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 فرهنگی  پدیده خشونت در بستر خانواده و راهکارهای مقابله با آن –بررسی روانشناختی 

 ، مژده طالبیگی فاطمه طالبیگی
  

 چکیده

نماید که در فرهنگ  نیاز افراد به قرار و آرامش ایجاب می. ترین واحد اثربخش حمایتی و تربیتی است خانواده کوچکترین واحد اجتماعی اما مهم

گونه که احساس امنیت، اطمینان، سالمت، حمایت و رضایت را برای طرفین به ارمغان آورد، شکل  خانواده رابطه مبتنی بر عقل و عاطفه آن

امروزه شواهد بسیاری حاکی از . شود این هدف جز با ایجاد محیطی آرام، مطمئن و به دور از خشونت برای همه افراد خانواده مؤثر نمی. دگیر

های فرهنگی و  مسئله خشونت یک آسیب جدی اجتماعی است که با وجود پیشرفت. باشد اختالل در روابط خانوادگی و خشونت ناشی از آن می

 . کند در جامعه خودنمایی می چنان فکری هم

آوری اطالعات از اسناد و مدارک مرتبط با این موضوع  برای جمع. است« تحلیلی -توصیفی»و روش آن « کاربردی -بنیادی»تحقیق از نوع 

عات دسته اول و آوری منابع و اطال روش تجزیه و تحلیل اطالعات بدین گونه است که در گام نخست با جمع. فیش برداری و استفاده شده است

 . شود ی خشونت پرداخته می ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با پدیده مستند و چیدمان آنان در کنار یکدیگر، به تحلیل و تبیین زمینه

 حاکی از آن است که در خشونت و پرخاشگری پدیده عوامل متعددی ازجمله عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، محیطی و اجتماعی در آن نقش

 . ترین متغیرهای تأثیرگذار در بروز آن است ای یکی از مهم اما در میان این عوامل، یادگیری مشاهده. دارند

آمیز را در بستر خانواده و محیط اطراف یاد های این تحقیق نتیجه می گیریم خشونت آموختنی است و فرد رفتارهای خشونت بر اساس یافته

های اجتماعی ها نسبت به آسیببتدا باید از این بسترها آغاز و سعی در فرهنگ سازی و آگاهی خانوادهگیرد، بنابراین برای کاهش آن ا می

 .    خشونت نمود

 خشونت، خانواده،فرهنگ، آسیب اجتماعی :واژگان کلیدی
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Abstract 

While family is the smallest social unit, it is the most effective unit of support and training. The need for 

calmness and peace requires a relationship based on reason and emotion in a family to provide security, 

safety, health, protection and satisfaction for all family members. This goal can only be achieved through 

creating a quiet, safe and violence-free environment in the family. Today, evidence suggests that family 

relationships are disturbed by violence. Furthermore, this issue is a serious social damage, which is still 

found in societies despite cultural and intellectual developments. 

This fundamental and practical research was performed using descriptive and analytical methods. Data 

collection was conducted using information and documents related to this subject. Data analysis was 

carried out through collecting first-hand and valid resources and information and organization of the 

collected data to analyze and explain the areas and outcomes of violence and its preventive strategies. 

In this research, various genetic, physiological, environmental and social factors are involved in violence 

and aggression, among which observational learning was one of the most important variables. 

According to the results of this study, violence is a learned behavior and individuals learn violent 

behaviors in the context of family and the surrounding environment. Therefore, culture building and 

raising the awareness of families toward social damages could be applied to reduce violence. 
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Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مقدمه

. کند این مسائل بخش عظیمی از وقت و انرژی جامعه را درگیر خود می. شود ای توسط برخی مسائل اجتماعی تهدید می هر جامعه

عنوان یک مسئله اجتماعی آثار نامطلوبی بر جسم و روان  است؛ خشونت به  یکی از مسائل اجتماعی مهم جوامع امروزی خشونت

