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۶ رویکرد کلی نگر در جامعه شناسی مسائل اجتماعی
نخســتین دیدگاه رویکرد «آسیب شناســی اجتماعی» اســت. این رویکرد تحت تأثیر نظریه 
تطورگرایــی اجتماعی قرار دارد و عمال مســئله را مطــرح می کند؛ ولــی در تبیین و مداخله 
اجتماعی تحت تأثیر نظریه تطورگرایی اجتماعی قرار می گیرد. رویکرد دوم و سوم تحت عنوان 
«بی ســازمانی اجتماعی» و «رفتار کج رو» شناخته می شوند. هر دو اینها تالش می کنند مسائل 
اجتماعــی را در قالب کارکردگرایی و ســاختار گرایی اجتماعی بررســی کنند و در نهایت نحوه 
مداخله ما در مسائل اجتماعی را در چارچوب همین کارکردگرایی و ساختار گرایی تبیین می کنند. 
رویکرد چهارم و پنجم نیز به نام های «تضاد ارزشــی» و «دیدگاه انتقادی» خوانده می شــوند. 
ایــن دو دیدگاه در تعریف، تبیین و نوع مداخله در مســائل اجتماعــی، تالش می کنند از نظریه 
مارکسیســتی استفاده کنند و مسائل را زیر چتر آن توضیح دهند. می بینیم که در این پنج مورد، 
اگرچه موضوع مردم و مســائل اجتماعی اســت، اما در نوع مداخله از مردم و جامعه شناسی 
مردم مدار فاصله می گیرند. مسائل اجتماعی در این پنج رویکرد در تعریف، تبیین و ارائه راه حل 

به این شکل است:
در «تعریف»: مسائل اجتماعی رفتارهایی است که مغایر یا منحرف از ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی باشند. برای همین، در این دیدگاه ها یک سری هنجار و ارزش را تعریف کرده و بر مبنای 
آن رفتار و هنجار اجتماعی مســائل را تعریف می کنند. ایــن به نوعی فاصله گرفتن از موضوع 

است و آن را در یک چتر کالن دیدن است. برخی دیگر می گویند چیزی مسئله اجتماعی است 
که در ســازمان اجتماعی اختالل ایجاد کند یا با ارزش های گروه های مســلط ناسازگار باشد. در 
اینجا هم می بینیم که موضوع را از سطح جامعه و مردم به سطح کالن می کشانند و آن را در 
قالب گروه های مسلط و قدرتمند تعریف می کنند. بنابراین می بینیم در «تعریف» جامعه شناسی 

مسائل اجتماعی از مردم و مسائل مردم فاصله می گیرد.
در «تبییــن»: در ایــن دیدگاه ها، اختالل در روند جامعه پذیری یا جامعه پذیری نامناســب را 
به عنــوان دلیل پیدایش مســئله در نظر می گیرند یا اینکه بی قانونی و سســتی در قوانین دلیل 
ایجاد مسئله اســت. برخی دیگر هم تضاد ارزش های اجتماعی در گروه ها یا مفهوم سلطه را 
عامل ایجاد مسئله می دانند. هر کدام از اینها باشد، باز هم می بینیم که موضوعی از دل جامعه 
انتخاب شده ولی برای تبیین آن در سطحی کالن و خارج از جامعه به آن پرداخته شده است.

در بخش «راه حل ها» هم با چنین مشکلی مواجه هستیم. یکی از دیدگاه ها می گوید ما باید 
افراد منحرف را اصالح کنیم یا اینکه نهادهای تربیتی را اصالح کنیم. دیدگاه دیگر می گوید باید 
یک همنوایی بین کسانی که کج روی می کنند با جامعه ایجاد کنیم. دیگری می گوید باید قوانین 
را اصالح یا اینکه با اعمال سلطه مبارزه کنیم. در اینها هم الگوها همین است. مسائل را از کف 
جامعه به ســطح کالن می برند و به آن نگاه می کنند و برای همین بیش از یک توضیح درباره 

آن، چیزی نمی توانند بگویند.

این پنج رویکرد عنوان شــده با همه تفاوت هایی که با هم دارند، در چند موضوع مشــترک 
هستند؛ از جمله اینکه مسئله اجتماعی را بنیادی می بینند و آن را به پدیده هایی پیوند می زنند 
که به نوعی در زمره پایه های نظم اجتماعی موجود هســتند. یعنی مســئله را به جایی وصل 
می کنند که تقریبا غیرقابل دسترسی است. برای همین تنها می توانند یک پدیده را توجیه کنند و 

