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 1396پاییز

دوستان مطالبی که تحت عنوان مطالب اضافه شده داخل پرانتز قرار گرفته اند، مطالبی هستند که استاد سر کالس مطرر   

 .نمودند 

 

 ؟اجتماعی چیستهای مفهوم آسیب 

مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنری ررر تبرارهی      social-pathologyآسیب شناسی اجتماعی 

است که دانبمندان رین ریماری های عضوی و آسیب هرای اجتماعیککررویهراق قا رل مری شروند. وایه آسریب شناسری از        

 احساسات رنج     محنت  ه می شود تعریف کلمه آسیب: ریبه ی یونانیدیدگاه پزشکی ره فرایند ریبه یاری ریماری ها گفت

آسیب اجتمراعی رره هرر نرو      .  pathologyمرض شناسی   ک علم تبخیص امراضق logyدانش  شناخت   Pathو غضب

عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که در چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیرر رسرمی جامعره    

رره همرین    فعالیت کنبگران قرار نمی گیرد و در نتیره را منبع قانونی و یا قبح اخالقی و اجتماعی روررومری گرردد.   محل

دلیل ، کرروان سعی دارند کرروی ها خود را از دید ناظران قانون ، اخالق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند ؛ زیررا در  

 د. قی ، طرد اجتماعی مواجه می شونغیر این صورت را پیگرد قانونی ، تکفیر اخال

 آکسفورد

آسیب شناسی موقعیت و یرا حرالتی زیسرت شرناختی      آسیب شناسی مطالعه علمی آسیب ها ، ریماری ها و اختالالت است

هرر گراه در یرک نظرام      آسیب شناسری اجتمراعی   است که در آن یک ارگانیزم از عملکرد صحیح و مناسب منع شده است

که موجرب کراهش یرا از دسرت دادن       مبخص را هنرارها و ارزش های اجتماعی تعارض پیدا کند اجتماعی رفتاری رطور

 .کارایی و عملکرد فرد ، خانواده یا گروه های اجتماعی شود ، این پدیده آسیب اجتماعی نامیده می شود

  normهنرار اجزای آسیب شناسیتعریف 

 رسمی ق1

 غیر رسمی ق 2

  valueارزش

 فردی ق 1

 گروهی   ق2

شیوه های رفتار ، عمل یا اندیبه که در جامعه ای پذیرفته شده و انطباق را آن  هنرار social groupگروه های اجتماعی

همه ی افراد ملزم ره رعایت آن هسرتند و ایرن رعایرت و الرزام رره آن ، از طررق        در فرآیند اجتماعی شدن فرد تحقق دارد

  .مختلف رر افراد تحمیل می شود

   هنرارانوا

 هنرار رسمی ق1
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توسط مراجع قانونی و قانون گذار ره سبب ایراد نظم و انظباط در جامعه وضع می شود که تخطی از آن ها موجب جریمره  

 و تنبیه می شودک تخلفات راهنمایی و رانندگیق

 

 ق هنرار غیر رسمی2

 آن دسته از انحرافات که توسط یک گروه یا اعضای خانواده ره منظور ررقراری نظم داخلی 

 در صورت نقض آن توسط فرد قارل اغماض می راشد ، اگرچه می تواند جریمه یا تنبیه نیز داشته راشد

  کری احترامی ره رزرگ تر هاق

 valueارزش

رست یا نادرست ،شایسته یا ناشایست، مطللوب یا نا مطلوب ، خروب  ارزش مرموعه ای آرمانی هستند که درراره آنچه که د

 در واقع هر چیزی که ررای فرد یا جامعه مورد نیاز محترم و مقدس و مطلوب تلقی می شود یا رد راشد

 نرارت 

 درستکاری 

 شرافت 

 احترام ره حقوق دیگران  

 

از اندام شناسی و مرض شناسی ردن گرفته شده است. هرر چیرزی کره    وکمطالب اضافه شده : پاتولویی از علوم طبیعی 

راعث وجود ناهنراری در ردن شود، آسیب است. همینطور هر رفتاری که راعث شود هنرارها مختل شرود آسریب مری    

 ین. راشد. در کل ره رفتاری که هنرارهای جامعه را زیر پا می گذارد آسیب اجتماعی می راشد. مثل ری احترامی ره والد

ارزش مانند : نرارت ، احترام ره قوانین رانندگی، احترام ره والدین، وفاداری این مروارد ارزش هسرتند . وفراداری ارزش    

 است، اگر ره همسرم وفادار راشم هنرار است اگر وفادار نباشم ناهنراری است. 

دا می کند زیرا میتوانرد در هرجامعره   عمل کردن ره ارزشها می شود هنرارها. گاهی ارزشها فقط در یک جامعه معنا پی

 ای ارزشها متفاوت راشد. رُعد عملی ارزشها هنرار است.ق

 هنرار غیررسمی –دو نو  هنرار داریم : هنرار رسمی 

هنرار رسمی : هنرارهایی که از راالدستها قانومند می شود یعنی یک سری قوانین وضع میکنند کره جامعره مرنظم و    

قانونمند شود. ررای هر جرمی جزایی تعیین می شود و قانونمداران جامعه آنها را وضع میکنند. مرثال رررای دزدی یرک    

 گرفته شده. مرازات درنظر گرفته شده، ررای قتل مرازات دیگری درنظر 

هنرار غیررسمی : مختص جامعه های کوچکتر است. مثل طایفه، خانواده، خانه مثل در صرف نوررت را رعایرت نکنریم     

 درجایی نوشته نبده که مرازاتی ررایش درنظر گرفته شده . 

هنرارهای رسمی از راالی جامعه رزرگ مبخص شده ومرازاتش معلومره و هنرارهرای غیررسرمی مرال جامعره هرای       

 کوچکتراست و مرازاتی ررای آن درنظر گرفته نبده.ق
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 VALVEارزش 

 : هر فردی ررای خودش دارد. مثالً هرکسی کاری یا عادتی را ررای خودش ارزش میداند.فردی  -1

 : رعضی از ارزشهای گروهی است. گروهی -2

: یک عده از افراد که در کنار هم هدفی دنبال می کنند در کنار آمدن آنها یک اتحاد ایراد  گروههای اجتماعی

 می کند و رفتار آنها رفتار جمعی است.ق

 

 social groupگروه های اجتماعی

 عده ای از افراد انسانی که ررای نیل ره هدف خاصی ،اقدامات متقارلی انرام می دهند 

 ی رهم ، اتحاد  و یگانگی می یارندرا نفوذ در یکدیگر و وارستگ 

 را هماهنگی و ترانس در رفتار اعضای گروه ، رفتار مبترک گروهی و رفتار جمعی حاصل می شود  

 

 عوامل موثر رر آسیب های اجتماعی

 عوامل زیستی

 تاثیرات ینتیک

 عوامل روانی

تفکرق –تررره  –شناخت  –ک عاطفه   

 عوامل اجتماعی

مهاجرت و ...ق –رسانه ها  –اقتصاد  –ک خانواده   

 عوامل فرهنگی

نژادیق –قومی  –خرده فرهنگ ها  –ک اوضا  فرهنگی   

 

 :جنس، سن، وضعیت ظاهری و قیافه، ضعف و قدرت، ریماری، عامل ینتیک و... عوامل زیستی 

 

 :حساسیت، نفرت، ترس و وحبت، اضطراب، کم هوشی، خیال پردازی، قدرت طلبی، کرم رویری،    عوامل روانی

 پرخاشگری، حسادت، ریماری های روانی و...

 :اوضا  و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، کوچه و خیاران، گرما و سرما و.... عوامل محیطی و فرهنگی 

 :ری کاری، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعیت و... خانواده، طالق، فقر، فرهنگ، اقتصاد،  عوامل اجتماعی 
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  علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی، ره ویژه در میان نوجوانان و
 جوانان را می توان ره دو دسته عمده تقسیم نمود:

 
 

 ;وعوامل فردی;. عوامل معطوف ره شخصیت1 

 . عوامل اجتماعی. 2 

 الف. عوامل شخصیتی

معطوف ره عدم تعادل روانی، شخصیتی و اختالل در سلوک و رفتار است کره رره ررخری از آن هرا     این دسته از عوامل 

. این گونه افراد ره پیامد عمرل  و عدم احساس مسئولیت می راشد خودمحوری، پرخاشگری، هنرارشکنیاشاره می شود

تررریات، رسیار ضعیف روده و در خود نمی اندیبند، در کارهای خود ری پروا و ری مالحظه هستند و در پند گرفتن از 

قضاوت های خود یک سویه می راشند.این نو  شخصیت ها عمدتاً از محیط اجتما ، خانه و مدرسه فرار کرده، پای رند 

قواعد، مقررات و هنرارهای اجتماعی نیستند و ره دنبال هر چیزی می روند که جلب توجه کنرد.  حتری در پوشرش و    

ویژه در شیوه لباس پوشیدن، آرایش مو و صورت ره گونه ای که خالف قاعده و خالف  سبک و شکل ظاهری خویش، ره

پیوسته ره تمرید و توجه دیگران نیازمندند سبک مرسوم سایر افراد اجتما  راشد، عمل می کنند تا جلب توجه نمایند.

لرب ررا رایاهرایی در مرورد موفقیرت      . این افرراد اغ ;و در روارط خود را مردم ره نیازها و احساسات آنان توجه نمی کنند

نامحدود و درخبان، قدرت، زیبایی و روارط عاشقانه آرمانی سرگرم اند. اغلب این افراد والدینی داشرته انرد کره از نظرر     

عاطفی نسبت ره آنان ری توجه اند یا سرد و طردکننده روده و یا ریش از حدّ ره آنان محبت کرده و ارج می نهند.آنان ره 

ب خواسته ها و فقدان ارضای تمایالت درونی، از کانون خانواده ریزار شده و ره رفتارهای نارهنرار نظیر فررار  علت سرکو

گروهی نیز افرادی ررون گرا و ره دنبال لرذت جرویی آنری    از خانه، ترک تحصیل، سرقت و اعتیاد گرایش پیدا می کنند.

مانی ها و جبن ها شرکت کنند، تبنه هیران و ماجراجویی دوست دارد در انوا  میههستند، دَم را غنیمت می شمارند،

ررررره   مبکالت روحی ر روانی که منرر اند، ره همین دلیل ررای لذت جویی دست ره اعمال خالف و رزهکارانه می زنند

 :رفتارهای ضداجتماعی می شود، می توان ره

جذاریت، افسردگی شدید، شریدایی و اخرتالل   ، احساس کهتری، فقدان اعتماد ره نفس، احساس عدم ضعف عزّت نفس

 خلقی اشاره نمود. چنین افرادی معموال مستعد انرام رفتارهای نسنریده و انحرافی هستند.
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 ب. عوامل اجتماعی

در رررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی، ره عنوان یک پدیده اجتماعی، ره علل اجتماعی انحرافات می پردازیم. ره هرر  

 عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که در اینرا ره ررخی از آن ها اشاره می گردد:حال، 

 عدم پای رندی خانواده ها ره آموزه های دینی .3

مطالعات و تحقیقات نبان می دهد تا زمانی که اعضای جامعه پای رند ره اعتقادات مرذهبی خرود راشرند، خرود و     

آورند. در پژوهبی که توسط مرکز ملی تحقیقات اجتماعی کبور مصر در فرزندانبان ره فساد و رزهکاری روی نمی 

درصد نوجوانان رزهکار، که ره دلیل سرقت و دزدی توقیف و یا زنردانی شرده    22صورت گرفته است،  1191سال 

درصد آنان در ماه رمضان روزه نمی گرفتند ره هر حرال، ایرن اندیبره کره کراهش       95رودند، نماز نمی گزاردند و 

یمان مذهبی یکی از علل عمده افزایش نرخ جرم در جوامع پیبرفته و غرری است، نظری عمومی است. تحقیقرات  ا

صورت گرفته در کبور نیز مؤید همین نظریه است.رنارراین، افزایش انحرافات اجتماعی می تواند ناشی از عدم پای 

 .رندی خانواده ها ره آموزه های دینی راشد

 

 خانواده. آشفتگی کانون 2

از دیگر مؤلفه های مهم در سوق یافتن نوجوانان و جوانان ره سمت و سوی رزهکراری و انحرافرات اجتمراعی، گسسرته     

شدن پیوندهای عاطفی و روحی میان اعضای خانواده است. هر چند در رسیاری از خانواده ها، پدر و مادر دارای حضرور  

ی آنان ررای فرزندان محسوس نیست. در چنین وضعیتی، فرزنردان  فیزیکی هستند، اما متأسفانه حضور وجودی و معنو

ره حال خود رها شده، ارتباط آنان را افراد مختلف ردون هیچ نظارت، ضارطه و قانون خاصی در خانوده صورت می گیرد. 

، مادر و یا روشن است که چنین وضعیتی زمینه را ررای خأل عاطفی فرزندان فراهم می کند.در ررخی از خانواده ها پدر

هر دو، رنا ره دالیلی همچون طالق و.. جدایی، مرگ والدین و... نه حضور فیزیکی دارند و نه حضور معنوی. در این گونه 

خانواده ها که را معضل طالق و جدایی مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده، هیچ هدایت کننرده  

اره ای از موارد ره دلیرل نیرافتن پناهگراه جدیرد، در دریرای مروّاج اجتمرا ، گرفترار         ای در جریان زندگی نداشته، در پ

 . نامالیمات می شوند
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 آسیب های اجتماعی از چند جنبه قارل رررسی هستند :

،که هر انسان را هر دین وآ ین واعتقاد وفکر ،ومذهب وگرایش ومسلک وارتباط را جنا  یا حزب خاصی یا  زوایه انساناز  1

مثالً هر انسرانی دوسرت دارد رره     . را ترحم یا را هدایت ویا را همراهی اعتقاد دارند که ره گروههای آسیب پذیر یاری نمایند

 پیر مرد یا پیرزنی کمک کند وهر انسانی دوست دارد ره نارینایی کمک کند و...

اگر ره این آسیب های اجتماعی رموقع رسیدگی نبود افزایش جرم وجنایت را در پی دارد که مخرب  زاویه اجتماعیاز  2

 انضباط اجتماعی است

کبوررا ره دامن ریگانگان سوق می دهد وررای فرهنگ خودی فرهنگ ریگانه در  ، که اگر توجه نبود جنبه سیاسیاز  5

کبور پیاده می شود وره اعتقادات دینی ومذهبی جامعه لطمه وارد می نماید ، وجود آسریب هرای اجتمراعی ، رزرگنمرایی     

مل تبلیغ منفی ررر ضرد   وتبلیغات دشمنان کبور را در پی دارد ضمن آنکه وجود آسیب های اجتماعی در کبور اسالمی عا

اسالم است لذا الزم است که آسیب های اجتماعی ریبه یاری شود واز کلی گویی در جامعه پرهیز گردد ورا ارا ه راهکارها ی 

 .مدرن ره جز یات آسیب های اجتماعی توجه شود

 .گیرند همه اینها سواالتی هستند که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی مورد رررسی قرار می

  شود؟ چیزی ره عنوان آسیب شناخته میچه 

   حدود  آن چقدر است؟ 

 عوامل زمینه ساز و علل آشکار کننده آن کدامها هستند؟ 

   در کدام طبقات گسترش ریبتری دارند؟ 

  در کدام سنین گسترش ریبتری دارند؟ 

  توانایی جامعه ررای کنترل و نظارت رر آنها چقدر است؟ 

 ش آنها مبادرت کرد؟توان ره کاه از چه راههایی می 
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 عوامل موثر رر آسیب های اجتماعی

 عوامل روانی

 رعد روحی و روانی دارد

 عوامل زیستی

 رحث ینتیک و وراثت

 عوامل فرهنگی

 فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کنیم

مثال در تهران، طالق گرفتن عادی شده ولی در رعضی 

شهرستانها طالق را ننگ می دانند. پس این آسیب هرا  

 رستگی ره عوامل فرهنگی دارد. 

 عوامل اجتماعی

 رسانه، خانواده، اقتصاد، مهاجرت

 

 آسیب های اجتماعی از سه جنبه اهمیت دارد :

 سیاسی –اجتماعی  –انسانی 

ه ما ره عنوان یک انسان یک عقیده ، یک احساس و عاطفه ای داریم. ره خاطر نگرشی : هم آسیب های انسانی -1

که د اریم خودمان آسیب اجتماعی را رارور می کنیم. مثالً را کمک ره کودکران متکردی سررچهارراهها راعرث     

 تبدید رحران میبود. 

می شود و هم راعرث پسررفت    : شهر ما وقتی دزد، معتاد داشته راشد هم جلوه آن زشت آسیب های اجتماعی -2

 این یک آسیب اجتماعی است. جامعه می شود.

: که در میان جوامع جهانی یک ضرد تبلیرغ رررای جامعره اسرت و مرورد سرود اسرتفاده          آسیب های سیاسی -5

 کبورهای دیگر می شود. مثالً نخبه های ما را جذب میکنند و این مهاجرت یک آسیب اجتماعی است. 

 راید سواالت زیر مطر  و پاسخ داده شود:در رحث آسیب شناسی 

 آسیب چیست؟ چه چیزی رعنوان آسیب شناخته می شود؟ 

حدود آسیب اجتماعی چقدر است؟ منظور رعایت حد و مرز است. هر چیزی اگر از حد رگرذرد یرک آسریب اجتمراعی     

اعرث آسریب اجتمراعی    است. مثل عدم رعایت حراب یک آسیب اجتماعی است. در هرچیزی که افراط و تفریط شود ر

 می شود.آسیب اجتماعی در فضای اجتماعی یک حد و مرزی دارد

عوامل زمینه ساز آسیب اجتماعی ؟ و اینکه ریبتر در کدام طبقه وجود دارد؟ در رین چه سرنی و چره جنسری ریبرتر     

 است؟ 

 در کل چه راهکارهایی پیبنهاد میبود که این آسیب ها کمتر شود.ق
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 اجتماعیاهمیت آسیب شناسی 

ای متناسب را شرایط خود ، فرهنگ ، رشد و انحطاط خود را انواعی از انحرافات و مبکالت رورروست که تراثیرات   هر جامعه

تواند مسیر حرکت جامعه را رسوی ترقی و تعامل هموار  مخرری روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می

آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل را ارا ه راه حلهایی ره سالمت جامعه کمک نماید.ره سازد، رطوری که عالوه رر درک عمل 

عنوان مثال مسأله اعتیاد را در نظر رگیریم. این مساله هم ره عنوان یک مبکل فردی و هم یرک معضرل اجتمراعی مطرر      

شود. شناسرایی علرل اساسری و     عه میاست. روشن است در سطح اجتماعی منرر ره از رین رفتن نیروها و انریی رارآور جام

 تواند رسیاری از نیروهای از دست رفته جامعه را تردید نموده ، در مسیر کار سالم جامعه هدایت کند. کنترل آنها می

 هدف ها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را چنین می توان رر شمرد:

نها و نیز رررسی شخصریت کژرفتراران و ویژگری    مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آ 1

 های جسمانی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی آنان.

