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:منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

.خرسندیانتشارات:تهراننظری،حامدترجمه،اجتماعیمسائلدرکمبانی.(1395)رابرتاچلویر،
.جامعهشناسانانتشارات:تهران،(رویکردهاومفاهیمکلیات،)اجتماعیمسائلجامعه شناسی.(1389)جوادافشارکهن،
.مینوفرانتظارات:رضویخراسان،(اجتماعیآسیب شناسی)اجتماعینوظهورانحرافاتجامعه شناسی.(1396)مصطفیآبروشن،
.سخنچشمهنشر:رضویخراسان،(اجتماعیانحرافاتشناسیجامعه)اجتماعیآسیب شناسی.(1396)علیبنیاسدی،

.نوجامعهنشر:تهران،ایرانفرهنگی-اجتماعیمسائلبررسیبراینظریتدارک.(1393)حامدحاجیحیدری،
.پرسشانتشارات:خوزستان،اجتماعیآسیب شناسیواژه هایفرهنگ.(1394)علیحسینحسینزاده،

.ارتباطاتوهنرفرهنگ،پژوهشگاهانتشارات:تهراننایبی،هوشنگترجمه،انتقادیدیدگاهازاجتماعیمسائل.(1396)همکارانوایتزناستنلی،.دی
.تهراندانشگاه:تهرانسروستانی،صدیقرحمتالـلهترجمة،اجتماعیمسائلبررسیدرهفت گانهنظریرویکردهای(139۰)واینبرگمارینوارلرابینگتن،
.انتشارسهامیشرکتانتشارات:تهران،ایراناجتماعیمسائلواسالمیانقالبتحلیلجهتدرکوششی:تضادوتوسعه.(1396)فرامرزرفیعپور،
.(ع)صادقامامدانشگاهانتشارات:تهران،اجتماعیآسیب شناسیبردرآمدی.(1397)علیزرودی،
.آریانانداینشر:تهران،ایراناجتماعیمسائلجامعه شناسی.(1395)هدایتاهللستوده،
.نورآواینشر:تهران،(انحرافاتجامعه شناسی)اجتماعیآسیب شناسی.(1396)هدایتاهللستوده،

.سمتانتشارات:تهران،(اجتماعیانحرافاتجامعه شناسی)اجتماعیآسیب شناسی.(1397)رحمتاهللصدیقسروستانی،
.طاهرخانینشر:تهران،چیست؟اجتماعیآسیب شناسی.(1397)صغریطاهرخانی،
.نورپیامدانشگاهانتشارات:تهران،(اجتماعیعلومرشته)ایراناجتماعیمسائلبررسی.(139۰)همکارانومحمدعبداللهی،
.آروننشر:تهران،اجتماعیآسیب هایجامعه شناسی.(1395)سلمانقادری،
.جامعهشناسانانتشارات:تهران،اجتماعیبیماری هایآسیب شناسی.(1391)محمدکاوه،
.سیناپژوهانجامعهانتشاراتموسسه:تهراننوابخش،مهردادترجمه،کنیم؟حلرااجتماعیمسائلچگونه:اجتماعیمسائلجامعه شناسی،(139۰)جیمزکرون،
.چویلانتشارات:بویراحمدوکهگیلویه،(ایراندرده گانهاجتماعیآسیب های)اجتماعیآسیب هایجامعه شناسی.(1394)عباسکمالی،
.امیرکبیرانتشاراتموسسه:تهرانمعیدفر،سعیدترجمه،اجتماعیمسائلتحلیلدرنونگرشی.(1394)دنیلینلوزیک،
.15۰-36:135پیاپیشمارةکاربردی،شناسیجامعه،ایراناجتماعیمسائلحوزةدرانجام شدهمطالعاتفراتحلیل.(1388)ستارپروینوسعیدمعیدفر،
.طباطباییعالمهدانشگاهیجهادانتشارات:تهرانهمکاران،وموسویساداتمهریترجمه،اجتماعیمسائلفهم.(1391)لیندامونی،

.جاویدانانتشارات:تهران،اجتماعیمسائلتحلیلروشاجتماعیمنطق.(137۰)عبدالحسیننیکگهر،
.۲۲3-195صص:(1)۲شماره؛139۰.ایراناجتماعیمسائل.ایراناجتماعیمسائلاولویتتعیینوتشخیصدرجامعه شناختیتأملی.(139۰)حسیناکبری،علی؛یوسفی،
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مقدمه ای بر تعریف مسئله اجتماعی
وباشیمتهداشقرارمکتبیچهدراینکهبهبسته.داردوجوداجتماعیمسئلهدربارهمتنوعیومتفاوتبسیارتعاریفامروزه
ودبخواهدمتفاوتآنراهحلهایوپیامدهااجتماعی،مسئلهتعریفکنیم،بیاناجتماعیامروجامعهدربارهتعریفیچه
Social)اجتماعیمسأله.(139۰:68افشارکهن،) Problem)،چهجامعه؛افرادتعدادنظربهکهاستوضعیتیازعبارت

.باشدداشتهودبهبامکانهرچندشود؛تلقیسختیمایهنیستند،مسألهمبتالبهکهدیگرافرادیامسألهاند،درگیرکهآنان
رارقبحرانیحالتدرراجامعهکهاست،اجتماعیوضعیتازذهنیتفسیرهموعینیموقعیتشاملهماجتماعی،مسأله
وومیقتبعیضطالق،روانی،اختاللخودکشی،مزمن،بودنالکلیجرم،نوجوانان،بزهکاریشاملاجتماعی،مسأله.میدهد
ومالكجامعهشناساناعتقادبه.(1384:774گولد،)میشودغیرهومخدرموادبهاعتیادبیکاری،مسکن،کمبودگروهی،
.تاسمردمنزددرتعمیمیافتهوپذیرفتهشدهاجتماعیارزشهایاجتماعی،مسائلتحلیلوتشخیصدراصلیمعیار

تگذشمطلق،ارزشهایدر.نسبیومطلقارزشهای:کردتقسیمدستهدوبهمیتوانراارزشهامیشودگفتههمچنین
یک.(1379:68معیدفر،)مکانیاندوزمانیشرایطتابعنیزاجتماعییانسبیارزشهایوندارداثریمکانتغییروزمان
آمدهوجودبهواقعیتازماذهنیبرداشتهایوآگاهیهاپنداشتها،درکهاستناسازگارییاتردیدابهام،بیانگرمسئله
.ردکقلمدادعینیامروذهنیامرمیانناهماهنگوناهمخوانشرایطحاصلرامسئلهیکپیدایشمیتوانرو،ایناز.است
نظامیاهنجارازحاکییاواقعیتدركبرایشدهایجادنظرینظامهایونظریههابیانگرمیتواندجریانایندرذهنیامر

حصحیراآنخودادراكدرماآنچهمیانکهمینمایاندرخزمانیمسئلهیکروشنتر،عبارتبهباشد؛مشخصیارزشی
.میآیدوجودبهانطباقعدموناسازگاریدارد،وجودواقعیتدرآنچهومیپنداریم
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مقدمه ای بر تعریف مسئله اجتماعی
موازینومعیارهاازمعینوضعیتهایوشرایطگرفتنفاصلهازناشیمیتوانرااجتماعیمسائل

هجامعیکمردمازکافیتعدادکهزمانیجامعهشناساناعتقادبه.دانستمطلوبشرایطمشخصکننده
کاریدبایومیکندتهدیدرااساسیشانارزشهایاکثروزندگیکیفیتکهداردوجودموقعیتیموافقاند

