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 چکیده 

های اخیر شاهد بروز یا افزایش در دههباشد. مؤثرترین شرط الزم برای رسیدن به توسعه پایدار در یک جامعه نیاز به امنیت می

ها ر شهرها، دریزی در جهت کنترل آسیبمسائل و مشکالت امروزه جامعه و عدم وجود برنامه. ایمبودههای اجتماعی آسیب

های توان با افرادی در معرض آسیب از طریق ارگانتأثیرگذار بوده است. برای کنترل و کاهش مشکالت اجتماعی هر منطقه می

مسائل آسیب اجتماعی در  مهمترین شناسایی پژوهش، این مختلف شناسایی و سپس به بررسی ابعاد دیگر پرداخت. هدف

باشد. در اولین مرحله ها با توجه به میزان تأثیرگذاری آنها در منطقه مورد مطالعه میآسیب این بندیاستان اردبیل و اولویت

ها مورد بررسی قرار گرفت. با های اجتماعی، مدیران و مسئولین بخش آسیببندی را از دید کارشناسان حوزۀ آسیباولویت

کند( در خصوص حمایت از افراد در اعی اقدام میهای اجتمتوجه به سازمان بهزیستی استان اردبیل )که در جهت کاهش آسیب

 از خدمات 97نفر( افراد در معرض آسیب اجتماعی که طی سال  2154باشد. نمونه آماری )تعداد اجتماعی می معرض آسیب

نتایج حاکی از مورد بررسی قرار گرفتند. با آمار توصیفی اند انتخاب و مشاوره، روانشناسی و کارشناسان مربوطه( استفاده کرده)

خواری، سرقت، های اجتماعی از قبیل رشوهآسیبآن است که زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. 

اختالف خانوادگی بیشترین درصد و کودکان خیابانی کمترین های آموزش در این نمونه آماری مشاهده نشده است. ناهنجاری

 درصد را به خود اختصاص دادند. 

 شهر اردبیلبندی، اولویتمسائل اجتماعی، و  هاآسیباژگان کلیدی:  و
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 مقدمه:

دهد. در یک جامعه برای ی یک جامعه را نشان مییافتهی زندگی افراد جامعه در یک محیط بازتاب تفکرات سازمانشیوه

ب صنعتی و گسترش دامنه نیازها و عدم باشد؛ با گسترش انقالرسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار نیاز به امنیت اجتماعی می

-های اجتماعی شده است. که در کشورهای کمتر توسعه یافته محرومیتبرآورده شدن این نیازها موجب افزایش دامنه آسیب

خورد. کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست. مسائل و های ناشی از عدم امکان برآورده شدن نیازها بیشتر به چشم می 

ریزی در های پذیرفته شده جامعه و عدم وجود برنامهگردد. عدم رعایت ارزشت امروزه جامعه به زندگی شهری برمیمشکال

ها تأثیرگذار بوده است. برای اجتماعی در شهر ها علل متعدد دیگر در تشدید آسیبهای اجتماعی و دهجهت کنترل آسیب

ریزی باشد. در همین راستا برای برنامههای اجتماعی امری ضروری میرسیدن به توسعه پایدار در جامعه، شناسایی آسیب

های شهر اردبیل و در نهایت با توجه به بندی آسیبهای و سپس اولویتها ابتدا شناسایی آسیبعلمی جهت کاهش آسیب

 های اجتماعی اقدام نمود.  ریزی جهت کنترل آسیبامکانات دولت و ظرفیت جامعه با برنامه

 نه تحقیق : پیشی

 وسایل، اهداف و گر،کنش یک از  که بنیادی( های توان به طرح )کنشبا مروری بر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی می

 بلکه پردازد، نمی فردی کنش به است، صرفاً هاارزش هنجارها و اجتماعی و مادی و موضوعات شامل شود کهمی ساخته محیطی

 های نوجوانان توانایی افزایش یا ایجاد بر زندگی مهارت آموزش (. تأثیر1389 کرایب، یاندارد )  نظر مد نیز کنش را های نظام

 به ابزار پرسشنامه و دانشجو  نفر ۵۲۲به تعداد  روش پیمایش از  تحقیق این  سالمت، در ارتقای هدف با اصفهان  هایدبیرستان

 رود. و می باال نیز اجتماعی نشاط سطح اجتماعی، مهارت و اغتفر اوقات سطح باالرفتن رفت. به این نتیجه رسید که با کار

بیکاری  تاثیر بررسیبه (. زندی 1397 و همکاران، باقریاست )  بوده کم اجتماعی نشاط و اقتصادی پایگاه متغیر دو بین همبستگی

 یابی هویت بیکار از افراد ه اینک داند: نخستمی اجتماعی هایآسیب دهنده افزایش اجتماعی که دلیل هایآسیب افزایش در

و دوم اینکه بیکاری و  شوند  می محروم دهندمی عضو افراد به فضاها این در شده ایجاد که گروههای اجتماعی حمایت و گروهی

تواند در نهایت به شود و این مسائل میعدم تامین مالی ناشی از آن، منجر به ناکامی منزلتی و عدم دستیابی به اهداف می

