی و غیر رسمی بدنام و بی آبرو می کند، کاری بیش از تنبیه نیست

ی را اعالم می کند، اما از سوی دیگرسعی در بازداشتن دیگران از انحراف داشته، سو، سندی است که شکست نظام کنترل اجتماع

 .تقویت هنجارها را موجب می شود

که حکومت امریکا در جنگ سرد بر علیه شوروی احتیاج به همبستگی ملی برعلیه کمونیستها  1950این مسئله بیشتر به سالهای 

 ل صدقکردن عده ای از افراد معمولی و بعضی مسئوالن دید قاب و تایید مردم داشت بهترین راه را برای متهم

 .                                                                                         است

           شکسته می شوند. به این وسیله این رفتارها دیگر کج رفتاری محسوب نخواهند شد حذف هنجارهایی که مستمر (1

ن علل کج رفتاری، از طریق آسان تر کردن هم نوایی و رنج آورتر کردن تخلف. دیدگاه سی رایت میلز در مورد داز بین بر  (2

و  «گرفتاریهای شخصی»سی رایت میمز معتقد است که باید در برخورد با مسائل اجتماعی بین  برخورد با مسایل اجتماعی

اما مشکالت عمومی از حد فردی فراتر  .مشکالت عمومی فرق عمده ای قائل شد. گرفتاری های شخصی محدود و مشخص اند

میلز مثالهای دیگر را در . رفته، به ارزشهای اجتماعی ای که کلیه کلیه اعضای جامعه را تحت تاثیر قراردهند مربوط می شوند

 گویدمی مثال بطور. دهدمی ارائه  مسائلی چون بیکاری، و متالشی شدن خانواده خصوص اعمال و روش کلی و عمومی در مورد

فرد بررسی کرد. دیدگاه  خصوصیات با آنرا شودمی که است خصوصی و شخصی مشکل این بیکارباشد شهرصدهزارنفر دریک اگر

ثنایی تعبیر کرده است، او صحبت از دیدگاه است ویلیام رایان مفاهیم میلز را به صورت دیگری ویلیام رایان در مورد کنترل اجتماعی

، افراد به آن است که هم چنانکه فروید گفته در نظریه کنترل اجتماعی فرض اصلی در این نظریه د.در مقابل دیدگاه کلی می کن

از آنکه ناشی کنند و کج رفتاری اشخاص بیش ، چنین میرند و اگر تحت کنترل قرار نگیرندطور طبیعی تمایل به کجرفتاری دا

تیجه نبود نظارت ، کج رفتاری را نممانعت است. نظریه کنترل اجتماعی، محصول عدم وهای محرک به سوی نابهنجاری باشداز نیر

، . به عبارت دیگرداند، این نظریه اعتقاد دارد که کج رفتاری را نتیجه نبود نظارت اجتماعی میداند. به عبارت دیگراجتماعی می

 عدم محصول باشدَ، نابهنجاری سوی به محرک نیروهای از ناشی آنکه از پیش اشخاص رفتاری کج تقاد دارد کهاین نظریه اع

سازد و معتقد است که کج ، موضوع پیوند اجتماعی را مطرح مینظریه پرداز این مکتب مهمترین عنوان به هیرشی. است ممانعت

جامعه ضعیف باشد هیرشی چهار جزء اصلی پیوند شخص با جامعه را که مانع شود که پیوند میان فرد و رفتاری زمانی واقع می

، به اهداف و کسب منزلت و حسن شهرتافراد در جامعه به منظور دستیابی  شود را بیان کرده است که ـ تعهدکجرفتاری می

 درگیری.  دارند محدودی انرژی و زمان خود روزمره زندگی طول در افراد بیشتر  کنند. ـ درگیریوقت و انرژی خود را صرف می

میزان اعتقاد  که است معتقد هیرشی ـ. شودمی رفتار شدن محدود باعث خود و دارد نیاز زیادی وقت به روزمره زندگی امور در

تر باشد، بیشتر احتمال دارد که افراد به هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین متفاوت است. هر چه اعتقادات افراد ضعیف

 اشاره «جمعی شعور یا وجدان » به وی کرد توجه جامعه با جرم ارتباط به که بود کسانی نخستین از دورکهایم ارشکنی کنندهنج

د هر عملی که وجدان جمعی را جریحه دار کند جرم نام دارد و جامعه به صورت مجازات به آن واکنش بودن معتقد و کند می

