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 :مقاله  چکیده

 چنین. کشد می یدک خود پس از را طوالنی ای سابقه بلکه نیست، ما ی جامعه و حال زمان به مختص اجتماعی، های آسیب

 اگر و آورد می ارمغان به مردم و جامعه برای را ناخوشایندی عواقب خود پی در کند می پیدا بروز ی زمینه که هایی ناهنجاری

 کالن های زمینه از دارد دخالت مسایل این بروز در مختلفی عوامل. سازد مسموم نیز را دیگری افراد تواند می نشود کنترل

 مهم  آنچه  هرحال  به.  افراد  شخصیت  تکوین  فرایند مانند  خرد   و  کوچک  عوامل تا ها،  دولت  های  برنامه  و  ها  سیاست  مانند  گرفته

 این در تواند می که نهادهایی از یکی. طلبد می را عامی و جانبه همه حمایت که است آن افراد  و جامعه سالمت حفظ است

 قرار ...  و معلمان مربیان، مدیران، آموزشی، مراکز آن زیرمجموعه در که است پرورش و آموزش بپردازد، نقش ایفای به رابطه

 می انتظار طبیعتا. کنند می سپری آن در را اوقاتشان و برند می بهره نهاد این از افراد که زیادی زمان به توجه با. است گرفته

 آموخته  های  مهارت  و  دانش  از  اجتماع  به  ورود  هنگام  و  کرده  درونی  حدی  تا  را  آموزشی  سیستم  نظر  مورد  تربیت  فراگیران،  تا  رود

 می مسلما باشد،...  و پذیری فرهنگ و پذیری جامعه ارتقای جهت در مهارت و نگرش و دانش این اگر حال. ببرند بهره شده،

 گردیده سعی است، شده گردآوری ای کتابخانه روش با که مقاله این در. افتد کارگر اجتماعی های آسیب بروز کاهش در تواند

 در . بپردازد رابطه این در پرورش و آموزش نقش بررسی به و کند معرفی را ها آسیب بروز علت و اجتماعی های آسیب انواع تا

 تنیدگی هم در.گیرد قرار مسئولین خاص عنایت مورد است امید که شده بیان جامعه فرهنگی قشر برای راهکار چند نیز پایان

  نتیجه بی گاها و مداوم جلسات سلسله تسکیل و فراوان های کارگروه تشکیل و جامعه سطح در  موجود های آسیب و موضوعات

 انبوهی البالی در است جامعه در موجود اجتماعی های آسیب که اصلی موضوع تا شود می سبب که است هایی آسیب از یکی

 سپرده فراموشی دست به غیرکارشناسی و کارشناسی های نشست و ابالغ های برگه و  گروهها کار های تصمیم ف مصوبات از

 شاید تا نمایم استفاده باشند دهنده هشدار نشانه و عالمت یک بعنوان توانند می که سخنانی تا ام بوده بران مقاله این در.شود

 و مزمن درد و اید کار به عمل مسیر در و گیرد قرار استقبال مورد انشاءاهلل بخش نتیجه و کارساز های همایش این مسیر در

  باشد سودمند و بخش التیام را جامعه کشنده

 :   ها  واژه  کلید

 مردم نقش مسئولین، نقش راهکارها، تقویت ، ها آسیب تقویت ، مقابله یا پیشگیری ، اجتماعی های آسیب
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 مقدمه     

 است   تشابهی  بر  مبتنی  و  شده  گرفته  زیستی  علوم  از  که  است  جدیدی  مفهوم  social-pathology  اجتماعی   شناسی  آسیب   

 پزشکی  دیدگاه  از  شناسی  آسیب  واژه.  شوند  می  قائل(  ها  روی  کج)اجتماعی  های  آسیب  و  عضوی  های  بیماری  بین  دانشمندان  که

 شود می گفته ها بیماری یابی ریشه فرایند به

 رسمی  جمعی  عمل عام وقواعد  اخالقی  اصول  چارچوب  در  که شود  می اطالق  جمعی  یا  فردی عمل نوع هر  به  اجتماعی  آسیب  

 روبرومی اجتماعی و اخالقی  قبح  یا و قانونی منبع با نتیجه در و گیرد نمی قرار کنشگران فعالیت محل جامعه رسمی غیر و

  پنهان  اجتماعی نظم و عمومی اخالق ، قانون  ناظران  دید از را خود ها روی کج دارند سعی روان کج ، دلیل همین به. گردد

 (.1383:15، عبدالهی)شوند می مواجه اجتماعی طرد ، اخالقی تکفیر ، قانونی پیگرد با صورت این غیر در زیرا ؛ نمایند

 اجتماعی  آسیبهای  پذیری  کنترل.  اند  گیری پیش و  کنترل  قابل و قانونمند  متغیر، واقعی،  هایی پدیده  اجتماعی  آسیبهای        

 تولید علمی های یافته و ها ایده از کاربردی و عملی و نظری پرسشهای به پاسخ برای ای جامعه هر در را آنها علمی شناخت

 پیدایش و گسترش از پیشگیری یا درمان اجتماعی، آسیبهای با صحیح مقابله برای مدت بلند و کوتاه های ریزی برنامه در شده

 .سازد می اهمیت پر و ضروری را آنها

 مختلف علل کنندمی سعی و هستند مطرح اجتماعی سطح در که پردازدمی مشکالت انواع بررسی به اجتماعی شناسی آسیب

 .دهد قرار بررسی مورد غیره و اجتماعی ، فردی مختلف هایجنبه  از را آنها

 وجود جوامع اکثر در هستند، صنعتی انقالب مستقیم معلول و حاصل اندیشمندان از بعضی تعبیر به که اجتماعی های آسیب  

  به  جوامع این نگرش نوع سازد، می متفاوت هم از مورد این در را مختلف  جوامع چه آن اما. گذارند می را خود تاثیرات و دارند

 چرا ها آسیب این که این است مهم چه آن نگرش، مورد در. است آن وبهبود اصالح راهکارهای و ها آسیب آورنده وجود به علل

 به پاسخ داشت؟ آسیب بدون ای جامعه توان می یا است وضروری الزم امری جوامع در ها آسیب وجود آیا اند؟ آمده وجود به

 ،آسیب  مسائل  درتبیین  سعی  هرکدام  که  است  شناسی  روان  و  شناسی  جامعه  مختلف  های  نظریه  شناخت  مستلزم  ها  پرسش  این

 جامعه  هر اقتصادی و سیاسی باورهای از  گرفته تاثیر ها گاه دید این.دارند مختلف های گاه نظر از اجتماعی های وبحران ها

 .است

 :  هستند  بررسی  قابل  جنبه  چند  از  اجتماعی های  آسیب

 ترحم  با یا  خاصی  حزب  یا جناح  با  وارتباط  ومسلک  وگرایش ،ومذهب وفکر  واعتقاد  وآئین  دین هر با  انسان  هر ،که  انسان  زوایه  از

 پیرزنی  یا  مرد  پیر  به  دارد  دوست  انسانی  هر   مثالا   نمایند  یاری  پذیر  آسیب  گروههای  به  که  دارند  اعتقاد  همراهی  با  ویا  هدایت  با  یا

 ...و کند کمک نابینایی به دارد دوست انسانی وهر کند کمک

 انضباط مخرب که دارد پی در را وجنایت جرم افزایش نشود رسیدگی بموقع اجتماعی های آسیب این به اگر  اجتماعی زاویه از

 است اجتماعی

 کشور  در بیگانه فرهنگ خودی فرهنگ وبجای دهد می سوق  بیگانگان دامن به کشوررا نشود توجه اگر که ، سیاسی جنبه از

 وتبلیغات بزرگنمایی ، اجتماعی های آسیب وجود ، نماید می وارد لطمه جامعه ومذهبی دینی اعتقادات وبه شود می پیاده



 لذا است اسالم ضد بر منفی تبلیغ عامل اسالمی کشور در اجتماعی های آسیب وجود آنکه ضمن دارد پی در را کشور دشمنان

 جزئیات به مدرن ی راهکارها ارائه وبا گردد پرهیز جامعه در گویی کلی واز شود یابی ریشه اجتماعی های آسیب که است الزم

 شود توجه اجتماعی های آسیب

 با کاملی ارتباط اجتماعی های آسیب اینکه دلیل به نیست جایز بیگانگان از کورکورانه تقلید اجتماعی های آسیب با برخورد در

 نیست صالح دیگر جوامع از برداری والگو دارد جامعه هر سنتهای

 صحیح قرمول اجتماعی های آسیب حل برای که است حکومتی خوب حکومت ؟ چیست مورد این در حکومت وظیفه ، سئوال

 باشد داشته شکوفایی به رسیدن جهت در وخالقیتها ابتکارات وارائه آوری نو با همراه ومنطقی

 برخورد  ی  شیوه.کند  می  پیشنهاد  اجتماعی  های  آسیب  با  برخورد  در  را  مختلفی  های  روش  ای  جامعه  هر  اجتماعی  های  سیاست

 تمامی  در  که  نهادهایی  هم  را  ها  سیاست  این.دارد  ها  سیاست  این  با  مستقیمی  شد،ارتباط  گفته  پیشتر  که  چنان  هم  مسائل  این  با

. دارد وجود مختلفی های نظرگاه هم اجتماعی های آسیب وبهبود اصالح راهکارهای مورد در. کند می تعیین دارد وجود جوامع

 وجود  هم  جوامعی.  دارند  اعتقاد  وسرکوب  پلیسی  های  روش  به  دیگر  ای  وعده  کنند  می  تجویز  را  پوشی  پرده  و  انکار  روش  ای  عده

 از استفاده با را ها آن علت ها، آسیب این وجود قبول با کنند می وسعی دارند منطقی و علمی نگرشی مسائل این به که دارند

 هستند  آنهایی جوامع، این.ببرند سود منطقی های روش از ها آن رساندن حداقل به یا حذف برای و بشناسند علمی های روش

 آزادی  حق  به  که  اند  رسیده  آگاهی  از  سطحی  به  مختلف  های  فرهنگ  با  ارتباط  اثر  در  و  گرفته  صورت  علمی  انباشت  ها  آن  در  که

 .باشند داشته اعتقاد ومعنوی مادی حقوق  از ها انسان تمامی برخورداری حق و ها انسان برابری و

 جامعه به خانواده نهاد و پرورش و آموزش نهاد توسط بیشتر هرچه ها سیاست این که است این بر تمایل امروز مدرن جوامع در

 این است، قدرتمندتر سیاست نهاد ها آن در که جوامعی در اما.دارد امور این در را دخالت حداقل سیاست نهاد و شده تزریق

 های بحران مهار در اول نوع جوامع که است داده نشان تجربه.شود می دیکته جامعه به و وضع نهاد این توسط ها سیاست

 در اما.کنند می حمایت ها  آن واز وضع را اجتماعی های آسیب با مقابله راهکارهای مردم چون.اند کرده عمل تر موفق اجتماعی

 در  که کند  تعیین هم را  ها آن  اجرایی  های  ضمانت  باید  کند،الجرم می  وضع  سیاست  نهاد  را  اجتماعی  های  سیاست  که  جوامعی

