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 چکيده
 اصول چارچوب در که شودمی اطالق جمعی یا فردی عمل هر به اجتماعی های مقدمه: آسیب

گیرد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم آسیب اجتماعی و نمی قرار جامعه قواعد و اخالقی

انواع آسیب های اجتماعی رایج و نوپدید، به بررسی تفصیلی مدل های مختلفی از آسیب های 

 اجتماعی از جمله مدل ویلسون، کاساردا و کلیفورد شاو پرداخته است. 

یافته های نظری و پژوهشی پیشین و با استناد به  کتابخانه ای-روش: این پژوهش از نوع مروری 

 انجام شده است. 

 های مهاجرت و پایین مهارت با های اشتغال شهری، امکانات از بودن دور ویلسون یافته ها: مدل

 کاساردا، متوسط را عامل موثر در نابسامانی اجتماعی می داند. براساس مدل طبقه هم سر پشت

 کی شده داده محدوده در فقر رسمی درصد گیری هانداز اجتماعی، نابسامانی شاخص عمومی ترین

 یشناس آسیب با اجتماعی نابسامانی فقر، بر عالوه که دارد تأکید همچنین کاساردا. است شهر

 طتوس که اجتماعی نابسامانی خصوصیات مانند درست یعنی دارد؛ ارتباط نیز اجتماعی شرایط

 ناطقم فضای تأثیر تحت را شهری جرائم که شاو کلیفورد و مدل. بود شده گرفته نظر در ویلسون

  .می داند شهری خاص

ت تح پیشنهاداتیبحث و نتیجه گیری: درنهایت براساس مرور مدل های نظری، در مطالعه حاضر 

عنوان، روش های پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی بیان شده است که به نقش خانواده، 

تواند نقش سازمان های مردمی و همچنین سازمان های آموزشی اشاره دارد و تدوین اموری که می

 . موثری در این موضوع داشته باشد

مشارکت مردمی، آسیب های اجتماعی، جرم، مدل های پیشگیری،  اژگان کليدي:و

 .همکاری بین بخشی
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 مقدمه
 و دارند وجود جوامع اکثر در هستند، صنعتی انقالب مستقیم معلول و حاصل اندیشمندان از بعضی تعبیر به که اجتماعی آسیب های

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

 آسیب وجود آیا اند؟ آمده وجود به چرا ها آسیب این که است. این مهم چه آن نگرش، مورد در. است آن و بهبود اصالح راهکارهای و ها آسیب

 مختلف های نظریه شناخت مستلزم ها پرسش این به پاسخ داشت؟ آسیب ای بدون جامعه توان می یا است و ضروری الزم امری جوامع در ها

 این .دارند مختلف های نظرگاه از اجتماعی های و بحران ها مسائل، آسیب درتبیین سعی که هرکدام است شناسی روان و شناسی جامعه

 .است جامعه هر اقتصادی و سیاسی از باورهای متاثر ها دیدگاه

 تجویز را پرده پوشی و انکار روش ای عده .دارد وجود مختلفی های نظرگاه هم اجتماعی های آسیب و بهبود اصالح راهکارهای مورد در

 ارندد منطقی و علمی نگرشی این مسائل به که دارند وجود هم جوامعی. دارند اعتقاد وسرکوب پلیسی های روش به دیگر ای و عده کنند می

 اه آن رساندن حداقل به یا حذف برای و بشناسند های علمی روش از استفاده با را ها آن علت ها، آسیب این وجود قبول با کنند می وسعی

 فمختل های فرهنگ با ارتباط اثر در و گرفته صورت علمی انباشت ها در آن که هستند آنهایی جوامع، این .ببرند سود منطقی های روش از

 داشته اعتقاد ومعنوی مادی حقوق از ها انسان تمامی برخورداری حق و ها انسان و برابری آزادی حق به که اند رسیده آگاهی از سطحی به

  .باشند

 بر جامعه، حاکم اجتماعی و سیاسی خاص وضعیت به که باتوجه است این گفت؛ توان می ایران در اجتماعی های آسیب مورد در چه آن

 اب ی جامعه یک که در آسیب یک یعنی. دارند نیز ارزشی بار شوند، می شمرده اجتماعی ای مسئله که این بر عالوه اجتماعی های آسیب

 ی مسئله به خاص این نگرش. رود می شمار نیز به گناه بودن، جرم بر عالوه ایران در شود، می محسوب جرم یک فقط لیبرال، سیاست

 می کار گناه را خودش بداند، خود عامل انحراف را آن بر حاکم روابط و جامعه که آن از بیشتر منحرف یا مجرم که شود می باعث اجتماعی

 .باشد اجتماعی و فردی های آسیب از دیگر یکی تواند می این و بیند

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

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

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

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

 .اند کرده عمل تر موفق اجتماعی های بحران مهار در اول نوع جوامع که است داده تجربه نشان .شود می دیکته جامعه به و وضع نهاد این

 نهاد را اجتماعی های سیاست که جوامعی در اما .کنندمی حمایت ها آن و از وضع را اجتماعی های با آسیب مقابله راهکارهای مردم چون

