
 
 ))پیشگیری بھتر از درمان((

 
 :مقدمه 

 
اما سئوال اینجاست که . » پیشگیری مقدم بر درمان است «ھمه ما با این عبارت آشنا ھستیم که

چقدر این موضوع در حوزه ھای اجتماعی مد نظر قرار گرفته است؟آیا به ھمان اندازه که در حوزه 
 اجتماعی ھم به ھمان اندازه توجه شده است؟سالمت جسم به پیشگیری توجه شده در حوزه ھای 

البته به معنای این نیست که در .بدون شک عمدتا پیشگیری ھا در حوزه سالمت جسم بوده است
این در حالی  .حوزه ھای اجتماعی و فرھنگی ھیچگونه اقدامی نشده است ، اما کافی نبوده و نیست

یبندی به قوانین ھم در جامعه افزایش پیدا است که اگر پیشگیری اجتماعی بخوبی انجام شود ، پا
 .ھزینه ھای حاکمیت نیز بطور چشمگیری کمتر می شود.می کند

بیشتر از » اجتماعی«شاید به ھمین دلیل است که امروزه الزم است توجه ما به پیشگیری با رویکرد 
در این راستا ضروری است از متخصصین مختلف حوزه ھای اجتماعی ، شھری ،  . گذشته شود

این بھره گرفته شود ، البته تحقق این امر مستلزم ... فرھنگی ، روانشناختی ، مدد کاران اجتماعی و 
در این زمینه فعال تر و علمی تر از گذشته عمل کنند و ازطرف  مربوطهاست که از یک طرف نھاد ھای 

دیگر سیاستگذاران اجتماعی در ھر جامعه ای این نقش را درچھارچوب سیاستھای برنامه ھای درون و 
 .ل شوندئبرون ساازمانی قا

گرچه قوانین زیادی . ری اجتماعی را فراھم کنندقوانین ھم می توانند در این راستا زمینه تحقق پیشگی
برای پیشگیری ھای اجتماعی تدوین نشده است و انچه ھم در حال حاضر داریم بیشتر با رویکرد ھای 

 .قضایی و با ھدف پیشگیری از وقوع جرم است نه الزاما مسایل و موضوعات اجتماعی

کشور می تواند زمینه را برای توسعه بدون شک فعالتر شدن سازمان ھای اجتماعی و فرھنگی در 
 .کمی و کیفی خدمات پیشگیری با رویکرد ھای اجتماعی اقزایش دھد

بدون شک ھیچ .ھمچنین در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان ھای غیر دولتی غافل شد
زمینه را کشوری نمی تواند در زمینه اجتماعی موفق به پیشگیری تاثیر گذار شود مگر این که بستر و 

 .برای مشارکت مردم در این زمینه فراھم کند
عالوه برموارد فوق استفاده از ظرفیت دین مبین اسالم در جھت تحقق عملی پیشگیری اجتماعی 

تاکیدات زیادی در دین مبین اسالم  .بیشترین کمک را به ما خواھد کرد چرا که اسالم دین زندگی است
 .شده است... الم، تربیت افراد، و جامعه س, بر خانواده سالم ومتعادل

فراموش نشود که پیشگیری اجتماعی ھزینه کمتری نسبت به پیشگیر ھای دیگر داشته و لی دامنه 
این نوع  .تاثیر گذاری و پایداری تاثیرات آن به مراتب بیشتر از سایر رویکرد ھای پیشگیری است

 پیشگیری ھا از دوران کودکی 
 

ھر چقدر این برنامه به درون خانواده رسوخ پیدا کند ثبات و .داشته باشد باید شروع شده و استمرار
 .پایداری آن ھا بیشتر نیز خواھد شد

ضمن این که استفاده ار رویکرد مشارکتی و جند نھادی در زمینه پیشگیری اجتماعی می تواند بسیار 
  .خواھد کردمفید باشد که غفلت از این موضوع ھزینه ھای زیادی را به جامعه تحمیل 

 
 
 
 



 ))نقش شھرداری ھا در پیشگری از بیماری اعتیاد (( 

مھاجرت از . مدرنیته تنھا پیامدھای خوب ندارد بلکه آسیب ھایی را نیز در پی دارد که زاییده آن است
این آسیب . روستاھا و حاشیه نشینی در شھرھا ناھنجاری ھایی را در سطح شھر شکل می دھد

رای رشد و تنوع آسیب ھای اجتماعی و پیامدھای زیان بار آن در جامعه لزوم اج. ھا متنوع ھستند
بنابراین در . برنامه ھای اجتماعی را خصوصا در شھرھای بزرگ و کالن شھرھا دوچندان می کند 

کالنشھر ھا و شھرھای بزرگ باتوجه به تنوع مسائل و آسیبھای اجتماعی لزوم اجرای بیش از پیش 
باتوجه به اھمیت آسیب . برنامه ھای پیشگیرانه و مداخله ھای کاھش آسیب احساس می شود