ردهکتعریفاجتماعیمسئلهیکعنوانبهراموقعیتآنجامعهواقع،درشود،انجامموقعیتآنجبرانبرای
یکنشالگوهاییاساختاریشرایطازاعماجتماعیپدیدههاییاجتماعی،مسائل.(198۰:1۲کورنبلوم،)است
ومردمتوجهموردمطلوبوموجودوضعیتیعنیتوسعه،راهسربراجتماعیتحوالتمسیردرکهاست

میشودآنهامطلوبهایکمالوارزشهاتهدیدکنندهواهدافتحققمانعومیگیردقراراجتماعیگروههای
برایغیرمطلوبیادردناكموقعیتهاییرااجتماعیمسائلکالسیکجامعهشناسان.(1383:۲عبدالهی،)

آنادافرازتعدادیکهموقعیتیهربهجامعهشناسیفرهنگدرمثال،برای.کردهاندتلقیمردمواقعیتوده
باوقعیتیمیاعملانطباقعدمیاوباشدآناصالحبرایگروهیکنشبهنیازوکنندتلقینامطلوباجتماع،

دانیلین.(1377:16بهار،وآزادارمکی)استشدهتلقیاجتماعیمسئلهنیزمردمازتوجهیقابلارزشهای
مسئلهواستساختگراییبررویکردبهمعتقد،«اجتماعیمسائلتحلیلدرنونگرشی»کتابدرلوزیک

.(1388:۲3لوزیک،)باشدتغییرپذیروشایعمشکلزا،غلط،کهمیداندشرایطیرااجتماعی
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مقدمه ای بر تعریف مسئله اجتماعی

ردزیرا.نداردوجودآنتعریفبرایجهانییامطلقشیوهکهاستپدیدهایاجتماعی،مسئله
ا،ایدئولوژیهمختلف،خردهفرهنگهایوفرهنگهاافراد،اجتماعیموقعیتمکان،زمان،باارتباط

ویژگیهای.(1387:39بخارایی،)استنسبیمتفاوت،اجتماعیگروههایوحکومتهاقدرتها،
تاریخی(بداشتن؛عمومیواجتماعیماهیت(الف:استشدهبیاناجتماعیمسائلبرایزیر

بودن؛ذیرکنترلپ(همکان؛وزمانبهنسبتبودننسبیومتغیر(دبودن؛عینیوواقعی(جبودن؛
برداشتیچهآنکهبهبستهجامعهشناسیهر.(1384:۲9ستوده،)بودنبینرشتهایوچندبعدی(و
کنشتضاد،کارکردگرایی،رویکردهایازیکیازباشد،داشتهاجتماعیپدیدههایوجامعهاز

مسئلهراهاوضعیتیاشرایطبرخیتامیگیردبهرهجامعهشناسینظریههایسایریانمادیمتقابل
هرتوسطشدهبرگزیدهرویکردتأثیرتحتواقع،در.بپردازدآنبررسیبهوبدانداجتماعی
بنیادینچارچوبباکهشدخواهداتخاذویسویازخاصیروشوبینشاجتماعی،پژوهشگر

.(139۰:34افشارکهن،)باشدداشتههماهنگیوسنخیتاولیه،
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رویکردهای نظری مسائل اجتماعی

هر،استشدهمطرحاجتماعیمسائلحوزهدرجامعهشناسی،علمپیدایشابتدایدرمتعددینظریههای
.اختهاندپردآنبرایراهکارارائهوتبیینبهودارنداجتماعیمسالهازخاصیتعریفرویکردهااینازکدام
ظرنبه.میکنندتقسیمجدیدوکالسیکبهرااجتماعیمسائلهاینظریه،(1998)جامروزیکونوسال
،اجتماعیآسیبشناسیمانندرویکردهاییهست،کالسیکدورهکهبیستمقرناولنیمهدرآنها

مسائلیبراتبیینهاییپیدرکالسیکنظریههای.شدندمطرحاجتماعیکجرویواجتماعیبیسازمانی
ویکجرازشکلیعنوانبهنقصهااین)انسانیویژگیهاییاشخصیتدرنقصهااساسبراجتماعی
امعویژگیولی.بودنددو،هریااجتماعیسازمانیاساختاردریاو(میشدندگرفتهنظردراجتماعی

تقسیمبندیهایمانندساختاریعواملبهکمیتوجهنسبتاکهاستاینجدیدرویکردهای
بقهطیااجتماعی‐اقتصادیپایگاهومشخصمسائلفراونیمیانرابطهوجامعهدراجتماعی‐اقتصادی
برهکمرتبطاندگروههاییبامشخصمسائلفراوانیوحضوررویکردهاایندر.میدهندنشاناجتماعی،

شخصمفرض.میشوندشناختهقومیتوجنسماننددیگرابعادیاوسنمانندزندگیچرخهبعداساس
.هستندناهمگوناجتماعیطبقهیاوجتماعی-اقتصادیپایگاهدرگروههاکهاستاینبر
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رویکردهای نظری مسائل اجتماعی

استشدههارائواینبرگورابینگتنتوسطاجتماعیمسائلنظریههایدرتقسیمبندیهامهمترینازیکی
:رویکردهایشاملکه

آسیب شنـاسی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، تضاد ارزش ها
سازه گـرایی انتقادی و نظریـه ، برچسب زنـی، رفتار انحـرافی

تماعیاجمسائلجامعهشناسیحوزهواردتاریخیسیراساسبروزمانیترتیببهنظریههااین.میباشد
.(1388پروین،ومعیدفر)شدهاند

:میدهیمپاسخزیرپرسشپنجبهرویکردهردر
چیست؟اجتماعیمسئله-۱
چیست؟اجتماعیمسئلهعلت-۲
چیست؟اجتماعیمسئلهایجاد کنندهشرایط-۳
چیست؟اجتماعیمسئلهپیامدهای-۴
چیست؟اجتماعیمسئلهراه حل های-۵



رویکرد آسیب شناسی اجتماعی-۱
.استیاجتماعآسیبشناسیرویکردشد،مطرحبیستمقرناوایلونوزدهقرناواخردراجتماعیمسائلحوزهدرکهرویکردیاولین
دارایتواندمیبدنمانندجامعه.میگیردنظردرزندهارگانیسمیکعنوانبهپزشکیوزیستیعلومازتأسیباراجامعهرویکرداین

ایندر.میکنندحرکتسالمجامعهمخالفجهتدرکهاستافرادیرفتارعنوانبهرویکردایندراجتماعیمسائلباشد،بیماری
تبییناختیروانشنبیکفایتییااخالقیضعفوفردیضعفهایمانندمواردیحسببربیشتررامجرمیتمانندپدیدههاییرویکرد،
آسیبشناسیاینبنابرپستتراند؛نرمالافراداززیستیوژنتیکیطوربهناسالمافراددیگرومجرمنظریهپردازان،اینزعمبهمیشوند،
اجتماعیراتتغییاثربرچندانیتوجهاجتماعیآسیبشناسان.میکندتعریفاجتماعیمسئلهرااخالقیانتظاراتازتخلفاجتماعی،

ایجادرایشتریبمعیوبافرادمعیوب،افراداسمیتساموئلنظراز.بودندعالقهمندجامعهبرمعیوبافرادتأثیربربلکهنداشتهفردبر
.میکنند

وبیخبهراخودکارکردوشودتضعیفآموزشنهادودیننهادهمچونجامعه،دراخالقتقویتکنندهنهادهایوقتیدیگرعبارتبه
هکایستگونهبهتنظیماتوشرایطرویکردایننظردر.میدهدرویاجتماعیمسئلهوشدهدوراخالقازجامعهباشد،نداشته