شناخت درست درد ها و آسیب ها ، نخسین شرط چاره جویی و ریش از نیمی از درمان است ؛ درد تبخیص ناداده را   2

 ن استدرمان نتوان کرد ؛ زیرا هر گونه ساختن ردون شناختن ، تیر در تاریکی رها کرد

پیبگیری از آسیب های اجتماعی ره منظور رهسازی محیط زندگی و جمعی خانوادگی.از آنرا کره پیبرگیری همرواره     5

 ساده تر ، عملی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت رسیار می راشد.

 علل و عوامل ایراد آسیب های اجتماعی

را ررنامه ریزی دقیق می تروان موانرع اقتصرادی را ررطررف     »ت و افزود: یکی از علت های اصلی آن را مسا ل اقتصادی دانس

کرد. اما علل اجتماعی را نباید نادیده گرفت. فقدان سرمایه اجتماعی و یا تقلیل رفتن آن از علل ایراد آسیب های اجتماعی 

ایرن حررف در   »ه کرد و گفت: اشار "خیلی زرنگی مواظب کاله خودت راش تا راد نبرد"راید ره این ضرب المثل که «. است

 «.ذهن تک تک ما ایراد شده که تنها ره رفاه و منافع خودمان فکر کنیم. در صورتی که قبالً اینگونه نبوده است 

 فقر فرهنگی -3

دین اسالمی دین مداراست، پیامبر اسالم، پیامبر رحمرت  »فقر از جمله عوامل فرهنگی در رروز آسیب های اجتماعی است: 

ما نیز فرهنگ غنی ایثار، محبت، صفا و صمیمیت است. عالوه رر فرهنگ اسالمی، در فرهنگ ایرانی نیرز جرز   است، فرهنگ 

این ها نیامده است، مگر پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک غیر از این می گوید. این فرهنگ اسالمی و ایرانی را این ویژگی 

 «.ندگی تک تک ما وارد شودهای مثبت راید از ارتدایی ترین سطح در کتاب ها و ز

 رحران هویت جوانان -2

رحران هویت جوانان هم در رروز آسیب های اجتماعی تاثیر گذار است.جوان ما ررین خرانواده، مدرسره و جامعره سررگردان      

ساله چه انتظاری داریم وقتی در این فضاهای متناقض قرار  11است، خود ما رسترساز این رحران هویت هستیم، از نوجوان 

 ی گیرد م
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 راه حل رفع آسیب های اجتماعی

 شود.  تر می آسیب های اجتماعی را مثل یک زخم است که اگر آن را از جریان هوا دور نگهداریم، آلوده و عمیق

های اجتماعی سرپوش  توانیم روی آسیب که نمی»های اجتماعی را کار کردن ردون حب و رغض می راشد  حل رفع آسیب راه

 راید توان علمی خود را رکار رگیریم و علل آن را ربناسیم، سپس ارا ه طریق کنیمرگذاریم رلکه 

 

 دورکیم« کنترل»نظریه 

که معتقد است ناهمنوایی و هنرارشرکنی و کررروی افرراد ریبره در عردم کنتررل        دورکیم« کنترل»رر اساس نظریه 

صحیح و کارای آنان دارد، ره طوری که هرچه میزان کنترل اجتماعی ریبتر راشد و نظارت هرای گونراگون از راه هرای    

د و حساسریت  رسمی و غیررسمی، ریرونی و درونی، مستقیم و غیرمستقیم توسط والدین و جامعه وجرود داشرته راشرن   

مردم و مسئوالن افزایش یارد، میزان همنوایی مردم ریبتر خواهد رود، نیز ریانگر همین مسئله است که آشفتگی کانون 

 خانواده یکی از عوامل مهم سوق یافتن فرزندان ره سوی انحرافات اجتماعی است.

 طرد اجتماعی -1

 کار، در نو  نگراه متقاررل وی ررا دیگرران ترأثیر      چگونگی ررخورد دوستان، افراد فامیل و همسایگان را فرد رزه

رسزایی دارد. در مرمو ، اگر این ررخوردها قهرآمیز و ره صورت طرد فرد از محیط اجتماعی راشد، جدایی وی 

از جامعه سرعت ریبتری می یارد. این نو  ررخورد، همواره ره عنوان هزینه ارتکاب هر جرمری مردّنظر اسرت .    

که دارای منزلت و پایگاه اجتماعی پایینی هستند و یا از نقرص عضرو، ریمراری جسرمی،      عالوه رر این، افرادی

روحی، و مباغل پایین خود یا والدین شان رنج می ررند، نیز از سوی افراد جامعه مورد ری مهری قرار گرفته و 

رهایی از این گونه رری  ناخواسته طرد می شوند. این گونه افراد ررای جبران این نو  کمبودها، و شاید هم ررای 

  .مهری ها و معضالت، دست ره ارتکاب جرایم و انوا  انحرافات اجتماعی می زنند

 نو  شغل -4

از دیگر متغیرهایی ارتباط نو  شغل افراد را انحراف و رزهکاری است. همواره رارطه ای رین وضع فعالیت و شغل فرد ررا  

سارقه جررم و زنردانی و دفعرات ارتکراب جررم، رارطره معنراداری        نو  رفتارهای وی وجود دارد. گرچه رین ری کاری و 

زیرا ممکن است این رارطه رره   ;مباهده می شود، ولی این امر ردین معنا نیست که لزوماً ریکاری علت تکرار جرم راشد

یعنی کسانی که ریبتر مرتکب جرم می شوند، ریبتر شغل خرود را از دسرت داده و ریکرار مری      ;صورت معکوس راشد

 شوند. 

 ری کاری و عدم اشتغال  -5

ز دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان ری کاری یکی از ریبه های مهم رزهکاری و کرروی افراد یک جامعره اسرت.   ا

ری کاری موجب می شود که افراد ریکار جذب قهوه خانه ها و مراکز ترمع افراد رزهکار شده، ره تدریج، ره دامان انروا   
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کبیده شوند.عالوه رراین، چون ری کاری زمینه ساز رسیاری از انحرافات اجتماعی است، افراد را کرروی های اجتماعی 

چرا که فرد ره دلیل نداشتن شغل و درآمد ثارت ررای  ;زمینه قبلی و ررای کسب درآمد ریبتر دست ره سرقت می زنند

ید. از نظر چنرین فرردی، رزهکراری رره     تأمین مخارج زندگی مربور است ره هر طریق ممکن زندگی خود را تأمین نما

ظاهر معقول ترین و رهترین این راه هاست. حاصل تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع ری کاری و فقر ررر  

 افزایش رزهکاری دارد.
  

 فقر و مبکالت معیبتی -6

مبرکالت معیبرتی و اقتصرادی از    در میان علل و عوامل پیدایش رزهکاری و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامرل فقرر و   

جایگاه ویژه ای ررخوردار است. عدم رضاعت مالی مکفی خرانواده هرا و نراتوانی در پاسرخگویی رره نیازهرای طبیعری و        

ضروری مانند فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنو  و متناسب ررا  

ساز ررروز دل زدگری، سررخوردگی، نراراحتی هرای روحری، دل مبرغولی، افسرردگی و          سلیقه و روحیه آنان و... زمینه

انزواطلبی را در فرزندان فراهم می سازد. این امر موجب می شود تا این افراد ررای التیام ناراحتی های ناشی از مبکالت 

خرویش ررآینرد. در نتیرره،    خود از طریق مستقیم و یا غیرمستقیم، ره اقداماتی دست رزنند و خود درصدد حل مبکل 

از سروی دیگرر، امرروزه    .رسیاری از این افراد ررای رهایی از رند گرفتاری ها، دست ره ارتکاب اعمال ناشایست می زننرد 

فبارها و مبکالت اقتصادی، احتمال دو شغله رودن یا اشتغال نان آوران خرانواده در مبراغل کراذب یرا غیرر مرراز را       

له منرر ره کم توجهی آنان نسبت ره نیازهای جوانان، رفرع مبرکالت روحری و روانری و     افزایش داده است. همین مسئ

ترریت صحیح و شایسته آن ها گردیده است. در این زمینه، انعکاس شرایط افسانه ای ررخی زندگی ها و نمایش فاصرله  

گرفتره در اسرتان قرم در    در یک پژوهش صورت  های طبقاتی توسط رسانه ها نقش مؤثری در ازدیاد این مبکل دارند.

اگرر شرغل مناسربی    »ارتباط را علل و عوامل سرقت در میان جوانان قمی، سارقان مورد مطالعه چنرین پاسرخ داده انرد   

 دست ره سرقت نمی زدم.« اگر مسکن مناسبی داشتم»و « اگر از نظر مالی ری نیاز رودم» ;«داشتم

 دوستان ناراب -7

بول یک فرد در شیوه گفتار، کردار، رفتار و مَنِش هسرتند. فررد رررای اینکره     گروه همساالن و دوستان الگوهای مورد ق

مقبول جمع دوستان و همساالن افتد و را آنان ارتباط و معاشرت داشته راشد، ناگزیر از پذیرش هنرارها و ارزش هرای  

می گردد، تا حدّی که اگر  آنان است. در غیر این صورت، از آن جمع طرد می شود.از این رو، ره شدت متأثر از آن گروه

رنا راشد در رفتار فرد تغییری ایراد شود یا راید هنرارها و ارزش های آن جمع را تغییر داد یا ارتباط فرد را را آن گروه 

چرا  ;قطع کرد. تأثیر گروه همساالن، همفکران، همکاران و دوستان در رشد شخصیت افراد کمتر از تأثیر خانواده نیست

 ز خانواده، منحصراً زیر نفوذ گروه قرار می گیرد.. که فرد پس ا

رفترار انحرافری هماننرد سرایر      خود رر این نکته مهم تأکید می کنرد کره  « انتقال فرهنگی کرروی»در نظریه ساترلند 

رفتارهای اجتماعی، از طریق معاشرت را دیگران ر یعنی منحرفان و دوستان ناراب ر آموخته می شود و همان گونه کره    

همنوایان از طریق همین ارتباط را افراد سازگار، هنرارها و ارزش های فرهنگی آن گروه و جامعه را پذیرفته، خود را را 
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د، افراد در ارتباط را دوستان نارراب و هنرارشرکن، رره سرمت و سروی نراهمنوایی سروق داده مری         آن انطباق می دهن

شوند.این نظریه تأکید می کند که فرد منحرف تنها را هنرارشکنان، و فرد همنوا تنها را افراد سازگار ارتباط ندارد، رلکه 

ام یک از آن دو گروه، فرهنگ خود را منتقل می کنند و هر انسانی را هر دو دسته این افراد سر و کار دارد. اما اینکه کد

 تأثیر می گذارند ره عوامل دیگری نیز رستگی دارد که این عوامل عبارتند از:

. شدت تماس را دیگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس را دوستان یا اعضای خانواده منحرف خود، ره مراتب  1

 ;یا همکاران منحرف خودریبتر است تا در اثر تماس را آشنایان 

تأثیرپذیری فرد از دیگران در سنین کودکی و جوانی ریش از زمان های دیگر و سایر مقاطع   سن زمان تماس: 2

 ;سنی است

میزان تماس را منحرفان در مقایسه را تماس را همنوایان: هرچه ارتباط و معاشرت را کرج رفتراران نسربت رره      5

  2میزان احتمال انحراف فرد ریبتر خواهد رود.همنوایان ریبتر راشد، ره همان 

 محیط  -8

محیط نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته و یا ناشایست است. اگرر در منرزل و خانره، کوچره،     

خیاران و مدرسه، و محیط پیرامون زمینه و شرایط مساعدی ررای رزهکاری وجود داشته راشرد، فرردی را کره آمرادگی     

اف در او وجود دارد، ره سوی جرم و ارتکاب رفتار رزهکارانه سوق می دهد.در پیدایش هر جرمی، را تحلیل دقیرق،  انحر

ره این نتیره می رسیم که محیط اجتماعی رستر کامال مناسبی ررای فرد رزهکرار فرراهم آورده و عامرل مهمری رررای      

و ری رند و راری رر جامعه حاکم راشد، افراد مسرتعد در   پیدایش رفتار مررمانه توسط وی روده است. اگر فساد و تباهی

گرداب تباهی های آن اسیر می شوند و اگر نظام اجتماعی رر معیارها و الگوهای ارزشی استوار راشد و ررنامه های هدف 

 دار و مبخصی طر  ریزی گردد، امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان افراد رسیار ضعیف خواهد رود. 

 فقر فرهنگی و ترریت نادرست -9

از دیگر عواملی که موجب سوق یافتن جوانان رره سروی انحرافرات اجتمراعی اسرت، فقرر       فقر فرهنگی و ترریت نادرست

فرهنگی و محدودیت ها و تبعیض های ناشی از فقر فرهنگی می راشد. از عوامل مهم پیدایش رزهکاری، سطح و طبقره  

نان که سطح تحصیالت کری سوادی و یا کرم سروادی اعضرای خرانوادهق، سرطح      اجتماعی و فرهنگی خانواده هاست. چ

پایین و نازل منزلت اجتماعی خانواده، ناآگاهی اعضای خانواده ره ویژه والدین از مسا ل ترریتی، اخالقی و آمروزه هرای   

واده و اشتهار رره  مذهبی، عدم همنوایی خانواده را هنرارهای رسمی و حتی غیررسمی جامعه، هنرارشکنی اعضای خان

این مسئله و مسا ل دیگری از این دست مؤلفه هایی هستند که در قالب فقر فرهنگی خرانواده در ایرراد شروک هرای     

روانی و روحی رر فرزندان نوجوان و جوان مؤثر است و انگیزه ارتکاب انوا  جررایم آنران را دوچنردان مری کنرد.تبعیض      

جمله عوامل مهم فقر خانوادگی است. رسیاری از والدین آگاهانه یا ناآگاهانه را  جنسیتی و یا تبعیض رین فرزندان نیز از

تبعیض رین فرزندان، موجب اختالف رین آنان و دلسردی آنان از زندگی می شروند. تبعریض در ررخرورد ررا خطاهرا و      
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تنبیره تبعریض آمیرز ررر      اشتباهات فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رویه منطقی ررای ررخورد را خطاهای فرزندان و

 اساس ررتری پسر رر دختر یا ره عکس، موجب سلب اعتماد ره نفس و ردرینی فرزندان نسبت ره والدین می شود

 رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی  -31

رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب می توانند از جمله مؤلفه های در خور توجه در ایراد انگیزه روی آوری جوانان 

سمت و سوی رزهکاری و رفتارهای انحرافی راشند. رررسی ها نبان داده اند در ظرف چند سال اخیر و در پری ورود  ره 

ررخی مطبوعات زرد ک= مبتذل، عامه پسند و جنرالیق ره عرصه رسانه های کبور و اسرتفاده ایرن نبرریات از عنراوین     

و هنری و درج اخبار ری محتوا و ترومم ررا ررزرگ     جنرالی و هیرانی و همچنین رهره گیری از شخصیت های سینمایی

نمایی، انعکاس ریش از حدّ اخبار مرروط ره رازیگران سینما و توجه مفرط ره اخبار و حوادث، توجه تعداد قارل تروجهی  

از نوجوانان و جوانان ره مطالب مندرج در آن ها جلب شده است. این مسئله موجبات فراهم آوردن زمینه هرای آسریب   

اجتماعی مختلف شده است. از سوی دیگر، پخش شمار قارل توجهی از سریال هرای تلویزیرونی، از طریرق صردا و      های

سیما و یا شبکه های ماهواره ای خارجی، را مضامین زندگی های مرردگونه غرری تومم را جذاریت، نباط، رفاه، موفقیت 

هم گسیخته، نقش مؤثری در تقویت انگیزه گریز از قید و و ره طور کلی را تصویرسازی مثبت از این نو  زندگی های از 

نقش رسانه هرای جمعری، رره ویرژه مراهواره و       رندهای خانوادگی و هنرارها، و ارتکاب جرایم اجتماعی ایفا کرده است.

انران  اینترنت در رواج ری رند و راری اخالقی، مقارله را هنرارهای اجتماعی، عدم پای رندی مذهبی و رلوغ زودرس نوجو

 دف ها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را چنین می توان رر شمرد:ه در مسا ل جنسی حایز اهمیت است

و علل و انگیزه های پیدایی آنها و نیز رررسی شخصیت کژرفتاران و ویژگی   . مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی1 

 های جسمانی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی آنان

آسیب های اجتماعی ره منظور رهسازی محیط زندگی و جمعی خانوادگی.از آنرا که پیبگیری همرواره  پیبگیری از . 2

 ساده تر ، عملی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت رسیار می راشد.

هرا و  . درمان آسیب دیدگان اجتماعی یا رکارگیری روش های علمی و استفاده از شیوه های مناسب ررای قطع ریبه 5

 انگیزه های آنان.

تداوم درمان ررای پیبگیری و جلوگیری از رازگبت مردد کژ رفتاری و رررسی شیوه هرای رازپرذیری اجتمراعی.در     .4

عصر ما پیبگیری مهمتر از درمان است. رسیاری از آسیب شناسان اجتماعی ررآنند که ررای مبارزه را کژرفتاری ها راید 

 ان ررداشت و ررای حصول این منظور رعایت دو اصل ضروری استزمینه اجتماعی آنها را از می

 کمطالب اضافه شده : روانبناسی عمومی 

 روانبناسی اجتماعی رارطه من را گروه است، کنش و واکنش من ره گروه 

 روانبناسی فردی ره خود من رستگی دارد.
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 مثال در مورد یک فرد معتاد راید ره شناخت عوامل زیر پرداخت:

 آسیبعلت  -3

 پیبگیری  -2

 درمان -1

 

 : آدمی که هنرارها را زیر پا میگذارند و کج روی اجتماعی انرام میدهد آدمهای ناهمنوا هستند. کج روی اجتماعی

 از کرا متوجه ربویم که موضوعی آسیب اجتماعی است؟

: در جامعه اگه اکثریت مردم کاری را نادرست ردانند ناهنرراری اسرت. اگرری کراری را درسرت       مالک آماری -1

 رداندد هنرار است. اکثریت مردم میدانند که انوا  اعتیاد آسیب اجتماعی است. پس اعتیاد ناهنراری است.