 امحامی نظ و قوانین حافظ نیروهای از استفاده حال این در که کند تعیین هم را ها آن اجرایی های ضمانت باید کند، الجرم وضع می سیاست

  .کند می پیدا ضرورت پلیس مثل سیاسی

 آسیب از حمایت وقتی نیز مورد در این .است مربوط اجتماعی های سیاست نیز به اجتماعی دیدگان آسیب از عالوه بر این حمایت

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

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

 .دارند قدرتمندی های انگیزه هستند بحران دچار که ازافرادی حمایت و برای شناسند می

 تمامی جوامع در که ها سازمان این .است دولتی غیر های و تشکل ها اجتماعی، سازمان دیدگان آسیب از حمایت راهکارهای از یکی

 سازمان .(6931کنند) محمدی، ایفا می جوامع حیات در مهمی نقش و اند کرده پیدا موثری و مختلف کارکردهای کنونی عصر در دارند ریشه

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

 نماد به دارند، امروزه که فردی به منحصر های با ویژگی ها سازمان این .دارند فعالیت دولت ها اجتماعی های سیاست اجرایی بازوی عنوان

 مردم حکومت کنند، آرمان می عمل تر گسترده و تر فعال ها سازمان که این ای جامعه هر در رسد می نظر به و اند شده تبدیل مردم حکومت

 .نماید می تر یافتنی دست مردم بر

 

 تحقيق . روش1
کتابخانه ای است. که مبانی نظری موضوع پس از جستجو در  -الزم به ذکر است که روش پژوهش در مقاله حاضر از نوع مروری  

پژوهشی داخلی و خارجی، پایگاه مجالت علمی و پژوهشی و نیز مرور اسناد باالدستی تدوین گردید. آنگاه بر اساس و  -چندین پایگاه علمی

 به استناد متون پژوهشی و نظری پیشین، یک جمع بندی کلی به منظور انسجام یافته ها ارائه گردید.
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 . مدل هاي آسيب هاي اجتماعی 2

 نیو همچن یینبا مهارت پا ییو اشتغال ها یدست یداتکنند که فقدان تولیم یانخود ب یقدر تحق یلسونو :یلسونالف( مدل و 

 ی،دارد و از نظر اقتصاد یو بوم شناخت یفرد ی،فرهنگ ی،اقتصاد یامدهایطبقه متوسط، پ خانوارهای پشت سر هم کارگران و یها مهاجرت

 تیموقع یبرا یکاربرد یها ارزش یلافراد به دل ینا ی،دارند. از نظر فرهنگ یرسم یبه فرصت اقتصاد یکمتر یدسترس ی،و شهر ینظر

ه ک یگرفتار شده اند؛ به طور یاجتماع یبه انزوا ی،از نظر بوم شناخت یه ایکشند. مناطق حاش یدست م یاساس یها از ارزش ی،آن یاجتماع

 یتکه موقع ییها با انسان یشتردر آمده اند که ب یشهر یتجمع یوبمع یها از برش یخته ایبه صورت مرکز نامتناسب و به هم ر یقادق

متفاوت  امکانات یمکمتر در معرض مستق یزن ینظر فرد ازهستند، ارتباط دارند و  یتختگسترده پا یتجمع یانگردارند و کمتر نما یمشابها

موازنه  یک، کمتر در معرض 6جوانان گتوها یاکم درآمد  یاز نواح ینوجوانان شهر یلسون،. طبق مطالعات ویرندگ یقرار م یرشد فرد یبرا

 .هستند یاجتماع نابسامانیو  یاجتماع یسازمان بند ینب

 یهاشهر یمرکز ینواح یلسون،و یقتحق یاصل و بر مبنا ینبه صورت هنجار در آمده است. با توجه به ا یاجتماع یمقابل، نابساماندر 

آن  ریفقر و نظا یکاری،ب یخته،جرم عنان گس یکه گتو هستند، در معرض سطوح باال یا یشهر یشده و نواح یمنزو یاز نظر اجتماع یکاآمر

 .(Wilson, 0262هستند )

کند. مطابق مطالعات کاساردا،  یساکنان را مطرح م یشانیو پر یاجتماع یاز نابسامان یمتفاوت یها کانساردا نشانه ب( مدل کاساردا :

دارد  یدتأک ینشهر است. کاساردا همچن یکفقر در محدوده داده شده  یدرصد رسم یریاندازه گ ی،اجتماع یشاخص نابسامان ی ترینعموم

که  یاجتماع ینابسامان یاتدرست مانند خصوص یعنیارتباط دارد؛  یزن یاجتماع یطشرا یشناس یببا آس یاجتماع بسامانی، ناکه عالوه بر فقر

قه محروم و طب یفقر، نواح یرسم یاز آمارها یبیترک یکایی،صد شهر بزرگ آمر یرو یقدر تحق یدر نظر گرفته شده بود. و یلسونتوسط و

 یرسم یهستند که آمارها ینابسامان، مناطق ینابسامان استفاده کرده است. نواح انابسامان و شدید ینواح ایهدو نشانگر پ یجادا یرا برا یینپا

 اشدید یکنندگان رفاه هستند. نواح یافتزن سرپرست و در یخانوارها یکاری،و فقر باال، ب یختهبه طور همزمان نشان دهنده سطوح عنان گس

