
 

 

 

نقش آموزشی خانواده در پیشگیری از 
 های اجتماعی فرزندان جرائم و آسیب

  *منشسیدرضا صیاد االسالم والمسلمین  حجت

َة »قال الل  تعالی:  اِتَنا ُقَرَّ َيَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذِرَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َرَبَّ َواَلَّ

ِقیَن ِإَماًما  1«َأْعُیٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمَتَّ

 مقدمه 
توانن به استعنادهای  موجودی اجتماعی است که در سایه ارتباط با دیگران می سانسان
توجه باه نقاش آموزشای کاه  خانواده باکنن. نیازهایش را برطرف  پی ببرد و خویش
هاایی  . آموز هاای اجتمااعی کماک کنان توانن به کاهش جرائا و آسایب می سدارد

آماوز  س آموز  مسائی جنسیس آموز  رفتار و گفتاار نیکاو باه فرزنانان همچون
آماوز  جواب دادن بنی با خوبیس آموز  عفو و گذشتس آموز  ادب به فرزنانس 

 آموز  مهار  حی مسئلهس آموز  مهار  نه گفتنسس های زننگی به فرزننان مهار 
هایی هساتنن  از جمله آموز آموز  صبر و وقار و آموز  نقنپذیری و پننپذیریس 

  ها در جامعاه که ضمن کمک به خانوادهس موجب پیشگیری از باروز جارائا و آسایب
جازو  سهاای اجتمااعی مجرماناه و آسایب از آنجا که پیشگیری از رفتارهایشود.  می

س هماواره پیشاگیری از وقاوع جارن و اسات بوده وظایج انبیاء و پیشوایان دینی
در قارآن  وهای اجتماعی در نظان اجتماعی اسالن مقنن بر اصالح مجرن باوده  آسیب

هاا بارای پیشاگیری از جارائا و مفاسان  بهترین شیوه کریا و روایا  معصومین
 شنه است. اجتماعی معرفی

                                                           

 .سطح سه حوزه علمیه قا* 
و آنان هستنن که گوینن: پروردگاراس ماا را زناان و فرزنانانی مرحمات فرماا کاه مایاه » : 74 :. فرقان1

 .«ما را )سر خیی پاکان و( پیشوای اهی تقوا قرار دهروشنی ما باشنن و  چشا

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره دهم 1444الحرام ـ محرم 1401تابستان  
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مین ساالمت روانای أتا سنگاه قارآن آن در اجتماعی است که هنف ازی نهاد سخانواده
آماادگی بارای  ایجاادو نیاز « فرزننان»و « پنر و مادر»س «زن و شوهر»گروه برای سه 

هاای اجتمااعی اسات. در آیاه پایش گفتاهس بار اهمیات خاانواده و  برخورد با پنینه
چنانکاه پیونانهاا شانه اسات؛ هنگی آن در تشکیی جامعه نمونه انسانی اشاره اپیش

 اماا هار روزه درکرده استس آ  پرهیزکاران معرفی  سالا و درخشان خانوادگی را اینه
هاای  معارض خطار جارائا و آسایب کودکان و نوجوانان بسیاری در سجهان سراسر

 ازکنان. یکای  دشواری مواجاه می ها را با گیرنن که رشن و تمو  آن می اجتماعی قرار
س والانین هساتنن کاه کاودک خاانواده گیری شخصیت فرزنن در عوامی اساسی شکی

های اجتمااعی را  آداب و رسونس نموه برخورد و ارتباط با ممیط و بسیاری از واکنش
بر فرزنانان بسیاری  ثیرأت بنابراین خانوادهگیرد.   به عنوان بهترین الگو یاد میاز والنین 

بهتارین مکاان بارای پیشاگیری از تا آنجا که کارکرد مطلوب خانوادهس آن را به   دارد
رو ضرور  دارد به بررسی نقاش  از این 1کنن. مبن  میهای اجتماعی  جرائا و آسیب

 های اجتماعی بپردازیا. اجتماع در کاهش جرائا و آسیب آموزشی خانواده در

 محتوای آموزشی خانواده
هاای اجتمااعی  جارائا و آسایب خانواده که در پیشگیری از در بمث نقش آموزشی

 توان به چنن امر مها اشاره کرد:  می سثر استؤم

 آموزش و پرورش حس مذهبی به فرزندان. 1
و مساائی  بیات یکی از حقوق فرزننان بر والنینس آشنا ساختن آنان با خاناس اهای

و ثاواب آن بارای والانینس  اعتقادی و عبادی است که سعاد  فرزنن را به دنبا  دارد
غیر قابی مماسبه است؛ زیرا فرزننان همچون نهاالی هساتنن کاه خناونان متعاا  در 
اختیار والنین قرار داده است تا به بهترین شکی آناان را تربیاتس آماوز  و هانایت 

