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پیشگفتار

گروه علمی سالمت اجتماعی یکی ازگروهاهی نوپاردفرهنگستان علومزپشکی جمهوری اسالمی اریان است .وژیگی اینگروه
رتکیب متنوع متخ صصان مرتبط هب حوزه اجتماعی و توسعه پایدا ر است هک راه اکراهی متفاوت و جامعی را ربای مسائل اجتماعی
اراهئمیدهند.فرهنگستان ره ساهل رب اساس ربانهماهی عملیاتی رهگروه علمی از آناه حمایتکرده وسعیمیکند نتایجهبدست
آمده از گفتماناهی گروهاهی علمی را هب مسئوالن ذی ربط رد قوای هس گاهن ارسال و حمایت طلبی کند .سوابق گروه نشان
تح
ت
میدهد هک رد این مسیر موفق بوده است و موارد متعددی از جمله شکیل كارگروه كاهش رتک صیل رد وزارت آموزش و
رپورش ،شکل گیری طرحاهی اگشیپم رد نظام مراقبت اجتماعی جامع رد سازمان بهزيستی کشور و مصوبات شورای اجتماعی رد
زمینه تدوین سیاست سالمت اجتماعی کشور نشاندهنده این تأثیر است.

تخ
سمپوزویمیکی از ربانهماهی ساالهن اینگروهبوده و رهبار هبیکی ازموضوعات صصی میرپدازد .ااشتنر محتوی مباحث اراهئ
شده گامی است ربای هب كارگیری نتایج این نوع گفتمان رد مجامع سیاست گذا ری اجتماعی.
دکتر سید حسن امامیرضوی

دکتر سید علیرضا مرندی
رئیس فرهنگستان علوم زپشکی

رئیس گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم زپشکی
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ربانهم سمپوزیوم

زمان برگزاری :بیست و هشتم دی ماه 1395

سخنران

عنوان برنامه

زمان
8:00 – 8:15

پخش قرآن و سرود
دکتر سید علیرضا مرندی

8:15 – 8:45

دکتر حبیباله مسعودیفرید

8:45 - 9:05

ظهور و افول مسائل اجتماعی

دکتر ابوعلی ودادهیر

9:5 – 9:25

اقتصاد و آسیبهای اجتماعی

دکتر ابوالقاسم پوررضا

9:25 – 9:45

افتتاحیه
تحلیل وضعیت آسیبهای اجتماعی

پرسش و پاسخ

9:45 – 10:15

استراحت و پذیرایی

10:15 – 10:30

سیاست ،امنیت و آسیبهای اجتماعی

دکتر علیرضا حمیدیفر

10:30 – 10:50

روانشناسی جمعیِ جامعه ایران و آسیبهای اجتماعی

دکتر محمدتقی یاسمی

10:50 – 11:10

اصول حکمرانی در تعالی اجتماعی

دکتر بهزاد دماری

11:10 – 11:30

تحلیل اجتماعی مسائل زیستمحیطی در ایران

دکتر صادق صالحی

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

پرسش و پاسخ

 10

سمپوزیوم كالن انديشی رد تعالی اجتماعی

 11

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

افتتاحیه سمپوزیوم

دكتر فرهاد نصرتینژاد
دبیر همایش 
همان طور که استحضار دارید عنوان سمپوزیوم« ،کالن اندیشی در تعالی اجتماعی» است .مفهوم تعالی
اجتماعی ،قابل تفسیر است و میتوان آن را در مقابل مفاهیمی مثل Responsible ،Social progress

 Good Governance ،Social Development ،Communityقرار داد .ولی آنچه که ما در
سمپوزیوم از آن مراد کردهایم ،اشاره به یک وضعیت اجتماعی است که آن وضعیت دارای مجموعه اختصاصاتی
است .وضعیتی که در حوزه فرهنگ شرایط به گونهای سامان یابد که در آن ارزشهای انسانی و اخالق مدارانه
حاکم باشد ،در حوزه اجتماعی که عرصه کنشهای متقابل اجتماعی مختلف است ،مناسباتی گرم ،صمیمی و
مبتنی بر اعتماد وجود داشته باشد ،در حوزه اقتصادی رفاه حداقلی وجود داشته باشد تا امکان گذر از معیشت و
پرداختن به نیازهای غیرمادی فراهم شده باشد و در حوزه سیاست حقوق سیاسی و مدنی استیفا شود .برآیند
این وضعیت ها نیز یک وضعیت اجتماعی خوب و مطلوب است که در آن امکان رشد همه جانبه برای همه
افراد جامعه حاکم و نظم اجتماعی مطلوبی نیز بر جامعه حکمفرما است .آنچه که در تعالی اجتماعی در این
سمپوزیم مراد شده است همین وضعیت است که میتوان آن را نشان و نشانهای از سالمت اجتماعی دانست
که البته با وضعیت موجود در جامعه ما فاصله زیادی دارد .به بیان دیگر سالمت اجتماعی که محصول وضعیت
گفته شده است و در جامعه ما در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و از این رو مستلزم توجه و تأمل جامعه علمی است.
تأمل در باب تعالی اجتماعی نیز از دو منظر ایجابی و سلبی قابل انجام است .از منظر ایجابی میتوان تجویزهایی
برای بهبود آن ارایه کرد و از منظر سلبی میتوان به شناسایی عواملی پرداخت که موجد و موجب وضعیت
نامطلوب یاد شده است .به دلیل این که یکی از عوامل اصلی که مانع از وضعیت مطلوب تعالی و سالمت
اجتماعی در کشور شده است ،آسیبهای اجتماعی است ،سمپوزیم رویکرد دوم را برای پرداختن به مقوله تعالی
و سالمت اجتماعی انتخاب کرده است .از آنجایی که مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز در گام نخست مستلزم
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سببشناسی آنها است ،تالش شده است تا به علتشناسی آسیبهای اجتماعی به عنوان مهمترین چالش
حوزه تعالی و سالمت اجتماعی پرداخته شود .مضاف بر آن به دلیل آن که آسیبهای اجتماعی در کشور متکثرند
و روندشان صعودی است تالش شده است از منظری کالن و ساختاری به سببشناسی آنها پرداخته شود.
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دكتر سید علیرضا مرندی
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی
انسان توقع دارد که با این لطف و منتی که خداوند به ما گذاشته و دین اسالم را ،و بعد از آن یک حکومت
اسالمی را به ما عنایت کرده است ،این توانایی را داشته باشیم که از حداکثر امکانات استفاده کنیم و از
رهنمودهای اعتقادیمان هم برای دنیا و هم آخرت خودمان ثواب و رفاه اجتماعی فراهم کنیم و هم برای مردم؛
ولی به نظر میرسد که آن طور که باید از این فرصتها استفاده نکردیم ،نه به طور فردی و نه به طور جمعی.
متأسفانه مسائل اجتماعیمان ،مشکالت خیلی زیادی دارد .با توجه به اعتقادات مذهبی و اینکه مسائل سالمت
در اعتقادات مذهبی ما جایگاه بسیار ویژهای دارد ،اصوالً اسالم و سالمت ،در نام و مفهوم اشتراکات زیادی
دارند؛ ولی از این نقطه قوت هم استفاده خیلی زیادی نکردیم .عدالت جزء اصول دین ما است .با توجه به نقش
گستردهای که عوامل اجتماعی در عدالت دارد ،از خود و جامعه اسالمی انتظار داریم که برای رسیدن به نقطه
موعود تالش بیشتری کنیم و متأسفانه تا االن این امر محقق نشده است .همه ما و مسئوالن در مقابل سالمت
خودمان ،خانواده و اجتماع مسئولیت داریم .اما فرهنگستان علوم پزشکی (با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی
از اعضا پزشک هستند) رسالت مهمتری دارد .از فرهنگستان انتظار میرود که مسئولیت سالمت جامعه ،افراد و
خانوادهها را به طور مستقیم داشته باشد .اما در این زمینه هم شاید به دلیل نقش آموزشی که طی این سالهای
دانشکدهای و بعد از آن دیدیم ،خیلی به عوامل واقعی و مسائل زیربنایی سالمت (اجتماعی -معنوی) توجهی
نکرده ایم .بیشتر تمرکز ما بر روی ابعاد درمانی بوده است .هنوز هم راجع به عوامل اجتماعی در کل گروه
پزشکی ،مطلب زیادی گفته نمیشود .راجع به مسائل اجتماعی و راجع به پیشگیری ،بیگانهایم ،در حالی که
پیشگیری هزینه خیلی کمتری دارد و به طور زیربنایی میتواند بسیاری از مشکالت را جلوگیری کند.
فاصله طبقاتی اگر در حال زیاد شدن نباشد ،در حال کمتر شدن نیست .ما سرمایه اجتماعی (سواد) را به راحتی
از دست میدهیم .اشتغال نباید در جامعه ما معضل باشد .روزبه روز به تعداد بیکاران افزوده میشود .تبعیض هم
همچنان در کشور ادامه دارد .این موارد ناشی از بیتوجهی ما است .ما باید تمام تالشمان را انجام دهیم تا
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ارتقای سالمت را در جامعه موجب شویم ،آگاهی و سواد سالمت مردم باال رود ،و مردم را توانمند کنیم تا بر
روی سالمتی شان کنترل داشته باشند.
ما هزینههای هنگفتی را صرف بیمارستان سازی میکنیم .در حالی که آمریکا در این دهههای اخیر %20
تختهای بیمارستانهای خود را کمتر کرده است .ایتالیا سالهاست که تختهای روانی را برای بیماران روانی
تعطیل کرده است ،ولی اینجا برعکس اتفاق میافتد.
مشکالت اجتماعی به جایی رسیده است که مقام معظم رهبری خودشان وارد صحنه شده است .امیدواری من
به این است که مطالب ارزشمند شما ،به صورت نامههای حمایتطلبی به مسئولین کشور انتقال داده شود تا
منشأ اثری قرار بگیرد.
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ت
اراهئ حلیلی از وضعیت اجتماعی کشور
متخ
دکتر حبیب اهل مسعودی فرید ،صص زپشکی اجتماعی

ما در گذشته بیشتر روی واژه آسیبهای اجتماعی 1تمرکز میکردیم ،ولی در حال حاضر موضوع مشکالت
اجتماعی 2مطرح است .وقتی واژهی آسیبهای اجتماعی را به کار میبریم ،به نظر میآید که عمدتاً نوك پیکان
به سمت فرد است .در ادبیات علمی هم که نگاه کنیم ،در حوزه اعتیاد در سال  ،1960ما بیشتر نگاهِ

اراده3

داشتیم .اما وقتی که امروز به دانش وسیع راجع به اعتیاد دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان یک بیماری
روانی مزمن عود کننده شناسایی کردیم ،میبینیم که چقدر دریچههای جدیدی به روی ما باز شده و میتوانیم
مطالعات متعددی را انجام دهیم .اما سؤال اینجاست که ما در مدیریت مشکالت و آسیبهای اجتماعی ،یک
مقدار مشکالت اساسی داریم و نتوانستهایم اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهیم .امروزه سازمانهای ما
در عرصه مشکالت اجتماعی نیاز به مدیرانی استراتژیست دارند تا بتوانند دائماً موضوعات را ارزیابی کرده و
راهحلهای مناسبی را برای شرایط امروز طراحی کنند .اما خیلی از مدیران ارشد خودشان را اجرایی میدانند تا
اینکه استراتژیست باشند .در حالی که استراتژیست بودن برای یک مدیر ارشد به مراتب مهمتر است .موضوع
دیگر ،محیط مناسب برای ارائه خالقیتها و کارکنان خالق است تا ما بتوانیم طرحهای نوینی داشته باشیم.
اگر ما به اطراف خود و به وسایل مدرن ساخته شده توجه کنیم ،متوجه خواهیم شد که ساخت این وسایل نتیجه
تفکر افرادی بوده است که طور دیگری فکر میکردند و معتقد بودند که میتوان مسائل و موضوعات را به نحو
1

Social Pathology
Social Problem
3
Will Power
2
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دیگری انجام داد .ما باید دائماً به این فکر باشیم که آیا میتوانیم اقدامات خود را با راهکارها و روشهای
دیگری انجام دهیم .این امر میتواند کمک بسیار زیادی به ما کند.
موضوع بعدی ،موضوع اخالق و نهادینهسازی اخالق و ارزشهاست و به نوعی بحث مدیریت مبتنی بر اخالق
میباشد .نکته مهم در آسیبهای اجتماعی این است که آسیبهای اجتماعی منتظر ما نخواهند بود و مسیر خود
را به دالیل مختلف طی میکنند .ما باید با نگاه آیندهنگاری و آیندهپژوهی ،آیندهای را که دوست داریم ایجاد
شود ،بسازیم .امروز بسیاری از برخوردهای ما در مقابل مشکالت ناکافی است و ممکن است منجر به ایجاد
مسائل دیگر شود .بسیاری از مشکالت ما در حوزه آسیبهای اجتماعی ،مشکالت سیستمی است .که عوامل
متعددی در آن تأثیرگذار است .بنابراین راهحلها هم باید سیستمی باشد و نگاه بینبخشی و چند جانبه داشته
باشیم .مشکالت امروز ما ناشی از راهحلهای دیروز ما است .اما راهحلهای دیروز چه اشکاالتی داشتند؟ که
جواب ،نبودِ تفکر فرایندی و سیستمی و نگاه کلنگر بوده است .یک مثال از این مورد ،مدل شهرسازی ما
(آپارتمان نشینی) میباشد .میزان فعالیت فیزیکی در کودکان ما کم شده است .در مطالعهای که آقای دکتر
عزیزی در پژوهشکده غدد متابولیسم انجام داده است ،نشان میدهد که ظرفیت حیاتی ریه دختران شهر تهران
 % 11کاهش پیدا کرده است.
رفتار سالم باید رفتار آسانی باشد .اگر رفتار سالم سخت شود ،خانوادهها نمیتوانند رفتار مناسب را انجام دهند،
اگر چه آگاهی هم داشته باشند .آگاهی و دانش خانوادهها باید ارتقا یابد و در کنار آن تسهیلگرهای محیطی
هم باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند آگاهی خود را عملیاتی کنند .برخی مسائل دیگری همچون «مبتنی
بر شواهد عمل نکردن ،توزیع نابرابر فرصتها ،عدم توجه به عوامل خطر و عوامل محافظتی متعدد و بعضاً
مرتبط با هم» وجود دارند که در بروز و شیوع مشکالت اجتماعی نقش دارند.
اما هنوز عرصههای جدیدی روبروی ما باز میشود و میتواند در پرداختن به آسیبهای اجتماعی به ما کمک
کند .امروزه میدانیم که  100میلیارد سلول عصبی در کرتکس مغز نوزاد و  100تریلیون ارتباطات عصبی وجود
دارد و دانشمندان در حال مطالعه بر روی این موضوع هستند که چطور ارتباطات عصبی میتواند در رفتار افراد
تأثیرگذار باشد .اگر ما در سنین ابتدایی کودکی کار کنیم ،میزان بازگشت سرمایهمان قابل توجه خواهد بود .ما
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در برنامه ششم توسعه بارها و بارها پیشنهاد دادیم که سهمی در تولید ناخالص داخلی برای رشد و تکامل همه
جانبه کودکان تخصیص داده شود .اما مورد توجه قرار نگرفت .ما باید بر روی عوامل محیطی و سبک زندگی
سرمایهگذاری کنیم %70 .علل بیماریها رفتاری و محیط است ،اما ما چگونه عمل میکنیم؟
بر اساس آمار فدراسیون جهانی سالمت روان %50 ،بیماریهای روانی زیر سن  14و  %75زیر سن  24سال
رخ میدهد .برنامه ما برای این موضوع چیست؟ اینها ریزفاکتورهای مهمی در آسیبهای اجتماعی در سطح
فردی میباشند %95 .کودکان سن دبستان و  %85نوجوانان درجاتی از اضطراب را دارند ،ولی ما هیچ روشی
برای شناسایی بهنگام و مداخله نداریم .نوجوانی سن فرصتهاست .سال  2011یونیسف اعالم کرد اگر بخواهیم
فقر را ریشه کن کنیم ،باید بر روی نوجوانان تمرکز کنیم.
ما در تحلیل آسیبهای اجتماعی نقاط قوتی هم داریم که عبارتند از:
▪ عنایت ویژه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) به موضوع آسیبهای اجتماعی؛
▪ درك ضرورت هماهنگ نمودن فعالیتهای سازمانهای ذیربط در زمینه آسیبهای اجتماعی؛
▪ ایجاد توسعه ساختارهای متولی و متصدی آسیبهای اجتماعی در بخشهای دولتی و غیردولتی مثل
دفاتر آسیبهای اجتماعی در سازمانها و مراکز مشاوره و کلینیکهای مددکاری و...؛
▪ وجود مراکز مداخله مانند مراکز مداخله در بحران ،خانه سالمت ،اسکان موقت ،مراکز کودکان خیابانی،
مراکز بازپروری زنان آسیبدیده ،مراکز کاهش طالق و...؛
▪ توجه قانونگذاران از جمله مجمع تشخیص مصلحت ،مجلس شورای اسالمی و مجریان به موضوع
آسیبهای اجتماعی؛
▪ توجه به ضرورت تدوین برنامه ملی در حوزه آسیبهای اجتماعی؛
▪ توجه به ضرورت رویکرد بین دستگاهی و بین رشتهای در پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی با
حضور صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی؛
▪ تخصیص بودجه و ردیف اعتباری مستقل به برنامههای آسیبهای اجتماعی (ردیف)30409؛
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▪ تالش برای تولید دانش و اندیشه در زمینه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی از طریق اقداماتی
مثل برگزاری گردهماییهای علمی مختلف و انتشار منابع.
اما نقاط ضعفی هم داریم که عبارتند از:
▪ ضعف نظام رصد وضعیت آسیبهای اجتماعی و عوامل آن در سطح کشوری و استانی و دردسترس
نبودن اطالعات مورد نیاز؛
▪ کمبود نیروی انسانی متخصص ،و نبود ثبات شغلی؛
▪ نبود چارچوب و مدل مشخص ارزشیابی شده در کشور ،برای پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی؛
▪ وجود موانع در برابر تأسیس ،فعالیت و مشارکت سازمانهای غیردولتی در برنامههای کنترل و پیشگیری؛
▪ ناهماهنگی و موازیکاری سازمانهای فعال دولتی و غیر دولتی در حوزه آسیبهای اجتماعی؛
▪ ضعف و نارسایی در تخصیص بودجه و اعتبارات کافی به دستگاهها و استانها به ویژه در بخش پیشگیری
اولیه؛
▪ بهرهگیری ناکافی از دانش روز و تجارب بینالمللی در زمینه پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی
(اختراع مجدد چرخ)؛
▪ توجه ناکافی به برنامههای پیشگیری همگانی و نقش عوامل کالن اقتصادی -اجتماعی در پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی؛
▪ دشواری مداخالت پیشگیرانه؛
▪ ضعف توجه به تغییر مداوم سبک زندگی مردم و تأثیر عوامل مختلف بر روی این تغییرات ،به ویژه عوامل
اجتماعی اقتصادی و رسانهها؛
▪ در اولویت نبودن پیشگیری در برنامههای اجرایی و تخصیص اعتبارات و نیروی انسانی؛
▪ عدم ضمانت الزم برای تأمین اعتبار برنامههای پیشگیری سازمانها در ستاد و استانها و نبود نظارت
کافی بر نحوه هزینهها؛
▪ عدم تعمیق و تداوم فعالیتهای پیشگیری و کنترل آسیب؛
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▪ ضعف دانش پیشگیری و فهم ساده اندیشانه از روشهای اجرای برنامههای پیشگیری مثل استفاده صرف
از روشهای آموزش مستقیم و اکتفا به توصیه و نصیحت؛
▪ ضعف پژوهش؛
▪ کاهش توجه به مشارکت عمومی و اهمیت نقش سازمانهای غیردولتی در برنامههای پیشگیری؛
▪ تمرکز گرایی و ضعف مشارکت استانها در برنامهریزی و سیاستگذاری برنامهها؛
▪ عدم ارزشیابی دقیق برنامهها به ویژه از نظر اثربخشی و همچنین ارزشیابیهای اقتصادی مانند هزینه-
اثربخشی و هزینه -فایده.
فرصتهایی که در این زمینه مطرح است ،عبارتند از:
▪ تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر سبک زندگی اسالمی و اهمیت پرداختن به آسیبهای اجتماعی
▪ فرهنگ و هویت غنی دینی و ملی؛
▪ فعالیت سازمانها و نهادهای عمومی و غیر دولتی مرتبط با آسیبها و مشکالت اجتماعی؛
▪ افزایش روز افزون نقش و تأثیر فضای مجازی؛
▪ توجه نسبی به نقش عوامل کالن در شیوع و بروز آسیبها و مشکالت اجتماعی؛
▪ رویکرد ارتقایی قانون اساسی به جامعه و اصول تقویتکننده پیشگیری؛
▪ توجه روز افزون به مشکالت اجتماعی و لزوم مداخله برای پیشگیری و کنترل آنها.
همچنین تهدیدهایی نیز وجود دارند:
▪ افزایش موانع فعالیت سازمانهای غیر دولتی؛
▪ توطئه برخی کشورهای سلطهگر برای ترویج آسیبهای اجتماعی از جمله مصرف مواد در ایران و عادی
نشان دادن مصرف الکل و نیز روابط خارج زناشویی به طرق مختلف؛
▪ فقدان سیاستهای اجتماعی مشخص؛
▪ سیاسی تلقی شدن مسائل اجتماعی از جمله اعتیاد ،کودك آزاری ،فساد اداری ،رانت خواری و ایجاد
محدودیت در پژوهش و مداخله در این زمینه؛
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▪ وضعیت نامناسب اقتصادی ،از جمله کم بودن نرخ رشد اقتصادی ،افزایش خط فقر ،تورم و بیکاری؛
▪ عدم توجه به پیوست اجتماعی در تدوین و اجرای اکثر طرحهای بزرگ مل؛
▪ کمبود حمایتهای اجتماعی از افراد در معرض آسیب و آسیبدیده؛
▪ توسعه مناطق اسکان غیر رسم؛
▪ افزایش بروز و شیوع انواع مشکالت و اختالالت روانی؛
▪ افزایش طالق و نابسامانی به ویژه در خانوادههای زوجین جوان؛
▪ عدم توجه کافی به افزایش سرمایه اجتماعی.
چالشها
چالشهای ما در سه سطح قرار دارند« :خرد ،کالن و میانه»
چالشهای سطح خرد :مشکالت در سطح فردی و خانوادگی