 .کند می پیدا ضرورت پلیس مثل سیاسی نظام حامی و قوانین حافظ نیروهای از استفاده حال این

 به دیدگان آسیب از حمایت وقتی نیز مورد دراین.است مربوط اجتماعی های سیاست نیزبه اجتماعی دیدگان آسیب از حمایت

 جامعه  یک مردم وقتی کند،اما می نگاه ها آن به خود منافع دیدگاه از نهاد گیرد،این می قرار سیاست نهاد اختیار در کامل طور

 قرار ها آسیب این متن در مردم چون.کنند می عمل تر کامل و تر عمیق پردازند،بسیار می دیدگان آسیب این از حمایت به

 .دارند قدرتمندی های انگیزه هستند بحران دچار که ازافرادی حمایت وبرای شناسند می خوب را ها دارند،آن

 تمامی در ه ها سازمان این.است دولتی غیر های وتشکل ها اجتماعی،سازمان دیدگان آسیب از حمایت راهکارهای از یکی  

 سازمان.کنند  می  ایفا  جوامع  حیات  در  مهمی  نقش  و  اند  کرده  پیدا  موثری  و  مختلف  کارکردهای  کنونی  عصر  در  دارند  ریشه  جوامع

 وگاه  دولت  دولت،منتقد  مشاور  مثل  مختلفی  های  نقش  اجتماعی،در  های  سیاست  اجرای  و  وضع  در  تاثیرگذاری  با  غیردولتی  های

 که فردی به منحصر های ویژگی با ها سازمان این.دارند فعالیت دولتها اجتماعی های سیاست اجرایی بازوی عنوان به حتی

 تر گسترده و تر فعال ها سازمان این که ای جامعه هر در رسد می نظر به و اند شده تبدیل مردم حکومت نماد به دارند،امروزه

 .نماید می تر یافتنی دست مردم بر مردم حکومت کنند،آرمان می عمل



 اجتماعی  شناسی  آسیب  در  بحث  مورد  موضوعات

 متعدد تحقیقات و پژوهشها. دارد کار و سر مشکالت و مسائل با عمدتا اجتماعی شناسی آسیب بحث اینکه است روشن آنچه

 .کندمی پیشنهاد مسائل آن حل برای را نظریاتی و دهدمی صورت آنها بروز علل و آسیبها این انواع شناخت برای

 در نیز جامعه یک جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی ویژگیهای ، جامعه یک هنجارهای و فرهنگ چون هاییزمینه اساس این بر

 ایزمینه  شرایط گرفتن نظر در بدون اجتماعی آسیبهای بررسی که چرا. گیردمی قرار اجتماعی شناسی آسیب مطالعات حوزه

 .بود نخواهد میسر جامعه یک

 کدامها آن کننده آشکار علل و ساز زمینه عوامل است؟ چقدر آن ثغور و حدود شود؟می شناخته آسیب عنوان به چیزی چه

 نظارت  و کنترل برای جامعه توانایی دارند؟ بیشتری گسترش سنین کدام در دارند؟ بیشتری گسترش  طبقات کدام در هستند؟

 شناسی  آسیب حوزه در که هستند سواالتی اینها همه کرد؟ مبادرت آنها کاهش به توانمی راههایی چه از است؟ چقدر آنها بر

 .گیرندمی قرار بررسی مورد اجتماعی

 اجتماعی  شناسی  آسیب  اهمیت

 مخربی   تاثیرات  که  روبروست  مشکالت  و  انحرافات  از  انواعی  با  خود  انحطاط  و  رشد  ،  فرهنگ  ،  خود  شرایط  با  متناسب  ایجامعه  هر

 سازد، هموار تعامل و ترقی بسوی را جامعه حرکت مسیر تواندمی عواملی چنین شناخت. دارد جامعه آن ترقی فرآیند روی

 عنوان  به. نماید کمک جامعه سالمت به حلهایی راه ارائه با عمل آن تداوم از جلوگیری و آنها عمل درک بر عالوه که بطوری

 روشن. است مطرح اجتماعی معضل یک هم و فردی مشکل یک عنوان به هم مساله این. بگیریم نظر در را اعتیاد مسأله مثال

 تواندمی آنها کنترل و اساسی علل شناسایی. شودمی جامعه بارآور انرژی و نیروها رفتن بین از به منجر اجتماعی سطح در است

 .کند هدایت جامعه سالم کار مسیر در ، نموده تجدید را جامعه رفته دست از نیروهای از بسیاری

 اجتماعی شناسی  آسیب  عمل  شیوه

 استفاده   خود  نظر  مورد  موضوعات  بررسی  برای  عملی  شیوه  از  ،  عللی  و  اجتماعی  هایحوزه   سایر  همچون  اجتماعی  شناسی  آسیب

 صورت  به ذهنی لحاظ از هم ، آسیبها و کجرویها زمینه در حلها راه و هازمینه ، علل بررسی و مطالعه برای عبارتی به. کندمی

 پژوهشهایی چنین. شودمی استفاده علمی پژوهشهای صورت به عینی تحقیق وسایل ابزار کمک به هم و خاص مفاهیم شناخت

 پژوهشها این زمان آن در البته. گرددمی باز پیش سال ۹۰ – 8۰ حدود به علمی تحقیق صورت به اجتماعی انحرافات پیرامون

 دقت که  هاییشیوه  از  شد تالش  و  شد  استوار  ترصحیح   ایشالوده  بر  پژوهشها  مدتی  از  پس  ولی.  اندداشته   بینانه  واقع  جنبه  کمتر

 .گردد استفاده دارند اجتماعی مشکالت برآورد در بیشتری اعتبار و

 در که تحقیق روش اصول از و شد معمول معتبر روشهای از استفاده و یابی اعتبار هایشیوه  شد، تهیه مختلف هایپرسشنامه

 یک سطح در مشکالت و انحرافات انواع زمینه در الزم اطالعات ترتیب این به. گردید استفاده دارد مفیدی کاربرد انسانی علوم

 برای   متکاملتری  هایشیوه  علوم  سایر  پیشرفت  همچون  و  کندمی  سیر  را  خود  تکاملی  سیر  فعالیتها  این.  گردید  آوری  جمع  جامعه

 .آیدمی بدست اجتماعی آسیبهای زمینه در ارزیابی و بررسی



 مناطق  گیریشکل  و  اخالقی  اجتماعی،  مالی،  فسادهای  آن،  هایدامنه  گسترش  و  اعتیاد  خانواده،  تهدید  طالق،  نشینی،حاشیه  فقر،

 هشدار تهدیدات این وجود به نسبت بارها اجتماعی علوم اندیشمندان و متفکران که هستند هاییآسیب  جمله از زابحران و حاد

 و حساسیت که چرا باشند حساس اجتماعی هایآسیب به نسبت حکومت ارکان و دولت مدنی، نهادهای و جامعه باید. دادند

 . نشود اجتماعی هایبحران  به منجر هاپدیده این تا کندمی کمک موقع به اقدامات

 نشان  اجتماعی  هایآسیب   موضوع  در  نظام  مسئولین  و  کشور  سران  با  رهبری در یک سال    معظم  مقام  سوی  از  جلسه  4  برگزاری

 که  دارد مشخص پیام یک اخیر، سال یک در رهبری مهم بسیار جلسات برگزاری.  است موضوع این باالی اهمیت دهنده

 است،  رویکرد  و  عزم  این  مکمل  آنچه  که  کرد  فراموش  نباید  و  است  اجتماعی  هایآسیب  حل  و  کاهش  برای  نظام  عزم  دهندهنشان

 . است اجتماعی مسائل حوزه در شهروندان همه و جامعه مشارکت و حساسیت

 توجه  باید. تست ایران جامعه در مزمن آسیب  ترینمهم اعتیاد دهد،می تشکیل را جامعه آن دوام جامعه هر نهادهای سالمت

 هایسرمایه و منابع تمام که شودمی جامعه در دیگری مزمن هایبیماری آمدن وجود به باعث اعتیاد، گسترش که داشت

 دست  از  اعتیاد  به  نسبت  را  خود  حساسیت  که  ایجامعه  متاسفانه  و  دهدمی  قرار  تاکید  مورد  را  جامعه  فرهنگی  و  انسانی  اجتماعی،

 . شد خواهد تبدیل کشنده هایآسیب  گیریشکل برای بستری به دهد

 فرهنگی   انقالب  عالی  شورای  به  اجتماعی هایآسیب  مسئولیت واگذاری

 انقالب  عالی  شورای  که  شد  آن  به  منجر  نهایتا  گذشته  سال  یک  کشوردر  مسئوالن  با  رهبری  معظم  مقام  مهم  بسیار  جلسات  نتایج

 .شوند اضافه شورا این ترکیب به دیگر مسئول چند و کشور وزیر شد مقرر و شود دارعهده نیز را اجتماعی مسئولیت فرهنگی

 گذاریهدف ششم برنامه کلی هایسیاست 57 بند در است، شده بیان روشن کامال اهداف ششم برنامه کلی هایسیاست در

 هایدستگاه  و  هاسازمان  یکایک  اهداف  کردن  مشخص  یعنی  حوزه  این  در  عمل  و  اقدام  و  شده  انجام  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  کمی

 برخوردهای هاریزی برنامه نیازپیش آنکه شرط به است حل قابل ایران بزرگ جامعه برای باشند بزرگ قدر هر هاآسیب .مسئول

 مسئله   هر  کنیم،  برخورد  گروهی  و  ایسلیقه   جناحی،  صورت  به  مسائلی  کوچکترین  با  اگر  که  چرا  باشد  غیرجناحی  و  ایغیرسلیقه 

 . شود تبدیل تهدید یک به تواندمی کوچکی

 غرب  در  جدید  خشن  هایچهره  آمدن  کار  روی

 روی دنیا در که جدیدی خشن هایچهره و باشد آمیزمخاطره دنیا برای تواندمی شده شروع آمریکا و غرب در امروز که اتفاقاتی

 رهبری  معظم مقام  سیاست  هستیم، اعتدال  و  عقالنیت  نیازمند  مهم  اتفاقات  در  همواره. کرد  کنترل  عقالنیت با باید  را  آمدند،  کار

  نموده  فراهم  مردم  برای  را  کردن  زندگی  بهتر  فرصت  و  کرد  دور  کشور  از  را  درونی  و  بیرونی  تهدیدات  که  بوده  این  همواره  دولت  و

 .کنند بدبین آینده به نسبت را مردم تهدیدات ندهیم اجازه و

 هاینهاد  اجرایی،  هایدستگاه  دانشگاه،  حاکمیت،  از  اعم  متفاوتی  هایضلع  تواند  می  اجتماعی  مسایل  حل  به  حاکمیت  امروز  توجه

 . شود ایجاد اجتماعی هایآسیب حل برای عزمی تا دهد قرار هم کنار را... و هارسانه مردمی،

 ضرورت  و  اندگرفته  نشانه  را  است  رسیده  جوش  نقطه  به  حاال  ایرانی  جامعه  در  که  اجتماعی  هایآسیب  از  مورد  12  از  بیش  رهبری

