
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

 شناخت آسیب های اجتماعی در بافت کالبدی شهر

 
 ۲یزنگنه شهرک دی،سع*۱چهارلنگ  نهیسک

 یکارشناس یدانشجو ن،یقزو ،واحدیدانشگاه آزاد اسالم -1*

 chaharlang11@yahoo.com.رانین،ای،قزویارشدشهرساز

 saeed.zanganeh@ut.ac.ir.رانیدانشگاه تهران،ا یایدانشکده جغراف اریاستاد -2

 

 

 

 

 كیدهچ
آسیب شناسي اجتماعي عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بي نظمي 

در واقع، آسیب شناسي اجتماعي مطالعه و ریشه یابي . هاي اجتماعي

بي نظمي ها، ناهنجاري ها و آسیب هایي نظیر بیكاري، اعتیاد، 

، همراه با علل و شیوه هاي پیش گیري و ...فقر، خودكشي، طالق و

یز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابساماني اجتماعي درمان آن ها و ن

به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختالل ها، بي نظمي ها و . است

زیرا اگر در ; نابساماني هاي اجتماعي، آسیب شناسي اجتماعي است

جامعه اي هنجارها مراعات نشود، كجروي پدید مي آید و رفتارها 

د مي آید كه از هنجارهاي یعني، آسیب زماني پدی. آسیب مي بیند

عدم پاي بندي به هنجارهاي . مقبول اجتماعي تخلفي صورت پذیرد

  اجتماعي موجب پیدایش آسیب اجتماعي است

از سوي دیگر، اگر رفتاري با انتظارات مشترك اعضاي جامعه و یا 

یك گروه یا سازمان اجتماعي سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را 

. قلمداد كنند، كجروي اجتماعي تلّقي مي شودناپسند و یا نادرست 

سازمان یا هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد كه از ارزش ها 

اما طبیعي است كه همواره افرادي در . و هنجارهاي خود تبعیت كنند

جامعه یافت مي شوند كه از پاره اي از این هنجارها و ارزش ها 

ماهنگ با ارزش ها و افرادي كه همساز و ه. تبعیت نمي كنند

و « سازگار»و یا « همنوا»هنجارهاي جامعه و یا سازماني باشند، 

اشخاصي كه برخالف هنجارهاي اجتماعي رفتار كنند و بدان ها پاي 

در واقع، . مي باشند« ناسازگار»و « ناهمنوا»بند نباشند، افرادي 

ر كساني كه رفتار انحرافي و نابهنجاري آنان دائمي باشد و زودگذ

پژوهش  قیروش تحق. و گذرا نباشد، كجرو یا منحرف نامیده مي شوند

اسناد  هیپژوهش حاضر بر پا جینتا. است یو اسناد یلیحاضر تحل

نکته  نیبر ا توانیاز آن دارد که م ،نشانیو تجارب کاربرد یلیتحل

داد که در  شیرا افزا تیهاامن یکاهش کجرو قیکرد که از طر دیتأک

مورد اشاره  یو راهبرد ییاجرا یلب راهکارهامقاله حاضر در قا

 .قرار گرفته است

 

 ی،هنجارهایاجتماع یها بی،آسیاجتماع ینظم یب :كلیدي هاي واژه

 تی،امنیاجتماع ی،کجرویاجتماع
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 مقدمه -1
است که  یعمده ا یاز جمله مسائل اجتماع یاجتماع یها بیگسترش آس

خصوصا جوامع جهان سوم که  ینوناز جوامع ک یاریبس ریبانگیامروزه گر

مع الوصف در کشور . باشند یهستند،م تهیدر حال گذر از سنت به مدرن

که بر حول  یاسیسازمان دهنده نظام س یبه عنصر اساس تیما با عنا

باشد و با توجه به  یم یو اجتماع ی،فرهنگی،اخالقینید یامحور ارزش ه

 یاقتصاد دهیعد اریسجوان در کنار مشکالت ب اریبس یتیساختار جمع

به  یو عام و انحرافات اجتماع یبه طور ماهو( یاجتماع یها بیآس)

