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   اهداف آموزشی 

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

باجوانان و ویژگی های این گروه از افراد جامعه آشناشوند. 
مفاهیم»تورم جوانی وکمبودجوانی درجمعیت«و»علل مرگ ومیر« راتوضیح دهند.

علل اصیل منجربه مرگ درجوانان به عنوان قشرفعال درجامعه را بیان کنند.
علل منجربه مرگ درجوانان وبه حداقل رساندن عواقب اقتصادی اجتماعی ناشی ازمرگ آنان را شرح دهند.

نسترن آهنگران
کارشناس آمار و تحلیل عملکرد 
دانشگاه علوم پزشیک همدان

زهره پورجمشیدی
کارشناس مسؤول آمار وتحلیل عملکرد 

دانشگاه علوم پزشیک همدان

گروه بندی علت مرگ 
درجوانان براساس

ICD10
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مقدمه

جوان و جوانی موضوعی اجتماعی و جامعه  شناسانه به 

پدیده  بیشتر  را  آن  نیز  برخی متون  در  و  شمار می آید 

اجتماعی می دانند تا مسأله جمعیت شناختی.  سنین 18 

تا 29 سالگی را دوره جوانی و مرحله پویایی زندگی انسان 

نامیده اند. واقعیت آن است که بخش اصلی شخصیت 

انسان در همین دوره ساخته می شود. در تعریف این که 

چه کسی جوان است و این ویژگی چه طیفی از جامعه 

را در برمی گیرد باید اذعان کرد که هر جامعه ای بسته 

به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توصیف 

خاصی از جوانان دارد. با توجه به ویژگی های جمهوری 

علوم  متخصصان  و  کارشناسان  نظرات  و  اسالمی ایران 

اجتماعی در کشور، جمعیت 15 تا 29 ساله را به عنوان 

سرمایه های  جوانان،  کــرده انــد.  قلمداد  جــوان  جمعیت 

کشورهای  در  ملی  توسعه  اهــداف  بــرای  اصلی  انسانی 

موسوم به جوامع درحال توسعه هستند و درعین حال 

در  مذکور  جوامع  روی  پیش  چالش های  بزرگ ترین  از 

جریان رشد و گذار به توسعه یافتگی محسوب می شوند. 

تحوالت  از  مــرحــلــه ای  ســنــی،  ســاخــتــار  گـــذار  بستر  در 

افزایش  آن،  بــارز  مشخصه  که  می شود  آغــار  جمعیتی 

تعداد و درصد درخور توجه جمعیت جوانان است. این 

برخی  مــی شــود.  نامیده  جمعیت  جوانی  تــورم  مرحله، 

تعریف  وضعیتی  را  جمعیت  جوانی  تورم  پژوهشگران، 

از 20 درصد جمعیت در گروه  کرده اند که در آن بیش 

سنی 15 تا 24 سال قرار دارند. در مقابل، جمعیت هایی 

با کمتر از  درصد جمعیت جوان، جمعیت های با کمبود 

جوانی تعریف می شوند. به  عبارتی در بستر مدرنیته و 

توسعه، تغییرات در تعداد جوانان با تغییرات در ترکیب 

اجتماعی آن ها همراه بوده است. جوانان در زمان حاضر 

تحصیل کرده  و  مجرد  بیشتر  گذشته،  نسل  به  نسبت 

هستند، به طور وسیعی در معرض رسانه ها و فناوری های 

نوین ارتباطات و اطالعات قرار گرفته اند و به  عنوان نیرو و 

قدرت تغییردهنده جهان امروز و کنشگران اصلی عرصه 

توسعه و تغییرات اجتماعی محسوب می شوند؛ بنابراین 

جوانان، آینده کشور را می سازند و عالوه بر این بخش  

اصلی زمان حال و جامعه کنونی هستند.

واقعه مرگ  و میر در گروه های سنی متفاوت، از اهمیت 

زیادی برخوردار است و آگاهی از شاخص های مربوط به 

است.  انکار ناپذیر  کشور ضرورتی  برنامه ریزان  برای  آن 

ترسیم دقیق چهره مرگ و بیماری در جامعه به منظور 

آن،  سبب ساز  عوامل  با  مقابله  و  بــروز  علل  شناسایی 

راهبرد اصلی برای افزایش طول عمر و ارتقای سالمت 

بشر و امید به زندگی است. از شاخص های تعیین کننده 

امید به زندگی، میزان مرگ و میر های ویژه سنی است. 