▪ تغییر ساختار خانواده و کاهش کارکرد خانواده به ویژه نقش تربیتی و نظارتی والدین و عدم آموزش
والدین برای ایفای نقش تربیتی خود در شرایط کنونی؛
▪ درگیر بودن بخش قابل توجهی از خانوادهها با مشکالت اقتصادی و معیشتی ،عدم توجه حوزه اقتصادی
و تجارت به موضوع تحکیم بنیان خانواده ،و عدم امکان مشارکت خانواده در برنامههای مداخلهای،
خصوصاً تربیت فرزندان؛
▪ ضعف مهارت مواجهه با مشکالت مختلف زندگی و فشارهای روانی -اجتماعی آنها مانند مهارتهای
اجتماعی ،آموزشهای پیش از ازدواج و پس از ازدواج و روشهای تربیت فرزند و نحوه استفاده از
رویکردهای دینی در زندگی روزمره؛
▪ استمرار روشهای تربیتی غیرمؤثر توسط برخی از والدین.

 23

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

چالشهای سطح میانه :موانع در سطح سازمانهای مسئول و نهادهای اجرایی

▪ تعدد و اثربخشی پایین دستگاههای مداخلهکننده و ناهماهنگی بین آنها در هر دو سطح بخشی و
فرابخشی؛
▪ وجود فرآیندهای دیوانساالرانهای که مانع از پویایی برنامهها متناسب با پیچیدگی مشکالت و آسیبهای
اجتماعی میشوند؛
▪ مقاومت دیوانساالری (بوروکراسی) دولتی در برابر برنامههای غیرمتمرکز و مشارکتی (اجتماع محور)؛
▪ ضعف توجه به ارزشیابی در نظام دیوانی (بوروکراتیک) کشور به ویژه ارزشیابی تأثیر نهایی اقدامات انجام
شده؛
▪ ضعف آشنایی و دانش برخی مسئوالن و نهادهای ذیربط با علوم ،قوانین ،آییننامهها ،و دستورالعملهای
مرتبط با مشکالت و آسیبهای اجتماعی و عدم رعایت آنها و سلیقهای عمل کردن؛
▪ وجود قوانین بدون ضمانت اجرایی در زمینه مشکالت و آسیبهای اجتماعی و به درازا کشیدن تصویب
قوانین مرتبط با حیطه آسیبهای اجتماعی در سطوح باالی قانونگذاری و تصمیمگیری (برای مثال:
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان)؛
▪ سلطه رویکرد تفکر بخشی و نبود دیدگاه کلنگر در نظام برنامهریزی و اجرایی آسیبهای اجتماعی
کشور؛
▪ کمبود نگاه علمی و تخصصی و مبتنی بر شواهد علمی و پژوهشی نبودن ،در برنامهریزیهای مرتبط با
آسیبهای اجتماعی؛
▪ عدم توجه بخشهای دیگر به ویژه بخش اقتصادی و عمرانی در برنامهریزیهای کالن کشوری ،به
حوزه فرهنگی اجتماعی و تأثیر آنها بر آسیبهای اجتماعی (برای مثال طرح بسیار مهم و خوب
هدفمندی یارانهها ،که برنامهریزان این طرح به تأثیرات فرهنگی اجتماعی آن و نیز اثر آن بر روی
آسیبهای اجتماعی توجه کافی ننمودهاند).
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چالشهای سطح کالن :موانع در سطح برنامهریزیهای کالن سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

▪ کمبود رویکردهای فعال در شناسایی دقیق گروههای هدف؛
▪ نامشخص بودن سیاستهای اجتماعی کشور در زمینه مشکالت و آسیبهای اجتماعی؛
▪ هماهنگ نبودن سیاستهای اقتصادی با سیاستهای اجتماعی -فرهنگی در نظام برنامهریز کالن کشور؛
▪ تقدم سیاستهای انتظامی– قضایی بر سیاستهای اجتماعی ،انسانی و پیشگیرانه ،در برخورد با
آسیبهای اجتماعی.
برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی توجه به  4رویکرد اصلی ،ضروری میباشد:
 )1رویکرد پیشگیرانه :رویکردهای پیشگیرانه ،پیشگیری فراگیر ،مداخله به هنگام و تخصصی از
آسیبهای اجتماعی میبایست سرلوحه برنامهریزیها و اقدامات ما قرار گیرد؛
 )2رویکرد مشارکتی :استفاده پایدار و اثربخش از ظرفیتهای سازمانهای خیریه ،مردم نهاد ،اجتماع محور
و عموم مردم .استفاده از این ظرفیت بیکران ،تا حدود زیادی مغفول مانده است؛
 )3توجه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و آسیبهای اجتماعی :از مهمترین این عوامل میتوان
به رشد و نمو ابتدای کودکی ،فقر و شکاف درآمدی ،اشتغال ،امنیت تغذیهای ،آموزش و کیفیت آموزش،
سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی اشاره نمود؛
 )4توجه عملی و ریشهای به مبانی دینی ،ارزشی و اخالقیات در کلیه سطوح جامعه به ویژه در
سطح مسئولین ،مدیران و سایر شخصیتها و گروههای اجتماعی ذینفوذ ،به عنوان اولین
اصل زیربنایی.

وظیفه دولت در این حیطه« ،سکانداری» است نه «پارو زدن» و وظیفهی ما هم تعیین سیاستها و خطمشیها،
حصول اطمینان از در اختیار قرار گرفتن منابع به واحدهای عملیاتی (دولتی– غیردولتی) ،تسهیل مشارکت کلیه
ذینفعان و نظارت و ارزشیابی میباشد.
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در کتاب بازآفرینی دولت (نشر افرا) اشاره کرده است که ما باید به سمت دولت توانمندساز برویم .دولتها اگر
چهار نقش «تولّیگری ،تصدیگری ،قابلیت افزایی و پرورشگری» داشته باشند ،قاعدتاً باید به سمت
کاهش «تولّیگری و تصدیگری» ،و قوی شدن نقشهای «قابلیت افزایی و پرورشگری» بروند.
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ظهور و افول مسائل اجتماعی

موردژپوهی مسئله جمعیت ومیظنت خانواده رد اریان
دکتر ابوعلی ودادهیر ،جامعه شناس و عضو هیأتعلمی دااگشنه تهران

مسائل اجتماعی به نوعی وجود ندارند .مسائل اجتماعی ساخته میشوند .همچنین مسائل اجتماعی به معنی
آسیب نیست .ما مؤلفه را به عنوان تعیینکننده استفاده میکنیم .در حالی که مؤلفه یعنی  .Componentدر
 SDHچیزی به نام  Componentنداریم.
نوام چامسکی میگوید :هر کاری که بخواهید بکنید ،مسئله اصلی اراده است نه دانش .همچنین به اعتقاد جرارد
دالنتی ،برای علم آنچه واقعی است دیگر سؤال نیست ،بلکه یک نیروی خلق واقعیت است .بنابراین مسئله
اصلی اراده است نه دانش و علم درباره سؤال و یا کشف و ،...علم خودش ساخته میشود و خودش هم یک
نیروی خلق واقعیت است .بنابراین پزشکی  Medicalizeو ژنتیک  Geneticizeمیکند و هر کدامشان به یک
شکلی تعاریف ما را میسازند.
در مورد این سؤال که مسئله اجتماعی چیست ،دو رویکرد وجود دارد:

 )1رویکرد عینینگر :در اینجا تمرکز بر روی جنبههای عینی مسائل است .مثالً در پاسخ به اینکه چرا
اعتیاد مسئله است؟ میگوییم چون خانمان سوز است .مسئله یعنی ( Harmful Conditionیعنی همان
آسیب) .و برداشت ما یک برداشت عینی خواهد بود؛
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 )2رویکرد ذهنینگر :مسئله آن چیزی است که موضوعی برای دغدغه 1میشود .ممکن است موضوعی
آسیبرسان نباشد ولی دست ما برای آن بلرزد ،مانند موضوع سالمندی که غایت همه نظامهاست و یا
آسیبرسان باشد ولی اصالً درباره آن صحبت نشود و دغدغه نداشته باشیم .بنابراین انسانها وقتی به
یک شرایط بالقوه سخت ،معنی خاصی میدهند مشکالت اجتماعی را ایجاد یا خلق میکنند.
اگر ما بگوییم مسئله همان آسیب است و دیدگاه عینینگر داشته باشیم ،منطبق با پارادایم واقعیتهای اجتماعی
پوزیتیویستی خواهد بود و مسئله به مثابه اموری مسلم یا امری داده شده ،2کمّی و عینی و منفی تلقی میشود.
وقتی مسائل را مساوی با آسیب ببینیم ،شروع به درآوردن مختصات میکنیم ؛ در اینجاست که اپیدمیولوژی به
معنی کالسیک قضیه زاده میشود .در نتیجه مثالً زایمان طبیعی که سالیان سال انجام میشده ،تبدیل به یک
بیماری و سزارین تبدیل به یک موهبت میشود .این دیدگاه به رغمی که جریان غالب است ،اما مورد بحث و
نقد فراوان قرار گرفته است .مسائل در جامعه دامن زده میشوند ،به باال میآیند و بعد پایین کشیده میشوند.
به طور مثال بعد از انقالب ،چهار بار جمعیت باال و دوباره پایین آورده شد.
از دیدگاه کسانی که از منظر ساختار به ماجرا نگاه میکنند ،مسئله خیلی مهم نیست و نمیتوان آن را مسلم
فرض کنیم .ما نباید به واقعیتهای اجتماعی توجه کنیم ،بلکه تمرکز ما باید بر روی تعاریف اجتماعی باشد.
مسائل محصول تعاریف اجتماعی دسته جمعیاند تا به عنوان واقعیتهایی اجتماعی ،بهداشتی یا جمعیتی .مسائل
باید با توجه به حس ذهنی مردم در مورد اینکه بعضی چیزها را مسئله میبینند و بعضیها را نه ،تعریف شوند.
به همین دلیل ،یک مسئله جمعیتی فاقد جایگاه هستی شناختی مستقل است ،بلکه کامالً به تعاریف ،قضاوتها
و یا واکنشهای عمومی به آن بستگی دارد .این ویژگیهای عینی یک شرایط اجتماعی یا بهداشتی نیست که
آن را مسئله میسازد ،بلکه واکنشهای ذهنی به آن شرایط است که آن را مسئله میسازد .مطالعه یک مسئله
نباید بر توصیف یا تبیین حاالت و شرایط به ظاهر آسیبزا متمرکز باشد ،بلکه بایستی بر دعاوی درباره آن
شرایط و فرایندهایی که مردم یک موضوع یا حالت را به عنوان یک مسئله یا مسئلهدار به رسمیت میشناسند،
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متمرکز باشد .فرایند واکنش به شرایط و تعریف مسائل ،از خود شرایط و مسائل مهمتر است .بر دعاوی و
فرایندهای تعریفی و طرح سؤاالتی از جنس چگونگی 1تأکید میشود تا تا فکتها ،دادهها و شواهد تجربی و
عینی .فعالیتهای اقامه دعوی و فرایندهای تعریف شرایط [ظاهراً] مسئلهدار اجتماعی دارای اهمیت کلیدی
است .اقامهکنندگان دعاوی ،صاحبان دعاوی مخالف ،گیرندگان (حضار یا مخاطبان) دعاوی از عوامل اصلی بر
ساخت یا خلق اجتماعی مسئله ناباروری هستند.
سؤاالت اساسی در رویکرد ذهنینگر (بر ساختگرایی اجتماعی) عبارتند از:
▪

چه کسی ) :(WHOاقامهکنندگان دعوی چه کسانی هستند؟ صاحبان یا اقامهکنندگان دعوی مخالف
چه کسانی هستند؟ چه کسانی مخاطبان دعاوی را تشکیل میدهند؟ و...؛

▪

چه چیزی ) :(Whatآنها چه دعاوی درباره شرایط ،مردم و راهحلها میسازند (اقامه میکنند)؟ چطور
و در چه چارچوبی ویژگیهای مسئله تعریف و مشخص میشوند؟ و...؛

▪

چه زمانی و کجا ) :(When/Whereکی و کجا و یا در چه شرایط اجتماعی -تاریخی دعاوی اقامه
میشوند؟ و...؛

▪

چطوری یا چگونه ) :(Howچطور دعاوی بیان میشوند؟ گروه (اقامهکنندگان) چه استراتژیهایی را
برای بیان دعاوی خود اتخاذ میکنند؟ و...؛

▪

چه نتیجهای یا بازدهایی ) :(Outcomeتا چه حدی گروه در اهداف مرتبط با اقامه دعوی موفق بوده
است؟ و....