 سال  2۰  اجتماعی  هایآسیب  مسائل  به  نسبت  که  شدند  یادآور  مختلف  جلسات  در  رهبری  معظم  مقام»  اند؛کرده  بیان  را  آنها  حل



 موضوعات حیطه در که کسانی همه لذا شد،می پیگیری و بررسی باید پیش سال 2۰ در موضوع این واقع در هستیم، عقب

 . « دهند انجام را الزم اقدامات آنها حل به نسبت و دانسته مسئول مشکالت قبال در را خود باید دارند، مسئولیت اجتماعی

 اعتیاد، طالق،. دانست اجتماعی هایآسیب حوزه در حاکمیت هاینگرانی موارد ترینمهم را آنان توانمی که است موردی12

 جمعیت  افزایش خانوار، سرپرست زنان تعداد افزایش اجتماعی، انشقاق زندگی، سبک بیکاری، موادمخدر، مصرف الگوی تغییر

 12 این جمله از بزهکاری و نشینی حاشیه اجتماعی، هایآسیب  پیگیری و حل برای چابک سازمانی وجود ضرورت زندانیان،

 . باشد مهمی قدم تواندمی اجتماعی هایآسیب حل بحث در ترجدی شکل به حاکمیت ورود این، بر عالوه. بود مورد

 برخی که بود هاییقرمز خطر جز ایرانی جامعه در اجتماعی هایآسیب کنونی سیمای از تصاویر ارائه 8۰ تا7۰ دهه در که چرا

 هایقرمز خط شدن برطرف به توانمی حاال و شد می آنان حل برای گفتمانی ایجاد مانع بعضا و زدندمی دامن آن به مسئوالن

 هایدستگاه  دانشگاه،  حاکمیت،  از  اعم  متفاوتی  هایضلع  تواندمی  که  اتفاقی.  بود  امیدوار  اجتماعی  هایآسیب   دربحث  خودساخته

 . شود ایجاد اجتماعی هایآسیب  حل برای عزمی تا دهد قرار هم کنار را... و هارسانه مردمی، هاینهاد اجرایی،

 رهبری  با  نظام  مسئوالن جلسه  در  شده  مطرح  اجتماعی های  آسیب ترین  مهم  بررسی

 رهبری   که  بود  مهمی  مسائل  از  نیز  مسئله  این.  است  زندگی  سبک   موضوع  بر  اجتماعی  تغییرات  تأثیر  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی

 منجر اجتماعی تغییرات چگونه که دادند تشکیل جلسه چندین نیز آن از بعد و کردند مطرح شمالی خراسان به سفر در مفصال

 باید  ما  و  دهدمی  قرار  تأثیر تحت  را  ما سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  احواالت  تمام  زندگی  سبک  و  شودمی  زندگی  سبک  تغییر  به

 کنیم تعریف را مناسبی زندگی سبک اسالمی ایرانی رفتاری الگوهای با متناسب و کنیم تعقیب را موضوع این دائما

  نشینی  حاشیه

 مشهد  تهران،  شهرهای  یحاشیه  در  آنها  از  نفر  میلیون  سه  که  داریم  نشین  حاشیه  نفر  میلیون  11  حدود  کشور  در  حاضر  حال  در

 که هاییویژگی به توجه با محالت این که دارد وجود کشور در نشینی حاشیه محله 27۰۰ همچنین. کنندمی زندگی اهواز و

 دارند نیاز بیشتری خدمات ارائه و کنترل و مراقبت به دارند

 بیکاری

 که دارد وجود مناطقی یعنی نیست نرمال کشور سطح در آن  توزیع که داریم بیکار نفر میلیون نیم و سه حدود حاضر حال در

  موارد  از خیلی در که دهدمی  بروز خود از زیادی اجتماعی آثار بیکاری نرخ این. دارد وجود بیکاری صددرصد تا 5۰ از بیشتر

 شود اجتماعی هایتنش به منجر تواندمی

 اعتیاد و  مخدر مواد

 نفر میلیون ونیمیک به نزدیک ایمداده انجام مللسازمان هایشاخص بر مبتنی هایبرآورد صورت به که رسمی آمار اساس بر 

 پر مواد صنعتی مواد. است شده صنعتی مواد به تبدیل سنتی مواد از اعتیاد روند و دارد وجود کشور در مخدر مواد به معتاد

 میلیون نیم  و  پنج  تا  پنج  حدود   چیزی  کنیم  ضرب  نفر  چهار  یعنی  خانوار  بعد  در  را  نفر  میلیون ونیمیک  این  اگر  و  هستند  خطری

 هستند آسیب این گرفتار نفر



  ها  زندانی  آمار  افزایش

است  اعتیاد دلیل به هاسرقت درصد 46 و هاطالق  درصد 5۰ مستقیم،غیر و مستقیم صورت به زندانیان از درصد 6۰ حدود 

 رقم رقم، این. مانندمی زندان در که کسانی یعنی داریم رسوب نفر هزار2۰۰ تعداد این از که داریم زندانی نفر هزار 6۰۰ سالی

 باشد.. مخرب تواندمی که است باالیی

 مخدر مواد با  مبارزه

 مالی گردش است؛ نشده کنترل دارد موادمخدر که زیستی قدرت و سودآوربودن دلیل به شده انجام که هاییتالش رغمعلی 

 تولید مخدر مواد سال در تن 6۰۰۰ که است کشوری ما همسایگی در متاسفانه و است دالر میلیارد 5۰ دنیا در مخدر مواد

 تن 57۰ الی 56۰ حدود ۹4 سال در ما کشور در. شود منجر اجتماعی هایآسیب  چرخه یک به تواندمی مخدر مواد. کندمی

 داشتیم کشفیات افزایش درصد 15 که کردیم کشف مخدر مواد

 خانوار  سرپرست  زنان

 سرپرستی  با  ایرانی  هایخانواده  از  درصد  12,1  حدود  ۹۰  سال  در.  دارد  وجود  خانوار  سرپرست  زن  نفر  میلیون  نیم  دو  ما  کشور  در 

 از بعضی در اما شده کمتر طالق نرخ ۹4 و ۹3 هایسال در اینکه با. است توجه قابل بسیار رقم این که شدندمی اداره زنان

 است توجه قابل اندگرفته طالق  زندگی اول هایسال در که کسانی تعداد و شده منجر طالق  به هاازدواج درصد 36 تا محالت

  اجتماعی  های  آسیب مدیریت  در  ماندگی  عقب

 قبل سال 2۰ باید. هستیم عقب سال 2۰ ما:   فرمودند  اجتماعی های آسیب با مرتبط جلسات سلسله در رهبری معظم مقام

 قبال  در  قوا  همه.  دهند  انجام  را  الزم  اقدامات  باید  دارند  مسئولیت  حیطه  این  در  که  کسانی  همه.  کردیممی  پیگیری  را  مسئله  این

 این که کردند تأکید همچنین رهبری بداند، مبرا مسئله این از را خود تواندنمی هیچکس و هستند مسئول مسائل این

  به  را موضوع این بتوانیم باید ما. کنیم نگاه بیمار عنوان به آنها به نباید و هستند نظام مسئولین عائله اجتماعی دیدگانآسیب 

 .باشد نیز ما افتادگی عقب پاسخگوی که برسانیم ایمرحله 

 اجتماعی  های  آسیب  با  روبرو شدن  های  اولویت

 کسب موفقیت درصد 5 سال هر باید ما فرمودند و بود اعتیاد و مخدر مواد آن جمله از که کردند مشخص معیارهایی رهبری

 سوم، اولویت طالق  دوم، اولویت نشینی حاشیه اول، اولویت اعتیاد و مخدر مواد فرمودند بندیاولویت در همچنین ایشان. کنیم

 هاییآسیب  تردقیق بررسی آیدمی ادامه در آنچه حال این با. هستند پنجم اولویت خاص مناطق و چهارم اولویت هابزهکاری

  دهدمی را آن از تری روشن تصویر و شده بررسی جلسه این در که است

 ایران  در  زندگی  به  دوام  نرخ  کاهش  و  طالق

 طالق حال این با. بودند کرده نگرانی ابراز ، آن درباره رهبری معظم مقام که نیست باری نخستین ایران جامعه در طالق بحث

 از  یکی درصد 2 طالق  خام نرخ با ایران اکنون هم. است رسیده اخیر هایسال در خود مقاطع ترینبحرانی از یکی به ایران در



 هایچالش اقتصادی، و اخالقی رفتاری، هایچالش از پس حاال و دارد منطقه کشورهای در را طالق  زمینه در آمارها باالترین

 .است گذارتأثیر افزایشی روند این بر نیز، شهری زندگی جدید سبک مانند دیگری

 جمعیت مسائل در شاخص این. است طالق  در زندگی دوام شاخص آید،می چشم به ترکم زمینه، این در که هاییچالش از یکی

 .است طالق ی واقعه وقوع تا ازدواج مدت بر ناظر و گیردمی قرار بررسی مورد طالق و ازدواج واقعه شناختی

 از سال دو تا یک از پس آن درصد 11 و سال یک از کمتر ایران، در هاطالق  درصد 14 حدود شاخص، این بررسی براساس

. دهدمی رخ مشترک زندگی از سال 5 از کمتر در ایران در هاطالق  درصد 5۰ از بیش مجموع در. دهدمی رخ مشترک زندگی

 در شده ثبت هایطالق  در مشترک زندگی مدت میانگین اکنون  هم. است تربحرانی کشور، هایاستان برخی در اما اتفاق  این

 طرف از. کنندمی تجربه را سال 7 زیر میانگین اردبیل و جنوبی خراسان کردستان، ایالم، هایاستان اما است سال 8 کشور کل

 ثبت هایطالق  در مشترک زندگی مدت طول میانگین دارای البرز و تهران مازندران، اصفهان، سمنان، یزد، هایاستان دیگر،

 هایسال از کمتر 1388 و 1386 هایسال در زندگی دوام شاخص که است شرایطی در اتفاق این. هستند سال 8 باالی شده

 .است بوده 13۹4 سال اول ماهه ۹ و 13۹2

 مخدر  مواد  به  اعتیاد  روزروزبه  افزایش

 یک  حدود دهد،می نشان ایران در آمارها ترینجدید. شودمی تصور که است چیزی آن از فراتر ایران در اعتیاد اوضاع وخامت

 ابتدای   از  نیز  نفر  هزار  8۰۰  و  میلیون  4  از  بیش.  دارد  وجود  کشور  در  مخدر  مواد  به  وابسته  و  دائمی  معتاد  نفر  هزار  325  و  میلیون

 نشان مخدر مواد با مبارزه ستاد هایبررسی چنین هم. اندشده بازداشت مخدر مواد به مربوط جرایم براساس امروز به تا انقالب

 جمعیت درباره اما.اندداده تشکیل اعتیاد عمومی بحث در آقایان را درصد ۹1 و بانوان جمعیت را تعداد این درصد ۹ دهد،می

 مطالعاتی  در  بهداشت  وزارت  پوشش  زیر  هایدانشگاه  همچنین  و  علوم  وزارت  هایدانشگاه  پوشش  زیر  دانشجویان  هم  دانشجویی،

