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هـر اجتمـاع انسـانی ،فرهنـگ خاصی دارد کـه میتـوان آنهـا را از یکدیگر تمیز
داد .بدیـن معنـی فرهنگ به مفهوم شـیوه فکری و اعتقـادی و روشهای زندگی
اعضـای یـک گـروه از مردمان اسـت؛ یعنی ابزارهایی که میسـازند و سـبکی که
مبتنـی بـر آن کارهـا را بـه انجـام میرسـانند .بـا این تعبیر هـر چیز ،اثر ،رسـم
و اندیشـهای و هـر شـیوهی بیـان و رفتـاری کـه بـه جامعـه مربوط باشـد ،جزو
فرهنگ اسـت.
فرهنـگ راه و روش زندگـی اسـت کـه افـراد یـک جامعـه همه بـا هـم آن را فرا
گرفتهاند و در پیروی از آن سـهیم و شـریکاند .این راه و روش از جمع و ارتباط،
ابـزار ،فنـون ،نهادهـای اجتماعی ،نگرشهـا ،باورهـا ،انگیزهها و ارزشهـای مورد
قبول مـردم حاصل گردیده اسـت.
تفـاوت بیـن جامعـه و فرهنـگ در این اسـت که جامعـه یعنی مـردم و فرهنگ
یعنـی رفتـار مـردم .اگـر جامعـه ای میخواهـد باقـی بمانـد ،باید به طـور کلی
نفع شـخصی اعضـای خـود را در مقابل تقاضاهـای جامعه متعادل سـازد .خرده
فرهنـگ به شـیوه زندگـی گروهی از مـردم میگویند کـه در درون یک فرهنگ
بزرگتـر قـرار دارنـد .در واقع خـرده فرهنگ شـامل روشها ،بینشهـا ،ارزشها
و شـیوههای رفتـار اسـت کـه درگروههـای کوچک از یـک جامعه جریـان دارد و
موجـب تفاوتهـای فکـری و رفتاری آنها با یکدیگر میشـود .بایـد فراگرفت که
فرهنگ آموختنی اسـت ،فرهنگ وسـیلهای اسـت برای کنترل اجتماعی و افراد
یـک جامعـه را قادر به پیشبینـی رفتار یکدیگر میکند .فرهنگ پدیـدهای پویا،
انتقالپذیـر و پایدار اسـت.
به اعتقاد اکثر کارشناسـان حوزه جامعهشناسـی و روانشناسـی ،فقر مادر آسیب
اسـت .فقر یک سـازه اجتماعی و پدیده ای جامعه زاد اسـت .به عنوان یک سـازه
اجتماعی ،فقر مشـخص کننده سرنوشـت کاری و زندگی اجتماعی انسـان است
و فقیر آن کسـانی هسـتند که از نظر شـغلی ،کارهای جنبی را در جامعه انجام
میدهند.
در بررسـی مربـوط بـه نابرابری اجتماعـی میتوان ادعـا نمود که فقـر ،پدیدهای
جهانـی اسـت .نابرابری اجتماعی در همـه دورههای تاریخی و همـه جوامع دیده
شـده اسـت .بنابراین تنها در یک ناحیه جغرافیایی یا در فرهنگ ویژه یا سـاخت
اقتصادی و سیاسـی ویژهای وجـود ندارد.
ایـن نابرابـری خـود سـبب بوجـود آمدن شـرایط مسـاعد اقتصـادی و اجتماعی
بـرای طبقه ای و شـرایط نامسـاعد برای طبقـات دیگر میگردد .تعـداد اندکی از
شـهروندان یک جامعـه به موقعیتهای مسـاعد اقتصادی ،سیاسـی و اجتماعی
نائـل میآینـد کـه ایـن امـر دارای بازتابهای منفی بـرای آن جامعه اسـت.
یکـی از ایـن بازتابهـا نبـودن عدالت اجتماعی و گسـترش فقر در جامعه اسـت
کـه همـگام بـا افزایش بیـکاری و تـورم پدیـدار میشـود .در ایـن راسـتا جرم و
جنایـت و آسـیبهای اجتماعـی و از هم پاشـیدن خانـواده نیز بی ارتبـاط با آن
نمیباشد.
در همیـن راسـتا و عطـف بـه نقش فرهنـگ و آموزش در نوشـتار فـوق ،بنیاد و
کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی بـه عنـوان نهادی تخصصـی در این
حـوزه وارد عمـل شـده و با تمرکـز بر  21آسـیب اجتماعی که امـروزه جامعهی
ایـران را نشـانه رفتـه و اقشـار مختلـف اجتمـاع را تحـت تاثیر قـرار داده اسـت؛
فعالیـت خـود را بـا تکیه بر آموزشهای اجتماعی ،شـهروندی و پژوهشـی آغاز و
رسـالت خـود را بـر مقوله فرهنـگ و آموزش متمرکز نموده اسـت تـا با حمایت
و همـکاری تمامـی سـازمانها و ارگانهـا بـه ایـن مهـم جامـه عمـل بپوشـاند.
بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی در این راسـتا و جهت تحقق
اهداف خود ،دسـت سـازمانها ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی ،اسـاتید و
پژوهشـگران حوزههای مربوطه و کلیهی فعاالن اجتماعی و عالقمندان را جهت
همکاری میفشـارد.
ایـن نشـریه نیـز بـا هـدف معرفـی فعالیتهـای بنیـاد ،گـزارش عملکردهـا و
دسـتاوردها و همچنین انتشـار مقـاالت تخصصی جهت آموزش اقشـار مختلف
اجتمـاع و بـاال بـردن اسـتانداردهای اجتماعـی و مدیریتـی حـوزهی اجتماعـی
منتشـر میشـود.
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سخـنان مقام معظم رهبری در

مهمترین راه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ورود از منظر دین است.

مقام معظم رهبری

برخـی از پرسـشهای تا ّمـل برانگیز
مقـام معظـم رهبـری در رابطـه بـا
آسـیبهای اجتماعی و سـبک زندگی:
نخبـگان ،دانشـگاه ها ،رسـانهها ،دیـن دارها،

1

مدیران دسـتگاهها ،افـراد مختلف جامعه باید
وظیفـهای کـه بـر دوش همـه اسـت را انجام
دهنـد .همـه ما باید نهیب بزنیـم و کار کنیم.
اصـل موضـوع این اسـت که ما متـن زندگی

و بخـش اصلـی تمـدن را اصلاح کنیـم .این
سـوال پیـش میآیـد که چـرا در ایـن بخش
پیشـرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.
چـرا فرهنـگ کار جمعـی در جامعـه ضعیف

رابطه با آسـیبهای اجتماعی
اسـت؟ ایـن یـک آسـیب اسـت .با اینکـه کار
جمعـی را غربیهـا بـه اسـم خودشـان ثبـت
کردنـد ،ولـی اسلام قبلتـر از اینهـا بالبـر و
التقـوی و اصبر بالتقـوی ...گفته اسـت .حتی
التـزام بـه حبـل اهلل هـم بایـد دسـته جمعی
باشـد؛ و التفرقـوا را گفته اسـت.
چـرا در برخـی از بخشهـای کشـورمان
طلاق گسـترش یافته اسـت؟ چـرا در برخی
از بخشهـای کشـورمان ،گرایـش جوانـان به
مـواد مخـدر گسـترش یافته اسـت؟ چـرا در
روابـط همسـایگانمان رعایـت الزم را انجـام
نمیدهیـم؟ چـرا صلـه رحـم در بیـن افـراد
جامعـه کمرنگ شـده اسـت؟ چـرا در زمینه
فرهنگ رانندگی در خیابان مردمان منضبطی
نیسـتیم؟ این بطور کامل یک آسـیب اسـت.
رفـت و آمـد در خیابـان و عبـور و مـرور یکی
از مسـایل مهـم اسـت .هـر چنـد مسـاله
کوچکـی اسـت اما یـک موضوع جدی اسـت.
فرهنـگ آپارتماننشـینی چـه جایگاهی بین
مـا دارد و چقـدر برایمـان ضـروری اسـت؟
چقـدر الزامـات آن را رعایـت میکنیـم؟
الگوی تفریح سـالم چیسـت؟ نوع معماری در
جامعـه ما چگونه اسـت؟ همهی این مسـایل
متنـوع و فراگیـر در بخشهـای مختلـف
زندگـی در مقولـهای تحـت عنـوان سـبک
زندگـی قـرار میگیـرد .در ایـن بخش اصلی
و حقیقـی و واقعی تمدن کـه رفتارهای ما در
آن شـکل میگیـرد.
چـه میزان این نوع معماری کنونی متناسـب
بـا نیازهای ماسـت؟ چقـدر عقالنی و منطقی
اسـت؟ طراحـی لباسهایمان چطور؟ مسـاله
آرامـش در بین زنـان و مردان چگونه اسـت؟
چقدر درسـت و مفید اسـت؟ در بازار ،ادارات،
در معاشـرتهای روزانـه بـه همدیگـر به طور
کامـل چقدر راسـت میگوییـم؟ دروغ به چه
ت سـر یکدیگـر
میـزان رواج دارد؟ چـرا پشـ 
حـرف میزنیـم؟ بعضیهـا بـا داشـتن تـوان
کار از زیـرکار شـانه خالـی میکننـد؟ علـت
کارگریـزی چیسـت؟ در محیـط اجتماعـی
برخـی افـراد کـه پرخاشـگریهای بیمـورد
میکننـد ،علـت پرخاشـگری و بیخبـری
و بیصبـری و نابردبـاری در بعضـی از افـراد
ازکجا نشـات میگیرد؟ حقوق افـراد را چقدر
مراعات میکنیـم؟ در رسـانهها چقدر رعایت

میکنیـم؟ در اسـتفاده از اینترنت چگونهایم؟
بـه قانـون چقـدر احتـرام میگذاریـم؟ چـرا
قانـون گریـزی کـه یـک بیمـاری خطرنـاک
اسـت ،در برخـی مـردم اتفـاق میافتـد؟ کم
کاری در تولیـد به چه میزان اسـت؟ انضباط
اجتماعی در جامعه چقدر است؟ تولید کیفی
در بخشهـای مختلـف چقـدر مـورد توجه و
اهتمام اسـت؟ چرا برخـی از حرفهای مفید،
نظـرات کارآمـد و ایدههای جالـب در حد رویا
و حـرف باقـی میمانند؟
چـرا بـه مـا منعکـس میکننـد کـه سـاعات
مفیـد در دسـتگاههای دولتـیاندک اسـت؟
 8سـاعت کار بایـد بـه اندازه  8سـاعت فایده
داشـته باشـد .چـرا بایـد به انـدازه یـک یا دو
سـاعت بازدهی مفید به همراه داشـته باشد؟
مشـکل کجاسـت؟ چـرا بسـیاری از مـردم
در جامعـه مصرفگرایـی را نوعـی افتخـار
میداننـد؟ اینکـه مـا بخواهیـم هـر چـه کـه
در اختیارمـان اسـت صرف امـوری نماییم که
جزیـی از ضروریـات زندگیمـان نیسـت ،این
یعنـی مصرفگرایـی.
چـه کاری در جامعـه انجـام دهیم که ریشـه
ربـا قطع شـود؟ چه کنیم که حق همسـر در
خانـه رعایـت شـود؟ حـق زن وشـوهر و حق
فرزندان رعایت شـود؟
چـه کردهایـم که طلاق و فروپاشـی خانواده
آنچنـان کـه در غـرب رایـج اسـت در بیـن
جامعـه مـا رواج پیـدا نکنـد؟ چـه کنیـم که
کرامـت زن در جامعـه مـا حفظ شـود؟ یعنی
هم بتواند وظایف اجتماعـی اش را انجام دهد
و هـم حقـوق اجتماعـی اش حفظ شـود.
چه تدابیری بیاندیشـیم که زن مجبور نباشد
از میـان اینهـا یکـی را انتخـاب نمایـد .ایـن
امـور جزو مسـایل اساسـی ما اسـت .چـرا در
بعضی از شـهرهای بزرگ خانههـای مجردی
وجـود دارد؟ ایـن بیمـاری غربـی چگونـه در
جامعـه ما نفـوذ کرده اسـت؟
تجملگرایـی چیسـت؟ بـد اسـت یـا خوب؟
چـه میـزان از آن بد اسـت و چه مقـدار خوب
تا از حـد آن فراتـر نرویم؟
اینهـا بخشهایی از مسـایل گوناگون سـبک
زندگـی اسـت و دههـا نمونـه از ایـن قبیـل
وجـود دارد کـه برخـی ،از ایـن مـواردی کـه
بیـان شـد هـم مهمتر اسـت.

هیچکدام از موارد فهرسـت شـده را نمیتوان
یافـت که بـه صورت خاص یا یـک عنوان عام
در اسلام بـه آن پرداختـه نشـده باشـد .انواع
سـلوک با انسـانهایی که فرد بـا آنها ارتباط
دارد .انـواع رفتارهـای مـا ،انـواع چیزهایی که
در زندگی اجتماعی برای انسـان وجـود دارد،
اینها در اسلام موجود اسـت.
در خصـوص سـفر کردن ،عبـور و مـرور ،پدر
و مـادر ،رفتـار با دوسـت و دشـمن و ...همه و
همـه به طور خاص در منابع اسلامی موجود
اسـت کـه اهـل نظـر و اسـتنباط میتواننـد
مـوارد مورد نیازشـان را از آن اسـتنتاج کنند.
نکتـه اول ایـن اسـت کـه رفتـار اجتماعـی و
سـبک زندگی تابع تفسـیر ما از زندگی است.
هـدف مـا از زندگی چیسـت؟ هـر هدفی که
بـرای زندگـی معیـن و بـرای خـود ترسـیم
نماییم؛ متناسـب با آن یک سـبک زندگی به
مـا پیشـنهاد میشـود .بـه طـور طبیعی یک
نکته اصلی وجود دارد و آنایمان اسـت .پس
مـا بیتردیـد بایـد هدفـی را ترسـیم نماییم.
هـدف زندگـی را و بـه آنایمـان پیـدا کنیم.
بـدون ایمـان پیشـرفت در ایـن بخشهـا
امکانپذیـر نیسـت.
مسـالهایمان بسیار مه م اسـت.ایمان به یک
اصـل،ایمان به یک دیـدگاه اصلی و اعتقادی.
یـک چنیـنایمانی باید وجود داشـته باشـد.
بر اسـاس ایـنایمان سـبک زندگـی انتخاب
خواهد شـد .نکته دومی در اینجـا وجود دارد؛
توجـه بـه این نکتـه ضروری اسـت کـه برای
سـاختن ایـن بخـش از تمدن نوین اسلامی
به شـدت باید از تقلید پرهیـز کنیم .تقلید از
آن کسـانی که سـعی دارند روشهای زندگی
و سـبک و سـلوک زندگی را بـه زندگی امروز
تحمیـل کنند .مظهر کامـل و تنها مظهر این
زورگویـی و تحمیل ،تمدن غربی اسـت.
بنـده طرفدار این نیسـتم که در مـورد لباس،
مسـکن و سـایر امـور یکبـاره یـک حرکـت
جمعـی و عمومـی صـورت پذیـرد؛ نـه ،ایـن
کارهـا باید به تدریج صورت پذیرد .دسـتوری
هـم نیسـت .اینهـا فرهنگسـازی الزم دارد.
همـان طور کـه گفتـم کار هـم ،کار نخبگان
و فرهنـگ سـازان اسـت .شـما جوانـان بایـد
خودتـان را بـرای ایـن کارها آمـاده کنید .این
رسـالت اصلی شماسـت.
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شماره مجوز از سازمان بهزیستی717/94100/4903 :

شماره ثبت34000:

بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
« اولین مرکز تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی »
تاریخچه بنیاد
انتقـال فرهنـگ و اندیشـههای غربـی بـه سـایر جوامـع به ویژه کشـورهای اسلامی ،فرهنگ این جوامـع را در معـرض تغییر ارزشهـا و الگوهای رفتـاری قرار
داده اسـت ،به طوری که این کشـورها را با آسـیبها و معضالت بسـیاری مواجه نموده ،حل این معضالت در گرو شناسـایی ابعاد مساله،کسـب آمار ،اطالعات
دقیق و بررسـی علل میباشـد.
در ایـن زمینـه بررسـی آسـیبهای اجتماعـی زنـان ،ضرورتی دوچنـدان دارد .زیـرا زنان نیمـی از افراد جامعه را تشـکیل میدهنـد ،در تحکیم بنیـاد خانواده،
ایجـاد و تلطیـف روابـط انسـانی ،تأثیـر عمیـق در تربیـت مادی و معنوی نسـلهای آینـده ،تکمیل و تقویت شـخصیت فـردی و اجتماعی مردان ،انـکار ناپذیر
اسـت .دوری جسـتن از ایـن نقـش میتوانـد زیانهـای بـس پـر دامنـه ای را گریبانگیـر جوامع انسـانی نمایـد .افزایش آسـیبها و ناهنجاریهـای اجتماعی
موجـب ناامنـی و کاهـش اعتمـاد مـردم به اقتـدار دولـت و بروز اختلال در روابط فـردی و اجتماعی میشـود.
بدیـن جهـت ضـروری اسـت تـا ابعاد و روند آسـیبهای اجتماعی مورد بررسـی قرار گرفتـه تا تدابیر و تصمیمات موثر و عاجل جهت شناسـایی ،پیشـگیری و
مبـارزه بـا ایـن مسـاله اتخاذ شـود .بـه همین منظور در طرح « بررسـی و ارزیابی آسـیبهای اجتماعی در دهه اخیر» با اسـتفاده از روش توصیفـی و کاربردی،
ابتـدا مفهـوم و تاریخچـه آسـیبهای اجتماعـی مطرح گردیـد و در ادامه به اجمال از نظرات اسلام و جامعه شناسـان ،پیرامون آسـیبها و انحرافات اجتماعی
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در بخـش دیگـر تعـدادی از آسـیبهای اجتماعـی زنان از جملـه  :باال رفتـن سـن ازدواج ،طالق ،اعتیـاد به مواد مخدر ،سـرقت،
خودکشـی ،فسـاد وفحشـا (قاچـاق زنـان ،زنـا ،روسـپیگری و سـقط جنیـن غیرقانونی) ،فـرار دختـران و زنـان از خانه و ایـدز را با اسـتناد به آمـار موجود در
برخی مراکز ،بررسـی شـد و علل عوامل و پیامدهای ناشـی از این آسـیبها تبیین گردید .مطالعه این طرح در سـطح مسـووالن فرهنگی و اجتماعی کشـور
میتوانـد آنـان را در راسـتای برنامهریـزی جهت پیشـگیری و مقابله با آسـیبهای اجتماعی یـاری نماید.
نتایج این تحقیق نشـان میدهد که بیشـتر آسـیبها با یکدیگر در ارتباط میباشـند و این امر طی دههی اخیر روند افزایشـی داشـته اسـت .اگرچه آسـیب
دیدگـی زنـان نسـبت بـه مـردان کمتـر اسـت اما در بعضی از آسـیبها از جمله فسـاد و فحشـا ،فـرار از خانه و باال رفتـن سـن ازدواج ،زنان و دختران آسـیب
بیشـتری متحمـل شـدهاند .همچنیـن معلـوم شـد افـراد در سـنین جوانی ،بیشـتر در معرض آسـیب قـرار دارنـد و از آنجا که نسـل جـوان ،آیندهسـاز فردای
جامعـه اسـت ،بـه خصـوص دختـران کـه نقش محـوری در تربیت دارنـد ،لذا ضروری اسـت بـا اقدامات به موقـع از نیروی فعـال و جوان جامعـه که مهمترین
سـرمایه هر کشـوری میباشـند ،اسـتفاده بهینه صورت گیرد.
از ایـن رو بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی به همت بخـش خصوصی به عنوان یک سـمن خصوصی ،با همکاری اسـاتید حوزه و دانشـگاه و
بـه منظـور همـکاری بـا نهادهـای دولتـی متولی آسـیبهای اجتماعی به عنـوان بازوی اجرایی در سـال 1392ثبـت و موفق بـه اخذ مجوز فعالیت از سـازمان
بهزیسـتی شـد؛ تـا بـا انجام شـرح وظایف تعریف شـده در اجتمـاع بتواند گامـی در جهت کاهش نرخ آسـیبهای اجتماعی در کشـور بـردارد و امیـد داریم با
همـکاری دسـتگاههای دولتـی -جامعه دانشـگاهی و همـه عالقمندان فعالیـت در این حوزه در رسـالت پیشرو به موفقیـت نایل گردیم.
با آرزوی روزی که شاهد کاهش چشمگیر آسیبهای اجتماعی باشیم.

برخی از فعالیتهای انجام گرفته توسط بنیاد

 .برگزاری کارگاههای آموزش روابط صحیح زناشویی در سراهای محله منطقه  3شهرداری تهران
 .برگزاری همایش ماهواره و آسیبهای آن با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان بسیج ادارات
 .برگزاری دومین همایش ماهواره و آسیبهای آن با همکاری ریاست جمهوری و سازمان بسیج ادارات
 .برگزاری اولین کارگاه آموزش مهارتهای اجتماعی با همکاری شهرداری منطقه  3تهران
 .برگزاری دوره آموزش مهارتهای زناشویی ویژه بانوان هیات رزمی استان تهران
 .برگزاری دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد و بهداشت روان در سراهای محله منطقه  11شهرداری تهران
 .برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیبهای ماهواره و فضای مجازی مخصوص فرزندان کارکنان صنایع تسلیحاتی وزارت دفاع
 .انجام طرح شناسایی دختران در معرض آسیب در برخی از مدارس راهنمایی و دبیرستان منطقه  11شهرداری تهران
 .برگزاری مشاوره حضوری برای دختران شناسایی شده در طرح فوق
 .برگزاری کارگاه تاثیرات مواد مخدر بر روابط زناشویی در سطح منطقه  11شهرداری تهران
 .کارگاه شناخت مواد مخدر و آشنایی با عوارض ناشی از مصرف مواد در کانون دختران بهشتی
 .برگزاری کارگاه آسیبهای ماهواره در منطقه  11شهرداری تهران با همکاری معاونت اجتماعی کالنتری  112ابوسعید
 .حضور در جشن رمضان سال  1394به منظور ارائه خدمات اجتماعی و مشاورههای روانشناسی
 .حضور در نمایشگاه قرآن سال  1393با شعار نقش دین و مذهب در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارائه مشاوره دینی ،روانشناسی و ...
 .حضور و سخنرانی در همایش آسیبهای فضای مجازی در تاالر ایوان شمس
 .حضور و سخنرانی در نشست تخصصی منطقهای ترویج ازدواج در آبادان
 .برگزاری همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با همکاری معاونت اجتماعی ناجا
 .برگزاری دورههای ورزشی و مربیگری با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی
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مـا بـر آنيـم كـه در بنيـاد پيشـگيري از آسـيبهای اجتماعي با کمک ،پـرورش و تلفيق پژوهش در راسـتای آموزش و پيشـگيري و باال بـردن فرهنگ جامعه
و اجـراي پروژههـاي ملـي و بيـن المللـي ،ضمـن بـاال بردن سـهم کشـورمان در افزايش سلامت روان جامعـه ،پژوهش را در خدمت سلامت همه مـردم قرار
دهيـم و بـه ايـن منظـور بـا اسـتفاده از امكانـات موجود و بالقـوه بهترين بسـتر پژوهشـي را در محيطي صميمي ،با اتـكا به نيروي انسـاني كارآمـد و ارتباط با
سـاير مراكـز علمـي و جذب اعتبـارات ،براي جلوگيري از آسـيب اجتماعـي فراهم نمایيم.

بيانيه راهبردي بنياد

مهمتريـن رسـالت و راهبـرد ايـن بنيـاد ،پيشـگيري ،هدايـت و اجـراى پژوهشهـاي کاربـردي مـورد نيـاز جامعـه در زمينههـاي بهداشـت و سلامت روان،
آسيبشناسـي اجتماعـي و آمـوزش در كنـار اجـراي تحقيقـات بنيـادي اسـت.
 .ارایه رهنمود و مشاوره با سياستگذاران و متوليان امور پژوهشي ،آموزشي ،بهداشتي و رواني در جهت ارتقاي سطح سالمت روان جامعه
 .انجام تحقيقاتي پويا ،پيشرو و نوآور در آموزش و غربالگري آسيبهای اجتماعي جهت توانمندسازي جامعه

منشور اخالقي بنياد

كليه اعضای بنياد پيشگيري از آسيبهای اجتماعي بر خود الزم میدانند كه به عنوان منشور اخالقي از اصول زير تبعيت نمايد:
 .اصل واليت فقيه  :اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت مطلقه فقيه
 .اصل رعايت قانون اساسي  :التزام به رعايت كامل قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 .اصل رعایت حقوق انسانها  :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
 .اصل مالکیت مادی و معنوی  :تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی کلیه همکاران و افراد
 .اصل منافع ملی  :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور
 .اصل رعایت انصاف و امانت  :تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ،تجهیزات و منابع تحت اختیار
 .اصل رازداری  :تعهد به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد ،سازمانها ،کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با بنياد
 .اصل احترام  :تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی
 .اصل ترویج  :تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
 .اصل برائت  :التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعالم موضع نسـبت به کسـانی که حوزه علم و پژوهش را به شـائبههای غیرعلمی میآالیند.

ارزشها

ايـن بنيـاد بـا علـم و اعتقـاد به قداسـت ذاتـي دانش و تحقيـق و اهميـت انكارناپذير جايگاه ويژه آن ،در توسـعه گروه پيشـگيري -آموزشـي و رعايـت موازين
اخالقـي در امـر پژوهـش و تکريـم افـراد آسـيب ديـده ،با اتکا به خداونـد بزرگ تالش خواهد نمـود تا با كار گروهـي و همدلي و ايجاد انگيزههـاي متعالي براي
فعاليتهاي علمي ،تحقيقاتي جامع و جامعهنگر با كوشـش در ارتقاي مسـتمر کميت وکيفيت برنامهها و اشـاعه فرهنگ پيشـگيري از آسـيبهای اجتماعي
گامي در جهت تعالي كماالت انسـاني بردارد .اهداف بنياد عبارتند از :پيشـگيري از آسـيبهای اجتماعي ،آسـيبهای نوپديد ،اعتياد و عوارض آن ،پيشـگيري
از بيماريهـای ناشـي از اعتيـاد ،ايدز و هپاتيت و حمايت از زنان آسـيب ديـده از اعتياد و...

اهداف موسسه عبارتند از:

پیشـگیري از آسـیبهاي اجتماعـي ،آسـیبهاي نوپدیـد ،اعتیـاد و عـوارض آن ،پیشـگیري از بیماريهـاي ناشـي از اعتیاد ،ایـدز و هپاتیت و حمایـت از زنان
آسـیب دیـده از اعتیـاد ،راه انـدازي مركز توانمندسـازي و جامعه پذیـري افراد
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روش های اجرایی اهداف
 .1برگـزاري دورههـاي آموزشـي پیشـگیرانه (آمـوزش مهارتهـاي زندگي بـراي تمام گروههاي سـني ،آموزشهـاي پیـش از ازدواج ،پـس از ازدواج ،صیانت از
خانـواده ،ارتقـاء سلامت ،فرزندپروري ،آموزشهای شـهروندي ،مهارتهـای اجتماعی ،فضای مجازی ،آموزشهاي مرتبط با پیشـگیري از اعتیاد و آسـیبهاي
نوپدیـد و بازپدیـد ،آموزشهـاي مرتبـط با مباحث روانشـناختي و مشـاوره ،تربیـت مربی و مدرس ،آموزش پیشـگیري از بیماريهـاي رایج در كشـور و  ) ...به
روشهـاي كارگاهـي ،همایشـي ،سـمیناري ،نمایشـگاهي و  ...در صورت لـزوم با اخذ مجـوزات الزم از مراجع ذیصالح بـا ارائه گواهینامه حضـور و پایان دوره
 .2راه اندازي پایگاه سالمت اجتماعي با دریافت مجوز از سازمان بهزیستي
 .3انجام تحقیقات علمي و پژوهشي و جمع آوري آمار و اطالعات مستند آسیبهاي موجود در راستاي ارائه راهكار مناسب
 .4همكاري و مشاركت در انجام فعالیتهاي پیشگیرانه دستگاههاي دولتي و غیردولتي
 .5خدمات مستندسازي آسیبهاي اجتماعی
 .6غربالگري و شناسایي معتادین و ارجاع به سطوح درماني
 .7شناسـایي و غربالگـري افـراد در معـرض آسـیب و آسـیب دیـده اجتماعـي و ارائـه خدمـات پیشـگیرانه با همكاري سـایر دسـتگاهها و تقویـت فعالیتهاي
مشـاركتي و برون بخشـي ،اشـتغال زایي ،كارآفریني و كاریابي به صورت برگزاری نمایشـگاه ،کارگاه ،سـمینار ،همایش ،دوره های آموزشـی و  ....و در صورت
نیـاز ارائه گواهینامه پایـان دوره
 .8راه اندازي ،تشكیل و تقویت گروهها و فعالیتهاي اجتماع محور عليالخصوص اعتیاد
برگـزاري دورههـاي آموزشـي در زمینـه آشـنایي بـا مفاهیـم سلامت و الگوي پیشـگیري در زمینه آسـیبهاي ناشـي از رفتارهـاي پرخطر ،تقویـت باورهاي
ارزشـي ،اجتماعـي ،فرهنگـي و توسـعه پتانسـیلهاي رفتارهاي پیشـگیري كننده در كـودكان ،نوجوانـان ،جوانان و بزرگسـاالن
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فرهنگــــــــــ
بزرگترین عامل کاهش یا افزایش آسیبهای اجتماعی

7

مصطفی راستینه
مدیرعامل بنیاد و کانون پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی

آسـیب هـای اجتماعـی بـه عنـوان امـوری
کـه نظـم عمومـی جامعـه را برهـم میزنـد و
هنجارهـای آن را مـورد تعـرض قـرار میدهد،
بسـیار حایـز اهمیت اسـت؛ چـرا کـه افزایش
هنجـار ،ناهنجـاری و بیهنجاری نشـانه وجود
بحران شـدید اجتماعی محسـوب شده و نظم
و آینـده اجتمـاع و نظـام را تهدیـد میکنـد .
بـا توجه بـه اهمیـت آسـیبهای اجتماعی و
رونـد رو بـه رشـد وحشـتناک آن و بـا توجـه
بـه کم توجهـی مسـوولین به رغم سفارشـات
مقـام معظـم رهبـری  ،بیشـک مداخلـه در
آسـیبهای اجتماعـی نیـاز به تفکـری جامع
و کامـل دارد کـه امیـد اسـت با هوشـمندی و
درایت مسـوولین ،این آسـیبها کاهـش یابد؛
البتـه اگـر ایـن هوشـمندی و درایـت وجـود
نداشـته باشـد خود ،مسـبب بروز آسـیبهای
جدیدتری خواهد شـد .آسـیبهای اجتماعی
را در هـر جامعـه ای میتـوان یافـت و هیـچ
جامعـه ای نمـی توانـد خـود را از آن مبـرا
نمایـد .نـوع آسـیبها و مشـکالت اجتماعـی
میتوانـد ریشـه در فرهنگ آن جامعه داشـته
باشـد .آسـیب شناسـان اجتماعی بـا توجه به
مشـکالت موجود در سـطوح جامعـه ،اقدام به
شناسـایی آسـیبها نمـوده و برای رفـع آن به
دولـت کمـک میکنند.
بـی شـک قدمـت یک کشـور نمـی توانـد آن
کشـور را از آسـیبهای اجتماعـی مبـرا کند.
کشـورهایی ماننـد مصـر و امثـال آن از قدمت
3000سـاله برخـوردار هسـتند و حتـی خود
ایـران بـاالی  3000هـزار سـال قدمـت دارد ،
ولـی آیـا از آسـیبها مبرا هسـتند؟
فرهنـگ ،بزرگترین عامل کاهش آسـیبهای
اجتماعـی اسـت؛ تـا جایی کـه رهبـر انقالب
میفرماینـد" :فرهنـگ روحی اسـت در کالبد
نظـام"  ،امـا نحوه باال بـردن فرهنگ جامعه به
چـه صورت میتوانـد انجام پذیـرد؟ پرورش به
علاوه آمـوزش میتواند جامعـهای را متحول

کنـد .مـا باید ابتـدا از سـنین پایین شـروع به
پرورش نماییم ،کاری که متاسـفانه در کشـور
ما صـورت نگرفته اسـت .پس از پـرورش ،باید
به آموزش پرداخته شـود .در آن صورت اسـت
کـه میتوانیـم جامعـه ای عـاری از هرگونـه
آسـیب داشته باشیم؛ ولی متاسـفانه ما در این
حـوزه هم نتوانسـته ایم کاری انجـام دهیم.
ایـران بـه عنـوان یـک کشـور در حـال
توسـعه و در حـال گـذار از مرحلـه سـنتی بـه
مدرنیسـم ،از ایـن قاعـده و همچنیـن بـروز
آسـیبهای اجتماعی زیاد ،مسـتثنی نیسـت
و دگرگونیهای سـریع و وسـیعی در سـاختار
اصلـی خـود ،به خصـوص سـاختار فرهنگی و
اجتماعـی ،داشـته اسـت.
در نتیجـه ،ایـن تغییرات شـتاب آلـود در ابعاد
فرهنگـی و اجتماعـی سـبب شـده اسـت تـا
آسـیبها و تهدیدهـای اجتماعـی متنوعی بر
جامعـه ایـران تحمیـل شـود .ولـی آیا بـا این
دالیـل میتوانیم بـر ضعفهایمـان در هدایت
و کنتـرل آسـیبها و برنامههـای پیشـگیری
سـرپوش بگذاریـم؟ آیـا میتـوان بـه بهانـه
جامعـه در حال گـذار ،بـر مصیبتهایی که بر
سـر جامعه نازل میشـود ،سـرپوش گذاشت؟
آیـا میتـوان بـا مدیریـت ضعیـف ،نظـارت
ضعیفتـر و حتـی کارشناسـی ضعیفتـر از
آن ،جامعـه را توجیـه نمـود؟ واقعا چه کسـی
پاسخگوست؟
ایـن موضـوع کـه جامعـه در حـال گذر اسـت
صحیـح  ،ولـی سـوالی کـه ذهـن مرا بـه خود
مشـغول کـرده ایـن اسـت کـه مـا چطـوردر
قدرت نظامی به سـرعت از کشورهای توسعه
یافتـه پیشـی گرفتهایم و غـرب در مقابل این
تـوان نظامی مـا زانو زده اسـت ،ولـی در حوزه
اجتماعـی هنـوز در مرحله گذار گیـر کرده ایم
و دسـتها را بـه عالمت تسـلیم بـاال بردهایم؟
هـر چند بررسـی عمیـق انحرافـات اجتماعی
مجـال دیگـری میطلبـد ،امـا بـه اجمـال ،به
چنـد عامل مهـم پیدایش انحرافـات اجتماعی
اشـاره میکنـم.
عوامـل به وجـود آورنده انحـراف و کجروی در
جوامع مختلف یکسـان نیست و مناطق از نظر
نـوع جـرم ،شـدت و ضعف ،تعداد و نیـز از نظر
عوامـل متفاوتند .ایـن تفاوتها را میتـوان در
شـهرها ،روسـتاها و حتـی در مناطـق مختلف
و محلههـای یـک شـهر مشـاهده کـرد .در هر
جامعـه و در هـر محیطـی سلسـله عواملـی
همچون شـرایط جغرافیایی ،اقلیمی ،وضعیت
اجتماعـی ،اقتصـادی ،موقعیـت خانوادگـی،

تربیتـی و شـغلی ،طـرز فکر و نگـرش خاصی
حاکـم اسـت که هـر یـک از اینها در حسـن
رفتار و یا بدرفتاری افراد موثر است.شهرنشینی
لجام گسـیخته و گسـترش حاشـیه نشینی و
فقـر ،اتلاف منابـع و انـرژی را به دنبـال دارد.
حاشـیه نشـینی در شـهرها ،با جـرم رابطهای
مسـتقیم دارد .تنـوع طلبـی و تجملگرایـی،
اختلاف فاحـش طبقـات اجتماعـی سـاکن
تـورم و گرانـی هزینههای
شـهرهای بـزرگ و ّ
زندگـی موجب میشـود افراد غیـر کارآمد که
درآمدشـان کفاف زندگی ایشـان را نمیدهد،
بـرای تامین نیازهای خود ،دسـت به هر کاری
،هـر چنـد غیر قانونـی بزننـد .از دیگـر عوامل
تورم
محیطـی جرم میتـوان به فقر ،بیـکاریّ ،
و شـرایط بد اقتصادی اشـاره کـرد که بر آحاد
جامعـه ،اقشـار ،گروهها و نهادها اثر گذاشـته و
آنـان را تحـت تأثیر قرارمـی دهد.
در پیدایـش انحرافـات اجتماعـی و رفتارهـای
نابهنجار و آسـیبزا عوامل متعـددی به عنوان
عوامـل پیدایـش و زمینـه سـاز میتوانند موثر
باشند.
عوامـل فـردی :جنـس ،سـن ،وضعیـت
ظاهـری و قیافـه ،ضعـف و قـدرت ،بیمـاری،
عوامـل ژنتیکـی و...
عوامـل روانـی :حساسـیت ،نفـرت ،ترس
و وحشـت ،اضطـراب ،کـم هوشـی ،خیـال
پـردازی ،قدرت طلبی ،کم رویی ،پرخاشـگری،
حسـادت ،بیماریهـای روانـی و...
عوامـل محیطی :اوضاع و شـرایط اقلیمی،
شـهر و روسـتا ،کوچه و خیابان ،گرما و سـرما
و...
عوامـل اجتماعـی :خانـواده ،طلاق ،فقر،
فرهنـگ ،اقتصـاد ،بیـکاری ،شـغل ،رسـانهها،
مهاجـرت ،جمعیـت و...
صحبت پیرامـون آسـیبهای اجتماعی آنقدر
وسـیع اسـت کـه بایـد بـه صـورت کاملا
حرفـهای ،عملیاتـی و البتـه کام ً
ال علمـی وارد
عمل شـد .رسـالت بنیاد و کانون پیشگیری از
آسـیبهای اجتماعی نیز در این راسـتا شـکل
گرفتـه و فعالیـت خـود را در ایـن جهـت آغاز
نموده اسـت.
پـرورش ،آمـوزش و فرهنـگ سـازی از اهداف
بـزرگ و واالی بنیـاد اسـت کـه بـا کمـک
وزارتخانههـا و ادارات قابـل اجـرا و عملـی
میباشـد.
امید است با کمک بزرگان و رهنمودهای مقام
معظـم رهبری بتوانیـم قدمی هر چند کوچک
در راه سالمسـازی جامعـه اسلامی برداریـم.

نشاط و شادابی

خانواده و تاثیر آن در جامعه

محمود هندیپور
روانشناس خانواده

همـه مـا میدانیـم که جامعه از تشـکلهای کوچکتـری به نـام خانواده
شـکل گرفتـه اسـت و ایـن موضـوع را نیز بـه خوبـی دیدهایـم و تجربه
کردهایـم کـه هر خانـوادهای نظام و سیسـتم خاص و منحصـر به فردی
بـرای شـکل زندگی ،طریقـه تربیت فرزنـدان ،نوع تفریح و اجـرای نظام
ارزشـی و ضد ارزشـی خود دارد.
در کار روان درمانـی بـا واژه خانـواده و تاثیر آن به شـکل جامع و عمیقی
روبرو میشـویم و شـاید روانشناسـان و جامعه شناسـان و کارشناسـان
علـوم تربیتـی و اجتماعـی بیش از دیگر رشـتهها و مشـاغل بـا اهمیت
نقش خانواده در شـکلگیری شـخصیت سـالم ،بیمار ،بزهکار و امثالهم
مواجه باشند.
نکتـه مهمـی کـه بهتر اسـت بـدان توجه شـود تعریـف خانواده اسـت؛
خانـواده را چـه کسـانی شـکل میدهنـد و آنـرا ایجاد میکننـد؟ آیا به
جـز ایـن اسـت که دختـر و پسـری از دو خانـواده متفاوت بـه رغم همه
مشـابهاتی کـه ممکـن اسـت در خانوادههای آنها وجود داشـته باشـد با
یکدیگـر پیمان زناشـویی میبندنـد و زندگی مشـترک را آغاز میکنند
و پـس از مدتـی صاحـب فرزند میشـوند و این چرخه به همین شـکل
میتوانـد ادامه پیـدا کند؟
امـا سـوال اساسـی اینجاسـت کـه آیا دو نفـری که بـا یکدیگـر ازدواج و
زندگی مشـترک را شـروع میکنند از نظر روانی و رفتاری و شـخصیتی
در شـرایط نرمال و مسـاعدی هسـتند؟ آیا از تربیت صحیحی برخوردار
بودهانـد.؟ آیـا بـرای ایجـاد یک رابطه صحیح با همسـر خود و سـپس با
فرزنـد خـود آموزشهـای اصولی و علمـی دیدهاند؟ و یا صرفاً بر اسـاس
نیازهـای فیزیکـی و روانـی به سـوی همسـر گزینی رفته و طبق رسـوم
نیـز صاحب فرزند شـدهاند؟

در واقـع شـاید بزرگتریـن نقش خانـواده در ایجـاد آسـیبهای فردی و
اجتماعـی همانـا عـدم آگاهی باشـد .در این بین نقش فـرد و همچنین
سیسـتم آموزشـی بسـیار حایـز اهمیـت اسـت .قطعـا وجـود و حضـور
خانـوادهای سـالم بـه داشـتن جامعـهای بـا آسـیبها و چالشهـای
کمتـر خواهـد انجامیـد .از یـاد نبریـم شـالوده شـخصیت در سـالهای
ابتدایـی زندگـی و تحـت تأثیـر پـدر و مادر در درجه نخسـت و سـپس
پـدر بزرگهـا و مـادر بزرگهـا و دیگر اعضـای خانواده شـکل میگیرد
کـه اساسـیترین نقـش را همـان پـدر و مـادر به عهـده دارنـد .وجدان
اخالقـی ،جرأتمنـدی و عـزت نفس که شـاید مهمتریـن ویژگیهایی
اسـت که شـکلگیری مناسبشـان فرد را از ورود به سـمت آسـیبها و
ایجـاد آسـیب بـرای دیگـران مصون مـیدارد ،در همین سـنین شـکل
میگیرنـد و دانسـتن ایـن موضـوع مسـوولیت سـازمانها و ارگانهـای
مربوطـه را بیشـتر میکنـد؛ چـرا کـه نمیتـوان تنهـا به کسـب آگاهی
افـراد بـه شـکل خصوصـی بسـنده کـرد بسـتر و زمینـهای مناسـب در
جامعه باید حکمفرما باشـد تا بتوانیم به سـوی پیشـگیری که بیشـک
کـم هزینهتـر و بهتـر از درمـان اسـت حرکـت کنیم.
بـه عقیـده مـن در زمینـه تحکیـم خانـواده همانطـور کـه در رابطـه با
رانندگـی نیاز به رسـیدن به سـن قانونی و سـپس دیدن آمـوزش کافی
و در نهایـت امتحـان هسـت تـا بـا اخـذ گواهینامـه فـرد بتوانـد اجازه
رانندگی کردن بیابد؛ برای ازدواج نیز شـاید بهتر باشـد دختر و پسـر به
شـکلی دقیـق و اصولی آموزشهـای الزم را ببینند و مراکزی با شـرایط
مناسـب برای همسـان گزینی و ارایه این آموزشها وجود داشـته باشـد.
قطعـا همانطـور که اخـذ گواهینامه در شـرایط فعلی نشـان از تضمینی
برای رفتار رانندگی مناسـب ،دور از خطر و قانون گریز نیسـت و شـاید
بهتر باشـد که تمهیداتی در زمینه شـکل و نوع این آموزش و همچنین
آموزشدهنـدگان نیز صورت گیـرد .در مـورد ازدواج و دیگر امور زندگی
نیـز نمیتـوان بـه آموزشهـای سـرپایی و فـوری بسـنده کـرد ،امـا
بیتردیـد نبـود همیـن مقـدار آمـوزش در زمان حـال میتواند شـرایط
را وخیمتـر کند.
لـزوم درگیر شـدن دسـتگاهها و نهادهـای مختلف و حتی صدا و سـیما
میتوانـد سـطح آموزشـی و فرهنگـی مـردم خـوب جامعه ما را بیشـتر
کنـد تـا بـا کسـب آگاهیهـای الزم بـه سـوی زندگـی سـازگارانه تـر و
سـالم تـری حرکـت کنیم و نسـلهای سـالم و آگاهی را تربیـت کرده و
پـرورش دهیم.
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بولتن داخلی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -شماره 98 -2

های

آسیبــ اجتماعی
و

انواع آن

ولی اله وحدانی نیا -دکترای تخصصی سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران
و عضو شورای راهبردی بنیاد؛ مدیر مطالعات و بهبود روشهای معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش

آسیبـ چیستــ ؟
آسـیب شناسـی اجتماعی  social-pathologyمفهوم جدیدی اسـت که از علوم زیسـتی گرفته شـده و مبتنی بر تشـابهی است که دانشمندان
بیـن بیماریهـای عضـوی و آسـیبهای اجتماعی(کجرویهـا) قایـل میشـوند .واژه آسیبشناسـی از دیـدگاه پزشـکی بـه فرآینـد ریشـهیابی
بیماریهـا گفتـه میشـود .آسـیب اجتماعـی بـه هـر نـوع عمـل فردی یـا جمعـی اطالق میشـود کـه در چارچـوب اصول اخالقـی و قواعـد عام
عمـل جمعـی رسـمی و غیررسـمی جامعـه محل فعالیت کنشـگران قرار نمیگیـرد و در نتیجه با منبع قانونـی و یا قبح اخالقـی و اجتماعی روبرو
میگـردد .بـه همیـن دلیـل ،کجروان سـعی دارند کجرویهـای خـود را از دید ناظران قانـون ،اخالق عمومـی و نظم اجتماعی پنهـان نمایند؛ زیرا
ی و طـرد اجتماعی مواجه میشـوند.
در غیـر ایـن صـورت با پیگـرد قانونی ،تکفیـر اخالق 
آسـيبهاي اجتماعـي پديدههایـی واقعـي ،متغيـر ،قانونمند و قابل کنترل و پيشـگيري محسـوب میشـوند .کنترلپذيري آسـيبهاي اجتماعي
شـناخت علمـي آنهـا را در هـر جامعـه اي بـراي پاسـخ بـه پرسـشهاي نظـري ،عملـي و کاربـردي از ايدههـا و يافتههـای علمي توليد شـده در
برنامهريزيهـای کوتـاه و بلنـد مـدت بـراي مقابلـه صحيـح با آسـيبهاي اجتماعـي ،درمان يا پيشـگيري از گسـترش و پيدايش آنها ضـروري و
پراهميـت میسـازد .آسـيب شناسـي اجتماعـي به بررسـي انواع مشـکالت که در سـطح اجتماعي مطرح اسـت؛ میپـردازد و سـعي ميکند علل
مختلـف آن را از جنبههـاي متفـاوت فـردي ،اجتماعـي و غيره مورد بررسـي قـرار دهد.
آسـیبهای اجتماعـی کـه بـه تعبیر بعضی ازاندیشـمندان حاصل و معلول مسـتقیم انقالب صنعتی اسـت ،در اکثـر جوامع وجـود دارد و تاثیرات
خـود را میگـذارد .امـا آن چـه جوامـع مختلـف را در ایـن مورد از هـم متفاوت میسـازد ،نوع نگـرش این جوامع به علـل بوجود آورنده آسـیبها
و راهکارهـای اصلاح و بهبـود آن اسـت .در مـورد نگـرش ،آن چـه مهـم اسـت ایـن که ،این آسـیبها چرا بـه وجود آمدهانـد؟ آیا وجود آسـیبها
در جوامـع امـری الزم و ضـروری اسـت یا میتوان جامعهای بدون آسـیب داشـت؟ پاسـخ به این پرسـشها مسـتلزم شـناخت نظریههای مختلف
جامعـه شناسـی و روان شناسـی اسـت کـه هرکدام سـعی درتبیین مسـایل ،آسـیبها و بحرانهـای اجتماعـی از نظرگاههای مختلـف دارند .این
دیدگاههـا از باورهـای سیاسـی و اقتصـادی هر جامعه نشـات میگیرد.
آسيبهای اجتماعي از چند جنبه قابل بررسي هستند:
از زوايـه فـردی :كـه هـر انسـان با هـر دين و آیيـن ،اعتقاد و تفكـر و مذهـب ،گرايش ،مسـلك و ارتباط با جناح يـا حزب خاصي يـا با ترحم
يـا بـا هدايـت و يـا بـا همراهـي ،اعتقـاد دارند كه بـه گروههاي آسـيبپذير ياري نمايند؛ بـرای مثال هر انسـاني دوسـت دارد به پيرمـرد يا پيرزني
كمـك كنـد و هر انسـاني دوسـت دارد به نابينايي كمـك كند و ...
از زاويـه اجتماعـي :اگـر بـه ايـن آسـيبهای اجتماعـي به موقع رسـيدگي نشـود افزايش جـرم و جنايت را در پـي دارد كه مخـرب انضباط
اجتماعي اسـت.
از جنبـه سياسـي :اگـر توجـه نشـود ،كشـور را به دامـن بيگانگان سـوق میدهـد و بجـاي فرهنگ خـودي ،فرهنگ بيگانـه در كشـور پياده
میشـود و بـه اعتقـادات دينـي و مذهبـي جامعـه لطمـه وارد مینمايد.
وجـود آسـيبهای اجتماعـي ،بزرگنمايـي و تبليغـات دشـمنان كشـور را در پـي دارد؛ ضمـن آنكه وجود این آسـيبها در كشـور اسلامي عامل
تبليـغ منفـي بـر ضد اسلام اسـت؛ لذا الزم اسـت كه ایـن معضل ريشـهيابي و از كلي گويي در جامعه پرهيز شـود و بـا ارایه راهكارهـاي مدرن به
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جزئيـات آسـيبهای اجتماعـي توجـه گردد.
در برخـورد بـا آسـيبهای اجتماعـي تقليـد
كوركورانـه از بيگانـگان جايـز نيسـت به دليل
اينكـه آسـيبهای اجتماعي ارتبـاط كاملي با
سـنتهاي هـر جامعـه دارد و الگوبـرداري از
جوامـع ديگـر اصـوال به صالح نيسـت.
سـوالی کـه مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه
وظيفـه حكومـت در ايـن مـورد چيسـت؟
حكومـت خـوب ،حكومتـي اسـت كـه بـراي
حـل آسـيبهای اجتماعـي فرمـول صحيح و
منطقـي همـراه بـا نـوآوري و ارایه ابتـكارات و
خالقيتهـا در جهـت رسـيدن بـه شـكوفايي
داشـته باشد.
سیاسـتهای اجتماعـی هر جامعـه روشهای
مختلفی را در برخورد با آسـیبهای اجتماعی
پیشـنهاد میکنـد .شـیوهی برخـورد بـا ایـن
مسـایل ،ارتبـاط مسـتقیمی بـا سیاسـتها
دارد .ایـن سیاسـتها را هـم نهادهایـی که در
تمامـی جوامع وجـود دارد تعیین میکنند .در
مـورد راهکارهـای اصالح و بهبود آسـیبهای
اجتماعـی نظرگاههـای مختلفـی وجـود دارد.
عـدهای روش انـکار و پردهپوشـی را تجویـز
میکننـد و عدهای دیگر به روشهای پلیسـی
و سـرکوب اعتقـاد دارند.
جوامعـی هم وجـود دارنـد که به این مسـایل
نگرشـی علمـی و منطقـی دارنـد و سـعی
میکننـد بـا قبـول وجـود ایـن آسـیبهـا،
علتهـای آن را با اسـتفاده از روشهای علمی
بشناسـند و برای حذف یا به حداقل رسـاندن
آنهـا از روشهـای منطقی سـود ببرند .اینها
جوامعـی هسـتند کـه در آ ن انباشـت علمـی
صـورت گرفتـه و در اثر ارتبـاط با فرهنگهای
مختلـف بـه سـطحی از آگاهـی رسـیدهاند.