ر هنررار یرا   : دین مالک دیگری ررای تبخیص هنرارها و ناهنراریهاسرت، افرراد جامعره ررر سر      مالک دینی -2

ناهنراری موضوعی را معیارهای دینی آنرا می سنرند و  همه ادیان و مذاهب را درررمیگیرد. مثال در اسالم در 

ماه رمضان نباید در انظار چیزی خورد و در غیراینصورت یک ناهنراری اسرت از رعرد دینری. رعایرت حرراب      

 هنرار است و اگر از فرم خارج ربویم ناهنراری است.

: وقتی رفتار فرد را هنرارها و سنتهای جامعه و انتظارات اجتمرع یرا سرازمانی مغرایرت دارد،     جتماعی مالک ا -5

 معیاری ررای تبخیص رفتار نارهنرار و هنراراست.

 عوامل پیدایش آسیب اجتماعی :

 علت آسیبها ریبه آسیب ها

ند/ رره از ترررره دیگرران    : ررخی آدمها پرخاشگر هستند ، کالٌ خودمحور هستند/ جسرور هسرت   رعد شخصیتی -1

استفاده نمی کنند/ خودشان تررره میکنند ردون فکر/ مثال کسی که ررا خودمحروری طرالق مری گیرنرد و از      

ترارب و نصیحتهای دیگران استفاده نمی کنند. معموال این آدمها نو  پوشبان هم را دیگران فرق دارد دنبرال  

ینها مبکل ریبره ای دارنرد معمروالً ایرن افرراد دو دسرته       جلب توجه هستند و کار خود را درست می دانند. ا

هستند : یا کال ره وسیله پدر و مادر طرد و رها شده اند. یا ررعکس در کانون توجه و محبت ری حد پدر و مادر 

 قرار داشتند.

خود را هرکاری دلش رخواهد انرام میدهد چون فکر میکند راید سهم  –: لذت آنی  آدمهایی که دنبال لذت هستند -2

از دنیا رگیرد و ناخودآگاه هیچ چیز را ناهنراری نمی داند و هرکاری انرام میدهد . مثالً استفاده از مبرورات الکلی 

 شیدایی –اعتماد ره نفس  -ضعف عزت نفسو مواد مخدر. مبکالت روحی این دسته از آدمها : 

یعنی ررای خودت احترام و عزت و ارزش قا ل راشی و یا ررای دیگران احترام قا ل راشی حتی ررای  عزت نفس -

 یک رچه کوچک
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یعنی ره توانایی های خودم اعتماد دارم من می دانم که میتوانم کاری را ره رهترین نحو انررام   اعتماد ره نفس -

 ردهم.

 : آدم خودشیفتهشیدایی  -

 عوامل اجتماعی :

 خانوادگی :دو مدل آشفتگی در خانواده وجود دارد:آشفتگی 

فقط را هم زندگی می کنند ولی رارطه ای رین افراد خانواده نیست. در واقرع پردر و مرادر همردیگر را تحمرل       -1

 میکنند. فقط هم زیستی است فرزندان ره حال خود رها شده اند و فرزندان دست ره هرکاری می توانند رزنند.

 )ه اند، پسر راید حس مردانگی و پدرانه یاد رگیرد. دختر نفش مادری را یاد رگیرد.پدر یا مادر فوت شد -2

. کنترل نباید مستقیم راشد که رچه : هر چه کنترل ریبتر راشد ناخودآگاه آسیب کمتر است نظریه کنترل دورکیم

 .احساس کند در منگنه قرار گرفته، راید حساب شده راشد، هم گاهی محسوس ، گاهی نامحسوس

 : دو مدل طرد وجود دارد  :  طرد اجتماعی -1

آدمهایی که قبالً آسیب دیده اند و دیگر جامعه آنها را پذیرا نیست، مثل کسی کره طرالق گرفتره و در     –الف 

خانواده اورا پذیرا نیستند مثالً شخصی که مدتی در زندان روده وقتی از زندان می آید هم ره چبم یک مرررم  

 دیگر ره او اعتماد نمی کنند.ره اونگاه می کنند و 

آدمهایی که شغل ضعیف دارند طبقه پایین اجتماعی هستند یا کم توان جسرمی و  ذهنری هسرتند مثرل      -ب

 عقب افتاده و اوتیسم

نو  شغل : نو  شغلی که میتوانیم داشته راشیم رسیار تأثیرگذار هستند. مثل ممیزی ها، گمرکی ها، رازرس ها  -2

 رشوه رگیرند و در معرض خطر هستند.اینها راحت می توانند 

 ریکاری : آدمهایی که شغل ندارند ناخودآگاه ررای پرکردن اوقاتبان یه گریزی ره کارهای خالف می زنند. -5

 فقر ومبکالت معیبتی : کسانی که مبکل معیبتی دارند. ررای ررطرف کردن نیازهای خانواده -4

 خودشان را مقایسه می کنند.دوستان ناراب : مثال را رچه ها را همساالن خود،  -9

: رفتار انحرافی آموختنی است، ذاتی نیست. ره این معنی نیست که اگر فردی ناهمنواست مردام ررا   نظریه ساترلند 

آدمهای خالفکار روده ، یا اگر من پاک موندم رخاطر اینکه همه دوستانم پاک رودند. پس آدمهای هم نوا و ناهم نوا 

ر رگیرند. هرچقدر شخص ناهمنوا را من ارتباط نزدیکتری داشرته راشرد احتمرال نراهمنوا     می توانند در کنار هم قرا

 شدن من ریبتر است. و این رستگی ره شرایط زیر دارد:

 سن زمان تماس : مثال در نوجوانی و جوانی ریبترین تاثیر را می گیریم. -

تحصیلکرده شویم . ولی مثالً دکترری داریرم کره    فقر فرهنگی : مثالً میگوییم ره دانبگاه می رویم تا یکه آدم  -

 دچار فقر فرهنگی است. پس فرهنگ ررطی ره تحصیالت ندارد.
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در رحث فرهنگی افراد نمی دانند را رچه هایبان چطور راید ارتباط ررقرار کننرد. مثرل تفراوت گذاشرتن ررین       -

 ق.یا کنترل فرزندان طوری که درست نباشد و رچه احساس خفقان کند -فرزندان

 

 های اجتماعی راهکارهای پیبگیری از آسیب

  گیری از جرم پیش

اسرت.  « آگاه کردن و هبدار دادن»و نیز « ره جلوی چیزی رفتن»و » دستی کردن پیش«ره معنای « گیری پیش»اصطال  

هرا و   ای از مررازات  شد، و شامل مرموعه ررداشت می« گیری کیفری پیش»تر ره معنای  هر چند در گذشته از این وایه ریش

شرودکه   تداریری می شامل« گیری پیش»شود، اما امروزه  یت استفاده میشد که ررای مقارله را جرم و جنا اقدامات تأمینی می

 شود.  گیری جرم و رزه در صفحه اندیبه رزهکار و ساحت جامعه می ازاساس مانع شکل

تردیرد اقردامات    گیری از جرم از اهمیت راالیی ررای نظام قضایی کبور ما ررخوردار است. رری  از منظر دینی، خصوص پیش

ای از  گرانره مرموعره   شود. اقدامات پیش ز وقو  جرم و رزهکاری و انحراف از اصول قضای اسالمی محسوب میگیرانه ا پیش

گیررد.در واقرع،    های سازنده ترریتری، آموزشری، اجتمراعی، فرهنگری، اقتصرادی و سیاسری را در ررر مری         اقدامات و فعالیت

یم و غیرمستقیم رازدارنده از وقو  جرم و انحرراف معطروف   کارهای مستق گیرانه، که ره کلیه اقدامات و راه های پیش سیاست

اسرت،  « سیاسرت پسرینی  »ها و اقدامات تأمینی و ترریتی، که  است که در ررارر انوا  مرازات« سیاست پیبینی»است، یک 

اسرت. اجمراال    ترر  گیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز مقرون ره صرفه قرار می

 را در ررگیرد« پس از وقو »و » وقو  جرم«مرحله « پیش از وقو  جرم»های پیبینی و پسینی راید سه مرحله  سیاست

 الف. مرحله پیش از وقو  جرم

 ترین مرحله و کارآمدترین نیز هست، توجه ره نکات زیر ضروری است: در این مرحله، که مهم

ها را رراساس آن سازماندهی کرد. ررخوردار کردن  ی توجه نمود و کلیه اقدامات و ررنامهراید ره اصل فراگیری سالمت اجتماع

رینی چهارچوب قانون  آحاد جامعه از نیازهای اساسی زندگی و رویژه، امنیت اجتماعی و استمرار آن در شرایط رحرانی، پیش

گیرانره   هرا و... توجره ویرژه رره نقرش پریش       خانوادهگیرانه و وضع قوانین حمایتی کودکان،  مناسب را تداریر و اقدامات پیش

های آموزشی، ترریتی، پرورشی و... از جمله این  آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی، مدارس و مراکز آموزش عالی، ررنامه

 اقدامات است.

 ب. مرحله وقو  جرم

گیری  رسی قرار گیرد. علل و عوامل شکلگیری راید رطور جدّی مورد رر در این مرحله پدیده جرم و رزهکاری از منظر پیش

و گسترش آن شناسایی شود، انوا  جرایم، میزان شیو  و گستره آن، گسترش جغرافیایی جرم و امکانرات نهادهرای فعّرالی    

 همچون پلیس، دستگاه قضایی، مباوران و مددکاران ره کمک فراخوانده شوند.

 

 

 



 

17 
 

 ج. مرحله پس از وقو  جرم

هرای   کبف، تعقیب و مرازات و تنبیه مررمران و رزهکراران، و اتخراذ ترداریری رره عنروان سیاسرت        در این مرحله توجه ره

هایی را توجه ره  ها و اقدامات و ررنامه گیرانه حایز اهمیت است. در مراحل ورود مررم و رزهکار ره زندان، اتخاذ سیاست پیش

ها و توجه ره کرامت عزّت و جایگاه انسرانی محکومران،    گیری مورد توجه قرار گیرد. رعایت اصول اجرای مرازات اصول پیش

ها و راهکارهای ررازپروری، مبراوره درمرانی، گرروه      ها و سیاست پرهیز از تحقیر و تخریب شخصیت افراد، ره کارگیری روش

گررا در   تهرا، رره کرارگیری نیروهرای انسرانی ترریر       درمانی، تقویت مراکز اصال  و ترریت، تقویت امکانات و ترهیزات زندان

 راشد کادرهای مختلف زندان، نظارت پس ازآزادی، حمایت مادی و معنوی از افراد آزاد شده، حمایت و تبویق می

  امورمرروط ره مسا ل پس از وقو  جرم جهت اصال  در زندان 

 الف. اقدامات پیبگیرانه

ر از درمان می راشد. در اینرا ررای پیبگیری ت همواره و در هر مسئله اجتماعی، پیبگیری رسیار مفید و مؤثرتر و کم هزینه

 از ارتکاب عمل رزهکارانه توسط افراد، ره ویژه نوجوانان یا جوانان پیبنهاداتی ارا ه می شود:

  ماننرد نیرروی    ;گیری از وقو  جررم فعالیرت دارنرد    هماهنگ کردن رخش های عمومی و خصوصی، که در زمینه پیش

اجررای  -انتظامی، آموزش و پرورش، رهزیستی، امور زندان ها، قوه قضا یه، شهرداری ها، شوراها، امور جوانان و... ره منظرور  

 ررنامه عملی پیش گیرانه و هماهنگی ریش تر 

 ادن ره خانواده ها ررای نظارت و کنترل ریبتر آنان رر فرزندان و گوشزد کردن میزان مرازات جرایم در صورت آگاهی د

 ارتکاب جرم توسط آنان

 های جرم خیز، و اقداماتی ره منظور کمک رره خرانواده هرا،     تر توسط نیروی انتظامی در محل اتخاذ تداریر امنیتی ریش

 معرض آسیب قرار دارند.رخصوص نوجوانان و جوانانی که در 

 هایی که جامعه ررای آنان قرار داده  های جمعی ررای تبویق جوانان درراره تسهیالت و فرصت اطال  رسانی شفاف رسانه

 است.

 ترهیز پلیس ررای مقارله جدّی را راندهای مخوف انوا  گوناگون رزهکاری اجتماعی در جامعه 

 نکی واقدامات امنیتی ررای مراکز حساس تراری، را... 

 ب. راهکارهای شناسایی مبکالت نوجوان و جوانان

راهکارهای ارا ه شده نیرز رررای همرین      از آنرایی که، ریبترین آسیب های ارتکاری از سوی نوجوانان و یا جوانان می راشد،

نوجوانران وجوانران    گیرانه فوق، شناسایی راهکارهایی ررای شناخت نو  مبکالت قبر ارا ه می گردد. عالوه رر اقدامات پیش

 امری الزم و ضروری است. مواردی چند در این زمینه مطر  است:

     شناخت نیازهای روانی و کیفیت ارضای این نیازها در شاداری و نباط فرد رسیار مؤثر است. ارضا نبردن ایرن نیازهرا

 را ره انحراف می کباند.فرد تلخ کرده، وی  کام آن، اثرات نامطلوب ررجای گذاشته،زندگی راره ویا ارضای ناقص
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      توجه ره مبکالت جسمانی فرد، مبکالتی همچون اختالل در گویایی، رینایی، شرنوایی، جسرمانی و عقرب مانردگی

 ذهنی.

    توجه ره مبکالت آموزشی، مانند ناتوانی در یادگیری، ترک تحصیل، افت تحصیلی، ری توجهی ره تکرالیف درسری و

 تقلب در درس.

 ،روانی، همچون افسردگی، خیال رافی، ردرینی، خودکم رینی، خودرزرگ رینی، زود رنرری،   توجه ره مبکالت عاطفی

 خودنمایی، ترس، اضطراب، پرخاشگری، حسادت، کم حرفی و وسواس.

     ،توجه ره مبکالت اخالقی، رفتاری همچون تماس تلفنی و نامه نگاری را جنس مخالف، معاشرت ررا جرنس مخرالف

چبم چرانی، فرار از منزل، غیبت از مدرسه، اقدام ره خودکبی، سرقت، دروغگویی، اعتیاد،  شرکت در مرالس، خود ارضایی،

 ولگردی و...

 ررای ارضای نیازهای نوجوانان و جوانان توجه ره امور زیر ضروری است

 نیاز ره محبت و مهررانی؛ . 

 نیاز ره امنیت و آرامش؛ 

 نیاز ره احساس تعلق؛ . 

 نیاز ره قارلیت و احترام؛ . 

 نیاز ره استقالل؛ . 

 نیاز ره قدردانی و تبویق؛ . 

 نیاز ره داشتن هدف مبخص در زندگی؛ . 

 نیاز ره احساس هویت؛ . 

 نیاز ره احساس رشد، کمال، خودشکوفایی؛ . 

 نیاز ره مذهب و فلسفه حیات؛ 

 ها ج. وظایف خانواده در پیبگیری از آسیب

 ها اشاره می گردد: رزهکاری فرزندان خود دارند که ره ررخی از آن گیری از جرم و ها نیز وظایفی در مقارل پیش خانواده

   دوستی را فرزند و حذف فاصله والدین را فرزندان، ره گونه ای که آنان ره راحتی مبکالت و نیازهای خود را را والردین .

 ;مطر  نمایند

 والدین ره آموزه های دینیرندی عملی  تقویت اعتقادات فرزند، ره ویژه در کودکی و نوجوانی، درکنار پای; 

 ایراد محیط و رستر مناسب و سازگاری در محیط خانه; 

 ایراد رستر مناسب ررای احساس امنیت، آرامش، صفا و صمیمیت و درک متقارل والدین و فرزندان; 

 تالش در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی فرزندان توسط والدین; 

 نوجوانان و ایراد فضای مطلوب و آرام در خانواده توجه ره نیازهای روحی و عاطفی اطفال و; 

 مراقبت والدین نسبت ره اعمال و رفتار فرزندان خود; 
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 ررنامه ریزی مناسب ررای تنظیم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان; 

 .نظارت جدّی والدین نسبت ره دوست یاری فرزندان 

 د. وظایف سایر نهادها

  جمله مرموعه حاکمیت، آموزش و پرورش، قوه قضاییه، رهزیستی و... نیز در این زمینه عالوه رر خانواده، سایر نهادها از

 وظایفی دارند که ره ررخی از آن ها اشاره می گردد:

     تقویت ارتباط میان والدین دانش آموزان را مرریان و عدم واگذاری مسئولیت ترریت فرزندان ره مدرسه یرا خرانواده رره

 ;تنهایی

 ه ای مفید و کارامد در مدارستاسیس مراکز مباور; 

 رها دادن ره مسئله ترک تحصیل و یا اخراج دانش آموزان از مدرسه و ضرورت ارتباط را خانواده های آنان; 

 ضرورت آشنایی نیروهای نظامی و انتظامی را انحرافات اجتماعی و نحوه ررخورد را آنان; 

 راندهای فساد، اغفال و... اعمال مرازت های سنگین، علنی و جدی کدر مأل عامق ررای; 

 های مردمی و محلی از جمله امر ره معرروف و نهری از منکرر     تقویت نظارت های اجتماعی رسمی و دولتی و نیز نظارت

 ;ررای پاکسازی فضای جامعه و تعدیل آزادی های اجتماعی

 نیازهای جوانان، تأمین امنیرت  گیری منطقی  ررنامه ریزی اصولی و صحیح ررای اشتغال درجامعه، رفع ری عدالتی، و پی

 ;و نیاز شهروندان

 های کاذب مثل کروپن   جلوگیری ازمهاجرت های ری رویه ره شهرهای رزرگ و جلوگیری از پرداختن جوانان ره شتغل

 ;فروشی، سیگار فروشی، نوارفروشی و...