 مختلف مناطق در خانگی خشونت ی دیگری، انواعۀ(. در مطالع1394زندی و رضایی، های اجتماعی کمک کنند ) یش آسیبافزا

است.  بوده کشور شرقی شهرهای در خشونت کمترین غربی و شهرهای در خانگی خشونت  میزان بیشترین که دادایران نشان می

توانند روی بروز آب و هوایی مختلف همگی از عواملی هستند که میها، فرهنگ و شرایط ها، سنتوجود اعتقادات، نگرش

مانند شیخان اشاره کرد  تحقیقاتی نتایج به توان می خالصه طور به .(Shahabadi , 2010)خشونت خانگی و ابزار آن مؤثر باشند 

  82ماری، به این نتیجه رسید که نمونه آ 197که به بررسی آسیب اجتماعی در شهر شیراز با استفاده از پرسشنامه به تعداد 

باشد. همچنین در منطقه  درصد آسیب  ناشی از خشونت جسمی می 77درصد آسیب وارده ناشی از خشونت عاطفی و حدود 

درصد بیشترین و در اولویت   3/74نامه خشونت خانگی به این نتیجه رسیدند که خشونت عاطفی با تهران با استفاده از پرسش

های کارآفرینی گیریجهت. (Sheikhan ,2014)صد خشونت جنسی در این منطقه آسیب وارده بیشتر است در 3/47بعدی با 

های مختلف فقر در شهر مشهد بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی اجتماعی فقر ای بر جنبهاجتماعی و خیریه

نتایج در   به توان می  خالصه طور  . به(1397نی و همکاران، ) رمضادهد ی فقر را کاهش میدهد و چرخهبین نسلی را کاهش می

 شیوع آباد بررسی شد و میزان خرم در نوجوانان خانگی خشونت با آنها مواجهۀ اساس بر نوجوانان ای به خطرپذیریمقاله

ه با انواع خشونت درصد بود. میزان مواجه  74درصدد، مواجهه با مشاجره والدین 14 مادر به 35نسبت  پدر خشونت با مواجهه 

درصد از واریانس خطرپذیری توسط مواجهه با خشونت  18آموزان دختر است. همچنین آموزان پسر بیشتر از دانشدر دانش
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در تحقیقی با روش تجربی، به بررسی گسترش سرمایه اجتماعی صورت گرفت بر اساس  (.Haghi , 2017  (خانگی تبیین گردید

 .  (Asadi etal, 2008) شود تیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی باعث کاهش فقر در نیجریه میتحلیل صورت گرفته، به این ن

 روش تحقیق:

یکی از . سازمان بهزیستی کشور ایمبودههای اجتماعی های اخیر شاهد بروز یا افزایش چشمگیر تنوع و فراوانی آسیبدر دهه

کنند افراد در افرادی که از خدمات بهزیستی استفاده می کند؛می های اجتماعی اقداماست که در جهت کاهش آسیبارگانهای 

های اجتماعی ابتدا لیست جامعی از مسائل و مشکالت و آسیبدر این پژوهش باشند. میمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 

لین که در امر کنترل ای از مسئوشد. و سپس با ارائه مجدد این لیست به عدهمورد را شامل می 60تهیه شد که قریب به 

ها آشنایی داشتند، لیست مذکور بر اساس تکراری و همچنین مشابه و ها با انواع آسیبهای اجتماعی دخیل بودند و سالآسیب

های اجتماعی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کم اهمیت بودن مطالب کوتاه شد و در نهایت توسط کارشناسان حوزۀ آسیب

های ای با حضور کارشناسان سازمان بهزیستی استانکور انتخاب گردید و سپس این لیست در جلسهاولویت مذ 28بهزیستی 

سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از توجیه ایشان، به صورت چهره به چهره مطالب به افراد پرسش شونده 

نابع گوناگون وجود داشت، مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند. انتقال داده شد. البته الزم به ذکر است با توجه به تعاریفی که در م

 (:1386) معتمدی، های مورد توافق عبارت بودند از گزینه

 رباخواری   -4فقر                                       -3اعتیاد                       -2بیکاری                      -1

 طالق    -8خانواده نابسامان                       -7   گری              کدیت -6خواری               رشوه-5

 کودکان یتیم -12   کودکان خیابانی                   -11   دختران فراری         -10فرار از منزل             -9

 فرار مغزها-16   کی       های آموزشناهنجاری -15   مشکالت جوانان      -14کودک آزاری           -13

 نشینی حاشیه-20   مهاجرت                          -19آوارگی                    -18ترک تحصیل           -17

 سرقت   -24بیوگی                                 -23همسر آزاری            -22فحشا                     -21

 زندانیان-28     اوباشگری                       -27خودکشی                -26       جنایت            -25

 سایر -29

دهد که آسیب مذکور مهم و در نهایت نشان می 4و 3خیلی مهم، شماره  2و  1های مذکور اولویت بندی شده که شماره آسیب

ها از طریق تحلیل اسنادی صورت گرفته است و از تحلیل داده گردآوری ) همان منبع(.باشد اهمیت میبی 28و  27های آسیب 

