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 امنيت اجتماعي درجامعهبه براي رسيدن  يب هاي اجتماعي وارائه راهكارهايآس

 
 ،دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد كاشان قاسمي قوشه گنبدي،فاطمه 

 

 سلماني،استادروان شناسي عمومي دانشگاه ازاد اسالمي كاشانعطوفي  محمدرضا

 
ghassemy@ymail.com 

 

اجتماعي يكي از پديده هاي سوءعصر حاضر است كه هم اكنون در دنياي امروزي درحال گسترش است وباعث شده است آسيب :چكيده

كه تاثير مخربي برروي فرايند آن جامعه بگذارد وعالوه براين باعث بوجود آمدن يك جامعه ناامن ومشكالت اجتماعي ورواني فراواني شده 

ضمن بررسي . انه راهگشاي مناسبي براي ايجاد يك جامعه سالم وامنيت اجتماعي بوده استبررسي آسيب اجتماعي ونقش پيشگير.است

ي ورسيدن به مقوله آسيب شناسي وعوامل بوجود آورنده وآثار سوءآن به ارائه پيشنهادات كاربردي وعملي درباب مقابله باآسيب اجتماع

 درجامعه پرداخته است امنيت اجتماعي 

 امنيت اجتماعي-جامعه -رواني-مشكالت اجتماعي –ناامني -هاي اجتماعيآسيب  :واژگان كليدي 
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 مقدمه

همزمان با گستترش انقتالب عتنعتي و    . مسئله مربوط به آسيبهاي اجتماعي از ديرباز در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است

دار  واستها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شتديد و دامنته  گسترش دامنه نيازمنديها ، محروميتهاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خ

  .فستتتتتاد ، عصتتتتتيان ، تبهكتتتتتاري ، ستتتتترگرداني ، دزدي و انحتتتتتراا جنستتتتتي و ديگتتتتتر آستتتتتيبها شتتتتتده استتتتتت   

 

شود برخي از اين انواع در برختي   هر چند اكثر مشكالت اجتماعي انواعي تكراري در طول نسلهاي مختلف هستند، اما چنانكه مشاهده مي

از سوي ديگر از آنجايي كه يكستري   .اند اهميت بيشتري پيدا كرده است و حتي برخي انواع اين آسيبها در نسلهاي بعدي زاده شدهنسلها 

علل غالب در هر جامعه وجود دارند كه نسبت به ساير علل اهميت بيشتري در بروز آسيبها دارند، هر چند از انواع متمتايز آستيبها ستخن    

 .شود پوشيهايي بين آنها ديده ميرود، اما عمدتا هم مي

 .بعد از تحوالت رنسانس در اروپا ،علوم انساني با شاخه هاي متعددي همچون جامعه شناسي به مرور زمان شكل گرفته وپديد امدند 

لتل وعوامتل   از آن زمان به بعد بود كه علت يابي آسيب ها وانحرافات شكل آكادميك به خود گرفت و انديشمندان ومتفكتران دربتاره ي ع  

 .اختالل در نظم و نظام جامعه به ارائه ي نظرات وايده هاي خود پرداختند

هم اكنون رشته جامعه شناسي با گرايش هاي متعدد ،عهده دار شناسايي  وضعيت جامعه در حالتهاي گوناگون است  از همين روست كه 

معه دارد تا با اين  شناخت به درمان آستيب هتايي بپتردازد كته     سعي در شناسايي حاالت بيمار گونه جا"جامعه شناسي انحرافات "شاخه 

 .جامعه را از مسير تعادل خارج مي سازد

متفكران غربي مي باشند كه تئوري هتاو  نظترات آنتان همتواره     (آسيب شناسي اجتماعي)بدون ترديد اكثر نظريه پردازان اين رشته علمي

 .مورد استفاده و بهره برداري قرار گرفته است

ب هاي اجتماعي  بحث ومطالعه درباره ي علل بيماري و عوارض و عالئم غير عادي است ،كه درمباحتث  اجتمتاعي اختتالل هتا ،بتي      آسي

 :نظمي ها و نابساماني ها ي اجتماعي رابا سه هدا عمده ي زير بررسي مي كند 

 مطالعه وشناخت آسيب ها و علل پيدايش آن .1

 سازي محيط زندگي جمعي در جامعه با هدا بهپيشگيري از وقوع انواع انحرافات .2

 1درمان انواع انحرافات با بكارگيري روشهاي علمي واستفاده از شيوه هاي مناسب.3

 (12،شماره1331آقايي ،محمد رضا ت1)

