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وقوع برخی رویدادها در عرصه اجتماعی در ماه گذش�ته، همچون انتش�ار خبر ضرب و شتم دو کودک 
در تهران و مشهد، چندین مورد خودکشی ، قتل اعضای خانواده توسط مادر، حمله مسلحانه در تاکستان 
به دلیل پاس�خ منفی برای ازدواج و...، نش�ان از وضعیت پرتالطم آس�یب های اجتماعی در جامعه امروز 
دارد. پژوهش�کده مطالع�ات راهبردی ک�ه موضوعات مربوط به امنیت اجتماع�ی را به صورت جدی و 
پیوسته همواره دنبال می کند، تالش کرده است وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور را در نشست این 
شماره خود با سخنرانی آقای دکتر محمد فاضلی* و آقای دکتر روزبه کردونی** دو کارشناس با تجربه 
این حوزه، تبیین دقیق تری نماید. نوش�تار حاضر متن تدوین شده این نشست است که تقدیم خوانندگان 

ماه نگار امنیت ملی می شود. 

اشاره:

نشست                                               ماه

دکت�ر فاضلی: یکی از مس��ائل اس��تراتژیک و مورد 
تأکید رهبر انقالب آس��یب های اجتماعی موجود در جامعه 
اس��ت، به همین منظور برای حل این معضالت گزارش ها و 
راهکارهایی تهیه شده است که به اختصار توضیح می دهیم.

بخش��ی از این اطالعات و داده ها از طریق منابع وزارت 
کش��ور طی دو س��ال تهیه شده اس��ت. در اینجا آسیب های 
اجتماعی را به 5 طبقه تقسیم کردیم که شامل: 1- خشونت 
2- آسیب جنسی 3- آسیب خانوادگی ۴- آسیب اقتصادی 
5- آسیب های سبک زندگی و رفتار پرخطر است. هر کدام 
از این آس��یب ها ب��ه انواع مختلفی تعریف می ش��ود و با هر 

کدام باید با مدل انحصاری خودش برخورد کرد.
بعض��ی از این موارد آس��یب به حس��اب نمی آیند بلکه 
نوعی مس��ائل اجتماعی1 به حس��اب می آیند که خودش��ان 
1. Social problem

سبب آسیب های اجتماعی می شوند؛ مانند حاشیه نشینی که 
ممکن است بستری برای آسیب فراهم بکند.

بنابراین تفکیک بین آسیب اجتماعی و مسئله اجتماعی 
بسیار مهم است.

در ج��دول ذیل انواع مس��ائل اجتماعی که خودش��ان 
می توانند بسترهای زیادی برای آسیب ایجاد کنند را معرفی 

می کنیم.
اگر آسیب اجتماعی و مسائل اجتماعی را از هم تفکیک 
کنیم، می توانیم برای هر کدام برنامه کاری مس��تقلی داشته 
باشیم. با توجه به جدول فوق و معرفی انواع مسائل اجتماعی 
هر کدام از زیرمجموعه های مسائل اجتماعی ظرفیت تبدیل 
ب��ه یک بحران را دارند. به طور مثال بحران محیط زیس��ت 
در خوزس��تان یک مسئله اس��ت و احتمال تبدیل به بحران 

روند آسیب های اجتماعی و 
رویکردهای مقابله ای

 با سخنرانی دکتر محمد فاضلی 
 دکتر روزبه کردونی 

                                                         تدوین: زهرا عقیلی** *

* معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
** مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



60

نشست ماه

بی ثباتی و نارضایتی اجتماعی گسترده را دارد و یا در حوزه 
مس��ائل ارزش��ی و نگرش��ی تضعیف هویت دینی فی نفسه 

آسیب نیست بلکه نوعی مسئله اجتماعی است.
چن��د گ��زاره اصلی در خص��وص مس��ائل اجتماعی و 

آسیب های اجتماعی داریم که به شرح ذیل است:
1- تفکیک آس��یب اجتماعی از مس��ئله اجتماعی برای 
فهم بهت��ر ماهیت آنچه که در جامعه و کش��ورمان در حال 
وقوع است و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط ضروری 

است.
2- سه نوع تعامل مهم میان انواع آسیب های اجتماعی و 

مسائل اجتماعی قابل بازشناسی است.
o  تعامل انواع آسیب ها با یکدیگر )مثال: رابطه فرار

از منزل و افزایش احتمال فحشا(
o  تعامل مس��ائل اجتماعی با یکدیگر )مثال: بحران

محیط زیست و احتمال فقر، بیکاری و حاشیه نشینی(
o  :تعام��ل مس��ائل اجتماع��ی و آس��یب ها )مث��ال

حاشیه نشینی و احتمال افزایش اعتیاد، سرقت یا فحشا(
آم��اری از گزارش های رس��می وزارت کش��ور 

درباره آسیب ها را در ذیل عنوان می کنیم:
o  خالص��ه وضعی��ت رون��د برخ��ی آس��یب های

اجتماعی:
زندانیان: تعداد زندانیان از 23 نفر در س��ال 58 به 	•

28۴ نفر در هر هزار نفر در س��ال 93 رس��یده است و 
ایران در ش��مار 15 کشوری اس��ت که بیشترین تعداد 

زندانی را دارد.