How-questions
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استراتژیهای برساخت یك مسئله
ساخت خطی از مسائل وجود ندارد بلکه شیوهها و استراتژیهای متعدد و گوناگونی برای تعریف و برساخت
مسئله جمعیتی مانند ناباروری یا تنظیم خانواده وجود دارد:
▪ اقامهکنندگان دعوی مجبورند بر «ابعاد یا جنبههای خاصی» از شرایط متمرکز باشند .آنها صرفاً
نمیگویند که  Xیک مسئله است ،بلکه آنها  Xرا به عنوان مسئله از نوع یاجنس خاصی کاراکترایز
میکنند .حتی نامها و عناوینی که آنها به یک مسئله میدهند میتواند منعکسکننده موضع آنها نسبت
به آن مسئله باشد؛
▪ نامیدن فقط یکی از شیوههایی است که اقامهکنندگان دعوی از آن برای «سنخ بندی»1و بیان ویژگیهای
مربوط به مسئله استفاده میکنند .سنخبندی وقتی رخ میدهد که اقامهکنندگان دعوی تالش میکنند
ماهیّت یک مسئله را سنخبندی کنند .سنخ بندی دارای اشکال متعددی است:
 −ابراز «موضع یا سوگیری خاصی نسبت به یک مسئله» :مسئله مورد نظر به نحو احسن میتواند از دیدگاه
و یا مدل خاصی درك شود .برای مثال ،اقامهکنندگان دعوی تصریح میکنند که  Xواقعاً مسئلهای خاص
(ژنتیکی ،اخالقی ،تغذیهای ،زیست پزشکی ،جزایی و جز آنها) است؛
 −هر یک از این مدلها ،بُعد یا سیمای متفاوتی از مسئله  Xرا مورد تأکید قرار میدهند و به گونه متفاوتی
آن را علتیابی کرده و در نهایت راهحلی برای آن توصیه و تجویز میکنند.
 −نشان دادن و تبیین یک مسئله با استفاده از مثالهایی خاص (ترسیم روابط تداعیکننده بین مثالهای
انتخابی و مسئله) و تالش برای طراحی مفهوم ) (CMو تصویرسازی مبتنی بر تداعی معانی 2یکی دیگر
از اشکال رایج در سنخبندی مسائل است.

Typification
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مسائل اجتماعی بر اساس رویکرد تاریخ طبیعی دارای  6مرحله «اقامه دعوی ،پوشش خبری رسانههای جمعی،
واکنش عمومی ،سیاستگذاری ،اثر مسائل اجتماعی ،نتایج سیاسی»هستند:
 )1اقامه دعوی :در طول این مرحله ،اقامهکنندگان دعوی ادعای خود را مطرح میکنند؛ یعنی ،استدالل
میکنند که یک شرایط خاص دردسرساز (آسیب) باید به عنوان مسألۀ اجتماعی تلقی شود و اینکه کسی
باید در مورد آن مسئله کاری انجام دهد؛
 )2پوشش خبری رسانههای جمعی :اقامهکنندگان دعوی اغلب به دنبال چنین پوششی هستند تا
دعاویشان را مورد توجه مخاطبان خود قرار دهند .داستانها و عکسها در روزنامهها و مجالت ،همچنین
پخش خبر در رادیو و برنامههای خبری تلویزیون ،میتوانند هم عموم مردم و هم سیاستمداران را از
این دعاوی آگاه سازند؛
 )3واکنش عمومی :عموم مردم یا به صورت مستقیم از اقامهکنندگان دعاوی یا غیرمستقیم از طریق
گزارشهای رسانهای از دعاوی با خبر میشوند؛
 )4خط مشی :خط مشیهای اجتماعی ابزارهایی هستند که در جامعه برای بررسی شرایط دردسرساز یا
آسیبزا اتخاذ میشود و این سیاستها را میتوان به راههای گوناگون پیش گرفت از جمله «تغییر قانون»؛
 )5اثر مسائل اجتماعی :اعالم یک خط مشی اجتماعی جدید پایان ماجرا نیست؛ خط مشیها باید توسط
مقامات پلیس ،مددکاران اجتماعی ،معلمان و پرستاران و پزشکان هر کس که به نحوی در اجرای این
خطمشی خاص مسئول است ،اجرا شوند .اغلب اقامهکنندگان دعاوی ،رسانهها ،عموم مردم و
خطمشیگذاران ،مسائل اجتماعی را در قالب اصطالحات کامالً نظری و انتزاعی مورد بحث قرار میدهند
که درست نیست چون دارای آثار همچون قربانی کردن بخشهایی از جمعیت ،سوءتفاهمهای جدید و
سن هراسی ،خواهند شد.
 )6نتایج سیاسی :نتایج سیاسی واکنشی در برابر فرایند شکلگیری مسائل اجتماعی است .چندین نوع
نتیجه محتمل است:
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▪ برخی مستقیماً به راههایی که از طریق آنها خط مشیهای اجتماعی اجرا میشوند مربوط هستند.
منتقدان ممکن است استدالل کنند که خط مشیهای جدید ناکارآمدند ،یعنی برای حل شرایط دردسرساز
کافی نیستند یا در واقع موجب بروز مسائل جدیدی میشوند که اوضاع را خرابتر میکند؛
▪ دیگر منتقدان ممکن است استدالل کنند که یک خط مشی خاص از حد خود تجاوز کرده است؛
▪ شاید تالشهایی برای اندازهگیری اثر خطمشیها و ارزیابی مؤثر بودن آنها وجود داشته باشد ،اما چگونه
باید این مؤثر بودن را مورد قضاوت قرار داد؟
▪ اغلب این شکایتها و پرسشها به دعاوی جدید منجر و فرایند شکلگیری مسائل اجتماعی از نو آغاز
میشود.
برساخت اجتماعی مسئله جمعیت در ایران
انتقال یا گذار جمعیتی 1به عنوان یکی از مهمترین تحوّالتی که از ویژگیهای دوران معاصر است که بسیاری
از جوامع شناخته شده یا آن را تجربه کرده و یا در حال تجربه کردن هستند .نتایج حاصل از این گذار یعنی
عبور جمعیتهای انسانی از سطوح باالی باروری و مرگ و میر به سطوح پایین آنها اطالق میشود ،بسیار
گسترده و در ابعاد مختلفی بوده است:
 −تغییرات بسیار معناداری در حوزه مسائل اجتماعی (از جمله افزایش توانمندی زنان و کاهش تبعیضهای
جنسیتی)؛
 −مسائل سیاسی (از جمله شکلگیری و گسترش حکومتهای نوع دموکراتیک و مردمساالرانه) و جمعیتی
(نظیر شهرنشینی و سالمندی جمعیتهای انسانی به عنوان یکی از اصلیترین تحوّالت دوران معاصر).

Demographic Transition
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انتقال در ساختار سنی جمعیتها
این گذار تحوّالت همسویی را در بسیاری از ابعاد زندگی جمعی به وجود میآورد که تغییر در ساختار سنی
جمعیتها 1از مهمترین آنها است« .ساختار سنی» که به قرار گرفتن تعداد یا نسبتی از افراد جمعیت در هریک
از سنین یا گروههای سنی اطالق میشود ،در طول گذار جمعیتی ویژگیهای خاصی را پیدا میکند .در زمان
قبل از گذار ،جمعیت به اصطالح جوان و معموالً بیش از  %40آن را جمعیت زیر  15سال تشکیل میدهد .به
همین ترتیب نسبت جمعیت سالمند (باالی  65سال) در حدود  %5بوده و جمعیت فعال بالقوه ( 64-15سالهها)
نیز در حدود  %55کل جمعیت را تشکیل میدهد .با شروع گذار جمعیتی (که معموالً با سیر کاهشی مرگ و میر
و باروری همچنان در سطح باال شناخته میشود) نسبت جمعیت زیر  15سال باال بوده و معموالً در حداکثر آن
قابل مشاهده است.
مرحله اوّل انتقال ساختار سنی از نظر اقتصادی فشار مضاعفی را بر جوامع وارد مینماید .از یک طرف ،کودکان
به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و درآمد شخصی ،وابستگی کامل به نسلهای قبلی دارند .از طرف دیگر،
متمرکز شدن کثیری از جمعیت در گروه سنی کودکان باعث میشود که جوامع هزینههای باالیی را صرف این
جمعیت نمایند.
در مرحله دوّم انتقال ساختار سنی به دلیل تمرکز عمده جمعیت در گروه بالقوّه فعال ،نسبت وابستگی به شدّت
کاهش مییابد و مازاد درآمد جمعیت میتواند در امور رفاهی و رشد و توسعه کشور سرمایهگذاری گردد.
جمعیتشناسان اقتصادی از این مرحله از انتقال ساختار سنی به عنوان سود جمعیتی اوّل ویا پنجره فرصت 2یاد
میکنند.
البته جهت بهرهمند شدن از این سود جمعیتی ،سیاستهای مناسب اقتصادی در زمینه اشتغال و آماده نمودن
زیرساختهای اقتصادی الزم است .هر چند با افزایش سن و با ورود به سن بازنشستگی ،وابستگی بیشتر
میگردد ولی جمعیت وابسته سالمند از نظر دسترسی به منابع مالی تفاوت اساسی با جمعیت وابسته خردسال
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دارد .جمعیت سالمند با پیشبینی روزهای بازنشستگی میتواند به پسانداز بخشی از درآمد خود در سنین کار و
فعالیت اقدام نماید .این آیندهنگری و تالش برای پسانداز و سرمایهگذاری باعث انباشت سرمایه در سنین باال
میگردد.
با ورود بخش اعظم یک جمعیت به سن سالمندی در مرحله سوّم انتقال ساختار سنی ،انباشت سرمایه و پسانداز
بیشتری روی میدهد که منجر به رشد و توسعه اقتصادی میگردد .جمعیتشناسان اقتصادی از پیر شدن
جمعیتهای انسانی به عنوان سود دوّم جمعیتی نام میبرند .استفاده از این سود جمعیتی نیز مانند سود جمعیتی
اوّل بسته به سیاستهای دولت در زمینههای مانند بازنشستگی ،مراقبتهای اجتماعی و تأمین اجتماعی دارد.
باور اولیه بر این است که انتقال ساختار سنی در ایران با انتقال جمعیتی کشورکه عمدتاً بعد از پیروزی انقالب
اسالمی رخ داده است شروع شده و در حال حاضر در مرحله دوّم انتقال قرار دارد و پنجره جمعیتی و یا سود
جمعیتی اوّل برای ایران آغاز گردیده است.
بررسی مقدّماتی انتقال سنی جمعیت نشان میدهد که ایران از حدود سال  1375شروع به تجربه پنجره فرصت
جمعیتی کرده است و این پنجره برای مدت چندین دهه (چنان که پیشبینی میشود دست کم تا حدود سال
 )1415همچنان برای بهرهبرداری و فرصت آفرینی تاریخی باز خواهد بود.
انتقال ساختار سنی و داللتهای اقتصادی آن (ساختار سنی و چرخه زندگی اقتصادی)
چرخه زندگی اقتصادی 1به تغییرات در مقدار تولید و مصرف منابع اقتصادی در طول چرخه زندگی یک فرد
اشاره دارد.
در تمام جوامع معاصر ،یک فرد در دوران کودکی و سالمندی بیش از آنچه که تولید میکند مصرف مینماید.
در سنین فعالیت بالقوه اقتصادی میزان مصرف کمتر از میزان تولید ،به شرط اشتغال ،میباشد .تعیینکنندههای
چرخه زندگی اقتصادی شامل «الگوهای درآمد حاصل از کار ،الگوهای مصرف و شرایط کالن اقتصادی»
هستند.
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الگوهای درآمد حاصل از کار تحت تأثیر متغیرهایی مانند سن ورود به نیروی کار که خود تحت تأثیر سیستم
آموزشی میباشد؛ سن بازنشستگی ،نحوه تعیین دستمزد (مانند مالك قرار دادن تجربه) و مشارکت زنان در
نیروی کار میباشد.
الگوهای مصرف نیز با توجه به عالئق و ذائقه شخصی ،محدودیت بودجه چرخه زندگی و سیاستهای عمومی
دولتها در زمینه سالمت (مانند بیمههای درمانی) و آموزش و پرورش تعیین میگردند.
نهایتاً اینکه شرایط کالن اقتصادی شامل ساختار سنی جمعیت ،درآمد حاصل از فعالیتهای دیگر (مانند
سرمایهگذاری ،ارث و مستمری) و میزان پسانداز میشوند.
چرخه زندگی اقتصادی بسته به فرهنگ ،نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی و سیاستها و خط مشیهای
عمومی در جوامع مختلف متفاوت میباشد .مقایسه چرخه زندگی اقتصادی کشورهای مختلف تفاوتهای
اجتماعی -فرهنگی ،نهادی و سیاستهای عمومی را میتواند نشان دهد .تعامل ساختار سنی و چرخه زندگی
اقتصادی میتواند در مطالعه داللتهای اقتصادی انتقال ساختار سنی نقشی اساسی ایفا نماید.
یک ساختار سنی جوان با تعداد زیاد جمعیت زیر  25سال ،به دلیل مصرف کننده بودن جمعیت جوان ،دارای
کمبود تولید خواهد بود؛ همچنین جمعیتی با ساختار سنی که در آن اکثریت جمعیت در سن فعالیت اقتصادی
واقع شدهاند میتواند مازاد تولید داشته باشد .نهایتاً اینکه یک جمعیت سالمند به دلیل واقع شدن کثیری از
جمعیت در سنین باالی  60سال دارای کمبود تولید میباشد.
میسن و لی با ضرب نمودن ساختار سنی جمعیت هند و آلمان در پروفایل تولید و مصرف این کشورها چرخه
زندگی اقتصادی این کشورها را در سطح کالن محاسبه کردند .کشور هند به دلیل داشتن جمعیت جوان ،مازاد
مصرف زیادی در گروه سنی زیر  25سال نسبت به کشور آلمان دارد؛ همچنین به دلیل سهم کمتر جمعیت
سالمند در هند ،مازاد مصرف جمعیت سالمند این کشور نسبت به مازاد مصرف سالمندان آلمانی کمتر است و
نیز به دلیل سهم بیشتر جمعیت  25-60سال ،مازاد تولید این گروه جمعیتی در آلمان بیشتر از هند میباشد.
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جریان ثروت بین نسلی
از داللتهای اقتصادی انتقال ساختار سنی میتوان به تغییر در جریان ثروت بین نسلی و سودهای جمعیتی اوّل
و دوّم اشاره کرد که تعامل ساختار سنی با چرخه زندگی اقتصادی چارچوبی مفهومی برای مطالعه آنها ایجاد
مینماید .این جریان در سطوح متفاوت از جمله سطح خانواده و کالن قابل محاسبه است .بنابراین ،جریان ثروت
بین نسلی به انتقال ثروت در بین نسلهای مختلف هم در سطح خانواده و هم در سطح کالن میپردازد.
سود جمعیتی اوّل به انباشت تولید حاصل از افزایش سهم جمعیت فعال اقتصادی که باعث باال رفتن درآمد
سرانه میگردد اطالق میشود.
سود جمعیتی دوّم ،از انباشت سرمایه و پس انداز که در نتیجه افزایش سهم جمعیت سالمند و بالطبع پسانداز
آنها برای سالهای بازنشستگی به دست میآید.
به نظر لی ،به دلیل سهم باالی کودکان در هرم سنی جوامع سنتی و به دلیل ماهیت مصرفکنندگی گروه سنی
کودکان ،جریان ثروت نسلی در این جوامع از بزرگساالن به کودکان میباشد .در جوامع صنعتی هم هزینه
فرزندان ،به خصوص هزینههای آموزشی و هم هزینههای بهداشتی و بازنشستگی سالمندان باال رفته است؛ امّا
جریان ثروت بین نسلی به دلیل کاهش سهم کودکان در هرم سنی ،به علت کاهش باروری و افزایش سهم
جمعیت سالمند ،به علت کاهش مرگ و میر که سبب افزایش امید به زندگی شده است ،از نسلهای جوان به
سمت نسلهای سالمند میباشد.
عمده این جریان ثروت بین نسلی از طریق برنامههای عمومی دولت در زمینه آموزش ،بهداشت ،تأمین اجتماعی
و بازنشستگی میباشد .به دلیل باال بودن هزینههای بهداشتی سالمندان و نیز طوالنی شدن سالهای
بازنشستگی در کشورهای صنعتی ،هزینههای جمعیت باالی  60سال از هزینههای آموزشی جمعیت زیر 25
سال بیشتر است.
جریان ثروت یا منابع بین نسلی و تغییرات آن مستقیماً با مفهوم سود جمعیتی و انواع آن (سود جمعیتی اوّل و
دوّم) پیوند مییابد .در حالی که سود جمعیتی اوّل از افزایش سهم جمعیت فعال اقتصادی نسبت به جمعیت
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کودك و سالمند حاصل میگردد ،سود جمعیتی دوّم در ادامه انتقال ساختار سنی به مرحله سالمندی و پس از
پایان سود اوّل جمعیتی حاصل میشود.
سود جمعیتی اوّل از افزایش سهم جمعیت فعال نسبت به جمعیت کودك و سالمند حاصل میگردد .در نتیجه
موج جمعیتی ایجاد شده در زمان انتقال جمعیتی ،وقتی این جمعیت به سن فعالیت وارد میشود ،نسبت جمعیت
فعال نسبت به سایر گروهها افزایش مییابد .این افزایش از یک طرف ناشی از کاهش باروری متعاقب ایجاد
این موج جمعیتی میباشد که نسبت کودکان را به طور قابل مالحظهای پایین میآورد .از طرف دیگر به دلیل
اینکه کاهش مرگ و میر هنوز تأثیر چندانی در سنین باال و جمعیت سالمند ندارد ،نسبت جمعیت سالمند نیز
هنوز در سطح پایینی قرار دارد.
سود جمعیتی دوّم در ادامه انتقال ساختار سنی به مرحله سالمندی و پس از پایان سود اوّل جمعیتی حاصل
میشود .با پیر شدن جمعیت به دلیل بهبود در امید به زندگی تقاضا برای ثروت باال میرود .افراد سالمند به
منظور تأمین مالی روزهای بازنشستگی نیاز به ثروت زیاد دارند .این نیاز به ثروت توسط سالمندان از دو طریق
میتواند پاسخ داده شود:
 )1برنامههای عمومی دولت مانند حقوق بازنشستگی و یا بیمه درمانی سالمندان؛
 )2پسانداز و انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف توسط جمعیت سالمند در طول سالهای
فعالیت و قبل از بازنشستگی.
اگر منبع اصلی تأمین هزینههای سالمندان برنامههای عمومی دولت باشد ،نه فقط هیچ سودی از پیری جمعیت
حاصل نمیشود ،بلکه به دلیل باال رفتن سهم جمعیت سالمند فشار مضاعفی بر اقتصاد جامعه وارد میشود.
در صورتی که بخش عظیمی از هزینههای سالمندی از طریق انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخشهای
مختلف اقتصادی تأمین گردد ،پیری جمعیت میتواند به عنوان عاملی برای بهبود استانداردهای زندگی و رشد
و توسعه اقتصادی مطرح شود .این همان چیزی است که از آن به عنوان سود جمعیتی دوّم نام برده میشود.
برخالف سود جمعیتی اوّل که ماهیتی گذرا دارد ،سود جمعیتی دوّم پایدار است و میتواند کمک مهمی برای
رسیدن یک کشور به توسعه پایدار باشد.
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نتیجهگیری
ایران در سال  1415و بر اساس پیشبینیهای حد متوسط ملل متحد ( )2011نسبت وابستگی کمساالن و
کهنساالن با هم برابر شده و انتقال سنی جمعیت کشورمان از جوانی به سالمندی پایان یافته و وارد دوره
سالمندی جمعیت گردد؛ یعنی ایران حدود  80میلیونی تا حدود  20سال آینده هیچ مسئله جدی جمعیتی ندارد.
با توجه به اینکه پنجره جمعیتی از طریق چندین مکانیزم خاص از جمله «افزایش عرضه نیروی کار»،
«درآمدزایی و پسانداز» و «ارتقای سرمایههای انسانی» که این مکانیزمها با یکدیگر رابطه همافزایانه دارند،
روی چرخه زندگی اقتصادی اثر گذاشته و به توسعه اقتصادی کمک میکنند ،برپایی یک نظام اقتصادی پویا،
انعطافپذیر و غیردستوری با توانایی باال در جذب ،بازآموزی و حفظ هر چه بیشتر (حداکثری) و دور از تبعیض
نیروی کار به ویژه با مشارکت زنان تحصیل کرده در نیروی کار و رفع و تقلیل نابرابریهای جنسیتی در بازار
کار ضروری است.
از نظر بلوم سود جمعیتی بیش از هر چیزی بر یک محیط یا فضای خطمشیگذاری بستگی دارد که در آن بر
موارد زیر تصریح میشود:
 −جمعیت و تنظیم خانواده؛
 −بهداشت عمومی مناسب؛
 −آموزش خوب و با کیفیت باال؛
 −بازار کار و سرمایه آزاد و رقابتی؛
 −تجارت آزاد و منصفانه؛
 −حکمرانی خوب و باکفایت و همراه با پاسخگویی؛
 −مدیریت اقتصادی قوی.
جمعیت یک شمشیر دو لبه است که هر گونه فرصتسوزی و سوءتدبیر در مواجهه با آن میتواند هر موهبتی
را به کابوسی وحشتناك و یک فروپاشی اجتماعی بدل سازد« .کابوس جمعیتی» در واقع روی دیگر سکه
موهبت و یا سود جمعیتی است.
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همانطور که سازمان ملل متحد ( )2007گزارش کرده است :بیکاری باال به ویژه در میان جوانان و اتالف منابع
انسانی میتواند یک جامعه را به سمت جرائم باال و نارضایتی اجتماعی و بیثباتی سیاسی با آثار و عواقب
فزایندهای روی دورنمای اقتصادی سوق دهد .رشد بیشغلی و نرخ باال و روزافزون بیکاری در میان جوانان یک
منطقه خود میتواند نشاندهنده عدم آمادگی کافی جامعه برای بهرهبرداری از منافع و مزایای سود جمعیتی
باشد.
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اقتصاد و آسیب اهی اجتماعی
دکتر ابوالقاسم پور رضا ،عضو هیأت علمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