گيرد كه بنابراين ،مطا لعات آسيب شناسي اجتماعي با هدا تشكيل وتامين سه گانه شناسايي ،تشخيص و پيشگيري  يادرمان عورت مي 

 .در برآيند آن ارائه پيشنهاد و راه حل هاي مناسب براي رفع افات و آسيب هاي اجتماعي و دفع آسيب هاي محتمل است

 بيان مفاهيم و توضيح پيرامون آن ها

 آسيب شناسي اجتماعي مفهوم جديدي است كه از علوم زيستي گرفته شده است و مبتني برنشانه هايي است:آسيب شناسي اجتماعي

 1.كه دانشمندان بين بيماري هاي عضوي و انحرافات اجتماعي قائل مي شوند

 (213بروس كوئن،ترجمه غالمعباس توسلي،. 1)

 :هم چنين در تعریفي دیگر از آسيب شناسي چنين آمده است

 آسيب شناسي عبارت است از مطالعه ي بنيان كاركردهاي نابسامان در علوم پزشكي به بيان ديگر مطالعه ي 

 .رآيند ها و علل امراض استف

البته همانطور كه گاهي تشخيص دقيق مرض و تعيين فصل مميز آن با تندرستي كاري است دشوار،به همان نحو جامعه شناسي كته ايتن   

اعطالح را بكار گرفته وآسيب شناسي اجتماعي را عنوان كرده است در معرض وضعيت  بهنجار و مطلوب حيات اجتمتاعي توضعيتي كته    

بنابراين آسيب شناسي اجتماعي عبارت است از مطالعه ي نابساماني .راا از آن آسيب تلقي مي شودتبا دشواري هايي مواجه خواهد بودانح

و اختالل و عدم هماهنگي و تعادل در  كاركردهاي مربوط به كالبد حيات اجتماعي انسان ها آشكار است كه اعطالح آستيب شناستي ،از   

 :لوم زيست شناختي به عاريت گرفته شده است ديدگاهي كاركردي ،از ع

اما در مباحث جامعه شناختي ،هدا آسيب شناختي اجتماعي  را با تسامح شناخت كجرفتاري ،علل و عوامل ،انتواع و پيامتدهاي آن متي    

1.تخطي وسر پيچي از قوانين اجتماعي كجرفتاري اجتماعي ناميده مي شود:دانند كجرفتاري اجتماعي
 

 ( 11ت11، 1331 عديق سروستانيرحمت اهلل. 1)
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 .است... لغت انحراا هم بطورعام  به معني ميل كردن ،برگشتن،كشف كردن و:انحراا

. هر گونه رفتاري است كه با انتظارات جامعه يا يكي از گروه هاي مشتخص درون جامعته  منطبتق و هماهنتا نباشتد     :انحرافات اجتماعي

 .                                          كردن از هنجارهاست و هنگامي رخ مي دهد كه فرد يا گروهي معيارهاي جامعه را رعايت نكنندبعبارت ديگر انحرافات اجتماعي ،پيروي ن

 :انحرافات به دو دسته تقسيم مي شوند

 .انحرافاتي كه مجازات قانوني در پي دارند وجرم محسوب مي شوند.1

1.ا تعلق نمي گيردانحرافاتي كه مجازات رسمي به آن ه.2
 

 21بروس كوئن،غالمعباس توسلي، ص .1)

، آسيب هاي اجتماعي براي جوامع انساني اجتناب ناپذير 21انواع آسيب هاي اجتماعي را در جامعه داريم، برخي معتقدند كه در قرن  

است اما بايد يادمان باشد كه جامعه ما، اسالمي است و خيلي با جامعه جهاني قابل مقايسه نيست و نبايد از اين راه وضعيت خودمان را 

 . توجيه كنيم

 عتياد ا

يك هزار كيلومتر مرز مشترک با مركز توليد مواد مخدر دارد و كانال ارتباطي افغانستان با جهان كشور ماست، هر چقدر هم كه ايران 

وضعيت كنترل شود، اگر حتي يك درعد از چند درعد تن مواد مخدري كه ترانزيت مي شود، در كشور ما رسوب كند، مصيبت به وجود 