  و جوانانایراد مراکز آموزشی، ورزشی، تفریحی، مباوره ای ررای گذران اوقات فراغت نوجوانان; 

 ...ایراد تسهیالت الزم ررای جوانان و نوجوانان از قبیل وام ازدواج، وام مسکن، وام اشتغال، و; 

 ...ایراد رستر مناسب ررای ایراد ریمه همگانی، ریمه ریکاری، و ررخورداری نوجوانان و جوانان از تسهیالت اجتماعی و; 

 زندانیان پس از آزادی از زندان مورد پذیرش جامعه واقع شوند و  فراهم کردن موقعیت ها و رسترهای الزم در جامعه تا

 ;در غیر این صورت، مردداً دست ره اقدامات رزهکارانه خواهند زد ;شغل آررومندانه ای ره دست آورند

  نیاز رره  از آن رو که از جمله عوامل مؤثر در ارتکاب جرم، ریکاری و فقر می راشد، می رایست را ررنامه ریزی دقیق، که

 عزم ملی دارد، نسبت ره اشتغال در جامعه و ریبه کنی فقر و ری کاری اقدام الزم و رایسته صورت گیرد
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 آموزان شش عامل تأثیرگذار رر مقیاس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانش

. ارتباط را دوستان و همساالن ناراب 1  

. کاهش کنترل خانوادگی 2  

. آلوده رودن فضای مدارس مزرور 3  

های موصوف  . آلوده رودن فضای محله4  

. کاهش عزت نفس و پایین رودن خودراوری 5  

. ضعف اعتقادات دینی6  

  در همین راستا مهمترین عوامل تأثیرگذار رر مقیاس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانبرویان نیز عبارتند از:

 کننده در شبکه دوستان و خویباوندان  . وجود افراد مصرف1

 . ضعف عملکرد آموزشی 2

 های پرجمعیت و گسسته  . وجود خانواده5

 . ضعف گرایبان دینی 4

 . ضعف در پایگاه اقتصادی و اجتماعی 9

 . فقدان حمایت اجتماعی مناسب 1

 . کسب شادی و نباط 2

 . دوری از استرس و اضطراب 8

های پیبگیری از مصرف موادمخدر در سطح مراکز  االشاره، ضرورت توسعه و تقویت فعالیت های فوق نظر ره مؤلفهرا امعان 

راشد تا ردین ترتیب  ای امری ردیهی می آموزشی کاز دوران مهد کودک تا آموزش عالیق رصورت پیوسته، منسرم و ررنامه

  ان اسالمی هستند، راشیمسازان ایر سازی یک سوم جمعیت کبور که آینده شاهد مصون

 

 کمطالب اضافه شده :

 رررسی آسیب ها اجتماعی 

آسیب های اجتماعی را شناسایی میکنیم . چه چیز را ره عنوان اسیب اجتماعی میدانیم. یک مورد مطر  میکنیم مثل 

 اعتیاد، دزدی، رعد رررسی میکنیم که چرا ره عنان آسیب شناسایی شده

است. ولی قبل از آن پیبگیری روش درستی است که اصال چه کار کنیم که جرم و رزهکاری مرحله رعد درمان آسیب 

 رخ ندهد.

 شناخت، پیبگیری ، درمان 
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نسل سوخته هستند. اکثرا تحصیلکرده ریکار هستند. جامعه ما رسرتر   1519تا  1511: دهه شصتی ها ، از  دوره گذار

 غلی وجود ندارد. ناخوداگاه ریبتر مررمان از این نسل هستند.خوری دارد ولی مدیریت مناسب ندارد. امنیت ش

دوره پیش از جُرم :اصال چرا جرم رخ می دهد؟ همه آدمها یک سری نیاز دارند، نیاز ره خوراک، پوشاک، امنیت و نیراز  

مرتکرب جررم    عاطفی حمایت عاطفی ، توجه  و اگر این نیازها عملی نبود احتمال دارد فرد ررای رسیدن ره این نیازها

شود. اگر آرامش زن یا مرد از طرف همسر تامین نبود شخص مربور ره طالق می شود. ریبه اصرلی اکثرر آسریب هرا     

 عدم تامین نیاز است.

 یک سری نیاز توسط خانواده تامین میبود یک سری توسط نهادهای اجتماعی

 در مرحله جرم :

رست و دقیقی تنظیم شده راشد که حتی را مررم درست و مثل یک وقتی جرم اتفاق افتاد راید انقدر قانون و مقررات د

انسان را او ررخورد شود و مرازات درستی ررایش در نظر گرفته شود. مثال محیط زندن از نظر فیزیکری درسرت راشرد،    

 مددجویی شود، روانبناسی شود و ررای رعد از آزادی مررم تمهیداتی درنظر گرفته شرود.یک سرری اقرداماتی کره در    

 زندان راید انرام شود.

 عوامل اجتماعی که در پیبگیری از ظلم کمک می کند:

 خانواده و نیروهای امنیتی و شهرداری  -1

 نیروی انتظامی -2

 اطال  رسانی رسانهای جمعی -5

 ترهیز پلیس ررای مقارله انوا  رزهکاری -4

 راهکارهای شناسایی مبکالت نوجوانان و جوانان

 .مبکل استعدم توانایی حل محدودیتها و نیازها : 

 یک مسئلهمسئله یک نیاز راید ررطرف ربود ولی نبده این می شود 

ردترین دوران نوجوانی و جوانی است. چون هنوز نوجوان شخصیتش شرکل نگرفتره و خیلری تحرت تراثیر محریط       

 اجتماعی و دوستانبان هستند. 

 چه کنیم ررای جوانان و نوجوانان : 

راهکارهای ارا ه شده نیرز رررای همرین      از آنرایی که، ریبترین آسیب های ارتکاری از سوی نوجوانان و یا جوانان می راشد،

گیرانه فوق، شناسایی راهکارهایی ررای شناخت نو  مبکالت نوجوانران وجوانران    قبر ارا ه می گردد. عالوه رر اقدامات پیش

 در این زمینه مطر  است:امری الزم و ضروری است. مواردی چند 

     شناخت نیازهای روانی و کیفیت ارضای این نیازها در شاداری و نباط فرد رسیار مؤثر است. ارضا نبردن ایرن نیازهرا

 فرد تلخ کرده، وی را ره انحراف می کباند. کام آن، اثرات نامطلوب ررجای گذاشته،زندگی راره ویا ارضای ناقص
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  ،مبکالتی همچون اختالل در گویایی، رینایی، شنوایی، جسرمانی و عقرب مانردگی    . توجه ره مبکالت جسمانی فرد

 ذهنی.

    توجه ره مبکالت آموزشی، مانند ناتوانی در یادگیری، ترک تحصیل، افت تحصیلی، ری توجهی ره تکرالیف درسری و

 تقلب در درس.

 نی، خودرزرگ رینی، زود رنرری،  توجه ره مبکالت عاطفی، روانی، همچون افسردگی، خیال رافی، ردرینی، خودکم ری

 خودنمایی، ترس، اضطراب، پرخاشگری، حسادت، کم حرفی و وسواس.

     ،توجه ره مبکالت اخالقی، رفتاری همچون تماس تلفنی و نامه نگاری را جنس مخالف، معاشرت ررا جرنس مخرالف

خودکبی، سرقت، دروغگویی، اعتیاد، شرکت در مرالس، خود ارضایی، چبم چرانی، فرار از منزل، غیبت از مدرسه، اقدام ره 

 ولگردی و...

 ررای ارضای نیازهای نوجوانان و جوانان توجه ره امور زیر ضروری است

 نیاز ره محبت و مهررانی؛ . 

 نیاز ره امنیت و آرامش؛ 

 نیاز ره احساس تعلق؛ . 

 نیاز ره قارلیت و احترام؛ . 

 نیاز ره استقالل؛ . 

 نیاز ره قدردانی و تبویق؛ . 

  .نیاز ره داشتن هدف مبخص در زندگی؛ 

 نیاز ره احساس هویت؛ . 

 نیاز ره احساس رشد، کمال، خودشکوفایی؛ . 

 نیاز ره مذهب و فلسفه حیات؛ 

 ها ج. وظایف خانواده در پیبگیری از آسیب

 شاره می گردد:ها ا گیری از جرم و رزهکاری فرزندان خود دارند که ره ررخی از آن ها نیز وظایفی در مقارل پیش خانواده

   دوستی را فرزند و حذف فاصله والدین را فرزندان، ره گونه ای که آنان ره راحتی مبکالت و نیازهای خود را را والردین .

 ;مطر  نمایند

 رندی عملی والدین ره آموزه های دینی تقویت اعتقادات فرزند، ره ویژه در کودکی و نوجوانی، درکنار پای; 

 ب و سازگاری در محیط خانهایراد محیط و رستر مناس; 

 ایراد رستر مناسب ررای احساس امنیت، آرامش، صفا و صمیمیت و درک متقارل والدین و فرزندان; 

 تالش در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی فرزندان توسط والدین; 

 توجه ره نیازهای روحی و عاطفی اطفال و نوجوانان و ایراد فضای مطلوب و آرام در خانواده; 

 مراقبت والدین نسبت ره اعمال و رفتار فرزندان خود; 
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 ررنامه ریزی مناسب ررای تنظیم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان; 

 .نظارت جدّی والدین نسبت ره دوست یاری فرزندان 

 د. وظایف سایر نهادها

  ،رهزیستی و... نیز در این زمینه عالوه رر خانواده، سایر نهادها از جمله مرموعه حاکمیت، آموزش و پرورش، قوه قضاییه

 وظایفی دارند که ره ررخی از آن ها اشاره می گردد:

     تقویت ارتباط میان والدین دانش آموزان را مرریان و عدم واگذاری مسئولیت ترریت فرزندان ره مدرسه یرا خرانواده رره

 ;تنهایی

 تاسیس مراکز مباوره ای مفید و کارامد در مدارس; 

  ترک تحصیل و یا اخراج دانش آموزان از مدرسه و ضرورت ارتباط را خانواده های آنانرها دادن ره مسئله; 

 ضرورت آشنایی نیروهای نظامی و انتظامی را انحرافات اجتماعی و نحوه ررخورد را آنان; 

 ...اعمال مرازت های سنگین، علنی و جدی کدر مأل عامق ررای راندهای فساد، اغفال و; 

 های مردمی و محلی از جمله امر ره معرروف و نهری از منکرر     اعی رسمی و دولتی و نیز نظارتتقویت نظارت های اجتم

 ;ررای پاکسازی فضای جامعه و تعدیل آزادی های اجتماعی

 گیری منطقی نیازهای جوانان، تأمین امنیرت   ررنامه ریزی اصولی و صحیح ررای اشتغال درجامعه، رفع ری عدالتی، و پی

 ;و نیاز شهروندان

 های کاذب مثل کروپن   وگیری ازمهاجرت های ری رویه ره شهرهای رزرگ و جلوگیری از پرداختن جوانان ره شتغلجل

 ;فروشی، سیگار فروشی، نوارفروشی و...

 ایراد مراکز آموزشی، ورزشی، تفریحی، مباوره ای ررای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان; 

 انان از قبیل وام ازدواج، وام مسکن، وام اشتغال، و...ایراد تسهیالت الزم ررای جوانان و نوجو; 

 ...ایراد رستر مناسب ررای ایراد ریمه همگانی، ریمه ریکاری، و ررخورداری نوجوانان و جوانان از تسهیالت اجتماعی و; 

 واقع شوند و  فراهم کردن موقعیت ها و رسترهای الزم در جامعه تا زندانیان پس از آزادی از زندان مورد پذیرش جامعه

 ;در غیر این صورت، مردداً دست ره اقدامات رزهکارانه خواهند زد ;شغل آررومندانه ای ره دست آورند

   از آن رو که از جمله عوامل مؤثر در ارتکاب جرم، ریکاری و فقر می راشد، می رایست را ررنامه ریزی دقیق، که نیاز رره

 به کنی فقر و ری کاری اقدام الزم و رایسته صورت گیردعزم ملی دارد، نسبت ره اشتغال در جامعه و ری

 آموزان شش عامل تأثیرگذار رر مقیاس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانش

. ارتباط را دوستان و همساالن ناراب 1  

. کاهش کنترل خانوادگی 2  

. آلوده رودن فضای مدارس مزرور 3  

های موصوف  . آلوده رودن فضای محله4  

. کاهش عزت نفس و پایین رودن خودراوری 5  
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. ضعف اعتقادات دینی6  

  در همین راستا مهمترین عوامل تأثیرگذار رر مقیاس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانبرویان نیز عبارتند از:

 کننده در شبکه دوستان و خویباوندان  . وجود افراد مصرف1

 . ضعف عملکرد آموزشی 2

 های پرجمعیت و گسسته  . وجود خانواده5

 . ضعف گرایبان دینی 4

 . ضعف در پایگاه اقتصادی و اجتماعی 9

 . فقدان حمایت اجتماعی مناسب 1

 . کسب شادی و نباط 2

 ق. دوری از استرس و اضطراب 8

 

 نظریه های آسیب شناسی
 نظریه آنومی یا ری هنراری دورکیم

 

 David Émile Durkheim داوید امیل دورکیم

ق جامعره شرناس مبرهور فرانسروی در     ۹۱۸۱ -۹۱۹۱آنومی یا ری هنراری، مفهومی است که توسط امیرل دورکریم ک   

ادریات جامعه شناسی وارد شده است.. ره اعتقاد دورکیم، در زندگی روستایی مبتنی رر کباورزی هنرارهای مسرتقر و  

رات افراد جامعه را مبخص می سازند. دورکیم همبستگی حاصل پایداری وجود دارند که الگوهای رفتار، وظایف و انتظا

از این نظم هنراری پایدار را همبستگی مکانیکی می نامد. جوامع دارای این نو  همبستگی، واحدهای مستقلی هستند 

راد جامعه را که در آنها خانواده ره عنوان نهادی دارای کارکردهای فراوان و از جمله کارکرد اقتصادی، نیازهای تمامی اف

را ظهور سرمایه داری صنعتی و آغاز مهاجرت مردم از روستاها ره شرهرها، همبسرتگی مکرانیکی دیگرر      تامین می کند.

توانایی ایراد ساختار ررای زندگی اجتماعی نوین را از دست داد. در این شرایط، نو  جدیردی از همبسرتگی ررا عنروان     

ر تقسیم کار روده و دررردارنده ساختار هنراری هدایت کننرده ای نیرز   همبستگی ارگانیک شکل می گیرد که مبتنی ر

است.درواقع ره اعتقاد دورکیم، همبستگی مکانیکی مبتنی رر تبارهات افراد رود، در حالی که همبسرتگی ارگانیرک ررر    

رگانیک مدتی ره مبنای تمایزات موجود رین افراد جامعه، شکل می گیرد. اما گذار از همبستگی مکانیکی ره همبستگی ا

طول می انرامد. ویژگی غالب این دوره گذار، ری سازمانی هنراری است که دورکیم آن را شرایط آنومیرک مری نامرد.    

البته منظور دورکیم از این وایه ری هنراری مطلق نیست. زیرا در هر جامعه ای ره هر حرال هنرارهرای غرالبی وجرود     

رها شردن از تراثیر    ی است که در آن ری نظمی نسبی هنراری حاکم استدارند، در واقع هدف اصلی او توصیف وضعیت

رازدارنده و محدودکننده هنرارها نه تنها شرایط را ررای زنردگی افرراد مسراعدتر و آزادترر نمری کنرد رلکره در غیراب         

ورکیم، رسریاری  هنرارهای هدایت کننده، مردم نمی دانند چگونه رفتار کنند و در انتظار چه چیزهایی راشند. از نظر د
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از مسا ل اجتماعی در اروپای دستخوش صنعتی شدن شتاران در نتیره عدم وجود یک نظرم هنرراری مناسرب پدیرد     

قارل مباهده است. دورکیم در این کتاب، را رررسری جامعره   « خودکبی»آمده رودند. نمونه رارز این نو  نگاه در کتاب 

اسرت.  « آنومیرک »ارای انواعی می داند که یکی از آنها خودکبی شناختی آمارهای مرروط ره خودکبی، خودکبی را د

این نو  از خودکبی زمانی شیو  می یارد که ارزش ها و هنرارهای گروهی معنرای خرود را از دسرت داده و موجبرات     

 .انزوا، سردرگمی و نارسامانی فردی را در اعضای گروه فراهم می آورند 

 انوا  خودکبی

 ق خودکبی دگر خواهانه1

 ق خود کبی ناشی از ری هنراری2

 خودکبی جبری ق5

 شرناس  جامعره Gemeinschaft und Gesellschaft: آلمرانی کرره   اجتما  و جامعهیا  گماینبافت و گزلبافت

گر همان اجتماعاتی است  ریان اجتما  جامعهو  Societyو  Community اجتما     اند فردیناند تونیس  ،آلمانی

هایی از آن در روزگار تردد نیرز   کرد و جلوه که در پیباتردد ره صورت یک خانواده رزرگ یا قبیله و قوم ترلی می

توان ره عنوان دو روی یک سکه و دو نو  روارط اجتماعی  و گزلبافت را میدر عین حال گماینبافت  شود. دیده می

. روارط اجتماعی در اجتما  رر پایه عاطفه، سنت، خویباوندی و دوستی قرار دارد. ره عبارت  زمان هم تعبیر کرد هم

کرس هرجرا کره    . ررر ع  دیگر پایه طبیعی اجتما  کدر آداب عامیانه، عرفیرات و تصرورات طبقره عروام وجرود دارد.     

 .شود نبیند جامعه ره عنوان ارزار ضروری آن ظاهر می کند و ثمر می شهرنبینی شکوفه می

 

 کمطالب اضافه شده : 

 نظریه آنومی دیوید ایمیل دورکیم

 جامعه شناس فرانسوی اولین کسی است که می آید آنامومی یا ری هنراری را می آورد در فضای جامعه شناسی. 

 دو مدل است : همبستگی در جوامع

مکانیکی : ررمیگردد ره جوامع روستایی، در روستا مردم یکدسرت هسرتند، یرک دسرت مری پوشرند، خانره هاشرون ،         

 خوردنبون، عروسیها و عزاداریبون و کال فرهنگبون مثل هم است و تفاوتی ندارند.

ی آیند و و شهرنبین می شروند  ارگانیک: در شهرها انقالب صنعتی راعث می شود مردم از روستاهای مختلف ره شهر م

و هرکدام از روستاهای متفاوت می آیند. فرهنگهای متفاوت ، اخالق و خلق و خوی متفاوت، پس آدمها را هم متفراوت  

 می شوند. پس در جامعه شهری ناهنراری ریبتر رخ میدهد،

 اهنراری کمتر است.چون همه را هم متفاوت و متضاد هستند. ررعکس جوامع روستایی که یکدست هستند پس ن

دورکیم : یکی از رزرگترین ناهنراری ها خودکبی است. اولین کسی که خودکبی را ره عنوان یک ناهنرراری رررسری   

 می کند دورکیم است
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 سه نو  خودکبی از نظر دورکیم :

کسی که دگرخواهانه : خودت را رکبی ررای دیگران. خودش را می کبد ررای اینکه دیگران راحت راشند. مثل  -1

 سیانور میخورد تا گروهش را نرات دهد.

ناشی از ری هنراری : جامعه وضعیتی می شود که فرد نمی تواند تحمل کند. مثالً کسری کره در زلزلره همره      -2

خانواده خود را از دست می دهد را خود فکر می کند را چه انگیزه ای راید زنده راشد؟ یا کسی کره ورشکسرت   

 از دست می دهد، دست ره خودکبی میزند. می شود همه دارایی خود را

خودکبی جبری : کسی که در وضعیتی قرار گرفته که راه فراری ندارد، مثالً دختری را که مربور ره ازدواج را  -5

 شخصی میکنند که عالقه ای ندارد، وقتی چاره ای ندارد خودکبی میکند.

    Communityینبافت = اجتما = اگم

این جامعه کمتر دچار آسیب  -روارط صمیمی، غیررسمی –جامعه ای که همه همدیگر را می شناسند، مثل روستا 

 و ناهنراری می شود.

