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  تعالیبسمه

  هاي اجتماعیروش جاري مدیریت آسیب
  معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید

  1399ماه دي
  مقدمه

که  شودیم انحرافات و مشکالت روبرو، هابیانواعی از آس، با اجتماعی موجودتناسب با شرایط مهر جامعه 
صحیح، دقیق و به . شناخت خواهد گذاشتروي فرآیند ترقی آن بر سرنوشت جامعه و بر مخربی  راتیتأث

که عالوه  ياگونهامل هموار سازد، بهکترقی و ت يسوتواند مسیر حرکت جامعه را بهچنین عواملی میهنگام 
، انقالب صنعتی. سالمت جامعه کمک نمایدبه ییهاحللوگیري از تداوم آن با ارائه راهها و جبر درك آن

انتظارات از  باال رفتنو  هاخواسته، تنوع هايازمندیو گسترش دامنه نو فناوري از یکسو  انقالب ارتباطات
زون ي و گسترش روزافریگشکلي درآمدي شده و سبب هاشکافتبعیض و  سوي دیگر موجب افزایش

یا احساس محرومیت زمینه بزهکاري، اغتشاش و  محرومیتي اجتماعی گرده است. وجود هابیآس
تا حد زیادي  هابیآسي رفتاري و مشکالت روحی روانی را در پی خواهد داشت. این مسائل و هايناهنجار

ي افزارنرمهستند. عالوه بر آن طراحی و جنگ شناختی و ها و نیازهاي زندگی شدن خواستنناشی از برآورده 
دار موجب گسترش شدید و دامنهاستکبار جهانی هم تأثیر بسیار زیادي داشته است. هر یک از این امور 

در این  حالنیباا .گرددیم هابیو دیگر آس ، طالق، اعتیاد، ناامنی، قاچاقفساد، تبهکاري، سرگردانی، دزدي
ي اجتماعی ارائه هابیآسپیگیري و اقدام براي پیشگیري، مدیریت و مقابله با مسائل و  روش جاري نحوه

  .گرددیم

  کلیات -فصل اول 

  ) طرح مسئله1

 يهابیآسآسیب، آفت و نقاط ضعف همواره در جوامع وجود داشته و شاید جزئی از زندگی بشر شده است. 
زمان با گسترش انقالب صنعتی و اجتماعی از دیرباز در جامعه بشري موردتوجه اندیشمندان بوده است. هم

موجب  مردم، ها و نیازهاي زندگیشدن خواستنناشی از برآورده  يهاتی، محرومهايازمندیگسترش دامنه ن
وجود  هاآنعالوه بر  .ه استشد هابیجنسی و دیگر آس اتانحرافی ناهنجاري و بخشو عمق ، افزایشگسترش

 توانندیکه نم دهندیقرار م ییهاتیهر جامعه، افراد را در موقعو درآمدي اختالفات طبقاتی تبعیض، فساد و 
ي دینی و هاارزشبه حاشیه رفتن فرهنگ و و موجب  به انجام برساننداجتماعی مناسب خود را  يهانقش



هنجارهاي اجتماعی، تعارض ، جهی. درنتشودیاي اجتماعی ماختالف در هنجارهمذهبی و ملی و نیز سبب 
ها، عدم پایبندي به قوانین و عدم تعهد به معیارها و تردید در اصالت آن آوردیتفاوت معیارها را به وجود م

نوعی تمایل . درون این تضاد، دهدینوبه خود تضادهاي اجتماعی را افزایش مکه این به کندیرا ایجاد م
صورت ، پس از هر انقالب بهدهدیمد. واقعیات تاریخی نشان به سمت انحرافات اجتماعی وجود دار شدهنهینهاد

 یخوبها آسیب ویرانگر بر پیکر انقالب وجود دارد. اگر بهشدن ده قهري خطر ارتجاع، تحریف، بدعت و وارد
و براي پیشگیري و مقابله با  رندینگقرار  ییمورد شناسا ي فرهنگی و اجتماعیهاها و آسیبآفت، تهدیدها

انقالب مکتب و یک متعالی یک  يهااهداف و آرمان بساچهمناسب و سازنده اتخاذ نگردد  حلراه هاآن
دین  باوجوداکنون مسئله ما این است که شود. ها تبدیل ها به ضد ارزشگردد و ارزشدستخوش نابسامانی 

ي انقالب اسالمی چرا در جامعه مذهبی و انقالبی ما هاآرمانو  و اهداف تیباهلاسالم و مکتب  بخشاتیح
ي اجتماعی عادي شده و در هر نقطه کشور در حال رویش و گسترش هستند؟ چرا از ایجاد هابیآسوجود 

 هاآنبا  کنندهتمام؟ چرا مقابله هدفمند و تأثیرگذار و ردیگینمپیشگیري مناسب صورت  هاآنیا گسترش 
  ؟ردیگینمانجام 

  ) اهداف2

ها و نیز بررسی شخصیت پیدایی آن يهازهیاجتماعی و علل و انگ يهابیمطالعه و شناخت آسالف: رصد، 
 .جسمانی، روانی، فرهنگی و اجتماعی آنان يهایژگیکژ رفتاران و و

به کمک سرمایه  خانوادگی.و منظور بهسازي محیط زندگی و جمعی اجتماعی به يهابیپیشگیري از آسب: 
  فرهنگی مرجعیت اساتید بسیجی دانشگاه و حوزه در هر شهر و در قالب جنبش انقالبی استادي.