تلقیدبنتیجهدروبیمارگرفتهاند،فاصلهخوشایندرفتارهایباکهراآنانیامامیشمردبرسالمرااجتماعیخوشایندرفتارهای
تقالهایانمسئولیتخود،کنندهیجامعهپذیرعواملتوسطجامعه.استجامعهپذیریدرناکامیاجتماعیمسائلنهاییعلت.میکند

راافرادبرخیمتقدماجتماعیآسیبشناساناجتماعی،مسائلشرایطبارابطهدر.داردعهدهبررابعدینسلهایبهاخالقیهنجارهای
راخودنوعدرونگروهیمثلتولیدراهازمایلانداغلببزهکارووابستهمعیوب،اقشارکهمیکنندفرضچنینومیدانندمعیوبذاتاً

.تهانددانساجتماعیآسیبشناسیدردخیلمهمعاملعنوانبهرااجتماعیمحیطمتأخر،اجتماعیآسیبشناسانالبته.کنندحفظ
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رویکرد آسیب شناسی اجتماعی-۱
ههایهزیناجتماعینامالیماتمتقدم،آسیبشناسیرویکرددراجتماعی،مسائلپیامدهایبارابطهدر

رانجامسکهبودندمعتقدآسیبشناساناینالبته.میدهندافزایشرامشروعاجتماعینظمیکحفظ
ورندحساستاجتماعیعیبهایموورددرمقابل،درمتأخرترآسیبشناسان.میمانندباقیسالمترینها

رااجتماعیمسائلراهحلمتقدمجامعهشناساناینکه،نهایتدر.نیستندخوشبینپیشبینیهابهچندان
ومشکلآفرینانبهمتوسططبقهاخالقیاتآموزشدرراحلراهمتاخرینولیمیدانندنژاداصالح

.میدانندبزهکاران
چنینکههانددانستطبیعیشرایطراتبیینوتعریفمبنایحالیدر.استواردانتقادهاییرویکرداینبه

غربدرطمتوسطبقهارزشهایبهطبیعیمبنای.استمشکلبسیاراجتماعیپدیدههابرایتشخیصی
بولمقاجتماعیمسائلتبییندرکهاستخاصگراییوقوممدارینوعیازنشانکهمیشوددادهارجاع
آسیبرخنکهصورتیدر.نداردمطابقتاخالقیمعیارهایباکهغیرانسانیاندرویکردهاییراهحلها.نیست

اسالمنومعیوبنمیتوانرامجرمینتمامزیرامیدهنددستازراخودتحلیلقدرتبرود،باالتراجتماعی
بهوشدهگرفتهعاریتبهزیستشناسیازرویکردایندرشدهاستفادهاستعاراتنهایت،در.کردتلقی

.نداردتعلقجامعهشناسان
10حمید مسعودی: مدرسجزوه درسی  آسیب شناسی اجتماعی 
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تیزیسقیاسباجامعهشناسانازبرخیاولجهانیجنگازبعد.شدمطرحاجتماعیآسیبشناسیرویکردازبعدرویکرداین
بوجودآنهارتأثیتحتاحتماالًانحرافیرفتارکهداشتندتاکیداجتماعیمحیطهایبهآنهانبودند،موافقاجتماعیآسیبشناسان

یکهبلکارگانیسمیکنهآنهانظرازجامعهاصالحگر.کنندجداکردناخالقیازرااجتماعیمسائلتاداشتندتالشومیآمد
دههدرشیگاکومکتبدرنظریهاینریشه.بودهمراهرفتاریقواعدیاهنجارهاازمجموعهایباکهنظامیبود،اجتماعیسیستم
ابهستندجرمازباالیینرخدارایکهشهرازمناطقیکهمعتقداندمکتب،اینصاحبنظرانازمکیوشاو.میباشد19۲۰

بهانانجوبزهکاریوبزرگساالنجرمروحی،آشفتگیجمعیت،تحركونژادی/قومیناهمگونیفقر،مانندساختاریویژگیهای
نوعسهت،اسقوانینومقرراتتوفیقعدموضعیتاجتماعی،بیسازمانی.میشوندشناختهاجتماعیبیسازمانیشاخصهایعنوان
(۲.کردرفتاربایدچگونهکندتعیینکهنداردوجودمقرراتیوضعیتایندرکهبی هنجاری(1:داردوجودبیسازمانیعمده
حالتدر(3.میکندتعیینرارفتارچگونگیکهداردوجودمتضادمقرراتازمجموعهدوحداقلشرایطایندر،فرهنگیستیز

میکندنتأمینراانتظارموردپاداشهاییاآنهاباهمنواییاماداردوجودمقرراتاست،فرهنگیستیزازدیگریحالتکهاختالل
.میشودختممجازاتبهیاو

مانندپدیدههاییتأثیرتحتجامعهیکدرسریعوناگهانیتغییراتدررااجتماعیمسالهآمدنبوجوداصلیعاملرویکرداین
نجارهاهوکاراییمیخوردهمبهاجتماعینظامیکساختیتعادلآنهانتیجهدرکهمیداندصنعتیشدنوشهرنشینیمهاجرت،

وتاسواقعیتباهنجارهاستیزحاصلاجتماعیبیسازمانی.میشودمواجههاختاللبااجتماعیوفردیرفتارراهنمایعنوانبه
خطوطورفتاریرهنمودمشتركاهدافوارزشهاافرادآن،درکهاستجامعهوفردبینمبهمیحالتپدیدآمدنآننتیجه

.نمییابندخویشبرایراروشنیاخالقیراهنمای
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ینااصلیپیشرانکارخانهدرکاروشهرنشینیشهرها،بهروستاهاازمهاجرتوشدمطرحاولجهانیجنگازپسرویکرداین
ائلمسشناختوروششناسیدردقترویکردایندر.داردقانونکهاستسازمانیجامعهآنهانظراز.میآیدحساببهرویکرد

ازگبرنآوزنانیکیوتامسکولی،.میخوردچشمبهگذشتهازبیشعلمینظریاتازاستفادهوعلمیمفاهیمخلقواجتماعی
ونمندقانکمترخانوادههمچوناولیهگروه.کردطرحراثانویهواولیهگروهمفهومکولی.هستندرویکردایندرمطرحافرادجمله
ثانویهگروهردقوانینازتخطیدربایدرامسائلبیشتر.استقانوننیازمنددوستانبینیاکارمحیطهمچونثانویهگروهواست
بایاهاجرانماینآنهابیانبهوکردندبررسیرالهستانیمهاجراندرافرادبرمقرراتتأثیردراختاللزنانیکی،وتامس.بدانیم
راگیفرهنتأخریاواماندگیمفهومنیزبرنآگ.میشونداجتماعیناهنجاریهایمستعدوشدهروبروقانونازدیادبایاوفقدان
افتادهفاصلهتکنولوژیوفرهنگبیننباشدآنفرهنگولیشدهجامعهواردتکنولوژیوقتیکهمیگویدمفهوماین.میکندمطرح

.(موبایلمثالبرای)میدهدرویاجتماعیمسئلهو
علت.استاجتماعیمسئلهتعریف(اختاللوفرهنگیستیزبیهنجاری،قالبسهدر)مقرراتتوفیقعدمرویکردایندرپس

،تکنولوژیکتغییراتدرمیشوداجتماعیتغییراتباعثکهشرایطی.دانستاجتماعیتغییراتدرمیتوانرامسئله
اختاریسوفردیبعددودرنیزاجتماعیمسائلپیامدهای.میریزدهمبهرااجتماعیتعادلکهاستفرهنگییاجمعیتشناسی