آن را شرایط خاص اجتماعی اجتناب ناپذیر می دانند.
طبیعتا با چنین رویکردهایی یا باید هزینه های زیادی برای حل مســئله اجتماعی بدهیم یا 
اینکه آن را توجیه کنیم و بگوییم مســئله ای اجتناب ناپذیر اســت. یعنــی باید با فقر، بی کاری، 
خشــونت و اعتیاد کنار بیاییم. در مجمــوع این پنج رویکرد می گویند مســئله اجتماعی تاوان 

تغییرات مهمی است که ما باید آن را بپردازیم.
در دهه ۶۰ میالدی یک رویکرد ششمی به جامعه شناسی مسائل اجتماعی اضافه شده که 
به آن رویکرد «برچسب زنی» می گویند. تفاوت این دیدگاه با پنج رویکرد قبلی این است که ذهن 
را در بررسی مسائل اجتماعی مداخله می دهد. بااین حال در تبیین مسئله اجتماعی مانند قبلی 
درگیر اشتباهاتی است و به همان مشکل های قبلی دچار می شود. نگاه به مسئله اجتماعی در 
این رویکرد هم یک نگاه ســاختاری و کالن نگر است و عامالن اجتماعی عمال نقش مهمی در 
بروز و حل آن ندارند. برای همین این رویکرد نیز مانند پنج رویکرد قبلی نمی تواند هیچ ارتباطی 

با جامعه شناسی مردم مدار برقرار کند.
رویکرد برساخت گرایی

اما از دهه ۸۰ رویکرد جدیدی در جامعه شناســی مســائل اجتماعی مطرح می شود که به 
«برساخت گرایی اجتماعی» معروف است و در تعریف، تبیین و ارائه راه حل با رویکردهای قبلی 
تفاوت فاحشی دارد. در این دیدگاه، نظر بر این است که مسئله اجتماعی یک امر عینی الیتغیر 
نیســت و همچنین مستقل از ذهن ما وجود ندارد، بلکه مســئله اجتماعی از سوی ما ساخته 
می شود. یعنی بر خالف موارد قبلی که تصور می کرد مسائل اجتماعی از باال بر ما وارد می شود، 
این رویکرد مســئله اجتماعی را در پیوند وثیقی با تک تک ما دانســته و همه ما را شریک در آن 
می داند. در این دیدگاه علت مسئله اجتماعی هم ارزش ها، ساختارها و نظام سیاسی اجتماعی 
حاکم بر جامعه نیست که قابل دسترسی نباشند، بلکه اشتراک ذهنی میان عامالن اجتماعی و 
مدعیان مسئله از یک طرف و مخاطبان آنها یعنی مردم در تعیین مسئله و مواجهه جدی با آن 
است. یعنی مسئله اجتماعی بین االذهانی من جامعه شناس با مردم و جامعه ایجاد می شود. 
بنابراین نقش عامالن در این دیدگاه مهم تلقی می شــود و نگاه به مســئله هم دیگر توجیهی 
نیســت. در این دیدگاه پدیده ای را مســئله اجتماعی می دانیم که از سوی تک تک افراد جامعه 
صاحب چهار ویژگی باشــد؛ به عبارتی مردم را مداخلــه می دهد. یک اینکه برای عموم مردم 
مشکل ســاز باشد. دوم اینکه از سوی مردم شایع باشــد و ذهن آنها را درگیر کند. سوم اینکه از 
سوی مردم قابل حل شناخته شود و الینحل نباشد. آخرین ویژگی در تعریف مسئله اجتماعی، 
عزم برای حل آن اســت. یکی از دالیلی که در کشــور ما مسائل روی هم تلنبار می شود، همین 
مورد آخری اســت. همین که عزمی برای حل مســئله وجود ندارد، از آنجا می شود فهمید که 
مسئله اجتماعی یک چیز ریشه دار نیست که به خاطر عمق آن کم کم مردم به آن عادت کرده 
باشند و بخشی از زندگی آنها باشد. نگاه برساخت گرایی چه مزیتی دارد؟ اگر ما کل مسئله فقر، 
بیماری و اعتیاد را به عنوان مســئله تعریف کنیم، مثل سایر دیدگاه ها عمال کاری انجام ندادیم. 
چون این مســئله یک مشکل قدیمی و مســتمر در جوامع است و تقریبا پذیرفته شده است. در 
واقع استمرار آن موجب می شود که وجدان جمعی درباره آن برانگیخته نشود. برای همین ما 
برای حل آن نمی توانیم از مردم کمک بگیریم. اما اگر به جای کل پدیده به بعد و سطح جدید از 
آن توجه کنیم، برای عموم ناآشنا و نامعمول است و با اخالقیات فعلی در تضاد قرار می گیرد. 
برای همین می توانیم انتظار داشته باشیم مشارکت آنها را برانگیزیم. برای همین ممکن است 
مردم برای حل آن دســت به اقدام عمومی بزنند. با این روش می توان وجدان اخالقی جامعه 
را فعال کرد و نگذاشت پدیده هایی همچون بی کاری، فقر و اعتیاد اشکال غامض تری پیدا کنند؛ 
چرا که می بینیم این پدیده ها روز به روز در حال تغییر هســتند و شکل و شمایل جدیدتری پیدا 
می کنند؛ چرا که درگیری مردم با این ســطوح نرم از مشکل و برانگیختن واکنش آنها می تواند 
این امیدواری را ایجاد کند که با حل کردن آنها بتوان سطوح سخت تر و قدیمی تر مسئله را هم 
حل کرد. دست پیداکردن به این موفقیت های کوچک کمک می کند که وجدان جمعی جامعه 
احساس پیروزی کند و عالقه مند شود به وجوه سخت تر مسئله هم بپردازد. این حرکت الیه به 
الیه هم کمک می کند تا افق اخالقی جامعه هم حرکت کند و سطح انتظارات جامعه هم باالتر 
برود. با چنین رویکردی عامالن اجتماعی می توانند با یک روند تدریجی از محدوده ساختارهای 
ســخت که موجب پیچیدگی مسئله شده اند، خارج شده و افق اخالقیات جامعه را در راستای 
ارزش های آرمانی تغییر  دهند. به این ترتیب انسان در حصر و جبر ساختارها نیست و کنشگری 