اعتیاد و مشروبات الکی: تعداد معتادان کشور از 	•
۷00،000 نفر در س��ال ۷۷ به 2،590،000 نفر در سال 

9۴ رسیده است.
تعداد مصرف کنندگان مشروبات الکلی فقط در 	•

فاصله بین س��ال 91 تا 1393 از حدود 1،300،000 نفر 
به بیش از دو میلیون نفر رسیده است.

جرائم جنس��ی: تعداد دس��تگیر ش��دگان جرائم 	•
جنسی از 101/۷ نفر در هر صد هزار نفر در سال 1380 

به 1۷2/1 نفر در سال 1391 رسیده است.
خودکشی: روند اقدام به خودکشی در کشور به 	•

ازای هر ده هزار نفر نشان می دهد از سال 13۷5 به بعد 
اقدام به خودکش��ی در دو گروه سنی 18 تا 2۴ سال و 

25 تا 3۴ سال درحال افزایش بوده است.
 آشکارترین روند افزایش در گروه سنی 25 تا 3۴ 
س��ال است که از 25/2 نفر در هر 10 هزار نفر به 38/8 
نفر رس��یده است. به نظر می رسد خودکشی این گروه 
س��نی 25 تا 3۴ سال به دلیل بیکاری و ناامیدی از بازار 

کار بعد از فارغ التحصیلی است.
قت��ل: تع��داد مقت��والن کش��ور از 1382 نفر در 	•

س��ال 1380 به 182۴ نفر در س��ال 1393 رسیده است. 
پیش بینی می ش��ود این تعداد در س��ال 1۴05 به 2۴80 

نفر برسد.
طالق: طالق جزء مواردی است که مورد تشکیک 	•

اس��ت که آیا یک مس��ئله اجتماعی اس��ت یا آس��یب 
اجتماعی. گاهی اوقات به روایتی می توان گفت طالق 

جدول 1. انواع آسیب های اجتماعی )انحرافات اجتماعی(

آسیب  اقتصادیآسیب  خانوادگیآسیب  جنسیخشونت
آسیب های سبک زندگی

و رفتار پرخطر

اعتیادرشوه خواریطالقتجاوزنزاع

مصرف مشروبات الکلیاخاذیفرار از منزلهمجنس بازیضرب و جرح

رانندگی پرخطراختالسخشونت خانوادگیفحشاقتل

بدحجابی/ ناهنجاری پوششسرقتزنای با محارمپورنوگرافیخودکشی

تکدی گریروابط قبل از ازدواجفحاشی

کالهبرداریخیانت همسران
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یک مس��ئله است؛ اگر به قربانیان طالق زن، مرد و بچه 
رسیدگی نش��ود و مورد حمایت اجتماعی قرار نگیرند 
تبدیل به یک آسیب می شوند اما به روایت دیگری هم 
می توان این گونه به نتیجه رس��ید که طالق خود عامل 
جلوگیری از آسیب هم می تواند باشد و طالق به موقع، 

بازدارنده قتل و خشونت خانگی می شود.
در حوزه آسیب های اجتماعی در برخی موارد، خانواده های 
زن سرپرس��ت را ب��ه عنوان آس��یب اجتماعی تلق��ی می کنند 
اما فی نفسه آس��یب  اجتماعی نیس��تند. بعضی از خانواده های 
زن سرپرس��ت که توان اقتصادی ندارند، به سوءاس��تفاده های 
جنسی کشیده می شوند؛ بنابراین آسیب زا به حساب می آیند. 
در مقابل زنانی هستند که سرپرستند و بسیار آبرومندانه زندگی 

می کنند؛ یعنی ما با دو مقوله متفاوت روبه رو هستیم.

خالصه وضعیت و روند برخی مسائل اجتماعی
خانواره��ای زن سرپرس��ت: تع��داد خانواده های 	•

زن سرپرس��ت در س��ال 1365 از 685/511 نف��ر ب��ه 
2/5۴8/0۷2 نفر در سال 1390 رسیده است.