مناسب براي قطع  يهاوهیعلمی و استفاده از ش يهاروش يریکارگا بهبدرمان آسیب دیدگان اجتماعی ج:  
  مربوط. يهازهیو انگ هاشهیر

 يهاوهیو جلوگیري از بازگشت مجدد کژ رفتاري و بررسی شدرمان براي پیشگیري پایش و تداوم د:  
  ی.اجتماع يریبارپذ

  ) منظور3 

  ي اجتماعیهابیآسدهی افراد خبره، توانمند و مدیر در فرایند مدیریت سازمان -
  ي اجتماعیهابیآسي علمی و موجه براي پیشگیري و مقابله با هاروشاستفاده از  -
  هي فضاي عمومی جامعسازسالم -
  ي اجتماعیهابیآسي رصد و پایش در خصوص هاگروهي مسئله محور و هاگروهاستفاده از  -



  ي اجتماعیهابیآسساختن  کنشهیري براي مدیریت و اجبههکار  -
  ) تدابیر و مستندات4

  ي اجتماعیهابیآسبیانات رهبر معظم انقالب در خصوص 

 »اجتماعی هايآسیب يمسئله به... دیگر کشوریم مسئولین ما. بدانیم خودمان يعائله باید را مردم ما 
. »کردیممی نگاه جورآن بود، ما خود يخانواده داخل در آسیب این اگر که کنیم نگاه جوري کشور سطح در
  )نوروزي پیام در انقالب رهبر ، بیانات11/02/95(

 کند، تخریب را هاخانه بناي تواندمی که زلزله مانند اند؛طبیعی هايآسیب مانند اجتماعی هايآسیب 
 شود، پیشگیري یا و شود شناختهبهنگام  وموقع به اگر. ریزدمی برهم را اجتماع و خانواده بنیان هاآسیب این

 است ممکن نکردهيخدا شود؛ غفلت آن به نسبت اگر اما؛ یافت خواهد افزایش هاخسارت کاهش احتمال
 خود و داریم را اقتصاد مسئله اول يدرجه در کشور در ما که است درست«. کند متزلزل را جامعه بناي

 يمسئله لکن است، ماموردتوجه  مفاسد، این ايریشه عوامل آن از یکیعنوان] [به هم اقتصادي مشکالت
 آن بر که يهرروز که است ییهايماریب از یکی شد، داده قبل يجلسه در که شرحی با اجتماعی مفاسد
 مهم العادهفوق مسئله لذا. شد خواهد دشوارتر عالجش و کندمی پیدا بیشتري عمق نشود، عالج و بگذرد
  )نوروزي پیام در انقالب رهبر ، بیانات11/02/95. (»است

 »کند، تخریب را هاخانه بناي تواندمی که زلزله مانند اند؛طبیعی هايآسیب مانند اجتماعی هايآسیب 
 شود، پیشگیري یا و شود شناختهبهنگام  وموقع به اگر. ریزدمی برهم را اجتماع و خانواده بنیان هاآسیب این

 است ممکن نکردهيخدا شود؛ غفلت آن به نسبت اگر اما؛ یافت خواهد افزایش هاخسارت کاهش احتمال
 خود و داریم را اقتصاد مسئله اول يدرجه در کشور در ما که است درست. کند متزلزل را جامعه بناي

 يمسئله لکن است، ماموردتوجه  مفاسد، این ايریشه عوامل آن از یکیعنوان] [به هم اقتصادي مشکالت
 آن بر که يهرروز که است ییهايماریب از یکی شد، داده قبل يجلسه در که شرحی با اجتماعی مفاسد
 مهم العادهفوق مسئله لذا. شد خواهد دشوارتر عالجش و کندمی پیدا بیشتري عمق نشود، عالج و بگذرد
 )نوروزي پیام در انقالب رهبر ، بیانات11/02/95. (»است

 »تأثیراتش که کارهایی به ايعالقه مجریان غالباً اینکه آن و هستبلندمدت  کارهاي در که اشکالی یک 
 وقتی... کنندمی لمس زندگی در را هابیآس این مردم چون... است انسان طبیعت ندارند؛ استبلندمدت 