زند و شامل تحقیر و توهین،  خشونت رفتاری است که در جهت آسیب رساندن به دیگران از فردی سر می. گذارد افراد باقی می

  (.1  : 31  صدیق سروستانی،)باشد  تجاوز و ضرب و شتم، تخریب اموال و دارایی و قتل می

های دینی، نژادی و در تمام سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی  خشونت در تمام مناطق جغرافیایی و در میان تمام گروه

ی حضور جدی پدیده خشونت در ایران، حداقل در اشکالی  دهنده شده از سوی مراجع رسمی نشان آمارهای ارائه. شود می  مشاهده

دهد  ی آماری خشونت در اشکال قتل و خودکشی نشان می یک نگاه گذرا به مقایسه. و نزاع است چون قتل، خودکشی، فرار از خانه

چنین میانگین خودکشی در  هم. بوده است  /46بوده و در ایران ( در صد هزار نفر) 3/3میانگین قتل در جهان  222 که در سال 

ای تا میانگین  مالحظه ارقام ذکرشده در ایران فاصله قابل گرچه. شده است گزارش 4/ 4درصد و در این  6 /1این سال در جهان 

 (.22 - 2 :  1  ودیعه و باشتنی،)جهانی دارد اما این ارقام هشداردهنده است 

ای است که عوامل متعددی ازجمله عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، محیطی و اجتماعی در آن  پدیده پیچیده 6خشونت و پرخاشگری 

ترین متغیرهای تأثیرگذار  ای یکی از مهم شده است، یادگیری مشاهده میان عوامل متعددی که تاکنون شناساییاما در . نقش دارند

 (.4 :   2 ، 4و ارون 1هیوزمن)در بروز خشونت و پرخاشگری است 

ترین نهادهای مؤثر در  خانواده یکی از مهم. است  شود، خانواده اولین مکان اجتماعی که پایه تعامالت بعدی کودک در آن نهاده می

ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و  محیط خانواده بادوام. گاه زندگی اجتماعی است ترین تکیه تربیت و رفتار آدمی و مهم

پایگاهی برای آسایش عنوان نهادی مقدس و  ساز رشد عاطفی، اخالقی، جسمانی و اجتماعی آنان است و خانواده به نوجوانان و زمینه

 (. 3  کار، )تواند تصویر آرام خانه را درهم شکند  هست اما خشونت می

ها در  دهد که خشونت در روابط افراد خانواده جایگاه بارزی دارد اما باید در نظر داشت که اشکال و شدت آن تحقیقات نشان می

شود که خانواده نتواند به عملکرد  های درون خانواده باعث می نبحرا. های مختلف باهم متفاوت است ها و خانواده جوامع، فرهنگ

 (. 6:  3  مشکاتی و مشکاتی، )اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخالقی به مجموعه عناصر خویش عمل کند 

ن، فرزندان نظر از اثرات خشونت بر روی همسرا صرف. شود خشونت در خانواده سبب ایجاد چرخه خشونت و گردش نسلی آن می

دهد  ازآنجاکه تحقیقات نشان می. شوند نفس پایین می دچار مشکالتی از قبیل پرخاشگری، بزهکاری، افسردگی، اضطراب و عزت

باشد،  های پرخاشگر می شده از سوی فرزندان در خانواده درپی نوعی بازتولید الگوهای ارتباطی تجربه های پی پرخاشگری در نسل

رسد که جهت پیشگیری و حمایت از  بنابراین، چنین به نظر می. های خشن احتمال زیادی دارد ر در خانوادهتکرار الگوهای پرخاشگ

اجتماعی خشونت در کودکان، اولین گام  -های کالن جهت ترمیم و اصالح آثار روانی مشکالت رفتاری کودکان قبل از صرف بودجه