پیش بینی می شود تعداد خانوارهای زن سرپرست 	•
در س��ال 1۴05 ب��ه ۴/۷2۴/599 خان��وار برس��د. اگر 
ای��ن پدیده را نتوانیم همراه با اش��تغال زنان و حمایت 
اجتماع��ی  از آنها تأمین کنیم، ممکن اس��ت به فس��اد 

اخالقی درجامعه دامن بزند.
سواد و تحصیالت عالی: نرخ باسوادی کل کشور 	•

در سال 1390 برابر 8۴/8درصد بوده است. این میزان در 
مردان 88/۴ و در زنان 81/1 اس��ت. نرخ باسوادی زنان 
روس��تایی نیز کمترین مقدار و 69/۴درصد است. تعداد 
دانشجویان از سال 1365 تا 1390 به شدت افزایش داشته 
اس��ت. ایران در کشورهای منطقه در سواد عمومی فقط 
از یمن، افغانس��تان و عراق شرایط بهتری را دارد و بقیه 
کشورها سطح سواد عمومی و آموزشی شان بهتر از ایران 

است و این خود یک مسئله اجتماعی است.
جمعی��ت: در ح��ال حاض��ر جمعیت کش��ور در 	•

بهتری��ن حالت خود قرار دارد و پیش بینی می ش��ود تا 
سال 1۴25 بیشترین جمعیت 15 تا 6۴ سال را در کشور 

داشته باشیم.

نابرابری: ضریب جینی طبق آمارهای رس��می از 	•
0/۴68 در س��ال 1350 به 0/36۴ در سال 1391 رسیده 
اس��ت. )توزیع ثروت عادالنه تر ش��ده است( )که این 
پدیده نشان از هدفمندی یارانه هاست و طبق آمارهای 

سال 1391 است(
o  س��هم ده درص��د ثروتمندتری��ن ب��ه ده درصد

فقیرترین از 2۴ در س��ال 1350 به 10 در س��ال 1391 
کاهش یافته است.

o  ش��اخص های رفاه��ی: هزینه خ��وراک خانوار
ایرانی از س��ال 1361 تا سال 1388 رو به کاهش بوده 
اس��ت. اما از سال 1388 به این سو افزایش یافته است. 
)یعنی از س��ال 61 تا 88 دسترس��ی به رفاه بیشتر بوده 
اس��ت ولی از سال 88 معکوس ش��ده و دسترسی های 

رفاهی کمتر شده است(
هر مق��دار که هزینه خوراکی کاه��ش پیدا کند، یعنی 
می تواند به اقالم رفاهی دیگر بپردازند. این نش��ان از فقیرتر 
شدن خانواده ها دارد و این پدیده می تواند بر روی بهداشت 
و درمان اثر نامناسبی بگذارد، سرانه مصرف انرژی همواره 
رو به افزایش بوده اس��ت و از 2 واحد در 1350 به 16 واحد 
در سال 1392 رسیده است و این امر به لحاظ اقتصاد کالن، 

مسئله است و بر روی هزینه ها اثر می گذارد.
o  حاشیه نشینی: به ش��دت در کشور افزایش داشته

است. جمعیت حاشیه نش��ین از 1۴/۷10 نفر در سمنان 
تا 1/200/000 نفر در تهران در نوس��ان است. فقط در 
تهران، خراس��ان رضوی و خوزستان 2/۷00/000 نفر 

حاشیه نشین داریم.
متوس��ط ن��رخ بی��کاری در دنی��ا 6درص��د و در ایران 
13/2درصد اس��ت و اس��تان های غربی )کرمانش��اه، ایالم، 
خوزس��تان، لرس��تان و کردس��تان( و ش��رقی )سیس��تان و 
بلوچس��تان و کرمان( بیشترین نرخ بیکاری را دارند که این 

مسئله برای امنیت منطقه یک تهدید به حساب می آید.
نرخ بی��کاری م��ردان فارغ التحصیل آم��وزش عالی از 
۷/1درص��د در س��ال 13۷5 به ۴6/8درصد در س��ال 1390 

رسیده است.
در ص��ورت ت��داوم روند کنون��ی ممکن اس��ت آمار 

بیکاران کشور در سال 1۴05 به 1۷/531/320 نفر برسد.

ماه
ت 

شس
ن
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o  ،توزیع نامتوازن فقر: بنا به گزارش وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی فقر به ش��کل نامتوازنی در کشور 

توزیع شده است.
o  تولید سرانه در استان تهران 6 برابر استان سیستان

و بلوچستان است.
o  گلس��تان، ایالم و سیستان و بلوچس��تان بیشترین

جمعیت زیر خط فقر را دارند.
o  پایین ترین ش��اخص های توسعه انسانی مربوط به

تمام استان های مرزی کشور است.
o  کمترین نرخ باس��وادی شامل ش��هرهای سیستان

و بلوچس��تان، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان 
شمالی می شود.

o  باالتری��ن نرخ های بیکاری در اس��تان های مرزی
است.

تقسیم بندی  علل آسیب ها در سه دسته عنوان شده است.
عوامل زیرساختی که ش��امل بیکاری، فقر، عدم . 1

آمای��ش س��رزمین، افزای��ش فاصله طبقاتی، تش��دید 
احساسات منفی ناشی از احساس بی عدالتی، جابجایی 
ش��تابناک جمعیت بر اثر مهاجرت ک��ه بحران محیط 
زیست هم به آن اضافه شده است و تشکیل محیط های 

حاشیه نشینی است.
2. عوام��ل س��اختاری ک��ه ب��ر روش ه��ای تک بعدی 
متکی اس��ت. یعن��ی اتکا به روش های تک بع��دی و عموماً 
»س��خت افزاری«، »کنترل��ی« و »قضای��ی« و نهادینه نش��دن 

»الگوهای علمی، راهبردی و بنیادین«.
3. روندهای فراملی هم وجود دارد که موجب تش��دید 

آسیب های اجتماعی کشور می شود:
3-1. نقش و مداخله سرویس های امنیتی، باندهای مواد 

مخدر، جریان های شبه مذهبی و...
3-2. جنگ نرم، شبکه های اجتماعی و...

