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لح و های مبتنی بر صگذاریای مرتبط با حقوق بشر بر صلح جهانی و نوع دوستی و تمرکز بر ارزشهعلیرغم تمرکز سازمان   

گیرد. دوست ما می گردد که فضای پرداختن به صلح جهانی را ازمرتبط با خشونت، بحرانی محسوب می فراوانی پدیده های، دوستی

بود که  ا سختمبرای  نوشتیم.و در خبرنامه انجمن از صلح می توانستیم هدفمان را بر گستراندن صلح معطوف کنیمداشتیم می

گیریم، یآن قرار م ی که دربا این حال بازه زمان بخواهیم این واقعیت را بپذیریم که در شرایط موجود ناگزیر باید از خشونت گفت. 

نیز از  فتیم و گاهیشناختی مهم گادهای روانعموماً ما را به انتخاب موضوعی برای هر شماره خبرنامه سوق داده است. گاهی از روید

 ."های اجتماعیشناختی در بحرانمداخالت روان"فضای اجتماعی الهام گرفتیم. شماره قبلی خبرنامه را اختصاص دادیم به موضوع 

نیم. کتخاب ن انرا برای فصلنامه زمستا "خشونت"اجتماعی موجود، موضوع  –صالح بر آن دیدیم که با توجه به شرایط روانی 

 است!  "شادی بیشتر"توانستیم بگوییم موضوع ما کاش میتر از سایر عناوین دیدیم ولی را متناسب خشونت

ای پایانی اً در روزهگردد و عمدتفراخوان مرتبط با موضوع هر شماره ارائه می هر شماره، مدتی قبل از انتشار خبرنامه، طبق روال   

راخوان، فعد ارسال بخشونت دادیم، از چند روز موضوع رسد. این بار وقتی فراخوان به دست ما میهای پنالتی مطالب مهلت و وقت

ایط شر اد. گویف بزننرسید. گویا همکاران و دوستان زیادی آماده بودند تا از خشونت حرهای شما همراهان به دست ما مییادداشت

خشونتی  هانیم کهخود را اعالم کنیم و بگوییم چقدر خوا "به خشونتنه "شناختی سخت کنونی ما را واداشت تا در بستری روان

به  داریم. با توجهیممند و همراه، مراتب سپاس خود را اعالم جا از تمام دوستان دغدغهنباشد. مطالب بسیاری واصل شد که همین

دداشتهای ، در یا. با این حالگذاشتیمپوشانی زیاد مطالب واصل شده، به ناچار تعدادی را کنار محدودیت حجم خبرنامه و هم

 متفاوتی به تعاریف متفاوتی از خشونت یا سیستم های مختلف طبقه بندی بر خواهید خورد. 

وع اهمیت موض وست ما گردد که همکاران گرانقدری بنا به درخواای نیز میهای ویژهاین شماره عالوه بر بحث ویژه، شامل یادداشت

 . ید باشدها را برای ما قلم زدندکه امیدواریم برای شما، خواننده گرامی، نیز مفیادداشتدست به قلم شدند و این 

و  رتباط بیشتراشناختی روز، هایی است برای پرداختن به مسایل روانشناسی ایران حرکتی در امتداد حرکتخبرنامه انجمن روان   

، ل مطالبرساه در اچها ادامه داشته است. مشارکت شما در خبرنامه لرسانی که در این ساای در حوزه آگاهی و اطالعایجاد حلقه

  و باز نشر خبرنامه باعث دلگرمی ماست. چه در نقدها و پیشنهادها

 

 سردبیر
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 در مسیر جهانی بدون خشونت -1-2

 دکتر حمید پورشریفی

 شناسی سالمت دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعیدانشیار روان

 

ن و ر ناشی از آو آثا اجتماعی، به خشونت، عوامل موثر -ن نوشته، سعی شده است در قالب پاسخ به بیست پرسش، با نگاهی روانیدر ای

عنوان ن نوشته بهبه ای همچنین اقداماتِ پیشگیرانۀ الزم پرداخته شود. شکی نیست، مبحث از اهمیت خاصی برخوردار است و بهتر اینکه

 . طرح مساله نگریسته شود

 شود؟چرا االن به خشونت پرداخته می 

  هدف این نوشته چیست؟ 

 شود؟پرخاشگری، خشونت و آزار چگونه تعریف می 

 در این نوشته منظور از خشونت چیست؟ 

 ای با خشونت دارد؟ خشم چیست و چه رابطه 

  خشونت چه آثاری بر شاهدان و بازماندگان دارد؟ 

 د؟شوچه عواملی موجب افزایش شدت خشونت می 

  عامالن خشونت چه کسانی هستند؟ 

  خشونت از چه مصادیق پنهان، غیربارز یا غیرمستقیمی برخوردار است؟ 

 اند؟آمیز انجام ندادهآیا افرادی هستند که در طول عمرشان، عملی خشونت 

 ها را به دو دستۀ عامالن و بازماندگان خشونت تقسیم کرد؟ توان انسانآیا می 

 ا قدرت دارد؟ای بخشونت چه رابطه 

 ای با قانون دارد؟ خشونت چه رابطه 

 ای با ایدئولوژی دارد؟خشونت چه رابطه 

 ای با رسم و رسوم دارد؟خشونت چه رابطه 

 آورد مثبتی دارد؟ خشونت چه دست 

 جهان بدون خشونت؛ واقعیت یا سراب؟ 

 با بازماندگان خشونت چگونه برخورد کنیم؟ 

 چه تغییر فردی داشته باشم؟ برای جهانی بدون خشونت، قصد دارم 

  بحث ویژه -2
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 برای جهانی بدون خشونت، قصد دارم چه اقدام اجتماعی انجام دهم؟ 
 

 شود؟چرا االن به خشونت پرداخته می -1

گذشت،  یزی کهانگیزد. متاسفانه در پایمیویژه مصادیق بارز و شدید آن، همیشه حساسیت و احساسات اجتماعی را برخشونت، به

المت خصوص متخصصان سشد، همه و بهمیهنانی ونت که موجب آزار و اذیت و گاهی حتی سبب جان باختن همهای بارزی از خشجلوه

عاد و ستی، ابخشونت: چی»روان را پریشان و نگران ساخت. در چنین شرایطی، الزم است بیش از پیش و با تاکیدی دوچندان به 

 پرداخته شود. « پیامدهای آن

 

 هدف این نوشته چیست؟ -2

است. به « نزلت انسانیاحترام به شان و م»و « جهانی بدون آزار»، «جهانی بدون خشونت»غایی این نوشته برداشتن گامی در مسیر هدف 

 شود، در نهایتها سخن گفته میهایی که گاهی کمتر در خصوص آنهمین منظور، از طریق بیانِ آثارِ خشونت و آگاه ساختن به خشونت

 شوند.  های پنهان و بارز واقفهای فردی و اجتماعی خود در پیشگیری از خشونتبر مسئولیت نخوانندگاهدف این است که 

 

 شود؟پرخاشگری، خشونت و آزار چگونه تعریف می -3

پرخاشگری، خشونت و آزار، سه سازۀ همپوشی هستند که حتی در ادبیات علمی، تعاریف مختلفی برای آنها ارایه شده است. بهتر است 

 .Johnie J. Allen, Craig Aکه توسط آلن و اندرسون )« ها و تمایزهای پرخاشگری و خشونتتعریف»گیری از منابعی نظیر بهرهابتدا، با 

Anderson ) ها ارایه شود. به نگارش درآمده است، تعاریف مورد اتفاقی از این سازه 2017در سال 

 

رساندن  بیآن آس که هدفِ شودیم فیتعر یمعموالً به عنوان رفتار یپرخاشگر ،یاجتماع یشناسدر روان(: aggressionپرخاشگری )

 ایفکر  کی ، نهقابل مشاهده است رفتارِ کی یپرخاشگراول اینکه،  را دارد. بیاجتناب از آن آس ۀزیاست که انگ یگریبه شخص د

پرخاشگرانه )مانند احساس  ۀمانه( و عاطفخص یهاخواسته ایها، باورها، افکار پرخاشگرانه )مانند نگرش یهااحساس. اگرچه شناخت

پرخاشگرانه و  نه شناختِ ، اماکنندمیعمل  رانهپرخاشگ رفتارِ مهمِ یشایندهایو اغلب به عنوان پ توانندیبه انتقام( م لیم ایخشم، خشم 

فرد رساندن به  بیاشد و با هدف آسب یعمد دیعمل با نیا دوم اینکهد. نشویمندر نظر گرفته  یپرخاشگر عنوان، بهپرخاشگرانه ۀنه عاطف

 نواناتاق شلوغ( به ع کیدر  یناخواسته با آرنج به کس )به عنوان مثال، زدنِ یتصادف بِیاست که آس یبدان معن نیانجام شود. ا گرید

نجات جان  یزشک براپاگر  عنوان مثال،بر قصد تمرکز شده است؛ به ،رفتار جِینتا جایدر این تعریف، به .دیآ یبه حساب نم یپرخاشگر

به  کنندیکه در آن افراد تالش م ییوهایشود. برعکس، سناریمحسوب نم یپرخاشگروی درد ایجاد کند، در  وقطع کند  ااو ر یپا ماریب

 به هدف نرسد، حتی اگر کندیم کیشل یکشتن شخص یبرا یمثالً فرد، شوندیبرسانند اما موفق به انجام آن نم بیآس یگرید

جان )مانند لگد  یب اءیرساندن به اش بیکه آس یمعن نیشود، به ایشامل افراد م یپرخاشگر ،سوم اینکه. شودیمحسوب م یپرخاشگر

رساندن  بیآس به قصدِ نکهیشود، مگر ایمحسوب نم ی( پرخاشگرزیم یخود بر رو یهامشت دنیکوب ایها، شکستن بشقاب وار،یزدن به د

 یبرا دیبا بیآس ۀکنندافتیدر ت،ی(. در نهافردی که با وی دشمنی داریدن یماش کیالست دنیرانجام شود )مثالً ب یگریبه شخص د
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را از قلمرو  یخودکشو  از درد( کسب لذت یعنی) سمیمانند مازوخ ییها دهیپد ت،یوضع نیداشته باشد. ا زهیانگ ،بیاجتناب از آن آس

 کند. یحذف م یپرخاشگر

 

 یاهرمجموعیزخشونت را  یشناسان اجتماعروان اغلبِ اما ،شودیم یتلق یشونت جدا از پرخاشگرخ ، گاهیاگرچه(: violence) خشونت

 شودمی ظر گرفتهندر  یپرخاشگر زا یدیخشونت به عنوان شکل شداینکه  یعلم فیتعر نیترجی. به طور خاص، رادانندیم یاز پرخاشگر

ا به تشود  یقعوا بیباعث آس دیرفتار نبا کی ،یمانند پرخاشگر. ستمرگ( ا ای یجد بی)مثالً آس دیشد یکیزیف بیکه هدف آن آس

 نجر نشود،وح شدن محتی اگر به مجربا چاقو،  یمرگبار شخص کردنمجروح  یشود. به عنوان مثال، تالش برا یعنوان خشونت طبقه بند

 یگرپرخاش مِخیلی کاز شدت  پیوستار، به صورت زیآمپرخاشگرانه و خشونت یشود. رفتارهایمحسوب م زیآمعمل خشونت کیهمچنان 

 قیمصاد زیآم ال خشونتاعم ۀهم ن،یشود. بنابرایم فیتعر پیوستار، یو خشونت )مثل قتل( در انتها پیوستار ابتدای)مثل هل دادن( در 

را از  یگریودک دککه  یشوند. به عنوان مثال، کودکیاعمال پرخاشگرانه مصداق خشونت محسوب نم ۀشوند، اما همیم یتلق یپرخاشگر

م م به قتل، هاقدا ندنما ،یعمل افراط کی، در حالی که. ستیشود اما خشن نیم یکند، پرخاشگر تلقیمورد عالقه دور م یاسباب باز کی

کال از اش یبرخ ر،یاخ یهاتر آن خشونت است. در سالیفیکه اصطالح توص، شودیدر نظر گرفته م زیآمپرخاشگرانه و هم خشونت

 ایاز انواع  یمثال، برخ یاند. برارا به خود اختصاص داده« خشونت»، برچسب باشد دیآن شد یامدهایکه پ یزمان ی،پرخاشگر یکیزیرفیغ

 . شوندیشناخته م «یخشونت عاطف»اوقات با عنوان  یگاه ،یکالم یپرخاشگر یگوهاال

 

ونت خشین توصیف که ا، با ه افراد درد و رنج را تجربه کنندباعث شود ک ممکن استخشونت و آزار هر دو (: abuse) سوءرفتارآزار یا 

و  یعاطف یبدرفتار ینوع آزار، اماشود، یم یشود تلقیم یجسم بیباعث آس و دهد یدو بار رخ م ای ک، که یعمل کیمعموالً به عنوان 

 یبه کنند. در حالرا تجر یو جسم شناختینروا یهابیآس بازماندگانباعث شود و  ها طول بکشدسال ایها تواند ماهیاست که م جسمی

 ،تهناخواس ینسجهر گونه تماس ، یعنی تیبدون رضا یبه تماس جنس یجنسآزار اشاره دارد،  یعمد یبدن بیبه آس یکیزیف آزارکه 

کل وادار ه شتواند بیم یجنس تیشود. آزار و اذ یم زین یعاطف یجنس آزارو  یشامل آزار جنس یجنس آسیب وارد کردناشاره دارد. 

بالً قشد که با یافراد صمیمیت جسمی باشامل  تواندیم نیاو باشد. همچن لیبر خالف م یبه انجام اعمال جنس گریکردن شخص د

یکی از . شودمی محسوب یجنس آزار ینوع زیاو ن تیشخص بدون رضایک از  خصوصیعکس  کیاند. انتشار خود را ابراز کرده یعالقگیب

مواجه  یجنسی یا کیزیف، یآزار عاطفدر آن از مراقبت کودک غفلت شده، یا کودک با  که یتیهر موقعی است؛ یعنی آزارککودانواع آزار، 

 دارند. یخشونت و سوء استفاده همپوشان نیباز هم، خطوط ب. شود

 

 در این نوشته منظور از خشونت چیست؟ -4

ی دارند، اما در همۀ آنها وجه اشتراکی وجود دارد و آن اینکه هم محرک لحاظ علمی تعاریف متفاوتاگرچه پرخاشگری، خشونت و آزار، به

شده یا ادراک شده( وجود دارد و این امر باعث شده است که گاهی در نگاه عموم و حتی در )عمل یا گفتار( و هم پاسخ )آسیب تجربه

ین نوشته، پرخاشگری، خشونت و آزار، هر سه، تحت برخی از متون علمی، تفاوت این مفاهیم برجسته نشده باشند. بر این اساس، در ا

در نظر گرفته شده است. علت انتخاب معادل خشونت برای همۀ این « هرگونه عمل یا گفتاری برای آسیب به افراد»عنوان خشونت، یا 
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ی است. اسیدان علوم سدانشمنو  شناسانجرمی و متخصصانی نظیر عموم گذاراناستیسآشنا بودن آن برای عموم مردم، مفاهیم، ذهن

شود و نظر بر اینکه برخی از مصادیق آزار، مثل غفلت، ممکن است عمدی حال که در این نوشته کلمۀ خشونت، آزار را نیز شامل می

صورت نگرفته باشد، بر این اساس، مالک عمدی بودن، که در تعریف علمی پرخاشگری و خشونت مدنظر است، در اینجا همانند برخی از 

 علمی لحاظ نشده است.  متون

های ف(، یکی از تعریPTSD( و اختالل استرس پس از سانحه )ASDهای تشخیصی اختالل استرس حاد )در مالک Aشاید مالک 

د یا خشونت سیب شدیآمواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، »خشونت و البته تعریف بارزی از آن باشد که در آن هم محرک، یعنی 

و یا  هایی مانند ترس، وحشتدچار تهدید شده و واکنشفرد انسجام در اثر آن حس »شود، یعنی اینکه پاسخ را شامل میو هم « جنسی

دارد، به بیان می ویژه ترومای نوع اول را(، بهTraumaدر چنین بیانی که در واقع تعریف تروما )«. درماندگی را به همراه دارد

اسلحه  حی، ازهای جسمی توسط هر سالمشاهدۀ قتل، و تجربه یا مشاهدۀ تجاوز جنسی، آسیب رخدادهای غیرقابل انتظاری نظیرتک

ر ه فرد به طودارد ک به موقعیتی اشارهشود که شود. مصادیق دیگری از خشونت، در ترومای نوع دوم دیده میسرد تا گرم، را شامل می

ودکی کاری در ی و سیاسی در دوران جنگ، خشونت خانگی و بدرفتخشونت اجتماع شکنجه، قرار گرفته و شامل آسیبمکرر در معرض 

 ثل تحقیر رامواردی مهمچنین، شود. است. واکنش به این تجارب بسیار پیچیده بوده و اغلب تحت عنوان ترومای انباشته طبقه بندی می

( معرفی traumaوچک )عنوان تروما با تی کتوان مصادیقی از خشونت و آسیب در نظر گرفت که از نگاه افرادی مثل شاپیرو، بهنیز می

 شده است.

 

 ای با خشونت دارد؟ خشم چیست و چه رابطه -5

شونت از دانند. خآمیز را فقط هیجان خشم مینادرست، مبنای رفتار خشونتخشم، نوعی هیجان و خشونت، یک رفتار است. برخی، به

یدآیی آن در پد نوی، فرهنگی و مالی برخوردار است و عوامل مختلفیشناختی، معانواع متعددی نظیر جسمی، جنسی، هیجانی، روان

 شود. کنند که خشم فقط یکی از این عوامل تلقی مینقش ایفا می

؛ کنندرانگیخته میکردن ب ها ما را برای عملهیجانها داشته باشیم؛ از آنجا که خشم نوعی هیجان است، بهتر است ابتدا مروری بر هیجان

راهداف، یا ساد شده بر به مانع ایج را پاسخ ما خشمعنوان مثال، بهکنند. جویی میدر زمان صرفهو  سازندی آمادۀ عمل میبه لحاظ جسم

 دهند.ثیر قرار میا تحت تارکنند و آنها هایی را به دیگران منتقل میها پیامهیجانکند. دهی میمان سازمانمهم افرادحمله به خودمان یا 

ورد یجان در مهاطالعات مبتنی بر . هرچند هشدارهایی برای بررسی امور باشند ؛ ممکن استدهندپیام میهم د ما به خو همچنین

 ها، ممکن است درست یا نادرست باشند. موقعیت

ی تاردرمانآموزی رفرتراهنمای مها»ا یا باورهای نادرستی وجود دارند. فهرست جامع این باورها در کتاب هافسانهها، در مورد هیجان

 :رتند ازنوشته مارشا لینهان، ترجمه خدیجه علوی، انتشارات ارجمند( درج شده است و برخی از آنها عبا« ) دیالکتیکی

 .احساسات منفی بد و مخرب هستند 

 معنای خارج از کنترل بودن است.هیجانی بودن به 

 د. نآیوجود می های منفی در نتیجه نگرش بد بههمۀ هیجان 

 عیت، تنها یک راه صحیح برای احساس کردن وجود دارد.در هر موق 
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  بدی دارم نشانۀ ضعف است. اسحسااینکه به دیگران اجازه دهم بفهمند 

 های دردناک مهم نیستند و باید نادیده گرفته شوند.هیجان 

 شود.برند که تالش برای تنظیم هیجانی بیهوده میهای افراطی مرا تا جایی پیش میهیجان 

 های شدید و غالبا خارج از کنترل داشته باشد.ق بودن نیاز است که انسان هیجانبرای خال 

 .عمل بر اساس احساسات، مشخصه یک فرد کامال آزاد است 

 دهند که من چه کسی هستم. هایم نشان میهیجان 

 داشتنی بودن من هستند. هایم دلیل دوستهیجان 

 ها اعتماد کرد. همیشه باید به هیجان 

 

ونت باشد. ابل خشتواند پاسخی در مقتوان گفت که خشم فقط یکی از عوامل ایجادکنندۀ خشونت است و در عین حال میرتیب میتبدین

تواند می ز شود،ای تجربه و ابراشدههمچنین اگرچه خشم هیجانی منفی است ولی اگر در زمان و موقعیت ضروری و به شیوۀ مدیریت

 ایفا کند.  خود، تسلط و کنترلدفاع از ای در ارزش سازگارانه

 

 خشونت چه آثاری بر شاهدان و بازماندگان دارد؟  -6

شود، سخن ده میاجتماعی ردپای یک خشونت دی -های روانی یا مشکالت روانیاگر گفته شود که در اکثریت قریب به اتفاق اختالل

ناشی از  ماعی،اجت -ها و مشکالت روانین گفت بیماریتواپذیری، میآسیب -نادرستی گفته نشده است. چرا که بر اساس مدل استرس

نت نس خشوجطور عمده از زای دوران کودکی دارند؛ تجاربی که بهشناختی هستند که ریشه در تجارب آسیبهای روانپذیریآسیب

ها، خشونت ارند.دوی خشونت کند که برخی از آنها، خود رنگ و بها را فعال میپذیریهایی این آسیبهستند. مطابق این مدل، استرس

ای، در نقش یک مدهوارد عاجتماعی، در م -ساز و تشدیدکنندۀ اختالالت روانی و مشکالت روانیعنوان فعالساز و چه بهعنوان زمینهچه به

 کنند.زخم عمل میشناختی یا روانترومای روان

ختالل وتاه مدت، اکست در دید یا شاهدِ وقوعِ آن بوده باشد، ممکن اتر بازماندۀ یک خشونتِ شچنانچه فرد، قربانی یا به معنای درست 

تنهایی بار هب( را تجربه کند. اختالل استرس پس از سانحه PTSD( و در ادامه، اختالل استرس پس از سانحه )ASDاسترس حاد )

یک استثناء، بلکه یک  ، نهPTSDالالت روانی با تر اینکه همبودی اختدهد. تلخشناختی زیادی را بر دوشِ بازماندۀ خشونت قرار میروان

جربه کنند. شناختی متعددی را در طول زندگی ت، ممکن است اختالالت و مشکالت روانPTSDقاعده است و اکثریت افراد دارای 

شود، ممکن یده مینام ومطور مکرر خشونت را در حالی که امکان گریز از آن ندارد تجربه کند، که ترومای نوع دهمچنین چنانچه فرد به

 شود. های مزمن بیشتری برخوردار می( شود که از نشانهCPTSDاست دچار اختالل استرس پس از سانحۀ پیچیده )

های منفی نظیر کند و فرد را با هیجانشناختی متعددی را به فرد تحمیل میتنها در زمان تجربه، دردهای روانترتیب خشونت، نهبدین

های اختالالت دنبال دارند، همچنین از طریق نشانهتنهایی رنجی بهکند که خود بهگاهی احساس گناه و شرم مواجه می خشم، ناراحتی و

ASD ،PTSD  وCPTSD شده را بارها و بارها، در بیداری، به صورت خاطرات کند؛ بازمانده، خشونت تجربهزندگی را بر فرد سخت می

شدن سیستم سمپاتیک(، فرد فعالکند؛ با فعال شدن سیستم جنگ و گریز )بیشبوس تجربه میصورت کامزاحم و در موقع خواب، به
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ها که شود؛ فرد برای گریز از خاطرات مزاحم و برانگیختگیقراری، برانگیختگی و مشکالتی نظیر اختالل خواب مواجه میبازمانده با بی

های زیادی را از کند و این اجتناب، فرصتها دوری میرانگیزندۀ این نشانههای بکننده است، از مواجه شدن با موقعیتبسیار پریشان

های اساسی فرد را در خصوص خود، جهان گذارد؛ خشونت یا تروما، در مواردی، فرضبازمانده سلب کرده و بر عملکرد وی تاثیر منفی می

شود دهد؛ تغییراتی که باعث میجای امنی است، تغییر میو دیگران، اینکه فردی ارزشمند است، دیگران قابل اعتماد هستند و جهان 

های دیگر، خودانگاره منفی، های مکرر، یا ترومای نوع دوم، عالوه بر نشانهامکان تجربۀ زندگی بدون سپردفاعی سلب شود. در خشونت

 کنند. را برای فرد ایجاد می های جدیآیند و هرکدام چالشفردی  نیز پدید میمشکل در تنظیم هیجان و مشکل در روابط بین
 

 شود؟چه عواملی موجب افزایش شدت خشونت می -7

یا  دانیم که گاهی عملخوبی میدر نظر گرفته شود، به« هرگونه عمل یا گفتاری برای آسیب به افراد»مان از خشونت، همچنان اگر تعریف

ظر ت محرک در نبا شد توان شدت خشونت را صرفااین اساس، نمی کند. برگفتاری یکسان، در افرادِ مختلف تاثیرهای متفاوتی ایجاد می

های داخلی در دسترس ( که در شبکهTHAPPAD« )سیلی»گرفت و الزم است ترکیبی از شدت محرک و شدت پاسخ مدنظر باشد. فیلم 

جود وه باشد، با ج بودردن زنان رایفرهنگی که ممکن است در آن سیلی خوتصویر کشیده است؛ خانمی، در خردهاست، بخوبی این امر را به

کند و ترک می آید و زندگی مشترک رازدن شوهرش کنار نمیسیلیوجه با هیچاش، بههای مادر، مادرشوهر و حتی وکیلهمۀ روشنگری

ا و حتی آن ر دارند گویند و نگاه بسیار متفاوتی به این تجربهاین در حالی است که مادر و مادرشوهر از تجارب مکرر خود سخن می

 ک فرد از محرک است. شود، ادرای که موجب شدت خشونت میترتیب، یکی از عواملگیرند. بدینخشونت در نظر نمی

وط است. نت مربهای بازماندۀ خشوهای عاملِ خشونت و ویژگیعالوه بر ادراک فرد از رخداد، شدت خشونت به عواملی نظیر ویژگی

عنوان محرک، ت، بهگر خشونویژه مراقب باشد و عمل و گفتارِ خشونت با ماهیت سادیستی همراه باشد؛ ابهچنانچه آزارگر، یک فرد آشنا و 

های سن و مهارت لحاظ مواردی نظیرشدید و غیرقابل انتظار یا مکرر و غیرقابل گریز بوده باشد و در صورتی که بازماندۀ خشونت، به

 شده شدید و آثار آن ماندگارتر خواهد بود. خشونتِ تجربه پذیر بوده باشد، شدتِای، فردی آسیبمقابله
 

 عامالن خشونت چه کسانی هستند؟  -8

د کنترل و فاق شود که قادر به مدیریت هیجان خشم خود نیستهای نادرستی وجود دارد که خشونت صرفا توسط فردی انجام میباور

رخوردار بپایینی  اقتصادی –نفس و از جایگاه اجتماعی است؛ از عزتهای ارتباطی ضعیف ؛ از سواد کم برخوردار است؛ در مهارتاست

که لیشود. در حاهای شدید مثل قتل و شکنجه، توسط فرد سنگدل و دارای شخصیت ضد اجتماعی انجام میاست یا در مورد خشونت

ب واقعی ن تجارنفورد و همچنین استمیلگرام و زندا شناختی نظیر آزمایشهای روانمصادیق خشونت خانگی، شواهد حاصل از پژوهش

که عالوه بر  است تصویر کشیده شده است، حاوی این خبر بد( بهINSIDE MAN« )مرد زندانی»هایی نظیر ها در فیلمکه برخی از آن

حتی، به  وتواند عامل خشونت اقتصادی، می –افراد دارای اختالل شخصیت ضداجتماعی، هرفردی، با هر تحصیالت و جایگاه اجتماعی 

 ت. اوت اسگر، قاتل یا عامل خشونت خانگی متفگر یا قاتل باشد. هرچند فرایند تبدیل فرد به شکنجهصورت بالقوه، شکنجه

در انجام کارهایی مغایر با  اقتدار آزمایشی برای سنجش میزانِ اطاعتِ اشخاص از شود جهان را تکان داد،می آزمایش میلگرام، که گفته

، سرهنگ نازی، صورت آدولف آیشمان (، درست سه ماه بعد از شروع دادگاهMilgram) وجدان شخصی افراد بود که به ابتکار میلگرام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86
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شد که هدف از آزمایش، تحقیق در مورد حافظه و یادگیری است. پرسشِ قبل از گرفت. به کسانی که داوطلب آزمایش بودند، گفته 

ولت بدهند؟  450یشی در نقشِ معلّم، به افراد شوکِ مرگبارِ پژوهش از ناظران این بود که چند درصدِ افراد حاضرند در چنین آزما

میلگرام دریافت که همۀ ناظران، امکان این را که خودشان حاضر به انجام چنین کاری بشوند رد کردند. در خصوص این پرسش از 

 100نی رفتار بیپزشکان برای پیشوانشناسی دانشگاه ییل و از رناظران، پیش از انجام آزمایش، میلگرام از دانشجویان سال آخر روان

پزشکان باور داشتند که تنها معلّم فرضی نظرخواهی کرد. دانشجویان باور داشتند که تنها درصد خیلی کم )حدود یک درصد(، و روان

 65خ این بود که کمی بیش از یک دهم درصد از افراد در نقش معلم، احتمال دارد بیشترین شوک ممکن را اِعمال کنند. امّا نتیجۀ تل

دهد که یک ولتی وارد کنند. در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ می 450کنندگان حاضر شدند به دیگران شوک درصد از شرکت

توان به نقش عواملی نظیر جایگاه دستور دهنده و شود، میای در آزمایش میلگرام میانسان عادی و سالم، حاضر به ِاعمالِ چنین شکنجه

 کند اشاره کرد. دهایی که شبیه ایدئولوژی عمل میبای

است. در این آزمایش که به سرپرستی است که تاکنون انجام شده شناسیروان هایترین آزمایشیکی از معروف آزمایش زندان استنفورد

به صورت آزمایشی بودند، الم از نظر روانی س ی کهانجام شد، چندین دانشجوی 1971در سال  دانشگاه استنفورد در فیلیپ زیمباردو

که آیا از روی صفات شخصیتی و  به این پرسش جواب دهندخواستند و تیمش می زیمباردو .بان را پذیرفتندو زندان زندانی هاینقش

طور شانسی در کنندگان، بهشرکت .شود درک کردهای آمریکا میهایی را که در زندانتوان علت بدرفتاریذاتی زندانیان و زندانبانان، می

ها را توضیح ها وجود نداشت که بتواند رفتار آننی یا زندانبان قرار داده شدند؛ بنابراین، هیچ چیزی در شخصیت یا بیوگرافی آننقش زندا

اما رفتار آنها  خواهد رفتار کنندکردند آزاد بودند تا هر طور که دلشان میدهد. با این که آنهایی که نقش نگهبان و زندانی را ایفا می

ها بینیم. این یافتههای واقعی میبود. این موضوع، شبیه همان چیزی است که در زندان غیرانسانیخصمانه، و  آزارگرانه، فی،معموالً من

شود افراد سالم یا بان داراست باعث میتر قدرتی که یک زندانو از آن مهم دهند که خودِ موقعیت )خودِ موقعیت زندان(نشان می

 نظیر خشونت دست بزنند. به اقداماتی  غیرپرخاشگر
 

 خشونت از چه مصادیق پنهان، غیربارز یا غیرمستقیمی برخوردار است؟  -9

 وجب آسیب بهد که مشقتل، شکنجه و تجاوز از مصادیقِ بارزِ خشونت هستند، اما از آنجا که خشونت، هرگونه عمل یا گفتاری تعریف 

صادیق منها یاد شد، از آ« کتروما با تی کوچ»ی مثلِ تحقیر که قبال تحت عنوانِ جز این مواردِ بارز و عالوه بر مواردشود، بهافراد می

نت ریحی از خشوصداق صمشوند ولی از آنجا که شوند و یا با اینکه دیده مینمی طور واضح دیدهشماری از خشونت وجود دارد که یا بهبی

شان حتی اگر یثار منفلموس نبودن، قابل پیگرد نیستند، در حالی که آعلت عینی و مگیریم و یا بهد، آنها را جدی نمینشومینمحسوب 

  شود.های ویرانگری مبدل میگاهی به آسیب ،شوداندک باشد، چون تکرار شده و انباشته می

های شهری و اجتماعی، عالوه بر خشونت جسمی و جنسی علیۀ زنان و کودکان، دزدی، زورگیری و قلدری که از جملۀ در خشونت

های های غیربارز شهری و اجتماعی هستند، نظیر: اختالس؛ تبعیضهای بارز هستند، شاهدِ مواردی هستیم که از زمرۀ خشونتخشونت

های کاری، جنسی، سنی، قومیتی، طبقاتی و اعتقادی؛ استفاده از قدرت، اعمالِ فشار و نادیده گرفتن حقوقِ انسانی و اجتماعی در محیط

های فردی؛ نصب بنرها و ها؛ واداشتنِ افراد به اقداماتی مغایر با ارزشها و اردوگاههای تنبیهی نظیر زندانیطتحصیلی، نظامی و مح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
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پذیر؛ اعمال و بیان زا برای افراد سالمند و آسیبهای اضطرابانگیزد؛ رانندگیهای منفی را در شهروندان برمیبیلبوردهایی که هیجان