 (.163-146: 222 ، 1و فرارو 3جانسون. )تهاس ها و راهنمایی و آموزش به آن شناخت این خانواده
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گرایی مؤثر است؛  استحکام نظام خانواده از عواملی است که به خاطر فرآیند اجتماعی کردن صحیح فرد، در اجتناب از خشونت

ن نهاد نابراین تعادل در ایب. کند های زیادی می را دچار تناقض تزلزل و بحران در نظام خانواده چون نظام فکری و ذهنی فرد

ها  بااهمیت، و ایجاد الگوهای رفتاری و تربیتی مناسب که جانب توازن را مراعات کند نقش بسزایی در کاهش بسیاری از خشونت

  .کند ایفا می

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

. خشکی خشونت ازنظر لغوی به معنای درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، سختی و تندی و تیزی، سخت رویی، خشم، غضب،

 (.  11: دهخدا)شده است  درشتی کردن، تندی کردن تعریف: خشونت کردن

های واردشده و حضور موجود  رسانی، ماهیت جسمانی آسیب در تعریف بنیادین خشونت به تعدادی از عناصر ازجمله قصد آسیب

باور یا  آشکار تهدید جسمانی و قابل تر خشونت با این شکل تعبیر شده است؛ هر نوع نمایش طور دقیق به. زنده توجه شده است

خشونت . استفاده عملی از آن نیروی جسمانی باهدف واردکردن آسیب جسمانی به یک موجود زنده یا گروهی از موجودات زنده

بار جسمانی برای یک یا چند موجود زنده است که درنتیجه عمل خشن نمایش داده نشده  چنین شامل نمایش پیامدهای زیان هم

 (. 6:  3  ، 2 برکویتز)خشونت مبادرت عمدی به ایراد آسیب جسمانی به دیگران است . پیوندد قوع میبه و

شناختی مرتبط با  های روان در قسمت زیر تعدادی از نظریه. شده است ها و نظریات مختلفی در مورد مسئله خشونت ارائه دیدگاه

 .شده است کننده آن بررسی خشونت و عوامل تعیین

 11خشونت ذاتی نظریه -1

ها در مورد علل بروز خشونت انسانی است به این نکته تأکید دارد که موجودات انسانی  ترین توجیه این نظریه که یکی از قدیمی

هایی که غریزه مرگ طلبی را در فرد  فروید باور داشت که تکانه . اند شده ریزی طور ذاتی برنامه برای بروز رفتارهای خشن از پیش به

رسند و  زودی به سطحی ویرانگر می تناوب رفع و آزاد نشوند، به که به گردند، درصورتی کنند، در طی زمان انباشته می میایجاد 

 (. 1: 33  شاکرین، )شوند  رسان به خود و دیگران می موجب بروز اعمال خطرناک و آسیب

 شده مثابه رفتار اجتماعی آموخته پرخاشگری به -2

شود؛  اولین بار توسط بندورا مطرح شد، بر این فرض استوار است که مشاهده خشونت باعث یادگیری آن میاین نظریه که برای 

 :کنند او معتقد است به سه دلیل افراد پرخاشگری و خشونت می .آورد یعنی خشونت، خشونت به بار می

 .گیرند عنوان یک واکنش فرامی افراد از تجربیات گذشته خود پرخاشگری را به . 

 .کنند اد از انجام پرخاشگری پاداش موردنظر خود را دریافت میافر . 

 .سوی پرخاشگری سوق داده است شرایط اجتماعی و محیطی خاص، افراد را به . 

