
  بسمه تعالی

  اهداف و برنامه هاي گروه آسیب شناسی و مداخالت اجتماع فرهنگ محور

  

  مقدمه:

 دممري ها نمازسا نقش نیز و سو یک از جتماعیا يها سیبآ و تمشکال ونفزا روز یشافزا به توجه با     
 ،جتماعیا يها سیبآ از يپیشگیر و لکنتر در ر؛محو عجتماا يها دیکررو و اي محله يها تشکل ، دنها
 عجتماا لمد یکار ستقرا و حیاطر به ممبر زنیا ، یگرد يسو از جتماعیا سرمایه و جتماعیا سالمت يتقاار

 اتتأثیر رمحو عجتماي اهادیکررو از دهستفاا هارکشواز ريبسیا در.نماید می حمطر پیش از بیش را رمحو
 در لتیدو غیر يها نمازسا و دممر بیشتر کترمشا به نداتو می ها لمد ینا توسعهو ستا شتهدا مناسبی

 در و ددگر منجر لتیدو و لتیدوغیر  بخش بین بخشی بین ريهمکا نیزتوسعهو سالمت يها يیزر برنامه
 يها لمد اعنوا سساا بر گـروه  یندي اپیشنها رویکرد. ددگر منجر سالمت زهحو تمااقدا ییافزا هم به نهایت
 حیاطر ، رمحو عجتماا شیابیارز و يیزربرنامه  يها روش همچنین و عمومی سالمت زهحو در يیزر برنامه

 بهینه تخصیص به ؛ ها لتیدو غیر و ها لتیدوبین  مناسب تعامل با انتو می رویکرد ینا ايجرا با. ستا هشد
 منابع گسیلو دموجو يها شتهدا از دهستفاا ، برنامهها دننمو عمل هداشو بر مبتنی و زنیا بر مبتنی ، منابع
  . دنمو کمک نهاآ جتماعیا سالمت جملهاز دممر سالمت يتقاار به ، محلی

 در آلماتا با تاکید بر نقش مشارکت مردم بر گسترش سـالمتی ، و   1978سازمان بهداشت جهانی درسال     
در اتاواي کانادا ، باتدوین منشور آتاوا وپذیرش آن ازطرف اعضاء ارتقاءسالمت را به عنـوان دیـدگاه    1984در 

دربهداشت جهانی دربرابر دیدگان سیاست گذاران وبرنامه ریزان سالمت درکشورهاي جهان قرار داد. تازه اي 
» توانمندسـازي مـردم بـراي کنتـرل عوامـل موثربرسـالمتی شـان       « بدین ترتیـب ،ارتقاءسـالمت بـا تعریـف    

 محورفعالیتها وبرنامه سالمتی سازمان بهداشت جهانی قرارگرفت.

، تاکیدبرفرد ونقـش خـاص درمـانگر، کـه زیربنـاي بهداشـت فـردي وروانشناسـی          به دنبال این دیدگاه نوین
ومشارکت مردم ، موضوع مطالعه گرایش جدیدي به نام برنامـه   1سالمتی بود کم رنگ شد.واجتماعات کوچک

  هاي اجتماع محور شد.

آنهـا را بـه افـراد    دربرنامه هاي اجتماع محور، فرایندهاي خدماتی ورفاهی و ارتقایی و مسئولیت معطـوف بـه   
خانواده و جامعه انتقال می دهیم و افراد اجتماع در تمام مراحل برنامه( نیازسـنجی، اولویـت بنـدي ، برنامـه     

 -2محلـه هـا    -1ریزي ، اجرا وارزشیابی برنامه ) مشارکت فعال دارند.برنامه هاي اجتماع محور درسـه سـطح  
  محیطهاي آموزشی اجرا می شوند.  -3محیطهاي کار 

                                                        
١ community 



نفعـان در یـک   ، رویکردي بر اساس مدل محیطی اجتماعی و مداخله کامل و مؤثر ذي٢محورویکرد اجتماع ر
اسـت کـه در آن اعضـاء بـراي ارتقـاء شـرایط خـود، بـه عمـل اجتمـاعی مطـابق             محلی اجتماع کوچک و یا

ساماندهی افراد که نمایانگر سازمانها دسته بندي هـا یـا   در این رویکرد .کنندهاي محلی اقدام میریزيبرنامه
ویژگی هاي ایـن رویکـرد   تشکلهائی است که موافق کار با همدیگر بخاطر کسب یک هدف مشترك هستند . 