نشان می دهد. برای درک وجدان جمعی باید به محیط توجه کرد . به عقیدة دورکهایم نه تنها جرم پدیده ای غیر طبیعی نیست 

ار معینی از منحرفان است و انحراف هم پدیده ای طبیعی تلقی بلکه عامل سالمت اجتماع است و هر جامعه ای همواره دارای شم

می شود. ایشان جامعه بدون بزه و بزهکاری را جامعة غیر طبیعی می داند به این دلیل که مرزهای اخالقی مبهمی وجود دارد 

ن واکنش نسبت به آن انشده و غیر مجاز، که با ارتکاب جرم و میز تأییدکه معلوم نیست کدام عمل مجاز است و کدام عمل 



 

  

 

 توان به ماهیت آن پی برد و مردم هم از این به بعد می دانند که چه کاری را می توانند انجام دهند و چه کاری را نمی توانندمی

 )مرادی(.

 

 چهار نظریه مهم 

 الف(نظریه های هنجاری
 هایی که در آنها به طوراند. جامعهقرار گرفتهای است که هنجارها از بین رفته یا در تضاد  هنجاری، حاصل وضعیت آشفتهبی 

گیرند، زیرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترک خطوط هنجاری وجود داشته باشد، درخطر تالشی قرار میگسترده بی

 کنند. جهتی میراهنما در اختیار ندارند واغلب مواقع احساس جدایی و بی

دسترسی به وسایل حصول به آن  رای نشان دادن اختالف بین هدف مورد تأیید جامعه وهنجاری را برابرت مرتون مفهوم بی 

 برد.به کار می

 ب( نظریه تضاد
اجتماعی تمرکز ثروت و قدرت در دست عده ای  عواقب شخصی و ی انحراف به طور کلی برنظریه تضاد نیز مانند نظریه 

سیاسی دارند  است که گروههای قدرتمند جامعه عالیق مشترک اقتصادی وکند. نقطه عطف عمده این نظریه آن معدود تکیه می

اجرای معیارهای قانونی حامی منافع خود استفاده یا در واقع سوء  و اکثر برگزیدگان قدرت از قدرت سیاسی خود برای تدوین و

 کنند.استفاده می

کنند. بروز موقعیت مورد بحث در جوامع جدید عنوان میی چرایی طرفداران این نظریه تا حدی تبیین های متفاوتی را درباره 

ای که دارای نظام طبقاتی متعددی باشد، به ی پیچیده( عقیده دارند که چنین شرایطی در هر جامعه1971سیدمن) چامبلیس و

 آید .وجود می

 

 ج( نظریه پیوند افتراقی
ی دوستان لت دارد که فرایند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیلهنظریه ادوین ساترلند تحت عنوان پیوند افتراقی براین نکته دال 

 دهد.فرد مجرم تعیین می شود. چهار گام زیر فرایند نظریه پیوند افتراقی را به اختصار نشان می

 . شودرفتار تبهکارانه، مانند دیگر رفتارهای معمولی در اثر کنش متقابل با دیگران به ویژه گروه دوستان آموخته می -1

های مناسب برای های ارتکاب جرم وهم انگیزه ها، سائقها و گرایشفراگیری رفتارمجرمانه هم مستلزم یادگیری تکنیک -2

 بزهکاری است .

 های نامساعد آن بچربد.محدودیت انسان بدان سبب مجرم می شود که فراوانی امکانات قانون شکنی بر -3

شدت این تماسها متفاوت باشد  جنبه های خاصی همچون فراوانی، طول مدت و ازتواند پیوندهای تبهکارانه یک شخص می -4

 .(143؛1374و در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک کند )ستوده، 

 

 ی بر چسب یا انگ زنید( نظریه
دتاً چشم انداز آن گیرد. عممی ی این سنت نظری قرارچون در محدوده نظریه بر چسب نوعی کنش متقابل نمادین است و 

کند. به عالوه چون کنش متقابل نمادین است، نظریه بر چسب با سازشکاران سروکار پیدا می با کنش متقابل بین منحرفان و

 گیرند سر و کار دارد. های دیگران میالعملمفاهیمی که اعضای  سازمان)یا اعضای گروه( از اعمال و عکس

سازد، بلکه اعمال اعضای سازشکار جامعه منحرفان متمایز نمیغیر فس رفتار، منحرفان را ازکند که ننظریه بر چسب تأکید می 