 راضی کند،می خرسند را مردم تالش این نفس است، هابیآس این عالج دنبال که است دولتی یک بینیدمی
  )نوروزي پیام در انقالب رهبر ، بیانات11/02/95. (»کندمی امیدوار کند،می

 با دانشگاهی يجامعه شدن درگیر براي دیگري زمینه را اجتماعی هايآسیب اسالمی انقالب رهبر 
 این در را قوه سه مختلف هايدستگاه است سال سه حدود«: کردند خاطرنشان و دانستند کشور مسائل



 توانندمی هادانشگاه اما دهدمی نتیجه درازمدت در که است شده هم خوبی کارهاي و ایمکرده فعال مسئله
 بیانات در دیدار( .»کنند تسریع را اجتماعی هايآسیب مهم مسئله حل خود، هايحلراه و هاشنهادیپ با

 )20/03/97 انقالب، رهبر معظم با هادانشگاه پژوهشگران و نخبگان استادان، از جمعی

  

  ) تعاریف و اختصارات4

  الف: تعاریف و مفهوم شناسی

انسانی طبیعی و  هاي علوم اعم از کاربردي، پایه، تجربی،همه رشته ) درPathology(شناسی اصطالح آسیب
مسلمان  اندیشمندانسده است که موردتوجه  تبع آن در ادبیات دینی نیز بیش از یکشده و بهبه کار گرفته

بحث مطالعه علل «شناسی از علوم پزشکی به علوم اجتماعی واردشده و به معناي واژه آسیب .قرارگرفته است
ریان پور، فرهنگ دوجلدي دانشگاهی، (عباس و منوچهر آ باشد.می »يرعادیبیماري و عوارض و عالئم غ

هاي علوم، اعم از کاربردي، پایه، تجربی، این اصطالح در همه رشته )1569ص ، 2انگلیسی، فارسی، جلد 
، تربیتی و یا فرهنگی یشناختشناسی در زمینه مسائل روانکار گرفته شده است. آسیبه طبیعی و انسانی ب

بخش روانی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، و یا ثبات دآورندهیساز، پدزمینه اصوالً به مطالعه و بررسی دقیق عوامل
پردازد. هدف اصلی از چنین مطالعاتی تکمیل موجود در آن زمینه می يهابیآفات و آس تربیتی و فرهنگیِ

  .باشدها میو تأمین فرایندهاي مناسب براي دفع یا رفع آفات و آسیب

توان براي اصطالح مفاهیم زیر را می ؛علوم مختلف منابعص در با نگاهی به فرهنگ واژگان و تفح
زنده  يهاسلول مندِآسیب شناسی استخراج نمود. این اصطالحی است در علم پزشکی که به حالتِآسیب

یا دالیل دیگر، حیات موجودات زنده را در معرض  هیرویها به علت رشد باشاره دارد. در این حالت سلول
ها نیز به کار در بیماري دیده وآسیب يهادهند. این اصطالح به معنی دانش شناخت بافتخطر قرار می

کاررفته است و گرفته شده است. این اصطالح عالوه بر علوم پزشکی در علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز به
اجتماعی نظیر  يهابیجاي خود را باز کرده است و به مطالعه آس هايروعی و کجدر بحث انحرافات اجتما

و  مارگونهیها و همچنین شرایط بهاي درمان آنفقر، بیکاري، تبهکاري و... همراه با علل و عوامل و شیوه
بر اساس  )1379نشر اسرار دانش،  ،فرمهینی، فراهانی، محسن، فرهنگ علوم تربیتی( نابهنجار اجتماعی است.

ها و اختالالت ها، بیماريمطالعه علمی آسیبعبارت از ، یشناسبیتعریف فرهنگ پیشرفته آکسفورد، آس
شناختی است که در آن یک ارگانیزم از عملکرد صحیح و شناسی، موقعیتی و یا حالتی زیستاست. آسیب

  مناسب منع شده است.

  ب: اختصارات



  مانی حضور و تشکیل جلسات اساتید بسیجی هر دانشگاه است.کانون؛ منظور از کانون محل ساز - 1

پندارند، هنجارهاي گروه مرجع: گروهی هستند که دیگران افکار، عقاید و عملکرد آنان را نمونه می - 2
  کنند.شود و خود را توسط معیارهاي آنان داوري میاجتماعی آنان توسط دیگران پذیرفته می

ارگانیسم (موجود زنده)  يهاینظمیبه مطالعه و شناخت ریشه بدر پزشکی ی: شناسبیآس – 3
 یشناسبیآس توانی. در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه (نظریه اندام وارگی) مندیگویم یشناسبیآس

  د.اجتماعی تعریف کر يهاینظمیب یابیشهیرا مطالعه و ر

رفتاري افراد  يهايو ناهنجار هایاز نابسامان يااجتماعی به دسته يهابیآس :اجتماعی یشناسبیآس -4
 يهاي، کژ کارکردهاینظمیب در ریشه که شوندیم اطالق صورت فردي و یا جمعییک جامعه چه به

  .ها دارداجتماعی و پیامدهاي نامطلوب آن يهادهیپد

ي کمی، کیفی و کارآمد از هاشبکه وجبهه: جبهه به معنی خط مقدم تقابل است که در آن افراد  - 5
  نخبگان و فعاالن حوزه موردنظر حضوري اثربخش دارند.