هيم و چه نخواهيم اين وضعيت وجود دارد و تنها راه فرار اين است كه شرايطي در كشور به وجود بيايد كه خواهان مواد چه بخوا. مي آورد

 .تاتقاضاي آن به حداقل برسداشته باشد مخدر وجود ند

  خشنونت
گذشتشان به حداقل رسيده  خشونت هاي خانگي و اجتماعي به فراواني ديده مي شود، مردم نسبت به هم نامهربان شده اند و تحمل و

در حالي كه در فرهنگمان . مردم در رفت و آمدهاي عادي خود نيز بي قراري مي كنند و آستانه تحملشان به حداقل رسيده است. است

  .تعارفات عجيب و غريبي وجود دارد، در حال حاضر در خيابان ها مي بينيم كه هيچ اثري از اين فرهنا باقي نمانده است

  بزهكاري
اين ميانگين سني نشان دهنده اين است كه اين بچه ها بعد از پيروزي . سال است و اين خيلي دردآور است 22ميانگين سني بزهكاران 

انقالب به دنيا آمده اند، بايد به اين موضوع پرداخت كه چه وضعيتي به وجود آمده كه نسل دوم انقالب، چنين شرايطي يافته است؟ چرا 

ياد شده است؟ چرا بچه هاي معصوم، فرار را بر قرار ترجيح مي دهند؟ در حالي كه قانون اساسي كشورمان تأكيد كرده كه فرار از خانه ز

از هر پنج ازدواج، يك طالق ثبت مي شود، چرا تجرد در جامعه افزايش  وضعيت طالق در ایران .نهاد خانواده بايد انسجام داشته باشد

د زندگي مي كنند، لزوماً آدم هاي فاسدي نيستند، اما بايد به اين نكته توجه كنيم، افرادي كه به شكل يافته؟ اگرچه آدم هايي كه مجر

 مجرد زندگي مي كنند جرأت و جسارت تشكيل زندگي مشترک را ندارند و اين امكان آسيب را زياد مي كند

ي منشأ بسياري از آسيب هاي اجتماعي است ،حضرت جوان نمي تواند تشكيل زندگي بدهد چون اشتغال و درآمد مناسب دارد و بيكار

از دست بيكار، هر كاري بر مي آيداين استاد دانشگاه تأكيد كرد كه سرآمار و ارقام دعوا نكنيم، بلكه با واقعيت هاي  مي فرمايند (ع)علي 

انقالب در روستاها كارهاي زيادي انجام شده  بعد از پيروزي»: وي به عنوان مثال به روستاها اشاره كرد و افزود.موجود جامعه كنار بياييم

است، راهسازي انجام شده، برق و آب فراهم شده مدرسه و درمانگاه ساخته شده اما هيچكدام از اينها نتوانسته جلوي مهاجرت از روستاها 

كند و شش ماه بيكار هستند، اگر  را بگيرد، چون اشتغال موجود در روستاها برايشان كفايت نمي كند، اغلب مردم روستا، شش ماه كار مي

درعد سرمايه گذاري كه در روستاها انجام شد، عرا ايجاد اشتغال در روستاها مي شد، با اين سيل مهاجرت به شهرها مواجه نبوديم  21

مهاجر اغلب در متأسفانه اين جمعيت »: مهاجرت و حاشيه نشيني ماجراي مهاجرت را در همين جا خاتمه يافته نمي داند و مي گويد .«

به اين خاطر انواع . حاشيه شهرها ساكن مي شوند، چون نه از لحاظ اقتصادي و نه از لحاظ فرهنگي نمي توانند جذب مركز شهرها شوند

اما : وي با تأكيد بر اينكه لزوماً همه حاشيه شهرها آسيب زا نيست، گفت .حلبي آبادها و حصيرآبادها در حاشيه شهرها به وجود مي آيد

 .حاشيه شهرها از پتانسيل تخريب بااليي برخوردار است 

خودكشي و خودسوزي آمار خودكشي و خودسوزي در دختران اخيراً نگران كننده شده است، اين سئوال قابل طرح است كه چرا براي 

 . دختران خود فضايي ايجاد كنيم كه دست به خودسوزي بزند و اين را راه نجات خود بداند؟

  .«وضعيت موجود اجتماعي كشور زيبنده جامعه ما نيست چون ما نه فقير فرهنگي هستيم، نه فقير اقتصادي »: دوي تأكيد كر
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: گفت« آيا شرايط اجتماعي موجود ما نتيجه جنا و تبعات اقتصادي، اجتماعي پس از آن نيست،»تبعات اجتماعي جنا بر جامعه ايران 