 شود. که دارای مضامین جنسی یا پرخاشگرانه بوده و موجب مزاحمت افراد می های مختلفگفتارهایی در محیط

ز اینکه شود، جدا ادر خصوص جهان مجازی یا جهان دوم که هر روز بیش از قبل، بخش مهمی از زندگیِ شهروندان در آن سپری می

قدام است یک کنند، ممکن اافراد تجربه می هایی از جمله مالی کهواسطۀ آسیبمحدود کردن دسترسی افراد به فضای مجازی، به

های عنوان خشونتست بهارسانِ کاربرانی که قابلِ پیگردِ قانونی است و ممکن جز اقدامات آسیبآمیز تلقی شود، در عین حال، بهخشونت

جود دارند وحقیر ب، توهین و تهای حاوی برچسها و کامنتهای متعددی، نظیر پستگذاری شوند، در عین حال، خشونتبارزِ مجازی نام

هایی حتی گاهی خشونت شوند، در حدی که برخی از مخاطبانِ این اقدامات مجازی، برای رهایی از چنینکه موجب آزار و اذیت افراد می

تر ی مجازی بیشاها به فضرسانند. هر روز که نیاز انسانبه حداقل میفعالیت خود در فضای مجازی را کنند و یا فضای مجازی را ترک می

 شود. چندان میصوص دوهای مجازی بیشتر و بیشتر و ضرورت اقداماتِ پیشگیرانه در این خشود، مصادیق بارز و نهان خشونتو بیشتر می
 

 اند؟آمیز انجام ندادهآیا افرادی هستند که در طول عمرشان، عملی خشونت -10

ن با اشد و همچنیبن شده ملی، خواه با قصد یا بدون قصد، موجب آسیب به دیگراعمل آمد؛ اینکه گفتار یا عبا تعاریفی که از خشونت به

عملی  توان گفت که هیچ فردی نیست که در طول عمر خودلحاظ نظری میمصادیق بارز و نهانی که از خشونت مطرح شد، به

یا متوجه  این است که لِ امراند، شاید دلیتی نشدهآمیز انجام نداده باشد. اگر افرادی بر این باور هستند که تاکنون مرتکبِ خشونخشونت

ا آنها یوجه کرده و تواردی اند به چنین ماند و یا اینکه برای حفظِ حرمتِ نفس خود نخواستهاند که به دیگران وارد کردههایی نشدهآسیب

 یاد بسپارند. را به
 

 نت تقسیم کرد؟ ها را به دو دستۀ عامالن و بازماندگانِ خشوتوان انسانآیا می -11

بندی کند؛ م، دستهیرمحترهای خوب یا بد، محترم یا غها را در مقولهذهن ما برای اینکه بتواند سریع تصمیم بگیرد، تمایل دارد انسان

 ی قرار گرفتهخوبی مورد بررسشناسی اجتماعی، در مبحث شناخت اجتماعی، با موضوع راهبردهای اکتشافی قضاوت، بهامری که در روان

شود. فردی میط بینهایی همچون خطاها در روابکند اما متاسفانه موجب آسیباست. اگرچه این ویژگیِ آدمی، به سازگاری وی کمک می

اتور راد یا دیکتکه اف عنوان مثال، از خودرایی یا دیکتاتوری صحبت کنیم که خود مصداقی از خشونت است. چنین نیستاجازه بدهید، به

ری خیلی یکتاتودشود که یک طرف آن، دیکتاتوری خیلی کم و طرفی دیگر . بلکه از پیوستار دیکتاتوری صحبت میهستند یا نیستند

ر دپا افتاده و زیاد است. اگر فردی کامال دموکراتیک هستیم، باز هم به لحاظ نظری، گاهی در شرایطی، حتی خیلی پیش

در  ایطی ما عمالکنیم. در چنین شردیگران را وادار به تبعیت از نظر خودمان  های روزمره ممکن است خواسته یا ناخواسته،گیریتصمیم

  گیریم.پیوستار دیکتاتوری، هرچند در ابتدای آن، قرار می

گیرند. ها هم در پیوستارِ عامالن، هم در پیوستارِ بازماندگانِ خشونت قرار میای، همۀ انسانبا در نظر گرفتن نگاه پیوستاری، نه مقوله

دهند در انتهای پیوستار عامالنِ خشونت هستند و افرادی که سعی ای انجام میهای زنجیرهافرادی که جنایت جنگی انجام داده یا قتل

شود در ابتدای پیوستارِ دهند که موجب آزار دیگران میدارند کسی را نرنجانند و به کسی آسیب نزنند، اما گفتاری یا عملی انجام می

شود، در نیمۀ دوم پیوستار عامالنِ خشونت است و البته حسب اقدامات هستند. فردی که مرتکب خشونت خانگی می عامالنِ خشونت



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

11 

 

 

 

 

 

 

 1401 زمستانایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  مینو یک شصت

کند ممکن است به انتهای پیوستار نزدیک شود. از آنجا که عامالن خشونت خانگی، معموال خود هایی که وارد میآزارگرانه و آسیب

 ن فرد در بخشی از زندگی در پیوستارِ شاهدان و بازماندگانِ خشونت قرار گرفته باشند. رود همابازماندۀ خشونت هستند، انتظار می
 

 ای با قدرت دارد؟خشونت چه رابطه -12

 شونت ارتباطدهد قدرت و خای است که نشان میزندان استانفورد که در همین نوشته به آن پرداخته شده است از شواهد پژوهشی عمده

های واژهه کلیداهد پژوهشی، بالینی و میدانی در این خصوص بسیار گسترده است و تنها کافی است کتنگاتنگی با هم دارند. شو

 همیتِ کنترلاجستجو کنیم. شاید به همین دلیل است که هرجا قدرت بیشتر است « قدرت»همراه را به« چرخه خشونت»و « خشونت»

های شونتاری، خکند. در یک محیط ادتِ مرد علیه زن را فراهم میشود. در خشونت خانگی، این قدرت است که امکان خشونمطرح می

الی عنوان خشونت مهای بزرگ، بهشود که از جایگاه شغلی و سازمانی باالتری برخوردارند. اختالسجنسی بیشتر توسط افرادی انجام می

 دار هستند. شود که از بیشترین اختیارات برخورها انسان، توسط افرادی انجام میعلیه میلیون

ترند، از هر میزان که قویکند. در اکثر موارد، حیوانات بهیا بازداری را مطرح می گره خوردنِ قدرت به خشونت، ضرورت کنترل

ند، ترین موجودات هستها که از درندهتری برخوردار هستند. به عنوان مثال، دیده شده است که شیرها و حتی تمساحهای قویبازدارنده

های ذاتی یا غریزی هرسد بازدارندنظر می، از آنجا که بهکنند. در مورد انسانشان باردار است آن را رها میشوند که طعمهی متوجه میوقت

فانه نظارت شود. متاسزایی وی نیست، بر این اساس، ضرورت بازدارنده و نظارت درونی نظیر اخالق مطرح میمتناسب با ظرفیت آسیب

ین ی آن را تبیشناخت هایی که لئون فستینگر تحت عنوان ناهماهنگیتنهایی کافی نیست و شواهدی وجود دارد با مکانیسمدرونی نیز به

رونی باال، ظارت دنزد عام و خاص است، با وجود اشتهار به های شریف و محترمی که سالمت اخالقی آنها زبانکرده است، حتی انسان

 شوند.تبدیل « هیوال»فیلمِ شبکۀ خانگی، به روایتِ  ممکن است به تدریج، به

کند، ضرورتِ یت نمیزایی باالیی در حد استفاده از بمب هیروشیما دارد و اینکه صرفِ نظارت درونی کفاحال که آدمی، ظرفیت آسیب

ای در نظر مدیرهای، هیاتهچنین است که مثال در یک سازمانِ حرفکنند. اینهای بیرونی، اهمیتی خاص پیدا میها و نظارتبازدارنده

ع عمومی و مجم شوند که بر هیات مدیره و مجریان نظارت کنندگرفته شده است که بر مجریان نظارت کنند؛ بازرسانی انتخاب می

ند، بهینه ندار ملکردِبینی شده است که قدرت نظارت بر کل سازمان از جمله بازرسان را داراست. وقتی هر کدام از این ارکان، عپیش

خوبی بر به ونشده  درستی انتخابشود. همچنین اگر در کشوری شفافیتِ کافی وجود نداشته باشد؛ منتخبانِ مردم بهآسیب پدیدار می

نباشند؛  عمومی ها، موظف به پاسخگویی نبوده و در معرض نظارتها، موسسات و سازمانعملکرد مجریان نظارت نکنند؛ همۀ دستگاه

کند. افزایش و یمها، پدیدآمده و رشد نتوانند پرسشگری داشته باشند؛ در چنین کشوری، خشونت و دیگر آسیب راحتیخبرنگاران به

 ها است. ها و خشونتای برای پیشگیری از آسیبهزینهتسهیل نظارت بیرونی و عامه، راه کم
 

 ای با قانون دارد؟ خشونت چه رابطه -13

رسد در روال عادی، قانون نظر میشوند. بر چنین اساسی، بهم، از مبانی قوانین محسوب میدر بسیاری از کشورها عدالت و مصلحتِ مرد

به صورت صریح از خشونت رود قوانین کشورها، معموال شود و شاید بتوان گفت انتظار میبرای پیشگیری یا مقابله با خشونت وضع می

انستان، طالبان قوانینی برای محدود کردن حقوق زنان در یر در کشور افغخکنند. البته موارد نقضی هم وجود دارد. مثال همین احمایت ن

قانون باشد ولی در ادامه، نارضایتی به آن  شود. اگر رضایتِ عمومی، مبنای وضعاند که مصداقِ بارزی از خشونت محسوب مینظر گرفته
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گر خشونت باشد. تواند مصداقی از خشونت یا تسهیلنونی میعمل آمد، چنین قاقانون به وجود آید، به اعتبارِ تعریفی که از خشونت به

 دانان اظهارنظر تخصصی داشته باشند. انگیز در ایران، قانون حجاب اجباری است که الزم است در این خصوص، حقوقیکی از قوانین بحث

ردی فر حال جانِ هن، در آغ از دلیل و منطق یکی از مجازات مبتنی بر قانون که در جهان منتقدین جدی دارد اعدام است. در اعدام، فار

کند. ج میا ترویرشود فرهنگِ خشونت شود و حتی گفته میشود و از این منظر و از نگاه منتقدین، نوعی خشونت محسوب میگرفته می

ان، کشورهای جه می ازنی پدیا ذکر شده است در بیش ازشاید بر این اساس است که بر اساسِ آماری که در منابعِ مختلف از جمله ویکی

شود. در حال م نمیم انجاچهارم کشورها، در عمل اعداگیرد بلکه قانونِ منع اعدام وجود دارد و در بیش از یکنه تنها اعدام صورت نمی

 ا محسوبشورهاین ک شود و کشور ایران یکی ازحاضر تنها در کمتر از بیست درصد از کشورهای جهان، اعدام قانونی بوده و اجرا می

 شود. می

ت ذکر رزی از خشونداق باگیرد، اعدام در مالءعام، مصویژه متخصصان سالمت قرار میدر حالی که اعدام، مورد اعتراض افراد زیادی و به

ترس اسهایی از اختالل گیرد. چرا که شواهدی گویای این است که افرادِ شاهد، گاهی نشانهتری قرار میشده و مورد نقد و اعتراض جدی

ا تا آخر عمر فرد ر هایی که متاسفانه آثار آنکنند؛ نشانه( را تجربه میPTSD( و گاهی حتی اختالل استرس پس از سانحه )ASDحاد )

 کند. رها نمی
 

 ای با ایدئولوژی دارد؟خشونت چه رابطه  -14

 Michael) مایکل فریدن، یا از نظر «اجتماعی و سیاسی ایستای هایاندیشه و باورها ۀمجموع»های مختلفی نظیر ایدئولوژی به گونه

Freeden) ها برداشت»که  تعریف شده است« اهای آگاهانه یا ناآگاهانه از افکار، باورها و نگرشمجموعه»روتلج،  ۀالمعارف فلسفدر دائره

 «. گذاردها تأثیر میها و توصیهمها، رفتارها، تصمیروی قضاوت»و « دهدهای ما را از جهان سیاسی و اجتماعی شکل میو سوءبرداشت

کند که یک ین میها تعیخودی خود مانع و یا عاملِ خشونت است و اینکه تا حدود زیادی محتوای باورتوان گفت ایدئولوژی بهاگرچه نمی

ی که از صورت ردایدئولوژی مروجِ خشونت یا بازدارندۀ آن باشد، با وجود این، ممکن است یک ایدئولوژی فارغ از محتوای آن، 

ساز هامل یا زمینعن است چون و چرایی را در طرفدارانش ایجاد کند ممکپذیری پایینی برخوردار بوده و احتمالِ اطاعت باالی بیانعطاف

 توان به داعش اشاره کرد. خشونت باشد. از مصادیق بارز می

 

 ای با رسم و رسوم دارد؟خشونت چه رابطه -15

های اجتماعی و هایی زیادی وجود دارد که بسیاری از آنها ضمن ایجاد شادی و سرور، موجب افزایش ارتباطدر کشور ایران، رسم و رسوم

ها رسم و رسومی وجود دارند که ردپای آنها فرهنگویژه در برخی از خردهشود، اما متاسفانه، بهمیهنان میافزایش بهزیستی اجتماعی هم

های گذشته همیشه به درجاتی بوده ولی های ناموسی که متاسفانه طی سالتوان یافت. قتلمی هارا در تحلیل علل خودکشی و دیگرکشی

دار شدن احساسات عمومی شده است، از جملۀ مواردی است که در غالب موارد ریشه در ای شده و موجب جریحهفقط برخی از آنها رسانه

هایی نظیر فرادِ جامعه به واژهفرهنگی، اشود که در چنین خردهنی شدید میای دارد. مشکل زمارسم و رسوم و یا باورهای قومی و قبیله

غیرتی گره شود که افراد عدول از این رسم و رسوم را به معانی نظیر بیکنند و این باعث میغیرت، آمیختگیِ شناختیِ شدیدی پیدا می

های جاری، به دوامِ چنین شدیدتر شود که برخی از آموزهشود. ممکن است مشکل زمانی های شدیدی میزنند؛ امری که موجب خشونت
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پذیری باال از جمله عواملی است که ممکن است بر تاثیر منفی رسم و رسوم بر پذیری پایین و اطاعتباورهایی کمک کند. باز هم انعطاف

ناسازگار کمتری برخوردارند ممکن است تاثیر رسم  هایی که از تفکر نقاد باالتر و از همنواییِافزایش خشونت اثر داشته باشد. تربیت انسان

 زا را کم کند. و رسوم آسیب
 

 آورد مثبتی دارد؟ خشونت چه دست -16

راه ست خشونت هماممکن  اجتماعی دارد، اما آیا-شناختی و مشکالت روانیدانیم خشونت آثار منفی به وسعتِ اختالالت روانالبته که می

 ساسِ اهدافِسش بر اباشد؟ شاید بهتر است پاسخ این پرهای شیرینی هم داشتهتلخ، در عین حال میوههای تلخ و گاهی بسیار با میوه

رو، حبوب یا قلمفراد مدفاع از خود، ا -توان به چهار دسته تقسیم کرد: الفبندی، هدف از خشونت را میخشونت داده شود. در یک طبقه

 و رسیدن به طۀ قدرترهایی از سل –های مرتبط با آن، ددفاع از قدرت و سودمندی -استفاده از خشونت برای مقابله با خشونت، ج -ب

 آزادی.

 ودمان،شود، زمانی است که خآورد مثبت محسوب میترین زمان برای خشونت یا پرخاشگری، که از نگاهی یک دستشاید موجه

خشونت  پرخاشگری و فاده ازبازداشتن و دور کردن یک دزد با استگیرد. اگرچه مان و یا خانه و قلمرومان در معرضِ تهدید قرار میعزیزان

ز خود، زد و دفاع ادکردن  شود، اما حتی در این مورد هم، اگر اقداماتی فراتر از راندن و دورهای جهان موجه محسوب میدر اکثر دادگاه

ست های جهان، ممکن اود محسوب نشود، اکثر دادگاههایی وارد شود که مصداقی از دفاع از خانجام شده باشد و یا به این دزد، آسیب

 است مجرم در نظر بگیرند.  رساندهفردی را که به دزد آسیب

ک خانواده، یرت در یکی از مصادیق خشونت، استفاده از آن برای حفظ قدرت یا مقابله با خشونتِ افرادی است که علیه صاحبانِ قد

عِ ت که در موقهایی اسکه پرخاشگری یا خشونتِ افراد تحت مسئولیت، گاهی انعکاسی از حرفکنند. اول اینسازمان و یا جامعه عمل می

ها قابل موقع حرفآمیز از طریق شنیدنِ بهها و رفتارهای خشونتعبارت دیگر، بسیاری از پرخاشگریمناسب شنیده نشده است؛ به

شود مطرح می ن پرسشهایی مواجه شده باشد، در آن صورت، ایاشگریپیشگیری است، اما اگر دیر شده باشد و فردِ صاحبِ قدرت با پرخ

توان با خشونت از می که آیاتواند به بقای مدیریت فرد در خانواده، سازمان یا جامعه کمکی درازمدت داشته باشد؟ و اینکه آیا خشونت می

فی تار منکن است در زمان وقوع آن، از رفشدت منفی است. خشونت ممخشونت پیشگیری و به ثمرات خوبی دست یافت؟ جواب به

نت در احتمال خشو های دیگر، برشود، بلکه، عالوه بر آسیبتنها موجب پیشگیری درازمدت آن نمیعمل آورد اما نهپرخاشگرانه بازداری به

مکن است مافتد. خشونت، ای، الگوگیری اتفاق میکند و بر اساس یادگیری مشاهدهافزاید. خشونت ساری است و سرایت میآینده می

خواهد  متجلی ، در زمانی دیگر و شاید حتی با شدتی بیشترکند و خشونتِ سرکوب شدهخشونت را سرکوب کند ولی آن را حذف نمی

ت  تحختیار افرادِاوز در دهد ممکن است فردا رشد و همان ابزاری که امروز به یک مدیرِ خانواده، سازمان یا جامعه، قدرتِ مدیریت می

ن درو د طوفاکند که اگر باد بکاریآورد. در این خصوص این جملۀ معروف، مصداق پیدا میسلطه قرار گیرد؛ خشونت، خشونت می

در به آن زمان قا اند ولی درهایی است که روزگاری تجربه کردهکنید؛ بسیاری از اقدامات جنایی فرزندان علیه والدین، محصول خشونتمی

 اند. مقابله با آن نبوده

های آن انجام دانند، برای رهایی از قدرت و سوءاستفادهگاهی خشونت توسط افراد تحت سلطۀ قدرت و آنهایی که خود را ظلم دیده می

گیرد و ویژه وقتی که مثل گلوله برفی اوج میای برای استفادۀ نابجا از قدرت باشد، اما بهشود. اگرچه خشونت، ممکن است بازدارندهمی



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

14 

 

 

 

 

 

 

 1401 زمستانایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  مینو یک شصت

توان از طریق خشونت، که سلب کننده کند که آیا میشود، این پرسشِ مهم را مطرح میها را شامل میهایی نظیر آسیب به انسانمصداق

ها رسید؟ آیا مجاز به استفاده از ابزاری هستیم که نافی و شآن و منزلت انسان و خودمختاری او است به هدفِ متعالی آزادی و شانِ انسان

 پاسخ البته منفی است. ناقض هدف است؟ 

آورد مثبتی گونه دستتنها هیچجز در موارد محدود و در دفاع از خود و اطرافیان، نهتوان گفت، پرخاشگری و خشونت، بهترتیب میبدین

های شدید و نیات به زتوان از آنها نام برد، در درازمدت ممکن اسمدت خشونت میهای کوتاهعنوان سودمندیندارد، بلکه مواردی که به

 گاهی ماندگار منجر شود. 
 

 جهان بدون خشونت؛ واقعیت یا سراب؟ -17

های ر و بازداریت بیشتبهتر است این واقعیت تلخ را بپذیریم که آدمی از ظرفیت آسیب به دیگران برخوردار است و اینکه هرچقدر قدر

ای، حتی در امعهجخود بگیرد و از آنجا که در هر ی بهبیرونی کمتر باشد، چنین ظرفیتی، با احتمال بیشتری ممکن است شکلی عمل

ا دور یامکان حذف  لحاظ نظریهای باالتری برخوردارند و در هر مکانی بهدرجاتی از قدرتجوامعِ با خشونتِ پایین، افرادی هستند که به

 عنوانِ یک هدف درهجهانِ بدون خشونت، بهای بیرونی توسط افراد با شخصیت ضداجتماعی وجود دارد، بر این اساس اگر زدن بازداری

ش سرابی بی« تون خشونجهانِ بد»نظر گرفته شود، یعنی جایی که باید به آن برسیم، ممکن است با ناکامی مواجه شویم و در آن صورت 

را پایانی  یم و آننکیک ارزش در نظر گرفته شود، یعنی مسیری که قرار است در آن حرکت « جهان بدون خشونت»نخواهد بود، اما اگر 

 ایم.متصور نیست، در آن صورت در وضعیت صحیح، واقعی و در عین حال ارزشمندی قرار گرفته
 

 با بازماندگان خشونت چگونه برخورد کنیم؟ -18

ین است که شونت اخواه یک متخصصِ سالمت روان، خواه یک فرد عادی باشیم، در هر صورت، اولین گام در برخورد با بازماندگان خ

ت فرد توجه احساسامدهیم؛ بایط را برای بیان تجربۀ دردناک آنها فراهم کنیم؛ شنونده فعالی باشیم؛ بیشتر از آنکه حرف بزنیم، گوش شر

هارچوب چفرد را در  تارهایباشیم و سعی در بازداری آنها نداشته باشیم و به آنها اعتبار ببخشیم؛ نگاهی غیرقضاوتی داشته باشیم و رف

اهمیت نشان های فرد را کممحیطی وی ببینیم؛ از نصیحت، توصیه و اخالقی کردن خودداری کنیم؛ مشکالت و نگرانی شرایط فردی و

خودش به  حل، کمک کنیم کهحل خودداری کنیم و در صورت درخواست راهحلی نخواسته، از ارایه راهندهیم؛ تا زمانی که فرد راه

ای، در فهکمک حر بودن و وابسته کردن فرد به خودمان خودداری کنیم؛ در صورت نیاز بههایی برسد؛ صادق باشیم؛ از ناجی حلراه

نین شرایطی ا در چسخن کوتاه، طوری رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با مدسترسی وی به متخصصان سالمت در کنارش باشیم و به

 رفتار کنند.

دیده یا دارای ت از خودمان بپرسیم که آیا از صالحیت کار با یک فرد آسیبدر صورتی که متخصص سالمت روان هستیم، ابتدا الزم اس

گردد؛ اگر آموزشی در های متخصص برمیها و مهارتتجربۀ تروما برخورداریم؟ بخشی از این صالحیت به آموزش و بخشی دیگر به ویژگی

با فرد دارای تجربۀ تروما را نداریم، بهتر است طی یک  های مهارتی و شخصیتی مناسب کارایم یا اگر ویژگیاین خصوص دریافت نکرده

دیده هم با آن موافق است، فرد را به متخصص دیگری ارجاع دهیم. چنانچه ای مناسب که فرد آسیبگونهفرایند گوش دادن همدالنه، به

یا مداخله در بحران را شناختی یۀ روانهای اولاز صالحیت و آمادگی الزم برخورداریم، الزم است با یک نگرش غیردرمانی، ابتدا کمک
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انجام دهیم و در ادامه در صورت لزوم، نسبت به درمان اقدام کنیم. فراموش نکنیم که بسته به اینکه تروما نوع اول یا دوم بوده و فردِ 

 دیده از چه سنی برخوردار است، ضرورت دارد از مداخالتِ درمانی متفاوتی استفاده کنیم. آسیب
 

 هانی بدون خشونت، قصد دارم چه تغییر فردی داشته باشم؟برای ج -19

خشونت یا  رود کهکنیم. یادمان نهایی مبادرت میتوانیم برای جهانی بدون خشونت گام برداریم در حالی که خود به خشونتما نمی

 یدن به نیازرای رسافراد گاهی ب گیرد.رساندن به کسی صورت نمیآسیب، همیشه ناشی از خشم نیست و در مواقع زیادی با هدفِ آسیب

اند دهمعرض آن بو که در صورت خودکار از الگوهای درونی و یا باورهای غیرمنعطفیرسانند و گاهی بهخود، ناخواسته به دیگران آسیب می

 کنند. تبعیت می

اول  است در گام مر، بهترم و برای این اگام برداریم الزم است اول از خودمان شروع کنی« جهانی بدون خشونت»خواهیم در مسیرِ اگر می

رد یگران در موا از دهایی داشته باشیم که با آنها ارتباط داریم یخودپایشی داشته باشیم؛ مروری به رفتارهای خود با همۀ انسان

ی و عدم نیکوکار»شناسی که اصلِ اولِ اخالقی آن رفتارهایمان بازخورد بگیریم. ما حتی در مواردی مثل اشتغال در حرفۀ روان

اندازۀ حرفه، نها، بهآرسانیم چه برسد به افراد دیگری که در تعامل با است، گاهی ناخواسته به مراجعانِ خود آسیب می« رسانیآسیب

اال ان برا در خودم همدلی حساس نیستیم. زمانی خواهیم توانست به درد و رنج دیگران که ناشی از رفتار ما بوده است پی ببریم که قدرت

 شود آگاه باشیم. ویژه بعد از رفتارمان، ایجاد میهایی که در دیگران، بههیجان ببریم و به

 ی دموکراتیکد رفتارحویژه از جایگاه قدرت برخوردار هستیم، تا چه های مختلفی که بهموقعیتیک آزمون ساده اینکه بررسی کنیم در 

رخوردار بز اختیاراتی اویژه وقتی که ظرفیت دیکتاتوری داریم، به فورد، ما هر کداماستن داریم. یادمان نرود که بر اساسِ آزمایشِ زندان

 شویم. می

مانی که زما تا اما به دیگران خواهد بود،  های خشونت خودمان، گام بسیار مهمی برای پیشگیری از آسیباگرچه آگاهی از ظرفیت

ن نرود باشد. یادما دنبال نداشتهای جز احساس گناه و یا گاهی انکار را بهست نتیجهها، ممکن اهای عملی برداشته نشود، این آگاهیگام

 ه باشیم. ا داشتهای قدرت و اختیارمان رکه عمل علیه خشونت بسیار سخت است چرا که بایستی شجاعت اخالقیِ گذشتن از سودمندی
 

 برای جهانی بدون خشونت، قصد دارم چه اقدام اجتماعی انجام دهم؟ -20

های سالم یای با ویژگتوان گفت، در صورتی، به جهانِ بدون خشونت و کشورِ بدون خشونت نزدیک خواهیم شد که جامعهز منظری میا

است  داف اجتماعیها و اهمنظور تحقق ارزشرو شاید بتوان گفت، یک اقدامِ اجتماعیِ عملی در این مسیر، تالش بهداشته باشیم. از این

از امنیت  یمندبهره ،هاسانحفظ کرامت و حقوق ان ...اجتماعی،  عدالت»به آن نیاز دارد؛ برخی از آنها عبارتند از: که یک جامعۀ سالم 

ر، قبه دور از ف ...درآمد،  مناسب های برابر، توزیعاز سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت یبرخوردار ...قضایی اجتماعی و

 «.زیست مطلوب از محیط یدمنفساد، تبعیض و بهره

اشد. شاید اشته بهای خاص خود را دهای اجتماعی یاد شده حرکت کرد، هر فردی ممکن است نسخهتوان در مسیر ارزشاینکه چگونه می

ادن به رستجای لعنت فبه»ه هایشان در این مسیر باور نداشته و امید کمی داشته باشند. مهم اینکبرخی از افراد، نسبت به اثربخشی تالش

 «. باشد، باالخره روشنایی است کمنور هر چقدر هم  یک»و اینکه « تاریکی، شمعی روشن کنیم
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 اندازی شدشناسی ایران راهسایت جدید انجمن روان -1-3

 

شناسی ایران و پوزش دارى عالقمندان عضویت در انجمن روانضمن تشکر از خویشتن

رساند از هم اکنون امکان نی سایت، به اطالع میروزرسابابت طوالنی شدن فرایند به

ها عضویت و تمدید عضویت در سایت امکان پذیر است. همچنین از این تاریخ ثبت نام دوره

 .شودهای آموزشی از طریق سایت انجام میو کارگاه

 

 

 

 
 

 هاسای دانشگاهبه رو« جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران»و « شناسی ایرانانجمن روان»نامه  -2-3
 ها و موسسات آموزش عالی کشورروسای محترم دانشگاه

 با سالم

های گذشته ها طی سالهمانطور که استحضار دارید مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه

اند. شرایط ها انجام دادهای برای ارتقای بهداشت روانی دانشجویان دانشگاهاقدامات ارزنده

ای ضرورتی که نیاز دانشجویان برای دریافت خدمات مشاوره حاضر کشور باعث شده است

رسانی برخی از دوچندان داشته باشد، ولی متاسفانه اقداماتی از جمله، نحوۀ اطالع

همراه ذکر سوابق ها در خصوص اخبار خودکشی دانشجویان بهاندرکاران دانشگاهدست

اکز مشاوره دانشجویی و اعتماد درمانی آنها، باعث شده است نگرش مثبت دانشجویان به مر

های الزم در صدور رو ضروری است حساسیتثیر قرار گیرد. از اینأدرجاتی تحت تآنها به

« سازمان جهانی بهداشت»و « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور»های های موارد خودکشی مطابق با دستورالعملاطالعیه

 .انجام شود

ای فهصول اخالق حر، ضمن باور به رعایت ا«جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران»و « شناسی ایرانروان انجمن»بر این اساس    

 :کندویژه رازداری توسط مراکز مشاوره دانشجویی، پیشنهاد میبه

ها، هی دانشگاومویژه روابط عمرسانی خودکشی دانشجویان، الزم است مسئوالن ذیربط بهنحوۀ اطالع با توجه به حساسیت _یک   

ها و با پرهیز شگاهره داناخبار مرتبط با بهداشت روانی و خودکشی دانشجویان را صرفا با نظر تخصصی و مشورتی مراکز مشاو رسانیاطالع

  .از انتشار هرگونه سوابق درمانی آنان انجام دهند

 ایران شناسیروانهای انجمن اخبار و اطالعیه -3
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ه خدمات بیازمند اقداماتی صورت گیرد تا دانشجویان نای، الزم است در راستای اعتمادسازی و تسهیل دریافت خدمات مشاوره _دو

 .ایندبهداشت روانی در صورت نیاز بتوانند از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه حتی بدون ثبت مشخصات فردی استفاده نم

 

 ایران  شناسیروانعضویت و تمدید عضویت دوساله و سه ساله در انجمن  -3-3
ی در هزینه پست درصد و صرفه جوی 20درصد و 10با عضویت دو ساله و سه ساله از تخفیف ، نایرا شناسیرواناعضای محترم انجمن 

پذیر ره امکانر طول دوتغییر نوع عضویت د، گرددنظر به اینکه در هر دوره عضویت صرفا یک کارت برای اعضا صادر می. برخوردار شوید

ساله ت یکبه عضوی، دلطفا حسب مور، یابدمقطع تحصیلی شما ارتقاء می ،سال آینده لذا خواهشمندیم چنانچه طی یک سال یا دو. نیست

 . توانید عضویت سه ساله را انتخاب نماییدچنانچه مدرک تحصیلی تغییری ندارد می. یا دوساله اقدام نمایید

 سالمت بالینی  شناسیروان دریافت مقاله فراخوان -4-3

به  ،79241ماره ثبت شبه  ،با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ایران شناسیروانمن فصلنامه انج، سالمت بالینی شناسیروانمجله 

 . شد اندازیراهمدیر مسئولی و سردبیری دکتر نادر منیرپور 

ه اری به و همکا ارسال مقالب، توانند با ثبت نام در سایت مجلهمی، ان سالمتشناسروانبه ویژه  دانشجویان و پژوهشگران عزیز، اساتید   

 . شوندسالمت بالینی در کشور سهیم  شناسیروانعنوان داور در پیشبرد اهداف علمی 

مانند )مت بالینی فایل مقاالت خود را در حوزه های مرتبط با سال، توانند پس از مطالعه راهنمای نویسندگانمندان میعالقه   

 مایند:زیر ارسال ن درسآتنی( از طریق سامانه نشریه به پزشکی و طب روان  شناسیروان، طب رفتاری، سالمت شناسیروان
ir. ipa-chp. http://www 

 :سالمت بالینی شناسیروان ۀانواع مقاالت قابل چاپ در فصلنام

 ی تجربی و تکرارپذیریهامقاله –

 شناختیهای روانآزمون، های مختصرگزارش –

  ری انتقادی و فراتحلیلیی بازنگهامقاله –

 ی تئوریکی و روش شناختیهامقاله –

 پاسخ کتبی به اظهارنظرها، ی منتشرشده قبلیهامقالهاظهار نظر کتبی در مورد  –

 شناختینقد و تحلیل مفاهیم روان، نقد و بررسی کتاب –

 اخبار در مورد متخصصان و نهادهای علمی، گفتگو با متخصصان –

 ه به سردبیرنام، سخن سردبیر )سرمقاله( –

 

 . و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما  clinical. health. ipa@gmail. Com :ایمیل ارتباطی با دفتر مجله

 شناسیروانی المللبینمجله برای  فراخوان دریافت مقاله -5-3

 . باشدمیوهشگران محترم دریافت مقاالت انگلیسی پژ ۀرونمایی شد و آماد شناسیروانی المللبین ۀجدید مجل ۀسامان

شریات نپژوهشی از کمیسیون  -دارای درجه علمی  International Journal of Psychology(IPA) رساند مجلهبه استحضار می   

 . باشدمی1382از سال  تحقیقات و فناوری( -علمی کشور) وزارت علوم 

http://www.chp-ipa.ir/
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 0.034 ثیرأدارای ضریب ت سازی شده ونیز نمایه Google Scholar ,ISC , Ricest , magiran , SIDهمچنین نشریه در    

 . باشدمی

 کتابخانهالت و مقا ودتصادفی استفاده ش گیرینمونهی هاروشکی از بایست متناسب با نوع جامعه ی* قابل ذکر است در نگارش مقاله می

 . گرددپژوهی بررسی و چاپ نمی مورد وروانسنجی  ،ای

 . مراجعه نمایید ir. bijp. http://wwwدرس آمطالعه راهنمای نگارش مقاله به سایت مجله به جهت ارسال مقاله پس از   

 info@ijpb.ir آدرس ایمیل ارتباطی با مجله:

 ایران شناسیروانعلمی ـ ترویجی انجمن  مجله، شناسیروانمقاله برای نشریه دانش دریافت فراخوان  -6-3

، معـه ای علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جا        مجله، «شناسیرواندانش »دوفصلنامه 

ز دیـدگاه  ا شناسـی روانو تحلیـل موضـوعات    شناسیروانهای مختلف های عمده در زمینهمعرفی پیشرفت، سهولت مبادله علمی بین آنها

های علمـی یـا   گزارش، نقد و بررسی، (Research Papers)مقاالت پژوهشی . شودکارشناسان داخلی و خارجی منتشر می، پژوهشگران

مـه یـک   ترج، ان اثرگـذار شناسـ روانسرگذشت زنـدگی  ، ان اثرگذارشناسروانمصاحبه با ، (Technical Note)های تحقیقاتی یادداشت

 ب همسو با اهدافمتضمن مطال، (. . . تورم و، شهرنشینی، رانندگی، های اجتماعی )مثل رقابت در کنکورپدیده کتاب و تحلیل علمی فصل

ر ایـن  دبـرای چـاپ   ، هدو ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقالـ 

 . شودنشریه پذیرفته می
 سندگانراهنمای نوی

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

 داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد مقاله ارسال شده در هیچ نشریه  . 

 مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد  . 

 مقاله از طریق ایمیل نشریه به نشانی danesheravan@gmail. comشود ارسال . 

  کاغذ مقاالت رویA4 مقاالت فارسی با قلـم . باشد5/1فواصل بین خطوط به صورت . چینی شودحروف Bzar 12 یـه  ته

 . شود

  نابع(نتایج و فهرست م –خالصه  –اشکال  –صفحه چاپی باشد )با در نظرگرفتن محل جداول  8حجم مقاله حداکثر  . 

 ت فارسی با قلم چکیده مقاله برای مقاالBcompset  رائـه  ابه صورت تک ستونی و فقـط طـی یـک پـاراگراف     ، 11نازک

 . شود

 (11)قلم میترا سیاه  جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد، اشکال . 
 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

تلفـن و  ، نشانی پسـتی محـل کـار   ، مرتبه دانشگاهی، ان )درجه علمینویسندگ، مشخصات نویسنده، : شامل عنوانصفحه اول مقاله

کلمـه   220 کلمـه و حـداکثر   150چکیده مقاله حـداقل  . کلمه( است 6تا 3چکیده فارسی و واژگان کلیدی )، (Email)پست الکترونیک 

 .  گراف باشدها در یک پاراگیری و توصیهنتیجه، روش تحقیق )در صورت وجود(، بوده و شامل مقدمه )زمینه(

 .  های مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشدبایستی با فرمت، به بعد بر اساس نوع مقاله صفحه دوم

پـائین هـر صـفحه بـا     ، لفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد   ؤ: توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مهاپانویس

http://www.bijp.ir/
mailto:info@ijpb.ir
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 .  های مجزا برای هر صفحهشماره
 . : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شودمنابع فهرست

ر سال انتشار و صفحه ذک، نای که ابتدا نام مولف یا مولفابه گونه، باشد( APA) باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ص ، 1371، براهنیمونه: )به عنوان ن. ن اصلی )فارسی یا انگلیسی( باشدشایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبا. شود

 -Beck, 1990,pp. 27)8( یا )50

 شود:  هبه شرح زیر آورد، ی نام خانوادگی نویسندهیبه ترتیب الفبا، منابع، در پایان مقاله

اب بـا  عنوان کتـ ، تز(سال چاپ )در داخل پران، لفان بعدیؤلف و تکرار آن برای مؤحرف اول یا نام کامل م، لفؤکتاب: نام خانوادگی م

 .  ناشر، محل انتشار، نوبت چاپ، قلم )ایتالیک(

 نمونه فارسی:  

 دانشگاه تهران  ، روان آزمائی، 1، آناستازی، ( 1371نقی )، براهنی

 نمونه انگلیسی:  
Beck, A. , FREEMAN,A. ,&Associates. (1990). cognitive therapy of personality disorder. New 

York: Guilford press 

قالـه  عنـوان م ، نتـز( سال چـاپ )در داخـل پرا  ، لفان بعدیؤحرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای م، لفؤمقاله: نام خانوادگی م

 . صفحات مقاله شماره، شماره مجله، سال انتشار مجله، عنوان مجله )با قلم ایتالیک(، )داخل گیومه(

 اسـتفاده از   بـا حـروف نـازک و   ، نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ   -مستقیم و غیر مستقیم  -ها نقل قول

ه ن پرانتز نوشـت بالفاصله در میا، و شماره صفحات منابع و ماخذ، تاریخ، های مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثارگذارینشانه

 . شود
 سـتاد  ا مسـئولیت بـا   مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و   ، انشجویان با نام استاد راهنمانامه دپایان ۀمقاالت برگرفته از رسال

 . شودراهنما منتشر می

 برای دفتر نشریه محفوظ است، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت  . 

 ارسال خواهد شد مسئول ۀنشریه برای نویسند، به تعداد نویسندگان مقاله، فصلنامهپس از چاپ دو.  

 الکترونیک نشریه پست: com. danesheravan@gmail 
 

 ارتباط با انجمن از طریق پیامک یا واتس اپ -7-3
 ۀمارشس اپ به را ازطریق پیامک و یا وات الت خودتوانید سوامی، با توجه به شرایط موجود و دورکاری همکاران دفتری انجمن

 .حاصل فرمایید بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس 2صبح الی  9ارسال نمایید و در مواقع ضروری از ساعت 09367740873

 

 
 بازگشت به صفحه اول
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 ایران شناسیروانجمن انهای های آموزشی و سخنرانیدوره، وبینارها

انجمن غیرحضوری و  هایو دوره هاکارگاهها، د در حال حاضر سخنرانیگونه که مستحضر هستیهمان

 تاکنون که ایران شناسیروانآموزشی انجمن  هایو دوره هاکارگاه شود.میصورت آنالین برگزار به

، سایتجدید از طریق وبهای دوره و و بزودی کارگاه شودشرح زیر اعالم می به است شده نهایی

 . تلگرام و اینستاگرام انجمن به آگاهی خواهد رسید

، درصد تخفیف در نظر گرفته شده است 10الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجویان   

درصد تخفیف هزینه  20کنندگان در کارگاه اگر دانشجو و نیز عضو انجمن باشند از بنابراین شرکت

 .مند خواهند شدنام بهرهبتث

 .شودهای آموزشی از طریق سایت انجام میها و کارگاهثبت نام دوره
 

 به برهوت همدلی خوش آمدید سخنرانی: -1-4

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

 ()ویدئو کنفرانس بصورت آنالین

 حسن حمیدپوردکتر  سخنران:

 

 1401دی ماه  29 زمان برگزاری:

 17:30الی 16 ت برگزاری:ساع

 شناسی ایراناعضای محترم انجمن روان شرایط شرکت کنندگان:

  

  لینک سخنرانی

speaking-https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/public 

 

 .باشدنها اعتبار دارد رایگان میآویت سخنرانی برای اعضای انجمن که عض

 

 

 

 
 

 

 ایران شناسیروانهای آموزشی انجمن دوره -4
 

 

 
 

https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/public-speaking
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 1401 زمستانایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  مینو یک شصت

 مداخله در بحران وره فشردهدنهمین  -2-4

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 
 

ه علوم شناسی سالمت، دانشیار دانشگادکتر حمید پورشریفی )متخصص روان :مدرس

 (توانبخشی و سالمت اجتماعی

 ساعت 40 طول دوره:

 :زمان و ساعت برگزاری

 19الی  15، سایر روزها از ساعت  18الی  14از ساعت  1402فروردین  19،26

 1402فروردین  19،26

 1402اردیبهشت  9،16،23،30

 1402خرداد  6،13،20،27

پزشکی های روانناسی، مشاوره، مددکاری و سطوح باالتر،پزشکان، رزیدنتشدانشجویان کارشناسی ارشد روان: شرایط شرکت کنندگان

 پزشکانو روان

 

 

 

 

 

 .تعلق خواهد گرفت تخفیف به دانشجویان ٪10 شناسی ایران و تخفیف به اعضای انجمن روان ٪10  تومان، 2.200.000 :کارگاه ۀهزین

 بایست ابتدا در سایت ثبت نام نماییدن میهای انجمبرای ثبت نام در دوره/کارگاه. 

 وارد سایت شوید اگر عضو انجمن هستید لطفا با نام کاربری خود. 

 را تکمیل و سپس بعد از ورود به سایت فرم ثبت  فرم ثبت نام در سایت درصورتیکه عضو انجمن نیستید لطفا ابتدا

 .نام در کارگاه را تکمیل نمایید

 سرفصل دروس دوره

 (ساعت 4ها در بحران و تروما )آشنایی با مفاهم و مدل 

 (ساعت 8بالیا ) -مداخله در بحران 

  (ساعت 8) خودکشی –مداخله در بحران 

  (ساعت 4) خانگی خشونت –مداخله در بحران 

 (ساعت 8) جنسی تعرض –خله در بحران مدا 

  (ساعت 4) عاطفی شکست –مداخله در بحران 

 ( ساعت 4مداخالت در سوگ) 
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 شانزدهمین دوره مقدماتی تربیت درمانگر کودک -3-4

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان()

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

 

 ساعت 100 طول دوره:

 دکتر کارینه طهماسیان مدرس:

 :زمان برگزاری

   1402فروردین  30،31

 اردیبهشت 7،8،13،14،21،22،27،28

 خرداد 3،5،11،12،17،19،25،26

 تیر 1،2،7،9،14،15،22

 13:30تا  9:30سایر روزها از  13تا  9هارشنبه ها چ ساعت برگزاری:

 شناسی و مشاوره، و سطوح باالترهای رواندانشجویان کارشناسی ارشد رشته: شرایط شرکت کنندگان

 

 سرفصل دروس دوره

شناختی کودک، فنون مصاحبه بالینی با آسیب شناسی روان

 مدیریت خشم و آموزش مدیریت رفتاری والدین، آموزش ،کودک

صه جرات ورزی، شناخت درمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی و ق

ری درمانی، کاربرد تکنیک های شناختی رفتاری در مشکالت رفتا

 های زندگیآموزش مهارت

 تومان 6100000هزینه دوره: 

 .گرفتدرصد تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد  10شناسی ایران و درصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن روان 10

 

 بایست ابتدا در سایت ثبت نام نماییدهای انجمن میبرای ثبت نام در دوره/کارگاه. 

 وارد سایت شوید اگر عضو انجمن هستید لطفا با نام کاربری خود. 

 را تکمیل و سپس بعد از ورود به سایت فرم ثبت  فرم ثبت نام در سایت درصورتیکه عضو انجمن نیستید لطفا ابتدا

 .نام در کارگاه را تکمیل نمایید
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 نهمین دوره پیشرفته تربیت درمانگر کودک -4-4

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی هارائبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

 دکتر کارینه طهماسیان :مدرس

 ساعت 60 طول دوره:

 

 :زمان برگزاری

 1402تیر  23،28،29

 مرداد 4،11،12،19،20،25،26

 شهریور 2،3،8،9،17 

 13:30تا  9:30سایر روزها از  13تا  9هارشنبه ها چ :ساعت برگزاری

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و  :شرایط شرکت کنندگان

 مشاوره، و سطوح باالتر 

 .نام کنند ساعت ثبت 60 پیشرفته برای توانند می اند گذرانده انجمن در را مقدماتی توجه توجه :عزیزانی که قبال دوره 
 

 دوره سرفصل دروس

ی، گ، افسردگطالق، تروما، سو مداخالت شناختی رفتاری در

 وسواس و عزت نفس

 تومان 4090000هزینه دوره: 

 .درصد تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد گرفت 10شناسی ایران و درصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن روان 10

 

 در سایت ثبت نام نماییدبایست ابتدا های انجمن میبرای ثبت نام در دوره/کارگاه. 

 وارد سایت شوید اگر عضو انجمن هستید لطفا با نام کاربری خود. 

 را تکمیل و سپس بعد از ورود به سایت فرم ثبت  فرم ثبت نام در سایت درصورتیکه عضو انجمن نیستید لطفا ابتدا

 .نام در کارگاه را تکمیل نمایید
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 طرحواره درمانی -5-4

 :کندایران برگزار می شناسیروانانجمن 

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( قاتتحقی علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

 دکتر حسن حمیدپور مدرس:

 1402فروردین  24،25،26 زمان برگزاری :

 16الی  8 ساعت برگزاری:

شناسی، مشاوره و کارشناسی روان فارغ التحصیالن  شرایط شرکت کنندگان:

 سطوح باالتر

  ساعت 24 طول دوره:

 

شناسی تخفیف به اعضای انجمن روان ٪10  تومان، 1.950.000 :کارگاه ۀهزین

 .تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد گرفت ٪10 ایران و 

 * امکان بازپخش فیلم کارگاه به صورت آفالین*

 )متن،صوتی،تصویری( * امکان پرسش و پاسخ و شرکت فعال در کارگاه*

 

 م نماییدبایست ابتدا در سایت ثبت ناهای انجمن میبرای ثبت نام در دوره/کارگاه. 

 وارد سایت شوید اگر عضو انجمن هستید لطفا با نام کاربری خود. 

 را تکمیل و سپس بعد از ورود به سایت فرم ثبت  ثبت نام در سایتفرم  درصورتیکه عضو انجمن نیستید لطفا ابتدا

 .نام در کارگاه را تکمیل نمایید
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 ساعته درمان شناختى رفتارى 100دومین دوره  -6-4
 

 :کندشناسی ایران برگزار مینجمن روانا

 علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم توانبخشی و  دکتر بهروز دولتشاهى )دانشیار مدرس:

 سالمت اجتماعی(

  :زمان برگزاری

 1402فروردین  17،18،31

 1402اردیبهشت  1،7،8،14،15،21،22،28،29

 1402رداد خ 4،5،11،12،18،19،25،26

 1402تیر  1،2،8،9،15

 19الی  15از ساعت  ساعت برگزاری:

 شناسی،مشاوره و سطوح باالتر و همچنین روانپزشکاندانشجویان کارشناسی ارشد روان کنندگان:شرایط شرکت

 سرفصل دوره:

 (PDرفتاری اختالل پانیک ) -درمان شناختی -6 رفتاری -اصول و مفاهیم بنیادی درمان شناختی -1

 (PTSDرفتاری اختالل استرس پس از سانحه ) -درمان شناختی -7 رفتاری -رابطه درمانی در درمان شناختی -2

 (SADرفتاری اختالل اضطراب اجتماعی ) -درمان شناختی -8 رفتاری -ارزیابی و فرمولبندی شناختی -3

 (OCDاختالل وسواس اجباری ) رفتاری -درمان شناختی -9 رفتاری -ساخت مندی جلسه های درمان شناختی -4

 (DDرفتاری اختالالت افسردگی ) -درمان شناختی -10 (GADرفتاری اختالل اضطراب منتشر ) -درمان شناختی -5

 اطالعات تکمیلی:

 ساعت  100 طول دوره:

 .واهد گرفتیان تعلق ختخفیف به دانشجو ٪10 شناسی ایران و تخفیف به اعضای انجمن روان ٪10  تومان، 6.100.000 :دوره ۀهزین

 .همچنین امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساط نیز وجود دارد که طی دو قسط می باشد

 

 بایست ابتدا در سایت ثبت نام نماییدهای انجمن میبرای ثبت نام در دوره/کارگاه. 

 وارد سایت شوید اگر عضو انجمن هستید لطفا با نام کاربری خود. 

 را تکمیل و سپس بعد از ورود به سایت فرم ثبت  فرم ثبت نام در سایت درصورتیکه عضو انجمن نیستید لطفا ابتدا

 .دنام در کارگاه را تکمیل نمایی
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 سالگی 5کارگاه مداخله زودهنگام از تولد تا  -7-4

 :کندشناسی ایران برگزار مینجمن روانا

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

 دکتر فریده ترابی میالنی :مدرس

 1402اردیبهشت  13و  12 اری:تاریخ برگز

 12الی  8از ساعت  ساعت برگزاری:

  ساعت 8 طول دوره:

 دانشجویان کارشناسی روان شناسی و مشاوره و سطوح باالتر کنندگان:شرایط شرکت

نکته مهم: مربیان مهد کودکها و مربیان کودکان پیش دبستانی اگر در رشته 

کنند و گواهی بگیرند در غیر این صورت  روانشناسی و مشاوره باشند می توانند شرکت

 می توانند بدون دریافت گواهی ثبت نام کنند

 امکان بازپخش فیلم کارگاه به صورت آفالین*

 )متن،صوتی،تصویری( * امکان پرسش و پاسخ و شرکت فعال در کارگاه*

 سرفصل دروس

 مروری بر نظریه های روانشناسان تحولی نگر 

 و اصول تحول بررسی تحول کودکان خردسال 

  سالگی 5تحول بهنجار از تولد تا 

 ارزیابی مبتنی برتحول بهنجار 

 تآخیرهای تحولی و آموزش گام به گام مهارت ها 

لطفا قبل از کارگاه کتاب ارزیابی برنامه ریزی آموزشی و 

سالگی ) انتشارات سمت ( را  5بازپروری کودکان از تولد تا 

 تهیه و مطالعه بفرمایید

 

 .واهد گرفتتخفیف به دانشجویان تعلق خ ٪10 شناسی ایران و تخفیف به اعضای انجمن روان ٪10  تومان، 460000 :رگاهکا ۀهزین

 بایست ابتدا در سایت ثبت نام نماییدهای انجمن میبرای ثبت نام در دوره/کارگاه. 

 وارد سایت شوید اگر عضو انجمن هستید لطفا با نام کاربری خود. 

 را تکمیل و سپس بعد از ورود به سایت فرم ثبت  فرم ثبت نام در سایت درصورتیکه عضو انجمن نیستید لطفا ابتدا

 .نماییدنام در کارگاه را تکمیل 
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 شناسی ایرانهای برگزار شده انجمن روانلینک آپارات سخنرانی -8-4

 

 خودیاری و مراقبت از خود در شرایط دشوار کنونی 

 آقای دکتر علی صاحبی: سخنران

https://www.aparat.com/v/hLr6R?fbclid=PAAaZ168VE92gqWzCAvdLfXzgXVwt3zR3ygX7BlUVi
9m43DWy6RX1gC9dQkuk 

 شناختی در تروما: مالحظاتی چندمداخالت روان 

 سخنران: آقای دکتر حمید پورشریفى

https://www.aparat.com/v/Idwfp 
 

 
 

 

 

 

 

 تابناک خاموشی -5-1

  

 

شناسی ستاد رواناابدی، های درخشان علمی خود را از دست داد. دکتر جمال عشناسی، یکی از چهرهبا کمال تأسّف، جامعۀ روان

م که دانستین اواخر می(. خبر کوتاه بود و کوبنده. اگرچه ا1320-1401)آنجلس و دیویس، درگذشت دانشگاه کالیفرنیا در لس

زده، در و و بهت کت و آرامتی سا. مدّاحوال است، امّا اصالً انتظار شنیدن چنین خبر سهمگینی را نداشتم. در دفتر کارم بودمناخوش

یز نسرم خبر دادم. او ردم به همکا پیدا . وقتی خودم ر"همی گفتم که خاقانی ..."کردم و بعد به یاد این شعر افتادم که دیوار را نگاه می

 خت ناراحت شد.س

سانیّت، وی جز ان ان، ازبختی بود که خیل دوستان و آشنایهای خوشجمال عابدی دوست بسیار صمیمی من بود و از جمله انسان

ود همیشه بت و فردی داشتنی داشبخش و دوستمهربانی و نیکی چیزی به یاد نخواهند داشت. شخصیّتی متین، قابل احترام، اطمینان

 به دیگران. آماده برای کمک

گردد. ما متعلّق به بر می یعنی آغاز تحصیل در دورۀ کارشناسی در دانشگاه تهران 1343های ارتباط جمال عابدی و من به سال

 ال کردیم.فه دنبشناسی در ایران بودیم که این رشته را مستقلّ از علوم تربیتی و فلسآموختگان رواننسل اوّل دانش

مشغول تحصیل در دانشگاه تهران بودیم، دورۀ نوعی بازاندیشی و بازآفرینی فرهنگی و علمی بود.  که 1347تا  1343های سال

گیری و های مختلف سیاسی، فکری و اجتماعی، با ساز و کارهای گوناگون در حال شکلعالقه و گرایش به تغییر در همۀ عرصه

 ویژه هاییادداشت -5
 

 

 
 

 

 زادهاهلل قاسمحبیب
 پزشکیگروه روان

 پزشکی تهرانومدانشگاه عل
 بیمارستان روزبه

https://www.aparat.com/v/hLr6R?fbclid=PAAaZ168VE92gqWzCAvdLfXzgXVwt3zR3ygX7BlUVi9m43DWy6RX1gC9dQkuk
https://www.aparat.com/v/hLr6R?fbclid=PAAaZ168VE92gqWzCAvdLfXzgXVwt3zR3ygX7BlUVi9m43DWy6RX1gC9dQkuk
https://www.aparat.com/v/Idwfp
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ای نبود که فکری نیز متبلور شده بود. هفتهفضای دانشگاهی و روشنها در ها و گرایشبندی بود. دریافتی از این نوع انگیزهصورت

نشینی سخنان دکتر محسن هشترودی، دقّت کالم نادر نادرپور در شعرخوانی، دادِ جالبی در حوزۀ تفکّر و هنر اتّفاق نیفتد. هنوز دلروی

سبک و نام، صاحببیان اساتید صاحب تّه صالبت و گیراییهای شیرین اخوان ثالث را به یاد دارم و البطنین صدای احمد شاملو و زمزمه

 حسین صدیقی را در کالس درس.اکبر سیاسی، دکتر محمود صناعی، دکتر محمود بهزاد و دکتر غالمآزاده اندیشی چون دکتر علی

آزمایی روان حث سنجش وبالً ها و کمندی خود را به موضوع آمار و آزمونجویان ممتاز بود و از همان ابتدا عالقهجمال جزء دانش

ان سپری کرد و پس یز در ایرنود را خها و کارهای تحقیقی خود را در این راستا انتخاب کرد. او دورۀ کارشناسی ارشد نشان داد و مقاله

فت و پس از رگیرش تنسی( پذ نشویل،بادی )دانشگاه وندربیلت( )از مدّتی کوتاه، برای ادامۀ تحصیل عازم آمریکا شد و از کالج جرج پی

های آموزش وش تحقیق،رمار و آتجدید دورۀ کارشناسی ارشد، وارد دورۀ دکترا شد و زیر نظر پروفسور ریموند نوریس استاد برجستۀ 

کز رایانۀ دپارتمان یار دکتر نوریس، در مرشد. او به عنوان دست (PhD)الزم را دید و موفق به اخذ درجۀ دکترای تخصصی 

که  شد. به یاد دارمیها وارد سیستم مکارت "کردنپانچ"، هنوز اطّالعات از طریق 1970های م مشغول بود. سالشناسی هروان

ا کمال بکردند و او عه میبرای گرفتن کمک به جمال مراج "شدهپانچ"های ای از کارتجویان دورۀ دکترا با دستهبسیاری از دانش

بادی بودیم، ه با هم در پیچند سالی ک .کرد. یک سال بعد، من نیز وارد همین دانشگاه شدممیها کمک رویی در این کار به آنخوش

 آید.ترین ایّام زندگی من به حساب میها، جزء به یادماندنیبا وجود بار سنگین درس

تهران نیز  ا دانشگاهبد. او شدکتر عابدی پس از اتمام تحصیالت، بالفاصله به ایران برگشت و در دانشگاه تربیت معلّم مشغول 

ایل انقالب در هایی که اوشفتگیهمکاری داشت. مدّتی نیز معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلّم را بر عهده داشت. امّا به دنبال آ

ره، در ت و باألخساعد نیافرفت چندان مجا نیز محیط را برای کار و پیشها پیش آمد، جمال به دانشگاه الزّهرا منتقل شد. آندانشگاه

همان دانشگاه مشغول ، UCLAهمراه همسر و فرزندش علی عازم آمریکا شد و پس از گذراندن دورۀ پسادکترا در  1360اوایل دهۀ 

 کار شد و تا درجۀ تمام استادی پیش رفت.

ی تی بزرگ ملّوژۀ تحقیقاهای عالی، چندین پردست به کارهای درخشانی زد. وی عالوه بر تدریس در دوره UCLAدکتر عابدی در 

. کارهای وی، مخصوصاً از (2002 را رهبری کرد. من نیز افتخار این را داشتم که مدّتی کوتاه با گروه ایشان همکاری نمایم )درسال

تأثیر زبان را در آموزش  قابل ستایش است. او توانست" No Child Left Behind"جهت پاسخ به نیازهای جامعۀ آمریکا دربارۀ اصل 

آموزان، ی از دانشماندگی برخکه عقبازجمله آن -ای برسدتبار بررسی نماید و به نتایج امیدوارکنندههای التینیاضیّات در بچهعلوم و ر

سئوالن آموزش مو بود که یقات اگردد و نه هوش و توانایی ذهنی آنان در درک مطالب.  بر مبنای تحقبه یادگیری زبان انگلیسی برمی

رّاحی کنند طتنظیم و  ا طوریرهای آموزشی خود های مهاجرنشین در غرب آمریکا توانستند برنامهصوصاً در ایالتو پرورش آمریکا مخ

رزندۀ بسیاری د جوایز اوفّق شکه کودک بتواند با یادگیری زبان، مطالب را به خوبی درک و هضم نماید. در طیّ این مدّت، جمال م

 دانشمند در آمریکا، باعث سرافرازی ایرانیان گردد.های کسب نماید و همراه با سایر ایرانی
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این مدّت،  د. در طیّغول بوجویان و پژوهشگران در دیویس مشنمایی دانشهای تحقیقی و راهگیری پروژهجمال مدّتی نیز برای پی

که به عنوان استاد  2016و  2014های های کوتاهی به دیویس داشته باشم. این دیدارها طیّ سالبخت یاری کرد و توانستم مسافرت

 شان خانم دکتررامیو همسر گ ن جمالقدر خوب شد که اتّفاق افتاد و چندروزی مهماگان بودم، اتّفاق افتاد و چهمهمان در دانشگاه اوره

 تند، بودم.هسهای بالینی رهریزی، مدیریّت و مخصوصاً مشاوهای برنامهای در عرصهفرشته هجری که ایشان نیز منشأ خدمات ارزنده

 ل مدّت کوتاهی نیزنوادۀ جماکرد. خااین اواخر، چند سالی بود که جمال خود را بازنشسته کرده بود و کارهایش را از منزل دنبال می

 گشتند.آنجلس برکه دومرتبه به لستا آن -شان علی و سارابرای نزدیک بودن به فرزندان -در ارواین سکونت گزیدند

*** 

طرّاحی  های کاری او،ینهریزی و کار خالق بود. جای تعجّب نیست که یکی از زمر حال حرکت، تکاپو و برنامهجمال پیوسته د

ز بود. در بسیاری ا ارهای جدیدهای جدید و سازوکآزمونی برای خالقیّت بود. محقّقی بود برجسته، مُبتکر و نواندیش. همواره دنبال راه

ر داشتم. حضو (CRESST)ها من در یکی از این همایش -داشتندش را اهل فن گرامی میکرد و همیشه مقدمها شرکت میهمایش

بسیاری  ین کتاب وگرفت. چندآمد، جزء نخستین کسانی بود که مورد توجّه قرار میهر کجا سخن از ارزیابی تحصیلی به میان می

ه در های مفصّلی کعالوۀ فصلیادگار مانده است، بهاند، از وی به های تخصصی که در مجالت معتبر علمی به چاپ رسیدهمقاله

لمی مهم وی به ثر آثار عمّا اکای به زبان فارسی هم دارد، اهای تخصّصی به چاپ رسیده است. اگرچه دکتر عابدی، آثار ارزندهکتاب

 زبان انگلیسی است.

آورد. فردی بود، ود مین به وجاحساس آرامش و اطمیناطبع. صحبت با او در انسان بیان و شوخالعاده متواضع، خوشانسانی بود فوق

ندی که مدارج مفرزندان برو سارا، بسیار خانواده دوست و همیشه در کنار خانواده: دکتر فرشته هجری، همسری مهربان و فداکار، علی و

 ای است و سارا در پزشکی.علی متخصّص در کارهای رایانه -عالی تحصیلی را طی کردند

در کشور  دانشگاهی سئوالنممهری و قدرناشناسی هایی مورد بیعت طبع، شکیبایی، تحمّل و گذشت بود. اگرچه در دورهنمونۀ منا

ها به نود بعضی از تابستاا هزینۀ خبضر شد بار که برای مدّتی کوتاه به ایران آمد و حاخود قرار گرفت، امّا خم به ابرو درنیاورد. حتّی یک

یاز بود. امّا در خت مورد نی او سکه رشتۀ تخصّصهای علمی کمک نماید، استقبالی از وی به عمل نیامد. در حالیایران بیاید و در کار

مایت قرار و مورد ح ذاشتندشناس، گوهرشناسان، قدر گوهر او را دانستند و امکانات الزم در اختیارش گراستای آرزوی حافظ سخن

 دادند.

منشأ خدمات  برگردد و ایران سی دانست. امیدوار بودیم که روزی بهشنارای جامعۀ علمی روانای بزرگ بفقدان او را باید ضایعه

زند. دکتر ییگری رقم مدها را به گونۀ در کشور خود بشود. امّا روزگار، سرنوشت -سنگ با خدمات خود در آمریکاهم -درخشان علمی

بود و ما را در  ا پذیرفتهر رفتار وای دربارۀ شناخت، مغز اب دانش: نشریّهبازتعابدی با بزرگواری، عضویّت در هیئت تحریریّۀ مجلّۀ 

 کرد.ها یاری میبررسی مقاله



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

30 

 

 

 

 

 

 

 1401 زمستانایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  مینو یک شصت

ان و دی، خواهریم عاباین ضایعه را خدمت خانوادۀ پرمهر و محبّت جمال )همسر و فرزندان(، دکتر جالل عابدی، دکتر کر

گویم. ون تسلیت مینجش و آزمابی، سشناسی، علوم تربیتی، ارزیتان، جامعۀ روانخواهرزادگان در ایران و کانادا و کلّیۀ بستگان و دوس

 د درخشید.م خواهچنان زنده خواهد ماند و در دفتر تاریخ پرافتخار این مرز و بواطمینان دارم که نام و یاد او هم

*** 

سیار سنگین ب زیرا بار او تواند باشد،ی استوار نمیکران و اراده و عزمطالب علم بدون دلی پر از شوق بی"دانست که او به خوبی می

 ]201 ، ص1359شهر، زادۀ ایران، اثر کنفوسیوس، ترجمۀ حسین کاظممکالمات[ "و راه او بسیار دور است ...

