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 پیشگیری ازآسیب های اجتماعی
 ضمن خدمت فرهنگیان



 :چهار عنصر پیشگیری

 غیر قهر آمیز بودن
 

 اختصاصی بودن

 کاستن آثار جرم

 

 
 در نظر گرفتن عوامل خطر

 و محیط اجتماعی 

 شوند که خطرشناسايی قبل از اينكه اقدامات پیشگیرانه اعمال شود ابتدا بايد عوامل 

 .فردی هستند، يا اجتماعیعوامل خطر يا اين 

 ،کسی مرتكب جرمی نشده است و قدامات پیشگیرانه قبل از وقوع جرائمعمال اا
 .نبايد قهرآمیز باشندپس  

 اقدامات پیشگیرانه بايد مختص پیشگیری باشند نه اينكه پیشگیری جزء آثار جنبی
.اقدامات اعمال شده باشد   

کن يا بايد منجر به ريشه ، هنگامی که يكسری اقدامات پیشگیرانه اعمال می شوند
.يك جرم بكاهد کردن يك جرم شود و يا حداقل از آثار و زيان های  



 :انواع پیشگیری

  راهكارهايی :ابتدايی پیشگیری – د   
  و اقتصادی و اجتماعی های زمینه در هستند

 سايه در که عمومی سیاست های زمینه ديگر
 ايجاد های موقعیت بر شود، می تالش ها آن

  تأثیر جرم ارتكاب ای ريشه علل و جرم
  پیشگیری، اين در اصلی هدف .شود گزارده

 برای شرايط ترين امیدوارکننده ايجاد
  آموزش شامل که است انسان زندگی

  سرگرمی و استقالل مسكن، ايجاد خانواده،
 .دباش می



 :انواع پیشگیری 

  نوع اين :ثانويه پیشگیری - ژ
 از پیشگیری برای مداخله به پیشگیری

 معرض در های جمعیت يا ها گروه لحاظ
  امر اين .گردد می معطوف جرم خطر
  جرمزا شرايط زودهنگام شناخت شامل
 شرايط اين در که است نفوذهايی و بودن

  می ها گروه اين برای .شود می اعمال
 همانند انديشید؛ خاص تدابیری توان

  کودکان خصوص در حمايتی تدابیر
  های خانواده به متعلق کودکان خیابانی،

 ... و بدسرپرست يا سرپرست بی ، معتاد



 :انواع پیشگیری 
تكرار از پیشگیری به معطوف :ثالث پیشگیری - هـ  

  تا باشد می فردی اقدامات خالل در آن تعدد و جرم
  نمودن خنثی يا اجتماعی مجدد سازگاری آن بوسیله

  تكرار از پیشگیری .پذيرد صورت پیشین بزهكاران
  عدالت نظام عوامل ديگر و پلیس توسط جرم، وتعدد
  از مربوط، تدابیر اين .پذيرد می صورت کیفری
  بازپروری تا رسمی و قضايی اجرای های ضمانت

  ذکر به الزم البته .باشد می او کردن زندانی و مجرم
  محدوديت دلیل به اوقات از بسیاری در است،

  اين درمان، و اصالح بر مبتنی اجرايی های ضمانت
  می پیدا تنزّل گرانه سرکوب تدابیر به پیشگیری نوع
 .کند

 



 :تعريف طفل 

از تولد تا دو 
 سالگی

از دو تا هفت 
 سالگی

از هفت تا  
 دوازده سالگی

از دوازده تا  
 هجده سالگی

  بسته کودک روانشناسی در :رشد روانشناسی ديدگاه از
  نوجوانی از کودکی دوران فرد، رشد روند سیر به

 و رشد میزان اساس بر که طوری به .است شده تفكیك
  زير سنین عاطفی و ذهنی و جسمی ابعاد در کودک نمو
 .است گرفته نام *کودکی دوران* سالگی 12



 :تعريف طفل

 بین اسناد و مقررات ديدگاه از 
 در طفل تعبیر گیری بكار :المللی

 با گاه المللی بین اسناد و مقررات
 مسئولیت حدود تعیین رويكرد
 مسئولیت تفكیك منظور به کیفری
 به بزرگساالن از اطفال کیفری

 رويكرد با گاه و است رفته کار
 .گوناگون جهات از حمايتی

 

 اسناد و قواعد مجموع از

 18 توان می المللی بین

  از  حمايت  سن  سالگی را

 .نامید کودکان ونوجوانان

 قواعد) :مثال عنوان به

 حمايت برای ملل سازمان

 از محروم نوجوانان از

 سال18زير افراد آزادی

 .(نامد می را        نوجوان

 :پكن قواعد اساس بر

  فرد يا کودک به نوجوان

  می اطالق نوجوانی

 صورت در که شود

  نظام تحت جرم ارتكاب

 خودش متبوع قانونی

  متفاوت رفتاری مشمول

  به نسبت معمول رفتار با

 .است بزرگسال افراد

رويكرد مسئولیت کیفری      رويكرد حمايتی  



 خطر
» در فرهنگ فارسی، خطر، به معنای 

نزديكی به هالکت، نزديكی بدانچه تلف 

شدن کسی يا چیزی باشد و بیم تلف شدن و 

 .تعريف شده است« دشواری

در فرهنگ پیشرفته کمبريج اين واژه 

احتمال وقوع حادثه يا » به معانی 

.بكار رفته است« حوادث بد  

 :تعریف خطر



 :در معرض خطر بودن 

  مدار رشد پیشگیری ديدگاه از: 
  وجود معنای به « بودن خطر معرض در » 