  عبارتند از:

 درك و فهم اجتماع -

 داشتن اهداف مشارکتی -

 وجود بیانیه ماموریت و اهداف مشخص -

 
  قسمتهاي مختلف اجتماعمشارکت بهنگام و فعال در  -

 یاي آشکار و قابل مشاهده در سطح وسیع اجتماعافواید و مز -

 ارتباط با سازمانهاي خارج از اجتماع -

 دارا بودن کفایت سازمانی -

 اهمیت رهبري اثر بخش و پایا -

 فرایند تصمیم گیري مردم ساالر -

 وجود کارشناس و افراد داوطلب و با تجربه -

 راحتارتباط باز و  -

 اطمینان متقابل -

 قابلیت دستیابی به خدمات -

  توانائی رهبري و تعارض -

و افزایش نقـش مـردم در آن جزئـی    » خرد جمعی«و توجه به اعتماد به » همه چیز را همگان دانند« مفهوم 
که متعلق به آنهاست فراز و فرودهاي متعددي را پشت سر گذاشته اسـت. کـار توسـط مـردم و همکـاري بـا       

                                                        
٢ Community based 



رسد چنانچه مردم بخواهند احساس بهروزي کنند بایستی احساس تعلق کنند و ان شده است. به نظر میایش
کننـد) مـورد توجـه قـرار گیـرد. در حـال       ها در مایملک ایشان (یعنی اجتماعی که بر آن زندگی مینقش آن

هـا در تجـارب   انیسـم هاي اجتماع محور از طریق افزایش سـرمایه اجتمـاعی و سـایر مک   حاضر موفقیت برنامه
بهتـرین تجـارب ـ     « موجود جهانی نشان داده شده است. در هنگام کار با شبکه با جستجوي کلمات کلیدي 

 .ها تجربه در این مورد دست خواهیم یافتبه میلیون» محورهاي اجتماعبرنامه

التـزام بـه سـنتها و     اجتماعات زمانی بوجود می آید که افراد ي به شکل هم وابسته تالش می کنند تا ضـمن 
 عالیقی که از سنتها جدا است ،آینده خود را بر ساس واقعیتها ي زمان حال بهبود بخشند

یـابی  اي، ارزیـابی محلـی، بسـیج اجتمـاعی، سـازمان     هاي اجتماع محور، کارگزار محلـه به طور کلی در برنامه
هاي مجاور (غیراز سازمان کند. سازمانیریزي و اجراي پروژه را در اجتماع محلی پیگیري ماجتماعی و برنامه

 .گیرنددر این فرآیند را به عهده می (حمایت گري،آموزش و تسهیل گري)اجتماع محور)سه نقش اصلی

  

  اهمیت رویکرد:

ه      پذیري از جنبه فردي، خانوادگی، مدرسه، رسانه، سازمانتوجیه - 1 هاي محلـی بهداشـتی ایـن اجـزا ـب
 .کندمییکدیگر را تقویت  که طوري اي در همه یکپارچه است بهگونه

اي محلـی بـراي افـزایش آگـاهی عمـومی و      هاي آموزشی محلـی و رسـانه  به کارگیري سیاستگذاري - 2
، والـدین و  خـانواده هـا  هـاي  هاي محلـی برنامـه  اي که این فعالیتهاي محلی به گونهحسب حمایت

 .دهدمیهاي کار را تقویت کرده و پیشبرد بیشتري محیط
شـود، بـه ویـژه بـراي     میریـزي  هاي مختلف طرحروشن و دقیق براي رسیدن به جمعیت هايدخالت - 3

ها باید به اندازه کافی به طول بینجامـد تـا تغییـرات مـورد انتظـار      افراد در معرض خطر این دخالت
 .شودمینگرش رفتار حاصل 

فت بـازخورد را از  طراحی برنامه بر مبناي سنجش نیازها با شروطی که پیشرفت برنامه سازوکار دریا - 4
 .شودمیاندرکاران فراهم کند تا در مراحل مختلف بهبود حاصل مردم و دست

اهداف اختصاصی در محدوده زمانی، یکپارچگی و قابلیت دستیابی داشته باشـد و سـازوکار پـایش و     - 5
 .شودمیارزشیابی برنامه تعیین 

 

  گروه: اصلی اهداف

  به شکل محله اي دممر جتماعیا سالمت يتقاار - 1
 اتمحل در جتماعیا يها سیبآ از يپیشگیر - 2