 

 

 انطباقی و ناسازگارپرخاشگری  -2-5

 

 علی سلیمانیدکتر 

 شناسی؛ استادیار دانشگاه علم و فرهنگدکتری تخصصی روان

 
 مه: مقد

مخل حیات  اند. از یک سو،خشونت و پرخاشگری از جمله معدود واژگانی هستند که دو طیف متضاد معنایی را در خویش تجمیع کرده

 رویکرد غیر گری ازشوند. از این رو، برای تشخیص رویکرد ارزشی خشونت و پرخاشبوده و از سوی دیگر عامل شکوفایی ذات محسوب می

ی ی، برخوردهاین فردستره فحوای آن شناسایی شود تا در پرتو آن بتوان در سطح جامعه و در سطح رفتارهای بارزشی آن، الزم است گ

شونت و خهای بین های مفید و ضروری را مورد تمیز قرار داد. با وجود تفاوتانفعالی یا کنشی که خشونت زا هستند، از خشونت

با  صورت اجمال ت تا بهاند. در این یادداشت کوتاه، سعی بر این اسنظر گرفته شدهپرخاشگری، اما با کمی تسامح، به شکل مترادف در 

 پرخاشگری به عنوان نمادی از یک سازه روانی اجتماعی و برخی پیامدهای آن آشنا شویم: مفهوم
 

 "پرخاشگری انطباقی و پرخاشگری ناسازگار"

از حد  کتی بیشبیقراری حر "آن یافت شده است و اغلب به عنوان اصطالح پرخاشگری اصطالحی مبهم است: تعابیر متعددی درباره 

، زیلر، اروتی، کاسپر)گریگا، پاچی شوداز آن یاد می "شودپذیری که منجر به رفتار غیر مولد و تکراری میهمراه با افزایش تنش و تحریک

 ان یک اصل تعریفت و سالمت، خشونت را به عنو(. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی درباره خشون2016آلن، واسکوِئز و دیگران، 

ا ییه یک گروه یگر، علداستفاده عمدی از نیروی فیزیکی یا قدرت در برابر ادراک تهدید یا تهدید واقعی، علیه خود یا شخص "کند: می

(. مفهوم 2002، و زویی )کروگ، مرسی، دالبرگ شودجامعه، که به احتمال زیاد منجر به جراحت، مرگ، آسیب روانی یا محرومیت می

ت ل مشاهده نسبزای معین و قابارائه هر شکلی از رفتار آسیب"کارآمد پرخاشگری که توسط رامیرز و آندریو توصیف شده است به معنی 

فتاری در میان (، پرخاشگری یک جنبه مرکزی از مجموعه ر2002)  (. از دیدگاه کانر2006به هر هدفی است )رامیرز و آندریو، 

تکاملی، عملکرد  ( که به دلیل سازگاریCNSهاست. پرخاشگری انطباقی به عنوان رفتاری برخاسته از یک سیستم عصبی مرکزی )هگون

 (.2002شود )کانر خوبی دارد، تعریف می
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دت و مد ه و بلنشود که در خدمت بسیاری از اهداف کوتاپرخاشگری انطباقی بخشی طبیعی از روند رشد و تحول آدمی محسوب می   

ر خدمت ه انطباقی داشگرانهای اجتماعی. رفتار پرخقابل تشخیص است: از جمله کسب منابع، دفاع از فرد یا گروه، و ایجاد سلطه در گروه

 نطباقی نیزااشگری های تحصیلی، ورزشی و یا کسب و کار است. با این حال، پرخبسیاری از اهداف اجتماعی مانند رقابت در فعالیت

هایی از افراد یک ، گروههای زیادی در جامعه شود. نمونه آن، خشونت در باندهای محله است. در باندهاباعث آسیب و ناراحتی ممکن است

رقت س"در  کنند که گاهی اوقات با خشونت همراه است و یا ممکن استدفاع می "چمن"کنند. ازسلسله مراتب رهبری ایجاد می

معه افراد و جا سیب بهاین رفتارها با تعریف فوق سازگار هستند، اما به وضوح ممکن است باعث آ . همهشرکت کنند "غارتگرانه منابع

ه نهادهای مداخل کند، ممکن است در شرایط خاص، نیازمندهای اجتماعی را تهدید میرمفتارهای پرخاشگرانه انطباقی که نشوند. ر

یازی به ناقی غالباً ی انطباقتصادی باشد. با این حال، پرخاشگر -هادهای سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشی، کیفری و یا نشناختیروان

 عصبی مرکزی باشد ناسازگار، ممکن است یک رفتار مرتبط با سیستم (. از سویی، پرخاشگری2002مداخله زیست پزشکی ندارد )کانر، 

ری قات، پرخاشگاهی اوگروانپزشکی یا عصبی بیشتر است و  هایکه عملکرد مطلوبی ندارد و احتمال بروز آن در افراد مبتال به بیماری

مومی در جمعیت ع شگرانهشود. به طور کلی، پرخاشگری ناسازگار به عنوان افراطی از توزیع طبیعی رفتارهای پرخابیمارگونه نامیده می

داقل یا حتی در حالت ر پاسخ به تحریک ح(. پرخاشگری ناسازگار د2016: والتز و دیگران، 2013شود )والترز و راشیو، سازی میمفهوم

ز حد است ن بیش او مکرر بوده و اغلب در مدت زما شدید ،تکانشی، نامناسبدهد، و تمایل دارد که ناگهانی، فقدان تحریک رخ می

 (.2007: جنسن و دیگران، 2005)بامباور و کانر، 

ین که آیا ادهد در تعیین که رفتار خشن در آن رخ می "ینه محیطیزم"عالوه بر عملکرد بهینه یا غیر بهینه سیستم عصبی مرکزی،    

 ر بگیرید:ان را در نظضی یکسشود، مهم است. به عنوان مثال، دو سناریو با موضوع فرای سازگارانه یا ناسازگار بیان میپرخاشگری به شیوه

 اند جوان کهسط یک بکند، به ناگهان توخانه حرکت مییک کودک که تا حدی به نقص توجه مبتال است و به تنهایی در مسیر مدرسه به 

لحظه غفلت  از یک شود. در سناریوی )الف(، کودک با استفادهقصد تمسخر، قلدری و سپس حمله فیزیکی به او را دارند، محاصره می

ونت فرار از صحنه خش فاصلهداده و بالوار و تکانشی نسبت به مهاجمان غافلگیر شده خود، پاسخ آنان، با پرخاشگری شدید، ناگهانی، دیوانه

ر دیوی )ب( را ل سناررود، خوشحال از این است که هم صدمه ندیده و هم برای یک لحظه آنان را ترسانده است. حاکرده و به خانه می

ازی بازی تیراند در یک واندازد، سیستم خود را روشن رسد، انجام تکالیف را به تعویق مینظر بگیرید که طی آن همان کودک به خانه می

ت دک که به شدود. کوشهای مکرر به شخص مقابل، آرام خواهد با تیراندازیگیرد. او میمجازی شرکت و در مقابل یک تیرانداز قرار می

ار د. بشنونمی ر شود،ها را شسته و برای شام حاضخواهد دستگاه را خاموش کرده، دستجذب بازی شده است، صدای مادر را که از او می

وار، پرتاب انهگهانی و دیومی، نادهد تا بازی را خاموش کند. اما این بار، کودک با تهدیدهای کالدیگر مادر با صدای بلندتر به او دستور می

 دهد.اشیاء به اطراف و کوبیدن مشت به دیوار به درخواست مادر پاسخ می

نه به یک خ سازگاراکه سناریوی اول در خدمت پاسی هستند، اما، در حالیهایی از خشونت و پرخاشگری تکانشهر دو سناریو نمونه   

 رسد.تهدید است، رفتار مشابه در سناریوی دوم، در چارچوب یک درخواست معمولی، غیر انطباقی به نظر می
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 ای مناسبهای خشونت و راهکارهای مداخلهریشه -3-5

 حسام شاهمرادی دکتر

 یبالین شناسیدکتری تخصصی روان

 

 آشکارش، و پنهان اقسام همه با خشونت. است گریافراط رفتارهای و خشونت از مملو متأسفانه که کنیممی زیست جهانی در امروزه

 به اسالمی شده است به ویژه که در حکمت منحوس شمرده همه ادیان در نظامی، و اقتصادی و سیاسی اجتماعی، و خانگی و فردی

 اخوان و کندمی یاد اخالقی رذیلت عنوان به رفتاری خشونت از السعاداتجامع در نراقی مالمهدی. است شده یمعرف رذیلت یک عنوان

 .کندمی معرفی فلسفی رذیلت عنوان به را خشونت الصفا،

ویب تص ز جملهاهای بسیاری شده است ولی آنچه که مشخص است مالک دقیقی برای سنجش خشونت وجود ندارد، با این وجود تالش   

ه تأیید و بعی که الملل اقتصاد اجتماسیاسی و کنوانسیون حقوق بین -المللی مدنیاعالمیه جهانی حقوق بشر و دو کنوانسیون بین

تواند مالک ه میشود و افراط و تفریط در این اعالمیهای اصلی حقوق محسوب میتصویب مجالس کشورها رسیده است این موارد مالک

کارهای راه وهای خشونت بر اساس نظریه نواکا آنچه که در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت ریشه سنجش خشونت باشد.

 ای مناسب در جهت پیشگیری از آن است.مداخله

 الگوی نواکا در مورد پرخاشگری

کنند و طور نامناسب ارزیابی می ها را بهپرخاشگر مشکالتی در منطبق کردن اهداف چندگانه دارند، پاسخافراد نواکا معتقد است که 

دانند های پرخاشگرانه را به صورت مطلوب ارزیابی کرده و اخالقی میر است. آنها پاسخؤثکنند که اجرای رفتار پرخاشگرانه ماحساس می

مورد توجه قرار شناختی و رفتاری )حرکتی( را های محیطی و شناختی، یعنی روانلفهؤ(. نواکا در تبیین خشم، م2006، 1)مک گوایر

ی خشم نیستند، بلکه آنها فقط ییدات شناختی بسیار اهمیت دارد و وقایع محیطی به تنهایی برانگیزندهأدهد. در الگوی نواکا فرایند تمی

گانه های شناختی دریافت شوند و از صافی این دستگاه عبور کنند. در واقع، واحدهای سهانگیزند که توسط دستگاهزمانی خشم را برمی

 (. 2006کنند )مک گوایر، شناخت، رفتار و عاطفه و ارتباطات درونی آنها در برانگیختگی خشم ایفای نقش می

های شناختی و فیزیولوژیکی است. خشم معموال به لفهؤشود که دارای مدر الگوی نواکا، خشم به عنوان هیجانی در نظر گرفته می   

بنابراین زمانی که یک نشانه محیطی، فرد را به لحاظ شناختی و جسمانی تحریک کند او شود. های محیطی آزاد میوسیله نشانه

شود که های شناختی و فیزیولوژیکی و عوامل محیطی به نوبه خود منجر به یک تجربه هیجانی میشود. تعامل بین نشانهخشمگین می

آمیز نسبت به فرد دیگر همراه باشد( با بیانات عمل خشونتشود. این تجربه ذهنی )که ممکن است با تحت عنوان خشم نامگذاری می

 ، به نقل از نواکا(.2006و مک گوایر،  2007، 4، بیچ و فیشر3، وارد2گیرد )گانونرفتاری خشم در ارتباط قرار می

هم کارکرد منفی که هم کارکرد مثبت و ای شناخته شود پیچیده نخشم ممکن است به عنوان یک تجربه ذهنی سازگارانه و هیجا   

تناسب نداشته  نده خشمزرا ایجاد کند که با عامل برانگی دارد. زمانی خشم دارای کارکرد نامناسب است که خارج از کنترل باشد و پاسخی

                   
1. Mc Guier  
2. Gannon 
3. Ward  
4. Beach & Fisher  
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، مک 2007باشد. در چنین مواقعی ممکن است خشم مشکالت دیگری مانند جرم یا خشونت را ایجاد کند )گانون، وارد، بیچ و فیشر، 

ثیر منفی غالب داشته باشد )گانون، أخشم کارکرد بد دارد که تجربه و بیان آن یک ت ، به نقل از نواکا(. در هر حال هنگامی2006ر، گوای

 (.2007وارد، بیچ و فیشر، 

وه ء فرد و گراد و به بقدهنده باشد و یا کیفیت حمایتی داشته باشکننده خود و انرژیتواند مثبت، سازگارانه، حمایتتجربه خشم می   

مدن با آبرای کنار  یی فردای از عوامل فردی شامل ادراکِ برانگیختگی، پردازش شناختی و تواناکمک کند. رفتار مرتبط با خشم به دامنه

 (.2007برانگیختگیِ ادراک شده بستگی دارد )گانون، وارد، بیچ و فیشر، 

 رادافاجتماعی  ش اطالعاتهستند. ممکن است نقائصی در پرداز نتماعی در توازهای الگوی نواکا با عناصر یادگیری شناختی ـ اجلفهؤم   

انجامد. گری میپرخاش های مختلف ایجاد شود که بهاز طریق مشاهده و یادگیری رفتار والدین و همساالن و یا تجربه شخصی در موقعیت

لیه ان مراحل اواز هم های اجتماعی هستند ونیاز در موقعیت له موردأهای حل مسشود که والدین کودکان پرخاشگر، فاقد مهارتگفته می

ری های فرزندپرور روششوند. پرخاشگری والدین و طرد یا تنبیه دها و الگوهای رفتاری نامناسب تلقی میکنندهزندگی به عنوان تقویت

    ل گونگی انتقاانه و چگیری رفتار پرخاشگرشکلشوند. آشنایی با نحوه به عنوان الگوی پرخاشگرانه وارد خزانه رفتاری شخصی کودک می

 (.2006های متفاوت در چگونگی اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بسیار حایز اهمیت است )مک گوایر، آن به زمینه

 ذهنی کِعال یک درفهای محیطی پاسخ بدهد و به طور کنند که نسبت به محرکهای خشم فرد را آماده میدر الگوی نواکا، طرحواره   

 های خشم احتمالرهشود. برای بعضی از افراد، طرحواای از انتظارات همراه میکنند. این خشم با مجموعهمنفی از خشم را فعال می

هند که افراد می د را به شوند و این امکانها با پردازش اطالعات اجتماعی همراه میدهند. طرحوارهرفتارهای ضد اجتماعی را افزایش می

 (.2007و فیشر،  د، بیچات را انبار کرده و همچنین اطالعات مرتبط با محیط اجتماعی ادراک شده را بازیابی کنند )گانون، واراطالع

 

 مداخالت مؤثر

 توان در حوزه خشونت و پرخاشگری به کار بست اشاره شده است.در این قسمت به بخشی از راه کارهای کلی که می

 وزه سالمت رواناستفاده از دیدگاه متخصصان ح

اد متخصص صی افرنظر در زمینه اظهار نظر در مورد خشونت و راه های پیشگیری از آن مربوط به حوزه تخصشک اولین گروه صاحببی

ای همراه توان به جامعهدر حوزه سالمت روان است و در صورت استفاده از نظرات علمی و به روز آن ها در زمینه پیشگیری از خشونت می

 لح و آرامش و کاهش پرخاشگری امید داشت.با ص

 

 پیشگیری از پرخاشگری از طریق آموزش عمومی

 یادگیری نحوه زندگی کردن با یکدیگر

های مختلف می توانیم احترام متقابل را یاد بگیریم. از طریق قرار دادن خود به ها و تمدناز طریق احترام به افرادی با مذاهب، فرهنگ

یاری را تجربه کنیم. احترام گذاشتن و همدلی منجر به افزایش قدرت تحمل و نیم همدلی و در نتیجه تعاون و همتواجای دیگران، می

آرامش درونی، پذیرش صلح و در نهایت پیشگیری از پرخاشگری در سطح  ایجاد باعثعملکرد افراد مبتنی بر مسئولیت فردی و اجتماعی، 

 شود.جامعه می

 طریق آموزش حل مسئله پیشگیری از پرخاشگری از 
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گیری ها نتیجهتفعالی های خودمان نسبت به همدیگر دربارهتوانیم از طریق تفسیر عکس العملهایی بین ما وجود دارد، میوقتی اختالف

 ها تاکید کنیم. حلکنیم و به جای مقصر انگاشتن دیگران، روی اهمیت بررسی راه

ل مسئله اجتماعی مولفه پردازش ح 6های حل مسئله اجتماعی انجام گرفت، مورد مهارت در پژوهشی که توسط گوئرا و اسالبی در   

ها را در بندی پاسخها و اولویتبینی توالیهای احتمالی، پیشحلشامل جستجوی اطالعات، تعریف مسئله، انتخاب هدف، ایجاد راه

وح پایین با سط ی از این بودند که سطوح باالی پرخاشگرینوجوانان پرخاشگر مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده حاک

ل های ناسازگار شامهای حل مسئله اجتماعی همراه است. همچنین افراد پرخاشگر، مسایل اجتماعی را بیشتر از طریق استراتژیمهارت

نتخاب اتر و در نتیجه خابی کمهای انتحلهاحقایق و ایجاد رهای خصمانه، پذیرش اهداف خصمانه، جستجوی تعریف مسایل به روش

 (.2005،  د، به نقل از آنتونووی1389کردند )ابوالمعالی، های نامناسب حل میحلراه

 های ارتباطیپیشگیری از پرخاشگری از طریق آموزش و تقویت مهارت

کنند. های خود از آن استفاده میاهیهایی که افراد برای بیان مقصود، تبادل احساسات، اطالعات و آگمفهوم ارتباط عبارت است از روش

ای برخوردار است. ارتباط، نوعی تعامل پویا و رابطه متقابل است که در آن دو عامل مهم پذیرش و درک شدن از اهمیت فوق العاده

یت سالمت روح و دهد که آثار آن را در تقوارتباط، در میان گذاشتن اطالعات و تجارب بین انسانهاست و هنگامی چهره مثبت نشان می

روان، اعتماد به نفس، آرامش، موفقیت و رضایت از خود، افزایش قدرت نفوذ در دیگران و متقاعد کردن آنها احساس کنیم )کول، ترجمه 

 (.1379؛ دکر، ترجمه رمضانی، 1376آل یاسین، 

 ایهای مثبت رسانهگذاریپیشگیری از پرخاشگری از طریق سیاست

 مچنان رو بههای جدید، های رسانهآوری، کامال متمرکز و فراگیر شده و حجم اطالعات منتقل شده از طریق فنایامروزه فرهنگ رسانه

 ـای فرهنگی هزمینه ای از پذیرش ملی،ها در بافت پیچیدهگسترش است. بر اساس نتایج تحقیقات، اگر چه الگوهای استفاده از رسانه

ندگی زعادت  وصی، محیط ای و بسیاری عوامل دیگر قرار دارد، ولی ترجیحات شخای رسانههمشی اجتماعی افراد، عالیق شخصی، خط

 (.1377، ، ترجمه حقیقت کاشانی شود )اینگلزها قلمداد میتاثیرگذار در انتخاب رسانهو عوامل مهم  فردی نیز  از

 کید بر نقش خانوادهأپیشگیری از پرخاشگری فرزندان با ت

 ر پرخاشگری فرزنداننقش رابطه زوجین د -1

وانان ودکان و نوجکتحول  های اجتماعی ـ روانی زوجین، بلکه بر رشد وناسازگاری و عدم رضایت زناشویی پس از ازدواج، نه تنها بر کنش

نوجوانان  ن وری کودکابزهکا وگذارد. افزایش آمار فرار دختران از منزل، کودکان خیابانی، پرخاشگری آن خانواده نیز اثرات سوء به جا می

ال آداب و ع اصلی انتقز موانهای آشفته و آمار طالق دارد. زیرا عدم وجود جو سالم در خانواده، ادر جامعه، ارتباط مستقیمی با خانواده

 (.1380های بعدی است )عسکری، های مثبت جامعه به نسلرسوم، فرهنگ و ارزش

 های تربیتی والدین و پرخاشگری فرزندانروش -2

ی، های اولیه زندگالسپذیری و تکوین شخصیت اجتماعی انسان است. ترین عامل تاثیرگذار در فرایند جامعهترین و مهماده بنیادیخانو

یی اثیر به سزاوانی ترای در رشد و تربیت کودک دارد و این دوران زمانی است که جو اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، عاطفی و نقش عمده

و  فرادی مطمئنده به اکودک به جا می گذارد. بنابراین کودکانی که از توجه و محبت والدین برخوردارند، در آینگیری شخصیت بر شکل

خالق از  ی، کنجکاو وهیجان دارای اعتماد به نفس، با محبت و پذیرنده، شاداب و پرنشاط، فعال و پویا در عملکرد اجتماعی، دارای پختگی

 (.1377پور و خرازی، ترجمه دهگان ر)استافورد، بای شوندنظر ذهنی و شناختی مبدل می
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 پیشگیری از پرخاشگری در مدرسه

ن یک های کالسی( را به عنوا( سنجش عملکرد غیرتحصیلی )کارگروهی، فعالیت در آزمایشگاه و مشارکت در فعالیت2002اشنایدلر )

هده شنایدلر، مشااداند. در واقع رفتارهای مخرب در کالس می روش انسانی و مناسب برای افزایش کارآیی مدیریت معلمان و پیشگیری از

ز مشکالت گیری اآموزان و پیشآموزان در کالس و قضاوت در مورد عملکرد غیرتحصیلی را به عنوان اساسی برای موفقیت دانشدانش

الس درس آمیز در کو رفتارهای صلحثر ژآموزان، به مدیریت مداند. به عبارت دیگر ارزیابی مشارکت دانشمختلف در کالس درس می

 انجامد. می

 منابع:

، دانشگاه ، رساله دکتری«طراحی الگوی شناختی ـ رفتاری به منظور ارتقاء شناخت اجتماعی بزهکاران پسر(. »1387ابوالمعالی، خدیجه.)

 الزهراء.

 فردا(. ت ارجمند )نسل، تهران: انتشارا«اجتماعی کید بر شناختأشناسی و بزهکاری با تهای جرمنظریه(. »1389ابوالمعالی، خدیجه .)

 ان: رشد. پور، مهرداد خرازچی، تهر، ترجمه محمد دهگان«تعامل والدین و کودکان(. »1377استافورد، لورا و بایر چری.)

 ، تهران: گفتگو.«نقش بهداشت روان در زندگی زناشویی، ازدواج، طالق(. »1380عسکری.)

 ، ترجمه محمدرضا آل یاسین، تهران: هامون.«طالیی ارتباطات کلید(. »1376کول، کریس.)
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 مروری بر موضوع خشونت -4-5

 دکتر کمیل زاهدی تجریشی

 ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانأشناسی بالینی و عضو هیمتخصص روان

 

ن وجود آدرباره  شناسی به آن پرداخته شده و متون بسیار زیادی( یکی از مفاهیمی است که همواره در روانViolenceخشونت )

ل حاضر و شود. در حا رداختهکاهد و بنابراین همیشه باید به آن پهای آن نمیدارد. البته توجه کردن یا نکردن ما به این موضوع از آسیب

ارد. ی دوچندان داهمیت اهاً پر خشونتی که با آن روبرو هستیم به نظر پرداختن به این عنوان اساسیبا توجه به شرایط پر استرس و گ

 ها اشاره شده است:بندیهای مختلفی است که در ادامه به یکی از این طبقهبندیدارای طبقهخشونت مفهوم 

 :ی ص دیگروسیله برای کنترل اقدامات شخ افتد که شخصی از قسمتی از بدن خویش یا یکمی زمانی اتفاق خشونت فیزیکی

 استفاده کند.

 :های جنسی شود.افتد که شخصی به اجبار و بدون خواست وارد فعالیتزمانی اتفاق می خشونت جنسی 

 گری شود.ارزشی در فرد دیی با استفاده از کلمات باعث ایجاد حس حماقت یا بیافتد که شخصیاتفاق م یزمان: خشونت هیجانی 

 رل او شود.ور کنتافتد که شخصی با استفاده از تهدید باعث ایجاد ترس در دیگری به منظ: زمانی اتفاق میوانشناختیخشونت ر 

 )کنترل یای دادنافتد که شخصی با استفاده از باورهای معنوی فرد دیگری قصد باز: زمانی اتفاق میخشونت معنوی )یا دینی ، 

 تسلط بر او را داشته باشد.

 سیب هایش است مورد آی به دلیل رفتارهایی که ناشی از فرهنگ، دین یا سنتافتد که شخصیاتفاق م یزمان :یخشونت فرهنگ

 قرار بگیرد.

 د.ی با استفاده از کالم یا نوشتارش باعث آسیب به فرد دیگری شوافتد که شخصیاتفاق م یزمان: خشونت کالمی 

 نابع سوء ز آن مست دیگری اقدام به کنترل منابع مالی او نماید یا اافتد که شخصی بدون خوا: زمانی اتفاق میخشونت مالی

 استفاده نماید.

 ود ولیت خافتد که شخصی که مسئول مراقبت یا کمک به فرد دیگری است به مسئ: زمانی اتفاق میغفلت یا نادیده گرفتن

 رسیدگی نکند.

واردی از مهستیم  کنیم یا شاهد آنروزمره آن را تجربه میشود بسیاری از رفتارهایی که ما در زندگی همانطور که مشاهده می

کی به ر اینجا انددباشد  تواند پیامدهای روانشناختی و اجتماعی بسیار زیادی داشته باشد. شاید بهترشود که خود میخشونت را شامل می

ینجا شماری دارد که در اهای بیگی طبعاً علتعلت های احتمالی خشونت بپردازیم، البته ناگفته مشخص است که پدیده ای با این پیچید

 پردازیم:فقط به چند مورد محدود آن می

 ست.های خشونت، تالش ناسالم برای مدیریت هیجاناتی مانند خشم، ناکامی یا غمگینی اترین انگیزهیکی از رایج 

 خواهیم باشد.تواند ابرازی برای رسیدن به آنچه که میخشونت همچنین می 

 ای برای تالفی باشد. رفتاری که به دنبال تساوی امتیازات دو طرف است.تواند وسیلهخشونت می 

 ها واقع آن اند. درهای مکرر بودهتواند به این دلیل ایجاد شود که افراد در دوره رشدی خود شاهد خشونتدر نهایت خشونت می

 اند.خشونت را به عنوان یک رفتار سالم یاد گرفته
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ع کردن آن ی مرتفمقابله با خشونت در سطوح مختلف شخصی یا اجتماعی پرداختن به علل ایجاد آن و تالش برا رمهمترین راهکا

که این نجاییآته از شود که بتوانیم پیش از بروز خشونت از آن پیشگیری کنیم یا از شدت آن بکاهیم. الباست. این موضوع باعث می

د ونت به افرابا خش های مناسب برای برخوردسازی آموزشهد داشت، توانمندسازی و فراهمپدیده احتماالً همیشه تا درجاتی وجود خوا

احی و اجرا انی طرصالح مانند سازمان بهداشت جههای ذیهای پیشگیری از خشونتی که توسط سازمانجامعه و همچنین کار روی برنامه

 ی شاهد جامعه و جهانی بدون خشونت باشیم.تواند بسیار کمک کننده باشد. امید است که روزشده است نیز می

 

 

 

 کنند؟افروزی میها جنگچرا آدم -1-6

 آموزد.، دربارۀ جنگ و کشتار به ما می2شناسی تطبیقیو روان 1چیزی که تکامل
  

 2022دسامبر  6دکتر دانیل گراهام، 

 ترجمۀ: پانته آ وثوقی

 هن(رود آزاد )دانشگاه بالینی شناسیروان ارشد کارشناس 

  

نات دیگر را های حیوانی، حیواکُشند. دو سوم از تمامِ گونههای جانوری برای بقای خودشان موجودات دیگر را میبسیاری از گونه

ورالعملی مل یعنی دستعه این نوعِ خودش را رها کند تا او را بکُشد، چرا کمعنی است که به خاطر بقا، همخورند. اما برای یک گونه، بیمی

هیچ  د زیاد است.ه تعداهای گونۀ ما کشتن یکدیگر بیکی از مشخصه "ها تفاوت دارد، تقریباانقراض؛ ولی این موضوع در ما انسان برای

اندازند. نگ راه نمیاندازیم، جگونۀ دیگری از جانداران، به این شکل مرسومی که ما در مقیاس بسیار بزرگ، جنگ مُهلک و کُشنده راه می

 کُشیم و چگونه است که گونۀ ما هنوز بقا دارد؟  های خود را مینوعها، به طور پی در پی همچرا ما انسان
 

 
 1814اثری از فرانسیسکو گویا، 

 

                   
1 Evolution  
2 Comparative psychology 

 هایادداشت -6
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 خشونت در مقابل کشتار

ترین در نزدیکنوع، در دنیای حیوانات رایج است؛ به ویژه شان، استثناء نیستند. حمله به همنوعانها در ارتکاب خشونت در برابر همانسان

ها که در آنها اعضای گروه با شور و هیجانِ تمام از قلمروی خود، دفاع کرده و افرادِ درون گروه به معنای واقعی خویشاوندان ما، شامپانزه

 گوش دادن دست از به منجر است ممکن هاشامپانزه میان در خشونت اگرچه جنگند.شان با چنگ و دندان میکلمه برای حمایت از جفت

 شود.می ختم مرگ به ندرت به اما شود، انگشت یا

های نَر به یک ممکن است زمانی این اتفاق بیفتد که یک دسته از شامپانزه "افتد، مثالمی اتفاق به ندرت ها کُشتندر میان شامپانزه   

 هاانسان مقابلِ آنها، تاب هم باشند. درو بی زنی، هیجان زدهکنند، به ویژه اگر آنها در حین گشتقربانی تنها در مرز قلمرو برخورد 

 جدید مرگباری کامالً سطح های جنگی پیشرفته(، بههای مداوم )با استفاده از فنون و تکنیکاز طریق جنگ را ایگونهدرون خشونت

 یابد.می ها ادامهحتی سال و هاماه روزها، کشتار، که رسانند؛ به طوریمی

 نوع خودت، معمول نیستکُشتن هم

)مثل برخی از حیوانات تندپا(  بلند هستیم و حتی هایدندان بزرگ و های شاخ تیز، های پنجه فاقد باشد با اینکه ما آور تعجب شاید

به نظر  خورد و یا از نظر ظاهری چقدر ترسناککُشیم! اینکه یک گونه چه چیزی میمی درنگبی را نوعانمانهم نداریم، اما زیادی سرعت

 و گوسفندان بزها، شترها، شامل که خوارگیاه هایگستردۀ گوزن کُشد، ارتباطی ندارد. خانوادۀنوعانش را میآید با احتمال اینکه او هممی

ها نهنگ ،حال این با بکشند. را خود گونۀ نَرهای نَرها، دارد احتمال بیشتر آنها در شود، جزء آن دسته از حیواناتی هستند کهنیز می غیره

 .کشندنمی را خود گونۀ اعضای هرگز خوارند(،خورند )گوشتمی حیوان فقط و 1گروه هستند این نزدیک که خویشاوندان

 هایگونه چهارمِ یک طی شواهدی، اعضای بزرگسالِ حدود داده است که  نیز نشان عالوه بر تمامی توضیحات فوق، پژوهشی   

نوع سودمند هایی وجود دارند که در آنها، کُشتنِ همموقعیت تکاملی معتقد است، کشند. دیدگاهل را میپستانداران، سایر حیوانات بزرگسا

 شانس تواندکُشی، میکودک .هستند کُشی عمدی یا غیرعمدی، معروفبه کودک ها،های پستانداران، از جمله انساناست. بسیاری از گونه

دهد. جدای از اخالقیات یا درستی و نادرستی،  مثل دارند، افزایش تولید دشان نیز تواناییاند و خوزنده مانده که را فرزندانی بقای

 هایانسان که دهد؛ به ویژه زمانی که مصیبت و فالکت از راه رسیده باشد. اما این مسألهکُشی، شانس بقای جمعیّت را افزایش میکودک

زیادی به  بسیار های مشابهِموقعیت در را کار این توانندآنها می و کشندمی رابزرگسال دیگر  هایشماری از انسانتعداد بی بزرگسال،

 برانگیز است. کننده و تعجبدهند، هنوز گیج دفعات انجام

 )یا نخواهیم ماند( با این اوصاف، پس ما چگونه زنده خواهیم ماند؟

 است این یکی .دارد وجود انمان بدون توجیه خاصی، قِسِر در رویمنوعهم کشتن از توانیمما می چرا اینکه برای توضیح دو کنممی فکر من

 هردی، مشاهده سارا ،شناسنخستی. آمیزیمدر هم می افراطی، همکاری عادت دیگرمان یعنی با را یکدیگر کُشتن به خود عادت ما که

از سوی دیگر، . است دیگر هایگونه رد یافت شده هایویژگی از نادر و عجیب ترکیبی حاوی انسان اجتماعی هایسیستم کرده که

به عبارتی ها است. مان، یعنی شامپانزههای معمولِ پسرعموهایما نسبت به افراد غریبه، تا حدودی از ویژگیاعتمادی پرخاشگری و بی

ها است که ها مانند ماموتونهایی از میمهای معمول در گونهدر ما انسانها، از ویژگی هاگذاری داشتههمکاری، رفاقت و به اشتراک دیگر

 کُشی در آنها یک روال عادی است.   نسبت دورتری با ما دارند؛ اگرچه باید این نکته را ذکر کرد که کودک