منن شاونن. پروردگاار متعاا  در  ها بهره کننن و در آیننه از ثمرا  درخت وجودی آن
هِذيَن آَمُنهوا ُقهوا » فرموده است:ولیت تربیتی خانواده تأکین کرده و قرآنس بر مسئ َهها ال  َيا َأيُّ

اُس َو اْلِحَجاَرةُ  ایان! خاود و  ای کسانی که ایماان آورده 2؛َأْنُفَسُکْم َو َأْهِلیُکْم َناًرا َوُقوُدَها الن 
                                                           

هاای اجتمااعی و  آسایب پیشاگیری از بررسای نقاش خاانواده در». شیوا صالمی و مرضیه دهقانیس  1
 3ا سشناسی روانی و تربیت المللی فرهنگ آسیب اولین کنفرانس بین س«فرهنگی نوجوانان

 .6 تمریا:.  2
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 «.داریانهاا هساتننس نگااه  هاا و سانگ خانواده خویش را از آتشی که هیزن آن انسان
زیرا خمیرمایه شخصایت انساان  ؛پرور  مذهبی کودکان باین از خانواده شروع شود

 یابن.  در خانواده تکوین می

 های انتقال حس مذهبی به فرزندان راه
 ها قرار دارد:  روی خانواده سه راه پیش سآموز  حس دینی به فرزننان برای انتقا  و

 تربیت عملی الف.

مشااهنهس تجرباهس تفکار و »دهان؛ زیارا  به اهمیت فراوانی میاسالن به مشاهنه و تجر
اگر اعما  اعتقاادی در  1.«دهن تعلیاس وسایلی هستنن که به انسان قنر  تشخی  می

ای را باه دنباا  دارد.  معرض دین و مشاهنه فرزنن انجان گیردس اثار تربیتای و ساازننه
ن باه یاادگیری نیاز افزون بر تأثیر روحی و روانیس موجاب تشاوی  و ترغیاب فرزنا

 .شود می
رعایت دستورا  و اصو  اسالمی همچون خواننن نماز او  وقتس اهمیات دادن باه 

گفتن هنگان خوردن غاذا و « ا در  بسا»روزه و سایر واجبا س همیشه به یاد خنا بودنس 
س باا  کودکاان»فرماوده اسات:  اماان کااظا .دهان به فرزنن درس خناشناسی می... 

بناابراین فرزنانان اولاین و  2.«شاونن شان حفح مای هاا والنین شایستگیها و  خوبی
از طریا  مشااهنه و بهترین درس دینناری و ارتباط معنوی با خنا را در ممیط خانه 

 آموزنن. میعملکرد والنین 

 های دینی ب. بیان داستان

کاردن  یکی از ابزار تعلیا و تربیت دینیس قصه و داستان است. قصه و داستانس باازگو
سرگذشتی است که از واقعیا  عینی زننگی بشر حکایت دارد تاا باراا آینانگان در 

از آن بهاره یکی از ابزار آموزشی که قرآن کاریا نیاز  .های گوناگون عبر  باشن زمینه
داستان است. قرآن بسیاری از مباحث اعتقادیس اخالقای و فرهنگای را در برده استس 

و هار »کارده و فرماوده اسات:  نبع داستان معرفایقالب داستان مطرح و خود  را م
خاوانیاس حقیقتای   ت ماییاهاا [پننآموز  پیامبران را کاه برا سرگذشتی از سرگذشت

                                                           

 .81 ا سهای تربیت در اسالن رو اصو  و  احمنیس احمن سین.  1
 .338 ا س2 ا سالعیاشی التفسیر عیاشیس بن مسعود مممن.  2
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هاا حا  و  است که د  تو را به آن پابرجا و استوار کنیاس و براا تو در این سرگذشت
 1.«پنن و تذکرا آمنه است سبراا بهره بردن مؤمنان
ای مأنوس کردن فرزنانان باه مفااهیا عقیانتیس بهتار اسات از در تربیت اعتقادی بر

که در این مورد از قرآنس منابع حنیوی و تاریخی استخراا شنه  یهای ها و قصه داستان
و نوشته شنه استس استفاده کرد. تأثیر این نوع آموز  افزون بر ساادگی آن و انتقاا  

 کنن.  تر می آسان تر ممتواس فها مسائی خناشناسی را برای فرزننان سریع

 ایجاد محبت الهی در قلوب کودکان ج.