( مراجعه کردند ) با شناسایی تخصصی فرد و 1397سال ) اسنادی در قالب افرادی که به مرکز بهزیستی شهر اردبیل طی یک 

تماعی( انتخاب ارزیابی دقیق وضعیت فردی، خانوادگی که توسط روانشناس و مشاور همچنین کارشناسان مرتبط با آسیب اج

نفر) زن و مرد( که از خدمات یهزیستی استفاده کردند، مورد بررسی قرار گرفت. از طریق  2154شدند. کل افراد مراجعه کننده 

 آنالیز گردید.  Excelآمار توصیفی به تحلیل آن پرداخته شد. در نهایت با استفاده از ابزار 
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 تحقیق: اهداف

 این  شهر اردبیل، بر عمومی حاکم و کلی فضای بر اجتماعی و مؤثر آسیبهای و مسائل ساییشنا پژوهش، این اصلی و کلی هدف

مسائل آسیب اجتماعی و خانوادگی در اردبیل،  مهمترین از: شناسایی عبارتند که باشدمی نیز  جزئی اهدافی پی در پژوهش

 مورد مطالعه.بندی مسائل اجتماعی با توجه به میزان تأثیرگذاری آنها در منطقه اولویت

 : مسائل و مشکالت اجتماعی 

 فقر:،  بیکاری، اعتیاد

 را آن  حل  درخواست  و کنند احساس می را آن مردم بیشتر  که دانند می موقعیتی  را مسائل اجتماعی همکارانش و  سون ویلیام

کسب   احتمال  بنابراین است؛ درآمد بکس برای  قانونی فرصتهای فقدان  معنی به بیکاری (.1377 بهار، و ارمکی از: آزاد نقل بهدارند )

 کسب احتمال نباشد. حتی مناسب اقتصادی جامعه وضعیت کهشود. درصورتیمی تقویت برای فرد غیرقانونی مسیرهای از درآمد

امروزه بیکاری بیش از پیش به منزلۀ  .( Doyle etal , 1999) یابدمی افزایش نیز شاغلین برای راههای غیرقانونی از  درآمد

شود. در این کشورها نه تنها تعداد کثیری از افراد گرفتار گیرترین نشانۀ توسعۀ ناکامی در کشورهای جهان سوم نمایان میچشم

. افزایش بیکاری در دراز مدت هم به صورت (1369) سینگر،  کاری نیز یکی از معضالت آشکار استبیکاری هستند، بلکه کم

 و مواد مصرف به بخشیدن شود. اعتیاد از وابستگی و تداومی دیگر آسیب اجتماعی میایهفردی و هم به صورت اجتماعی و هم پ 

 و  به مواد جسمانیروانی وابسته  و  نیازمند که است کسی معتاد و علمی از موازین  دور  غیرمعمول، عامیانه، درمانی عوامل مخدر

 , Wise koob)کند  استفاده مشخص فواصل در و داومم طور  به مواد این از بایستی برآوردن آن به منظور که مخدر عوامل

 از  نفر  هزار  144حدود  که دارد وجود مخدر مختلف  مواد به معتاد میلیون  1بیش از  شود می زده نیز تخمین  ایران  در .(2014

 علل ترینممه بیکاری و عاطفی شکست خانواده، معتاد در فرد داشتن باشند همچنین ناگاهی،می تزریقی هم معتادین اینها

 تقریباً تمام اما است، شده ارائه فقر برای  متفاوتی . تعریف(1397 و همکاران پور) عزتاست  بوده اول درباره مخدر  مواد مصرف

 یک یا فرد ناتوانی عنوان به آن  تعریف مطلق در اند. فقر پذیرفته نسبی فقر مطلق و فقر دوگروه به را فقر بندی تقسیم اقتصادانان

 سطح  متوسط کسب  در ناتوانی صورت  به  نسبی فقر باشد. می نیازهای اساسی تأمین برای  کافی منابع به دسترسی  در خانواده

 نمودن  محدود و فقر  مسئله  با توسعه  حال  در  کشورهای از  کنونی بسیاری شرایط در  .است شده جامعه تعریف  یک  افراد زندگی

 ) رستمیبرشمردند  خود اقتصادی اهداف ترین مهم را  مسئله  این خود مدت میان و بلندمدت هایدر برنامه و  مواجهند آن ابعاد

  (.1393حصوری، 

 کودک خیابانی:  

ها کودک در سنین پایین با هدف امرار معاش امروزه کار کودکان بیشتر در کشورهای در حال توسعه جهان رواج دارد. میلیون

های مختلف ها، معادن، مزارع و بخشبه اشکال مختلف در کارخانهخود و خانواده خود به کار مشغول هستند. کار کودکان 

گیرد. کار آنها به صورت نیمه وقت یا تمام وقت، فصلی یا دائمی است. ممکن است این کودکان دستمزد خود خدماتی انجام می

ی حمایت و یا برای غذایی بخور و مزد باشند. و تنها برای سرپناه و محلی برارا به صورت جنسی یا پولی بگیرند یا خانوادگی بی