اجتماعیمنظااختاللساختاریبعددرودارددنبالبهمیشودشخصیتیبیسازمانیباعثکهراروانیفشارفردیبعددر.است
درنهایتدر.شودایجاداختاللآنفرایندهایدراینکهیاوباشدداشتهپایداریوتداومیاکندتغییرنظاماینمیتواندکهاست
قوانینرتغییوقانونگذارنهادهایاصالحجامعه،درتغییراتکاهشقانون،درستتشخیصدراجتماعی،مسئلهراهحلرویکرداین
.است
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بابنابرایناست،شدهتشکیلمتعددیگروههایازجامعهرویکرد،ایندریافت،توسعه193۰دههدررویکرداین
متضادفعمناازناشیگروههاتضادکهچرااستاجتنابغیرقابلجامعهدرتضادجامعه،درگروهبندیوتکثربهتوجه

باهکاستوضعیتیارزشی،تضادرویکرددراجتماعیمسئله.میباشدمنابعاینبهآنهاگوناگوندسترسیو
ریشه.نیستسازگارموافقاند،مسائلاصالحبرایاقدامضرورتتبلیغکاردرآناعضایکهگروههابرخیارزشهای

منافعوارزشهااینکهزمانیتا.میآورندبوجودرااجتماعیمسائلکههستندمنافعیاارزشهاتضادمسائل،اصلی
شد،طرحممایروفولرتوسطجدیطوربهرویکرداین.دارندوجودنیزاجتماعیمسائلهستندتضادورقابتحالدر
.باشدمیاصالحوسیاستگذاریآگاهی،مراحلشاملکههستندطبیعیتاریخدارایاجتماعیمسائلآنهانظربه
گروههاادمتضارزشهایومنافعاینمیکنند،تقسیماخالقیواصالحیفیزیکی،مسائلبهرااجتماعیمسائلآنها
بهخدمتدرساجتماعی،مسائلدرسفولرنظرازحتی.میکندتعیینراآنهاراهحلونبودنیامسئلهبودنکهاست
شناسیجامعهکردندتالشودارنداجتماعیمسائلبررسیدرانتقادینگاهیرویکرداینجامعهشناسان.استجامعه
هاآن.کرداحیارارویکرداینبهتوجهجنگواقتصادیرکودالبته.کننداجتماعیوعمومیفضایواردراعلمی
راخودرویکرداین.دادقرارجامعهقانونیبودنوسازمانیکناردرراارزشولینیستندبیسازمانیرویکردمخالف
واستدارسرمایهوکارگرطبقهبینطبقاتیمبارزهازسرشارتاریخکهمیگویدمارکس.استزیملومارکسوامدار
.میکندبررسینمادینمتقابلکنشسطحدرراتضادنیززیمل
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وجودودننبیاومسئلهبودنسربراجماعهمزلزله،وسیلمانندفیزیکیمسائلدرمثال،برای
رایطشناخوشایندبودنسربرفقروجرمماننداصالحیمسائلدراّما.آنهاراهحلسربرهمودارد

وعنمسائلعکسبراخالقیمسائلدر.نیستتوافقیواجماعراهکارها،سربراماهست،اجماع
دمعخالصه،طوربه.راهکارهاسربرنهوهستتوافقینبودنیاومسئلهبودنسربرنهاول

.ستااجتماعیمسئلهتعریفگروهها،دیگریاموافقگروهیارزشهایباافرادارزشهایسازگاری
وردبرخورقابتدرنیزآنایجادیشرایط.دانستمنافعتضادوارزشهاتضاددربایدراعلتها
ایشفرساجتماعی،مسائلپیامدهای.است(پنهان)ذهنیو(آشکار)عینیشرایطدرگروههابین

ضعیف،گروههایباختیاناکامیمهم،ارزشهایفداشدنجامعه،بههزینهتحمیلجامعه،
ازبرخیدرشفافیتباعثاستممکنارزشهاتضادالبته.استبدپنداشتهایوخاطرات
هایارزشپذیرش)توافقنوعسهرویکردایننظرازاجتماعیمسئلهحلراه.بشودنیزارزشها
بین(ارزشیکنفعبهمعاملهوتوافقعدم)زورو(ارزشهاسربرچانهزنی)معامله،(واالتر

.استارزشیتضادبامختلفگروههای
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ولمیعرشداما.بودپابرجاروشمندیوعلمینظم،دلیلبهبیسازمانیرویکردهمچنانشد،مطرحرویکرداینوقتی
درساختاریرویکرد.دادرویزمانایندراجتماعیمسائلبهفرایندی،وساختاریرویکرددورشدودانش،گسترش
-تاریساخ)داشتدوهردرریشهکجرفتاریرویکرد.شدمطرحشیکاگودانشگاهدرفرایندیرویکردوهاروارددانشگاه
نظریه.میدانندساترلندوامدارراخودفرایندیبعددرومرتنودورکیموامدارراخودساختاریبعددر.(فرایندی
هانه؛خودخوا:میداندنوعچهاردرراخودکشیدورکیم.بودمؤثررویکرداینبرمرتنآنومینظریهودورکیمخودکشی

وتهاسنوقدروقضابرمبتنیتقدیرگرایانه؛.اجتماعیهمبستگیقوتدیگرخواهانه؛.اجتماعیهمبستگیضعف
وقتیکهویدمیگهممرتنآنومینظریه.اقتصادیتغییراتهمچونجامعهناگهانیتغییراتدلیلبهنابهنجارانهخودکشی

مطرحرارفتارنوعچهارروشوهدفاساسبروی.میدهدروینابهنجارینباشدهمخوانیوسیلهوهدفبینبین
.میکند
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ازمهمتررابزهکاریشرایطساترلندافتراقیپیوندنظریهدرریشهرویکرداینفرایندبعددراما
ماعیاجتمسئلهبروزوبزهکاریباعثکجروگروهباتماسویبیانبه.میداندساختاریابعاد

.میشودآموختهاولیهگروهمتندرکجرفتاریدیگربیانبه.میشود
اجتماعیمسئلهتعریفراجامعهبهنجارانتظاراتوهنجارهاازتخلفخالصه،طوربهپس

دادهآموزشکجرویهنجارآموزشجایبهآندرکهنامتناسبجامعهپذیریآنعلتو.میدانند
کجروییادگیریبرایزیادفرصتیاهمنوایییادگیریبرایمحدودفرصتوقتی.استمیشود،

شیوههایوکردهفشاراحساسفردوباشدمشروعهدفبهدستیابیبرایمحدودفرصتیا
.میشودفراهماجتماعیمسئلهشرایطباشد،داشتهوجودجامعهدرهیجانتخلیهکجروانه

ترمهمهمهازوجامعهبرایهزینهبریها.میکنندذکراجتماعیمسئلهبرایمتنوعیپیامدهای
ایندررااجتماعیمسئلهراهحلها.استآنجملهازجامعهدرنامشروعاجتماعاتبنیانگذاری

ومشروعاریرفتالگوهایباتماسواولیهگروهبیشترمشارکتبابازجامعهپذیریدربایدرویکرد
.دانستمشروعفرصتهایبازساختارهمچنین