کـه بـه حـق آزادی و برابـری انسـانها و حق
برخـورداری تمامی انسـانها از حقوق مادی و
معنوی اعتقاد داشـته باشـند.
آن چـه در مـورد آسـیبهای اجتماعـی در
ایـران میتـوان گفـت ایـن اسـت که بـا توجه
وضعیـت خاص سیاسـی و اجتماعـی حاکم بر
جامعـه ،آسـیبهای اجتماعـی ،علاوه بر این
کـه مسـالهای اجتماعی شـمرده میشـود ،بار
ارزشـی نیـز دارد .یعنـی یـک آسـیب کـه در
یـک جامعـهی بـا سیاسـت لیبـرال ،فقط یک
جـرم محسـوب میشـود ،در ایـران علاوه بـر
جـرم بـودن ،گناه به شـمار مـیرود.
ایـن نگـرش خاص به مسـاله اجتماعـی باعث
میشـود کـه مجـرم یا منحـرف بیشـتر از آن
کـه جامعـه و روابـط حاکـم بـر آن را عامـل
انحـراف خـود بدانـد ،خـودش را گناهـکار
میبینـد و ایـن میتوانـد یکـی دیگـر از
آسـیبهای فـردی و اجتماعـی باشـد .در
جوامـع مـدرن امـروز تمایـل بر این اسـت که
ایـن سیاسـتها هرچـه بیشـتر توسـط نهـاد
آمـوزش و پـرورش و نهـاد خانـواده بـه جامعه
تزریـق شـود و نهاد سیاسـت ،حداقـل دخالت
در ایـن امـور را داشـته باشـد؛ امـا در جوامعی
که در آ ن نهاد سیاسـت قدرتمندتر اسـت ،این
سیاسـتها توسـط این نهاد وضـع و به جامعه
دیکتـه میشـود.
تجربـه نشـان داده اسـت کـه جوامـع نـوع
اول در مهـار بحرانهـای اجتماعـی موفـق
تـر عمـل کردهانـد .چـون مـردم راهکارهـای
مقابلـه بـا آسـیبهای اجتماعـی را وضـع و از
آنهـا حمایـت میکننـد .امـا در جوامعـی که
سیاسـتهای اجتماعی را نهاد سیاسـت وضع
میکنـد ،الجـرم بایـد ضمانتهـای اجرایـی

آنهـا را هـم تعییـن کنـد کـه در ایـن حـال
اسـتفاده از نیروهـای حافـظ قوانیـن و حامـی
نظـام سیاسـی مثـل پلیـس ،ضـرورت پیـدا
میکنـد.
حمایـت از آسـیب دیـدگان اجتماعـی نیـز به
سیاسـتهای اجتماعـی مربوط اسـت .در این
مـورد نیـز وقتـی حمایـت از آسـیبدیدگان
بـه طـور کامـل در اختیار نهـاد سیاسـت قرار
میگیـرد ،ایـن نهـاد از دیـدگاه منافـع خـود
بـه آنهـا نـگاه میکنـد ،امـا وقتی مـردم یک
جامعـه بـه حمایـت از ایـن آسـیبدیدگان
میپردازنـد ،بسـیار عمیقتـر و کاملتـر عمل
میکننـد .چـون مـردم در متن این آسـیبها
قـرار دارنـد؛ آنها را خوب میشناسـند و برای
حمایـت از افـرادی کـه دچـار بحران هسـتند
انگیزههـای قدرتمنـدی دارنـد.
یکـی از راهکارهـای حمایت از آسـیبدیدگان
اجتماعـی ،سـازمانها وتشـکلهای غیردولتی
اسـت .ایـن سـازمانها کـه در تمامـی جوامع
ریشـه دارنـد در عصرکنونـی کارکردهـای
مختلـف و موثـری پیـدا کردهانـد و نقـش
مهمـی در حیـات جوامـع ایفـا میکننـد.
سـازمانهای غیردولتـی بـا تاثیرگـذاری در
وضـع و اجـرای سیاسـتهای اجتماعـی ،در
نقشهـای مختلفی مثل مشـاور دولت ،منتقد
دولـت وگاه حتـی بـه عنـوان بـازوی اجرایـی
سیاسـتهای اجتماعـی دولتهـا فعالیـت
دارنـد .ایـن سـازمانها با ویژگیهـای منحصر
بـه فردی کـه دارند ،امـروزه به نمـاد حکومت
مـردم تبدیـل شـدهاند و بـه نظر میرسـد در
هـر جامعـهای کـه ایـن سـازمانها فعالتـر و
گسـتردهتر عمـل میکننـد ،آرمـان حکومـت
مـردم بـر مـردم دسـتیافتنیتر مینمایـد.
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مدیرعاملـ بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبـهای اجتماعی در نشستـ خبری بیان کرد:

مشکالت فرهنگیـ و اجتماعیـ

مهمترین دغدغه مدیران شهری باشد

بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی بـه منظـور ارایـه
خدمـات اجتماعـی و پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی کشـور و با
توجـه بـه منویات مقـام معظم رهبری در راسـتای کاهش آسـیبها و
اهـداف بنیاد در اشـاعه فرهنگ و آموزش با تعامالت آموزشـی ،علمی،
پژوهشـی ،فرهنگـی و اجتماعـی ،تفاهـم نامههایی را فی مـا بین بنیاد
و کانون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی و فرهنگسرای سطح شهر
تهـران بـه منظور پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی بـا همکاریهای
مشـترک در زمینههـای آموزشـی و پژوهشـی ،فرهنگـی ،هنـری و...
از طریـق برگـزاری دورههـای مختلـف سـبک زندگـی ،آموزشهـای
شـهروندی بـه صـورت کارگاهـی ،دوره ای ،مشـاوره ای ،نمایشـگاهی،
سـمیناری و  ...رصـد و پایـش آسـیبهای اجتماعـی محـدوده
فرهنگسـراها آغـاز نمـوده اسـت .در همین راسـتا نشسـت خبـری در
فرهنگسـرای بهـاران بـه منظـور عقـد تفاهم نامـه و عملیاتـی نمودن
اهـداف مشـترک ،در روز یکشـنبه دوازدهـم اردیبهشـت برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار اجتماعـی آسـیب نیـوز ،در ایـن نشسـت کـه با
حضـور نماینـدگان رسـانهها برگـزار شـد ،مدیرعامـل بنیـاد و کانـون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی گفـت :اولین گام جهـت تعامل و
نزدیک شـدن با مردم را از سـرای محله و فرهنگسـراهای سـطح شهر
تهـران آغـاز نمودهایـم و طـی بازدیدهـا و پژوهشـیهایی کـه صورت
گرفتـه اسـت مهمتریـن دغدغه حال حاضـر جامعـه ،دغدغه فرهنگی
اسـت .دغدغـهای که مقام معظـم رهبری بارها در طی سـخنرانیهای
مختلـف خـود بـه آن اشـاره فرمودهاند.
مصطفـی راسـتینه تصریح کـرد :فرهنگ یک کشـور بـه تاریخچه آن
کشـور بـر نمیگردد .همانند کشـور مصر که سـالها قدمـت دارد ولی
کشـور توسـعه یافتهای نیست و یا کشـورهای دیگری همانند سوئیس
و ژاپـن کـه کشـورهایی هسـتند که بـه لحاظ علـم و دانـش ثروتمند
محسـوب میشـوند .اینهـا را تنهـا بـه دلیل داشـتن منابع ،نمـی توان
گفت که کشـوری ثروتمند هسـتند.
راسـتینه افـزود :فرهنگسـراها در جهـت بـاال بـردن سـطح فرهنگی و
اجتماعـی شـهروندان و خانوادههـا تالشهایـی را صـورت داده انـد
و مـا بایـد بـه ایـن باور برسـیم که کشـور مـا از همـهی جوانـب مورد
هجمه فرهنگی قرار گرفته اما متاسـفانه اقدامـات درخور و قابل دفاعی
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باید

تاکنـون انجام نشـده اسـت .چون ایـن امر دغدغه هیچ یـک از ارگانها
و یـا سـازمانهای ذیربط نبـوده و اگر هم بوده ،سـطحی و مقطعی رها
شـده است.
وی ادامـه داد :جنـگ نرم و اسـتکبار جهانـی خانوادههـا را در مباحثی
چـون اعتیـاد ،طلاق ،فضای مجازی و بسـیاری مورد دیگـر هدف قرار
داده اسـت؛ در حالـی کـه مـا تنهـا بـه برگـزاری جلسـات ،همایشهـا
و تحقیقـات مکتـوب ا بسـنده کـرده ایـم و کار عملیاتـی و میدانی در
برنامـهی کاری خود نداشـتهایم.
راسـتینه تاکیـد کـرد :همـه کسـانی کـه دغدغـه مسـایل اجتماعی و
فرهنگـی دارند میخواهند کـه خروجی فعالیتها و پژوهش هایشـان
موفقیتآمیز باشـد.
مدیرعامل بنیاد و کانون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی افزود :در
امر پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی ،مشـارکت مردمی ،مشـارکت
دولتـی و مشـارکت سـایر ارگانهـا و سـازمانهای کوچـک و بـزرگ،
بسـیار حایـز اهمیـت اسـت و بـه رغـم اینکـه خانوادههای همـه ما در
ایـن مملکت مـورد تهدیـد انواع این آسـیبها قـرار دارند ،بـی تفاوتی
برخـی ارگانهـا وسـازمانها بـرای مقابله و یا پیشـگیری از آن بسـیار
جـای تعجب و تامـل دارد.
وی اظهـار کـرد :چگونـه اسـت کـه در بحـث دفـاع مقـدس زمانی که
مـورد تهدیـد و هجـوم بیگانـگان قـرار گرفتیم هـر کس در حـد توان
خـود بـه مقابلـه با آن برخاسـت؛ ولـی زمانی کـه دشـمنان جنگ نرم
را در مـورد مـا آغـاز نمـوده اند برخی ایـن چنین مسـتاصل و ناتوان و
بـدون برنامـه ،تنها نظارهگر هسـتند.
راسـتینه افـزود :با توجه به اهمیـت موضوع ،بنیاد و کانون پیشـگیری
از آسـیبهای اجتماعی به دور از فعالیتهای سیاسـی و یا وابسـتگی
بـه جنـاح و گروهی خـاص ،تنهـا دغدغه خـود را شناسـایی ،آگاهی و
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی قرار داده اسـت تا نسـل سالمتی را
برای آینـده تربیت نماییم.
وی گفـت :مـا نـه تنها خود را مجهـز به آگاهی نکرده ایـم بلکه به زنان
و فرزنـدان خـود نیـز آموزشهـای الزم را ارایـه نـداده ایـم و در مقابل،
تمـام رسـانههای غربـی و معاند برنامههای منظم و هدفمنـدی را برای
خانـواده هایمـان تدارک دیدهانـد .بنا به فرمایش مقـام معظم رهبری،

دولتی ها ،ورزشـکاران ،نخبگان ،مسـوولین ،اسـاتید دانشـگاهها و آحاد مردم
موظفنـد در حوزه آسـیبهای اجتماعی کمک کنند.
وی ادامه داد :ما در صدد هسـتیم تا با تعامل با فرهنگسـراها و سـرای محله
بـه این آسـیبها نزدیک شـویم تا در صـدد رفع و جبـران آن تالش نماییم.
برنامههـای مـورد نظـر بنیـاد بـا خانوادههایی کـه در مناطق مختلف شـهر
زندگـی میکننـد و در معـرض تهدیـد انـواع آسـیبها قـرار دارند بـه اتمام
نرسـیده و تـداوم خواهد داشـت؛ چـرا که معتقدیـم آموزش باید مسـتمر و
منظـم باشـد نـه اینکه مقطعـی و در حـد برگزاری یـک همایش یـا کارگاه
برگزار شـود.
مدیـر عامـل بنیـاد پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی اذعـان داشـت:
معضالتـی همچـون طلاق ،اعتیـاد ،مهاجـرت و درگیریهای خیابانـی را با
همکاری سـازمانهای مربوطه و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در سـطح
مناطـق مختلـف رصـد خواهیـم کرد تـا با توجـه به نـرخ آسـیب و مطالعه
دقیـق ،نسـبت بـه آگاهـی و آمـوزش مـردم منطقـه اقدامات موثـر و عملی
صـورت پذیرد.
وی توضیـح داد :مهمتریـن معضـل آسـیبهای اجتماعـی اولویـت بندی یا
رتبهبنـدی آنهاسـت .بـه عنـوان مثـال اعتیـاد بانوان سـیر صعودی داشـته
اسـت؛ طالق به عنوان آسـیبی اسـت که در حال حاضر با آمارهایی که ارائه
شـده نـرخ رشـد فزاینـده ای به خود گرفته که بسـیار نگران کننده اسـت و
بایـد بـا برنامههای منظم و عملیاتـی در جهت کاهش این آسـیبهای مهم
و تاثیرگـذار در جامعـه ،تالش نماییم.
کمبود بودجه مانع اجرای اهداف
مدیر فرهنگسـرای بهاران نیز در این نشسـت اظهار داشـت :منطقه  17یکی
از مناطقـی اسـت که حـدود  400شـهید را تقدیم انقالب نموده اسـت .این

منطقـه ،جـزو مناطـق پرجمعیت شـهر تهران اسـت و مشـکالت اجتماعی
زیـادی را در خود دارد.
«مهدی تقی نژاد» گفت :ما شـاهد هسـتیم افرادی که در این منطقه دچار
آسـیب اجتماعی شـده اند به شـدت بر زندگی افراد دیگر تاثیر میگذارند.
وی عمـده آسـیبهایی کـه در ایـن منطقه به صـورت جدیتر وجـود دارد
را اعتیـاد ،طلاق ،ناهنجـاری رفتـاری ،فردی ،اجتماعی و مسـایلی که باعث
آزار مردم منطقه میشـود؛ خواند و افزود :فرهنگسـرای بهاران برنامههایی را
جهت کاهش آسـیبهای اجتماعی در دسـت اقـدام دارد ولی بدلیل کمبود
بودجـه خیلی از طرحهـا را نمیتـوان اجرایی نمود.
وی ادامـه داد :در همیـن راسـتا در صـدد هسـتیم که برنامههـای فرهنگی،
اجتماعـی و هنـری را در اولویـت فعالیتهای خـود قرار دهیم .چـرا که ابزار
فرهنـگ و هنـر برای رفع معضالت و آسـیبها بسـیار کارآمد و موثر اسـت.
تقـی نـژاد گفـت :مـا بایـد برنامههایـی را تـدارک ببینیـم کـه از آسـیبها
پیشـگیری کنـد و بـه همیـن جهـت نیازمنـد یـاری سـازمانها و مراکزی
هسـتیم کـه در ایـن زمینـه بصـورت تخصصـی و بـا نـگاه علمـی در حـال
فعالیت هسـتند.
وی اظهـار کـرد :در اولیـن گام بـرای نزدیـک شـدن بـه هدفمان بـا بنیاد و
کانون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی وارد مذاکره شـده و در این راسـتا
تفاهـم نامـهای را تنظیـم نموده ا یم تا بـا کمک گرفتن ،مشـاوره و برگزاری
کالسهـای آموزشـی در جهـت کاهش آسـیبهای منطقـه گامهای جدی
برداریم.
در خاتمـه نشسـت ،دو طـرف بـا امضـای تفاهـم نامـه ،در راسـتای اهـداف
مشـترک ابـراز امیـدواری نمودنـد بـا تمـام تـوان در جهـت شناسـایی و
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی بـا اجـرای برنامههـای مـدون و منظم
گامهـای محکمـی بردارنـد.
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تاثیر مدیرانــ

برآسیبـهای اجتماعی

هر جامعهای در صورتی شـاهد توسـعه و پیشـرفت اسـت که مدیرانی مسـوول و شایسته برگزیند.
خوشـبختانه برای انتخاب و شایسـته ساالری در دین اسالم دستورالعمل سـاده و اجرایی ارایه شده
اسـت؛ ولـی وقتـی جامعـهای بر اسـاس آرمانهای دینی شـکل گرفته باشـد و در مقابل بر اسـاس
افـکار و ایدئولـوژی مـا ّدی و غیـر مذهبی اداره میشـود ،بـی تردید در بخش مدیریت ،آسـیبهای
متحمل خواهد شـد که شـناخت این آسـیبها امری ضروری اسـت.
جبـران ناپذیـری را
ّ
زهرا سعید واحد
روانشناس
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آسیب روی کار آمدن افراد ناالیق
ورود افـراد ناالیـق بـه حوزه مدیریت یک جامعه ،آسـیبهای جبران ناپذیری بـر پیکره ارزشهای
آن جامعـه میزند.
حضرت علی (ع) درباره انسـانهای بیمار و ناکارآمد میفرماید :سسـت عنصران ناراضی نبودشـان
بهتـر از حضورشـان و بیـکاری آنـان از اقدامشـان مفیدتـر اسـت» .واگذاری امـور به افـراد ناالیق و
ناآگاه از آسـیبهای مدیریتی اسـت .با توجه به گسـتره دامنهدار مدیریت و مسـوولیت نباید کارها
به کسـانی سـپرده شـود که احسـاس وظیفـه نکنند و نتوانند بار سـنگین ایـن رسـالت را تا پایان
بر دوش بکشند.
مـوالی پرهیـزگاران (ع) در عهدنامـه خـود بـه مالک اشـتر درباره انتخـاب مدیران الیـق این گونه
توصیـه میکنـد« :بـرای هـر یـک از کارهـا رییـس و مدیری انتخـاب کن ،مسـوولی کـه کارهای
بـزرگ ،او را مغلـوب نسـازد و زیـادی کارها ،وی را پریشـان و خسـته نکند».
انتخـاب مدیـران دولتـی در ایـران ،بیشـتر بر مبنـای رابطه میباشـد و به همین دلیل اسـت که با
تغییـر باالدسـتیها به سـرعت شـاهد تغییر مدیـران اجرایی هسـتیم و این دیدگاه خود تیشـه به
ریشـه برنامهریزیهـای بنیـادی و بلنـد مدت میزند و اگر هم شـاهد یک چنیـن برنامهریزیهایی
باشـیم؛ متوجـه توقـف آن بعـد از تغییـر مدیریـت میشـویم .مثالهایـی از این گونه بسـیارند که
حتـی افـراد غیرمتخصـص هـم برایشـان قابـل پیـش بینی اسـت .آسـیب دیگـر از ایـن انتخابات
رابطـهای ،از بیـن رفتـن انگیـزه برای تالش در زیر دسـتیها میباشـد .انگیـزه برای رشـد و ارتقای
خـود ،بـه رشـد و تحول جامعه و در نتیجه به رشـد کشـور میانجامد و اشـخاصی کـه هیچ امیدی
بـه دیـده شـدن ندارند ،تالشـی برای رشـد نمیکننـد و از دیـدگاه روانشناسـی این افراد سلامت
روانـی خـود را از دسـت میدهند.
بغـض فروخـورده ایـن اشـخاص شـادی و لـذت بـردن از زندگـی را کاهـش میدهـد ،بازتـاب
ناخوشـنودیها بـه خانـواده و جامعـه برمیگـردد و ایـن سـیکل معیـوب ادامـه دارد.
بنابرایـن شایسـتگی ،کاردانـی ،تعهـد و در یک کالم شایسـته سـاالری برخاسـته از دیـن و اخالق

m.a.n.a.g.e.r
یکـی از ارکان اساسـی در مدیریـت اسـت که
میتـوان رشـد و ارتقـا در اخلاق ،فرهنـگ،
اقتصاد را در سـطح کالن جامعه بدین وسیله
شـاهد بود.
چند عامل تاثیرگذار در امور مدیریتی
ناسالم
مغرور و متکبر شدن:
حضرت علی (ع) همـواره کارگزاران و مدیران
تکبر و خود بینی
نظام اسلامی را به دوری از ّ
توصیـه میکند .آن حضـرت در عهدنامه خود
به مالک اشـتر چنین میفرماید:
« ایّـاک و االعجـاب بنفسـک و الثّقـة بمـا
فـان ذلـک
حـب االطـراء ّ
یعجیـک منهـا و ّ
مـن اوثق فرص الشّ ـیطان فی نفسـه لیمحق
مـا یکـون مـن احسـان المحسـنین» ()1
مبـادا هرگـز دچـار خودپسـندی شـوی و به
خوبیهـای خـود اطمینـان کنـی و بپرهیـز
از اینکـه دوسـت داشـته باشـی دیگـران
تـو را سـتایش کننـد ،زیـرا حالـت غـرور و
خودپسـندی مناسـبترین فرصـت بـرای
شـیطان اسـت تا کـردار نیـک نیکـوکاران را
نابـود کند.
بـر اسـاساندیشـه سیاسـی امـا م علـی (ع)
گ تریـن آفـت
غـرور و خـود خواهـی بـزر 
مدیریـت اسـت کـه زمامـداران و مدیـران را
بـه سـوی خودکامگـی و سـرانجام ذلّـت و
خـواری میکشـاند؛ بنابراین مسـوولین نظام
اسلامی نبایـد در اثـر ایـن صفـت رذیلـه،
گرفتـار وسوسـههای شـیطانی شـده و از راه
حـق خارج شـوند ،بلکه همیشـه باید مواظب
باشـند تا به غـرور و خود بینی دچـار نگردند.
پاسخگو نبودن مدیران به مراجعین:
ب هایـی کـه مدیـران
یکـی دیگـر از آسـی 
ناکارآمـد بـه جامعـه تحمیـل میکننـد،
پاسـخگو نبـودن و دور از دسـترس بـودن
اسـت .امـام علـی (ع) در سـیره خـود همواره
کارگزاران و مسـوولین حکومتی را نسـبت به
ایـن آسـیب مهـم هشـدار مـیداد و بـه آنان
میفرمـود کـه میان خود و عمـوم مردم نباید
هیچگونـه فاصلـه و مانعـی قـرار دهیـد.
آن حضـرت خطاب به مالک اشـتر میفرماید:
مـدت طوالنـی از مـردم
هیـچگاه خـود را بـه ّ
پنهـان مکـن ،زیـرا دور بـودن زمامـداران از
چشـم عمـوم مـردم ،خـود موجـب نوعـی
محدودیـت و بیاطالعـی نسـبت بـه کارهای
مملکت اسـت.
پنهان شـدن زمامداران آگاهی آنان را نسـبت
بـه بسـیاری از مسـایل از بیـن میبـرد ،در
نتیجـه بـزرگ ،نـزد آنـان کوچـک و کوچک،
نـزد آنـان بـزرگ میشـود و نیـز کار نیـک،
زشـت و کار زشـت ،زیبا جلوه داده میشـود و
حـق بـا باطـل آمیخته میگـردد.

از ایـن رو مدیران شایسـته و کارآمـد در اداره
امـور بـر کمـی و کاسـتیها و تـوان خـود
احاطـه دارند و ایـن آگاهی توان پاسـخگویی
بـه نیازهـا و پرسـشها را بـه آنهـا میدهـد
و انتقـال دهنـده ،حـس بـا ارزش بـودن بـه
مراجعیـن القـا میکنـد.
بی توجهی به قشر آسیب پذیر:
وقتـی خـط فقـر بـه گفتـه خـود مدیـران
ارشـد به زیـر یک میلیـون و  200هزار تومان
رسـیده و حقـوق کارگـران از ششـصد هـزار
تومـان شـروع میشـود ،ایـن فاصلـه و گـپ
اقتصـادی بـی توجهـی به ایـن قشـر محروم
نیست ؟
مـوالی پرهیـزگاران در نهـج البالغـه مدیران
و کارگـزاران را بـه توجـه بیشـتر بـه قشـر
محـروم جامعـه و تامیـن خواسـتههای آنـان
توصیـه نمـوده اسـت .آن حضـرت بـه مالک
اشـتر چنیـن میفرمایـد« :مبـادا سرمسـتی
حکومـت تـو را از رسـیدگی به محرومـان باز
دارد کـه هرگـز انجـام کارهای فـراوان و مهم
عـذری برای تـرک مسـوولیتهای کوچکتر
نخواهـد بـود .همـواره در فکر مشـکالت آنان
بـاش و از آنـان روی بـر مگردان .امور کسـانی
از فقرا را رسـیدگی کن که به ظاهر به چشـم
نمیآینـد و دیگـران ایـن قشـر را کوچـک
میشـمارند و کمتر بـه تو دسترسـی دارند».
حضـرت علـی(ع) در ادامه به این نکته اشـاره
میکنـد که من از رسـول خدا (ص) شـنیدم
کـه فرمـود « :ملّتـی کـه حـق ناتـوان را از
زورمندان باز نسـتاند ،رسـتگار نخواهد شـد».
پـس مدیـران در جامعـه اسلامی علاوه بـر
تامین نیازهـای اولیه محرومـان از بیت المال
بایـد برای اسـترداد حقوق از دسـت رفته آنان
اقـدام نمایند و وظیفـه دارند که علل و عوامل
ثروتهـای بادآورده را شناسـایی و ریشـه کن
عدهای بـا تجاوز به
کننـد و اجـازه ندهند کـه ّ
حقـوق دیگـران ،به انباشـت ثروت نامشـروع
بپردازند.
انحصار طلبی:
انحصـار طلبـی یعنـی مدیـر در حـوزه
قـدرت و اختیـارش همـه چیـز را بـه خـود و
خویشـاوندانش اختصاص دهد ،بدین معنا که
قـدرت ،امکانات و دیگر امتیـازات اجتماعی را
بـه اقـوام و دوسـتان خـود اختصـاص دهـد و
دیگـران را از آنهـا محـروم سـازد .ایـن مورد
به روشـنی و وضوح کامـل در بحث مدیریتی
در ایـران قابـل لمـس اسـت .در مـواردی که
برحسـب اتفـاق درگیـر شـجره نامـه مدیران
ارشـد و یـا خانواده آنان میشـویم ،متاسـفانه
شـاهد ایـن زنجیره اقوامی و فامیلی هسـتیم.
نکتـه قابـل ذکر این اسـت کـه در دوران قبل
از انقلاب همیـن انحصار طلبیهـا ،به عنوان

یکـی از دالیـل دیکتاتـور بـودن آن رژیم ذکر
میشـود .امیرالمؤمنیـن علی (ع) دراندیشـه
سیاسـی خـود فرمانروایـان و کارگـزاران را
شـدت از ایـن مسـاله برحـذر داشـته ،به
بـه ّ
طـوری کـه بـه مالـک اشـتر میفرمایـد « :از
امتیـاز خواهـی بپرهیـز و چیـزی را کـه همه
مـردم نسـبت بـه آن یکسـان هسـتند بـه
خـود اختصـاص مده .هـر کارگزار و مسـوولی
نزدیکان و خویشـاوندانی دارد که توقع برتری،
امتیازخواهـی و دخالـت در قراردادهـا بـدون
رعایـت انصـاف را دارنـد ،ولـی تـو چـارهای
بیندیـش و بـه هیـچ یـک از اطرافیـان و
وابسـتگان چیـزی از مـال ،زمیـن و  ...واگـذار
مکـن و مبـادا در تو طمـع کنند تا قـراردادی
بـه سـود آنان منعقد کنـی ،زیرا ایـن کار مایه
ضـرر سـایر مـردم میگـردد».
از فرمانهـای امـام علـی (ع) بـه مسـوولین
و مدیـران نظـام اسلامی چنیـن بـر میآیـد
کـه انحصارطلبـی بزرگتریـن آفـت دولـت
اسـت .آسـیب انحصارطلبی ،سران مملکتی و
مدیران ارشـد و بزرگمردان مسوول را بیشتر
از دیگـر گروههـا تهدید میکند زیـرا به لبریز
شـدن صبـر اقشـار آسـیبپذیر میانجامـد.
از ایـن رو دسـتاندرکاران امـور مملکتـی و
دلسـوزان حکومـت بایـد تلاش نماینـد تا با
تربیـت درسـت مدیـران و مسـوولین از بـروز
ایـن آفـت جلوگیـری کنند.
داسـتان حضـرت یوسـف (ع) و اشـاره آن
قابلیـت خویـش در
حضـرت بـه اسـتعداد و ّ
اداره امـور اقتصادی مؤیّد مطالب مزبور اسـت.
قـرآن کریم از زبان این پیامبـر(ع) میفرماید:
« مرا سرپرسـت گنجینههای سـرزمین مصر
قـرار بده ،زیـرا امانتدار با وفا و آگاه هسـتم».
از جملـهی دیگـر آسـیب هـای مدیـران
ناالیـق میتـوان بـه ثـروت طلبـی ،ناآگاهـی
از اولویتهـا ،جزیـی نگـری ،سـهل انـگاری،
خودرایـی و ...اشـاره کـرد.
امـروزه بیـش از گذشـته نیـاز بـه شایسـته
سـاالری احسـاس میشـود و مـا هـر روزه
شاهد وخیم شـدن اوضاع فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصـادی خانوادهها کـه از ارکان و پایههای
نظام جمهوری اسلامی هسـتند ،میباشـیم.
بـرای محفـوظ مانـدن از ایـن رکـن مهـم
حکومتـی ،میطلبـد مسـوولین کشـوری به
امـر آموزش مدیـران آگاه ،متعهد ،مسـوول و
دارای عـزت نفـس ،اهتمام بیشـتری داشـته
باشـند .باشـد که در مسـیری قرار بگیریم که
تعـداد آسـیبهای کمتـری را در آن شـاهد
باشیم.
منابع
میزان الحکمه ،محمد محمدی ری شهری
اخالق کارگزاران ،آیت ّ
الل جوادی آملی
نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی
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نقش و جایگاه

خانواده

در کاهش

آسیبهایاجتماعی

خانـواده از نخسـتین نظامهـای نهـادی ،عمومـی و جهانـی اسـت که بـرای رفع نیازهـای عاطفـی و حیاتی انسـان و بقای
جامعـه ضرورتـی تـام دارد و روابـط مناسـب در جامعـه بـر مبنـای روابط مناسـب در خانواده شـکل میگیـرد .وقتی بنای
زندگـی افـراد بـر پایگاهـی مناسـب نهـاده شـود و بـرای بهتر سـاختن ایـن بنـا از مصالح و لـوازم بهتـری اسـتفاده گردد؛
خواهناخـواه فـرد رشـد فـردی بیشـتری پیـدا خواهـد کـرد و نتیجـهی آن داشـتن اجتماعـی سـالمتر و در نتیجـه رشـد
اجتماعـی مناسـبتر اسـت .چنیـن فـردی در مواجهه با تنشهـای زندگی روزمره که همـه به گونهای با آن دسـت و پنجه
نـرم میکننـد نیـز بیمـه میشـود و آسـیبپذیری کمتـری در بحرانهـای اجتماعـی خواهد داشـت.
از سـویی ریشـهی اکثـر ناهنجاریهـای اجتماعـی ،رفتـاری ،اخالقـی و عاطفـی افـراد از خانوادههـا ناشـی میشـود کـه
همیـن موضـوع مسـتقیما با موضوع تشـکیل خانـواده ارتباط پیدا میکنـد و نقش موثر آمـوزش پیش از ازدواج و مشـاوره
گرفتنهـای مـداوم پـس از آن را مسـجل مینمایـد .بـی تردیـد ارتبـاط در هـر حـوزهای نوعـی دانـش تلقی میشـود که
اکتسـابی یـا ژنتیکـی نیسـت؛ و همـراه بـا فـرد متولـد نمی شـود و از یک فـرد به فـرد دیگر متفاوت اسـت؛ پـس ضرورت
دارد کـه هـر فـرد در ایـن زمینـه آمـوزش داده شـود و رشـد پیدا کنـد .این موضـوع هم قابل تامل اسـت که لزوما کسـی
کـه تـوان برقـراری ارتبـاط اجتماعـی مناسـبی دارد و در این حـوزه قوی عمل میکنـد؛ در برقراری ارتباط شـخصی موفق
نیسـت و بالعکس.
از ایـن روی ضـرورت دارد کـه هـر فـرد بـرای داشـتن کانون مناسـب خانوادگـی در معـرض آموزشهـای الزم و مفید قرار
گیـرد تـا هـم از تنشهـای خانوادگی در امان بماند و هم بسـتر مناسـبی را برای تربیت نسـلهای آینده فراهـم نماید .این
بسـتر مناسـب باعث کاهش آسـیبهای اجتماعی و در نهایت سـالم سـازی و رشـد جامعه میشـود.
نکتـهی قابـل توجـه ایـن اسـت که با توجه به احسـاس چنین ضرورتـی در جامعه بـاز هم ضعیف عمل میشـود و آموزش
زوجیـن پیـش از تشـکیل خانـواده بـه کالسـهای آموزشـی ای خالصـه میشـود کـه بر اسـاس آمـار  15دقیقه بیشـتر به
طـول نمـی انجامـد .درک این نقـش و کارکرد خانـواده در جامعه در ابتدای امر باید برای سـازمانها و نهادهـای متولی امور
اجتماعـی و اخالقـی روشـن شـود و سـپس زمینههای مناسـب آموزشـی برای جوانـان و نوجوانـان و همچنیـن خانوادهها
فراهـم گـردد تـا در معـرض بهترین و کـم هزینه تریـن آموزشهای الزم قـرار گیرند.
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میزبان :بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
دستگاه همکار :بهزیستی شهر تهران
با همراهی  50کودک کار
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بولتن داخلی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -شماره 98 -2

در همایش نقش ورزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی عنوان شد :

خط قرمزیــــــ برای خود نداریم !

اولیـن همایش نقـش ورزش ،شـهریور ماه94
توسـط بنیاد ،با حضـور مسـوولین و مدیران
ورزشـی و باشـگاهی در سـالن معاونـت
اجتماعـی ناجـا برگزار شـد.
در ابتدای این مراسم  .پس از پخش سخنان رهبری
در مـورد آسـیبهای اجتماعـی و سـبک زندگـی،
رییـس بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای
اجتماعـی ضمـن خوشآمدگویی بـه حاضرین بیان
داشـت :در راسـتاي کاهـش آسـيبهای اجتماعـي
قدمهـای موثـري بـا ارگانهـای مختلـف برداشـته
شـده اسـت؛ مصطفـی راسـتینه افـزود :بـا دسـتور
سـردار دکتـر «سـعيد منتظرالمهـدي» معـاون
اجتماعـي ناجـا در ايـن خصوص ارتبـاط مطلوبي با
نيـروي انتظامـي داريم.
وي بيـان داشـت :ما خـط قرمزي براي آسـيبهای
اجتماعـي در نظـر نداريـم تـا بتوانيـم در مسـير
فرمايشـات مقـام معظـم رهبـري پيـش برويم.
ریيـس بنياد پيشـگيري از آسـيبهای اجتماعي با
بيـان اينکه بهزيسـتي ،کميتـه امداد امـام خميني،
اداره ورزش و  ...بايـد در خصـوص فرهنگ سـازي و
آمـوزش در راسـتاي کاهـش آسـيبهای اجتماعي
بايـد پيـش قدم باشـند ،گفـت :اين در حالي اسـت
کـه مـردم بـراي حـل کوچکتريـن موضـوع بـه
نيـروي انتظامـي مراجعـه میکنند.
وی بـا اشـاره بـه اينکه ورزش هميشـه غريـب بوده
اسـت ،بيـان کـرد :آسـيبهای اجتماعـي در همـه
جـاي دنيا حتـي در آمريکا که مدعيانـد  86درصد
مـردم شـان کتابخوان هسـتند؛ نيـز وجـود دارد،
تاکيـد کرد :متاسـفانه همکاريها بـا توجه به حجم
وسـيع آسـيبهای اجتماعـي ناچيـز اسـت .بايد از
حـرف بگذريـم و وارد عمل شـويم.
راسـتینه بيـان کـرد :يکـي از بزرگتريـن خدمـات
شـهرداري تهران راهاندازي  400سـراي محله است
و ايـن کار بزرگـي میباشـد و بايـد سـراهاي محلـه
بـراي کاهـش آسـيبهای اجتماعي مورد اسـتفاده
قرار میگرفت که متاسـفانه در اين خصوص سـهل
انـگاري شـد؛ وی تاکیـد کـرد :آنچه مشـکل سـاز
اسـت و راه را سـد میکنـد ،همـراه نبـودن ارگانها
است.
وی بـا بيـان اينکـه بـه عنـوان يـک ايرانـي و يـک
وظيفـه بايـد بـه دنبـال شناسـايي و رفع آسـيبها
باشـيم و از سـرعتي کـه آسـيبها بـه سـمت جلو
دارنـد بکاهيـم ،بيـان کـرد :چـرا قهرمانـان مـا بايد
شـغلهای کاذب داشـته باشـند؟ مـا بايـد همـراه
وزارتخانههـا و نهادهـا باشـيم و اين وظيفه ما اسـت
کـه مشـکالت را رفـع کنيم.
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ورزشـــ یاریگر انسانـها
در ادامـه و پـس از پخـش کلیپـی از نقـش ورزش
در پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی ،مشـاور
امـور هماهنگـي بانـوان در وزارت ورزش و جوانـان
بـه سـخنرانی پرداخـت و گفـت :ورزش اسـت کـه

میتوانـد فـرد را در دسـتيابي بـه اهـداف خـود از
راههـای مقبـول اجتماعـي يـاري کنـد و بـه عنوان
عاملي براي افزايش همبسـتگي اجتماعي و کاهش
انحرافـات و تعـادل در جامعـه موثـر باشـد.
اللـه عباسـی افـزود :زنـان بـراي تحقق افـق 1404
بايـد از سلامت ،رفـاه و امنيـت غذايـي ،تاميـن
اجتماعـي ،فرصتهـای برابر ،توزيع مناسـب درآمد،
نهـاد مسـتحکم خانـواده بـه دور از فقـر ،فسـاد و
تبعيـض و بهرمنـدي از محيـط سـالم برخـوردار
باشند.
وي در ادامـه بـا تاکيد بر مولفههای برنامه «توسـعه
دانايـي محـور» ،گفـت :ايـن برنامهها از يـک طرف
ظرفيتهـای دانايـي و آگاهـي ميان اقشـار مختلف
مـردم و از سـوي ديگـر بهرهگيـري از ظرفيت براي
توسـعه همه جانبه کشـور اسـت.
مشـاور امـور هماهنگـي بانـوان در وزارت ورزش و
جوانـان افـزود :بايـد بدانيم که تحقق توسـعه بدون
ايجـاد فرصتهـای قابليتزا بـراي عموم مـردم اعم
از زن و مـرد امـکان پذيـر نخواهـد بود.
عبـادي گفـت :الزمـه پيشـرفت و توسـعه ،فراهـم
کـردن فرصتهـای برابـر در تمامـي زمينههاسـت
کـه باعث میشـود اقشـار مختلف مـردم بـه دور از
تبعيـض و نابرابـري در توسـعه امـور علمـي ،فنـي،
فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و سياسـي مشـارکت
کنند .
وي بيـان کـرد :محـور توسـعه پايـدار ،انسـان آگاه،
خلاق و آزاد اسـت و سـرمايههای انسـاني در ايـن
توسـعه نقشـي بيبديـل دارنـد.
مشـاور امـور هماهنگـي بانـوان در وزارت ورزش و
جوانـان بـا بيان اينکـه بايـد بدانيم که آسـيبهای
اجتماعـي در چـه شـرايطي بـروز میکنـد ،گفـت:
اگـر براي رسـيدن افراد بـه اهدافشـان راههای قابل
قبولـي در جامعه تعيين نشـده باشـد؛ شـرايطي به
وجـود میآيـد کـه در آن افراد دسـت بـه رفتارهاي

نابهنجـار میزنند.
وی تصريـح کـرد :ورزش نيرويـي اجتماعـي و
تاثيرگذار در سـاختار جامعه و شرايط زنان است که
سـبب ايجاد فرصت يادگيـري ،تجربه ،موفقيت ،کار
جمعـي و مشـارکت عمومـي میشـود.
عبـادی ادامـه داد :ورزش بـه عنـوان توليـد و انتقال
فرهنـگ در سـاختار فرهنگـي جامعـه موثر اسـت.
ارتباطات ،مناسـبات و تماسهای ورزش خود نوعي
از روابـط اجتماعـي در معنـاي خـاص هسـتند و به
توليـد شـبکههای روابـط ورزشـي و اجتماعـي در
سـطوح مختلف جامعـه و در بين اقشـار و نهادهاي
مختلـف منجر میشـوند.
مشـاور امـور هماهنگـي بانـوان در وزارت ورزش و
جوانـان خاطرنشـان کـرد :ايـن ورزش اسـت کـه
میتوانـد فـرد را در دسـتيابي بـه اهـداف خـود از
راههـای مقبـول اجتماعـي يـاري کنـد و بـه عنوان
عاملي براي افزايش همبسـتگي اجتماعي و کاهش
انحرافـات و تعـادل در جامعـه موثـر باشـد.
وي بيـان کـرد :بـه منظور توسـعه و ارتقـاي کمي و
کيفـي ورزش بانوان ،دولت موظف اسـت نسـبت به
توسـعه و آماده سـازي فضاهاي ورزشـي ويژه بانوان،
ارتقـاي جايـگاه بين المللـي ورزش بانـوان و ارتقاي
علمـي و فنـي نيـروي انسـاني بـا رعايـت موازيـن
اسلامي به نحـوي اقدام کند که حداقـل  25درصد
از جمعيت واجد شـرايط زنان کشـور تا پايان برنامه
تحـت پوشـش ورزش همگانـي و قهرمانـي قـرار
بگيرند.
 911باشـگاه بدونـ مجـوز
در ادامـه سـخنرانیهای ایـن همایـش ،مدیـرکل
ورزش و جوانـان اسـتان تهـران گفـت :طـي بازديد
دو روزه متوجه فعاليت  911باشـگاه ورزشـي بدون
مجـوز شـديم و ايـن امر خود يک آسـيب اجتماعي

اسـت که به دليل عدم قـرار گرفتن افراد غيرمرتبط
در پسـتها بـه وجـود میآيد.
حمیدرضا گرشاسـبی با اشـاره به سـخني از شهيد
رجايـي که «ورزش بهترين وسـيله تربيتي اسـت»،
گفـت :همايـش امـروز بسـيار مظلـوم واقـع شـد
چراکـه قـرار بـود حـدود  400نفـر در ايـن جلسـه
شـرکت کننـد و مشـاهده میکنيـم کـه بـا تعـداد
بسـيار کمي برگزار شـد امـا نقش نيـروي انتظامي،
همـکاري معاون اجتماعي ناجا سـردار دکتر سـعيد
منتظرالمهـدي ،سـازمانهای مـردم نهـاد ،بنيـاد
پيشـگيري از آسـيبهای اجتماعـي و  ...را بـراي
برگـزاري ايـن همايـش نبايـد ناديـده گرفت.
وي بـا بيـان اينکـه اداره کل ورزش بـه خصوص در
تهـران بايـد بـه عنـوان پيشـاني و الگـو براي سـاير
اسـتانها باشـد ،ادامـه داد :ايـن در حالي اسـت که
آسـيبهای اجتماعـي موجـود بـه دليل عـدم قرار
گرفتـن افـراد غيرمرتبـط در پسـتها بـه وجـود
میآيـد کـه ايـن امـر بزرگتريـن آسـيب اجتماعي
است.
مديـر کل اداره ورزش و جوانـان اسـتان تهران بيان
کـرد :نداشـتن تعريـف درسـت از باشـگاهها کـه
کارخانه انسـان سازي هسـتند نيز آسيباجتماعي
ديگـري اسـت کـه بـا آن درگير هسـتيم.
وی بـا بيـان اينکه هنوز آمـار درسـتي از مکانهای
ورزشـي موجـود نداريـم ،تصريح کرد :در اين راسـتا
بـا تعريـف شـاخصي بـراي باشـگاهها و اعـزام 100
نفـر از دانشـجويان تربيت بدني بـه مناطق مختلف
متوجه شـديم که چهـار هزار و  200مکان ورزشـي
فعـال وجـود دارد و از ايـن تعـداد  911باشـگاه
ورزشـي بـدون مجـوز فعاليت میکننـد و در برخي
از ايـن مکانهـا فعاليتهای ورزشـي مختلط انجام
میشـود.
گرشاسـبی ادامـه داد :حتـي برخـي از باشـگاهها
حـدود هشـت سـال فعاليـت داشـتند امـا کسـي
متوجـه فعاليـت آنهـا نشـده بـود.
وی عنـوان کـرد کـه مشـاهده شـده در برخـي از
باشـگاهها هورمونـي به نـام هورمـون گوريـل که از
خـرس گرفتـه شـده اسـت بـه ورزشـکاران تزريـق
میشـود تا طي سـه ماه عضالت ورزشـکاران شکل
بگيـرد و متاسـفانه برخـي ايـن هورمـون را تزريـق
کردهاند و هم اکنون در بيمارسـتان هسـتند و بدن
آنهـا فلج شـده اسـت.
ایـن مسـوول با بيـان اين که ما مقابـل اين تخلفات
بـا قدرت ايسـتادهايم ،تصريح کرد :متاسـفانه خيلي
از باشـگاهها نمیداننـد که انجام ايـن کارها از جمله

تزريـق هورمون مثال هورمون گوريـل ،فروختن دارو
و يا ترميم پوسـت و  ...در باشـگاهها خالف اسـت.
وی گفـت :بـا وقاحت تمـام میبينيم کـه در برخي
باشـگاههای ورزشـي رقـص آمـوزش داده میشـود؛
حتـي در برخـي باشـگاهها دوربيـن مـدار بسـته به
بهانـه کنتـرل باشـگاه نصب شـده اسـت و ايـن در
حالـي اسـت کـه هيچ مـکان ورزشـي اجـازه نصب
آيفـون تصويـري را هم ندارد و ممنوع اسـت مگر در
قسـمت پذيرش کـه بالمانع اسـت.
مديـرکل اداره ورزش و جوانـان اسـتان تهـران
باشـگاههای ورزشـي را به بنگاهي تشبيه کرد که از
ورزشـکاران بـراي ثبت نام در باشـگاه پـول دريافت
میکننـد.
گرشاسـبي بيـان کـرد :بـر اسـاس اصل سـه قانون
اساسـي ورزش ،آمـوزش ورزش رايـگان اسـت.
گفتنـي اسـت ،در حاشـيه ايـن همايـش يکـي از
حضـار هنگامي کـه مديـر کل اداره ورزش و جوانان
اسـتان تهران سـخن میگفت ،سـخنان گرشاسبي
را قطـع و بـه موضـوع دوپينـگ کـه در باشـگاهها
اتفـاق میافتـد اشـاره کرد و گفـت :اگر به درسـتي
بـا اين موضوع کـه مربي حق انجام چنيـن کاري را
بـه خـودش میدهد و يا در باشـگاه دارو میفروشـد
مقابلـه کرد ديگر شـاهد وقوع فجايـع در مکانهای
ورزشـي نخواهيم بود.
ايـن فـرد ادامـه داد :بايـد بـا ايـن مربيهـا برخـورد
جـدي شـود و اجـازه فعاليـت بـه آنها داده نشـود؛
هيـ چ وقـت يـک باشـگاهدار قديمـي خـودش را به
يک بسـته دارو نمیفروشـد .چرا بايـد هنگام بازديد
اماکـن از باشـگاههای ورزشـي در سـطلهای زبالـه
آمپـول پيدا شـود.
گرشاسـبي در جـواب گفـت :تـا زمانيکـه افـراد در
پسـت واقعـي خـود قـرار نگيرنـد شـاهد اينگونـه
اتفاقـات خواهيـم بـود و بـراي رفـع اين موضـوع به
افـراد متخلـف رحـم نخواهيـم کـرد.