. سال گذشته است 11تمام شد و از آن تاريخ  16كشورمان تحميل شد اما جنا سال جنا يك بالي خانمانسوز است كه هشت سال به 

جنا را هم همين مردم، با همدلي و احساس مسئوليت اداره كردند ولي االن اين پارامترهاي مثبت وجود ندارد، چرا؟ اگر االن حادثه اي 

 . «تار مي شويمدر خيابان ببينيم، جرأت نمي كنيم واردش شويم چون مي دانيم كه گرف

منبع خاعي را نمي توانيم به عنوان مقصر قلمداد كنيم، همه مقصرند، قوانين، »: وي در مورد علت اعلي ايجاد چنين وضعيتي گفت

 در سال هاي. نمي توانيم با عنوان دوره گذار نيز شرايط كشور را توجيه كنيمدوره گذار : شرايط كشور . «يرهدولتمردان، مردم، نهادها و غ

 11تا . سالگي رسيده كه دانشگاه، كار و مسكن مي خواهند 13-22االن آن جمعيت به . با باالترين نرخ رشد جمعيت مواجه بوديم 12-11

سال ديگر با انبوه فوق ليسانس و دكتراي بيكار مواجه هستيم كه در دانشگاه نه مهارت زندگي را ياد گرفته و نه معلومات علمي و درستي 

در مواجهه با بزهكاري با جوان بدبخت برخورد مي شود در عورتي كه . ت و اين خودبسترساز انواع آسيب هاي اجتماعي استفراگرفته اس

من از سال هاي »: وي با يادآوري يكي از سخنراني هاي خود در سال هاي گذشته گفت .بايد بدانيم او علت نيست بلكه خود معلول است 

است چون با رشد انبوه جمعيتي مواجه هستيم كه زندگي، خانه، شغل، فراغت، تفريح و غيره  ، دهه بحران31پيش گفتم كه دهه 

اما ما با توجه به درآمد انبوه نفتي و غيرنفتي و درآمدي كه داريم نمي توانيم نيازهاي او را برآورده . خواهد و همه اينها هم حق اوست مي

وقتي براي جوان تفريح سالم ايجاد نكنيم او به .ير و اعمال مديريت بهينه مشكل داردل اقتصادي ندارد، بلكه در تدبككنيم، كشور ما مش

 . «هاي تيمي و غيره در مي آورد سمت تفريحات ناسالم مي رود، وقتي محدودش مي كنيم سر از زيرزمين ها و خانه

با برنامه ريزي دقيق مي توان »: نست و افزودعلل و عوامل ايجاد آسيب هاي اجتماعي يكي از علت هاي اعلي آن را مسائل اقتصادي دا

فقدان سرمايه اجتماعي و يا تقليل رفتن آن از علل ايجاد آسيب . اما علل اجتماعي را نبايد ناديده گرفت. موانع اقتصادي را برطرا كرد

اين حرا در »: ه كرد و گفتاشار "خيلي زرنگي مواظب كاله خودت باش تا باد نبرد"وي به اين ضرب المثل كه . «هاي اجتماعي است

 .«در عورتي كه قبالً اينگونه نبوده است . ذهن تك تك ما ايجاد شده كه تنها به رفاه و منافع خودمان فكر كنيم

دين اسالمي دين مداراست، پيامبر اسالم، پيامبر رحمت است، فرهنا ما نيز فرهنا غني ايثار، محبت، عفا و عميميت »فقر فرهنگي 

. ر فرهنا اسالمي، در فرهنا ايراني نيز جز اين ها نيامده است، مگر پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك غير از اين مي گويدعالوه ب. است

 .«اين فرهنا اسالمي و ايراني با اين ويژگي هاي مثبت بايد از ابتدايي ترين سطح در كتاب ها و زندگي تك تك ما وارد شود

 11خانواده، مدرسه و جامعه سرگردان است، خود ما بسترساز اين بحران هويت هستيم، از نوجوان  جوان ما بين»بحران هويت جوانان 

درباب جلوگيري از بروز آسيب هاي  اقدامات پيشگيرانه .«ساله چه انتظاري داريم وقتي در اين فضاهاي متناقض قرار مي گيرد 