به اختصار به استحضار عزیزان میرسانم که در این گفتار در سطح کالن ،آسیبهای اجتماعی را به دوگروه
آسیبهای متعارف اجتماعی مانند «اعتیاد ،طالق ،خشونت ،و »...و آسیبهای اجتماعی مرتبط با حوزه سالمت
مانند «استرس و افسردگی ،چاقی ،زایمانهای زودرس نوجوانی و »...تقسیم کرد که بر این قسمت اخیر تا آنجا
که فرصت اجازه دهد تمرکز میکنیم .از سوی دیگر نظامهای اقتصادی کالن را نیز به دو گروه بسیار بزرگ
اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد سوسیالیستی تقسیم مینماییم و ضمن مقایسه محورها و ارزشهای اساسی حاکم
بر این دو ،اقتصادهای سنتتیک و ترکیبی حاصل از این دو را که به نوعی دو قطب متضاد یک طیف را تشکیل
میدهند ،یعنی اقتصاد دولتهای رفاه و اقتصاد دولتهای در حال توسعه را به اختصار توضیح میدهیم .در
نهایت برخی آسیبهای اجتماعی مرتبط با عرصه سالمت را با توجه به شاخصهای اقتصاد سالم تحلیل
میکنیم.
اقتصاد سالم اقتصادی است که کارایی و عدالت از ویژگیهای اصلی آن به شمار میرود .جامعه سالم جامعهای
است که آسیبهای اجتماعی در آن به حداقل میرسد .سالمت و اقتصاد هر دو پدیده فراگیری هستند .ما در
اقتصاد به پیشگیری از منابع خیلی توجه داریم .در سالمت هم تعریفی که به ابوعلی سینا منسوب است ،میگوید:
طب صناعتی است که در آن سالمت را در بدن نگه دارند و چون زائل شود ،بدان بازگردانند .پدیده فراگیر بودن
آن ،این است که بسیار انسانی ،سیاسی و اقتصادیاند .واقعاً رفتار بهداشتی یک رفتار اقتصادی است .صرف
هزینههای زیاد در عرصه سالمت مخصوصاً در قالب نظام خدمات بالینی بسیاری از مواقع کارایی خود را نشان
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نداده است .جاهایی که هزینههای بسیار زیادی صرف کردهاند ،شاخصهای بهداشتی باالیی نداشتند .مهم این
است که ما بدانیم در کجا و در چه حوزههایی به طور کارآمد سرمایهگذاری کنیم .این نشان میدهد که ما دقت
الزم را در سرمایهگذاری و در تخصیص منابع و اولویتبندی باید داشته باشیم .اقتصاد یک علم بسیار روان
شناختی است و انگیزهها را در آن بسیار مؤثر و مطرح میدانند .اما خیلی از مواقع به انگیزهها توجه جامع نداریم.
انگیزهها را صرفاً در کنترل هزینهها یا صرفهجویی و یا افزایش درآمد میدانیم در صورتی که انگیزهها بعد
اجتماعی و اخالقی هم دارند.
ما دو الگوی اقتصادی کالن داریم:
▪ اقتصاد سوسیالیستی (جمعگرا)؛
▪ اقتصاد سرمایهداری (فردگرا).
در سرمایه داری مالکیت مقدس است .هم مالکیت ابزار تولید و هم مالکیت لوازم مصرفی .در اقتصاد سوسیالیستی
مالکیت برای ابزار تولید وجود ندارد .چون عامل استثمار و بهرهکشی و رشد بیعدالتی و نابرابری در جامعه
است .از دیدگاه مارکسیستها برای آنکه بتوانیم عدالت را تأمین کنیم ،حتما باید مالکیت وسایل تولید در اختیار
دولت باشد ،دولتی که ظاهراً نماینده طبقه کارگر یا زحمتکش است .دنیای غرب یا سرمایهداری با فردگرایی
تعریف میشود .در دنیای شرق فردگرایی خیلی معنی ندارد .دنیای غرب را بازار اداره میکند و دنیای شرق را
دولت؛ یعنی یک نظام متمرکز سیاسی اقتصادی در شرق داریم و یک نظام غیرمتمرکز و فردگرایانه را در اقتصاد
غرب میبینیم.
از لحاظ سیاسی هم تمرکز یا عدم تمرکز مسئله مهمی است .چون نظامهای متمرکز معموالً نظامهای کارآمدی
نیستند مگر در بعضی از حوزهها :مثالً کاالهای عمومی؛ اما در بحث تولید کارایی ندارند .در نظام سالمت و
عملکرد آن ،دو شاخص «کارایی» و «عدالت» اهمیت ویژهای دارند و گفته میشود که عرصه سالمت عرصه
نبرد این دو مفهوم است .کارایی به تولید بر میگردد و عدالت به توزیع .یکی از محورهای اساسی رویکرد
اقتصادی در نظامهای غربی ،آزادی است به این معنی که ارزش مسلط در جامعه غربی آزادی است؛ اما ارزش
مسلط در اقتصادهای سوسیالیستی ،عدالت است .در خصوص کارایی اقتصادی با توجه به قابل اندازهگیری بودن
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آن ،بحثهای جنجالی زیادی وجود ندارد و توافق بر سر شاخصهای کارایی وجود دارد؛ اما در خصوص عدالت
و معیارهای آن تردیدهای جدی وجود دارد .در خیلی از مواقع تردیدهایی که ما در عمل با آن مواجه هستیم،
تردیدهایی است که از تحلیلهای ناقصمان بر میخیزد .چون تحلیلهایمان به صورت جامع صورت نمیگیرد،
نگاههای جامعی نسبت به مسائل نداریم و در عمل دچار اشکال میشویم .در هر حال به چند نمونه از نگاههای
متفاوت و متضاد به عدالت توجه فرمایید:
چند جمله از بزرگان درباره عدالت

▪ برابری در معنای تحت اللفظیاش جان میدهد برای خیانت کردن1؛
▪ عدالت جامع همه فضیلتهاست2؛
▪  ...اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است3؛
▪ انسانها با هم برابر نیستند ،این را عدالت به من میآموزد4؛
▪ فقرا بیشتر بیمار و کمتر درمان میشوند5؛
▪ بیمارستان نشانه بیعدالتی است6؛
▪ عدالت یک واقعیت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته ،و یک سراب سیاسی در کشورهای توسعه نیافته
است؛
▪ عدالت یعنی تأمین فرصت برابر برای آحاد جامعه7؛
▪ نه ستاره شامگاهی و نه کوکب بامدادی هیچکدام به اندازه عدالت تحسین برانگیز نیستند8؛

1مایکل والزر :حوزههای عدالت
 2ارسطو :اخالق نیکوماخس
 3احمد شاملو :مدایح بی صله
 4نیچه :چنین گفت زرتشت
 5برتولت برشت :اندیشههای متی
 7آمارتیاسن :اندیشه عدالت
 8اوریپید

Health Sector Reform: What about Hospitals, WHO,2000
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▪ الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم.1
گاهی اوقات فکر میکنم که در سطح کالن اجتماعی و در مدیریت ،نیازها را ما ایجاد میکنیم .مهارتهایی را
که داریم ،به عنوان نیاز به سیستم تحمیل میکنیم تا سیستم آن را به عنوان نیاز یا به عنوان مسئله در بیاورد
و سپس برای ما حوزهای باشد جهتِ فعالیت و اقدام.
ما در اسالم هم عدالت و هم مالکیت را داریم .اقتصاد اسالمی با این ویژگی ،ترکیبی از اقتصاد شرق و غرب
است .مالکیت در اسالم را هم آقای طالقانی در کتابش نوشته است و هم آقای جالل الدین فارسی به آن اشاره
کرده است .ما هم از عدالت حمایت میکنیم و هم از مالکیت خصوصی .این رویکرد تلفیقی که ارزشهای
محوری هر دو الگوی اقتصادی کالن را در بر میگیرد ،دو نوع اقتصاد متفاوت تولید کرده است .یکی اقتصاد
کشورهای غیر متعهد است یا در حال توسعه ،مانند کشور ما و یکی هم اقتصاد کشورهایی که غالب ًا از آنها با
عنوان دولتهای رفاه نام برده میشود .ما در کشورهای اسکاندیناوی میبینیم که نه اقتصاد سوسیالیستی و نه
اقتصاد سرمایهداری به طور مطلق وجود ندارد .در کشور ما و دیگر کشورهای در حال توسعه هم اینگونه است.
اما چرا این ترکیب در جایی رفاه و کارایی تولید میکند و در جایی دیگر ناکارایی و اتالف منابع؟! مسئله اصلی
در نحوه ترکیب دو نوع اقتصاد و انتخاب حوزهها و عرصههایی برای بهکارگیری این اقتصاد ترکیبی است.
کشورهای اسکاندیناوی (دولت رفاه) در عرصههایی که به کاالهای عمومی تعبیر میکنیم و از وظایف اصلی
حاکمیتی است (محیط زیست ،سالمت ،امنیت و ،)...رویکردی سوسیالیستی به اقتصاد و سیاستگذاریهای
اقتصادی دارند و در عرصههای دیگر ،حاکمیت بازار مبتنی بر رقابت را بر اقتصاد روا می دارند؛ یعنی رقابت و
عدالت را به طور خیلی حساب شده با هم جمع کردند .به عبارت دیگر عدالت را در کاالهای عمومی و حاکمیتی،
و رقابت را در کاالهای خصوصی پیاده کردهاند .ما در تشخیص این حوزهها در سیاستگذاریمان دچار مشکل
بودیم .چین هم به عنوان یک کشوری که ظاهراً پرچم ایدیولوژی اقتصاد سوسیالیستی را به دست دارد ،در
عمل در دهههای اخیر پیشرفت اقتصادی خود ،رویکرد سرمایهداری داشته و بنبستهای ایدئولوژیکیاش را

1پیامبر اسالم (ص)
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برای خود از بین برده و با توجه به فرصتهای به وجود آمده ،توانسته پیشرفت کند و در بازارهای جهانی نفوذ
کند.
ناکارایی و نابرابری به شیوههای متعددی میتوانند سالمت انسان را تهدید و آسیبهای اجتماعی را افزون
سازند .استرس به عنوان عاملی که میتواند سالمت ما را تهدید کند و آسیبهای اجتماعی به بار بیاورد ،منشأ
اقتصادی و اجتماعی دارد .گروههایی که دوران کودکی سختی را تحمل کردهاند ،گروههایی که شبکه روابط
اجتماعی خوبی ندارند و گروههایی که منزلت اجتماعی پایینی دارند ،گروههایی هستند که دچار استرس فراوان
میباشند .هر چند استرس مقطعی ممکن است بدن ما را به صورت موقت شاداب کند و سیستم ایمنی بدن را
باال ببرد ،اما استرس مزمن به صورت یک عامل خطرناك و اثرگذار در رفتارهای غیر سالمتی ،ما را تهدید
میکند .سرکوب ایمنی ،عدم رشد کودکان ،عدم تخمکگذاری در زنان ،مشکالت نعوظی در مردان و مسائل
گوارشی ،تخریب نرونها در بعضی مناطق مغز ،کاهش فعالیت شناختی و خواب آشفته پیامدهای استرس
میباشند که منشأ اقتصادی – اجتماعی دارند .عامل مهمی که در تولید استرس اهمیت دارد ،نابرابری اقتصادی
است نه حتی فقر؛ نابرابری درآمدی پیامدهای بسیار خطرناکی در مقایسه با فقر دارد .در بسیاری از مطالعات،
نا برابری است که با امید زندگی پایین ،وزن کم در بدو تولد ،مرگ و میر باالی نوزادان ،کوتاهی قد و افسردگی
همبستگی نشان داده است .استرس میتواند شبکه روابط اجتماعی را محدود و انزوای اجتماعی را برای فرد
مبتال به ارمغان بیاورد .بر اساس برخی دیدگاهها ،از جمله تئوری دورکیم ،هر چقدر ارتباطات و شبکه اجتماعی
انسان گستردهتر باشد ،در جامعه حضور درخشانتری دارد و ممکن است آسیبهای اجتماعی کمتری را تحمل
کند.
چاقی
چاقی یکی از پیامدهای استرس مزمن و به عبارتی نابرابری اقتصادی است .معموالً غذا و سفره ابعاد متعدد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارند؛ اما چاقی مطابق بررسیهای ویلکینسون به شدت متأثر از نابرابری اقتصادی
و درآمدی در کشورهای ثروتمند جهان است .در ایاالت متحده چاقی  12برابر ژاپن است .هیچ چیزی غیر از
برابری نسبی درآمدی این موضوع را توجیه نمیکند .مردها با بیکار شدن (بعد اجتماعی کار) و با کاهش درآمد
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اضافه وزن پیدا میکنند و روزگار امروزین ما تنها دورهای است که در آن فقرا چاقتر از اغنیا هستند .هرچقدر
نابرابری وسیعتر باشد ،چاقی هم بیشتر خواهد بود .این نابرابری در کودکان و زنان شیب بیشتری دارد .به طور
خیلی خالصه گفته شده است که هرچه شکافهای درآمدی وسیعتر ،دور کمرها هم وسیعتر.
در سیستمهای اجتماعی باز ،تعامل با محیط بیرونی فراهمتر است و فرصت تعامل وجود دارد .در سیستمهای
بسته تعامل بیرونی زیاد چه در سطح خرد و چه در سطح کالن وجود ندارد ،مثل تعامالت کره شمالی در مقایسه
با ژاپن .سیستمهای بسته معموالً آنتروپی باالیی دارند؛ یعنی میل به سکون باالیی دارند و استهالکشان باالست.
تحرك اجتماعی در جوامع بسته وجود ندارد یا خیلی اندك است ،مثالً سیاستهایی که تنظیم میشود ،ممکن
است واقعاً سیاستهایی باشد که مربوط به یک قشر خاص باشد ،مانند سیاست تنظیم خانواده و ممنوعیت سقط
در زمان چائوش سکو در رومانی .مطابق این سیاست سقط برای همه جمعیت ممنوع شد مگر برای زنانی که
چهار فرزند داشتند ،یا زنانی که در حزب کمونیست مسئولیتهایی داشتند .اینگونه سیاستها غالباً آمیخته و
توأم با نوعی تبعیض است .تبعیض بسیار مخرب و انگیزهکش است .هر کجا که تبعیض و نابرابری کمتر بوده
و یا تحرك اجتماعی یه دلیل باز بودن سیستم اجتماعی فراهمتر بوده ،آسیبهای اجتماعی به ویژه از نوع
سالمتی آن ،مثالً چاقی ،رو به کاهش بوده است .چاقی با درآمد کمتر در بزرگسالی مربوط است و پیامدهای
اجتماعی جدی دارد.
نابرابری و تبعیض آسیب روانی دیگری را نیز در پی دارد .استرس به ویژه از نوع مزمن و در سطح جمعیت نه
در یک گروه محدود ،از پیامدهای آن است .وقتی دچار استرس مزمن می شویم ،کورتیزول در بدن ترشح
میشود و همچنین وزنمان در بدترین ناحیههای بدن افزایش پیدا میکند (ناحیه شکمی و دور کمر) .تغذیهمان
به تغذیه استرسی 1تغییر جهت مییابد؛ یعنی صرفاً غذا میخوریم تا استرس خود را کنترل کنیم و زمانی که
استرس داریم ،چربی و مواد قندی زیاد مصرف میشود ،الگوی تغذیه کم درآمدها و بیکاران معموالً این چنین
است .به طور کلی میتوان گفت که بیکاری استرس میآورد ،در نتیجه باعث چاقی میشود.
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یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی بهداشتی ناشی از فقر و نابرابری یا اقتصادهای ناکارآمد و نابرابر ،زایمانهای
زودرس در سنین نوجوانی ،یعنی زیر  20سال است .از نظر سالمتی توصیه میشود که باروری زیر  20سال و
باالی  35سال صورت نگیرد و فاصله بین زایمانها حداقل  3سال باشد؛ ولی در کشورهای حتی پیشرفته و
پردرآمد مانند آمریکا و بریتانیا ،این اتفاق ناگوار ،یعنی زایمانهای نوجوانی ،رخ میدهد .شکی نیست که نوزادان
به دنیا آمده برای مادران نوجوان به احتمال بسیار زیاد وزن تولد مناسبی ندارند ،غالبا نارس به دنیا میآیند،
ریسک باالی مرگ و میر نوزادی دارند ،و وقتی بزرگ میشوند ،در معرض ریسک باالتر ناکامی تحصیلی و
بزهکاری نوجوانی قرار میگیرند و خود به والدینی نوجوان تبدیل میشوند و این چرخه مشکلساز را باز تولید
میکنند .میزان باروری نوجوانان با فقر و نابرابری بسیار مرتبط است و اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی هم
در این زمینه مطرح است .مادرانی که زندگی خوبی نداشته و رابطه صمیمی با همسر خود نداشتند ،به فرزندآوری
روی میآورند ،غیبت پدر هم چه به لحاظ از هم گسختگی خانواده و چه به لحاظ حبسهای طوالنی مدت و
یا مهاجرت برای کار و ...مسئله مهم و تأثیرگذار است .مطالعات متعدد نشان دادهاند که غیاب پدر و تنشهای
آغازین ،بلوغ زودرس و پیش هنگام را به خوبی پیشبینی و تبیین میکنند .دختران درچنین شرایطی به لحاظ
جسمی بالغ میشوند و عادت ماهانه خود را زودتر از دخترانی که چنین منابعی برای فشار روحی و استرس
ندارند ،آغاز میکنند .هر چه غیبت پدر از خانواده طوالنیتر شود ،احتمال برقراری رابطه جنسی توسط دختر او
در سنین جوانی و مادر شدنش در نوجوانی بیشتر میشود.
آسیبهای اجتماعی ،فقط به کشور ما اختصاص ندارد .آسیبها یک شبه به وجود نمیآیند و یک شبه هم حل
نمیشوند .ما در قبال این آسیبها مسئولیت داریم و باید با حوصله و شکیبایی ،منابع و افکارمان را بسیج کرده
و هیچ گروه و اندیشهای را ایزوله نکنیم تا بتوانیم سیاستهای مناسبی را طراحی کنیم.
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سیاست ،امنیت و آسیب اهی اجتماعی
دکتر علیرضا حمیدی فر ،مدریکل مشاوره و مددكاری اجتماعی نیروی ااظتنمی جمهوری اسالمی اریان