هرچه میزان های مرگ و میر در سنین پایین مخصوصاً 

بــه فزونی  بــه زنــدگــی رو  بــاشــد، امید  زیــر 5 ســال کمتر 

زندگی  به  امید  که  دیگری  مهم  عامل  گذاشت.  خواهد 

افراد  و  ومیر جوانان  مرگ  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را 

میانسال است. مرگ و میر های ناشی از سوانح و حوادث 

رانندگی، خودکشی ها و دگرکشی ها بیشتر سنین میانی 

این  تأثیر منفی  قرار می دهند.  تأثیر  را تحت  و جوانان 

مرگ ومیرها روی امید به زندگی و اقتصاد جامعه امری 

چگونگی  نمایشگر  فـــوت،  علل  اســـت.  اجتناب ناپذیر 

و  بهداشتی  خــدمــات  از  جامعه  آن  مـــردم  بهره مندی 

درمانی است و توزیع عوامل خطر منجر به مرگ ومیر 

در گروه های سنی، جنسی، قومیتی و غیره را مشخص 

می کند. علل مرگ ومیر عبارت است از: »همه بیماری ها 

و شرایط بیمارگونه یا آسیب هایی که در نتیجه آن ها یا 

در مشارکت با آن ها مرگ واقع شده است. آسیب هایی 

خود  علیه  خشونت   یا  غیرعمدی  حــوادث  علت  به  که 

)خودکشی( یا به وسیله دیگران پدید آمده اند و منجر به 

مرگ شده اند را علل مرگ می نامند«.

ترسیم دقیق چهره مرگ و بیمـاری در جامعه 
به منظورشناسایی علل بروز و مقابله با عوامل 
سبب ساز آن، راهبرد اصلی برای افزایش طول
عمروارتقای سالمت بشروامید به زندگی است.
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ICD10 سه علت اصلی مرگ در جوانان بر اساس 

حوادث مربوط به حمل و نقل 

حوادث مربوط به حمل و نقل در ایران همواره بیشترین 

علت  شایع ترین  و  داشته  بدنبال  را  ومیر  مــرگ  میزان 

گروه  دو  این  بوده است.  و جوانان  نوجوانان  ومیر  مرگ 

ونقل  حمل  به  مربوط  حــوادث  اصلی  قربانیان  از  سنی 

بوده اند و شاخص مربوط در گروه سنی جوانان 18 تا  29 

سال به سبب جوان بودن جمعیت و باال بودن شاخص 

برخوردار  ویــژه  جایگاه  و  اهمیت  از  رفته  از دست  عمر 

بـــروز سوانح  در  مــؤثــر  عــوامــل  تحلیل  رو  ایــن  از  اســـت. 

ترافیکی امری ضروری به شمار می رود. علت بروز سوانح 

ترافیکی، شامل تأثیر پیچیده عوامل خطر متعدد شامل 

ویژگی های فردی مانند سن و جنس، وسیله نقلیه )نوع 

و  جـــــاده  طــراحــی  هــوایــی،  و  نقلیه(، شــرایــط آب  وسیله 

عوامـل دیگر مانند نوع برخورد اسـت.

