رفتارهای خشونت آمیز والدین الگوی انحرافات فرزندان

نوشته :شاهرخ سالح ورزي
خانه امن :امروزه قانون ستيزي و كج رويهاي اجتماعي ،سالمت و اقتدار جوامع انساني را تهديد مي كند.اين ناسازگاري
ها معلول عوامل خرد و كالن بسياري است كه سـبـب مـي شـوند انـسـجـام ،هـمبستگي ،مشاركت و تعامل اجتماعي در
حوزه هاي گوناگون تضعيف شود و وحدت جامعه به خطر افتاده و با رشد نامتناسب و ناهمگون جرايم ،نوعي بي هنجاري
بر جـــامــعــه حــاكــم شــود.
تدوين و اجراي قوانين و ميثاق هاي اجتماعي مختلف در جامعه از راهكارهاي مهار اين نارسايي اجتماعي است اما در
كنار راهكارهاي رسمي  ،خانواده با كاركردهاي بنيادين خود نقشي انكارناپذير دارد ؛ كمك در كنترل اوضاع و جهش به
سمت زايش خوبي ها ،ترويج نظم  ،آرامـش و آسـايش در خانه و از سويي كمك به ريزش ناهنجاري ها و انواع جرايم
ازجمله كاركردهاي مثبت خانواده محسوب مي شود.
خانواده به عنوان نهاد تاثير گذار در فرايند "اجتماعی شدن" فرد ،يکی از وزنه های سنگين در مبحث قانون پذيری است.
خانواده مهمترين واحد اثر بخش حمايتی و تربيتی است .نياز افراد به امنيت و آرامش ايجاب می كند که در خانواده رابطه
ای مبتنی بر عاطفه و عقل وجود داشته باشد ؛ فضاي سرشار از احساس امنيت ،اطمينان و سالمت.
خانواده آيينه تمام نمای جامعه است و از آن تأثير مي گيرد و بر آن تأثير می گذارد و اگر روح حاکم بر جامعه بر بی
عدالتی باشد خانواده نيز از آن مبرا نخواهد بود .همچنين در فرآيند "اجتماعي شدن"  ،فرد بر كاركردها و نظام هاي
فرهنگي ،اجتماعي جامعه اثري عميق دارد و زمينه ساز درك متقابل مسئوالن و افكار عمومي نسبت به وضعيت ها و
كنش هاي هنجار و نابهنجار جامعه است .از اين روست كه در جوامع توسعه يافته و مقيد به قانون هميشه حضور
شـهـرونـدانـي منضبط كامال ملموس است .
اما پريشاني در نظام خانواده موجب روابط ضعيف اعضاي خانواده است  ،ضعفي كه مي تواند نشات گرفته از عواملي
همچون از هم گسيختگي خانوادگي يا بروز خشونت در خانه باشد  ،اين پريشاني زمينه ساز مشكالت حادتري در جامعه
است  ،مشكالتي كه اثرات خود را به صورت درازمدت و ژرفايي به جامعه منتقل كرده اند.
خشونت خانوادگي و نبود ايجاد حس آرامش و امنيت در خانه هميشه متغيري تاثير گذار در افزايش كج روي افراد
محسوب مي شود ؛ خشونت خانوادگی را می توان در خصوص کليه بدرفتاری های خانوادگی اعم از «بدرفتاری با
فرزندان» « ،خشونت زناشويی» و چندين اصطالح ديگر بکار برد .به طور کلی  ،خشونت خانوادگی را می توان
مجموعه ای از رفتارها دانست که شخص در موضع قدرت برای کنترل رفتارها و حتي احساسات ساير افراد بدان ها
متوسل می شود  ،شخص مقتدر در جهت پيشبرد اميال خود ،بدون توجه به تمايل ديگران از قدرتش استفاده مي كند؛ برای