  علت مفروض های محرک از ای مجموعه
  نوجوان يا و کودک يك که است معلولی و

  می قرار بزهكاری خطر معرض در را
 : ديگريعنی عبارت به .دهد

 «خطرناک وضعیت در گرفتن قرار »  

بی 

انظباطی 

 شدید

عدم 

موفقیت 

 تحصیلی

 

 خطر

 خشونت



 :موضوعیت خطر 

دسترسی ناچیز 
به آموزش 

پرورش 

 مطلوب
موقعیت 

پایین 
اجتماعی 

 خانواده

موقعیت 
پایین 

اقتصادی 

 خانواده

فرصت های 
اقتصادی 

 اندک

غیبت مکرر 

 از مدرسه
تحریک 

 پذیری

 افسردگی

 اضطراب

 نا امیدی

ناتوانی در 
مهارت های 

 اجتماعی



 :تعامل عوامل خطر 

  تعامل يكديگر با خطر عوامل محققان گفته به
  در .کنند می تقويت را همديگر و داشته
  مانند خطر عامل يك وجود که حالی

  خانواده اجتماعی اقتصادی، ضعیف موقعیت
  متوجه را زيادی خطر تنهايی به است ممكن

  خطر عامل دو چنانچه اما ننمايد کودک
  مطلوب نا نتايج احتمال باشد داشته وجود
  عامل چهار وجود با و است بیشتر برابر چهار
 .شود می برابر ده احتمال اين خطر

 



 :تمثیل درخت خطر 

 خاک

 

محله و منطقه )اقتصادی خانواده-موقعیت اجتماعی: عوامل مختلف محیطی از جمله •

 .عوامل فرهنگی و رسانه ها و دسترسی به شاخص های بهداشت روانی( مسکونی 

 ريشه ها
 .خانواده، مدرسه و گروه همساالن•

 ساقه
خصوصیات و ویژگی ها ، رفتارهای خاص و نگرش ها و مهارت های هر کودک و •

 .نوجوان

 شاخه
 .نشان دهنده سازگاری یا ناسازگاری کودکان و نوجوانان با جامعه اند•

 .مسئوالن ذی ربط در مورد مداخالت پیشگیرانه هستند• باغبان



 :پیشگیری رشد مدار

 درباره هنگام به مداخله که دهد می نشان پیشگیری اين
 معرض در خانوادگی وضعیت خاطر به که کسانی
 و بزهكاری جلوی تواند می اند گرفته قرار جرم ارتكاب

 پیگشیری در .بگیرد را آنها در مجرمانه تمايالت استمرار
 عقالنی و جسمانی رشد مختلف های دوره در رشدمدار

 در تا گیرد می صورت مناسبی اقدامات سلسله کودک
 اقدامات اين گاهی .نشود جرم مرتكب کودک آينده

 .دهد جواب بعد سال 30 الی 20 تا است مدت بلند



 پيشگيري رشدمدار دو خصيصه دارد   

 پیشگیری نوع اين اينكه ديگر

 .دار فنی و تربیتی جنبه

يكی اينكه شامل مداخله 

زودرس نسبت به 

 .طفل،خانواده و مدرسه است

  در انحراف های نشانه و عالئم شناسايی
  پیشگیری های الزمه ترين اصلی از اطفال

  را انحرافات که زمانی تا و است مدار رشد
  در .دهیم پاسخ آن به توانیم نمی نشناسیم

  جرم ارتكاب منتظر هرگز پیشگیری اين
  و پیشگیری برای راه بهترين و مانیم نمی

 تا است مادر به رجوع علت، شناسايی
  چه طفل بر کودکی دوران در شويم متوجه
 .است گذشته



عوامل 
 زیستی

عوامل 
 روانی



 (جسمی: )عوامل خطر فردی
حاصل مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تاثیر ژنتیک و نوارث در بزهکاری آن است که علی رغم نتایج حاصل از : عوامل ژنتیک -1

برخی تحقیقات در زمینه مشابهت جنایی در بین برخی از انساب هیچ پژوهشگری وجود ژن جرم زا را نپذبرفته است و عقایدی مانند موروثی 

پژوهش های مربوط به ژنتیک رفتاری نشان داده . بودن بزهکاری و یا لزوم عقیم کردن مجرمان خطرناک ، نظریه هایی قابل دفاع نیستند

است که محیط نقش مهم تری نسبت به عوامل ژنتیک در بروز اختالالت رفتاری داشته و فرزندان یک خانواده که محیط خانوادگی و زمینه 

 .های ارثی آنان مشابه است به دلیل مواجهه با محیط های غیر مشترک دارای تفاوت های رفتاری هستند

دوره حیات جنینی دوره شکل گیری دستگاه عصبی انسان است و عدم برخورداری از تغذیه مناسب و یا قرار گرفتن در : وضعیت مادر -2

 .معرض استفاده از مواد مضر ، آثار شدیدی بر رشد قوای ادراکی و عصبی کودک بر جا می گذارد

