
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

 هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران هاي سومين همايش كنكاش مجموعه چكيده مقاله     11 

 

 

 های اجتماعی ایرانضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با آسیب

 9شیرین احمدنیا

 چکیده

ی مسایل و ر زمینهاندیشی و مداخالت دیابی، تحلیل، پیشگیری، چارههاست كه ریشهسال

ی حیطهگری این حوزه، سطح نهادهای اصلی مدعی متولیهای اجتماعی در ایران، در آسیب

ی علوم زیستی )پزشکان( یا نهایتاً عمل و اختیارِ صاحب نظران، مدیران و كارشناسانی با پیشینه

 رویه و  تفوق اینی  )روانشناسان، روانپزشکان(  قرار داده شده است  و در نتیجه روان شناختی

در چارچوب در ایران،  مربوطههای مداخالتی ها و رویهادبیات و برنامه ها،؛ سیاسترویکرد

كه از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران را به یک  های استاندارد كشوریبرنامه ها وطرح

تی، سنی، قومی ،اجتماعی فرهنگی ،های اقتصادیبندیتنوع دسته، با غفلت از نگردچشم می

های فرصتنابرابری  در زیرساخت ها، توزیع منابع، از نابرابری غفلتو  جنسیتی، مذهبی

نشینی با تنوع ی نابرابر و گسترش حاشیهاجتماعی، طرد و تبعیض ساختاری، توسعه -اقتصادی 

و  رویکردها توام بوده است. این نگاه و رویکرد مسلط كه فارغ از  معانی نظری آن و  ...

و  گذاری، طراحیسیاست به ی علوم اجتماعی،در حیطه مالوففرهنگی،  -اجتماعیهای یافتره

رسد در عمل، با توجه های اجتماعی پرداخته است، به نظر میی مقابله با آسیبدر عرصهاجرا 

ی ایران،  با ناكامی در تحقق آمال های اجتماعی در جامعهبه گسترش روزافزون مسایل و آسیب

 ف غایی آن مواجه شده است.و اهدا

های موجود در این مقاله، نگارنده، با روش مرور ادبیات نظری و تجربی و اسناد و گزارش

فردمدار و فردگرای ی  شناسانهآنچه در جریان این رویکرد سنواتی زیستپردازد  كه  می به این

 تحوالت ،و اقتصادی ثیرگذاری عوامل ساختاری اجتماعیأو ت ، نقش غالب مغفول مانده، اهمیت

ها و های اجتماعی، تنوع اقلیمی و فرهنگی، ظرفیتها و جنبشی اجتماعی، جریانسرمایه

ها و اجتماعات محلی به ویژه در نقاط شهری، نشاط، پویایی و پذیری گروهها و مشاركتقابلیت

در پیشگیری و  است. این تغییر رویکرداجتماعی و  های خانوادگیارتباطات سالم در قالب شبکه

در  تواندتوانسته و میهای اجتماعی و بسترهای اجتماعی آن است كه میمقابله با آسیب

                                                   
 یب های اجتماعی سازمان بهزیستی كشورعضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر كل پیشگیری از آس 1
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های اجتماعی درگیر فرد، خانواده، اجتماع محلی و  فراتر از همه در ل و آسیبئرویارویی با مسا

اجتماعی،  - های اقتصادیبه ویژه از طریق كاهش نابرابری گروهسطح جامعه سهم موثر خود را 

ی تنوع آن و ارتقای سرمایه اجتماعی با همههای  بندیشمول و دربرگیرندگی بیشتر ظرفیت گروه

 ایفا كند.   -پوشانی و تداخل دارد مندی  نیز همكه با سالمت اجتماعی و رضایت –اجتماعی 

 رویکرد  ی،نشین حاشیه طرد، نابرابری، اجتماعی، سرمایه اجتماعی، های  سیبآ کلیدی: هایواژه

 .رمحو اجتماع توسعه
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