نقشه آسیبهای اجتماعی روی اطلس ایران
روزبه کردونی
پژوهشگر و تحلیلگر آسیبهای اجتماعی

آیاامــکانکنتــرلوکاهشمســائلوآســیبهایاجتماعی
درجامعــهوجــوددارد؟تجــارببینالمللینشــانمیدهد
کشورهایمختلففارغازوضعیتاقتصادی،سیاسیموفق
شــدهاندبامداخلههایهدفمنــددرمکان وزمانمشــخص
موفقیتهایمناسبیرابهدستبیاورند.دراوگاندادرفاصله
بینسالهای1987تا2011شــیوعایدزاز30درصدبه8درصد
کاهشپیداکــرد.درامریکابینســالهای1979تا2013میزان
مصرفروزانهماریجوانــادرمیاندانشآمــوزانامریکایی
 25درصــدکاهــشیافــت .میــزانخشــونتدرامریکاطی
ســالهای1992تا28،2014درصدکاهشیافت.نرخکودکان
کاردربرزیلبینسالهای2003تا2010بیشاز10درصدکاهش
یافت.مواردمتعدددیگرینیزمیتوانبهاینلیستاضافه
کــرد.بامثبتبودنپاســخســؤالدرخصــوصامکانپذیری
کاهشآســیبها،مســائلوجرایماجتماعیدرکشــورهای
مختلفبهســؤالبعدمیپردازم.آیامیتــوانبینالگوهای
موفقمداخلههایمنجربهکاهشآســیبمواردمشــترکی
توجوکــرد؟پاســخبهایــنســؤالهممثبتاســت.
جســ 
بررسیبیشاز15تجربهموفقدرکنترلوکاهشآسیبهای
اجتماعیدرکشــورهایمختلفنشــانمیدهــدتمامیاین
مداخالتموفقازچهارالگویمشترکپیرویکردهاند.
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تمــامالگوهایموفــقمداخلهازرویکــردونظریه«همهچیز
روی زمیــن «  »»everything of the earthاجتنــاب کردهانــد.
راهکارپیشــنهادیدراینرویکردایناستکهبرایدرستشدن
اوضاع باید همه چیز درست شــود .مدرسهها ،جامعه ،خانواده،
فقر،حاشیهنشینی،نابرابری،بیکاریو...ایندیدگاهمیگویداگر
میخواهید آسیبهای اجتماعی کنترل شود و کاهش یابد ،باید
ابتداهمهاینهادرســتشود.واقعیتایناستکهتجاربموفق
بینالمللی اثبــات کردهاند که در درمان مشــکالت و فرآیندهاى
دیگرگاهىالزمنیستکههمهچیزرادرمانکنید.
دومیــن الگــوی مشــترک مواجهــه بــا آســیبها و مســائل
اجتماعــیبهمثابهیک«اپیدمی»وبیماریمســریبودهاســت.
اپیدمــی نگاری آســیبهای اجتماعــی بدین معناســت که یک
آسیبیامســألهاجتماعیمانندخشونتبهنحویهمانندیک
بیماریمسریرفتارمیکند.بهعبارتبهتربزرگترینپیشگوی
موارد آســیب ،مورد آسیب قبل آن اســت« .مثل این میماند که
اگرموردآنفلوانزاییباشــد،ازیکیبهیکیدیگــرموردآنفلوانزایا
ســرماخوردگیمنتقلمیشــود،یابزرگتریــنعاملخطرناک
مرضسلدرمعرضسلقرارداشتناست».
گاری اســاتکین بــا تشــریح ایــن رویکرد بیــان میکنــد برای
مواجهه بــا آســیبهای اجتماعی به مثابه بیماری مســری ســه
مرحلــهضروریاســت؛نخســتینکارقطــعکردنانتقالاســت.
بــهمنظورقطعانتقال،الزماســتکهنخســتینمواردراکشــفو
پیداکنید.بهعبارتیدیگر،دررابطهباســلبایدکســیرابیابیدکه

ســلفعالدارد.کســیکهدیگــرانراآلــودهکند.مــورددومبرای
انجامدادن،البته،جلوگیریازشیوعهرچهبیشترآناست.بعد
قسمتسوم،تغییردادنهنجارهاوآنبهمعناىمجموعهکلى
از فعالیت هاى اجتماعى ،تغییر وضــع دادن ،آموزش همگانی
اســتوبعدشــماچیزىرابهدســتآوردهایدکهشایدمصونیت
گــروهبنامیــد وآنترکیــبعوامــلایناســتکهچطــوربیمارى
واگیردارایدزدراوگانداباموفقیتبسیارىسیرمعکوسپیداکرد.