 اجتماعي
 :بيشتر پيشنهاد مي كندآسيب هاي اجتماعي ات ذيل رااز بروزنويسنده با توجه به آسيب هاي برشمرده فوق پيشنهاد 

سازمان هاي آموزش و پرورش ، بهزيستي ، نيروي انتظامي ، قوه قضائيه ، سازمان زندان ها ، شهرداري ها، شوراهاي محلي و بومي ، -1

 هماهنگي بيش ترو دقيق تر برسندبايد به منظور اجراي برنامه هاي عملي پيش گيرانه با هم به ... سازمان امور جوانان و

عدا و سيما ، رسانه هاي محلي و جمعي و سراسري مي بايست با آگاهي دادن به خانواده ها ، براي نظارت و كنترل بيشتر آنان بر -2

هنا سازي فرزندان و گوشزد كردن ميزان مجازات جرايم در عورت ارتكاب جرم توسط آنان ، مقدمات يشگيري را از نهاد خانواده ، فر

 د.ينداشته و كنترل بيش تري اعمال نما،  باز دچه بسا خانواده هايي كه با دانستن اين موارد ، فرزندان خود را از انحرافات. نمايند 

نيروهاي انتظامي در محل هاي جرم خيز با اتخاذ تدابير امنيتي بيش تر و اقداماتي به -3 باز داشته و كنترل بيش تري اعمال نمايند 

منظور كمك به خانواده ها، بخصوص نوجوانان و جواناني كه در معرض آسيب قرار دارند ، مي تواند اثر قابل توجهي بر كاهش جرايم ايفا 

  نمايد

يكي ديگر از موارد قابل مالحظه اطالع رساني شفاا رسانه هاي جمعي براي تشويق جوانان با اعالم تسهيالت و فرعت هايي كه جامعه -4

 ان قرار داده است مي تواند زمينه هاي ارتكاب تخلف را در جوانان به ميزان قابل ذكري كم نمايدبراي آن

نيروي پر تالش پليس در عورت تجهيز به ادوات الزم براي مقابله جدّي با باندهاي مخوا انواع گوناگون بزهكاري اجتماعي در جامعه -2

 . عي استاز ديگر موارد مؤثر در حوزه كاهش آسيب هاي اجتما

 ايجاد بسترهاي آموزشي براي زوجين در طول زندگي براي جلوگيري از كشمكش و طالق مؤثر بر تربيت فرزندان-1

  توجه حاكميتي به اهميت سرمايه گذاري هاي فرهنگي براي نسل جاري و جوان در رسانه هاي گروهي-6
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و ادامه ي پروسه ي آموزش پدران و مادران در مقاطع تحصيلي ،  ايجاد مراكز ترقيبي آموزش زوجين براي تربيت مناسب تر فرزندان-3

  ...بلوغ جسمي ، ازدواج و

توجه به لزوم آموزش مهارت هاي زندگي به پسران و دختران براي آشنايي با وضعيت مردان و زنان از نظر روحي و جسمي با تبيين -1

 . ي زناشويي زوجيننياز آنان به هدا و نيز اثرمسائل جنسي در تثبيت وضعيت زندگ

 ايجاد و استقرار مداوم مراكز مددكاري حرفه اي در تمامي محل ها با توجه به فراواني جمعيتي آن منطقه-11

يعني تشكيل خانواده و زندگي ( ص)ايجاد بسترهاي مناسب ازدواج جوانان با تشويق و ترقيب براي برپايي سنت مقدس پيامبر اكرم -11

 مشترک

 ي ازطريق تبليغ ،تاريخ،فرهنا ،آداب وسنن اجتماعي وزبان وادبياتتحكيم هويت مل-12

 تاكيد برنقش ارزش حجاب وعفاا به عنوان تضمين امنيت اجتماعي-13

 تحكيم مباني مذهبي ،اخالقي واعتقادي به عنوان مهمترين عامل تامين امنيتي-14

 ديد كننده امنيت اجتماعياهتمام به آموزش مسائل بزهكاري به عنوان آسيب هاي اجتماعي وته-12

 رعد كردن اطالعات واخبار مربوط به امنيت اجتماعي وانتقال آن به دانش آموزان-11

 تبليغ وتحكيم جايگاه وعملكرد نيروي انتظامي به عنوان تامين كننده امنيت اجتماعي مردم-16