 یلسونو یدجد یقحال، طبق تحق یندارا هستند. با ا یزکرده را ن یلنوجوانان ترک تحص یباال یزانفوق، م یاتخصوصنابسامان عالوه بر همه 

ز و ا یزفاجعه آم یدشد ی( از نظر اقتصادیمرکز شهر یآرمان نمونه یک)در  یکاییآمر یدر مرکز شهرها یتعامالت اجتماع یو کاساردا، قلمرو

و  یوبمع یها از ساختمان ی،مرکز یکند و از نظر بوم شناختیرا محدود م یباشد که توان فرد یم یاساس یها ضدارزش ی،نظر فرهنگ

 یاد،قر زف یخته،افراد عنان گس ملمناطق به طور همزمان شا ینکنند. ا یم یترا تقو یشناس یبآس یشده که الگوها یلتشک ی هاییتورفتگ

 . (Kasarda & Lindsay, 0266) ی باشدم یلیه، نوجوانان ترک تحصکنندگان رفا یافتزن سرپرست، در یخانوارها یکاری،ب

مناطق خاص  یفضا یررا تحت تأث یشاو صورت گرفته که جرائم شهر یفوردتوسط کل 0260در  یپژوهش شاو، يفوردج( مدل کل

 داشتند و به ینینش یهحاش یژگی هایکه و یدرس یبه مناطق یسبا اخذ آمار و اطالعات مناطق خاص شهر از دادگاه و پل ی. وی داندم یشهر

 عبارتند از: وهشپژ یاصل یافته هایمعروفند، « گتو»

 ندارند. یتفاوت معنادار یگر،با بزهکاران مناطق د یتیو شخص یهوش یبضر یثاز ح یهبزهکاران مناطق حاش یبه طور کل -6 

کنند،  یها، رفتار افراد را کنترل م آنها محله یقکه از طر یو افکار عموم یا محله ینهادها ی،عرف یها سنت یه ای،در مناطق حاش -0 

 یده اندفرو پاش همبه طور عمده از 

 ی،و فروش مواد مخدر، اموال مسروقه، مشروبات الکل یدمجرمان از جمله خر یتفعال یرا برا یمتعدد یها فرصت یه ای،مناطق حاش -9 

 .ی دهندمجرمان قرار م یارر اختد یرهعفت و غ یاعمال خرابکارانه و متجاوزانه و مناف

 (.Shaw&ekay, 0260) ی شوندشروع م ی هااز باز یبه عنوان بخش یکودک ینمناطق از همان سن ینبزهکارانه در ا یت هایفعال -۴ 

 

 . مفهوم آسيب اجتماعی3
مطرح شد. ساترلند در  9یدسف یقهدر مورد کارمندان  0ساترلند یها در نوشته یشسال پ 32ابتدا در حدود  ی،اجتماع یبمفهوم آس

در  یخالف کارمندان، منجر به بروز اختالالت یت هایکه چگونه فعال ی داردم یانب یکامتحده آمر یاالتدر ا یاز نظام ادار یفیتوص یا مقاله

و کالبد جامعه و  یکالبد انسان یان)در قرن نوزدهم( م یدر اثر مشابهت ساز ی(. علوم اجتماعPortney, 0229) ی شودم یکل نظام ادار

 یماری هایو ب ی هانظم یب یشه هایرا جهت مطالعه عوامل و ر یاجتماع یببه نام آس یا واژه ی،اجتماع یها و بحران یعضو یماری هایب

                                                           
1. Gettos 
2 .Sutherland 

 .ددهند، گفته می شوکارمند یقه سفید اصطالحی است که به کارکنان حقوق بگیری که کارهای حرفه ای یا نیمه حرفه ای دفتری مانند مدیریت و فروش را انجام می . 9 
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شده،  یجادا یخاص ینه هایکه در زم ی باشندم یاجتماع ی هاینظم یاز جمله ب یاجتماع هاییبآس(. 69۱۱آورد )خسروپناه،  یدپد یاجتماع

 یبه طور مشخص با هنجارها یرفتار ی،نظام اجتماع یکهرگاه در (. 6913 ی،سروستان یق)صد یکشندرا به چالش م یو نظم اجتماع یافتهرشد

ه ب یدهپد ینشود، ا یاجتماع یها گروه یاو عملکرد مثبت فرد، خانواده  ییکارا از دست دادن یاکند که موجب کاهش  یداتعارض پ یاجتماع

که در چارچوب  ی شوداطالق م یبا جمع یبه هر نوع عمل فرد یاجتماع یبآس(. 69۱۴ ی،)کمال ی شودشناخته م یاجتماع یبعنوان آس

و  یاخالق یاقبح یبا منع قانون یجهو در نت یردگ نمیکنش گران قرار  یتجامعه، محل فعال یرسم یرو غ یرسم یو قواعد جمع یاصول اخالق

 (. 6936 )عبدالهی، گردد یروبرو م یاجتماع

 ینسب و یجزئ یطی،مح ی،جمع ی،نابرابر منابع عاد ییفضا یص: تخصی باشندم یرز یژگی هایواجد و یاجتماع یها یبآس ی،به طور کل