 Societyگزلبافت = جامعه = 

را نمی شناسد، جامعه رزرگ و رسمی اسرت در شهرنبرینی آدمهرا از هرم دور     افراد آن همدیگر جامعه رزرگی که 

ری انرام می دهند که سودی ررای خودشران داشرته راشرد، در همچنرین جامعره ای کره       شدند وقتی ررای هم کا

 ارتباطات رسمی است و صمیمی نیست احتمال خیانت و مبکالت آسیب ریبتر است.ق

 

 جامعه

ره یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسرته جمعری     ای از افراد انسان که را نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص مرموعه

دهند. زندگی دسته جمعی این نیست کره گروهری از انسرانها در کنرار یکردیگر و در یرک        ند ، جامعه را تبکیل میدار

نمایند  درختان یرک رراغ نیرز در کنرار یکردیگر        منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نو  مواد غذایی استفاده

نمایند ،همچنانکره آهروان یرک گلره نیرز ررا هرم         ه میکنند و از یک آب و هوا و یک نو  مواد غذایی استفاد زیست می

و نه آهوان هیچ کدام زندگی اجتماعی ندارند و   کنند . اما نه درختان خرامند و را هم نقل مکان می چرند و را هم می می

: از طرفری   زندگی انسان که اجتماعی است ره معنی این است که ک ماهیرت اجتمراعیقدارد  دهند .  جامعه تبکیل نمی

هرا و تقسریم    ها و ررخورداریها ، کارها و فعالیتها ماهیت اجتماعی دارد و جز را تقسیم کارها و تقسیم رهرره  نیازها ، رهره

هرا ، خلرق و    هرا ، ایرده   رفع نیازمندیها در داخل یک سلسله سنن و نظامات میسر نیست ، از طرف دیگر نوعی اندیبره 

رخبرد ، و رره تعبیرر دیگرر ، جامعره عبرارت اسرت از         ره آنها وحدت و یگانگی مری   کند که خویها رر عموم حکومت می

ها و آرمانها در یکدیگر ادغام  ها و ایده عقیده  ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله مرموعه

  ورند غوطه  شده و در یک زندگی مبترک
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 عوامل پایداری جامعه

 اهداف معین 

  کارتقسیم 

 وجود ارزش ها و هنرارهای جامعه 

 کنترل اجتماعی  

 

 فرهنگ:

تبعیت می کنند و از نسلی  ره مرموعه در هم تافته ای از اعتقادات ، آداب و رسوم ، اخالقیات و ...که افراد جامعه از آن

 انوا  فرهنگ : ره نسل دیگر منتقل می شود

  ،رناها،اشیادمحسوس و ملموس است مانند:شهرها  الفق فرهنگ مادی 

هنرارهرای   -ارزشرهای فرهنگری   :شرامل   بق فرهنگ غیر مادی کمعنویقنامحسوس ،ناملموس و جنبه ی کیفری دارد 

  راورها –نماد –فرهنگی 

 

  ق3992پارسونز ک

 Action Social Theoryنظریه کنش اجتماعی 

 نظام اجتماعی 

 هنرارهرا، ارزش هرا و نهادهرا   شامل تعامل های افراد در گروه ها و خرده فرهنگ ها عنوان کرد که شامل سرازماندهی  

کره کنبرگران رررای     مقاصدیاست که ره وسیله  رفتاری. از نظر او کنش یا عمل عبارت از  راهنمای تعامل افراد است

معتقد رود که ایراد یک جامعه ممکن نیست مگر اینکره   پارسونز جهت داده شده است  اشیاد و اشخاص قا ل می شوند

و تحمل پذیر شود. ره این معنا نحوه تقسیم کار ررای همه قارل درک تمام افراد رالغ، اصولی را رپذیرند که رر اساس آن 

اتفاق نظر دارند و دررراره آنچره کره    ارزش های ره خصوص تبکیل شده که درراره یک سری انسان هایی که جامعه از 

تحقرق  رره   نظم اجتمراعی  .. از دیدگاه جامعه شناسی پارسونزی،یکسان می اندیبنددرست یا نادرست تصور می شود، 

نهادها و  قرار می گیرندمورد پذیرش جامعه وارسته است که ره صورتی مبرو  و اجباری ارزش های مبترک و عمومی 

 مل اجرایی و ارزارهای جامعه پذیری، الگوهای رفتاری و درونی ساختن آنها در افراد هسرتند سازمان های اجتماعی، عوا

خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی کرارآیی الزم    در صورتی که نهادها و سازمان های کارگزار جامعه پذیری نظیر:

  رفتار انحرافی در جامعه اسرت. پارسرونز،   را نداشته راشند، جامعه دچار ری سازمانی اجتماعی شده و پی آمد آن، شیو

  آنومی را نیز حاصل گسیختگی کامل نظم هنراری می دانست
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 نظریه انحرافات اجتماعی مرتن

 cultural structureساختار فرهنگی 

رهنمودی حاکم رر رفتار عموم اعضاد یک جامعره   ارزشهایمرموعۀ سازمان یافته ای از »از نظر مرتن ساختار فرهنگی 

او در تحلیل کارکردیش، کارکرد ساختار فرهنگی را تولید نظامهای ارزشی یعنی خورها و رردها   «یا گروه مبخص است.

 .  .می داند

 ساختار اجتماعی کSocial Structure) 

مرموعۀ سازمان یافته ای از روارط متقارل اجتماعی است که در آن هر یک از اعضراد  »ظر وی ساختار اجتماعی از ن

 او کارکرد ساختار اجتماعی را« جامعه یا گروه ره اشکال مختلفی ره هم پیوسته اند.

   تولید نظام های هنراری یعنی رایدها و نبایدها می داند و معتقد است که این ساختار اجتماعی است که ارزار

سراختار فرهنگری    رارطۀ ساختار فرهنگی و اجتمراعی:  و راههای مبرو  رسیدن ره اهداف را مبخص می کند

می شوند سرپس هنرارهرا یعنری     اول ارزشها یعنی خورها و ردها مطر   تعیین کنندۀ ساختار اجتماعی است.

. اول می گوییم رسیدن ره مدارج راالی عملری خروب اسرت     رایدها و نبایدهای مرروط ره آنها مطر  می شوند

. پس اول اهداف تعیین می شود سپس راههای رسیدن  سپس می گوییم ررای رسیدن ره آن راید درس خواند

مقاله ای درررارۀ آنرومی کناهنرراریق تیپولرویی پرنج شریوه       او در »نو  شناسی سازگاری فردی: ره این اهداف

سازگاری فردی را کامل می کند، که آن از یک طرف پذیرش یا رد اهداف فرهنگی و از طرف دیگر پذیرش یرا  

در مرمرو ، یرک حالرت از رد و    «رد ارزار نهادی شدۀ موجود ررای دستیاری ره این اهداف را شامل مری شرود.  

 را پیش رینی می کند. جانبین سازی ررای آن

 

  نو  شیوه های سازگاری

 
 ارزار نهادی شده اهداف فرهنگی

 + + همنوایی
 + - نوآوری

 - + مناسک گرایی
 - - انزوا گرایی

 [±] [±] طغیان

 :همنوایی

فرهنگی سازگاری هم را اهداف فرهنگی و هم را ارزار نهادی شده عمومی ترین شکل رفتار استیعنی فرد هم اهداف 

تعیین شده از سوی ساختار فرهنگی جامعه را می پذیرد و خودش را را آن همنوا مری کنرد و هرم اررزار فرهنگری      

  تعیین شده از سوی ساختار اجتماعی جامعه را می پذیرد و خودش را را آن همنوا می کند
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 نوآوری:

ره همان اندازه هنرارهای نهرادی شرده   که در آن فرد تاکیدات فرهنگ روی هدف را قبول کرده است ردون اینکه 

کیعنی فررد اهرداف ارا ره شرده از سروی       «حاکم رر راه ها و ارزار رسیدن ره آن کهدفق را درونی کرده راشد.

ساختار فرهنگی جامعه را قبول نکرده، اما ارزار ارا ه شده از سوی ساختار اجتماعی را پذیرفته است و آن ارزار را ره 

نوان مثال افرادی که در یک جامعه اسالمی اعتقادی ره خدا ندارند امرا رره شریوه و راه و رسرم     ره ع  کار می گیرد.

 مسلمانان زندگی می کنند، از این نو  هستند.

 Ritualismتبریفات پرستی  

در  تبریفات پرستی ره این معناست که افراد، ارزارها و وسایل مورد تأیید جامعه را نپذیرفته اند؛ اما اهداف فرهنگری 

سطح وسیعی انکار می شود. مانند پرستاری که ره قوانین و مقررات رسمی تعریف شده در ریمارستان ریبتر اهمیت 

می دهد تا نرات جان ریماری که در آستانه مرگ در خارج از چارچوب رسمی ریمارستان ره فوریت هرای پزشرکی   

 . نیاز دارد

 انزوا گرایی:

یعنی در آن افراد اهرداف و اررزار تعیرین شرده از سروی      « از اهداف و ارزار می شود که شامل رویگردانی و انصراف افراد

ساختار فرهنگی و اجتماعی را نپذیرفته اند و در جامعه عزلت نبینی اختیار کرده اند. که می توان ره عنروان مثرال رره    

 معتادین مواد مخدر، الکی ها، روانی ها و افراد منفعل در جامعه اشاره کرد.

 نطغیا

جا یکه سیستم نهادی شده ره عنوان سدی ررای رسیدن ره اهداف مبرو  در نظر گرفته می شود، ارزشرهای جدیردی   

یعنی اهرداف جامعره را مبررو  نمری     « ایراد می شود و افراد ره ارزار جانبین ررای نیل ره آن اهداف مرهز می شوند.

که در آن اهداف و وسایل نهادی شده رطور کامرل رد مری   دانند و اهداف مبرو  مورد نظر خود را ره وجود می آورند. 

 شود و اهداف و وسایل جدیدی ررای جانبینی آنها روجود می آید

 

 

 کمطالب اضافه شده : 

 تعریف جامعه

ی ا رتوانند کنارهم زنردگی دسرته جمعر   یک مرموعه ای از انسانها که ررای خودشان یک سری قوانین وضع می کنند ت

قوانین همان هنرارهاستق حیوانات و درختان هم زندگی دسته جمعی دارند ولری چرون پیررو قروانین     داشته راشند.ک 

 نیستند و تقسیم کار ندارند پس جامعه محسوب نمی شوند. پس تعریف جامعه مرروط ره انسانهاست.

نین وضرع شرود رررای    ررای پایداری جامعه راید تقسیم کار وجود داشته راشد. راید هدف ررای جامعه تعریف شرود. قروا  

 کنترل جامعه.
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 تعریف فرهنگ 

شکل زندگی شامل خوردن و پوشیدن و حرف زدن ، سبک دیزان خانه ، انوا  غذایی که میخوریم سبک زندگی ماست 

 که همان فرهنگ است.

 :فرهنگ ره دودسته تقسیم می شود

 مادی :

همان تمدن است. ره کلیه ارزارهایی ک راتوجه ره تکنولویی روز ، تغییر می کنرد. مرثالً اول تلفرن نبرود، ارتردا تلفرن        

 اخترا  شد، رعد تلفن همگانی، رعد تلفن ثارت هر کسی در منزل داشت و رعد مورایل.

 غیرمادی :

 ارزشها، هنرارها، راورها، خرافات، نماد

 که افراد جامعه ررای آن ارزش قا ل هستند. مثل احترام ره حقوق همسایه.ارزشها : خوریها و هرآنچه  -

هنرارها : ارزشها که رعد عملی پیدا میکند تبدیل ره هنرار می شود. اگر ره همسایه احترام میگذاریم هنررار    -

 است. اگر احترام نگذاریم ناهنراری است.

 شته راشند و عده ای می توانند قبول نداشته راشند.راورها : عقیده ماست ، یه عده می توانند آنرا قبول دا -

 خرافات : راورهایی که ریبه علمی ندارد، مثل رعضی راورهای اشتباه و خرافاتی . -

 نماد یا سمبل : یک نبانه ای که رین یه عده مرسوم است. مثل پرچم ، زیتون، کبوتر سفید  -

 

 3992پارسونز :  نظریه کنش اجتماعی

همه جوامع انسانها را هم تعامل دارند.تعاملی که ما راهم داریم راهنماش ارزشها و فرهنگهای ایرانی نظام اجتماعی : در 

 است. همه انسانهایی که را هم زندگی میکنند ارزشهایی را راهم قبول دارند و یک نظام اجتماعی را ره وجود می آورند.

 ارد. هر عملی که انرام میدهیم کنش است.کنش : هر رفتاری که انرام می دهیم در پس آن یک هدف وجود د

 در جامعه ای که نظم اجتماعی وجود دارد راید تقسیم کار وجود داشته راشد، هر کس راید وظیفه داشته راشد.

 

نظام شخصیتی : مرموعه رفتارهای من نظام شخصیتی من است. کلیه ررخوردها، رفتارها، نگرشهای یک انسران نظرام   

ان جز ی از کل جامعه است. ررای اینکه آن نظام اجتماعی تبکیل شرود رایرد هنرارهرای آن    شخصیتی اوست. این انس

 جامعه را رعایت کند.
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 خرده نظام وجود دارد: 9پارسونز می گوید : در هرجامعه ای 

 اقتصاد –شخصیت  –اجتما   -فرهنگ

 می شود. خرده نظام کارآیی الزم را نداشته راشند جامعه دچار ناهنراری 4اگر این 

اگر فرهنگ نباشد ،اگراجتما  دارای مبکل راشد، اگر شخصیت افراد مبکل داشته راشد و اگر مبکالت اقتصادی وجود 

 داشته راشد جامعه دچار ناهنراری میبود.

مورد تاثیرگذار است. خانواده اولین نهادی که در آن متولرد مری    4روی آن  خانواده و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی 

 م. درمدرسه تحت تعلیم و ترریت قرار می گیریم، و وسایل ارتباط جمعی وظیفه ای آموزش صحیح است. شوی

 مرتون نظریه 

 همان ارزشهای جامعه است. ساختار فرهنگی

 همان هنرارهای جامعه است. ساختاراجتماعی 

 رارطه این دوتا: ارزشها چیزهایی که در ذهن ما است و هنرارها رُعد عملی آنهاست.

 دارند: تیپولویی کشخصیتق 5آدمها ررای اینکه ارزشهای یک جامعه را رپذیرند یا رد کنند 

 : ارزشها را قبول دارند و هنرارها را رعایت می کند.کرهترین شهروندق همنوایی -1

ط : ارزشها را قبول ندارند ولی هنرارها را انرام می دهند، مثالً حراب را قبول ندارند ولی رخاطر محری  نوآوری -2

 مربور هستند رعایت کنند.کآدمهای متظاهرق

: ارزشها را قبول دارند ولی انرام نمی دهند مثالً قبول دارند راید ره حقوق دیگران  مناسک گرایی یا تبریفاتی -5

 احترام رگذارند ولی نمی گذارند.

 : نه ارزشها را قبول دارند و نه انرام می دهند. انزواگرایی -4

جاهایی ارزش را قبول دارند و انرام می دهند و یک جا همان را قبول ندارند و انرام کحزب رادق یه  طغیان گرا: -9

 نمی دهند، نمی شود آنها را شناخت ، هرروز یک مدل هستند.ق

 

 Ecology Deviance Theoryنظریه روم شناختی انحراف 

 Shicagoای مکترب شریکاگو  د و رعردها رره اعضر   گروهی از جامعه شناسان که مقر آنها در شیکاگو رو 1121در دهه 

School  ررای مطالعه زندگی اجتماعی ایراد کردند که ره مطالعه رواررط  « روم شناسی»شهرت یافتند، روشی را عنوان

رین گروه های انسانی و محیط آنان می پردازد. اعضای مکتب شیکاگو این مفهوم را درراره رشد شهرهای رزرگ ره کرار  

رره ویرژه آنران مردعی       .که رفتار انسان را می توان ررحسب محیط شهری او تبیین کردرردند و چنین استدالل کردند 

اثر توسعه شهرهای رزرگ، محله های مبخصی ره وجود می آیند که هر کدام شیوه هرای خراص زنردگی    شدند که در 

شرهری مطالعره مری    دو تن از این جامعه شناسان ره نام های پارک و ررگس که در زمینه جامعه شناسی  خود را دارند
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کردند، در تبیین انحرافات اجتماعی رر متغیرهایی که را پدیده شهرنبینی ارتباط داشت تمرکرز کردنرد. ررخری از ایرن     

 متغیرها عبارت رودند از: 

  ره اعتقاد پارک و رررگس، محریط فیزیکری شرهر ررا       زران، قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونتگاهی و تراکم جمعیت.

پارک رر این راور رود که نرواحی    اجتماعی، جمعیت شهری و زندگی شهرنبنی در هم تنیده است. -ی الگوهای فرهنگ

ه ررگس نیز کره  رر اساس نظری شهری از انگیزه ها و غرایز ساکنان ممانعت می کند و راعث انحرافات اجتماعی می شود

نتگاهی ره شکل دوایر متحدالمرکز از مرکز ره منطقه سکو 9نام دارد، جامعه صنعتی کالن شهر از « یالگوی نو  آرمان»

  پیرامون ره ترتیب ره شر  زیر تبکیل شده است:

  مرکزی –منطقه تراری  -1

  منطقه انتقالی -2

  منطقه سکونتگاهی کارگران -5

  منطقه سکونتگاهی طبقه متوسط -4

 منطقه را کم ترین جرم. -9

  دالیلی چون:ررگس معتقد رود که در منطقه انتقالی، ره  

   ،سطح راالی تحرک جمعیت 

 ،نرخ راالی مهاجرت 

   ویرانی خانه ها 

  ،و تراکم جمعیت 

عدم ثبات جمعیتی و روم شناختی در منطقه انتقرالی موجرب    راالترین نرخ جرم و رزهکاری مباهده می شود.

از طرفری، ارزش   می شود. تخریب توانایی کارکردی نهادهای اجتماعی از قبیل: خانواده و کنترل رفتار ساکنان

های سنتی فرهنگ قومی توان متقاعدسازی نوجوانان و جوانان را نداشته و آنان رره یرک وضرعیت حاشریه ای     

در نتیره، فاقد هویت های گروهی و مرجع هایی می شوند که آنان را ره سمت رفتاری کره    کبیده می شوند.

، گروه های هم سال و گروه های هم سرال رزهکرار   در جامعه مورد پذیرش است سوق دهد. در چنین شرایطی

در وضعیت هایی که   جای خالی را پر کرده و راه حل هایی ررای خروج از این وجود حاشیه ای ارایه می دهند.