 نيروي انتظامياهتمام به افزايش آگاهي اجتماعي دانش آموزان ازطريق ارتباط وهمكاري با -13

 تشريح جايگاه قانون وهنجارهاي اجتماعي به عنوان مباني امنيت اجتماعي-11

 گنجاندن فرهنا امنيت اجتماعي دركتاب درسي-21

 كمك به فرد درفرآيندهاي دروني سازي ارزش ها وباورداشت هاي بنيادين جامعه-21

 كسب وحفظ پايگاه هاي اجتماعي الزم است آموزش رعايت نقش ها كه عبارتند ازالگوهاي رفتاري كه براي-22

 آموزش نحوه تامين نيازهاي جسماني واحتياجات به شيوه اي كه پذيرش اجتماعي داشته باشد-23

 كمك شود تا دانش آموزان آرزوهايي كه ارزش ها وهدا هاي مورد تاكيد جامعه را دربرمي گيردرادرنظر داشته باشد-24

 ننتخاب دوست توسط فرزندانشاكنترل و نظارت والدين در ا -22

 ...هاو كنترل و پيگيري كردن علل تأخير مراجعت فرزندان به خانه، نظارت بر شب نشيني -21

 رسيدگي و نظارت به درس و محيط مدرسه جوانان با همكاري مديران و معلمان؛ -72

 .به فرزندان؛ يعني ازدواج و كمك روحي و مالي( ص)تشويق جوانان به امر مقدس سنت پيامبر  -72
 شناسایی مشکالت نوجوان و جوانان

راهكارهاي ارائه شده نيز براي همين قشر ارائه مي   از آنجايي كه، بيشترين آسيب هاي ارتكابي از سوي نوجوانان و يا جوانان مي باشد،

. نوجوانان وجوانان امري الزم و ضروري استگيرانه فوق، شناسايي راهكارهايي براي شناخت نوع مشكالت  عالوه بر اقدامات پيش  .گردد

 :مواردي چند در اين زمينه مطرح است

آن،  ارضا نشدن اين نيازها ويا ارضاي ناقص. شناخت نيازهاي رواني و كيفيت ارضاي اين نيازها در شادابي و نشاط فرد بسيار مؤثر است-1

 وي را به انحراا مي كشاندكرده،   فرد تلخ كام اثرات نامطلوب برجاي گذاشته،زندگي رابه

 توجه به مشكالت جسماني فرد، مشكالتي همچون اختالل در گويايي، بينايي، شنوايي، جسماني و عقب ماندگي ذهني-2

 توجه به مشكالت آموزشي، مانند ناتواني در يادگيري، ترک تحصيل، افت تحصيلي، بي توجهي به تكاليف درسي و تقلب در درس-3 

عاطفي، رواني، همچون افسردگي، خيال بافي، بدبيني، خودكم بيني، خودبزرگ بيني، زود رنجي، خودنمايي، ترس،  توجه به مشكالت-4

تماس تلفني و نامه نگاري توجه به مشكالت اجتماعي ،-2توجه به مشكالت اخالقي،   اضطراب، پرخاشگري، حسادت، كم حرفي و وسواس

خود ارضايي، چشم چراني، فرار از  امروزي تحت عناوين متفاوت پارتي ر مجالس،با جنس مخالف، معاشرت با جنس مخالف، شركت د

ديدن فيلم هاي سكسي و فرار ناشي از فشارهاي   منزل، غيبت از مدرسه، اقدام به خودكشي، سرقت، دروغگويي، اعتياد، ولگردي و

 . از ديگر نكات قابل توجه اين موضوع است... ان و مديريت نشده ي خانه و مدرسه ، استعمال مشروبات الكلي و موادمخدر و روانگرد

مطالعه ي مفصل اين موضوع . حال اين پرسش مطرح است كه براي برآوردن خواسته هاي اين گروه ، به چه چيزهايي بايد توجه كرد 

 عنوان قابل احصاء و اعمال نظر كارشناسي است 11نشان مي دهد كه نيازهاي نوجوانان و جوانان در 

 ز به وجود هويت فردي و خانوادگي و اجتماعينيا-1
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  نياز به آرامش و احترام-2