منظور تصویرسازي در اذهان، منطبق کاري و کنترل افکار عمومی بهمدیریت افکار عمومی: دست - 6
  ي مطرح در دستور کار.هاباارزش

گروه مسئله محور: گروهی از اساتید بسیجی است به تعداد حداقل سه نفر که در یک مطالعه راهبردي  - 7
قرار داده و براي اجرایی شدن نتایج آن مطالبه گري  موردمطالعهخود را  بومستیز دارتیاولومشترك مسائل 

  کنند.می

مستمر  طوربهحداقل سه نفر است که گروه رصد و پایش: گروهی از اساتید بسیجی است به تعداد  - 8
خود را رصد کرده و نسبت به انحراف از اسالم،  بومستیزگیري مدیران مختلف نظام تصمیم سازي و تصمیم

  کنند.و نهی از منکر می معروفامربهگیري و موقع و عادالنه موضععقالنیت، عرف و قوانین کشور، به

  فصل دوم: دستورات اجرائی

ساتید و افراد باتجربه هابیآسمرکزي جبهه مقابله با تشکیل هسته   )1 ي اجتماعی، با کمک نخبگان، ا
 در این خصوص باتجربهي هادستگاهو 

ــتگاهی و نخبگی براي  )2 ــازي و نظرتبادلیی، افزاهمتشــکیل مســتمر جلســات بین دس ، تصــمیم س
  ي اجتماعی.هابیآسي در خصوص مدیریت ریگمیتصم
 ي اجتماعیهابیآستشکیل شوراي استانی و کانونی بررسی و مقابله با  )3



ی اطالعات فردي و تخصصی دهساماني اجتماعی و ثبت و هابیآسشناسایی افراد و خبرگان حوزه  )4
  ی اجتماعیشناسبیآسدر سامانه بانک اطالعات نخبگی 

 )هاثمن( نهادمردمي هاسازماناستفاده از ظرفیت  )5
  ي اجتماعیهابیآسو اقدامات مربوط به مدیریت  هاپژوهشی روندها، فرایندها، شناسبیآس ) 6
  ي اجتماعیهابیآسي مقابله با هابرنامهدر  کنندهشرکتدر میان عوامل  کارمیتقس )7
 و معضالت اجتماعی هابیآس اتخاذ رویه و رویکرد مشترك در برخورد با )8
  .هاآننگارش مقاله، کتاب و امثال  نرانی،و ایراد سخ نییبشناسایی اساتید توانمند براي ت )9

  مستمر براي روشنگري، افشاگري و هدایت افکار عمومی صورتبهاعزام سخنران  )10
  ي اجتماعی کشور، استان یا دانشگاههابیآستهیه و ارائه گزارش برآورد وضعیت موجود   )11
  در شهر/ استان / کشور هاسازمانو  هاتشکلبخشی به افراد و انسجام )12
 ي اجتماعیهابیآسی و علمی سازنده در خصوص پژوهشي هاتیفعالحمایت از   )13
 ي اجتماعیهابیآسي مقابله با هابرنامهاز  ازیموردنپشتیبانی  انجام )14
 ي اجتماعیهابیآستهیه و انعکاس گزارش عملکرد مقابله با  )15
 ي اجتماعیهابیآسي و تالش براي جذب حداکثري اساتید و نخبگان به پویش مقابله با زیربرنامه )16
 ي اجتماعیهابیآسروندهاي مقابله با  و اصالحي ریبازخورد گ، بر عملکردنظارت هوشمندانه و مؤثر  )17

 ج) دستورات هماهنگی

  ربطيذي هادستگاههماهنگی با  -1

  سازمانی مراتبسلسلههماهنگی با  -2

  ي اجتماعیهابیآسي بر روند مقابله با ارذگریتأثبراي  هارسانههماهنگی با  -3

  فصل سوم : سؤاالت بازرسی و نظارت

 ؟اندشدهشناسایی  ربطيذآیا شناسایی عوامل، نهادها و کارشناسان  -1
 است؟ برگزارشدهمستمر و مؤثر  طوربهآیا جلسات  -2
 پیگیري و اجرا شده است؟ موقعبهآیا مصوبات  -3
  انجام گرفته است؟ ازیموردنو کارهاي کارشناسی  هایبررسآیا  -4
  

  

  



 