 .دارد وجود دانشجو قشر بین مخدر مواد سوءمصرف که شده مشخص دادند، انجام ۹1 سال در که

 هزار 183 ساالنه. است داشته افزایش هم معتاد زنان تعداد و رسیده سال 18 به سال 22 از مخدر مواد مصرف سن حال، این با

 نفر 375۰ از بیش مخدر مواد با مبارزه راه در دیگر سوی از. دهندمی دست از را خود جان مخدر مواد مصرف علت به هم نفر

 65  است، شده مشخص نیز، اعتیاد حوزه در ایرشته  میان هایبررسی براساس این بر عالوه. اندشده جانباز نفر هزار 12 شهید،

 تصویر  این. هستند  مرتبط اعتیاد به همه هاخشونت  درصد 23 منکرات، درصد 2۰ ها،طالق  درصد 55 ها،همسرآزاری  درصد

 هستند  دکتری  حتی  و  لیسانس  فوق  و  لیسانس  مدرک  دارای  اعتیاد،  گرفتار  افراد  از  درصد  21  که  است  شرایطی  در  اعتیاد  از  کلی

 . ندارد صحت هستند، سوادبی معتادها بگویند گذشته مانند که تصور این و

 صنعتی  مواد  سمت  به  گزارش  و  مخدر  مواد مصرف  الگوی تغییر

 کمتر. است ایرانی جامعه در مخدر مواد مصرف الگوی تغییر کرده مواجه تریجدی خطر با را  اعتیاد مقوله که ایمسئله دیگر

 مواد   سومصرف  براساس  که  کند  روایت  هاجرم  یا  جنایات  از  که  خبری  نباشد هاروزنامه   در  حوادث  صفحات  که  آیدمی  پیش  روزی

 براساس، دهدمی نشان دانشگاهی هاینهاد سوی از چه و دولتی هاینهاد سوی از چه متعددی هایبررسی. است داده رخ مخدر

 مصرف روش تغییر و حشیش شیشه هروئین، مانند موادی به تریاک از مصرفی مادۀ تغییر ازحاکی مصرف الگوی تغییرات روند



 هم مواد مصرف سن کاهش و بوده تزریق و خوردن همچون تریساده هایروش به تدخین همچون  دشواری هایروش از مواد

 . شودمی مشاهده

 زنان  بیکاری  نرخ  شدن  دوبرابر  و  بیکاری  رشد

 مرکز  آمار  جدیدترین  براساس  اکنون  هم.  خوانندمی  هاآسیب   سایر  برای  منشاءی  عنوان  به  اجتماعی  پژوهشگران  برخی  را  بیکاری

 در اوضاع اما. است درصد1۹,4 زنان و ۹,3 مردان برای نرخ این و است درصد 11 ،13۹4 سال بیکاری نرخ میانگین ایران آمار

  در بیکاری نرخ تغییرات بیانگر  ۹4 سال کار نیروی گیریآمار طرح نتایج چکیده کهطوری  به. است ترمتفاوت ایران هایاستان 

 .کنندمی لمس را رقمی دو بیکاری استان 22 حدود استان 32 میان از  کهطوری  به. است کشور استان 22

 این به دیگر استان سه حدود سالیک در یعنی. بود استان 1۹ حدود ۹3 سال در رقمی دو بیکاری نرخ با هایاستان تعداد

  همچنین . بودند  کشور  استان  ُپرکارترین  شرقی  آذربایجان  و بیکارترین  بویراحمد  و  کهکیلویه   حاضر  حال  در.  شد  اضافه   هااستان 

 .است شده بدتر ۹3 سال به نسبت استان 4 در بیکاری وضعیت آمار مرکز هایگزارش  طبق

 هایاستان  ُپرکارترین  و  بیکارترین  درصد  7,3  با  شرقی  آذربایجان  استان  و  درصد  17,7  با  بویراحمد  و  کهکیلویه  استان  میان  این  در

 داشته  افزایش  ۹4  تا  ۹3 هایسال  فاصله در یزد  و  بویراحمد  و  کهکیلویه  رضوی،  خراسان  هایاستان  در  بیکاری  نرخ.  بودند  کشور

 .است

 اجتماعی انشقاق  یا  شکاف   از  نگرانی

 ایجاد برای اقدامات برخی منفی تأثیرات و مدرن و سنتی زندگی میان شکاف بر ناظر اجتماعی مفهوم از اجتماعی شکاف

 مسبب  سیاسی  ساختار  و است  اجتماعی  هایشکاف  از  دسته  آن  بر ناظر  مفهوم این.  است  اجتماعی  زندگی  در  اساسی  هایشکاف

 اجتماعی  ابعاد  هم  و  دارد  ایگسترده  ابعاد  شودمی  مطرح  ایرانی  جامعه  در  اجتماعی  شکاف  بحث  از  امروز  آنچه  حال  این  با.  است  آن

  مسئوالن   توجه  مورد  آیدمی  چشم  به  ایران  جامعه  در  مفهوم  این  از  پیش  از  بیش  آنچه  اما.  گیردمی  بر  در  را  آن  سیاسی  ابعاد  هم  و

 . است آن طبقاتی ابعاد است،

 خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  درصدی  50  رشد

  سال  در نفر هزار  2۰۰ و میلیون یک ،7۰ سال در خانوار سرپرست زنان تعداد دهد،می نشان بهزیستی سازمان رسمی هایآمار

 رشد  دهندهنشان  که  یافته  افزایش  هزار  5۰۰  و  میلیون 2  به ۹۰  سال  در آمار  این  که  است  بوده  نفر  هزار  6۰۰  و  میلیون  یک  ،85

 .است اجتماعی آسیب این درصدی 55

 مهاجرت  جنگ، اعتیاد، طالق، مانند اجتماعی هایآسیب  جمله از گوناگون دالیل به که هستند بسیاری زنان امروزه ایران، در

 یک معنوی و مالی اداره سنگین مسئولیت تنهایی به و داده دست از را خود همسران زوجات، تعدد یا کار وجویجست  برای

 ساززمینه  که  عاملی  ترینمهم  شاید  و  هستند  مالی  مسائل  و  فقر  مشکالت  درگیر  زنان  این  از  زیادی  بخش.  دارند  برعهده  را  خانواده

 . است خانوار سرپرست زنان بیکاری کند،می تقویت را مسئله این سازبودنآسیب 

 جدید  زندانی  هزار  600  سالی



 افراد علیه اقدامات و سرقت اعتیاد، بین، این در که شوندمی هازندان  روانه نفر هزار 6۰۰ ساالنه دهد،می نشان رسمی هایآمار

 . است کشور هایاستان ترینبد از تهران اوضاع بین این در. کندمی زندان به محکوم را افراد که است دالیلی بیشترین

 سرقت مخدر، مواد موجود آمارهای طبق و دارد وجود 277 و هزار 32 حاضر حال در تهران، در قضائیه قوه رسمی آمار براساس

 مخدر، مواد محکومان نفر هزار 14 تهران استان زندانیان مجموع  از  و است تهران استان اول جرم سه اشخاص، علیه جرائم و

 .هستند اشخاص علیه جرائم نیز نفر 24۰۰ و سارق  نفر ۹5۰۰

 .آیند  کار  پای توان  تمام با  و  کنند  وظیفه  احساس  باید  ها  دستگاه  همه  اجتماعی  های  آسیب  موضوع  در

 خواهد  قرار تاثیر تحت را جامعه آحاد همه آن ویرانگر سیل  نشویم ورود عملیاتی صورتبه و نکنیم تدبیر خصوص این در اگر

 اعالم  و  تکلیف رفع  روی  از  ای،  کلیشه  اداری،  چشم  به  آن  به نباید ها  دستگاه  همه  و  کرده تر  سنگین  مارا  مسئولیت امر  این.:  داد

 وارد دل و جان با ها دستگاه تمام است ضروری و بوده افزایش حال در روز به روز اجتماعی های آسیب. کنند نگاه عمل و آمار

 .باشد آنها اصلی های برنامه جزو موثر اقدامات و پیشگیرانه کارهای و شوند کارزار

 را مردم ها دستگاه باید و شود نمی احصاء مشکالت پایین به باال از نگاه با: افزود شود، نمی حل مشکل نیایند کار پای مردم اگر

 .باشند داشته ها دستگاه های برنامه کردن عملیاتی در تری پررنگ نقش مردمی هدف های گروه و کنند همراه خود با

 باورهای افزایش در روحانیت نقش. است ایرانی های خانواده بین در دینی های پایه کردن سست نظام دشمنان اهداف از یکی

 جوانان  ارتباط  میزان  کاهش.  باشد  تخصصی  و  کارشناسی  کامال  کار  این  که  ای  گونه  به.  است  سازنده  و  مهم  بسیار  جامعه  در  دینی

 ماه در .یابد افزایش جوان قشر خصوص به جامعه مختلف اقشار با روحانیون ارتباط میزان باید و است خطر زنگ روحانیت با

 و هستیم جامعه در منکرات و ها سرقت جرایم، میزان کاهش شاهد جامعه در دینی باورهای شدن زنده دلیل به رمضان مبارک

 .نگهداریم زنده را دینی باورهای این باید

 صرف  دیدگاه  از  باید  و  است  محسوس  اجتماعی  های  آسیب  شناسی  آسیب  در  انسانی  علوم  های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  خالی  جای

 عملیاتی برنامه و کنند ورود اجتماعی های آسیب حوزه در باید و دارند فراتری نقش ها دانشگاه. شوند خارج محوری وهشپژ

 پیشنهاد مهم بسیار راه این در .کنند گوشزد و رصد را مختلف های دستگاه اجرایی های برنامه ایرادات آن کنار در و دهند ارائه

 با هست که محدودی انرژی تا شود ایجاد اجرایی های برنامه تاثیرگذاری میزان رصد برای دانشگاه توسط پایش گروه است این

 .نرود هدر بیهوده های برنامه اجرای

 آگاه با است الزم و باسند مفید ها آسیب این کاهش در توانند می رسانی اطالع راستای در مختلف های رسانه و سیما و صدا

 و ترین اساسی بعنوان بوم و مرز این فرزندان تربیت در پرورش و آموزش کنند . نقش تالش مردم عمومی آموزش و سازی

 زندگی  های  مهارت  کودک  مهد  مقطع  از  باید  و  گیرد  می  شکل  پرورش  و  آموزش  از  انسان  هر  خمیرمایه   چون  است  ترین  محوری

 وجود   بحرانی  کنند  احساس  که  جا  هر  و  رصد  را  ها  آسیب  اطالعاتی  های  دستگاه  بایستی  راه  این  شود. در  داده  آموزش  کودکان  به

 .گیرد انجام پیشگیرانه اقدامات تا کنند معرفی را آن های گلوگاه و شناسایی را آن دارد

 حال در و شده رد اجتماعی بحران از اعتیاد: گفت توان می است اعتیاد دلیل به ها سرقت درصد درصد 7۰ اینکه به توجه با

 انتظار حاضر حال در و گرفته صورت کافی قدر به موضوع پژوهشی و نظری مباحث به پرداختن.است امنیتی بحران به تبدیل