(برچسب زنی)رویکرد انگ زنی -۵

17حمید مسعودی: مدرسجزوه درسی  آسیب شناسی اجتماعی  

مسئلهطبیعیشکلبهوواقععالمدرکهاستاینقبلیرویکردهایباآنتمایزورویکردایناصلیویژگی
دههاپدیبهقدرتمندگروههایوافرادکهاستبرچسبینتیجهاجتماعیمسئلهبلکهندارد،وجوداجتماعی
یاببودگیمناستعیینقدرتکهگروههاییوافرادسویبهرامنحرففردبرتأکیدبرچسبزنیرویکرد.میزنند

قدرتبرد،دارنمادینمتقابلکنشمکتبدرریشهکهرویکرداین.دادتغییردارند،اجتماعیرفتارمشروعبودن
مسئلهدنباشقدرتاینکهزمانیتاکهاستمعتقدوداردتوجهکمقدرتتروحاشیهایترافرادبهبرچسبزنی
الحاصطبه)دیگراننگاهازکجرویاجتماعیتعریفبهمیکندتالشرویکرداین.نداردوجودنیزاجتماعی
ندگانتلقیکنوتلقیشدگانکجرودیدازجهانبهنگاه.آنشرایطوعللصرفاًتابپردازد(بینندهچشمان
ژگیویجنبهچهاردردیگراننگاهاساسبرفردهویتساختآنهانظربه.بدهدمابهبهتریاطالعاتمیتواند
آن،ویژگیبایداجتماعیمسئلهبررسیدریعنی.میدهدرویتغییرمدل.بینندهوموقعیترفتارکننده،رفتار،
ایندهایفربهرویکردایندربنابراین.بگیریمنظردرراتغییرشیوهودادهرویکهموقعیتیمرتکب،فرد

این.ودمیشتوجهثبتشدهورسمیَاسنادوکجرفتاریبهواکنشهافرد،ذهنیتاجتماعی،مسئلهشکلگیری
ودیگراناهنگازخودانگارهنمادین،متقابلکنشنظریهمید.استشوتزومیداجتماعیفلسفهمحصولرویکرد
اجتماعیپدیدارشناسیپیرامون،جهانمورددرنمادسازینیزشوتزآلفرد.میکندطرحرااجتماعیکنشپویایی

.میکندطرحراروزمرهزندگینظریهو
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اجتماعیاسیآسیبشنکتاباولینلمرتادوین.هستندرویکردایناصلینظریهپردازدونیزبکرولمرت
.کندمیطرحراثانویهواولیهکجرویمهمنظریهودیگراننظرازکجرویرشدوتعریفبهونوشتهرا

وفردینبپویاوطوالنیتعاملیفرایندمیکندادعاواستغریبههاکتابنویسندهنیزبکراس.هاوارد
روکجمتخلفینهمهوینظرازالبته.کندمهارترشدوحرفهیکحددرکجرویمیَشود،باعثجامعه
اکنشواجتماعی،مسئلهتعریفخالصهطوربهپس.زدآنهاهمهبرایبرچسبیکنمیتوانونیستند

دنباالبووبزهکاربهمردمتوجهدرآنعلتواستانتظاراتیامقرراتازتخلفبهنسبتاجتماعی
انگزنمشاغلبعنوانانگزنجامعهوقانونینهادهایرسانهها،.استجامعهسویازاجتماعیکنترل

رانگاخودفردکهاستزمانیمرحلهمهمترینولیمیزنندرقمرااجتماعیمسئلهشرایطبیشترین
درنیزمیشودزدهکهانگیشدتوانگزننهادقدرتحالعیندر.بزندانگخودبهوپذیرفته

ازودهش(ثانویهکجروی)اجتماعیتعاملدرکجرویتقویتباعثانگزنی.استمهمبرچسبماندگاری
جامعهریفتعتغییرنیزرویکردایندراجتماعیمسائلراهحلبهترین.داردراتخلفاستمرارانتظارفرد
کاهشهجامعدرانگزنیسودبایستیهمچنین.استتعاریفسربراجتماعیمدارایوتوافقومسئلهاز

.کندپیدا
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لسانگومارکسکهچندهراست،مارکسکارلنظریههایدراجتماعیمسائلدرانتقادیرویکردریشه
ریچارددنر،گولآلوینمیلز،رایتسیمانندنظریهپردازانیبعدهاولیندادهاندارائهجرمازمشخصینظریه
نایدر.پرداختندسرمایهدارینظامدراجتماعیمسائلتبیینبه197۰دههدربونگروچمبلس،کوئینی
ماعیاجتمسائلدارد،وجودنظاماینکهزمانیتاواستسرمایهدارینظامذاتیاجتماعیمسائلرویکرد

اینرد.استجرائمباالینرخبررویکرداینتوجهاجتماعیمسائلحوزهدر.هستنداجتنابناپذیرنیز
یساختارهاماننداجتماعینهادهایمطالعهوسیاسیاقتصادمطالعهاجتماعی،مسائلمطالعهرویکرد
هکداردقرارفرضپیشاینبرانتقادیرویکرد.میباشدمیکنند،ایفاجامعهدرکهنقشیوقدرت

دقدرتمناعضایآنها،بررقابتدروهستندجامعهدرمهمومحدودمنابعجستجویدرمختلفگروههای
رویکرداینبسیاری.میکنندقلمدادمسئلهدارایومجرمرااستثمارشدهکارگرعمدتاًوضعیفگروههای

راآنهاواندنمیتلذاونمیکنندارائهخاصینظریهرویکرد،اینکهمیگویندومیدانندایدئولوژییکرا
.دهدییرتغراجهاناوضاعبتواندکهاستصحیحرویکردیانتقادی،رویکردنظرازاما.کردبررسیونقد
انونقخودنفعبهسرمایهدارانمثال.داردوجودارتباطمقطعیوزمانطولدرمختلفمسائلبینکهچرا
.میکنندوضع
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برمبتنیجرائمشاملکارگرطبقهجرائم(1:استصورتدودارایسرمایهدارینظامدرجرمکوئینی،نظربه
اجتماعیمسئلهوجرمکهاستمعتقدوی.الیتهاونخبگانجرائم(۲ومقاومتبرمبتنیجرائموسازگاری

ویلهلمنظربه.میکنندتعریفخودعالیقومنافعحسببرآنجامعهقدرتمندانکهقانونیاست،قانونتولید
ودیموجبه،(سرمایهدارطبقه)بورژوازیچهو(کارگرطبقه)پرولتاریاچهسرمایهداریجامعهدرافرادبونگر،

ابارتکبرایبیشتریاستعدادافرادکهمیشودباعثخودخواهیاینمیشوند،تبدیلخودمحوروخودخواه
مسائلعهمطالرویکردایندر.کنندپیدااجتماعیمسائلبروزنتیجهدرواجتماعیقوانینوقواعدنقصوجرم

نظامرویکرد،ایندرکلیطوربه.استسیاسیعملیکجامعهدردیگرمطالعهنوعهرواجتماعی
رویکردایندرمسئلهتعریفپس.استانسانیجامعهدراجتماعیمسئلهبزرگترینفینفسهسرمایهداری،

رمایهداریسکهاستاجتماعیسازمانازشکلینیزمسئلهعلت.استکارگرطبقهاستثمارازناشیوضعیت
آگاهیفضعسو،یکازطبقاتیتضادوسلطهشدتوگستره.میدانندطبقاتیسلطهراآنومیکندارائه
پیامدرینمهمت.میکندفراهمرااجتماعیمسئلهشرایطدیگر،سویازاقتصادیاوضاعتغییراتوکارگرطبقه
نشدبرچیدهواضمحاللاجتماعی،مسائلحلراهواستسرمایهداریرشدباجرمافزایشاجتماعیمسئله
.استبیطبقهجامعهبهرسیدنوسرمایهداریاستثمارگروخودمحورنابرابر،نظام
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در.استشدهمطرحاجتماعیمسائلحوزهدرکهاسترویکردیآخرینبرساختگرایییاسازهگراییرویکرد
جامعهشناسیرشدوذهنگراییسمتبهراجامعهشناسیرویکردهایویتنامجنگازپسآرامش197۰دهه
رویکرد.دشاجتماعیبرساختگراییرویکردخلقعاملعینیوذهنیبعدازانگزنیرویکردبهانتقاد.دادسوق