هاای  را باا آفریانهدهنن؛ برای مواا  او در د  کودک جای را ممبت خنا باین والنین 
هااس مهربانیاتس بخشاننگی و توجاه خااا  از نعمتکنننس ها آشنا  خنا و شگفتی آن

عرفای کننان. در هاا م خناونن به بننگانش سخن بگوینن و او را بهترین دوست انسان
ای برای انجان تکالیج الهای پیانا  زمینه ساین صور  فرزنن با عش  درونی به خناونن

ماردن را باه مان » وحای فرساتاد: خناونن متعا  به حضار  موسای .خواهن بود
چگونه؟ وحی کرد: عرض  موسی«. عالقمنن کن و آنان را نیز نزد من ممبوب ساز

بناابراین  2.«بازگو کنس آنان خود عاش  من خواهنن شنهای مرا برای آنان  نعمت»آمن: 
هایی است که در بیناری فطر  پااک  از جمله شیوه سهای الهی یادآوری و ذکر نعمت

توانان زمیناه بسایار  هاا مای فرزننان به صاحب نعمت بسیار مؤثر است. ذکار نعمات
احب نعمت مناسبی برای رشن و تعمی  بینش الهی فرزننان و در نتیجهس گرایش به ص

 کنن. های بننگی و شکرگزاری را در آنان فراها  و زمینه

 آموزش نماز و امور عبادی . 2
آموز  عبادا  به متربیان و متعهن کردن آنان به انجان این دساتورا  و در حقیقاتس 

زیرا این آماوز   ؛به معنای ایجاد گان به گان روح عباد  و بننگی در فرزننان است
فرزنانی کاه روح . ای اجتماعی دارده جرائا و آسیب پیشگیری ازثیر مستقیمی در أت

ناوع گنااه و معصایت و  از هر استس دینی و عبادی در او دمینه شنه و آموز  دینه
 شود.  میدور جرائا اجتماعی 

هایی دارد که به آن  ها و مکانیزن اهرن سهنجارها و قوانینپیروی اعضایش از جامعه  هر
                                                           

 .120هود:. 1
 .4 ا س2 ا سبماراالنوارمجلسیس  مممنباقر. 2
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گوینن. در جامعه دینی نیز این مکانیزن وجاود دارد کاه افاراد را از  کنتر  اجتماعی می
 سنمااز .نماز است سها دارد. یکی از این راه روی باز می گریزی و کج هنجارشکنیس قانون

خناونان  ؛ چنانکهرود به سوی معصیت نمی باشنس خنا یاد خناست و کسی که به یاد
ََلَة » فرماین: در قرآن کریا می همانا نماز انساان را از  1؛َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَکرِإَنَّ الَصَّ

از باین ی با اشاره باه نقاش نمااز در در آیه دیگرخناونن . «دارد فمشا و منکر باز می
 پاا طرف روز و نیز در ساعا  تاریکی شب بر نماز را در دو»فرماین:  ها می بردن بنی

 2«.کنن را نابود میالبته نیکوکاری شماس بنکاری شما  ؛دارین

 آموزش اخالق نیکو .  3

کارگیری کلماا   و به وهای خنادادی ا ترین ویهگی از مها نس یکیتوان گفتار در انسا
هاسات.  های نسبی وضاعیت اجتمااعی آن از شاخ  سو عبارا  مناسب توسط افراد

تعاامال   نیکاو ساخن گفاتن و رعایات عفات کاالن درهمواره بر دین مبین اسالن 
 و درکارده کین أاین موضوع ت بر یآیا  مختلف خناونن درتأکین کرده است. اجتماعی 

عفت کالن رعایت شنه است. قرآن کریا در رابطه  ستبیین دستورا  و احکان در آیا 
اِس ُحْسناً : »فرماین با زیباگویی می  «.با مردن )به زبان( خو س سخن بگویین 3؛ُقوُلوا ِللن 

کاس و  زیباگویی با هر رو از این سخن زیباس نوعی احتران به شخصیت دیگران است.
اماان  ؛ چنانکاهشود گوینانهس جاواب مناساب بشانود موجب می سیط سنیدر هر شرا

ارتباط میان فاردیس  4«.زیبا سخن بگویین تا جواب زیبا بشنوین»فرموده است:  علی
اساتعنادهای ثرس شاکوفایی ؤنماد و نشانه هویت و کما  انسان است. ارتبااط غیار ما

روابط اجتماعی اساتواری  کسانی که ارتباط وشود.  میروابط تخریب و درونی انسان 
مشاکالتی همچاون  و بیشاتر باه معرض مار  زودهنگاان هساتنن ننارننس بیشتر در

اضطرابس نارضایتی شغلیس فشار روانای و در نتیجاه باه  سهای قلبیس افسردگی بیماری
فرزننانی کاه نماوه صامیح رفتاار و گفتاار را در  5.شونن جرائا اجتماعی گرفتار می

                                                           