و از جامعـه طلبکارند.
وی مجرمـان دسـته دوم را افـرادي معرفـی کرد که
رشـد قارچگونـه دارنـد و اين افراد کسـاني هسـتند
کـه نمیخواهنـد فعاليتي در جامعه داشـته باشـند
و يـا بـه اصطلاح از جايشـان تـکان بخورنـد ،بلکه
میخواهنـد از ثـروت بقيـه بهره مند شـوند .غنیلو
بـه مجرمان دسـته سـوم اشـاره کـرد و گفـت :اين
دسـته از مجرمـان مهارتهـای ارتباطـي ضعيفـي
دارنـد و دسـته چهـارم مجرمـان آسـيب پذيـر و
سسـت عنصر هسـتند.
وی بـا بيـان ايـن کـه  45تـا  50درصـد خالفهای
صـورت گرفته ناشـي از اعتياد اسـت ،تصريـح کرد:
 70درصـد از سـرقتهای خـرد و  60درصـد از
جمعيـت کيفـري زنـدان در رابطـه بـا جرايـم مواد
مخدر اسـت.
مشـاور معـاون اجتماعـي ناجـا با اشـاره بـه اين که
مجرمـان زمانـي کـه از زنـدان آزاد میشـوند ،مخل
امنيـت و آرامـش روانـي هسـتند ،گفت :مـا بايد به
دنبـال اين موضوع باشـيم که چرا اين چهار دسـته
شـکل میگيرند.
وی تصريـح کـرد :هنگامـي کـه افـراد در باشـگاه
ورزشـي گـرد هـم میآينـد به غيـر از انجـام ورزش
و حرکات فيزيکي احسـاس وابسـتگي بـه جمع در
آنهـا شـکل میگيـرد و کسـب مهـارت و تمريـن
تخليـه روحـي اتفـاق میافتد.
وی بـه سـخنان مقـام معظـم رهبـري در خصوص
نشـاط آفريني در جامعه اشـاره کرد و گفت :جامعه
ارزشهـا ،جامعـه بـا نشـاط اسـت؛ ايـن در حالـي
اسـت که افسـردگي بيماري شـايع در جوامع است
و سـبب بـه وجـود آمـدن بسـياري از آسـيبهای
اجتماعـي شـده اسـت .غنيلـو بـا تاکيد بـر اين که
والديـن بايد الگو و ناظر فرزندان خود باشـند ،گفت:
بايـد فرزندانمـان را به باشـگاههای ورزشـي هدايت
کنيـم اما چيـزي را بـه آنها تحميـل نکنيم.

باالترینـ آمار خالفــ اعـتیاد استـ
در ادامـه ایـن همایـش مشـاور معـاون اجتماعـی
ناجـا گفـت 45 :تـا  50درصـد خالفهـای صـورت
گرفته در جامعه ناشـي از اعتياد اسـت و  70درصد
سـرقتهای خـرد و  60درصـد جمعيـت کيفـري
زندانهـا در رابطـه بـا جرايـم مـواد مخـدر اسـت.
سـرهنگ رضـا غنیلـو در تشـريح تقسـيمبندي
مجرمان به چهار دسـته ،گفت :دسـته اول مجرماني
هسـتدکه فرآينـد جامعـه شناسـي در آنهـا صورت
نگرفتـه اسـت ،شـخصيتهای ضد اجتماعـي دارند

انتـظار بیجا از ورزشـ ممنوعـ
رییـس آکادمـی ورزش شـهروندی سـازمان ورزش
شـهرداری با اشـاره به سابقه چندین سـاله خود در
امـر ورزش گفت :مـا نبایـد از ورزش انتظارات بیش
از حد داشـته باشیم.
سـید کاظـم واعـظ موسـوی بـا طـرح سـوالی از
عوامـل ناجـا ادامـه داد :چنـد درصد افـراد مرتبط با
آسـیبهای اجتماعی دارای سلامت روان هستند؟
وی مهمتریـن اثـر ورزش در کاهـش آسـیبهای
اجتماعـی را ایجـاد سلامت روان در فـرد نـام بـرد.
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بولتن داخلی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -شماره 98 -2

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران:

آمار دقیقی از مکانهای ورزشی نداریم
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان تهران ضمن
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان رجایی و
باهنـر که همـواره معتقد بودنـد ورزش بهترین
وسـیلهی تربیتـی اسـت ،از عوامـل نیـروی
انتظامـی ،سـرهنگ منتظرالمهدی ،سـرهنگ
غنیلـو و همچنیـن مدیرعامـل بنیـاد و کانون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی دکتـر
مصطفـی راسـتینه ،تقدیـر و تشـکر نمـود.
حمیدرضا گرشاسـبی همچنین از سازمانهای
مـردم نهـاد ،شـهرداری ،روسـای ادارات ورزش
و جوانـان ،هیاتهـا و باشـگاهها نیـز قدردانـی
کرد.
گرشاسـبی در ادامـهی سـخنانش گفـت :آن
امـوری کـه با واقعیتهای جامعه مرتبط اسـت
و بخصوص در اسـتان تهران درگیر آن هستیم،
و بـه عنـوان آسـیبهای اجتماعـی شـناخته
میشـود باید مورد توجه بیشـتری قـرار گیرد.
وی ادامـه داد :اداره کل ورزش و جوانان اسـتان
تهـران به عنـوان پیشـانی و نماد ،بایـد الگویی
برای سـایر اسـتانها باشد.
گرشاسـبی افزود :قـرار نگرفتن افـراد مرتبط با
هـر پسـت ،بزرگترین آسـیب اسـت .وی تاکید
کـرد :در حـوزه ورزش ،باشـگاهها کـه کارخانه
انسـان سـازی هستند ،درگیر مسـایلی شدهاند
که آسـیب شناسـی آن یک امر مهم و ضروری
به شـمار میرود.
وی بـا بیـان اینکـه حتـی همـکاران مـا در
سـازمان در ابتـدای ورودم از آمـار مکانهـای
ورزشـی تهـران خبـر نداشـتند ،افـزود :علـت
ایـن امـر ایـن بـود کـه نیرویـی جهـت نظارت
و بازرسـی از باشـگاهها وجـود نداشـت و مـا در
نهایـت و بـه ناچار بـا کمک حـدود  100تن از
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دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد آمارهای
جالبـی بـه دسـت آوردیم.
گرشاسـبی ادامـه داد :بیـش از  4000مـکان
ورزشـی کـه بـر روی سـر در آنها نشـان وزارت
ورزش و جوانان و اداره کل و اسـمهای مختص
بـه آنها وجود داشـت ،شناسـایی شـد که بعضاً
از اسـامی نامتعـارف نیز اسـتفاده کـرده بودند.
وی افـزود :پس از اسـتخراج این آمار مشـخص
شـد  911مـکان را بدون هیچ مجوزی اشـغال
و آن را دایـر نمودهانـد کـه در برخـی از ایـن
مکانهـا تمرینـات بصـورت مختلـط انجـام
میشـد .نکتـه جالـب اینکـه مـدت  8سـال
اسـت ،هیـچ بازرسـی از ایـن مکانهـا صـورت
نگرفتـه و نحـوه فعالیـت آنهـا ارزیابی نشـده
است.
گرشاسـبی اظهار داشـت :آن چیـزی که تاکید
مقـام معظـم رهبری اسـت اینجا مصـداق پیدا
میکند که بی تفاوتی خود ،یک آسـیب اسـت
و کـم توجهـی مـا باعـث میشـود فرزندانمان
نیز دچار مشـکل شـوند.
وی تصریـح کـرد :وقتی مسـوولیت میپذیریم،
خانـواده ،مـردم و  ...امیدشـان بـه دولـت و
مسـوولین دولتـی اسـت کـه بـر آن اهدافـی
کـه نظـام تعریف کـرده اسـت؛ نظارت داشـته
با شند .
مدیـرکل وزارت ورزش و جوانـان بـا بیان اینکه
نمیتوانیـم بـه بهانـه نداشـتن نیروی انسـانی
کارهـا را بـدون حصول نتیجه رهـا کنیم؛ ادامه
داد :متاسـفانه برخـی از مدیـران بـرای بقا ،این
مـوارد را نادیـده میگیرند.
وی افـزود :منظـور از نداشـتن تعریـف درسـت
از باشـگاهداری ایـن اسـت کـه به عنـوان مثال

یـک مـکان  40متـری باشـگاه اسـت و یـک
مجموعـه بزرگـی ماننـد انقلاب را نیز باشـگاه
مینامنـد کـه خوشـبختانه در حـال حاضـر با
حضـور آقای گودرزی و همکارانشـان ،اقداماتی
مثبتـی در زمینـه سـازماندهی این امـور انجام
گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد :البته مقاومت زیـادی در این
زمینـه وجود دارد .بـه عنوان مثال اگر بخواهیم
یکـی از ایـن مکانها را پلمپ کنیم ،فشـارها و
تهدیدهایـی وارد میشـود کـه در برخی موارد
به تهدیـد خیابانی نیـز میانجامد.
گرشاسـبی گفت :خوشـبختانه ما ایسـتادهایم،
چـون اعتقـاد داریـم و مصمـم هسـتیم جلوی
ایـن کارهـا بایـد گرفته شـود .نکتـه جالب این
اسـت کـه بـا آمـار بـه دسـت آمـده مشـخص
شـده اسـت بسـیاری از کسـانی کـه در ایـن
مکانهـا فعالیـت میکننـد از تخلـف در ایـن
امـور بـی اطالعند.
وی اظهـار کـرد :ایـن در حالـی اسـت کـه
فروختـن دارو ،تزریـق ،ترمیم پوسـت ،آموزش
انـواع رقـص در ایـن مکانها انجام میشـود آن
هـم دقیقـا در جایی که مـردم اعتماد میکنند
و فرزندانشـان را بـه آنجـا میفرسـتند.
گرشاسـبی بـا بیـان اینکـه در بازرسـیها
مشـخص شـد حدود  211مکان دارای دوربین
مخفـی هسـتند و ایـن بـه آن معنی اسـت که
خانوادههـای همـه مـا زمانیکه به ایـن مکانها
مراجعـه میکنند ،بـه بهانه کنتـرل در معرض
دیـد افـراد قـرار میگیرند.
وی از آمـار دیگـری پـرده برداشـت و گفـت:
تصاویـری در ایـن مـکان عمومـی نصب شـده
اسـت که مغایـر عرف جامعه اسـت و در برخی
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مـوارد شـرم آور اسـت .ایـن نشـان دهنـده
چـه چیـزی میتوانـد باشـد؟ بـه جـز اینکـه
کسـانی را در رأس امـور قـرار دادهانـد کـه از
انجـام کارهایـی کـه بـه عهـده آنها گذاشـته
شـده ،ناتـوان هسـتند .وی بیان داشـت :وقتی
بـا اقدامـات بازدارنـده در خصـوص ایـن افـراد
رفتار میشـود ،اغلـب آنها از اهرمهای فشـاری
چـون نماینـدگان مجلس و سـازمانهای دیگر
اسـتفاده میکنند تا از ایـن اقدامات جلوگیری
شود.
گرشاسـبی افـزود :از همـه کسـانی کـه
دسـتاندرکار هسـتند تقاضای کمـک داریم و
بـرای جلوگیـری از ایـن آسـیبها و بخصوص
حـوزه فعالیـت مـا کـه ورزش و جوانـان اسـت
نیازمنـد کمـک هسـتیم و قوانینـی نیـز وضع
میشـود .وی ادامـه داد :همانطـور که میدانیم
در اصـل سـوم قانون اساسـی ،ورزش و آموزش
رایگان اسـت .از سـویی قوانینی وضع میشـود
و بـه عنـوان مثـال مدیـر ورزشـی همانند یک
بنـگاه معامالتی باید سـالن ورزشـی و سـانس
اجـاره دهد!
وی همچنیـن تاکیـد کـرد :نسـبت بـه تربیت
فرزندان بیشـتر مدیریت داشـته باشیم .بعضی
از رفتارهـای بـد والدیـن بـا فرزندان کـه باعث
میشـود آنهـا بـه انحـراف کشـیده شـوند،
بسـیار تأثیرگـذار اسـت .مثلا پـدر و مـادری
هسـتند کـه فرزندشـان را مورد ضرب و شـتم
قـرار میدهنـد و بـه او میگوینـد پولـی بـه
دسـت نیاورده اسـت و بـه خانـه مراجعه نکند.
گرشاسـبی گفـت :این افـراد را چه کسـی باید
آمـوزش دهـد؟ آیـا ایـن نـوع والدیـن شـرایط

تربیـت فرزنـدان را دارا میباشـند؟ همین فرد
به اسـتخر یا سـالن بدنسـازی مراجعه میکند
و مـا درب را بـه رویـش بسـتهایم و تـا پولـی
ندهـد نمیتوانـد وارد ایـن اماکـن شـود.
وی افـزود :تأکیـد میکنـم ،قانـون اساسـی
میگویـد ورزش رایگان اسـت؛ از سـویی دیگر
اگـر مبلغـی دریافـت نشـود جـرم اسـت .حال
ایـن سـوال مطـرح اسـت که ایـن نوجوانـان و
این قشـر آسـیبپذیر چه کسانی هسـتند؟ آیا
میتواننـد به اسـتخر مراجعه کننـد؟ میتوانند
بـه سـالن یـا بـه زمیـن چمـن وارد شـوند؟
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان بـا تاکید بر
اینکـه بایـد همه دسـت به دسـت هـم دهند؛
افزود :اسـاتید فعـال راهـکار الزم در این زمینه
پیـش بینی را نمایند .همـه ما ،نیروی انتظامی
و خصوصـاً مجلـس در ایـن زمینـه اقداماتی را
انجـام دهنـد در غیـر ایـن صـورت روز بـه روز
وضعیـت مـان اسـفناک تـر از وضعیـت حـال
حاضـر خواهـد بـود .به عنـوان مثـال در پارک
میدان شـوش یک فـرد عادی دیده نمیشـود.
بسـیاری از معتادان و فراریها در آنجا مسـتقر
هسـتند .بایـد بـه این مسـاله نیـز توجـه کرد
کـه مگـر تـوان نیـروی انتظامی چقدر اسـت؟
وی افـزود :نیـروی انتظامـی هـم اگـر اقدامات
مقابلـهای انجـام دهـد ،بایـد پاسـخگو باشـد
و اگـر مماشـات نمایـد نیـز بـه نوعی مسـوول
خواهـد بـود .ضمـن اینکـه امکانـات ایـن نیرو
نیـز محـدود اسـت .لـذا بـا توجـه
به مـوارد مطرح
شد ه

نیـاز بـه تعامل و کمـک همه دسـتگاهها بیش
از پیـش حس میشـود تـا بتوانیم جلـوی این
معضلات را بگیریم.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان تهـران در
پاسـخ بـه اظهـارات یکی از حضـار در خصوص
اسـتفاده مربیـان باشـگاههای ورزشـی از مـواد
نیـروزا و آمـوزش آن بـه شـاگردان خـود،
بیـان داشـت« :اگـر اهـل و متخصـص در یک
امـری حضـور نداشـته نباشـد این اتفاقـات به
راحتـی بوجـود میآیـد .طـی بازدیـدی کـه
بـه همـراه دانشـجویان بـه مـدت  2روز از این
اماکـن داشـتیم ،تمامـی آمارهـا را اسـتخراج
کردیـم و مشـخص شـد از  911مکانـی کـه
غیرقانونـی بودنـد ،حـدود  700مـورد از آنها
مراجعـه کـرده و مجوز دریافـت نمودند و بقیه
فعالیتشـان غیرقانونـی اسـت و با کمـک اداره
اماکـن نیروی انتظامی نسـبت بـه پلمپ آنها
اقـدام شـد .در مـواردی کـه مربیـان تخلـف
کرده بودند ،طی درخواسـتی بـه وزارت ورزش
نسـبت بـه لغـو کارت مربیگـری آنهـا اقـدام
صـورت گرفـت .وی تاکیـد کـرد :در جایی که
یقیـن حاصـل کنیم کـه باید نسـبت به پلمپ
یـا لغـو مجـوز وارد عمـل شـویم ،بـدون هیـچ
گونـه اغماضـی ،بـه خاطـر سرنوشـت فرزندان
و جوانـان دریغ نخواهیم کـرد .مدیرکل ورزش
و جوانـان اسـتان تهران در پایان سـخنان خود
اظهـار داشـت :بـا هماهنگـی گروهـی کـه در
حـال بررسـی وضعیت اسـتان تهران هسـتیم،
برنامهریـزی جامعـی را در دسـت تهیـه
داریـم .بـه عنوان مثـال در حال حاضر
در زمینـه ورزش کشـور ،اسـتان
تهـران رتبه سـیزدهم را داراسـت و
شایسـته نیسـت کـه تهـران پایین
تر از اسـتانهای دیگر قـرار بگیرد.
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پادگان زندگیـ

مصطفی راستینه
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پادگان زندگی
دربـاره ترسها ،آسـیبها و مشـکالتی که سـربازان
را درگیـر خود کرده اسـت
وقتـی دوره اجبـاری یا همان سـربازی ،سـال1304
بـرای همـه پسـران الزامی شـد ،آنهایی که سـالها
درکنـار خانـواده بـزرگ شـده بودنـد و تجربـه
دورمانـدن از خانـه و کاشـانه را حتی بـرای یک روز
نداشـتند ،از رفتن به سـربازی ترسـیدند .این ترس
تـا جایـی پیش رفـت که خیلیهـا یـا از پادگانها
فرارمیکننـد یـا ً
اصلا پایشـان بـه نظـام وظیفـه
بازنمیشـود و میشـوند غایبـان از خدمـت .تصـور
محیـط خشـک و پرنظـم و قانـون داخل پـادگان و
دردسـرهای پاسدادنهـای روزانـه و شـبانه هـم به
ایـن تـرس دامـن زده و برخـی را وادار کـرده کـه
حیـن خدمـت بـا ترفندهـای مختلـف از زیـر بـار
پوشـیدن لبـاس سـربازی ،شـانه خالـی کننـد .امـا
چـرا خدمتکـردن در ایران با تـرس و تردید همراه
اسـت؟ خانوادههـا و فرماندهان نظامـی در پادگانها
چه نقشـی در مجـاب کردن جوانهای هجدهسـاله
بـرای رفتن و مانـدن سـربازان در پادگانهـا دارند؟
چـه اقداماتـی قبـل از اعـزام بـه خدمـت از سـوی
خانوادههـا و چـه برنامههایی حین ورود سـربازان به
پادگانها از سـوی مسـئوالن نظامـی باید به مرحله
اجـرا درآید تا سـربازان احسـاس ترس و افسـردگی
پیـدا نکنند؟
ایـن سـؤاالت و سـؤاالت دیگـری از ایـن دسـت را
بـا مصطفـی راسـتینه ،مدیرعامـل بنیـاد و کانـون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی کـه به شـکل
تخصصـی در حـوزه پیشـگیری از آسـیبهای
سـربازی در ارتش مشغول کار اسـت طرح کردهایم.
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عالقـه بـه کنتـرل بچههـا و ناآمادگـی برای
سربازی
فرهنـگ خانوادههـای ایرانـی درهـم تنیده اسـت و
این پیوسـتگی سـبب شـده همـه اعضای خانـواده
تلاش کننـد در کنـار هـم زندگـی کننـد .کمتـر
پیـش میآید فرزنـدان در خانوادهها برای اسـتقالل
داشـتن از پـدر و مـادر آمـوزش ببیننـد ،چـرا کـه
سیسـتم آموزشـی و فرهنگی ما با موضوع استقالل
بچههـا سـنخیت چندانـی نـدارد .پـدر و مادرهـا
همـواره در تالشـند فرزنـدان خـود را تـا قبـل و
حتـی بعـد از ازدواج زیـر نظـر خود داشـته باشـند
و حتیاالمـکان آنهـا را در کنـار خـود نگـه دارنـد.
ایـن تفکـر خصوصـاً بـرای بچههـا کـه در سـنین
پایینتـری قـرار دارنـد با شـدت و حدت بیشـتری
وجـود دارد و کمتـر پیـش میآیـد به بچههـای زیر
18سـال اجـازه داده شـود کـه بـرای چنـد روز دور
از خانـواده باشـند .عالقهمنـدی بـه کنتـرل کـردن
بچههـا و الـزام والدیـن بـرای بـودن فرزنـد در کنار
خانوادههـا ،فرزنـدان را تبدیل به افرادی کرده اسـت
کـه حتی در صـورت فراهـم بودن شـرایط رفتن به
اردویی چندروزه ازسـوی مدرسـه ،مایل نیسـتند به
اردو برونـد ،چرا که احسـاس میکنند با دور شـدن
از خانـواده دچـار خأل میشـوند و نمیتوانند از خود
بهدرسـتی مراقبـت کننـد .چنین تفکر و سیسـتم
فرهنگیای در خانواده و جامعه سـبب شـده اسـت
رفتـن بـه سـربازی تبدیل به کابوسـی بـرای برخی
افراد مشـمول اعزام به خدمت شـود و به این دلیل،
ایـن افـراد تلاش میکننـد بـرای مانـدن در کنـار
خانـواده و نرفتـن به سـربازی دسـت بـه ترفندهای
مختلفـی بزنند.

سبک زندگی غلط ،سرباز فراری میسازد
ً
قبلا سـبک زندگـی پدرسـاالری بـود و کمـی بعد
از آن مادرسـاالری شـد و اکنـون فرزندسـاالری در
جامعـه مـا حاکم شـده اسـت .اگـر در گذشـته پدر
حرفـی میزد همه اعضای خانـواده گوش میکردند
و کسـی بـا آن مخالفـت نمیکـرد و شـاید بـه این
دلیـل ،تفکر فرزندان پرورشیافته در چنین سـبکی
از زندگی بسـیار متفاوتتر از فرزنـدان پرورشیافته
در سـبک زندگـی مادرسـاالر یا فرزندسـاالر باشـد.
متأسـفانه ایـن روزهـا ،بـا بزرگتـر شـدن فرزندانی
که در 2سـبک مادرسـاالر و فرزندسـاالر رشـد پیدا
کردهانـد شـاهد ناهنجاریهایـی هسـتیم که منجر
بـه بـروز مشـکالتی در فراینـد اعـزام بـه خدمـت
سـربازان میشـود .بسـیاری از این دست سـربازان،
بـا موضوعـی به نـام نظم ،انضبـاط و داشـتن قاعده
در زندگـی خـود بیگانـه هسـتند ،چرا کـه هرآنچه
خواسـتهاند برایشـان مهیا بوده اسـت .این دسـته از
سـربازان نمیتواننـد خـود را با محیطهـای نظامی
وفـق دهنـد و ایـن موضـوع سـبب تـرس آنهـا از
خدمـت میشـود.
با افسردگی سرباز چه کنیم؟
وقتـی بچههـا بعـد ازسـالها ازکانـون خانـواده دور
و وارد محیـط پـادگان میشـوند ،خواهناخـواه دچار
افسـردگیهای ناشی ازدور شـدن خانواده میشوند.
در چنیـن شـرایطی ،سـرباز ،پرخاشـگر ،انزواطلب،
کمحـرف و درخـود فرورفتـه میشـود .چنیـن
موقعیتـی سـرباز را در معـرض انـواع آسـیبها قرار
خواهـد داد .اعتیاد ،خودزنی برای مرخص شـدن از
سـربازی ،فـرار از پـادگان و ...ازجمله اقداماتی اسـت

که سـرباز دسـت بـه انجام آنهـا میزند تا خـود را از
بـودن در پـادگان نجـات دهـد .در چنین شـرایطی،
خانوادههـا بایـد آموزشهـای الزم را بـرای کاسـتن
ازحـس نارضایتـی سـرباز تازهاعزامشـده بـه خدمت
دریافـت کننـد؛ آموزشهایـی کـه جـای خالـی آن
دیـده میشـود ،اما میتوان براسـاس تجربـه ،فضای
شـیرینی از خدمـت را بـرای فرزنـد ترسـیم و لـذت
بـردن از دوره ضرورت را بیان کرد .فرماندهان نظامی
در پادگانهـا هـم بایـد به مـوازات چنیـن اقداماتی،
فضـای دلنشـینی را در پـادگان ایجاد کننـد .این به
معنـای ایـن نیسـت کـه فعالیتهـای نظامـی خود
را متوقـف کننـد ،بلکـه فرماندهـان باید یـاد بگیرند
چگونه پدری مقتدر باشـند تـا خانواده خـود را اداره
کننـد و در عیـن حـال ،رفتـاری از خود بـروز دهند
کـه اعضـای خانـواده را دور خود جمـع کنند.
سربازی عالفی نیست
سـربازی بـه ایـن معناسـت که فـرد پـس از ورود به
آن بـا دریافـت آموزشهـای مناسـب و کاربـردی در
زندگـی خـود بـه حدی از پختگی دسـت پیـدا کند
کـه بتوانـد بـا اسـتفاده از آموزشهایی کـه دریافت
کـرده ،وارد جامعـه شـود .در شـرایط کنونـی دیـد
عمـوم مردم به سـربازی چنین نیسـت و سـربازانی
کـه از پادگانها ترخیص میشـوند با بیـان خاطرات
خـود از اینکـه کاری بـرای انجـام دادن نداشـتهاند
حـرف میزننـد .ایـن تبلیغات منفـی و نبـود برنامه
بـرای اسـتفاده از نیروی جـوان حاضـر در پادگانها
سـبب شـده اسـت خانوادهها و افـرادی که در سـن
اعـزام به خدمت هسـتند بـه این نتیجه برسـند که
بـه جـای تلـف کـردن 2سـال از دوره جوانـی خود،
بـا ورود بـه بازار ،کسـبوکاری راه انداختـه و زندگی
تـازهای بـرای خویش بسـازند .بهدلیـل کارکرد غلط

سیسـتم آموزشـی ماسـت که نتوانسـتیم به بچهها
و خانوادههـا بگوییـم کـه در ایـن 2سـال قـرار
نیسـت وقـت بچههـا تلـف شـود ،بلکـه قـرار اسـت
آموزشهایـی بـه آنهـا داده شـود کـه بـرای آینده و
زندگیشـان اهمیـت باالیـی دارد.
پادگانهـا بـار خانوادههـا را بـه دوش
می کشـند
بسـیاری از بچههایـی کـه وارد پادگانها میشـوند،
از مهارتهـای اجتماعی ،حرفـهای و اقتصادی کمی
برخوردارنـد .در چنیـن شـرایطی و در موقعیتـی که
کشـور درگیـر جنـگ نظامـی نیسـت میتـوان در
کنـار ارائـه آموزشهـای نظامی معمول به سـربازان،
با شناسـایی اسـتعدادها و توانمندیهای هر سـرباز،
از فرصت حضور دوسـاله سـرباز در پادگان اسـتفاده
کـرد و بـا ارائـه آموزشهـای کاربـردی و مبتنـی
بـر عالقـه و اسـتعداد فـرد ،اقداماتـی را کـه خانواده
و جامعـه تـا سـن 18سـالگی موفـق بـه انجـام آن
نشـدهاند را در پادگانهـا پیگیـری و عملیاتـی کرد.
بـا چنیـن روشهایـی میتوان حضـور در پـادگان را
نـه بهمثابه یـک زندان ،بلکـه بهعنوان مرکـزی برای
بروز اسـتعدادهای سـربازان مورد توجه قـرار داد و با
ایـن کار2 ،سـال شـیرین را در زندگی افـراد رقم زد.
بدون شـک ،اگـر خانوادههـا بدانند که فرزنـدان آنها
در 2سـال سـربازی حرفهآموزی میکننـد و مهارت
یـا د میگیرنـد و قـرار نیسـت فقـط پُسـت بدهنـد،
خـود بـا میـل فرزندشـان را به سـربازی فرسـتاده و
فرزنـد نیـز این مـدت را با آرامش بیشـتری سـپری
خواهـد کرد و خدمت را نه صرفاً برای داشـتن کارت
پایـان خدمـت ،بلکه برای کسـب تجربـه و حرفهای
تـازه میگذرانـد .قطعـا اگـر وضع سـرباز بـه مرحله
بحرانـی نرسـیده باشـد ،میتـوان فراینـد اصلاح

تربیت نادرسـت 18سـال قبل از خدمت را آغاز کرد.
سربازان کمتر از صفرکیلومتر
زمانـی پـدر و مادرهـا میگفتند بهدلیل فشـارهای
نظامیگـری در پادگانهـا ،فرزندشـان کـه تـا قبـل
از اعـزام بـه خدمـت سـیگار هـم نمیکشـید االن
سـیگاری شده است .شـاید در دوران قبل از سربازی
فرزنـد همیـن خانواده سـیگاری شـده و پـدر و مادر
نمیدانسـتند ،اما امروز میبینیم که سـن اعتیاد در
کشـور بهشـدت کاهـش پیـدا کـرده و کمتر کسـی
اسـت کـه بتوانـد ایـن واقعیـت را کتمـان کنـد .در
چنیـن شـرایطی ،وقتـی فـرد وارد عرصـه سـربازی
میشـود سـیگار کشـیدن حداقـل کاری اسـت
کـه انجـام میدهـد .امـروز بایـد گفت که سیسـتم
آموزشـی و فرهنـگ مـا بهگونهای در برخی مسـائل
متوقـف مانـده اسـت کـه وقتی سـرباز وارد پـادگان
میشـود ،یکدهـه از اعتیـاد حرفـهای او گذشـته
است.
فـرد هیـچ مهارتـی را فـرا نگرفتـه و حتـی توانایـی
برقـراری ارتباطـات اجتماعـی و ...بـا دیگـران را هم
نـدارد .در چنین شـرایطی ،پادگانها بـا ورود افرادی
مواجه هسـتند که مجموعهای از آسـیبها را همراه
خـود دارنـد .شـاید بتـوان گفت ایـن روزها اعـزام به
سـربازی میتوانـد زمینـه را برای نجـات دادن فرزند
از دام برخـی آسـیبها فراهـم کند .بهنظر میرسـد
سـربازی بهانـهای اسـت برای تـرک اعتیـاد و برخی
ناهنجاریها در افراد و آغاز راهی اسـت که سـربازان
بهمعنـای واقعی صفرکیلومتر بایـد آن را طی کنند؛
راهـی کـه در ارتـش بـرای پیمـودن آن دسـتکم
70نـوع کالس آموزشـی طراحـی شـده و در حـال
اجراسـت و سـایر نیروهای نظامی نیز در این مسـیر
در حـال حرکت هسـتند.
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کاوه امیدی مالیری
مددکار اجتماعی

ا
ی
ر
ا
ن

مدیریت آسیبهای اجتماعی در
آسـیبهای اجتماعـی بـه عنـوان واقعیتهای
مختـل کننـده نظـم اجتماعـی هر جامعـهای،
پدیدههایی هسـتند کـه در صـورت بیتوجهی
و عـدم کنتـرل ،میتواننـد بـه بحـران و حتـی
فاجعـه منجر شـوند .اگرچه در تجربـه جهانی،
سیاسـتگذاریهای متفاوتـی در عرصه مدیریت
آسـیبهای اجتماعـی ارایـه شـده اسـت و
نظریهپـردازان مختلفـی در ایـن حـوزه دسـت
بـه قلـم بردهانـد ،امـا در ایـران هنـوز فقـدان
سیاستگذاری جامع در این عرصه بیش از پیش
و به شـدت احسـاس میشـود .در طول سالیان
پـس از انقلاب شـکوهمند اسلامی ،تسـلط
گفتمانهـای سیاسـی ،امنیتی و اقتصـادی در
عرصه آسـیبهای اجتماعی سـبب شـده است
تـا نـگاه اجتماعی کالن در تشـخیص ،مدیریت
و کنتـرل آسـیبهای اجتماعی در نظـام برنامه
ریـزی ،اجرایـی و قضایی کشـور وجود نداشـته
باشد.
درحـال حاضـر جامعـه ایـران همچـون سـایر
جوامـع مـدرن از یـک طـرف از زمینههـای
تقویـت کننده برای تغییـر مولفههای نامطلوب
خـود برخوردار بـوده و از طرف دیگـر با کژیها
و بدقوارگیهـای جـدی روبـه رو اسـت .یکی از
ایـن کژیهـا «تراکـم آسـیبهای اجتماعـی»
درجامعـه ایران اسـت که توجـه هر عالقمند به
سرنوشـت ایـران را بـه خـود معطـوف میکند.
دل نگرانـي جامعـه دربـاره برخي از نارسـاييها
و كمبودهـا در حوزههـاي مختلـف اقتصـاد،
سياسـت ،فرهنـگ و اجتمـاع بـه گونههـاي
مختلـف ،از جملـه انعـكاس وسـيع و پـر دامنه
در مطبوعـات و رسـانههاي گروهي و در مجامع
عمومـي و خصوصـي و مقـاالت علمـي گوياي
ايـن واقعيـت اسـت كه جامعه نسـبت بـه بروز
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و ظهـور آسـیبهای اجتماعي حساسـيت دارد
و ايـن قبيـل مسـایل ،همـواره بخـش مهمي از
افـكار و گفتمـان عمومـي جامعـه را بـه خـود
اختصـاص میدهـد.
بـا این حال نباید فراموش کرد که هر جامعه به
طـور اجتنابناپذيري با ميزاني از« آسـیبهای
اجتماعـي» روبـرو اسـت .آسـیبهایی از قبيل
فقـر ،تبعيض ،تـورم و گراني ،فسـاد و بزهكاري،
اعتيـاد ،پاییـن بـودن بهـره وری سـازمانها
و ...همـه جزیـي از نگرانیهـای دایمـي جامعه
هسـتند؛ ايـن در حالـي اسـت كه در بيـن افراد
و گروههـای مختلـف اجتماعـي ،برداشـتهای
مختلفـي از ايـن آسـیبها و چگونگـي برخورد
بـا آنهـا وجـود دارد .غالبـا در اين ميـان ،نقش
پژوهشـگران و صاحـب نظـران اجتماعـي،
روشـنفكران ،عالمـان مذهبـي و روزنامهنگاران
در برانگيختـن افكار عمومي در مورد شـرايطي
كـه از نظـر اجتماعـي نامطلوب تلقي ميشـود،
درخـور توجـه اسـت .از سـوي ديگـر ،بديهـي
اسـت همـه آسـیبها بـه طـور يكسـان بـه
سـطح افكار عمومي كشـيده نميشـود؛ برخي
از مسـایل با سـرعت بيشـتر و برخي با سـرعت
كمتری به سـطح آگاهي و افكار عمومي انتقال
مييابـد و ايـن امر به طور عمده بـه كم و كيف
خود مسـایل از جمله فراگيري اجتماعي ،شدت
و اهميت آسـيبي را كه متوجه جامعه میسـازد
و همچنیـن سـرعت انتقـال به سـطح زندگي،
تجربه شـخصي افـراد ،فعاليتهاي انگيزشـي و
آگاهي بخشـي بسـتگی دارد كه سبب تهييج و
برانگيختـن افـكار عمومي میشـود.
بـا تمامـی این اوصـاف ،در کشـور ما بـا عنایت
به عنصر اساسـی سـازمان دهنده نظام سیاسی
کـه بر حـول محـور ارزشهای دینـی ،اخالقی،

فرهنگـی و اجتماعـی اسـت .شـیوع انحرافـات
اجتماعـی و گسـتردهتر شـدن آسـیبهای
اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی
و علمـی جامعه شـده اسـت .لـذا تصمیمگیری
سـریع ،عقالنـی و همـه جانبـه مسـووالن امـر
میتوانـد کنتـرل و ترمیـم زخمهـای ناشـی از
این آسـیبها را در پی داشـته باشـد .باید دقت
داشـت کـه در زمینـه اجرای طرحهـای مرتبط
با آسـیبهای اجتماعـی ،دو گام اجـرا و ارزیابی
پـس از اجـرا از اهمیت بسـیار باالیـی برخوردار
اسـت .هـر طرحـی در حـوزه رفـع آسـیبهای
اجتماعـی ممکن اسـت با تمـام جزییـات اجرا
شـود ،اما ارزیابی طرح و رفع مشـکالت ناشی از
آن بـه نوبه خـود میتواند گام بسـیار مهمی در
اسـتفاده از تجربیات مدیریتی به حسـاب بیاید.
متاسـفانه در کشـور مـا ،هنـوز آمـار جامعی در
مـورد ارزیابـی طرحهـای مدیریتـی در حـوزه
آسـیبهای اجتماعی تدوین نشـده اسـت و به
همین دلیل بسـیاری از کاسـتیهای مدیریتی
از یک دوره به دوره دیگر منتقل میشـوند .این
رویکرد آزمون و خطا نمی تواند پاسـخ مناسبی
به آسیبهای اجتماعی باشـد .از این رو ،ارزیابی
طرحهـا و تاثیـرات آنهـا میتواند مسـووالن و
مدیران را با تعریف جدیدی از آسـیب اجتماعی
روبـرو سـازد .انباشـت تجربههـای مدیریتی در
عرصـه آسـیبهای اجتماعـی و انتقـال آن بـه
نسـلهای مدیریتی بعدی ،یکی از نتایج مهم و
اثرگـذار اتخـاذ چنین رویکردی اسـت؛ عالوه بر
ایـن ،امکان اصلاح خطاهای موجود و بررسـی
علـل موفقیـت یـا شکسـتهای احتمالـی در
اجرای سیاسـتهای مشـابه نیز از خالل چنین
رویکـردی ممکن میشـود.

ب های اجتماعی
نقش اقــتصاد در بروز آسی 

علی آصف برخی
سازمان اقتصادی

مسـاله مربـوط به آسـیبهای اجتماعـی از دیربـاز در جامعه بشـری مورد
توجـه اندیشـمندان بـوده اسـت .همزمـان بـا گسـترش انقلاب صنعتی و
گسـترش دامنـه نیازمندیها ،محرومیتهای ناشـی از عدم امکان بـرآورده
کـردن خواسـتها و نیازهـای زندگـی موجب گسـترش شـدید و دامنهدار
فسـاد ،عصیـان ،تبهـکاری ،سـرگردانی ،دزدی ،انحـراف جنسـی و دیگـر
آسـیبها شـده است.
هـر چنـد اکثر مشـکالت اجتماعـی در طـول سـالهای مختلف تکـراری
هسـتند اما چنان که مشـاهده میشـود بعضـی از این معضلات در برخی
نسـلها اهمیـت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت و حتـی بعضـی از انـواع این
آسـیبها در نسـلهای بعـدی زاده شـدهاند .از سـوی دیگـر بیـکاری علت
غالـب معضـل در هر جامعهای میباشـد که نسـبت به سـایر علل اهمیت
بیشـتری در بـروز آسـیبها دارد کـه مهمتریـن آنهـا نقش اقتصاد اسـت.
رشـد و توسـعه جوامع با پیشـرفت علوم و تکنولوژی ،در شـیوههای زندگی
تحـول بیشـتری را ایجـاد نموده اسـت .گذار از مرحله سـنتی بـه مدرنیته
تبعـات و پیامدهایـی را برای جوامع به ارمغان آورده اسـت .بعضی از دولتها
روشهایـی منطقـی و عقالنی در برخـورد با این پدیدهها به وجـود آوردهاند
که به نوبه خود حاصل مهاجرت ،رشـد بی رویه جمعیت ،حاشـیه نشـینی،
بیکاری و تورم اسـت که باعث گسـترش فقر و اعتیاد شـدهاند و اینها همه
نمونهای از پیامدهای توسـعه جامعه است.
مشکل اجتماعی در واقع از ناسازگاری در ساختمان جامعه نشات میگیرد.
در سـند بیسـت سـاله ،جامعه ایران ،جامعهای توسعه یافته با حفظ کرامت
و حقوق انسـانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی و در فرازی دیگر
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برخـوردار از سلامت ،رفـاه ،امنیت اخالقـی ،تامین اجتماعـی ،فرصتهای
برابـر ،توزیع مناسـب درآمد ،نهاد مسـتحکم خانـواده به دور از فقـر ،دوری
از فسـاد و تبعیـض تعریـف شـده اسـت.اهمیت اقتصـاد در پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعـی یک امر بسـیار مهـم و کلیدی میباشـد .بطور کلی
افـراد آسـیب دیـده اجتماعـی بـه افـرادی اطلاق میگـردد کـه بـه دلیل
مشـکالت مختلف اقتصادی ،اجتماعـی ،روانی ،نقص یا فقـدان مهارتهای
زندگی ،بیکاری ،ضعف در بکارگیری شـیوههای مقابلهای ابتال به اختالالت
و بیماریهـای روانـی یا عقب ماندگی ذهنی ممکن اسـت از مسـیر زندگی
مناسـب و سـالم خـارج گردنـد .درایـن خصوص مسـاله اقتصاد و اشـتغال
میتواند نقش بسـزایی در پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی داشته باشد.
بـا توجـه به اینکـه تامین امنیت و پاکسـازی جوامـع از جرم و آسـیبهای
اجتماعـی یکـی از مهمتریـن وظایـف دولتها در قبـال جامعه بـوده و بند
 5اصل  156قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران بر پیشـگیری از وقوع
جـرم به عنـوان یکی از وظایـف اصلی قوه قضائیه تاکید نموده اسـت .چهار
محـور اصلـی در این خصوص مورد بحث اسـت که به شـرح ذیل میباشـد:
تسـریع مجلس شـورای اسلامی و مجمع تشـخیص مصلحت نظـام در
تصویـب الیحه پیشـگیری از جـرم جهت اجرایی کـردن بنـد  5اصل 156
قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران
کاهش قوانین دست و پاگیر درحوزه تولید
اصالح قانون بازار سرمایه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر
تصویـب قوانیـن بـه گونـهای کـه موجـب تسـهیل در رونق اقتصـادی و
اشـتغالزایی گـردد.
نظـارت مجلس شـورای اسلامی بر اجـرای دقیق قوانین مرتبـط با رونق
اقتصادی و پیشـگیری از آسیبهای اجتماعی
کاهـش تصدیگری دولت و واگذاری بیشـتر امور اقتصادی به بخشهای
غیردولتی و خصوصی
امیـد اسـت بـا حمایت دولـت و اتکا بـه رهنمودهای سـازنده مقـام معظم
رهبـری در سـال اقتصـاد مقاومتـی ،همـه بـا هم در پیشـبرد اهـداف نظام
مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشـگیری از آسیبهای اجتماعی کوشا
باشیم.
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همایش فرا زناشوییـــــ
از سوی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شد
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بـه گـزارش خبرنـگار حوزه اجتماعی آسـیب نیوز ،صبح روز پنج شـنبه ،نهم اردیبهشـت ماه سـال جاری ،همایشـی به
همـت بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی ،بـا موضوع فرازناشـویی در سـالن همایشهای سـرای محله
سلسـبیل شـمالی برگزار شد.
سـخنران ایـن همایش به تشـریح مسـایل مربـوط به روابط زناشـویی و آسـیبهایی که ایـن روابط را تهدیـد میکنند،
پرداخـت .یکـی از ایـن موضوعـات ،آسـیب و معضل خیانت بـود که به تفصیـل مورد بحث قـرار گرفت.
رکسـانا ساسـان نژاد ابتدا تعريفی از رابطه و رابطه زناشـويى ارائه داد و سـپس به تشـریح پیمان شـکنی در ارتباط و
تعامل روابط زناشـویی پرداخت.
ساسـان نـژاد در خصـوص اینکه کدام یک از زوجین مسـوول پیمانشـکنی اسـت و کـدام یک از زوجین نیـاز به درمان
دارد سـخن گفت و به تشـریح عوامل زمینهای ،آشـکار سـاز و تداوم بخش پیمان شـکنی اشـاره نمود و در ادامه ،جلسـه
به صورت پرسـش و پاسـخ پیگیری شد.
در حاشـیه ایـن همایـش رییـس هیـات امنـا و دبیـر شـورایاری سـرای محلـه سلسـبیل در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
اجتماعـی آسـیب نیـوز اظهـار کرد :سـاختمان سـرای محلـه در اختیار مدیریـت و هیات امنـای محله قـرار دارد که در
آن فعالیتهـای فرهنگـی ،اجتماعـی ،ورزشـی ،هنری و  ...انجام میشـود .ایـن فعالیتها در قالب کانـون کودک؛ آمفی
تئاتـر و  13خانـه زیـر مجموعـه مدیـر محله شـامل خانه ترسـیم ،خانه کارآفرینـی ،خانه قـرآن و عتـرت ،خانه کتاب،
خانـه جهـاد ،ایثـار و مقاومـت ،خانـه ورزش و  ...صـورت میپذیـرد .علیرضا رهایـی افزود :ایـن فعالیتها شـامل اموری
اسـت کـه از ابعـاد روحـی و روانـی بـه خانوادهها کمک مینمایـد و آنهـا میتوانند در سـرای محالت این نـوع خدمات
را دریافـت کنند.
رهایـی ادامـه داد :اگـر شـخصی بـه سـرای محلـه مراجعه کند هم بـا امکانات ورزشـی رو به رو اسـت و هـم از امکانات
رفاهـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و برنامههـای متنـوع خانههـا میتواند بهرهمند شـود.

