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چکيده
مقدمه
مسئله مربوط به آسيبهاي اجتماعي از ديرباز در جامعه بشري موردتوجه انديشمندان بوده استت امتر زه
جوامع گسترده به دليل پيچيدگيهاي خاصي که در اين نتو جوامتع جتود دارد بتا مشترالو نرا انتي در
زمينههاي نرهنگي اجتماعي ر بر هستند هميشه همراه با پيشرنت با انوا آسيبهاي اجتمتاعي ر بتر
هستند .امر زه تالش در راستاي کنتترل آستيبهتاي اجتمتاعي از طريت توانمندستازي انتراد در خ تو
تابآ ري آنان (بهخ و زنان که نقشهاي متعددي را در جوامع امتر زي بتر عهتده دارنتد در مقابلته بتا
مشرالو اجتماعي همچنين اصالح سياستها ،برنامهها ،قوانين آداب رسوم اجتمتاعي بتا هتدا کتاهش
مشرالو بحرانها در سطح جامعه از ا لويتهاي مطرح است .با توجه بهضر رو پرداختن به ستک ستال
تابآ ري کنترل آسيبهاي اجتماعي زنان هدا اين تحقي تهيه گزارشي مکتني بتر شتواهد در خ تو
سک سال تابآ ري کنترل آسيبهاي اجتماعي زنان است.
روششناسي
ابتدا جستجوي اينترنتي در خ و مطالعاو گزارشهاي سازمانهاي مرتکط در سطح ملي به عمل آمد
کدگذاري اطالعاو مطالب شناساييشده در چهار حوزه ضر رو ،ضع موجود ،عوامل مؤثر مداخالو انجتام
شد .سپس استتررا اطالعتاو ثکتت در جتدا ل صتورو گرنتت .خألهتاي اطالعتاتي شناستايي شتد از
متر ين حوزههاي مرتلف مرتکط دعوو به عمل آمد تا بتا برگتزاري نشستت تر تي (Expert Panel
اطالعاو ترميلي را تأمين نموده پيشنويس خالصه مديريتي تد ين شد .سپس در جلساو بحث گر هتي
با متر ين اعضاء گر ه علمي سالمت زنان نرهنگستان اطالعاو بر اساس دستا ردهاي مطالعاو کيفتي
ترميل شد گزارش نهايي ارائه شد.
يافتهها
اجتما تابآ ر جامعهاي است که توانايي تحمل شوکها ضربههاي اردشده از خطر را بتهگونتهاي کته آن
خطرها به سوانح تکديل نشوند ،داشته باشد درعينحال توانايي يا ظرنيت برگشت به حالت عادي در زمتان
پس از سانحه همچنين امران نرصت براي تغيير سازگاري پتس از ستوانح را نيتز دارا باشتد .جامعته
تابآ ر بايد داراي يژگيهايي باشد که تمام مراحل قکل ،حين بعتد از ستوانح را پوشتش دهتد .در مقابتل
جوامع تابآ ر جوامعي قرار ميگيرند که قادر به تحمل شوکهاي اردشده نيستند ،در برگشت بته ضتعيت
عادي دچار نر پاشي ميشوند قادر به سازگاري پذيرش ضعيت جديد نميباشند .ضعيت حاک بر ايتن

جوامع را با مفاهيمي مانند شرنندگي ،حساسيت ،ناتواني در تغيير ،آسيبپتذيري ،عتدم مقا متت ،انحطتاط،
شرست انفعال را ميتوان تکيين کرد.
يانتههاي پژ هشها حاکي از آن است که عواملي همچون انزايش سطح تح يالو ،دسترسي به منابع مالي،
بهکود ضع سالمت ،برخورداري از ح مالريت قانوني ،رنع تکعيض از بتازار کتار حتذا با رهتاي ستنتي،
عوامل مؤثري در توانمندسازي زنان هستند.
از ميان ابعاد متفا و سک زندگي ابعادي نظير رانندگي پرخطر الرل در ميان زنان کمتر ديده شده زنان
سک زندگي سال تري دارند .عال ه بر اين اعمال مذهکي ه برشي از مفهوم سک زندگي سال را تشتريل
ميدهند که در ميان زنان بيشتر از مردان ديده ميشود.
ازجمله يژگيهاي تابآ ري شامل کنجرا ي هوشمندي ،مهرباني رح  ،توانايي نرري ،ح جويي ،توانتايي
يادآ ري خواستن ت ور شرايط خوب پايدار ،توانايي احساس تغييراو نه انرتار يتا سترکوب آنهتا ،دارا
بودن هدا در زندگي ،توان جذب استفاده از حمايتها ،داشتن چش انداز امرانپذيري شترايط مطلتوب
برقراري مجدد نظ ر حي ،داشتن نياز توان کم به ديگران ،داشتن ذخيره عاطفي ،کارداني ،نو د ستتي
نسکت به ديگران ،توان تغيير شرايط ضربه زننده بيپناهي به مفيد آموخته است.
بحث و نتيجهگيري
ظرنيتسازي در خانواده ،توانم ندسازي آن اصتالح الگتوي ستک زنتدگي در ر نتد دستتيابي بته سترمايه
اجتماعي جامعه سال با بهرهگيري از آموزههاي ديني ميتواند راهحل مناسکي براي تمامي مشرالو زندگي
سال در ع ر حاضر محسوب گردد .در تسهيل عملرردهاي خانوادگي نيز راهحتلهتاي سيستتمي تقويتت
نهادهاي هنجار ساز خانواده به يژه آموزش پتر رش رستانه در دستتور کتار جتدي قترار گيرنتد .پيشتنهاد
ميگردد که نهادهاي مرتکط با تعلي تربيت نظير آموزش پر رش عالي ضمن توجه به نرهنگ کار تالش،
نو محتواهاي آموزشي تنو آموزش خود را در جهت مهاروآموزي توانمند کردن نرزنتدان ايتن جامعته
براي ايفاي نقش خودشان در زندگي خانوادگي اجتماعي قرار دهند.
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زندگي سال  ،تابآ ري ،کنترل ،آسيبهاي اجتماعي ،زنان.