کیلو داشته اند در معرض آسیب های جسمی، ذهنی  2هفتگی به دنیا آمده و در هنگام تولد وزنی کمتر از 40درصد کودکانی که زودتر از  80

 .درصد این کودکان دچار کند ذهنی و یا بیش فعالی می شوند 80. و اجتماعی قرار دارند

عالوه بر این از جنبه سلبی نیز استفاده مادر از الکل و مواد مخدر آثار شدیدی بر رشد ادراکی و عصبی کودک از جمله نواقص توجهی و 

 .هوشی در طول دوران کوودکی و نوجوانی دارد

قرار داشتن مادر در معرض آلوده کننده ها و مواد سمی دیگر از جمله سرب بر جنین موثر بوده و مسمومیت های دارای منشا سربی می 

تابش اشعه ایکس و قرار گرفتن در معرض مواد رادیواکتیو نیز . توانند به فرایند هایی مانند توجه و رشد شناختی کودک آسیب جدی وارد کنند

 .از عوامل ایجاد نواقص عصبی وعقب ماندگی های ذهنی در کودکان است

 .حاالت روحی مادر نیز در وضعیت جنین بسیار موثر است



 (جسمی: )عوامل خطر فردی
در کپنهاک انجام دادند به بررسی  1961-1956کودک در فاصله سال های  216درپژوهشی که مدنیک و کاندل بر روی : های زایمانیآسیب 

درصد مجرمان خشن در مقایسه با 80ارتباط بین عوارض حین زایمان و بروز جرایم خشونت بار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

تحقیقات . شده بودند(از جمله پارگی رحم)درصد از غیر بزهکاران دچار عوارض حین زایمان 47درصد مجرمان علیه اموال و مالکیت و 30

به گفته وي جراحات زایماني . درصد از مشكالت بعدي كودكان ناشي از صدمات و ضایعات زایماني بوده است 7/7هوبر نشان داده است كه 

رسیدن به موقع اكسیژن به كودك در هنگام تولـد تـأثیري اساسـي در نسـوج مغـزي . یكي از شایعترین علل بروز نقیصه هاي عقلي اسـت

كـودك دارد و كمبود اكسیژن در این مقطع به حدي در تكامل بعدي سیستم عصبي كودك مؤثر است كـه مـي تـوان آن را با آثار جراحات و 

 .  ضایعات زایماني مقایسه كرد

از هنگامی که در اوایل قرن نوزده بیوشیمیستها موفق شدند آثار فیزیولوژیک و روانشناختی ترشحات غدد درون : اختالل متابولیسم

غدد . را از یکدیگر مجزا و شناسایی کنند، تاثیر این هورمون ها در رفتار های پرخاشگرانه مورد توجه قرار گرفت ( هورمون ها)ریز

هیپوفیز ، تیروئید و فوق کلیوی از جمله غدد هورمونی بدن انسان هستند که تاثیر زیادی در رشد ذهنی، بهره هوشی و واکنش های عصبی 

بدکاری غده تیروئید ممکن است موجب افزایش یا کاهش هورمون تیروکسین و در نتیجه عصبانیت ، پرخاشگری،بی حالی و . 0فرد دارند

از سوی دیگر بیش . پرکاری غده تیروئید موجب تشدیدهیجان پذیری عصبی شده ،با کوچک ترین هیجان ضربان قلب باال می رود.تنبلی شود

فعالی غدد فوق کلیوی موجب تراوش بیش از اندازه هورمون آدرنالین گردیده و ترشح بیش از حد این هورمون در خون موجب افزایش 

 .به همین دلیل هورمون آدرنالین به هورمون خشم معروف است.ضربان قلب و پرخاشگری در فرد می شود



 (روانی: )عوامل خطر فردی
خـود بـه نسبت كودك كه است احساسي يا ادراك خود از تصور يا منفي پنداره خود: منفی پنداره خود 

 نظر از مختلف هاي جنبه از فرد يعني .است چگونه او اينكه درباره است فرد عقيده واقـع در و دارد

 به نسبت فرد جامع ديد پنداره خود .كند مي ارزيابي را خود چگونه خصوصيات و مهارتهـا ويژگيهـا،
 اين طبق بر فرد  خودعمل و كنشها ايـن دربـاره ديگـران تفسـير و فـرد هاي كنش با كه است خودش

 كه كند رفتار اي گونه به تا كوشد مـي فـرد تعامـل ايـن تـداوم در و گيرد مي شكل بارخوردها و تفاسير

 گيري شكل دوران كه خردسالي و كودكي دوران .باشد داشته مطابقت خود از وي تفسير و درك با

 به جانبه همه وابستگي دليل به آن در كـودك كـه اسـت دوراني است، افراد شخصيت در خودپنداره

 از مثبت پاسخهاي دريافت مشتاق آنهـا بـه شـديد نيـاز و والـدين ويـژه به و پيرامون محيط و بزرگترها

 و هاست آن سوي از مثبت پاسخهاي همان كه كرد خواهد رفتار اي گونه به همواره لذا و آنهاست سوي