 .گیرد انجام مساله به عملی اقدامات و جدی ورود است



 از یکی حاضر حال در.  است انکار قابل غیر ضرورت یک نیز جوانان بین در نشاط و شور افزایش و فراغت اوقات سازیغنی

 طریق  از جدید مخدر ماده نوع 5۰ ساالنه که طوریبه است سایبری فضای از دشمنان استفاده سوء ما هایدغدغه و مشکالت

  صورت  به و شده خارج دفاعی و پشتی الک حالت از باید مخدر مواد و اعتیاد معضل با مبارزه برای. شودمی معرفی اینترنت

 است شده تبدیل اجتماعی بحران به اکنون اجتماعی هایآسیب از برخی. دهیم نجات را جامعه و کنیم عمل انقالبی و تهاجمی

 خواهد محسوب ما جامعه برای جدی خطری نباشیم، پیشگیری دنبال به و نشود حل ایریشه  صورت به مسائل این اگر و

 طالق،  آمار  که  نیست  زیبنده  ما  اسالمی  جامعه  برای  و  است  شده  تبدیل  اجتماعی  بحران  به  اکنون  اجتماعی  هایآسیب  برخی.شد

 مساله اگر.نیازمندیم ملی برنامه و عزم به اجتماعی های آسیب  حل برای. کند پیدا افزایش اخالقی هایناهنجاری و اعتیاد

 شد خواهد محسوب ما جامعه برای جدی خطر نباشیم پیشگیری دنبال به و نشود حل ایریشه  صورت به اجتماعی هایآسیب 

 .کرد نگریبخشی نباید معضل این حل برای و

 شودمی پرداخته اجتماعی هایآسیب  موضوع به وقتی.  است زننده و نامطلوب بسیار مسئوالن برخی بین در شعارزدگی رواج

 حل  معضالتی چنین کردن نگرانی اظهار با. کنند می نگرانی و تاسف اظهار صرفا ربطذی مسئوالن برخی شاهدهستیم گاه

 به موضوع این در دخیل نهادهای همه همکاری با و اجتماعی هایچالش کردن امنیتی از دور به و ملی عزم با باید. شودنمی

 .رساند حداقل به را اجتماعی هایآسیب  ایریشه  صورت

 وجود   ارزشی  نگاه  پذیرآسیب  اقشار  به  اسالمی  انقالب  در.  است  پذیر  آسیب  اقشار  به  رسیدگی  در  بهزیستی  سازمان  وظایف  از  یکی

 و معیشت بهبود برای را خود تالش نهایت جامعه، از قشر این مشکالت به رسیدگی به مرتبط نهادهای است شایسته و دارد

 داشته  اندرکار دست نهادهای سایر و دولت با بیشتر همکاری باید  اسالمی شورای مجلس بین این در و دهند انجام آنها زندگی

 .باشد

 و اعتیاد خودکشی، طالق، چون ها ناهنجاری برخی از پیشگیری و اجتماعی امور در( نهاد مردم های سازمان) ها سمن فعالیت

 های انجمن این.باشد داشته فراگیر معضالت این کاهش روند در و جامعه در تواند می گذاری اثر و محسوس تاثیر کاری بزه

 با و گرفته فرا را دیده آسیب افراد با برخورد شیوه اجتماعی، ناهنجار های موضوع مورد در کافی اطالعات کسب با نهاد مردم

 توانند  می بحران وقوع از پس حتی و پیش ادعا بی مددکاران این.روند می مشکل دارای افراد این یاری به کافی توان و بینش

 اجتماعی های آسیب یا جرم بروز .بردارند مسئوالن دوش از را باری و آمده دولت کمک به جامعه در خود نقش تثبیت بر عالوه

  شود منجر عمومی گاه و خانوادگی فردی، روانی و اجتماعی های آسیب بروز به ناخواه خواه هنجارشکن افراد برخی سوی از

  شود  می  آسیب  دچار  مسئولیت  بی  جامعه

  این  از نجات برای و شود می فراهم ها آسیب بروز برای بسترها که است طبیعی  است شده مسئولیتی بی دچار که ایجامعه

 . داد دخالت مسائل حل در را مردم باید پایین، به باال از مدیریتی های تصمیم جای به پایان،بی چرخه

 به  اجتماعی  مسائل  در  مردم  حضور  و  نقش  که زمانی  از  اما  شد،می  حل  مردم خود  توسط  جامعه  هایگرفتاری  از  بسیاری  گذشته

 باید که شد بیشتر اجتماعی هایآسیب شدند، رانده خانه گوشه به اجتماع دل از آنها و شد کمرنگ دولت های برنامه واسطه

 از نباید اجتماعی هایآسیب در مداخله جنس . دانست مردم اجتماعی انزوای و طرد از ناشی را مشکالت این بروز بیشتر ریشه

 نهادهای  حالیکه  در  شودمی  بدتر  روز   هر  جامعه  وضع  برخورد  شیوه  این  با  که  چرا  باشد  بودجه  و  قانون  تعیین  و  اداری  انتظامی،  نوع



 تا کنند پیدا را الزم و قوی مشارکت قضایی و اجرایی  ، گرایی قانون جنبه سه هر در باید شهروندی حقوق  ساماندهی در مدنی

 . شود اتخاذ اجتماعی مهم های تصمیم مردم افزایی هم با

 و باشند دخیل ها سازمان  از بسیاری اجتماعی های آسیب کردن  کن ریشه  و بروز در که داشت توجه نیز نکته این به باید البته 

 مردم های انجمن و ها شهرداری و بهزیستی اجتماعی، تامین اجتماعی، رفاه و کار تعاون، همچون هایی دستگاه دیگر بیان به

 و هاسازمان بودجه با مستقیم ارتباط اجتماعی هایآسیب  کاهش در موفقیت به رسیدن. شوند وارد ها موضوع این به نهاد

 نکنیم، بررسی و رصد درست را هاریشه  این اگر که دارند اجتماعی های ریشه مشکالت این بلکه ندارد مرتبط هایتشکل

 معلول،  یک  عنوان  به  اجتماعی  های  مشکل و  ها  آسیب.  دهیم  انجام  خور  در  اقدامی  دولتی  ساختار  یک  وجود  صرف  به  توانیمنمی

 پیش در اجتماعی غیر حل راه و مداخله اجتماعی هایآسیب حل برای نباید ما و است اجتماعی مشارکت نبود پرورده و زاده

 . باشد همراه مداخله فرصت ایجاد و مردم به اتکا با باید مداخالت بلکه بگیریم

 

 

  ها  سمن  خاص  های  ویژگی  از قانونمندی  و  بودن  خودجوش

 کنند  می  فعالیت  مختلف  های  حوزه  در  انتفاعی  غیر  و  داوطلبانه  بصورت  که  هستند  دولتی  غیر  های  سمن  نهاد  مردم  های  سازمان

 مشترک، تعهد  و  هدف  ها سمن  ویژگی  مهمترین.  است  آنها های  برنامه قانونمندی  و  بودن  جوش  خود  آنها  های ویژگی  از  یکی  و

 . است مستقل شخصیت و هویت پذیری، مسئولیت و خالقیت آزادی مشارکت، جذب مشخص، های برنامه تدوین

 فراغت  اوقات  سازی  غنی  به  کمک  جوانان،  های  توانمندی  و  استعدادها  رشد  بروز  امکان  و  فرصت  ایجاد  جوانان،  اجتماعی  مشارکت

 عرصه در جوانان جایگاه و نقش اعتالی جوانان، بالقوه های توانایی پرورش و جویانه مشارکت های گرایش به دادن جهت و

. است جوانان بین در اجتماعی های آسیب از پیشگیری جهت اهداف مهمترین آنها قابلیت و انرژی  از استفاده و جامعه مدیریت

 ارج و باوری خود روحیه خالقیت، ورود برای را زمینه تواند می فعالیت، موضوع به توجه با جوانان های فعالیت کردن هدفمند

 رفع حد در ها تشکل ماندن کوچک ها، سمن در پشتیبانی و مالی منابع نبود. کند فراهم جوانان سازنده های اندیشه به نهادن

 اتاق نبود و افزایی هم و مشارکت عدم آنها، کردن عمل ای جزیره و دولت به ها سمن وابستگی خود، اعضای نیازهای رجوع و

 . هستند روبرو آن با ها تشکل که است تهدیدهایی یا آسیب مهمترین از مشترک فکر

 بعنوان مردم خود که آنجا از هستند، مالی منابع کمبود با اجتماعی های فعالیت در موثر و مند دغدغه افراد از متشکل ها سمن

 بیشتری   اهتمام  باید  هستند  ها  سمن  از  معنوی  و  مادی  حمایت  و  پذیرش  جهت  در  دولت  سپس  و  ها  سازمان  این  یاوران  مهمترین

 اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف  های  صحنه  در  جوانان  موثر  و  فعال  مشارکت  برای  را  الزم  زمینه  باید  دولت.  باشند  داشته  قشر  این  به

 برخاسته   چون  ها  سمن.  کند  فراهم  را  اجتماعی  های  نارسایی  و  ناهنجاری  و  ها  مشکل  رفع  یا  کاهش  چون  مهمی  مسائل  در  ویژه  به

 پیشگیری برنامه موفقیت که آنجا از و دهند افزایش را افراد پذیری مسئولیت و مشارکت انگیزه توانند می و هستند مردم دل از

 های  فعالیت  در  آنها  گسترده  حضور  برای  را  الزم  بستر  توان  می  است  مردم  گسترده  حضور  نیازمند  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  و

 محدویت وجود با ها سازمان این که آنجا از و است آگاهی نبود اجتماعی های آسیب بروز عوامل از یکی. کرد فراهم اجتماعی

 سطح افزایش.دارند ها آسیب کاهش در مهمی نقش هستند، نوآوری و خالقیت منشاء اعتباری و آموزشی موانع فرهنگی، های



 که است دولتی های سازمان و نهادها همکاری مستلزم امر این  و است میسر مختلف های ایده و ها برنامه ارائه با جامعه آگاهی

 رونق   را  آنها  فعالیت  ها  سازمان  این  برای  امکانات  کردن  فراهم  و  مالی  حمایت  مشاوره،  همکاری،  ها،  سمن  به  مسئولیت  واگذاری  با

 . بخشند

 شاهد ها، سمن حمایت برای مرجعی نبود دلیل به ولی است گرفته صورت ها سمن فعالیت توسعه برای که هایی اقدام وجود با

 اقدام  هر موفقیت. است مانده دولتی ها، فعالیت از بسیاری هنوز و هستیم زمینه این در دولتی های ارگان از برخی کارشکنی

 هایی مجموعه ها سمن که آنجا از و است آنها فعالیت رساندن بالفعل و نهاد مردم های سازمان پررنگ حضور نیازمند اجتماعی

 تا  یابند  دست جامعه  در  خود  اصلی  جایگاه  به  باید  ها  سمن. بجوشند  مردم  درون  از  و جامعه  نیاز  اساس  بر  باید  هستند  محور  نیاز