 (43: 1387)سروستانی،  سازد.است که این تمایز را فراهم می

 

 



 

  

 

 شناسی اجتماعینظرگاههای اقتصادی در آسیب

های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. آسیبها وضعیت اقتصادی جامعه به عنوان عامل مؤثر در بروز در این دسته از دیدگاه

های اجتماعی سایر آسیب دهد که بین وضعیت اقتصادی افراد و وقوع جرم وهای تحقیقات انجام گرفته در این حوزه نشان مییافته

 شود .های اجتماعی افزون میرابطه وجود دارد، بطوریکه با پایین تر رفتن سطح درآمد بر میزان وقوع آسیب

تر است. از این دیدگاه طبقه متوسط معضالتی چون اعتیاد، طالق، انواع جرم در طبقات پایین اقتصادی رایج ر این اساس مسائل وب

خیز شناخته تری دارد و اغلب شیوع آسیب در این طبقه به عنوان مناطق آسیبنسبت به سایر طبقات اقتصادی وضعیت مناسب

ق پایین بودن سطح اقتصادی افراد ساکن در آن است. در این دیدگاه فقر به عنوان یک شوند، که ویژگی اساسی این مناطمی

 های اجتماعی است.معضل وسیع اجتماعی در نظر گرفته می شود که سر منشاء سایر آسیب

هایی پیشنهاد گیرد. و برنامهزدایی قرار میهای آسیببر اساس این دیدگاه سامان دهی وضعیت اقتصادی اجتماعی در رأس برنامه

 گردد. شود که با افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح درآمد و مبارزه با بیکاری از وقوع آسیب جلوگیری میمی

 

 شناسی اجتماعینظرگاههای روانشناختی درآسیب
های بود شیوهشود. نهای اجتماعی در نظر گرفته میدر این دیدگاه مسائل روانشناختی به عنوان عاملی مؤثر در وقوع آسیب

تربیتی مناسب، انواع مشکالت روانی و روحی در بین افراد، عدم کارایی آنها در استفاده از شیوه هایی برای مبارزه با مشکالت 

 شود . زندگی، علل اساسی و وقوع آسیب شناخته می

تحقیقاتی که روی افراد درگیر  ت. وگرو سالمت افراد اس کنند، سالمت جامعه دربه نظر متخصصینی که از این دیدگاه پیروی می

بهداشت روانی مناسبی بهره مند نیستند. مهارتهای  دهد این افراد معموالً ازاند نشان میهای اجتماعی انجام دادهدر انواع آسیب

 اند.های نا بسامان برخاستهکافی در زمینه زندگی مناسب ندارند و اغلب از خانواده

 سازی افراد و چنین هدفی در گرو آگاه ه بهبود وضعیت روانشناختی افراد جامعه تأکید دارد وبراین اساس، این دیدگاه ب 

این حوزه  دانند. همچنین تحقیقاتی که درها در قبال تربیت فرزندان، فنون ارتباطی، حفظ سالمت روانی خویش و...میخانواده

اند. بطوریکه افراد را در سطوح پایین برآورده کرده های اجتماعی صورت گرفته است رشد اخالقی اینجهت بررسی آسیب

 تر بوده است.قضاوتهای اخالقی آنها معموالً از سطح افراد متوسط همراه خود پایین

خدمات روانشناختی به  و ها اطالعات به افراد را در حیطه پیشگیری اولیه و انجام مشاوره این دیدگاه لزوم ارائه آگاهی و 

حیطه پیشگیری اولیه  ها هستند را درافرادی که درگیر در این آسیب های اجتماعی هستند ورض ابتال به آسیبافرادی که در مع

 کند.و ثانویه پیشنهاد می

 

 شناسی اجتماعینظرگاهها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیب

ای است که در این دیدگاه به عنوان پدیدهگیرد. جنگ به عنوان در این دیدگاه انواع ویژگیهای جامعه مورد توجه قرار می 

 ایجاد کننده شرایط مساعد برای بروز مشکالت اجتماعی مورد توجه بوده است.