سومینالگویمشترکبینتجاربموفقمداخلهایاستفاده
از دادههای هوشمند اســت .در اجرای فرآیندهای سیاستگذاری
رفاهی،اگردسترســیبهاطالعاتهوشمندامکانپذیرباشد،این
شــانسوامکانوجودداردکهایندادههایهوشمندبرایایجاد

اطلسمسائلاجتماعیایرانکهباتوجهب هویژگیهای
جمعیتیوجغرافیاییکشوردرجهتتقویتمدیریت
اجتماعیومواجههباآسیبهایاجتماعیتهیهوتدوین
شد هاست،درصدداستتاپروفایلیازوضعیتپراکندگی
مسائلاجتماعی،جامعههدفومختصاتآنهارادراختیار
متخصصان،مسئوالنوسیاستگذارانقراردهد
روشهای نو در راستای ارتقای کیفی و کمی سیاستهای رفاهی
ومداخــاتمؤثراجتماعیمورداســتفادهقرارگیــرد.اگردولت،
بخش خصوصی و جامعه مدنی در کنار یکدیگر سؤال صحیح و
درستی درباره وضعیتموجود تدوین کنند و برایمواجهه با آن
تحلیلهایآمــاریرامبنایکارقــراردهند،موفقیتهایخوبی
کســب خواهند کــرد .ایــن موفقیتها میتوانــد بــدون دراختیار
داشــتنمنابعمالیفراوانواختیــاراتبیحدوحصرکهمعموالً
دوشــرطاصلیمدیرانبرایپیشــبرداموراســت،بهدســتآید.
ایالتنیوجرسیدرایاالتمتحدهبااتخاذاینرویکرددرمواجهه
باجرایمموفقشد 41درصدقتلو 26درصدکلجرایمراکاهش
دهد.
چهارمیــنالگــویمشــترکارزیابــیبرنامههــاومداخــات
است .مفید است در اینجا اشارهای به مطالعه انجام شده توسط
کاخســفیددرسال 2003داشتهباشیم.دراینمطالعهبیانشده
استبااینکهدولتفدرالامریکابیشاز٢٢٣میلیارددالردرسال
برایبرنامههایمرتبطباجوانانمحروموگروههایآسیبپذیر
هزینهمیکندامابیشاز٦٧برنامهدرحوزهآموزش٨٩،برنامهدر
حوزهسالمتهایجسمیوروانیو٩٧برنامهمرتبطباخشونت
جوانانهمپوشانیداشتند.نکتهمهمتراینبودکهفقط١٠درصد
اینبرنامههاارزیابیشدهبودندوبیشاز ٥٠درصدنیزهیچگونه
ارزیابیاینداشتهاند؛بنابراینبهندرتدراینبرنامههااطالعات
مناســبومعناداروجودداشتتانشاندهداینبرنامههاچقدر
موفقبود هوتوانستهاندبهاهدافخوددستیابند.

عطف بــ ه موارد فــوق الذکر اگر پرســیده شــود کــه مهمترین
مســألهبــرایکنتــرلوکاهــشآســیبهایاجتماعــیدرکشــور
چیست؟ آیا فقدان همکاری است ،فقدان بودجه است ،ضعف
آماراستیانبودحساسیتعمومیدراینحوزه؟بایدپاسخداد
فقدانرویکردسیاستیدرهمهارگانهاومراجعمسئول.
لــزوم اتخــاذ رویکــرد سیاســتی نویــن در قبــال آســیبهای
اجتماعــییکضــرورتاجتنــابپذیراســت.درایــنچارچوب
معتقدمبرایمواجههباموضوعآسیبهایاجتماعینخستین
گامایناســتکــهیکرویکــردسیاســتگذاریعمومــی(Public
 )policyصحیــح و کارآمــد به مســأله داشــته باشــیم .در رویکرد
سیاستیمعطوفبهحلمســألهنیازمبرمواساسیبهدادههای
هوشمندوصحیحداریمتابرمبنایایندادههایقابلاتکابرای
کاهشوکنترلیکآســیبمشــخص،دریکمنطقهمشخص،
یــکبرنامهاقدامزمانبندیشــدهمشــخصداشــتهباشــیم.در
اینرویکردبایدبااتکابــهالگوهایچهارگانهفوقالذکر(اجتناب
ازرویکــردهمــهچیزرویزمین،اســتفادهازاطالعاتهوشــمند،
نگریســتنبهآســیباجتماعــیبهمثابــهیکبیماریمســریو
ارزیابیمستمربرنامهها)ب هسمتتدوینواجرایسیاستهای
مشخصومنطقهایپیشرفت.