 . دهند گسترش امکانات داشتن اختیار در با را خود های فعالیت بتوانند

  است  متغیر جامعه  هر  فرهنگ نوع  به  بسته  اجتماعی  های  آسیب  بروز  ضعف  و  شدت

 شکل  چگونگی  آن  مهمترین  که  دارد  بستگی  متعددی  عوامل  به  شود  مطرح  آسیب  یک  عنوان  به   ای  جامعه  هر  در  اشتباه  اقدام  هر

 وهله  در  شود  مشکل  دچار  جامعه  هر  در  فردی اگر.  است  جامعه  آن  مذهبی  باورهخای و اقتصاد  اجتماع،  فرهنگ، وضعیت  گرفتن

 آن  اشاعه از جلوگیری و راهکار دنبال به سپس و است هایی حوزه چه در کمبود از ناشی امر این که کرد بررسی باید نخست

 رفت

 

 در حوزه آسیب های اجتماعی چه باید کرد؟چندگانگی و موازی کاری 

 چه  کنند؟می  چه  متولی  نهادهای  /است  ویژه  اتفاق  یک  است،  اجتماعی  هایآسیب  حوزه  در  دادنرخ  حال  در  ایران  در  چهآن      

 در  کشور  در  که  چهآن  و  است  وسیع  ایران  در  اجتماعی  هایآسیب  گفت  توانمی  پژوهشی،  فعالیت  این  نتایج  به  توجه  کرد؟با  باید

 مانند زدهبحران  کشور یک در حتی دنیا؛ کجای هیچ در حال، زمانی ظرف در یعنی است؛ ویژه اتفاق یک است، دادنرخ حال

 .نیستیم هاییپدیده چنین وقوع شاهد افغانستان،

 اجتماعی،  هایآسیب   شدنزنانه   مفهوم  طرح  آن  تبعبه  و  اجتماعی  هایآسیب   مقوله  شدنپررنگ   و  شدنمطرح  با  اخیر  هایسال  در

 مسئول، مراکز تعدد رغمعلی. اندشده هاآسیب این مدیریت و پیشگیری برخورد، گذاری،سیاست متولی نهادهایی و هادستگاه

 تردقیق هایبررسی و توجه ضرورت که امری هستیم؛ آن گوناگون ابعاد در هاآسیب این روزروزبه افزایش شاهد همچنان

 در نیز درستی هایگذاری سیاست گذاری،سیاست و پژوهشی نهادهای ارتباط با و ادامه در تا طلبدمی را علمی و کارشناسی

 مرجع چند قانونی، وظایف براساس اجتماعی هایآسیب  حوزه در پذیرد.ما صورت اجتماعی هایآسیب از پیشگیری نیز و مقابله

 جمهوری ریاست مخدر مواد با مبارزه ستاد عنوان با ستادی مخدر مواد حوزه در. هستند کار به مشغول حوزه این در که داریم

 ستاد،  دبیرکل  زمانی  مقطع  یک  در  گذشته  در  است؛  کشور  وزیر  آن  دبیرکل  و  جمهوررییس  آن  رییس  که  است  فعالیت  به  مشغول

 . کندمی فعالیت ملی سطح در و دارد اصلی عضو دستگاه 2۰ حدود ستاد این. بود ناجا

 اجتماعی هایآسیب مدیریت  دیگر  متولیان اجتماعی؛تأمین  و  رفاه  عالی  شورای  و  کشور  اجتماعی  شورای



 با و است کشور وزیر شورا این رییس. است کشور در اجتماعی هایاسیب مدیریت متولی نهاد دومین کشور اجتماعی شورای

 و رفاه عالی شورای همچنین. شودمی تشکیل مجریه و قضاییه قوه مجلس، نمایندگان مختلف، قوای نمایندگان حضور

 نداشت  زیادی  جلسات  تشکیل  شورا،  این  اگرچه  داریم؛  زمینه  این  در  دیگر  گذارسیاست   مرجع  یک   عنوان  به  نیز  را  اجتماعیتأمین

 که سالمت گذاریسیاست شورای همچنین. است حوزه این در رسمی و قانونی شورایی اما نداشت، حوزه این در باالیی ورود و

 و مجلس نمایندگان حضور با که است اجتماعی هایآسیب  مدیریت زمینه در دیگر شورایی است، بهداشت وزارت آن متولی

 . شودمی برگزار ربطذی هایدستگاه

 اجرا  حوزه  در  متولی  سازمان  فراگیرترین  و  ترینتخصصی  ترین، بزرگ  بهزیستی

 جامع  نظام  ساختار  قانون  اساس  بر  نیز  سازمانی  حوزه  در  است،  خانواده  و  زن  از  صیانت  ملی  ستاد  زمینه  این  در  دیگر  متولی  مرجع

 سطوح تمام یعنی. است اجتماعی تأمین و رفاه کار، خانهوزارت موضوع این با مرتبط دستگاه ترینبزرگ اجتماعی، تأمین و رفاه

 در  همچنین.  دارند  قرار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نظارت و  گذاریسیاست  وظایف  جزو اجتماعی  هایآسیب   از  پیشگیری

 پیدا ورود پیشگیری مختلف سطوح در که است بهزیستی سازمان سازمان، فراگیرترین و ترینتخصصی ترین،بزرگ اجرا حوزه

 اجتماعی  هایآسیب   از  مراقبت  و  پیشگیری  کل  اداره  در  و  سالمت  کل  اداره  حوزه  در  مشاوره،  حوزه  در  نیز  وپرورشآموزش.  کندمی

 . دارد برعهده را مسئولیت این

 محالت یا غیررسمی هایگاهسکونت حوزه در. باشد می اجتماعی هایآسیب  مدیریت زمینه در دیگر متولی سازمان علوم وزارت

 همچنین . دارد مسئولیت قانون طبق شهرسازی و راه وزارت نیز است اجتماعی ابعاد آن محورهای از یکی که شهری ناکارآمد

 دستگاهی عنوان به کشور وزارت و هااستانداری  .دارند فعالیت مجازی فضای حوزه در مجازی فضای ملی مرکز و ارشاد وزارت

 نیروی   تهران،  شهرداری  ویژهبه  ها؛شهرداری .  دارند  برعهده  زمینه  این  در  هاییمسئولیت   کشور،  اجتماعی  شورای  تحت  نه  و  مستقل

 اساسی قانون مطابق جرم وقوع از پیشگیری حوزه در قضاییه قوه. هستند درگیر حوزه این در هم دادگستری وزارت و انتظامی

 سالی چند احمر هالل جوانان سازمان. است فعال سه و دو سطح پیشگیری بخش در نیز هازندان سازمان و داشته، مسئولیت

 هاییمسئولیت هم صداوسیما و کرده ورود اجتماعی هایآسیب  از پیشگیری بخش در جوانان، هایتشکل  عرصه در که است

 . دارد

 دولتی  هایسازمان  و  نهادها  کنار  در  غیردولتی بخش  فعالیت

 ها،دانشگاه علمی، بخش در دارند، فعالیت حوزه این در هارسانه و غیردولتی بخش دولتی، هایسازمان و نهادها این کنار در

 بخشی  در.  هستند  درگیر...  و  روانشناسی  نظام  سازمان  مددکاری،  انجمن  شناسی،جامعه  انجمن  مثل  دانشگاهی  -علمی  هایتشکل

 . کندمی پیدا ورود قانونیپزشکی سازمان شود،می قضایی سیستم به نظر ارایه و تشخیص به مربوط که هافعالیت از

 تمام.نداریم  واحد  مدیریت  تر  دقیق  معنای  به  و  است  اجتماعی  هایآسیب  مدیریت  حوزه  درگیر  حاکمیت  ارکان  تمام  گفت  توانمی

 رغمعلی: داشت اظهار نیست، خوبی وضعیت وضعیت، چراکه اند؛شده اجتماعی هایآسیب  مدیریت حوزه درگیر حاکمیت ارکان

 گذاریسیاست  حوزه در که واحدی مدیریت و نیست اجتماعی هایآسیب  گویپاسخ کشور در نهادی هیچ ها،فعالیت این تمام

 اجتماعی هایآسیب  حوزه در مشخصی اجتماعی سیاست حتی ایران در کهاین دیگر مهم نکته. نداریم کند، ایفا نقشی بتواند

 این در واحدی مدیریت چراکه  ؛...و است، اجتماعی اورژانس روز یک است، منکرات روز یک است، ارشاد گشت روز یک. نداریم



 شویم،می وارد وقتی هم هاشهرستان و هااستان  در. نیست مشخص بخش این در گذاریسیاست نقش و ندارد وجود زمینه

 .شودمی بدتر وضعیت

 کشور  در  اجتماعی  هایآسیب  وضعیت  از  توصیفی

 آن  رأس یک که کنیممی رأسی سه مثلث یک از صحبت درحقیقت کنیم،می اجتماعی هایآسیب مدیریت از صحبت وقتی

 سطح در که مصادیقی بین باید که است محتوایی رأس یک و مسئول هایسازمان  رأس یک است، موجود مصادیق و هاآسیب 

 . کند ایجاد پیوند مسئول هایسازمان و بینیممی شهرها و خیابان

 شناسیجامعه  انجمن  توسط  که  است؛پژوهشی  ویژه  اتفاق  یک  است،  اجتماعی  هایآسیب   حوزه  در  دادنرخ  حال  در  ایران  در  چهآن 

 پژوهشی، فعالیت این نتایج به توجه با  که شده چاپ جلد ۹ در آن مقاالت مجموعه ۹3 درسال و  است گرفته صورت ایران

 یعنی است؛ ویژه اتفاق  یک است، دادنرخ حال در کشور در که چهآن و است وسیع ایران در اجتماعی هایآسیب گفت توانمی

 و.نیستیم هاییپدیده  چنین  وقوع  شاهد  افغانستان،  مانند  زدهبحران   کشور یک  در  حتی  دنیا؛  کجای  هیچ  در حال،  زمانی  ظرف  در

 . است علمی های یافته به مسولین توجه عدم یا مقاالت نبودن کاربردی است بررسی و نقد قابل بسیار که آنچه

 ایران  در  خانواده  و  زنان  حوزه  اجتماعی  هایآسیب

  در  موضوع تفکیک به و تیتروار صورت به هاآسیب  این. دارد تعلق خانواده و زنان به اجتماعی، هایآسیب  اول حوزه که آنجا از

 اختالف آن، پیامدهای و هاخانواده در قدرت توزیع در تعادل خوردن همبه آن، پیامدهای و زنان تحصیالت شامل خانواده حوزه

 . هاستآسیب این دیگر موارد از ها،آن  از الگوپذیری و خارجی هایرسانه از اثرپذیری اجتماعی، سرمایه در

 

 

 

 هستیم  بحران  دچار  شدت  به  نوجوان  و  کودک  حوزه  در

 عدم  وندالیزم،  کند؛می  بیداد  مختلف  جهات  از  آموزاندانش  اجتماعی  مسایل.  است  نوجوانان  و  کودکان  به  مربوط  آسیب  دوم  حوزه

 از  چه وپرورشآموزش. هاستآسیب این ازجمله ها،مهارت آموزش و تعلیم عدم آموزان،دانش در نفس به اعتماد و نفس عزت