 .45 عنکبو :.  1
 .114 هود: . 2
 .83 . بقره: 3
 .451ا س9 ا سمیزان المکمه منتخب شهریس ری مممنی . مممن 4
 .25 ا ترجمه حمینرضا سهرابیس سشناسی روابط انسانی روانرابر  بولتونس  . 5
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ایان مشاکال  و  دینه خود گرفتار نوعان آموز  س بیشتر از هاخانواده آموز  نبیننن
 شونن. های اجتماعی می آسیب

 آموزش صبر و شکیبایی. 5
آموز  صابر هاس آموز  صبر و شکیبایی است.  یکی دیگر از موارد آموزشی خانواده

در برابر مشکال  و اغنا و ارضای نیازهای درونی باه فرزنانس موجاب پیشاگیری از 
 شاود. باه بسایاری از مساائی روانایس خاانوادگی و اجتمااعی در آینانه می ابتالی او

هیجاانی  شنن و برخاورد ها س عجله داشتنس تسلیا انواع وسوسهقراری و بیصبری  بی
موجاب تشانین قراردارنانس  نقطاه مقابای صابر هایی که در ویهگی مسائی و دیگر با

ورانه والنین با فرزننان برخورد صب شود. میهای اجتماعی  مسائیس مشکال  و آسیب
ثیر بسازایی در آینانه فرزنانان و آینانه أت نهادینه کردن ویهگی صبر در وجود آنانس و

.اهمیت شانه اسات تکرارمرتبه در قرآن  70واژه صبر بیش از جامعه خواهن داشت. 
 های دینی دیگر باه ایان انانازه تکارار هیچ یک از فضیلتاین نکته از آن روست که 

 بسایاری فوایاندارای  زیرا صابر ؛کنن منان را به صبر دعو  میؤقرآن م 1است. نشنه
باارای تربیاات نفااس و تقویاات شخصاایت و افاازایش توانمناانی انسااان در براباار 

زده و  اعماا  ناشایانهس شاتاب بسایاری ازس ماانع انجاان صابور باودن 2ست.ها سختی
؛ کنان رهنماون مایو انسان را در راستای تفکر و تانبرس هانایت و شود  مینسنجینه 
ُههْم َلَیهْوُكُلوَن » فرماین: خناونن در قرآن می چنانکه َو ما َأْرَسهْلنا َقْنَلهَ  ِمهَن اْلُمْرَسهلیَن ِإال  ِإن 

هَ  َبصهیراً  عاَم َو َيْمُشوَن ِفي اْْلَْسواِق َو َجَعْلنا َبْعَضُکْم ِلَنْعٍض ِفْتَنًة َأ َتْصهِنُروَن َو كهاَن َربُّ  3«.الط 
هااا و ابتالئااا  باار حسااب تااوانمن سااازی و  هااا و آزمااایش مصاایبت بساایاری از

توانان انساان را  سازی برای رشن و تکامی انسان است و این باور که صبر می تظرفی
 برسانن. سهنفمنن کرده و به هنف خود که همان کما  است

 باا خاود تعامال  است که والنین در این سفرزننان به صبر آموز  برای رو  بهترین

در  والانین بایان بناابراین گیرننس یاد می سکردن راه مشاهنه از فرزننان باشنن. صبور نها آ
 را کاردن صابوریها نیاز  تا آن ننمنطقی باش و صبورانه امکان حن ارتباط با فرزننان تا
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والنین باین تا جاایی  بنابراین؛ دهنن می انجان بینننس که می را چیزهایی نکودکا. بیاموزنن
 برابار در ویاهه به کردن صبوری با و باشنن برای فرزننان یکامل الگوی که ممکن است

 در صابوری کاردن را آماوز  دهنان. هاا آن باه عمای در نامناسب کودکان رفتارهای

 صابر کودکاان به خود رفتار با هستننس بردباری و صبر نیازمنن که یمختلف های موقعیت

 و قاراری بی غیرصبورانه کودکانس رفتارهای برابر در والنین زمانی که زنن.بیامو را کردن
هاا الگیاو  نیاز از آنفرزنانان  دهنانس می نشان ای صبورانه رفتار ها آن کردن پرخاشگری

 والانین از را بخشاینن معناای آراماش کودکاانکننان.  گیرنن و صبورانه رفتار می می

 مشاکال  برابار درو  کننان کنتر  را خود نیازهای چگونه گیرنن که می یاد و آموزنن می

   1.باشنن صبور و نندار نگه آرانخود را 

                                                           

ترجماه س هاای درماانگر شناسای باالینی کاودک:رو  روان . تومااس کواتچویای و ریچااردموریسس 1
 .86 ا مممنرضا نائینیان و همکارانس
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