هیچ گروهی ره عنوان یک گروه مرجع در صحنه حاضر نباشد، تداوم انزوا و تنهایی موجب ارتکراب رفتارهرای   

ستفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی می شود پارک و ررگس رر این راور رودنرد چنران   ا  رزهکارانه ای نظیر:

چه اقلیت های فرهنگی و نژادی مهاجران، از فرهنگ مترانس خود جدا شده و ره عنوان یرک خررده فرهنرگ    

ه هرای  وارد مناطق شهری ره ویژه سکونتگاه های فقیرنبین شوند؛ در شهرهای صنعتی این فرآیند تبدیل گرو

اجتماعی پایین ساکنان و سکونت در زاغه نبین های شرهر   -اقلیت ره خرده فرهنگ، همراه را پایگاه اقتصادی 

 .منتهی ره ایراد یک خرده فرهنگ رزهکارانه و شیو  جرم و جنایت خواهد شد
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 اغیار :یا انتقال فرهنگ جامعه یا نظریه پیوند افتراقی یا معاشرت و همنبینی را   نظریه یادگیری 

این نظریه مدعی است که افراد ره همان شیوه ای که می آموزند از قوانین تبعیت کنند ره همران شریوه هرم یراد مری      

گیرند که کج رفتار شوند . رفتار انحرافی از طریق معاشرت و هم نبینی را اغیار و ردان و داشتن رواررط یرا سرطحی از    

 کمیل نظریه روم شناختی است معامالت را انوا  تبهکاران نظریه یادگیری ت

 اصول اصلی نظریه یادگیری یا پیوند افتراقی :

 کج رفتاری یادگرفتنی است نه ارثی و نه محصول رهره هوشی پا ین . -1

 کج رفتاری در تعامل را دیگران آموخته می شود . -2

رسانه های  رخش اصلی یادگیری کج رفتاری هنگام ارتباط صمیمی در حلقه های درون گروهی رخ می دهد و -5

 جمعی مثل مطبوعات ، سینما و ... در این میان نقش ثانویه ایفاد می کنند .

 فرایند یادگیری رفتار تبهکاران شامل : -4

ج ق گرایش ره تبهکاری دق دلیل تراشی جهت انررام رفترار    الف ق تکنیک تبهکاری ب ق انگیزه های تبهکاری 

 مررمانه 

در موقعیت های مختلف دزدی کند و چگونه رررای توجیره دزدی خرود    ررای مثال جوان می آموزد که چگونه 

 استدالل ریاورد .

 همنبینی را تبهکاران ممکن است از نظر دفعات ، مدت شدت و اولویت متفاوت راشد -9

 

 ایکرز –رسط و گسترش نظریه یادگیری توسط ررگس 

چنرین کراری در گذشرته و شررایط      ایکرز معتقدند شخص زمانی کج رفتاری را رر می گزیند که ررای انررام  –ررگس 

کرج    مباره تنبیه نبده و یا مورد تبویق هم قرار گرفته راشد را این که احتمال شکل گیری چنین شرایطی در آینرده 

ف پیوند و معاشرت را کج رفتاران کسری را کرج   . ردین ترتیب این دو نفر معتقدند صررفتاری را مطلوب جلوه می دهد 

رفتار یا منحرف نمی کند . افراد در صورتی کج رفتاری را ره همنوایی ترجیج خواهند داد که کج رفتاری ررایش رضایت 

 رخش تر و را صرفه تر از هم نوایی راشد .

 انتقادهای وارده رر نظریه یادگیری :

انسان در مواجهه را محیط یعنی هر آنچه محیط می دهد انسان دریافرت  ق تاکید رسیار رر یادگیری منفعالنه 1

 کننده مفعول است و انتخاب و اراده ای ندارد .

 ق مسئله انگیزه ارتکاب جرم در این نظریه چندان مورد توجه نیست .2

 ق از ارتدا کج رفتاری چگونه پدید آمده این نظریه توجهی ندارد . 5

توسط فردی که قبالً سارقه حضور در میان مررمان را نداشته این نظریه ضعف دارد ق در تبیین خبونت آنی 4

. 
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ق نظریه ساترلند را یادگیری رویکردی ماشین انگارانه ره کج رفتاری دارد و چنین می پندارد که تعامل را کج 9

اتخاذ چنین دیردگاهی  رفتاران شخص را ره طور مکانیکی وادار ره درگیر شدن در امور کج رفتارانه می کند را 

 قارلیت تصمیم سازی و پذیرش نقش و اراده خود نادیده گرفته شده است 

 نظریه تقلید ک کارریل تارد ق :

وی رر این راور است فرایند کسب رفتار رزهکارانه و مررمانه از طریق تقلید که مبتنی رر تررره های مباهده ای است  

رین مد و آداب و رسوم تمایز قا ل شده هر چنرد هرر دوی آنهرا را از اشرکال     انرام می پذیرد وی در توسعه نظریه اش 

تقلید می داند ولی مد دارای ویژگی های تقلیدی است که در شهرها که از انبوه جمعیت ررخوردار اسرت و تمراس هرا    

هد جاری و ریبتر است رخ می دهد و رسوم در حوزه های کوچکی چون روستاها که تغییرات اجتماعی کمتر رخ می د

ساری است . مد ممکن است یک رسم را ریبه کن کرده و رسم جدیدی را خلق کند . انسان ها ره میزان تماسی که را 

هم دارند ره همان نسبت از یکدیگر تقلید می کنند . همانطور که ریماری های مسری از طریق هوا و رراد منتقرل مری    

ی و را سارقه ره عنوان فرادست ک مرجعق رره افرراد عرادی کره مسرتعد      شود اعمال مررمانه نیز از جنایت کاران حرفه ا

یادگیری هستند از طریق تقلید انتقال می یارد .نظریه تقلید تارد را نفوذ رسانه های تصرویری و نقرش هرای مررمانره     

نرره نظریه پ:(Broken Windows Theoryقهرمان این فیلمها و سریالها تقویت گبته نظریه پنرره های شکسته ک

و   (James Wilsonق محصول فکری دو جرم شناس آمریکایی رره نرام هرای جیمرز ویلسرون ک     1182های شکسته ک

ویلسون و کلینگ استدالل کردند که جرم نتیره یک نارسامانی است. ره   می راشد.  Kelling George جورج کلینگ

یل ره شکسرتن قرانون و هنرارهرای اجتمراعی     طور مثال، اگر پنرره ای شکسته راشد و مرمت نبود، آن فردی که تما

دارد، را مباهده ری تفاوتی جامعه ره این امر، دست ره شکستن شیبه دیگری می زند و دیری نمی گرذرد کره شیبره    

های ریبتری می شکند و این احساس آنارشی و هرج و مرج از خیاران ره خیاران و از محله ای ره محله دیگر می رود و 

را ره همراه دارد از این قرار که هر کاری را که رخواهید مراز هستید انرام دهیرد رردون آنکره کسری     را خود سیگنالی 

رر اساس این نظریه، چنانچه شهروندان یک جامعه و ضارطان نسبت ره جرایم خفیف و انحرافات خرد   مزاحم شما شود.

ه در آن منطقه و محله ری نظمی ره وجود آید را دیده چبم پوشی ررخورد کنند، این امر در دراز مدت راعث می شود ک

از  و چنین تصور شود که آن محله یا گروه ره گمان ررخی از افراد صاحب ندارد که ره انحرافات و کرروی ها پاسخ دهد

دل این ری نظمی ناشی از عدم ررخورد را جرایم ساده و خفیف، جرایم رزرگ و شدید ره وجود می آیند. رنارراین، جررم  

از تداوم ری نظمی است و ررخورد قوی و قاطع و ردون چبم پوشی را جرایم ساده می تواند از رروز جرایم ررزرگ   ناشی

تر جلوگیری کند. پیروان این نظریه چنین استدالل می کنند که کسانی کره ررا پرسره زدن، اسرتفاده از مرواد مخردر،       

لی نظم عمرومی را مخترل مری کننرد، کنتررل آنهرا       فعالیت در گروه های جنایی کوچک و نوشیدن علنی مبرورات الک

کنترررل  Social Control Theory نظریه کنترل اجتماعی مؤثرترین راه ررای کاهش ری نظمی اجتماعی است 

شود، خواه این کنترل از سوی خرانواده،   اجتماعی ره معنای کنترلی است که فراتر از خودکنترلی رر روی فرد اعمال می

ای غالب و مسلط  این نظریه را تراویس هیرشی مطر  کرد و از آن پس نظریه محل کار و جامعه راشددوستان و خواه از 

های انحرافی نتیره شکست پیونردهایی اسرت کره     های کنترل شد. او معتقد است که وقو  فعالیت در میان انوا  نظریه
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نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهرای   علت هموی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه .پیوندد  فرد را ره جامعه می

رفتاری است و در این میان نهادهرایی مثرل خرانواده، دوسرتان،      فرد است و ضعف این پیوند یا نبود آن، دلیل اصلی کج

روی را معلرول ضرعف    هیرشی در نظریه خود را نرام نظریره پیونرد، پیردایش کرج      ها و مدرسه نقش زیادی دارد همسایه

گیرد  داند و چنین نتیره می ها و نهادهای اجتماعی و تضعیف اعتقادات و راورهای موجود در جامعه می رستگی گروه هم

که جامعه یا گروهی که در میان اعضای آن وارستگی متقارل و قوی وجود داشته راشد ریش از جامعره یرا گروهری کره     

گوید که هرچه همبسرتگی ررین    هد رود. او میاعضای آن همبستگی ندارند؛ قادر ره اعمال و کنترل رر اعضای خود خوا

منرد   هرای مقبرول اجتمراعی عالقره     جوانان، والدین و رزرگساالن استوارتر راشد، جوانان ریبتر ره مدرسه و دیگر فعالیت

رینی مرسوم و مطلوب محیط اجتماعی را قبول کنند و ره آن معتقرد راشرند،    شوند و هرچه ریبتر اعتقادات و جهان می

کننده  عنوان عناصر پیونددهنده افراد ره یکدیگر ر چهار عامل کنترل  شوند. وی چهار عامل را ره رو و مررم می کمتر کج

 کند. رفتار ر معرفی می

  :رستگی دل       .1 

ره معنای میزان وارستگی فرد ره اشخاص دیگر در خانواده، محیط و نهادهای اجتماعی است. ره نظر او افراد فاقد ایرن   

روی روی  تگی، نگرانند که مبادا روارط اجتماعی آنان ره خطر ریفتد. رنارراین احتمرال ریبرتری دارد کره رره کرج     رس دل

  آورند

  :تعهد       .2

های مرسوم جامعه و احساس مسئولیتی است که فرد نسبت ره جامعه در خود احسراس   ره معنای میزان پذیرش هدف 

 نوا راشد.  آوردهای خود را دیگران هم کند. فرد متعهد دلیل ریبتری دارد تا ررای حفاظت از دست می

 مبارکت:        .5

ای اجتماعی است چراکه ره نظر هیرشی کسرانی کره گرفترار    ه ها و فعالیت ره معنی میزان درگیری و مبارکت در نقش

 روانه دارند.  های کج شدن در فعالیت کار و زندگی و سرگرمی هستند، فرصت کمتری ررای درگیر

هاسرت چراکره افرراد     ها و هنرارهرای اخالقری جامعره و وفراداری رره آن      راور: یعنی میزان اعتقاد فرد ره ارزش       .4

 روی شوند  فا، نسبت ره هنرارهای جامعه، تمایل کمتری دارند و ریبتر مرتکب کجو اعتقاد و ری ری

کنرد، اشراره دارد و    های دیگرر احسراس مری    شناختی و هیرانی که فرد نسبت ره فرد یا گروه رستگی ره ارتباط روان دل

رزهکاری است و اشاره است شود. تعهد حاصل رویکرد هزینه ر فایده ره   موجب توجه ره عقاید و احساسات فرد دیگر می

های ررآوردشرده یرا    های اندوخته در اصطال  همنوایی کهمچون زمان، پول، تالش و جایگاهق در مقارل هزینه ره سرمایه

های متعارف و قانونی دارد. راورها شامل پذیرش نظام ارزشی متعرارف   همنوایی. درگیری اشاره ره مبارکت در فعالیت نا

فرض استوار است کره اگرر    چهار ارتباط مثبتی را هم دارند نظریه کنترل اجتماعی رر این پیش است و مهم این که این

رخواهیم از تمایالت مررمانه و رزهکاری جلوگیری کنیم، راید همه افراد جامعه چره جروان و چره رزرگسرال را کنتررل      

گاری و جلوگیری از ناسازگاری ره کار کنترل اجتماعی، سازوکاری است که جامعه ررای واداشتن اعضایش ره ساز  .کنیم
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و شررمنده    کنترل از طریق شرمنده سازی صورت می گیرد نظریه جان رریت ویت درخصوص کنترل اجتماعی ررد می

و شررمنده سرازی پیونرده      سازی ره دو صورت شرمنده سازی جدا کننده ک مثل رد نام شدن مررازات ، طررد شردن ق   

تارهای ترمیمی ره قصد رازسازی رفتار ق است.شرمنده سرازی جردا کننرده در یرک     دهنده ک مثل رخبش ، گذشت ، رف

جامعه سنتی و کوچک جاری است ولی شرمنده سازی پیوند دهنده در جوامع رزرگ جراری اسرت . در واقرع شررمنده     

سازی نروعی   سازی پیوند دهنده نادیده گرفتن و فرصت دادن ره متخلف ره منظور رازسازی رفتار است .نکته : شرمنده

این رویکررد   کنترل اجتماعی ره صورت غیررسمی می راشد.رویکرد کنترلهای رازدارندگی مثل رازداشت ، زندان ، اعدام

معقتد است که افراد فرصت داشته راشند شرو  ره کار خالف و نارهنرار انرام دهند . لذا ررای جلروگیری از ررروز ایرن    

ندان ، رازداشت و ... راشد و ررحسب شدت ، سرعت و قطعیت تعیین کننرده مری   حرکات نارهنرار راید عوامل از قبیل ز

راشد.این رویکرد را رویکرد نظامی گرایانه گویند که توام را قوه قهریه می راشد و ررخی معتقدند که این رویکرد عکرس  

 جواب می دهد . 

 

 مطالب اضافه شده 

 ک نظریه روم شناختی انحراف :

جمعیتی رودند در شیکاگو، که ررای خودشان مکتب شریکاگور را تبرکیل دادنرد. ایرن افرراد هردف       گروهی / مکتبی / 

اصلیبان جامعه شناسانی رودند که روی مباحث انحرافات اجتماعی رحث می کردند که ره ایرن افرراد مکترب شریکاگو     

ا هرم رزرگترر میبرود و محرالت،     میگفتند. آنها ارراز می داشتند که هرچقدر شهرها رزرگتر میبود ناخودآگاه محله هر 

فرهنگها، خرده فرهنگهای ریبتری تبکیل میبود و تعدد این خرده فرهنگها در شهری رزرگ راعث عدم تطارق و وجود 

 ناهنراری میبد. رحث محوری اصلی این گروه این است که را رزرگتر شدن شهر کنترل اجتماعی کمتر می شود.

در شهرنبرینی یرک سرری متغیرهرایی      تب روم شناختی انحراف است می گویدآقای پارک وررگس که از اسامی از مک

 وجود دارد مثل قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونت که روی انحرافات تاثیرگذار است.

 قومیت : رعضی از اقوام هستند که یکسری ناهنراری ها را ، هنرار می دانند.

ر رزرگ/ از یک کبور ره کبور دیگر، چون تفاوتهای فرهنگی مهاجرت: از یک شهر ره شهر دیگر / از شهر کوچک ره شه

 وجود دارد می تواند ناهنراری ایراد کند.

 محله سکونت : پایین، راال، مرکز شهر هستید. در قرار گرفتن در قبر فقیرو مرفه تأثیرگذار است.

 ات اجتماعی تقسیم می شود:منطقه از نظر انحراف 9قسمت وجود دارد کشهر ره  9رراساس نظریه وررگس در هر شهر 

 مرکزی: یک منطقه مثل رازار تهران/ جمهوری/ هفت تیر/ ولیعصر که مناطق تراری هستند. -منطقه تراری -1

سطح رالی تحرک جمعیت را داریم. کسانی که صبح میروند شوش کار میکنند و  -منطقه انتقالی : مثل شوش -2

 تراکم این جمعیت در منطقه زاد و ولد زیاد می راشد. شبها می روند ورامین میخوارند. نرخ راالی مهاجرت:

منطقه سکونتگاهی کارگران : جاهایی مثل شهرک های خوارگاهی که ریبتر کارگران اینراها زندگی می کنند.  -5

 مثل پردیس / پرند
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 منطقه متوسطه -4

 منطقه را کمترین جُرم : امن  -9

ن و جوانان ریبتر هنرارهرا و سرنتها و ارزشرهای خرانواده     هرچه شهر رزرگتر انحرافات ریبتر است در این شهر نوجوانا

خودشان را قبول اکثراً قبول ندارند و کنترلی رر آنها نیست. آنها ارزشهای خود را معیار قرار میدهند دوستان خودشران  

نوجوانران   را پیدا می کنند و ارزشهای جدید پیدا می کنند و یا از ررنامه های ماهواره سبک جدید پیردا میکننرد. ایرن   

هیچ ریبه فرهنگی و تاریخی نخواهند داشت و اصطالحا دچار انحراف می شوند. در شهرهای رزرگ مهراجرت زیراد رخ   

میدهد از شهرهای کوچک ره شهرهای رزرگ یا از روستاها ره شهرها، این مهاجران اکثرا افرادی هسرتند کره از لحرا     

ساکن میبوند، منطقه ای ضعیف که هرکدام را فرهنرگ هرای    مالی خیلی ضعیف هستند که معموال در حاشیه شهرها

 مختلف را شرایط اقتصادی پایین، طبیعی است که چه اتفاقاتی درونش رخ می دهد.

 نظریه یادگیری فرهنگ جامعه، نظریه پیوند، نظریه ررگس، نظریه روم شناسی

 معاشرت و همنبینی را اغنیا -4افتراقی  پیوند  -5انتقال فرهنگ جامعه   -2نظریه یادگیری   -1چهار اسم دارد: 

همانطور که کارهای خوب را از همدیگر یاد میگیریم کارهای زشت را هم یاد میگیرم/ رایدها را یاد میگیریم ، نبایدها  ما

را هم یاد میگیریم / هنرارها و ارزشها/ انسان خاصیتش یادگیری است حاال این یرادگیری مری توانرد مثبرت راشرد یرا       

 پس راید آموزش را از مدارس آغاز کنیم.  منفی.