بر اس��اس تقس��یم بندی های فوق، مهمترین علت بروز 
و تش��دید آس��یب های اجتماع��ی ش��دت گرفتن مس��ائل 
اجتماعی است. اما این تقسیم بندی را می توان به گزاره های 

مشخص تری نیز تبدیل کرد:
ناکارآمدی حکمرانی باعث رواج فزاینده فس��اد - 1

مال��ی، قانون گری��زی و بی اعتمادی ش��ده و س��رمایه 

اجتماعی فرس��ایش یافته اس��ت. در نتیجه مشروعیت 
هنجاره��ای اخالق��ی و اقت��دار قواع��د نظم سیاس��ی 
تضعیف ش��ده و احتمال ارتکاب رفتارهای آس��یب زا 

افزایش می یابد.
امروز متخصصان اذعان می کنند که س��رمایه اجتماعی 
از باال تولید می ش��ود و وقتی حکومت ها در ساختار نهادینه 
خودش��ان قادر نیس��تند با قانون گریزی مقابل��ه کنند، نوعی 
بی اعتمادی تعمیم یافته ش��کل می گیرد که حالت نهایی آن 

در اصل نزولی شدن مشروعیت هنجارهای اخالقی است.
ت��داوم مزمن بیکاری، تورم، فقر، توزیع نامتوازن - 2

فقر و احس��اس تبعیض و فش��ار س��اختاری بر افراد و 
تمایل ذهنی برای رفتار آس��یب  زا. )یعنی انباش��ت این 
گونه مسائل آسیب ها را به لحاظ ذهنی و واقعی توجیه 

کرده است.(
ش��کاف فزاینده مرک��ز– پیرامون در کش��ور با - 3

تمرکز حاشیه نشینی، کم س��وادی و فقر در استان های 
حاش��یه ای کاماًل آش��کار اس��ت، مهاجرت ناش��ی از 
توس��عه نامتوازن مرکز- پیرامون، توسعه حاشیه نشینی 
و سیاس��ت های ناصحیح مدیریت ش��هری و توس��عه 
منطقه ای، به توزیع نامتوازن جمعیت و افزایش احتمال 
بروز رفتارهای آس��یب زا انجامیده است. )تقریباً تمام 
جامعه شناس��ان ش��هری می دانن��د که فقر ب��ه خودی 
خود منجر به آسیب نمی ش��ود بلکه تمرکز فقر عامل 

آسیب زایی است.(
اف��راد جامعه دائم تحت فش��ار فزاینده احس��اس - 4

نابرابری و تبعیض، فشار روندهای متناقض در گفتمان 
و عمل نظام سیاس��ی، مقایسه دست آوردهای زندگی 
ش��خصی با دیگران و کش��ورهای خارجی، همچنین 
روندهای س��بک زندگی و تحول ارزش��ی در ایران و 

جهان قرار داشته اند.
چهار گزاره فوق را می توان معرف موتورهای محرک 
و پیشران مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی تلقی کرد. 
یک موتور پیش برد داریم که در این ۴ گزاره عنوان ش��ده 
اس��ت و یکس��ری موتورهای مخالف که با این سیستم کار 

نکرده است.
الف- دس��تگاه قضای��ی و س��ازمان های متولی رصد و 
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کنترل آسیب های اجتماعی که نظام آماری دقیق و نظام های 
معتبر سنجش آسیب های اجتماعی و دانش و تحقیقات الزم 
برای شناخت آسیب های اجتماعی و رویه های غیرامنیتی و 

غیرقضایی برخورد با آسیب ها را ندارند.
ب- الگ��وی مش��خص و مورد توافق می��ان بخش های 
مختلف مس��ئول، برای ش��ناخت و مواجهه با آس��یب های 
اجتماعی وجود نداشته اس��ت. به طور مثال ارگان های زیر 
نظر س��ازمان بهزیستی برخورد یکس��انی با مسائل اجتماعی 
ندارند و در یک شهر کودکان کار را تکریم می کنند و در 

شهر دیگر به آنها اهانت می کنند. 
جامعه ما وارد چرخه ای ش��ده اس��ت تحت عنوان خود 
تقویت شوندگی آسیب ها و مسائل اجتماعی: بر این اساس 
ناکارآمدی باعث ترویج فساد می شود که به دنبال آن فساد 
باعث فزونی آسیب های اجتماعی و فزونی سرمایه اجتماعی 
می شود و نهایتاً منجر به آسیب می شود؛ این آسیب به مرور 

تشدید می شود.
مالحظاتی در این موارد و آمار وجود دارد که بعضی این 
آمارها دقیق نیستند. به عنوان نمونه آمارهای مرکز ملی رصد 
اجتماعی وزارت کشور نشان می دهد ضریب جینی و توزیع 
ثروت در کش��ور عادالنه تر شده است. در حالیکه تحقیقات 
دانش��گاهی و احس��اس عمومی مردم بیانگر شکاف فزاینده 
مرکز- پیرامون کشور و توزیع نامتوازن فقر در استان ها است 
و این خالف آمارهای وزارت کش��ور است. بنابراین بر این 

اساس نمی توان برنامه ریزی صحیحی ارائه داد.