است که موجب  یمسائل اجتماع نیتر دهیچیو پ نیطور خاص از بغرنج تر

 یاسیو س یعمده نخبگان علم یو نگران یدار ساختن وجدان جمع حهیجر

امعه را ج یو اخالق یعموم تیامن تواندیکه م یبه طور دهیجامعه گرد

و همه جانبه  یعقالن عیسر یریگ میلذا تصم. قرار دهد یمورد چالش جد

 یم یها و انحرافات اجتماع بیآس میکنترل و ترم یمسئوالن امر را برا

به حل مسئله  یو پاک کردن مسئله،نه تنها کمک یطلبد و پرده پوش

مسئله  کیرا به عنوان  یاجتماع یها بیبلکه ممکن است آس کندینم

 لیبحران تبد تیو در نها یتیو امن یاسیمسئله س کیبه  یماعاجت

 ،کنترلینیب شیپ یبرا ،یاجتماع یها بیشناخت آس نیبنابرا. دینما

است  ریناپذ نابو اجت یضرور یا ،مقولهیها و انحرافات اجتماع بیآس

 یم یحل آن تلق یاز راه برا یمین مودنیو شناخت مسئله در واقع پ

 .گردد

جامعه و  دهییچرا که زا یاست اجتماع یا دهیپد یاعاجتم یها بیآس

در ابعاد  ینظم یو ب یاختالل کارکرد یاز نوع یاجتماع است و ناش

 یها بیآس.است ینظام اجتماع یو فرهنگ ی،اجتماعیاسی،سیاقتصاد

و از  گریبه جامعه د یاز جامعه ا رایاست،ز ینسب یا دهیپد یاجتماع

 یژگیو لیبه دل ردیپذ یتفاوت م جامعه کیدر  گریبه زمان د یزمان

که  یاجتماع راتییو منحصر به فرد هر جامعه و تغ زیمتما یفرهنگ یها

 .جامعه در طول زمان شاهد آن است کی

 یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 79 ماده

است که  افتهیاختصاص  یاجتماع بیبه مسئله آس رانیا یاسالم یجمهور

 یها بیو کاهش آس یریشگیآن دولت مکلف است به منظور پبر اساس 

 یاجتماع یها بیطرح جامع کنترل کاهش آس هینسبت به تهو ،یاجتماع

 یاز مطالعات علم یریبه بهره گ ازیکار ن نیا یو برا دیاقذام نما

 یها بیاز جمله جامعه شناسان دارد تا آس یشناسان اجتماع بیآس

 کیاز  یعنیقرار دهند  یقو نییتب و یغن فیرا مورد توص یاجتماع

 ییرا مورد شناسا یاجتماع یها بیشدت و روند آس ،یسو،ابعاد گستردگ

ها و  بیمنابع آس گرید یاز سو ونموده  یبند تیاولو تیو بر حسب اهم

 ،ینیب شیقرار داده تا به قدرت پ یآنها را مورد علت کاو ییدایپ

و  افتهیدست  یفات اجتماعو انحرا یاجتماع یها بیوکنترل آس یریشگیپ

 . ها پرداخته شود بیآس میبه ترم یعلم وهیباش

 وهیش. است اسنادی– یلیآن تحل یو  روش بررس یکاربرد قیتحق نوع

است که تالش  یدانیو م یکتابخانه ا یاطالعات و داده ها یگردآور

 یاجتماع یها بیآس ییمحتوا حیجهت تشر ازیاست اطالعات موردن دهیگرد

 .ارائه گردد یمنطق یوبدر چارچ

 یاجتماع  هایبیآس ینظر یمبان -2

گرفته شده  یستیاست که از علوم ز یدیمفهوم جد یاجتماع شناسیبیآس

 یعضو یهایماریب نیاست که دانشمندان ب یبر تشابه یو مبتن

و رشد جامعه یرگیشکل در واقع با شودیقائل م یوانحرافات اجتماع
 انیب یاز علوم مختلف برا یرگیبهره یدالیدر قرن نوزدهم م شناسی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