                   
 .)م(دانداشته اشتراکاتیکردند و حتی اجداد آنها با کرگدن، شتر و گوزن ها در خشکی زندگی میها پیش، نهنگسال اند کهمتوجه شده هابا مطالعه روی فسیل. محققان  1
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 قبول فرزندی به را نیز دیگر هایقاره از کودکانی مرتب طور کنیم، بهمی خشونت اعمال خود نوعان هم زمان با اینکه ما علیههم   

 دالیل از یکی بنابراین .دارند بیولوژیکی هایوابستگی و جنس سن، نظر از پایانیبی تنوع سازیم کهای میگسترده هایخانواده و کنیممی

بارمان کنیم تا خشونت تخفیف یابد و همین باعثِ جبران کارهای وحشیانه و مرگکه به یکدیگر کمک می است این ما ماندن زنده

چون ما توان و قابلیت باالیی برای همکاری با یکدیگر  مراقبت نگاه کنیم، خشونت و ترکیب اویۀ دیگری به اینشود. اگر بخواهیم از زمی

دانی به نام طبق مشاهداتِ تاریخکند که در ایجاد جنگ علیه خودمان نیز خیلی خوب عمل کنیم. داریم، همین موضوع ما را تشویق می

 انسان است و همچنین پیوندهای« اجتماعی بودن»کنندۀ باکانه و فداکارانه بیش از همه، بیان، بینیل، اَعمال قهرمانانه ویلیام اچ. مَک

توانیم در حالی که که به این درک برسیم که آیا می باشد زود خیلی شاید .است بسیار محکم و قدرتمند جنگاوران، میان همبستگی

 000,200 از کمتر امروزی، بقا داشته باشیم؟ انسان گونه یک عنوان باز هم بهدهیم با وجود این، همچنان به کشتار یکدیگر ادامه می

 .ندارد وجود نوعانشانها توسط همانسان کشتار از مستندِ زیادی پیش به قبل، شواهد سال 000,15 حدود از و حیات دارد که است سال

 نشان را طلبانۀ ماخشونت جویانه وهمکاری اجتماعیِ فتارهایر از ترکیبی )جانوری( دیگر، های گونه که باشد داشته وجود دلیلی شاید

 ها نخواهد شد. انسان ما این موضوع، در نهایت سبب فروپاشی و تباهی که باشیم امیدوار بهتر است. دهندنمی

 

 سایت  از برگرفته مقاله این"psychology Today" مطالعه کنید زیر لینک طریق از توانیدمی را مقاله اصل .است: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-internet-brain/202212/why-do-humans-
make-war 
 

 کننده این پدیده است؟شود؟ چه مدلی تبیینهایی باعث گرایش نوجوانان به خود جرحی میچه ویژگی -2-6

 

 مدل تنظیم هیجانی 

ه متنوعی از از مجموع ( عبارت است2000های مختلفی از تنظیم هیجانی وجود دارد. تنظیم هیجانی براساس تعریف گراس )تعریف

ار کک هیجان به براز یفرایندهایی درونی و بیرونی که برای داشتن هیجانی خاص، تعیین مدت زمان تجربه یک هیجان و شیوه تجربه و ا

یت است و ه موقعبیندها شامل گزینش موقعیت، تغییر موقعیت، تخصیص توجه، تغییر شناختی و تعدیل پاسخ آشوند. این فرگرفته می

 ورات ثابت وکه تص ها است. افرادیلت تفاوت افراد در به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی تفاوت باورهای ضمنی درباره هیجانع

اهیت ها را دارای مجانکنند، در حالیکه افرادی که هیهای معیوبی برای تنظیم هیجانی استفاده میها دارند از روشگونه از هیجانصفت

 (.2001کنند )گراس، تری استفاده میهای سازگارانهگیرند از روشیر در نظر میپذپویا و انعطاف

انی منفی الت های هیجحهای شناسایی، پذیرش، ارزیابی، تعدیل و تغییر هیجانی را به مجموعه مهارتهای تنظیم( مهارت2001گراتز )   

های مهارت (2004 تعریف کرده است. همچنین گراتز و رومر ) برای سازگاری با موقعیت های تنش برانگیز درون فردی یا بین فردی

دفمند و رفتارهای ه انجام ها؛ )ب(تواناییسازنده تنظیم هیجانی را شامل این موارد تعریف کرده اند: )الف( آگاهی، فهم و پذیرش هیجان

یا دیرش  شدت و ه راهبردهایی برای تعدیلپذیرانهای منفی )ج( کاربرد انعطافبازداری رفتارهای تکانشی در زمان تجربه هیجان

ادار در های معنهای منفی به عنوان بخشی از تالشها )د(تمایل به تجربه کردن هیجانهای هیجانی به جای حذف کامل هیجانپاسخ

 (. 2004زندگی )گراتز و رومر، 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-internet-brain/202212/why-do-humans-make-war
https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-internet-brain/202212/why-do-humans-make-war
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های نترل پاسخرند و در پذیرش، ارزیابی و کپذیری هیجانی شدیدتری داهایی که واکنشبر اساس مدل تنظیم هیجانی، نوجوان   

تفاده از در اس پذیری باال و نقصرسانی هستند. بر این اساس هیجانهیجانی مشکل دارند مستعد انواع مختلف رفتارهای خودآسیب

(. خشم، 2004آیند )گراتز و رومر، راهبردهای تنظیم هیجانی دو عامل خطر خود جرحی براساس مدل تنظیم هیجانی به حساب می

خص رسانی مستقیم مشدرآمد خودآسیبهای هیجانی متداولی هستند که پیشزدایی حالتاضطراب، افسردگی و احساس شخصیت

و  والی هیجانیتت. این های هیجانی پیامد این رفتار اسشرم نیز به عنوان حالت اند و حالت آرامش و به دنبال آن احساس گناه یاشده

 (.2007نسکی، برانگیز به آرمیدگی و رهایی همخوان با مدل تنظیم هیجانی خودجرحی است )کلومنفی و تنش هایتغییر از هیجان

نفی است و مهای هیجانی فرضیه مدل تنظیم هیجانی این است که رفتار آسیب به خود راهی برای بیان، جان بخشی و یا اداره حالت   

نی حسی و کرختی هیجاهای بیهای مثبت و یا رهایی از حالتهای منفی یا ایجاد حالتعلت تداوم این رفتار، تاثیر آن در کاهش هیجان

های خطرجویی با رسانی چه به شکل مستقیم مثل خود جرحی و چه غیر مستقیم مانند رفتار(.خود آسیب2007است )کلونسکی، 

غلبه بر  ودجرحیی مثال در اغلب موارد  انگیزه خها و پیامدهای هیجانی مرتبط است؛ براها،  شیوه کنار آمدن با هیجانهیجان

طر اصلی در های تنظیم هیجانی یکی از عوامل خ( و نقص در مهارت2007های منفی مانند خشم وعصبانیت است )کلونسکی، هیجان

 (. 2004خودجرحی بدون خودکشی است )گراتز و رومر، 

های تناب از هیجانجرحی موجب اج( خود1ساس سه عامل تبیین کرده است )جرحی و تنظیم هیجانی را بر ا( رابطه خود2003گراتز )   

شود یجانی میجرحی موجب ملموس شدن درد ه( خود2گردد( )شود) یعنی، موجب دوری از احساسات غیر قابل تحمّل میناخواسته می

دهد که موجب ها انجام میسازی اندورفینزادرا از طریق آ تأثیرشود و این های هیجانی منفی می( خودجرحی موجب تغییر حالت3و )

 شود. حسی و ایجاد حس راحتی میبی

نظیم هیجانی در تهایی که افراد برای ( خودجرحی را با شیوه2001( براساس مدل تنظیم هیجانی گراس )2013مک کنزی و گراس )   

از  ی مثال برخیاند. براگیرند، تبیین کردهپاسخ به کار میقالب گزینش موقعیت، تغییر موقعیت، تخصیص توجه، تغییر شناختی و تعدیل 

ستفاده اودکشی خگیرند از خودجرحی بدون هایی که در آنها مورد قلدری قرار مینوجوانان دختر برای گریز و اجتناب از موقعیت

ست و ازور  د و پردهد قدرتمنرا انجام می تواند به دیگران این پیام را برساند که فردی که آن عملمی خودجرحیکنند. در این مورد، می

رحی ن مثال خودجگیرد. در ایدهد و جلوی روابط قلدرانه بر روی نوجوان را میهمین پیام موقعیت فرد را در گروه همساالن افزایش می

ویه شامل د ثانبا سو هایی است کهشود. یا خودجرحی راهی برای رسیدن به موقعیتاز طریق تغییر موقعیت موجب تنظیم هیجانی می

راس، شود )مک کنزی و گمراقبت شدن و توجه همراه است. در اینجا خودجرحی از طریق گزینش موقعیت موجب تنظیم هیجانی می

2013) 

ه از ین عمل توجکنند که با ایید میأها تبه عنوان راهبرد تخصیص توجه در تنظیم هیجانی پژوهش خودجرحیدرارتباط با نقش    

وشایند یکی های هیجانی ناخشود و ایجاد بی خیالی، حواس پرتی و سرکوب و اجتناب از حالتای هیجانی آزاردهنده منحرف میهمحرک

ها پژوهش یتشناخ یرای برای تنظیم هیجان ها از طریق تغیبه عنوان شیوه خودجرحیاست. در ارتباط با نقش  خودجرحیهای از انگیزه

اه و مل فرد دیدگعام این برخی افراد با یکی از راهبردهای کنترل فکر یعنی تنبیه خود رابطه دارد؛ با انجکنند این عمل در یید میأت

الص اه و شرم( خحساس گناهای مرتبط با خود )یعنی هیجان کند و به این شیوه از بارباوری را که درباره خود دارد دوباره ارزیابی می

 ( 2013شود )مک کنزی و گراس ، می

مرتبه و واال به خویشتنی دون و پست موجب تغییر شناختی به جا کردن دیدگاه فرد از یک خویشتن عالی با جا خودجرحیهمچنین    

تر از خودش به عنوان یک بدن محض که تواند در سطحی پایینشود،  فرد میدرد جسمی ایجاد می خودجرحیشود. وقتی از طریق می

تر فردی دارای روابط، اهداف، آرزوها و کند آگاه شود و در آن لحظه خودش را که در سطحی عالیمی ها را تجربهصرفاً حواس و حرکت
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های خویشتن واال کالفه ها و خواستههای واالتری است، نبیند. این تغییر نحوه نگریستن به خود به ویژه در افرادی که از مسئولیتبرنامه

گیرانه و براین براساس مدل تنظیم هیجانی عوامل خطر محیطی مانند فرزندپروری سختکند. بنااند، احساس رهایی ایجاد میشده

گذارند )مک کنزی و ساز و قربانی شدن در گروه همساالن، اثرشان را روی خودجرحی از طریق نقایص تنظیم هیجانی می اعتباربی

 (.2013گراس، 

 

رای بی و ارائه مدل مداخله مرتکب در مورد خشونت جمع و یقربان یهامتفاوت گروه یهادگاهید خشونت جمعی؛ -3-6

 حل و فصل آن

 

 مهتاب ربیعی

 شناسی سالمت دانشگاه شهید بهشتی تهراندانشجوی دکتری روان

 

یعنی رگیری )دگروه در یک  . هراستبحران فصل این وین موانع در حلترهای متفاوت از خشونت جمعی یکی از چالش برانگیزتفسیر

 رایاده، اغلب برخ د ر مورد خشونتهای متضاد دکنند. این باورای متفاوت تفسیر می، ناظران، و مجرمان( خشونت را به گونهقربانیان

 .ها بعد برانگیزدها یا قرنهای جدیدی را حتی دهههمزیستی مضر است و ممکن است خصومت

 ت جمعی کههای قربانی و مجرم از خشونای متناقض گروههکنیم: برداشتدر این یادداشت، ما بر سه سوال اصلی تمرکز می   

چگونه  شوند؟ وهای مختلف منجر به درگیری بیشتر یا ایجاد صلح میاند، چیست؟ چگونه این نقشهایشان در آن درگیر بودهگروه

عنوان به« مجرم»و « قربانی»های بالبته باید به این نکته توجه داشت که هدف، ایجاد برچس فصل آن پیدا کرد؟وتوان راهی برای حلمی

باشیم رسانی میبدنبال توجه به درک متفاوت افراد از قربانی شدن یا آسیباشد بلکه ما بههای اساسی یک پاسخ قطعی، نمیمقوله

 .بنابراین، نقش قربانی و مجرم نباید ایستا و یکنواخت درک شود

مانند  موارد، کنند. در برخیهایی است که هر دو طرف وارد میبودن و آسیب ایها دورهمشخصه بسیاری از درگیری قربانی کیست؟

ل دارد خود روه تمایهر خشونت، هر گ حال، دراین شود. بامیکشی، نقش مجرم و قربانی به وضوح از دیدگاه یک فرد سوم شناسایی نسل

ها و افراد ممکن ا گروهشود. دالیل متعددی وجود دارد که چرمی عنوان مرتکب در نظر گرفتهکه گروه دیگر بهحالیرا قربانی ببیند، در

ا به ندین مزیت ربانی چاست بخواهند وضعیت قربانی را بدون توجه به تجربیات واقعی خود ادعا کنند یا نکنند. از یک طرف، وضعیت قر

دست آوردن دست ث، بههمدردی از طرف اشخاص ثالمانند حمایت مادی یا غرامت،  -شود اگرچه همیشه واقعا برآورده نمی -همراه دارد 

است احساس  ی ممکنها، و مشروعیت بخشیدن به خشونت انجام شده از طرف گروه. از سوی دیگر، وضعیت قربانبرتر اخالقی در درگیری

نیز  ضعیت قربانیوتخاذ ان، پذیری دارد، انگ باشد. بنابرایقدرت و عاملیت گروه را تهدید کند و از این جهت که داللت بر ضعف و آسیب

ها ممکن است خود روهالوه گهای مختلف و به دالیل مختلف مورد استفاده یا رد قرار داد. به عتوان آن را در زمینهپذیر است و میانعطاف

های درک هتشبا یناهای دیگر که دشمن یا موضع درگیری مشابهی دارند، همسو کنند و از های قربانی شخص ثالث در کشوررا با گروه

ممکن است  ند، کهدست آوردن حمایت و قدرت در طرفداران استفاده کنهایی برای تقویت موقعیت خود و یا بهعنوان استداللشده به

 .درگیری را تشدید کند

تبرئه ایجاد شده برای اند، به دلیل مشروعیت اخالقی و هایی که مرتکب آسیب شدهسوی دیگر، اتخاذ وضعیت قربانی اغلب برای گروه زا   

های مرتکب نیز های قربانی اغلب توسط گروههای قربانی بیان شده توسط گروهارتکاب آسیب، مطلوب است. بنابراین، بسیاری از باور
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رتکب های مپذیر نباشد، گروههای واقعیت امکانشود. برای مثال، زمانی که انکار انجام آسیب به دلیل محدودیتتخصیص و استفاده می

 .ها در مسئولیت خشونت جمعی سهیم هستندکنند که همه گروهادعا می

روه گرند که های قربانی تمایل دااز دیدگاه قربانی، پاسخ به این سواالت اغلب ساده است، زیرا گروهکسی مسئول است؟  چه

نتساب ادی در مورد ار زیایسه با دیدگاه مرتکب، کعنوان مجرمی که کامال مسئول خشونت است ببینند. بنابراین، در مقاگروهی را بهبرون

ی از کنند به عالوه یکعنوان مجرم انکار میهای مجرم اغلب نقش خود را بهمسئولیت خشونت جمعی از دیدگاه قربانی وجود ندارد. گروه

ه مرتکب شونتی کردن مسئولیت خیعنی با سپ -دهند، انتساب مسئولیت است های مرتکب این کار را انجام میهای مهمی که گروهراه

شود، گروه انجام میونای که در پاسخ به تحریک گروه بررسانی. از آن سو، آسیب-های بیرونی و سایر اشخاص ثالثاند بر روی گروهشده

، در گروهر ههایی از خشونت است که در آن آمیز چرخههای خشونتبه احتمال زیاد قابل توجیه است. مشخصه بسیاری از درگیری

ی شدن قربان های مختلف در طول درگیری، به دیگری آسیب رسانده است، اگرچه این آسیب ممکن است نامتناسب باشد. چنینزمان

نه یا پیشگیرا گروهی دفاعیتهدید درک شده از سوی گروه دیگر، ممکن است این دیدگاه را شکل دهد که اقدامات درون قبلی، یا صرفاً

درون  یت آسیبی کهش مسئولاند، هویت گروه قربانی پذیرهایی نیز قربانی شدههنگامی که عالوه بر ارتکاب آسیب، گروههستند. به عالوه، 

 .کند )یعنی پذیرش وضعیت مجرم(گروه مرتکب شده است را دشوارتر می

د اسناد تمایل به ایجاگروهی یک پدیده به خوبی تثبیت شده است که سوگیری اسنادی بینها چیست؟ اسنادهای مختلف گروه

نجام شده اکه اعمال منفی حالیکند، درگروهی را توصیف میبیرونی و موقعیتی برای اقدامات منفی مرتکب شده توسط یک عضو درون

های قربانی و هدهد. اسناد موقعیتی خشونت جمعی اغلب توسط گروگروه را به عوامل درونی و گرایشی نسبت میتوسط یک عضو برون

ا تبرئه رسد گروه مرتکب رشود زیرا به نظر میآمیز تلقی میعنوان توهینشود و گاهی اوقات حتی بهنین اشخاص ثالث رد میهمچ

رسانی فاصله یباز آس توانند از هویت مثبت گروه خود محافظت کنند وهای مرتکب میهایی که اعضای گروهکند. به عالوه یکی از راهمی

شوند و ته میظر گرفنسئولیت آسیب را فقط بر عهده چند نفر در درون گروه قرار دهند. این افراد منحرف در بگیرند، این است که م

اینده آمیز آنها نمشونتخکنند که منحرفان و اقدامات وسیله اظهار میشوند و بدینشوند یا از گروه اخراج میسختی مجازات میمعموال به

انی ی پیچیده زماخالق که انتساب مسئولیت به گروه مرتکب ساده است، سواالت جالب وحالیربانی، درهای قگروه نیستند. در میان گروه

دند، سیب بوهایی که هم قربانی و هم مرتکب آشود مسئولیت جزئی خشونت را در درگیریشود که گروه داخلی مجبور میمطرح می

 .بپردازد

در  ارد شدهورسانی در آن متفاوت است، میزان آسیب ها از آسیبداشت گروهیکی از ابعاد مهمی که برچه قدر است؟  بیشدت آس

ر ست. راه دیگاگروه  ها یا جراحات در هرهای فکر کردن درباره شدت آسیب، در نظر گرفتن تعداد کشتهجریان خشونت است. یکی از راه

تر درک دیدشسیب را است. در سطح بین فردی، قربانیان آگرفته چند وقت یکبار این گروه مورد هدف قرارکه هر ارزیابی این است که

 بتی است. اینشود، قربانی رقاعنوان شاخص کلی قربانی شدن درک شده استفاده میهایی که اغلب بهترین سازهکنند. یکی از محبوبمی

قابتی رها درگیر قربانی است. اغلب، گروه تر از طرف درگیری دیگرکند که قربانی شدن درون گروهی شدیدمعیار این تصور را ارزیابی می

قایعی را وطور انتخابی ه بهها تمایل دارند کاند. عالوه بر این، گروهکنند که بیشتر از گروه دیگر، متحمل خشونت شدهشوند و ادعا میمی

شوند ب خشونت میهایی که مرتکند. گروهاند، به خاطر بسپارهایی که در آن آسیب وارد کردهاند، بهتر از رویدادکه در آن قربانی شده

ت سآنها ممکن ا ر این،باند را برجسته کنند تا خود را قربانی واقعی درگیری نشان دهند. عالوه توانند شدت آسیبی که تجربه کردهمی

ب ساس شدت آسیی بر احدسعی کنند با شمارش نادرست تعداد قربانیان، آسیب وارد شده را به حداقل برسانند. از آنجایی که مقصر تا 

 .رسانی استوارد شده است، به حداقل رساندن آن روشی موثر برای کاهش مقصر، و رهایی اخالقی از آسیب
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تر تر و دورا دورآمیز گروهشان رکه مردم تمایل دارند اعمال خشونتحالیکلی، درطوربهفاصله زمانی در هر گروه به چه معناست؟ 

 تر و برای درکزدیکهای قربانی تمایل دارند که وقایع را از نظر زمانی نشدن تاریخی هستند، اعضای گروهببینند و خواهان بسته 

های قربانی با ز گروهتر با حال درک کنند. قربانی شدن جمعی تاریخی همچنان برای بسیاری اموقعیت گروه و روابط بین گروهی مرتبط

دهد. یها را کاهش مکند و فاصله زمانی درک شده از رویدادل را به هم متصل میزمان حال مرتبط است، در نتیجه گذشته و حا

حد آسیب ازلب بیشدیدگی جمعی شدید و در مقیاس بزرگ، نسلی که مستقیما خشونت را تجربه کرده است، اغحال، در موارد بزهاینبا

لب نسل اول اغ ر میانها صحبت کند. این سکوت دمورد رویداد دیده است و بر بقا و بازسازی زندگی فردی و جوامع تمرکز دارد تا در

ستند. هاطرات خدنبال یادگیری در مورد گذشته گروه و خانواده خود و حفظ شود، که بهتوسط نسل دوم و سوم به چالش کشیده می

رند. نی فاصله نگیها از نظر رواز رویدادهای قربانی ممکن است به رغم افزایش فاصله زمانی اهای جدید گروهدیگر، اعضای نسلعبارتبه

های امدض و سایر پین تبعیماند و همچناتر باقی میها، گروه هدف تاریخی در موقعیتی با قدرت پایینعالوه بر این، در بسیاری از زمینه

های مرتکب روهگعضای ی قربانی، اهادارد. برخالف گروهکند. در این موارد، گذشته تمام نشده است و رنج ادامهنامطلوب را تجربه می

لکرد دفاعی وعی عمنگذاری زمانی رسانی گذشته فاصله بگیرند و آن را بیشتر در گذشته درک کنند. این فاصلهتمایل دارند از آسیب

 .رندنی فاصله بگیرسابهای قبلی از آسیها یا رژیمدهد تا با سرزنش نسلباشد. فاصله زمانی بیشتر به اعضای گروه این فرصت را میمی

و  یجمع یاندهیفرآ قیمعموالً از طر یجمع یدادهایرو ریتفس کنند؟یم ریرا متفاوت تفس دادهایرو انیچرا مجرمان و قربان

 را که در ییرهایکنند، تفسیرا تجربه نم یجمع یدادهایموارد شخصاً رو شتریگروه در ب یشود. از آنجا که اعضایانجام م یاجتماع

 یهاتیها و رواارچوبکنند، از چ یم بهرا تجر دادهایگروه شخصاً رو یکه اعضا یزمان یکنند. حت یم دییتأ ردیگیقرار مدسترس آنها 

 ،یریفستارچوب چ نیگروه ها احتماالً مهمتر یاصل یهاتیروا کنند.یاستفاده م دادهایبه آن رو دنیمعنا بخش یبرا یجمع یریتفس

یند و گویا مرگروه خود  استانگروه د یاعضا هایی اشاره دارد که در آنین عبارت به روایتدر واقع املت است  کیخودپنداره 

م گروه را ک خیتار شرم آور در یدادهایکه رو یدر حال کنندبرجسته می کند،یاز گروه حفظ م یو مثبت یاخالق ریکه تصو ییدادهایرو

 یاه گونهوه را بمرتبط با گر یدادهایرو ریکه حافظه و تفس کندیعمل م یاوارهعنوان طرحبه یاصل تیروا. کنندیساکت م یا تیاهم

 ای) تیروا نی، ااقعودر . دکه با به خاطر سپردن اطالعات متجانس و کنار گذاشتن اطالعات نامتجانس، خود ماندگار شو کندیم تیهدا

 یدهانیه فرآب یاصل اتیروااز آن سو،  کند. یم عمل ندهیگذشته، حال و آ یدادهایرو یری( به عنوان چارچوب تفسیمنشور گروه

 ،گروه یخالقنگاره امثبت و خودا یاصل تیمعموالً با توجه به روا یگروهدرون تیجنا کیکند.  یکمک م اتیخاموش کردن و انکار جنا

ت مربوط د که اطالعارسن یم جهینت نیشتر به ایگروه ها ب ات،یارتکاب جنا لیبه دل تیروا رییتغ یتصور است. به جا رقابلیناسازگار و غ

 نها گنجاندهآ یاصل یهاتیگروه اغلب در روا نیا یشدن جمع یقربان خچهیتار ،یقربان یهاگروه انیدر م نادرست است. اتیبه آن جنا

در مواقع  ها را سرکوب کنند وآن ایجدا شوند  یشدن جمع یاز خاطرات قربان رندیم بگیها ممکن است تصمگروه در واقع، .شده است

 یروه بستگگ یهداف کنونو ا هنیممکن است متفاوت باشد و به زم یقربان یهاتیعالوه، معنا و تمرکز روادوباره آنها را فعال کنند. به گرید

که  ددهنشان می گرید اتقیبه نظر برسد، اما تحق زیآمکیو تحر زیانگاستعمار ممکن است در ابتدا شگفت تیروا دییکه تأ یدارد. در حال

روه گ یروه، اعضاشدن گ یبر قربان دیتأکنیز اهمیت دارد. از آن سو و ضعف  یریپذبیگروه و نه فقط آس یبه تمرکز بر قدرت و بقا لیتما

 یاصل یهاتیروا ن،یابراند. بنادامه ده ندهیآ یمحافظت از گروه در برابر ضررها ایانتقام گرفتن، دفاع  یبرا یریتا به درگ کندیم جیرا بس

 یصلا تیال، رواح نیا با. و تداوم بخشد دیرا بازتول هایریدرگ تواندیم زیاست ن یشدن درون گروه یها که شامل تمرکز بر قربانگروه

 کند.  یم تیکند و مدارا و صلح را تقو یم یاز خشونت را خنث تیباشد که حما یممکن است شامل عناصر
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 یهاها، کتاباز جمله رسانه ها، بزرگداشت یمتعدد یجمع یندهایتوسط فرآ یجمع اتیرواهای خشونت چگونه است؟ انتقال روایت

 مورد بحث و که ییدادهایرو یرو ندهایفرآ نی. ارندیگ یشکل م یمحصوالت فرهنگ ریها و سا ابانینام خ ،یوارید یهایمدرسه، نقاش

ها احتماالً رسانه نکهیبه ا . با توجهگذارندیم ریتأث شوند،یم فیرکه در آنها تح ییهاو راه شوندیساکت م کیکدام رند،یگیقرار م یادآوری

 شونت دارند.رض و خدر مورد تعا یاجتماع یباورها یریدر شکل گ یاها نقش عمدههستند، رسانه یگروه یدادهایارتباط رو یاصل وهیش

 یهایریدرگر د .شوندیم یجمع یهاتیاز روا ید که بخشدارن ییهابه داستان یدهدر شکل یاعمده ریتأث هاینگاران و خبرگزارروزنامه

کند که کدام یم نییعبه نوبه خود ت نی. استیگفتن چ یتر براجالب ای یاصل استانکه د رندیبگ میتصم دینگاران باروزنامه ده،یچیپ

 .رندیگیقرار م دیمورد استفاده و تأک قیحقا

ر د تیعضو نیا .شوندیبه افراد مرتبط م ی مختلفهاتیهو قیاز طر سطح گروه یدادهایروی چیست؟ سطح فرد یندهایفرآ

ه به درون ک میراد زهیما عموماً انگ. کندیم جادیدهد و احساس تعلق را ایم لیفرد را تشک تیاز هو یبخش مهم یاجتماع یهاگروه

و نحوه  یگروهندرو اتیتجرب ن،یبنابرا. س هستنداز عزت نف یمنبع مهم یاجتماع یهاتیهو رایز م،یمثبت نگاه کن دیخود با د یهاگروه

قدرت،  یعنی) تیاملع: بعد شوندیم یابیارز یها در دو بعد اصلمهم است. گروه یاجتماع تیهو یآنها برا یامدهایپ لیآنها به دل یابیارز

نها آ تید از هوکدام بع نکهیبسته به اگروه  ی(. اعضاخونگرمی، ارتباطاخالق،  یعنی) یاجتماع-ی( و بعد اخالقتیموقع ،یستگیتسلط، شا

 تیف هوابعاد مختل شدن یانفرض، ارتکاب و قرب نیارا تجربه کنند. بر اساس  یتیهو داتیاز تهد یتوانند انواع مختلف یشود، م یم دیتهد

 یاه یابیارز یابر یاخالق یهاقضاوت ،یکند. به طور کل یم دیرا تهد تیهو یبعد اخالق ب،یارتکاب آس کند. یم دیرا تهد یاجتماع یها

 لیها تماگروه شتریکنند، ب فیها ناقص توص یژگیو یکه گروه ها ممکن است خود را در برخیهستند. در حال ممثبت درون گروه مه

 شفرامو این اطر سپردخگروه در به  یاست، اعضا یاخالق دیتهد کیکه ارتکاب خشونت  ییاز آنجا. نندیبب یاخالق اریدارند خود را بس

کم  بوط به قدرتمر دهایدته. آنها است تیهو تیبعد عامل یگروه قربان تیهو یاصل دیدر مقابل، تهدباانگیزه هستند.  یعیوقا نیکردن چن

 یتوانمندساز دنبال و کنترل به طرق مختلف به تیبا بازگرداندن عامل یقربان یاساس گروه ها نیو از دست دادن کنترل است و بر ا

ن کننده ناتوا زین یقالل جمعاست، برآورده نشده به عدالت یازهایاز جمله ن ،یقربان یهابرآورده نشده گروه یازهاین ریسامسلماً،  هستند.