- فقدان هماهنگی راهبردی
در ح��ال حاض��ر مدلی تح��ت عنوان تقس��یم کار ملی 

آسیب ها اجرا شده است.
کش��ور دچار ناهماهنگی راهبردی اس��ت. ناهماهنگی 
راهبردی وضعیتی اس��ت که »عملکرد دستگاه های مختلف 
دارای پیامدهایی است که سر جمع آنها به عوض همگرایی 
به حجم مسائل و آسیب ها می افزاید.« راهبردهای دستگاه ها 
از س��طح کالن تا س��طح اج��را دارای تعارضاتی اس��ت و 
متضمن ناهماهنگی هایی است که در نهایت به بهبود معنادار 
منجر نش��ده و عمده آسیب ها و مس��ائل را تشدید می کند. 

ناهماهنگی راهبردی محصول شرایط زیر است.

ال��ف- فق��دان تفاه��م گفتمانی: مس��ئوالن کش��ور و 
دس��تگاه های مختلف، درباره میزان آس��یب ها و علت بروز 
آنها اجماع ندارند و هنوز در مورد اینکه در مورد آسیب ها 
وارد یک گفتگوی کالن بش��ویم و یا در مورد مس��ئله آب 
ک��ه آیا با م��ردم گفت وگو کنیم یا نه، ب��ه اجماع گفتمانی 

نرسیده ایم.
ب- بی توجهی دستگاه ها به پیامدهای سیاست ها به طور 
مثال: سد می سازیم نمی دانیم آدمهای پشت سد حاشیه نشین 

می شوند یا خیر.
آس��یب ها تهدی��دی ب��رای کل نظام هس��تند و ماهیت 
تمدنی ایران را به چالش می کشند و این آسیب می تواند به 

یک دولت وامانده و فرومانده منجر شود.

- ضعف شناخت و تحقیقات 
دان��ش تئوریک مربوط به دانش��گاه ها در حوزه - 

مربوط به جامعه شناس��ی و مددکاری تولید می ش��ود، 
اما داده مربوط به آس��یب ها در نهادهای دولتی تولید 
می شود. س��ازمان بهزیستی خود صدها مشاور و پیگیر 
برای بررس��ی آسیب و موارد آس��یب زا دارند و برای 
هر کدام از موردهایش��ان پروفایل تش��کیل می دهند. 
نهاده��ای حاکمیت��ی داده های مربوط به آس��یب های 
اجتماعی را ثبت می کنند؛ با این حال یکس��ری داده ها 
هم از س��وی دانشگاهیان ثبت می ش��ود که معموالً به 
صورت تئوریک فعالیت کرده اند. لینکی بین دانشگاه 
و نهادهای حاکمیتی نیست. در بعضی موارد اطالعات 
و داده ها را مس��تقیماً در دسترس محققان نمی گذارند 
و آنها حق دسترس��ی به اطالع��ات را ندارند. بنابراین 
نهاده��ای حاکمیتی مقاومت های جدی برای انتش��ار 

آمارها دارند.

- اقتصاد آسیب های اجتماعی : آسیب های اجتماعی 
دستخوش دو تحول جدی شده اند:

سازمان یافته شدن علل وضعیت آسیب ها- 1
سودآورشدن آسیب - 2

مبحث اقتصادی آس��یب ها این مس��ئله را مطرح 
63می کند ک��ه پول و درآم��د حاصل از م��واد مخدر، 
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فحش��ا و... به کجا می رود و معم��والً آنها را در کجا 
سرمایه گذاری می کنند.

آمارهای بین المللی نشان می دهد ۴3درصد تریاک دنیا 
در ایران مصرف می شود و حجم فزاینده ای از درآمد ناشی 
از مخدرهای صنعتی در کشور وجود دارد. ضعف رویه های 

مبارزه با پول های کثیف بر شدت این روندها می افزاید.