این کار آسیب جدی از لحاظ جسمی و مالی و آموزشی بوده و کودکان در  (.1392 و همکاران )مقدس جعفرینمیر کار کنند 

 گیرند.  هایی اجتماعی مانند اعتیاد، خرده فروشی مواد مخدر، بزهکاری و ... قرار میآسیب
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 فحشاء: 

المللی، ملی یا متعارف که برای سایرین به عنوان شهروند، زن یا ها، آنها را از هرگونه حمایت بینای بودن جایگاه فاحشهحاشیه

پذیر کشی آسیبرا در برابر بهره کند. این طرد شدگی اجتماعی، فاحشهها وجود دارد، محروم میکارگر در برابر سوء استفاده

ق بشری که خود به خود یک مورد نقض است، بر تمایز بین فحشاء سازد. شناسایی فحشاء به عنوان یک موضوع خاص حقومی

) گیدنز، نامند های جسمانی در برابر پول را فحشاء میو دیگر اشکال استثمار زنان تأکید دارد. از نظر تعریف برآوردن خواهش

باشد که نه تنها خانواده اعی میهای جدی اجتمنماید و از آسیبمی مختل را جامعه افراد و جامعه اصول اخالقی . فحشا(1997

به این امر   ضروری است خانواده  چون نهادهایی از دفاع برای دهد.پاشد بلکه جامعه را تحت تـأتیر خود قرار میرا از هم می

  توجه بیشتری شود.

 گری  بزهکاری، جنایت، سرقت، تکدی

 همچنین بزه جامعه باشد. فرهنگی و ارزشی معیارهای و انینقو مقررات، موازین، خالف بر که عملی به  اقدام است، از  عبارت بزه

 از تواندمی اقتصادی، . تنگدستی(1385شامبیاتی،  )شوند می مرتکب  جامعه یک  در افراد که است  جزایی تخلفات  ی مجموعه

 آن ناخواه باشد. خواه وانانج و در نوجوانان ویژه به جنسی انحرافات  و دزدی قبیل از انحرافات انواع به افراد ارتکاب مهم عوامل

 بی پوشاک، خوراک، جهت از چه جهات مختلف از محرومیت گذاشت. چون خواهند باقی انسان زندگی در را خود شوم تأثیر ها

 جنگ جهانی سطح در حتی و جسمی روحی و های بیماری انواع و کافی بهداشت عدم خرافات، و جهل افتادگی، عقب  و سوادی

ی بحران اقتصادی است کرد؛ و عامل بیکاری که خود زاییده جستجو فقر و مادی نیازهای در باید را اشریشه هاریزی خون و ها

 که از آنجایی (. 1387 ) اکبری،سازد های مختلف فراهم میها به بزهکاریشود و زمینه را برای ارتکاب آنباعث بیکاری می

 توازن ساختارهای عدم به توجه با توسعه حال در کشورهای در و است نجها مشکالت و مسائل مهمترین از یکی بیکاری موضوع

 فقدان درکشور بیکاری دالیل از یکی اینکه به توجه با و دارد توسعه بر را بیشتری سهم سیاسی و فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی

 کسب  کردن برای درازی  عنوان دست  تحت توان می را باشد. تکدیمی کار جویندگان سوی از کار بازار نیاز مورد هایمهارت

-متفاوتی )سرقت، روسپی بعضا و مشخص نقش آن در فرد که اجتماعی انحراف نوعی توانمی را گریکرد. تکدی تلقی درآمد،

 شغلی مرحله  از  ای نمونه منزله به یا آورد و حساب به دارد، عهده بر ای، اعتیاد و ... ( رامتکدیان حرفه گری، نزدواسطه گری،

 شیشه  کردن، اسفند دود همچون  سنتی گریکرد، تکدی تلقی  انحرافی مشاغل مشروع( در غیرآبرومندانه )غیر  و آبرومندانه

مدرن   گریفروشی، دستمال فروشی و ... همچنین تکدی کبریت بازی فروشی، اسباب فروشی، تنقالت کردن، پاک ماشین

-خانواده با دردی  هم اظهار درآوردن،  مریض  ادای  فروشی، پوستر  و عکس فروشی، گل فروشی، دیسی کسانی هستند همچون

 بعضاً نقش مشخص و آن در فرد که اجتماعی انحراف نوعی توانمی را گریشود. تکدیمزار را شامل می سر بر متوفی های

مشاغل  در شغلی، مرحله از ای  نمونه  منزله به  یا آورد؛ و حساب دارد به  عهده بر گری، اعتیاد و ...( را روسپی ) سرقت، متفاوتی

خواری، در کنار این موضوعات مسائلی مانند رباخواری و رشوه(. 1391های اجتماعی، ) معاونت کاهش آسیبکرد  تلقی انحرافی

ها، آوارگی و مهاجرت، مشکالت جوانان که هر روز شاهد افزایش آن در جامعه شاهد هستیم. مشکالت زندانیان و خانواده

    های آموزشی از جمله موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.ناهنجاری

 مسائل و مشکالت مربوط به خانواده:

 طالق:  
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 مى  آن لوازم راه هم  همیشگى جدایى به  منجر که است اساسى خانواده هاى بنیان در اخالل و جدایى و گسست نوعى طالق 

