رابطه عزتنفس با جرم
امين قاسمي*
شكست و ناتواني انسان فقط يك دليل دارد و آنهم ايمان نداشتن به واقعيت خود است .در حقيقت عدم اعتقاد
به خود و عزتنفس پايين زمينهساز شكستها و ناكاميهاي انسان است از اينرو داشتن عزت نفس سالم يكي از
نيازهاي اساسي انسان بهشمار ميآيد.
عزتنفس احساس ارزشمندي است كه فرد نسبت به خود دارد .هرچه اين احساس قويتر باشد ،فرد ارزش
بيشتري براي خود قائل است .عزت نفس يكي از پايههاي اساسي شخصيت آدمي ،باعث رسيدن وي به افتخار،
سربلندي و از ملزومات عاطفي زندگي است كه شكلگيري آن از دوران كودكي و از تعامالت ابتدايي كودك با
والدين و اطرافيان وي آغاز ميشود.
كيفيت روابط در كودكي نقشي اساسي در شكلگيري عزت نفس دارد .در اين زمان مادر يا جانشين مادر نقش
محوري ايفا ميكند .اگر رابطه مادر – فرزند ،رابطهاي سالم باشد به عبارت ديگر رابطه مادر و كودك بهگونهاي
باشد كه وي احساس كند مادرش قادر است به احساسات و نيازهاي او به سرعت و بهطور مؤثر واكنش نشان
دهد هنگامي كه كودك بتواند پاسخهاي مادر را درك كند بهراحتي خواهد توانست در مورد خود و تواناييهايش
احساس مثبت پيدا كرده و از طريق الگو قرار دادن والدين و رفتار آنها ،واكنش ديگران در برابر رفتارش و
مقايسه رفتار خود با ديگران به گسترش و تحكيم عزت نفس بپردازد.
شناخت خصوصيات مثبت و منفي كه محصول شناخت دوران كودكي است به نوجوان كمك ميكند تا
خودپنداره قويتري داشته باشد و قدمهاي محكمتري به سوي موفقيت بردارد .خودپنداره مجموعه ويژگيهايي
است كه هر شخصي براي توصيف خود آن را بهكار ميبرد.
نوجواني كه احساس خوبي نسبت به خود دارد بهطور معمول نسبت به زندگي احساس مثبتي دارد و اين حس
مثبت و خوشايند باعث ميشود نوجوان در مقابله با مشكالت و اتفاقات زندگي با توانايي و اطمينان رفتار كند .
شخصي كه عزت نفس بااليي دارد ،لبخند ميزند ،از نگاه كردن فرار نميكند ،با استقامت ميايستدو بهطور كلي
يك احساس مثبت ارائه ميدهد ،ديگران هم به احساس مثبت او پاسخ ميدهند ،وي را ميپذيرند و جذبش
ميشوند.
در مقابل ،كسي كه عزت نفس پاييني دارد ،احساس بيكفايتي ،عدم اطمينان ،نااميدي ،بهانهجويي و اضطراب
دارد .وي دامنه محدودي از عواطف و احساسات دارد و به آساني تحت تأثير ديگران قرار ميگيرد .
متأسفانه تأثيرپذيري افرادي كه عزت نفس پاييني دارند ،عامل هدايتكننده آنها به سوي بزهكاري است.
هرچند عوامل متعددي همچون عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فيزيولوژيكي در بروز بزه و بزهكاري نقش مهمي
دارند ،با اين حال والديني با الگوي رفتاري بسيار سختگيرانه يا بسيار سهلانگارانه كه باعث از بين رفتن
ارتباطات صميمي و عاطفي ،تفاهم متقابل و در عين حال ايجاد عزت نفس پايين در فرزندانشان ميشوند به
صورت ناآگاهانه فرزندان دلبند خود را به سوي آسيبهاي اجتماعي هدايت ميكنند.

همه افراد جامعه صرف نظر از جنس ،سن ،وضعيت فرهنگي و اجتماعي اگر عزت نفس پاييني داشته باشند براي
خود ارزشي قائل نخواهند بود و اين شيوه فكري منفي باعث ميشود آنها نسبت به زندگي و مسئوليتهاي آن
ديدگاه منفي داشته باشند و در مسير زندگي دچار مشكالت عديدهاي شوند.
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