 .آموزند ازنظر بندورا افراد خشونت و پرخاشگری را مانند هر رفتار دیگری در فرایند اجتماعی شدن و در تعامل با محیط می
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شوند، یعنی یادگیرنده بدون آنکه عمل آشکاری را  طور جانشینی کسب می های آدمی به بسیاری از یادگیریبندورا معتقد است که 

خواندن کتاب و مجله و تماشای تلویزیون و مشاهده هرگونه فعالیت در اینترنت و . گیرد خود صورت می انجام دهد یادگیری خودبه

 (.36:   1 ،  بندورا)دهند  تشکیل میترین منابع جانشینی یادگیری را  فضاهای دیگر، مهم

 نظریه سیستمی -3

 :این قضایا عبارتند از. کند دهد، مطرح می ها با خشونت را نشان می ای که ارتباط نظریه عمومی سیستم هشت قضیه   اشتراوس

 ناامیدی و تضادهاهای شخصیتی،  برای مثال، ساختارهای هنجاری، ویژگی. خشونت میان اعضای خانواده دالیل زیادی دارد - 

 .شود تر از آن چیزی است که گزارش می ها بیش خشونت موجود در خانواده - 

 .شود شود و یا نادیده گرفته می ها انکار می های موجود در خانواده تر خشونت بیش - 

 .شود خشونت از کودکی، از والدین، اقوام و سایر کودکان آموخته می -6

 شود های عمومی تحکیم می اعی و در رسانهخشونت از طریق روابط اجتم -1

 .خشونت ممکن است نتیجه مثبت داشته باشد، یعنی فرد به نتایج دلخواه برسد -4

 .انجامد که با هنجارهای خانواده در تضاد قرار گیرد به تضاد و خشونت مضاعف می کاربرد خشونت هنگامی - 

ها  شوند که نقش خشن را در شرایطی به عهده بگیرند که دیگران از آن تر تشویق می اند بیش کسانی که برچسب خشونت خورده -3

 (.21 -1  : 1 1 اشتراوس، )انتظاری دارند همچنین 

کند به اعتقاد بسیاری از متخصصان آموزش، افزایش خشونت در مدرسه ناشی از جریان آموزشی  گزارش می( 116 ) 6 استفان

شود و  ها منعکس می نیست بلکه نشانگر عواملی چون تغییرات اجتماعی، فروپاشی کانون خانواده و تقلید خشونت از آنچه از رسانه

 .ن استبار والدی چنین تقلید از رفتارهای خشونت هم

کنند و قادرند استعدادهای نهفته وی را شکوفا یا  معتقد است که والدین تجارب افتخارآمیزی را برای کودک ایجاد می 1 مینوچین

صورت  ها به که آن طوری حال یکنواختی را برای پرورش کودکان حفظ نموده، به تواند تغییر و درعین خانواده می. سرکوب نمایند

: 11  مینوچین، )های محکم و کافی داشته باشند  بار نیایند و برای رشد و تطابق با محیط ریشه« ن بیگانهای در سرزمی بیگانه»

 (.ترجمه دکتر باقر ثنائی  3

تواند  ای که تحصیالت و آموزش می گونه تری ارتباط دارد، به شده کم کفاشی معتقد است که سطح تحصیالت باالتر، با خشونت اعمال

ها  پایین بودن سطح اقتصادی، وضعیت شغلی و بیکاری از طریق مکانیسم. کننده باشد آمیز کمک تارهای خشونتدر جهت تغییر رف

ترین علل اعمال خشونت بیکاری است، افراد بیکار  یکی از مهم. شود مختلف و اثر بر یکدیگر سبب بروز خشونت علیه فرزندان می
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ه و درگیر فشارهای روانی هستند، به همین دلیل خشونت خود را متوجه اعضای نفس کمتری داشت ویژه مردان معموالً اعتمادبه به

 (.11: 16  به نقل از کریمی و همکاران،  31  کفاشی، )دهد  نوبه خود خشونت را افزایش می فقر خانواده نیز به. کنند خانواده می

که ناشی درآمد، تحصیالت،  ن های تهرانی بیش از آ هنشان داد که خشونت در خانواد(  3  )زاده اقدم  نتایج تحقیق چلبی و رسول

وجود همدلی، همگامی، . ای در خانواده و بیرون از خانواده است تر ناشی از عوامل رابطه طبقه اجتماعی و استرس باشد، بیش