از اصطالحات  یاریبس جهیو در نت دیمعمول گرد زین یاجتماع یندهایفرا

 نیزم ،یعلوم پزشک ،یشناس ستیچون ز گریدر علوم د جیرا یو واژه ها

به کار گرفته شد که از جمله  زین شناسیو مانند آن در جامعه یشناس

عبارت است از مطالعه و  شناسیبیآس .را نام برد شناسیبیتوان آس یم

در مشابهت  نیبنابرا یانسان سمیدر ارگان هانظمییب یشهیشناخت ر

 یبرا یاجتماع شناسیبیبا کالبد جامعه، اصطالح آس یکالبد انسان

ستوده، ) . رودیبکار م یاجتماع هایینظم یب یابیشهیر مطالعه و

 (11؛ 1392

 یتماعاج شناسیبیهدفها و مقاصد آس -3
به شرح  توانیرا م یاجتماع یشناس بیهدفها ومقاصد آس نیعمده تر

 :کرد یطبقه بند ریز

آنها،  شیدایپ لیو علل و دال یاجتماع هایبیمطالعه و شناخت آس .1

 یمیاز ن شیو ب جوییشرط چاره نیدرست دردها، نخست صیتشخ رایز

 نکشهیر توانیناداده را کمتر  م صیدرد تشخ. از درمان است
رها  یکیدر تار ریهر گونه ساختن بدون شناختن، ت شکیب. ساخت

 . کردن است 

 یاز وقوع جرم و انحراف در جامعه به منظور بهساز یریشگیپ .2

 یهمواره ساده تر، علم یریشگیپ ؛یو خانوادگ یجمع یزندگ طیمح

 .تر از درمان است نهیتر و کم هز

و استفاده از  یمعل هایروش یریبا بکارگ یدرمان کجروان اجتماع .3

 هایکجرو نیا هایزهیها وانگ شهیقطع ر یمناسب برا هایوهیش

از بازگشت مجدد انحراف  یریو جلوگ یریشگیپ یتداوم درمان برا .4

 یاجتماع

 هایبیوآس هایسازمان یمطالعه ،یاجتماع شناسیبیآس ن،یبنابرا

 ،یگریروسپ اد،یاعت ،یخودکش ،یتبهکار ،یکاریفقر، ب رینظ یاجتماع

ودرمان آنها  یریشگیپ هایوهیهمراه با علل وعوامل وش ییوگدا یولگرد

 .است یاجتماع گونهماریب طیشرا یبه انضمام مطالعه

 عیوس اریبس ایگستره یدارا یاجتماع شناسیبیرو، مفهوم آس نیازا

برخوردار است، اما در قلمرو آن اتفاق  یفراوان یو از ابعاد ارزش

 ایدر مورد احزاب  یبه عنوان مثال بررسرو  نیاز ا ست،ینظر ن

 نیدر هم زین سمیکالیراد یو به طور کل کالیراد یاسیس یگروهها

 یبه هنگام طرح تمام انیکارکرد گرا نیهمچن. ردگییقرار م نهیزم

و کشمکش  دهندیم یقلمرو جا نیآنها را در هم یدژ کارکرد یامور دارا

و نه  یسالم اجتماع کریپ کی یحت شناسیبیرا در حالت آس( تضاد) 

 یاجتماع شناسیبیآس بیترت نیبد آورندیآن به حساب م یحالت عاد

. است یاجتماع هاییو نابسامان هانظمییب مطالعه خاستگاه اختالالت

و رفتار  دآییم دیپد یهنجارها مراعات نشود، کجرو ایاگر در جامعه

را  هانظمییو ب هایگونه نابسامان نیا یمطالعه علم. ندبییم بیآس

 .ندگوییم یاجتماع شناسیبیآس یدرجامعه انسان

 درست و اجتماعی بی نظمی های و نظم تشخیص دانست که باید البته

 فرهنگی، معیارهای و ها مالک با درارتباط رفتارها بودن نادرست یا

 (13 منبع، همان) .است جامعه بر حاکم هنجارها و ارزشها

 هایبیانحرافات و آس یامعه شناسو نظرات ج ها دگاهید -4

 یاجتماع

 :یساخت ییکارکردگرا دگاهید .1

 مرتبط یها بخش از یستمیس جامعه ،ییگرا کارکرد دگاهید براساس

 کار یاجتماع وتوازن وتعادل حفظ جهت در گریکدی با هماهنگ که است
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 در یمهم نقش یاجتماع یازنهادها کیهر دگاهید نیا منظر از. کنندیم