وی ادامـه داد :سـعی شـده اسـت کـه بـا ایـن
فعالیتهـا ،نیـاز فرهنگـی و اجتماعـی اهالـی
برطـرف شـود .با توجـه به اینکه شـورایاریها
منتخـب مـردم هسـتند و زیـر نظـر شـورای
شـهر تهران به فعالیـت میپردازنـد ،میتوانند
بـازوی اجرایی شـهرداری باشـند؛
وی ادامه داد :آنها میتوانند نیازها و مشـکالت
مـردم و محلـه را منعکـس کننـد و بـا نظارت
بـر اجـرای دقیـق برنامههـا در جهـت توسـعه
شـهری و اجتماعـی گام بردارند.
رهایـی تاکیـد کـرد :در خصـوص تعامـل بـا
سـمنها نیـز نماینـدهای وجـود دارد کـه بـه
مجموعه شـورایاری و سـرای محله میپیوندد
و در زمینـه هیاتها نیز نمایندهای به مجموعه
شـورایاری اضافـه میگردد .وی افـزود :نماینده
بسـیج ،مسـجد ،آموزش و پرورش ،شـهرداری
بـه همـراه هفت نفـر از اعضـای شـورایاری که
مجموعـاً  13نفـر میباشـند ،تشـکیل هیـات
امنـا میدهنـد و ایـن هیات امنا شـخصی را به

نـام مدیـر محلـه معرفـی میکند که ایـن فرد
قابلیـت کار اجرایـی دارد .در این راسـتا سـعی
نمودهایـم بخـش اعظـم فعالیتهایمـان را بـا
مشـارکت مردم انجـام دهیم.
رهایـی گفـت :در بحـث تبلیغـات ،فعالیتها و
خدمات کوشـش شـده اسـت که سـرای محله
را بـه مردم معرفی نماییم .مردم شـاید دیدگاه
خوبـی نسـبت بـه فعالیتهـای شـهرداری
نداشـته باشـند ،ولـی هـدف مـا ایـن اسـت
کـه ایـن آگاهـی را به مـردم بدهیم کـه اینجا
متعلق به آنهاسـت و توسـط خود مـردم اداره
میشـود و بـا ایـن رویکـرد ایجاد شـده اسـت
کـه از پتانسـیل و مشـارکت مردمـی اسـتفاده
میشـود.
رییـس هیـات امنـا و دبیـر شـورایاری سـرای
محلـه توضیـح داد :در واقـع شـورایاری در
اکثـر امـور میتوانـد بـر عملکـرد شـهرداری
نظـارت داشـته باشـد .یکـی دیگـر از اعضـای
شـورایاری و جانشـین دبیـر هیـأت امنـای
سـرای محلـه سلسـبیل رفتهایـم ،وی نیـز در
گفتگـو بـا خبرنـگار مـا توضیـح داد :از عمـده
فعالیتهـای امـور بانوان میتوان به شناسـایی
خانوادههـای بیسرپرسـت و بـد سرپرسـت
در محلـه سلسـبیل اشـاره کـرد و از طریـق
تعامـل با ایـن اقشـار ،محل زندگـی ،چگونگی
وضعیـت معیشـت و تامیـن مخـارج ،ایجـاد
بانـک اطالعاتـی خانوادههـای مذکور،کودکان
کاری کـه مجبور هسـتند بـرای تامین مخارج
زندگـی بـه کارهایی گماشـته شـوند کـه اص ً
ال
بـرای سـن و سـال آنهـا مناسـب نیسـت را
رصـد کـرده و بـا ایجـاد ارتبـاط بـا آنهـا پس
از مشـاوره ،سـعی شـد در حد توان به مراکز و
سـازمانهای ذیربطـی کـه میتوانند بـه نوعی
مشـکالت آنهـا را حل نمایند ،معرفی شـوند.
" نـدا امانـی" افـزود :ایـن اطالعـات هـم بـه
صـورت آشـکار و هـم بـه صورت نامحسـوس
از آنهـا بدسـت آمده اسـت .موارد بسـیاری از
آسـیبها و معضلات وجـود دارند که بیشـتر
متوجـه افـراد بیسرپرسـت و بدسرپرسـت
میباشـد.
وی تاکیـد کـرد اعتیـاد از جملـه آسـیبهای
عمـدهای اسـت کـه در ایـن منطقـه نهـاد
خانـواده را نشـانه رفتـه اسـت .نمونـهای کـه
بتـوان از آن یـاد کـرد دختـر بچهای اسـت که
در کنـار درس خوانـدن مجبور اسـت کار کند
تـا پولـی بدسـت آورد که هم هزینـه خانواده و

هـم هزینـه اعتیـاد پـدر را تامیـن کند.
وی از دیگـر آسـیبها ،روابـط نامشـروع
نوجوانـان و جوانـان در محلههـا را عنـوان و
اظهـار کرد :اکثر آنها را نمیتـوان از روی ظاهر
تشـخیص داد چـرا کـه عمدتاً افـرادی موجه و
آرام هسـتند ولـی بـا کنـکاش و جسـتجو در
زندگـی آنهـا متوجه میشـوید که بـه لغزش
و انحـراف کشـیده شـدهاند.
امانـی افـزود :وجـود نوجوانـان معتـاد در
فضاهـای عمومـی مثـل پارکها نیـز از جمله
آسـیبهایی اسـت کـه به شـدت ایـن منطقه
بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت.
وی تاکیـد کـرد :خیانـت در بسـیاری از نقـاط
سـطح شـهر شـیوع پیـدا کـرده و متاسـفانه
تعریـف جامعـی از آن نیـز بـرای خانوادههـا
انجـام نگرفتـه اسـت .حتـی زمانـی کـه از
افـراد در ایـن خصـوص سـوال میشـود طفره
میرونـد و بیـان میکننـد کاری کـه در
شـبکههای اجتماعـی و یـا محیـط کار انجـام
میدهنـد خیانـت محسـوب نمیشـود ،بلکـه
صرفـا دوسـتیهای اجتماعـی مجـازی اسـت!
دبیـر هیـات امنـای سـرای محلـه بـا بیـان
اینکـه اگـر بـه تعریـف خیانـت دقت شـود هر
نـوع واکنشـی چـه بیانـی ،عاطفـی و ...نیـز در
مجموعـه خیانـت قـرار میگیـرد و تنهـا بـه
مسـایل جنسـی ختم نمیشـود که همه اینها
منجـر به پدید آمـدن نوعی آسـیب در جامعه
میشـود ،آسـیبی کـه اثـرات آن بشـدت تاثیر
مخربـی بـر بافـت مـردم میگـذارد.
بحـث آمـوزش فرهنگـی نوجوانان و کـودکان
از سـوی والدیـن نیز متاسـفانه خیلی کمرنگ
اسـت و اصـوالً خانوادهها از آن غافل میشـوند
کـه ایـن بزرگتریـن ضربـه ابتـدا بـه کانـون
خانـواده و سـپس محیطی اسـت کـه کودکان
و نوجـوان در آن قـدم گـذارده و باعـث اشـاعه
آموزههـای غلـط و بـد اخالقیهـای اجتماعی
خواهد شـد.
از دیگـر فعالیتهـای ایـن نهـاد بـه برگـزاری
کالسهـای آموزشـی آگاهی در زمینـه اعتیاد
بـرای خانوادههـای قربانـی و درگیـر معضـل
اعتیـاد ،برگـزاری همایشهای زنـان و خانواده،
مسایل زناشـویی ،مشـاورههای رایگان خانواده
توسـط افراد متخصـص در حوزههـای مربوطه
و بررسـی مشـکالت مـردم محله ،اشـاره نمود
کـه بـا هـدف جلـب مشـارکتهای مردمـی
صـورت میگیـرد.
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آسیبـهای اجتماعی

شاهراه ورود به

بیکاریـــــــــــ
بیـکاری معضلـی اجتماعـی اسـت کـه
هـم بـرای فـرد و هـم بـرای جامعـه
عواقـب سـوء دارد .در سـطح فـردی،
بیکاری باعـث کاهش سـطح اقتصادی-
اجتماعـی فرد و خانواده اش میشـود .در
سـطح اجتماعی ،بیکاری باعـث افزایش
جرایـم و بزهکاریها و نیـز کاهش درآمد
مالیاتـی دولتهـا و در نهایـت کاهـش
سـطح رفـاه جامعه میشـود.
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بیـکاری همیشـه در جوامـع وجـود داشـته و
برخـورد با این پدیده همیشـه امـری فرهنگی
بوده اسـت .در جامعهای که کار انسـانی نشـانه
عـزت و هویـت فـرد میشـود .بیـکاری مذموم
اسـت و در جوامعـی که راحت طلبی و گوشـه
عافیت غایـت هدف افراد و فرهنگ بوده اسـت
بیـکاری پدیـده مطرودی محسـوب نمیشـده
اسـت .وجـود کلماتی مثل بیکار ،تـن پرور ،بی
عـار ،راحـت طلب ،گـدا ،کاری ،کاربلـد ،زرنگ،
نیرومند و بسـیاری لغات در زبان ما هم نشـانی
از سـابقه توجـه به این امـر دارد .البته امروز هم
به علت مسـایل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی،
افراد بسـیاری در کشـور ما با این پدیده دسـت
و پنجـه نـرم میکنند.
تعریـف بیـکاری را بـا توجـه بـه نـوع کار در
جامعـه ما میتـوان نداشـتن کاری بـرای امرار
معـاش وکسـب درآمـد کـه از نظـر اجتماعـی
مطلوب باشـد دانسـت .این تعریف یک تعریف
عرفی اسـت از بیکاری .یعنی بسـیاری مشاغل

هسـتند که فرد با آن مشـغول میشـود ولی از
نظر قوانین و عرف اجتماعی پسـندیده نیسـت
مثـل قاچـاق ،داللـی ،فحشـا ،دزدی ،گدایی .از
محـل بازی
نظر رسـمی تعریف بیکاری بسـیار
ِ
سیاسـت مـداران بوده اسـت .زمانی نـه چندان
دور در کشـور ایران بیکاری را مقابل فرد دارای
کار تعریـف میکردنـد و فـردی را جـزو آمـار
شـاغلین ثبت میکردنـد که در هفتـه حداقل
دو سـاعت کار داشته باشـد؛ بدیهی است که با
آن رونـد تـورم و سـختیهای زندگی امـروز دو
سـاعت بسـیار ناچیز اسـت و به همیـن خاطر
وقتـی بـا تعریفهـای علمیتـر و معمـول تـر
محاسـبه شـد در سـال فقـط 14هـزار شـغل
بـرای جمعیت میلیونی جویای کار ایجاد شـده
بود.
بـا توجـه بـه رونـد رو به رشـد جمعیـت و نیز
مصـرف گـرا شـدن انسـانها ،رابطـه بسـیاری
انسـانها بـا زمیـن و یـا حرفههـای سـنتی
قطـع شـده اسـت و لـذا نیاز به مشـاغلی حس
میشـود کـه هـم راندمـان و بـازده باال داشـته
باشـند و هـم آنقـدر بـزرگ باشـد کـه ایـن
جمعیـت فزاینـده را در خـود بپذیـرد .چنانچه
در هـر کدام از این مسـیرها اختاللـی رخ دهد
بیـکاری افزایـش مییابد .اول از همه احسـاس
نیـاز بـه ایجـاد شـغل اسـت کـه ایـن امـر هم
متوجه بخش دولتی و هم خصوصی میشـود.
اگر دولتی دغدغه مردم اش را نداشـته باشـد و
مثال پـول بادآورده نفت را هـدر دهد ،نیازی در
بدنـه خـود احسـاس نمیکند که شـغل ایجاد

کنـد ،البتـه دولتهـا در مواقعـی مثـل جنگ،
بحرانهـای اقتصـادی منطقـهای و بین المللی
و یـا بالیای طبیعی شـاید بهرغم میـل خود در
این امر موفق نباشـند .راندمـان کاری نیز امری
مهـم اسـت که باعـث میشـود شـغلی از نظر
اقتصـادی توجیهی برای تداوم و شـاغل نمودن
افراد داشـته باشـد .محصول کار نیز باید آنقدر
زیـاد و بـا ارزش باشـد کـه مشـتری داخلـی و
خارجی داشـته و لـذا تـداوم کار را توجیه کند
و در غیـر این صورت مشـکل رکـود صنعتی و
اقتصـادی و افزایـش بیکاری را باعث میشـود.
در بخـش خصوصـی نیـز دادن عرصـه فعالیت
بـه کارآفرینـان در هـر حـوزهای باعـث کاهش
بیـکاری میشـود ولـی اگـر دولـت و نهادهای
دولتـی این بخش را رقیب خـود بدانند بدیهی
اسـت کـه آن را از منابـع و اعتبـارات الزم برای
راهانـدازی کار محـروم میکننـد و خـود باعث
افزایـش بیکاری میشـوند.
عواقبـ بیکاریـ
بیـکاری هـم بـر سـطح فـردی اثـر دارد هـم
اجتماعی .در سـطح فردی باعث کاهش اعتماد
بـه نفـس افراد میشـود و بـا کاهـش در منابع
مالـی افـراد ،باعث وابسـتگی آنها به خانـواده یا
افـراد دیگـر میگـردد .از سـوی دیگـر بیکاری
باعـث روی آوردن افـراد بـه مشـاغل کاذب و یا
مذموم میشـود .بسـیار شـنیدهایم که افراد به
قاچـاق کاال و یـا مواد روی میآورند .نیز بسـیار
میبینیـم در متروهـا و معابـر دستفروشـانی

UNEMPLOYMENT
میباشـد که اینها باعث میشـود مشـاغل جدید
ایجاد شـود .از سـوی دیگر تعویـض تعریف کار و
بیکاری و فرهنگسـازی نیز در سـطح اجتماعی
بایـد انجـام گیرد.
بـا توجـه به مـواردی که ذکـر آن رفـت ،میتوان
نتیجـه گرفـت کـه گـر چـه بیـکاری در بیشـتر
مواقـع خود خواسـته نیسـت و عوامل زیـادی بر
آن تاثیـر دارد امـا نجات از بیکاری تـا حد زیادی
بسـتگی به سـعی و خواسـت افراد و جوامع دارد
کـه بـه نوبه خـود محتـاج فرهنگسـازی در این
زمینه اسـت.

کـه بـه علت از دسـت دادن و یا نیافتن شـغل به
ایـن کار میپردازنـد؛ وقتـی افـراد از نظر شـرایط
بیـکاری در اسـترس و فشـار قـرار میگیرنـد
میـزان ابتلا به پدیـده مصرف مـواد و اعتیاد نیز
باالتر میرود .دزدی ،فحشـا ،کالهبـرداری ،نزول
و وامهـای سـنگین و پرداخـت نشـده از عواقـب
بیـکاری بـا نـرخ بـاال در هـر جامعـهای میتواند
باشـد .بـا کاهش درآمد افـراد و به تبع آن کاهش
قـدرت خرید افراد و خانوادهها ،صنایع و مشـاغل
تولیـدی بـا عـدم خریـد و انباشـت کاال روبـرو
میشـوند کـه خـود بیکاری جمعـی دیگـر را در
پـی خواهد داشـت و لذا سـیکلی معیـوب ایجاد
میشـود .از نتایـج تاثیرات اجتماعـی بیکاری نیز
میتـوان بـه کاهش منابـع مالی مالیاتـی دولتی
اشـاره کرد کـه خود باعث کاهـش بودجه رفاهی
شـده ،رفـاه اجتماعی کلی را حـذف میکند و در
ایـن میـان دولت نیز مجبـور به حمایـت از افراد
و خانوادههایـی میشـود کـه بیـکاری آنهـا را به
سـمت فقر رانده اسـت .همـه این عوامل دسـت
در دسـت هـم میدهنـد تـا جوامـع بـا بیـکاری
بـاال به سـمت تزلزل و آشـوبهای منطقـهای یا
سراسـری بروند.
ارایـه راه حـل خیلـی سـاده نیسـت چـرا کـه
ایجـاد شـغل تحـت تاثیـر عواملـی ماننـد بـازار
بینالمللـی ،روابـط اقتصـادی کشـور ،ثبـات
سیاسـی ،پذیـرش سـرمایه گـذاری و تضمیـن
امنیت این سـرمایهگذاری از سـوی منابع داخلی
و خارجـی ،بهـا دادن بـه کارآفرینـان ،و نو کردن
صنایـع پایه و مادر ،بـاال بردن آموزشهـای افراد
و سـطح توانایی آنهـا برای ورود بـه عرصه جدید

طالقـ عاطفیـ
مـرد بایـد در طـول شـبانه روز برای همسـرش
وقـت بگذارد؛ با او به صحبت بنشـیند و به حرف
هایش خـوب گوش دهـد .خانمی برای مشـاوره
مراجعـه کرده بـود و گریه میکرد که همسـرش
پـس از گذشـت 14سـال از زندگـی مشـترک،
هنـوز شـمارهی تلفـن همـراه او را حفظ نیسـت
و بـه دفتـر تلفنـش مراجعه میکنـد .ایـن واقعاً
تأسـفآور است!
جمالتیمانند:
مدتهـا بـود بـا هـم غریبـه شـده بودیـم و تنها
حـس ترحـم باقـی مانده بـود ،یـا آرزوی نیامدن
یا دیرآمدن همسـر به خانه مخصوص همسـرانی
اسـت کـه طلاق عاطفـی گرفتهانـد .طلاق
عاطفـی بـه سـردی رابطـه میـان زن و شـوهر
گفته میشـود و بیشـتر در خانوادههایی مشاهده
میشـود کـه سـالها از زندگـی مشـترک آنـان
گذشـته است.
در واقـع در ایـن رابطـه ضعـف ارتبـاط عاطفـی
زن و شـوهر ،منجـر میشـود بـه سـردی تمامی
روابطـی كـه یـك زوج ،میتواننـد بـا هم داشـته
باشـند ،ماننـد رابطـه روحی ،جسـمی ،عاطفی و
حتی گفتـاری.
وجـود این مشـكل در یك رابطـه باعث بیمهری
و كـم شـدن انـرژی مثبـت در خانواده میشـود.
زوجهـا در بیگانگـی دنیـای یكدیگر گم شـدهاند
و فقـط بـرای هـم حكـم یـك همخانـه یـا یك
مصاحـب كـه بـه او عـادت كردهانـد را دارنـد .در
ایـن خانوادهها افراد نسـبت به خانه خود حسـی
كـه بایـد داشـته باشـند را ندارنـد ،همـه افـراد
خانـواده به هـر نحوی میخواهنـد زمان كمتری
را در خانـه سـپری كنند.
جو سـرد ،بیروح و سـكوت خالی از شور و نشاط
در خانـه حاكـم اسـت و این جـو همـه را فراری
میدهـد .بچههـا در این خانه هیـچ حس امنیت
و آرامشـی دریافـت نمیكننـد و بیشـتر تمایـل
دارنـد وقـت خـود را بیـرون از خانه و با دوسـتان
خود بگذرانند.
همانطـور کـه میدانیـد ،طلاق دو گونـه اسـت:
«طلاق رسـمی» و «طلاق عاطفـی».
در طالق رسـمی ،زن و شـوهر به صـورت قانونی
از یکدیگر جدا شـده و طالق آنان برای همیشـه
ثبـت میشـود ،امـا طلاق عاطفـی بـه معنـای

یـک نوع شـکاف عاطفی و احساسـی بیـن زن و
شـوهر اسـت .به گونهای کـه زن و مـرد ،زیر یک
سـقف زندگی میکنند امـا رابطهی دوسـتانهای
بـا هـم ندارند و مدام با هم در کشـمکش و تضاد
هسـتند .طلاق عاطفـی از آسـیبهای پنهـان
محسـوب میشـود کـه در هیـچ کجـا بـه ثبـت
نمیرسـد و نمـود خارجـی نـدارد امـا مهمترین
نـوع طالق اسـت .در طالق عاطفی ،زن و شـوهر
عواطـف خـود را از یکدیگـر دریـغ میدارنـد و
احسـاس خـود را از یکدیگـر پنهـان میکننـد؛
جذابیتـی بـرای یکدیگـر ندارنـد و از کنـار هـم
بـودن ،لـذت نمیبرند.
روانشناسـان تعاریـف زیـر را برای طلاق عاطفی
بـه کار بردهاند:
طلاق عاطفـی به عنـوان انتخابی نفـرت انگیز
بین تسـلیم و نفرت از خود اسـت که زن و شوهر
هـر کـدام آن را تجربـه میکننـد کـه در آنها هر
یـک از زن و شـوهر به دلیل غمگینـی و ناامیدی
دیگـری را آزار میدهد.
طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد ،احترام و
محبت به یکدیگر اسـت .همسران بجای حمایت
از همدیگـر در جهـت آزار و ناکامـی و تنزل عزت
نفـس یکدیگـر عمـل میکننـد و هـر کـدام بـه
دنبـال یافتـن دلیلی برای اثبات عیـب و کوتاهی
و طرد دیگری اسـت.
طلاق عاطفـی ،فاصلـه عاطفـی و مشـخص و
آشـکار میان همسـران اسـت.
طالقـ عاطفی چگونه شروع میشود؟
طلاق عاطفـی معموال از شـكایت و گلهگذاری
زوجهـا نسـبت به هم شـروع میشـود .انتظاراتی
كـه گفته میشـود ولی برآورده نمیشـود درواقع
نیازهـای دوطـرف از یكدیگـر تامیـن نمیشـود.
بـه نیازهـا و خواسـتههای دیگـری اهمیـت داده
نمیشـود ،طوری كـه انگار زن و شـوهر یكدیگر
را میبیننـد ولـی صدای هم را نمیشـنوند و این
مرحلـه آغازین شـروع طالق عاطفی اسـت.
در مرحلـه بعـد نـزاع زناشـویی رخ میدهـد
انتظاراتـی كه قبلا به آرامی مطرح میشـد حاال
بـا صـدای بلنـد و داد و بیـداد بیـان میشـود و
آرامـش نسـبی جای خـود را به خشـم میدهد؛
خشـمی كـه خـود را بـه شـكلهای گوناگـون
نشـان میدهـد.
خشـم درونـی تبدیل میشـود بـه صـدای بلند،
ی بـا
پرتـاب كـردن وسـایل و برخـورد فیزیكـ 
توهیـن و تحقیـر .پـس از این مرحلـه اختالفها
بیشـتر شـده و دیوار سـكوت مابین زن و شـوهر
قـرار میگیـرد و ایـن بـه معنای شـنیده نشـدن
و ندیـده گرفتـن اسـت؛ یعنـی هـر دو در مقابل
یكدیگـر ناتـوان شـدهاند و هركـس بـه دنیـای
درونـی خـود فـرو مـیرود و دیگـر اهمیتـی بـه
طـرف مقابـل نمیدهـد كـه در نهایت بـه جایی
میرسـد كه برای یكدیگر تنهـا و تنها حكم یك
همخانـه را بـازی میكننـد و حتی جـای خواب
خـود را از یكدیگـر جـدا میكننـد.
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حسن کریمی
کارآفرین بنیاد و کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی

همـه مـا کارآفرینـان افـرادی هسـتیم کـه بایـد از اتاقهای فکرمـان بیرون آمـده و با
خلـق و پـرورش ایده ،روحیـه کارپذیری ،بنام خالقیت و نـوآوری و با هدف کارآفرینی
در مسـیر پیشـرفت و بهبـود گام بـر میداریم .همانطوری کـه میدانیم توجه مطلوب
بـه اسـتعدادها و توانمندیهـای خـود و تیـم کاری خویـش اگـر با تمریـن و تالش و
پیگیـری نیـز همراه باشـد میتواند شـرایط را بـه گونهای مناسـب برای ما رقـم بزند.
بـه طـوری کـه میتوانیـم از منابـع و ظرفیتهـای موجود اسـتفاده بهینه را بـرده و با
بهبـود شـرایط و امکانـات ،زمینـه را برای ایجاد اشـتغال و کار آفرینی فراهم سـازیم.

نقش کارآفرینی در کاهش

آسیبهای اجتماعیـ
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اینگونـه میتـوان گفـت کـه چنانچـه نگرشهـا را
مثبـت ،فرآیندها را نوآوری ،محصوالت را با کیفیت،
فروش را سـودآور و بهبود را مسـتمر نماییم و همه
اینهـا را در سـایه همـکاری ،همدلـی و هماهنگـی
و بهبـود روحیـه ،انگیـزه و افزایـش درجـه امیـد به
زندگـی انجام دهیـم ،آن موقع میتوانیم بـا تداوم و
امید بیشـتری به فعالیتهای کاری خـود بپردازیم.
از سـوی دیگـر بهبـود شـرایط فرهنگـی ،اجتماعی
و اقتصـادی و نهادینـه سـازی فرآینـد کارآفرینـی
میتوانـد ضمـن ارتقـای سـطح معیشـتی مـردم،
موجبـات بهبـود آسـیبهای اجتماعـی را فراهـم
نمایـد؛ بـه همیـن منظـور ابتـدا نسـبت به مسـاله
کارآفرینـی و شـرایط کارآفرینـان میپردازیـم.
همانطـوری کـه میدانیـم ،کارآفرینـی عبـارت از
فرآینـد خلـق چیـزی بـا ارزش و متفـاوت از طریق
تخصیـص زمـان و تلاش کافـی و صـرف سـایر
منابـع مـورد نیـاز همـراه بـا خطـرات مالـی ،روانی
و اجتماعـی اسـت؛ البتـه بایـد اشـاره نمـود کـه از
جمله دسـتاوردهای کارآفرینی منافـع و پاداشهای
مالی ،کسـب اعتبار بیشـتر و رضایت فـردی ،تیمی
و سـازمانی ،بهبـود سیسـتم مدیریـت یادگیـری و
یاددهـی ،مدیریـت فکـر ،افزایـش و بهبـود سـهم
بازار کسـب و کار ،امنیت شـغلی و امنیت اجتماعی
میباشـد .افـرادی کـه زندگـی کارآفرینـی دارنـد
ت و فرصتهـا و
بـا اسـتفاده مناسـب از نقـاط قـو 
همچنیـن ایجـاد فرصتهـای جدیـد و داشـتن
برنامههـا و اهـداف متناسـب بـا شـرایط و موضـوع
کارآفرینـی ،اقـدام بـه اداره و مدیریـت مناسـب
وضعیـت موجـود و همچنیـن آینده نگـری و آینده
سـازی بـرای کسـب و کار خویـش میکننـد .بـه
همیـن منظـور بـا نگاهی دقیق و آسـیب شناسـانه
بـه موضوع فکـر میکنند و در نتیجه پرسـشهایی
را بـرای خـود و اعضـای تحت مدیریـت خود مطرح
مینماینـد .از جملـه ایـن پرسـشها عبارتنـد از:
 مـا از زندگـی خود چـه انتظاراتی با چه شـرایط ومیزانی داریم؟
 -حداکثر کاری را که برای بهبود زندگی و سـازمان

خـود و جامعـه خویـش میتوانیـم انجـام دهیـم
چیست ؟
 آیـا از قوتهـا و فرصتهای پیش رو بهـره الزم وکافـی را میبریم؟
 آیـا بـه ضعفها و تهدیـدات کسـب و کار خویشاطلاع داریـم .از تصمیمـات و یـا اقداماتـی کـه
بـرای کار و زندگـی شـخصی خود انجـام میدهیم
آگاهیم؟
 آیـا مـا اهـداف کسـب و کار خـود را بـااندیشـهو دقـت مناسـب و در قالـب فرآیندهـای کاری و
دسـتیابی بـه ماموریت و چشـمانداز بـر میگزینیم
و دنبـال میکنیـم؟
 آیـا عارضهها یا آسـیبهای مرتبط با شـرایط کارو علـل بوجـود آورنده آنها را شناسـایی نمودهایم؟
 هـر چنـد وقت یکبـار طرحهـا و پروژههـای راکدخـود را دوبـاره مورد بررسـی قرار میدهیم تا شـاید
بتوانیم نسـبت به بهبـود آنها حرکتهـای جدیدی
را انجـام دهیم؟
 آیا از نیروی انسـانی ماهر و متخصص برای بهبودو رفع مسـایل و مشکالتمان برخوردار هستیم؟
 آیـا انگیـزه و باورهـای مـورد نیـاز بـرای رویاروییبـا مشـکالت و حـل آنهـا در بنـگاه کسـب و کار ما
وجـود دارد ؟
 آیـا افـراد ضمـن در نظـر داشـتن تجربیـات ومهارتهـای فـردی از روحیـه کار تیمـی بـرای
بهبود آسـیبها و حل مسـایل کارآفرینی برخوردار
میباشـند؟
همانگونـه کـه شـرح داده شـد بایـد از زاویههـای
مختلف به مسـاله کارآفرینی نگاه کنیم و در نتیجه
بـرای اینکه بهتر بتوانیم جایگاه کارآفرینی را تصویر
سـازی کنیم و تأثیرگذاری بیشـتر کارآفرینـی را در
بهبـود آسـیبهای اجتماعی شـرح دهیم ،نخسـت
بهتـر اسـت که بـه پرسـشهای زیر پاسـخ دهیم:
کارآفرینـان دارای چـه ویژگیهایـی میباشـند کـه
میتواننـد شـرایط کار ،زندگـی و جامعـه را بـرای
خـود و دیگـران بهتـر نمایند؟
بـرای روشـن شـدن مطلـب به ذکـر بعضـی از این

ویژگیهـا میپردازیـم:
 کارآفرینـان بـرای خـود و دیگران ارزش مناسـبیقایل هسـتند.
 آنـان به تعهدات کاری ،اخالقی و اجتماعی پایبندهستند.
 آنان کسـانی هسـتند که بـه نیروهای انسـانی بهعنوان سـرمایههای اصلی کسـب و کار خویش نگاه
میکنند.
 کارآفرینـان نقـش اساسـی در توسـعه و بهبـودفعالیتهـای اقتصـادی و بهینهسـازی فرهنگـی و
اجتماعـی جامعـه ایفـا میکننـد.
 افـراد کارآفریـن ضمـن در نظـر گرفتـن نتایـجفعالیتهـای کاری ،بـه فکـر مدیریـت فرآیندها و یا
روشهـای مناسـب رسـیدن بـه اهـداف کاری خود
هستند .
 آنان در ایجاد ،توسـعه و بهبود واحدهای کسـب وکار ،مهندسـی شغلی و بهبود شـاغل در بخشهای
مختلف نقش بسـزایی دارند.
 کارآفرینـان موجـب پویایـی و افزایش بهـره وریدر کشـور شـده و همچنین روحیه و فرهنگ سعی
و تلاش را در جامعـه بـاال میبرند و سـبب رشـد و
بالندگـی اجتماعی میشـوند.
 افـراد کارآفریـن نیمـه پرلیـوان را میبیننـد و بـاادبیـات دیگری بـه زندگی ،کار و اوقـات فراغت نگاه
میکنند .
 نـگاه کارآفرینـان بـه کار و شـرایط کاری بسـیارکامـل اسـت زیرا ضمـن در نظر گرفتـن نکات مهم
داخلـی و بیرونـی واحد کسـب و کار خـود ،اقدام به
ارزشـیابی ،تجزیه و تحلیـل ،تصمیمگیری و بهبود
مینمایند.
 کارآفرینـان افرادی خالق ،نـوآور ،هدفمند ،برنامهریز و پویا هسـتند.
همـان گونـه که گذشـت ابتـدا مبحث را بـا معرفی
کارآفرینـی شـروع کـرده و در ادامـه بـه ذکر برخی
از دسـتاوردهای کارآفرینـی پرداختـه شـد .سـپس
نمونههایـی از پرسـشهای اساسـی پیـش روی
کارآفرینـان بـا نـگاه آسـیب شناسـانه و بـه منظور

دسـتیابی به دسـتاوردهای کارآفرینی مطرح شـد و
بعد از آن جهت روشـن تر شـدن رسالت و ماموریت
کارآفرینـان ،برخـی از ویژگیهـای آنـان ذکـر
گردیـد .ایـن رونـد مـا را به سـمت و سـویی هدایت
خواهـد نمـود کـه بگوییـم در این شـرایط و بـا این
خصوصیـات ،کارآفرینـان باید چه ایدههـای بهبود و
چه بایدها و الزاماتی داشـته باشـند تا بهتر بتوانند با
مسـایل و مشکالت اساسـی برخورد مناسبی نمایند
و ضمـن رسـیدن به اهـداف مقدس خویـش ،زمینه
را بـرای تأثیـر کارآفرینـی بـر آسـیبهای اجتماعی
ببینیم.
ایدههای بهبود کارآفرینانــ
 مـا دربـاره بهبـود بـا مشـتریان و تامینکنندگانمحصـوالت خود زبـان مشـترکی داریم.
 مشتریان ما دوستان بلند مدت ما هستند. هـر یـک از مـا به طـور جمعی و فـردی متعهد بهبهبود کسـب و کار خویش هسـتیم.
 بهبـود هـدف مشـترک همه ماسـت و بـه طریقیبیـان میشـود کـه همگـی آن را میفهمیم.
 مـا به سـادگی از سـطح بهبـود عملکـرد کار خودراضـی نمیشـویم و سـعی داریـم همیشـه آن را
توسـعه دهیم.
 مـا همیشـه میتوانیـم کارهـای درسـت را انجـامدهیـم بـه شـرطی که سـعی و پیگیـری خـود را به
کار بندیم.
 ما معتقد هسـتیم بهبود با توجه به پیشـگیری ازخطاهـا و اشـتباهات بدسـت میآید ،پـس باید قبل
از بـروز مسـایل آن را پیـدا و حل نماییم.
 مـا بهبـود کارآفرینـی را در فرآیندهـا ،کاالهـا وخدمـات خـود ایجـاد میکنیـم.
 مـا بـه بهبـود مسـتمر کارآفرینی در کسـب و کارخـود اعتقـاد داریم.
 کار مـا همـان فرآینـدی اسـت کـه مسـوول آنهسـتیم و هـر مرحلـه از کار بـا پیشـرفت فرآینـد و
بهبودهـای مـورد نظـر و رضایت مشـتریان داخلی و
بیرونـی هدایـت میشـود.

 بـه کار خود عشـق بورزیم و بـه آن عالقه و اعتقادداشته باشیم.
 از کار خـود اطالعـات کامـل و بـه موقـع داشـتهباشیم.
 خواسـتههای مشـریان را بـه خصوصیـات فرآینـدکاری خـود تبدیـل کنیم.
 فرصتهای آموزشـی را برای بهینه سـازی کسـبو کار خـود ،جهت کلیه سـطوح مدیـران و کارکنان
فراهم نماییم.
 کارآفرینـی را بـرای خـود و تیـم کاری خویـشبصـورت عملـی و قابـل فهـم تعریـف کنیـم.
 کمیتـه بهبـود و حلقههـای بهبـود کارآفرینـی راتشـکیل دهیم.
 بدانیـم چـه انتظـاری بایـد داشـته باشـیم و چـهچیـزی از مـا انتظـار مـیرود.
 هدف ما باید انجام دقیق و صحیح کار باشد. اهـداف کارآفرینـی طوری تنظیم شـود که واقعیو قابلاندازهگیـری باشـد.
 سیسـتم کنترل ،اندازهگیری و بهبود کارآفرینی راطراحی ،آمـوزش و اجرا کنیم.
بایدهایـ فرآیند کارآفرینیــ
 -1بایـد خـط مشـی کارآفرینی به صورت شـفاف،
منطقـی ،قابل دسـتیابی واندازهگیری تهیه شـود.
 -2بایـد ایـن خط مشـی در برگیرنده تعهد نسـبت
بـه بـرآورده کـردن الزامـات و نیازمندیهـا ،بهبـود
مسـتمر و اثـر بخـش سیسـتم کارآفرینی باشـد.
 -3مدیـران ارشـد و میانـی و سرپرسـتان بایـد
اطمینـان حاصـل کننـد کـه خـط مشـی در همـه
سـطوح سـازمان یـا واحد کسـب و کار درک شـده،
اجـرا و حفـظ میگـردد.
 -4باید کمیته راهبری حرکت کارآفرینی تشـکیل
شـود و در فواصل زمانی مختلف نسبت به ارزشیابی
عملکـرد بخشها ،فرآیندها و افـراد اقدام نماید.
 -5کمیتـه راهبـری بایـد بـا همـکاری کمیتههـای
تخصصی تجزیه و تحلیلهای مربوط به سـازمانهای
رقیب را الگوبرداری و سـهم گزینی کرده و به اطالع

مدیران ارشـد برساند.
 -6بایـد فرهنـگ اجتماعـی کارآفرینـی بـه عنـوان
فلسـفه محـوری هر بنـگاه اقتصـادی ،بـه رفتارها و
ارزشهـای کار شـکل و رنـگ خاصـی دهـد.
 -7بـه منظور پیشـبرد و بهبـود فرآینـد کارآفرینی
بایـد زیربناهای الزم طراحی و نهادینه سـازی گردد؛
ماننـد اولویـت بنـدی در تخصیـص منابـع ،امنیـت
شـغلی مناسـب ،آمـوزش مسـتمر و دیگـر مـوارد
مرتبط.
 -8بایـد شـاخصهای کارآفرینـی بـه صـورت
سـازمانی ،بخشـی و فرآیندی تعریف ،اندازه گیری و
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرد.
 -9اهـداف کارآفرینی باید دارای زمان شـروع ،مدت
انجام و زمان پایان باشـد.
 -10مدیـران ارشـد بایـد اعتمـاد و اطمینان حاصل
کننـد کـه فرآیندهـای ارتباطـی مناسـبی در درون
سـازمان طراحـی و اجرا شـده اسـت.
 -11اثـر بخشـی فرآیندهـا باید معرف شایسـتگی،
امنیـت ،صداقت ،کیفیـت ،رضایت ،اعتمـاد و تفاهم
باشد.
 -12کارایـی فرآیندهـا بایـد معرف بودجـه ،هزینه،
سـود ،زمـان ،تـوازن و یـا تعـادل بین منابع باشـد.
 -13فرآینـد آمـوزش کارآفرینـی همیشـه بایـد به
عنـوان یکـی از فرآیندهای اصلی واحد کسـب و کار
مـورد توجه قـرار گیرد.
 -14منابـع مـورد نیـاز به منظـور طراحـی ،آموزش
و پیـاده سـازی فرآیندکارآفرینی بایـد در نظر گرفته
شـود و اختصـاص یابد.
 -15بنـگاه کسـب و کار بایـد در راسـتای رضایـت
مشـتریان ،بهبـود وضعیـت موجـود ،رضایـت همـه
ذینفعان و دسـتیابی به ماموریت و چشـمانداز واحد
کارآفرینـی وظایـف خـود را انجـام دهد.
در سلسـه مطالـب بعـدی ،بـه بررسـی مشـکالت
اساسـی کارآفرینان ،تقویت مهارتهـای کارآفرینان
و دیـدگاه آسـیب شناسـی در کارآفرینـی بـرای
رفـع مشـکالت و بهبـود مدیریـت منابع انسـانی در
کارآفرینـی خواهیـم پرداخـت.
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تربیتــ بدنی  ،ورزش و نقش آن در کاهش مشکالتـ اجـتماعی و فردی

عليرضا صفر عليزاده
دانشجوي دكتراي مديريت در حوزه تربيت بدني و ورزش

امام سجاد(ع) در رساله حقوق میفرمايد:
زندگي ماشيني ،كم تحركي و آپارتماننشيني جزو
((بـدن تـو بـر تـو حقـي دارد و حق آن اين اسـت كه آن را سـالم و نيرومنـد و مقاوم در
آفتهاي سالمتي براي افراد جامعه به حساب میآيد
برابر سـختيها و مشـكالت در كمال و نشـاط نگه داري))
كه خود آثار زيانبار اجتماعي به دنبال خواهد داشت .با
بـا توجـه به مـرور ادبيات ورزش و بهداشـت رواني میتوان رابطه ي ايـن دو پديده را از
مرور بيشتر تربيت بدني از ديدگاه اسالم وتوصيههای
دو بعـد پيشـگيري و درمان مورد توجـه قرار داد .به اعتقاد دسـتاندرکاران تربيت بدني
و بسـياري از روانشناسـان و جامعه شناسـان ،تربيت بدني و ورزش نه تنها يک وسـيله
بزرگان ،از آنجایيكه بدن انسان ابزار تكامل روح است،
بدين جهت تحقير بدن در حكم تحقير شخصيت آدمي به يـا نهـاد تفريحي نيسـت ،بلکـه به عنـوان يک ابـزار آموزشـي و تربيتي ،اهـداف رواني-
اجتماعـي فراوانـي را دنبـال میکند ،کـه اين اهـداف در توان اجتماعي و شـکلپذيري
حساب میآيد .در اسالم حفظ بدن از خطرها و آسيبها شـخصيت افـراد نقـش بهسـزايي دارد .بر اين اسـاس فعاليتهای تربيت بدنـي و ورزش
و تامين موجبات سالمت و بهداشت آن ،وظيفهاي الهي
آميختـه بـا تربيـت روانـي اسـت و هـر تجربهي حرکـت يا تغيير جسـماني يـک تغيير
يـا يـک تجربـهي روانـي را در بـر دارد .از ايـن رو شـرکت در چنيـن فعاليتهایـی از
است وتضعيف و يا تخدير بدن امري ناروا است.
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روشهـای مهـم تکامل جسـماني و رواني اسـت.
ورزش در تاميـن نيـاز افـراد ،تکامـل اجتماعـي،
کسـب صفات اجتماعـي و آگاهـي از تواناييهای
بالقـوه ي جسـماني و در شـکل گيـري ،تغييـر و
تقويـت بسـياري از تواناييهـا و ويژگيهـای
روانـي -اجتماعـي موثر اسـت.
شـرکت مداوم و مستمر در فعاليتهای جسماني
و ورزشـي بـر اسـاس رونـد يادگيـري و تکامـل
اجتماعـي ،در صفـات اکتسـابي نقـش دارد .زيـرا
سـابقه ي فعاليـت ورزشـي و کسـب مهارتهای
حرکتي ،بلکه اساسـا رواني و اجتماعي در انبوهي

از محرکهـای مثبـت و منفي ،انـواع درگيريها،
تعاملات عاطفـي و هيجانـي ،ناشـي از رقابـت و
مسـابقه میتوانـد در تعـادل و ثبـات هيجانـي،
رشـد اعتمـاد به نفـس ،تصـور بدنـي و اجتماعي
و ميـزان اجتماعـي بـودن فـرد ،نقـش سـازنده و
مثبتي داشـته باشـد.
اثـرات روانـي -اجتماعي فعاليتهای جسـماني و
ورزشـي هميشـه بيش از اثرات جسماني آن مورد
عالقـهي روانشناسـان و مربيـان آموزشـي بـوده
اسـت .زيـرا چنيـن فعاليتهایی با ايجـاد تجارب
غنـي اجتماعـي و آموزشـي رقابت به عنـوان يک
فرآينـد آموزشـي ،بـه فـرد امـکان میدهـد تـا
مهارتهـای روانـي و اجتماعـي خـود را بيازمايد.
شـرکت در چنيـن فعاليتهایـی اين امـکان را به
فـرد میدهـد تـا بـا ديگـران تمـاس مسـتقيم و
تعامـل واقعي برقرار سـازد و نيازهـاي رواني خود
ماننـد ،رقابـت ،دوسـتي ،جلـب توجـه ،مقبوليت
گروهـي و نياز به وابسـتگي ،تضاد ،ابـراز و کنترل
هيجـان ،رکـورد شـکني ،ماجراجويـي و امنيـت
را بـرآورده کنـد .سلامت روان از موضوعهایـی
اسـت کـه در اثر شـرکت در فعاليتهای ورزشـي
میتوانـد حاصـل شـود؛ چنيـن فعاليتهایـی
بهتريـن موقعيـت را بـراي درگيـري معيارهـاي
سلامت روان فراهـم میکنـد.
اگـر سلامت روان را مبنـاي احسـاس راحتـي
نسـبت بـه خـود و ديگـران تعريـف کنيـم،
معيارهـاي آن موفقيـت ،تعـادل هيجانـي،
واقعبينـي ،سـازگاري ،اجتماعي بودن و احسـاس
ارزشـمندي خواهـد بـود .بنابرايـن ورزش بـا
فعالسـازي چنين معيارهايي نه فقط به بهداشـت
جسـمي بلکـه بـه بهداشـت روانـي نيـز کمـک
میکند .احسـاس ارزشـمندي براي همـهي افراد
بسـيار مهـم اسـت و فعاليتهای ورزشـي شـايد
بتوانـد از راههـای مختلف به احسـاس مثبت فرد
از خـود و خـود پندارهـاي بهتـر در فـرد کمـک
کنـد .چنيـن احساسـي میتوانـد زمينه و بسـتر
پديـد آمـدن تغييـر و تحـول بسـياري از صفـات
روانـي -اجتماعـي فـرد شـود.
ايـن احسـاس خـوب و مثبـت در دنياي پرفشـار
امروزي بسـيار ضروري اسـت و احتمـاال در روش
زندگـي افـراد تاثيـر خواهـد گذاشـت .برخـي از
محققـان معتقدند کـه ورزش عاملي بـراي جذب
شـدن در جامعـه اسـت و امـکان فـرو نشسـتن
تنشهـای برآمـده از زندگـي را فراهـم مینمايد.
در واقـع او را در شـهروند خـوب بـودن ،اطاعـت
از قوانيـن و احتـرام بـه اصـول يـاري میدهـد
و حـس تسـلط بـر نفـس و ميهـن پرسـتي را در
وجـود انسـان تقويـت میکنـد .تحقيقات نشـان
داده فعاليتهـای بدنـي منظـم آثار بسـيار مثبت
و سـودمند ديگـري بـه دنبـال دارد کـه بـه طـور
خالصـه در زيـر بـه آن اشـاره میکنيـم:
الف) ابعاد جسـمي وفيزيكيــ :
 -1کاهـش ضربـان قلـب در حـال اسـتراحت -۲