 :اشاره کرد یلتوان به موارد ذ یحوزه مطرح است م ینکه در ا یه هاییاز نظر(. 69۳3 یری،بودن )نص

مکتب،  ینکند. از نظر ا یجستجو م یاجتماع یرا در ساختارها یو اجتماع یروان ی هایناهنجار که علل: ۴یساختار یفشارها یهنظر -6

 که ی آورندم یرو ییفشارها به رفتارها ینکنند که فراتر از تحمل آنان است و در اثر ا یرا بر افراد وارد م ییفشارها ی،اجتماع یساختارها

 دارند.جامعه ن ییدمورد تأ یبا هنجارها یتطابق

و  یجامعه صنعت یه،نظر ینطبق ا ی داند،م یدر نظام کنترل اجتماع ییضعف و نارسا یجهها را نت و انحراف یمکنترل: جرا یهنظر -0 

 یه سواست ب یفضع یکنترل یناگر افراد احساس کنند که چن ینوسوسه و انحرافات فراهم کرده است؛ بنابرا یرا برا یادیز ینه هایمدرن، زم

 .ی آورندم یرو تو انحرافا ی هاناهنجار

 

 . انواع آسيب هاي اجتماعی4
 پرداخته خواهد شد:رایج  یاجتماع یب هایاز آس یبه مفهوم برخمختصرا  ینجاا در

 (.69۳۱ ی،)ساروخان ی شودگفته م یتتوان فعال یدارا یتجمع ی: به فقدان کار برايکاريب 

 ی م یینوا یو ب یپناه یو در معرض خطر بودن، ب یریپذ یباز آموزش و بهداشت، آس یتمحروم ی،ماد یت: شامل محرومفقر

 (.69۱۴،  ی زنوز)هاد شود

 آذر، یآور باشد )مساوات یانز یاجتماع یا ی، روانیکه از نظر جسم ، محرک و روانگردانبه ماده مخدر یزاسارت آم ی: ابتالاعتياد 

69۳0.) 

 (69۱۱اشرف، ) ی دهدم یحرا به کار کردن ترج ییاست که فرد با وجود توان کار، گدا یافتهسازمان  یتیفعال :يگر يتکد. 

 هرچند ممکن است قاتل قصد کشتن مقتول را  ی شود؛که سبب کشته شدن مقتول م ی دهدرا انجام م ی: شخص قاتل عملقتل

 (. 6932 ی،کرده باشد که منجر به قتل مقتول شود )عبد یرو یادهنداشته باشد و بر اثر اشتباه آنقدر ز

 گیرد. خود کشی عمل آگاهانه آسیب خود کشی به عنوان یک رفتار، مرگی است که به دست خود شخص انجام می: خودکشی

 او این عمل بهترینرساندن به خود است که می توان آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مساله تعیین شده 

 . شود تصور می ، از دیدگاه ویراه حل

 و الزمه آن، گرفتن، برداشتن  ی شوندصاحب آن، تصرف م یلو برخالف م یبدون آگاه یاییآن اش یکه ط ی: عملو دزدي سرقت

 (.69۱۴باشد )ستوده،  یدنو دزد

 به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته  اختالس: اختالس و کاله برداري

هان ریزی شده، منظم و پنشود که بیشتر به صورت برنامهبرداری محسوب میای از کالهگونه اختالس. شودگیرد، گفته میبه دولت انجام می

 .پذیردو بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می

 :تواند بر یمیلی است و معالقگی و بیحوصلگی و گریز از فعالیت یا بییک حالت خلقی شامل بی افسردگی افسردگی و نااميدي

تی، توانند احساس ناراحهستند، می افسردگیروی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد. افرادی که دارای حالت 

 .قراری داشته باشندارزشی، شرمساری یا بیدرماندگی، بی بی انگیزگی و فقدان نشاط، میدی،اضطراب، پوچی، ناا

 :ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کامال مطلوب و عاری از  ماهواره و فضاي مجازي

و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، الزم و ضروری است. گرچه ماهواره 

ترویج : از جمله .دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست که رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است

                                                           
4 .Structural- Strain Theory 
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فراهم سازی گسست و درگیری ، ل عاطفی و جنسیباورهای غلط درباره مسائ، بلوغ زودرس و دسترسی سریع به اطالعات جنسی، خشونت

، یافت عملکردهای تحصیلی و شغل، وابستگی و اتالف وقت، کاهش تعامالت واقعی، ایجاد زمینه های اختالف و تنش بین همسران، بین نسلی

 .تهدید سالمت جسمانی، افزایش مصرف گرایی

 ابعاد گسترده ای پیدا کرده، هر چند که از ابتدای صده بیستم مسئله قاچاق در سطح جهان  :قاچاق زنان، دختران و کودکان

قوانین بین المللی برای سرکوبی این جرم طراحی و تصویب شد، اما در دهه های اخیر تعداد زیادی از زنان و دختران، به ویژه از کشورهای 

در آمد خوب فریب خورده و در نهایت  ی، پرستاری وآسیایی، اروپای مرکزی و روسیه، با وعده مشاغلی چون خدمتکاری رستوران، بچه دار