 .شود های اجتماعی در نوجوانان می بختی در سطح خانواده و گروه مانع از آسیب همفکری و هم

ها دچار دو دسته  در ارتباط با مشکالت ناشی از مواجهه کودکان با خشونت خانگی نشان داد که آن 4 لعه ادلسونمطا 36نتایج 

مواجهه با خشونت خانگی سبب رفتارهای پرخاشگرانه . گردند هیجانی و مشکالت عملکرد شناختی و نگرشی می -مشکالت رفتاری

چنین  هم. شود در کودکان می( گرایانه رفتارهای درون)تر  ی بیش ارهای مهارشدهو ترس و رفت( گرایانه رفتارهای برون)و ضداجتماعی 

تری  ادراری، افسردگی و رفتارهای مربوط به خودکشی و مشکالت مزاجی بیش تر، اضطراب و شب نفس پایین این کودکان اعتمادبه

به نقل از وامقی و  111 ادلسون، )دهند  میاند، نشان  های خود در معرض مواجهه نبوده در مقایسه با کودکانی که در خانه

 (.21 : 34  همکاران، 

 روش تحقیق و بررسی

در این تحقیق عالوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و . تحلیلی است -تحقیق حاضر توصیفی

شده است که  ای استفاده طالعات از روش کتابخانهآوری ا برای جمع(. 16  دالور، )پردازد  چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

مراحل زیر در . های اطالعاتی است کتاب، مجالت تخصصی، مقاالت و بانک: شامل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع شامل

 : وتحلیل اطالعات انجام پذیرفته است تجزیه

 : ی اطالعات است که در دو بعد انجام پذیرفته استآور برداری که شامل جمع فیش( گردآوری منابع و پیشینه تحقیقات؛ ب( الف

 نظریات دانشمندان در مورد پدیده خشونت : اول

 .ی خشونت است ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با پدیده مربوط به استخراج زمینه: دوم

ها،  شده، زمینه های استخراج ها، آیه نظریهها و ارتباط  مدلل سازی و جواب به سؤاالت که در این مرحله با کنار هم گذاشتن داده( ج

 .پردازیم گیری از آنان می پیامدها و راهکارها را مستدل سازی نموده و درنهایت به نتیجه

 

 پیشنهادهاگیری و  نتیجه

نظریه . ترین متغیرهای تأثیرگذار در بروز خشونت و پرخاشگری است ای یکی از مهم طور که ذکر شد یادگیری مشاهده همان

آمیز، در  ای با رفتارهای خشونت فرد خشونت را در زندگی در خانواده. گوید خشونت آموختنی است نه ذاتی یادگیری اجتماعی می

ای در آموزش رفتارهای اجتماعی بهنجار و نابهنجار  محل زندگی فرد و محیط اطرافش معلم قوی. آموزد می... بازی با همساالن و

کنند، میزان  زندگی می( میزان باالی جرم و جنایت، افراد اراذل، اوباش و بزهکار)در مناطق آلوده چنین افرادی که  باشد، هم می
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شود و رفتارهای خشن را  های ناسازگارانه با جامعه می اگر محیط آلوده باشد فرد دچار ایده. خشونت و پرخاشگری باالتری دارند

 (.2 :  1  و و ذوالقدر، بابایی، ذوالقدر، ندرل)دهد  شیوه زندگی خود قرار می

همه این عوامل در تربیت فرزندان به سمت مثبت یا منفی دخالت . تربیت فرزندان، از اولین امور مهم خانه، مدرسه و جامعه است

خصوص  دارند؛ اما حقیقت آن است که تأثیر محیط فرهنگی  خانه و خانواده از میان این عوامل، به شکلی چشمگیر در تربیت و به

 .تر است تربیت دینی فرزندان افزوندر 

تک اعضای آن قوم و جامعه توسط خودشان وابسته کرده  که تغییر وضعیت یک قوم و ملت را به تغییر درونی تک قرآن کریم درحالی