 قرار  نیز  دختران  برای  ویژهبه  فراغت  اوقات  و کودکان  کار  بحث حوزه  این  در.  دارد  بسیاری  معضالت  تربیتی،  چه  و  آموزشی  لحاظ

 .گیردمی

 کاری  بزه  و  روی  کج و  اعتیاد  ؛  چهارم  و  سوم  مقوله

 است  دانشجویان و آموزاندانش میان در اعتیاد اعتیاد، شدنزنانه جدید، مخدر مواد اعتیاد، سن آمدنپایین اعتیاد؛ سوم مقوله

 کارانهبزه  رفتارهای  به  گرایش  و  انحرافات  و  رویکج  شامل  چهارم  مقوله  همچنین.  است  گسترش  حال  در  آوریسرسام  سرعت  با  که

 آسیب   دیگر  عنوان  به  هم  شهری  خشونت.  دارد  بررسی  جای  انحرافی  رفتارهای  به  شهری  فرسوده  هایبافت  نقش  شهرها  در.  است

 هوش و اجتماعی سالمت رابطه و داده انجام خیابانی هاینزاع زمینه در بندرعباس در را تحقیقی. شودمی مطرح اجتماعی



 که است هاییسامانینابه زنجیره  گرحکایت پژوهشی هر. سنجیممی  منطفه این در جمعیدسته  و خیابانی هاینزاع با را فرهنگی

 .دارد وجود

 وندالیزم  و  جنایت  و  جرم  ششم؛  مقوله  /آنومی و  هویت  بحران  پنجم؛  مقوله

 هایعرفان  و  بینیطالع  به  زنان  چرا  کهاین  جوانان،  هویت  بحران.  باشد  می  آنومی  و  هویت  بحران  اجتماعی  هایآسیب  پنجم  حوزه

 که این است؛ وندالیزم و جنایت و جرم ششم، مقوله همچنین. شودمی مطرح مقوله این در.. و پورنوگرافی آورند،می روی کاذب

 شود؟،  جرم مرتکب مجدد زندان از خروج از بعد فرد است ممکن چقدر هستند، مؤثر جرم تکرار عدم در هازندان  چقدر

 قاچاق  و  ندهند  یا  بدهند  قانون تله  به دم  است  ممکن  که  شودمی  مطرح  مقوله  این  در  سفیدانیقه  جرایم  از  هازندان  کالبدشکافی

 . است مطرح زمینه این در

 کشور  در  اجتماعی هایآسیب  هفتم  مقوله  شهری،  هایآسیب

 هاشهرداری   که  اقداماتی  اجتماعی  تأثیرات  ارزیابی  همسایگان،  روابط  نشینی،حاشیه  شامل  که  است  شهری  هایآسیب  هفتم،  مقوله

 را زمینی هر و است ساخت حال در تهران، ویژهبه بزرگ؛ شهرهای در تازگی به که بزرگی خرید مراکز و هامال. دهندمی انجام

 توانندمی خطرناکی  پیامدهای  چه  مراکز  این  کنند؛می  بزرگ  خرید  مراکز  به  تبدیل  دارد،  مناسبی  موقعیت  و  مسکونی  کاربری  که

 ایستد،می  مراکز  این  فریبنده  و  جذاب  بسیار  ویترین  جلوی  که  فردی  گذاشت؟  خواهند  مصرف  الگوی  بر  تأثیری  چه  و  باشند  داشته

 جای همه هااین. شد خواهد مراکز این از متأثر و شودمی تهی هویت، از چگونه گیرد،می بر در را وجودش و ذهن و فکر تمام و

 . دارد بررسی و بحث

 است  مجردی  هایزندگی  شود،می  مطرح  زیاد  هم  اواخر این  که  اجتماعی  هایآسیب هشتم  مقوله

 اداری، فساد گریزی،قانون است، مجردی هایزندگی شود،می مطرح زیاد هم اواخر این که اجتماعی هایآسیب  هشتم مقوله

 مدرنیته و سنت داستان همین است، مسایل این همه العللعلت که چهآن من نظر به که مدرنیته و سنت حجاب، گری،تکدی

 .است

 اقتصادی  و  اجتماعی  هایآسیب

 سالمت تا است، آن متکفل هم ارشاد وزارت که مجازی هایشبکه از است؛ اقتصادی و اجتماعی هایآسیب نیز نهم مقوله

 البته موارد این از برخی. گیرندمی قرار مقوله این در... و درمانی، بیمه هاینظام اجتماعی، طرد زندگی، از رضایت اجتماعی،

 و کمی نه هستند، کیفی اجتماعی هایآسیب  چراکه است، دشوار شدت به کردنتفکیک باشند؛ داشته پوشانیهم است ممکن

 .هستیم مواجه هاآسیب از گانهنه مجموعه این با گفت توانمی طورکلبه ولی بود، خواهد سخت هم هاآن  جداکردن

  اجتماعی  هایآسیب بودنایزنجیره

 اجتماعی، هایآسیب ویژگی دارد؟اولین وجود نظام در ایویژه ریزیبرنامه و گذاریاولویت ها،آسیب این مدیریت زمینه در آیا

 دسته  یک:  داریم  سروکار  مقوالت  دسته  دو  با  اجتماعی  هایآسیب  حوزه  در  ما  که  است  این  دوم  ویژگی.  است  هاآن   بودنایزنجیره 

 دارند که پیامدهایی دلیل به که مقوالتی دوم دسته و اعتیاد مانند شوند؛می شناخته اجتماعی آسیب حوزه با صرفاا که مقوالتی

 کودکان یا دارد، قرار حوزه این در آن، تبعات دلیل به اما است، حالل طالق مثالا . گیرندمی قرار اجتماعی هایآسیب  حوزه در



 نظر  در  هاآسیب  جزو  کند،می  فراهم دیگر  اجتماعی  هایآسیب  به هاآن  گرایش برای  کودکان  این  کار  که پیامدهایی  دلیل  به  کار

 . است زنجیره یک این لذا شود؛می گرفته

. دارد قرار اولویت در پیشگیری طبیعتاا وپرورشآموزش  در دارند؛ زمینه این در خود برای هاییاولویت کدام هر هادستگاه البته

 قرار  اولویت  در  ایدز  درمان،  و  بهداشت  حوزه  در.  است  اولویت  معتادین،  بازتوانی و  درمان  پیشگیری، مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  در

 اولویت  خود  برای  مجازی  فضای  حوزه  در  ارشاد  وزارت.  است  اولویت  طالق  و  خیابان  و  کار  کودکان  دختران،  فرار  بهزیستی  در.  دارد

 .دارند مدنظر خود وظایف اساس بر هاییاولویت درگیر، هایدستگاه تمام منوال همین به و دارد نظر در فعالیت

 نیست  گذارانسیاست  جدی  دغدغه  اجتماعی  هایآسیب

 دلیل این به اجتماعی هایآسیب بخش در ما مشکل. نیست ما گذارانسیاست جدی دغدغه اجتماعی هایآسیب که آنجا از

 مثالی. نیست حوزها سایر اندازه به اجتماعی هایآسیب  حوزه در دغدغه که است این مشکل نداریم؛ منابع و برنامه که نیست

 آن، از ناشی مرگ چراکه شوند؛می هماهنگ آن رفع برای هادستگاه همه ناگهان شود،می کشور وارد خوکی آنفوالنزای: زنممی

 یک مدیریت دوره در است ممکن مرگ، نوع این و است تدریجی مرگ اجتماعی هایآسیب حوزه در درگیری. است آنی مرگ

 . ندهد نشان را خود شخص،

  اجتماعی  هایآسیب  حوزه  در  قضایی  و  انتظامی، امنیتی،   سیاسی،  رویکرد  غلبه

 در زمانی دارم خاطر به. است اجتماعی هایآسیب  حوزه در قضایی و انتظامی، امنیتی، سیاسی، رویکرد غلبه دوم نکته

 آرایش با ما دانشجوی امروز شد،می برخورد هاآن با پوشیدند،می ضخیم سفید جوراب اگر آموزاندانش دخترانه، هایدبیرستان 

 را  معتاد وقتی آیا بگویم خواهممی. است برخوردی تفریط و افراط این شرح نیست؛ گذاریارزش منظورم. شودمی دانشگاه وارد

 ها،تشکل  متخصصین،  ما  شاید...  و  نشدند؟  اعتیاد  درگیر  ما  زنان  شد؟  کمتر  آن  به  اقبال  کرد؟  پیدا  افزایش  اعتیاد  سن  کردیم،  اعدام

 اجتماعی هایآسیب  حوزه در گریپرسش و گریمطالبه. بودیم موجود وضع گرتوجیه  بیشتر نهاد،مردم و اجتماعی هایسازمان

 سایر از را هاآسیب که خوردیم زمانی را ضربه ترینبزرگ.نکردیم ساری و جاری جامعه در را اجتماعی مسئولیت و نداشتیم

 کردیم جدا موضوعات

 طبیعتاا باشد، باال آن در اجتماعی شاخص که کشوری و نداریم اجتماعی سرمایه شاخص در خوبی وضعیت امروز تاسف با

 ترین بزرگ  من  نظر  به  و  دید  ایجزیره   صورت  به  را  اجتماعی هایآسیب   حوزه  نباید  بود،  خواهد  پایین  آن  در  اجتماعی  هایآسیب 

  شهر  ما شهر زاست،آسیب  ما معماری سبک امروزه مثالا. کردیم جدا موضوعات سایر از را هاآسیب  که خوردیم زمانی را ضربه

 خانواده  و  نیست  بخشیاطمینان  و  مستحکم  روابط  ما  روابط  نیست،  شادی  محله  ما  محله  نیست،  شادی  خانه  ما  خانه  نیست،  شادی

 پژوهشی در. است افزایش به رو خانگی خشونت است؛ کاهش به رو ازدواج و افزایش به رو طالق . نیست مستحکمی خانواده ما

 شود؛نمی دقیقه 15 صحبت، میانگین ما هایخانواده در که کردند مشخص  دادند انجام قبل سال 7 حدود فرهنگی دکتر آقای

 شناختیم،می ما که معنایی آن به خانواده و است یافته هم کاهش میزان این... و تلگرام و واتساپ و وایبر حضور با قطعاا االن

 وقتی  شد؟؛  خواهد  چه  خروجی.  دهندمی  انجام  نداریم،  هاآن  بر  کنترلی  اصالا  که  دیگری  فضاهای  را  پذیریجامعه  ندارد؛  کارکردی

 در  سکس  خمر،  شرب  صنعتی،  مخدر  مواد  باشد؛  داشته  آنی شادی  که رودمی هاییآسیب   دنبال  به  فرد مسلماا باشد،  پایین  نشاط

 این  وقتی  اما.یابدمی  افزایش  اجتماعی،  هایخشونت   چه  و  خانگی  و  فردی  هایخشونت   چه  شرایط  این  در  مجازی؛  و  واقعی  فضای

 مختلف هایحوزه در کشور در االن. شد خواهد بدتر مشکالت این نکردیم، بررسی را مؤثر عوامل بقیه و کردیم جزیره را حوزه



 قالب در که فرهنگی -اجتماعی پیامدهای هاطرح این از یککدام در. شودمی اجرا گوناگونی هایطرح... و سیاسی اقتصادی،