   .كند دريافت را ها پاسـخ همـان كـه كـرد خواهـد رفتـار اي گونه به همواره لذا



 (روانی: )عوامل خطر فردی

 ساده تعريف : نفس به اعتماد ضعف 
 داشته باور کودک که است اين نفس به اعتماد

 برای الزم توانايی و شايستگی و کفايت که باشد
  را خود امور پیشبرد و خود مشكالت حل

 های چالش و رشد تدريجی روند با متناسب
 گذاری دوره نوجوانی دوره .دارد روی پیش
 سالمت مختلف های جنبه آن طی که است
  مهم از يكی و شود می تحول دچار فرد روان
 در نفس به اعتماد کاهش عوامل اين ترين

 .است نوجوانی
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 (روانی: )عوامل خطر فردی
تائيد خود ارزشمندي از فرد دروني ارزيابي :از است عبارت نفـس عـزت:نفس عزت ضعف 

 براسـاس كـودك كه است معني بدين ساده بيان به نفس عزت احساس .خويشتن به احترام و ارزشمندي

 و كودكان در نفس عزت گيري شكل .است قائل ارزش خود براي چقدر دارد خـويش از كـه پنداشـتي

 با والدين ويژه به و بزرگساالن كرامت مبنـاي بـر تعامل ناكاميها، و موفقيتها تجربه مبناي بر نوجوانان

 رفتار از اند اهميت واجد كودك براي كـه افـرادي ارزيابي بيني پيش و اجتماعي آموزشهاي كودك،

 افرادي .است خود از تنفر و خودتخريبي گريـزي، خـود از احسـاس نفـس عـزت مقابل نقطه .است كودك

 دنياي با سـازگاري و انطبـاق به قادر كرده دروني كفايت احساس برخوردارند بااليي نفس عزت از كه

 كه حالي در آزادنـد، و ارزنـده احتـرام، مـورد داشـتني، دوست نند مي احساس و اند خويش پيرامون

 .است بزهكاري و انحراف به گرايش خطر مهم هاي نشانه از يكي نفس عزت ضعف

 



 (روانی: )عوامل خطر فردی

مندی اثر خود احساس عدم: 
  آن معنای به اثرمندی خود احساس

 در خود توانمندی به چقدر فرد که است
 خاص، وظیفه يك آمیز موفقیت انجام
 وضعیت با مقابله يا و نتیجه يك تحقق
 .دارد اعتقاد خاص های

وقايع بر گذاری اثر در ناتوانی به اعتقاد 
 تاثیر فرد زندگی در که شرايطی و

 وقايع به نسبت را فرد دارند اساسی
 .کند می پذير آسیب آور، فشار
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 (روانی: )عوامل خطر فردی
 :عدم قدرت تصمیم گیری 

در یک فرایند سالم تصمیم گیری کودکان و نوجوانان اطالعات الزم را برای تصمیم گیری در اختیار دارند، آنان به 

درستی این اطالعات را دریافت، درک و ذخیره سازی می کنندسپس با مرتبط کردن این اطالعات یا اعتقادات، ارزش ها 

 .و نگرش های خود فردی سازی کرده راه حل های متصوره را با در نظر گرفتن نتایج ارزیابی می کنند

با برخورداری از اعتماد به نفس و اعتقادی که به شایستگی خود دارند ، اهداف خود را مهم دانسته و با اقتدار به سمت 

در مقابل نوجوانان در معرض خطر ، دچار نقص . تحقق آن اهداف حرکت نموده و احساس رضایت و موفقیت می کنند 

 .در زمینه ی توانایی اتخاذ تصمیمات شایسته هستند

 ناتوانی در تصمیم گیری در کودکان در معرض خطر را میتوان ناشی از دو نقیصه مهم دانست

 منبع کنترل بیرونی(الف

 ناتوانی در تاخیر امیال( ب



 (روانی: )عوامل خطر فردی

 منظور از منبع كنترل، مجموعه اي از اعتقادات است كه فرد براساس آن موفقيت ها و شكسـت هاي خـود را ارزيابي 

كه بنيان گذار نظريه منبع كنترل اسـت، از ايـن حيـث افـراد را بـه دو گروه تقسيم كرده است؛ ) 1996)راتر . مي كند

گروهي كه داراي منبع كنتـرل درونـي هسـتند معتقدنـد سرنوشـت آنـان در كنترل خودشان استو نوجوانايي كه معتقد به 

ابر و باد و مه و »وضعيت خويش را ناشي از . كنترل بيروني هستند بـين عمـل خـود و نتـايج حاصـله ارتباطي نمي ينند

دانسته و بر اين عقيده انـد كـه تـالش بيشتر ضرورتي ندارد زيرا نتايج از حوزه كنترل آنها خارج است « خورشيد و فلك

و بدين لحاظ قدرت تصميم گيري در وجود آنان مختل ( موفقيت را بيشتر به شـانس، نفـوذ پارتي و غيره نسبت مي دهند)

.گرديـده اسـت، احتمال قرباني شدن چنين افرادي زياد بوده و واكنش منفي آنان در قبال قرباني شدن بسيار شديدتر است  

 



 (روانی: )عوامل خطر فردی

در وضعیت مطلوب، نوجوانان به : ناتوانی در تاخیر امیال
طور ارادی تمايالت فوری را به تاخیر می اندازند، کف 
نفس را حفظ کرده و به رفتاری که اهداف عالی تری را 