شکلهبگوییکهمیگیردنظردرآنچنانرااجتماعیمسائلاجتماعیعلومدرطبیعتگرایانهیاواقعگرایانه
موضوعاینبهواستموضوعاینمخالفسازهگراییدیدگاهدارد،وجودخارججهاندرطبیعیوعینی

یدهناممشکلزاکهزمانیتاعینیشرایطهر.داردوجوداجتماعیمسئلهیککسیچهنظرازکهمیپردازد
عنواناینبههکزمانیتابنابراینباشد،اجتماعیمسئلهنمیتواندنشود،گرفتهنظردرآنبرایمعناییونشود
ازکهدهاییفراینبربلکهنمیکندتمرکزاجتماعیمسائلبرفینفسهرویکرداین.نداردوجودنشود،تعریف
تأکیددمیکننتعریفراآنهاکهاجتماعیکنشگرانبرهمچنینومیشوندتعریفاجتماعیمسائلآنطریق
نده،سازفرایندهایمرکزینقشبهومیگیرندنظردرمعناازماتریسیعنوانبهراجامعهسازهگرایان،.دارد

عیتواقرویکرداین.میشودایجادمعناوسیلهبههمیشهواقعیت.داردتوجهمعناهاگردانندهوتولیدکننده
سازهگرایاننظربهمیگیرد،نظردراجتماعیبرساختهیکصرفاًآنراوگرفتهنادیدهرااجتماعیمسائلاجتماعی

یعی،طبمطلقطوربهودارندساختارزداییومجددساختاربندیقابلیتاجتماعیپدیدههایوفعالیتهاهمه
.نیستندهمیشگیوعمومی
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لذاواجتماعیاندمسئلهمیکنندفکرمردمکهچیزهاییاندآناجتماعیمسائلرویکردایندر
کایت،شچگونهرسیدهاند؟اجتماعیمسئلهتعریفبهچگونهمردممیکنند؛طرحراپرسشسه
شاننواکنشفعالیتهااینبهکسیچهوگنجاندهاندمسئلهتعریفدرراخودمطالباتوادعا
فرایندبررسیبهآندرکهاستفرایندیرویکرد،ایندرجامعهشناساننگاهاست؟داده

سپ.استآدمیبرداشتمحصولواقعیتکلدر.میکنندتوجهاجتماعیمسئلهشکلگیری
تغییرابلقگسترده،پردردسر،فرهنگیلحاظبهوضعیتهاییرویکردایننظرازاجتماعیمسئله

جبرانایبرمسئلهتعریفدرمردمفعالیتهاینیزاجتماعیمسئلهعلت.استتغییرنیازمندو
کندابتثراخودکندتالشویوگیردشکلتعاملجامعهوفردبینوقتی.استخودنارضایتی

تعدادهبپیامدهالذاواستشدهفراهماجتماعیمسئلهشرایطبیابد،مسئلهجبرایبرایراهیو
راهحلرفاًصونمیکندارائهنیزخاصیراهحلرویکرداین.استزیادوگستردهمسئلهازتعریفها

.میداندمسئلهتعریفدررا
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یاهرشیکگاهیوخانوادهیافردیکگاهی.استکردهروبروعدیدهایمشکالتبارامختلفجوامعاجتماعیمسائل
ونترلکبرایالزمتواناجتماعیمسئلهدردرگیرافرادموارداغلبدر.استمشکالتومسائلنوعایندرگیرکشور

.میدهندنانجامآنبرایمؤثریاقدامونمیکننددركدرستیبهراخودمشکلآنها.ندارندراشرایطاینبرفائقآمدن
حضوراباست،جامعهشناسیاومددکارروانشناس،متخصصاغلبکهتوانمندفردیکاینکهیعنیاجتماعیمداخله

.کندمیمسئلهحلبهاقدامخاصیالگویاساسبروسنجیدهراجامعهظرفیتهایشده،آشناآنبامسئلهبطندر
وعموضاین.میسنجدراخودشکستیاموفقیتمیزانوکردهارزیابیراآنهاالزم،اقدامهایبرخیاجرایازپسوی

بعنوانمن.شودافرادزندگیکیفیتسطحافزایشواجتماعیفایدهمندیمنظوربهجامعهدرمداخلهتامیشودباعث
.باشمداشتهنقشسهمیتوانماجتماعیمحققوجامعهشناسروانشناس،

یستی،چهمچونرویکردهاییبااجتماعیآسیبشناسیزمینههایبرمبتنیکاربردیپژوهشهایانجام:پژوهشگر-۱
ارائه:اجتماعیمشاور-۲.مداخلهایطرحهایارزیابیهمچنینواجتماعیمسائلرخدادفرایندهایوچرایی

ایبر.پیشنهادیراهحلهایوآنهاپیشرویمسائلزمینهدرجوامعوسازمانهاگروهها،افراد،بهتخصصیمشاورههای
-۳.تبیلغاتورسانهمدیریتدرمؤثرحضوروعمومیروابطومربیگریوپرورشوآموزشباارتباطمثال

ویخصوصسازمانهایوشرکتهادولتمردان،توسطگرفتهصورتسیاستگذاریهایدرمشارکت:سیاست گذاری
.هستماجتماعیمسئلهحلدرحرفهایممجریمننقش،ایندر.سیاستگذاردانشمندانسایرباهمکارییا
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.کندشناساییرااجتماعیبحرانیاومعضلمشکل،بایدمداخلهگرمحققمرحلهایندرشناخت؛اولمرحله
(میانه)یانتقال،(آغاز)اضطراریمرحلهدرمسئلهکهشودمشخصبایدبخشایندرمسئله؛نوعتعییندوممرحله

.استشده(انتهایی)بازسازییا
ندیزمانببامنظمبرنامهیکقالبدرراخودمداخلهبایستیویمرحلهایندربرنامه؛نوعتعیینسوممرحله
.کندارائهمشخص
.میکنداجرابهاقدامخوددستیارانوبافتمشارکتبامداخلهگرمرحلهایندربرنامه؛اجرایچهارممرحله
.میدهدانجامراالزمارزیابینمودهاجراکهبرنامهایبهتوجهبامداخلهگرمرحلهایندرارزیابی؛پنجممرحله

.استآنهامشارکتباگروهییافردیمسئلهحلدنبالبهمداخلهگرحل مسئله؛مدل
.میپردازدجامعهقبالدرخودمحولهوظیفهبهمداخلهگروظیفه محور؛مدل
.میکندمداخلهفردداستانوروایتاساسبرمداخلهگرروایتی؛مدل
.میکنداقداممختلفرفتارهایشناختاساسبرمداخلهگررفتاری؛-شناختیمدل
.مییابدحضورمختلفبحرانهایدرصرفاًمداخلهگربحران؛درمداخلهمدل
.مشکالتبرنهواستمتمرکزراهحلهااساسبرمداخلهگر؛(SFBT)مشکل گشاییمدل
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زیرشرحبهاستشدهاحصاءاستراتژیکبررسی هایمرکزتوسطکه۱۳۹6سالدرایرانجامعهاجتماعیچالش هایمهم ترین
آب،بحرانپیامدهایعمومی،اعتمادواجتماعیسرمایهآینده،دربارهناامیدیبیکاری،آب،تامینبحران:می باشد