 .عده زیادی به صورت ابزاری برای خوشگذرانی مردها در آمده اند

 ر آنها شوند که این امشود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته میکودکان کار به کودکان کارگری گفته می :کودکان کار

کند. کار کودک نزد سازد و سالمت روحی و جسمی آنها را تهدید میبهره میو تجربۀ دوران کودکی بیرا در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه 

 .شودالمللی فعالیتی استثماری تلقی میهای بینبسیاری از کشورها و سازمان

 :ای است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوّز گروه بزرگی از مردم در مکانی پدیده نشینیحاشیه حاشيه نشينی و زاغه نشينی

مناطق که جزئی از شهر بوده اما نتوانسته به دالئل گوناگون جذب نظام اجتماعی و اقتصادی  در نتیجه این .شوددر کناره شهرها ایجاد می

 .شهر شده و از خدمات جامع شهری بهره مند گردد

 آسیب های نوپدید جای خود را در مباحث آسیب های اجتماعی باز نموده است . از آسیب های نوپدید می  دید:آسيب هاي نوپ

 .توان به آسیب های ناشی از اینترنت، تلفن همراه، ماهواره و بازی های رایانه ای اشاره کرد

 :یا زندگی. مردم معموالً به دلیل دور شدن از  جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کاراست از جابهعبارت مهاجرت مهاجرت

کنند. دلیل دوم می مهاجرتای مانند فقر، کمبود غذا، بالیای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده

 و... باشد. تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهترمی

 و  یتو سلب امن شود یو آزار افراد جامعه منجر م یتاذ ی،که در نظر عموم به مزاحمت، عربده کش ی: عملو خشونت رارتش

 .دارد یآرامش را در پ

 :در اصطالح به معنی پایان دادن به  طالقدر لغت به معنی رها شدن و جدا شدن است و  طالق طالق و بحران عدم ازدواج

و گفته می شود که  .رودپی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می و در. رابطه زناشویی است

 .های اجتماعی باشد درصد آسیب ۳2عامل اصلی این جدایی به سبب تاثیر بر سرنوشت مردان، زنان و فرزندان، می تواند 

 فاوت که ت ینهستند. با ا« دشوار یتکودکان در وضع» یا «یشهر یرپذ یبکودکان آس»از گروه بزرگتر  ی: بخشيابانیکودکان خ

 یریو جامعه پذ یترشد شخص یانمعمول مانند خانواده و مدرسه هستند و در جر یتو حما یاجتماع یبا نهادها یتماس کمتر یآنان دارا

 .باشند یمحروم م یشتریبه نسبت ب ی،اجتماع ینهادها این یت هایو حما یراتخود، از تأث

 :آن دسته از معضالت و مسائل اجتماعی هستند که از یک سو ریشه در آسیب های اجتماعی دارند و از سوی دیگر به  انحرافات

دلیل آن که با ارزش ها ، هنجارها و قوانین و مقررات جامعه در تضاد هستند، جرم محسوب می شوند و پدیده هایی پیچیده و حساس به 

نگی بین نهادها و سازمانهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی هن رو مهار، کنترل و کاهش و حذف آنها نیازمند عزم ملی، هماشمار می آیند، از ای

مانند ناهنجاری های مربوط به  .و تصمیم گیری همه جانبه میان بخشی است تا بطور طبیعی زمینه پیشگیری و کنترل انحرافات فراهم شود

 پوشش، بدحجابی، فحشا و...

 ما از تمام ن یریتصو ی تواندم یکند. درجه و نوع بزهکاری عمل م ینکه بر خالف قوان ی شودگفته م ی: بزهکار به کسيبزهکار

دارد  یتثاب یکردبزهکار در قبال همه افراد، رو یککند. معموال  یانما نما یرا برا یو نظم اجتماع ینو احترام به قوان یاصول اخالق یکل یتوضع

 .ی شودمرتکب جرم م رابزهکار مکر یک یگرد یانو به ب

 انمانی خ ها سرگردان باشند یا به علل برخی بزهکاری ها که معموالً توام با بی چنین کسانی ممکن است در خیابان: بی خانمانی

بیماران روانی شدید؛ معتادان، که شامل گروه های  .ها یا کانون های اصالح و تربیت به سر برند و ... ( در زندان آنهاست، )مثل دزدی و اعتیاد

 کودکان خیابانی، و دختران فراری. 

  :باعث که این وضعیت . ها در طول یک زمان مشخص است تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمتتورم

عادالنه، سبب فساداجتماعی چه در طبقه مرفه و هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عده ای اندک و فقر عده ای دیگر می شود و این تقسیم نا 

چه در طبقه فقیر می شود. گسترش این وضع همچنین سبب اختالف طبقاتی شده و دوام و قوام فرهنگ اسالمی و ارزش های ناب آن را 

 .تهدید می کند
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ساز،  ینهو زم یدایشعنوان عوامل پ به یزا عوامل متعدد یبنابهنجار و آس یو رفتارها یانحرافات اجتماع یدایشدر پبرهمین اساس 

: یعوامل روان -.  یرهو غ یکعامل ژنت یماری،ضعف و قدرت، ب یافه،و ق یظاهر یتجنس، سن، وضعمانند : یعوامل فرد –مؤثر هستند؛ مانند: 