نوع�ی  ب�ه  و  تعمیم یافت�ه  نارضایت�ی  احس�اس   -
قاعده مندشدن بی قاعدگی: یعنی مجریان قانون نسبت 
به بعض��ی بی قانونی ها و تک��رار آنها بی تفاوت می ش��وند و 
حساسیت هایش��ان کاهش می یابد و یا از دس��ت می دهند و 
یک بی قاعدگی تبدیل به یک قاعده می شود و این امر ناشی 
از این اس��ت که وقتی یک سیستم نمی تواند مسائل جدی را 
به ش��کل رضایت بخش��ی حل کند، مردم وارد یک تعاملی 
می شوند که با همدیگر مسئله را حل کنند و این بحران نشان 

از »بی اعتمادی بنیادی به مبانی نظم اجتماعی« است.

راهکارها
اساس��ی در ظرفی��ت تصمیم س��ازی،  ب��دون اصالح��ات 
)ارتق��ای کیفی��ت  اجرای��ی حاکمی��ت  و  تصمیم گی��ری 

حکمرانی( روند تشدید مسائل اجتماعی قابل حل نیست.
ارتق��ای کیفی��ت حکمرانی در بخش مس��ائل و - 

آس��یب های اجتماعی باید معطوف به محورهای زیر 
باشد:

ال��ف- متمرکزکردن سیاس��ت گذاری، ش��ناخت 
یک سیاس��ت و رویه واحد و منس��جم ب��رای مقابله با 
آس��یب ها )بدون افزودن س��اختار اداری جدید(. یعنی 
مسئله این است که یک سازمان جدید را ایجاد کنیم و 
آن س��ازمان تمرکز در حل آن پدیده را داشته باشد؛ به 
عنوان مثال س��ازمان بهزیستی باید بتواند کار مختص به 

خود را انجام دهد.
ب- ح��ذف رویکرد امنیتی در م��ورد تحقیقات و 

بررسی های علمی این حوزه
ج- تقوی��ت قوانین و عمل به قانون در زمینه مبارزه 
با پول شویی و درآمدهای حاصل از اقدامات غیرقانونی

دارای  متع��دد  دس��تگاه های  پاس��خگوکردن  د- 
وظای��ف فرهنگ��ی، اجتماع��ی، انتظام��ی، اقتصادی و 
سیاس��ی در مقاب��ل بودجه هایی که می گیرن��د. به طور 
مثال: در آخرین گزارش هایی که به دولت داده ش��ده 
تنه��ا عنوان کرده اند که چ��ه کار کرده اند یا چه مقدار 
نهاد ایجاد کردند، ولی عنوان نکرده اند که به چه میزان 
تأثیر گذاشتند و بیشتر تکیه بر کمیّت دارند تا بر کیفیت 

کار.
تقوی��ت نظام های تنظیم گری و اج��رای قوانینی - 

که همه دس��تگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی را ملزم 
می سازد تا پیامدهای ناشی از اقداماتشان را برای سایر 

حوزه ها شناسایی و ارزیابی کنند.
تقویت نظارت مؤث��ر بخش غیردولتی یعنی بهتر - 

اس��ت که یک گفتم��ان عمومی در ای��ن رابطه ایجاد 
شود.
تقویت ش��فافیت اطالعاتی بر اساس نظام آزادی - 

اطالعات.

ملزومات سیاسی اجرایی شدن راهکارهای تعدیل 
آسیب ها

در این قس��مت ملزومات را عن��وان کردیم و با پرونده 
هس��ته ای مقایس��ه می کنیم. پرونده هس��ته ای ت��ا به عرصه 
گفتمان عمومی یک انتخابات کشیده نمی شد سربلند بیرون 
نمی آم��د. پس از آن جامعه به ح��دی درگیر گفت وگو در 
مورد این پدیده ش��د که قهرمانانی برای این امر ساخته شد 
و وزی��ر ام��ور خارجه ما به یک ش��خصیت محبوب تبدیل 
ش��د. ایش��ان اگر حمایت های اجتماعی مردم را نداش��ت، 

نمی توانست وارد این مسئله شود.
مس��ئله آس��یب های اجتماعی حت��ی اگر در حد - 

پرونده هس��ته ای تلقی ش��ود، حل کردن آن مس��تلزم 
موارد زیراست:

آسیب ها در حد یک مسئله ملی است که کشور - 1
را به سمت بحران پیش می برد به رسمیت شناخته شود.

اجماع نس��بی قوی برای طرح آشکار مسئله و به - 2
گفت وگو گذاردن آن شکل بگیرد.
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کل حاکمیت با هماهنگی گسترده - 3
ب��رای بررس��ی مس��ئله در تصمیم ه��ای 
س��ختی که باید در قبال آن گرفته شود، 

آماده شود.
یک دس��تگاه مس��ئول و مدیریتی - 4

مشخص و پاس��خ گو وجود داشته باشد 
برای سیس��تم که هم��ه ابع��اد پرونده را 

بپذیرد.
پرداخت��ن - 5 آم��اده  حاکمی��ت، 

هزینه های ناشی از ورود جدی به پرونده 
و بحث و گفت وگوی ملی باشد.