پذیرفته  ی واحدی تربیتی که در آن سرپرست خانواده مسئول تربیت و اعضای خانواده متربیان وی هستند، منزله است، خانواده را به

 :است

اید، خود و خانواده  ای کسانی که ایمان آورده« ...یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَالئِکَةٌ»

 (.4تحریم، آیه سوره )هاست، حفظ کنید  ها و سنگ ویش را از آتشی که هیزم آن انسانخ

در روایتی مشهور و معتبر نزد عامه و خاصه ( ص)تأثیرگذاری شگرف والدین حتی بر فطرت فرزند، متن صریح گفته پیامبر گرامی 

شود، مگر اینکه پدر و  هر مولودی بر فطرت الهی متولد می« ...یُهَوِدانِهِ و یُنَصِرانِهِ کُلُ مَولودٍ یُولَدُ على الفِطرَةِ ، و إنّما أبَواهُ »: است

 (.6/6  البالغه،  شرح نهج)مادرش او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی گردانند 

عالیت و تعامل آنان با ی ف های فرهنگی و اجتماعی فرزندان بازتر از گذشته و دایره در این جهت مهم است که والدین بدانند محیط 

یافته است؛ عواملی  درواقع عوامل تأثیرگذار بر افکار، کردار و گفتار فرزندان، به شکلی چشمگیر افزایش. تر شده است دیگران گسترده

 ... .ها و ، ورزشگاه...(رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، موبایل، تبلت و)ها  مانند گروه همساالن، رسانه

زدایی از محیط زندگی و تأمین نیازهای ضروری و  ول مهم برای جلوگیری از خشونت در جوانان و نوجوانان، تشنجیکی از اص

ها جرأت و اطمینان داد که  ن ها همیشه باید مورد تقویت قرار بگیرد و پس از هر شکست به آ روحیه آن. شده آنان است فراموش

ها را در  شود آن بار جوانان نمی این نکته توجه داشت که برای از بین بردن روحیه خشونت توانند پیروز میدان باشند، البته باید به می

تر به  ها باید جدی ها ناشی از نارسای در مناسبات رفتاری باشد، در مشاوره ها و خشونت اگر این پرخاشگری. محیط بسته قرار داد

 .عمق مسئله نگریسته شود

وپرورش، بهزیستی، مراکز  شونت به همکاری و مساعدت بسیاری از نهادها از قبیل آموزشعالوه بر خانواده، برای حل مشکل خ

های جمعی نظیر صداوسیما و جرائد  ، رسانه...( رسیدگی به مشکالت خشونت دیدگان و)شناسی و مشاوره، دستگاه قضایی  روان

ها در رابطه با   سازی و آگاهی دادن به خانواده جهت حساس نمودن، فرهنگ... ، نهادهای مردمی و...( طرح پیامدهای خشونت و)

 .های ناشی از خشونت نیاز است آسیب

های زندگی و آموزش نحوه برقراری ارتباط مؤثر با اطرافیان به کودکان و نوجوانانی که  توان با آموزش مهارت وپرورش می در آموزش 

ها و  چنین برگزاری کالس هم. خشونت و پرخاشگری آماده نموددر حال تحصیل هستند آنان را به برقراری روابط صحیح و بدون 

نظران حوزه سالمت روان با هدف بررسی رفتارهای رایج کودکان و  جلساتی از سوی انجمن اولیاء و مربیان مدارس و حضور صاحب

 .و همکاری در خانواده شود تواند منجر به ایجاد جوی سرشار از اعتماد ها می نوجوانان در خانواده برای اصالح و بازسازی آن

این مراکز با ارائه . شناختی خانواده در ارتباط با این مسئله ضرورت دارد از پیش خدمات حمایتی مراکز مشاوره و روان گسترش بیش