 .گذارندیم ریتأث گرید یبرنهادها و کنندیم افیا جامعه

 جامعه بر یاجتماع عناصر راتیتأث فیتعر یبرا یساخت انیکارکردگرا

 به یاجتماع عناصر اگر برند،یم کار به را یوکژکارد یکارکرد اصالحات

 کنند مختل را جامعه ثبات واگر یکارکرد کند کمک جامعه ثبات

 از یاجتماع داتیوتهد هابیآس مسائل عمده هینظر دو هستند یکژکارکرد

 .شود یم جهینت یساخت ییگرا کارکرد دگاهید

 یاجتماع یشناختبیآس .1

 یاجتماع یسازمانیب .2

 یماریب ینوع جهینت یاجتماع مسائل یاجتماع یشناسبیآس مدل براساس

 و یساختار عناصر جمله از یاازجامعه ییهابخش اگر. است جامعه در

 جرم، مثال عنوان به. شد خواهد حاصل یماریب ندنکن عمل درست یفرهنگ

 در یتیکفایب و خانواده نهاد یفروپاش از ینابرابر و فقر خشونت،

 .شودیم حاصل یاسیس و یآموزش ،یاقتصاد ینهادها

 که دیآیم وجود به یزمان یاجتماع یماریب داردیم انیب هینظر نیا

 را جامعه یارزشها و هنجارها که اندنشده ریپذجامعه آنقدر افراد

 افراد آنها حل و یاجتماع مسائل از یریشگیپ یبرا لذا. رندیبپذ

 یفرهنگ و یاخالق یها آموزش و شوند ریپذ جامعه یدرست به دیبا

 .کنند افتیدر را یمناسب

 عیسر راتییتغ که شودیم دیتأک یاجتماع یسازمانیب هینظر در

 فیضع هنجارها یوقت . کندیم اختالل دچار را جامعه یهنجارها یاجتماع

-یب ای یسازمانیب تیوضع در جامعه باشند، تعارض در گریکدی با ای
 کم یاجتماع مسائل حل راه هینظر نیا براساس. ردیگیم قرار یهنجار

 ) است یاجتماع یهنجارها به دنیبخش وقوت یاجتماع تحوالت سرعت کردن

 (17، 1711سخاوت،

 کشمکش دگاهید .2

 متشکل را جامعه که یساخت ییکارکردگرا دگاهید برخالف دگاهید نیا

 ومنافع ها گروه صورت به را جامعه ند،یبیم    مختلف یهابخش از

-یم رقابت هم با منابع و قدرت به یابیدست یبرا که ندیب یم یمختلف
  دارد؛ وجود کشمکش دگاهید در عمده هینظر دو. کنند

 یستیمارکس .1

 یستیمارکس ریغ .2

 یاقتصاد ینابرابر از یناش یاجتماع کشمکش بر یستیمارکس اتینظر

 یهاینابرابر ،یطبقات اختالف جهینت را یاجتماع ومسائل دارند تمرکز

 و هابیآس از یاریبس معتقدند و دانندیم یعدالتیب احساس و یاجتماع

 .است ارتباط در فقر با یاجتماع یها بحران

 یدرزندگ ییمعنایب و ضعف ای یگانگیب خود از بر نیهمچن هینظر نیا

 ،یطبقات اختالف جهینت را یاجتماع مسائل و دارد تمرکز مردم

 یاریبس است معتقد و داندیم یعدالتیب واحساس یاجتماع یهاینابرابر

 هینظر نیا. است ارتباط در فقر با یاجتماع یهابحران و هابیآس از

 تمرکز دممر یزندگ در ییمعنایب و ضعف ای یگانگیب خود از بر نیهمچن

 یهاینابرابر ،یطبقات اختالف جهینت را یاجتماع مسائل و دارد

 بهایآس از یاریبس است ومعتقد داندیم یعدالتیب واحساس یاجتماع

 بر نیچن هم هینظر نیا. است ارتباط در فقر با یاجتماع یوبحرانها

 .دارد تمرکز مردم ییمعنایب و ضعف ای یگانگیب ازخود

 سر بر رقابت از یناش یاجتماع یهاکشمکش بر یستیمارکس ریغ اتینظر

 که مسائل حل راه است یمبتن یاجتماع یهاگروه نیدرب ومنافع هاارزش

 از یموارد شامل تواندیم     شودیم جادیا هاارزش رقابت اثر بر
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 رفع و بشناسند را گریکدی دیعقا ریدرگ یهاگروه که نیا نیتضم جمله