 تواندمی اجتماعی مسئله یک عنوان به گیرد. طالق می صورت طالق  یا فسخ به ىزناشوی پیوند گسست نیز، شریعت شود. در

 و  فردی سطوح  در دیگر اجتماعی های آسیب  از بروز بسیاری زمینه  بعضاً و پیامدهای متفاوت و  مسائل از بسیاری  بروز  زمینه 

 فرزندان  برای  دیگر سوی  از  مردان و و  زنان برای ا ر عوارضی تواندمی پیامدها و  آثار این سو  یک آورد. از  فراهم را  سطوح اجتماعی

های ناشی از طالق و عواملی که باعث به وجود آمدن با بررسی آسیب(. 1391)صدراالشرافى و همکاران،  باشد داشته همراه به

 شود و تحلیل آنها به منظور یافتن راه درست و اصالح با این نوع آسیب است. های طالق میزمینه

 نابسامان:خانواده  

ترین نهاد اجتماعی است، از این رو چنانچه دستخوش نابسامانی و مشکالت اقتصادی و اجتماعی شود خانواده کوچکترین و مهم

گذارد. اولین زا و گاه جبران ناپذیر بر جای میدر وهله نخست بر سالمت روانی اعضا و سپس بر روی جامعه تأثیراتی آسیب

تواند توسط ها میکند از محیط خانواده است. و حتی تأثیر پذیری فرد از سایر محیطافت میتأثیرات محیطی که فرد دری

خانواده تعدیل شود. از این رو خانواده تأثیرگذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی 

سالمت خانواده، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آینده، اخالق، سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. 

ها ابتدا تر سازد، برای کودکان بسیار حائز اهمیت است. اکثر مشکالت و آسیبتواند محیط خانواده را سالمها با اصولی که میآن

کند و در ها، به درون جامعه نیز رسوخ میکند و در صورت عدم پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها بروز پیدا میدر خانواده

هایی که از ثبات برخوردار نیستند و به ها را کنترل کرد. خانوادهتوان به راحتی مشکالت و آسیباین شرایط دشوار دیگر نمی

که اکثر آید. از آنجا های خانگی، طالق، اعتیاد و غیره پدید میهای مختلفی مانند انواع خشونتدلیل نابسامانی، آسیب

 (. 1389بهرامی،  و جاه) رفعتگیرد های رفتاری، عاطفی و اخالقی از خانواده دچار آسیب سرچشمه میناهنجاری

 همسر آزاری:

 ویژگی از می باشد یکی زنان مالی علیه و روانی جنسی، جسمی، همسرآزاری؛ نوع چهار شامل که  امروزی تعاریف با همسرآزاری 

 مورد در خاصی اجتماعی نهی  زیرا شود  تلقی می مجاز رفتاری آزار  این  که  است  آن  ایران مثل یکشورهای در  همسرآزاری  های

 این گیرند. با می قرار تربیتی مقوله  در رفتارها این اوقات تر  بیش ندارد و وجود یکدیگر به نسبت  خانواده اعضای خشن  رفتار

 کل جامعه در و نبوده محدود خانواده خصوصی محیط  به  اما چون هویداست، کامال ایران  در پدیده همسرآزاری که این با اوصاف

 نرخ  ترین  ندارد. دقیق پی همسرآزار در  افراد  برای  چندانی پیامدهای دهد،می رخ  کنند،  مداخله آن  در  دیگران  که  آن  بدون

. (1396پور،  )طالباست  کرده برآورد درصد 66را  ایران  در نرخ  همسرآزاری  که بود ملی پیمایش به مربوط  کشور  آزاری همسر

های گوناگون در جامعه همسر آزاری به شکل کنند می تجربه  را  گوناگون همسرآزاری  های شکل به  خود زندگی سراسر  در  زنان

 تهدید، )تحقیر، عاطفی کتک( خشونت  با بدن اعضای به رساندن فیزیکی )آسیب توان به خشونتتوان مشاهده کرد؛ میمی

جنسی اشاره نمود. اعمال  های اقتصادی و خشونترفتارهای زن، محدود کردن ( خشونت اعی ) کنترلخشونت اجتم سرزنش (

های بهداشتی دراز مدت از قبیل دردهای ها، عالوه بر عواقب زود هنگام مانند آسیب یا مرگ، دارای پیامداین نوع خشونت

در مطالعات صورت  (.1392)یعقوبی و رئوفی، داری ناخواسته مزمن، اختالالت عصبی، گوارشی، سردردهای میگرنی، افسردگی، بار

درصد موارد خشونت نسبت به زنان و دختران   68مورد خشونت خانگی ثبت شده است که  8332گرفته در ایران که مجموع 

رصد د 13انگاری و درصد مسامحه و سهل 40درصد خشونت روانی و 5/23درصد خشونت جسمی،  23/ 5بوده و از این میزان 

 .  (1382دیدگان اجتماعی، ) دفتر امور آسیبخشونت جنسی بوده است 

 کودک آزاری: 
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 جسمانی و ، آزار عاطفی آزار توجهی،از: بی عبارتند که  گیردمی خود  به  شکل چهار طورکلی به مختلف تعاریف به  بنا آزاردیدگی