و  یروان یماریهایحسادت، ب ی،پرخاشگر یی،کمرو ی،قدرت طلب ی،پرداز یالخ ی،هوش منفرت، ترس و وحشت، اضطراب، ک یت،حساسمانند 

خانواده، طالق، مانند  ی،عوامل اجتماع –گرما و سرما؛  یابان،شهر و روستا، کوچه و خ یمی،اقل یطاوضاع و شرا مانند :یطیعوامل مح - یره؛غ

 یت.شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمع یکاری،فقر، فرهنگ، اقتصاد، ب

 

 اجتماعی هاي آسيب وقوع از . پيشگيري5
 رمدا ارزش سختکوش مستقل سرافراز های جامعه. است آدمی پیکره مبنای که سلول مثل درست. است انسانی جامعه مبنای خانواده

 . هستند صفات همین با هایی خانواده دارای قطعا دانا و

 :ها خانواده و نقش جامعه در اجتماعی هاي آسيب وقوع از پيشگيري جهت وپيشنهادات . راهکارها5-1

 زا آورند را فراهم آسیب از پیشگیری و یا کاهش موجبات ارزنده خدمات ارائه با توانند می که مشابه سازمان های و بهزیستی سازمان

 بعهده خویش فعالیت های درحوزه اند اجتماعی شده های آسیب دچار که را کسانی از صیانت و.... کشور ای وحرفه فنی آموزش سازمان جمله

 نتوا می نمونه برای است: اهمیت حائز بسیار اجتماعی های با آسیب برخورد در ومدنی مردمی سازمانهای از استفاده راستا همین در گیرند

 نمود. اشاره .. و خیریه انجمنهای اسالمی، شوراهای اختالف، حل دیه، شوراهای ستاد اعتیاد، از پیشگیری مردمی ستاد به

 

 آموزشی مراکز در اجتماعی آسيبهاي از پيشگيري . ضرورت 5-2
آموزشی  مراکز که می باشد مخدر مواد به ویژه اجتماعی آسیب های گسترش حاضر، عصر در کننده نگران موضوع های جمله از

 ینا بر. است شده تبدیل تربیت و آموزش امر اندرکاران دست و متولیان روی فرا چالش های از یکی به و در نوردیده را «دانشگاهها و مدارس»

 هارائ و آنها روند تحلیل و تجزیه - ها آسیب پدیده صحیح شناخت ضرورت گذاشتن، دست روی دست و کتمان -انکار هرگونه بجای اساس

 را جوامع مسئولین آسیب ها، کنترل و مهار جهت تواند در می که است موضوعاتی جمله از آنها، نمودن عملیاتی و الزم کاربردی های نسخه

 .سازد موفق

 ایتحک فناوری و تحقیقات علوم و پرورش و آموزش های وزارتخانه مسئولین سوی از اعالمی مراتب و پذیرفته صورت تحقیقات نتایج

 نموده روی نشانه را بوم و مرز این جوانان و نوجوانان هوشمندانه، و منسجم حرکت با اجتماعی آسیب های سیستم که دارد واقعیت این از

 و راهنمایی سوم مقاطع آموزان دانش درصد 69,9 ،69۱6 - 69۱0 تحصیلی سال در ذیربط متولیان رسمی اعالم اساس بر بطوریکه. است

 تابع دانشگاههای ۱9-۱۴ تحصیلی سال ورودی دانشجویان درصد 02,13 آنکه ضمن. بوده اند مخدر مواد مصرف خطر معرض در متوسطه

 دفتر سوی از شده منتشر پژوهشی یافته های آخرین اساس بر است ذکر قابل. اند قرار داشته مخدر مواد مصرف خطر معرض در علوم وزارت

-۱۱ تحصیلی سال در تهران شهر در علوم وزارت تابع دانشگاههای دانشجویان در مواد مصرف شیوع در خصوص علوم وزارت مشاوره مرکزی

 و های اکس قرص درصد 2,۳ و حشیش درصد 0,0 و تریاک درصد 0,9 و مشروب دانشجویان درصد 6۳ که دارد موضوع این حکایت از ۱۴

 (.6932 ی،)عبد .اند کرده تجربه دانشگاه به ورود از قبل را کراک و هروئین درصد  2,0 و شیشه

 

 دانشگاه ها:  و مدارس در مخدر مواد و اجتماعی آسيب هاي از پيشگيري . روشهاي 5-3
 مواد مصرف سوء تبعات و پیامدها عوارض، به راجع عمیق و مستمر آرام، بصورت آگاه سازی و رسانی اطالع های برنامه به توجه. 6 

 .آنان عقلی و تقویمی سن با متناسب دانشجویان و آموزان دانش آگاهی سطح ارتقاء هدف با طبیعی و شیمیایی و صنعتی مخدر

 -گیری تصمیم - مسأله حل: های مهارت آموزش باالخص زندگی های مهارت آموزش رویکرد با آموزشی های برنامه به . توجه0

 یتتقو مهارت - وجود ابراز - گفتن مهارت نه و دیگران نامشروع خواسته های برابر در مقاومت - خالقیت و تفکر - اجتماعی و فردی ارتباطات