  نياز به خانواده و تعلق به آن-3

 4. نياز به محبت و عطوفت واقعي

 -2 نياز به احساس امنيت روحي ت رواني و جسمي

 -1 به تشويق و تقدير و البته رهبري و نصيحت يازن

 -6 زندگي با روشنگري و آينده نگرينياز به مشخص بودن هدا و غايت خاص 

 -3 (انديشه هاي ديني ، مذهبي ، عقيدتي و فلسفي. ) نياز به اعتقاد و ايمان 

 -1 نياز به احساس استقالل با لحاظ محدوديت هاي عفلي و منطقي

 نياز به احساس بلوغ و توانايي و كمال در بين اطرافيان و شكوفايي-11

 ديگر نهادها چه وظايفي دارند؟

 غير از خانواده ، مدرسه و ساير نهاده هاي اجتماعي و حاكميتي مانند آموزش و پرورش ، عدا و سيما ، نيروهاي انتظامي و امنيتي ، وزارت

خانه هايي مانند ارشاد اسالمي ، سازمان هايي همچون بهزيستي ، يا حتي مجلس و قوه ي قضاييه ، هركدام در نوع خود وظايفي در اين 

 . دارندكه در ادامه به برخي از آن ها مي پردازيمارتباط 

ي اماكن برقراري ارتباط كارساز في مابين والدين با مربيان و خودداري از واگذاري امورتربيتي بچه ها ، تنها به مدرسه يا خانواده ؛ راه انداز

انتخاب تنبيه اخراج براي دانش آموزان و مشاوره ي اثرگزار در محالت و مراكز آموزشي ؛ جدي گرفتن موضوع فرار از تحصيل يا 

دانشجويان و اطالع رساني مناسب و به هنگام خانواده يا مدرسه ؛ آموزش نيروهاي مرتبط با انتظام اجتماع براي شناسايي مشكالت و نحوه 

ر ديگران ؛ متعادل ساختن ي برخورد با آن ها ؛ در نظر گرفتن لزوم توجه به عفت عمومي و مجازات مفسدين در منظر عموم براي تنذي

با تكيه بر حرمت هاي فردي و اجتماعي ؛ ايجاد بسترهاي « امر به معروا و نهي از منكر»فضاي آرام اجتماعي با تقويت معنوي و اعولي 

يجاد جاذبه و با در نظر گرفتن اولويت شغل براي آحاد جامعه ؛ ا... مناسب امنيتي از قبيل امنيت آتيه ي شغلي ، حرفه اي ، اقتصادي و 

تقويت روحيه ي كار در شهر هاي كوچك با رويكرد بازدارندگي از مشاغل گذري و كاذب كه موجب حجوم به كالن شهر ها شده است ؛ 

برپايي و فعال نگه داشتن مراكزي براي ورزش ، تفريح ، مشاوره و آموزش مهارت هاي زندگي با توجه به اثر اين كنش بر پركردن اوقات 

راه اندازي مراكز ارايه ي تسهيالت مالي و اعتباري ازدواج يا مسكن و البته اشتغال ؛ تحت پوشش قرار دادن جوانان در قالب هاي فراغت ؛ 

حمايت بيمه اي و تأمين اجتماعي ؛ آماده سازي زندانيان براي بازگشت سالم به جامعه و ايجاد زمينه هاي پذيرش آنان در بين مردم ؛ اين 

 كه عيناً يا كالً توسط اكثر انديشمندان علوم اجتماعي و حتي متخصصان قضايي براي پيشگيري مطرح بوده است ها مواردي است

 :نتيجه گيري

بردانش باتوجه به اينكه نفوذ زيادي  وساير نهادها وازهمه مهمتر مدرسه درپايان نتيجه مي گيريم كه خانواده،مدرسه،آموزش وپرورش

دانش آموزان درمدرسه ويا امور مرتبط با مدرسه مي گذرد پس بايد عالوه برارتباط نزديك با خانواده كه خود آموزان دارند ووقت زيادي از

طراحي وپي ريزي نمايد وبا شناخت يكي از عوامل پيشگيري از آسيب اجتماعي ،طرح وبرنامه هاي كارآمدي رادرزمينه هاي مختلف 

فعاليت فوق برنامه نمايدومهمتر از اين جامعه پذيري عحيح ورشد محور از لحاظ فردي استعداد آنان،آنها را تشويق وترغيب به تحصيل و

واجتماعي داشته باشد تاعالوه بر تربيت افراد متخصص با پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي جامعه اي داراي امنيت اجتماعي واخالقي را 

 ايجاد كند
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