
 به نام خدا

 بخش اول  -معرفی  تئوری  پنجره  شکسته  

ظریه پنجره شکسته در زمینه  رفتار جمعی است ، رفتارهایی ن 

که کمک می کند انسان ها درآرامش و امنیت کنار هم ودر یک 

 محیط سالم  زندگی  کنند.

تئوری پنجره شکسته  برای اولین بارتوسط شخصی  به نام  

 ( مطرح شد:9191فلیپ زینباردو)

وی درآزمایشی یک خودروی بدون  پالک را با کاپوت باز در 

یک خیابان پرت نیویورک رها کرد وخودروی دیگر را درست با 

 همان وضعیت در یکی ازمحالت ثروتمند کالیفرنیا قرارداد.

شکستن  پنجره های بیشتر کمتر شده و به تخریب بیشتر              

 ساختمان نمی انجامید چرا که  داللت دارد بر اینکه :

 خانه  صاحب دارد.

 به اموال خود اهمیت می دهد.

 خرابی را تحمل نمی کند.

در نتیجه  حل مشکالت  وقتی که هنوز جزئی هستند ، یک                

 استراتژی موفق برای جلوگیری از خرابکاری میباشد.

 ادعای  بزرگ  دارد:  2این تئوری  

ازجرمهای جزئی بیشتر و رفتار ضد اجتماعی سطح پایین ،           (1

 جلوگیری می شود.

 ازجرمهای  بزرگ  ، پیشگیری خواهد شد. (2

برخورد با تخلفات کوچک برای جلوگیری از بروز خطاهای            

بزرگ است وعدم رسیدگی  به آن موجب  تشدید آسیب               

رسانی می شود. در واقع بی توجهی به هر پنجره شکسته این            

پیام را می رساند که توجهی به این شکستن هنجارها وجود             

ندارد بی توجهی  به جرائم کوچک پیامی است به  مجرمین              

 بزرگتری که جامعه از هم گسیخته است و بالعکس.  

قلب این  نظریه اینجاست که این تغییرات الزم نیست بنیادی              

واساسی باشد، بلکه تغییرات کوچک هم می تواند تحولی سریع و           

ناگهانی درجامعه به وجود آورد و به ناگاه جرائم بزرگ را نیز به             

طور باور نکردنی کاهش دهدطبق این تئوری هرمورد نامطلوبی         

که ایجاد می شود باید در سریع ترین زمان  ممکن  به حالت اول                

بازگردد تا هم انرژی کمتری صرف تغییر دادن آن شود وهم اینکه            

 انکیزه ها برای تکرار آن مورد نامطلوب به حداقل برسد.

خودرویی که در خیابان  پرت قرار داشت ، ظرف زمان کمترر             

دقیقه مورد حمله  قرار گرفت  ، وضعیت رها شده و پرت             91از

آن خیابان موجب غارت سریع خودرو شد. اما خودرویی کره            

محله ثروتمند رها شده بود ، بیش از یک هفته دست نخورده            

باقی ماند. درقدم بعدی زیمباردو یکی از شیشه های خرودرو            

در زمان کوتاهی وطی چند سراعرت ،       “  را شکست . تقریبا    

عابران شروع به برداشتن وسایل داخل خودرو کرردنرد بره        

طوری که این بار تمام قطعات و وسایل خودرو بره سررقرت          

رفت . آنچه جالب بود ، در هر دو مورد در صد براالیری از                   

 غارتگران افراد خطرناکی نبودند.

اگر شیشه یکی از پنجره های  یک  ساختمان  شکسته  و بهه                

حال خود رها شده باشد ، پس از مدتی  عابرانی کهه از               

مقابل آن ساختمان می گذرند به این نتیجه می رسند کهه            

برای کسی مهم نیست که این پنجره  شکسته است  وکسی به             

شکسته شدن پنجره های این ساختمان اهمیت نمی دهد. به           

مرور عابران بر تعداد شیشه های شکسته ساختمهان مهی            

افزایند و بعد از شکسته شدن تمام شیشه ها ، نوبت  به خود              

ساختمان می رسد . بعد از ساختمان هم نوبت به خیابانهی             

که ساختمان درآن  قرار گرفته می رسد و سیگنالهایی بهه            

همراه دارد و آن  اینست : هرکاری که بخواهید مجازیهد             

 انجام دهید بدون  اینکه  کسی  مزاحم  شما  بشود.