هایکارکردشهروندی،واساسیحقوقاجتماعی،وروانیامنیتهوا،آلودگیبحرانعمومی،اخالقاجتماعی،بیتفاوتی
روان،سالمتمسائلجانوری،زیستیگونههایوجنگلهامسائلزیستی،تنوعتخریبمجازی،فضایاجتماعی
برآبهاینزاعگوناگون،آلودگیهایازناشیسالمتمشکالتخاك،منابعتخریبزیستمحیطی،پایداریبهبیتوجهی

سوء،ایرانبرایاقلیمیتغییراتپیامدهایعلمی،تقلبوفسادهمسایه،کشورهایباوایرانداخلدرآبانتقالسر
دریتمرکزگرایآموزشی،عدالترفتنبهمحاقوعلمکاالییشدنسالمت،نظامچالشهایآب،آلودگیهایمواد،مصرف
ودانشعلم،حوزهدرمجریوسیاستگذارنهادهایتعددعالی،آموزشاجتماعیتحوالتجامعه،قطبیشدگیتهران،
ازاشینسالمتمشکالتزبالهها،انبوهازناشیمسائلوبازیافتمدیریتناکارآمدیسالمت،تحولطرحضعفآموزش،
ائلمسشهری،حاشیهنشینیبیماران،وسالمتمراجعانچالشهایگردشگری،توسعهچالشهایجدید،زندگیسبک
بانایراعلمیرابطهچالشهایمعلمان،مشکالتومسائلمحیطزیست،حوزهدرجمعیکنشبحرانازدواج،مسائلدارو،

بحراندانشآموزان،مسائلجمعیت،پیریسمتبهحرکتدانشبنیان،فعالیتهایونوآوریتوسعهضرورتجهان،
مناقشاتمن،مزبیماریهایشیوعوبیماریالگویتغییرخانواده،الگویتغییرقومی،چالشهایبازنشستگی،صندوقهای

آزاد،گاهدانشمسائلسالمت،حوزهدرمردمترجیحاتتغییرنسلی،مسائلجنسی،ریسکپذیریگسترشزنان،حقوق
.عمومیافکاربرایعالیآموزشساختاریمشکالتبرمالشدنشهری،نوسازیضرورت
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استزیرشرحبهگیردنظردربایستیاجتماعیمداخلهگرهرکهکلیدیارزشچهار
انسان؛مقامحرمت
؛(خودتصمیم گیری)انسانبهدادنآزادیواختیار
معنوی؛ومادیحقوقازبرخورداریدرانسان هابرابری
اجتماعیوفردیمسئولیت.

:میگیردنظردرمحققیناینبرایرادیگریارزشهاینیزگلیکنمورلی
شخصی؛منفعت طلبیازدوریواجتماعبهخدمت رسانی
فرصت ها؛وخدماتاطالعات،بهمردمدسترسیدراجتماعیعدالت
جامعه؛بهاحتراموانسانیارزشوشأندرک
برونیودرونیانسانیروابطبهقائل شدناهمیت
کاردرامانت داریوصداقت
تخصصیمهارتودانشبکارگیریدرصالحیت
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مسیر رایج پژوهش
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:کنیددقتزیرمواردبهاجتماعیآسیبهایبامرتبطپژوهشهایدر
کنیداستفادهاجتماعیآسیب هایمطالعهدرعمیقروش هایوکیفیروش هایازکنیدتالش.
آوردبدستسادهرااطالعاتنمی توانوداردراخودخاصمشکالتوحساسیتحوزهاین.
آوریدبدستمحکموخوبداده هاینتوانیدکهنشودباعثحوزهاینحساسیت.
می کنندامتناعصحیحوواقعیاطالعاتارائهازپاسخگویاناغلب.
استمحققبرایباالییبردباریوحوصلهوصبرنیازمندحوزهاین.
کرداعتمادآنهابهنمی توانونداشتهدقیقوعلمیمبنایاجتماعیآسیب هایاغلبآمار.
بداریدمقدماجتماعیآسیب هایارقاموآماربرراچیستیوعللوفرایندهاشناخت.
یدبگذارکنارراارزش های تانواحساساتکنیدتالشمطالعهانجامدرولیمختاریدموضوعانتخابدر.

:می شودپیشنهادزیرروش هایوتکنیک هاازاستفادهحالعیندر
.ثانویهتحلیلاقدامپژوهی،روایتپژوهی،مردمنگاری،پیمایش،محتواها،واسنادتحلیلمشاهده،مصاحبه،



نظام شبکه ای مسائل اجتماعی
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در.نباشندحساسونداشتهآگاهیآنهابهنسبتمدیرانوجامعهکهنیستموضوعیاجتماعی،آسیبهایومسائل
ادایجخللآنهارشدرونددرکنیم،خودداریاجتماعیآسیبهایبروزازتامیکنیمتالشهمهاجتماع،مختلفسطوح
رکانا.میکنیمبرخوردنابهنجارافرادباوکردهحمایتآسیبدیدهافرادازاجتماعی،آسیبهایبروزصورتدروکنیم

آسیبهایکنترلدرسعیمختلفمداخلهایاقداماتبامسیرایندروگرفتهشکلفرایندهااینبرایجامعهدرگوناگونی
باوختلفمفرایندهایواشکالمختلف،عللبهمتفکرینواندیشمنداناغلبنگاهدراجتماعیآسیبهای.دارنداجتماعی
یایهالیکفهمآنهابامقابلهبنابراینواجتماعیآسیبهایتحلیلدرکلیدیمشکل.میدهدرویمتفاوتپیامدهای
ویامدهاپنتیجهدرومحدودومشخصفرایندهایبامشخصعلتهایکهمیکنیمفکرسادهبیانبه.استآنهاازمقطعی

نیممیکتحلیلاینگونهرااعتیاد،همچوناجتماعیآسیبمثالبرای.داردوجودآسیبهاازکدامهرزمینهدرروشنآثار
آثاریباوانجامدوستیگروههایکناردرصنعتییاسنتیموادمصرفصورتبهوشدهآنبروزباعثفقروبیکاریکه

شاملراامروزجامعهدرتحلیلهاشایعترینکهتحلیلاین.مینمایدرخپرخاشگریوجسمیقوایضعفهمچون
آیاکهبپرسیمخودازحال.استدیگریمسئلههراحتماالًواجتماعیآسیبهایبررسیدرسادهانگاریمیشود،

رسمدلمیکآسیبهربرایمیتوانیمآیاارائهاند؟قابلتکبعدیمدلیکدرسادگیاینبهواقعاًاجتماعیآسیبهای
آسیبیککاهشوکنترلهدفیامتولیراسازمانیاگروهیکمیتوانیمآیااست؟متفاوتدیگرآسیبهایباکهکنیم
هبراماپرسشهااینمییابد؟کاهشآسیبآنصرفبردنبینازباخاصآسیبآثاروپیامدهاآیادهیم؟قرارخاص
.پردازیمبآنهابامقابلهومبارزهنتیجهدرواجتماعیآسیبهایتحلیلدردیگریالگویبهکهمیسازدرهنمونسمتی
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نوعبهطفقموادمصرفدراوآیااست؟اعتیادآسیبدرگیرفقطمعتاد،فردآیابگیرید،نظردررااعتیادمثالهمان
درستیهباست؟آسیباینپیامدتنهاپرخاشگریوجسمیقوایضعفاینآیامیکند؟فکرمصرفمیرانومصرف