ی اجتماعی و روند روبه رشد آن، شھرداری به عنوان یک نھاد اجتماعی نقش مھمی در پیشگیری ھا
 . از آسیب ھای اجتماعی دارد

 

 سند جامع کنترل آسیب ھا .١

این سند اقدامات کشور در . تصویب شد ٨٨سند جامع کنترل و کاھش آسیب ھای اجتماعی در سال 
را در سطوح ملی، بین المللی، امور حقوقی، وظایف  راستای پیشگیری و کنترل آسیب ھای اجتماعی

اطالع (ھر یک از سازمان ھای غیردولتی و دستگاه ھای اجرایی در سه حوزه پیشگیری سطح یک 
توانمند سازی افراد (و پیشگیری در سطح سه ) مداخله(، پیشگیری سطح دو )رسانی و آگاه سازی

این سند به تکالیف دستگاه ھای اجرایی در                           .مشخص کرده است) آسیب دیده
تقویت و . ارائه خدمات به موقع و تخصصی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اشاره کرده است

گسترش اورژانس اجتماعی، مراکز مداخله در خانواده، توسعه خانه ھای سالمت دختران بخشی از 
ع کنترل و کاھش آسیب ھای اجتماعی گویای اھمیت سند جام   .تکالیف دستگاه ھای اجرایی است

 . نقش خطیر شھرداری در کاھش این آسیب ھاست

 

 

 

 رویکردھای شھرداری در کاھش آسیب ھا  .٢

ھای اجتماعی ھیچ  ھای اجتماعی بگونه ای است که در زمینه کاھش و مقابله با آسیب ماھیت آسیب
بنابراین ھمکاری و تعامل بین . سازمانی به تنھایی نمی تواند اقدامات موفقیت آمیزی انجام دھد

                                     . سازمان ھا و نھادھای مختلف برای کاھش آسیب ھای اجتماعی در شھرھا ضروری است

شھرداری یکی از نھادھایی است که با استفاده از ظرفیت ھای خود می تواند گام ھای موثری در راه 
کارشناسان معتقدند که شھرداری برای کاھش آسیب ھای . کاھش آسیب ھای اجتماعی بر دارد

شھرداری ھا با . ر کار خود قرار دھداجتماعی دو رویکرد مداخله ای و پیشگیرانه را می تواند در دستو
توسعه ورزش و ایجاد فرھنگ شادی و نشاط جلوی بروز برخی از آسیب ھای اجتماعی را می توانند 

 .بگیرند

بسیار مفید فایده بوده و این  برھمین اساس  تاسیس  اداره ھای آسیب ھای اجتماعی در شھرداری 
جتماعی با تاکید براطالع رسانی و آگاه سازی اداره با ھدف مھار، کاھش و کنترل آسیب ھای ا

، دربحث آسیب ھای اجتماعی می تواند  عمومی و توانمندسازی ھسته ھای مداخله گر مردمی
این اداره می تواند با در اولویت قراردادن توانمندسازی افراد درمعرض آسیب، آسیب   ..فعالیت نماید

دیده اجتماعی، مشارکت و تعامل با بخشھای دولتی و غیردولتی در راستای ارتقای سالمت 



برھمین اساس با اجرای طرح ھای پیشگیرانه و مداخله . اجتماعی و روانی شھروندان فعالیت می کند
ساماندھی افراد و خانواده ھای آسیب دیده، متکدیان، افراد کارتن خواب، کودکان کار و ای نسبت به 

خیابان، زنان سرپرست خانوار، معتادان، زنان و دختران خیابانی،نیازمندان، خانواده ھای بی سرپناه، 
 .کوشش می کند 

 

 تولید ادبیات نظری آسیب ھای اجتماعی .٣

فعال در حوزه آسیب ھای اجتماعی ) سمن ھا( مردم نھادشھرداری می بایست ازسازمان ھای 
 و می تواند کمک به تشکیل سمن ھای جدید را در دستور کار خود قرار دھد   .حمایت کند

این طرح با ھدف افزایش زمینه ھای مناسب برای تبادل تجربیات و تعامل تشکل ھای غیر دولتی با 
تعدادھا و ظرفیت تشکل ھای غیر دولتی در امر یکدیگر در حوزه آسیب ھای اجتماعی، شناخت اس

، شناخت موانع و مشکالت موجود بین سازمان ھای دولتی و غیر  کاھش آسیب ھای اجتماعی
دولتی و تالش در جھت حل مشکالت به منظور مشارکت بیشتر در راستای کاھش آسیب ھای 