اگر روزی بنیانگذاران فرهنگستانها بهگونهای سیاستگذاری کردند که ما االن روی این صندلیها راحت
نشستهایم ،اگر ستونهای این ساختمان مقاوم و پایدار است ،اگر نور و تصویر و صدا و ...ما را به بهره برداری
کامل میرساند ،به نظر میآید که سیاستگذاری خوبی در ارتباط با محیط و بنای این فرهنگستان انجام شده
است .اگر این حالت را نداشته باشیم ،طبیعی است که سیاستگذاریها خوب نبوده است و قضاوت آن با هر
کسی است که در این محیط باشد .به همین نسبت در حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی اگر االن یک احساس
راحتی در جامعه میکنیم ،اگر نگران از آسیبهای اجتماعی نیستیم ،اگر نگران نیستیم که فرزندانمان در
دانشگاهی و شهری دور از مرکز در حاشیه این کشور ،و در مرز این کشور مشغول تحصیل است ،نشان میدهد
که سیاستگذاریها چه در حوزه اقتصاد ،چه در حوزه امنیت ،چه در حوزههای فرهنگی -اجتماعی و ...خوب
بوده است؛ ولی اگر این نگرانی هست ،باید به ما تلنگری بخورد.
در حوزه سیاست ،معموالً شاخهها و گرایشهایی که بر شمردهاند ،عبارتند از :فلسفه سیاست ،جامعهشناسی
سیاست ،سیاستگذاریهای عمومی (حوزه امنیت به سیاستگذاریهای عمومی برمیگردد) ،مطالعات منطقهای،
روابط بینالملل ،تاریخ تحوالت سیاسی.
نیاز به امنیت ،اعم از فردی و اجتماعی ( روانی -اجتماعی) از اساسیترین نیازهای انسانی بوده ،بهگونهای که
متفکران این حوزه وجود آن را بر اجتماع مقدم دانسته و انگیزه مدنیت انسان را نیاز او به امنیت معرفی میکنند.
لزوم و ضرورت امنیت ،از طبیعت بشر ناشی میشود و برای تحقق آن وجود عوامل متعددی الزم است که
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«تعمیم عدالت ،نفی تبعیض ،مبارزه با عوامل و زمینههای تعرض اجتماعی» از آن جمله است .امنیت را میتوان
یکی از نعمتهای الهی تلقی کرد که در سایه آن انسانها به آرامش و آسایش دست مییابند .و در فقدان آن
ترس و اضطراب بر بشریت مستولی میشود .در جستجویی که ما داشتیم 853 ،مورد در قرآن کریم به امنیت
و ابعاد مختلف امنیت اشاره شده است و میخواهد تآکید کند که امنیت مثل سالمت بسیار مهم میباشد .به
اعتقاد امام خمینی آرام زیستن و آسوده بودن در ایمنی است .مقام معظم رهبری میفرمایند سالمت محیط
پرورش آدمی به معنای آن است که بشر با خدای خود ،با همنوعان خود و طبیعت پیرامون خود با صلح و
سالمت رفتار کند .همچنین میفرمایند امنیت و احساس امنیت مانند هوا برای انسان به طور مستمر الزم و
ضروری است .امنیت و احساس امنیت زمینه مناسبی برای همه موفقیتها و پیشرفتها است .موفقیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی ،فردی و ...در جامعه مرهون وجود امنیت و احساس امنیت از سوی
افراد است .امنیت در یک کشور (امنیت اخالقی ،اجتماعی ،مدنی ،روانی) یکی از پایهها و ارکان اصلی پیشرفت،
قوام و سربلندی کشور است.
امنیت درلغت به معنای رهایی از خطر ،تهدید ،آسیب ،اضطراب ،نیاز یا وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش،
اعتماد ،تأمین است .امنیت یعنی رهایی از تهدید ،که الزمه بی اثر شدن تهدید و فقدان آسیبپذیریهاست.
امنیت ابعاد بسیار مختلفی همچون «فردی ،اجتماعی ،خانواده ،ملی ،منطقه ای ،بین الملل ،سایبری ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی ،و »...دارد.
در حوزه نظری امنیت ،مواردی را که به عنوان مبانی ،در نظریههای امنیت در جمهوری اسالمی ایران تأکید
داریم ،هستی شناختی ،معرفت شناسی و روش شناسی این مفهوم است .در حوزه هستی شناختی امنیت با توجه
به جمهوری و اسالمی بودن مملکت ما ،جهانبینی توحیدی ،خداباوری ،مردمگرایی ،ایمان دینی ،ایمنی مادی،
پیوند دین و سیاست ،جمع بین آرمانگرایی و واقعگرایی ،اصالت حق و وظیفه ،توجه توأمان به تکالیف و نتیجه
را داریم .در سخنرانیهایی که به ویژه در حوزه جامعهشناسی و روانشناسی (به ویژه آسیبهای اجتماعی) انجام
میشود ،یک شکاف عمیقی بین حوزه سیاستگذاری و آنچه که در عمل و آنچه پیشِ چشم ما است ،دیده
میشود .مثالً در دانشگاههای مختلف در حوزه آسیبهای اجتماعی ،هنوز بین آسیب اجتماعی و مسئله اجتماعی
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دچار چالش هستیم .هنوز بین کسانی که باید به صورت عینی با این موضوع برخورد کنند و کسانی که در حوزه
نظری و سیاستگذاری و معرفت شناختی میبایست اطالعات را در اختیار بگذارند ،مشکالت حل نشده است.
رویکردهای مختلفی در مورد امنیت مطرح میکنند:

 )1رویکرد سلبی (منفی) :توانمندی ایجاد شرایط عاری از خطر و مشکالت شامل جنگ ،خشونت ،آشوب و
به عبارت دیگر توانمندی مقابله با خطرات و آسیبهایی که موجب ناامنی میشود؛
 )2رویکردایجابی (مثبت) :توانمندی بهرهگیری بهینه از فرصتها و تضمین منافع و ارزشها .دراین رویکرد
نیازمند تواناییهای نرمافزاری هستیم.
چالشهای اساسی در حوزه امنیت عبارتند از:

 )1درحوزه اقتصادی :فقر و محرومیت ،بیکاری ،وابستگی به صادرات نفت ،وجود شکاف طبقاتی و...؛
 )2در حوزه سیاسی :سیاست زدگی ،ترجیح منافع گروهی برمنافع ملی،کاهش اعتماد عمومی ،آلودگی فضای
سیاسی کشور و...؛
 )3درحوزه فرهنگی :اختالل ارزشی ،اختالل وجودشناختی ،اختالل هنجاری ،اختالل فکری و رفتاری؛
 )4درحوزه اجتماعی :انحرافات اجتماعی ،بی اعتمادی اجتماعی ،کم بودن همگرایی میان مؤلفههای تأثیرگذار
در جامعهپذیری افراد ،عدم رشد مناسب نهادهای مدنی ،عدم توجه به حق و مسئولیت اجتماعی.
در حوزه محورهای منشور حقوق شهروندی به همین ترتیب در برخی از موارد دچار مشکل هستیم:

▪ پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون؛
▪ تأمین آزادی و امنیت الزم برای رشد تشکلهای اجتماعی درزمینه صیانت ازحقوق زنان وکودکان؛
▪ حفظ و صیانت از حقوق خصوصی افراد؛
▪ ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم.
راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی دارای دو مکانیزم میباشد :مکانیزم کنترل درونی و مکانیزم کنترل
بیرونی.
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 −مکانیزم کنترل بیرونی :در قالب ایجاد ساختارهای سازمانی متناسب با تصمیمگیری و برنامهریزی،
ایجادرویههای قانونی متناسب با روح جامعه،مجری قانون (پلیس)؛
 −مکانیزم کنترل درونی :انسانها دارای سیستم کنترل درونی هستند عواملی وجود دارد که انسانها را
از کارهای نامشروع باز میدارند.
در مورد راههای رسیدن به امنیت ،اصول و روشنامهای را در این حوزه ترسیم کردهاند که عبارتند
از:

 )1اصل جامعه محور؛
 )2اصل پیشگیری؛
 )3اصل تقدم نرمافزاری بر امنیت سختافزار؛
 )4اصل تعمیم امنیت؛
 )5اصل همکاری وهماهنگی نظامند؛
 )6اصل نهادمندی و پایداری؛
 )7اصل مشارکت و نظارت عمومی؛
 )8اصل تعلیم و تربیت اثر بخش؛
 )9اصل تعادل بین کنترل بیرونی و درونی؛
 )10اصل جامعنگر.
از آسیبهای اجتماعی تعریفهای مختلفی شده است ،که نابسامانی و ناهنجاریهای رفتاری کلید واژه اساسی
این تعریف میباشند و مواردی که با منع قانونی و اخالقی و اجتماعی ارتباط پیدا میکنند .آسیبشناسی اجتماعی
هم مطالعه همین بینظمیها و کژرفتاریها و نابهنجاریهاست.
اهداف و مقاصدی که در حوزه آسیبهای اجتماعی باید داشته باشیم ،عبارتند از :مطالعه و شناخت
آسیبهای اجتماعی ،علل و انگیزههای پیدایی آنها ،بررسی شخصیت کژرفتاران و ویژگیهای جسمانی ،روانی،
فرهنگی و اجتماعی آنان ،پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به منظور بهینهسازی محیط زندگی و جمعی
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خانوادگی ،درمان آسیبدیدگان اجتماعی ،تداوم درمان برای پیشگیری از بازگشت مجدد کژرفتاران در آسیبهای
اجتماعی.
عوامل پیدایش رفتارهای آسیبزا و انحرافات

در پیدایش انحرافات اجتماعی و رفتارهای نابهنجار و آسیبزا عوامل متعددی به عنوان عوامل پیدایش و
زمینهساز میتواند مؤثر باشد:
▪ عوامل فردی :جنس ،سن ،وضعیت ظاهری و قیافه ،ضعف و قدرت ،بیماری ،عامل ژنتیک و...؛
▪ عوامل روانی :حساسیت ،نفرت ،ترس و وحشت ،اضطراب ،کم هوشی ،خیالپردازی ،قدرتطلبی ،کمرویی،
پرخاشگری ،حسادت ،بیماریهای روانی و...؛
▪ عوامل محیطی :اوضاع و شرایط اقلیمی ،شهر و روستا ،کوچه و خیابان ،گرما و سرما و...؛
▪ عوامل اجتماعی :شامل خانواده ،طالق ،فقر ،فرهنگ ،اقتصاد ،بیکاری ،شغل ،رسانهها ،مهاجرت ،جمعیت
و....
پیشنهادات و سیاستهای کالن در خصوص کاهش آسیبها عبارتند از:

▪ تمهید سیاستها و برنامههای بنیادین جهت ارضای نیازهای جوانان با ایجاد تسهیالت مناسب جهت
ازدواج ،ایجاد اشتغال و ارائه سازوکارهای مناسب برای ارضای نیازهای فراغتی و تفریحی؛
▪ تعمیم جامع نظام تأمین اجتماعی به تمامی اقشار و مناطق کشور به منظور ارتقا و تأمین سالمت جسمانی
و روانی ،توسعه سطح رفاه آحاد جامعه ،حمایت از اقشار آسیبپذیر وکاهش سطح آسیبهای اجتماعی؛
▪ تقویت بنیانهای قانون ،قانون پذیری و اجرای قانون به منظور تقویت مبانی نظم اجتماعی ،پیشگیری
از زمینهها و بسترها جرم آفرین ،تأمین امنیت اخالقی و ایجاد آرامش روانی واجتماعی در مردم؛
▪ تقویت توانایی وکارآمدی نظام کنترل رسمی کشور به منظور پیشگیری وبرخورد مناسب با جرائم و کنترل
و تعدیل نرخ نابسامانیهای اجتماعی؛
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▪ بسترسازی وایجاد سازوکارهای مناسب جهت گسترش و بهبود شاخصهای سرمایههای اجتماعی به
ویژه تقویت اعتماد تعمیمیافته دربین اقشار متفاوت و گسترش شبکههای مشارکت مردم درعرصههای
متعدد و سپردن بخشی از مسئولیتهای اجتماعی به آنها؛
▪ تقویت بنیانهای نهاد خانواده بعنوان مهمترین و بنیادیترین حمایتگر و پشتیبانیکننده عاطفی ،روانی
و اجتماعی آحاد جامعه؛
▪ ایجاد و تقویت مکانیزم آموزش اجتماعی و روانشناختی نسل جوان و نواجوان جهت کنترل هیجانات
تسلط بر خویشتن ،تقویت حس مسئولیتپذیری و انتظام رفتاری و همچنین مصونسازی آنان در مقابل
آسیبهای اجتماعی؛
▪ تدوین و اجرای الگوی تولید محصوالت رسانهای به منظور پیشگیری از تغییر مرجع رسانهای جامعه،
ممانعت از ایجاد بدبینی و جدایی بین اقشار ،گروهها ،اقوام متفاوت و به ویژه تقویت ،روحیه نشاط ،پویایی
و حس یگانگی و پیوند اجتماعی؛
▪ جهتگیری به سوی سیاستها و راهبردهای تقویتکننده عدالت و تعدیل توزیع نابرابر امکانات
بازتولید و تقویت مکانیزمهای جذب ،مشارکت و ارتقایشان و منزلت تمامی اقشار اجتماعی به ویژه گروهها
اقشار و جریانات که تاکنون به خوبی در روندها وساختارهای جامعه جذب نگردیده و به طور غیر طبیعی
دچار احساس «حاشیه بودن» ،انزوای اجتماعی و به ویژه «فاصله اجتماعی» ،ساختارهای جمعی و رسمی
گردیدهاند؛
▪ انتخاب سیاستها وراهبردهای تقویتکننده تعامل وارتباطات بین اقشار ،گروهها ،اقوام و نسلهای متعدد
کشور به منظور تقویت حس تعهد متقابل ،نهادینهسازی الگوی هویتی و ارتقای سطح عواطف و پیوندهای
جمعی بین اقشار متفاوت جامعه.
چهارچوبی را که ما میخواهیم برای تبیین آسیبهای اجتماعی مطرح کنیم ،به نظر میآید که میبایست در
سطح خرد و سطح فردی ،کاستیهای شخصی ،فقر مهارتی ،ضعف شخصیتی و ...را در حوزه عوامل داخلی
برنامهریزی کنیم و بتوانیم این شعار استراتژیک را برای همه افراد این مملکت داشته باشیم :نوزادی که به دنیا
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می آید بایستی به کودك اعتمادیافته تحول یابد ،کودکی که قرار است نوجوان شود ،باید کودکی باشد که
مهارت ،ابتکار و اعتماد به نفس داشته باشد ،نوجوانی که به دوره جوانی می رسد ،باید نوجوانی باشد که هویت
یافته باشد و نوجوان هویت یافتهای که وارد دوره جوانی میشود ،باید کسی باشد که استقالل داشته باشد و
بتواند کار و ازدواج کند و مسائل اشتغالش را حل کند .وقتی به سن میانسالی می رسد ،فردی باشد که رضایت
از زندگی و باروری داشته باشد و در کهنسالی رضایت از زندگی داشته باشد .در حوزه عوامل خارجی بزنگاهها
مثل مواجهه فردی با حوادث ،رویدادها و مسائل پیشبینی نشده ،قدرت حل مسئله را داشته باشد.
در سطح میانه (نهادی) کاستیهایی که داریم ،در سطح آموزش و پرورش ،خانواده ،رسانهها ،جامعه است .عوامل
خارجی مرتبط با این سطح هم عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ و بازتولید آسیبهای اجتماعی است .در سطح
کالن و سطح ساختاری هم کاستیهای ساختاری نظامات اجتماعی ،سیاسی و حقوقی و فرایندهای منطقهای
و جهانی مؤثر بر این حوزه را باید سیاستگذاری و برطرف کنیم.