 و زمان از مناسب استفاده مهارت -نگهبانی خویشتن و کنترلی خود مهارت - جنسی صیانت و مراقبت مهارت – دینی موضوعات و معنویت

 صرفم به نسبت منفی نگرش ایجاد و پرخطر رفتارهای نفی و کننده محافظت عوامل تقویت و مهارت خودشناسی – فراغت اوقات سازی غنی

 اهنمایی(متوسطه اول )ر – دبستانی - پیش دبستانی مقاطع کلیه در طبیعی و شیمیایی و صنعتی مواد - الکل - قلیان - سیگار از اعم مواد

 در نمخاطبی نیازسنجی با و - اجتماعی و فرهنگی موقعیت های – جنسیت - سن متغیرهای رعایت با دانشگاه و و متوسطه دوم )دبیرستان(

 و آموزی دانش اقشار مصون سازی و مختلف سنی گروه های در مثبت ایجاد رفتارهای هدف با مهارتی و نگرشی - شناختی مختلف ابعاد

 (.69۱۱اشرف، ) مخدر مواد و اجتماعی های آسیب از دانشجویی
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 غنی تفریحی برای اردوهای - هنری - ورزشی های برنامه به ویژه جایگزین های فعالیت تقویت طریق از سالمت فرهنگ ترویج  .9

 جامعه.  در امیدواری و شادابی - نشاط روحیه گسترش و بسط و سنی گروه های فراغت اوقات سازی

 رایب بویژه مددکاری فعالیت های گسترش و حمایتی خدمات ارائه و رایانه ای و تلفنی راهنمایی به ویژه مشاوره ای اقدامات توسعه. ۴ 

 آسیب. معرض در دانشجویان و آموزان دانش

 خدرم مواد و اجتماعی آسیب های از پیشگیری مؤثر های برنامه انجام برای دانشجویی و آموزی دانش تشکل های و کانون ها تقویت. ۱ 

 مواد. مصرف از پیشگیری اجتماعی فراگیر جنبش ایجاد برای تالش و

 های برنامه مستمر تولید و تهیه شامل( Media Campaign) رسانه ای عملیات و کارزار انجام طریق از جذاب های برنامه تولید. 1 

 ایجاد - شردهف لوح های) الکترونیکی -( تراکت - نشریه - بروشور - کتاب) نوشتاری -( رادیو) شنیداری -( سینما - تئاتر - تلویزیون) دیداری

 و مدل ارائه همزمان و مواد فروش و خرید و مصرف نشان دادن الگو ضد و پیشگیری خصوص در( Chat room) مجازی گفتگوی تاالرهای

 .سوم هزاره پیچیده عصر در زندگی مطلوب سبک

 هب با توجه سالمت ارتقاء حوزه در جدید ایده های تولید و هم اندیشی و عمل از قبل تفکر سازی نهادینه هدف با فکر اطاق ایجاد .۳

 .کشور جوانان و نوجوانان - کودکان برای الگوها ناپایدار شرایط

 اداعتی بروز در عوامل مؤثر و علل شناخت و فرزندان با صحیح ارتباطات نحوه برای آموزان دانش والدین آموزش و آگاهی سطح ارتقاء .۱

 نوجوانان.

 روزنامه - کتابخوانی-نویسی مقاله - فیلم - عکس - سرود از اعم مختلف هنری جشنواره های و مسابقات و نمایشگاه برگزاری . 3

 انشد سنی گروههای و تناسب رعایت با علمی همایشهای برپایی همچنین و مختلف مناسبت های به کاریکاتور و نقاشی - تئاتر - دیواری

مخدر و سایر  مواد مصرف از پیشگیری راه های نسبت به دانشجویان و آموزان دانش ذهنی موتورهای شدن روشن هدف با دانشجویی و آموزی

 آسیب های اجتماعی.

 ارتقاء خصوص در عالی آموزش دوره تا دبستانی پیش دوران از مختلف مقاطع درسی کتب در آموزشی مفید و مناسب متون درج. 62

 .یاییشیم و صنعتی طبیعی، مخدر مواد - الکل - قلیان - سیگار مصرف عوارض های پیامد به نسبت دانشجویان و آموزان دانش آگاهی سطح

 .محله ها سازی سالم برای غیردولتی و مدنی نهادهای سازی . فعال66

 .کشور علمی نیازهای رفع منظور به اجتماعی آسیب های دانشکده ایجاد. 60 

 از هدف پیشگیری با فراغت اوقات سازی غنی و نشاط و شادابی - رفاه ایجاد و دانشجویی خوابگاه های وضعیت به جدی توجه. 69

 .مخدر مواد مصرف سوء به دانشجویان گرایش

 اجتماعیآسیب های  به جوانان و نوجوانان گرایش در تأثیرگذار عوامل شناخت منظور به کاربردی پژوهش های و مطالعات انجام .6۴

 و آموزی دانش جامعه مخدر در مواد و اعتیاد کنترل و مهار برای مناسب تمهیدات اتخاذ و آموزشی محیط های در اعتیاد شیوع نرخ تعیین و

 دانشجویی.