حال اگر این پنجره های شکسته شده به سرعرت درمردت             

 زمان مشخصی تعمیر می شدند تمایل خرابکارها برای  
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 بررسی تئوری  پنجره شکسته در خانواده :

درخانواده بداخالقیها ، منییت و عدم گذشت ، عیب جویی         
و عیب گویی ، برقراری ارتباط  نادرست ، رفتار ناشایست ،            
عدم تفاهم و ...... ازجمله شیشه های  شکسرتره  یرک                

 زندگی  به  حساب می آید.

تحت  تاثیر حرفهای  دیگران قرار گرفتن ، غیبت کردن  و             
بدگویی از خانواده های زن و شوهر  به هم یا پشرت هرم            

 و.... شیشه های نامرئی  زندگی  را خواهد شکست .

درخصوص ارتباط  با فرزندان  نیز موارد زیادی  از مسائلی            
که  به  ظاهر جزئی  وناچیز بوده  ولی در عمل آثار منرفری        
زیادی به همراه دارد وجود دارد. عدم  عمل  به وعده ها ،                
نادیده گرفتن  رفتارهای  غلط  و یا درست  و عدم  پاداش                
و تنبیه  به موقع  ،  عدم  صداقت و....  از جمله این مسائل                     

 هستند.

 بررسی تئوری  پنجره شکسته در جامعه :

یک فروشنده  بد اخالق ، یک فروشنده نامررترب ،یرک             

پیشخوان کثیف ، چیدمان بد محصوالت از جمله شیرشره           

های شکسته یک فروشگاه تجاری محسوب  می شرونرد.           

پس نگرفتن  جنس فروخته شده  یا معطل شردن پشرت            

تلفن برای راهنمایی گرفتن برای تعمیر یک وسریلره و             

شنیدن چند باره موزیک انتظار، نوعی از پنجره شکستره          

تخلف رانندگی نمونه بارز پنجره های  شکستره در    . است

جامعه است. چنانچه این تخلفات کوچک  اعرم از ورود              

ممنوع ، حرف زدن با تلفن همراه ، خروجی های  چرنرد               

  الینی و ....  مورد توجه مسئولین  قرار نگیرد حس 

دیدن  انبوه زباله    بی اعتمادی وعدم اطمینان رواج می یابد.       
های  کنار خیایان در پیاده رو این  پیام  را القا می کند کره    
این منطقه  بسیارآشفته و بی صاحب است وکسری برر              
چیزی نظارت ندارد. لذا سرقت  یا ارتکاب جرم های  دیگر             

  به راحتی  صورت  می گیرد.

 بررسی تئوری  پنجره شکسته در سازمان ها :

درسازمانها این تئوری کاربرد وسیعی دارد. وقتی مشکرل           

به جای اینکه  برویم  وعرارضره          “  در سازمان هست ، مثال    

یابی کنیم و... میتوانیم  چند پنجره کوچک  که  شکستره                  

اگر پنجره تعامل در سرازمران مرا          “   را تعمیر کنیم  . مثال      

شکسته ، میتوانیم جلسات  گفتگو راه بیندازیم یرا اگرر              

میبینیم که پنجره ای دارد می شکند ، میتوانیم قربرل از            

 اینکه این یک فرهنگ  فراگیر شود ، نگذاریم این  پنجره    

 بشکند نظارت های قانونی  باید به طور مناسب وکافی  

باشند منظور از این تئوری همان است که نباید بگرذاریرم            
قبح بعضی  چیزها ازبین برود. اگر رفت و این سد شکسته             

 شد، سدهای  بعدی راحت تر خواهد شکست  .

ارتشاء ، زد و بند ، اتالف وقت  ، محیط پرتشنج ، عردم                 
رعایت آیین نامه ها ، بی توجهی به کارکنان  وتاخیرر در              

 پرداختها ، جلسات  بی بازده و .... ازاین دست موارد است.
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