پس از تامین زمینه ها و شرايط الزم محقق می کند ادامه 
 .می دهند

 ناتوانی در به تاخیر انداختن امیال با افسردگی، پايین
بودن احساس مسئولیت اجتماعی، اختالالت سلوک، 

اختالالت شخصیت ضد اجتماعی و نیز اختالالت اعتیادی 
 .گوناگون مرتبط است

 ناتوانی در تاخیر امیال
 ج



 (روانی: )عوامل خطر فردی

 شناختی نظريه اساس بر :شناختی خطای  
  است شناختی الگوهای بر مبتنی انسان فعلی رفتار

 واکنش .است کرده پیدا استقرار وی ذهن در که
 فرايندی در محیطی های متغیر مقابل در فرد هر

 های محرک فرد آن طی که گیرد می صورت
 ساختار و نظام اساس بر نموده ادراک را محیطی

 می تبديل شناخت به را ادراک اين خود روانی
 تحريك متغیرهای قبال در رفتارفرد بنابراين .کند

  و ها نگرش ها، باور از متاثر زيادی حد تا کننده
 .باشد می وی روانی ساختار ای هسته های فرض
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 (روانی: )عوامل خطر فردی
-فشار با مقابله در ناتوانی:  

  رو روبه ی شیوه معنای به مقابله
  غلبه برای تالش و فشارها با شدن

 .آنهاست بر
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 مقابله مسئله مدار

 .  فرايندی است که در آن فرد سعی می کند باتالش و فعالیت خود وضعیت موجود را تغییر دهد•

 مقابله هیجان مدار

 .اين رويكرد متضمن آن است که فرد با فاصله گرفتن عاطفی از مشكل فرار می کند، در پی کسب حمايت عاطفی ديگران می رود •

 مقابله اجتنابی

در اين رويكرد فرد از واقعیت فرار کرده و يا امیدوار است که معجزه ای رخ دهد ويا از طريق استعمال مواد •

 .مخدر و يا نوشیدن و خوردن از فشار و تنش ايجاد شده در خود بكاهد

 
های اتخاذی نوجوانان در رویکرد 

 مقابله با فشار
 



 (روانی: )عوامل خطر فردی

 دوران نوجواني سر آغاز ورود فرد به دنياي روابـط اجتمـاعي و برقـراري ارتبـاط گـروه : نقص مهارتهاي ارتباطي

نوجواناني كه فرايند اجتماعي شدن را به خوبي طي كرده باشند از مهارت اجتماعي الزم بـراي . همسـاالن است

.  در واقع پيوند به معناي احساس پيوستگي فرد با جهان پيرامون خود است. برقراري ارتباط با ديگران برخوردارند

پيوند عـالوه بـر توانـايي برقراري ارتباط با ديگران مشتمل بر احساس اهميت، احساس تعلق و وابستگي به خانواده، 

اين . مبناي پيوند دارا بودن مهارت برقراري روابطي شايسته و دو طرفه با ديگران است. مدرسه و جامعه مي شود

مهارت اجتماعي به ويژه در دوره نوجواني از اهميـت فـوق العـاده اي برخـوردار بـوده و زمينـه سازگاري در آينده 

كودكاني كه فاقد پيوند هستند، انـزواي اجتمـاعي و طرد شدن را تجربه مي كنند و در . زندگي نوجوان تلقي مي شود

 .معرض مشكالتي در زمينه سالمت رواني و رفتار، ترك تحصيل و بزهكاري قرار مي گيرند

 



 (روانی: )عوامل خطر فردی

 در مهارت پيوند با ديگران در كودكان در معرض خطر به ناتواني در حل مشكالت ميان فـردي بر مي گرددنقص  .

مهـارت حـل مشكالت ميان . كودك بايد از ابتدا بياموزد كه چگونه مشكالت روابط ميان فردي خود را برطـرف كنـد

ايـن : توانايي در نظر گرفتن راه حل هاي مختلف در هر شكل و درك نتايج رفتار: فردي دو جزء اساسي دارد

مهـارت معمـوالً در كالس هاي ابتـدايي در كودكـان رشـد مـي كنـد و عملكـرد ميـان فـردي در بزرگساالن، 

 .نوجوانان و كودكان متأثر از مهارتهاي مربوط به حل مشكالت ميان فردي است

  اين مهارت به معني آن است كه كودك توانايي فهم ادراكات، افكـار و احساسـات و : مهارت و توانايي اتخاذ موضع

توانايي موضع گيري يـك جـوان . اعمـال ديگـران را داشته باشد و بتواند استدالل ديگران را از خود متمايز كند

توانـايي موضـع گيري . بسـتگي به رشد شناختي وي داشته و زمينه را براي استدالل ديگران را از خود متمايز كنـد

يك جوان بستگي به رشد شناختي وي داشته و زمينه را براي استدالل اخالقي و همدلي وي بـا ديگران ايجاد كرده و 

 .موجب تحكيم پيوند اجتماعي وي خواهد شد

 



 (روانی: )عوامل خطر فردی 9

 يكي از ويژگي هاي مهم دوره نوجواني شكل گيري تدريجي هويت مستقل در نوجـوان اسـت بـه :  اختالل هويت

همـين دليل نوجواني را دوره تجديد حيات روحي كودك دانسته اند كه ركن اصلي اين تجديد حيـات روحـي كشف 