 56

سمپوزیوم كالن انديشی رد تعالی اجتماعی

 57

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

روان شناسی جمعی اریانیان و آسیب اهی اجتماعی
دکتر محمدتقی یاسمی ،دانشیار روانزپشکی دااگشنه علوم زپشکی شهید بهشتی

در سالهای اخیر نوعی خودزنی در زمینه روحیات ملی به ویژه در فضای مجازی ایجاد شده است مبنی بر اینکه
ما ذاتاً دروغگو ،شیاد ،خودخواه و ...هستیم .کتابهایی هم نوشته شده است بدون اینکه مبتنی بر شواهد علمی
محکم باشد و استنتاجهای بیپایه بر این مبنا انجام شده است؛ حتی در تحلیلهای خود علمهایی مانند
انسانشناسی ،جامعهشناسی ،و روانشناسی اجتماعی را فراموش میکنند و اکثر این افراد هم تخصصشان این
نیست .یک مسئله مهم در این میان تعمیمهای بیپایه است .مسئله دیگر ذاتی پنداری است یعنی طوری مسائل
را بیان میکنند که گویی این ویژگیها برای ایرانیان کامالً ذاتی است .هیچ وقت هم گروه مقایسه در این
پژوهش گونهها وجود ندارد و وضعیت را با مردم کشورهای دیگر مقایسه نمیکنند.
تکوین و بقای خلق و خوی جمعی
در قرن  19نظریه غالب جهانی در این مورد تکاملگرایی 1و انتشارگرایی 2بود .بیشترین کسانی که بر روی خلق
و خوی جمعی کار کردند ،انسانشناسان بودند.
رویکرد دیگر  Structural Functionalismاست ،مبنی بر اینکه ویژگیهای گروهی به نیازهای پایهای
انسانها 3خدمت میکند .رویکرد  Configurationismمعتقد است ارتباطی بین فرهنگ و شخصیت فردی
وجود ندارد.
1

Evolusionism
Diffusionism
3
Basic Needs
2
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دیدگاه تقلیلگرایی ،1که متعلق به فروید و پیروان فروید است ،کمتر مورد اعتنا قرار گرفت .رویکردی دیگر به
وجود آمده است که بر ضد رابطه شخصیت و فرهنگ میباشد و معتقد است تعمیمهای داده شده راجع به
ویژگی روانی ملتها ،مبنای درستی ندارد .رشد شخصیت ویژگیهای مشترکی را در هر جامعهای دارد و در
تمام جوامع مانند هم است و رابطه ویژهای بین فرهنگ ملتها و شخصیت فردی افراد نیست .نظریه
 Evolutionismاخیراً یک مقدار از نظر تئوریک توسط  Dawkinsو در نظریه  MEMEاحیا شده است؛ این
نظریه میگوید همان طور که ژن وجود دارد ،خرده فرهنگها هم بقای اصلح پیدا میکنند .اگر یک خرده
فرهنگی به بقا کمک کند ،میتواند تداوم داشته باشد که با منطق تکاملی جور در میآید.
کاری که علمیتر از همه انجام شد ،کاری بود که روی پرسشنامه شخصیت  Big Fiveاست که ریشه اصلی
آن ،تست معروف  EPIآیزنک بود که تحول یافت و به تست گلدبرگ 2منتهی شد که در واقع پنج بزرگ

Big

 Fiveنام گرفته است .این تست  5مؤلفه دارد )1 :پذیرش تجربه؛  )2وجدانی بودن؛  )3برونگرایی؛ )4
دلپذیری؛  )5روانرنجوری.
در پژوهشی شخصیت مردم را در  53کشور و در فرهنگهای مختلف مقایسه کردند .که نشان داد هیچ ارتباطی
بین استروتیپهای ملی و این ویژگیها وجود ندارد .در مطالعهای که انجام شد ،حتی در هند ،زیرگروههایی که
به زبان تلوگو و ماراتهی صحبت میکردند ،سختکوشی بیشتری نسبت به ژاپنیها داشتند .در صورتی که ما
به عنوان یک استروتیپ ملی فکر میکنیم که ژاپنیها از همه دنیا سختکوشتر هستند.3
پژوهشهایی نیز روی دوملیتیها انجام دادند ،که مثالً یک هندی وقتی به آلمان میرود ،خیلی از ویژگیهایش
شبیه آلمانیها میشود .بنابراین این ویژگیها ذاتی نیست و شرایط زندگی ویژگیهای شخصیتی را تحت تأثیر
قرار میدهد.

1

Reductionism
Goldberg
3
Alik et al 2005 McCrae 2002
2
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با توجه به انتشارات موجود و مطالب رسانهها ،گرایشهای زیر بیشتر در روانشناسی جمعی ایرانیان
مطرح شده است:

▪ بحران اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی؛
▪ نومیدی عمومی به ویژه در نسل جوان؛
▪ بحران هویت در جوانان؛
▪ افزایش تحریک پذیری ،تکانشی شدن و خشونت؛
▪ دروغ و دورویی؛
▪ فساد پذیری مالی.
این موارد را نمیتوان ویژگیهای شخصیتی دانست ،اینها یکسری رفتار هستند که عمدتاً ناشی از شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و ...است و نیاز به تبیین روانشناسی اجتماعی و تبارشناسانه افزایش نسبی احتمالی این
مشکالت وجود دارد.
مشکالت پژوهشهای موجود ایرانی
این مشکالت ممکن است در این موارد باشد :روششناسی ،نمونهگیری ،جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل.
معموالً در پژوهشها گروه کنترل وجود ندارد .اکثر نمونهگیریها ،نمونهگیریهای دانشگاهی و تهرانی هستند
و معموالً برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده میشود و خیلی از اوقات روایی و پایایی پرسشنامهها
هم مشخص نیست .شاید بتوان گفت یکی از بهترین پژوهشهایی که انجام شده است ،پژوهش وزارت ارشاد
در سالهای  1380و  1382است؛ اما در تفسیر مشکالتی دارد.
در پژوهشی که گروه نادر مهرگان ( )1391در مورد پیامدهای سرمایه اجتماعی انجام دادند نشان داد ند که در
یک بازه زمانی این شاخصها در تهران نزول کرده ولی در برخی استانهای کوچکتر بهبود یافته است .بنابراین
مطالعات روی گروههای محدود دانشگاهی ،آن هم در تهران الزاماً قابل تعمیم به تمام ایران نیست.
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سوی روشن روحیات ایرانی
شواهدی از سالمت اجتماعی نیز در میان ایرانیان وجود دارد ،مانند :اقدامهای خودانگیخته و کار جمعی داوطلبانه
انسان دوستانه (محک ،کهریزك ،دیوار محبت ،حمایت از خیابان خوابها ،حمایت از تحصیل کودکان بیبضاعت
و کودکان کار و ،)...حمایت از حیوانات ،محیط زیست و....
موضوع مهم دیگر این است که هیچ وقت سؤال نمیشود که دیگران چگونهاند .برای مثال ،دو اتفاق مهم
«انتخاب ترامپ» و «برگزیت» در همین سال گذشته در جهان به وقع پیوست .انگلیسیها به عنوان
خونسردترین ملت اروپا (استروتیپ ملی) با رویکردی عجوالنه و تا حدی نژادپرستانه به برگزیت رأی دادند.
همچنین ترامپ هم بر اساس هیجان انتخاب شد .حال آنکه بسیاری از اندیشهورزان داخلی مرتب هیجانی بودن
ایرانیان و خونسرد و منطقی بودن غربیها را به رخ ما میکشیدند.
اینکه چرا ما اینگونهایم ،الزاماً بدین معنی نیست که این رفتارها خصوصیات ذاتی ما است و دیگران این
خصوصیات را ندارند .حتی اگر پژوهشهای دقیق در آینده تأیید کند که مثال ما «دوروتر» از غربیها هستیم
باید به پیچیدگیهای کارکردی برخی از خصوصیات رفتاری توجه نمود .برخی از این رفتارها میتواند باعث
سازگاری و بقای تمدن ایرانی شده باشد .بخش مهمی از ویژگیهای روانی مطرح شده درباره ایرانیان حتی در
صورت صحت ،شاید «کارکرد آداپتیو (انطباقپذیری)» داشتهاند .ایران در طی تاریخ در معرض هجوم اقوام
مهاجم متعددی بوده است ولی توانسته است در نهایت فرهنگ خود را به آنها القا کند.
چند مثال برای بررسی بیشتر در مورد ویژگی ایرانیان :همبستگی ملی و تولرانس به تنوع قومی زبانی و نژادی،
عدم صراحت ،عدالتجویی ،ترجیح روشهای اعتراضی کم هزینه و آرام ،خودباوری و اثبات خویش.

 61

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

راههای پیش رو
ما باید از روانشناسیگرایی یا پسیکولوژیسم خالص پرهیز کنیم و راهحلهای اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی
نیز برای تغییر رفتارهای جمعی ارائه دهیم .مثالً مداخالت زیر میتواند بر روحیات جمعی اثر کند:
تأثیر

مداخله
گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه درامد

کاستن از ناامیدی و خشونت ،افزایش سرمایه اجتماعی

حمایت از مشارکت مردمی ،مردمساالری و سمنها

افزایش اعتماد متقابل ،افزایش سرمایه اجتماعی

افزایش تحمل قانونی و عملی تفاوتهای فردی

افزایش اعتماد عمومی ،افزایش سرمایه اجتماعی وکاهش خشونت

شفافسازی ،مبارزه با فساد و تبعیض

کاهش فسادپذیری ،افزایش امید ،اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی

فقرزدایی و کارافرینی

کاهش دروغ ،دورویی ،فساد پذیری و خشونت .افزایش امید

بهبود ساختار و مدیریت شهری و ترابری شهری

افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تحریک پذیری و خشونت

پیشبرد سوادآموزی و مطالعه

افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش خشونت ،کاهش فسادپذیری

جایگزینی روشهای تادیبی بجای حبس

افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش خشونت

آموزش مهارتهای زندگی به ویژه به کودکان و نوجوانان

افزایش اعتماد عمومی و کاهش تحریکپذیری و خشونت

آموزش مهارتهای ارتباطی

افزایش اعتماد عمومی و کاهش تحریکپذیری و خشونت

آموزش مهارتهای فرزندپروری

افزایش امید ،اعتماد عمومی و کاهش تحریکپذیری و خشونت

مالحظه میشود که راهحلهای اقتصادی اجتماعی حتی بیشتر از آموزش مطرح است.
جمعبندی
▪ شواهد پژوهشی در زمینه اساسی بودن و ذاتی بودن روحیات جمعی ایرانیان ناکافی و ضعیف است؛
▪ خصوصیات یا رفتارهای که هر از گاهی در برخی گروههای اجتماعی دیده میشود الزاماً ذاتی نیست و
با توجه به خاستگاه اقتصادی اجتماعی این مشکالت ،و سرشتگذرای آنها قابل درك هستند؛
▪ اینگونه خصوصیات در فرهنگهای دیگر با رشد اقتصادی اجتماعی باالتر نیز دیده شده و میشوند؛
ساختار های اجتماعی و قانونی در آنجا اجازه بروز نمیدهد؛
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▪ شواهد علمی همیشه موید استریوتیپهای ملی نیست .تفاوتهای درون گروهی و فردی این اثرات را
در سطح ملی رقیق میکنند؛
▪ توجیههای انطباقی یا آداپتیو در مورد برخی ویژگیهای روحیات جمعی قابل عنایت هستند؛
▪ ایرانیان عقبه تمدنی خوبی برای پیشرفت دارند و در سالهای اخیر تظاهرات خلق و خویی مثبت بسیاری
هم از خود نشان دادهاند که مورد غفلت اکثر صاحبنظران واقع شده است؛
▪ نیاز به روانشناسی اجتماعی برای پژوهش و کار وجود دارد و پسیکولوژیسم خالص گمراه کننده است؛
▪ مداخالت اقتصادی اجتماعی و تقنینی میتوانند اثرات عمیقتر و پایدارتری داشته باشند تا آموزش و
نصیحت عمومی ،آموزش باید فنی انجام شود؛
▪ جای زیادی برای پژوهش در همه زمینههای فوق وجود دارد.
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اصول حكمرانی رد تعالی اجتماعی
متخ
دکتر بهزاد دماری ،صص زپشکی اجتماعی و عضو هیأت علمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

اجزای توسعه پایدار و نتایج آن
اگر مثلث توسعه پایدار ،سه ضلع اجتماع ،اقتصاد ،و
محیط زیست داشته باشد ،موضوع حکمرانی در وسط
این مثلث قرار می گیرد.
در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی ایده و تئوری
زیاد ارائه میشود .تجربیات سایر کشورها هم مرور
میشود ،حتی از تجربیات بومی نیز استفاده می کنیم،
ولی در نهایت نمیدانیم چه کسی قرار است این
موارد را اجرایی کند .کسی که قرار است اجرا کند،
تواناییهای الزم را برای حکمرانی ندارد .ما گرفتار دورههای کوتاه مدتی در جامعه هستیم و به قول آقای
همایون کاتوزیان جامعه ما تشکیل شده است از دورههای کوتاه مدتی که افرادی میآیند و برنامههایی
مینویسند و دوره بعدی برنامههای دیگری از نو نوشته میشود .بنابراین هیچ وقت به شاخصهای مناسبی در
توسعهیافتگی دست پیدا نمیکنیم.
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در شکل صفحه قبل (اجزای توسعه پایدار و نتایج آن) ،مشخص است که حکمرانی ،تعادل بین محور اجتماع،
اقتصاد ،محیط زیست را فراهم میکند و دو خروجی مهم برای توسعه پایدار وجود دارد :عدالت و نشاط.
در بحث عدالت ،ضریب جینی ما  0/43است .این ضریب در دهه گذشته مواج بوده است و خبرگان و برنامهریزان
راضی نبودهاند .االن هم به نظر میرسد یک شرایط موقتاً خوب برای ضریب جینی وجود دارد ،ولی با فساد
موجود به نظر نمیرسد که به این زودی و با این برنامههایی که ما اجرا میکنیم ،عدالت بهتر شود ،در مورد
شاخص نشاط ،سازمان ملل در سال  2016بر مبنای  7شاخص ،گزارشی را ارائه داد .رتبه کشور ما در بین 154
کشور 110 ،شد .بنابراین ،اگر وضعیت نشاط و عدالت ما این است ،باید به عقب برگردیم و ببینیم مثلث اجتماع،
اقتصاد و محیط زیست را چگونه توانستهایم حکمرانی کنیم.
اگر در برنامه ششم توسعه رشد شتابان اقتصادی پیشنهاد شده است ،باید ببینیم که به هزینه کدام ضلع مثلث،
رشد شتابان اقتصادی انجام خواهد شد .کشورهایی هستند که از نظر اقتصادی ،فقیر هستند ،ولی بیعدالتی در
آنجا کم است در نتیجه نشاطشان بهتر از کشورهای دیگر است .بنابراین این موضوع برمیگردد به حکمرانی
که چگونه بین اقتصاد ،اجتماع و محیط زیست ،این تعادل را برقرار کنیم.
تعالی اجتماعی 2مربوط میشود به )1 :بهتر شدن ضلع اجتماع و  )2بهتر شدن شاخصهای انتهایی.
اگر ما آمار و ارقام را تا حدودی معتبر بدانیم ،در حال حاضر  13میلیون نفر زیر خط فقر هستند 350 .هزار نفر
بازمانده تحصیلی (ابتدایی) وجود دارد .در مورد ترك تحصیلی 2 ،میلیون و  200هزار نفر در سن  7تا  19سال،
خارج از مدرسه هستند .بر اساس مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس  3/5میلیون نفر خارج از مدرسه هستند که
این افراد ،متأسفانه مشتریهای نیروی انتظامی ،بهداشتی و حوزههای حمایت اجتماعی هستند .جرائم هم
افزایش پیدا کرده است و طالق هم بر اساس آماری که بین سال  84و  94مقایسه شده ،دو برابر شده است.
در مورد سرمایه اجتماعی ،با توجه به آمار سال  ،94میانگین کشوری سرمایه اجتماعی در سطح کالن (ماکرو)
که در حقیقت پنداشت مردم از تواناییهای نظام در رفع ده مشکل اساسی مردم هست 2/1 ،از  5میباشد و این
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یعنی کمتر از میانگین در سطح میانی (مزو) ،این عدد  2/3است .منظور از سطح میانی ،اعتماد مردم به
دستگاههایی مثل آموزش و پرورش ،بیمارستانها ،نیروی انتظامی ،شهرداری و بانکها است .سرمایه اجتماعی
در سطح میکرو ،که میزان اعتماد افراد نسبت به همدیگر ،همسایه ،خانواده و همکار است ،وضعیت بهتری
داشته که  2/6است .در حوزه اعتیاد ،میزان اعتیاد بر اساس آخرین مطالعهای که مهر ماه به اتمام رسیده و بر
اساس خود اظهاری بوده است ،حدود  %5میباشد .در محیط کار که بر اساس خوداظهاری و آزمایش ادرار بوده،
برای سه دسته مواد مخدر %21 ،تست مثبت وجود دارد .در شاخص پایداری زیست محیطی هم که به طور
دورهای در سطح جهان اعالم میشود ،کشور ما عدد مناسبی ندارد .وقتی این مثلث توسعه پایدار را مرور
میکنیم ،میبینیم که خروجی قابل قبولی نداشته است.
پیش فرض مهم حکمرانی این بوده است که در طول دو دهه گذشته ،فضای کاری حکمرانی خیلی دشوارتر از
زمانهای دیگر است .علتش هم بازیگران جدیدی همچون «فناوریها ،شبکههای اجتماعی و اتفاقات جدیدی
مثل کمبود منابع در سطح جهان» است که به حکمرانی اضافه شده است .بنابراین یک مقدار به حکمرانان یا
زمامداران حق میدهیم .این نشان میدهد که ما باید حتما حکمرانی خوب را ترویج دهیم و حکمرانان خوب
انتخاب کنیم.
ویژگیهای حکمرانی خوب و حکمرانی موثر به شرح زیر است:

 )1مشارکت را تشویق میکند (از جمله مشارکت کودکان و گروههای حاشیهای)؛
 )2احترام به قانون و رعایت کامل منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی؛
 )3شفافیت در تصمیمگیری (اطالعات آزادانه در دسترس و قابل فهم برای همه است)؛
 )4پاسخگو است؛
 )5اجماع محور است (همکاری میکند)؛
 )6برابری و در برگیری را تقویت میکند (همه احساس میکنند سهمی در جامعه دارند)؛
 )7منابع کارا استفاده شده و نتایج موثری را برآورده میکند؛
 )8مسئولیتپذیری نهادهای حکومتی ،بخش خصوصی و جامعه مدنی؛
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 )9قبول تنوع و داشتن عینک جنسیت.1
گاهی اوقات فکر میکنم یک مسئول پشت درهای بسته ،بدون مشارکت ذینفعان مینشیند و تصمیمگیری
میکند و فکر میکند هنر کرده است و بالفاصله منابع هم در اختیار او گذاشته میشود که نتیجهاش ،اتالف
منابع است .پس اگر ایدهای میدهیم که در مرحله بعد تبدیل به سیاست میشود ،بعد از آن باید ببینیم چه کسی
این سیاست را اجرا میکند .کسی که این سیاست را اجرا میکند ،آیا مشارکت را تشویق خواهد کرد؟ ما
سیستمهای مشارکت را در کشور نمی شناسیم .بزرگترین نوع مشارکت ما ،مجلس شورای اسالمی است .در
درجه بعد که شوراهای اسالمی شهر و روستاست ،و آسیب شناسی آن در کتاب های متعدد چاپ شده است که
چگونه فرمانداران و استانداران ،شوراها را به عنوان حاشیه و گاهی مزاحم حساب میکنند .ما در کشور حداقل
 22میانجی مردمی مانند « انجمنهای اولیا و مربیان ،سندیکاهای کارفرمایی ،انجمنهای کانون عالی کارگران
و »...داریم و خیلی از میانجیهای دیگر که متاسفانه آنها را نمیشناسیم و مشارکتشان نمیدهیم .وقتی
میتوانیم پاسخگو باشیم که به نهادهای تحقیقاتی و نهادهای دانشگاهی که میتوانند کار ما را ارزشیابی کنند،
وصل باشیم .ما پشت درهای بسته تصمیم میگیریم ،این کار در سطح کالن آسیبزننده است و پایداری را
برای ما ایجاد نمیکند .ما خیلی تنوع را قبول نداریم.
حکمران باید عینک جنسیت داشته باشد .هر قانون و سیاست و برنامهای که تصویب میکند ،باید ببیند که
نفعش به زن و مرد به چه شکل است.
«مشارکت و درگیری مدنی ،شفافیت و پاسخگویی ،برابری و تنوع ،کارایی (در مقابل فساد) و تفویض اختیارات»،
 5اصل حکمرانی خوب است که در مقابل فساد پیشگیری میکند.
مهمترین تهدید برای توسعه پایدار فساد است  .اگر شما با این  5استراتژی به سراغ فساد بروید به احتمال زیاد،
در طول زمان کم خواهد شد و این همان اصول حکمرانی است.
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فهرست مهارتها و قابلیتهای مقامات منتخب بر اساس دو نقش اصلی آنها
دو نقش کلیدی مقامات منتخب ،نمایندگی 1و رهبری 2میباشد و ده مهارت آنها عبارتند از :برقراری ارتباط،
تسهیلگری ،استفاده از قدرت ،تصمیمگیری ،سیاستگذاری ،توانمندسازی ،مذاکره ،تأمین مالی ،نظارت،
نهادسازی.
نتیجهگیری
پرداختن به مسائل اجتماعی کشور نیازمند توجه به رویکرد توسعه پایدار و به کارگیری اصول حکمرانی مؤثر
است:
 )1گروههای ذینفع نظرات مختلفی دارند و تا فرایند اجماع در مورد راهحلها طی نشود راهکارها تک بعدی
خواهد بود.
 )2مداخالت انتخابی در تعالی اجتماعی کشور کمتر مبتنی بر شواهد علمی است و در خیلی اوقات از بهترین
شواهد جهانی استفاده مطمئنی نمیشود در صورتی که مسائل اجتماعی مشابهتهای زیادی در بین
کشورها دارد ،ابتکارات بومی کشور نیز به دلیل طی نشدن مراحل فنی تصمیمگیری در مراحل اول
شکست خورده و یا به دلیل نبود مطالعه اثربخشی تجربه آن به گروههای بعدی منتقل نمیشود.
 )3مداخالت تحکیمی یا ترویجی یا تسهیلی هیچ یک به تنهایی اثر مطلوب نخواهند داشت و ضرورتاً
ترکیبی از مداخالت جواب میدهد.
 )4مشاهده اثرات ،نیازمند زمان و صبر است و شرط آن وجود نظام رصدکننده عملیات است که اثربخشی
مداخالت و سیاستها را بررسی کرده و بازخورد دهد و همچنین در گرو پایداری سیاستها است که از
دولتی به دولت دیگر خیلی تغییر نکند.
 )5کلیه ذینفعان دولتی ،غیردولتی و خصوصی در ارتباط با اصول و مهارتهای حکمرانی مؤثر باید آموزش
ببینند.
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تحلی جت ع م ئ يس مح
ی
ط
ل ا ما ی سا ل ز ت ی رد اریان
دکتر صادق صالحی ،دانشیار جامعه شناسی محیط زيست دااگشنه مازندران