اینابنمیتوانندنیزامرمتولیانومدیرانونمیدهندرخالیهیکدرآسیبهاازکدامهیچاست،روشنپاسخکه
طح،سوعمقبعددودرکهوابستههمبهنظامیکدراجتماعیآسیبهای.بپردازندآنهابامقابلهبهسادهانگاری

بهسیبهاآ.پیچیدهاندانسانهاوجوامعپیچیدگیمیزانبهاجتماعی،آسیبهای.میگیرندقرارکردهاندپیداتوسعه
یزندیگرنظامهایدرمختلفمتغیرهایبهاجتماعیآسیبهای.عمیقاندانسانی،زندگیگسترهوعمقمیزان

سایربهایستیببلکهبزنیم،آنازحرففقطنمیتوانیممیزنیم،اعتیادازحرفوقتی.دارندارتباطآنهاباووابستهاند
حبتصمعتادفردیکزندگیومصرفشیوههایازوقتی.بپردازیمنیزدارندقرارآنپیراموندرکهآسیبهایی
ازحبتصوقتی.اعتیاداختصاصیجوانببهصرفاًنهونماییمتوجهویزندگیجوانبتمامیبهبایدمیکنیم،
ایرسباحتماًومیگیردقرارمحیطیواجتماعیفردی،مختلفالیههایدرپیامدهااینمیکنیم،اعتیادپیامدهای
بامرتبطفمختلنقاطبافضایکدربایدرااجتماعی،آسیبهای.میکندپیداارتباطنیزسرقتمثالبرایآسیبها

بهفقطانیمنمیتوبنابراین.میشودمنجرنیزدیگربخشهایدرتغییربهبخشیکدرتغییرکهکنیمتصورهم
راسازمانییافردرهنمیتوانیم.بگیریمنظردرمتولییکآنبراینمیتوانیم.کنیماکتفایکسویهوتکبعدیمبارزه
وذاریسیاستگدرنظاممندوشبکهایفهمنیازمنداجتماعیآسیبهایکنترلومبارزهلذادهیم؛قرارآنمسئول

.استجامعهدرمختلفبخشهایبینارتباطنتیجهدر
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هجامعبرهزینههاییوشدهمتضررافرادیاجتماعیمسئلهبروزبا
وافرادهکمیبینیمدهیم،تغییررانگاهمانوقتیولیمیَشود؛تحمیل

ودسونفعاجتماعیمسائلوآسیبهابروزازکههستندگروههایی
یتفعالیکدرفعاالنهکهاستسازمانییاشخصذینفع.میبرند
،فعالیتاجرایشیوههمچنینوداردارتباطآنبایاوداشتهنقش

،ذینفعانبنابراین.داردزیانیاسودویبرایآنکاهشوافزایش
ندمیگذاراثرفعالیتآنبرکههستندافرادیوگروههاموجودیتها،

قشناجتماعیمسئلهماندگاریدربنابراین.میپذیرنداثرآنازیا
کهدباشبهترشایدکنیم،حلرااجتماعیمسئلهبخواهیماگر.دارند
.شویمواردهمزاویهآنازوکنیمشناساییراآنذینفعانشبکه

ازد؛میگیرنبردرراگستردهایطیفاجتماعی،آسیبهایذینفعان
یمحلجوامعوتجاریشرکایخانواده،سازمانها،کارکنانبزهکار،فرد

.دولتوشهروندانمردمی،نهادهایرسانهها،زیست،محیطتاگرفته
.استهشدترسیمسرقتاجتماعیمسئلهذینفعانشبکهزیرمدلدر

.هستندنابرابرخسرانیاونفعبریاندازهباواحتمالیذینفعانتمامی

سرقــتشبکه ذی نفعان مسئله اجتماعی 
:افراد
.آمدهبدستکاالیازحاصلسود:سارق

ازیاآمدهبدستکاالیازحاصلسود:سارقخانواده
.خانوادهعضوآبرو،دست دادن

.ندمی کنکسبتجربهیاومی خورندانگ:سارقدوستان
یزندگیامی شوندمجهزیامی کنندمهاجرت:همسایگان

.داشتخواهندپرالتهابی

:سازمانها
ایوبرنامه هاوتجهیزاتونیروافزایشهزینه:پلیس

.بیشترخدماتبرایبودجهدرخواست
هاآنبهسرقترشدبا:امنیتتأمین کنندهشرکت های

.می شودنیازبیشتر
دیگرکاالیبایدکاالسرقتبا:کاالهاعرضه کننده

.شودجایگزین
بودجه هایونیازهایاوزندانیتعدادافزایش:زندان ها

.بیشتر



من چه کنم؟
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اینطریقازمیتوانمچگونهدارم؟اطرافاجتماعیمشکالتحلبرایارتباطیکانالهایچهاجتماعیمصلحومداخلهگریکبهعنوانمن
:استزیرشرحبهآنهامهمترینواسترسانهایتوانوتوسعهبرمبتنیارتباطیکانالهایاصوالً.کنمعملموفقکانالها

هاشبکهاینولی.میکندارائهراآنمنفیپیامدهایاجتماعیشبکههایازمادانشاغلبکهراستیبه:مجازیاجتماعیشبکه های-۱
کهمروزیناکانالمهمترینشایدپس.کنندکمکمشکالتحلبهوبودهجامعهبهنظریدانشوتجربیدانشانتقالبرایکانالیمیتوانند
.استمجازیاجتماعیشبکههایهمینداریمآندرنامناسبیحضوریاکمترحضور

ومردمنهادسازمانهایدرعضویتآنمشکالتحلوجامعهباارتباطیکانالهایدیگراز:اجتماعیگروه هایوکارگروه هادرعضویت-۲
بیمناسمداخلهوبردهمیدانبهراخودنظریدانشمیتوانیممراکزایندرحضوربا.استادارههاوسازمانهادراجتماعیتخصصیکارگروههای

ایآسیبهدارایوکمدرآمدخانوادههایازحمایتیجمعیتهای.دادتشکیلراگروههاییمختلفموضوعاتاساسبرمیتواندحتی.دهیمانجام
.استانواعاینازاجتماعی

پیراموننوشتنبهمکتوباتونشریاتسایروشبکههاروزنامهها،سایتها،درمداخلهگرکهاستایندیگرارتباطیکانال:نویسندگی-۳
درزمالتوانمندیگاهی.بودخواهدمفیدبسیاردانشگاهینشریاتازشروعدانشجوییدوراندر.بپردازدپیشنهادیراههایوجامعهمشکالت
.بخواننددیگرانتابنویسیممیتوانیمولینداریمسخنرانیوگفتگو

ایکانالهدیگرازجامعهمشکالتومسائلپیرامونبحثطرحوتلویزیونورادیودرحضور:شنیداریودیداریرسانه هایدرحضور-۴
.میشودمداخلهگربودنبهروزباعثزمینهایندرحضورکهاستهمچنین.استارتباطی

دسترسیوکردهفتعری...واینترنتیپستی،تلفنی،ارتباطیکانالبایستیحرفهایمداخلهگریکبهعنوان:دائمیارتباطکانالتعریف-۵
.کردمهیاراخودبهمردم

رامعهجاواقعیارتباطامکانمیتوانخاصاجتماعیمشکالتومسائلبامرتبطمیدانهایدرحضوربااینکهنهایتدر:حضوریارتباط-6
.نمودفراهم