مثال  :ابراز رفتارهای حسادت گونه افراطی و ايجاد رعب و وحشت در ديگری که موجبات انزوا و تنهايی قربانی را
فراهم می آورد و باعث می گردد تا فرد در موضع کنترل ديگر افراد در خانواده باقی بماند.
در محيط هاي خانوادگي كه رفتارهاي اينچنيني با فرزندان يا همسر مشهود است سطح بااليي از تعارض وجود دارد كه
بر كيفيت روابط افراد خانواده تاثير منفي مي گذارد ؛ تعارضات به وجود آمده در خانواده ،مسائل و مشکالتی را در
سطوح فردی ،نهادی و اجتماعی به وجود می آورد .در سطح فردی  ،اعضای خانواده ای که در تعارض با يکديگر
قرارمی گيرند  ،تعادل روانی خود را ازدست می دهند و چه بسا رفتارهايی مثل خشونت هاي فيزيكي و افسردگی و حتي
خودزني يا خودكشي در آن ها ديده شود.
كمترين اثر سو اين رفتارها در جامعه  ،كنشهاي قانون گريزانه است.فردي كه در خانواده در معرض رفتارهاي خشن
قرار دارد هويت منفي به خود مي گيرد و با رفتار قانون گريزانه كه با حمايت گروههای همسال همراه است بدنبال ايجاد
هويت براي خود است حتي اگر اين هويت ،هويتي منفي باشد.
آنچنان كه مشهود است نظام خانوادگي با كج روي افراد رابطه معني داری دارد ؛ فقدان ارتباط عاطفي در خانواده مي
تواند در بروز كج روي هاي و در حالتي حادتر در شرارت ها و ولگردي دخالت داشته باشد" .يورگمن" روانکاو سوئدی
در توضيح علت اعمال خشونت در خانواده ها بر نقش عوامل فردی تأکيد دارد؛ او نشان می دهد در خانواده هايی که
اعضای آن خود در معرض خشونت قرار گرفته اند ،احتمال بروز خشونت و يا تن دادن به آن به مراتب بيشتر است.
والدين جوانان منحرف در مقايسه با والدين جوانان غير منحرف عمدتا در برخورد با رفتارهاي نابهنجار فرزندان خود
رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي دهند ،خانواده جوانان كج رو نمي توانند مهارت هاي ارتباطي موثر را به اعضاي
خود به خصوص به مجرم بياموزد؛حتي در مواردي برخورد اين والدين با فرزندانشان در گرايش آنان به رفتار منحرفانه
نقش موثرتري دارد .توهين و ناسزا گويي به فرزندان و يا حتي مادر خانواده و توسل به زور براي نفي رفتارها و اعمال
خشونت در جهت تثبيت اميال والدين از بارزترين مشخصه هاي رفتاري اين خانواده ها محسوب مي شود.
فراموش نكنيم كه رفتارهاي خشونت آميز والدين در خانه الگوي براي رشد انحرافات فرزندان است؛ و اگر اين رفتارها و
اعمال خشونت آميز به صورت موازي درخارج از حيطه خانواده هم وجود داشته باشد در بسط و گسترش انحرافات
فرزندان بسيار تاثير گذارست ؛ توسل به رفتار پرخاشجويانه براي پيشبرد كارها و مشاجره هاي خشن و ابراز فحاشي در
گفتگوهاي روزانه از جمله اين عوامل محسوب مي شود.
الگو پذيري و تقليد از رفتارهاي خشن باعث مي شود که فرد نيز به مرور زمان در ارتباط با خانواده و جامعه و در
رويارويي با مشکالت زندگي خود  ،اقدام به پرخاشگري و رفتارهاي شرورانه كند و نسبت به جامعه در حالت ستيز قرار
گيرد ؛ در اين حالت فرد نسبت به حقوق ديگران و قانون ها و انتظارات جامعه بي اهميت است و در اصطالح جامعه
ستيز مي شود.
نشانه های رفتارهای پرخاشگرانه و شرورانه

 بي اعتنايي به حقوق ديگران و تجاوز به آنها ناتواني در هماهنگي با هنجارهاي اجتماعي و انجام مكرر رفتارهايي انحرافي فريبكاري و حقه بازي ،دروغگويي مكرر تكانشي بودن ،به گونهاي كه از برنامهريزي ناتوان باشد. تحريكپذيري و پرخاشگر بودن ،به گونهاي كه به طور مكرر جنگ و ستيز كند. بياعتنايي توأم با بيپروايي به سالمت و امنيت خود يا ديگران سرباز زدن هميشگي از پذيرش مسئوليت ،به گونه اي كه هيچ گاه نتواند شغل ثابت داشته باشد يا از عهده تعهداتمالياش برآيد .از نشانه هاي افراد جامعه ستيز است.
با توجه به مطالب فوق ،تامين امنيت جسمی ،عاطفی و روانی افراد خانواده از عوامل مهم در ثبات و پايداری جامعه
محسوب می شود ،خانواده مطلوب می تواند با کاهش تنش ها و نفي خشونت در كانون خود به جامعه ياري رسانده و
همزمان امکان رشد و شکوفايی مطلوب رابرای اعضاي خود فراهم سازد .همچنين افزايش خشونت هاي خانوادگي و نبود
سالمت روانی در خانوادها منشاء بسياری از مشکالت جامعه امروز ايران است كه با شناخت علل مؤثر در ايجاد اين
معضالت امكان برطرف نمودن آنها سهل تر خواهد بود.