 اصول اصلی نظریه یادگیری و یا پیوند اختراقی :

 فرد از کودکی اعتیاد، خبونت طلبی، دزدی یاد گرفته است.  -1

 کمال همنبین در فرد تاثیرگذار است. -2

مثرل   اولین چیزی که در یادگیری مهم است ارتباط چهره ره چره و رو در روسرت. رعرد رسرانه هرای جمعری      -5

 تلویزیون

تبهکاری ، انگیزه های تبهکاری میتواند شامل فقر و ردرختی های راشد کره  تکنیک : مثال جیب رری ، تکنیک  -4

 فرد در طول زندگی متحمل شده / ردست آوردن پول ره دلیل کمبودها

 زرایک –رسط و گسترش نظریه یادگیری توسط ررگس 

منفی را یاد میگیرم / انگیزه رسیار مهرم اسرت/ تبرویق و تنبیره /      یادگیری از ردو تولد / هم نکات مثبت هم نکات

مثال اگر فردی کار خوری میکند ولی تبویق نبود و حتی تنبه شود راعث منحرف شردن او و سرپس جامعره مری     

شود. یعنی راید ردانیم کرا راید تبویق کنیم کرا تنبیه! کودکی که کرار خروری انررام میدهرد و مرا او را تبرویق       

نیم دیگر آن کار را انرام نمی دهد. یا ررعکس وقتی کار ردی میکند و تنبیه نمیبود صد دفعه دیگر آن کار را نمیک

 انرام میدهد.
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 انتقادهای وارد رر نظریه یادگیری :

گیری گفتیم انسان خوری ها و ردی ها را یاد میگیرد پس انسان منفعل می راشد . انسانی ری اراده در نظریه یاد -1

هرکاری میبند یاد میگیرد ، ما خوری ها و ردی ها را میبینم و قدرت اختیرار داریرم/ یعنری هرکراری     است که 

 میتوانیم انرام دهیم ولی میتوانیم خودمان انتخاب کنیم.

 در نظریه یادگیری ریان نبده که ریبه یادگیری های چیست.ریبه انحرافات چیست؟ -2

در درگیری را هل دادن دیگری راعث ضرره خوردن ره سررش   خبونت آنی : گاهی اوقات دونفر دعوا میکنند و -5

 می شود و فوت میکند. این مرگ آنی است.

 نظریه ساترلند: انسان مثل ماشین است که هرچی رهش رگویید انرام می دهد. -4

 نظریه تقلید گارریل : 

ها و ارتباط چهره ره چهرره یراد   انسانها عالوه رر آنچه که یاد میگیرند و در رحث یادگیری گفتیم در میان همسن و سال

میگیریم و تقلید هم می کنیم. تقلید ررعکس یادگیری اسرت. یرادگیری ارتباطرات جمعری از ارتباطرات میران فرردی        

 اثرگذارتر است. 

 ینگق :لنظریه پنرره های شکسته کجیمز ویلسون و جورج ک

راز هرم شیبره دیگرری میبرکنید و رراز هرم       اگر شما یک شیبه را ربکنید رعد هیچ کس چیزی ره شما نگوید و رعد 

چیزی ره شما نگویند ، میزنید کل شیبه را خورد می کنید، چرا؟ چون کسی نیست چیرزی رره شرما رگویرد و حتری      

دیگران میگویند فالنی این کار را کرد ولی هیچ مبکلی ررایش پیش نیامد. یعنی وقتی از یک انحرراف کوچرک چبرم    

شود. این نظریه کال مطر  می کند که نباید در مقارل انحرافاتی که در خانه خودمان،  پوشی شود این انحراف رزرگ می

مدارسمان، رخ میدهد سکوت کنیم راید آنرا درجا ریبه کن کنیم. درغیراین صورت ریبه دار شده و هرم خرود فررد را    

 دچار انحرافات ریبتر میکند هم در جامعه سرایت میکند.

 نظریه کنترل اجتماعی :

 خانواده  -1

 مدارس -2

 جامعه -5

صرمیمی راشرم   در نظریه کنترل اجتماعی ما هرچقدر را اجتما  / خرانواده / مدرسره/ همکراران/ دوسرتانم ریبرتر      

انحرافات کمتر میبود. یا ررعکس از دیگران دور راشم و در انزوا و تنهایی راشم دوست صمیمی نداشرته راشرم، در   

درجمع همکارانم نباشم، ریبتر دچار انحرافرات میبروم، یعنری انحرافرات      خانواده گرم نگیرم را مورد قبول نباشم ،
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ریبتر در افراد انزوا طلب است، پس افرادی که را اجتما  صمیمی تر هستند هرم نرواتر هسرتند و رررعکس راعرث      

 انحرافات می شود.

 چهار عامل مطر  میبود ررای کنترل کردن رفتار افراد :

جتماعی مثل طالق ره خاطر کمبود محبت در خانواده است. یا رچره هرایی کره    دلبستگی : خیلی از انحرافات ا -1

دزدی میکنند اکثرا محبت خانواده ندیدند. هرچقدر یک خانواده منسرم تر راشد و دلبستگی در میان افراد آن 

اشرند  ریبتر راشد کمتر دچار انحرافات اجتماعی میبود. مثال هرچقد زن و شوهر و رچه ها ره هم وارسته ترر ر 

 وفاداری رین آنها ریبتر است.

تعهد : ما انسان ها اگر تعهد داشته راشیم و متعهد و مسئولیت پذیر راشیم یعنی کاری را که ره ما سرپرده انرد    -2

را تعهد و مسئولیت راال انرام دهیم انحرافات کمتر می شود. مثل مردی که در خانواده مسئولیت و تهد این رو 

 ب کند و معاش خانواده را تامین کند کمتر دچار انحرافات می شود.داشته راشد که درآمد کس

مبارکت : هرچقدر انسان مبغول تر راشد دیگر نمی رسد ره یکسری کارهای ریهوده. اگر مبغول کار و زندگی  -5

 و مسا ل از این قبیل راشد کمتر دچار انحرافات میبود.

د هنرارها و ارزشها را رعایت کنم هر آدمی ره تنهایی رایرد  راور : یعنی اینکه من راور داشته راشم در جامعه رای -4

 هنرارها و ارزشها را رداند و رعایت کند و در این صورت آن شهر گلستان می شود. 

 نظریه شرمنده سازی کجان رریتق :

انحرافرات  شرمنده سازی یعنی انسانی که خطا کرده در قبال آن جرمی که مرتکب شده، پاسخ ردهرد. پاسرخ دادن رره    

اجتماعی می شود شرمنده سازی. هر واکنبی / پاسخی / عکس العملی که ره انحرافات داده می شود شررمنده سرازی   

 است.

 شرمنده سازی دو مدل دارد:

جداکننده است : همان تنبه است / زندانی کردن فرد خاطی / شالق زدن او / جریمه مالی . اینها توریخ است و  -1

 میبود جداکننده.

 کسی که مرتکب قتل شده ولی او را میبخبند.پیونددهنده است : رخبش است /  -2

 انتقادهای وارده رر نظریه کنترل اجتماعی :

از کرا رفهمیم که یک چیزی انحراف است یا نه؟ اگر اکثریت جامعه آنرا انحراف ردانند. کره در جامعره هرای ررزرگ و     

 صنعتی کار آسانی نیست.ق
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  :بررسی آماري وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران

گیري مبتنی بر آمارهاي صحیح، دقیق و بهنگام یکی از رموز توسعه و پیشرفت کشورها به شمار  ریزي و تصمیم امروزه برنامه
و  یافتگی در کشورهاي مختلف بیانگر این واقعیت است که میزان پیشرفت و توسعه با کیفیت مقایسه روند توسعه. رود می

به عبارت دیگر، کیفیت و گستردگی نظام آماري . گستردگی نظام تولید آمار و اطالعات، ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد
هاي  ها و برنامه رود، بلکه به طور متقابل اجراي سیاست یافتگی جوامع به شمار می هاي توسعه ترین شاخص تنها یکی از مهم نه

آمارهاي صحیح در همه . پذیر نیست ار داشتن آمار و اطالعات کافی، دقیق و بهنگام امکاناي کشور نیز بدون در اختی توسعه
توجه به این امر ضروري . آید نیازي براي قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه به حساب می ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیش

جامعه داشته باشیم تا بتوانیم براي اتخاذ  هاي اجتماعی الزم است که بینش کاملی از شرایط است که براي درك پدیده
هاي اجتماعی و فرهنگی به شناخت کامل مشکالت  تولید و ارائه شاخص. تصمیمات درست در جامعه و توسعه آن قدم برداریم

کند و با ارائه تصویري از وضعیت جامعه و تغییرات آن در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی به  موجود در کشور کمک می
در عصر حاضر : توان گفت در واقع می. کند تا بتوانند راهکارهاي مناسبی اتخاذ کنند گیران کمک می ریزان و تصمیم نامهبر

ریزان و سیاستگذاران مربوطه را بیش از  تحوالت شتابان جامعه، شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع را نیز متاثر ساخته و برنامه
هاي اجتماعی و  آوري، رصد و انتشار شاخص از این حیث، جمع. تقن و بهنگام کرده استهر زمانی نیازمند اطالعات آماري م

. ریزي هدفمند و دقیق کمک کند ریزان در جهت برنامه تواند به سیاستگذاران و برنامه مدت می هاي زمانی کوتاه فرهنگی در بازه
به خأل موجود در زمینه آمارهاي اجتماعی و فرهنگی  مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهاي کشور، با توجه

گزارش «اقدام به تهیه و انتشار گزارش  1399کشور، با هدف رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور از فصل بهار سال 
هاي جمعیت،  این گزارش حاوي آخرین اطالعات فصلی و ساالنه شاخص. کرده است» وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

اي مجازي و رفاه و تامین هاي اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فض سالمت، اشتغال و بیکاري، آسیبآموزش، 
 .با تکیه بر اطالعات فصلی است اجتماعی

 بیکاريو اشتغال

ن تعداد شاغال. هزار نفر بوده است 24274برابر  1398هزار نفر و در سال  22525برابر  1395جمعیت شاغل کشور در سال 
هزار نفر و نسبت به فصل مشابه  499تعداد  1398هزار نفر بوده است که نسبت به زمستان  22963برابر  1399کشور در بهار 

تعداد جمعیت شاغل  1399در فصل بهار ). درصد کاهش 4/5معادل (هزار نفر کاهش داشته است  1499تعداد  1398در سال 
هزار  130هزار نفر و  342هزار نفر بوده است که هر دو داراي کاهشی برابر  3790 هزار نفر و 19173مرد و زن به ترتیب برابر 

روندي صعودي داشته است به طوري که  1398تا  1395نسبت اشتغال از سال . بوده است 1398نفر نسبت به فصل زمستان 
است که نسبت به فصل زمستان  درصد بوده 9/36برابر  1399این رقم در بهار . درصد رسیده است 4/39درصد به  8/37از 

 1399همچنین این رقم در بهار . درصد کاهش داشته است 9/2مقدار  1398درصد و نسبت به فصل بهار  9/0مقدار  1398
 5/0و  2/1مقدار  1398درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان  2/12و  8/61در بخش مردان و زنان به ترتیب برابر 

درصد  8/40و  7/35این شاخص در نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر  1399ر فصل بهار د. درصد کاهش داشته است
 .درصد کاهش و در بخش روستایی بدون تغییر بوده است 2/1در بخش شهري  1398بوده است که نسبت به فصل زمستان 

ش و در بخش صنعت و خدمات در بخش کشاورزي افزای 1398تا  1395هاي  هاي عمده اقتصادي طی سال سهم شاغالن بخش
درصد و بخش  8/31درصد، بخش صنعت  6/18سهم بخش کشاورزي از کل شاغالن  1399در فصل بهار . کاهش داشته است

 .درصد بوده است 7/49خدمات 
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درصد در مقطع کارشناسی،  3/14درصد در مقطع کاردانی،  6/13، 1399نرخ بیکاري جمعیت داراي تحصیالت عالی در بهار 
درصد بوده است که تغییرات آن نسبت به فصل زمستان سال  2/6درصد دکترا و باالتر  7/11درصد کارشناسی ارشد،  2/14

 .درصد بوده است 2/4، -4/4، -7/2، 6/0، -2/2به ترتیب  98

مقدار  98درصد بوده است که نسبت به فصل زمستان  8/9برابر  1399ساله و بیشتر در بهار  15نرخ بیکاري براي جمعیت 
برابر  1399نرخ بیکاري مردان و زنان در بهار . درصد کاهش داشته است 1/1، 1398درصد کاهش و نسبت به فصل بهار  8/0

نرخ بیکاري . درصد کاهش داشته است 6/3و  3/0، 1398درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه در سال  7/13درصد و  9
 5/1مقدار  1398درصد بوده است که نسبت به فصل بهار  3/7درصد و  7/10برابر،  1399در نقاط شهري و روستایی در بهار 

درصد بوده که نسبت به فصل  7/16، 1399ساله در بهار  35-18نرخ بیکاري جمعیت . درصد کاهش داشته است 1/0درصد و 
براي مردان و زنان در بهار این نرخ . درصد کاهش داشته است 5/1، 1398درصد و نسبت به فصل بهار  1/1، 1398زمستان 

نرخ مشارکت اقتصادي در بهار . درصد بوده است 7/12و  18درصد و در نقاط شهري و روستایی برابر  3/24و  15برابر  1399
در فصل بهار . درصد بوده است 1/14درصد و براي زنان  9/67این شاخص براي مردان . درصد بوده است 41برابر  1399
درصد بوده است که نسبت به فصل  44درصد و  40تصادي در نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر نرخ مشارکت اق 1399

درصد  1/14درصد و براي زنان  9/67این شاخص براي مردان . درصد کاهش داشته است 6/0درصد و  6/1، 1398زمستان 
 8/61براي مردان و زنان به ترتیب برابر  این شاخص. درصد بوده است 9/36برابر  1399نسبت اشتغال در بهار . بوده است
این شاخص براي مردان و زنان . درصد بوده است 9/7برابر  1399سهم اشتغال ناقص در بهار . درصد بوده است 2/12درصد و 

 .درصد بوده است 2/3درصد و  9/8به ترتیب برابر 

 رفاه و تامین اجتماعی

هزار ریال رسیده  541007هزار ریال به  278872یک خانوار شهري از  ، متوسط درآمد ساالنه1398تا  1394هاي  طی سال
در خانوار . هزار ریال رسیده است 474379هزار ریال به  262397است در حالی که هزینه خالص طی همین مدت از 

 261006به  314698هزار ریال و هزینه خالص از  297022هزار ریال به  161038روستایی متوسط درآمد در دوره مذکور از 
 262397هاي ساالنه یک خانوار شهري، هزینه کل از  در ترکیب هزینه 1398تا  1394هاي  طی سال. هزار ریال رسیده است

هاي  هزار ریال و هزینه 117529هزار ریال به  62431هاي خوراکی و دخانی از  هزار ریال، هزینه 474379هزار ریال به 
هزار ریال به  146983در خانوار روستایی هزینه کل از . هزار ریال رسیده است 356850ه هزار ریال ب 199967غیرخوراکی از 

هاي غیرخوراکی از  هزار ریال و هزینه 102664هزار ریال به  57778هاي خوراکی و دخانی از  هزار ریال، هزینه 261006
طی ) بگیران بیمه بیکاري نسبت مقرري(ضریب شیوع بیمه بیکاري . هزار ریال رسیده است 158342هزار ریال به  89205

. درصد رسیده است 1/53درصد به  52در همین دوره ضریب پوشش از . رسیده است 6/1به  5/1از  1398تا  1395هاي  سال
 2595785مرد و  11183835نفر شامل  13779620شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه 1395در سال 

از . زن است، رسیده 2853430مرد و  11519830نفر که شامل  14373260به  1398ن تعداد در پایان سال زن بوده است ای
بیمه شده  9926267این تعداد به  1398بیمه شده اجباري بوده است که در سال  9408019تعداد  1395این تعداد در سال 

 .رسیده است

نفر مرد  155572نفر بوده است که از این تعداد  204755اند برابر  ردهتعداد افرادي که بیمه بیکاري دریافت ک 1395در سال 
نفر  162392نفر افزایش پیدا کرده که از این تعداد  225942تعداد این افراد به  1398در سال . نفر زن بوده اند 49203و 

ین اجتماعی روندي افزایشی شدگان خاص سازمان تام تعداد بیمه 1398تا  1395در سال . نفر زن بوده است 63550مرد و 
 295567نفر به  368321نفر، بافندگان از  1081424نفر به  862348داشته است به طوري که در حرف و مشاغل آزاد از 
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نویسی  نفر، کارگران ساختمانی نام 750439نفر به  704667نفر، بیمه اختیاري از  910951نفر به  977048نفر، رانندگان از 
نفر،  31234نفر به  31483نفر، خادمین مساجد از  44486نفر به  50043نفر، باربران از  831406فر به ن 988201شده از 

تعداد . نفر تغییر پیدا کرده است 121854نفر به  35633نفر و کارفرماي صنفی از 3091نفر به  3255زنبورداران و صیادان از 
نفر  6892540نفر به  5719935از  1398تا  1395هاي  طی سالبگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی در  مستمري

تعداد از کار . نفر افزایش پیدا کرده است 3954405نفر به  3236983شدگان اصلی از  تعداد بیمه. افزایش پیدا کرده است
تعداد اعضاي . ه استنفر افزایش داشت 1742334نفر به  1472425نفر و تعداد بازمانده از  144202نفر به  133607افتاده از 

نفر بوده است که نسبت به زمستان  1919272برابر  1399صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بهار 
اند، که  بگیر بوده نفر مستمري 115784نفر بیمه شده و  1803488از این تعداد . نفر افزایش داشته است 32328تعداد  1398

بگیران صندوق  تعداد کل مستمري 1399در بهار . نفر افزایش داشته است 4857نفر و  27471، 1398نسبت به زمستان 
در فصل بهار . نفر زن بوده است 473709نفر مرد،  999336نفر بوده است که از این تعداد  1473045بازنشستگی کشوري 

نفر بوده است که نسبت  13411فتادگان نفر و تعداد ازکارا 1199484تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوري  1399
، تعداد شاغالن 1399در بهار . نفر ازکارافتاده کاهش داشته است 76نفر بازنشسته و  4301تعداد  1398به فصل زمستان 

نفر بوده است که نسبت به فصل زمستان  1073782، بیمه شده اصلی 199036نفر، بازنشسته متوفی  61114متوفی برابر 
تعداد  1398تا  1395هاي  طی سال. نفر افزایش داشته است 65114نفر افزایش و  199نفر کاهش،  268یب به ترت 1398

در این بین تعداد معلولیت . نفر افزایش داشته است 1710475نفر به  1317731افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از 
نفر، معلولیت ذهنی از  655166نفر به  521215ز نفر، معلولیت جسمی حرکتی ا 198755نفر به  140208بینایی از 
 219665نفر به  183035نفر، معلولیت شنوایی از  142796نفر به  103608نفر، معلولیت روانی از  398269نفر به  338995