برخوردار شدن از هويت مستقل چهار چوبي را در اختيار نوجـوان قـرار . به عنوان موجودي مستقل است« من»

مـي دهـد كـه براسـاس آن تجارب شخصي را تفسير و معنا كرده و اهداف و جهت گيري شخصي خود را تعيين مي 

به گفته اريكسون در اواخر دوره نوجواني يك بحران هويت روي مي دهد كه وي آن را بحراني بهنجـار مـي . كند

نوجوانان در . اين بحران ناشي از آن است كه نوجوان در نيمه راه كشف و تعريف هويت مستقل خويش است. داند

يك لحظه در تالش براي ساختن تصويري رشد يافته از خودشان، سعي مي كنند نقشي را ايفا كنند كه تصور مي 

كنند بزرگان اين گونه عمل مي كنند و در لحظه ديگر ممكن است رفتار بچـه گانه اي انجام دهند زيرا هنوز رشد 

با وجود آنكه از لحاظ جسمي بالغ شده اند و نسبت به والدين و بزرگ ترها احساس استقالل مي . كامل پيدا نكرده اند

كنند، لكـن چـون تجربـه زنـدگي آنـان محـدود و بسيار كوتاه است نتوانسته اند انگيزه ها، مسئوليت ها و رفتار 

.هـدف محـور را در درون خـود وسـعت بخشند  

 



 (روانی: )عوامل خطر فردی

در عاطفی و خلقی خصوصیات از برخی وجود :منفی خلقیات 
 که کرد تلقی خطری عالمت عنوان به توان می را کودکی دوران
  خواهد اختالل دچار را وی سلوک نهايت در و کودک روان سالمت

 کودکی اوايل در معارض و رنجی زود رفتار نوع همچنین .کرد
 .است نوجوانی دوران در دار مشكل رفتارهای برای نشانگری
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 :فوريت های خطر
 

 اختالل سلوک

 شاخصه هاي عمده اطفـال و نوجوانـان مبـتال بـه اخـتالل سلوك را به چهار دسته تقسيم كرده است 2000انجمن روان شناسي امريكا در سال  : 

1 – پرخاشگري كه موجب موجب آسيب بدني به ساير افراد يا حيوانات گرديـده و يـا تهديـدي بـراي آنان محسوب گردد  . 

2 – خرابكاري، آسيب به اموال و وسايل  . 

3 –  ارتكاب اعمال متقلبانه مانند كالهبرداري و سرقت. 

 4 – قانون شكني و سرپيچي از مقررات. 

مهم ترين علـل بـروز اخـتالل سـلوك در كودكـان و نوجوانـان را مـي تـوان قـرار گـرفن در معـرض رفتارهاي ضداجتماعي و يادگيري آنهـا ،
غفلـت و سـوءرفتار در محـيط خـانوادگي، تعـامالت مخـرب خانواده، فقدان مهارتهاي فرزند پروري در والدين، نقـص عوامـل شـناختي و 

و انباشتگي و تداوم بزه ديدگي در دوره ) (ADHD)عوامـل عصـبي و روان شناختي از جمله ابتال به اختالل پيش فعالي و كمبود توجه 
با توجه به دشـوار بـودن و در مـواردي نـاممكن بـودن درمـان اختالل شخصيت ضداجتماعي در دوره بزرگسالي . كودكي و نوجواني دانست

در مـورد . شناسايي عالئم اختالل سلوك در دوره كـودكي و نوجواني و اقدامات پيشگيرانه از بروز آنها اساسي ترين اقدام در اين زمينه است
و اطفـال و نوجوانان در معرض خطر كه نشانه هاي اختالل سلوك در آنها ديده مـي شـود اقـدام اساسـي قـرار گرفتن آنان در محيطي پذيرنده 

 .عاطفي و برخورداري از پدري مهربان و مقتدر و داراي شخصـيت مطلوب است تا كودك بتواند خود را با او همانندسازي كند

 



 :فوریت های خطر
 

از يكی عنوان به را آن توان می که مهمی وقايع از  
  در بزهكـاری و انحـراف ورطـه در سقوط های پرتگاه
 دوران در ديدگی بزه تجربه دانست نوجوانی دوران

  به نیاز و ضـعف اوج در کـه کـودکی .اسـت طفولیت
 بزه مورد متجاوزانه و قاهرانه روحی، و جسمی حمايت
  جسمی و روحی لحـاظ از چنـان شود می واقع ديدگی

 بـرای فـوری اقدامی اگر که شود می آسیب دچار
 جامعه به اعتماد مجـدد بازگردانـدن و آالم کـاهش

 مسیر از زياد احتمال به نگیرد صورت وی در بزرگساالن
 در بزهكاری دامن به و شد خواهـد خـارج رشد مثبت

 .افتاد خواهد

 بزه ديدگی



 :فوریت های خطر
 

روی آوردن به مصرف مـواد مخـدر در دوران مخـاطره آمیـز کـودکی و نوجـوانی از  
خطرناک ترين ورطه هايی است که کودک و نوجوان ممكن است در اين دوره سنی بدان پـای 

آثار مخرب وابستگی به استعمال مواد مخدر و الكل درا يـن دوران بـه حـدی . گـذارد
عمیـق اسـت کـه بنیـان سالمت جسمی و روحی کودک و نوجوان را به مخاطره انداخته 

