
پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

سامرند صالحی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  



تعریف آسیب اجتماعی 
قاطالجمعییاوفردیبصورتچهجامعهیکافرادرفتاریهایناهنجاریوهانابسامانیازایدستهبهاجتماعیهایآسیب•

باعثغالباهاآسیباین.داردآنهانامطلوبپیامدهایواجتماعیهایپدیدههایکژکارکردیها،نظمیبیدرریشهکهشوندمی
یافردیعملنوعهربه:کهگفتتوانمیهمچینو.شوندمیجامعهپذیرآسیبوخاصاقشارمادیوجسمیروانی،رنجش
مینقرارکنشگرانفعالیتمحلجامعهغیررسمییاجمعیعملعامقواعدواخالقیاصولراستایدرکهشودمیگفتهجمعی

.میگرددروروبهاجتماعیواخالقیقبحیاوقانونیمنعبانتیجهدروگیرد



انواع آسیب های اجتماعی 

 خشونت

خودکشی

اعتیاد به مواد مخدر

 و غیره  ....



خشونت 

تاجرحوضربوتوهین،تجاوز،وتحقیرازآندامنهوزندمیسرکسیازدیگریبهرساندنآسیببرایکهاسترفتاریخشونت،•
.استگستردهقتلوداراییواموالتخریب



خشونت خانوادگی 

کهپرخاشگریهاییودهندمیبروزوآورندمیداخلبهراآنازخارجناکامیهایاعضا،واستعاطفهواحساسازپرفضاییخانواده
هکروستهمیناز.شودمیتحملآناعضایبیندروخانوادهدرکند،نمیتحملراآنکسیمعموالدهدرویخانوادهازخارجاگر

بیماریپدرساالرانه،هایارزشفقر،فشار،راخانوادگیخشونتعمدهعوامل.استعادیومتداولامریخانوادهدرخشونتبرروز
(13872004سرورستانیازنقلبهوندنبرگ،)انددانستهشخصیتیاختاللوروانی

:ازعبارتندخانوادگیخشونتانواعمهمترین

آزاریهمسر

آزاریکودک

آزاریسالمند



خشونت خانوادگی 

:اشکالبهاستممکنهاخشونتاین

گذاشتنافرادرویاسموکردنتهدید،گرفتنایرادمانندکالمیآزار(1

وهاعکسکردنپارهابزار،واشیاءشکستنوبردنبینازچیزیکردنلهمانندنمادینکالمیغیرآزار(2
ندادنجوابیانکردنصحبت

سالمفضایوبهداشت،غذامراقبت،تامیندرکوتاهیمانندتوجهیبی(3

کنندبروزتجاورمانندجسمیوجنسیآزار(4



همسر آزاری 
درنیزآزاریشوهرکهداردوجودشواهدیچهاگر.کندمیبروزآزاریزنصورتبهواستمردانهرویدادیعمدتاآزاریهمسر
بودهانوادگیخهایخشونتقربانیمردانازبیشتربرابردهزناناستکردهعالمآمریکادادگستریوزارتاستفزونیبهروزنانمیان

.اند

شدنگرفتهنادیدهبررسیایندر.گیرندمیقراآزارموردخودهمسرانطرفاززنان%27دادنشانکرماندرمطالعهیک
.(1383همکاران،وافضلیملک)استشدهگزارشعاطفیخشونترایجترینهمسرانشانتوسطزنانهایتوانایی



عوامل خشونت علیه زنان
ه باشنداعتقاد به اقتدار مردانه و احساس اینکه مردان باید همیشه قدرت داشت-1

ناتوانی نسبی اقتصادی زن -2

.اعتقاد به اینکه نقش زن فقط خانه داری است-3

.اعتقاد به اینکه زن مانند یک کودک است-4

اعتقاد به اینکه نظام قضایی جانب مردان را می گیرد-5



کودک آزاری 

 روانی، آزار ها قربانی دارد و شامل هر نو آسیب بدنی یاکودک آزاری نوع متفاوتی از خشونت خانوادگی اسیت که سالیانه میلیون
.جنسی،بی توجهی یا بدرفتاری با بچه می شود



علل کودک آزاری

نسلیبینخشونت-1

بچهداردحتمالابیشتراست،مجازکودکانتربیتیمشکالتبامواجههدرخشونتاعمالکهباشندگرفتهیادکودکیدرکهوالدینی
.شوندنمیتبدیلآزارکودکبهلزوماکودکیزماندرازاردیدگانالبته.دهندآزارراخودهای