 ها تفاوت نیا رفتنیپذ ای یگریانجیم ای همذاکر قیطر از هاتفاوت

 ریتأث تحت اغلب هاکشمکش از حاصل جینتا حال نیا با. باشد بشود

 تواندیم دارد را قدرت نیشتریب که یوگروه دارند قرار قدرت

 (11، 1731احمدی،).کند استفاده یگذار ریتأث یبرا خود تیازموفق

 نینماد متقابل کنش دگاهید .7

 جامعه دگاهید کننده منعکس قبل دگاهید دو برخالف دگاهید نیا

 تحت یانسان رفتار که دارد دیتأک نکته نیا بر و است فرد یشناس

 با نینماد متقابل کنش در که دارد قرار یومعان فیتعار ریتأث

 با میدار خود از ما که یریتصو. ابدییم تداوم و شودیم خلق گرانید

 یبرداشت و شوندیم تعامل وارد ما با چگونه گرانید که نیا مشاهده

 .شودیم ساخته دارند ما از

 و مسائل درباره نینماد متقابل کنش دگاهید عمده یهاهینظر از یکی

 کی دیگویم هینظر نیا. است یزنچسب بر هینظر یاجتماع یهابیآس

 با که دیآیم    نظر به ساز مشکل یزمان یاجتماع گروه ای تیموقع

 مسائل حل یگاه هینظر نیا براساس باشد خورده بچس بر عنوان نیا

-تیموقع ای افراد به که شودیم یفیتعار و یمعان رییتغ شامل یاجتماع
-درجامعه شده مطرح یهادگاهید نیا براساس. شوندیم داده نسبت ها

-بیآس شناخت و فیتعر منظور به قیتحق ینظر چارچوب انحرافات، یشناس

 ییگرا کارکرد دگاهید بر یمبتن عمدتا   رانیا یاجتماع داتیوتهد ها

 .است بوده یساخت

 :ردیگیم قرار یبررس مورد حسب بر و مهم هینظر چهار مبحث نیا در

 یهنجار یها هینظر (الف

 ای رفته نیب از هنجارها که است یاآشفته تیوضع حاصل ،یهنجاریب

-یب طورگسترده به آنها در که ییهاجامعه. اندگرفته قرار  تضاد در
 آن یاعضا رایز رند،یگیم قرار یتالش درخطر باشد، داشته وجود یهنجار

 ندارند اریاخت در راهنما خطوط مشترک مقاصد به لین یبرا جامعه

-یب مفهوم مرتون رابرت. کنندیم یجهتیب و ییجدا احساس مواقع واغلب
 جامعه دییتأ مورد هدف نیب اختالف دادن نشان یبرا را یهنجار

 .بردیم کار به آن به حصول لیوسا به یودسترس

 تضاد هینظر( ب

 یشخص برعواقب یکل طور به انحراف یهینظر مانند زین تضاد هینظر

. کندیم هیتک معدود یا عده دست در قدرت و ثروت تمرکز یواجتماع

 قیعال جامعه قدرتمند یگروهها که است آن هینظر نیا عمده عطف نقطه

 یاسیس قدرت از قدرت دگانیبرگز اکثر و نددار یاسیوس یاقتصاد مشترک

 استفاده خود منافع یحام یقانون یارهایمع یواجرا نیتدو یبرا خود

 .کنندیم استفاده سوء واقع در ای

 

 یافتراق وندیپ هینظر( ج

 داللت نکته نیبرا یافتراق وندیپ عنوان تحت ساترلند نیادو هینظر

 مجرم فرد دوستان یلهیوس به مجرمانه رفتار یریادگی ندیفرا که دارد

 به را یافتراق وندیپ هینظر ندیفرا ریز گام چهار. شود یم نییتع

 .دهدیم نشان اختصار

 کنش اثر در یمعمول یرفتارها گرید مانند تبهکارانه، رفتار .1

 . شودیم آموخته دوستان گروه ژهیو به گرانید با متقابل

 ارتکاب یهاکیتکن یریادگی مستلزم هم رفتارمجرمانه یریفراگ .2

 یبزهکار یبرا مناسب یهاشیگرا و سائقها ها، زهیانگ وهم جرم

 . است
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 یشکن قانون امکانات یفراوان که شود یم مجرم سبب بدان انسان .7