 .خشكاندنهـال رشـد و تعلـیم و تربیـت را در وجود وی خواهد 

 اعتیاد



 :فوریت های خطر
 

عوامل 

 خانوادگی

عوامل مؤثر در گرايش مهم ترين 
 نوجوانان به مواد مخدر 



 :عوامل خطر خانوادگی
 

سوء رفتار با کودکان يا کودک آزاری و بی توجهی : سوء رفتار و بی توجهی 
نسبت به نیاز های اولیه زيستی و روانی کودک که در ادبیات موضوع از آن به  
عنوان غفلت از کودک ياد می شود مهم ترين عامل خطر در سالمت جسمانی، 

 .روانی و سازگاری رفتاری کودک است

 الف



 :عوامل خطر خانوادگی
 

انواع 

کودک 

 آزاری

 جسمی

غفلت از  

 کودک

 جنسی

روانی و 

 عاطفی

کودک 
 آزاری



 :عوامل خطر خانوادگی
 فرار از منزل 

آسیب 
 روانی

تضعیف عزت 
 نفس کودک

عدم احساس 
 تعلق

اختالل در رشد 
 اخالقی

بروز اختالالت 
 شخصیتی

 بزه دیدگی

  :توجهی بی و رفتار سوء آثار بزهکاری
  خود مراقبان سوی از که کودکی

  يا روانی ، جسمی آزار مورد
  تـأمین و گرفتـه قرار جنسی

  او عاطفی و جسمانی، نیازهـای
  والدين توجهی بی و غفلت مورد

  بـا گیـرد، مـی قرار مراقبان و
  توان و شكننده هـم در فشـاری

  ناچار به و شود می مواجه فرسا
  واکنشی به فشار اين مقابل در

 .بود خواهد دست



 :عوامل خطر خانوادگی
 

ترين پايین در داشتن قرار و خانواده اقتصادی و اجتماعی ضعیف موقعیت :خانوادگی ضعیف موقعیت  
   .اسـت بزهكـاری به نوجوانان و اطفال گرايش خطر ايجاد در مؤثر و مهم عوامل از اجتماعی طبقات

 

 ب



 :عوامل خطر خانوادگی
 

شدن کودک به هسته اولیه خانواده خواه ناخواه رابطه بین  اضافه : سبك تربیتی
والدين و کـودک را در پـی خواهـد داشت و با توجه به موقعیت طرفین اين رابطه 
که در يك سوی آن والـدين بـا نقشـهای تعريـف شـده اجتماعی به عنوان تأمین  
کننده نیازهای جسمی و عاطفی کودک، حمايت کننده و مراقب قـرار دارنـد و در  

سوی ديگر آن کودکی آکنده از نیاز و وابستگی؛ والدين صرف نظر از جايگاه و 
موضـع اجتمـاعی خانواده شیوه ای را در چگونگی ارتباط با کودک معمول  

 .خواهنـد داشـت کـه مـی تـوان آن را سـبك تربیتی والدين نامید

 سبك تربیتی نادرست



 :عوامل خطر خانوادگی
 

1 – بـر والـدين طالق مخرب آثار :والدين طالق 
 در آن تـأثیر و آشـكار نوجوانـان و اطفـال زنـدگی
 تحقیقات در بزهكاری به نوجوانان و کودکـان گـرايش

 با که خطری روزنه مهمترين .است رسیده اثبات به متعدد
  نوجوانان و کودکان روی فرا والدين جدايی و طـالق

 متزلـزل فیزيكـی، نـاامنی احساس شود، می ايجاد
  است کودکان نفس عزت احساس و عاطفی امنیت شـدن

 خطـر معرض در را کودکان شدت به صدمات اين و
  نشان که است فرآيندی طالق .دهد می قرار انحراف
 وقوع از قبل خطر عوامل سلسـله يـك وجـود دهنده

 .است کودک زندگی در آن

از هم پاشیدگی 
 خانوادگی



 :عوامل خطر خانوادگی
 

2- شدن زندانی :والدين شدن زندانی  
  زندگی وقايع زاترين آسیب جمله از والدين

 فـوت هماننـد نیز واقعه اين .است کودکان
  تكامل گانه سه ابعاد والدين جدايی يـا

 وی کنترل و پذيری جامعه رشد، يعنی کودک
 واقعه اين .دهد می قـرار تـأثیر تحـت را

  حضـور عـدم عمـومی آثـار بـر عـالوه
  بر مخربی اجتماعی و روانی تأثیر والدين

 آثـار بـر عـالوه واقعه اين .دارد کودکان
 و روانی تأثیر والدين حضـور عـدم عمـومی
 .دارد کودکان بر مخربی اجتماعی

 از هم پاشیدگی خانوادگی



 :عوامل خطر خانوادگی
 

دورانی کودکی دوران :والدين فوت 
  شدن، داشته دوست و تعلق به نیاز از آکنده

  جسمانی و مادی نیازهای و امنیت به نیاز
  نیازهای تمامی والدين از يكی مرگ با .است

  خاطر تعلق گیرد، می قرار هجوم مورد کودک
 در که امنیتـی متوفی، والدين به کودک

  شده فراهم کودک برای خانواده چهارچوب
  وی جسـمانی و مـادی نیازهـای حتی و بود

 .گیرد می قرار جديد وضعیت الشعاع تحت

از هم پاشیدگی 
 خانوادگی



 :عوامل خطر خانوادگی
 

 رشد عدم دلیل به :خانواده از کودک شدن جدا
 برای که شناختی عاطفی، امنیت به نیاز و فكری