بـر اسـاس مطالعـاتی کـه در کشور آمریکا در سال 1997 

انجام شده است، نقش عامـل انسـانی در بروز تصادفات 

57درصد برآورد شد و همچنـین نقـش عوامـل محیطی 

و راه، معادل 34 درصد که از این مقدار 30 درصد بـین 

محـیط و انسان مشترک بود و تنها 4درصد وابسته به 

شرایط محیطی بـود. در رابطه با نقش تکنولوژی در تولید 

خودروهای ایمن تر برآورد شـده است که فقط 12 درصد 

اســت.  مـرتبط  خـــــودرو  سـاخت  تکنولوژی  بــه  حـــوادث 

تحقیقات اخیر، تأثیر محیط روی وقوع تصـادفات را یک 

راننده،  داده انــد که نقش  و نشان  عامل مهم می دانند 

کـاهش پیدا کرده و اهمیت نسـبی فاکتورهـای محیطـی 

جـاده  سیسـتم  شــامــل  محیط  اســـت.  یافتـه  افـــــزایــش 

)نقـص و نـوع جـاده( در محیط طبیعی است که به وسیله 

که می تواند  و هر چیزی  نـور  محـیط طبیعـی،  جغرافیا، 

روی حواس انسان ها تأثیر بگذارد تعریـف می شود. برخـی 

تلقی  غیرمستقیم  علـل  عنـوان  بـه  را  محیطـی  عوامـل 

می کنند؛ زیرا به رفتار ترافیکی کاربران بسـتگی دارد که 

نحوه رانندگی خود را با شـرایط محـیط سـازگار کننـد و 

بـه عنـوان عامـل مسـتقیم  گاهی نیز عوامل محیطـی را 

تلقـی می کنند که این امر در شرایطی مصداق دارد که 

را  تصادف  به  منجر  اتفاق  نتواند  راه  از  استفاده کننده 

پیش بینی کند. در نتیجه رانندگی در شرایط نامناسب 

محیطی یک چالش است که سهم بزرگی از کشندگی 

با  است.  داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  ترافیکـی  حــوادث 

و  انسانی  عوامل  بـر  کشـور  راه  پلـیس  تمرکـز  بـه  توجه 

نیاز  این  انسانی،  عوامل  نسبی  کنترل  و  قوانین  اعمال 

باید  بــرنــامــه ریــزان  و  سیاستگذاران  کــه  مــی شــود  حــس 

توجه بیشتری به عوامل طبیعی مؤثر بر سوانح ترافیکی 

اثرگذارترین  را روی  بتواننـد مداخالتی  تـا  باشند  داشته 

عوامـل طراحـی کنند. اصـالح محیط فیزیکی در رانندگی 

موجب می شود تالش پلیس راهنمایی و رانندگی کشور 

در کنترل شدت مصدومیت نمود بیشتری داشته باشد. 

خودکشی

در  حتی  و  حساس  مسأله  یــک  خودکشی  کــه  آنجا  از 

بسیار  احتمال  به  اســت،  غیرقانونی  کشورها  از  برخی 

زیاد کمتر از حد واقعی گزارش می شود. در کشورهایی 

زنان  به  نسبت  بیشتر  برابر  سه  مــردان  بــاال  درآمــد  با 

با  یــا  درآمـــد  کــم  کــشــورهــای  در  امــا  خودکشی می کنند 

در  اســت.  برابر  نیم  و  ایــن نسبت یک  متوسط  درآمــد 

بسیاری از کشورها بیشترین میزان خودکشی در جوانان 

اتفاق می افتد و خودکشی نوجوانان دومین علت عمده 

این مسأله  اســت،  29 سال  تا   15 در سنین  مرگ  ومیر 

دوره  از  پیشگیرانه  مــداخــالت  ــروع  شـ هــشــداردهــنــده 

یک  خودکشی  که  واقعیت  این  به  توجه  با  را  نوجوانی 

و  پــدر  مــی ســازد.  اســت؛ ضـــروری  پیشگیری  قابل  عمل 

باید  و سیاستگذاران  اجتماع  مدرسه،  مادر، همساالن، 

از عوامل خطر بالقوه دموگرافیک، محیطی و روانی آگاه 
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باشند و اقدام های پیشگیرانه را انجام دهند. پدر و مادر 

سالم  و  حمایتی  محیط  یک  به  را  خانواده  محیط  باید 

برای فرزندان تبدیل کنند و با شناسایی عالیم خطر در 

نوجوان با وی در یک محیط غیرقضاوتی، محبت آمیز و 

با اعتماد صحبت کنند. از خدمات سالمت روان موجود 

در جامعه خودآگاه باشند و با شناسایی و محدود کردن 

دسترسی به عوامل خطر خودکشی، مانند مواد مخدر و 

الکل، به کاهش میزان خودکشی کمک کنند. نوجوانان 

نیز با آگاهی از عوامل خطر بالقوه خودکشی می توانند در 

شناسایی همساالن خود که در معرض خطر خودکشی 

محیطی  بــه عــنــوان  هــم  مـــدارس  باشند.  مؤثر  هستند، 

معرض خطر  در  افراد  می توانند  حمایتی  و  دربرگیرنده 

را محافظت کنند و با صحبت کردن درباره خودکشی با 

دانش آموزان، والدین و معلمان در افزایش آگاهی در مورد 

خطر خودکشی و شناسایی افراد در معرض خطر کمک 

روش هــای  ــاره  درب آگاهی  باید  نیز  سیاستگذاران  کنند. 