 ، تعداد خانوارهاي مددجوي1398تا  1395هاي  طی سال. نفر رسیده است 95824نفر به  30670نفر و معلولیت گفتار از 
. مورد افزایش یافته است 1305568مورد به  502846کننده کمک هزینه مستمر از سازمان بهزیستی کشور از  دریافت

تعداد فرزندان تحت . نفر افزایش داشته است 788887نفر به  608650همچنین سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی از 
 1395در سال . رسیده است 1398نفر در سال  25538به  5139نفر در سال  25347مراقبت سازمان بهزیستی کشور از 

نفر  8467این افراد به ترتیب برابر  1398اند که در سال  نفر در خانواده بوده 15360هاي بهزیستی و  نفر در خانه 9987تعداد 
نفر به  80040از ، مددجویان معیشت بگیر مورد حمایت کمیته امداد 1398تا  1395هاي  طی سال. اند نفر بوده 17071و 

 1284399نفر به  971975در همین دوره تعداد مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد از . نفر رسیده است 149576
 .مورد رسیده است 125882مورد به  55272همچنین تعداد خانوار زندانیان مورد حمایت کمیته امداد از . نفر رسیده است

نفر،  1095105نفر به  757752مورد حمایت کمیته امداد به علت فوت سرپرست از  سرپرست در این دوره، افراد بی
سرپرستی به  نفر، بی 243199نفر به  91923نفر، بیماري سرپرست از  1188487نفر به  513149ازکارافتادگی سرپرست از 

سرپرستی به علت  نفر، بی 7386نفر به  7572نفر مورد، معلولیت سرپرست از  281211نفر مورد به  132930علت طالق از 
نفر به  68888نفر و سایر علل از  5659نفر به  2220نفر، بدسرپرستی از  9489نفر به  7275متارکه یا مفقودي سرپرست از 

نفر  387000نفر به  321657در این دوره محصالن مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی از . نفر رسیده است 109749
در . نفر رسیده است 56807نفر به 64281ین تعداد دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی از همچن. رسیده است

نفر بوده است که در  88040تعداد کودکان زیر شش سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی  1395سال 
ان زیر شش سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته از کل کودک 1395در سال . نفر رسیده است 136960به  1398سال 

براي دختران  1398این شاخص در سال . اند نفر را پسران تشکیل داده 41061نفر را دختران و  46979امداد امام خمینی 
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 .نفر بوده است 62195نفر و براي پسران  74765

هزار  78940معیتی متکی بر آن، جمعیت کشور از هاي ج بینی و پیش 1395بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسکن سال 
در  106هاي مورد بررسی نسبت جنسی از  طی دوره. افزایش یافته است 1398هزار نفر در سال  83075به  1395نفر در سال 

بوده است که نسبت به فصل  6/106رقم  1399نسبت جنسی در بهار . تغییر یافته است 1398در سال  4/106به  1395سال 
نفر  1196132به  1395نفر در سال  1528053هاي ثبت شده از  تعداد والدت. واحد افزایش داشته است 5/0، 1398ستان زم

الگوي کاهشی فرزندآوري در هر دو مناطق شهري و روستایی . دهنده روندي نزولی است رسیده است که نشان 1398در سال 
رسیده است که در مقایسه با فصل زمستان  280564ثبت شده به  هاي تعداد والدت 1399در فصل بهار . تکرار شده است

 1399در بهار  4/64به  1395سال در سال  3/63شدگان از  میانگین سنی فوت. نفر کاهش یافته است 2219تعداد  1398
گین سن میان. هاي مورد بررسی میانگین سن زنان همواره از میانگین سنی مردان بیشتر بوده است طی سال. رسیده است

رسیده  1399در بهار  9/68و  6/64بوده است که این اعداد به ترتیب به  2/65و زنان  9/61، 1395مردان فوت شده در سال 
نفر در سال  395231به  1395نفر در سال  369751احوال کشور از  هاي ثبت تعداد فوت هاي ثبت شده بر اساس داده. است

نفر به  161774نفر و در زنان از  223976نفر به  207884ور این رقم در مردان از در دوره مذک. افزایش یافته است 1398
 63021نفر بوده است که از این تعداد  110350شدگان ثبت شده برابر  تعداد فوت 1399در بهار . نفر رسیده است 171255

درصدي  20داراي رشد  1398سبت به بهار ن 1399ارقام فصل بهار . دهند نفر را زنان تشکیل می 47329نفر آنها را مردان و 
که در حدود یک درصد بوده است، رقم  1397نسبت به بهار  1398شدگان بهار  بوده که این رقم در مقایسه با رشد تعداد فوت

ل در سا 670485تعداد رویداد ازدواج از . توان شیوع بیماري کرونا دانست یکی از علل آن را می. شود قابل توجهی محسوب می
به  1395مورد در سال  175298تعداد رویداد طالق نیز از . کاهش پیدا کرده است 1398در سال  530225به رقم  1395

به طور کلی، میانگین سن ازدواج در مناطق شهري همواره باالتر از مناطق . کاهش یافته است 1398مورد در سال  174831
. سال بوده است 2/23سال و در زنان  4/27انگین سن ازدواج در مردان در کل کشور می 1399در بهار . روستایی بوده است

طی . ساله بوده است 29-20ها در مردان و زنان در رده سنی  دهد که بیشترین ازدواج بررسی تعداد رویداد ازدواج نشان می
ه است، در حالی که در زنان ساله اتفاق افتاد 49-40بیشترین رویداد طالق در مردان در رده سنی  1398تا  1395هاي  سال

هایی  بیشترین رویداد طالق در بین زوج 1398در سال . ساله بوده است 39-30بیشترین رویداد طالق مربوط به رده سنی 
 .بوده است که یک تا پنج سال از طول مدت ازدواجشان گذشته است

 آموزش

نقاط روستایی داراي روند افزایشی بوده است به نرخ باسوادي هم در نقاط شهري و هم در  1398تا  1395هاي  طی سال
همچنین طی . افزایش پیدا کرده است 1398درصد در سال  2/89به  1395درصد در سال  5/87طوري که این نرخ از 

هاي موجود، روندي افزایشی داشته و رشد چهار درصدي را  هاي مستحکم به کل کالس نسبت کالس 1398تا  1394هاي  سال
هاي موجود نیز  هاي داراي سامانه گرمایش و سرمایش استاندارد به کل کالس در همین دوره، نسبت کالس. است تجربه کرده

افزایش پیدا کرده  1398درصد در سال  60به  1394درصد در سال  35روندي رو به رشد را داشته است به طوري که از 
. مربع رسیده است متر 21/5مربع به  متر 95/4از  1398تا  1394سرانه فضاهاي آموزشی کشور در طی دوره زمانی . است
هاي  طی سال. اند داراي بیشترین سهم در بین مقاطع تحصیلی داشته 1398تا  1394هاي  آموزان مقطع ابتدایی طی سال دانش
وده است به آموزان در همه مقاطع داراي روندي افزایشی ب آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش نسبت دانش 1398تا  1394

این افزایش بیشتر . افزایش یافته است 1398درصد در پایان سال  9/12به  1394درصد در سال  7/10طوري که این نسبت از 
در مقطع . رسیده است 1398درصد در سال  8/14به  1394درصد در سال  1/11در مقطع ابتدایی بوده است که از رقم 
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. درصد در دوره مذکور رسیده است 7/10درصد به  5/10در مقطع متوسطه دوم از  درصد و 8/9درصد به  9/7متوسطه اول از 
آموز به معلم در مدارس دولتی در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و  نسبت دانش 98-1397در سال تحصیلی 

درصد، مقطع متوسطه اول از  5/26درصد به  9/22این رقم در مقطع ابتدایی از . متوسطه دوم داراي روند افزایشی بوده است
1398-در سال تحصیلی . درصد تغییر یافته است 6/16درصد به  15درصد و مقطع متوسطه دوم از  21درصد به  7/14

درصد،  3/7درصد، گروه علوم پزشکی  6/7درصد، گروه هنر  6/26درصد، گروه فنی و مهندسی  6/48، گروه علوم انسانی 1397
 .اند درصد از دانشجویان را تشکیل داده 8/3صد و گروه کشاورزي و دامپزشکی در 2/6گروه علوم پایه 

 سالمت

همچنین . بوده است 6/99برابر  1397کنند در پایان سال  نسبت جمعیتی که آب آشامیدنی سالم و مدیریت شده استفاده می
تعداد پزشکان شاغل . است 8/50برابر کنند  نسبت جمعیتی که از خدمات سیستم دفع فاضالب مدیریت شده ایمن استفاده می

داراي روندي افزایشی بوده است به طوري که تعداد کل پزشکان  1398تا  1394هاي  هاي علوم پزشکی، طی سال در دانشگاه
نفر، پزشک  16460نفر به  15679نفر، پزشک متخصص از  15800به  15340نفر، پزشکان عمومی از  48646به  42393از 

نفر  2350نفر به  1896نفر، و داروسازان از  5093نفر به  3700نفر، دندانپزشکان از  2702نفر به  1592تخصص از  فوق
. افزایش داشته است 1/0، 1397تا سال  1394ها به هر صد هزار نفر از سال  نسبت تعداد بیمارستان. افزایش پیدا کرده است

 1/1و نسبت تعداد داروخانه به هر ده هزار نفر  4/15ه هزار نفر در همین دوره نسبت تعداد تخت فعال بیمارستانی به هر د
 .درصد کاهش داشته است 6/0ها به هر صد هزار نفر  افزایش و نسبت تعداد آزمایشگاه

 زنان و خانواده

 25667به  1394خانوار در سال  23594روندي صعودي داشته است به طوري که از  1398تا  1394تعداد خانوارها از سال 
خانوار و در نقاط روستایی از  19561به  17633از  1394تعداد خانوار شهري در سال . رسیده است 1398خانوار در سال 

نفر در سال  178403تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از . خانوار رسیده است 6106به  5961
میر مادران به هنگام  و هاي مربوط به باروري زنان، نرخ مرگ شاخص در. رسیده است 1398نفر در سال  255692به  1394

نفر  20این رقم از . داشته است 1398تا  1394هاي  تولد زنده داراي روندي کاهشی در دوره زمانی سال 100000زایمان در 
 .رسیده است 1397در سال  7/17به  1394در سال 

 هاي اجتماعی آسیب

روند افزایشی داشته  1398تا سال  1395هاي اجتماعی از سازمان بهزیستی کشور از سال  ز آسیبگیرندگان مراک تعداد خدمات
 90985در این دوره زمانی خدمات سیار اورژانس اجتماعی از . نفر رسیده است 945394نفر به  521251به طوري که از 
ان داراي پرونده اجتماعی در سازمان تعداد مددجوی. رسیده است 1398مورد در سال  253120به  1395مورد در سال 

تعداد . افزایش یافته است 1398نفر در سال  634130نفر بوده که به  495160برابر  1395بهزیستی کشور در سال 
 1398نفر در سال  1710475به  1395نفر در سال  1319430مددجویان کم توان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از 

مراجعه در سال  926134ان به مراکز مشاوره و مراکز صداي مشاور سازمان بهزیستی کشور از تعداد مراجع. رسیده است
مورد بوده  9713میرهاي غیرطبیعی  و تعداد مرگ 1399در بهار . رسیده است 1398مراجعه در سال  1279798به 1395

مورد ناشی از غرق  312ی از سالح سرد، مورد ناش 221مورد ناشی از حوادث رانندگی ترافیکی،  3481است که از این تعداد 
مورد ناشی از  14مورد ناشی از سقوط از بلندي،  467مورد ناشی از برق گرفتگی،  170مورد ناشی از سوختگی،  477شدگی، 

مورد ناشی از مسمومیت  182مورد ناشی از مسمومیت دارویی،  119مورد ناشی از مسمومیت با سم،  254فوت ریلی و قطار، 
مورد ناشی از داروي مخدر،  485مورد ناشی از مواد محرك،  53مورد ناشی از سوء مصرف مواد مخدر،  267وکسید کربن، با من
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میرهاي ناشی از حوادث کار در  و تعداد مرگ. مورد ناشی از سایر موارد بوده است 2858مورد ناشی از مصرف چندگانه و  353
تعداد پنج مورد افزایش و نسبت به فصل مشابه در سال  1398فصل زمستان مورد بوده است که نسبت به  396، 1399بهار 

مورد بوده  1753میرهاي ناشی از حوادث کار برابر  و تعداد کل مرگ 1398در پایان سال . مورد کاهش یافته است 15، 1398
مورد بوده است که نسبت به  215مورد و نزاع روانی  146404، معاینات بالینی به علت نزاع جسمانی 1399در بهار . است

 .مورد افزایش داشته است 18مورد کاهش و  10211به ترتیب  1398فصل مشابه سال 

 فرهنگ

صندلی  128943سالن، ظرفیت سالن هاي سینما از  635سالن به  415، تعداد سالن سینما از 1398تا  1395دردوره زمانی 
هاي سینمایی  تعداد فیلم. هزار نفر رسیده است 26311هزار نفر به  25443نفر صندلی و تعداد تماشاگران از  161636به 

هاي سینمایی  در دوره زمانی مذکور تعداد فیلم. رسیده است 1398مورد در سال  88به  1395مورد در سال  81تولید شده از
، تعداد نمایش 1398تا  1395دردوره زمانی سال . رسیده است1398فیلم درسال  74به  1395عدد در سال  64اکران شده از 

هاي تولید و اجرا شده و تعداد دفعات اجرا داراي روندي کاهشی بوده است به طوري که تعداد نمایش هاي تولید و اجرا شده 
هزار  4241در این دوره تعداد تماشاگران از . رسیده است 95502به  102525مورد و تعداد دفعات اجرا از  6415به  6924از 

روندي کاهشی  1398تا سال  1395هاي عرضه شده در شبکه نمایش خانگی از سال  فیلم. زار نفر رسیده استه 5632نفر به 
مورد  239مورد عنوان فیلم بوده که به  611هاي عرضه شده در شبکه نمایش خانگی  در این دوره تعداد فیلم. داشته است

همچنین تعداد دفعات . هزار عدد رسیده است 28730ه هزار عدد ب 27750ها از  رسیده است در حالی که شمارگان فیلم
تعداد کتاب هاي منتشر . رسیده است 1398مورد در سال  7138به  1395مورد در سال  5304اي موسیقی از  اجراي صحنه

 8036عنوان به  6049هاي چاپی از  مورد و تعداد عناوین رسانه 105486به  1395عنوان کتاب در سال  88619شده از 
کتابخانه و  3526کتابخانه به  3346هاي عمومی از  تعداد کتابخانه 1398تا  1395در دوره . رسیده است 1398ان در سال عنو

ها در این دوره زمانی نیز  تعداد اعضاي کتابخانه. کتابخانه رسیده است 8258کتابخانه به  6421هاي مساجد از  تعداد کتابخانه
، تعداد 1398تا  1395هاي  بین سال. نفر رسیده است 2486903نفر به  2377533داراي روندي صعودي بوده است و از 
هاي آزاد هنري، موسسات فرهنگی هنري فعال، موسسات فرهنگی قرآن و عترت داراي  مراکز فرهنگی، هنري شامل آموزشگاه

آموزشگاه آزاد هنري،  5923به  6353اند به طوري که به ترتیب از  هاي فرهنگی، هنري مساجد افزایش داشته پروانه و کانون
به  21975موسسه فرهنگی قرآن و عترت داراي پروانه و  1255به  850موسسه فرهنگی هنري فعال،  3317به  2792

ها و اماکن  ، تعداد بازدیدکنندگان ایرانی از موزه1399در بهار . کانون فرهنگی، هنري مساجد تغییر یافته است 25542
 1398نفر بوده است که نسبت به فصل مشابه سال  737نفر و بازدیدکنندگان خارجی برابر  319693 فرهنگی، تاریخی برابر

 .نفر خارجی کاهش یافته است 320057نفر ایرانی و  5415693تعداد 

یی همچنین از خانوارها. اند درصد داراي وسیله نقلیه شخصی بوده 4/72، 1398از کل خانوارهاي ایرانی به سفر رفته در سال 
از  1398تا  1395تعداد اماکن اقامتی کشور در دوره زمانی سال . اند درصد وسیله نقلیه شخصی داشته 9/53اند،  که سفر نرفته

و تعداد تخت از  148673به  93110ها از  در این دوره تعداد اتاق اقامتگاه. اقامتگاه رسیده است 12354اقامتگاه به  3307
داراي روندي  1398تا سال  1395تعداد گردشگران ورودي و خروجی از سال . ته استافزایش یاف 377109به  248392

 1702645نفر، در بخش هوایی از  7355814نفر به  3180747صعودي بوده است به طوري که در بخش زمینی این تعداد از 
ران خروجی از کشور در بخش تعداد گردشگ. نفر رسیده است 21439نفر به  28528نفر و در بخش دریایی از  1454797به 

نفر و در بخش دریایی از  3387365نفر به  4653601نفر، در بخش هوایی از  5949961نفر به  4377974زمینی از 
از کشورهاي  1398تا  1395هاي  تعداد گردشگران ورودي به کشور طی سال. نفر رسیده است 179684نفر به  164565



٧ 
 

 .اند ه و پاکستان بیشترین بودهعراق، آذربایجان، افعانستان، ترکی

 ها و فضاي مجازي رسانه

هاي  دسترسی خانوارها به ابزارهاي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات شامل رایانه رومیزي، لپ تاپ، تبلت از سال
رنت پهن اینت(وضعیت خانوارها بر اساس دسترسی به اینترنت در محل سکونت . بیشتر شده است 1396و  1394آمارگیري 

به سال  1394همچنین تعداد مشترکین اینترنت پهن باند سیار از سال . بیشتر شده است) باند ثابت و اینترنت پهن باند سیار
هاي الزم براي  دهنده افزایش زیرساخت مشترك رسیده است که نشان 68992115مشترك به  19098560از تعدد  1398

هاي اصالح و  هاي تلویزیونی پخش شده در مورد سیاست ، برنامه1399در بهار . استفاده از اینترنت پرسرعت در کشور است
، 121هاي اجتماعی شامل طالق، موادمخدر، مشروبات و مفاسد به ترتیب  مورد، آسیب 189مورد، ازدواج  72کنترل جمعیت 

یزیونی و رادیویی با رویکرد تفریحی هاي تلو میزان تولید برنامه 1398تا  1395هاي  طی سال. مورد بوده است 250و  30، 220
مورد و با رویکرد ارشادي و  132301مورد به  52217مورد، رویکرد اطالعاتی آموزشی از  75628به  23474و سرگرمی از 

 .مورد رسیده است 115362مورد به  49083تربیتی از 