 .بچربد آن نامساعد یهاتیبرمحدود

 همچون یخاص یها ازجنبه تواندیم شخص کی تبهکارانه یوندهایپ .1

 نییتع در و باشد تفاوتم تماسها نیا وشدت مدت طول ،یفراوان

 (117؛1712 ستوده،) .کند کمک ما به شخص بر وندهایپ نیا ریتأث

 چسب بر یهینظر( د

 نیا یمحدوده در وچون است نینماد متقابل کنش ینوع چسب بر هینظر

 نیب متقابل کنش با آن انداز چشم عمدتا  . ردیگیم قرار ینظر سنت

 متقابل کنش چون عالوه به. دکنیم دایپ سروکار وسازشکاران منحرفان

 یاعضا ای)سازمان  یاعضا که یمیمفاه با چسب بر هینظر است، نینماد

 . دارد کار و سر رندیگیم گرانید یهاالعملعکس و اعمال از( گروه

 ریازغ را منحرفان رفتار، نفس که کندیم دیتأک چسب بر هینظر

 که است جامعه ارسازشک یاعضا اعمال بلکه سازد،ینم زیمتما منحرفان

 .سازدیم فراهم را زیتما نیا

 یاجتماع یشناسبیآس در یاقتصاد یها نظرگاه -5
 عامل عنوان به جامعه یاقتصاد تیوضع هادگاهید از دسته نیا در

 یهاافتهی. ردیگ یم قرار توجه مورد یاجتماع یهابیآس بروز در مؤثر

 تیوضع نیب هک دهدیم نشان حوزه نیا در گرفته انجام قاتیتحق

 وجود رابطه یاجتماع یهابیآس ریوسا جرم وقوع و افراد یاقتصاد

 یهابیآس وقوع زانیم بر درآمد سطح رفتن تر نییپا با کهیبطور دارد،

 . شودیم افزون یاجتماع

 در جرم انواع طالق، اد،یاعت چون یومعضالت مسائل اساس نیا بر

 نسبت متوسط طبقه دگاهید نیا از. است ترجیرا یاقتصاد نییپا طبقات

 در بیآس وعیش اغلب و دارد یترمناسب تیوضع یاقتصاد طبقات ریسا به

 یاساس یژگیو که شوند،یم شناخته زیخبیآس مناطق عنوان به طبقه نیا

 نیا در. است آن در ساکن افراد یاقتصاد سطح بودن نییپا مناطق نیا

 شود یم گرفته نظر در یاجتماع عیوس معضل کی عنوان به فقر دگاهید

 .است یاجتماع یهابیآس ریسا منشاء سر که

 رأس در یاجتماع یاقتصاد تیوضع یده سامان دگاهید نیا اساس بر

 که شودیم شنهادیپ ییهابرنامه و. ردیگیم قرار ییزدابیآس یهابرنامه

 از یکاریب با مبارزه و درآمد سطح شیافزا ،یشغل یفرصتها شیافزا با

 .گرددیم یریلوگج بیآس وقوع

 یاجتماع یشناسبیدرآس یروانشناخت یها نظرگاه -6
 وقوع در مؤثر یعامل عنوان به یروانشناخت مسائل دگاهید نیا در