مورفین بوسیله سربازان آمریکایی در  مصرف بیشتر از حد متادون ناشی از جنگ جهانی و یا مصرف بیش از حد هروئین و   

گیرد. می ت. صنعتی شدن جوامع به عنوان عامل اجتماعی دیگر مورد توجه قرارای از این مسأله اسجنگ ویتنام نمونه زنده

 دهد.های اجتماعی را در جوامع صنعتی نسبت به جوامع ساده تر نشان میآسیب ترتحقیقات مختلف گسترش وسیع

ینی احتمال وقوع پیش ب آداب و رسوم سنتی یک عامل دیگر درمسائل فرهنگی جامعه و میزان پایبندی یک جامعه به    

های اجتماعی در یک جامعه است. هر چه افراد به سنن و آداب فرهنگی خود پایبندی بیشتری داشته باشند احتمال وقوع آسیب

 آسیب کمتر خواهد شد.

 مبادالت مختلف یک جامعه با جوامع دیگر نیز حائز اهمیت است. سیاستهای مورد استفاده در این زمینه تأثیر کالنی در 

 .(145؛1374)ستوده،  معضالت قابل سرایت از جوامع دیگر خواهد داشت. سالمت جامعه و حفظ آن از مشکالت و



 

  

 

  گیریبحث و نتیجه
گرا )نظریه فشار پارادایم اثبات اشاره می شود. نظریه های آسیب شناسیدر پایان بحث حاضر به اجمال به رئوس کلی مضامین  

اجتماعی، نظریه کنترل اجتماعی(، نظرگاههای اقتصادی، روانشناختی و ویژگیهای اجتماعی در آسیب اجتماعی، نظریه یادگیری 

های اجتماعی است و همچنین چهار نظریه مهم مورد توجه قرار می گیرد: نظریه های هنچاری، نظریه تضاد، پیوند افتراقی و 

 نظریه برچسب زنی یا انگ زنی.

شناختی(  –نظریه )شرطی سازی کالسیک، شرطی سازی کنشی و نظریه یادگیری اجتماعی نظریه یادگیری اجتماعی شامل سه 

 است.

به وجود می آیند و بی توجه به اینکه نظم اجتماعی از خواست  هکارکردگرایان بدون توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی چگون

 دانند.دخیل بوده است جامعه را واجد نظم و ترتیب می ی اجتماعی در ایجاد آنانسانها برای زندگی اجتماعی شروع شده و یا جبر

کارکردگرایان براین باورند که اجزای سازنده یک جامعه، نهادهایی چون نظم اقتصادی، نظام سیاسی، نظام خانواده، مذهب و 

سازگاری اجزای سازمانهای آموزشی و پرورش اند که بدون کارکردهای ضروری و منظم آنها جامعه ای وجود نخواهد داشت. نا

اجتماعی موجب تجزیه آن و تضاد بین اجزا باعث نابودی آن خواهد شد. ضامن اصلی سازگاری اجزای سیستم، وفاق در ارزشهای 

 مشترک است.

تضاد اصلی تضادگرایان به کارکردگرایان این است که چون آنها به مباحثی مثل توزیع قدرت، امکان تغییر و تحوالت سریع 

اد اجتماعی نپرداخته اند، جامعه را سیستمی مرکب از اجزای مرتبط و به هم پیوسته و روابط متقابل اجزای اجتماعی و تض

سیستم اجتماعی را مثبت، موثر و سودمند می دانند برخالف دیدگاه کارکردگرا مبنی بر اینکه نهادهای اجتماعی در هماهنگی و 

اند می کنند، تضادگرایان به این گونه نظم هنجاری اعتقادی ندارند و مدعی پیوند با یکدیگر عمل و از نظم هنجاری خاصی پیروی

جایگاه طبقاتی، و حفظ منافع طبقه صاحب سلطه،  که دخالت متغیرهای مختلف و از همه مهم تر دخالت موقعیت اقتصادی و

  ایجاد تضاد بین آنها می شود. مانع از هماهنگی نهادها و بلکه باعث 

م رفتارهای مقبول و جلوگیری از بی نظمی به نظام کنترل اجتماعی متوسل می شود و هنجارها و قوانین را جامعه برای تنظی

می کند. مقتدرانه اعمال، هم نوایان را تشویق و کج رفتارن را تنبیه و بدین وسیله جریان منظم و بهنجار امور جامعه را تضمین 

ر با سرمایه اجتماعی است و فقدان آن عین نابهنجاری و پیامد حضور شدید و از دیدگاه فوکویاما نظم اجتماعی به نوعی متناظ

 پرشتاب انواع انحرافات اجتماعی، فروپاشی بزرگ نهادهای اجتماعی مهمی چون خانواده است.
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