حاکمیت آمادگی برای انعطاف پذیری - 6
داشته باش��د. به طور مثال در کشور ما طرز 
برخورد و نوع مطرح کردن مس��ئله ایدز در 
پایتخت و دیگر شهرستانها متفاوت است و 
یا مسئله درآمد ناش��ی از مواد مخدر که به 
کجا می رود را هنوز نتوانستیم علنی تر مورد 

بررسی قرار دهیم.

دکت�ر کردون�ی: در ح��ال حاض��ر با 
بح��ران آس��یب های اجتماع��ی در کش��ور 
مواج��ه هس��تیم. البته تنها کش��ور م��ا با این 
مس��ائل روبه رو نبوده، بلکه اکثر کشورهای 
دنیا با آس��یب های اجتماعی مواجهند چه بسا 
آنها در ش��رایط بدتر از ما قرار داشته باشند. 
شاخص های خودکشی، طالق، ایدز و... در 
کش��ور م��ا در وضعیت مطلوب تری نس��بت 
به کش��ورهای منطقه به س��ر می برد. بنابراین 
کشورهای دیگر هم تجاربی در این زمینه ها 
دارن��د و ما می توانی��م از تج��ارب آنها هم 
اس��تفاده کنیم. مسئله این اس��ت که متأسفانه 
رویکرد کاری ما نسبت به مسئله آسیب های 
اجتماعی از ۴0 سال قبل تفاوت به خصوصی 

نداشته است.
پیش فرض هایی که برای ما مطرح اس��ت 
بر ناکارآمدی اکثر حوزه ها در قبال رویارویی 

با این آس��یب ها و مواجهه چندین و چند ساله ایران با این مسائل مبتنی 
است.

اگر دقیق تر و جزئی تر با مسائل روبرو نشویم، نمی توانیم راهکاری 
برای حل مسئله بیابیم. آسیب های اجتماعی در ۴ حوزه با مشکل روبرو 

هستند:

1- فقدان تفاهم نظری: متأس��فانه آس��یب های اجتماعی در حیطه 
سیاس��ی تفاهم نظری ندارند و در پی آن دولت و دانش��گاه هم تفاهم 
نظری با هم ندارند. امروزه در حوزه سیاس��ت عمومی، متخصصان بر 
این باورند که بدون تفاهم و س��ازش بین س��ه حوزه)دولت، دانشگاه 
و جامعه مدنی( در رویارویی با مس��ائل و آس��یب ها موفق نمی شوند؛ 
بنابرای��ن نباید هر حوزه نظر و عقیده خ��ودش را القاء کند؛ بلکه همه 
بای��د با ه��م تفاهم نظری داش��ته باش��ند. بعضی از متخصص��ان با این 
رویکرد به آس��یب دیده اجتماعی نگاه می کنند که یک تهدید است؛ 
مانند: یک معتاد، کودک خیابانی و... و معتقدند باید با آن ها به عنوان 
یک رفع تهدید برای جامعه مقابله کرد و اصوالً سیاست اجتماعی شان 

رفع تهدید بر مبنای اقتضای امنیتی اس��ت. 
رویکرد بعدی این اس��ت که آس��یب های اجتماعی به نوعی قربانی 
توس��عه اس��ت و باید بخشی از سیس��تم های حمایتی را برای آنها داشته 
باش��یم و معتقدند کودک خیابانی بخشی از توسعه است و ما باید با آن 

برخورد حمایتی و نوعی دلسوزی توأم با توجه را در نظر بگیریم.
از نظر رویکرد سوم؛ آسیب دیدگان اجتماعی حق شهروندی دارند 
و در راستای برنامه ریزی توسعه مان باید حقوق شهروندی داشته باشند.

در حال حاضر ارگان های درگیر با مس��ئله آسیب های اجتماعی هر 
ک��دام رویکرد متضادی برای حل مس��ئله دارند و ت��ا زمانی که تفاهم 
نظری در حوزه حاکمیتی ایجاد نش��ود، امکان پیش برد موفق سیاست ها 

ایجاد نخواهد شد.
ب��رای مقابل��ه با ابه��ام و پیچیدگی بخش��ی از مس��ئله تفاهم نظری 
تفکیک مسائل اجتماعی از آسیب های اجتماعی الزامی است. به عنوان 
مث��ال ما چهار تعریف از ک��ودکان کار و خیابان داریم: 1- کودک در 
اش��تغال 2- کار استثمارشده کودک 3- کودک در خیابان ۴- کودک 
خیابانی؛ که هر کدام از این چهار گزاره یک تعریف متفاوت و مستثناء 

از هم را دارند.
مس��ئله و آسیب بعدی فقدان داده های هوشمند است، اگر بخواهیم 
به کنترل و کاهش آسیب اجتماعی رسیدگی کنیم سه گام باید برداشته 

شود.
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گام اول: تش��کیل پروفای��ل برای آس��یب دیدگان و اینک��ه بدانیم 
آسیب دیدگان چه کسانی هستند.

گام دوم: بدانی��م کجا زندگی می کنند و بیش��تر در کدام ش��هرها 
مستقرند.