 مناسب، یتیترب یهاوهیش نبود. شودیم گرفته نظر در یاجتماع یهابیآس

 در آنها ییکارا عدم افراد، نیب در یروح و یروان مشکالت انواع

 و یاساس علل ،یزندگ مشکالت با مبارزه یبرا ییها وهیش از استفاده

 .  شودیم شناخته بیآس وقوع

 جامعه سالمت کنند،یم یرویپ دگاهید نیا از که ینیمتخصص نظر به

 انواع در ریدرگ افراد یرو که یقاتیوتحق. است افراد سالمت درگرو

 موال  مع افراد نیا دهدیم نشان اندداده انجام یاجتماع یهابیآس

 نهیزم در یکاف یمهارتها. ستندین مند بهره یمناسب یروان ازبهداشت

 .اندبرخاسته بسامان نا یهاخانواده از اغلب و ندارند مناسب یزندگ

 جامعه افراد یروانشناخت تیوضع بهبود به دگاهید نیا اساس، نیبرا

 لقبا در هاوخانواده افراد یسازآگاه گرو در یهدف نیوچن دارد دیتأک

. دانندیم...و شیخو یروان سالمت حفظ ،یارتباط فنون فرزندان، تیترب

 صورت یاجتماع یهابیآس یبررس جهت حوزه نیدرا که یقاتیتحق نیهمچن

-کرده برآورده نییپا سطوح در را افراد نیا یاخالق رشد است گرفته
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 متوسط افراد سطح از معموال   آنها یاخالق یقضاوتها کهیبطور. اند

 .است بوده ترنییپا خود همراه

 طهیح در را افراد به واطالعات یآگاه ارائه لزوم دگاهید نیا

 که یافراد به یروانشناخت وخدمات هامشاوره انجام و هیاول یریشگیپ

 نیا در ریدرگ که یوافراد هستند یاجتماع یهابیآس به ابتال معرض در

 .کندیم شنهادیپ هیثانو و هیاول یریشگیپ طهیدرح را هستند هابیآس

 شناسیبیدر آس یاجتماع یهایژگیبر و یها مبتن نظرگاه -7

 :یاجتماع
. ردگییجامعه مورد توجه قرار م یهایژگیانواع و دگاهید نیدر ا

کننده  جادیبه عنوان ا دگاهید نیاست که در ا ایدهیجنگ به عنوان پد

 .مورد توجه بوده است یبروز مشکالت اجتماع یمساعد برا طیشرا

از  شیمصرف ب ایو  یاز جنگ جهان یاز حد متادون ناش شتریمصرف ب

نمونه  تنامیدر جنگ و ییکایسربازان آمر لهیبوس نیومورف نیحد هروئ

 یشدن جوامع به عنوان عامل اجتماع یصنعت. مسأله است نیاز ا ایزنده

بیآس ترعیمختلف گسترش وس قاتیتحق. ردیگ یم مورد توجه قرار گرید
ینسبت به جوامع ساده تر نشان م یرا در جوامع صنعت یعاجتما های
 .دهد

جامعه به آداب و رسوم  کی یبندیپا زانیجامعه و م یمسائل فرهنگ

در  یاجتماع هایبیاحتمال وقوع آس ینیب شیدر پ گریعامل د کی یسنت

 یبندیخود پا یهر چه افراد به سنن و آداب فرهنگ. جامعه است کی

 .کمتر خواهد شد بیحتمال وقوع آسداشته باشند ا یشتریب

. است تیحائز اهم زین گریجامعه با جوامع د کیمبادالت مختلف 

درسالمت جامعه و  یکالن ریتأث نهیزم نیمورد استفاده در ا یاستهایس

 .خواهد داشت گریاز جوامع د تیحفظ آن از مشکالت ومعضالت قابل سرا

 اهمیت آسیب شناسي اجتماعي -8
سب با شرایط خود ، فرهنگ ، رشد و انحطاط خود با هر جامعهاي متنا