آمادگـي قلبي -عروقـي  -۳کاهـش وزن بدن -۴
کاهـش چربي و فشـار خـون  -۵افزايـش انعطاف
پذيـري و دامنـه ي حرکتـي مفاصـل -۶افزايـش
قـدرت و اسـتقامت عضالنـي -۷برطـرف کـردن
احسـاس خستگي.
فعاليـت بدني منظم باعث میشـود بـدن به طور
اقتصـادي کار کنـد و بسـياري از عـوارض ناشـي
از بيتحرکـي را از بيـن بـرده و فـرد از ابتلا بـه
بسـياري از بيماريهـا از جملـه « :فشـار خـون،
چاقـي ،درد مفصل ،بـي حوصلگي و »...که همگي
سـکتهي قلبي را چنديـن برابر افزايـش میدهد،
مصـون بماند.
بنابراين پيشـگيري بهتـر و اقتصاديتـر از درمان
اسـت که بـا انجـام منظـم ورزش و فعاليت بدني
دسـت يافتني میشـود.
ب) ابعاد روحيـ و روانيــ :
 -1کاهـش اضطـراب و اسـترس  -۲کاهـش
افسـردگي  -۳کاهـش پرخاشـگري  -۴افزايـش
اعتمـاد به نفس و عزت نفس  -۵افزايش شـادابي
و طـراوت  -۶افزايـش تحمـل در برابر مشـکالت
(سـازگاري).
امـروزه بسـيار شـنيده میشـود کـه بعضـي افراد
دچـار افسـردگي بـوده ،در برخوردهـا پرخاشـگر
هسـتند و يـا مـدام در حالت اضطراب و اسـترس
بـه سـر میبرنـد .همـهي اينهـا بيانگـر عـدم
تعـادل روحي مناسـب در فرد اسـت کـه میتوان
بـا فعاليتهای بدني منظـم آنهـا را کاهش داده
و بـه افزايـش شـادابي ،اعتمـاد بـه نفـس ،عـزت
نفـس و تحمل در برابر مشـکالت و ...منتج شـود.
ج) ابعاد اجتماعيــ :
 -۱مسـووليت پذيـري  -۲تقويـت هدايـت و
رهبـري در خـود  -۳جامعـه پذيـري  -۴اميـد
بـه زندگـي  -۵افزايـش خـوش بينـي و اعتمـاد
اجتماعـي  -۶افزايـش همدلـي و صميميـت و
دوسـتي.
يکـي از معضالتـي کـه در حال حاضـر در جامعه
زيـاد به چشـم میخـورد ،بـي توجهي بـه قوانين
اسـت که بـراي کنترل جامعه وضع شـده اسـت.
ايـن بـي توجهي ناشـي از جدايـي فـرد از جامعه
و عـدم احسـاس تعلق به جامعه اسـت .بـا اندکي
صـرف وقت و انجـام فعاليتهای منظـم روزانهي
ورزشـي میتـوان خيلـي از ايـن محدوديتهـا را
کاهـش داد و شـرايط جامعهپذيـري را در خـود
تقويـت نمود.
در نهايـت میتـوان گفـت :ورزش و فعاليت بدني،
ضامـن سلامتي اسـت .سلامتي نيـز ناشـي از
تعادلـي اسـت کـه در ابعـاد جسـماني و روانـي و
اجتماعـي ايجاد شـود.
تعـادل ،تمامي ابعاد روحي وجسـمي شـهرونداني
قانونمـدار و پـدر و مـادران و فرزندانـي مطيـع و
جامعـه پذيـر و پايبند به هنجارهـاي اجتماعي را
بـه ارمغان خواهـد آورد.
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راستینه در نخستین همایش مشترک پیشگیری از اسیب های اجتماعی بنیاد و ارتش:

ارتش جمهوری اسالمی ایران ارتشی علمی و مقاوم است

مدیـر عامـل بنیـاد و کانـون پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعـی گفـت :ارتـش ایـران نـه
تنهـا یـک ارتـش زرهـی قدرتمنـد اسـت ،بلکه
یـک ارتـش علمـی ،مقـاوم و غیـور ،متشـکل از
فرماندهان و درجـه داران وفادار و انقالبی ،گوش
بـه فرمان رهبر ،برای سـاختن ایرانی آباد اسـت.
مصطفـی راسـتینه مدیـر عامـل بنیـاد و کانون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی در اولیـن
همایـش پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعـی
ارتـش گفـت :امـروز در حالـی بـا شـما سـخن
میگوییـم کـه کشـور در حال تحمل فشـارهای
شـدید اقتصـادی اجتماعـی اسـت .اسـتکبار
جهانـی بـا تمـام قـوا در صـدد تضعیـف روحیه
قدرتمنـد ایران اسـت و از تمام ابزارها و و سـایل
موجـود خود ،اعم از قوای نظامـی ،مجازی و نرم
در حـال بهـره گیری اسـت.
وی با بیان اینکه نیروهای مسـلح ایران پشـتوانه
ای امـن برای اقتـدار ایران هسـتند ،گفت :مردم
ایـران از نظـر نظامـی اطمینـان خاطـر دارنـد و
حتـی دشـمنان نبز این اطمینـان را دارند که در
مقابـل ایـران راهی از پیـش نخواهند برد.
راسـتینه بـا طـرح این پرسـش که مـا در جنگ
نـرم و مجـازی چه کردهایـم ،تصریح کـرد :برای
حمایـت از فرزنـدان و زنان پاک ایـران زمینمان
چـه اقداماتـی انجام دادیـم؟ برای مسـلح کردن
خانـواده و توانمنـد کردنشـان چـه تدابیـری
اندیشـیدیم؟ پیشـگیری را بـر درمـان اولویـت
دادیـم یـا درمـان را بر پیشـگیری؟ شـناختمان
در حـوزه پیشـگیری چقدر اسـت؟
مدیرعامـل بنیـاد و کانـون پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعـی بـا بیـان اینکـه ایـن را
میدانیـم که مشـکالتی بـس بزرگ و شـکننده،
داریـم تاکیـد کـرد :ایـن سـیاه نمایـی نیسـت؛
اطلاع رسـانی اسـت .همانطـور که مقـام معظم
رهبـری عنـوان می کنـد اطالع رسـانی صحیح،

33

نجـات دهنـده یـک ملـت اسـت.
وی ادامـه داد :مشـکالت اجتماعی نه بـرای ما و
نه محصول امروز و دیروز بلکه این مشـکالت در
همـه جـای دنیا بیـداد میکنند و نـوع مدیریت
و تفکـر مدیـران ارشـد یـک نظام نشـان دهنده
موفقیـت یا عدم موفقیت آن کشـور اسـت.
راسـتینه تصریـح کـرد :مـا قـدم در راهـی
گذاشـتهایم کـه میدانیـم تنهـا بودیـم ،تنهـا
ماندیـم و تنهـا میمانیـم ،مگر اینکه نگرشـی نو
در رفتارهای مدیریتی برای سـاخت کشـورمان،
آینـده بچـه هایمـان و خشـنودی رهبرمـان،
حاصـل شـود.
وی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه دسـتگاههای
متولـی آسـیبهای اجتماعـی کدامنـد و آیـا
وزارتخانههـای مشـخص بایـد امـروز ایـن کار
را انجـام دهنـد ،گفـت :بحـران آسـیبهای
اجتماعـی بـه حـدی اسـت کـه تمامـی
وزارتخانههـا و دسـتگاههای دولتـی و غیر دولتی
بایـد بـا محوریت عـزم ملـی وارد میدان شـوند.
کـه اگـر غیر از این باشـد شکسـتی سـنگین در
انتظـار ماسـت.
مدیرعامـل بنیـاد و کانـون پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعـی بـا بیـان اینکـه سـازمان
بهزیسـتی به عنـوان متولی کاهش آسـیبهای
اجتماعـی در تمامـی حوزههـا در حـال جنگـی
نـا برابـر اسـت ،افـزود :در ایـن راه پر خطـر و پر
از نامالیمتیهـا و کـج سـلیقهگریها ،جـای
مـردان بیادعـای جنـگ تحمیلـی مثل شـهید
باقریهـا ،صیـاد شـیرازیها ،همتهـا ،خالـی
اسـت .میدانیم که شـهدای ما ناظـر بر عملکرد
مـا هسـتند .میدانم کـه غواصانی که با دسـتان
بسـته به شـهادت رسـیدند نظـاره گـر اعمال ما
هسـتند .رشـادتهای آنان را نبایـد از یادها برد.
راسـتینه بـه رشـادتهای ارتـش جمهـوری
اسلامی ایران اشـاره و خاطرنشـان کرد :شیران

همیشـه هوشـیار و ناجیـان بـی ادعـای ارتـش
همیشـه و همـه جـا در کنـار مـا بـوده انـد ،بـا
دسـتور یـا بـدون دسـتور .قبـل و بعد از دسـتور
مقـام معظـم رهبری بـا قـدرت بیشـتر در کنار
مـردم بودهانـد و بـه کمـک انهـا شـتافتهاند.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه درد مـردم درد نیروهای
مسـلح و ارتـش اسـت ،ادامـه داد :بـی سـبب
نیسـت که مقـام معظم رهبری ارتـش را مردمی
تریـن نهـاد این کشـور و کلمـه طیبـه نامیدند.
لقبـی کـه تا کنـون بـرای کسـی عنـوان نکرده
اند.
راسـتینه تاکیـد کـرد :ارتـش ایران نـه تنها یک
ارتـش زرهـی قدرتمند ،بلکه یـک ارتش علمی،
مقـاوم و غیـور ،متشـکل از فرماندهـان و درجـه
داران وفـادار و انقالبـی ،گـوش بـه فرمـان رهبر،
بـرای سـاختن ایرانـی آبـاد اسـت و مـا افتخـار
میکنیـم که فرماندهـی ارتش با این دید وسـیع
و بزرگ خود و توجه کردن به مسـائل اجتماعی
کـه فقـط و فقـط در توان یـک فرمانـده تیزبین
و علمـی اسـت در کنـار دسـتگاههای اجتماعی
قـرار گرفتـه و بـا حمایـت از بنیـاد بـرگ زرینی
همچـون گذشـته در تاریـخ ایـن کشـور بـه جا
گذاشـته است.
وی در پایـان گفـت :مـا بـه نمایندگـی از مـردم
کشـور عزیزمـان و بـه عنـوان یک نهـاد مردمی
تحت نظارت سـازمان بهزیسـتی و وزارت کشور
سـوگند ادا میکنیـم کـه بـا تمـام وجـود در
کنـار ارتش خواهیم ایسـتاد و به شـما ارتشـیان
دالور قـول خواهیـم داد همانطـور که شـما ما را
تنهـا نگذاشـتید مـا نیز در کنار شـما تـا آخرین
قطـره خونمـان خواهیـم ایسـتاد .بـه شـما قول
میدهیـم نفـر بـه نفـر مـردم کشـورم و نفـر به
نفـر مدیـران موسسـات و سـازمانهای مـردم
نهـاد در کنار شـما خواهند ایسـتاد ،چون شـما
در کنارشـان ایستادید.

توانمندی خانواده ،سربازان و کارکنان پایور؛

اولویت اقدامات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

گـروه جامعه ــ فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایـران ضمن تأکید بر توجه به آسـیبهای
اجتماعـی گفـت :باید با تمـام توان در حوزه پیشـگیری از آسـیبهای احتماعی وارد شـد و
در سـه حوزه خانـواده ،سـربازان و کارکنان پایور مقتدرانـه عمل کرد ،چراکه این سـه حوزه
بسـیار مهم و توانمندسـازی آنها نقش اثرگذاری در سـازندگی کشـور ایفا میکند.

مصطفـی راسـتینه ،رئیـس بنیـاد و کانـون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی پیرامون
ارائـه برنامههـا و فعالیتهـای ایـن بنیـاد و
موضـوع پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی،
بـا سـیدعبدالرحیم موسـوی ،فرمانـده ارتش
جمهـوری اسلامی ایـران دیـدار و گفتوگـو
کرد.
سـیدعبدالرحیم موسـوی ،فرمانـده ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران در ایـن دیدار ضمن
تأکیـد بر ضـرورت ورود جدی به آسـیبهای
اجتماعی ،گفـت :یکی از مهمترین برنامههای
مـا بایـد توجـه بـه آسـیبهای اجتماعـی و
پیشـگیری از وقوع آ ن باشـد.
ایـن موضوع یکـی از نگرانیهـای مقام معظم
رهبـری اسـت .ایـن نگرانیهـا واقعـاً بـه حق

اسـت و ایـن وظیفـه مـا را در برخـورد بـا
آسـیبها دو چنـدان میکنـد.
وی در ادامـه خطـاب به رئیس بنیـاد و کانون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی گفـت:
شـما بـا تمام تـوان در حـوزه پیشـگیری وارد
شـوید و در سـه حـوزه خانـواده ،سـربازان و
کارکنـان پایـور مقتدرانه عمل کنید .این سـه
حـوزه بسـیار مهم اسـت و توانمندسـازی این
عزیـزان میتوانـد نقـش مهمی در سـازندگی
جوانـان آینده کشـورمان ایفـا کند.
مصطفـی راسـتینه ،رئیـس بنیـاد و کانـون
پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی نیـز
در ایـن دیـدار بـا بیـان موضـوع ورود بـه
آسـیبهای اجتماعـی بـه پادگانهـا و ضعف
نهادهـا و متولیـان امـر پیشـگیری در کشـور
گفـت :اینکـه چـرا ایـن اتفاقـات در حـوزه
اجتماعـی افتـاده ،در آن دخالتـی نمیکنیـم.
در عیـن حـال پیشبینـی میکنیـم ،اگـر
فعالیتهایـی که امروز در حال شـکل گرفتن
اسـت ،در ارتـش صـورت نگیـرد ،اتفاقـات
ناگـواری بـرای سیسـتم نظامـی و جامعـه
اسلامی ایـران ،روی خواهـد داد.
وی بـا بیـان اینکـه ارتـش یـک سـازمان
فرهنگسـاز در سـطح کشـور اسـت و

حضـورش در کنـار دسـتگاههای مختلـف
آموزشـی میتوانـد کفـه تـرازو را بـه سـمت
ما سـنگین کنـد ،اظهـار کـرد :از ایـن طریق
میتوانیم شـاهد کاهش چشـمگیر آسـیبها
باشـیم ،ولی متاسـفانه ایـن مردمیترین نیرو
از بودجههـای فرهنگـی بهره چندانـی ندارد و
امیدواریـم بعد از همایش بـزرگ عزم ملی که
بـا همـکاری ارتـش در ایـن حوزه انجام شـد،
بتوانیـم با همـکاری تمامـی دسـتگاهها مؤثر
عمـل کنیـم .در ادامـه ایـن برنامه ،سـرهنگ
عزیزی ،رئیس دبیرخانه پیشگیری از تخلفات
ارتـش نیز بـه ارائه گزارشـی از عملکرد ارتش
بـا همـکاری بنیـاد در حوزه آمـوزش و تربیت
مربـی و اقدامات صورت گرفتـه پرداخت .بعد
از ارائـه ایـن گزارشـات ،فرمانـده ارتش ضمن
تشـکر و تقدیـر از اقدامـات انجـام شـده ،بـه
سـخنان مقـام معظـم رهبـری درباره سـبک
زندگـی اشـاره و تأکیـد کـرد :بایـد بـا تمـام
تـوان ،فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری را
اجـرا کنیـم و بـرای توانمندسـازی خانـواده و
آمادهسـازی سـربازان و حمایـت از پایـوران،
اقدامـات الزم را صـورت دهیـد و در ایـن راه
هیـچ سسـتی بـه خودتـان راه ندهید.
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الگوهایفرهنگیــ
کـشور و کاهش
آسیبـهای اجتماعیـ

هنرمندانـ ،
ـســـینما ،
اهالی 

CINEMA

از همان روز که « برادران لومیر» دستگاه اعجاب انگیز
« سینماتوگراف» را اختراع کردند و سینما ،به عنوان
عالیترین شکل هنر قرن بیستم ،در جامعه ،شروع به
فعالیت کرد ،عشق و عالقه به هنر هفتم نیز آغاز شد و البته
بازیگران این عرصه ،به چهرههای محبوب در میان مردم
تبدیل شدند .از همان آغاز کار بود که رفتار این چهرههای
محبوب بر عالقهمندان این هنر ،تاثیرگذار بود .مردم با
شادی بازیگران شاد و با اندوه آنها در فیلمها ،غمگین و
اندوهناک میشدند.
نمونه آن دوران ،حرکات موزون «چارلی چاپلین» با آن
جنب و جوش و با آن باال و پایین پریدنها بود که خنده
را بر لبهای انسانهای مشتاق سینما مینشاند و حس
خوب آرامش را به آنها منتقل میکرد .چاپلین در آن زمان
به عنوان سمبل سینما شناخته میشد .نشانهای از یک
هنرمند که با ایدههای جدید خود در سینما ،میتواند تا چه
حد روحیه شاد بودن را در جامعه رونق دهد« .جمیز دین»،
«جینآرتور»« ،جان وین» و بسیاری از بازیگران مطرح آن
دوران به مردم آن حس را منتقل میکردند و از تماشای
بازی این بازیگران به وجد میآمدند و برای مردم یک خط
فکری مشخص ،ترسیم میکردند.
اما رفتهرفته فقط بازی بازیگران بر پرده سینما برای مردم
مالک نبود و رفتار آنها در خارج از سینما نیز برای مردم
مهم تلقی میشد .این موضوع ،تمام سینمای جهان را فرا
گرفت و سینما در کنار نمایش ،به مردم هر جامعه ایده
میداد.
در همان آغاز کا ر سینمای ایران ،مردم کشور ما ،با این
هنر ارتباطی عمیق پیدا کردند و از آن زمان که اولین فیلم
ایرانی با بازی بازیگران ایرانی روی پرده سینما رفت ،عشق
و عالقه نیز در میان مخاطب ایرانی سینما شکل گرفت .در
واقع بازیگران از همان ابتدا نیز به عنوان الگوساز جامعه در
میان مردم مطرح بودند.
چسباندن عکس بازیگر مورد عالقه به دیوار اتاق ،گفتن
تکیهکالمهای یک بازیگر در یک فیلم و نحوه لباس
پوشیدن یک بازیگر ستاره سینما ،اینها هم از عالقههای
یک مخاطب این حرفه به بازیگر مورد انتخاب خود در آن
دوران بود؛ اما اکنون شرایط به کلی تغییر کرده است.
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عامل اصلي  70درصد آسيبهاي اجتماعي

بـر اسـاس آمـار سـازمان ثبتاحـوال در سـال  ،93تعـداد کل طالقهـا به
163هـزار و  569نفـر رسـیده اسـت کـه در هر مـاه بهطور متوسـط تعداد
13هـزار و  631نفـر و در شـبانهروز چهارصـد و  40واقعـه طلاق اتفـاق
میافتـد .در هرسـاعت نیـز بیـش از  18نفـر از زوجیـن طالقشـان به ثبت
میرسـد .این آمار باال نشـانگر این اسـت که در کشـور ما حدود یکچهارم
ازدواجهـا بـه طالق ختم میشـود .این نسـبت در برخی از شـهرها به کمتر
از یکسـوم نیـز میرسـد.
در کشـور ما زنان و مردان زیادی هسـتند که تجربه جدایی از همسرشـان
را دارنـد .از طـرف دیگـر ،تعـداد قابلتوجـه طالق در کشـور باعـث افزایش
تعـداد کـودکان طلاق شـده اسـت .انجـام فعالیتهایـی بـرای کنتـرل
و کاهـش طلاق ،قسـمتی از مواجهـه بـا مسـاله طلاق اسـت و از طرفـی
بایـد بـه کسـانی که طلاق را تجربـه کردهانـد نیـز آموزشهایی ارایـه داد.
حمایتهـای اجتماعـی پـس از طلاق چـه بـرای زنان ،چـه مـردان و چه
کـودکان ضروری اسـت .طلاق حلقه مفقودهای در سـالهای اخیـر بوده و
شـاید بر این اسـاس اسـت که یک مقام مسـوول در سـازمان بهزیسـتی بر
لـزوم ایـن حمایتها بیش از پیش تاکیـد کرد .طالق ،تاثيـر رواني ،عاطفي
و اجتماعـي بـر افـراد خانـواده دارد .گاهي طلاق نه تنها در خانـواده امكان
بـروز رفتارهـاي انحرافـي در بين زن و شـوهر را افزايش میدهد ،بلكه باعث
بـروز برخـي از ايـن رفتارهـا در فرزندان نيـز میگردد.
سرنوشت زنان ،کودکان و مردان بعد از طالق
از قدیـم مهـر طلاق فقـط بـر پیشـانی زنـان میخـورد و آن قـدر ایـن
قضیـه در عـرف و اعتقـادات مردم ناپسـند مینمود که حتـی زن مطلقه از
عادیتریـن حقـوق انسـانی و رفتوآمـد در اجتماع منع میشـد .با افزایش
تعـداد طالقهـا و البتـه تغییر تفکـر و باورهای عرفـی ،امـروزه دیگر طالق
ماننـد گذشـته بـرای زنـان چهـرهای زشـت و ناخوشـایند نـدارد .بـا وجود
ایـن ،نمیتـوان منکـر مشـکالتی شـد که بـرای زنـان بعـد از جدایی پیش
میآیـد .بررسـیها نشـان میدهـد هنـوز هم بهرغم مدرن شـدن بسـیاری
از خانوادههـا ،افـکار افراد عوض نشـده و طالق ،چندان عادی نشـده اسـت.
از سـوی دیگـر ،تعـداد زیـادی از ایـن زنان فرزندانـی دارند که بنـا بر دالیل
مختلـف اعـم از بیکفایتـی یا خواسـت پـدر ،حضانـت آنها به مادر سـپرده
شـده اسـت که تامیـن مخارج زندگـی و بار اقتصـادی چه با وجود داشـتن
فرزنـد و چه نداشـتن آن بر دوش زنان مطلقه سـنگینی میکنـد .از طرفی،
کـودکان چـه در جریـان جدایی و چه پـس از آن قربانیـان اصلی اختالفات
و طالق والدینشـان هستند .زندگی در شـرایط دعوا و درگیری و کشمکش
بیـن والدیـن بهویـژه در سـنین پاییـن لطمـات جبرانناپذیـری بـر روان
کـودک وارد میکنـد و بعـد از جدایـی هـم هیچکـدام از دو طرف بـه اندازه
کـودک از انتخـاب بین دو تکیـهگاه روانی و پرکردن جـای خالی آن یکی با
دیگـری لطمـه نمیبیند .بررسـیها نشـان میدهـد کودکانی که بـا پدیده
طلاق دسـت به گریبانند بیـش از بقیه در معرض آسـیبهای روانی و ابتال
به افسـردگی و پرخاشـگری در بزرگسالی هستند.
از سـوی دیگـر برخلاف اینکه اغلب تصور میشـود مـردان بعـد از جدایی
کمتـر از زنـان بـا آسـیبهای روانـی و اجتماعـی بعـد از طلاق درگیرنـد؛

بررسـیها نشـان میدهـد مـردان بیـش از زنـان بعـد از جدایـی دچـار
آسـیبهای روحـی و افسـردگی میشـوند .بـا وجـود اینکـه برداشـتهای
اجتماعـی طلاق را بـرای مرد چنـدان نکوهیـده نمیداند و از سـوی دیگر
مـردان اسـتقالل مالـی داشـته و بعـد از طالق کمتـر مشـکالت اقتصادی
پیـدا میکننـد ،بـار روانی جدایی و تحمـل تنهایی برای مردان سـختتر از
زنـان اسـت .حمایتهـای بعد از طلاق میتوانـد روانی یا اجتماعی باشـد.
بررسـیها نشـان میدهـد زنان بیـش از مـردان از نظراجتماعـی در جریان
طلاق آسـیب میبینند درحالـی که آسـیبهای روانی طالق بـرای مردان
بیـش از آسـیبهای اجتماعـی اسـت و نبایـد از این مسـاله غافـل بود.
درحالـی کـه کـودکان هـم به لحـاظ روانـی و اجتماعـی از جدایـی والدین
آسـیب میبیننـد توجـه بـه ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در کنـار اقدامـات
مختلفی که برای جلوگیری از وقوع طالق و کاهش نرخ آن در کشور انجام
میشـود پذیرفتـن واقعیـت طالق و قبـول آن باعث میشـود آسـیبهای
ناشـی از طلاق کمتر شـود و افراد میتواننـد بدون ایجاد تنشهـای روانی
بـرای خـود و اطرافیانشـان این پروسـه را بگذرانند اما متاسـفانه در کشـور
مـا بهدلیـل طرز تلقـی غلط ،طلاق بـه عامـل فرسـایشدهنده روان برای
دو طـرف تبدیـل شـده کـه میتوان بـا این قبیـل آموزشها تا حـد زیادی
آن را کنتـرل کرد.
عوامل بروز
عوامل جمعيت شناختي:
شـامل تغييرات جمعيتي و ساختار جمعيتي در يك جامعه است .در ايران،
تغييـرات جمعيتـي بـه دو دليل عمـده باعث ايجـاد بحـران ازدواج گرديده
اسـت؛ عواملي همچـون وقوع جنگ تحميلي كه توازن بين تعـداد مردها و
زنهـا را در اثر به شـهادت رسـيدن مـردان تحت تاثير قـرار داده و همچنين
پديـده مهاجـرت كـه طي آن مردها از روسـتاها به شـهرها مهاجـرت كرده
و دخترهـای روسـتايي ،داراي موقعيـت كمتـري بـراي ازدواج گرديدهانـد؛
در واقـع سـاختار جمعيـت به اين نكتـه اشـاره دارد كـه ازدواج ،تحت تاثير
شـرايط اجتماعي و اقتصادي قـرار دارد.
عوامل فرهنگي:
از آنجـا كـه در عـرف ايران ،سـن زنـان در هنـگام ازدواج بايد كوچـك تر از
مـردان باشـد ،دليـل اين كه مـردان در مقايسـه با زنان در سـنين پايينتر،
آمادگـي تشـكيل خانـواده ندارنـد ،بنابرايـن سـن ازدواج ،خود به خـود باال
میرود.
يك عامل فرهنگي ديگر پديده فرار مغزهاسـت .متاسـفانه فرهنگ و عرف
و قوانيـن ايـران مشـوق نخبـگان و فرهیختـگان مـرد ،بـه خروج از كشـور
اسـت ،در حالـي كـه براي نخبـگان و فرهیختـگان زن محدوديت زا اسـت؛
گسـترش تجملگرايـي و ارزشهـاي مادي نيز تا حد زيـادي بر روي مالك
همسـرگزيني تاثير گذاشـته اسـت ،به طوري كه يكي از فاكتورهاي اصلي
بـراي انتخـاب همسـر ماديات اسـت و اين طبيعي اسـت كه جوانـان براي
بدسـت آوردن دارايـي نيـاز به پيـش زمينههایـی چون تحصيلات ،زمان،
موقعيـت شـغلي و ...دارند .همه ايـن عوامل در افزايش سـن ازدواج و پديده
بحـران ازدواج موثرند.
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آسیبـهایاجتماعی


زاییده استرس های دوران کودکیـــــ

مصطفی راستینه
مدیر عامل بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی

بایـد بر اسـاس ابعاد ذهنـی و معصومیت
بچـه بـا آنهـا حـرف زد .در برخـورد بـا
پدیدههـای تلـخ اجتماعـی هـم باید به
سـؤال کـودک بـا زبـان قصه پاسـخ داد
تا هـم کـودک قانـع شـود و بـه جوابی
کـه دنبـال آن میگـردد برسـد و هم از
شنیدن پاسـخ ،احسـاس ناراحتی نکند
آسـیبهای اجتماعـی زاییـده اسـترس و
نگرانیهایـی اسـت کـه از دوران بچگـی در
گوشـهای از ذهـن بچههـا باقـی مانـده اسـت
و ایـن اسـترس ،گاهـی خـود را بـا خطاهـا
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و ناهنجاریهایـی نشـان میدهـد کـه هـم
بـرای جامعـه و هـم بـرای فـرد و خانـوادهاش
مشـکلآفرین میشـود .آنطـور کـه مدیرعامل
بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای
اجتماعـی ایـران میگویـد ،تنهـا موضوعی که
در خانوادههـای ایرانـی بـه آن توجه نمیشـود
سلامت روانـی و دوری از تنشهـای جامعـه
اسـت؛«خانوادهها همـواره در معـرض دریافـت
اطالعاتـی هسـتند که خوشـایند نیسـت .این
اطالعـات از طریـق رسـانهها و شـبکههای
مجـازی در اختیـار آنهـا قـرار میگیـرد.
متأسـفانه والدیـن نمیداننـد هنـگام دریافـت
چنیـن اطالعاتـی بایـد چـه اقداماتـی انجـام
دهنـد تـا فرزنـدان آنهـا از آسـیبهای روانـی
ناشـی از دریافـت دادههـای مختلـف در امـان
بماننـد یـا کمتر آسـیب ببیننـد .ایـن موضوع
ناشـی از نبـود آمـوزش درسـت نحـوه زندگی
کـردن بـه خانوادههاسـت ».بـه گفته مصطفی
راسـتینه ،نظـام آموزشـی مقصر اصلـی ناتوانی
مـردم در مواجهـه با پدیدههـای تلخ اجتماعی
است؛«سیسـتم آموزشـی هرگز به این موضوع
فکر نکرده اسـت کـه به تعلیمگیرنـدگان خود
یـاد بدهـد هنگام مواجهـه با اخبار ناخوشـایند

چـه واکنشـی داشـته باشـند .نبـود چنیـن
آموزشهایـی ،اسـترس و اضطـراب جامعـه را
از سـوی والدیـن بـه خانـه منتقـل و بچههـا را
درگیـر خـود میکنـد؛ بچههایـی کـه قـرار
نیسـت در سـنین آغـاز زندگـی خـود بـا ایـن
حجـم از اضطراب روبهرو شـوند و زندگیشـان
دسـتخوش آسـیب شـود».
اتفاقـات را بـا دید خود تجزیـه و تحلیل
نکنید
مدیرعامـل بنیـاد و کانـون پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعی ایـران ،به عـادت ایرانیان
در اظهارنظـر دربـاره مسـائل مختلـف اشـاره
میکنـد و میگویـد چنیـن رویـهای منجـر به
ایجـاد تنـش در خانواده میشـود؛ «متأسـفانه
والدیـن به محض مواجه شـدن با اخبـار ناگوار
یـا ناخوشـایند ،بـه جـای کنتـرل و مدیریـت
موضوع ،شـروع به ارائه تجزیـه و تحلیل رویداد
درجمـع اعضـای خانـواده میکننـد .بچهها در
سـنین مختلف حتی تا 15سالگی قادرنیستند
ایـن تجزیه و تحلیلهـا را درک و تحمل کنند
یا خود تحلیلی از اتفاق رخ داده داشـته باشـند.
ایـن ناتوانـی در تجزیـه و تحلیـل دادهها باعث
ایجـاد اسـترس در کـودک میشـود بهگونهای

کـه او احسـاس میکنـد در جمـع خانـواده
فـردی ناتـوان و ضعیـف اسـت ».راسـتینه ادامه
میدهـد«:در بسـیاری از مـوارد ،خانوادههـا در
بحرانهـای اجتماعـی قضاوتهـای ناعادالنـه
میکننـد .قضاوتهـای نادرسـت بـر فـرد و
فرزنـدان آنهـا اثـر منفـی گذاشـته و بهترتیـب،
نتیجهگیـری نادرسـت از یـک رویـداد را منجـر
میشـود .بچههـا بهدلیـل همیـن تحلیلهـا،
دچـار اسـترس شـده و نمیتواننـد از وقایـع
پیرامونشـان درک روشـنی پیـدا کننـد .همیـن
بیاطالعـی منجـر بـه بـروز تـرس در آنها شـده
و اثـرات منفی بـر روان آنها میگذارد» .راسـتینه
معتقد اسـت مـردم در برخورد بـا پدیدههای تلخ
اجتماعـی بایـد از چند مهـارت خاص برخـوردار
باشند؛«داشـتن سواد رسـانهای ،سواد اجتماعی و
نیز مهـارت برخورد درسـت بـا پدیدههایی که با
آن روبـهرو میشـویم ضـروری اسـت.
اینکه شـاهد جامعـهای ملتهب هسـتیم و مردم
بـا هر اتفاقی وارد خیابان میشـوند نشـاندهنده
ایـن اسـت کـه قـادر نیسـتیم تفکـرات خـود را
مدیریـت کنیـم .ایـن ناتوانـی در مدیریـت تفکر
اتفاقـی ناگوار اسـت کـه بایـد آن را تمرین کنیم
تـا فرزندانمـان کمتـر از التهابـات درون جامعـه
آسـیب ببینند».

نمیتوانیـم بچههـا را از دریافـت اخبـار
محـروم کنیم امـا...
برخـی بـر ایـن باورنـد کـه بـرای جلوگیـری از
وارد شـدن تنشهـای فکـری ناشـی از التهابـات
جامعـه و اخبـار منفی ،باید سـطح انتشـار اخبار
منفـی در رسـانهها کم شـود تا کـودکان با اخبار
منفـی کمتری روبهرو شـوند .برخلاف این نظر،
مدیرعامل بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای
اجتماعـی ایـران معتقـد اسـت رسـانهها کارکرد
خـود را دارنـد و محـدود کـردن آنهـا در انتشـار
اخبـار ،کار عاقالنـهای نیسـت؛ «نمیشـود مـدام
بگوییم رسـانهها اخبارخـوب پخش کنند .مگرما
چـه انـدازه کار خـوب کردهایم و چه انـدازه خبر
خـوب داریـم که بخواهیـم در قالب رسـانهها آن
را بـه مـردم بـرای تقویت نشـاط اجتماعـی ارائه
کنیـم؟ مـا کاری نکردهایـم که بخواهیـم با بیان
آن باعـث ایجاد شـور و نشـاط در مردم شـویم».
راسـتینه میگویـد «:همه میگوینـد چرا صفحه
حوادث رسـانهها تا این انـدازه مخاطب و طرفدار
دارد .مگـر مـا در حـوزه خبرهـای بانشـاط کاری
توسـو و نـگاه مردم
کردهایـم کـه بخواهیـم سم 
را از صفحه حوادث رسـانهها به سـمت خبرهای
خـوب جلـب و جذب کنیـم؟» .به گفته ایشـان،
رسـانهها کار خـود را به درسـتی انجـام میدهند
و نبایـد انتظار داشـت بـه بهانه حفـظ خانوادهها
رسـانه را محـدود کرد؛«رسـانهها ذهـن مـردم را
خـراب نمیکننـد ،ایـن نبـود آمـوزش درسـت
در نظـام آموزشـی کشـور اسـت کـه ذهـن افراد
را خـراب کـرده اسـت .رسـانهها بایـد و موظفند
اخبـار را بـه درسـتی بـه مـردم منتقـل کننـد
امـا اینکـه مـردم در خانـه خـود بـا ایـن خبرهـا
چطـور برخـورد میکننـد و اینکـه اصلا مـردم
مـا مفهـوم سلامتروان را میداننـد و مفاهیـم
آن را درک میکننـد یـا نـه ،موضوعی اسـت که
بهنظرمیرسـد جـواب آن منفی اسـت .سیسـتم
آموزشـی در فراینـد کاری خـود بـد عمـل کرده
اسـت و بهگونـهای افـراد جامعـه را بـار آورده که
بـه واسـطه آمـوزش نـدادن بچههـا ،بـر سـبک
زندگی آنها اثر منفی گذاشـته اسـت .این سـبک
زندگـی بچه و خانواده را مضطرب کرده و کسـی
نمیدانـد بـا ایـن موضـوع بایـد چطـور برخـورد
کند».
داسـتانهای تلـخ امـروز را بـا زبـان قصه
توضیـح دهید
بچههـا مانند بزرگسـاالنی که بر اسـاس تمایالت
فـردی خود دسـت بـه تحلیـل دادههـا میزنند،

قـدرت تجزیـه و تحلیـل موضوعـات را ندارنـد
و نمیداننـد چـرا یـک مسـئله اتفـاق افتـاده
اسـت .مدیرعامـل بنیـاد و کانـون پیشـگیری
از آسـیبهای اجتماعـی ایـران معتقـد اسـت
بایـد مسـائل روز جامعـه را بـه انـدازه درک و
قـدرت پذیـرش ذهـن بچههـا بـه آنهـا بـا زبانی
غیرمسـتقیم توضیح داد؛ «قرار نیسـت بچهها از
همهچیـز خبـر داشـته باشـند.
وقتـی کـودک از والدینش سـؤال میکنـد که از
نوسـال
کجـا آمـدهام؟ قرارنیسـت بـه بچه کمس 
ششسـاله همـه مسـائل را توضیـح داد .بایـد در
پاسـخ به این سـؤال یا سؤاالت مشـابه ،بر اساس
توانایـی ذهنـی و قـدرت پذیـرش کـودک بـه او
در قالـب داسـتان و قصه پاسـخ داد .قرار نیسـت
بچه در سـن و سـال کم ،به پاسـخ همه سـؤاالت
خـود برسـد .بنابراین بایـد بر اسـاس ابعاد ذهنی
و معصومیـت بچـه با آنها حـرف زد.
در برخـورد بـا پدیدههای تلـخ اجتماعی هم باید
بـه سـؤال کودک بـا زبان قصـه پاسـخ داد تا هم
کـودک قانـع شـود و بـه جوابـی کـه دنبـال آن
میگردد برسـد و هم از شـنیدن پاسـخ ،احساس
ناراحتی نکند».
نگذارید غم باقی بماند
روانشناسـان توصیـه میکننـد کـه از گروهـای
حمایتگر اجتماعی اسـتفاده شـود؛ یعنی کسانی
کـه داغدیـده هسـتند دور هـم جمع شـوند و به
هـم دلـداری دهند تا با این روش بار غم کسـانی
که مسـتقیما درگیـر موضـوع بودهاند کم شـود.
افـراد خانـواده باید بهصورتـی غم خـود را بیرون
بریزنـد و بهگونـهای پیـش نـرود کـه ایـن غم در
فـرد باقـی بماند کـه در آینده اثـرات منفی خود
را در رفتارهـا و گفتارهـای افـراد نمایان کند
سیسـتم آموزشـی هرگـز بـه ایـن موضـوع فکر
نکـرده اسـت کـه بـه تعلیمگیرنـدگان خـود یاد
بدهـد در هنگام مواجهه با اخبار ناخوشـایند چه
واکنشـی داشـته باشند.
نبـود چنیـن آموزشهایـی ،اسـترس و اضطراب
جامعـه را از سـوی والدیـن بـه خانـه منتقـل و
بچههـا را درگیـر خـود میکنـد؛ بچههایـی کـه
قـرار نیسـت در سـنین آغـاز زندگی خـود با این
حجـم از اضطـراب روبـهرو شـوند و زندگیشـان
دسـتخوش آسـیب شود
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بیمـاری اعتیـاد یـا وابسـتگی ،یکـی از پیچیدگیهـای زندگـی بشـر
امـروز بـه حسـاب میآیـد .ایـن بیمـاری ابعـاد بسـیار گسـترده فـردی،
خانوادگـی ،محیطـی و اجتماعـی شـناخته شـده دارد و به همـان میزان
دارای ابعاد ناشـناخته و کشـف نشـده دیگری اسـت .در سـالهای بسیار
دور اعتیـاد را صرفـا مصـرف مـواد و فقـط یـک نـوع بیماری و وابسـتگی
جسـمی میپنداشـتند و تصـور میکردنـد فقط بـا قطع مصـرف و دوری
جسـتن فـرد از مواد مصرفـی ،اعتیاد برطرف میشـود ولی عـدم موفقیت
مانـدگاري در قطـع مصـرف و بازگشـت مجدد فـرد به مصـرف ،این تصور
را بـا شکسـت مواجـه کرد.
بـه مـرور و بـا پیشـرفت علـوم در حوزههـای مختلـف و بـه طبـع آن علم
و دانـش شـناخت اعتیـاد ،جنبـه روانی ایـن بیماری توجـه متخصصین به
ویـژه روانشناسـان را به خـود جلب کرد .متخصصان درمان؛ اذعان داشـتند
غیـر از مسـاله جسـمی عوامـل روانی زیادی درشـکلگیری بیمـاری اعتیاد
نقـش دارنـد و گروهـی از پزشـکان و روانپزشـکان نیـز تالشهـا و خدمات
شـایانی در درمـان اعتیـاد داشـتند؛ ولـی بـاز درمـان کامـل وکافـی نبود و
بـا شکسـت مواجه میشـد .گذشـت زمـان پیاپی ابعـاد تـازه و پیچیدهتری
از ایـن گسـتردگی را بـه رخ بشـریت کشـید .چـرا کـه صرفـا پرداختـن بـه
قسـمت جسـمی و روانی فرد بیمار ،باز هم پاسـخگو نبـود .این متخصصین
فقـط اعتیـاد را از منظـر فردی مـورد توجه قـرار داده بودنـد و از فاکتورهای
خانوادگـی ،محیطـی ،اجتماعـی و عوامـل دیگـر غافـل بودنـد .چـرا کـه
گسـتردگی و چنـد وجهـی بـودن این پدیـده فرا تر از آن اسـت که بـا نگاه و
درمـان تک بعـدی بتـوان بـه آن پرداخت.
از سـالها پیـش کـه موضـوع اعتیـاد در جوامـع تبدیـل بـه معضـل شـد و
اندیشـمندان و درمانگـران را بـه فکـر پیـدا کـردن راه حـل بـرای آن وادار
کـرد ،متخصصیـن زیادی از جمله آسـیب شناسـان ،پزشـکان ،روانشناسـان،
روانپزشـکان ،پژوهشـگران ،متخصصیـن علـوم اجتماعـی ،سیاسـتمداران،
صاحـب نظـران فرهنگـی و مذهبـی و ...بـه کاوش و جسـتجوی راه حلهای
آن پرداختنـد و هرگروهـی از منظـر خود آن را بررسـی و نامگـذاری کردند و
بـه ارایـهی راه حـل پرداختنـد .بـا توجه بـه گسـتردگی و چند بعـدی بودن
ایـن پدیـده بـه نظـر میآیـد کـه از یـک منظـر نمیتـوان بـه آن پرداخت و
بـه درمـان آن رسـید چـرا کـه جـدا از ویژگیهای فـردی با گسـتردگیهای
خـاص خـود عوامـل خانوادگی ،اجتماعـی ،فرهنگی ،سیاسـی و ...زیـادی در
بـروز آن و در نتیجـه در درمـان آن موثر و مهم هسـتند و غفلت از این عوامل
باعـث شکسـت در درمـان یـا عقیـم مانـدن درمان میشـود.
از بعـد فـردی و سببشناسـی ،نظریههای قابـل تاملی وجـود دارد؛ مثل بعد
وراثـت و ژنتیـک یـا نظریـهای که اعتیـاد را به طـور کامل مرتبط بـا اختالل
سیسـتم اعصـاب مرکـزی میداند یـا نظریاتی کـه بعد اختالالت جسـمی و
هورمونـی و ...را مهـم میدانـد .همـه ایـن نظریههـا و درمانهـا قابـل تامل
و قابـل احتـرام اسـت ولـی صرفا بعد فـردی اعتیاد را نشـانه گرفته اسـت؛
در صورتـی کـه مـا معتقدیـم اعتیـاد فراتـر و گسـتردهتر از بعـد فـردی
اسـت و عوامـل خانوادگـی ،محیطی
و اجتماعـی و ...هـم در
بروز ،شـهود،
تـداوم و

درمـان آن کاملا تاثیرگزار اسـت .در واقع در مواجهه بـا پدیده اعتیاد
و درمـان آن بایـد عوامـل زیـر را در نظـر بگیریـم:
ابتـدا یادمـان نـرود کـه با یـک انسـان روبرو هسـتیم انسـانی که بنا
بـه هـر دلیلـی بیمار شـده و هـر فرد بیمـاری نیازمنـد نگاه انسـانی،
محبـت ،توجـه و کمـک اسـت .باید از منظـر درسـتی آن را ببینیم و
نـگاه درسـت و واقعبینانـه نسـبت به اعتیـاد و فرد معتاد پیـدا کنیم،
عوامل شـکلدهنده و بازدارنده اعتیاد را بشناسـیم ،تشخیص درستی
درمـورد انتخـاب روش درمان داشـته باشـیم ،ابعاد مختلـف اعتیاد را
بشناسـیم ،عوامـل خطرسـاز و محافظـت کننـده را شناسـایی کنیم،
درمـان مناسـب را انتخـاب کنیـم ،برنامهدرمانی را به شـکل درسـت
و کامـل اجـرا کنیـم و بسـیار مهـم اسـت کـه از مداخلـه افـراد غیـر
متخصـص در درمـان جلوگیری کنیم.خیلی اوقات افـراد خانواده خود
را در جایـگاه درمانگـر قـرار داده و بیمـار را مجبـور بـه درمانهـای
غیراصولـی میکننـد یا متاسـفانه کسـانی به غلـط در درمـان اعتیاد
مداخلـه و اقـدام مینمایند.
دقت داشـته باشـیم که بعضی از این افراد کسـانی هسـتند که تجربه
قطـع مصرف موفق داشـتهاند .این افراد برای ما بسـیار قابل سـتایش
و احتـرام هسـتند ولی نکته اینجاسـت که خیلی از ایـن عزیزان فقط
تجربـه حضـور در گروههـای خودیـاری دوازده قدمـی یـا گروههـای
دیگـر را دارنـد و فقط برحسـب تجربه خـود در قطع مصـرف و تداوم
پاکـی مـوادی مثـل کـراک هروئیـن و ...با نیـت خیر ،قصـد کمک به
یـک معتاد را دارند؛ ولی درمورد مسـایل روانشـناختی و روانپزشـکی
اعتیـاد که در بحث شیشـه بسـیار مهم اسـت تخصص ندارنـد .بعد از
سـیر مراحـل درمانـی تخصصـی و زمانـی که یـک بیمار بـرای تداوم
پاکـی و حضور در جلسـات خودیـاری آمادگی پیـدا میکنند بهترین
افـراد کمـک کننـده افـراد ذکـر شـده هسـتند ولـی تـا قبـل از این
مرحلـه کـه صحبـت از شـروع درمـان و قطع مصـرف میکنیـم این
دوسـتان نمیتوانند کمک مناسـبی باشـند.
یـک مثال سـاده را در نظر بگیریم :کسـی که فقط یکبـار آن هم پنج
سـال پیـش ،اقـدام بـه سـاخت خانه کـرده اسـت نمیتواند بـه اندازه
یک مهندس سـاختمان سـاز متبحر اشـراف تجربه و تخصص داشته
باشـد او فقـط یکبـار بـرای خـود خانه سـاخته و این دلیل نمیشـود
کـه بتوانـد بـرای همـه ساختمانسـازی کنـد .در تشـخیص و درمان
اعتیـاد به شیشـه عوامل بسـیار زیـادی بایـد در نظر گرفته شـود که
در مباحـث دیگـر ایـن کتـاب به آنها اشـاره میشـود و بنـا بر همین
دالیـل اصـرار داریـم کـه مراحـل قطع مصـرف و درمان فقط توسـط
متخصـص انجـام شـود نه کسـانی کـه تجربه قطـع مصـرف موفق یا
ناموفق داشـتهاند.
اینگونه مداخالت نسـنجیده ،آسـیبهای جدی به بیمـار وارد کرده و
حتـی ممکن اسـت او را کاملا از درمان فراریدهـد .اگر ندانیم بیمار
از چـه چیـزی رنـج میبـرد و علـت یا علـل اصلی بیماری او چیسـت
نمیتوانیـم راهـکار و روش درمان مناسـب را بکار ببریم.
در کنار شناسـایی علل اصلی شـکلدهندهی بیمـاری فعال یا مصرف

مـواد ،علـل تاثیر گـزار مهم دیگری هـم وجود دارد که جـزو ابزارهای
کمـک کننـده در درمـان یـا برعکـس ،جـزو موانـع درمان محسـوب
میشـوند؛ بـه طور مثـال عوامل محیطی بیمـار ،آگاهی افـراد خانواده
نسـبت بـه اعتیـاد و درمان آن ،حمایـت اصولی خانـواده از بیمـار و...
بایـد بـه این عوامل مهـم پرداخـت و آنها را نادیـده نگرفت.
واقعیت این است که:
اعتیاد فقط یکـ واژه نیست.
اعتیاد فقط یک نابهنجاری نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل اخالقی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل جسمی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل روانی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل فردی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل پزشکی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل اجتماعی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل فرهنگی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل اعتقادی نیست.
اعتیاد فقط یک مشکل تربیتی نیست.
اعتیاد فقط مشکل فرد معتاد به تنهایی نیست.
اعتیاد فقط مشکل آموزشی و پرورشی نیست و...
بیمـاری اعتیاد تقریبا همه این موارد شـناخته شـده بـه عالوه خیلی
عوامل شـناخته شـده و ناشـناختهی دیگر را شامل میشـود .در واقع
مجموعـه کاملـی از عوامـل فـردی ،خانوادگـی ،اجتماعـی و محیطی
اسـت .خانوادههـا خیلـی اوقـات اعتیاد را به عنوان یک مسـاله سـاده
در نظـر میگیرنـد و راه حـل آن را قطـع مصـرف میداننـد و در
باورشـان بـر این نـگاه نادرسـت اصرار دارنـد که همه اعتیادها شـبیه
هـم و راه حل آن هم یکی اسـت .درسـت اسـت کـه در کلیت اعتیاد،
اعتیـاد اسـت ولی علل شـکل دهنـده بیمـاری ،عوامل بازدارنـده ،نوع
مـاده مصرفـی ،مقـدار آن ،نحوه مصـرف ،محیط مصرف ،جنسـیت و
سـن فرد بیمـار ،ویژگیهای فـردی و شـخصیتی او و ...نادیده گرفته
میشـود.
بـر اسـاس تجربیـات عملـی متخصصین موسسـه آوای مهـر وطن و
الگویی که توسـط این موسسـه در سـال 1390جهت درمان شیشـه
طراحـی و اجرا شـد که عملا منتج به موفقیت چشـمگیر در درمان
شیشـه شـده اسـت به توجه با نظریات و راهکارهای موجود شـیوهای
نـو و قابـل فهـم ارایـه نماییـم و همچنیـن از اسـتفاده از واژههـای
نامانـوس و لفاظـی اجتناب کنیم .با رشـد چشـمگیر و روز افزون مواد
اعتیـادآور و اعتیـاد کتابهای تخصصـی زیادی به نـگارش درآمده و
کمتـر شـاهد کتابهـای سـاده و کاربـردی بودهایـم اکثـر کتابهای
موجـود جنبـه تخصصـی و تحقیقـی دارد ،پس سـعی کردهایـم فارغ
از طـرح مسـایل علمـی و بحثهای روانشناسـی که خـارج از حوصله
مخاطـب اسـت موضوعاتـی را مطـرح کنیـم کـه بیشـتر بـه کسـب
آگاهـی و رسـیدن به راهکارهـای عملی جهت رهایـی از مصرف مواد
محرک (شیشـه) منتج شـود.
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خشونتـ در خانوادهـ

چرا زخمهایـ
خشونتـ خانگیـ مرهم ندارد؟
رهایی از آسیبهای اجتماعی چون خشونت خانگی در ایران،
بیش از طرح راهكارهای شعاری ،به پذیرش مساله ،شناسایی
ریشههای آن و بكارگیری سیاستهای كارشناسی شده نیازمند
است .طی روزهایی كه گذشت در رسانهها از اعظم و دختران
خردسالش خواندیم و شنیدیم كه  21روز گرسنه و تشنه به دست
ِ
سرپرست معتاد خانواده به سختترین شكل ممكن شكنجه
شدند .این داستان همچنان با روایتهای تكاندهنده اعظم،
اعترافهای مرد شكنجه گر و خبرهایی از وضعیت پرونده او ادامه
دارد و اینچنین برگهایی از دفتر ناتمام خشونت و آزار زنان و
كودكان در خانواده ورق میخورد.
نخستین بار نیست كه چنین خبرهایی را میشنویم .آرشیو صفحههای
اجتماعی و حوادث روزنامهها را كه ورق بزنیم نمونههایی بسیار از
زنان و كودكان را میبینیم كه قربانی خشونتهای خانوادگی شدهاند.
در البه الی خبرهای مربوط به حوادث چهارشنبه سوری اسفند ماه
پارسال ،شكنجه مرگبار اعضای خانوادهای به دست مر ِد خانه را شنیدیم؛
شكنجهای كه پسر خانواده را به كام مرگ فرستاد و دختربچه بی گناه را
با زخمهای بسیار به حالت كما فرو برد.
فروردین ماه پارسال بود كه سمیه و فرشتگان كوچكش رعنا و نازنین
در آتش خشم اسیدی پدر خانواده سوختند ،مادر به آسمان پر كشید و
كودكان ماندند با غم سنگین بی مادری و كابوس ستم مردی كه عنوان
پدر را یدك میكشید.
مرگ نوعروس  17ساله زیر شكنجههای شوهر ،به آتش كشیدن همسر
و  ...همه و همه سوگ نوشته و رنجنامههایی هستند كه در گوشه و كنار
جامعه اتفاق میافتد و بازخوانی آنها ،دل هر انسانی را به درد میآورد؛
اما مگر میشود این همه خشونت را دید و بی تفاوت بود و دم نزد.
اگر چه آمار رسمی و دقیقی از میزان خشونت خانگی در كشور منتشر
نمیشود اما خبرهایی كه از رسانهها در این باره به گوش میرسد از آمار
تامل برانگیز این پدیده حكایت دارد .برخی حتی میگویند شكلهای
اعمال زور و خشونت در خانوادهها نیز دگرگون و هولناك تر از گذشته
شده است تا جایی كه گاهی روانشناسان و آسیب شناسان از پیشبینی
آن باز میمانند.
به راستی علت چیست؟ چرا آمار خشونت خانوادگی در كشور رو به
افزایش است؟ كارشناسان و پژوهشگران بسیاری تالش كردهاند این
موضوع را بررسی كنند و تاكنون راهكارهای متعددی را برای رفع این
مساله ارایه دادهاند اما همچنان میبینیم هانیهها و هدیههایی كه به جای
ِ
دست نوازش ،سیلی ستم میخورند و اعظمها و سمیههایی كه قربانی
بدگمانی و خماری همسرانشان میشوند.