فرهنگ محور از آسیبهاي - انجام تحقیقات و پژوهش هاي مرتبط با پیشگیري و مداخالت اجتماع - 3
 روانی - اجتماعی

  

  گروه: کاربردياهداف 

  

و پیامـدهاي  آسیب هاي اجتماعی و روانی ره نگرش ، و رفتار افراد محله در باافزایش سطح آگاهی ،  - 1
 آنها.  سوء مصرف

 جتماعیا سرمایه یشافزا و سالمت يها برنامه در دممر کترمشا یشافزا - 2
روانـــــــی و سالمت  زهحو به طمربو كمشتر يها وژهپر منجاا جهت دممر با مسئولین طتباار دبهبو - 3

 اجتماعی
 دممرروانی و اجتماعی سالمت  يتقاار ايبر محلی يها شتهودا منابع از دهستفاا یشافزا - 4
  منابع بهینه تخصیص - 5
  ... ) -دوستان ناباب  – کاهش عوامل مخاطره آمیز ( گرایش به اعتیاد - 6
تقویـت ارزشـها و تغییـر     – ( آموزش مهارتهاي اساسی زنـدگی بازدارنده از مخاطرات افزایش عوامل  - 7

 ).نگرش و..
 حمایت از نوجوانان وجوانان در معرض خطر - 8
  توانمندسازي گروههاي محله در مواجهه با آسیبهاي اجتماعی - 9

  توانمند سازي افراد محله - 10
  باالبردن مشارکت اهالی محله در امور فرهنگی و رفاهی اجتماعی محله - 11
  ظرفیت سازي محله - 12

  :راهبردها 

  آسیب هاي اجتماعی)آموزش وآگاهسازي ( افزایش دانش پایه و اصالح اطالعات ونگرش مردم در مورد -1

  کوچک دربرنامه ریزي واجراء برنامهعمل دراجتماعات کوچک : ارتقاي مشارکت افراداجتماع  -2

  حمایت گري : هماهنگی بین بخشی وجلب نظر نهادهاي مدنی و دولتی -3

  اقتدارافزایی: فعالیتهاي که منجر به کشف وتقویت توانایی هاي فرد وگروه می شود -4

  محله  مهارت پروري : ارتقاء مهارتهاي فردي و مهارتهاي مشارکتی   - -5



  

  :مفاهیم تعریف 

 دآوريها گرزنیا رهبادر را مناسب تطالعاا نهاآ کمک به انبتو که فنونی دبررکا از ستا رتعبا :سنجی زنیا
  .یافت ستد جامعه و وهگر د،فر يستههااخو و هازنیا يلگوا به و دکر

 مهمترینو  ندگیز کیفیت بر منفی ثرا که ستا نامطلوبی جتماعیا هپدید :جتماعیا سیبآ و مشکل
 خلهامد آن،جتماعی ا ءسو يپیامدها یا علل به توجه با و ارد،میگذ جامعه فقاتو ردمو يهارهنجا و شهاارز

 و فقر از ندرت اجتماعی عباا تمشکال و سیبهاآ جمله از. ستا میالزا آن لکنتر و کاهش ايبر جتماعیا
  …و ،خشونت ق،طال ي،برانابر

 و سالمته کنند تعیین ملاعو سساابر دخو ضعیتو و موقعیت از دفر هنیذ شیابیارز :ندگیز کیفیت
 ،عمل ، آزاديعقلی و جتماعیا يضاار زش،موآ ،)ضایتبخشر شغل و حترا ديما محیط مثل( مانیدشا
  .ستا ستم از آزادي و ،لتاعد

 جامعه دحاآجتماعی ا و) نیروا و جسمی( ديفر يهازنیا که کیفیتهایی و یطاشر مجموعه :جتماعیا هفار
 ،جتماعی،ایستیز منیتا سحساا یطاشر آن در ندگیز از دممر همه و دهکر تامین بمطلو حد در را
  .باشند شتهدا سیاسی و ديقتصاا

 ندگیز بر کیفیت لکنتر یشافزا جهت دممر زيسا رمقتد یندآفر :جتماعیا هفار و ندگیز کیفیت يتقاار
 جانبه یند همهافر یک جتماعیا هفار و ندگیز کیفیت يتقاار. ستا آن دبهبو و جامعه و دخو هفار و
 بلکه ،نیستاد فرا يناییهااتو و هارتمها تقویت شامل تنها و دهبو فرهنگی و سیاسی ،جتماعیا دي،قتصاا