 نی، که به اباشدمی یدرون گروه یمورد توجه قرار گرفته است، برتر یگروه نیروابط ب اتیکه در ادب یاداز ابع یکچنین، ی. همهستند

منجر به کند و یکمک م یگروهمثبت درون یابیبعد به جنبه ارز نیها برتر است. اگروه رینسبت به سا هاگروه باور اشاره دارد که درون

 ب،یتکاب آسکه ار ییاز آنجا شود.گروهی میشود و موجب تضاد بیشتر بینمیاز درون گروه  یرانتقادیمتورم، مثبت و غ ریتصاو ییدأت

 درون بیآس فیث تحراست که در درجه اول باع یدرون گروه دیتمج نیکند، ایم دیرا تهد یوهدرون گر ریمثبت از خود و تصو یابیارز

 . شودیبه خشونت م یبخش تیمشروع موجب یدفاع ای وهیشود که به شیم یگروه

 یهاهگرو یاصل زهیانگ؟ گذاردیم ریو مجرم تأث یقربان یگروه ها انیدر م یگروهنیبر روابط ب یخشونت جمع ریچگونه تعاب

است. همانطور  یمنف یامدهایپ ریو سا تیهو دیبا محافظت از خود و گروه در برابر تهد بیاز آس یناش یمنف یامدهایمرتکب اجتناب از پ

 تیبا مشروع ای یمرتکب با فراموش کردن و ساکت کردن تخلفات درون گروه یهامورد بحث قرار گرفت، گروه لیمقاله به تفص نیکه در ا

را کاهش  یمانیپش ایشرم،  ،یمانند گناه جمع یآنها احساسات منف جه،یدر نتکنند و از پیامدهای منفی اجتناب می، آنهابه  دنیبخش

گروه  یاعضا ریحال، ناگز نیبا ا .نادر هستند اریبس کند،یم قیدرون گروه را تصد تیکه مسئول یخشونت جمع ریبرعکس، تعاب. دهندیم

 یاطالعات نیگروه به چن ی. نحوه واکنش اعضارندیگ یقرار م یدر خشونت جمع یمورد نقش درون گروهدر معرض اطالعات نامطلوب در 

 نیاول ول،متعاقب آن دارد. به طور معم یاخالق دیو تهد یاتهامات نیمقابله با چن یگروه برا یدر دسترس اعضا یبه منابع روان یبستگ

 تیاست، مانند مقاومت در برابر اطالعات ارائه شده و مشروع یآن دارند، تدافعبه اتخاذ  لیمرتکب تما یگروه ها یکه اعضا یراهبرد
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در مواجهه با اطالعات موثق  ،لحا نیکند. با ا یمحافظت م یدرون گروه تیکند و از هو یرا منحرف م یگروه داخل تیکه مسئول یبخش

 دیمقابله با تهد یگروه برا یاعضا ،یموارد نیشد. در چنممکن است دشوار با یدرون گروه تیمسئول رو انکا دادهایرو فیتحر ح،یو صر

از  تیحما قیسازنده از طر یتواند شامل راهبردها یم نهایدارند. ا ازین یگرید یامقابله یبه راهبردها یتخلف درون گروه یاخالق

 شودیانتخاب م یکدام استراتژ نکهیشد. ابا انیکردن قربان یرانسانیمخرب مانند غ یاراهبرده ایوارده  بیآس جبران یبرا ییهااستراتژی

خاص  تیدر آن موقع یمقصر بودن درون گروه دیمقابله با تهد یگروه برا یدارد که اعضا ییهاو فرصت یشناختبه منابع روان یبستگ

به  خواهند داشت. یالت تدافعگروه احتماالً ح یباشد، اعضا نهیهز اینباشد  ریامکان پذ بیآس میمانند ترم یاسازنده یدارند. اگر راهبردها

 دیگروه با تهد یبر نحوه مقابله اعضا زین شوندیدرک م یگروهدرون تیانعکاس شخص به عنوانآن تخلفات  قیکه از طر یروشعالوه، 

 یتگروه فرص یبه اعضا ،کلینقص  کی یبه جا ر،یخاص و انعطاف پذ یژگیو کیبه عنوان  یگروهدرون بیمشاهده آس د.گذاریم ریتأث

 ریدرگ ادیشود، افراد به احتمال ز یم ریتعب کلیکه تخلفات به عنوان نقص  یبرعکس، زماندهد یا ترمیم آسیب می یخودساز یبرا

تصور  نیا تواندیم ست،ا یگروه یراخالقیغ تیباور که تخلفات متضمن شخص نیبه طور مشابه، کاهش ا. شوند یم یدفاع یها یاستراتژ

 اتیجنا تیمسئول رشیکه به نوبه خود پذ دهد،یم شیگروه( را افزا یریپذانعطاف یباورها یعنیکنند ) رییتغ ندتوانیها مرا که گروه

به محافظت از  لی: اول، مکندیم تیهدارا  یخشونت جمع ریتعاب یاصل زهیدو انگهای قربانی، برای گروه .دهدیم شیرا افزا یدرون گروه

شدن  یقربان اتیکه مردم از تجرب یدرس اصل بودن گروه است. یقربان دییبه تا لیو دوم تما ندهیآ در شدن یدرون گروه در برابر قربان

از واکنش  یاریبس یاصل زهیانگ ندهیآ یها بیمحافظت از گروه در برابر آس نی. بنابرااست شدن یبه هرگز قربان لیتما رند،یگیم یجمع

از خشونت  تیحما ای گرید یبه گروه ها یاعتماد یو ب یاریهوش شیبه افزا گروه است که اغلب هیعل یخشونت جمع یادآوریها به 

 یاز گروه ها یاریبس انیدر م یقو یا زهیدرون گروه انگدر شدن  یقربان قیبه تصد لیتما چنینهم .شودمنجر می رانهیشگیپ ای یدفاع

برداشت  رشیاتفاق افتاده است( است، بلکه مستلزم پذ یزیچ نکهیا یعنی) دادیرو ینه تنها مستلزم شناخت واقع قیاست. تصد یقربان

 یهاگروه یرا برا یمتفاوت یروان یازهایو ن یتیهو یهاینگران یکه خشونت جمع دهدینشان م هایبررس .است دادیاز رو یگروه قربان

 تیگروه و اجتناب از مسئولدرون یاخالق تیمرتکب عمدتاً نگران محافظت از هو یهاکه گروه ی. در حالکندیم جادیو مجرم ا یقربان

 یشناختن قربان تیو به رسم ندهیآ یهابینگران محافظت از گروه خود در برابر آس یقربان یهاآن هستند، گروه یامدهایو پ روهگدرون

 یگروه قربان تیو هو تیدر روا یکه اغلب نقش محور شودیمتفاوت می هایریگمنجر به جهت هاینگران نیشدن گروه خود هستند. ا

ها و  یاگرچه ما در مورد نگران .کنندیم فیآن را تحر یمعنا ایخود پاک  تیمرتکب حوادث خشونت را از روا یهاکه گروه یدر حال دارد

 یهاآن پاسخ قیهستند که از طر ایپو ندیآفر کیاز  ی، آنها بخش میو مجرم به طور جداگانه بحث کرد یقربان یگروه ها یها یاستراتژ

احساس  ،تکبمر یگروه ها تیگذارد. به عنوان مثال ، انکار مسئولیم ریتأث گریگروه د یگذشته بر پاسخ ها یگروه به خشونت جمع کی

 ی شدنتواند نشانگر قربانیها ، انکار م نهیزم یکند. در برخیم دیو عدالت را تهد دییآنها به تأ ازین نیو همچن یقربان یگروه ها تیامن

و  یقربان یهاگروه یبرا یمثبت یامدهایتواند پ یم یخود و رنج قربان تیمجرم به مسئول یباشد. اعتراف درست گروه ها ندهیآ در مداوم و

 گر،یکند. به عبارت دیم دیمثبت گروه مجرم را تهد تیهو ،قیحال، تصد نیگروه ها داشته باشد. با ا نیروابط عادالنه تر ب جادیا یبرا

 یمرتبط خواهد بود، برا یهااستیس ای گرید یریگروه نسبت به طرف درگ کیبهبود نگرش  یبرا یزیآم تیموفق یآنچه که استراتژ

غلبه بر  یمانع اصل ،یمجرم و قربان یگروه ها یمتضاد آن برا راتیمتفاوت و تأث یرهایتفس نیاست و بالعکس. ا زیدآمیتهد گریگروه د

 است. یخشونت جمع یمنف یامدهایپ

 ریدرگ یهاهمه گروه انیدر م یخشونت جمع میبه مفاه یدگیرا با هدف رس یمختلف یهایاستراتژمتخصصان  فصل:مدلی برای حل و 

در  یاز پنج راهبرد اصل متخصصانکه  افتندیدر زیآمخشونت خیبا تار ییارویرو نحوه ی( در بررس2017و محمود ) یاند. باللکرده یطراح
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 یهاتیو روا هادگاهید درگیر کردن ،ی و چند نگرشیخیتفکر تار اتخاذ خ،یو درک تار یآگاه شی: افزاکنندیمداخالت خود استفاده م

 تروما.  هایآسیب بر بهمشترک و درمان و غل تیروا کی جادیمتعدد، ا

کنند،  رکدذشته را است که اگر مردم گ نیا ی مرتبط با افزایش آگاهی تاریخی درهاپروژه یفرض اساس :خیدرک تارو  یآگاه شیافزا

درک،  که جهل، عدم کندیماستفاده  دهیا نی. از اندتالش کن زیآمروابط صلح جادیا یکنند و برا یریجلوگ ندهیتوانند از خشونت در آ یم

ت و ه را که خشونمربوط به گذشت یهاافسانه دیبا خیمبارزه با اطالعات نادرست درباره تار نیبنابرا ها عامل خشونت هستند.و افسانه

 یهایریگار درآن از تکر یامدهایو پ خیدانش و درک تار شیافزا شودیببرد. تصور م نیاز ب بخشد،یجامعه را تداوم م یهافشکا

 یبرا مدنی جامعه یدر پروژه ها کردیدو رو .شودیم یگروه نیاست که منجر به تحمل ب نیو اعتقاد بر ا کندیم یریجلوگ زیآمخشونت

 یادهادیر مورد رودرا  عاتاطالکنند و  یرا ارائه م یواقع قیها حقااول، پروژه کردیشود. در رویه استفاده مدانش در مورد گذشت انتشار

بلکه با  ،شودینممنتشر  صرفاً دانش درباره گذشته رارویکرد دوم  در کنند. یمنتشر م یگروهنیروابط ب خیدر مورد تار ایخاص  یخیتار

غالب  یریرگتعارض و پساد یهانهیو اطالعات نادرست که اغلب در زم قیحقا فیو مقابله با تحر قتیاثبات حق یشواهد برا یگردآور

 نیاز چن توانندیم ندهیتعصب و خشونت را درک کنند، در آ ،یجهان یهاشهیاگر مردم ر یعنی مشارکت دارند. یسازخیهستند، در تار

اد افر یست برامکن ام رایممکن است مؤثر باشد، ز کردیرو نیمت کنند. اکرده و در برابر آن مقاو یریدر جامعه خود جلوگ یراتیتأث

 یپس، آنها موند. سش ریدرگ دیجد یهادهی، با ااندنکرده یگذارهیدر آن سرما یکه از نظر احساس یتعارض یتر باشد که با بررسآسان

 .رندیبه کار گ فعلی خودآموخته شده را در تعارض  یتوانند درس ها

تفکر د. تنرکز هس( متمنیتفکر به عنوان مورخ یعنی) یخیها بر پرورش تفکر تاراز پروژه یبرخی: و چند نگرش یخیر تاراتخاذ تفک

که منابع  رندیگیم دای نهاآفکر کنند.  یکه چگونه در مورد گذشته به طور انتقاد اموزدیب افرادشده است که به  یطراح یابه گونه یخیتار

 یخیتار یهادادیگونه روچ هک رندیگیم ادی افرادکه  یزمان ،یخیبسازند. در تفکر تار تیمنابع روا نینند و بر اساس ارا بخوا هیو ثانو هیاول

 توانیرا م خیارکه ت رندیگیم ادی آنها. شودیم دیتأک یکنند، بر چند نگرش یو بازساز ریتفس ل،یو تحل هیمختلف تجز یهادگاهیرا از د

 هیانوثو  هیهد اولو شوا با استفاده و انتخاب منابع تواندیهر گروه م رایکرد، ز ریتفس یاجتماع یهاسط گروهتو یطور متفاوت و ذهنبه

 یهادگاهیدهد تا د یاجازه م آنهابه  یبسازد. چند منظر یکامالً متفاوت یهاتیمختلف شواهد، روا یهامختلف و برجسته کردن جنبه

ر نظر را د یم عاداً مردزنان، فقرا و عموم ،یو زبان یقوم یها تیه و ساکت شده، از جمله اقلرانده شد هیبه حاش یاجتماع یمقوله ها

 یهاسطورها یخیفکر تاردهد. ت یسوق م یخیتار یدادهایدرباره رو یدو تفکر انتقا ریتفس ل،یرا به تحل افراد یتفکر انتقاد. این نوع رندیبگ

ا تقویت ر مختلف یایاز زوا تیموقع کیمشاهده  ییتوانا نیو همچن شکندیرا در هم مگذشته  کپارچهی یهاتیو روا غاتیتبل ،یخیتار

 کند.می

ی را خیتار یدادهایمتفاوت از همان رو یهاتیقرار دادن مردم در معرض روااین بخش : متعدد یهاتیو روا هادگاهید درگیر کردن

شود. در  یگروه ها م نیو روابط مثبت ب صلحعدد از گذشته منجر به مت یها تیشدن با روا ریاست که درگ نیفرض بر ا شود.شامل می

 یپروژه به جا نی. ادهندیگروه از تعارض قرار م هر یاصل ایغالب  تیگروه را در معرض روا یاعضا یجامعه مدن یهاموارد، پروژه یبرخ

آشنا  گریگروه د تیهر دو طرف را با روا افراددارد مشترک، قصد  تیروا کی جادیا ای نیطرف از کیموجود هر  یها تینظر در روا دیتجد

 زین گریگروه د دگاهیبا د دیبلکه با رند،یبگ ادی خیخود را از تار دگاهید دینه تنها با افرادکند.  ریدرگ یاصل تیکند و آنها را با هر دو روا

 گرید یهاپروژه. شناختن آن است تیسمبلکه به ر ست،ین یگرید تیروا رشیپذ ای دنیبخش تیمشروعدر واقع بحث شوند.  ریدرگ

 یافراد عاد یامر با دسترس نی. اکنندیمختلف را در هر گروه برجسته م اتیو تجرب هاتیهر گروه، روا یاصل یهاتیتمرکز بر روا یجابه

 دهنشان دا یریا در درگهگروه نیدرون و ب اتیها در تجرباشتراکات و تفاوت قیطر نیو از ا شودیو شهادت حاصل م یشفاه خیبه تار
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از گذشته و پرورش احترام به تجارب مختلف است که به نوبه خود منجر به تساهل در  ریدرک فراگ جیبا هدف ترو این رویکرد .شودیم

 ریدرگ مختلف همدالنه یهادگاهید اکه مردم ب استمؤثرتر  یمتکثر زمان یهاتیقرار گرفتن در معرض روا در واقعشود. یم گرانیبرابر د

 است، دشوار باشد. دیشد یریدرگو یا که تعصبات  یدشمن ممکن است زمان تیهمدالنه با موقع یریحال، درگ نیشوند. با ا

فاوت گذشته مت اتیبها و تجر تیمشترک از روا تیروا کی جادیبر ا یجامعه مدن یهااز پروژه یتعداد: مشترک از گذشته تیروا جادیا

پس  کند،یها کمک مهگرو نیب یریمتضاد گذشته به دامن زدن به درگ یهاتیاست که اگر روا نیعمل ا نیا یربنایتمرکز دارند. منطق ز

 یهاتیروا جادیا یبرا یمختلف یهایاز استراتژ یجامعه مدن یهاپروژه ها باشد.غلبه بر تفاوت یبرا ییمبنا دیدرک مشترک از گذشته با

ها در روهگ نیمشابه در ب اتیمتخاصم، برجسته کردن تجرب یهاگروه تیشترک در رواوجوه م ییشناسا قیمشترک از جمله از طر

نها کاهش آ یف اصلهد. در واقع کنندیاستفاده مک، مشتر بتمث اتیکشف تجرب ایهر گروه،  یبر مبارزات مشترک اعضا دیتأک ،یریگرد

 مشترک تیروا کیاست که  نیمهم ا تیمحدود کی ست.ا ندهیآ یانداز مشترک براچشم کی یبرا ییفضا جادیو ا یمنف یهانگرش

ات بر اشتراک جادیال، اح نیدارند، دشوار باشد. با ا اریمتضاد را در اخت یهاتیها رواکه در آن گروه یمتناقض یهانهیممکن است در زم

اکات توسط اشتر حال، اگر نیا ممکن است آسان تر باشد. با یریگروه در سراسر خطوط درگ یو مبارزات مشابه اعضا اتیاساس تجرب

ر ممکن است د شتراکاتاستفاده شود، تمرکز بر ا تیگروه اقل یاعضا اتیتجرب فیتضع ایساکت کردن  یبرا یگروه مسلط به عنوان ابزار

 ساز باشد. تعارض نامتقارن کامالً مشکل یها نهیزم

که  شودیم اظران. تصورنگان و بازماند ان،یم اقشار جامعه دارد: قربانبر تما یادیز اریبس ریتأث یریخشونت و درگ: و غلبه بر تروما درمان

 افراد احساس شودیخشونت گذشته باعث مدر واقع  .کندیخشونت کمک م یهااز خشونت گذشته به تداوم چرخه یناش یهابیآس

به اشتراک  و قیصدت اجهه،. موشودیم شتریاحتمال مشارکت افراد در خشونت ب جهیدر نت نند،یرا خطرناک بب ایکنند و دن یریپذبیآس

  کمک کند. یتواند به بهبود یم یتیهمدالنه و حما طیزا در شرابیآس اتیگذاشتن تجرب
کند. ما پنج یوشن مرا ر یتبه صلح و آش یابیدست یبرا خیبا تار ییارویرو ییربنای، راهبردها و مفروضات زبخش نیارائه شده در ا یبررس

نشان  یادتفکر انتق یهاو مهارت یگروهنیب یهاگرشن ،یبر رشد اخالق یمثبت راتیتأث ،هااین روش. میکرد ییساعمل را شنا هینظر

 های جمعی ایجاد کنند.توانند مسیری برای کاهش خشونتاند و میداده

 

 منابع:
Bilali, R., & Vollhardt, J. R. (2019). Victim and perpetrator groups’ divergent 

perspectives on collective violence: Implications for intergroup relations. Political 
Psychology, 40, 75-108. 

Bilali, R., & Mahmoud, R. (2017). Confronting history and reconciliation: A review of civil 
society’s approaches to transforming conflict narratives. In C. Psaltis, M. Carretero, & S. Cehajic-
Clancy (Eds.), History education and conflict transformation: Social psychological theories, history 
teaching and reconciliation (pp. 77–96). New York, NY: Palgrave Press. 
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 خشونت علیه زنان -4-6

 صفورا هادیان 

 دانشجوی دکتری تخصصی

 

منافع به  ر جا تضادهاجتماعی بشر عجین بوده و  ـاتیدر اشکال و ابعاد گوناگون با ح« خشونت»که  دهندینشان م یخیتار هایتیواقع

یک عنوان  آزارد و بهها را میهای علمی هنوز معضل خشونت، وجدانامروزه علیرغم پیشرفت .جود آمده، خشونت نیز رخ نموده اسـتو

ایدار بدون پصـلح  از نظر صلح پژوهان معاصر دست یافتن به .خشونت مدرن با مصادیق جدیدی مطرح گردیده است مسئله حاد اجتماعی

ونت فرهنگی و های خانگی، خشتوان به خشونت علیه زنان، خشونتاز انواع خشونت می .های خشونت میسر نخواهد شدخشکاندن ریشه

( عـشحـرام و دا ، بوکـوهای تروریستی در میان مسلمانان )نظیر طالبـان، القاعـدهپیـدایش گروههبی که با ساختاری، خشونت دینی/ مذ

 (. 1399)صاحب ناسی، مطیع، حاجی اسماعیلی،  رواج پیدا کرده است اشاره کرد

ای یاد شده ، اجتماعی و منطقهترین مشکل اجتماعی ورای مرزهای فرهنگییدهای اخیر از خشونت علیه زنان به عنوان جددر دهه   

امروز است که در  یایانواع نقض حقوق بشر در دن نیترو مخرب نیدارتریپا ن،یتراز گسترده یکیزنان و دختران  هیخشونت عل. است

 ،یقربان ییسکوت و ترس از ننگ و رسوا لیبه دل گریموارد د یشونده از مجازات و در برخفرد مرتکب تیمصون لیموارد به دل یاپاره

خشونت بدنی، خشونت گفتاری، خشونت عاطفی و  :اند ازعبارت اهبرخی از این خشونت .شودیم دیتشد جهیو در نت شودیگزارش نم

. تواند رخ دهدزن، قبل از تولد تا زمان مرگ او، می های زندگی یکخشونت جنسی. خشونت علیه زنان روندی است که در تمام سال

از خشونت  هایینث و یا ضرب و شتم مادر به خاطر جنسیت جنین، نمونهؤم های با تشخیص جنسیتجنین ر موردانتخاب بیشتر سقط د

کردن کودک به ازدواج، ختنه دستگاه تناسلی زنانه، سوء  شتن نوزاد مؤنث، سوءاستفاده جسمی، جنسی و روانی، وادار. ک قبل از تولد است

 هایی نظیر پاشیدنمستهجن از کودک، خشونت اتفاقی یا خشونت محارم، فحشا و تهیه تصاویرجسمی و جنسی و روانی، زنای با  استفاده

ها و آزار پی در پی جنسی، فحشا و تهیه جنسی در محل کار، تجاوز، حمله اسید و تجاوز، رابطه جنسی برای کسب معاش، سوء استفاده

دست شرکای جنسی، سوء  تفاده و قتل مرتبط با جهیزیه، قتل بهشرکای جنسی، سوء اس خشونت تصاویر مستهجن، خرید و فروش زنان،

بیوه به دلیل اقتصادی وخشونت  ناتوان و معلول، بارداری اجباری، خودکشی اجباری یا قتل زنان استفاده روانی، سوءاستفاده از زنان

ریـف بیانیـۀ حـذف خشـونت علیـه زنـان علیه زنان در دوره های مختلف زندگی زنان است. بـر اسـاس تع خانگی از جلوه های خشونت

،  اصطـلـاح خشــونت علیــه زنــان  بــه معنــی هرگونـه اعمـال خشـونت بـر اسـاس 1993مصـوب ســازمان ملــل در ســال 

 ـن آســیبیســبب چنیـ یا احتمــاالً)در زن می شـود  یجنسـیت اسـت کـه سـبب رنـج یـا آسـیب فیزیکـی، جنسـی یـا روانشـناخت

می شــود( و شــامل تهدیــد بـه چنیـن اعمالـی، فشـار، تهدیـد یـا محـروم کـردن مسـتبدانه از آزادی می شــود، چــه در مجامــع 

سـطح  3(. بــه ایــن ترتیــب، خشــونت علیــه زنــان در 2010ویکزو گیلمور ،  عمومــی و چــه در زندگــی خصوصــی رخ دهــد)

و  یزنــان در ابعــاد خانگــ ــهی(. خشــونت عل2021دولـت ممکـن اسـت رخ دهـد )الکان، اوزار و اونور ،  ـایاده، جامعـه خانـو

مطـرح  بیدغدغـه و آسـ ـکیو چـه در جوامـع در حـال توسـعه همـواره بـه عنـوان  افتـهیآن، چــه در جوامـع توسـعه  یاجتماعــ

)سیکوییا،  باشــدیم ــریمتغ یو بومــ یفرهنگــ یهـاتـا جوامـع عقـب مانـده براسـاس مؤلفـه یمعـه صنعتـآن از جا ـفیبـوده کـه ط
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و  یدرک نادرسـت از حقـوق انســان ـلیاز نقـاط جهـان بـه دل یاریو در بسـ ــخی(. زنــان، در طــول تار2020الرتی، آالنژیا ،  -ادو

شـود )الحبیب، نور، جونز ، یسـرکوب آن هـا از خشـونت اسـتفاده مـ یاجحــاف قــرار گرفتـند و بـرا همــواره مــورد گــر،ید ــلیدال

 هیسازد. خشونت علیها متأثر مزنان را در همه عرصه یدهد، اما زندگیهای خانگی معموال در حریم خانواده رخ م( اگر چه خشونت2010

 کشاندیم اللکند و به اختیآنها را به شدت تهدید م یعاد یاستقالل و مولد بودن زندگ ،ینایزنان و فرزندانشان، توا یزندگ تیفیزنان ک

است که  یطیدر شرا نی. ارسدیدرصد م 17به  یدرصد و کودک همسر 60زنان به  هیاما آمار خشونت عل رانی(. در ا2019)نیومن ، 

زنان از  هیخشونت عل زین رانی. هچنین در اشودیدر نظر گرفته م یعیو طب شودیگزارش نم رانیا یها در بافت سنتاز خشونت یاریبس

صورت گرفت،  1388در سال  رانیاستان ا 28که در  یاگسترده یمل شیمایپ راست که د یمعضل مهم اجتماع کیهمسران  یسو

)داساربند و همکاران،  انده شدهمشترک خود با خشونت همسر مواج یدر طول زندگ کباریدرصد زنان حداقل  66گزارش ها نشان داد که 

های ناکافی دوران بارداری و تولد نوزاد کم وزن گیری ناکافی، افزایش احتمال ضربه، مراقبتخشونت در دوران بارداری نیز با وزن (.1396

جعفرنژاد، حسینی مقدم، ) است. پیامدهای ناشی از خشونت خانگی علیه زنان بر روی فرزندان زنان خشونت دیده نیز تأثیر نامطلوب دارد

نفس،  توان به احساس درماندگی، عدم اعتمادبهترین آسیبهای روانی وابسته به خشونت علیه همسر، می عمده (.1387سلطان فر، 

را تر، هم چون خودکشی تواند پیامدهایی جدیهای جدیدتر، خشونت علیه همسر میی پژوهش تشویش و افسردگی اشاره کرد. بر پایه

با توجه به این که خشونت در  .(1400؛ به نقل ازسیاه خانی، سعدی آرانی، نادریان، بهادران، نامجو، 2015، 1گلدینگ) داشته باشددر پی 

تی مانند تنهایی، افسردگی و استرس از نسلی به نسل کند، چه بسا مشکالخانواده در محیط بسته باقی مانده و به بیرون درز پیدا نمی

 کند. میدیگر انتقال پیدا 

 درمان

 در همین راستا و بر اساس مطالعات انجام شده مداخالت روانشناختی متعددی تا کنون انجام شده که موثر و نتیجه بخش بوده است. 

های روانـی و  هـای متمرکـز بـر زنـان کـه شـامل راهکارهایی از قبیل آموزش، جلب حمایت و مشـاورهمداخلههمچنین استفاده از 

زنان در معرض خطر اسـت. ارتقا و بهبود آگاهـی افـراد جامعه نسـبت بـه حقوق فـردی و اجتماعی خـود، آمـوزش درمانـی 

با توجه به این که  .بـردن فرهنـگ زناشـویی و احترام متقابل به یکدیگـر و... در این مورد مؤثر اسـت هـای قبـل از ازدواج، بـاالمهـارت

ها برای مقابله با این هیجانات ناخوشایند از بر اساس مطالعات انجام شده، آن الت هیجانی متعددی هستندزنان قربانی خشونت دچار مشک

دهد تا به رسد به کارگیری مدلی که هیجانات ناخوشایند را هدف قرار میکنند؛ بنابراین، به نظر میراهبردهای ناسازگارانه استفاده می

راد کمک کند، موثر باشد. طرحواره درمانی هیجانی یکی از رویکردهای مطرح شده در حوزه مسائل کاهش و التیام دردهای هیجانی این اف

درمان شناختی رفتاری است که  ی ازهیجانی شکل جدید طرحواره درمانیو مشکالت هیجانی است که ادعای اثربخشی و درمان دارد. 

پذیرش برای درمان مشکالت  لگو فراشناختی ولز و رویدادهای مبتنی برلیهی با اقتباس از نظریه شناختی بک، طرحواره درمانی یانگ، ا

نظم جویی هیجانی است زیرا از  شناختی از هیجان و -.( طرحواره درمانی هیجانی یک الگوی اجتماعی2002هیجانی تدوین نمود )لیهی، 

تفسیر قرار می گیرند و تغییرات  دیگران مورد نگاه لیهی هیجان ها هم یک پدیده فردی و هم اجتماعی می باشند که توسط خود فرد و

این الگو، تفاوت های موجود بین طبق  .این تفاسیر )تفسیر خود فرد و دیگران( باعث تغییر در شدت و نارسا نظم جویی هیجانی می شود

                   
1 Golding 
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شود هیجانی نامیده می هایوارههای آنان، طرحها، میل به اقدام و راهبردهای رفتاری مربوط به هیجاننظر تفاسیر، ارزیابی افراد از

 (2015)لیهی،

ی این اختی رفتارفرض بنیادی درمان شنیید شده است. أاثر بخشی درمان شناختی رفتاری در این حوزه توسط مطالعات متعددی ت   

 ر یا در محلی همسوهای خانوادگی و در رویارویی با خشونت از ساست که فرآیندهای یادگیری، نقش مهمی در ایجاد و تداوم درگیری

سایی کند. یعنی در شناتر، درمان شناختی رفتاری در شناسایی، اجتناب و مقابله به بیماران کمک میکنند. به بیان سادهکار ایفا می

و ا مسایل بثر ؤم ها در زمان مناسب و مقابلهها زیاد است و پرهیز از این موقعیتهایی که احتمال درگیری وخشونت در آنموقعیت

(، 1400ن، همکارا )یزدان پناه و های اثربخشی بسته درمانی مقابله با خشونت خانگیهمچنین در پزوهش آفرین است.رفتارهای مشکل

(، 1398کاران، )منصفی و هم (، گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی1398)اصالنی و همکاران،  زوج درمانی متمرکز بر خشونت

ه اینکه خشونت یک با توجه ب( بر زنان قربانی خشونت خانگی به اثبات رسیده است. 1399د و همکاران، )کیایی را طرحواره درمانی

 ست که بر رویاگذارد بسیار مهم نوعی بر کارکرد خانواده تأثیر می کند و بهمسئله جهانـی است و همه اعضای خانواده را درگیر می

 .ه خانواده بلکه به جامعه نیز کمک کند متمرکز شدتنها ب توانند نه راهبردهای درمانی مؤثر که می

 منابع: 

متمرکز بر خشونت  درمانی . اثربخشی زوج(1399)نی، خ؛ خدادادی اندریه، ف؛ امان الهی، ع؛ رجبی، غ و استیس، ام، سندرااصال

 .213-232، 2ه، مانی خانوادزوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز. مشاوره و رواندر هخانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابط

خشونت  ظریهنگاهی به ن با قرآنی هایوخشونت در آموزه صلح بررسی(. 1399) صاحب ناسی، ا؛ مطیع، م؛ حاجی اسماعیلی، م

 .    65ـ35صص  1399بهار و تابستان  ،40 ٔەمار، پژوهش دینی، شگالتونگ یوهان و ساختاری فرهنگی

 یهایژگیده وکنن لیدر زنان: نقش تعد یبا عالئم افسردگ ی(. رابطه همسرآزار1396)ف.  غی، ل؛ موتابی،داساربند ب، پنا

 .49-38(، 1)23 ران،یا ینیبال یو روانشناس ی. مجله روانپزشکیتیشخص

دکشی و درماندگی بینی تمایل به افکار خو پیش(. 1400سیاه خانی، س؛ سعدی آرانی، ش؛ نادریان، ف؛ بهادران، ع؛ نامجو، ف)

، (8 پیتابستان) پیا ،2شماره ، 3 دوره، فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی. اختی بر ساس خشونت خانگی در زنانروانشن

 .71-60، 1400تابستان 

 و رازناشوییف روابط به نگرش بر شناختی –اثربخشی درمان رفتاری(. 1399کیایی راد، ح؛ پاشا، ر؛ عسگری، پ؛ مکوندی، ب)

 .60-50. ص 5،شماره  15،دوره  1399شریه پژوهش پرستاری، آذر و دی . نق عاطفیطال به مبتال زنان در خشونت

کنترل هیجانی  بررسی اثربخشی گروه درمانی حمایتی با رویکرد واقعیت درمانی بر(. 1398منصفی، س؛ احدی، ح؛  حاتمی، ح)
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 خشونت: چیستی، پیامدها، مداخالت -5-6

 رودهن آزاد دانشگاه یعموم یشناسارشد روان یکارشناس یدانشجو _ میثم رنجبر

 رودهن آزاد دانشگاه یعموم یشناسد روانارش یکارشناس یدانشجو_ پریسا صمدی

 آزاد تنکابن دانشگاه بالینی یشناسارشد روان یکارشناس یدانشجو_ حسنیسمانه شیخ

 مقدمه

در  ریمرگ و م یصلاز علل ا یکیشود و آن را به ینفر م ونیلیم 1.6از  شیاست که هر ساله منجر به مرگ ب یجهان دهیپد کیخشونت 

 .کندیم لیسراسر جهان تبد

در  از آن یناش ریبه اتفاق مرگ و م بیقر تیاکثراما ، باشدخشونت قرار نگرفته  ریتحت تأث ی نیست کهکشور چیکه هیدر حال   

ظر داشت که در ن دیابحال،  نیبا ا. انددهید بیآس یداخل یهایریاز آنها با درگ یاریکه بس ،دهدمی رخکم درآمد تا متوسط  یکشورها

. دهدیمسلحانه رخ م یهایریها خارج از درگمرگ نیدرصد ا 80از  شیصرفاً به جنگ نسبت داد و ب توانیرا نم زیآمخشونت یهامرگ

 ونیلیتر 13.6 یهانجخشونت بر اقتصاد  یکل ریتأث 2015است و تنها در سال  نهیپرهز اریبس یخشونت موضوعاند، مطالعات نشان داده

 .جهان است یناخالص داخل دیدرصد از تول 13.3معادل  که یرقم -زده شده است  نیدالر تخم

 یطبق مطالعه جهان. مرتبط است یدر مناطق شهر ژهیمجرمانه، به و یهاتیشده و با فعال یفرد نیب یاندهیخشونت به طور فزا   

توجه به  نیهمچن. وده استب 2012نفر در سراسر جهان در سال  ونیلیم مین باًیعامل مرگ تقر یسازمان ملل در مورد قتل، قتل عمد

تواند به خشونت نسبت داده شود که یدهد که میم لیرا تشک یو اجتماع یاز بار سالمت یتنها بخش رینکته مهم است که مرگ و م نیا

http://doi.org/10.1007/s10896-009-9298-4
http://doi.org/10.1007/s10896-009-9298-4
http://doi.org/10.1186/s12889-020-08825-z
http://doi.org/10.1186/s12889-020-08825-z
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و  یبهداشت یها ستمیرا بر س ینیخشونت بار سنگ ن،یعالوه بر ا. شود یم یو روان یکشنده، جنس ریمنجر به سوء استفاده غ نیهمچن

 .کند یم لیو اقتصاد جوامع تحم یاجتماع یخدمات رفاه ،ییقضا

 

 یچالش اجتماع کی

 ینند نابرابرما یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یاساس یهاچالش اغلب نشانه قایجنوب آفرمانند  یدر مناطق تیخشونت و جنا یسطوح باال

 .است یسازمان یهایو کاست یکاریفقر، ب ع،یسر ینیشهرنش ،یاجتماع

از  یاریبس در. ضر استم یکل طوررفاه جامعه و کشور به  یشهروندان آن، بلکه برا یکشور نه تنها برا کیاثرات نامطلوب خشونت بر    

 یدر حال کند،یم جادیا در کاهش فقر یرا کاهش داده و مانع یرشد اقتصاد میو به طور مستق یخشونت به طور قابل توجه ریکشورها، تأث

 .دهدیجامعه کاهش مافراد همه  یرا برا یزندگ تیفیو ک شودیم قیعم یو جسم یروح یهابیآسکه خشونت باعث 