در طول دهههای اخیر خطرات و آسیبهای تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است .محیط زیست و
منابع طبیعی ،تأمینکننده بسیاری از نهادهای تولید میباشند و فرایند تولید عالوه بر خروجی مطلوب (کاالی
مصرفی) ،خروجیهای غیرمطلوب (آالیندههای محیط زیست) نیز به همراه دارد .چنانچه در فرایند تولید دقت
کافی بر اثرات زیست محیطی صورت نپذیرد ،تأثیرات زیانبار بیشتر از منافع خواهد بود .مسائلی که امروزه
محیط زیست با آن دست و پنجه نرم میکند ،نتیجه شتاب گرفتن توسعه صنعتی و تکنولوژیکی و گسترش
مداوم مداخله انسان در طبیعت بوده است .گسترش شهر نشینی ،تولید صنعتی ،آلودگی ،پروژههای کشاورزی
بزرگ مقیاس ،تأسیس سدها و نیروگاههای هیدرو الکتریکی ،فقط بعضی از موارد دستکاری آدمیان در محیط
طبیعیشان است .برآیند کلی این فرایندها ،تخریب گسترده محیط زیست بوده است (گیدنز .)97-1389:98،در
حالی که به نظر میرسد محیط زیست در جامعه ما ،پدیدهای است متعلق به علوم طبیعی و نیازی به
صاحبنظران علوم اجتماعی برای تحلیل پدیدههای زیستمحیطی وجود ندارد ،قدمت تحقیقات و نظرات
جامعهشناسی محیط زیست در دنیا به بیش از  5دهه میرسد .دو رویکرد اساسی ،نسبت به پدیدههای
زیستمحیطی وجود دارد .رویکرد اول ،رویکرد واقعگرایی انتقادی است که وجود مسائل زیستمحیطی را امری
واقعی و برگرفته از محیط زیست طبیعی می داند و در مقابل ،رویکرد برساختگرایی اجتماعی و مسایل
زیستمحیطی را اساساً ،محصول اجتماعی دانسته و معتقد است که طی فرایندهای مختلف اجتماعی یک پدیده
طبیعی ممکن است به یک مسئله زیستمحیطی تبدیل شود.
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مقاله حاضر با استفاده از رویکرد واقعگرایی انتقادی و با بهرهگیری از شناختهای علوم طبیعی به شناسایی
هفت مسئله عمده زیستمحیطی در ایران پرداخته و سپس با استفاده از رویکرد برساختگرایی اجتماعی در
جامعهشناسی محیط زیست ،به تببین عواملی میپردازد که میتوانند در تبدیل مسایل زیستمحیطی به مسئله
اجتماعی نقش داشته باشند.
آب
اولین و مهمترین تهدید زیستمحیطی در ایران آب است (لوئیس .)5 :2014 ،دو روند متضاد وجود دارد .اولین
روند ذخیره و عرضه آب و روند دیگر ،تقاضای آب است .در کنار این دو روند ،یک بحث امنیتی نیز مطرح
میشود؛ با جهانی شدن اقتصاد و انتقال قدرت از مفاهیم نظامی به اقتصادی دسترسی به منابع طبیعی را میتوان
یکی از عوامل قدرت قلمداد کرد و در آینده دسترسی به منابع آب قابل اعتماد یکی از مؤلفههای قدرت محسوب
میشود.
آسیبدیدگی و فرسایش خاک
تهدید دوم آسیبدیدگی و فرسایش خاك است که دارای دو منبع میباشد :جنگلزدایی و بیابانزایی .روندهای
تغییر آب و هوا عامل بیابانزایی هستند؛ اما فشار جمعیت (با استفاده بیش از حد از آب) و چرای بیرویه نیز
بیابانزایی را تشدید میکند .به گونهای که از روند بیابانزدایی پیشی گرفته است.
انرژی
امنیت انسانی کره زمین ،خاورمیانه و نیز ایران به انجام اقداماتی مهم در زمینه توانایی نوع بشر برای کاهش
میزان تولید گازهای گلخانهای بستگی خواهد داشت .به این دلیل ایران باید نقش خود را در کاهش انتشار این
گازها ایفا کند .در حال حاضر مصرف انرژی و میزان سرانه تولید کربن ایران از جمله باالترینها در جهان است.
آلودگی هوا
مشکل چهارم آلودگی هوای شهرهاست .در میان همه مسائل مربوط به محیط زیست ایران تأثیر آلودگی هوا
بر کیفیت زندگی احتماالً آنیترین ،ملموسترین و مشهودترین تهدید است .طبق آخرین برآوردهای آماری
سازمان جهانی بهداشت ( ،)2014چهار شهر ایران (تهران ،اهواز ،مشهد و تبریز) جزء آلودهترین شهرهای جهان
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شناخته شده است .در طول چند سال گذشته شاهد بروز رخدادهای نوپدیدی یعنی ریزگردها بودهایم .یکی از
مهمترین بحرانهای زیستمحیطی در مناطق خشک و نیمه خشک پدیده مخرب بیابانزایی و فرسایش بادی
میباشد که وقوع طوفانهای گرد و غبار و حرکت ریزگردها از پیامدهای آن محسوب میشوند که منشأ اصلی
آن خشک شدن دریاچهها و تاالبها است.
تنوع زیستی
علیرغم تالشهای انجام شده برای حفاظت و مدیریت تاالبها ،تهدیدهایی مانند «محدودیت شدید منابع
آب ،رقابت تاالبها برای کاربریهای مختلف بهرهبرداری از منابع آبی ،تغییرات کاربری اراضی در سطح حوضه
آبریز ،حاشیه و درون تاالبها ،تخلیه فاضالبهای شهری ،صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه مناسب ،باال بودن
میزان رسوبات جریانات آبهای سطحی ،خشکسالیهای پیدرپی ،عدم برنامهریزی و مدیریت مناسب تاالبها
و شکار غیرمجاز» ،این زیست بومها را در سطوح ملی و بینالمللی با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است.
پسماند
رشد سریع جمعیت و شهرنشینی ،توسعه مداوم اقتصادی ،صنعتی و افزایش سطح رفاه زندگی مردم،
مصرف گرایی و تولید پسماند بیشتر را در پی داشته است .تولید روزافزون پسماند و دفع غیر اصولی آن به محیط
زیست بدون توجه به مقوله بازیافت ،عالوه بر هدردادن سرمایههای ملی باعث از بین رفتن منابع طبیعی و
تخریب محیط زیست میشود.
تحلیل جامعه شناختی مسائل زیست محیطی
هان یگن ،معتقد است برای این یک وضعیت نامطلوب محیط زیستی ،بتواند خود را به عنوان یک مسئله و
مشکل محیط زیستی تبدیل کند ،نیازمند وجود چند عامل اساسی است .در حقیقت ،هانیگن معتقد است که
برای برساخته شدن یک مسئله محیط زیستی شش عامل اصلی و مهم الزم است .این عوامل شامل «اقتدار و
اعتبار علمی برای دادهها ،وجود مروجانی که میتوانند بین محیط زیست و علم پیوند برقرار کنند ،توجه رسانهها
که مشکل را به شکل جدید و مهم صورتبندی کند ،برجستهسازی مسئله به شکل نمادین و بصری ،مشوقهای
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اقتصادی برای جلب اقدامات الزم و نهایتاً وجود نهادهای مردمی حامی که سبب کسب مشروعیت و استمرار
آن شود» است (هانیگن.)1393 ،
اقتدار و اعتبار علمی برای دادهها
به نظر میرسد در ایران یکی از اساسیترین مشکالت در این زمینه ،آن است که دادههای علمی معتبر و الزم
در خصوص مسایل محیط زیستی در دسترس نمیباشد یا این که اساساً ،تولید نمیشود تا موجود و قابل دسترس
باشد .مقصود از در دسترس بودن این است که محققان ،صاحبنظران و عالقهمندان نمیتوانند به راحتی و از
طرق معمول به این گزارشها و دادهها دسترسی پیدا کنند .در برخی موارد چنین دادهها و اطالعاتی یا تولید
نمیشود و یا اصالً انتشار نمییابد.
مروجان محیط زیستی
در حوزه محیط زیست ،برای آن دسته از نتایج و مبانی نظری علمی که عمدتاً با مردم و جامعه سرو کار دارد،
شغل جدیدی تحت عنوان «مروج محیط زیستی» ایجاد شده است .افرادی که در این شغل مشغول به کار
میشوند در واقع ،رابطان علمی محسوب میشوند.
بررسی وضعیت ایران نشان میدهد چنین مشاغلی هنوز معرفی نشده و یا در حد وسیع مورد استفاده قرار
نمیگیرد .البته تجربیات پراکنده و شنیدهها حاکی از آن است که برخی از شرکتهای بزرگ در حوزه سدسازی
مثل شرکت «مهاب قدس» برای حل برخی از مشکالت برنامهها و اقدامات توسعهای محیط زیست ،در ارتباط
با سد اقدام به تعیین کارشناسان مستقر در حل محل نموده تا بتواند از بروز مشکالت توسعه محیط زیستی در
ارتباط با مردم جلوگیری کند .متأسفانه اطالعات قابل دسترس در مورد وضعیت و چگونگی این رابطان وجود
ندارد.
رسانهها و چارچوببندی جدید
سومین عامل در دستگاه مفهومی هانیگن ،پرداختن به مسایل زیست از سوی رسانه جمعی است .عمدهترین
منبع کسب اخبار محیط زیستی در ایران ،تلویزیون و سپس رادیو است .در حال حاضر ،این عالقهمندی و تمایل
در سیما و نیز صدا کامالً مشخص است که مسایل محیط زیست در برنامههای مختلف مطرح و باعث تنویر
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افکار عمومی شود .البته این گامها هر چند خرامان خرامان ولی در هر صورت برداشته میشود به طوری که
اکنون وضعیت بسیار مناسبتری در مقایسه با دهههای گذشته مشهود است.
برجستهسازی مسئله به شکل نمادین و بصری
بررسیهای جامعه شناسان محیط زیست نشان داده است که بسیاری از وضعیتهای نامطلوب محیط زیستی،
تنها زمانی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است که آن وضعیت با سوز و گداز یا تصاویری تکاندهنده
همراه شده است.
مشوقهای اقتصادی برای انجام اقدامات الزم
پنجمین عامل در تعیین برساخت اجتماعی موفق ،وجود مشوقها و انگیزههای اقتصادی است .اگر چه
جامعهشناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر بنیان نظریههای اقتصادی انتقاد وارد میکنند که پیش فرض
این نظریهها وجود انسان محاسبهگر و عقالنی است ،در حالی که در عمل ،انسان میتواند خارج از این محاسبات
منفعت جویانه عمل کند ،ولی باید توجه داشت که با این همه ،نقش عامل اقتصادی در تعیین بسیاری از افراد
جامعه مؤثر است.
نهادهای مردمی
آخرین عاملی که در مدل هانیگن در برساخت اجتماعی موفق ایفای نقش مینماید ،عامل نهادهای مردمی
است .نقش سازمانهای غیردولتی محیط زیست در قرن بیست و یکم بسیار وسیع و گسترده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای سمنهای زیست محیطی عدم وابستگی تصمیمات آنها به یک فرد یا گروه
خاص است .این دقیقاً همان چیزی است که برنامههای حفاظت از محیط زیست طلب میکنند .چرا که این
برنامهها ذاتاً برنامههای بلندمدت و زمانبر هستند و حال آنکه اگر تصمیمات بر اساس خرد جمعی باشد با تغییر
در افراد مسئول برنامهها هم چنان به سوی اهداف از پیش تعیین شده پیش خواهد رفت .در حالی که در بخش
دولتی به دلیل اعمال سیاستهای سلیقهای و فردی گاه شاهد هستیم که با تغییر افراد برنامهها نیمه کاره رها
شده و یا بعضاً برنامههایی در جهت عکس آنها در پیش گرفته میشود .پس میتوان ادعا نمود که سمنها
دارای ماهیتی داوطلبانه و مشارکتی اند ،به لحاظ دیدگاه و روند فعالیتهایشان ساختاری پایدار دارند و منحصر
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به یک دوره زمانی خاص نیستند (رمضانی قوام آبادی .)1391 ،در ایران ،منابع مالی محدود ،مشکالت مدیریتی،
عدم وجود روابط شبکهای ،عدم ارزیابی فعالیتها و در کنار آن ،وجود مشکالت ثبتی ،موارد حقوقی و عدم
مشارکت مردم موجب شده بسیاری از این نهادها در سطح یک اسم باقی بمانند؛ همچنین عدم اعتماد متقابل
بین مردم ،عدم تغییر هنجارها و عادت واره ها ،فرسایش ارزش ساده زیستی نزد مردم ،راحتطلبی ،دور دانستن
زمانی و مکانی پیامدهای منفی مخاطرات محیط زیستی نیز از موانع شکلگیری شهروندی پایدار در جامعه
ایران است.
بحث و نتیجهگیری
تخریب محیط زیست در ایران خود را به عنوان مسئله اجتماعی نمایان کرده است .بسیاری از صاحبنظران
محیط زیست بر این باورند که قوانین کشور ما در زمینه محیط زیست ،قوانین خوب است؛ اما مجموعه
عملکردهای ما یا به طور کلی غلط بوده و یا اگر برخی از آنها هم برای پایداری محیط زیست مناسب بوده،
بسیاری دیگر باعث تخریب محیط زیست شده است؛ بنابراین در مجموع برآیند آنها منفی است .به همین
دلیل مشاهده میشود که وضعیت رودخانهها ،تاالبها و ...هر روز شرایط بدتری پیدا میکند .همه اینها نشان
میدهد به طور کلی ،محیط زیست از جایگاه مناسب و واقعی در جامعه برخودار نیست .برای این که محیط
زیست مود توجه همگانی قرار گیرد ،جان هانیگن جامعهشناس برجسته محیط زیست بر مبنای رویکرد
برساختگرایی اجتماعی در صدد تحلیل اجتماعی مسایل زیست محیطی برآمد و معتقد است برای این که
محیط زیست تبدیل به مسئلهای اجتماعی شود ،الزم است شش عامل اساسی مورد توجه قرار گیرد .در این
مقاله ،این عوامل اساسی جامعهشناختی با توجه به شرایط زیستمحیطی ایران مورد توجه قرار گرفت و انتظار
میرود با لحاظ نمودن این متغیرهای اساسی ،مسائل مهم زیستمحیطی کشور ،تبدیل به مسائل اجتماعی
شوند.
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مطالعات بسیاری در دهه اخیر نشان دادهاند که مهمترین چالش جدی در حوزه تعالی اجتماعی در کشور،
آسیبها ی اجتماعی است که سالمت اجتماعی را کاهش داده و وضعیت نابسامانی را در کشور بوجود آورده
است؛ از این رو کمتر شاهد رفتارهای اخالقگرایانهایم و حتی برخی از بحران اخالق در جامعه ایرانی سخن
میگویند .مناسبات اجتماعی چندان گرم و صمیمی نیست و اعتماد بین شخصی بسیار اندك است .از نظر
اقتصادی با وضعیت رفاهی مطلوب فاصله داریم و استیفای حقوق سیاسی و مدنی آنگونه که باید نیست .در
راستای سببشناسی وضعیت یاد شده ،سمپوزیم «کالناندیشی در تعالی اجتماعی» تالش کرد تا از منظری
کالن و ساختاری به آسیبهای اجتماعی بپردازد .به همین دلیل استادانی که در سمپوزیوم به ایراد سخن
پرداختند تالش کردند تا هر یک از منظری به مقوله آسیبهای اجتماعی در کشور به عنوان مهمترین عاملی
که سالمت اجتماعی را به مخاطره افکنده است ،بپردازند.
آقای دکتر مرندی در جایگاه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به جایگاه فرهنگستان در سالمت جامعه،
کمرنگ بودن نگاه اجتماعی در حوزه سالمت را از مهمترین آسیبهای این حوزه دانسته و با برجسته کردن
نقش پیشگ یری ،نقش عوامل اجتماعی را در این حوزه دارای اهمیت دانستند .افزایش فاصله طبقاتی ،از دست
دادن سرمایه اجتماعی ،مسئله بیکاری و تبعیض در جامعه از نظر ایشان مهمترین آسیبهایی است که جامعه
را تهدید میکند و عدالت که از مهمترین اصول دین است را به چالش میکشد.
دکتر مسعودیفرید با تفکیک قائل شدن بین آسیب اجتماعی و مسئله اجتماعی ،وضعیت امروز جامعه را
مصداقی از مسئله اجتماعی دانستند که بر خالف آسیب که علل بروز آن را متوجه فرد میکند ،علل را به
وضعیتهای اجتماعی بازمیگرداند .از نظر ایشان این نگاه درحوزه مدیریت و کنترل مسائل اجتماعی بسیار
راهگشا است .ایشان گذشته از کمرنگ بودن نگاه اجتماعی در حل مسائل اجتماعی ،یکی از مهمترین مشکالت
در حوزه مواجهه منطقی و علمی با مسائل اجتماعی در کشور را فقدان مدیریت استراتژیک ،اخالقگرا ،آیندهنگر
و سیستمی میدانند که مبتنی بر شواهد نیز عمل نمیکند .البته نظام رصد وضعیت آسیبها در کشور نیز ضعیف
است ،نیروی انسانی متخصص نیز کم داریم ،ناهماهنگی و موازی کاری داریم ،مشارکتی عمل نمیکنیم و به
ارزشیابی مداخالت کمتر توجه میکنیم.
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دکتر ودادهیر با تأکید بر این که مسائل اجتماعی برساخت میشوند نقش عوامل سیاسی ،اجتماعی و ...را در
مسئله شدن برخی آسیبها و مسئله نشدن برخی دیگر را مورد توجه قرار دادند .در همین راستا به چگونگی
برساخت شدن مسئله شدن جمعیت در ایران پرداختند ،در حالی که تا حدود  20سال آینده هیچ مسئله جدی
جمعیتی در کشور وجود نخواهد داشت .مضاف بر آن به این نکته توجه دادند که پنجره جمعیتی از طریق چندین
مکانیزم خاص از جمله افزایش عرضه نیروی کار ،درآمدزایی و پسانداز و ارتقای سرمایههای انسانی که این
مکانیزمها با یکدیگر رابطه همافزایانه دارند ،روی چرخه زندگی اقتصادی اثر گذاشته و به توسعه اقتصادی کمک
میکنند ،برپایی یک نظام اقتصادی پویا ،انعطافپذیر و غیردستوری با توانایی باال در جذب ،بازآموزی و حفظ
هر چه بیشتر (حداکثری) و دور از تبعیض نیروی کار به ویژه با مشارکت زنان تحصیل کرده در نیروی کار و
رفع و تقلیل نابرابریهای جنسیتی در بازار کار را ضروری دانستند.
دکتر پوررضا با تقسیم آسیبهای اجتماعی در سطح کالن به دو حوزه آسیبهای متعارف (اعتیاد ،طالق،
خشونت و )...و آسیبهای حوزه سالمت (استرس و افسردگی ،چاقی ،زایمانهای زودرس و )...بر حوزه دوم
تأکید کردند و در قالب نظام اقتصادی به تبیین آنها پرداختند .ایشان اقتصاد سالم را دارای دو مؤلفه کارایی و
عدالت دانستند و با اشاره به این که در نظام اقتصادی ما به هر دو توجه شده است اما به دلیل این که در
تشخیص این که در کدام حوزه اقتصاد باید دنبال کارایی بود و در کدام حوزه باید دنبال عدالت رفت خوب عمل
نکردهایم ،آسیبهای اجتماعی را تولید و یا بازتولید کردهایم .آسیبهایی که بعضاً ناشی از عدم توجه به مقوله
عدالت در حوزه سالمت و ناشی از نابرابریهای اقتصادی است.
آقای دکتر حمیدیفر به مقوله امنیت و جایگاه و اهمیت آن در جامعه پرداختند و جایگاه امنیت را به عنوان یکی
از کلیدیترین و مهمترین نیازهای جامعه برجسته کردند .ایشان اشاره داشتند که آسیبهای اجتماعی که در
جامعه شایع شده است چالشهای جدی برای امنیت به وجود آورده است .در حوزه اقتصادی «فقر ومحرومیت،
بیکاری ،وابستگی به صادرات نفت ،وجود شکاف طبقاتی و ،»...در حوزه سیاسی «سیاست زدگی ،ترجیح منافع
گروهی برمنافع ملی ،کاهش اعتماد عمومی ،آلودگی فضای سیاسی کشور و ،»...در حوزه فرهنگی «اختالل
ارزشی ،اختالل وجودشناختی ،اختالل هنجاری ،اختالل فکری ورفتاری» و در حوزه اجتماعی «انحرافات
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اجتماعی ،بیاعتمادی اجتماعی ،کم بودن همگرایی میان مؤلفههای تأثیرگذار درجامعهپذیری افراد ،عدم رشد
مناسب نهادهای مدنی ،عدم توجه به حق و مسئولیت اجتماعی» ،مهمترین آسیبهایی هستند که از نظر ایشان
چالشهایی جدی برای امنیت به وجود میآورند که البته علیتهای مختلف روانی ،محیطی و اجتماعی دارند و
کاهش آنها مستلزم توجه به همه آنها خصوصاً ابعاد اجتماعی آن است.
دکتر یاسمی با نقد دیدگاههایی که برخی خلقیات را ذاتی انسان ایرانی میدانند ،وجود این خلقیات را نه ذاتی
برای ایرانیان و نه محدود به جامعه ایرانی دانستند .ایشان مواردی همچون بحران اعتماد و کاهش سرمایه
اجتماعی ،نومیدی عمومی به ویژه در نسل جوان ،بحران هویت در جوانان ،افزایش تحریکپذیری ،تکانشی
شدن و خشونت ،دروغ و دورویی ،فسادپذیری مالی را واقعیتهایی در جامعه ایرانی دانستند اما بر خالف دیگرانی
که آنها را جزء ویژگیهای شخصیتی ایرانیان برشمردهاند ،آنها را رفتارهای دانستند که عمدتاً ناشی از شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و ...است و نیاز به تبیین روانشناسی اجتماعی و تبارشناسانه افزایش نسبی احتمالی این
مشکالت وجود دارد .عالوه بر آن به پرهیز از روانشناسیگرایی یا پسیکولوژیسم خالص ارجاع دادند و
راهحلهای اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی نیز برای تغییر رفتارهای جمعی مورد توجه قرار دادند.
دکتر صالحی به خطرات و آسیبهای ناشی از تخریب محیط زیست اشاره کردند که در طول دهههای بیشتر
نمایان شده است .ایشان اولین و مهمترین تهدید زیستمحیطی در ایران را آب دانستند و در کنار آن
آسیبدیدگی و فرسایش خاك ،انرژی ،آلودگی هوا ،تهدید تنوع زیستی و مقوله پسماند را مهمترین مخاطرات
زیست محیطی جامعه ایران عنوان کردند .صالحی مهمترین اقدام برای حل مخاطرات و مسائل زیستمحیطی
ایران را مسئله کردن محیط زیست دانستند .یعنی باید کاری کرد که محیط زیست نیز همچون اعتیاد بدل به
یک مسئله اجتماعی شود .تهیه و تدوین دادههای زیستمحیطی ،تربیت مروجان محیط زیست ،استفاده از توان
رسانهها ،ایجاد مشوقهای اقتصادی و جلب مشارکت از نظر ایشان از مهمترین گامهایی است که برای حل
مسائل زیستمحیطی در کشور انجام شود.
دکتر دماری از منظر توسعه پایدار بحثشان را مطرح کردند و با اشاره به سه ضلع اجتماع ،اقتصاد و محیط زیست
در مثلت توسعه پایدار ،نقش و جایگاه مقوله حکمرانی را به عنوان عامل واسطی که هر سه بعد را به هم وصل
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میکنند ،برجسته کردند .ایشان با این مفروض که در طول دو دهه گذشته ،فضای کاری حکمرانی خیلی دشوارتر
از زمانهای دیگر شده است ،سببشناسی آن را به حضور بازیگران جدیدی همچون «فناوریها ،شبکههای
اجتماعی و اتفاقات جدیدی مثل کمبود منابع در سطح جهان» ،در این حوزه مرتبط دانستند و کاهش مسائل
اجتماعی را در گروه توجه به رویکرد توسعه پایدار و به کارگیری اصول حکمرانی مؤثر دانستند .البته منوط به
آن که به کلیه ذینفعان دولتی ،غیردولتی و خصوصی اصول و مهارتهای حکمرانی مؤثر آموزش داده شود.
همان طور که از محتوای مباحث ارائه شده بر میآید ،سمپوزیم بر این نکته تأکید مؤکد داشت که علیرغم
اهمیت سالمت اجتماعی و نقش و تأثیری که در سایر حوزههای حیات اجتماعی دارد ،آسیبهای اجتماعی که
هم دامنه و گسترهشان رو به تزاید است و هم در اشکال جدید و نوپدیدی در حال بروز ،چالشهایی جدی برای
سالمت اجتماعی در کشور به وجود آورده است و ما را از یک وضعیت متعالی در حوزه اجتماعی دور کرده است.
از این رو مهمترین گام در حوزه بهبود سالمت اجتماعی و ارتقای تعالی اجتماعی در کشور منوط به حل یا
کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور است .این مهم نیز میسر نیست مگر با تغییر نگاه خُردنگر به نگاهی
کالننگر و ساختاری در سببشناسی آسیبهای اجتماعی کشور .معنای سخن گفته شده آن است که آسیبهای
اجتماعی رو به تزاید در کشور ،علیتی اجتماعی دارند و از این رو بایستهتر آن است که برای توصیف آنها از
واژه مسائل اجتماعی استفاده شود و در سببشناسی آنها به علیتهای اجتماعی کالن و ساختاری رجوع شود
که ردپای و نقش آن را بتوان در همه آسیبها یافت .به بیان دیگر الزم است که امر اجتماعی بر امر روانشناختی
در تبیین آسیبهای اجتماعی مقدم دانسته شود .این امر نیز نیازمند آن است که نگاه روانشناختی در تبین
آسیبهای اجتماعی کشور ،که در بسیاری از موارد مبنای مداخلههای ما را در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی
را شکل میدهد ،کنار گذاشته شود و از منظری اجتماعی به تبیین آنها پرداخته شود .گذشته از آن الزم است
که در در تبیین آسیبهای اجتماعی به نظریههایی کالن دست یافت که بتواند همه آسیبها را تبین کند.
بنابراین الزم است که نگاه تفردی به آسیبهای اجتماعی در کشور کنار گذاشته شود .مداخلههایی که تاکنون
برای مقابله با آسیبهای اجتماعی انجام شده است صرف نظر از غلبه نگاه روانشناختی در تدوین آنها ،مبتنی
بر نگاه انفرادی به آسیبها است (که البته در مواردی گریزناپذیر بوده است) و از همین رو هم هست که
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مداخلههایی متفاوتی برای هر یک از آسیبها انجام شده است .این تغییر نگاه و رویکرد به آسیبهای اجتماعی
نیازمند آن است که کالننگری در سببشناسیها مد نظر واقع شود .به همین دلیل باید علل گسترش آسیبهای
اجتماعی را در ساختارهای کالنی جستجو کرد که حجم زیادی از آسیبها را پدید آوردهاند .برای مثال در حوزه
اقتصادی سیاستهایی که عموماً مبتنی بر رویکرد لیبرالی هستند ممکن است از نظر اقتصادی سیاستهایی
کارآ باشند اما عموماً نابرابریهایی را دامن میزنند که خود موجب آسیبهای متفاوتی خواهد بود.
در حوزه تدوین مداخلهها نیز کالننگری ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد .این امر نیز مستلزم آن است که مدیریت
مقابله با آسیبهای اجتماعی در کشور ،مدیریتی کالننگر ،سیستمی و البته آیندهنگر باشد .پرواضح است که
آیندهنگر عمل کردن مستلزم شناخت روندهای موجود است که خود در گرو رصد وضعیتها است .البته باید به
این نکته نیز توجه داشت که مدیریت آسیبهای اجتماعی بدون توجه به مقوله توسعه پایدار از یک سو و تنظیم
امور جامعه بدون توجه به قواعد و اصول حکمرانی خوب ،نه ممکن است و نه مطلوب؛ از اینرو حل مسائل
اجتماعی کشور بدون توجه به اصول حکمرانی خوب در تمامی حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ممکن
نیست.
گذشته از موارد گفته شده باید توجه داشت که حل مسائل اجتماعی در کشور نیازمند عزمی ملی و همگانی و
جلب مشارکت همه گروههای اجتماعی است .این مهم در حوزه مسائل زیستمحیطی که متأسفانه علیرغم
مخاطرات طبیعی و اجتماعی که در کشور به وجود آورده است ،بیش از پیش اهمیت مییابد .اولین گام در حوزه
مقابله با مسائل زیستمحیطی نیز مسئله کردن آن است که متأسفانه هنوز در کشور ما مسئله نشده است.
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