41

متاسفانه همه خشونتهای خانگی در ایران رسانهای نمیشوند اما شاید
اگر گوش هایمان را تیزتر كنیم از میان كوچه پس كوچههای شهر،
فریادهای خفته و نالههای پُردرد زنان ،كودكان و گاه مردانی را بشنویم
زخمی تازیانههای خشم شده است.
كه جسم و روان شان
ِ
روانشناسان ،جامعه شناسان ،فعاالن حقوق زنان و كودكان و مسووالن
دستگاهها و نهادهای همپیوند با امور خانواده ،بیش از هر چیز از اعتیاد،
به ویژه اعتیاد به مصرف مخدرهای صنعتی ،به عنوان یكی از مهمترین
علتهای خشونت خانگی یاد میكنند ،اما هیچ از خود پرسیدهایم كه
اعتیاد از كجا ریشه میگیرد؟ چه كسی باید از مشكل گرایش فزاینده به
مصرف مخدرهای صنعتی و آمار باالی معتادان و كارتن خوابان در جامعه
گره بگشاید؟
پای سخن هر كارشناس یا مسوولی كه مینشینیم ،از آموزش،
فرهنگسازی ،مشاوره خانواده و ...به عنوان راهكارهای پیشگیری از
گسترش آسیبهای اجتماعی چون خشونت خانگی نام میبرد اما
چرا با وجود این راهكارها ،خشونت خانگی همچنان ابعاد گسترده تر و
وحشیانهتری به خود میگیرد تا جایی كه حاال پای شكنجه یك زن آن
هم نزدیك به یك ماه به میان آمده است.
تلخی این ماجرا زمانی بیشتر میشود كه گاه قربانیان این پدیده كه
بیشتر زنان و كودكان هستند ،زیر فشار شكنجه و خشم همسر یا
سرپرست خود جانشان را نیز از دست میدهند .چه دستگاهی باید به
این وضعیت رسیدگی كند؟ چه كسی باید پاسخگوی دردها و رنجهایی
باشد كه به جسم و روان قربانیان شكنجه خانگی وارد میآید؟
پرسش دیگری كه به ذهن میرسد اینكه چرا قوانین ما به ویژه در
حوزههایی مانند حقوق اجتماعی ،پیشگیرانه و جرم زدا نیست؟ چرا
جامعه نسبت به این آسیبهای اجتماعی بی تفاوت است؟ چرا برخورد با
این آسیبها ،اورژانسی و گذرا است؟
در پاسخ به این پرسشها آنچه به ذهن متبادر میشود ،آن است كه با
وجود تالش سازمانهایی چون سازمان بهزیستی در حمایت از زنان و
كودكان آسیب دیده از خشونت ،این حمایتها كافی نیست.
زنان و كودكانی كه در خانواده خود خشونت میبینند باید آگاهی و
اطمینان داشته باشند كه بیرون از محیط خانه از آنان حمایت میشود.
حمایت از آسیب دیدگان خشونت به نوعی نوشدارو پس از مرگ سهراب
است ،گویا فراموش كردهایم كه عالج واقعه قبل از وقوع باید كرد.
آسیبهایی همچون اعتیاد و خشونت خانگی یكباره به وجود نمیآیند كه
با نسخه مقطعی و اورژانسی درمان شوند بلكه اینها زخمهایی كهنهاند
كه هر از گاهی سر باز میكنند و قربانی میگیرند .پیش از چارهجویی
برای این مسایل باید آنها را به خوبی شناسایی كنیم كه از كجا ریشه
میگیرند ،سپس برای سوزاندن و خشكاندن ریشهها دست به كار
شویم .این در حالی است كه در چند سال گذشته ،با وجود رشد فزاینده
آسیبهای اجتماعی در جامعه ،برخی مسووالن و متولیان ،فقط به شعار
و بیان راهكارهای بدون پشتوانه و غیر كارشناسی اكتفا كردند.
كوتاه سخن آنكه ،خشونت خانگی در ایران ،معلول هر علتی كه باشد،
یك چالش اجتماعی ساختاری است كه برای درمان آن نیز باید
ساختاریاندیشید .شعار برای جامعه ما راه به جایی نمیبرد.
شاید گام نخست در این مسیر آن باشد كه مسووالن دولتی و متولیان
امور خانواده وجود آسیبهای اجتماعی چون خشونت خانگی را بپذیرند
و به نفی این آسیبها در جامعه نپردازند.
رویكردی به دور از واقع بینی كه خود یكی از علتهایی است كه چاره
جویی و رهایی از آسیبها را دشوار ساخته است.
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طلاق در لغـت ،بهمعنـاي رهـاشـدن و در اصطلاح زندگـي امـروز،
بيانگـر خاتمه دادن به زندگي مشـترک زوجين اسـت .گرچه اين كار،
آشـکارترين صـورت جدا شـدن همسـران از يکديگر اسـت اما شـکل
ديگـري از جدايـي در اليههـاي پنهـان ارتبـاط ميـان برخـي زنها و
شـوهرها بـه وجـود ميآيد کـه «طلاق عاطفي» نـام دارد.
در طلاق عاطفـي کـه بـدان «طلاق روحـي و روانـي»« ،طلاق
خامـوش» يـا «زندگـي زناشـويي خاموش» نيـز گفته ميشـود ،زن و
ن کـه بهطور رسـمي از هم جدا شـوند و بـا وجود آن
شـوهر بـدون ايـ 
کـه زيـر يک سـقف زندگـي ميکننـد ،دو انسـان بيگانه ،بيتفـاوت و
بياحسـاس نسـبت بـه يکديگرند.
طلاق عاطفـي ،بـه عنوان آسـيبي فراگيـر ،ن ه فقـط در جامعـه ايران،
بلکـه در جوامـع ديگـر رو بـه گسـترش اسـت .ايـن مسـاله علتهاي
گوناگونـي دارد کـه از آن جملـه ميتوان بـه محدوديتهاي اجتماعي
و فرهنگـي ،مشـکالت اقتصـادي ،ازدواجهـاي تحميلـي ،تـرس و فرار
چشموهمچشـمي بـا دوسـتان و اقـوام ،خشـونت و
از تنهـا مانـدن ،
عصبانيـت،ماديـات و تجملگرايي ،خودبزرگبينـي و تحقير ديگران،
ف اطرافيـان ،دورويـي و پنهانکاري اشـاره
بقـاي نسـل ،تـرس از حـر 
کرد.
آثـار منفـي ايـن شـکل طلاق که بـه سـردي روابـط ميان همسـران
ميانجامـد ،گاه از طلاق رسـمي بيشـتر اسـت و موجـب ميشـود تا
زن و مـردي کـه نـه بر اسـاس عالقه ،بلکه بـه داليل بيرونـي زير يک
سـقف بـه سـر ميبرنـد بيـش از پيـش از يکديگـر فاصلـه بگيرنـد و
تبديـل بـه همخانههايي شـوند که فقـط يکديگر را تحمـل ميکنند.
بسـياري از افراد فکر ميکنند مشـکل تنها ازدواج اسـت و اگر از سـد
ازدواج بگذرنـد ،باقـي مشـکالت حـل ميشـود؛ در حالـي کـه ازدواج
تنهـا يـک مسـير بـراي ورود بـه مرحله جديـدي از زندگي محسـوب
ميشـود که ويژگي اصلي آن ،مسـووليت پذيري اسـت .بنابراين بهتر
اسـت بـه ازدواج ،بـه عنوان مسـير و گـذرگاه بنگريم تا يك سـد.
افـراد بـراي تاميـن نيازهـاي جسـماني ،روانـي و اجتماعـي ،اقـدام به
ايجـاد سـاختاري بـه نـام خانـواده ميکننـد .در ايـن سـاختار ،زن و
شـوهر مسـووليت تامين نيازهاي يکديگـر را دارند امـا گاه افراد ،فقط
بـه نيازهـاي خود توجـه ميكنند .بنابرايـن ،آنهـا در خصوص تامين
نيازهاي جسـماني ،شـامل خوراک ،پوشـاک و نيازهاي جنسـي شايد
عملکرد رضايت بخشـي داشـته باشند ،اما وقتي بحث نيازهاي عاطفي
و روانـي ميشـود ،متاسـفانه بـد عمـل ميکننـد .به همين دليـل ،در
ميـان زن و شـوهرهايي کـه بـه دليـل اختالفـات بـه مشـاور مراجعه
ميکننـد ،زيـاد ميشـنويم کـه مثلا مـردان ميگوينـد« :چيـزي در
زندگـي کـم نگذاشـتهام ،يخچال هميشـه پر اسـت و همسـرم هرچه
از مـن ميخواهـد ،برايـش ميخـرم» .يـا زن ميگويد«:خانه هميشـه
مرتـب و تميـز اسـت اما شـوهرم بيدليل بهانـه ميگيـرد» .همه اين
حرفهـا نشـان ميدهـد بسـياري از زنهـا و شـوهرها از نياز همسـر
خـود بـا خبـر نيسـتند و معيارهـاي آنها بـراي خـوب بـودن ،فقط به
جنبههـاي ظاهـري خالصه ميشـود».
در هـر حـال طالق تصميمي اسـت که مبناي حقوقي و شـرعي دارد؛
دو نفـر بـه واسـطه ايـراد خطبـه از يکديگـر جـدا ميشـوند و طبـق
قانـون ميتواننـد بـه مطالبات حقوقي خود دسـت پيدا کننـد ،اما گاه
همسـران بـا تمامـي اختالفاتي کـه با يکديگـر دارند ،فقط به واسـطه
تابوهـاي اجتماعـي و فرهنگـي کـه همـواره طلاق را منبـع ميکنـد
بـه هـر نحـو ممکـن ،بـه زندگـي در کنـار هـم ادامـه ميدهنـد .اين

مرحلهاي اسـت که اعضـاي خانواده همزمان با تامين نشـدن نيازهاي
روانـي و اجتماعـي ،دچـار طلاق عاطفـي ميشـوند .در ايـن حالـت
سـاختار خانـواده از بيـرون برقرار به نظر ميرسـد اما در واقـع از درون
پـوک و خالي شـده اسـت.
زوجیـن بـا بـروز طلاق عاطفـي ،ديگـر تعهـد و مسـووليتي در قبال
يکديگـر نشـان نميدهنـد ،اين حالـت منشـاء آسـيبهاي اجتماعي
بسـياري اسـت کـه ميتوانـد زمينه پديـده خيانت همسـران را فراهم
کند .اگر بخواهيم پيامدهاي طالق قانوني و عاطفي را در نظر بگيريم،
در طلاق قانونـي افـراد تکليـف خـود را در قبـال يکديگـر مشـخص
کردهانـد و خواسـتهای خـود را در يـک مسـير هدفمنـد ،مطالبـه
ميکننـد؛ امـا در طالق عاطفـي ،زندگي خانوادگي نه در جنگ اسـت
و نـه در صلـح ،بلکـه حالت دوگانگـي و تعارض دایمـي در خانه حاکم
اسـت .در ايـن فضـا ،تنشهـاي زيادي اتفـاق ميافتد و بخـش زيادي
از نيازهـاي افـراد بـرآورده نميشـود .بـه هميـن دليـل ،بهانهگيريها
آغـاز ميشـود .آسـيبهاي وارد شـده بـه ايـن خانوادههـا ،اگر صاحب
فرزنـد نيـز باشـند ،بيشـتر اسـت .اگر فضـاي خانه بـه گونهاي باشـد
کـه فرزنـدان بـه طور دایم شـاهد درگيري والدين باشـند ،ريشـههاي
اضطـراب و افسـردگي در آنهـا شـکل ميگيـرد و بـه صـورت پايـدار
باقـي ميمانـد .در مـوارد خوش خيـم هم اگـر درگيري افـراد چندان
محسـوس نباشـد ،نوعي سـردي در روابط ميان افراد شـکل ميگيرد
کـه در بزرگسـالي بـه صـورت بيتفاوتي به غيـر هم جنس بـروز پيدا
ميکنـد و تبعات بسـياري دارد.
امـروزه بـه دليـل افزايش آگاهـي افـراد ،انتظارهـاي آنهـا از يکديگر
نيز بيشـتر شـده اسـت .بنابراين بهتر اسـت که در سيسـتم اجتماعي
و تربيتـي ،در کنـار سـاير آموزشهـا ،آموزشهـاي الزم در خصـوص
ازدواج نيـز بـه جوانـان ارایـه شـود .وقتـي دو نفـر تصميـم بـه ازدواج
ميگيرنـد ،بـه ايـن يقين رسـيدهاند کـه ميتواننـد در کنـار يکديگر
احسـاس خوشـبختي کننـد .ايـن در حالـي اسـت کـه در جامعـه ما،
آمـوزش همسـر بـودن و همسـرداري وجـود نـدارد و وقتـي دختـر و
پسـر به يک سـن مشـخص ميرسـند ،هـم خـود و هم ديگـران فکر
ميکننـد زمـان مناسـب بـراي ازدواج آنهـا پيـش آمده اسـت.
بـر ايـن اسـاس ،فقـط سـن افـراد بـراي شـناخت زمـان ازدواج مهـم
ي روانـي و اجتماعـي آنها بـه هيچ وجـه در نظر گرفته
اسـت و آمادگـ 
نميشـود امـا در ایـن میـان نبايـد هرگـز فرامـوش کـرد كـه بـراي
ازدواج ،بلـوغ جسـمي کافـي نيسـت ،بلکـه افـراد اول بايـد بـه بلوغ
روانـي و اجتماعـي دسـت پيدا کننـد و اين موضـوع ،از طريق آموزش
امکانپذيـر اسـت.
در جامعـه ايـران کـه يـک جامعه شـبه مـدرن و در حال گذار اسـت،
جابـه جـا شـدن از مرحلـه سـنتي بـه مـدرن ،آثـار سـويي را بـر
خانوادههـا تحميـل ميکنـد کـه از آن جملـه طلاق عاطفـي اسـت.
بـه دنبـال بروز طلاق عاطفي ميان همسـران که منجر بـه بيتفاوتي
اعضـاي خانـواده نسـبت به يکديگر ميشـود و به ايـن دليل که طالق
پديـدهاي قبيـح در جامعـه شـمرده ميشـود ،افـراد فقـط يکديگـر را
تحمـل ميکنند.
بـر اسـاس تحقیقـات صـورت گرفتـه  60درصـد از خانوادههايـي کـه
بـه مرحله طالق رسـمي ميرسـند ،پيـش از آن دچار طلاق عاطفي
شـدهاند.
طالق پديده اي است که به صورت ناگهاني اتفاق نميافتد .عوامل زيادي
زمينهسـاز بروز آن اسـت که در بسـياري موارد قابل پيشـگيري است.
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استرســـ
سرهنگ مصطفی براری
کارشناسی ارشد روان شناسی
اداره بهداشت روان معاونت بهداد ناجا

اسـترس حالتـی اسـت کـه شـما در
واکنش به فشـار دنیاى بیرون (مدرسـه،
ط کار ،خانـواده ،دوسـتان و ) ...یـا
محیـ 
دنیای درون (تمایل به موفقیت ،میل به
پذیرفتـهشـدن و )...احسـاس مىکنید.
اسـترس واکنـش طبیعـى افـراد در هر
سـنى اسـت .اسـترس از غریـزه فـرد
در محافظـت از خویـش در برابـر فشـار
عاطفـى یـا جسـمى و مقابلـه بـا خطر
نشـات مىگیـرد.
در واقعاندکى استرس الزم است .بیشتر
ما بدون احسـاس رقابـت نمىتوانیم در
ورزش ،موسـیقى ،کار و مدرسـه موفـق
شـویم و به کمال برسـیم .بدون استرس
بیشـتر مـا پروژهها یا کارهاى خـود را به
موقع به پایان نخواهیم رسـانید.
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استرسـ جزیی از زندگی استـ
رخدادهـای زیـادى در زندگـى روى
مىدهـد ،پـس احسـاس شکسـت و
یـاس امـری اجتنابناپذیر خواهـد بود.
چیزهایـى هسـتند که شـما نمىتوانید
کنترل کنید و نا امیدکنندهترین بخش

قضیـه هـم همین اسـت.
ممکن اسـت والدین شـما دایم در حال
مشـاجره باشـند و یا زندگـى اجتماعى
شما نابسـامان و آشفته باشد .همچنین
ممکـن اسـت زمانـى که خـود را تحت
فشـار قـرار مىدهیـد -ماننـد فشـار
جهـت گرفتـن نمـرات خـوب یـا ارتقـا
در کار احسـاس بـدى پیـدا کنیـد .یک
واکنـش عمومـى بـه اسـترس انتقـاد از
خویش اسـت .حتى ممکن اسـت آنقدر
احسـاس ناراحتى بکنید کـه هیچ چیز
دلخوشکننـدهاى در زندگـى نیابیـد و
زندگـى بى رحم و خشـن بـه نظر بیاید.
زمانـى کـه در چنیـن وضعـی قـرار
گرفتهاید ،ممکن اسـت به سـادگی فکر
کنید که قادر به تغییر چیزى نیسـتید؛
امـا چنیـن نیسـت و هنـوز مىتوانیـد
خیلـى چیزهـا را عـوض کنیـد.
نشانههای وجود استرســ
 -1احساس افسردگى ،بدخلقى ،گناه،
خستگى.
 -2سردرد ،دل درد ،اختالل خواب.
 -3خندیدن و گریه کردن بى دلیل.
 -4سـرزنش کـردن دیگـران بـه خاطر
چیزهاى ناخوشـایندى که برایتان اتفاق
مىافتد.
 -5فقط جنبه منفى چیزها را دیدن.
 -6احسـاس اینکـه چیز هایـى که قب ً
ال
بـراى شـما جالـب و سـرگرم کننـده
بودهانـد ،دیگر جذابیت خود را از دسـت
دادهانـد و بیشـتر بـارى هسـتند کـه بر
شـما تحمیل مىشـوند.
 -7انزجار از آدمها یا مسوولیتهایتان.

STRESS

چیست ـ؟

تاثیر استرســ بر بدن
رابطـهی بیـن اسـترس ،اضطـراب و
نگرانـی بـا ازدیـاد فشـار خـون از دیرباز
شـناخته شـده اسـت .دیده شـده است
کـه در مقابلـه بـا بالیـای طبیعـی و در
مقابله با شـرایط سـخت زندگی ،فشـار
خـون افزایـش یافته اسـت.
ماشـینی شـدن زندگی و سسـتشدن
کانونهای خانوادگی سنتی و فشارهای
اقتصادی ،شـخص را آسیبپذیر کرده و
فشـار خون او را بـاال میبرد.
تحریـکات روانـی ناشـی از محیـط
اجتماعی ،اشـتها را بـرای دریافت نمک
بیشـتر میکنـد.
به همین جهت میزان اسـترس در افراد
یـک اجتمـاع بـا میـزان مصـرف نمک
در آن اجتمـاع ارتبـاط مسـتقیم دارد.
دانشـمندان بـه ایـن نتیجه رسـیدهاند.
کـه در بـاال رفتـن فشـار خـون ،نمـک
بـه طـور مسـتقیم موثـر نیسـت ،بلکه
تحریـکات روانـی اجتماعـی اسـت کـه
موجب تمایل بیشـتر به خـوردن نمک
میشـود.
چنانچـه اسـترس کوتـاه مـدت باشـد،
متابولیسـم هورمونهـا کمتـر تحـت
تاثیـر قرار خواهند گرفـت و آثار آن قابل
برگشـت اسـت ولـی اگر طوالنی باشـد،
آثـار مخـرب آن غیرقابـل ترمیم اسـت.
اثـرات اسـترس میتوانـد احساسـی،
روانـی یـا فیزیولوژیکی (باال رفتن فشـار
خـون ،اختلاالت گوارشـی ،عـوارض
پوسـتی و سـردرد) باشد که در تمام این
حـاالت احتیاجات تغذیـهای بدن تحت
تاثیـر قـرار میگیرد.

رابطه جنسیـــــــــ  ،درآمد باالتر!
بیشتر با همسر

فاطمه شـیخ کالهدوز -کارشناس روانشـناسی عمومی

طبـق تحقیقـات روانشناسـان و پزشـکان،
فعالیتهـای جنسـی میتوانـد به تندرسـتی
و سلامت جسـم و تواناییهـای ذهنـی افراد
کمـک شـایانی نماید.
تحقیقات جدیدی در همین رابطه در دانشـگاه
راسـکین آنجلیـای بریتانیـا صـورت گرفتـه،
گویـای ایـن اسـت کـه افـرادی کـه دوتا سـه
بار رابطه جنسـی دارنـد 4/5 ،درصد بیشـتر از
همکارانشـان درآمد کسب میکنند .همچنین
اعالم کردند کسـانی که در برقـراری این رابطه
دچار مشـکل هسـتند  1.3درصد درآمدشـان
کـم خواهـد شـد .همچنیـن تحقیقات نشـان
داده اسـت زمانـی کـه افـراد در زندگی شـادتر
هسـتند ،در محیـط کار نیـز موفـق تـر عمـل
خواهنـد کـرد کـه این با بـاال رفتـن درآمد نیز
رابطه مسـتقیم دارد.
محققـان معتقدنـد کـه افـراد بایـد دوسـت
بدارنـد و دوسـت داشـته شـوند؛ چـه از نظـر
جنسـی و چـه از حیث مسـایل غیر جنسـی.
اگـر ایـن شـاخصهها وجـود نداشـته باشـد
افـراد دچـار افسـردگی ،تشـویش اجتماعـی
و گوشـهگیری خواهنـد شـد کـه بـه زندگـی
کاریشـان لطماتـی را وارد میسـازد.
جالـب اینکـه کارمندانی که دارای مشـکالت
سلامت هسـتند ،فعالیـت جنسـی کمتـری
دارنـد لذا در رابطه با فعالیت جنسـی و بهبود
عملکرد سیسـتم بدنـی باید به نـکات مهمی
توجـه داشـت از جمله :
 -1کاهـش ریسـک بیماریهـای قلبـی:

داشـتن بیش از سـه بار رابطه جنسـی در طول
هفتـه ریسـک ابتال بـه بیماریهای قلبـی را در
مـردان به نصـف کاهش میدهد .رابطه جنسـی
کلسـترول بـد خـون را نیز کاهـش میدهد.
 -2کاهـش وزن و تناسـب انـدام :رابطـه
جنسـی یـک نـوع فعالیـت بدنـی اسـت .یـک
رابطـه جنسـی پرحـرارت  ۲۰۰کالـری انـرژی
میسـوزاند ،یعنـی معـادل  ۱۵دقیقـه دویـدن
بروی دسـتگاه تردمیل(دو ثابـت) .ضربان قلب
فرد برانگیخته ( از لحاظ جنسـی) از  ۷۰بار در
دقیقـه به  ۱۵۰بـار در دقیقه افزایـش مییابد.
 -3کاهـش افسـردگی :زنانی کـه از لحاظ
جنسـی فعال بوده و شـریک جنسـی آنان نیز
از کانـدوم اسـتفاده نمی کنند ،کمتر مسـتعد
افسردگی میباشـند .هورمون پروستاگالندین
موجـود در منـی مـردان بوسـیله دسـتگاه
تناسـلی زنـان جـذب گردیده و باعـث تعدیل
هورمونهـای زنانـه میشـود .منـی مـردان
حـاوی هورمونهای اسـتروژن و پروژسـترون
میباشـد کـه هـر دوی آنهـا در بهبـود خلـق
موثر اسـت.
 -4دندانهـای سـالمتر :پالسـمای منـی
(جـذب شـده از مخـاط مهبـل) حـاوی روی،
کلسـیم و دیگـر مـواد معدنـی میباشـد کـه
از پوسـیدگی دندانهـا جلوگیـری میکنـد.
همچنیـن آداب برقـراری رابطـه جنسـی ،دو
شـریک جنسـی را ملـزم بـه رعایـت اصـول
اولیه بهداشـت از جمله مسـواکزدن دندانها
میکنـد.

 -5رابطه جنسـی باعـث افزایش تولید
هورمـون تستوسـترون میشـود :ایـن
هورمـون باعـث محکمتـر شـدن عضلات و
اسـتخوانها میگـردد.
 -6تسکین درد :درست قبـل از ارگاسم (اوج
لـذت جنسـی) سـطح هورمون اکسیتوسـین
بـه پنـج برابـر سـطح نرمـال افزایـش مییابد.
ایـن هورمـون باعـث ترشـح آندورفیـن (ضـد
درد طبیعی بـدن) گردیده و هرگونـه دردی را
تسـکین میدهد.
 -7سـرماخوردگی کمتـر :افـرادی کـه
یـک تـا دو بـار درهفتـه رابطه جنسـی دارند،
سـطح پادتن ایمنوگلوبیـن Aدر بدن آنها ۳۰
درصد بیشـتر میباشـد .این امـر باعث تقویت
سیسـتم ایمنـی بـدن میگردد.
 -8در ایـن بیـن هـر عامل سـرطانزای
موجـود در خـون نیـز ممکن اسـت به
همـراه ایـن مـواد و بـه همیـن میـزان
در پروسـتات ،تغلیـظ و انباشـته گردد.
رابطـه جنسـی و انـزال مکـرر میتوانـد از
انباشـته شـدن عوامل سـرطانزا در درون غده
پروسـتات جلوگیـری بـه عمـل آورد.
 -9بهبـود حـس بویایـی :پـس از رابطـه
جنسـی ترشـح هورمـون پروالکتیـن افزایش
مییابـد .ایـن هورمـون سـبب میگـردد تـا
سـلولهای بنیـادی مغز ،نورونهـای جدیدی
را در پیـاز بویایـی مغز ایجاد کننـد (در دوران
شـیردهی نیـز ایـن بهبـود حـس بویایـی در
زنـان مشـاهده میگـردد).

46

بولتن داخلی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -شماره 98 -2

47

راههایـ مقابله با استرســهایـــ


هرگزعادت به بازگوکردن مشکالت
خود نزد همه نکنید...
بازگـو کـردن مشـکالت ،وزن آنهـا را زیاد
میکنـد! عالوه بر آن معموال وقتی سـفره
دل خـود را جلـو کسـی بـاز میکنیـد ،او
هـم سـفره دل خـودش را بـرای شـما باز
میکنـد و ایـن یعنـی تمـام زمانـی کـه
میتوانسـتید با دوسـت خود شـاد باشـید
و کلـی خـوش بگذرانیـد صرف یـاد آوری
مشـکالت و سـختیهایتان شـده است.
پـس چشـمهایتان را بـر روی بیـان
مشـکالت ببندید و بگذارید گاهی مسایل
در سـکوت حـل شـود تا بار سـنگینی آن
هم برداشـته شـود.

فقط به زمان حال فکر کنید ...
گذشته و آینده خود را خیلی جدی نگیرید.
اصلا پـا پیـچ خرابکاریهـا و کوتاهیهایی
کـه در گذشـته در حـق خودتـان کردهاید،
نشـوید .همه همینطـور بودهاند و انگشـت
فـرو کـردن در زخمهـای قدیمـی ،هیـچ
فایـدهای جـز چرکین شـدن آنهـا و بحرانی
شـدن مسـایل ندارد .آینده را هم که رسـما
بایـد به هیـچ وجه به حسـاب نیاورید .ترس
از حـوادث و رخدادهـای احتمالـی ،حماقت
محـض اسـت .پـس از حماقـت دسـت
برداریـد .فکـر هـر چیـزی ،از خـود آن چیز
معمـوال سـختتر و دردناکتـر اسـت؛ رهـا
باشید.

به خودتان استراحت بدهید ...
حاالمیگویم اسـتراحت ،یکهو فکرتان نرود
بـه سـمت یـک مـاه عشـق و حـال وسـط
سـواحل هاوایـی! وسـط همـه گرفتاریهـا
واسـترسها و بدبختیهایتـان !!!
آدم میتوانـد خیلـی شـیک بـه خـود،
مرخصـی چنـد سـاعته بدهـد ،دلـش را به
دریـا بزند.کمی تنهایی ،کمی بچگی کردن،
یـا هـر چیـز نامتعارفـی که شـاید دوسـت
داشـته باشـید .کـه کمـی از دنیـای واقعی
دورتـان کنـد و خسـتگی را بگیـرد...
مثـل نهنگهـا کـه هـر از چندگاهـی بـه
باالی آب میآیند و نفسـی تـازه میکنند و
دوبـاره بـه زیـر آب برمیگردنـد.

از مواجهه با عوامل ترسزا هراس
نداشته باشید ...
مثـال سـاده آن ،دندانپزشـک اسـت .تردید
نکنیـد و قتی دنـدان خراب داریـد ،یک کله
پیـش دکتر بروید و درسـتش کنید.نه اینکه
بترسـید و یک عمر را از ترس دندانپزشـک،
بـا درد آن بسـازید و همـه لقمههایتـان را با
یکطرفتان بجوید.
نیم سـاعت جنگیدن با درد ،بهتر از یک عمر
زندگـی با ترس و درد اسـت .ترس ،اسـترس
میزایـد .تنهـا راه مبـارزه بـا تـرس نادیـده
گرفتـن عوامل تـرس زاسـت .ترسهایتان را
بـه فرصتی برای قوی تر شـدن تبدیل کنید
و از همـه زندگی لـذت ببرید.

تنتان را بجنبانید ...
ورزش قاتـل اسـترس اسـت .لزومـی هـم
نـدارد که وقتی میگوییـم ورزش ،خودتان
را موظـف کنیـد روزی هـزار بـار وزنه یک
تنـی بزنیـد و بـازو در بیاورید.
همیـن که کمـی خودتـان را تـکان دهید،
پیـاده روی کنیدیا حتی دسـت و پایتان را
تـکان تـکان بدهید کلی موثر اسـت.
تکان دسـت و پا و سـر و گردن را از همین
حاال شـروع کنیدو البتـه ادامه دهید.
کفش ورزشـی بپوشـید ،خیال راحت خود
را برداریـد و بـا خـود ببریـد و از همه توان
بدنتان برای داشـتن ذهنی راحت اسـتفاده
کنید.

بخندید ...
همه مشکل دارند ،من دارم ،شما هم دارید.
همـه بدبختـی داریم ،گرفتـاری داریـم و این
موضـوع تابـع محـل جغرافیایـی آدمهـا هـم
نیسـت مشـکالت بخشـی از زندگی ماسـت .
یـاد بگیرید بخندید به ریش دنیا و مشـکالت
بخندیـد .بـه بدبختیهـا بخندید ،بـه من که
دو سـاعت صرف نوشـتن این موضـوع کردم،
بخندید ،به خودتـان بخندیدو خندههایتان را
همیشـگی کنید .دو بار اولش سـخت اسـت،
امـا کـم کـم عـادت میکنیـد و میبینید که
رابطـه خنـده و گرفتـاری ،مثـل رابطـه خیار
اسـت و سـوختگی پوسـت درمانش نمیکند
امـا دردش را کـم میکند.

ـ زندگیــ ...

خوب بخورید و بخوابید ...
آدمـی کـه درسـت نخوابد و نخـورد ،مغزش
درسـت کار نمیکنـد .مغز علیل هـم ،عادت
دارد همـه چیـز را سـخت و مهلـک نشـان
دهد .آدم وقتی گرسـنه و خسـته است ،یک
وزنـه یـک کیلویـی را هـم نمیتوانـد بلنـد
کنـد ،چه برسـد به یک فکر چنـد کیلویی!!!
هـم خـوب بخوریـد و هـم چیزهـای خوب
بخوریـد .هـم خـوب بخوابیـد و هـم طوری
آسـوده بخوابیـد کـه بعـد از بیـدار شـدن
احساس اسـترس و خستگی نداشته باشید.
خـواب خـوب الزمـهی بیـدار شـدن خـوب
است.

STRESS

باور داشته باشید زندگی ،میدان و
مسابقه اسبدوانی نیست !
خودتـان را دایـم بـا دیگران مقایسـه نکنید.
مقایسـه کردن و رقابتپیشـگی ،اسـترسزا
اسـت .اینکـه فالنی فوقلیسـانس دارد و من
نـدارم و بهمانی المبورگینی دارد و من ندارم
شـما را دقیقا میکند ،همان اسـب مسـابقه
کـه همـه عمـرش را بابت هویج ِ سـر چوب،
دویـده و بـه هیـچ کجـا هم نرسـیده اسـت.
زندگـی مسـخرهتر از چیزی اسـت که شـما
فکـرش را میکنیـد .هیـچ دو نفـری لزومـا
نبایـد مثـل هـم باشـند .هیچوقـت از اینکه
خودتـان بردهاید پشـیمان نخواهید شـد.
خودتان باشید.
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امیرسرتیپ خلبان محمد قراباغی
در نخستین همایش مشترک پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بنیاد و ارتش:

عزمملیــــــــ
راهکارمقابلهباتهدیداتـــــــــــــ
فضای مجازی استـــ

رییس بازرسـی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشـمنان
در فضـای مجـازی کارهـای گسـتردهای را بـرای تخریـب اعتقـادات
جوانـان و دیـن آغـاز کردهانـد ،گفـت :بایـد بـرای مقابلـه بـا تهدیدات
فضـای مجازی دشـمت عـزم ملی داشـت.
بـه گـزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سـرتیپ خلبـان محمد قراباغی
رییس بازرسـی ارتش جمهوری در مراسـم اولین همایش پیشگیری از
آسـیب های اجتماعی گفت :در راسـتای دسـتور امیر فرماندهی ارتش
درخصـوص مشـارکت در حفـظ محیط زیسـت تفاهم نامه هایـی را با
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مراکز علمی داشـتیم و آموزش اسـاتید را نیز در دسـتور کار قرار دادیم.
وی افـزود :ارتـش در گذشـته هرجـا که رزمایشـی انجام مـی داد فقط
وظیفه پاکسـازی آن محل را داشـت اما پس از دسـتور امیر فرماندهی
ارتش مشـارکت جدی در بحث حفظ محیط زیسـت را خواهد داشـت.
امیر قراباغی با بیان اینکه آسـیبهای اجتماعی بسـیار گسـترده است،
گفت :امروز آسـیب های بسـیاری از طریق فضای مجـازی وارد جامعه
شـده اسـت؛ فضـای مجازی کـه امروز مـورد بهرهمندی ما قـرار گرفته
برای علم و تکنولوژی موثر اسـت اما تهدیدات نیز محسـوب میشـود.
رییـس بازرسـی ارتش تاکید کـرد :اگر ما بخواهیم از زندگی هوشـمند
اسـتفاده کنیم ،باید تهدیدات آن را نیز بشناسـیم.
وی اضافـه کـرد :بـرای دسـتیابی بـه راهـکار مناسـب آسـیب هـای
اجتماعـی باالخـص در حـوزه فضـای مجـازی در مرحله نخسـت باید
شـناخت درسـتی از ایـن آسـیب هـا پیـدا کرد.
امیـر قراباغی به فعالیت دشـمنان در فضای مجـازی برای تخریب دین
اشـاره و تصریـح کـرد :بـرای تخریـب اعتقـادات جوانـان و دین حجم
وسـیعی از تخریـب ها از سـوی دشـمن صـورت میگیرد کـه اگر عزم
ملـی در ایـن زمینه ها نباشـد مـا را دچار مشـکل میکند.

مقاوم سازی کارمندان و خانواده ایشان و آموزش سربازان
سرهنگ ستاد دکتر محمد عزیزی رئیس دبیرخانه پیشگیری از تخلفات و جرایم بازرسی ارتش

در راسـتای ارتقـاء کیفیت مهارت هـای ارتباطی
و یادگیـری راه هـای مقابلـه بـا آسـیب هـای
اجتماعـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران در
سـال  96در کنـار سـایر آموزش هـای مهارت ها
در سـه حـوزه تخصصی به منظـور تربیت مربی و
مدرس آسـیب های اجتماعـی وارد میدان عملی

شـد .جهت رفـع نیاز مذکور یعنـی ارتقاء کیفیت
مهـارت هـای ارتباطی ،ضمـن تعامل با سـازمان
هـای مـردم نهـاد اقـدام بـه سـنجش توانمنـدی
هـای برخـی از ایـن سـازمانها نمـود کـه در ایـن
مسـیر بنیـاد و کانون پیشـگیری از آسـیب های
اجتماعـی بـه ریاسـت دکتـر راسـتینه انتخـاب

گردیـد کـه از سـال ( 96اسـفند مـاه) تاکنـون
ایـن همـکاری ادامـه دارد .در واقع بنیـاد با تامین
اسـاتید مجـرب در حـوزه هـای مورد نیـاز ارتش
بـه تقویـت ایـن تعامل کمـک نموده اسـت.
علاوه بـر تربیـت و آمـوزش نیروهای خـود اقدام
به گسـترش و توسـعه فرهنگ پیشـگیری نموده
اسـت .علاوه بر تربیـت و آموزش کارکنـان پایور
خـود آمـوزش مهـارت هـای اجتماعـی را بـرای
خانـواده هـای کارکنـان نیـز در دسـتور کار قرار
داده کـه ایـن موضـوع نیـز با همـکاری بنیـاد و
کانـون پیشـگیری انجـام گردیده اسـت.
در سـال گذشـته ( )98تعـداد زیـادی از کارکنان
در اقصـی نقاط کشـور پهناور جمهوری اسلامی
ایـران تحت پوشـش آمـوزش هـای مربـوط قرار
گرفتـه اند.
همزمـان در هر منطقـه و یگان خدمـات آموزش
جهـت خانـواده هـا و فرزنـدان آنهـا نیـز توسـط
اسـاتید اعزامـی از طـرف بنیـاد ارائه و بهـره مند
گردیدند.
هـدف هـای پیشـگیرانه ارتـش مقـاوم سـازی
کارکنـان و خانـواده هـای آنـان در مقابل آسـیب
هـای اجتماعـی مـی باشـد کـه امیـد اسـت بـا
تعامـل برقـرار شـده ایـن هـدف محقـق گـردد.
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خـود
دکتر کاوه امیدی مالیری
مددکار اجتماعی

بر اسـاس تعريف مورد توافق جهانی ،خودکشـی
تنهـا راه و آخريـن راه از بيـن بـردن خودآگاهـی
فـرد در مورد خود اسـت.
اصطلاح خودکشـی تنها زمانـی مورد اسـتفاده
قـرار میگيـرد که شـخص آگاهانـه اقـدام کرده
باشـد و دوم منجـر بـه مـرگ شـخص گـردد؛
امـا در صورتـی کـه فـردی اقـدام به خودکشـی
نمـوده ،و نتيجـه مرگباری نداشـته باشـد ،به آن
« اقـدام بـه خودکشـی» يا « شـبه خودکشـی»
( )ParaSuicideمیگوينـد.
در شـبه خودکشـی ،انگيزه اصلـی معموال مرگ
نيسـت ،بلکـه فـرد بـرای انتقامجويـی ،قـدرت
نمايـی ،اعمـال فشـار يا جلـب توجه بـه اين کار
میپـردازد ،ولـی ممکـن اسـت منجـر بـه مرگ
هم بشـود.
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عللـ و عوامل خودکشیــ
الف) عوامل اجتماعیـ
عواملی مانند مشـکل تنها زندگـی کردن ،فقدان
حمايـت خانوادگـی و وجـود عوامل فشـار مانند
طالق ،بيکاری ،از دسـت دادن نزديکان ،شکست
در تحصيل و زندگی ،سـوء اسـتفاده جنسـی ،از
دسـت دادن آبـرو و حيثيت و ...
ب) عواملـ روانشناختیـ و پزشکیــ
افـکار و احسـاس پوچـی ،نوميـدی ،احسـاس
گنـاه ،افسـردگی ،اعتيـاد ،احسـاس شکسـت،
بحرانهـای حـاد عاطفـی ،بيماریهـای شـديد
روانی ،بيماریهای جسـمی مانند سرطان ،ايدز،
هپاتيـت و. ...
خودکشـی یـک پدیـده اجتماعی ناهنجـار چند
عاملـی (مولتـی فاکتوریـال) اسـت و الجـرم در
وقـوع آن عوامـل بیولوژیـک ،روان شـناختی و
عوامل اجتماعی و سـاختاری سهم و نقش دارند

کشی
خودکشی از دو لغت داراي ريشه التين  Suiبه معنی «خود» و  Caedereبه معنی «کشتن»
مشتق شده است و در حال حاضر نه به صورت «خودکشتن» که به صورت خودکشی استعمال
میشود .اولين بار اين اصطالح در سال ۱۷۳۷توسط "دفونن" فرانسوی به کار گرفته شد.
و میتواننـد زمینـه و بسـتر وقـوع آن را فراهـم
سازند.خودکشـی اگرچـه تصمیمـی فـردی بـه
شـمار میآیـد ،اجتماعی بیـش از آن که تاثیرات
مخربـی را بـر جامعـه بگـذارد ،معلول شـرایط و
بسـترهای مخـرب اجتماعـی اسـت .بـه طـور
واضـح ،فردی که دسـت بـه خودکشـی میزند،
دچار پریشـانی فکـر و فاقد نظـم فکری منطقی
اسـت که برخاسـته از نوعی بیهنجاری مسـلط
بـر جامعه میباشـد.
بیهنجـاری اجتماعی نیز متأثـر از اختاللهایی
اسـت کـه در نظـم اجتماعـی جامعـه صـورت
میپذیـرد.
گـروههای در معرضـ خودکشیــ
افراد زير بيشـتر در معرض خطر خودکشـی قرار
ی که:
دارند؛ کسـان 
 افسردهاند و افکار نوميد کننده دارند. سابقه اقدام به خودکشی دارند. سـابقه اقـدام به خودکشـی در يکـی از اعضایخانـواده آنها وجـود دارد.
 والديـن آنهـا طلاق گرفتـه و يـا از هـم جـدازندگـی میکننـد.
 در خانـوادهی آنها درگيری و اختالفات خانوادگیوجود دارد.
 مشکالت قانونی در امور مربوط به خود دارند. در زندگی و يا تحصيل شکست خوردهاند. مـورد سـوء اسـتفاده عاطفی و يا جنسـی قرارگرفتهاند.
ی جسمی مزمن و طوالنی رنج میبرند.
 از بيمار  اعتياد به مواد مخدر دارند. شـکايت از سـير شـدن از زندگی خود داشته واز خودکشـی صحبت میکنند.
 -اتفاقات ناگواری برای آنها رخ داده است.