ال در ح یاتیرضف نینچشود،  یشود و به آن پاسخ داده م یم دهید یانسان طیاز شرا ریاجتناب ناپذ یاگرچه خشونت اغلب به عنوان بخش

 .آن است یامدهایو پ زیآم ونتاز رفتار خش یریشگیبر پ یا ندهیفزا دیو تاک هستند رییتغ

ست در اممکن  یخالقا یکدها. ابدی شیافزا دهیچیپ دهیپد نیدرک ما از ا دیبا ،یریشگیپ یهاتالش تیموفق یبرابه همین منظور،    

 کند،یم لیدتب یرشتیآن را به چالش ب یامدهایمتفاوت باشد، و پرداختن به موضوع اغلب حساس خشونت، علل و پ اریسراسر جهان بس

 .افتیدرک مشترک دست  یبه نوع دیمحافظت مؤثر از جان و کرامت انسان، با یحال برا نیبا ا

 

 

 تعریف خشونت

فراد مختلف لب توسط ااغ ن،یبنابرا. آن وجود ندارد یبرا یروشندقیق و  فی، تعرشودیمحسوب م یادهیچیپ دهیخشونت پد نکهیا لیبه دل

 .شود یم درک یاوتمختلف هستند، به طور متف یاعتقاد یهاستمیس ایها که از کشورها، فرهنگ یمانند کسان -مختلف  یها نهیدر زم
از  یموثر، داشتن درک روشن یریشگیپ یاز خشونت ارائه نشده است، هنگام توسعه راهبردها یاستاندارد فیتعر چیکه هیدر حال   

خود در مورد خشونت و  ی( در گزارش جهانWHO) 1بهداشت یانسازمان جه .دهد، مهم استیکه در آن رخ م یا نهیخشونت و زم

 یهااز سازمان یاریبس یبرا یاصطالح کاربرد کیکه از آن زمان به عنوان  کندیم شنهادیاز خشونت را پ یفی، تعر2002سالمت در سال 

 .شده است لیتبد کنند،یکار م نهیزم نیکه در ا یجنوب یقایو آفر یالمللنیب

 

 ا و انواع خشونتهیدسته بند

 
 
 
 
 

 
 

                   
1 World Health Organization 

 

 کی هیعل ای گر،یخود، شخص د هیعل ،یواقع ایشده  دیتهد ،یکیزیقدرت ف ایاز زور  یاستفاده عمد »

 « .شودیم تیمحروم ایتوسعه نادرست  ،یروان بیجامعه، که منجر به جراحت، مرگ، آس ایگروه 

 از خشونت بهداشت یسازمان جهان فیتعر    
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ا رها و انواع خشونت شده است که دسته جادیا یمفصل« خشونت یشناسنوع»بهداشت از خشونت،  یسازمان جهان فیبر اساس تعر   

 .(می انجامدمداخله  یجامع برا کردیرو کی)که به  کندیآنها را مشخص م نیب یوندهایپ نیو همچن کند،یمشخص م

 کند:یم میتقس یهستند به سه دسته کل زیاعمال خشونت آم انیعامالن و قربان نکهیبا توجه به ا خشونت راتعریف  نیا

 خود هدایت شده( خشونت خودگردان( 

و رفتار  (یدزن)مانند خو یکند، اشاره دارد و شامل خود آزاریم لیکه شخص بر خود تحم یزیآمبه اعمال خشونت گردانخشونت خود

 .شود یکامل( م یخودکش ای یاقدام به خودکش نیو همچن ،یخودکش)از جمله افکار  یخودکش

 یفرد نیخشونت ب 
به دو  شتریتوان آن را بیشود. میاز افراد اعمال م یگروه کوچک ای یگریشود که توسط فرد دیاطالق م یبه خشونت یفرد نیخشونت ب

 کرد: میدسته تقس ریز

 ر خانه رخ دحصراً، معموالً، هرچند نه من ،یمیصم یخانواده و شرکا یاعضا نیخشونت عمدتاً ب - یمیصم کیخشونت خانواده و شر

 .و سوء استفاده از سالمندان است یمیصم کیخشونت شر ،یشکال خشونت مانند کودک آزارشامل اَ نیا. دهدیم

 ر خارج ده عموماً ند کنشناس ایرا بشناسند  گریکدیممکن است و  ستندیکه با هم مرتبط ن یافراد نیخشونت ب - یخشونت اجتماع

ها، و بهیوسط غرت یتجاوز جنس ای سمیتجاوز ج ،یتصادف زیشامل خشونت جوانان، اعمال خشونت آم نیا .افتدیاز خانه اتفاق م

 .سالمندان است یهامانند مدارس، محل کار، زندان ها و خانه سازمانی یها طیخشونت در مح

 یخشونت جمع 

گروه  کی ین اعضاکرد که خود را به عنوا فیتعر یاز خشونت توسط افراد یعنوان استفاده ابزار توان بهیرا م یخشونت دسته جمع

 ،یاسیاهداف س به یابیستدبه منظور  گر،یاز افراد د یامجموعه ایگروه  هیعل -تر یدائم تیهو ایگروه گذرا باشد  نیخواه ا -شناسند یم

 افتهیسازمان زیآمنتخشو اتجنایو  سمیسرکوب، ترور ،یکشمانند نسل یشکال مختلفاَ تواند بهیم نیای. که اجتماع فاهدا ای یاقتصاد

 .ظاهر شود

 کرد: میتقس ترچهار نوع خشونت خاصسه دسته را به  نیا توانیم ز،یآماعمال خشونت تیبه ماه ترقیبا نگاه دق

 یکیزیخشونت ف 

. ردیگیرار مقستفاده امرگ مورد  ای یناتوان ،صدمه ب،یآس جادیا یوه برااست که بالق یکیزیف یرویاز ن یاستفاده عمد یکیزیخشونت ف

ضربه  ن، مشت زدن،زد یلیتکان دادن، س ،ی: هل دادن، گرفتن، گاز گرفتن، خفگستین ریاما محدود به موارد ز ،است ریشامل موارد ز نیا

 .گریص دشخ هیبر عل یبدنتوانایی زدن، سوزاندن، استفاده از سالح، و استفاده از 

 اگر مثال، نوانع به –د داشته باش زین یدیشد یمنف یتواند اثرات روانیشود، بلکه میم یجسم بینوع خشونت نه تنها منجر به آس نیا   

ن شد یقربان نیا جهیرنج ببرد و در نت یدر خانه شود، ممکن است از مشکالت سالمت روان یکیزیخشونت ف یبه طور مکرر قربان کودکی

 .نندیبب بیآس

 یخشونت جنس 

شامل  نیا .ستیاع نامتن ای تیه رضاقادر ب اینداده  تیاست که آزادانه رضا یقربان هیعل یتالش جنس ایشامل ارتکاب  یخشونت جنس

 ریاعمال غ ای ،یمس جنسالکل/مواد مخدر، لتحت تاثیر  ناخواستهدخول  ،یاجبار: دخول ستین ریاما محدود به موارد ز ،است ریموارد ز

 یشونت جنسخبه عنوان  زین کندیبا شخص ثالث م یوادار به انجام اعمال جنس ای اجباررا  یکه قربان ی. مجرمیجنس تیبا ماه یاستم

 محسوب می شود.
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 .ددار زین یدیشد یروان یموارد اثرات منف شتریشود و در ب یجسم بیتواند منجر به آس یم نینوع خشونت همچن نیا

 یخشونت روان 

رساندن  بیصد آساست که به ق یرکالمیو غ ی( شامل ارتباطات کالمشودیگفته م زین یذهن ای ی)که به آن آزار عاطف یخشونت روان

 .شودیاستفاده م گریاعمال کنترل بر شخص د ای گریبه شخص د یعاطف ای یذهن

قرار  ییعرض رفتارهادر م را یقربان ،رتکبم رایخشونت قابل توجه باشد، ز یکیزیشکال فاَ ریتواند به اندازه سا یم یخشونت روان ریتأث

 ریوارد زمشامل  نیا اختالل استرس پس از سانحه شود. ای یمانند اضطراب، افسردگ یروان بیآس یدهد که ممکن است منجر به نوعیم

 :ستین ریاما محدود به موارد ز ،است

 (آمیز ریو تحق رکنندهیآشکار )مثالً تحق یپرخاشگر، 

 فرد(، کی رتباطاتا ایاز حد بر مکان  شیافراد، و نظارت ب ای زهایبه چ ینوان مثال، محدود کردن دسترس)به ع یکنترل اجبار 

 یجنس ای یکیزیبه خشونت ف دیتهد، 

 یجنس ای یکنترل سالمت بارور، 

 (یناتوان ایمهاجرت  تیفرد )به عنوان مثال، وضع کی یریپذبیاز آس یو بهره بردار. 

 .شودیم منجر زین یمانند اختالالت روان تن یدیشد یشود، بلکه به مشکالت جسم یم یت رواننه تنها منجر به مشکال نیا

 ( توجه یبغفلت)ی 

راقبت از مادر به قرا دارد که  یمراقبت از فرد تیمسئول یدهد که شخصیرخ م یسوء استفاده است که زمان ینوع ت،یمحروم ایغفلت 

ئه امل عدم ارااست ش غفلت ممکن. کند یمحروم م یاو را از مراقبت کاف نیکند، بنابرا یم یکار کوتاه نیاما در انجام ا ست،یخود ن

 .کند نیمأتا آن ر شودختواند  ینم یباشد که قربان ییازهاین ریعدم برآورده ساختن سا ای یپزشک یمراقبت ها ای ه،یتغذ ،ینظارت کاف

 الالت توجه،اخت ،نییاعتماد به نفس پا ،یکیزیف یهابیود، مانند: آسش یادیز مدتیطوالن یمنجر به عوارض جانب تواندیم یتوجهیب

 .منجر به مرگ شود تواندیم یو حت یو روان یجسم یهایماریب ز،یآمرفتار خشونت

 گردان( رخونت خودها )به جز خشآن یهارمجموعهیکه قبالً ذکر شد، و ز یکل یهااز دسته کیدر هر  توانندیچهار نوع خشونت م نیا

 .دهد

دهد که چه یمنشان  یبه صورت افق کیگراف. دهد ینشان م زیاعمال خشونت آم تیانواع خشونت و ماه نیرا ب وندهایپ نیا رینمودار ز

 .کند یم فیبالقوه آنها را توص رینحوه تأث یکه به صورت عمود یدر حال رد،یگ یقرار م ریتحت تأث یکس
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 .کندیم ها و جوامع فراهمافراد. خانواده یخشونت در زندگ دهیچیپ یدرک الگوها یبرا یدیمف خشونت. چارچوب یشناسگونه نیا   

خشونت  یراب یاحتمال یهازهیانگ – یدر مورد خشونت جمع -و  ،یمرتکب و قربان نیرابطه ب ط،یارتباط مح ز،یاعمال خشونت آم تیماه

 .دهد یرا نشان م

آنها  - ستین یوشنر نیبه ا شهیخشونت هم تیماه ایانواع  نیب میست و در واقع خطوط تقسمدل ا کیفقط  نیدر نظر داشت که ا دیبا

 .کنند تیتقو ایبگذارند  ریتأث گریکدیداشته باشند و بر  یتوانند همپوشان یم یبه راحت

 

 (ی)ساختار میرمستقیو غ میخشونت مستق

که  وجود دارد ییهاتیحال، موقع نیبا ا. شودیقائل م زیخشونت در سطوح مختلف تما نیمرتکب نیخشونت به وضوح ب یشناسنوع

ا بر افراد رشکال آن( از اَ کیشده است که خشونت )در هر  هیتعب ییخاص نسبت داد، بلکه به ساختارهاعامل  کیبه  توانیخشونت را نم

 .نه استنمو کی یجنوب یقایرآف تیاز جمع یبخش بزرگ هیآشکار آن عل ضیو تبع دیآپارتا ستمیس. کنندیجوامع اعمال م ای

 دهد: یارائه م یدیمف زیتما ،یگالتونگ، جامعه شناس نروژ وهانی نه،یزم نیدر ا

 و  نگردانت خودشکال خشوتمام اَ. است ییعامل به وضوح قابل شناسا ای عمل کننده کیاست که  ییجا نجایا - میخشونت مستق

 .ددرک کر زین میتوان به عنوان خشونت مستق یرا م یمعشکال خشونت جاز اَ یاریبس نیو همچن یفرد نیخشونت ب

 و  ردیگیم یادر ساختارها ج شتریخشونت ب. وجود ندارد یمیمستق عامل چیکه ه نجاستیا - یساختار ای میرمستقیخشونت غ

 .شود ینابرابر ظاهر م یبه عنوان فرصت ها جهیبه عنوان روابط نابرابر قدرت و در نت

ها نسبت به ع و فرصتبه کاالها، مناب یممتاز یدسترس هاتیمل ای هاتیها، طبقات، جنسوجود دارد که گروه یزمان یخشونت ساختار   

 .شود هیتعب شانیزندگ حاکم بر یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یهاستمینابرابر در س تیمز نیکه ا یزمان همچنین داشته باشند، و گرانید

روندان را شه یدگموجود حاکم بر زن زیآمضیتبع یاست تا ساختارها و الگوها یو اجتماع یاسیس راتییتغ ازمندین یخشونت ساختار

 .دگرگون کند

 

 زیتما جادی: اتیخشونت و جنا

ه گرفته اشتبا دیبانحال، آنها  نی. با اشوندیاستفاده م گریکدی یاغلب به هم مرتبط هستند و به جا «تیجنا»و « خشونت»اصطالحات 

 .شوند

ر د(، یجنس زحمله و تجاو از جمله قتل، ،یتماس میجرا ایمسلحانه  میهستند )مانند جرا زیآمخشونت فیطبق تعر میانواع جرا از یبرخ   

همه  ،بیترت نیهم ر(. بهمواد مخد یرقانونیاستفاده غ ای یاتیندارند )مانند فرار مال میوجه خشونت مستق چیبه ه میجرا ریکه سا یحال

 .ستندیمجرمانه ن ،یشکال خشونت رواناز اَ یاریبس ایکه قبالً ذکر شد،  یونت ساختارخش انندانواع خشونت، م

نوان دو جرم به ع خشونت و نیمهم است که ب نیبنابرا. ستین زیخشونت آم یو هر جرم ستیهر مورد خشونت جرم ن گر،یبه عبارت د   

 نیبه ا یازیزوماً نلاما  ،میقائل شو زیدارند( تما یغلب هم همپوشانداشته باشند )و ا یهمپوشان گریکدیبا  توانندیاصطالح متفاوت که م

 .ستیکار ن
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 عنوان نقض قانون وبه توانیجرم را م نیبنابرا. کشور دارد کی نیبه قوان ینه، بستگ ایشود  یبندعمل به عنوان جرم طبقه کی نکهیا   

 .کرد فیق قانون الزم است تعرکه طب یعدم ارتکاب عمل ایانحراف از قواعد مقرر 

 زیآمعمل خشونت کی ایآ نکهیا. شود یم بیموارد منجر به آس شتریاست که در ب یکیزیف یعمل پرخاشگر کیخشونت  گر،ید یاز سو   

 لیبه دل ود راخ نیانکشورها قو رایکند، ز رییو ممکن است در طول زمان تغ کند،یم رییتغ گریبه کشور د یاز کشور شود،یم یجرم تلق

 .دهندیم قیتطب یاجتماع یهاو ارزش یاسیس یهانظام رییتغ

 .موثر مهم است یریشگیپ یمناسب و اتخاذ راهبردها ییدو مفهوم در پاسخگو نیا نیدرک تفاوت ب   

 م؟یکن یریاز خشونت جلوگ میتوانیچگونه م

 حق بشر است کی یمنیا

کنند یم یگذارهیسرما یزیهر چ یمردم رو ،یجنوب یقایشده است، مانند آفر مشخص تیخشونت و جنا یکه با سطوح باال یدر جوامع

 ی.برق یهاردهبلند و ن یبتن یوارهایوحشت گرفته تا د یهاو دکمه یدزد یهالهیدهد، از میم یشتریب تیکه به آنها احساس امن

 یرا برا نهرایسختگ یهاها قرار دهند و مجازاتابانیخرا در  یشتریب سیاتخاذ کنند، پل رانهیسختگ یکردیدارند رو لیها تمادولت   

تواند به ینم ییاه تنهب تیگذارد. تمرکز بر امنیم ریتنها بر عالئم آن تأث تیحال، سرکوب خشونت و جنا نیکنند. با ا دیمتخلفان تشد

 .کند یدگیعلل خشونت رس

درک شده  ایاخته شده شن دیتهد کیمحافظت در برابر  یبه معنا تیاست. امن یمنیبه ا تیاز امن دیکأت رییاست تغ ازیآنچه مورد ن   

 .ترس است ای دیبدون آن تهد یزندگ یبه معنا یمنیکه ا یاست، در حال

است که  یومعم یاالک کیو  یحق انسان کیبه عنوان  یمنیبه درک ا ازیکنند، ن تیکه در آن همه احساس امن یاجامعه جادیا یراب   

چه .آن است یاشهیه علل رببا پرداختن  تیاز خشونت و جنا یریشگیتعهد به پ قیامر از طر نیبه ا یابیراه دست. ت شوداز آن محافظ دیبا

 شناختیبومبه مدل  یکند؟ نگاهیمردم را خشن م یزیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

م جر کین به عنوا یبدن هیاعمال تنب ایکه آ نیحال، ا نیبا ا. است زیآمعمل خشونت کیکودک  ایکتک زدن زن 

 .ت استکشور نسبت به زنان و کودکان متفاو کی یشوند، با توجه به قانون و نگرش اجتماع یم یتلق یفریک

 یااز کشوره یاریکه در بس یکنند. در حالیم یبندنه طبقهرا جزء اعمال مجرما یبدن هیتنب نیکشورها، قوان یدر برخ

 .است هیقابل توج یضرور یاقدام انضباط کیو به عنوان  ستیجرم ن گرید

 مثال     

 

 و یهنگفر ،یاجتماع یهاعلل متعدد خشونت و تعامل عوامل خطر را که در خانواده و بافت شناختیبوممدل » 

شونت و در مورد خ بهداشت جهانی ی سازمان)گزارش جهان « کند.ید، برجسته مکننیگسترده تر عمل م یاقتصاد

 (2002، سالمت

 یشناختمدل بوم    
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در  زیآمار خشونتت که رفتنشان داده اس یاجتماع قاتیتحق شوند.یدهد چرا مردم خشن م حیوجود ندارد که توض یواحد لیدل چیه   

 .است یاریعوامل بس دهیچیتعامل پ ریافراد تحت تأث

کند که یتفاده ماس یکی( از مدل اکولوژWHO) یسازمان بهداشت جهان ز،یآمرفتار خشونت دهیچیپ دهیپد حیبه منظور کمک به توض   

 اثرافراد  رفتاربر  هر سطح که یو عوامل خاص برا -امعه و ج اجتماعفرد، رابطه،  -چهار سطح  نیمدل ب نیا. شودیمشاهده م ریدر ز

 .شودیم تفاوت قائلدهد،  یقرار م ریثأگذارد و آن ها را تحت تیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2002در مورد خشونت و سالمت،  WHO یاقتباس شده از گزارش جهان - شناختیبومچهار سطح از مدل 

 .کنندیم جادیفرد را ا کی یمتقابالً بر رو رگذاریو عوامل تأث کنندیرا ارائه م یاصخ یسطوح، عوامل خطر و محافظت نیاز ا کیهر    

 از یاریل بسمتقاب ریتأث رایکند زیاز خشونت فراهم م یریشگیاقدامات پ یزیربرنامه یرا برا یدیمف یریگمدل جهت نیا ن،یبنابرا   

اقدام  تیهما نیهمچن. ردیگیکنند در نظر میم یکه مردم در آن زندگ را یطیمح ریتأث نیو همچن زیعوامل مؤثر در رفتار خشونت آم

 .کندیاز خشونت را برجسته م یریدر سطوح مختلف به منظور جلوگ ازیهماهنگ مورد ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل یبرا یبزار( قبالً خشونت را به عنوان ایپرخاشگرانه )عامل خطر در سطح فرد شیبا گرا یاگر فرد

طر در خامل کند )ع یاتخاذ م یزیموضع خشونت آم ادیتعارض در خانه تجربه کرده باشد، به احتمال ز

 تیو جنا و جرم یکاریب یبا سطوح باال یمنطقه شهر کیکه در  یفرد ب،یترت نیبه هم. سطح روابط(

ه در ک یدنسبت به فر کند،یم یاوقات فراغت )عوامل خطر در سطح جامعه( زندگ یهاتیو فقدان فعال

اتخاذ  زیآمترفتار خشون یشتریبه احتمال ب ،شودیتر و بهتر بزرگ ممتنوع یهاآرام و با فرصت یطیمح

 .کندیم

 مثال    
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 یعوامل خطر و حفاظت

رد که توان فرض کیم رایت، زمهم اس اریاز جرم و خشونت بس یریشگیدر پ یشناخت و در نظر گرفتن عوامل خطر و عوامل حفاظت

 .است یابیقابل دست یعوامل حفاظت تیکاهش عوامل خطر و تقو قیاز طر یریشگیخشونت پ

 

 

 

 

 
 

 

 

تلف ر سطوح مخدهر چه فرد  -دهد یم شیرا افزا زیآمو خشونت ییجنا یهاتیاحتمال دست داشتن فرد در فعال ،وجود عوامل خطر   

 رود. یاحتمال آن باالتر م رد،یر گقرا یشتریدر معرض عوامل خطر ب

از  یاها نشانهآن - شوندیموجب خشونت نم ،شوندیظاهر م یشناختاز مدل بوم یکه در هر سطح ،است که عوامل خطر ذکر انیشا   

متوسل  آمیزشونتخ اینه از افراد با عوامل خطر چندگانه به رفتار مجرما یاریحال بس نیبا ا ،دهندینشان م زیآماحتمال رفتار خشونت

تنها . شوندیمنت متوسل کنند به خشونیم یکه در فقر زندگ یحال اکثر افراد نیعامل خطر است، با ا کیبه عنوان مثال، فقر  .شوندینم

 هستند. رتریپذبیها نسبت به خشونت آساست که آن یمعن نیبه ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 نیکنند، بنابرایم جادیه احضور عوامل خطر و اتخاذ رفتار بزهکارانه فاصل نیکه بقرار دارند  یعوامل حفاظت ف،یط نیا گرید یدر سو   

گرم و  یدگخانوا طیمح کیکه در  یمثال، کودک یبرا دهند.یرا کاهش م زیشدن فرد در رفتار خشونت آم یقربان ایشدن  ریاحتمال درگ

 .شودیکمتر به خشونت متوسل م کند،یکه خشونت را در خانه تجربه م ینسبت به کودک شود،یبزرگ م صمیمی

فتن جود قرار گرد که با وهستن یآور کسانجوامع تاب ایکنند و افراد یکمک م ماتیدر برابر نامال یتاب آور یبه ارتقا یعوامل حفاظت   

 کنند. یشوند از مشارکت در جرم و خشونت خودداریدر معرض عوامل خطر، موفق م

وجود تنها  دهدن مینشا یعلم یها افتهی دیاست، تول قیمورد توجه و تحق ،حوزه رو به رشد کی یفاظتعوامل ح ریثأو ت یتاب آور   

سطوح  توان با توجه بهیم زیرا ن یمانند عوامل خطر، عوامل حفاظت عوامل خطر را به حداقل برساند. ریثأتواند ت یم یچند عامل حفاظت

 .فهرست کرد بوم شناختیمدل 

 .شوندیم ییشناسا یو رشد شخص یکیولوژیب شیعوامل گرا ،یدر سطح فرد فرد   

 

تمال باشد، اح فرد خاص وجود داشته کی یکه اگر برا یخطرات ای رها،یها، متغیژگیو »عوامل خطر عبارتند از 

 کلمه « ست.ا شتریانتخاب شده است، دچار اختالل شود، ب یعموم تیکه از جمع یفرد یفرد، به جا نیا نکهیا

 .مانند خشونت اشاره دارد یبه رفتار خاص شیبه گرا نجایدر ا «اختالل»

 عوامل خطر

 

کنند و در یم لیتعد ایعوامل خطر را واسطه  ثیر مواجهه باأتهستند که  یآن دسته از عوامل یعوامل محافظت» 

 « شوند.یمنجر به کاهش بروز رفتار مشکل م جهینت

 عوامل حفاظتی
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 یعوامل حفاظت عوامل خطر

 یتکانشگر 

 یپرخاشگر 

 تجربه سوء استفاده و خشونت 

 غفلت و طرد 

 عدم اعتماد به نفس 

  یریادگیمشکالت 

 یتحمل خشونت و رفتار انحراف 

 اعتماد به نفس و عزت نفس خوب 

 احساس هنجارها و ارزش ها 

 ر مدرسهعملکرد خوب د 

 مدرسه یگواه 

 خوب یارتباط یهاخود و مهارت انیب 

 بحث در مورد مشکالت و حل تعارض ییتوانا 

 
 ارتباط

 .شوندیم ییهمساالن( شناسا ی)مانند خانواده، دوستان و گروه ها کینزد یاز روابط شخص یدر سطح روابط، عوامل ناش

 

 یعوامل حفاظت عوامل خطر

 نیلدوا یناکاف یینظارت و راهنما 

 و فرزند نیوالد نیب فیضع وندیپ 

 نیوالد نییپا التیتحص سطح 

 نییپا یاجتماع یاقتصاد تیوضع 

 مواد مخدر و مجرمان در گروه  مصرف

 همساالن

 خشونت و  یگرفتن در معرض سطوح باال قرار

 یخانوادگ یریدرگ

 سخت و ناسازگار یتیترب یهاوهیش 

 و مادر جوان پدر 

 بزرگ خانواده 

 و محترمانه در خانواده زیمتعامالت محبت آ 

 نیوالد یاز عملکرد خوب مدرسه از سو تیحما 

 نیوالد نظارت 

 با بزرگساالن خارج از خانواده پیوندهاو  روابط 

 مثبت یالگوها 

 داریقابل اعتماد و پا یهایدوست 

 
 اجتماع

( ردیگیم شکل یماعکه در آن روابط اجت محل کار، ایبالفصل )مانند مدرسه، محله  یاجتماع طیاز مح ی، عوامل ناشاجتماعدر سطح 

 شوند.یم ییشناسا
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 یعوامل حفاظت عوامل خطر

 جوانان یوجود باندها 

 نییپا یاجتماع یکپارچگی 

 اوقات فراغت یهاتیفعال فقدان 

 یناکاف رساختیز 

 آسان به  یو دسترس تیجرم و جنا یباال نرخ

 سالح

 و فروش مواد مخدر دیو خر مصرف 

 استفاده مردم یبرا باز امن یفضاها 

 یمثبت مددکاران اجتماع ریتأث 

 فعال در جامعه یاجتماع یها شبکه 

 مشارکت در مدرسه و در سطح جامعه یها فرصت 

 با جامعه خود یذات پندارتعلق و هم احساس 

 یدسترس بودن خدمات اجتماع در 

 
 جامعه

 .شوندیم ییکنند، شناسایجو خشونت کمک م جادیا یدارندگباز ای قیمؤثر بر کل جامعه که به تشو ریدر سطح جامعه، عوامل فراگ

 

 یعوامل حفاظت عوامل خطر

 فقر یاختالف درآمد باال، نرخ باال 

 خوب یحکمران فقدان 

 یناکاف یاجتماع نیمأت 

 عیو مهاجرت سر ینیشهرنش 

 یدشوار به خدمات اساس یدسترس ای فقدان 

 که  ییهاخشونت: هنجارها و ارزش فرهنگ

 لیتجل یحت ای سازندیم یعاد رند،یپذیخشونت را م

 کنندیم

 کارآمد یاجتماع نیمأت ستمیس 

 جامع از خشونت و  یریشگیپ یبرا یمل راهبرد

 آن یاجرا یکارآمد برا ینهادها

 از حقوق  تیو حما جیترو یاجتماع یهااستیس

 کودکان و جوانان

 در جامعه یهمبستگ 

 قانون کارآمد یمجر کی 

 

از  یادیلکه تعداد زوجود ندارد، ب تیخشونت و جنا یبرا یواحد لیدل چیدهد، هینشان م شناختیبوممختلف مدل همانطور که سطوح    

 .کنندیم عیگذارند و تسریم ریدر افراد تأث زیآمعوامل خطر بر رفتار خشونت

هم  ن،یبنابرا کند.یاز جرم کمک م یریگشیبه پ ،آن یاشهیبا پرداختن به علل ر یعوامل حفاظت تیعوامل خطر و تقو نیکاهش ا   

قرار  تیر اولود دیاز خشونت با یریشگیثر پؤم کردیرو کیدر همه سطوح، به عنوان  ،یعوامل حفاظت جادیکاهش عوامل خطر و هم ا

 .ردیگ

 

 یستمیس کردیهماهنگ: رو اقدامات

و  یریگندازهنگام اهدر  کیستماتیخاص و س کردیرو کیبه  ازین یریشگیپ یهایاستراتژ یزیرخشونت، برنامه دهیچیپ تیبا توجه به ماه

 .مشکالت، علل و عوامل خطر مرتبط با خشونت دارد لیو تحل هیتجز
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 نیدر ا. داندیم یجتماعانظام  کیاز  یآنها را بخش انیاز جرم، مجرمان و قربان یریشگیبه خشونت و پ یستمیس کردیرو کی ن،یبنابرا   

 .ردآن در سطوح مختلف وجود دا عامالنو  ستمیمختلف س یبخش ها نیب یمتقابل متنوع یاهیتعامالت و وابستگ ستمیس

رفتار  اثرات که نیدرک و پرداختن به ا. دارد ستمیبر افراد ساکن در س میرمستقیو غ میمستق راتیتأث یتعامالت اجتماع نیا   

 .کندیم فایااز خشونت  یریشگیاقدامات پ یو اجرا یزیردر برنامه یعوامل خطر( نقش مهم یعنیکنند )یم جیرا ترو زیآمخشونت

. دیه دست آب ییبه تنها عامل کیتوسط  ایشبه  کیتواند ینم تیبه خشونت و جنا داریپا یهااست که پاسخ یبدان معن نیا   

 ،جتماعیا مددکاران یهااز بخش یاگسترده فیدر ط عامالنهماهنگ بلند مدت توسط  یهاثرتر است که تالشؤم یزمان یریگشیپ

 م شود.ر انجانام بردن از چند نف یتنها برا ،یجامعه مدن یهادانشگاه و سازمان ،یبخش خصوص استمداران،یس س،یمعلمان، پل

ک مت هدف مشترسو اقدامات آنها را به  کندیم قیتشو عامالن را نیهمه ا انیم متقابل یو همکار یسازشبکه یستمیس کردیرو   

 .کندیم تیهمه شهروندانش هدا یتر براامن یوبجن یقایآفر

د هد تا بتواندیم رییتغ دارد، تیبه حما ازیکه در معرض عوامل خطر قرار دارد و ن یبه فرد «مجرم»را از فرد  دگاهید ،کردیرو نیا   

 د.کن جادیمقاوم در برابر خشونت و جرم ا یتیرا کسب کند و شخص یاجتماع یهامثبت و مهارت یهاارزش

خود  یزندگ ر طولد یو مجرمان احتمال انیکه قربان دیمهم است که به خاطر داشته باش نیهمچن ،یریشگیپ یهنگام توسعه راهبردها

 .دائماً در حال توسعه هستند

فرد  یگها در طول زندمهم است که به زمان ظهور آن ست،یجرم و خشونت چ یبرا یعوامل خطر و محافظت میدانیکه ما میدر حال   

اسب نم یا وهیبه ش ،یاتیلحظات ح نیدر ا یعوامل خطر مقابله کنند و از عوامل حفاظت نیکه با ا میرا توسعه ده یو مداخالت میتوجه کن

 .ندکن تیباال حما نیدر سن

 از جرم یریشگیسطوح و انواع خشونت و پ

 جیا تروشونت رخکه  یعوامل خطر داریکاهش پا یبرا شناختیبومدر سطوح مختلف مدل  دیبا تیاز خشونت و جنا یریشگیپ یراهبردها

از  یریگجلو دیبا ییراهبردها نیهدف چن .عمل کنند کنند،یاز آن کمک م یریشگیکه به پ یعوامل محافظت تیتقو یبرا ای کنندیم

 .مقابله با خشونت موجود باشد نیظهور خشونت و همچن

 .ردک یبند مختلف دسته یهاتوان به روش یرا م یریشگیپ یهاراهبرده در شده و اجرا شد یزیبرنامه ر یهاتیاقدامات و فعال

لل شر سازمان مسکان ببرنامه توسعه سازمان ملل متحد و برنامه ا ،یبانک جهان ،یمانند سازمان بهداشت جهان یالمللنیب یهاسازمان

 کنند: یم یدسته بند ریمتحد عموما اقدامات خود را براساس موارد ز

  نهیمز نی. در ازیآمبعد از بروز رفتار خشونت ای نیشود: قبل، حیم شروعدر آن  یریگشیپ یها تیکه فعال یارحلهم ایسطح 