 پاشیدگی هم از با رابطه در نوجوانان و کودکان
 درک مبنای بر شناختی شود، می ايجاد خانواده
 نوجوان و کـودک بلكـه نیسـت، زنـدگی واقعیات

 و والدين با او زندگی اتكای نقطه که موقعیتی در
 خود نیازهـای همـه در و است خانوادگی زندگی
  به ای واقعه اثر بر ناگهان است، خانواده به وابسته
 لذا و بیند می پاشیده فرو را گاه تكیه اين يكباره
  اولیه، جسمانی نیازهای در ناامنی احساس بر عالوه

  وی نفس عزت و احترام و تعلق و محبت امنیت، به نیاز
 .گیرد می قرار خطر معرض در شدت به نیز

 از هم پاشیدگی خانوادگی



 :در مدرسهعوامل خطر 
 

استعدادهای فكری و ذهنی و برخوردار کردن کودکان از مهارتهای تحصیلی مانند پرورش : کارکرد رشدی 
ابتدايی ترين کارکردهای آموزشـی مدرسـه از جنبه انسانی خواندن و نوشتن، مبانی رياضیات، علوم تجربی و 

 . رشدی است

 :جملهاز است اين وظیفه مستلزم وجود شرايط و عوامل متعددی ايفای 

 کارکرد های اساسی مدرسه

محیط روانی آموزش 

 و موفقیت تحصیلی

دسترسی به امكانات 

 تحصیلی

انگیزش و آرمان 

 گرايی تحصیلی



 :در مدرسهعوامل خطر 
 

کـردن پـذير جامعه رسمی ابزار توان می را آموزشی نظام و مدرسه : پذيری جامعه کارکرد  
  کـانون در حضور با را خود پذيری جامعه اول مرحله کودکان .دانسـت نوجوانـان و کودکـان

  سـوی از شـده ارائه هنجارهای و ارزشها شناخت و والدين رفتـاری الگوهـای مشـاهده خـانواده،
  ارزشها سازی درونی شرايط تحقق در خانواده موفقیت سـطح بـه بسـته و کنـد مـی آغـاز آنـان

 .کند می درونی را شده معرفی هنجارهای و ارزشها اسـت، کرده ارائه کودک به که هنجارهايی و

 کارکرد های اساسی مدرسه

درونی کردن    
 ارزش ها و هنجارها

آموزش ارزش ها 

 و هنجارها



 :در مدرسهعوامل خطر 
 

قرار جايگاهی در را وی مدرسه و کالس در کودک موقعیت :کنترلی کارکرد 
 الگوهای و هنجارها ارائه بر عالوه بتوانند آموزشی نظام و معلم که دهد می

 رعايت تداوم بر کودکان، به اجتماعی مسلط ارزشهای آموزش و وی به رفتاری
 .باشـند اشته نظارت نیز کودک سوی از رفتاری الگوهای و هنجارها

کارکرد های 
 اساسی مدرسه

 کنترل درونی
 کنترل بیرونی

 نقش
 محوری
 مدرسه



 :در مدرسهعوامل خطر 
 

اختالل در  

کارکرد جامعه  

 پذيری

 ارائه الگوی

غیر انطباقی   

 عدم برخورد افتراقی

 تناقض هنجاری



 :در مدرسهعوامل خطر 
 

اختالل در 
کارکرد 
 کنترلی

نقص 
کنترل 
 بیرونی

نقص 
کنترل 
 درونی



 :گروه همساالن و رسانه ها
 

  همساالن، گروه روابط که اسـت معتقـد پیاژه
  مادرش و پدر و کودک میان روابط از تر دموکراتیك

  و اسـت برابـر معنـای بـه همسـاالن واژه .است
 خردسال کودکان میـان کـه دوسـتی روابـط

  طلبی برابر به گرايش معقول طور به شود می برقرار
 از پس خود رشد فرايند در کودک ، واقع در .دارد
  او در اسـتقالل احسـاس که نوجوانی مرحله به ورود

 خانواده محیط از کم کم گردد، می تشديد و تقويت
  بر را خـود سـاالن هم گروه با حضور و شده جدا

 .دهد می ترجیح خانگی، محیط



 :عوامل حمایت کننده در مدرسه
 

متناسب کردن امكانات 

 آموزشی
 مدرسه کارآمد

اصالح روش های تدريس و 

 ارزيابی

گزينش و برنامه های ويژه 

 معلمان

 مداخالت مدرسه محور



 :عوامل حمایت کننده در مدرسه
 

مداخالت دانش آموز 

 محور

 تفهیم ضرورت و اهمیت تحصیل

تحكیم پیوند دانش آموز با 

 مدرسه

برقراری رابطه دوستانه با 

 دانش آموز

برخورد توام با کرامت و پرهیز 

 از برچسب زنی منفی

دخیل نمودن دانش آموزان در 

 برنامه ريزی درسی

ايجاد انگیزه و افزايش موفقیت 

 تحصیلی



همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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