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 آموزش پرهیز از خشونت به نوجوانان

تعادل،  نیبنابرا. در حد تعادل قرار دارد یو روان یاست که فرد از نظر جسم یحالت مفهوم آن، نیتر یدر کل یروانشناس دگاهیسالمت از د

داند که با مفهوم نبود  یم ،یاجتماعو  یروان ،یکامل، جسم یسالمت را حالت سالمت زیبهداشت ن یجهان سازمان .حفظ سالمت است دیکل

 جادیآنان را به علت ا یرشد جسم. دهد یقرار م ریخشونت همه ابعاد رشد و سالمت نوجوانان را تحت تأث  .متفاوت است یناتوان ای یماریب

 شرفتیو پ یریادگیگذارد و  یم یکاهش دهنده بر جا راتیآنها تأث یشناخت ای یدر رشد ذهن. سازد یاسترس و تنش فراوان مختل م

بهداشت  یتوسط سازمان جهان ریاخ یسالمت در سالها گریبه عنوان بُعد مهم د یسالمت اجتماع مفهوم .دهد یآنان را کاهش م یلیتحص

 طیبلکه از آنجا که انسان در مح ستین یکاف یو روان یبه سالمت کامل، تنها سالمت جسم یدسترس یمعناست که برا نیمطرح شد و به ا

 .است یضرور زین یکند، سالمت اجتماع یم یزندگ یجمع

و  یردولتیغ یشرکت در سازمان ها قیمشارکت از طر نیا. است یاجتماع یمشارکت فعال مردم در زندگ «یسالمت اجتماع»از  منظور

و مقررات، شرکت در  نیقوان رشیمانند شرکت در انتخابات، پذ یشهروند فیانجام وظا ،یلیتحص ،یشغل یهاتیداوطلبانه، انجام فعال یهاتیفعال

ذکر شده داشته  یها تیفعال قیدر جامعه از طر یسالم است که مشارکت فعالتر یاز نظر اجتماع یانسان. ردیپذ یم صورت... اجتماعات و 

 .ودار استبرخ یفراوان تیگوناگون از اهم لینوجوانان به دال یبرا ژهیهمه افراد، به و یآن برا یسالمت به مفهوم کل نیتأم. باشد

که با  ینوجوانان و کسان ییاست و آشنا یو اجتماع یروان ،یعاطف ،یذهن ،یرشد جسم یو تحول در همه جنبه ها رییتغ ی، سالهاینوجوان

 یاه هینوجوانان سرما. خواهد کرد یآنان کمک فراوان یسالم و پرنشاط برا یزندگ جادیرشد و سالمت، به ا یارهایآنها در ارتباط هستند، با مع

گام در راه  نیاول. خواهند کرد نیجامعه را تضم شرفتیبرخوردار باشند، رشد و پ یهر جامعه هستند و هر اندازه که از سالمت کاف نده،یآ

از  یکی. است نهیزم نیکننده و بازدارنده، در ا تیتقو ایو  یمنف ایحفظ سالمت نوجوانان ، شناخت عوامل مؤثر در خشونت  به صورت مثبت 

خشونت همه ابعاد رشد و سالمت . به عنوان عامل بازدارنده در ارتباط با سالمت نوجوانان نقش مؤثر دارد، خشونت است هک یمهم عوامل

آنها  یشناخت ای یدر رشد ذهن. سازد یاسترس و تنش فراوان مختل م جادیآنان را به علت ا یرشد جسم. دهد یقرار م رینوجوانان را تحت تأث

آنان را با مشکالت  یروان -یرشد عاطف. دهد یآنان را کاهش م یلیتحص شرفتیو پ یریادگیگذارد و  یم یاده بر جکاهش دهن راتیتأث

رو،  نیاز ا. سازد یدچار اختالل م -همساالن و بزرگساالن - گرانیو ارتباط مناسب آنان را با د یاجتماع یسازد و سازگار یروبرو م یمتعدد

نوجوانان بر عهده دارد و به عنوان راهکار چه در سطح  یو اجتماع ی، روان یسالمت جسم نیأمدر حفظ و ت یاز خشونت نقش مؤثر زیپره

 یبرخالف آن که برخ نیبنابرا. در کنترل خشم یناتوان یعنی یروان شناس دگاهیخشونت از د.شود یو چه از نظر درمان مطرح م یریشگیپ

که از کنترل  یاست کس یهیفرد در مقابله با مشکالت  و کنترل خود است و بد یو درماندگ ضعف انگریدانند، نما یخشونت را نشانه قدرت م

 .نخواهد بود یدر زندگ یحاالت خود ناتوان است، فرد قدرتمند و موفق

 

 است یبروز خشم متفاوت است و آموختن وهیخشونت ش 

کاهش  یبرا یا دهیمراه است و خشونت نه تنها روش سنجه یبا مشکالت گوناگون شهیهم یو اجتماع یخانوادگ ،یدر حوزه فرد یزندگ

 یو در مکان ها ادیز یدر طول زمان ها یشمار یرا تجربه افراد ب نیخواهد کرد و ا جادیا زیرا ن یگرید یها یبلکه دشوار ستیآنها ن

وجود دارد و انسان در طول  ییتفاوت ها در همه افراد با یو ذات یعیاست که به طور طب ییها جانیاز جمله ه خشم .مختلف، نشان داده است

 .را تحت کنترل خود درآورد و در سطح متعادل نگاه دارد شیها جانیکه ه اموزدیب دیبا ایآموزد و  یخود م یزندگ

 

 ینگاست که در مورد علت و چگو ینادرست یشود، باورها یدر نوجوانان م ژهیخشونت در همه افراد به و شیکه سبب افزا یجمله عوامل از

 رقابلیاست و نه غ یعیکه خشونت نه طب یدر حال. دانند یمردان م یبخصوص برا یعیو طب یذات یا دهیآن را پد یخشم وجود دارد و برخ

و  انیدرست ب یراه ها یاگر از دوران کودک. است یبروز خشم متفاوت است و آموختن وهیخشونت ش. متفاوت است شمخشونت با خ. کنترل

 یتفاوت ها.میکرده ا یریشگیمطمئناً از بروز خشونت پ. ردیگ یانجام م یو همانندساز یریاز راه الگوپذ شتریکه ب میاموزیب را جاناتیابراز ه

که ذاتاً خشونت  نیباشند نه ا نیگرفته اند که چن ادیدهند،  یاز خود نشان م یشتریاگر مردان خشونت ب. ندارند یدر خشونت نقش یتیجنس

دوران خشم  ،یعیبه طور طب یکنند نوجوان یفکر م یاست که گروه نیکه در مورد خشونت  وجود دارد ا یگریادرست دباور ن. دارند یشتریب

 شتریدهد و نوجوانان ب یم شیرا افزا جاناتیسطح ه یدر دوران نوجوان یو روان یعاطف ،یمجس راتییدرست است که تغ. است یو پرخاشگر

 دارد یناگسست وندیبا خشونت پ یکه نوجوان ستینآن  یکنند، اما به معنا یعمل م یاحساس
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