 هااین  وقتی  شود؟می  انجام  فرهنگی  -اجتماعی  تأثیرات  ارزیابی  هاطرح  این  از  یککدام  در  شود؟،می  لحاظ  است،  اجتماعی  پیوست

 . نکند پیدا افزایش اجتماعی آسیب باشیم داشته توقع نباید نداریم، را

 ایم؟کرده  چه  فرهنگی  هویت  تقویت  برای

 صحبت   نرم  جنگ  و  فرهنگی  ناتوی  فرهنگی،  شبیخون  فرهنگی،  تهاجم  از  اخیر  دهه  دو  در  رهبری  معظم  مقام  که  است  این  از  غیر

 به  درگیر، ساختارهای تمام با که بپذیریم باید بخش این در ایم؟داشته  فرهنگی هویت این تقویت برای اقداماتی چه اند؟کرده

 در   موج  ایجاد  برای  نهایت هم ما  پرداختند،  موضوعی  به  مرزها  طرف  آن  وقتی  نیست،  ما  دغدغه  اجتماعی  هایآسیب   کهاین  دلیل

 دهند؛می تشکیل هم فوری جلسه یک. کنندمی کار آن روی و گیرندمی مصاحبه داخلی مطبوعه و سایت چند طرف، این

 صورت،  این  غیر  در.  کنیممی  طی  را  ایکنندهنگران  فضای  داریم.  نیست  مدیریت  قابل  روش  این  با  اجتماعی  هایآسیب  کهدرحالی

 1۰ است ممکن هستیم، مجازی فضای هایآسیب درگیر اکنون.باشیم اجتماعی هایآسیب حوزه در بدی خروجی منتظر باید

 ،87  سال  تا.  نبود  ما  جدی  موضوع  مجازی  فضای  آسیب  گذشته  سال  1۰  کهکمااین  شود؛  ما  گیرگریبان  دیگری  آسیب  دیگر،  سال

 فضای که کنیممی طی را فضایی داریم لذا نبود؛ جدی موضوع ایدز 8۰ سال تا. نبود اساسی و جدی موضوع خیابانی، کودک

 .است ایکنندهنگران 

 هستیم  درگیر  هاآن  با  که  اجتماعی هایآسیب  ویژگی  چهار

 به نباید هاآسیب این مدیریت دهندمی نشان دقیقاا  که دارند مشخص ویژگی چهار درگیریم، هاآن با که اجتماعی هایآسیب 

 مخدر  مواد  مصرف  سمت  به  حرکت  حال  در  ما  که  است  این  اول  ویژگی:  داشت  اظهار  باشد،  هاآسیب  بر  متمرکز  و  ایجزیره  صورت

 به مسیر تغییر حال در هاآسیب این همچنین. هستیم مجازی فضای هایآسیب و الکلی مشروبات مصرف صنعتی، و شیمایی

 مزمن لذا کنند؛ منتقل بیرون به را آن نیستند حاضر اعضا شود،می آسیب درگیر خانواده وقتی. است خانواده هایآسیب  سمت

 نیز  اجتماعی  هایآسیب  ترشدنزنانه  و  هاآسیب  به  ابتال  سن  کاهش  شاهد  موارد،  این  کنار  در.  ماندمی  خانواده  درون  در  و  شودمی

 .هستیم

 دومین ما. دارد ایلحظه  و آنی هایشادی که هستیم حرکت حال در هاییآسیب  سمت به که است این دیگر ویژگی دومین

 به  اگر  توسعه هایبرنامه.  است  مردم حق  شادی.  داریم  را  نشاط  115  رتبه  که  دهدمی  نشان  پژوهشی  هستیم،  دنیا  غمگین  کشور

 گیرد،می  صورت  که  هاییکاریکم  با  و  هاویژگی  این  با.  نیستند  مفیدفایده  نگذارند،  اثر  هاآن  زندگی  کیفیت  بر  و  ندهند  آرامش  افراد

 نباید  چه  ایمگفته  و  ایمداشته  فرهنگی  ممیزه  تاکنون.  است خورده  گره  اجتماعی  هایآسیب  با ملی  و  اجتماعی  امنیت  شک  بدون

 کرد باید چه ایمنگفته کرد،

 داده نشان بعدها هاتحریم این آثار از بخشی حتی و ایمداشته مکرر هایتحریم داشتیم، را تحمیلی جنگ انقالب، از بعد ما

 و فراز ما. کرد مدیریت را هاآن تواننمی آسانی به که هستیم عوارضی شاهد فرهنگی -اجتماعی حوزه در همچنین. شودمی

 اجتماعی،  هایآسیب  به  نسبت  تریبینانهواقع  نگاه  نخواستیم  گاههیچ  اما  ایم،کرده  سپری  تاکنون  زمینه  این  در  را  بسیاری  فرودهای

 نباید چه ایمگفته و ایمداشته فرهنگی ممیزه تاکنون ما. باشیم داشته فرهنگی -اجتماعی رویکرد با و اجتماعی مقوله عنوان به

 آمدیم. ترسیممی بعدش ماه یک و قبل ماه یک از االن کنیم؛ دولتی را سوریچهارشنبه آمدیم مثالا. کرد باید چه ایمنگفته کرد،

 . نیست آن سر پشت در ای نقشه و هدف هیچ که دیگری طرح فردا و. نتوانستیم کنیم؛ مخالفت نوروز با



 !شد؟  عمل  وارد  فرهنگی  هایظرفیت  از  استفاده و  توجه  بدون  آیا می توان  

 از  استفاده و توجه بدون شودمی مگر شود،می ادغام و انسجام یکپارچگی، باعث و ماست هویت از بخشی فرهنگی هایداشته 

 دهیمنمی اجازه چرا قومی؛ هم بخشی و است دینی بخشی است، ملی بخشی ظرفیت، این! شد؟ عمل وارد فرهنگی هایظرفیت

 مردم  و بود مردم خود دست سوریچهارشنبه زمانی شکل؛ همین به هم ملی هایظرفیت شود؟ نشاط باعث قومی هایظرفیت

 چقدر امروزه انصافاا. ایمبسته را هاراه ما درواقع. نداشت وجود ایترقه داشتند، نظارت و کردندمی کنترل و برگزار خودشان

 نیاز شادی به مردم که است این دهندهنشان خندوانه برنامه شاید! ببینیم؟ را خودمان ساخت هایفیلم که هستیم مندعالقه

 اجتماعی ارزیابی ایم،نداده افزایش را مجازی سواد ندارند، را خودشان کارکرد و استحکام هایمانخانواده نداریم، شادی ما. دارند

 ما رویکرد نداریم، دغدغه اما داریم، برنامه هاآسیب برای ایم،نکرده لحاظ را اجتماعی پیوست ایم،نداشته  را هابرنامه و هاطرح 

 اجتماعی  هایآسیب   حوزه  در  دغدغه  نماینده  کدام.  نداریم  هم  ایمطالبه   حوزه  این  در  دیگر  سوی  از.  است  اقتصادی  رویکرد  صرف

 ادوار تمام در ندارد؟ برعهده نظارت وظیفه مجلس مگر دارد؟ اختصاص حوزه این به مجلس در دستور از پیش نطق کدام دارد؟

 اگر هادولت تمام از گزارشی. اندنکرده صحبت مورد این در دقیقه 5 حتی مجلس رؤسای که بینیدمی کنید بررسی اگر مجلس

  پرداخته   مقوله  این  به  بینیممی  کنیم،  بررسی  را  اندکرده  ارایه  همگی  جمهور  رؤسای  که  توسعه  هایبرنامه  گزارش  مثالا  کنیم؛  تهیه

 . است نشده

 

 :گیری  نتیجه

 کافی آشنایی  عدم  در باید  را  آموزان  دانش اجتماعی  های  پذیری  آسیب  اغلب  ی  ریشه  که  نمود  استنباط  چنین  توان  می  واقع  در

 وآن رد دا وجود جوانان اجتماعی و دلخواه شخصیت رشد در کوری ی نقطه که طوری ؛به دانست اجتماعی رتهای مها با آنها

 وموقعیت شرایط از عالوه ندارند،به باور خود فراوان وقدرت توان وبه اند نشناخته را خود امروز جوانان سفانه متا که است این

 رس مدا در اجتماعی های آسیب کاهش در اجتماعی رتهای مها آموزش نقش بررسی الوصف مع. رند ندا آگاهی خود اجتماعی

 . است ضروری

اما در این مقاله بنا به بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره آسیب های اجتماعی  و اهمیت آن ابتدا با نگاهی کوتاه به 

می در آغازین راه ما را به خود جذب می کند و اولویت ها و نیازها و آسیب هایی که جامعه را تهدید می کند موضوع بسیار مه

آن هم نحوه واگذاری موضوعات و آسیب ها به ادارات و نهادهای دولتی  و غیر دولتی است .در ابتدای کار شورای  عالی انقالب 

ی بسیار خوب  فرهنگی در راس  بعنوان مسئول و راهبر و هدف گذاری و برنامه ریز این مشکل اساسی است .که در نگاه اول کار

به نظر می رسد .در ادامه نهاد بهزیستی  را به جهت افراد و خانواده های تحت پوشش  و سپس آموزش و پرورش  را به دلیل 

معیت بسیار کارآمد و تاثیر گذار دانش آموزان و معلمان و در همین راستا وزارت بهداشت و درمان و به مرور نهادها و ادارات 

.در این راه به شورای انقالب فرهنگی اضافه می شوند.البته تا اینجای کار ، اشتباهی نظر ما را به خود جلب نظارتی و امنیتی و..

 نمی کند . 

اولین و شاید اصلی ترین موضوع در این کار بسیار مهم اجرای کار ارزیابی ، گرفتن نتیجه و بازتاب آن است که دقیقا مشکل از 

و اداره ای که  در نظر دارد در راستای کاهش آسیب های اجتملعی گام بردارد تمام برنامه ها   همین نقطه آغاز می شود .هر نهاد



را براساس ماموریت ها ، توانایی و ظرفیت اجرایی خویش انجام می دهد و نتیجه آن در یک مرکز جامع مورد بررسی قرار نمی 

 گیرد .و نتیجه نامعلوم و بازتاب فعالیت ها هم دیده نمی شوند.

  " ماه عسل"در ماه مبارک رمضان ، صداد وسیمای جمهوری اسالمی ایران در یک برنامه تلویزیونی با نام    ۹6بعنوان مثال در سال  

تصمیم می گیرد در خصوص آسیب ها ی اجتماعی بخصوص در باره آسیب های زندانیان  آن هم زندانیان غیر عمد برنامه سازی 

ارزیابی کتمال محسوس و در مقابل دید مردم ، پرداخت خوب داستان و موضوعات که  می کند.فعالیت خوب ، نتیجه بخش  و

بیشتر آنان در راستای واقعیت های جامعه و دردهایی است که مردم جامعه یا به آن دچار هستند یا کسانی را که در اطراف آنها 

 سر و کار دارند. زندگی می کنند بصورت  برخورد روزانه  و رفتار عادی می بینند و با آنها

 