دراینراســتابایدعنوانکردطراحیوتدویناطلسمســائل
اجتماعــیایــرانازســویوزارتتعــاون،کارورفــاهاجتماعیبه
عنوان گامــی آغازین برای انجام مداخله مؤثــر در زمینه کنترل و
کاهشمســائلاجتماعیدرکشورمحسوبمیشود.مادامیکه
شــناختیصحیح،دقیقوجامعازوضعیتمســائلاجتماعی،
لنشود،دراتخاذسیاستگذاری
ویژگیهاوتوزیعآندرکشورحاص 
مبود.ب ههمینمنظور
کارآمــدومداخلهایاثرگذارناتوانخواهی 
برای تدوین سیاســت جهت پیشــگیری ،کنترل و کاهش مسائل
اجتماعی در کشــور نیــاز به تصویری روشــن و دقیــق از وضعیت
موجودخواهیمداشت.
در واقــع اطلــس مســائل اجتماعــی ایــران کــه بــا توجــه بــه
ویژگیهــای جمعیتــی و جغرافیایــی کشــور در جهــت تقویــت
مدیریــتاجتماعــیومواجهــهبــاآســیبهایاجتماعــیتهیه
نشــد هاســت،درصــدداســتتــاپروفایلــیازوضعیــت
وتدویــ 
پراکندگیمسائلاجتماعی،جامعههدفومختصاتآنهارادر
اختیارمتخصصان،مسئوالنوسیاستگذارانقراردهد.بایددقت
شوداصوالًتدوینهرگونهسیاستبدونشناختدقیقازپروفایل
آســیبدیدگانواطالعازاینکهاینآســیبدیدگانچهکســانیو
کجاهستند،شانسکمیبرایموفقیتخواهندداشت.
اطلــساجتماعیکارکــردمهمدیگرینیــزدارد.ایناطلس
میتواندابــزاریبازدارندهبرایانتشــارآمارهایبــدوناعتباردر
حوزهآسیبهایاجتماعیباشد.
دراینجابایدعنوانشودیکیازمهمترینچالشهایموجود
برایاتخاذرویکردسیاستیدرحوزهاجتماعیایناستکهبعضاً
بســیارســخاوتمندانه،بدونمطالعــه،بدونذکرمنبــعومأخذ،
آمارهاییبــهدورازواقعیتدرحوزههایمختلفمانندمصرف
الکل ،تعــداد کــودکان کار و خیابان ،وضعیــت مطلقهها ،میزان
ناامیــدیدرجامعــه،تعدادبیمــارانروانی،تعدادنــزاع،میزان
خشونت،نرخخودکشی،اعتیادو...بیانمیشود.
بایدتوجهشــودکهدرفرآیندسیاستگذاری،سؤالبسیارمهم
ایناستکهمیانانبوهمسائل،چالشهاومشکالتیکهوجوددارد،
کداممسألهدراولویتسیاستگذارانقرارخواهدگرفت؟بهعبارت
دیگر،ازآنجاکهدرهرمقطعزمانیمســائلومشکالتمتعددی
دررقابتهســتندتاموردتوجهسیاســتگذارانودولتمردانیقرار
گیرنــدکهخوددارایترجیحــات،ارزشهاواولویتهایمتفاوتی
هســتند،کدا میکازآنهاموفقمیشــودرویمیزسیاســتگذاران
قــرارگیردوبهیــکدســتورکارسیاســتی()Policyagendaتبدیل
شود؟دوعاملبسیارمهمیکهدراینفرآیندایفاینقشمیکنند،
عبارتنداز:توجهوحساسیتعمومینسبتبهیکمسألهوقابل
لبودنیکمسألهسیاستی.دراینمیاناگرتصویریکهازیک
ح 
مســألهوموضوعاجتماعیترسیممیشــودواقعگرایانهنباشد،
همبرحساســیتعمومیجامعهتأثیرمطلوبنخواهدداشــت
وهمسیاســتگذارانوتصمیمگیرانرادرانتخابدســتورکارهای
سیاســتیبهاشــتباهخواهدانداختوعمالًفرآیندارائهسیاســت
براییکمســألهرادچارچالشمیکند،چراکهوقتییکمســأله
انکارشودوفضایعمومینسبتبهآنحساسیتنداشتهباشد،
اصوالًموردتوجهسیاستگذارانقرارنخواهدگرفت(زیراتلقیآن
اســتکهمســألهایوجودندارد).ازآنســونیزمسائلیکهب هغلط
آنقدربزرگنماییشوندکهامیدیبهحلآنهاوجودنداشتهباشد،
نیزازدستورکارسیاستگذارانخارجخواهندشدزیراهمانطورکه
گفتهشد،مواردیرویمیزدولتمردانقرارمیگیردکهاینامکان
وجودداشتهباشدباتدوینسیاستنسبتبهحل،بهبودواصالح
آنمسألهووضعیتاقدامکرد.اطلساجتماعیمیتواندنقش
بــارزیدرایجادنگاهواقعگرایانهبامســائلمرتبطباآســیبهای
اجتماعیداشتهباشد.