با  و  دهند  افزایش  جامعه  در  را  خودکشی  پیشگیرانه 

از  حمایت  و  مراقبت  به  نوجوان  دوستدار  مراکز  ایجاد 

 WHO نوجوانان بپردازند. در بررسی انجام شده توسط

نــوجــوانــان 66  و  کــودکــان  روان  بهداشت  مــراکــز  دربـــاره 

کشور مشخص شده است که در بیشتر مناطق خارج از 

آمریکا و اروپا، هیچ مکانی برای خدمات بهداشت روانی 

یا در صورت وجــود، فاقد  نــدارد  کودک و نوجوان وجود 

استانداردهای الزم برای ارایه خدمات هستند. بنابراین، 

دسترسی به مراکز بهداشت روان برای هر جامعه ای با 

مانند  نوجوانان  برای  ویژه  به  استانداردها  تمام  رعایت 

ترتیب،  ایــن  به  اســت.  حیاتی  نوجوان  دوســتــدار  مراکز 

به  و  نوجوانان  کودکان،  روان، سالمت  بهداشت  ارتقای 

تبع آن جوانان را تضمین خواهد کرد.

خشونت

خشونت یكی از آسیب های عمده در جهان امروز است 

كه معموالً توسط كنشگران فردی یا جمعـی، علیه خـود 

)خودكـشی یا خـودآزاری( یا علیه دیگـری )دیگـركـشی یا 

دیگرآزاری( اعمال می شود. خشونت مـاهیتی اجتمـاعی 

دارد و بـیشتـر در تعـامل های بـین شخصی و بین گروهی 

فیزیكـی،  متفـاوت  شــکــل هــای  بــه  امـــا  مــی گــیــرد  شکل 

اقتـصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب 

حرمت،  هتـك  تخریب،  تهدید،  جنگ،  تـــرور،  جــرح،  و 

تحقیر، توهین، فحاشی و ... نمود پیدا می كند و امنیت 

اجتماعی و گروهی افـراد را مورد تهدید قـرار مـی دهـد. 

خـشونت دارای مفهـومی وسـیع و معـانی گوناگونی است 

و هر جامعه طیفی از خشونت هـای خـاص و پـذیرفتنی را 

در درون خـود مشخص كرده و حساسیت خود را متوجه 

از خشونت،  منظور  مــی ســازد.  پــدیــده  ایــن  دیگر  انـــواع 

از  دیگری  به  رساندن  آسیب  به قصد  كه  است  رفتاری 

تجاوز  توهین،  تحقیر،  از  آن  دامنه  و  می زند  سر  كسی 

ــی هــای طرف  و ضــرب و  جــرح تــا تخریب امـــــوال و دارای

مقابل و قتل او گسترده است. تمـام جوامـع امروزی با 

امــروزه  كه  چه  آن  امــا  هستند  مواجه  خشونت  مسأله 

دامنه  و  وسعت  همان  شـده  موجـب  را  جوامـع  نگرانـی 

خشونت است. در ایران نیز جهـش ناگهـانی خـشونت 

در شـهرهای بزرگ در آمار و ارقام خودنمایی می كند. در 

فاصله سال های 1367 تا 1382 در ایران تعـداد زندانیان 

جرم و جنایت سه برابر شـده اسـت.

مــاه  در دی  قــو قضاییه  فــنــاوری  و  ـــار  آم مــركـــــز  ریــیــس 

رأس جرم های  در  را  جــرح عمدی  و  ســال 1389 ضــرب 

چون  خشونت آمیزی  جــرم هــای  می كند.  عنوان  كشور 

مــردان  و  هستند  جنسیتی  عمد،  قتل  و  ضــرب وجــرح 

بیشتر مرتكب آن ها مـی شـوند. تأهـل از جملـه مواردی 

باشد.  مرتبط  جرم ها  این  كاهش  با  می تواند  كه  است 

معاشـرت بـا دوسـتان مجـرم، عضویت در گروه های نزاع 

محلـی، سـابقه شكـست تحـصیلی و اخـراج از مدرسـه، 

ارتكاب  با  توجیه  فنون  از  استفاده  و  پرخاشگری  تأیید 
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این جرم ها همبستگی دارند. عالوه بر این نحوه برخورد 

اطرافیان با فرد مجرم می تواند با ارتكاب مجدد جرم از 

سوی او در رابطـه باشد. بین افرادی كه سابقه خشونت 

از  نداشـته انـد،  خـشونت  سابقه  كه  افـــرادی  و  داشته 

تناسب  عدم  و  اجتماعی  همبستگی  میزان  وجــود  نظـر 

نشد.  دیــده  معنـا داری  تفـاوت  وسـایل،  و  اهــداف  میان 

كه  گفت  می توان  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر  پایان  در 