در  گرچه. ی سالم نقش مؤثری ایفا نمایند توانند در ایجاد و ترویج خانواده های دارای مشکل می خدمات حمایت خود به خانواده
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شده است، اما با توجه به روند رو به رشد مسائل اجتماعی خانواده و  هایی در این زمینه در سطح کشور انجام های اخیر تالش سال

ریزی و آموزش جهت افزایش سطح آگاهی و  هایی در جهت برنامه های خانوادگی، نیازمند تالش ها و انحرافاتی نظیر خشونت آسیب

های فرزندپروری بسیار  های آموزشی در ارتباط با شیوه چنین برگزاری کارگاه هم. باشیم گی به افراد میهای زندگی خانواد مهارت

کننده و  بهترین شیوه فرزندپروری، شیوه مقتدرانه است که والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل. مؤثر است

البته . نفس، فعال و خود نظم بخش باشند گرا، دارای اعتمادبه باکفایت، واقع شود که کودکان این شیوه باعث می. مقتدر نیز هستند

 .شود گیرانه و استبدادی باعث افزایش خشونت و پرخاشگری در فرزندان می های سهل باید متذکر شد که سبک

در زندگی پیچیده انسان امروزی ( شناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی از طریق روان)های مقابله با فشارهای روانی  فراگیری روش

. گویند شود که به آن فشار روانی می هرگاه تنش از حد تحمل افراد باالتر باشد، حالتی در فرد ایجاد می. یک نیاز ضروری است

که به  هایی هایی است که به منظور کنترل، تحمل، به حداقل رساندن و یا اداره کردن موقعیت منظور از مقابله با فشار روانی تالش

های مقابله با فشار روانی شامل شناخت درمانی، رفتار درمانی،  ترین شیوه مهم. آید رسند، به عمل می زا می نظر خطرناک و تنش

 .است... گیری از مکانیزم دفاعی مؤثر و بهره

ترس از آینده را به همراه وضعیت امروزی جامعه برای جوان . ای بیندیشد دولت باید برای وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان چاره

مرورزمان سبب  تواند برآورده شود سرکوب گردند و به شود که بسیاری از امیال و آرزوهایی که از طریق ازدواج می دارد و باعث می

 .ناهماهنگی در رفتار و ایجاد بسیاری از مشکالتی که امروزه شاهد آن هستیم، شود

موقع و بنا  ها به هایی شده است و این آسیب ها و آفت ای امروز دچار آسیب انهباورهای مذهبی جوانان در کشاکش دنیای رس

موقع در کارایی و اثر دهی  ها و عالج نشدن به بنابراین، براثر تراکم این آسیب. اند دهی نشده و ترمیم نگردیده ضرورت پاسخ به

اساس و پایه همه ادیان الهی بر دوستی و مهربانی، (.   : 16  نوربخش و مولوی، )باورهای مذهبی جوانان اختالل ایجادشده است 

اند که صفات اخالقی چون رحمت، مهربانی، صلح،  پیامبران الهی، همیشه و همه گاه بر آن بوده. استوارشده است... رحمت و مدارا و

ونت در روابط اجتماعی به هر های اسالم مسلمانان از خش که مثالً در آموزه در جامعه گسترش یابد چنان... صمیمیت و آرامش و

های معنوی خانواده از سوی نهادهای دولتی و  توجه به فرهنگ و ارزش.  اند شده شکلی بازداشته و به مدارا، عفو و رحمت دعوت

مفرح  های متنوع و ارائه برنامه. همواره از اهمیت بسزایی برخوردار است... غیردولتی نظیر ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، مساجد و

های اجتماعی و خانوادگی کمک کرده و افراد  توانند به رفع خشونت در اوقات فراغت چه در مراکز آموزشی و چه در سطح شهر، می

برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی   1جرای کامل و جامع ماده درنهایت ا. را با هنجارهای اجتماعی همراه سازند

های موجود در این بخش شاید گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف  های دینی و مذهبی و استفاده از سرمایهکشور با اتکا بر نهاد
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