 .اجتماعی بسیار تاثیر گذار میباشد

ھرداری در راستای رویکرد تبدیل این سازمان از نھادی خدماتی به نھادی یکی دیگر از فعالیتھایی که ش
 .اجتماعی برای خود می تواند متصور باشد ، تولید ادبیات و دانش درباره آسیب ھای اجتماعی است

ھمچنین در مورد . را تدوین و تالیف نماید» فرھنگنامه آسیب ھای اجتماعی«در ھمین راستا میتواند 
نیز جنبه ھای مختلف حاشینه نشینی و آسیب ھای حاصل از آن را مورد بررسی قرار حاشیه نشینی 

 اقدام به برپایی ھمایش ھای آسیب ھای اجتماعی و تحقیقات پیمایشی در این زمینه نماید . دھد و

 

 اداره سالمت و پیشگیری از آسیب ھا .٤

برای کاھش آسیب ھای تاسیس اداره سالمت ھمانند برخی از دیگر شھرداری ھای کشور نیز 
از جمله می توان به پخش بروشورھایی . اجتماعی اقدام ھای پیشگیرانه ای را میتواند به ثمر برساند 
ھمچنین این اداره کالس ھای آموزشی . درباره ایدز، ھپاتیت و روان گردان ھا در سطح شھر اشاره کرد
را میتواند   ھایی درباره رفتارھای پرخطر درباره بیماری ھای مختلف از جمله ایدز و ھپاتیت و کارگاه

 .برگذار نماید

اداره سالمت ھمچنین با برپایی کارگاه ھای آموزشی درباره دخانیات برای دانش آموزان ابتدایی سعی 
 .دارد  سازی دانش آموزان با عوارض مصرف سیگار در آشنا

 

 حاشیه نشینی کنترل می شود .٥

بزرگ مھاجرت افراد از روستاھا و اسکان آن ھا در حاشیه  یکی از معضالت کالنشھرھا و شھرھای 
ناسیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شھرداری میتواند طرح   در این زمینه.شھرھاست

فضاھای (ھای زمان بندی شده برای کنترل حاشیه نشینی و شناسایی مکان ھای بی دفاع شھری 
که شھروندان در آن ازامنیت کافی و الزم برخوردار بی دفاع شھری به مکان ھای اطالق می شود 

را ارایه نماید و با مرور مطالعات .) نیستند و یا کانون تمرکز و شکل گیری آسیب ھای اجتماعی ھستند
ندی شده ای را به منظور ب در حوزه آسیب شناسی و کنترل پدیده حاشیه نشینی طرح ھای زمان



و بلند مدت برای بررسی ھای اولیه به کمیسیون اجتماعی ارائه اجرای اقدامات کوتاه مدت، میان مدت 
 .نماید

 

 شھرداری مھم ترین نھاد در مقابله با آسیب ھای اجتماعی .٦

شھرداری به سبب . شھرداری مھم ترین نھاد برای پیشگیری از آسیب ھای اجتماعی است 
ھا و نظایر آن می تواند اوقات برخورداری از فضاھای عمومی مانند بوستان ھا، ورزشگاه ھا، فرھنگسرا

ایجاد فرھنگسرا . فراغت جوانان را به بھترین نحو ممکن پر کند و مانع از شکل گیری مسئله شود
اگرچه اقدام بسیار ارزنده ای است اما امکانات فرھنگی، آموزشی و ورزشی دربرخی از نقاط شھر 

 . باید رایگان باشد

خالفکارھا (وقتی پارک امن . سیب ھای اجتماعی را کاھش دھدکتابخانه رایگان در محالت می تواند آ
زمانی که باخانواده دچار مشکل می شوند می توانند   وجود دارد جوانان و نوجوانان) در آن تردد نکنند

 . فضای پارک روحیه پرخاشگری جوان را تلطیف می کند. چند ساعتی در آنجا بمانند

 

 ھمکاری نیاز داردشھرداری برای کاھش آسیب ھا به  .٧

تاسیس خانه ھای سالمت، خانه ھای فرھنگ، سراھای محله، فرھنگسراھا و اماکن ورزشی ھمگی 
فضاھای مناسبی برای گفت و گو و دادن اطالعات مناسب به شھروندان در رده ھای سنی مختلف 
نیاز دارند ،  اما برای کاھش آسیب ھا نیاز به ھمکاری مشترک بین شھرداری و بھزیستی و سایر 

به عنوان مثال شھرداری تنھا می تواند کودکان بی سرپرست یا . ذیربط احساس می شود نھادھای
 . خیابانی را از سطح شھر جمع آوری کند اما اسکان آن ھا بر عھده بھزیستی است

در این میان پیوند میان شھرداری و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بسیار ضروری است و از اھمیت ویژه 
پیشگیری معضل اعتیاد برخوردار است و ھمکاری و تعامل بسیاری از سازمانھای دیگر  ای در راستای
 .را طلب می کند

 

 روابط عمومی شھرداری منطقه یک

 