 یپیشگیرعنوان  با مدارس در مخدر مواد مصرف از پیشگیری و تقاضا کاهش برای مناسبی های برنامه اخیر ساله چهار طی چه اگر     

 گردیده آغاز دانشجویی محیط های سازی سالم عنوان با دانشگاه ها در نیز و زندگی مهارت های برنامه و سالمت مروج مدارس - محور مدرسه

 مواد رفمص از پیشگیری برنامه های تقویت و توسعه به نسبت میبایست بهداشت وزارت و علوم وزارت پرورش، و آموزش وزارت متولیان لیکن

 فرهنگی و اجتماعی تحوالت سرعت و پرشتابان تغییرات عصر در زیرا. نمایند حرکت ریزی و برنامه اجتماعی، آسیبهای سرعت با متناسب مخدر

 خواهد ما آموزشی مراکز متولیان همه روی فرا اساسی سؤال دو راستا همین در. (69۱۱اشرف، هستیم ) نوظهور مواجه های پدیده با مستمرا

 بود: 

 بود؟ خواهد چگونه دانشگاه ها و مدارس در اعتیاد، .آینده6

 چیست؟ دانشگاه ها و مدارس آینده اعتیاد .0
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 جمع بندي و نتيجه گيري 
اجتماعی، انواع آسیب های  های آسیب مدل های. باشد می حاضر عصر آمیز مخاطره مسائل از یکی عنوان به اجتماعی های آسیب

 امکانات از بودن دور را اجتماعی های آسیب دالیل ویلسون مدل. است شده بیان پژوهش این در مصونیت و مقابلهاجتماعی و راهکارهای 

 نابسامانی شاخص عمومی ترین کاساردا، مدل. داند می متوسط طبقه هم سر پشت های مهاجرت و پایین مهارت با های اشتغال شهری،

 تماعیاج نابسامانی فقر، بر عالوه که دارد تأکید همچنین کاساردا. است شهر یک شده داده محدوده در فقر رسمی درصد گیری اندازه اجتماعی،

 شده رفتهگ نظر در ویلسون توسط که اجتماعی نابسامانی خصوصیات مانند درست یعنی دارد؛ ارتباط نیز اجتماعی شرایط شناسی آسیب با

 عالوه بر این مرور مدل ها نشان داد که پیشگیری  می داند. شهری خاص مناطق فضای تأثیر تحت را شهری جرائم که شاو کلیفورد مدل. بود

و  مردمی سازمان های. باشد می خانواده بخش، کارآمدترین و مهمترین اما. باشد می مختلفی های جنبه دارای اجتماعی های آسیب وقوع از

 در مهمی اربسی نقش توانند می بودن محور آموزش ذات سبب به نیز آموزشی مراکز. کنند اجرا راستا این در مثبتی نقش توانند می نیز مدنی

 عاطال های برنامه عالوه بر آن .کنند اجتماعی های آسیب و جرایم انواع به اقدام از جلوگیری راستای در دانشجویان و آموزان دانش سازی آگاه

 رد پژوهش های و مطالعات انجام و نمایشگاه ها برگزاری تشکلها، و هاکانون تقویت مشاوره، اقدامات یتوسعه سالمت، فرهنگ ترویج رسانی،

 زمینه می تواند نقش وافری در این زمینه ایفا نماید.  این
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 .دانشگاهی جهاد : انتشارات تهران ایران. در قتل اجتماعی مسائل (.6932عباس ) عبدی، [۳]

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  ی های اجتماعینابرابر یشناس بر جامعه یا . مقدمه(69۱۴ )عادل  ی،کمال [۱]

 .ی دانشگاه هاانسان

ظرفیت و بهره مندی از  پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر(. 6931محمدی، علی ) [3]

 .6931، شهریورماه 66، شماره 0مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، دوره ، یسازمان های مردم

 .یهاد و نشر چاپ تهران: سازمان یاجتماع تغییرات درباره یجامعه شناس یها دیدگاه (.69۳0) یدآذر، مج یمساوات [62]

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران: .ایران اجتماعی های آسیب با دیگر بحرانی(. 69۳3) بابک نصیری، [66]

 . 6۳، شماره ۴ران، نشریه رفاه اجتماعی، دوره درآمد در ای یبرابر فقر و نا (.69۱۴) هادی زنوز، بهروز [60]

[13] Kasarda, J. D., Lindsay, G., (2011). Aerotropolis: The Way We’ll Live Next. Farrar, 

Straus and Giroux. 

[14] Kasarda, J. D., Lindsay, G., (2011). Aerotropolis: The Way We’ll Live Next. Farrar, 

Straus and Giroux. 

[15] Portney, K. E., (2003). Taking Sustainable Cities Seriously: Economic Development, 

The Environment, and Quality of Life in American Cities. America: MITV press. 

[16] Shaw, Clifford R., McKay, Henry D., (2012), The social disorganization theory. Center 

for Spatially Integrated Social Science, Retrieved from 

www.csiss.org/classics/content/66. 

[17] Wilson, A. G., (2010). The general urban model: Retrospect and prospect. Papers 

Regional Science Association, 89(1), 27-42. 
 

http://www.rassjournal.ir/
http://www.csiss.org/classics/content/66
http://www.csiss.org/classics/content/66