 قرار آزار مورد دارند، بیشتر قرار تریپایین سطح در رهنگیف و اقتصادی و اجتماعی نظر از  که خانوادهایی در جنسی کودکان آزار 

ریزی برنامه و بررسی به نیاز  آن، تأثیرگذار هایویژگی علت به که است اجتماعی هایآسیب از  یکی آزاری  گیرند. کودکمی

 از ضروریات یکی نوانع  به نیاز این به پاسخ شود.می احساس شدت به آن کاهش یا رفع به کمک و پیشگیری منظور به مناسب

 والدین آگاهی عدم به دلیل آزاری است. کودک یافته توسعه و  توانمند ای جامعه آن  تبع  به و شاداب و سالم نسلی پرورش و رشد

 کاهش و پیشگیری توان باعثمی امر، این از والدین آگاهی بردن باال با شود. بنابراینمی انجام فرزندان بر آن مخرب عوارض از

 (. 1396)حبیبی و همکاران،  شد آن

 فرار از خانه: 

 در ابتدای  فراری  دختر  که تصوری  برخالف برد. امامی پناه خیابان به  خود منزل  درون رنج از خاطر رهایی به  نوجوان  و کودک

 و  محیط  این .کندمی وآشفتگی دچار سردرگمی  را  او  که  شودمی مواجه  ناشناخته محیطی با فرار از  پس دارد،  بیرون  فضای از  امر

 سالی چند  نیز اکنون  ایران  کند. درمی ایجاد اش خانواده و او برای  را  پیامدهای وخیمی اوست  روی  پیش ناخواسته  که مسیرهایی

 و است  افزایش حال در ای کننده نگران  طرز  به آمار آنان و کرده پیدا ایالعاده فوق  جنبۀ  خانه، از  دختران  فرار مسألۀ که است

عمومی  روابط اعالم اساس بر باشد. جامعه نهادهای سایر یا و خانواده نهاد کارکرد اختالل در وجود گرنشان ت اس ممکن این

 بهزیستی مراکز به که دخترانی بسیاری از و یابد می افزایش درصد 15سال  هر فراری دختران آمار کشور، بهزیستی سازمان

 دختران  این  هستند همچنین بیشتر  معرف خود  نیز ها آن  از  کمی و تعداد شده معرفی انتظامی نیروی  سوی  از  شوند،می سپرده

 در  فراری درصد دختران 80دیگر  برخی در و درصد 60کارشناسان  هاییافته از برخی اساس هستند. بر سال18 سنین در

 و شد خواهند تبدیل آینده خیابانی زنان  به  آوری نشوند، جمع  بهزیستی سیار گشت یا و انتظامی نیروی  توسط  که  صورتی

گیر جامعه خواهد بود های اجتماعی دیگر دامنایدز و ... به همراه آسیب مانند های مقاربتیبیماری از  بسیاری آن متعاقب
 (. 1383)میرزایی، 

 سایر مسائل و مشکالت:

 خودکشی:

خلقی و رفتاری همراه بوده و های روانپزشکی است که با آشفتگی در افکار، احساسات، اختالالت خودکشی یکی از فوریت

 . خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست خود فرد است. اگر(1393) عزیزی، رحمتی، باشند نیازمند توجه و درمان فوری می

گوییم. پدیده افکار خودکشی در بسیاری از می خودکشی به اقدام رفتار این به زنده بماند ولی بزند خودکشی به کسی دست

به   خودکشی را  تواند اقدام بهمی پیشگیری از آن عدم شود. کهمسن( دیده می افراد  و زنان  مردان، جمله ) جوانان، از  مردم  اقشار

عوامل متعدد  تعامل نتیجه  در خودکشی دارد متعددی دالیل یا علل که است پیچیده مشکل باشد. خودکشی یک همراه داشته

آید. توضیح این موضوع که چرا برخی افراد فرهنگی و محیطی بوجود میشناختی، ژنتیک، روانشناختی، اجتماعی،  زیست

کنند مشکل گیرند در حالی که برخی دیگر در شرایط یکسان یا حتی بدتر از آن چنین کاری نمیتصمیم به خودکشی می

  (.1386کوهی وهمکاران،  )حبیبیها قابل پیشگیری هستند است. با این حال بیشتر خودکشی

 ا:فرار مغزه

گذارد.  رسد خروج نیروی انسانی متخصص از کشورهای در حال توسعه آثار منفی بر اقتصاد این کشورها بر جای میبه نظر می

ای خود از جمله کاهش فقر به این افراد نیازمندند. فرار مغزها به انتقال کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه

شود، زیرا کشورهای توسعه یافته ز کشورهای در حال توسعه  به کشورهای توسعه یافته تلقی میمنابع در قالب منابع انسانی ا
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های انسانی مهاجر کمبود منابع انسانی خود را از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای اروپایی با وجود دارا بودن سرمایه

 ی در حال توسعه چنین منبع جبرانی را در اختیار ندارند. )کنند، در حالی که کشورهابه ویژه کشورهای آسیایی تأمین می