.دداننمیهابچهترتیبدرمناسبایشیوهرابدنیتنبیهکهاستهمگانباورآزاریکودکدرموثردومعامل-2

سوادیبیخانوادگیمشکالتبیکاری،انزوا،فقر،:عواملسایر-3

ردگی ، ار بچه های مسئله دار، در والدین احساس سر خوفقدان مهارت های سرپرستی و دانش مربوط به رفتار نرمال بچگانه و رفت
(2001تیو، )عصبانیت و خشونت ایجاد می کند  و به کودک آزاری ختم می شود



سالمند آزاری
وجسمیوکالمیورزیخشونتوگیرندمیقرارخودهایبچهپرخاشوخشم،ناکامیخطرمعرضدروالدیناوقاتبرخی
.نیستنادریپدیدهخودوالدینبهجوانانونوجوانانحمله

.درصد سالمندان درجامعه آمریکا مورد آزار قرا می گیرند10



علل سالمند آزاری 

ابستگیووتنگناهاوشخصیشدیدمشکالت،روحیفشارهایمانندمشکالتیدرریشهعمدتاآزاریسالمند
اینازرخیبدرراپرخاشگریزمینهواندگریبانبهدستآنباسالمندانازکنندگانمراقبتداردکهمالیهای

.کندمیفراهممراقبین



خودکشی 
روشنترین.باشدمیخودنابودسازیجهتدرآگاهانهاقدامیمیدهد،رخشخصخودتوسطوعمدیخودکشیازناشیکهمرگی
تخابانحلراهبهترینعنوانبهراخودکشیخود،مشکالتازرهاییبرایکهاستنیازمندیانسانپیچیدهمشکالتآندلیل

شدیدطورهبراشخصکهاستبحرانیامشکلیکازشدنرهابرایراهیبلکهنیستمعنیبیواتفاقیعملیخودکشی.میکند
ابلقغیرروانیفشاروزندگیدردوگانهتعارضهایدرماندگی،ویاساحساسنشده،برآوردهنیازهایباخودکشی.دهدمیرنج

آنبروزدروبزندسرشخصجانبازداردامکانکهاستفردیاقدامیکخودکشی،.میرسدنظربه.داردمستقیمرابطهتحمل
.دارنداساسینقشنیزاجتماعیعوامل

استجوانانبیندرمرگعلتسومینوجمعیتکلدرمرگعلتهشتمینخودکشی.

دستازراخودجاننفرهزار500عدهاینازکهکنندمیخودکشیبهاقدامجهاندرنفرمیلیون5حدودسالهر
(سروستانی)میدهند



فرایند خودشکی 

تهدید-1

اقدام-2

پایان دادن به زندگی -3



تهدید-1

یدتهد.کنندنمیعملخودتهدیدبهمعموالاماکشتخواهندراخودکهکنندمیتهدیدهمهبرخیانگیزغمفرایندایندر•
زندگیهادامبهواقعاافرادگونهاین.دهندخاتمهخودحیاتبهدارندقصدکهکنندمیاعالمشفافومستقیمآشکارا،کندگان

دلیلبه.استیرمسدرموجودموانعبرداشتنوزندگیادامهبرایبیشترامکاناتبهدستیابیبرایآنهاتهدیدوهستندمندعالقه
واقعاداتتهدیاینبهصدیدرچهوتهدیدآنهاازصدیدرچهکهکردتعیینتواننمیافرادنیاتمورددرکافیاطالعاتنبود
خواهندبردستخودکشیاززیادتریاحتمالبهشودمیتوجهتهدیداتشانبهکهآنهاییکهگفتتوانمیاما.کنندمیعمل

.داشت



اقدام -2

نشاندیگرانبهاستممکنالبته.کنندنمیاعالمروشنوآشکارراخودنیاتکنندگانتهدیدبرخالفخودکشی،بهکنندگاناقدام
انتفالردروهمینازوکنندمیخوداریخودکشیواژهبیانازمعموالامابخوابندتوانندنمیبگویندیااندافسردهحدچهتادهند
پیغاممبهمعلتبهافراداینازبرخی.(1995فوری،وبتریج)نیستندموفقچنداندیگرانبهخودفرسودگیوافسردگیهاینشانه