بررسـی شـواهد در خودکشـیهای اخیـر در
کشـور نشـان میدهـد کـه مهمترین عامـل در
بـروز خودکشـی ،اختالفـات خانوادگـی و پس از
آن شکسـت و ناامیـدی در زندگـی اسـت که به
راحتـی میتـوان بـه این نتیجه رسـید کـه افراد
خودکشـی کننـده بـه لحـاظ خانوادگـی دارای
مشـکالت جدی بـوده و نتوانسـته انـد از عوامل
پیونـد دهنـده فـرد بـه اجتمـاع بهـره چندانـی
ببرند.ایـن افـراد گرفتـار انحرافاتـی چـون اعتیاد
هسـتند و یا به افسـردگی ،بیتوجهی همسـر و
سوءاسـتفاده عاطفی– روانی ،جسـمی و جنسـی
(خشـونت خانگـی) و فیزیکـی -روانـی و غفلت
دچـار شـده انـد .بـه بیـان دیگر ایـن افـراد تنها
گرفتـار یک آسـیب نبـوده و زندگی آنهـا به طور
کلـی دچـار اختلال و بـی نظمی شـده اسـت و
از جملـه عـوارض ایـن بـی نظمـی میتـوان بـه
خودکشـی اشـاره کـرد .ایـن انحـراف بـه لحاظ
شـهری و روسـتایی بـودن ،در شـهرها بیشـتر
شـایع اسـت .علـت اینکه ایـن پدیده در شـهرها
بیشـتر رایـج اسـت ،بـه دلیـل احسـاس تنهایی
و انـزوای افـراد اسـت کـه در نهایـت زمانـی کـه
پیونـد بیـن فـرد و اجتماع ضعیف شـود و یا فرد
از اجتمـاع خـود کنـاره گیری کنـد ،زمینه برای
بـروز خودکشـی فـرد مهیا میشـود.
بـرای کنترل و کاهـش این پدیده در جامعه باید:
 -1تـابآوری روانـی و مهارتهـای مقابلـه ای
در سـطح مـدارس و دانشـگاهها و جوامع محلی
آمـوزش داده شـود.
-2اعتماد به نفس افراد تقویت گردد.
 -3ایجـاد محیطـی همـراه بـا شـادی بـرای
خانوادههـا و افـراد جامعـه فراهـم گـردد تـا از
میـزان افسـردگیهای رایج در بین افـراد جامعه
کاسـته شـود.

بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بزودی برگزار میکند

خودکشی

رازهایــــــــــ
دالیل خودکشیـــ از نگاه اجتماع

دالیل خودکشیـ از نگاه کارشناسان
دالیل خودکشیـــ از نگاه فرهنگ
نقش مدیران و خودکشیـــــــ
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به صرف یک فنجانآگاهیـــ

با اداره حقوقی بنیاد:
سالهاسـت با توجـه به الگوی موفقـی که در
جوامـع توسـعه یافته اجـرا شـده طرحهایی
نظیـر وکیـل خانـواده و یـا بیمـهی وکالـت
کـه فـارغ از نام آنهـا دارای ماهیت یکسـانی
هسـتند هـر از چندگاهی در کشـور بر سـر
زبانهـا میافتد امـا در نهایـت بخاطر دالیل
مختلفـی که مهمتریـن آنها کمبـود بودجه
اسـت متوقـف میماننـد؛ اگر نگوییـم که به
فراموشـی سـپرده میشـوند .سـالها پیـش
از ایـن یکـی از بیمههـا بـا اجـرای محـدود
بیمـهی وکالت دچار ضرر مالی چشـمگیری
شـد بطـوری کـه ایـن طـرح برای همیشـه
بـه محـاق رفـت .ایـن کـه چگونـه هـم در
کشـورهای توسـعه یافتـه و هـم در برخـی
کشـورهای در حـال توسـعه بهرغـم بـار
مالـی سـنگین ایـن طرحهـا و طرحهـای
مشـابه اجرایی میشـود ،شـاید بتـوان گفت
بیشـتر به فرهنـگ عمومی جامعـه در درک
جایـگاه آگاهیهـای حقوقـی بـر میگـردد
تـا سیاسـتهای کالن نظامهـای مالیـات
محـور و درگیریهـای مداوم افـراد جامعه با
نهادهـای مالـی و مالیاتی مسـایل مربوط به
شـرکتهای بیمـه و وفـور انواع آسـیبهای
اجتماعی و مخاطـرات آن و نیز نیاز به وجود
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یـک چتـر حمایتـی حقوقی برای اسـتیفای
حـق و جمـع آن بـا اصـل عقلی دفـع خطر
احتمالـی فرهنگی را در این کشـورها پدیدار
سـاخته کـه اقبـال عمومی بـه برخـورداری
از ایـن خدمـات و آگاهیهـا وجـود دارد و
در نهایـت بـار اصلـی اجـرای ایـن مهـم ،به
عهـدهی خود مـردم اسـت و دولـت همانند
باقـی مسـایل تنهـا نقـش حمایتـی دارد.
بنابرایـن بدیهی اسـت که طرحهایـی که در
کشـور ما روی زمیـن میماند بـه راحتی در
برخـی از کشـورها اجـرا میگـردد.
حتـی ذکـر ایـن نکتـه هـم خالـی از لطـف
نیسـت که خـود دولتهـا نیز منافـع زیادی
از وجـود اینگونه چترهـای حمایتی میبرند
کـه درخـور توجـه اسـت .دولـت بـه معنای
حاکمیـت ،بـدون رکن مردم بیمعنی اسـت
و وجـود مردمـی که نسـبت به حقـوق خود
و دیگـران آگاهنـد و در راسـتای تحقـق آن
به قانون امیدوارهسـتند بـرای هر حاکمیتی
موهبتی اسـت بـس بزرگ.
بـا درک ایـن ضـرورت و بـا عنایت بـه تعلل
اغلـب فعالیتها ،بنیاد و کانون پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعـی راه حل اصلی حرکت
بـه سـمت هدفهـا را واگـذاری امر بـه خود
مـردم و ایجـاد یک اقبال عمومی نسـبت به
آگاهـی بویژه دانش حقوقـی آن هم در قالب

ارایهی مشـاورههای هدفمند ،قاعدهمند و در
عین حال ارزان و در دسـترس میداند .البته
بـا لحـاظ نمـودن ایـن نکتـه کـه فعالیتها
بیشـتر ماهیـت پیشـگیرانه داشـته باشـد و
بنیـاد تمـام عزم خـود را در جهت حمایت از
آحاد جامعه معطوف داشـته اسـت.
آیـا تا بـه حـال درد دندان به سـراغتان آمده
اسـت؟ آیا این شـرایط سـخت را توانسته اید
تحمـل کنید؟ در ایـن مواقع شـما حاضرید
هـر اقـدام پیشـگیرانهای را انجـام دهیـد و
یـا خـود را در معـرض آن قـرار دهیـد تـا به
آرامـش برسـید ،بـا اینکـه میدانسـتید در
صـورت رعایـت مـوارد بهداشـتی و معاینات
بـه موقـع از بروز آن جلوگیـری نمایید .حال
بـا همین شـرایط در مواجهه بـا دیگران نیز
تنهـا بـه توصیههـای تکراریشـان میتـوان
دل خـوش داشـت! در نهایت شـما میمانید
و تعـدادی دنـدان خراب و عجـز و ناتوانی در
برابـر درد و از همه مهمتـر هزینههای گزاف
درمـان آنها!
دانشـمندان بـه یـک تقسـیمبنـدی مهـم
پیرامـون آگاهـی دسـت زدهانـد و آنهـا را به
دو دسـته آگاهیهـای موثـر و غیـر موثـر
تقسـیمبندی کردهانـد .آگاهـیهـای موثـر
عمدتـاً عبارتنـد از آن دسـته از آگاهیهایی
کـه مـا را به انجـام عملـی و یا خـودداری از

انجـام عملی وادار میسـازند و طبیعتا آگاهی
غیرموثـر آگاهـی اسـت کـه نمیتوانـد ایـن
نقـش را بـازی نماید.
بـه مثال قبلی بـاز میگردیـم؛ آگاهی همهی
ما نسـبت بـه نقش حفـظ بهداشـت دهان و
دنـدان به مثابه همان آگاهی غیرموثر اسـت.
آگاهی که وجود داشـته ولی نتوانسـته اسـت
مـا را بصـورت مفیـد و موثـر وادار بـه انجـام
عملـی (حفـظ بهداشـت دهـان و دنـدان)
نمایـد .و از آن جملهانـد آگاهـی نسـبت بـه
مضـرات مصـرف دخانیـات و یـا مخاطـرات
رانندگـی و...
اشـتباه نکنیـد نگارنـدهی ایـن مطلـب
کارشـناس بهداشـت و سلامت نیسـت من
یک کارشـناس حقوقی هسـتم و با قاطعیت
بـه شـما میگویـم کـه بـه گواهـی آمـار و
تحقیقات و پروندههـای جریانی و مختومهی
دستگاه قضایی کشـور و بسیاری از مشکالت
حقوقـی افراد که در قالـب پروندههای متعدد
و متنوع و بعضـاً منحصر بفرد حقوقی مطرح
میشـود ،ناشـی از نـا آگاهـی و یـا داشـتن
آگاهـی از نـوع غیرموثـر آن اسـت ،هماننـد
آنچـه در مثـال مسـواک زدن از نظرتـان
گذ شت .
بارهـا این شـعار کلیشـهای را شـنیدهایم که
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت .حقوقدانها
اصطالحـی دارنـد کـه میگویـد قانونگـذار
حکیـم اسـت و جالب اینجاسـت که حکمت
قانونگـذار عمدتـاً در وضع قوانین پیشـگیرانه
محقق میشـود و نـه در درمـان آن! گواه این
ادعـا اینکـه ،بخش وسـیعی از قوانین ما ناظر
بـه شـکلدهی و نظـم بخشـی بـه رفتارها و
مناسـبات افـراد و نیز اصول حاکـم بر جامعه
اسـت .یعنـی حتـی خصوصیتریـن حیطه و
حریـم افـراد نیـز دارای قوانینی اسـت (مثل
حقـوق خانـواده و تکالیـف زوجیـن در انجام
وظایـف زناشـویی) امـا آنچـه اینجـا موضوع
بحـث بـوده و مهـم مینمایـد ،ماهیـت
پیشـگیرانهی آنهاسـت .یعنی بیشتر تالش و
رسـالت قوانین این اسـت که از بروز و رخداد
مشکل پیشـگیری کنند.
قوانینـی کـه مـا از آنها بـه عنوان مجـازات و
انـواع آن یاد میکنیم ماهیـت درمانی دارند و
لزوماً موثر هم نیسـتند ،گرچه الزم هسـتند؛
و جالـب اینجاسـت کـه برخالف تصـور عوام
کـه قانـون را خالصـه شـده در مجـازات و
جریمـه میبینند تعـداد و حجم ایـن قوانین
درمانگـر در مقابـل حجـم و تعـداد قوانیـن
پیشـگیرانه ناچیـز اسـت! شـاید قبـول ایـن

جملـه کمی سـخت باشـد اما بـاور کنید که
عین حقیقت اسـت؛ چـون قانونگذار حکیم
بهتر از هرکسـی میداند که پیشـگیری بهتر
از درمـان اسـت امـا همـان دالیلـی کـه مانع
از مسـواک زدن میشـود سـبب شـده کـه
سـر و کار مـردم بـا آن قسـمت قوانیناندک
درمانگـر ،نظیـر اعـدام ،حبس ،شلاق و انواع
جریمهها بیشـتر باشـد.
ایـن مطلـب دو کلید واژه دارد :پیشـگیری و
آگاهی موثر قصدمان این نیسـت کـه در این
مطلـب کوتاه بـه ارایـهی راه حلهای دقیق و
علمی دربارهی چگونگـی افزایش آگاهیهای
موثـر حقوقی و نقـش آنهـا در کاهش جرایم
بطـور خـاص و کاهش آسـیبهای اجتماعی
بطـور عـام بپردازیم؛ امـا همانطـور که پیش
از ایـن مطـرح شـد حجـم انبوه مشـکالت و
تبعـات حقوقـی که بـاز هـم تنها بخشـی از
آنهـا در قالـب پروندههـا بـه محاکـم راه پیدا
میکند ،از یک سـو و از سـوی دیگر ،رسالتی
کـه بنیـاد و کانون پیشـگیری از آسـیبهای
اجتماعـی در کاهـش ایـن مشـکالت و
آسـیبهای جامعـه برای رسـیدن بـه اهداف
خود ترسـیم نموده اسـت ما را بر آن داشـت
تـا بـا سـاماندهی فعالیتهـای هدفمنـد
و بـا بهرهگیـری از نهادهایـی کـه پایـگاه
اجتماعی مناسـبی در این زمینـه دارند نظیر
فرهنگسـراها و سـرای محلات ،گامی عملی
در ایـن زمینـه برداریم.
محـور اصلی ایـن اقدامـات در مرحلـهی اول
تمرکـز بـر بـاال بـردن سـطح آگاهـی موثـر
حقوقـی خانواده هاسـت .نقش و اهمیت نهاد
خانـواده بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت به
نوعـی که هـر رویداد مثبت و منفـی برای به
نتیجه رسـیدن نیازمند نفوذ و نهادینه شـدن
در خانواده اسـت.
چالـش اساسـی پیشرو خشـک و سـنگین
بـودن و همیـن طـور غیرجـذاب بـودن
مطالـب حقوقـی برای عامـه مردم اسـت که
باعـث میشـود افـراد در مقابـل دریافت این
آگاهیهـا مقاومـت کننـد .حال آنکـه همان
افـراد در صـورت بـروز مشـکالت حقوقی که
متوجه شـان شده باشـد ،حاضرند کتابهای
حقوقـی متعـدد را خریـداری کـرده و خـود
بـه جسـتجوی راه حـل بپردازنـد .البتـه این
واقعیت غیر قابل کتمان اسـت و ما سـعی بر
آن داریـم که با انتخاب زبانی سـاده ،سـلیس
و بـاب طبـع افـراد بـه ایـن آگاهیبخشـی
مبـادرت ورزیـم .هرچنـد کـه کاری اسـت
سـخت و دشـوار و لیکـن از دیـدگاه مـا

دانشمندان
به یک
تقسیمبندی
مهم پیرامون
آگاهی دست
زدهاند و آنها
را به دو دسته
آگاهیهای
موثر و غیرموثر
تقسیم بندی
کردهاند.
آگاهیهای موثر
عمدتا ً عبارتند
از آن دسته
از آگاهیهایی
که ما را به
انجام عملی و
یا خودداری
از انجام عملی
وادار میسازند
و طبیعتا آگاهی
غیرموثر آگاهی
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نقش را ایفا
نماید

ممکن و میسـر اسـت .مرحلهی بعد و بسـیار
مهـم ،حضـور در فرایندهـای آمـوزش اسـت
کـه بـا توجـه بـه برنامههـا و اهداف ترسـیم
شـده بنیـاد در مـدارس و همچنیـن سـوابق
آموزشـی و پژوهشـی گذشـته بنیـاد ،بـی
شـک اقدامـات مربوط بـه حـوزه حقوقی زیر
نظـر دایـره حقوقـی و بـا برنامهریـزی اصولی
و تخصصـی در سـطح عملیاتـی نیز بـه اجرا
در خواهـد آمـد .در مراحـل بعد قصـد داریم
بـا جمـعآوری اطالعـات و آمارهـای میدانی
و دسـتهبندی و ارایـهی آنهـا بـه نهادهـای
تصمیـم گیرنده به عنوان یک بـازوی مردمی
جهـت اخذ تصمیمهـای مطلوب و شایسـته
و مطابـق بـا واقعیتهـای جامعـه ،تعامـل
نماییـم .میـزان اثربخـش بـودن مجازاتها و
یا مشـکالت قوانین موجود و آسیبشناسـی
آنهـا و نظـرات مـردم دربـارهی آنهـا ،تنهـا
بخشـی از ایـن اقدامات اسـت.
بـه هـر روی متاسـفانه انتظـارات جامعـه از
مشـاورهها و آگاهـی بخشـی حقوقـی ،تنهـا
درمان مشکالتشـان اسـت .حال آنکه ماهیت
این کار پیشـگیرانه اسـت.
تصـور کنیـد در مثـال نخسـتین ،فـردی که
مبتلا بـه درد دنـدان اسـت هـر روز ،سـه
وعـده مسـواک بزنـد ،هرچنـد که ایـن اقدام
میتوانـد از بـروز آسـیب بـه سـایر دندانهـا
و گسـترده شـدن دامنهی بحـران جلوگیری
نمایـد امـا چـارهی درمـان آن دنـدان خراب،
مراجعـه بـه پزشـک اسـت .بـرای آنکـه
فعالیتهـای حقوقـی مـا تنهـا بـه بخـش
آگاهـی بخشـی و پیشـگیری محدود نشـود
عالوه بـر انجام همـهی آن فعالیتها گروهی
از وکالی حقجـو و مـورد تاییـد و همسـو با
اهـداف بنیاد جهت خدمترسـانی بکارگرفته
شـدهاند .کـه پرداختـن بـه فعالیتهـای
پیشـگیرانه مـا را از حـوزهی درمـان غافـل
نسازد.
بـا ایـن همـه تحقـق ایـن اهـداف در نهایت
متوقـف بـه عـزم ملـی در سـطح مـردم و
مسـوولین اسـت.
شـاید اگـر مـردم فقـط قـدری اهمیـت
بیشـتری در جهـت بـه کار بسـتن آگاهیها
داشـته باشـند و مشـابه جوامع توسـعه یافته
بـه ایـن بـاور برسـند کـه برنـدهی نهایـی
انجـام فعالیتهـای پیشـگیرانه و پایبندی به
قانـون خـود آنهـا هسـتند جامعـهای امنتر،
بـا آرامـش بیشـتر و بـا آسـیبهای کمتری
خواهیـم داشـت و بیتردید در قـدم اول باید
از خـود و خانـوادهی خودمـان آغـاز نماییـم.
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تفاهم نامه ای از جنس اقتـــــدار
تفاهم نامه بنیاد پیشگیری و ارتش جمهوری اسالمی ایران

با توجه به تاکیدات فرماندهی کل ارتش و دستورات مقام معظم رهبری
تفاهم نامه فی مابین بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معاونت بازرسی
ارتش جمهری اسالمی ایران با حضور معاونت محترم بازرسی ارتش امیر
سرتیپ خلبان محمد قراباغی و امیر سرتیپ دوم ستاد سید جعفر عقلمند
جانشین بازرسی ارتش و سرهنگ ستاد دکتر محمد عزیزی رییس دبیرخانه
پیشگیری از تخلفات و جرایم بازرسی ارتش منعقد گردید.
در مقدمـه ایـن تفاهـم نامه آمده اسـت :بـه منظور کمک به تحقـق اهداف
معاونـت بازسـی ارتـش و در راسـتای تعامـل بیـن سـازمانی با هـدف ارتقا
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مشـارکت و نیـل بـه اهـداف مشـترک در جهـت تحقـق مقـاوم سـازی در
سـه حـوزه کارکنـان وظیفـه و خانـواده و پایـوران از طریـق اجـرای برنامـه
هـای پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی و اعتیـاد ،آمـوزش مهارتهـای
اجتماعی،فضـای مجـازی و  ......بر اسـاس سیاسـتهای کلی ابالغی از سـوی
مقـام معظـم رهبـری در امـر پیشـگیری ایـن تفاهم نامـه منعقـد میگردد.
در پایـان معاونت محترم بازرسـی بـا تقدیر از زحمات صورت گرفته توسـط
بنیـاد در ایـن حـوزه اظهـار امیـدواری کـرد بـا همت و اتحـاد بتوانیـم برای
مـردم عزیـز کشـورمان مفیـد باشـیم و ارتش بـا تمام قـوا بـرای خدمت به
کشـور آماده است.

هنگام سکسکه تا جایی که میتوانید نفس خود را حبس کنید و بعد به آرامی تنفس
کنید.
اگر در جاده به دنبال ناهار یا شام هستید  ،از جایی که کامیونها نگه
داشتهاند غذا بخورید.
در مذاکرات تلفنی مهم ایستاده صحبت کنید ترشح آدرنالین بیشتر،
تسلط شما را باال میبرد.

یدانید!
آیا م 

بچه دار شدن بعد از سی و سه سالگی موجب طول عمر زنان میشود.

خوردن یک موز برای صبحانه  ،باعث کنترل افسردگی  ،عصبانیت و
کج خلقی در طول روز میشود.
مهم نیست چه سنی دارید هنگام سالم کردن مادرتان را در آغوش
بگیرید.
پشهها نمیگذارند راحت بخوابید؟ یک قرص ویتامین ب بخورید
بدنتان در اثر خوردن ویتامین ب بویی میگیرد که پشهها دوست
ندارند .
ابعاد گوشی موبایلتان را اندازه بگیرید  ،بعدا به عنوان خط کش به
کارتان میآید.
اگر میخواهید آبریزش بینی تان قطع شود ،زبانتان را به سقف دهانتان
بچسبانید و یکی از انگشتانتان را میان دو ابرویتان  ۲۰ثانیه فشار دهید.
آب در حال جوش  ،یک کفگیر بزرگ چوبی قرار دهید تا
روی قابلمه ِ
آشپزخانه بخار نکند.
هنگامی که میدوید اگر به یک موضوع خاص فکر کنید مسافت بیشتری را طی
خواهید کرد.
تا جایی که میتوانید از نور روز استفاده کنید و چراغ روشن نکنید.
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مــواد مخدردرجهان
تاریخچه

59

مـواد مخدر(اپیوییدهـا) سـابقهای طوالنـی دارنـد .در طـول تاریـخ ،انسـان از مـواد مخـدر زمانـی به عنـوان دارو جهـت التیام دردها اسـتفاده
میکـرده اسـت و زمانـی هـم بـرای ایجـاد لـذت و یا فـرار از نارحتیهـا و همچنین در جشـنها و مراسـم مذهبـی و گاهی توسـط جادوگران
مـورد اسـتفاده قـرار میگرفتـه اسـت .بـا بررسـی آثارمکتـوب و لوحههای گلی که از سـومریان باقی مانده اسـت چنین اسـتنباط میشـود که
سـومریان اولیـن کسـانی بودنـد که تریاک را کشـف کردنـد و عالوه بـر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسـکن اسـتفاده میکردنـد به تدریج
بـه عنـوان یـک مکیـف و مخدر نیز مورد اسـتفاده قـرار دارند و نام گیاه شـادی بخش نیز بـر آن نهادند .عالوه بر سـومر اقوام آشـوری ،مصری،
یونانـی و رمـی نیـز تریاک را میشـناختند و از آن اسـتفاده میکردنـد .یونانیها تریاک را اپیـوم نامیده و اطبای بزرگی نظیر سـقراط ترکیباتی
از تریـاک را بـرای بیماریهـای مختلف جسـمی و روانی تجویز میکردند .سـابقه اسـتفاده از مواد مخدر همانطوریکه اشـاره شـد بیشـتر جنبه
مصرف طبی داشـت و فقط به دسـتور اطبا مصرف میشـد .در آن زمان اعتیاد ابعاد وسـیعی نداشـت و به صورت مسـایل اجتماعی و سیاسـی
بـروز کـرده و ابعـاد سیاسـی و بینالمللـی بـه خود گرفته اسـت .با شـروع انقالب صنعتـی (اواخر قـرن  ۱۷و اوایل قـرن  )۱۸و بسـط تجارت و
ارتبـاط و از همـه مهمتـر ،نیـاز صنایـع نـو پـای انقالب صنعتـی به سـرمایه روند جدیدی در مسـایل مختلـف جهانی آغـاز شـد .در این میان
تریاک نیز نقش تازهای پیدا کرد .این ماده در کنار سـایر ترفندهای اسـتعماری به عنوان وسـیلهای برای جذب سـرمایه در کشـورهای جهان
سـوم ،اضمحلال نیروهـای انسـانی و نابودی فرهنـگ و اقتصاد ملی کشـورها مورد مبادلـه کالن قرار گرفت.
عملکـرد کمپانـی هنـد شـرقی در کشـورهای آسـیایی بخصـوص در چین یک نمونه عینی اسـت .بـا ظهور انقلاب صنعتی در انگلسـتان این
کشـور بـه منظـور سـرمایهگذاری صنعتـی خریـد مـواد اولیه و خـام صنایـع و ادویهجات موجود در کشـورهای آسـایی شـرقی نیاز شـدید به
سـرمایه پیـدا کـرد امـا به دلیـل ضعف مالی بخصوص کمبـود طال و نقره کافی در این کشـور توجهش را به دیگرکشـورها خصوصا کشـورهای
مسـتعمره متمرکـز نمـوده و بـرای نیـل به اهداف خـود به ترفندهای متعددی دسـت یازید .یکی از این شـگردها توسـل به تجـارت تریاک در
ی بود ،این کمپانی با در دسـت گرفتن تجارت تریاک در آسـیای شـرقی بخصوص در کشـور چین ،طی سـالیان دراز تجارت سود
آسـیای شـرق 
برد و بسـیاری از مردم این کشـور را به دام اعتیاد کشـاند .دولت چین که از شـیوع تریاک و خروج سـرمایه وحشـت زده شـده بود به مقابله
بـا ایـن کمپانـی برخاسـت و تقاضـای منع تجـارت تریـاک را از کپانی مزبور نمـود؛ اما ایـن کمپانی به خواسـت دولت چین توجهـی ننموده و
بـر عمـل خـود اصـرار ورزیـد .بـه همین دلیـل دولت چیـن مجبور بـه مصـادره تریاکهای ایـن کمپانی شـد که نیروهـای نظامـی بریتانیا به
پشـتیبانی از کمپانـی هنـد شـرقی وارد مبـارزه شـدند و طـی دو جنـگ به نام جنگهای تریاک شکسـت سـختی بـر نیروهـای نظامی چین
وارد نمودنـد و نهایتـا علاوه بـر خسـارت موفق شـدند از چندین بنـدر چین برای حمـل و نقل و توزیع تریاک اسـتفاده نمایند .بـه این ترتیب
کشـورچین طـی سـالیان دراز در اسـارت مـواد مخـدر و اعتیـاد قرار گرفـت .اینگونه عملکرد اسـتعماری درسـطح جهانی برای گسـترش مواد
مخدر و نتایج مخرب حاصل از آن سـبب شـد تا درون کشـورها قیامها و اقداماتی قانونی علیه مواد مخدر و سـوء اسـتعمال آن انجام شـود .از
طرفـی بـه واسـطه بینالمللـی و جهانـی شـدن این معضـل اجتماعی زنگ خطـر به صدا در آمـد و انگیزه همکاری کشـورهای جهانـی را علیه
مـواد مخـدر بـر انگیختـه و موجب برگـزاری کنفرانسها ،عقـد قراردادهای دوجانبـه و چند جانبه و تشـکیل کنفوانسـیونهای جهانی گردید.

Medicine

Traditional

دکتر مهدی فهیمی

در دنیایـی کـه اقتصـاد و سیاسـت مـیرود کـه تمامی مولفههـای اجتماعی ،فرهنگی ،هنـری ،دینی ،علمـی و پژوهشـی را در زیر چرخهـای قدرت خود
درنـوردد ،کمتـر داشـته و ثروتـی میتوانـد شـرایط مقابله با حمالت مسـتقیم و غیرمسـتقیم علیه داشـتههای یـک ملت را بـا هزینهای انـدک و قدرتی
فراتـر از سـایر مولفههـای قـدرت ،نگهداری کرده و شـرایط حفظ داشـتهها را فراهـم آورد.
بـرای بـودن ،مانـدن ،خـوب مانـدن و حفـظ
قدرتهـای هـر کشـوری در مقابـل تهاجمـات،
بایـد سـازوکاری در خـور حملات وارده بـه آن
کشـور را فراهـم نمـود .امـروزه کـه جنـگ نرم و
سـخت بـرای فتـح تمامـی دروازههای هـر ملتی
از طـرف اسـتثمارگران طراحـی شـده و فتوحات
اسـتثمارگران با هزینـه ای از خزانه ملل مختلف
در حـال وقـوع اسـت ،مولفه سلامت نیـز از این
قانون مسـتثنی نبوده و وضعیـت فروش یکصد
میلیـارد دالری داروهـای غیرموثـر سـرطان در
یـک سـال نمونـه ای از این پدیدهی اسـتعماری
و اسـتثماری ملـل مختلـف اسـت کـه در سـال
گذشـته توسـط قدرت های دارویی اتفـاق افتاده
است.
در بخـش فـروش و تجـارت سلامت و درمان در
کشـور عزیزمـان ایران ،گـردش مالی حـدود 85
هزار میلیارد تومان توانسـته اسـت توجه بسیاری
از تجـار را بـه خـود جلـب نمایـد .ایـن مبلغ که
سـاالنه نیز رو به رشـد میباشـد ،چه بسا شرایط
را بـرای سـرمایهگذاری شـرکتهای تولیدکننده
بیمـاری نیـز فراهـم نموده اسـت تا بـا طرحهای
خـود و انجـام آنها در ایـران زمینه را بـرای ایجاد
بسـیاری از بیماریهـا فراهـم کـرده و بدون هیچ
گونـه هزینـه ای و بـا برداشـت از منابـع داخلـی
کشـور ،بسـیاری از مـردم را گرفتـار بیماریهای
مختلـف و جانفرسـای امـروزی نمایند.
امـروزه نـام بیماریهـای کمیـاب در کشـورهای
در حـال توسـعه بسـیار تکـرار میشـود و بـه
انـدازه تکـرار نـام ایـن بیماریهـا ،ثروتهـای
ملـی و داراییهـای خانوادههـا در دنیـای غـرب
جهـت درمـان هـر چنـد ناموفـق بـه یغمـا برده
میشـود .آری ،بیماریهایی کـه تمامی تحصیل
کـردگان دانشـگاههای غربـی بشـارت بهبـودی
بـر آنهـا نمیدهنـد و همچـون سـیاهچالههای
فضایـی ثروتهـا را درون خود مفقـود و محصور
مینماینـد.
بسـته شـدن عـروق قلبـی ،بیماریهـای روحی
و روانـی ،نازایـی ،سـرد مزاجـی ،اوتیسـم ،ام.اس
و انـواع سـرطانها از نمونههـای بـارز و مثـال

فرصتها و چالشهای طبـــ سنتی ایرانی اسالمی
زدنـی حمالت اسـتثماری و اسـتعماری در حال
حاضـر در کشـورهای در حـال توسـعه و مـن
جملـه ایـران اسـت .چنانچه به ماشـین حسـاب
ت کننـده داروها بـرای درمان
شـرکتهای تجـار 
بیماریهـای فوقالذکـر نگاهـی بیاندازیـم ،اعداد
و ارقـام نجومـی آن بسـیار بیشـتر از حـد تصـور
خواهـد بود.
چاره چیست ؟
یقینـاً بـرای بدسـت آوردن محصـوالت سلامت
بـه خصـوص در ابعـاد ملـی آن ،بایـد بـه دنبـال
راهکارهـای فـراوان باشـیم کـه چنانچـه بـرای
سلامت مـردم هـم بـه دنبـال شـیوههای غربی
و یـا شـرقی بخواهیم برویـم ،شـاید هزینهی آن
درمـان کمتر نباشـد.
طـب سـنتی ایرانـی -اسلامی میتوانـد بـه
عنـوان یـک ثـروت پنهـان شـده در غبـار تفکـر
تجددگرایـان بـا ابعاد وسـیع امروزه ،غبـار زدایی
شـده و بـرای نجـات جـان نـه یـک ملت ایـران،
بلکـه بـرای نجات بشـریت از دسـت اسـتعمار و
اسـتثمارگرایان رخ نمایـی کنـد.
آری آنچنانکـه رهبـر کبیـر انقلاب بـر احیـا و
کاربـردی کـردن طـب سـنتی ایرانی و اسلامی
صحـه گذاشـتند و بارهـا و بارهـا بـر احیـا و بـه
کارگیـری ایـن علم برای حفظ سلامت و درمان
واجـب اسـت بیماران مهـر تاییـد زده و امروزه بر
مـا فعاالن حوزه سلامت و درمـان که بیش از دو
دهـه از عمرمـان را در مسـیر خدمت سـرافرازانه
بـه ملت ،بـا ارایـه خدمات طـب سـنتی ایرانی و
اسلامی ایـران مسـلح نماییم.
راهکارهـای پیشـگیرانه در طـب سـنتی ایرانی و
اسلامی چنان موثر و هدفمند طراحی شـده که
میتوانـد بـه صـورت بسـیار معنـی داری تمامی
مولفههـای درمـان و سلامت را در کشـور تغییر
دهـد و هزینههـای بخـش درمـان را از اعـداد

نجومـی و غیرمنطقـی تا حد قابـل تاملی کاهش
دهد.
در بخـش تغذیـه و اصلاح سـبک زندگـی
بیتردیـد انطبـاق آموزههـای طـب سـنتی ایران
بـا مسـایل شـرع مقـدس ،میتوانـد بنیانهـای
مذهبـی و اخالقی را در جامعه امروزی به شـدت
تقویـت نمایـد .ایـن ادعـا بعـد از نجـات از یـک
بیمـاری خطرنـاک بـا بهکارگیـری چنـد توصیه
سـاده طب سـنتی ،توسـط افراد به راحتی اثبات
گردیـده و حتـی گرایشـات مذهبـی افـراد را بـه
نحـو مطلوبی تغییـر داده اسـت.
افزایـش کیفیـت زندگـی بـه همـان هزینـه
معمـول زندگـی و یـا زندگـی با کیفیـت باالتر با
هزینههـای کمتـر از توانمندیهای طب سـنتی
ایرانـی و اسلامی اسـت.
کاهـش صدمات اجتماعی ناشـی از سـرد مزاجی
فراگیـر زنان و مردان توسـط داشـتههای موجود
در بخـش گیاهـان دارویـی و تغییـر رفتـار غلط
بـه تغییـر رفتـار صحیح و معنـی دار نیـز یکی از
ادعاهای سـاده ولـی بزرگ فعاالن ایـن عرصه در
طب سـنتی ایران اسـت .تولیـد داروهای گیاهی،
ورود بـه عرصـه تولیـد غذاهای سـالم با نـگاه به
بازارهـای جهانـی ،شـروع آمـوزش در زمینـه
سلامت و درمـان بـه عالقهمنـدان جهانـی ایـن
حوزه و گشـوده شـدن هزاران بـاب ورود ثروت و
خروج از بن بسـت بیماری و رها شـدن از دسـت
فروشـندگان دارو از راهکارهای تعاملی میباشـد
کـه تـا فرصـت روی زمین مانـدن به تسـلیم در
زیـر خـاک رفتـن نشـده اسـت ،میتوانـد باعـث
شـادی و شـعف ملی شـود کـه نیازمنـدان به آن
وجـود دارنـد ولـی خریـداران آن بـازارش را نمی
شناسـند .ایـن فرصتـی اسـت که تکـرارش بعید
است.
بـه امیـد روزی کـه توانمنـد سـاالری در کشـور
رونـق یابـد و مـردم نیـز بهـره ببرند.

60

بولتن داخلی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -شماره 98 -2

دکتر مرضیه زنجانیان-عضو هیئت مدیره کانون و رییس کلینیک ارشاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دیابت چیستــ ؟
امـروزه  70درصـد مـرگ و میـر ،مربوط بـه بیماریهای غیر واگیر اسـت
که دیابت یکی از آنهاسـت و بخاطر اهمیت و نقش این بیماری درسلامت
جامعه شـعار امسـال روز جهانی بهداشـت توسط سـازمان بهداشت جهانی
"غلبه بردیابت" انتخاب شـده اسـت.
درکشـور ما نیز در همین راسـتا سـند برنامه ملی پیشگیری از بیماریهای
غیـر واگیـر که توسـط رییس جمهـور مورد تایید واقع و ابالغ شـده اسـت،
درهفته سلامت که  2الی 8اردیبهشـتماه میباشـد ،رونمایی خواهد شـد.
در ایـن برنامـه کنتـرل چهار بیماری مهـم دیابت ،بیماریهای قلبی ،آسـم
و سـرطانها برنامهریزی شـده اسـت .پس الزم اسـت دیابت رابشناسیم.
دیابـت بـر اثـر قطع تولید انسـولین و یا عدم کارکرد مناسـب آن در بدن به
وجـود میآیـد .انسـولین هورمونی اسـت کـه موادغذایی قندی ،و نشاسـته
و ...را در بـدن بـه انـرژی تبدیـل مینماید .تاکنـون علت بـروز این بیماری
کشـف نشـده اسـت ولی گمان میرود که زمینه مسـاعد ژنتیکی و عوامل
محیطـی همچـون چاقـی و بیتحرکـی در ابتلا بـه ایـن بیمـاری نقـش
موثری داشـته باشد.
پزشـک متخصـص میتوانـد با آزمایش قند خون ناشـتا و یا قنـد خون دو
سـاعته که معیاری از عملکرد لوزالمعده و ترشـح انسـولین میباشـند
تعییـن کنـد که آیا شـما در دوره دیابت پنهـان قرار داریـد و یا بطور کامل
بـه دیابت مبتال گشـته اید.
درصورتـی کـه آزمایش قند خون ناشـتای شـما عـددی بیـن  100تا 125
باشـد نشـانگر آن اسـت که شـما در دوره دیابت پنهان قرار دارید و چنانچه
ایـن رقـم  126یـا بیشـتر از آن باشـد بیانگـر ابتلای کامـل دیابت اسـت.
در آزمایـش قندخـون دو سـاعته ابتدا به صورت ناشـتا ،سـپس دو سـاعت
بعـد از نوشـیدن  75گـرم پـودر گلوکـز ،میـزان گلوکـز موجـود در خـون
شـما اندازهگیری میشـود .چنانچه نتیجـه این آزمایش عـددی بین 140
تـا 199باشـد بیانگر دیابـت پنهان و اگر 200یا بیشـتر از آن باشـد ابتال به
دیابـت را نشـان میدهد.
انواع دیابتــ
دیابـت نـوع اول :دراین دسـته از مبتالیـان تولید انسـولین در بدن به
طـور کامـل قطع میشـود .در نتیجـه قند موجـود نمیتواند وارد سـلولها
شـود و انـرژی بـدن را تامیـن نماید و همین امـر افزایش شـدید قند خون
را سـبب میشـود .حـدود  5درصـد تـا 10درصـد کل دیابتیهـا مبتالیان
نـوع اول راتشـکیل میدهند.
دیابت نوع دوم :دراین دسـته از مبتالیان بدن نسـبت به انسـولین مقاوم
میشـود در ایـن حالت انسـولین ترشـح شـده تاثیـری بر روی جـذب قند
نـدارد و یـا ترشـح آن به میـزان کافی صـورت نمیگیرد.
دیابـت حاملگـی :حـدود 4درصـد از کل بانـوان در طـول بـارداری بـه
صـورت موقـت بـه ایـن نـوع دیابـت مبتلا میشـوند.
چگونه دیابتــ راکنترل کنیمـ ؟
راههای کنترل دیابت بطور کلی به  5دسته تقسیم میشوند:
 -1آموزش  -2تغذیه  -3ورزش  -4داروها  -5اندازهگیری شخصی قندخون.
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آمـوزش
امـروزه دیگـر شـکی باقی نیسـت کـه افـراد دیابتی تنهـا درصورتی موفق
بـه کنتـرل دیابـت خود خواهند شـد که درمـورد اصول پایه درمـان دیابت
کـه درادامـه خواهد آمـد آموزشهـای الزم را دیده باشـند .در واقع آموزش
را میتـوان بـه طـور قطـع بـه عنـوان مهمتریـن درمـان دیابت به حسـاب
آورد.
مطابق اسـتاندارد فدراسـیون بین المللی دیابت هر فرد دیابتی باید درسـال
 15سـاعت آمـوزش ببینـد .ناگفتـه نمانـد کـه آمـوزش حتـی درحد یک
سـاعت هم تاثیر چشـمگیری در فرد خواهد داشـت .شـرکت درکالسهای
آموزشـی دیابـت بـرای شـما کلیـه شـرایط را فراهـم میسـازد .به شـما
فلسـفه دیابـت را یـاد میدهـد و اصول تغذیـه صحیـح را میآموزد.
بـه شـما یـاد میدهدکه چگونـه میتوان با داشـتن یـک رژیـم آزاد ،قند را
کنتـرل نمـود ،به شـما انگیـزه میدهد کـه ورزش کنیـد؛ شـما را توانمند
میسـازد کـه گام برداریـد و موفق شـوید.
تغذیهـ
شـاید بیشـترین نگرانـی و سـوال افـراد دیابتـی مربـوط بـه نـوع تغذیـه
آنهـا باشـد .تغذیـه صحیح نـه تنها بـه کنترل بهتـر قند خـون -مخصوصا
قندخـون دوسـاعته بعد از غذا -بلکه به کم کـردن وزن ،حفظ وزن طبیعی
و نیـز کنتـرل چربی و فشـارخون کمک قابـل توجهی میکنـد .نکته قابل
توجـه ایـن اسـت کـه تغذیـه صحیح هـم بـرای پیشـگیری و هـم کنترل
دیابـت موثر میباشـد.
ورزشـ
کمتریـن اثـر مثبت ورزش در افـراد دیابتی کاهش قندخون درکوتاه مدت
اسـت ولـی ورزش اثـرات بسـیار مفیـد دیگـری نیـز دارد؛ ازجملـه کاهش
مقاومـت بدن به انسـولین کـه درنتیجـهی آن عملکرد انسـولین در بدن و
قنـد خـون در دراز مـدت نیز بسـیار بهترکنتـرل میشـوند .ورزش به ویژه
ورزشهـای هـوازی باعث تقویت دسـتگاه قلب و گردش خـون میگرددکه
در افـراد دیابتـی از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت.
داروها
داروهـا درجـای خـود اهمیت بسـیار زیـادی در درمان دیابـت دارند ولی
نبایـد فرامـوش کـرد کـه درمانهـای غیردارویـی از جملـه ورزش و رژیـم
غذایـی نیـز بایـد همزمان با مصـرف داروها انجام شـوند تا درمان به شـکل
مطلوبتـری صـورت پذیـرد .داروهـای تجویز شـده میتواند شـامل قرص
یا انسـولین باشد.
در دیابت نوع اول از همان ابتدای تشـخیص انسـولین تجویز میشـود ولی
در دیابـت نـوع دوم کنتـرل قنـد بیشـتر با قرص شـروع میشـود کـه این
داروهـا با افزایش دادن ترشـح انسـولین از لوزالمعـده و نیز کاهش مقاومت
بـه انسـولین به کنتـرل قندخون کمک میکند ولی در نظر داشـته باشـید
کـه یکـی دیگـر از پلههای کنتـرل قنـد در افراد دیابـت نـوع دوم میتواند
انسـولین باشـد ،در ایـن نـوع دیابـت هرچقـدر اسـتفاده از انسـولین زودتر
شـروع شـود از عـوارض نامطلوب دیابـت میتواند جلوگیـری کند.