ازدواج مناسب جوانان، آموزش  فـراهم كـردن شـرایط  بـا 

صـحیح  نظـارت  والـدین،  به  صحیح  تربیتی  شیوه های 

والـدین بـر فرزندان، اعمال دقت و نظر و كنتـرل مـستمر 

مهارت های  آمـــــوزش  رســانــه ای،  برنامـه هـای  پخـش  بـر 

كــردن فضای  فــراهــم  و  كنترل خشم(  )مــهــارت  زنــدگــی 

آموزشی مطلوب مـی تـوان در جهت كاهش و پیشگیری 

و  و ضـرب  قتـل  وقوع جرم های خشونت آمیزی چون  از 

جـرح قدم برداشت. 

نتیجه گیری

آگاهی از علل مرگ ومیر جوانان می تواند گام مؤثری برای 

شناسایی عوامل تأثیر گذار و سرعت بخش در مرگ ومیر 

با  باشد.  میانه  و  جوانان در سطوح سه گانه کالن، خرد 

ما  کشور  از جمعیت  درصــد   21 حــدود  این که  به  توجه 

گروه  این  و  می دهند  تشکیل  29 ساله  تا   18 را جوانان 

جامعه  در  باالیی  پذیری  آسیب  سطح  از  همواره  سنی 

در  مؤثر  عامل  بیشترین  به  توجه  لزوم  لذا  برخوردارند؛ 

این گروه یعنی حــوادث مربوط به حمل ونقل که  مرگ 

24.45 درصد را به خود اختصاص داده است، بیش از 

پیش ضروری به نظر می رسد.

ــوزش و ایجاد  ــــط، آمـ لـــزوم مــداخــلــه ســازمــان هــای ذی رب

مهارت های خودمراقبتی در این گروه سنی و دسترسی 

به خدمات درمانی اورژانسی و بموقع، پس از وقوع حادثه 

ضروری بوده و پیشگیری ازحوادث ترافیکی با اصالح و 

صحیح  اعمال  و  نقلیه  وسایط  راه هــا،  استانداردسازی 

قوانین و مقررات با مشارکت مردمی و تعامل بین بخشی 

الزم است. با توجه بـه تمرکـز پلـیس راه کشـور بـر عوامل 

انسانی و اعمال قوانین و کنترل نسبی عوامل انسانی، 

برنامه ریزان  نیاز حس می شود که سیاستگذاران و  این 

توجه بیشتری به عوامل طبیعی مؤثر بر سوانح ترافیکی 

اثرگذارترین  روی  را  مداخالتی  بتواننـد  تـا  دارند  مبذول 

عوامـل طراحـی کنند. اصـالح محیط فیزیکی در رانندگی 

موجب می شود تالش پلیس راهنمایی و رانندگی کشور 

در کنترل شدت مصدومیت نمود بیشتری داشته باشد. 

مسأله گرایش به خودکشی در میان جوانان ایرانی کمتر 

از  قرار گرفته است. بی شک طیف وسیعی  مورد توجه 

و  اندرکار  و سیاسی دست  اجتماعی  روانــی،  متغیرهای 

توضیح دهنده میزان  خودکشی و گرایش به آن هستند. 

توضیح  به  قــادر  خانوادگی  وضعیت  فعلی،  شرایط  در 

بخش قابل توجهی از تغییرات خودکشی گرایی در میان 

جوانان است. 

در خصوص سومین علت مرگ یا خشونت وقتی که فرد 

باید  یا مجرمانه می افتد،  رفتار منحرفانه  انجام  به فکر 

گفت کفایت اجتماعی با باال بردن توانایی آینده نگری در 

جوانان می تواند میزان نزاع و خشونت را کاهش دهد. 

در واقع، فرد دارای کفایت اجتماعی، توانایی برنامه ریزی 

برای تمام ساعات خود را دارد و تا جایی که امکان دارد 

در تمام ابعاد زندگی خود جانب اعتدال را نگه می دارد 

و از افراط و تفریط خودداری می کند.

پیشنهادها 

می شود 	  موجب  رانندگی  در  فیزیکی  محیط  اصـالح 

کنترل  در  کشور  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  تــالش 
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شدت مصدومیت نمود بیشتری داشته باشد.