ونگیزاغمهایشیوهگیریکاربهباسرانجام،خودکشیبهکنندگاناقدامروهمیناز.شوندنمیگرفتهجدیدیگرانتوسط
.کنندمیخودکشیایگونهبهافراداین.زندمیخودکشیبهدست(استکمکتقاضایمنظورشانهمهنوزکه)خطرناک

به عنوان مثال خوردن قرص در حضور . ممکن باشداغلب این افراد به گونه ای اقدام به خودکشی  می کنند که نجات انها 
.  برخی دیگر اقدام آنها به مرگ حتی در حضور دیگران می انجامد.....دیگران



پایان دادن به زندگی -3

دوحدود.استمتفاوتوضعیتنیز(دارندخودکشیقصدواقعاکهکسانی)زندگیبهپایندگانمورددر
دیگرانراخودقصدنحویبهبیشترشانوکردهخودکشیبهاقدامباریکحداقلمرگازپیشآنهاسوم

.(1995هندین،)کنندمیمنتقل



اعتیاد به مواد مخدر 

علیویافتهشافزایمصرفبهفردتمایلزمانگذشتباکهاستآوراعتیادموادبهفردوابستگیاعتیاد
.کندقطعراآنمصرفنمیتواندنامطلوبعواقبرغم



مراحل اعتیاد

:استفرضيمرحلهسهشاملاعتیاد

اولیهاويکنجکوتعارفحددرواستهمراهناباببعضاًهمساالنودوستانتشویقبااکثراًکهايمرحله:آشناییمرحله-1
نوعیارعملاینبیشترونمیگردداعتیاددچارکهدارداطمینانومیدانددیگرانجدايراخودفردمرحلهایندر.میشودشروع
واويکنجکحسارضاءتنهامیکنندآغازراآوراعتیادموادمصرفروزيکهافرادياکثریتهدفمسلماً.میداندگذراتفریح

.استبودهتفننوماجراجوییاضطراف،وتنهاییازفراریادوستانوهمساالنباهمرنگی

وستردچارمصرفادامهبرايپرداختهموادنامرتبمصرفکهمدتیازپسشخصمرحلهایندر:مقاومتوشكمرحله-2
.میپردازدخودبامبارزهومقاومتبهاعتیادآورموادمصرففکرازرهاییبراياو.میگردددلهره

اهیگوباریكروزيابتدادهند،میادامهرامخدرمصرفهمچنانوهستندناموفقدوممرحلهدرافراداکثر:اعتیادمرحله-3
.میکندذلتدچاروگرفتارراآنانومیرودافزایشبهروفراینداینسپسومیکنندمصرفبارچند



آمار 

سومینعناونبهاعتیاد،1381سالدراسالمیارشادوفرهنگوزارتملیهایطرحدفترپژوهشپایهبر
خودپژوهشدر(1381)معتمدیهمچنین.استمطرحساله15باالیجمعیتدرمهماجتماعیآسیب
.استکردهگزارشاهمیتدومرتبهدررااعتیاد

وودهبنفرهزاردویستومیلیونیکبربالغکشوردرمعتادافرادتعداد1382سالتاموجودآمارهایطبق
جمعیترشدبرابرسهحدودکهدهدمینشانرادرصد8رقمکشوردراعتیادرشدهاگزارشبرخیطبق
.است



پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

فرد -1

خانواده -2

جامعه -3



فرد -1

مشکالت روانی  -1

حضور در بحران های زندگی از جمله بحران هویت -2



خانواده 

والدینبیندرتنشافزایش-1

غیرهواعتیادمورددروالدینآگاهیعدم-2

اعتیادچونمواردیمورددرفرزندانبهوالدینآموزشعدم-3

خانوادهاعضایبیناجتماعیروابطکاهش-4

فرزندانمشکالتبهتفاوتیبی-5

نبودنخوبیشنونده-6



جامعه 

فقر و بی کاری  -1

کمبود اماکن رفاهی -2

نقش دوستان-3



مراکز بهداشت سطح شهر 

:گرددمیارائهزیرخدماتاجتماعیهایآسیبکاهشراستایدرمراکزایندر

سال12-2فرزندانداریهایخانوادهبرایپروریفرزندهایمهارتآموزش-1

بزرگساالنونوجوانانبرایزندگیهایمهارتآموزش-2

باردارمادرانبرایروانبهداشتآموزش-3

تشنجوروانیاختالالتباافرادبرایرایگانمشاورهوپروندهتشکیل-4

تمام این خدمات کامال رایگان می باشد