های باشد. لذا یکی از مهمترین چالشخروج نیروی انسانی تحصیل کرده کشور، آسیبی جبران ناپذیر می (.1393رستمی حصوری، 

خواری، رباخواری و دولتی در این نوع موارد است که باید بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. موضوعاتی مانند رشوه

 تواند در جامعه تأثیرگذار باشد.های اجتماعی هستند. که هر کدام میمهاجرت، ترک تحصیل از جمله آسیب

 های تحقیق:یافته

این حقیقت بوده که تنوع و فراوانی آسیب نشان از آمارهای ارائه شده توسط سازمانها و نهادهای اجتماعی در سال های اخیر، 

های شناسایی آسیب اجتماعی و اولویت بندی، نیاز به شناسایی افراد آسیب یکی از راهباشد. رو به فزونی میهای اجتماعی 

کاهش  های سازمان بهزیستییکی از برنامهدیده اجتماعی منطقه است. لذا در این تحقیق با مراجعه به سازمان بهزیستی) 

و کیفیت زندگی افراد است( و دریافت اطالعات؛ از طرق آمار توصیفی آسیب اجتماعی و همچنین ارتقاء رفاه، سالمت اجتماعی 

های مختلف قرار داشتند. بر به تحلیل موضوع پرداخته شد. افراد مراجعه کننده به بهزیستی از نظر سن و جنسیت در رده

باشد؛که زنان بیشترین می 97دیده یا در معرض آسیب اجتماعی طی سال ( نمایانگر توزیع فراوانی افراد آسیب1اساس نمودار )

سال مشاهده  40تا  18درصد مراجعه کنندگان در سن بین  60مراجعه کنندگان نسبت به مردان هستند. همچنین باالتر از 

 شود. می

 

 

 1397(: مقایسه میزان سنی و جنسی افراد مراجعه کننده در دوره آماری سال 1نمودار )

 

( نمایانگر افراد آسیب دیده اجتماعی که طی یک سال آماری 1شده در کشور، جدول ) مورد آسیب اجتماعی ثبت 29از بین  

درصد و  8/48اند. که بیشترین نوع آسیب مربوط به خانواده با مشکل حاد قریب به در شهر اردبیل به سازمان مراجعه کرده

 7/14آزاری با درصد و سپس همسر  4/18 بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. و در مرحله بعد کودک آزاری با

دهند. همچنین کمترین درصد و فراوانی آسیب را در کودکان خیابانی های منطقه را نشان میدرصد بیشترین نوع آسیب

 شود. مشاهده می
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 (1397های آماری سال )های اجتماعی خیلی مهم و مهم شهر اردبیل بر حسب دادهآمار توصیفی آسیب

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی نوع آسیب
 9/7 9/7 9/7 170 طالق

 7/56 8/48 8/48 1052 خانواده با مشکل حاد
 4/71 7/14 7/14 318 همسرآزاری

 8/89 4/18 4/18 396 کودک آزاری
 2/93 4/3 4/3 72 فحشا

 74/97 54/4 54/4 98 خودکشی
 79/99 05/2 05/2 44 دختران فراری
 100 20/0 20/0 4 یکودکان خیابان 

  100 100 2154 جمع

 

درصد از لحاظ اولویت دومین آسیب  4/18( کودک آزاری با 2های صورت گرفته در زمینه کودک آزاری طبق جدول )با بررسی

ترین درصد بیش 6/54توجهی و غفلت با شود که کودک آزاری بیباشد از بررسی ابعاد کودک آزاری روشن میاجتماعی می

 باشد. ترین نوع کودک آزاری در سطح منطقه مورد مطالعه میدرصد کم 5/0و کودک آزاری روانی با نوع 

      

 (1397های آماری سال )پذیری کودکان شهر اردبیل بر حسب داده(: توزیع فراوانی سهم آسیب2جدول )

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر وابسته  متغیر مستقل

 

 ریکودک آزا

 1/39 1/39 1/39 155 جسمی

 9/44 8/5 8/5 23 روانی

 4/45 5/0 5/0 2 جنسی

 100 6/54 6/54 216 توجهی و غفلتبی

  100 100 396  جمع

 

دهد؛ همسر آزاری جسمی که آشکارترین نوع خشونت جسمانی که شامل انواع ( نشان می3های جدول )همان طور که داده

درصد بیشترین نوع و همسر آزاری جنسی که استفاده ابزاری و  3/78شود؛ با ناگون را شامل میهای گوبدرفتاری به شیوه

 آید. درصدکمترین نوع آسیب به شمار می 3/1اجبار او در انجام رابطه جنسی که قریب به  

  

 (1397های آماری سال )(: توزیع فراوانی همسر آزاری در شهر اردبیل بر حسب داده3جدول)

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر وابسته مستقل متغیر 

 

 همسر آزاری

 3/78 3/78 3/78 249 جسمی

 83 7/4 7/4 15 روانی

 3/84 3/1 3/1 4 جنسی

 100 7/15 7/15 50 مالی

  100 100 318  جمع
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 نتایج پژوهش:

های اجتماعی پرداخته، سپس سعی شد تمامی آسیببندی تحقیق اخیر کوشیده ابتدا از منظر مسئولین مختلف، به اولویت

های اجتماعی دست دارند را مورد توجه قرار دهد. یکی از افراد به نوعی در امر تحقیق و مدیریت و نظارت در موضوع آسیب

کم اهمیت های های اول شامل بیکاری، اعتیاد، فقر، رباخواری و اولویتآید اولویتنکات مهمی که در این تحقیق به چشم می

مشاهده نشد.  97ها در دادۀی آماری سال خواری این نوع آسیبمانند ناهنجاری آموزشی، ترک تحصیل، سرقت و رشوه

گردد طبق این پژوهش می خانواده اعضا بین  در و بزهکاری ناهنجاری بروز  باعث آنان بین ضعیف  و روابط خانواده نابسامانی

شامل خانواده با مشکل حاد بوده و کمترین میزان آسیب مربوط به کودکان خیابانی با  فراوانی 1052بیشترین داده آماری با 

توجهی و غفلت، آزار جسمی، آزار جنسی، درصد را به خود اختصاص داد. کودک آزاری به طور کلی شامل چهار شکل بی 20/0

درصد بیشترین و کمترین آن مربوط به  6/54توجهی و غفلت با آزار روانی، که بیشترین نوع آسیب مربوط به کودک آزاری بی

درصد بوده. همسرآزاری با تعاریف امروزی که شامل چهار نوع خشونت جسمی، جنسی، روانی،  5/0کودک آزاری جنسی با 

باشد. که از این میان بیشترین فراوانی مربوط به همسر آزاری جسمی و کمترین آن مربوط به همسرآزاری جنسی  مالی می

اول و تأثیر بیشتری در شهر  ت. با توجه به نتایج این پژوهش نشانگر تمرکز روی خانواده با مشکل حاد که اولویتمربوط اس

 انجام  با دیگر طرف  از  و کاربردی رسید نتایج به  فوق  موضوع  با متعدد هایپژوهش انجام با گردد می پیشنهاد اردبیل دارد. لذا

دیدن خانواده و کاهش طالق و آسیب  آسیب بزهکاری و دیده یا در معرض آسیب ازآسیبافراد  از گروه این و راهنمایی مشاوره

های اجتماعی و آموزشی هایی ) همچون بهزیستی( که به عنوان متولی آسیبشود. تقویت سازمان پیشگیری  فرزندان دیدن 

دامات نهادهای مختلف جهت کاهش تخصصی و فنی و نیز بازآموزی، همچنین آموزش ضمن خدمت این امر کمک کرده و با اق

ها در جهت حل مسائل و مشکالت زندگی ته باشد. افزایش آگاهی خانوادهآسیب اجتماعی همسو گشته و سیر مثبت داش

های کند. افزایش آگاهی افراد قبل از ازدواج در مورد مهارتها را فراهم میموجب تفاهم بیشتر و در نتیجه تداوم زندگی آن

 شود. اهش این نوع آسیب میزندگی باعث ک

 منابع:

  آباد، م  خر  در نوجوانان خانگی خشونت  با  آنها  مواجهۀ  اساس  بر نوجوانان خطرپذیری  بینیپیش(، 1377مهری، ) بهار، تقی، ارمکی،  آزاد  -1

 جهاد  نشر  مؤسسه تهران،  اجتماعی، مسایل  بررسی

 توسعه و رشد نشر ، هران ت ، وجوانی نوجوانی مشکالت (،1387ابوالقاسم،)   ، اکبری  -2

اجتماعی   روانی  های  توانایی افزایش یا ایجاد بر  زندگی مهارتهای  آموزش ( تأثیر1397شفیعی  )  بهنام ،  ترکیان فریبا باقری، تیمور -3

 ب اجتماعی.  مصرف مواد ، کنگره ملی پیشگیری از آسی از پیشگیری محوریت  با و  سالمت  ارتقای  هدف با اصفهان های دبیرستان  نوجوانان

 کودکان، فصلنامه شخصیتی های  ویژگی بر  آزاری کودک سوء  (، اثرات1396عموپور،مسعود، ) حسین،  ، محمد  فالح حبیبی، سمیرا،  -4

 . 2شماره  ،3تربیتی،دوره علوم  و روانشناسی مطالعات

پیشگیری از خودکشی برای بهورز و  (، 1387زاده، سید مهدی، حافظی، میترا، کریمی کیسمی، عیسی،) حبیبی کوهی، الله، حسن -5

 رابطین بهداشتی، معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره سالمت روان.  

 توسعه، فصلنامه حال در کشورهای فقر در بر مغزها( متخصص )فرار انسانی نیروی مهاجرت (، اثر1393حصوری، هاجر، ) رستمی -6

 .  93-104. صفحات  5شماره دوم، اقتصادی، سال و مالی های سیاست 

(، مطالعه انسان شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله سیروس شهر تهران، نشریه  1389جاه، مریم، بهرامی، سمانه، )رفعت -7

 . 110  -85، ص  2شناسی ایران، دوره  های انسانپژوهش
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