 روان، وجسم  سالمت با ممفهو ینا. دبرمیگیر در نیز را محیطی و دي،قتصاا ،جتماعیا یطاشر دبهبو
  .ستا میختهآ در محیطی ملاعو با دفر طتباار و ،شخصی يهاوربا ،جتماعیا بطروا ل،ستقالا

 يمعنا عجتماایا  جامعه هر فعلی عضااو به بسته که ستا »بمطلو جتماعیا ضعیتو« :جتماعیا سالمت
 سالم عجتماا ايبررا  یژگیهاو ینا »یورنتااو سالم يجتماعیهاا فئتالا« مثالً. دمیگیر دخو به تیومتفا عینی

 ا،غذ به نهمگا سترسی کافید ؛جتماعیا لتاعد و ف،نصاا ،صلح ؛منا و كپا یستز محیط: ستا دهشمر بر
 ايبر فرصتهایید جوو ؛سالمت تخدما به کافی سترسید ؛تفریح و ر،کا ،منیتا ،مددرآ ،هسرپنا آب،

 و دفر سایشآ حامی، رکا يمحیطها ؛یکدیگر حامی و يقو يشبکهها و بطروا ؛هارتمها توسعه و يگیردیا
 ه؛ندز و عمتنو دقتصا؛ امحل در غنی فرهنگی اثمیر ي؛تصمیمگیر در نساکنا سیعو کترمشا اده؛خانو

  .دشو تضمین نهاآ تمد اري درازپاید که ينحو به منابع مسئوالنه فمصر و ؛طبیعی یستز محیط از حفاظت



 را جتماعیت اتعامال کمیت و کیفیت که ستا هاییرهنجا و تتباطاار ،هادنها ،شبکهها :جتماعیا سرمایه
 فطر دو هراي بر و هیددگر جامعه در هماهنگی و ريهمکا و ريهمکا سهولت سبب و هنددمی تشکیل
  .ستا جتماعیا سرمایه در ساسیا عنصر ،جتماعیا دعتماا. هستند مفید ،تعامل

 به ظرفیت ستیابید ،جتماعیا) هفار( و هیجانی سایشآ بلکه ،نیست روان ريبیما دنبو فقط :روان سالمت
 د،خوع جتماا ايبر نقش يیفاا دن،بو مولد و مثمرثمر ،ندگیز همرروز يهارفشا با ارامد انتو د،خو هبالقو

 و ،شدي  رفرصتها هکنند بهینه و ،هنیذ سایشآ هیندافزا ا،پذیر ،النهدعا نحو به محیط با و باهم تعامل
  .دمیشو شامل نیز را دخو نیروا يناییهااتو از يگیرهبهر

 خاصی عنو ):Based Organiza on [CBO-Community[ مسا( رمحو عجتماا نمازسا
 محیط یا ،سهرمد ،محله مثل( کوچک عجتماا یک يعضاا از که ستا) NGO ،سمن( دنها دممر نمازسا از
 به و دارد لتدو از مستقل حقوقی ماهیت و نتفاعیاغیر فعالیت رمحو عجتماا نمازسا. ستا هشد تشکیل) رکا
 و لتیدومنابع از دهستفاا با محلی مشخص افهدا تحقق جهت نهاآ از هیوگر شتال با و عجتماا دممر بنتخاا

  .دمیشو تشکیل عجتماا در دموجو لتیدوغیر

 رطو به نهاآ سطهوا به نندابتو ادفرا که ستا مثبتی و نهراگازسا يهارفتار منجاا ناییاتو :ندگیز يهارتمها
 شامل ندگیز يهارتمها. ببینند سیبآ کمتر و نمایند ردبرخو همرروز ندگیز يچالشها و هازنیا با مؤثر
  .میشوند جتماعیا يهارتمها و دي،فر بین ،)…و جسمانی و شناختی( ديفر يهارتمها

 علی لیو دمیگیر ارقر خطر ملاعو ضمعر در عجتماا یا دفر آن، در که ضعیتیو از ستا رتعبا :آوري بتا
 با که کسی از يبیشتر رتقد ملاعو آن، برابر در حتی و دنمیشو خطر ملاعو از ناشی ارضعو رچاد ینا غمر
  .میکند اپید نیز ده،نبو جهامو هرگز نهاآ

 