روی برقراری روابط صمیمانه از سوی والدین در محیط 	 

خانه و اختصاص وقت برای صحبت کردن با اعضای 

خانواده تاکید می شود.

و 	  ــای مذهبی  ارزش هــ درونـــی ساختن  بـــرای  والــدیــن 

هنجارهای اجتماعی تالش و توجه بیشتری کنند.

والدین روی فعالیت های فرزندان شان نظارت بیشتری 	 

داشته باشند و ارتباط مستمر با مدرسه الزم است.

برنامه های 	  در  فرزندان  زمینه مشارکت  کردن  فراهم 

بــرای  ترغیب  علمی و  و  ورزشـــی  مــذهــبــی،  مختلف 

شرکت در این فعالیت ها ضرورت دارد.

بر رعایت 	  تأکید  و  با اصول اخالقی  فرزندان  آشنایی 

آن ها تا به عنوان منبع کنترل درونی مانع گرایش افراد 

به رفتارهای پرخطر شود.

کمک به فرزندان در انتخاب وکنترل روابط با دوستان تا 	 

درصورت وجودتأثیرات منفی،ازادامه آن جلوگیری شود.

با توجه به این که بیشتر مناقشات بین اقشار جوان 	 

منابع
قنبری برزیان علی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران پژوهشی درخصوص مسئله شناسی جوانان ایران، 1394	 
جعفری مقدس، نبوی محمد حسن، عوض پورسید ابوالحسن. بررسی عوامل موثر برمرگ و میر جوانان 15 تا 29 سال خوزستان، زمستان 1387 	 

و بهار1388 
قاضی نژاد م. طرد اجتماعی جوانان؛ ابعاد و شاخص ها مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1392، ش 19، ص 49-79	 
عباسی شوازی م ج، صادقی ر، حسینی چاوشی م، ترابی ف، محمودیانی گیالن س ا، ترکاشوند م. تحلیل وضعیت جمعیتی و اقتصادی اجتماعی 	 

جوانان در ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهشکده آمار و صندوق جمعیت سازمان ملل، 1392، ص 1-123
نقیبی فوزیه، شاه پسند معصومه، سودآوری آذین، امامی میبدی رویا. بررسی مرگ و میر ناشی از حوادث مربوط به حمل و نقل در جوانان در 	 

شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1393  
خسروی شادمانی فاطمه، عینی الهه، سوری حمید، مهماندار محمدرضا، زایری فرید. مقایسه رخداد مرگ سوانح ترافیکی در محورهای درون و 	 

برونشهری با تکیه بر عوامل محیطی
سیمبر معصومه، گلعذار سمیرا، علیزاده شیوا، حاجی فقها محبوبه. عوامل خطر خودکشی در نوجوانان در جهان یک مرور روایتی	 
عبداللهی محمد. آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، خرداد 1381 	 
وایت راب، فیونا هینز. جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم،1383	 
صدیق سروستانی رحمت هللا. آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات، تهران، 1388	 
شیخاوندی. داورجامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، تهران، نشر قطره، 1386 	 
یزدان پناه لیال، عرب نژاد فاطمه. مقاله عوامل مرتبط با خشونت و سابقة آن در بین جوانان 18تا 35 سال، كرمان	 
محسنی تبریزی علیرضا، مجدالدین اكبر، دادگر علی. خودکشی گرایی جوانان و تعیین کننده های ساختاری آن در خانواده	 

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(. کدموضوع 108213  پیامک 3000727310001. نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله. مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 - 108213 (

تقویت  زمینه  در  مــی شــود  پیشنهاد  مــی دهــد،  رخ 

از  دوستان  و همچنین  خانواده، خویشاوندان  تعامل 

نهادهای  توسط  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  طریق 

در   ... و  دانشگاه ها، مساجد  مــدارس،  مربوط شامل 

جهت افزایش احساس وابستگی هر چه بیشتر افراد 

خانواده و گروه های دوستان به یکدیگر اقدام شود.

کاهش 	  در جهت  اجتماعی  کنترل  نقش  به  توجه  با 

نقاط  در  پلیس  حــضــور  تــقــویــت  خــشــونــت،  و  ــزاع  نـ

نزاع خیز به شکل مقطعی و دایر کردن ایستگاه های 

انتظامی سیار وکانکس های پلیس دایمی در محالت و 

چهارراه ها پیشنهاد می شود.

مسأله گرایش به خودکشی در میان جوانان 
ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.