اندازهگیری شخصیـ قندخونــ
اهمیـت اندازهگیـری قندخـون بادسـتگاه
درمنزل را شـاید بتوان به سرعتشـمار ماشین
تشـبیه کرد .اگر ماشینی سـرعت شمار نداشته
باشـد تنهـا بایـد با تکیـه برحس شـخصی و تا
حـدی تجربـه رانندگـی کـرد ،کـه صـد البتـه
کاری بسـیار خطرناک اسـت .بدون اندازهگیری
شـخصی قندخون ،شـما نمیتوانید از اثر غذاها
و یـا ورزشهـای مختلـف بر روی قنـد خونتان
باخبـر شـوید وبـه همیـن خاطـر نوسـانات
قندخـون درشـما بیشـتر خواهـد بـود .ایـن
اندازهگیـری به شـرطی که بـا آموزشهای الزم
همـراه شـود ایـن نوسـانات راکاهـش میدهد.
عالئمـ بیماریــ
عالئـم بیمـاری درکودکان سـریع اسـت و در
طـی چنـد هفتـه بـروز میکنـد .ایـن عالیـم
شـامل این مـوارد اسـت:
افزایـش عطش و تکرر ادرار -گرسـنگی شـدید
و دایـم -کاهش وزن ناگهانی -خسـتگی مفرط
و تـاری دیـد .اگـر هرکـدام از ایـن عالیـم را
درکودکتان مشـاهده کردید حتمـاً و بدون فوت
وقـت به پزشـک مراجعـه کنید.
عواملــ خطر
سـابقه خانوادگـی بـه ایـن معنا که هـر فردی
کـه والدین یـا خواهر و برادرش دیابـت نوع اول
داشـته باشـند امـکان مبتلا شـدنش بـه ایـن
بیماری نسـبتاً بیشـتر است.
همچنیـن بایـد بدانیـم حضـور برخـی ازانـواع
ژنهـا درابتلا به دیابـت نـوع اول موثر خواهند
بـود .چاقـی و اضافه وزن نیز یکـی ازفاکتورهای
مهـم ابتال بـه دیابت اسـت.
هرکـس که دور کمرش بیشـتر از 90سـانتیمتر
باشـد چـاق محسـوب میشـود و خطـر ابتال به
دیابت و بیماریهای قلبی عروقی ازجمله سکته
را بایـد جدی بگیـرد از عوامل خطـر رفتاری که
موجب بیمـاری دیابت و قلبی عروقی میشـوند
و بایدکنتـرل شـوند اسـتعمال سـیگار -کـم
تحرکـی -مصرف الکل وغذای ناسـالم میباشـد.
از عوامـل خطـر بیولوژیـک نیزبـه  3عامل دیگر
قندخـون -چربی خون و فشـارخون بـاالی140
روی  90میتـوان اشـاره کـرد.
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لزوم پرورش يک الگوي مناسـب ايراني در بين جوانان و پذيرش آن توسـط اين قشـر ،کاري بس دشـوار و سـنگين اسـت که در ابتدا نياز به تحقيق
و کار کارشناسـي دارد و همچنيـن پژوهـش مناسـب در ايـن زمينـه را جهـت رقابت با نمونههاي خارجي آن که عمدتا هدفمند و کارشناسـي شـده
در معـرض توجـه نسـل جـوان قـرار ميگيرنـد ،ميطلبـد .با توجه به اينکه اين خال در ميان قشـر آسـيبپذير و جوان به شـدت احسـاس ميشـود،
يکـي از رسـالتهاي بنياد پيشـگيري از آسـيبهاي اجتماعي الگو سـازي مناسـب و درخـور جوان ايرانـي در مقابله با الگوهاي نامانـوس غربي مانند
بتمن ،سوپرمن ،اسـپيايدرمن و  ...است.
پـس از مکاتبـات و جلسـات حضـوری متعـدد بـا سـازمانها ،نهادهـا و يگانهـاي دولتي مبني بر همـکاري و تعامل بـا بنياد در جهت پيشـگيري از
آسـيبهاي اجتماعـي و تلاش بـراي کاهـش آنها و با گذشـت حـدود چندين ماه مکاتبه و درخواسـت همکاري از تيـپ  65ارتش (نوهد) از سـوي
بنيـاد پيشـگيري از آسـيبهاي اجتماعـي ،فرماندهـی ايـن يگان نظامي با عنايت به سياسـتها و اهداف بنياد جهت الگوسـازي مناسـب و در شـان
نسـل جـوان و هدايـت آنهـا بـه سـوي ظرفيتهـاي داخلي ،نهايت همـکاري خـود را با اين گونـه فعاليتها اعلام نمود .ايـن در حالي اسـت که با
توجـه بـه ناکارآمـدي سـازمانهاي متولـي امر پيشـگيري از آسـيبها و برخـي از نهادهـاي دولتي و نگرانیهـای مقام معظـم رهبـری از ازدیاد این
آسـیبها و پـس از طـي مراحـل قانونـي ،حمايـت اين يـگان نظامـي در کنار بنيـاد آغاز گردیـده تا با اسـتفاده از فعاليتهـا و تجربيات ارزشـمند و
اسـاتید متبحـر ایـن یـگان فعال ،در حوزههاي مختلف به سـوي اهداف کالن بنيـاد گام بردارند .از همين رو نماينده اين ارگان نظامي ،جناب سـروان
ابراهيمـي ،بـه همـراه مديـر عامـل بنياد و تيم ورزشـي-رزمی مولتي کامبت پـس از هماهنگيهاي الزم جهـت ترويج فعاليتهاي خـود با حضور در
مدرسـه فيـاض بخـش واقع در منطقـه  3تهران ،در بين دانش آموزان به تشـريح فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي و ورزشـي حـوزهي خود پرداختند.
از آنجايـي کـه در مـدارس ،جمعيـت قابـل توجهـي از دانـش آمـوزان از نظامهـاي نظارتـي ،تربيتي و آموزشـي حـرف شـنوي ندارند يا بـه نوعي در
تقابـل بـا روشهـاي سـنتي آنهـا قرار ميگيرنـد ،لذا ورود ايـن نوع از يگانهاي نظامـي به بحث آمـوزش و برگزاري تورهاي مختلـف در بخشهايي
ماننـد زندگي در شـرايط سـخت ،گردشـگري آموزشـي ،نظامـي ،کوهنـوردي ،تيراندازي و بسـياري ديگـر از فعاليتهاي هيجان انگيـز و مفيد براي
دانشآمـوزان و جوانـان ،راهکار مناسـبي اسـت که با درخواسـت بنيـاد از اين يگان نظامي ،در جهت عملـي کردن اين اهداف با تعامـل ميان مدارس
و پايگاههـا تمـام تالش خـود را بـکار خواهند گرفت.
در واقـع چنيـن آموزشهايـي همـواره مورد اسـتقبال ردههاي سـني نوجـوان و جوان قـرار ميگيرد .اين فعاليتهـا يک نوع کنجـکاوي و ابراز تمايل
را در ميـان دانـش آمـوزان ايجـاد کرده و باعث ميشـود تا سـواالت زيـادي مبني بر چگونگي و نحـوهي ورود به يگانهاي نظامـي در ذهن آنان پديد
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آيـد و ايـن سـواالت را بـه افـراد نظامـي انتقـال دهنـد که اين امـر از هر دو جهـت مفيد خواهد بـود .حتي تعـدادي از دانش آمـوزان براي ثبت نـام در اين
دورههـا ابـراز تمايـل کردنـد .ارايـه اين نوع فعاليتها از سـوي يگانهاي نظامـي و همچنين نمايش مبارزات رزمي توسـط تيم مولتي کامبـت ،خود عامل
انگيزاننـده جهـت پيوسـتن بـه ايـن فعاليتهـا در ميـان دانش آمـوزان ميگردد .از سـوی ديگـر به دليل اعتمـاد آنها بـه يگانهاي نظامـي ،به خصوص
ارتـش ،کـه از محبوبيـت ،قـدرت و اقتـدار خاصي در ميان اقشـار جامعـه برخوردار اسـت .برگزاري چنيـن گردهماييهايي ميتواند نوعـي اعتماد به نفس
و افزايـش تمايـل بـه سـوي فعاليتهـاي ورزشـي ،ماجراجويانه و هيجان انگيـز را در بين آنها ايجـاد و از بـروز ناهنجاريها در مـدارس و جامعه ،از جمله
انحـراف برخـي از دانـش آموزان به سـوي آسـيبهاي اجتماعـي و رفتارهاي پرخطر و برخي بداخالقيهـا ،جلوگيري بعمل آورد .حضور ارتش در مدرسـه
يـک امـر مثبـت و مفيـد اسـت ،امـا خود نشـاندهنده ضعف مديريت اجتماعي کشـور اسـت که بـراي پوشـش دادن اين نقـاط ضعف ،ارتـش و نيروهاي
نظامـي وارد عمـل شـدهاند که ايـن خود جاي تامل بسـيار در اين زمينـه دارد.
در روزيکـه روانشناسـان بنيـاد مسـتقر در دبيرسـتان فيـاض بخـش ،تیـم ورزشـی مولتی کامبت و اسـاتید جمع شـده بودند ،نماينـده تيپ  65بـا ايراد
سـخناني ،بـه تشـريح فعاليتهـاي مختلف ايـن يگان نظامي پرداخت .ذوق و شـوق بچههـا به حدی وصف ناشـدنی بود که باعث تعجب مدیر دبیرسـتان
و حاضریـن گردیـد .وي در ادامـه افـزود ايـن نهـاد نظامـي آمادگي خـود را در زمينه برپايي اردوهايي مانند زندگي درشـرايط سـخت ،گردشـگري نظامي،
رزمي،کوهنـوردي ،تيرانـدازي و بسـياري ديگـر از فعاليتهـاي هيجانانگيـز و مفيد بـراي دانش آمـوزان و جوانان اعلام نموده و با کمک بنيـاد در جهت
عملـي کـردن ايـن اهـداف بـا تعامل ميـان مـدارس و پايگاهها تمام تالش خود را بکار خواهد بسـت .همچنين ايشـان به سـواالت و ابهامات دانـش آموزان
دبيرسـتان فياض بخش پاسـخ گفتند.
ت روحـي و روانـي دانـش آموزان
حمايـت مقتدرانـه تيـپ  65ارتـش بواسـطه فرماندهـان فهيـم و متعصـب ازفعالیتهـای بنیـاد کـه بـه بررسـي وضعي 
ميپردازنـد ،ميتوانـد بـه افزايـش بهـرهوري در جهت سلامت جامعـهي دانش آمـوزي و جوانان کمک شـاياني نمايـد .مديرعامل بنياد نيز ضمن تشـکر
فـراوان از نماينـده محتـرم تيـپ  ، 65از ايشـان درخواسـت نمود تا در جنگ نـرم و خطرات ناشـي از آن در غياب نهادهاي دولتي و سـازماني در کنار بنياد
قـرار گرفتـه و بـا صالبـت در جـوار فرزندان ايران اسلامي جهـت آموزش و انتقال تجربيـات ارزنده خود اهتمـام ورزيده و به مدد آنها کاهش آسـيبها را
در سـطوح مختلـف جامعـه شـاهد باشـيم .همچنين ايشـان از اعضاي تيـم مولتي کامبت و مدير مدرسـه فياض بخـش نيز تشـکر و قدرداني نمود.
در خاتمـه ايـن گردهمايـي ،تيـم ورزشـي -رزمـي مولتي کامبـت به اجـراي نمايشهاي رزمي بـراي دانش آمـوزان پرداختند که با تشـويق فـراوان دانش
آموزان مواجه شـدند.
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شورایاریها باید رویکرد و نگرشی رو به رشد داشته باشند

دکترعلیرضا عرب
عضو شورایاری محله قلهک

تبییـن و تشـکیل شـوراهای محلات (شـورایاریها) که
از سـال ۱۳۸۵بـه مرحله اجرا درآمـد ،رویکرد و راهبردی
اسلامی ،مردم سـاالرانه ،مشارکت جویانه ،عدالت طلبانه
و البته پیشـروانه دارد.
نظـام مدیریـت شـهری ماننـد دیگـر نهادهـا در تبـادل و تعامـل
بـا جامعـه و شـهروندان معنـا پیـدا میكنـد .یـك بعـد مسـاله
تصمیمـات ،قوانیـن و سیاسـتهای شـهرداری و بعـد دیگـر
انتظـارات و خواسـتهها و در نهایـت حمایـت و مشـاركت فعاالنه
شـهروندان اسـت.
از دهـه  ۱۹۸۰میلادی بـه بعـد ،كارشناسـان مدیریـت شـهری
متوجـه ایـن موضـوع شـدند كـه طرحهـا و برنامههـای شـهری
تنهـا زمانـی موفقیـت آمیـز خواهند بـود كه متناسـب بـا نیازها
و خواسـتههای اقشـار ،طبقـات و خـرده فرهنگهـای گوناگون و
متنـوع جامعـه تدویـن و تبییـن گردند.
در کشـور شـهری چـون تهـران (متروپـل) که پایتخت سیاسـی،
اقتصـادی و فرهنگـی ایـران محسـوب میگـردد و بـه تبـع آن
شـهروندان بـه طـور نسـبی از سـطح بـاالی تحصیلات و سـواد
برخـوردار هسـتند و بـا توجـه به گسـترش اخیـر مراکـز آموزش
عالی و دانشـگاهها در سـطح کشـور به ویژه پایتخت یعنی تهران
و افزایش تعداد تحصیلکردههای بیشـتر جوان در سراسـر کشـور،
اهمیـت مشـارکت و حرکـت روبـه رشـد و نـه بازگشـت به عقب
شـوراهای محلـه واضـح و ضروری اسـت.
البتـه ایـن حرکـت رو به رشـد باید درونـزا و با اسـتعانت از بضعه
و پشـتوانههای غنـی فرهنـگ اسلامی و ایرانی جامعه باشـد زیرا
یکـی از متعالیتریـن آرمانهـای انقلاب کبیـر اسلامیمان که
وجـه تمایزی آشـکار بـا دیگر انقالبها و جنبشهـا و نهضتهای
سـکوالر ،چپگـرا و یـا لیبـرال و ...دارد ،همانـا آرمان بازگشـت به
خویشـتن خویش است.
بازگشـت به خویشـتن خویش یعنی بازتولید خالقانه ،مشـارکتی
و نوبـه نـو فرهنـگ بومـی و البتـه در این میـان اخـذ نوآوریها و
دسـتاوردهای حوزههـای تمدنـی و فرهنگی دیگـر در زمینههای
علمـی ،فلسـفی ،هنـری و تکنولوژیـک درصورتـی کـه مبانـی
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دینـی ،فرهنگـی و هویتـی مـا را تخریـب نکند پسـندیده اسـت
و مصـداق حدیـث شـریف علـم را بیاموزیـد حتـی اگـر در چین
باشـد؛ میباشـد .لـذا نهادهـای اجتماعـی مانند شـوراهای محله
بایـد راهبـرد ،رویکـرد و نگرشـی مشـارکتی و روبـه رشـد و البته
مبتنـی بـر فرهنگ خودی داشـته باشـند و اگر غیر از این باشـد
از فلسـفه تأسیسـی خـود فاصلـه گرفتهاند.
اگـر بـاب مشـاركت فعـال بسـته باشـد و یـا شـوراها حرکتـی
رو بـه جلـو نداشـته باشـند و مصـداق بازگشـت بـه عقـب و یـا
درجـازدن باشـند ،آنـگاه شـهروند بـه شهرنشـین تنـزل پیـدا
کـرده و نهتنهـا شـاهد رشـد و تعالـی شـخصیت مـردم ،بسـط و
اسـتخراج تواناییهـای افـراد ،تقویـت هویت شـهری و احسـاس
تعلـق به شـهر ،تقویت حـس اعتماد و همكاری میان اهالی شـهر
و شـهرداریها نیسـتیم ،بلكـه دارای كمتریـن میـزان كاركـرد و
بهـرهوری در نظـام مدیریـت شـهری نیـز خواهیـم بـود.
لـذا شـوراهای محلـه ای بسـتری مناسـب بـرای جلـب و تقویت
مشـاركتهای فعـال و رو بـه جلـوی مردمی محسـوب میگردند
و میتواننـد راهـکاری درونـزا جهـت پیشـرفت و تعالـی پایـدار،
موثـر و كارا باشـند كـه بـه صـورت هدفـدار ،آگاهانـه و داوطلبانه
تعریف میشـوند.
اگـر شـوراهای شـهری و نهادهـای زیـر مجموعـه آن ،یعنـی
شـوراهای محلـه ،بـا رویکـرد ،نگـرش و حرکتـی رو به عقـب و یا
سـاکن تعریـف گردنـد آنـگاه شـوراهای محلات به محلـی برای
اجتمـاع افـرادی فاقـد خالقیت ،آگاهـی ،تخصص و نگـرش رو به
تعالـی تبدیل خواهند شـد و نه تنها شـاهد مشـارکت فعـال و رو
بـه رشـد شـهروندان به منظـور رفع مشـکالت عدیـده فرهنگی،
اجتماعـی ،عمرانـی و...کشـور شـهری چـون تهـران نخواهیم بود
بلکه شـاهد بازتولید مناسـبات مخرب و ایستا و تشدید مشکالت
فرهنگـی و آسـیبهای اجتماعـی نیـز خواهیم شـد.

سرتیپ  2ستاد ناصر بهلولی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قبـل از اینکـه بپردازیـم به نقـش ارتش جمهوری اسلامی ایـران در کاهش
آسـیب هـای اجتماعـی خانـواده بـزرگ ارتش اشـاره ای داشـته باشـیم به
چگونگـی جنگ هـا واثرگـذاری روی جامعـه هدف.
در این راسـتا اسـتراتژی نظام سـلطه جهانی با محوریت آمریکا و صهیونیزم
بیـن الملـل در تقابل با نظام جمهوری اسلامی در دهه اول پیـروزی انقالب
اسلامی مبتنـی بر نبرد سـخت طرح ریزی شـده بود که می تـوان به نمونه
هایـی از مصادیـق آن ،از جملـه طراحـی کودتاهای نظامی علیـه نظام نوپای
انقلاب اسلامی ،انجام ترورهـای کور ،حذف فیزیکی رهبران انقالب توسـط
منافقین و عوامل خودفروخته و در نهایت تحمیل جنگ هشـت سـاله اشـاره
کرد.
هوشـیاری و مقاومـت دلیرانـه و بـی مانند ملت مسـلمان و انقالبـی ایران به
دشـمن ثابـت کـرد که با این شـیوه نمی توانـد راه به جایی ببرد لذا دشـمن
اسـتراتژی خود را در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران از جنگ سـخت
به جنگ نرم تغییـر داد.
شـواهد و قرائن متقن حاکی از آن اسـت که دشـمن برای رسـیدن به اهداف
خود روی آسـیبهای اجتماعی جامعه حسـاب ویژهای باز نموده اسـت .چرا
کـه یکـی از اصلیترین برآیند تهاجم فرهنگی دشـمن در قالب آسـیبهای
اجتماعی بروز و ظهور یافته اسـت.
در چیسـتی جنگ نرم دشـمن ،علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ،مطالعه
ادبیات و پیشـینه علمی جنگ نرم نشـان میدهـد ،در تاریخ نظام جمهوری
اسلامی ایـران هیـچ شـخصیت علمـی دانشـگاهی یـا حـوزوی را نمیتوان
یافـت ،کـه به انـدازه شـخص رهبری معـزز و معظم انقلاب اسلامی ایران،
حضـرت امام خامنهای(مدظلـه) ،درخصوص معرفی ماهیـت و اهداف جنگ
نـرم کار کـرده باشـد .معظم له طـی چهاردهه انقلاب اسلامی و به صورت
کاملا فرایندی بـه تبیین جنگ نـرم پرداختند.
بـا نگاهـی تحلیلـی به آنچـه رهبری بیبدیـل نظام طـی چهل سـال بر آن
تاکیـد فرمودهاند ،نتیجـه میگیریم ،که اصلیتریـن و ملموسترین خروجی
و بـرون داد تهاجـم فرهنگی و جنگ نرم دشـمن که با تعابیـر گوناگون از آن
یاد شـده اسـت ،بروز تغییرات ناخواسـته در سـبک زندگی و قرار گرفتن در
دام انواع آسـیبهای فرهنگی و اجتماعی اسـت.
درایـن خصـوص جهـت مقابلـه و کاهـش آسـیب هـای اجتماعی درسـطح

چیستی
کشـور توسـط سـازمان هـا و ارگانهـای کشـوری و لشـگری اقدامـات خوبی
انجـام شـده اسـت که میتوان نقش موثـر ارتش جمهوری اسلامی ایران در
کاهـش آسـیب هـای اجتماعی را نـام برد.
درارتـش و نیروهـای چهارگانـه آن مخاطبیـن آسـیب پذیـر بـه سـه
دسـته(کارکنان پایـور  .خانـواده هـا .کارکنان وظیفه) تقسـیم شـده و دراین
راسـتا برنامـه هـای مدونـی جهـت مصـون سـازی جامعـه ارتـش صـورت
پذیرفتـه اسـت.
در حوزه آسـیبهای اجتماعی و مسـائل فرهنگی برنامههای خوب و موثری
در ارتـش و کارکنـان و خانوادههـای آنـان و مرکـز سـربازان وظیفـه اجـرا و
عملیاتی گردیدهاسـت
ازجملـه ایـن اقدامـات پیش بینی برنامهها ی کالسـی و حضوری اسـت که
در ریشـه برنامههـا ی آموزشـی بـرای کارکنان و خانواده های آنان و پرسـنل
وظیفه اجرامیگردد.
یکـی دیگـر از اقدامـات ارتش جمهوری اسلامی ایران در کاهش آسـیب ها
برگـزاری همایـش هـای سـبک زندگی اسلامی اسـت که جهـت خانواده
هـای کارکنان انجام میشـود
ایـن تجربیـات در خصـوص طـرح تکریم خانـواده و خصوصیات پـدر مادر و
فرزنـدان خـوب کـه برگرفتـه از مبانی دینی و قرآنی اسـت نقـش موثری در
پیشـگیری ازآسـیب های اجتماعی داشـته است
الزم بذکـر اسـت درخصـوص آسـیب سـنجی بایـد گفت کـه یکی از سـالم
تریـن جوامـع درسـطح کشـور در حـوزه کارکنـان  .خانـواده بـزرگ ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران می باشـد .و مهمتریـن اولویت فرماندهـان و بویژه
فرمانـده محتـرم ارتش می باشـد.
ارتـش در طـول تاریـخ انقلاب ثابـت کردها کـه در هر قسـمتی از جامعه به
حضـورش نیاز بوده اسـت دریغ نکـرده و امروز نیز از ظرفیتهـای خود برای
کاهش آسـیبهای اجتماعی اسـتفاده میکند.
برایـن اسـاس نقش و رسـالت تمامـی عناصـر ،گروهها و نهادهـای اجتماعی
بـه ویـژه نخبـگان ،دانشـگاهیان ،مسـئولین و رسـانهها در کنتـرل ،مهـار و
پیشـگیری از بـروز آسـیبهای اجتماعی یک رسـالت تاریخـی و منحصر به
فـرد اسـت .بنابراین الزم اسـت همه دلسـوزان نظام با ایجاد یـک عزم ملی و
نهضـت انقالبـی و بـا بصیـرت کامل در این مسـیر همراه شـوند،
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دکترپریچهره شاهسوند
عضو هیئت مدیره بنیاد و استاد دانشگاه

اهمیت و نقش اسـتاندارد در
پیشرفتـ و بهبود عملکرد واحدهای کسبـ و کار
مـا اعتقـاد داریـم کـه سـازمانها و بخشهـای
اسـتانداردی ،آموزشـی و پژوهشـی ،زیر ساخت
توسـعه را تشـکیل میدهنـد ،.ولـی آیـا نگرش
سیسـتمی در ایـن بـاره چگونه اسـت؟
از نظـر دیـدگاه سیسـتمی ،هر سـازمانی که در
ایـران فعالیـت میکنـد ،متاثر از تغییـرات ملی
اسـت و محیط ملـی نیز بیش از پیـش متاثر از
تحوالت جهانی میباشـد .بنابراین هر کوششـی
در راه بهبود وضع موجود باید با شـناخت دقیق
وضـع جهانـی همـراه باشـد و البته مهـم ترین
اتفـاق دنیـای کنونـی آن اسـت کـه جهـان در
آسـتانهی یـک چرخش دگرگونی علمی اسـت،
دوران تمدنـی بـه سـر آمـده و دوران دیگـری
در حـال شـکل گیـری اسـت و بسـیاری از این
رویدادها و تغییر و تحـوالت ،از ویژگیهای دوره
گـذار اسـت .جامعه صنعتی-تجـاری جای خود
را بـه جامعـه علمـی (نـرم افـزاری ،فراصنعتی،
فراتجـاری و یـا شـکل تـازه ای از جامعـه نوین)
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داده اسـت و ایـن نـوع شـکل گیـری متکـی بر
دانـش پیشـرفته و مدیریـت این دانش اسـت و
شـاید به همین دلیل اسـت که دو عنصر اصلی
تکنولـوژی و همچنین خالق آن  ،یعنی انسـان،
جایـگاه خاصـی پیـدا میکننـد و در این راسـتا
و بـه خصـوص بـا توسـعه روزافـزون خدمـات
تخصصـی ،نقـش اسـتانداردها بهتـر از قبـل
نمایـان میشـود و کـم کـم سـازمانها بایـد به
این سـمت حرکت کننـد که طراحـی ،آموزش
و پیـاده سـازی اسـتانداردها را در خدمـت حـل
مسـایل استراتژیک ،کسـب و کار و بهبود سطح
درآمـدی خـود قرار دهنـد ،البته به شـرطی که
بتواننـد این مسـایل را درسـت تعریـف نمایند.
ولـی آیا مسـایل حیاتـی سـازمانها و بنگاههای
مختلـف کسـب و کار بـه مسـاله ای گفتـه
میشـود کـه اگـر حل نشـود بقـای سـازمان را
بـه خطـر میانـدازد؟ و از دیدگاه دیگـر میتوان
گفـت مسـالهای اسـتاندارد اسـت کـه اگـر حل

شـود ،بسـیاری از مسـایل را حـل میکنـد،
بـه نحـوی کـه بتوانیـم بـا بهبـود  20درصـد از
مسـایل 80 ،درصد از مشـکالت خـود را کاهش
داده و حـذف نماییم تا بتوانیـم بر موفقیتهای
خویـش بیفزاییـم .بـه ایـن ترتیـب ،بـه منظور
توفیـق بیشـتر در برنامـه ریـزی ،حـل و بهبود
مسـایل اسـتانداردی خـود ،بایـد بـه آمـوزش و
نهادینه سـازی تکنیکها توجه بیشـتری کنیم؛
بـه طـوری کـه سـازمانها منابـع خـود را بـه
منابع بهبودیافته و توسـعه یافته تبدیل کنند و
در این شـرایط است که اسـتانداردها در خدمت
برنامههـای تحـول قـرار میگیرنـد و بنابرایـن
مدیریـت سـازمانها چـاره ای جـز پشـتیبانی
بـرای اجـرای برنامههـای تحولـی ندارنـد.
بنابرایـن به منظـور انطباق خدمـات و کاالهای
خود با اسـتانداردهای مـورد لزوم و بهبود آن ها،
همیشه باید فرهنگ سازی و اجرای استانداردها
را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد؛ بـه طـوری
کـه مدیـران و کارکنـان بتواننـد اجـرای ایـن
تکنیکها را در راسـتای خدمت و تعهد بیشـتر
نسـبت به سـازمان و افزایش ظرفیـت یادگیری
در مقابـل رقبا عملی نمایند و بنگاههای تجاری
بیـش از قبل متوجه شـوند که عنصـر جدیدی
به نام مدیریت یادگیری شـکل گرفته تا بتوانند
محصـول آموزش و اسـتاندارد یعنی یادگیری را
تجربـه نماینـد؛ به این صورت کـه اگر تجربه ای
جـذب و نهادینـه شـده و بـه تغییـری در رفتار
سـازمان منجر شـود ،اسـتاندارد سـازی صورت
گرفتـه اسـت و بنابرایـن ،ضمن مدنظر داشـتن
ایـن مسـاله کـه اسـتاندارد سـازی فقـط انتقال
معلومات نیسـت ،باید از تکنیکهـای جدیدتر،
بـرای اجـرای بهتر آن سـود برد و آنهـا را به کار
بسـت و به طـور دایم بهبود بخشـید.

آموزشــــــــــــــ
نقش پرورش و
در فرهنگ سازی توسعه و کاهش آسیبهای اجتماعی

ولی اله وحدانی نیا -دکترای تخصصی سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران
و عضو شورای راهبردی بنیاد؛ مدیر مطالعات و بهبود روشهای معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارتش

همانطـور کـه میدانیـم آمـوزش در خانوادههـا حالتـی کلیشـهای و غیـر اسـتاندارد داشـته و منابع مصرف شـده برای آن متناسـب بـا کاربردهای
مـورد نیـاز و ارتقـای مهارتهـای الزم نمـی باشـد که از جمله دالیل آن این اسـت که اسـتانداردهای آموزشـی و شـیوهی مهارت سـازی تخصصی
و همچنیـن دسـتورالعملهای کاری مطلـوب بـرای انجـام آموزشهـای مختلف رعایت نمی شـود و بیشـتر ،دیدگاههای تئوری و کمـی فرآیندها و
شـاخصهای آموزشـی مـورد نظـر میباشـد تـا نگرشهای کیفـی و تحلیلی پس پایـش ،کنترل ،انـدازه گیری و تحلیلها بایسـتی ابتدا در سـطح
خانوادههـا و سـپس در سـطح جامعه انجام شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه آموزش ،هزینههـای زیادی را از کودکی تا زمان ورود به مقوله اشـتغال و بهره ور بودن شـامل میشـود ،در واقع نوعی خسـتگی
ذهنـی و روانـی را بـرای افـراد بـه همـراه دارد .از طـرف دیگـر از آنجایـی که عده زیـادی از مردم بیشـتر تمایل دارند کـه کارهای خـود را به صورت
فـردی انجـام دهنـد تـا بـه صورت جمعی و این مسـاله خود نیز ناشـی از عدم فرهنگ سـازی و بسترسـازی الزم و همچنین کم توجهی به مسـاله
پـرورش و همـگام سـازی تعلیـم و تربیـت میباشـد که خـود نیز میتوانـد یکی از دالیـل تفاوت در مقابل تغییر باشـد .حـال آنکه وقتی افراد بشـر
در شـرایط مختلف اقدام به مقاومتهای مختلف فردی ،واحدی ،سـازمانی و فراسـازمانی مینمایند ،لذا شـرایط را برای رقابت منفی و عدم اسـتفاده
بهینـه از نقـاط قـوت و ترویـج نقـاط ضعـف دیگران مهیا میسـازد که وقتـی این مسـاله را از نظر کمی ریشـه یابی میکنیم ،متوجه میشـویم که
از جملـه دالیـل مقاومـت فـردی میتوانـد کمبـود اطالعات ،عـدم اعتماد به نفـس و یا دیده نشـدن در خانـواده ،اجتماع و محیطهای شـغلی افراد
باشـد و بـا درایـت بیشـتر میفهمیـم کـه عده زیـادی از مردم بـه آموزش را بـه عنوان یادگیـری ،و انتقال مهـارت ها ،تجارب و همچنین جانشـین
پـروری و مفیـد فایـده بـودن بـرای کشـور نگاه نمی کننـد و در حقیقت مدیریـت یادگیری کمتر بـرای آنها اتفـاق میافتد .ولی چرا ما نبایسـتی از
یادگیـری بـرای دانسـتن ،یادگیـری برای انجـام دادن ،یادگیری برای رشـد کردن ،یادگیری بـرای کمک کردن ،یادگیری برای بهتر زیسـتن و بهتر
بودن برای خود و کشـور خویش اسـتفاده نماییم تا بتوانیم محصول اصلی یادگیری یعنی عملکرد مثبت را ،در خود و دیگران تجربه کنیم و سـعی
در حـذف و کاهـش نقـاط ضعـف خویش و دیگران داشـته باشـیم و از قوتهـا و فرصتهای موجود پیش روی خود اسـتفاده مناسـب را بنماییم.
اگـر مـا دیگرانـی باشـیم کـه برای پـرورش فرهنـگ اصیل خود و توسـعه تفکـر خلاق ،از اتاقهای فکر خویـش بیرون آمـده و روحیـه کار تیمی،
همـکاری ،همدلـی و هماهنگـی را در خـود و کشـورمان تقویـت کنیـم ،در نتیجه بسـترهای الزم و شـرایط مکانی ،شـغلی و زمانی مـورد نیاز برای
توسـعه پایـدار و بهبـود مسـتمر فراهـم میشـود که خود موجبات تقویت روحیه و انگیزه بیشـتر افراد نسـبت بـه آموزش و نگاه سـرمایه محور آنها
برای امـر یادگیری میباشـد.
در ایـن راسـتا ،بنیـاد و کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی بـر خـود فرض واجـب میداند که با توجه به نوع مشـکالت و شـرایط بـروز آنها
و همچنیـن نظـر بـه بهبـود مسـوولیتهای اجتماعی افـراد و بخشهـای مختلف بنگاههـای کسـب و کار بایسـتی دیدگاههای سلامت ،مدیریت
پیشـگیری ،مدیریـت خطـر پذیـری و مدیریـت زمـان را بیـش از پیـش ارج نهـاده و ترویـج نمایـد ،برای مثـال این بنیاد نسـبت به بهبـود فرآیند
مشـاوره ،از سـطح خانوادههـا گرفتـه تـا باالتریـن دسـتگاههای اجرایـی و بخشهای خصوصـی اعتقـاد وافـر دارد و اسـتعدادیابی افراد را از سـنین
خردسـالی ،نوجوانـی و جوانـی ممکـن میدانـد ،کار پذیری را در حقیقت مسـوولیت پذیری مسـتمر همراه بـا انعطاف پذیـری الزم و دیدگاه مثبت
میدانـد ،مدیریـت ایـده را صرفـاً ایـده پروری ،ایـده یابی و ایـده آزمایی نمی داند ،بلکـه عالوه بر آنها ایـده کاوی ،ایدهسـازی و ایدهپـردازی میداند.
سـازمانهایی را آمـوزش پذیـر و پرچـم دار آمـوزش میدانـد کـه علاوه بـر اسـتمرار داشـتن ،کنتـرل و اندازهگیری ،بتواننـد تاثیرگـذاری مثبت و
مدیریـت فکـر را در جامعـه ارتقـا بخشـند و در نهایـت وجود امکانات ،ابزار و تجهیزات را برای پیشـرفت سـازمانها و کشـور شـرط الزم میداند؛ ولی
وجود نیروهای متخصص ،ماهر و متعهد را شـرط اصلی توسـعه پایدار و رشـد فزاینده برای سـاختن کشـوری آباد بسـیار ضروری قلمداد میکند.
از طرف دیگر ،در دو دهه گذشـته شـاهد رشـد سـریع اقتصادی در دنیا بوده ایم که اصوالً آموزش یکی از عمده ترین عوامل این رشـد سـریع بوده
اسـت و این مسـاله نیز در سـایه رشـد فرهنگی ،قدرت ملی ،رفاه و آسـایش مردم و عملکرد صحیح اقتصادی کشـور امکان پذیر اسـت .همچنین
توسـعه و بهبـود عملکـرد اقتصـادی کشـور نیز وابسـته به حجـم تولیـدات ،خدمـات و توانایی رقابـت در عرصه بازارهـای جهانی اسـت .حال نقش
آمـوزش و رسـالت مهـم آن در راسـتای ارتقـای عملکـرد بنگاههـای کسـب و کار که امـکان ارایه کاالها و خدماتی با سـطح کیفیـت باالتر و هزینه
مناسـب تـر را بـرای ما فراهم میکند ،بسـیار نمایان میشـود .بنابراین امروزه دیگـر آموزش را نمی توان یک فرآیند صرفاً هزینـه ای و درون بنگاهی
دانسـت کـه فقـط بعضـی از صنعتگـران و یا برخی از مدیران واحدهای تجاری با آن سـر و کار داشـته باشـند ،بلکه همه باید به طـرق مختلف و در
جهت ارتقای بهبود اثربخشـی آن درگیر باشـند تا بتوانند برای ادامه بقا و توسـعه فعالیتهای سـازمان خود و همچنین رشـد و توسـعه اقتصادی
کشـور تالش نمایند.
در دنیـای امـروزی کـه هـم زمـان با وجود فرصتهایی برای کسـب موفقیت روبرو هسـتیم ،خطراتی را نیـز در پیش رو داریم که بایسـتی از تمامی
امکانات و تجهیزات ،به منظور پیشـرفت و فراهم نمودن زندگی مناسـب و رفاه بیشـتر در سـطحی باالتر اسـتفاده نماییم تا بتوانیم برای دسـتیابی
بـه مطلوبیتهایـی کـه نیازهـای مـادی و معنوی انسـان را برآورده میسـازد و زندگی بهتـر را برای او به همـراه دارد ،حرکت وسـیعی برای فرهنگ
سـازی و اجـرای فرآینـد آموزش و نهادینه سـازی تکنیکهای مختلف آمـوزش انجام دهیم.
شـایان ذکـر اسـت که در این مسـیر اسـتفاده بهینـه از منابع و در حقیقـت کارایی نیروی انسـانی در بخشهای مختلف کار ،امکانـات و تجهیزات و
همچنین دسـتیابی به اهداف عالیه سـازمان در سـایه کیفیت و رضایت مشـتریان یعنی اثربخشـی بسـیار الزم و ضروری اسـت و میتواند نقش و
تأثیرگـذاری آمـوزش را در راسـتای نیـل به چشـم انـداز و ماموریت بنگاههای کسـب و کار بهتر و بیشـتر جلوه نماید.
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های

بیماریـــ عفونی غیرواگیر
در گذر زمان و چالشهای پیش رو

دکتر سیدجواد حسینی شکوه؛
متخصص بیماریهای عفونی و فلوشیپ  ،HIV/AIDSعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

بیماریهـای عفونـی واگیـردار همـواره همـزاد بشـربوده و تـا اواخر قرن
بیسـتم مهمترین عامل مرگ و میر انسـان بوده اسـت .در قرن بیسـتم
با کشـف واکسـن ها؛ آنتی بیوتیکها و بهداشـت محیط امید به زندگی
بـدو تولـد دنیـا کـه در سـال  1950میلادی  47سـال بود بـه بیش از
 73سـال در سـال  2020افزایـش یافت.تـا اوایـل قـرن بیسـتم حدود
یـک سـوم کـودکان قبـل از رسـیدن به سـن بلـوغ براثر سـوء تغذیه و
بیماریهـای عفونـی جان خود را دسـت می دادند ولی ایـن میزان امروز
در سـطح جهـان بـه کمتـر از  5درصـد و در کشـورهای توسـعه یافته
کمتـر از  1درصد می باشـد.
آنفلونـزای اسـپانیایی در سـال  1918در طـی یکسـال بـا ابتلاء 500
میلیـون نفـر (یک سـوم جمعیـت آنروز دنیـا) باعت مـرگ  40میلیون
نفـر گردیـد در حالیکـه جنـگ جهانـی اول در طـی  4سـال از 1914
تـا  1918کمتـر از ده میلیـون نفـر تلفـات انسـانی بـه همـراه داشـت.
همینطـور آبلـه در سـال  1968میلادی باعـث ابتلا  15میلیـون نفر
و مـرگ  2میلیـون نفـر گردید.بـا واکسیناسـیون گسـترده آبله انسـان
موفـق شـد این بیمـاری مرگبـار را کنترل و سـازمان جهانی بهداشـت
در سـال  1979میلادی ایـن بیمـاری را ریشـه کن اعالم کـرد .با نائل
شـدن بشـر بـه این موفقیت برخـی از دانشـمندان مطرح کردنـد که تا
سـال  2000مـی تـوان تمامـی بیماریهای عفونی را ریشـه کـن نمود و
برنامـه ریـزی گسـترده ای در ایـن راسـتا و تعییـن زمـان برای ریشـه
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کنـی مهمتریـن بیماریهـای عفونی مثل سـل ،سـرخک ،فلـج اطفال و
 ....انجام شـد
با ظهور عفونت نوپدید  HIVدر سـال  1981و افزایش موارد بیماریهای
بازپدیـد مثل سـل و دیگـر عفونتهای فرصـت طلب به واسـطه افزایش
مـوارد ایـدز ،بـروز چندیـن اپیدمـی آنفلونـزا و همـه گیـری حصبـه
و وبـا و تشـخیص بیماریهـای جدیـد و نوظهـور مثـل جنـون گاویی و
آنفلونـزای پرنـدگان؛ نظریـه ریشـه کنی بیماریهـای عفونی زیر سـوال
رفـت .در قـرن بیسـت و یکم نیـز با ظهـور سـارس( ،)2003آنفلونزای
 ،)2009( N1H1عفونـت تنفسـی حاد خاورمیانه (مـرس  ،)2013ابوال
( ،)2014زیـکا ( )2016و در نهایـت کوویـد 19کـه تـا ایـن تاریـخ (9
اردیبهشـت  )1399بیـش از سـه میلیـون مـورد ابتالء و بیـش از 210
هـزار مـرگ به همراه داشـته اسـت .بـروز و ظهور این بیماریهـا در کنار
افزایـش جمعیـت دنیا و افزایش میزان شهرنشـینی (در سـال 1951از
 2/5میلیـارد جمعیـت دنیـا  30درصد شهرنشـین بـوده ،در حالی که
در سـال  2020از جمعیت  7/8میلیاردی زمین  56درصد شهرنشـین
مـی باشـند)و افزایـش جمعیـت پرخطـر بعلـت افزایـش سـن جامعه
(افزایـش پیـری) و درمانهـای پیشـرفته( جراحی های پیچیـده ،پیوند
اعضـاء ،داروهـای ضـد سـرطان و ایمونولوژیـک ).... ،و تشـکیل دهکده
جهانـی و جابجایـی راحـت و سـریع جمعیت بین شـهرها و کشـورها؛
آسـیب پذیـری انسـان بـه بیماریهای عفونی همـه گیر را افزایـش داده

اسـت.بطوری که درسـال  2019سـازمان جهانی بهداشـت ده چالـش و تهدید
اصلی سلامت بشـر را به شـرح نمـودار ذیل اعلام نمود.همانطـور که مالحظه
مـی فرمایـد  6چالـش بصـورت مسـتقیم مرتبـط با بیماریهـای عفونـی و بقیه
مـوارد هـم بصـورت غیرمسـتقیم می توانـد با آسـیب پذیری جامعه نسـبت با
بیماریهـای عفونـی همراه باشـد؛ مثال آلودگی هـوا با افزایـش بیماریهای ریوی
مزمـن همـراه اسـت و بیماریهـای عفونـی تنفسـی مثـل آنفلونـزا و کووید 19

در ایـن افـراد شـایعتر و بـا مـرگ و میـر باالتـری همراه اسـت.از طرفـی برخی
از عوامـل عفونـی باعـث ایجاد سـرطان میشـوند؛ ویـروس هپاتیـت  Bموجب
سـرطان کبـد ،ویـروس پاپیلومـای انسـانی ( )HPVدر ایجـاد سـرطان دهـان
رحـم و لنفـوم هوچکین در مبتالیـان به  HIVاز این موارد هسـتند.حتی ثابت
شـده برخی از عفونتها افراد جامعه را مسـتعد اترواسـکلروز و در نهایت افزایش
حـوادت قلبی و عروقی میشـود

70

بولتن داخلی بنیاد و کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی -شماره 98 -2

دکترعلی اصغر محکی؛
استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
و رئیس کارگروه فضای مجازی و ارتباطات پیشگیری از آسیبب های اجتماعی

درآمدی بر موضوع فضای مجازی و

آسیبهای اجتماعیـــ
آنقـدر سـن داریـم کـه بتوانیـم آن چه امـروزه
در اطرافمـان مـی بینیـم بـا دو سـه دهه پیش
مقایسـه کنیـم .چـه از نظـر ابزارهایـی کـه در
اطرافمـان هسـتند و پیـش از ایـن نبودنـد و
چـه از نظر شـیوه زندگـی آدمیان اطـراف مان،
سـازمان هـا و مشـاغلی کـه قدیـم تـر نبودند و
اکنون بخشـی مهم از زندگی ما را تشـکیل می
دهنـد .صحبـت امـا راجـع بـه ایـن اسـت حال
کـه پیدایـش و رشـد مجموعـه ای از فنـاوری
هـای ارتباطـی و اطالعاتـی در چند دهـه اخیر،
زندگـی مـا را از هـر نظر زیر و رو کـرده و ما را با
چالـش ها و فرصـت هایی جدید روبرو سـاخته
چگونـه مـی توانیم از آنها به نحوی هوشـمندانه

71

و سـودمند اسـتفاده کنیم تا دچار زیان نشـویم
و چالـش هـا را پشـت سـر نهیم؟
کجـای جهانیـم؟ از نیمـه دوم قـرن بیسـتم،
ابزارهـای ارتباطـی (ماننـد مطبوعـات ،رادیـو،
تلویزیـون و سـینما) ،ابزارهـای اطالعاتـی
(کامپیوتـر) و ابزارهـای مخابراتـی (تلفـن و
ماهـواره) جـدای از هـم و بـه موازات هم مسـیر
تحـول سـریعی را طـی می کردنـد .امـا از دهه
 80میلادی ،ایـن سـه نـوع فناوری بـا یکدیگر
ترکیـب شـدند و انقالبـی را پدیـد آوردنـد بـه
نـام انقلاب اطالعـات و ارتباطات .تمام اشـكال
اجتماعي ،فرهنگي ،صنعتي ،اقتصـادي و روابط
انسـاني در جهـان معاصر تحت تاثيـر دگرگوني

هـاي این انقلاب تکنولوژیک ،به ويـژه ابزارهاي
جديـد اطالعاتـي و ارتباطـي قـرار گرفـت بـه
طوري كه سـخن از جامعـه اي جديد و در حال
گذار اسـت.
از مهمتریـن ويژگـي هـاي جوامـع کنونـی بـه
چهار پدیده فراگیر اشـاره شـده اسـت :شـتاب
تغيير و تحـوالت؛ بحران؛ پيش بيني ناپذيري؛
و بـروز رویدادهـای متعـارض و متناقض.
ایـن ویژگـی ها ،بیش از همیشـه ،رابطه انسـان
را با شـش عنصر زندگی خود تغییر داده اسـت:
رابطه انسـان با دیگر «انسـان ها»؛ رابطه انسان
بـا «مـکان»؛ رابطـه انسـان بـا «زمـان»؛ رابطـه
انسـان بـا «ایده ها و اندیشـه ها»؛ رابطه انسـان

بـا «مشـاغل و سـازمان هـا» و رابطـه انسـان بـا
«اشیا».
به طـور خالصه مهمترین پیامدهـای این تغییر
رابطـه انسـان با عناصر اطـراف خـود را می توان
چنیـن برشـمرد :شـتابان ،ناپایدار و گذرا شـدن
روابط؛ بـروز نیازهای روزافزون بی سـابقه؛ تغییر
اولویـت سـبک زندگی انسـان هـا از «کیفیت و
دوام» بـه اصل «کمیت ،شـیک و روزآمد بودن».
ایـن پیامدها بـه نوبه خود آثار وضعـی دیگری را
نیز دربرداشـته اسـت که مهترین آنها مسـتولی
شـدن بـي تفاوتي اخالقـي؛ فرد گرايـي افراطي؛
و بـي هويتـي و بـي هدفـی بـر زندگـی بخـش
بزرگـی از آحاد بشـر ،به ویژه نسـل جدیـد بوده
اسـت .برای هـر یک از موارد یادشـده مـی توان
نمونـه هـای فراوانی برشـمرد کـه در این مجال
نمـی گنجـد .در باره آخرین پیامـد یعنی بحران
هویـت ،آن را بیـش از هـر چیـز ناشـی از گذرا و
ناپایـدار شـدن رابطه انسـان با عناصر ششـگانه
هویت سـاز یادشده دانسـته اند.
کارکـرد اصلـی شـبکه هـای اجتماعـی متصـل
کـردن آدم هـا بـه یکدیگر اسـت .آنچـه در این
شـبکه ها جریان دارد داده ها و اطالعاتی اسـت

که توسـط کاربران تولید و منتشـر شـده اسـت.
شـبکه هـای اجتماعی مجـازی ،بازنمود شـبکه
هـای اجتماعی واقعی جامعه هسـتند و آنچه در
ایـن محیـط هـای مجازی شـکل می گیـرد ،به
سـرعت به محیط واقعی جامعـه انتقال می یابد.
آدم هـای مجـازی فعال در این شـبکه ها ،حتی
اگر با هویت واقعی شـان حضور نداشـته باشـند،
آدم هـای واقعـی همیـن جامعـه هسـتند  .اگـر
خوب هسـتند یـا بد ،اگـر خوب می نویسـند یا
بـد ،همین مردم هسـتند و آیینه اجتمـاع ما به
شـمار مـی روند .شـبکه های اجتماعـی مجازی
بازتابنـده دیـدگاه ها ،تفکرات ،نگـرش ها ،جهان
بینـی ،فرهنـگ و ارزش هـا و هنجارهای جامعه
هستند.
شـبکه های اجتماعی مجازی دماسـنج تحوالت
سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی جوامع هسـتند.
بـا رصد و پایش این شـبکه ها مـی توان فهمید
در درون الیـه هـای مختلـف اجتماعـی چـه
چیـزی در جریان اسـت  .با اتکا بـه واکنش ها و
افکار منعکس شـده مردم در این شـبکه ها می
تـوان حتی تحـوالت آینـده را پیش بینـی کرد.
شـبکه هـای اجتماعی مجـازی به طـور مطلق

نـه تهدیـد هسـتند و نـه فرصـت امـا همزمـان
هـم تهدیـد بـه شـمار مـی رونـد هـم فرصـت.
بسـتگی دارد بـه اینکـه از چـه زاویـه ای بـه آن
نـگاه مـی شـود .این شـبکه هـا از نظر فنـاوری
 ،نقطـه اوج بلـوغ فنـاوری اطالعـات بـه شـمار
مـی روند شـبکه هـای اجتماعی مجـازی بر قله
فنـاوری اطالعـات و فضای سـایبر ایسـتاده اند.
فضـای مجـازی بازتابـی از فضـای واقعی اسـت.
یعنـی به این شـکل نیسـت کـه افـرادی در این
میـان وجـود دارند کـه خیلی سـالم و فرهیخته
باشـند و سـپس پـس از دسـت گرفتـن موبایل
همـه منحـرف شـوند! اشـکاالت ،انحرافـات و
نابهنجاریهـای اجتماعی و فرهنگـی موجود در
جامعـه ،از طریق موبایل و شـبکههای اجتماعی
خـود را نشـان مـی دهد.
شـبکههای اجتماعی مجازی ،هستند و خواهند
بـود و فقـط باید کاربـران ما به گونـه ای جامعه
پذیـر و تربیـت شـده باشـند کـه بـه گونـه ای
خودکنترل ،به عضویت این شـبکه هـا درآیند و
آگاهانه و با اعتماد به نفس منطقی ،سـودمندانه
از آنهـا در جهـت رشـد و پـرورش توانایی های
خـود و تعالی جامعه اسـتفاده کنند.
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10

واقعیتـــ زندگیـ انسانـ

واقعیتــ یکمــــ
به شـما جسـمی داده میشـود .چه جسـمتان را دوسـت داشـته یا از آن متنفر باشـید ،باید بدانید که این جسـم ،در طول زندگی در دنیای خاکی
با شماست.
واقعیتــ دومــــ
بـا دوسـتان مواجـه میشـوید .در مدرسـهای غیـر رسـمی و تمام وقت نام نویسـی کـرده اید کـه «زندگی» نـام دارد .در این مدرسـه ،هـر روز فرصت
یادگیری دروس را دارید .چه این درسها را دوسـت داشـته باشـید چه از آن بدتان بیاید ،باید به عنوان بخشـی از برنامه آموزشـی برایشـان طرحریزی
کنید.
واقعیتــ سومــــ
اشـتباه وجـود نـدارد ،تنها درس اسـت .رشـد فرآیند آزمایش اسـت .یک سلسـله دادرسـی ،خطـا و پیروزیهای گهگاهـی ،آزمایشهای نـاکام نیز به
همـان اندازهی آزمایشهای موفق بخشـی از فرآیند رشـد هسـتند.
واقعیتــ چهارمـــ
درس آنقـدر تکـرار میشـود تـا آموختـه شـود .درسها در اشـکال مختلف آنقدر تکرار میشـوند تـا آنها را بیاموزیـد .وقتی آموختیـد میتوانید درس
بعدی را شـروع کنید.
واقعیتــ پنجمـــ
آموختن پایان ندارد .هیچ بخشی از زندگی نیست که درسی نباشد .اگر زنده هستید درسهایتان را نیز باید بیاموزید.
واقعیتــ ششمـــ
جایـی بهتـر از اینجـا و اکنـون نیسـت .وقتـی «آنجا» برای شـما یک «اینجا» میشـود به «آنجا»یی میرسـید که بـه نظر از «اینجایی» که هسـتید
بهتر است.
واقعیتــ هفتمـــ
دیگـران فقـط آینـه شـما هسـتند .نمیتوانید از چیـزی در دیگران خوشـتان بیاید یا بدتـان بیاید ،مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشـد کـه درباره
خودتان میپسـندید یـا از آن بدتـان میآید.
واقعیتــ هشتمـــ
انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست .همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید ،اینکه با آنها چه میکنید بستگی به خودتان دارد.
واقعیتــ نهمــــ
جوابهایتان در وجود خودتان است .تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید ،گوش بدهید و اعتماد کنید.
واقعیتــ دهمــــ
تمام اینها را در بدو تولد فراموش میکنید .اگر مشکالت دانستنیهای درون را از میان بردارید ،همه اینها را به خاطر خواهید آورد.
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