گام سوم: چرا و به چه دلیل با آسیب روبه رو شده اند.
بهتر اس��ت با مسائل و آسیب ها جزئی تر و دقیق تر روبرو شویم و از 

سیاستگذاری های کالن و کلی گویی دوری کنیم.
باید فهم درس��تی از ماهیت مس��ئله داشته باش��یم تا در چرایی بروز 
مس��ئله بتوانیم سیاس��ت گذاری کنیم. به عنوان مثال: برای درک مسئله 
طالق باید بررسی شود که در یک شهر آیا عامل اقتصادی موجب این 
امر ش��ده است یا خیر، ما ش��هرهایی داریم که آمار طالق در قشر مرفه 
بیش��تر بوده و یا اینکه تک فرزندی در ش��هرهای مرفه بیشتر از شهرهای 
غیرمرفه اس��ت؛ بنابراین عامل اقتصادی به تنهای��ی نمی تواند دخیل در 

عامل طالق و یا تک فرزندی باشد.
گام دوم ش��ناخت م��کان زندگ��ی افراد آس��یب دیده اس��ت. باید 
مکان های مخاطره آمیز را شناس��ایی کنیم تا آسیب ها اشاعه پیدا نکند و 

تبدیل به یک قاعده نشوند.
بنابراین دشواری ها به سه دسته تقسیم می شود:

1- فقدان تفاهم نظری
2- فقدان داده های هوشمند

3- فق��دان داده های مؤثر در خصوص مکان های تحت ریس��ک و 
مخاطره آمیز.

۴- کنت��رل ب��ر روی علت ه��ای بروز آس��یب و اس��تفاده از دانش 
دانشگاهیان برای برنامه های سیاستی الزامی است.

توصیه می ش��ود به ج��ای علت یابی ب��روز آس��یب های اجتماعی 
ب��ه مداخله برای کنترل و کاهش آس��یب اجتماعی مب��ادرت کنیم تا 
س��ریع تر به هدف برس��یم. به عنوان مثال بهتر اس��ت برنام��ه حمایتی 
ب��ه منظور برخورد با تبع��ات طالق برای افراد درگیر با آن را داش��ته 
باش��یم تا فرزندان طالق و زن و مردی که درگیر با این مسئله بودند به 
کج راهه کش��یده نشوند. بر اس��اس تجربه و آمارهایی که در کشور و 
دیگر کشورها به دس��ت آمده، نمی شود با پدیده طالق مبارزه کرد و 
جلوی ش��یوع آن را گرفت ول��ی می توانیم تبعات بعداز آن را کاهش 

دهیم و یا حل کنیم.
- نکته دیگ��ری که در خصوص کاهش آس��یب ها می توان از آن 
اس��تفاده کرد، دسترسی به دانش دانش��گاهیان در حوزه سیاستی است. 
اگر مطالعه دانش��گاهی روی آسیب ها بشود، بی گمان بهتر می توانیم آن 

را از مدخل سیاس��تی در جامع��ه اجرا و پیاده 
کنیم.

* دکت�ر فاضلی: توصیه می ش��ود برای 
پیش برد اهدافمان و کاهش آس��یب ها از یک 
شبکه دانش محلی استفاده کنیم و از آن طریق 
لینک های��ی برقرار کنیم تا بتوانیم از طریق آن 
ش��بکه دانش تولید کنیم. دس��تگاه حاکمیتی 
نیازمند محلی نگری است. متأسفانه هر استانی 
آماری از ش��رایط تفکیک وضعیت خودش با 
اس��تان دیگر را ندارد. هر استان باید شرایط و 
آسیب های خودش را با اس��تان های دیگر در 
نظر بگیرد و آسیب های خود را بر مبنای استان 
دیگری رصد کند. به عنوان مثال عامیانه ترین 
تفکری که از مدرس��ه نرفتن کودکان در ذهن 
می آید، مش��کل اقتصادی اس��ت. در صورتی 
که با بررسی های علمی و محلی 28 دلیل برای 
مدرس��ه نرفتن کودکان معرفی ش��ده است که 

تمام اینها قابل تأمل است.
با این اوصاف پیش شرط مقابله با آسیب ها، 
درک جدی��د از فض��ای سیاس��ت گذاری و 
الزامات سیاست گذاری در آنها است نه حمله 
ی��ا تحت فشارگذاش��تن  به موضوع  وس��یع تر 
برای کاه��ش آمارهای آس��یب دیدگان؛ چرا 
که ممکن اس��ت این امر باعث دستکاری در 

داده ها و یا نادیده گرفته شدن آسیب ها شود.
بهتر اس��ت س��ازمان ها نگاه ُخرد به مسئله 
داش��ته باش��ند. سیاس��تگذاری می تواند کالن 
باش��د اما اجرا باید منطقه ای باش��د و ساختار 
بودجه مان تغییر کند و نظام دانش که مهمترین 
اس��ت، عملی ش��ود تا در پی آن بتوان دانش 

مرتبط را تولید کنیم.