انواعي از انحرافات و مشکالت روبروست که تاثیرات مخربي روي فرآیند 

شناخت چنین عواملي میتواند مسیر حرکت جامعه . ترقي آن جامعه دارد

را بسوي ترقي و تعامل هموار سازد، بطوري که عالوه بر درک عمل آنها 

ن عمل با ارائه راه حلهایي به سالمت جامعه و جلوگیري از تداوم آ

این . به عنوان مثال مسأله اعتیاد را در نظر بگیریم. کمک نماید

. مساله هم به عنوان یک مشکل فردي و هم یک معضل اجتماعي مطرح است

روشن است در سطح اجتماعي منجر به از بین رفتن نیروها و انرژي 

اسي و کنترل آنها میتواند شناسایي علل اس. بارآور جامعه میشود

بسیاري از نیروهاي از دست رفته جامعه را تجدید نموده ، در مسیر 

 .کار سالم جامعه هدایت کند

 نتیجه گیری -9
در مجموع می توان اشاره نمود آسیب های اجتماعی در جامعه، ناشی 

از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحوالت اجتماعی 

راه توسعه جامعه قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید بر سر 

 .کننده ارزش ها و کمال مطلوب می شوند

آسیب های اجتماعی پدیده های واقعی، متغیر، نسبی و قابل کنترل 

هستندکه طرح و شناسایی علمی و عملی آن ها مستلزم وجود برنامه های 

تعدد و باالخره وجود مناسب، تعامل صحیح و مناسب بین سازمان های م

و در نهایت این که آن چیزی که . فضای فکری و اجتماعی مناسب است

درخصوص آسیب های اجتماعی مانند طالق، بیکاری، خودکشی، فرار از 

نمی شود نادیده گرفت این مسئله است که هر ... منزل، اعتیاد و 
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سیبی کدام از این آسیب ها می تواند خود علتی برای به وجود آمدن آ

  .دیگر شود

به طور کلی می توان گفت حکایت آسیب های اجتماعی حکایت یک  

معادله دو طرفه است یعنی هر آسیبی هم علت است و هم معلول و پیامد 

با این بیان توجه به آسیب های . آسیبی دیگر را فراهم می سازد

اجتماعی مسئله مهمی است چرا که منابع انسانی که از جمله منابع 

و تهدیدی جدی برای منابع . یک جامعه است را به چالش می کشد مهم

انسانی، به ویژه نیروی پویا و جوان جامعه است زیرا هر جامعه ای 

با منابع انسانی خود به سوی پیشرفت و ترقی سوق داده می شود و از 

عوارض اقتصادی آسیب های اجتماعی هدر رفتن نیروی انسانی و مولد 

معه باید عالوه بر شناخت عوامل زمینه ساز آسیب جامعه است لذا جا

ها، برای ریشه کنی و کنترل به هنگام این مسایل تمهیدات و برنامه 

البته این برنامه ها می تواند حسب شرایط . هایی را تدوین نماید

مختلف موجود در کشورها متفاوت باشد اما آنچه که مهم می باشد این 

های مناسب با توجه به شرایط فرهنگی، است که بتوان مسائل و راهکار

 . اجتماعی و اقتصادی جامعه شناخته و اجرا شوند

نهایتا می توان اشاره نمود با توجه به این که در عالم واقع هیچ 

جامعه ای وجود ندارد که با آسیب اجتماعی و یا سایر آسیب ها رو به 

که در همه رو نباشد لذا آسیب های اجتماعی پدیده های عمومی هستند 

جوامع با کم و کیفی متفاوت وجود دارند و باید به آن برخورد واقع 

 .بینانه داشت

 
 
 
 
 

 :پیشنهادات-11
 :یاز مشکالت اجتماع یریشگیپ

 اشتغال، : یزندگ یضرور یازهایو رفع ن یتالش در جهت سامانده

از اوقات  نهیجهت استفاده به یزریو برنامه... ازدواج، مسکن،

 .مختلف جامعه یافراغت گروهه
 از مشکالت،  یریشگیپ نهیدر زم یارتباط جمع لینقش وسا تیتقو

 .یاجتماع -یروان  یبهایانحرافات و آس
 یو سازمان ی، خانوادگ(یروانشناخت) یفرد یبر مقتدرساز دیتأک 

 :قیاز طر( سازمان مقتدر و مقتدرکننده)
 یفرهنگ طیمتناسب با شرا ینیفرهنگ کارآفر تیآموزش و تقو، 

  یمیو اقل یاقتصاد
 آحاد مردم  یو شغل یزندگ یو مهارتها هاییتوانا تیتقو 
 به  یابیبه منظور دست یافراد به اصالح سبک زندگ قیتشو

 .سالم یزندگ
 هایبیبا هدف به سالمت گذشتن از آس یآموزش تاب آور 

به رشد مضاعف  دنیو رس یزندگ هاییو سخت ماتینامال ،یاجتماع

 .ندیفرا نیدر ا
 و  یدولت) یسازمانها یتیریمد هایییمداوم توانا تیقوت

 .یرفاه اجتماع( یردولتیغ
 یرفاه اجتماع هاینظام ارجاع در سازمان تیو تقو یبرقرار 
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