 .قائل شد زیو ثالث تما هیثانو ه،یاول یریشگیپ نیتوان بیم

 ینهاد ای یجتماعا ،یتیموقع رانهیشگیاقدامات پ نیتوان بیم نهیزم نیدر ا .مربوط به علت خشونت رانهیشگیانواع اقدامات پ 

 .قائل شد زیتما

 از جرم یریشگیسطوح خشونت و اقدامات پ

 هیاول یریشگیپ
 رییپس تغسشود و یکه منجر به خشونت م یطیشرا ییآن با شناسا جادیقبل از ا زیآماز رفتار خشونت یریجلوگ هیاول یریشگیهدف پ

در  یرهر عامل خط اند و بهاز خود نشان نداده زیآماز رفتار خشونت ییپردازد که هنوز نشانه هایم یاقدامات به افراد نیا .آنها است

 کند. زیآمرفتار خشونت ریدرگ یپردازند که ممکن است آن ها را در مراحل بعدیخود م یزندگ
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 یرسانعاطال توان بهیاست. به عنوان مثال م یاشهیاز وقوع خشونت با پرداختن به علل ر یریجلوگ یریگشیمرحله از پ نیهدف ا   

 .ردکشاره ا یاستیس یچارچوب ها جادیو ا یمداخالت در دوران کودک ،یآموزش یهابرنامه ،یآگاه شیافزا یهانیو کمپ یعموم

 هیثانو یریشگیپ
 ایستند، ل خطر هکه به شدت در معرض عوام یخشونت، با خطاب قرار دادن افراد دیتشد ایاز ادامه  یریبر جلوگ هیثانو یریگشیپ

 اند، تمرکز دارد.از خود نشان داده زیآمکه قبال رفتار خشونت یانکس

بهبود  یراب یشهر یزیبرنامه ر یهااست )مانند طرح زیآمکه به نفع رفتار خشونت یطیتواند بر محدود کردن شرایم یاقدامات نیچن   

 یستگیتوانند شا یم اید. ( تمرکز کنیائه خدمات اضطرارار اینوجوانان خشن  یاوقات فراغت برا یها تیارائه فعال ،یزندگ یاستانداردها

 دهد(یم شیزارا اف یجتماعاپردازد و انسجام یکه به تعارضات درون خانواده ها م یادهند )مثالً با ارائه خدمات مشاوره تقاافراد را ار یها

 سوم یریشگیپ
 رمان متمرکزوسط مجاز عود مجدد ت یریجلوگ یو تالش برا زیممدت پس از اعمال خشونت آ یطوالن یهاسوم بر ارائه مراقبت یریشگیپ

 .است

ان مثال، ها در جامعه، به عنوناستقرار مجدد آ لیحال تسه نیرفتار موثر و در ع رییو تغ بازپروریتواند با تمرکز بر یم یاقدامات نیچن   

 کند. یگدیرس انیبان، به قرخدمات مرتبط با سالمت ریروما و ساتواند با ارائه مشاوره تیم یاقدامات نیچن ایکند؛  یدگیرس انیبه قربان

 .کند تیحما شتریشدن ب یبا کاهش ارتکاب و قربان هیو ثانو هیاول یریشگیتواند از پیم نیهمچن یثالث یریشگیپ

 از جرم یریشگیانواع خشونت و اقدامات پ

 یتیموقع یریشگیپ
 .ستا یطیاز عوامل مح یناش تیخشونت و جنا یهدف آن کاهش فرصت ها .شودیمربوط م یکیزیف طیبه مح یتیموقع یریشگیپ

ها و خدمات رساختیزو ارائه  یمشارکت یشهر یزیربرنامه قیاز طر یعموم یفضاها یموارد عبارتند از: بازساز نیاز ا ییهانمونه   

 قیرم از طراز ج یریشگیپ به این امر. یعموم یآن ها با فضاها همذات پنداریافراد و  یمنیبهبود ا یبرا یمداخالت محل ای ؛یعموم

 .شود یم نیز گفته( CPTED) یطیمح یطراح

 یاجتماع یریشگیپ
 .توسل به خشونت است یافراد برا زهیو کاهش انگ یانسجام اجتماع تیتقو یبرا یشامل اقدامات یاجتماع یریشگیپ

 یندهایآر فردشارکت م یبرا ، خانواده ها و جوامع(افراد) ریپذبیآس یگروه ها یموارد عبارتند از: توانمندساز نیاز ا ییهانمونه

 ایبر ورزش  یمبتن یهاتیفعال قیبه جوانان از طر یزندگ یهاها در تحقق منافع خود؛ ارائه آموزش مهارتاز آن تیو حما یریگمیتصم

 .نیاز والد تیو حما یفرزندپرور یهامهارت یآموزش برا ائهار ایهنر؛ 

 یادنهی ریشگیپ
 هادهایینو عملکرد  یگذارتر، قانونگسترده یهااستیدر س راتییتغ قیکاهش خشونت از طر یهایمربوط به استراتژ نهادی یریگشیپ

 گذارند.یم ریثأت یکشور یحت ای یاستان ،یاست که بر جامعه در سطح محل
 یا براساختاره تیوتق ؛یمنیاحساس به  یزیرات در مورد برنامه ردر ادا یشهر زانیرموارد عبارتند از: آموزش برنامه نیاز ا ییهانمونه   

 .یاسیو س یدر مورد حقوق و تعهدات مدن یآگاه افزایش ای ؛یمحل استیمشارکت گسترده در س
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 یزندگ یمنیا -رفتارها  رییتغ

 ع باشند کهدمدت جامبلن راهبرد کیز ا یبخش دیها را از هم جدا کرد؛ بلکه آن ها باآن دینبا یریگشیثر بودن اقدامات پؤم یبرا   

 کند.یم کپارچهیآن ها  یهانقاط قوت و مهارت بیمرتبط را با ترک عامالناز  یاگسترده فیط یهاتالش
 .هندد جیکننده مداخله تروافتیرفتار را در افراد در رییها مستلزم آن است که آنها تغتالش نیا یداریپا نیتضم   

 یلتجربه مح ه،نیزم نیمهم در ا یهااز جنبه یک. یحاصل شود میرمستقیو غ میمستق ریتأث قیتواند از طریفتار مدر ر یراتییتغ نیچن   

 .در جامعه است ایدوستان، در مدرسه  انیافراد در خانواده، در م

 

 
 
 
 
 
 

 

ها تواند بر نگرشیمگیرانه شیاقدامات پ ،یحلتجربه م نیدارد. با پرداختن به ا یمنف ایبر نگرش افراد مثبت  یمیمستق ریثأتجربه ت نیا   

 بگذارد. ریثأافراد در معرض خطر توسل به خشونت و جرم ت تیو ذهن

 تیناجابر خشونت و آنها را در بر یآورتاب نه،یزم نیا رییتغ .دهدیقرار م نهیزم کیبالقوه افراد به خشونت را در  لیتما کردیرو نیا   

 کند. قیوو تش تیرا حما زیآمرخشونتیرفتار به سمت رفتار غ رییتواند تغیم« یتجربه محل» رییتغ ر،گیبه عبارت د .کندیم تیتقو

 ای الن، معلمانمانند خانواده، همسا -افراد  یزندگ یدیکل عامالنرفتار در  رییتغ جیاست که ترو یبدان معن نیهمچن نیا   

 .شودرفتار در آنها  رییتواند باعث تغیم – رندگانیگمیتصم

نت برخورد وسل به خشوتکه چگونه با تعارضات بدون  رندیبگ ادیهدفمند  یمهارت یآموزش ها قیممکن است از طر نیمثال، والد یبرا   

رفتار  رییتغ نیابرابن .حل کرد زیآمرخشونتیغ یهاروش قی( از طردی)و با توانیکه تعارضات را م آموزندیفرزندانشان م جه،یدر نت .کنند

 .درک کرد یریادگی ندیفرآ کیتوان به عنوان نقطه اوج یرا م
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و درک  شودیم هدیاحساس و د کینزد طیدر مح گریآنچه که از نحوه انجام کارها توسط افراد د ،یتجربه محل»...

 یارچوبچ نیسپس ا.دهدیاست شکل م« روزمره»و  «نیروت» ،«یعاد»فرد را نسبت به آنچه  دگاهید شود،یم

الزم است  «یعاد» طیدر مح «یابیدست» ای« تناسب» ای« اتصال» یو درک آنچه برا یشخص تیتوسعه هو یرا برا

 «شود.یو تکرار م افتهیتوسعه « فرهنگ» کیاست که  بیترت نیبه ا.کندیفراهم م

 «یتجربه محل»در مورد  یادداشتی

https://www.saferspaces.org.za/understand/entry/what-is-violence


1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

64 

 

 

 

 

 

 

 1401 زمستانایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  مینو یک شصت

 

 
 

ر دفاع و برای انعکاس اخبا را آمادگی خود ،گانآموختتبریک به دانشضمن ، ایران شناسیروانانجمن  یاندرکاران خبرنامهدست

 .دنداراعالم می های مرتبطو رشته شناسیروان های مختلفگرایشآموختگان دکترای دانش ینامهپایان ۀنیز چکید
 

 شهید بهشتیدانشگاه  شناسیرواندکتری  ۀآموختدانشنظیر مظفری دکتر  نامهپایان چکیده -1-7

های مبینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر مبنای سیستپیش"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان نظیر مظفریتر دک

  . درسان اتمام به 1401 شهریوردر را " گراییهیجان و لذت گری تنظیمرفتاری و کارکردهای اجرایی، با واسطه-مغزی

 دهش هدایت( مشاور تاداس) دکتر محمود حیدریو اهنما( ر استاد) ر علی زاده محمدیدکتر فاطمه باقریان و دکت توسط ایشان نامهپایان
 . است

 چکیده:

 سمانی زندگینی و جی مسائلی است که بالقوه بر مسیرهای سالمت رواگیری دربارهای حساس برای تصمیمزمینه و هدف: نوجوانی، دوره

مشکالت در  بیشتر شوند به میزان قابل توجهی در معرض خطرتارهای پرخطر میگذارد. نوجوانانی که درگیر رفی فرد تأثیر میآینده

کنند. عوامل یمای را برای اجرای قانون، سالمت عمومی و سیاست عمومی کشور ایجاد های عمدهها و نگرانیآینده هستند و چالش

ن بر مبنای وجوانانبینی رفتارهای پرخطر اضر پیشمتعددی در بروز و تداوم رفتارهای پرخطر نوجوانان اثرگذار است. هدف پژوهش ح

 بود.  گراییگری تنظیم هیجان و لذترفتاری و کارکردهای اجرایی، با واسطه-های مغزیسیستم

ی با خش کیفبهای کیفی و کمّی به صورت همزمان گردآوری شدند. در ای مقطعی از نوع ترکیبی بود. دادهپژوهش، مطالعه روش:

ارکردهای کاری و های مغزی، رفتی رفتارهای پرخطر و سیستمش پدیدارشناسی توصیفی و در بخش کمی به بررسی رابطهاستفاده از رو

شد.  رداختهپگرایی در چارچوب تحلیل مسیر ای تنظیم هیجان و لذتگیری( با توجه به نقش واسطهاجرایی )مهار پاسخ و تصمیم

خش کیفی با بود. در ب 1398-99ی مدارس عادی شهر سنندج در سال تحصیلی متوسطهآموزان مقطع دوم ی آماری شامل دانشجامعه

ی ودند مصاحبهبدختر( که دارای رفتارهای پرخطر  6پسر و  8نوجوان ) 14گیری هدفمند و مالک محور با استفاده از روش نمونه

پسر(  375دختر و  429نفر ) 804ای، ای چندمرحلهخوشه گیریساختارمند انجام گرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از روش نمونهنیمه

ی و محمدی، حیدرهای خطرپذیری نوجوانان ایرانی )زادهها از مقیاسبه روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده

ن )گراتز و هیجا تنظیم های مغزی رفتاری )کارور و وایت(،احمدآبادی(، رفتارها و کارکردهای خودجرحی )گلن و کلونسکی(، سیستم

 شد.  ستفادهای خطرپذیری بادکنک بارت و برو / نرو اگرایی از زمان حال )زیمباردو و بوید( و تکالیف رایانهرومر(، لذت

های مغزی رفتاری )فعالسازی گیری( و سیستمنتایج تحلیل مسیر حاکی از اثر مستقیم کارکردهای اجرایی )مهار پاسخ و تصمیم ها:یافته

های رفتاری و بازداری رفتاری( بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان بود. عالوه بر این، اثرات غیرمستقیم کارکردهای اجرایی و سیستم

گرایی به دست آمد. همچنین رفتارهای خودجرحی دختران نسبت به پسران دارای الگوی ی تنظیم هیجان و لذتمغزی رفتاری به واسطه

فردی بود. در بخش کیفی، نتایج چیستی رفتارهای پرخطر منجر به شناسایی ل مشاهده بوده و بیشتر دارای کارکرد دروننامنظم و غیرقاب

مضمون اصلی  3های رفتارهای پرخطر منجر به شناسایی مضمون فرعی، زمینه 5پذیری و هنجارشکنی( و مضمون اصلی )آسیب 2

 نامه دکتریچکیده پایان -7
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مضمون اصلی  4ن فرعی، و پیامدهای رفتارهای پرخطر، منجر به شناسایی مضمو 12)عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی( و 

 مضمون فرعی گردید.  12رسانی، مشکالت تحصیلی، مشکالت خانوادگی و مشکالت اجتماعی( و )آسیب

ای اجرایی ردهارکهای مغزی، رفتاری و کی رفتارهای پرخطر و سیستمگرایی در رابطهای تنظیم هیجان و لذتنقش واسطه گیری:نتیجه

 رای صرفاً یکای است که داهای صورت گرفته با نوجوانان نشان داد که رفتارهای پرخطر نوجوانان پدیدهتأیید شد. همچنین مصاحبه

یی و کردهای اجراین کارای در بروز و تداوم آنها نقش دارد. با توجه به وجود رابطه بتنیدهی خاص نیست و عوامل متعدد و درهمزمینه

ن گیری و درماای پیشگرایی در این رابطه، در راستای تنظیم هیجان و لذتهای مغزی، رفتاری با رفتارهای پرخطر و نقش واسطهستمسی

انداز زمان مریت چشهای مداخالتی مناسب همچون توانبخشی شناختی، تنظیم هیجان و مدینوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر از برنامه

 استفاده کرد.

 خ، نوجوانی.گرایی، مهار پاسسازی رفتاری، لذتگیری، تنظیم هیجان، رفتارهای پرخطر، فعالبازداری رفتاری، تصمیمکلیدی: واژگان 

 

 

 

 یشکستن چرخه سوءاستفاده و بدرفتار -1-8

 اِنگل یبورل :سندهینو

اکبرخواه،  یعل اینژاد، ناد یرضوان یعیکوثر شف رپور،یم الساداتنتیدکتر ز :مترجمان

 صفترمضان رضایعل

 انتشارات ارجمند :ناشر

 

 کتاب یمعرف

اگر  ای دیقرار گرفت یجنس ای یجسم ،یعاطف ۀمورد سوءاستفاد ینوجوان ای یدر کودک اگر

 ایکه آ ستین نیمسئله ا گریصورت د نیاند، در اکرده تانیرها ای دیاگرفته شده دهیناد

است که  نیا یبلکه مسئله اصل ر،یخ ایداد  دیسوءاستفاده ادامه خواه ۀشما به چرخ

 یهمچنان قربان ایشد  دیگر خواهخودتان سوءاستفاده اید کرد؛ آیکار را خواه نیچطور ا

و  یجانیه ۀسوءاستفاد ۀاِنگل درمانگر متخصص در حوز یکتاب بورل نیماند. در ا دیخواه

. دیسازسوءاستفاده را متوقف  ۀچرخ شهیهم یبرا بارکیکه چطور  دهدیشرح م یجنس

 یهانگرش رییتغ ها،جانیبه دست آوردن کنترل ه یگام به گام او به شما در راستا ۀبرنام

 نکهیکتاب عالوه بر ا نی. اکندیکمک م تیحما یو جستجو یقبل یهاسوءاستفاده امیارتباط، الت یسالم برقرار یهاراه یریادگی ،یمنف

تا در  کندیکمکتان م د،یده مهتان اداگرانهبه رفتار سوءاستفاده ای دیشو لیگر تبدفرد بدرفتار و سوءاستفاده کیشما به  شودیمانع م

درمانگر است و سال است که روان 35اِنگل،  ی. بورلدیاجتناب کن دیباش یدائماً قربان نکهیفرد بزرگسال از ا کیبه عنوان  تانیزندگ

 .است یعاطفدر روابط  یدادن به آزار احساس انیو پا یجانیه ۀستفاداز سوءا ییهمچون رها یداستان ریاز کتب غ یاریبس ۀسندینو

 

 

 های جدیدتابکمعرفی  -8
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 کتاب درمان شناختی رفتاری اختالالت اعتیادآور -2-8

 بروس اس. لیز /  آرون تی. بک نویسنده:

 مهدی آزاد مترجم:

 ارجمند :انتشارات
 

 کتاب یمعرف

به تدریج متوجه  تصور کنید که در بیشتر عمر خود درگیر فعالیتی ارزشمند هستید و

برد. سپس شوید که این فعالیت هر چیزی را که برای شما با ارزش هست از بین میمی

کنید که قادر به کنید این فعالیت را ترک کنید و احساس میتصور کنید که سعی می

کنید. در مرحلۀ بعد، تصور کنید که این انجام آن نیستید، مهم نیست چقدر تالش می

دانید که آن در مرگ شما نقش دارد. متوجه کنید، زیرا میو بارها تکرار میکار را بارها 

جای کاهش سرعت یا توقف، مجبور به انجام بیشتر و بیشتر از آن شوید که بهمی

گویند دیگر مشارکت شما در این تان را تجسم کنید که میهستید. سپس عزیزان

تصویر کل جامعه را اضافه کنید که شما  کنند. حاال به این تصاویر،فعالیت را تحمل نمی

 دهند.خاطر درگیر شدن در این فعالیت مورد انگ قرار میرا به

 ی، سرخوردگی، درماندگکنند، آشناست. شرم، گناه، دوسوگرایی، ترس، شکوپنجه نرم میاین تجربیات برای افرادی که با اعتیاد دست   

ودداری خاعتیادآور  تارهایها از رفکنند به منظور اجتناب از آنبسیاری از افراد تالش می و ناامیدی تنها برخی از احساساتی هستند که

(. از زمان 1993یز، بخش پیگیری متن اصلی ما، درمان شناختی سوءمصرف مواد هستند )بک، رایت، نیومن، و لکنند. این افراد الهام

تارهای ها کمک کنیم تا با رفاند تا به آنایم که به ما اعتماد کردهکردهسال پیش، ما با هزاران بیمار کار  30انتشار آن تقریباً 

 اعتیادآورشان مقابله کنند.

ست دمهم بود از  شانبرای ها همۀ چیزهایی را کهاند. بسیاری از آنبسیاری از بیماران ما با احساس یأس و ناامیدی وارد درمان شده   

ندگی نتهای مسیر زامن به »مثال: عنوان انه، سالمتی و شغل. برخی احساسات ناامیدانه دارند، بهاند، ازجمله دوستان، خانواده، خداده

اری رفت-های درمان شناختیبا کمال تعجب، بسیاری از بیماران ما مهارت« اگر این ]درمان[ کار نکرد، کارم تمام شده است.»و « امرسیده

(CBTرا آموخته و به کار گرفته )تر و د سالمفتارهای خوراسات و ل بر افکار، احسها با افزایش کنتراند. آنشان را تغییر دادهاند و زندگی

ها کار ثابت و نآاند. بیشتر و روابط قدیمی را دوباره برقرار کرده ها روابط نزدیک جدیدی ایجاد کردهاند. بسیاری از آنشادتر شده

 اند.زده شدهتوانند افسار زندگی خود را به دست بگیرند شگفتمیکه اند. تقریباً همه از اینمعناداری یافته

 مثال، ما: عنواننیم. بهکسال روند و پیشرفت در تحقیقات و درمان اعتیاد را ترسیم  30کنیم تا مان را میدر این کتاب تمام تالش   

 (.1کنیم )فصل سی میکنند، برربرای درمان اعتیاد حمایت می CBTشواهد فعلی را که از اثربخشی  •

 (.1کنیم )فصل مدل خود را هم برای اعتیادهای شیمیایی و هم برای اعتیادهای رفتاری اعمال می •

 (.2و  1کنیم )فصل مدل سندرم اعتیاد را معرفی می •

 (.2یم )فصل کناجتماعی و محیطی مرتبط با ایجاد رفتارهای اعتیادآور را بررسی می-زیستی، روانی-عوامل ژنتیکی، عصبی •

 (.3کنیم )فصل پردازی موردی سیستمیک برای درک افراد در حال بهبودی پیشنهاد مییک روش مفهوم •

 (.4کنیم )فصل بر اهمیت پژوهش در مورد تأثیر انگ بر روند درمانی تأکید می •
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 (.6دهیم )فصل شده و مصاحبۀ انگیزشی را توضیح میارتباط متقابل بین کشف هدایت •

 (.7دهیم )فصل کنند توضیح میوپنجه نرم میرا برای کمک به بیمارانی که با اعتیاد دست CBTتکنیک استانداردشدۀ  12 •

 (.10بریم )فصل را برای حفظ اعتیاد به کار می 2و سیستم  1مفاهیم تفکر سیستم  •

 (.11بریم )فصل د به کار میکنیم و این مفهوم را در مورد اعتیاهای دکتر آرون بک را معرفی میمفهوم سبک •

 (.12دهیم )فصل راهنمایی خاصی ارائه می CBTدر مورد اجرای درمان گروهی  •

  

رضی های فنمونه این کتاب، کنند مفید باشد. در سراسروپنجه نرم میکسانی که با اعتیاد دستامیدواریم این مطالب جدید برای کار با    

 مشکالت مرتبط نشان دهیم.  از اعتیادها و انواعیوسیعی از بیماران را با کنیم تا طیف مختلفی را ارائه می



 

 
 

 

   

 

 «معاصر شناسیروان نشریه»شماره دو فصلنامه  امینسی -1-9

ی زیر به چاپ هامقالهمعاصر  شناسیروانشماره دو فصلنامه نشریه  امینسیدر 

 رسیده است:

 شیناسازگار با گرا یهاوارهو طرح یقرمنطیغ یباورها نیب یرابطه یمدل ساختار 

 یزنان متقاض نیدر ب جانیه یشناخت میتنظ یگریانجی: نقش مییبایز یبه جراح

 شهر بوشهر ییبایز یجراح

 یدر برابر خودکش یآوربا تاب ینید یباورها ،یشناختروان یسرسخت یساختار یالگو :

 ابعاد مثبت شفقت به خود یگریانجینقش م

 اضطراب و استرس نقش  ،یخودانتقادانه و نشانگان افسردگ ییگراکمال یساختار یالگو

 یو نشخوار فکر یااجتناب تجربه یاواسطه

 و  یااب تجربهناجت یانقش واسطه یشناختبه نشانگان روان یخود انتقاد ییگراکمال

 ینشخوار فکر

 بر  یاتوسعه یهاکانون نیدر تمر یعاطف وندیکنترل و پ یرهایاثر متغ یبررس

 یابیکنندگان کانون ارزدر شرکت میساخت رابطه و ارتباط مستق

 زدیبر اختالالت مرتبط با اضطراب کودکان مقطع دبستان شهر  نیآکسال کردیبا رو یدرمانیباز یاثربخش 

 تیشخص پیت یساختار یالگو D در نوجوانان یجانیه یخودآگاه یانجینقش م یاجتماع هایبه شبکه ادیبا اعت 

 ز(شهر اهوا یتدول یهامارستانی)مورد مطالعه: ب یشناختاضطراب روان یانجیبه ترک خدمت با نقش م لیکرونا بر تما دیتهد ریتأث یبررس 

 گریانجیم یرهایمتغ یسهیمثبت و مقا یو عاطفه یمذهب یمقابله یگریانجیبا م یاز زندگ تیو رضا یمذهب یریگجهت یرابطه 

 قش : نیرزم تیشخص شیکودک در افراد با گرا -ارتباط والد تیفیو ک یبر اساس روابط موضوع ییاحساس تنها یمدل ساختار

 یفتگیخودش یانجیم

 کرونا  امیدر ا ییزناشو تیمیو صم یخانوادگ خانواده از راه دور بر تعارضات یمشاوره یاثربخش 

 های منتشرشدهمجله -9
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 «شناسیروانی المللبین نشریه»شماره دو فصلنامه  نهمینبیست و  -2-9

 شناسیروانالمللی شماره دو فصلنامه نشریه بین نهمینیست و در ب

 های زیر به چاپ رسیده است:مقاله

 Relationship between Conscientiousness and Adversity 

Quotient with Task Performance: Mediating Role of 

Intrinsic Work Motivation 

 Maternal Parenting Styles and Aggression in ADHD 

Children: The Mediating Role of Executive Function 

 Comparison of the Effectivenesso Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy on Distress Tolerance of Female 

Adolescents with Self-Injury Behaviors 

 Designing and Testing a Model of the Relationship of 

Ethical Leadership to Organizational Citizenship and 

Counterproductive Work Behaviors: Mediating Role of 

Organizational Trust 

 Predicting the Symptoms of Schizophrenia based on Early Maladaptive Schemas and 

Ddysfunctional Attitudes with the Mediating Role of Self-Esteem 

 Dyslexia and the Pattern of Strengths and Weaknesses: Wechsler Intellectual Profile of 

Students with Dyslexia 

 Prediction of Pessimistic Attitude towards Remarriage based on Insecure Attachment Style 

and Fear of Intimacy in Divorced Women 

 The Effectiveness of Emotional-Focused Couple Therapy on Reducing the Negative Emotion 

Schemas and Alexithymia as well as Increasing Marital Compatibilit 
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 «شناسینشریه دانش روان»شماره دو فصلنامه  پانزدهمین -3-9

 های زیر به چاپ رسیده است:شناسی مقالهپانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ ترویجی نشریه دانش روان در
 

 

 خوانیم در این شماره می 

 هاسخن سردبیر/ طفلی به نام شادی در خانواده 

 هاتاثیر شادی بر بهبود روابط اعضای خانواده 

 اند! خوردهها داغ ننگمجرد 

 ادراکمسؤولیت  اجتماعی / جذابیت و هویت شآزمای شواهدی مبتنی بر-

 شده

 آگاه والدگری ذهن 

 توانان ذهنی بخشی کمرابطه سالمت عمومی و کیفیت زندگی در توان 

 مروری /  یابی و عملکرد جنسی در اختالالت شخصیتیهای جفتاستراتژی

 پیشینه پژوهشی موجود جامع بر 

 مدرن تجربی / تحلیل پست-درمانی نمادینوضعیت فعلی و آینده خانواده 

 دین شناسی قتل بابک خرمتأملی بر آسیب 

 شناسی و درمانجدایی؛ سبب اختالل اضطراب 

  اختالل وسواسی جبری ارتباطی 

 یابی، ارزیابی و درمان با تمرکز بر فرهنگ ایرانیمفهوم 

 تحمل پریشانی با آرمیدگی ارتقای 

 های اجتماعی مرتبط با فضای مجازی اگاهی و کاهش آسیبخود مبتنی بر ذهنشفقت به 
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 «شناختینشریه پژوهشهای روان»چهل و ششمین شماره دو فصلنامه  -4-9

شناختی در چهل و ششمین شماره دو فصلنامه نشریه پژوهشهای روان 

 مطالب زیر به چاپ رسیده است:

  ی ـ آگاهی بر تنظـیم شـناختدرمانی مبتنی بر ذهنشناختاثربخشی

 پذیری شناختی  بیماران گوارشیهیجانی و انعطاف
 شناسی در ایران: معرفی بیوگرافیکگذار رواناکبر سیاسی، بنیانعلی 
 و افراد  19-سبک زندگی و سواد سالمت در بیماران مبتال به کووید

  غیرمبتالی مراجعه کننده به بیمارستان
 جانی ـ اجتماعی های هیتأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی

 آموزاندانش
 بر اساس بینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی پیش

 های ارتباطی در دانشجویان زن متأهلورزی و مهارتخودشفقت
 جرج زیمباردوشناسی؛ فیلیپیادگارهای ماندگار در روان 

 

 های بالینیهای کوتاه از پژوهشگزارش

 لروز چندگانهفعالیت فیزیکی و افسردگی در بیماری اسک

 خواب بهتر در زمان حصر خانگی طی کووید

 گزارش و خبر

 معرفی کتاب و مجله

 هااطّالعیه

 

 

 

 عرض تسلیت خدمت جناب آقای دکتر سیدکاظم واعظ موسوی

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

اظم واعظ ر سیدکتاد ارجمند، جناب آقای دکتثر اطالع حاصل شد که سرکار خانم هما معصومی، همسر گرامی اسأسف و تأبا کمال ت

رده را ان مصیبت واشناسی ایراند. هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران، به دیار باقی شتافتهموسوی، عضو سابق هیات مدیره انجمن روان

 .شان آرزوی صبر و بردباری داردخدمت این استاد ارجمند تسلیت گفته، برای ایشان و خانواده گرامی

 

 هاها و تسلیتتبریک -10
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ر پیشبرد را دا مهای انجمن برداشته و ی فعالیتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 . گرفت واهدخثبت نام به صورت الکترونیکی انجام  1395اهدافمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال 

 

 نشوید از مرورگر کروم )آخرین نسخه( استفاده نمائید مواجهت نام با مشکل برای اینکه در فرآیند ثب . 

ر انجمن، شامل ، عالوه بر سایر امتیازات عضویت د1386ی انجمن، از ابتدای سال مدیرههیئت ی شایان ذکر است: مطابق مصوبه*

ی ی همهبرا «های روانشناختیپژوهش»و « اصرمع شناسیروان»ی های آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهتخفیف در کارگاه

 اند. باشد که حق عضویت خود را پرداخت و یا تمـدید عضویت نمودهاعضایی می

های ژوهشپ»و « معاصر شناسیروان»به مجله  گرفت، اعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامی    

سترسی صورت الکترونیک، دایران به شناسیروانانجمن « شناسیروانالمللی بین» هو اعضای پیوسته به مجل« روانشناختی

 خواهند داشت.

 یادآوری 

اعضای . قدام کنندساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقع اایران یک شناسیروانعضویت در انجمن  -1

جویی در هزینه پست درصد و صرفه 20درصد و 10ه ساله از تخفیف با عضویت دو ساله و س، ایران شناسیروانمحترم انجمن 

ول دوره طویت در تغییر نوع عض، گرددنظر به اینکه در هر دوره عضویت صرفا یک کارت برای اعضا صادر می. برخوردار شوید

سب حلطفا ، یابدمی مقطع تحصیلی شما ارتقاء، سال آینده لذا خواهشمندیم چنانچه طی یک سال یا دو. پذیر نیستامکان

 را انتخاب سه ساله توانید عضویتچنانچه مدرک تحصیلی تغییری ندارد می. به عضویت یکساله یا دوساله اقدام نمایید، مورد

 . نمایید

طالعات اه اصالح تلفن و یا ایمیل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت ب، اعضای محترم اگر تغییری در آدرس اعم از پالک -2

 . از طریق سایت انجمن )با ورود به صفحه کاربری خود( اقدام فرمایند شخصی خود

 اعضای مقیم خارج از کشور -3

ام ت انجمن اقدریق سایتوانند از طایران می شناسیرواندانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برای عضویت در انجمن 

 .  فرمایند

 . آدرس پستی ایران مورد نیاز است، ت انجمنشایان ذکر است برای ارسال کارت عضوی 

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

رسانی جایگاه نسبتاً خوبی را در اطالع، ایران شناسیروانهای الکترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن پیام

ان کشورمان تبدیل شناسروانشناختی میان ای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرویدادهای روان

از طریق ارسال ، توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامهقدر و دانشجوی عزیز میاستاد گران، شما همکار گرامی. است شده

ها ها را در اختیار دارید در به اشتراک گذاشتن اخبار و دیدگاهمیل آنانی که ایشناسروانو با ارسال خبرنامه به ، مطالب و خبر به خبرنامه

 ایران شناسیروانهیالت عضویت در انجمن شرایط و تس -11
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همچنین از . کننده در خبرنامه درج خواهد شدمطالب با ذکر نام فرد ارسال، بدیهی است. ان کشورمان سهیم شویدشناسروانمیان 

 . ل خواهد آمدعزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاری داشته باشند با ذکر نام تشکر به عم

 
 

 شناسی ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

ارسال  نمایید. اگرچهای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میی مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

ما شیی از ها را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنخبرنامه

مین هشناسی کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن باشید ی علمی رشته روانصرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 ران یعنیشناسی ایها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانمجموعه تالش

حوزۀ  ی کمی و کیفی نیروهای تخصصی؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشیشناسی؛ توسعهعلم روان گسترش، پیشبرد و ارتقاء

 خواهد بود. شناسی روان

 