اجتماعی است که توانایی مداخله در مسائل را دارد.
عامل اجتماعی به کمک برساخت اجتماعی قادر می شود تغییرات را در جامعه رقم بزند. 
هرکسی که بتواند در جامعه خود مسئله اجتماعی را تعریف کند و عموم جامعه را نسبت به 

وقوع آن پدیده متقاعد کند، برنده تغییرات اجتماعی جامعه است.

نورا حســینی: می گویند مهدی چمران سرحال است و قبراق و سه هفته دیگر به صحن شورای 
شــهر می آید. در نبود او جلســات شورا محدود شده اســت به گزارش شهردار و معاونانش در 
صحن و تذکرات طوالنی اعضای شــورای شهر تهران. روز گذشــته گزارشی از آخرین وضعیت 
ترمینال شرق داده شد. پروژه ای که سال هاست رها شده و به گفته اعضای شورای شهر در سال 

۹۶ با پیشرفت ۹۰ درصد به مدیریت شهری پنجم تحویل داده شده است.
هرچند که مدیران آن دوره معتقد بودند که پیشرفت واقعی این پروژه حدود ۷۶ درصد است 
و بعد از آن تالش کردند این پروژه را از یک پروژه ترافیکی به یک پروژه فرهنگی و اجتماعی تغییر 
دهند؛ اما اعضای شورای شهر ششم معتقد بودند علت رهاشدگی و بی مهری به این پروژه این 
بوده که کلنگ آن را محمدباقر قالیباف به زمین زده است. یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز 

معتقد بود چون نیت خوبی در آن دوره وجود نداشت، توفیق خدمت هم پیدا نکردند.
پرویز ســروری، نایب رئیس شــورای شــهر تهران که این روزها ریاســت صحــن را بر عهده 
دارد، جلســه را با یادآوری حادثه شهردار ناحیه ســه منطقه ۱۹ آغاز کرد و گفت:  بحث حمله 
ناجوانمردانه به یکی از شــهرداران ناحیه ۳ منطقه ۱۹ را داشتیم که نشان می دهد هدف گذاری 
شورا و شهرداری درست بوده و مبارزه با فساد هزینه دارد و حتما این هزینه را پرداخت می کنیم.
او معتقد اســت کــه وقتی پلیس را تضعیــف می کنیم و اقتدار پلیــس را از بین می بریم و 
اجــازه می دهیم در فضای مجازی هــر برخوردی با پلیس خدوم صــورت گیرد و برخوردهای 
تضعیف کننده ای را نسبت به پلیس انجام می دهیم، نتیجه آن اقتدار اراذل و اوباش خواهد بود.
هرچند که برخی از چهره های فعال رسانه ای اصولگرا ادعا کردند این ماجرا از اساس دروغ 
و ســاختگی اســت و مدتی بعد هم این توییت را به گفته خودشان به دلیل رفاقت پاک کردند؛ 
اما ابهامات این درگیری خونین از حضور این شهردار ناحیه به تنهایی در صحنه حادثه تا سکوت 

پلیس درخصوص این ماجرا و شایعات برکناری این شهردار قابل چشم پوشی نبود.
اما در جلســه روز گذشــته شــورای شــهر از یک دزدی عجیب از تجهیزات شــهری تهران 
پرده برداری شــد. ناصر امانی،  عضو شــورای شــهر تهران با یــادآوری تذکراتی که درخصوص 
دزدی های بزرگ در شــهر تهران داده بود، گفت: من در تاریخ ۸ اســفندماه سال گذشته درباره 
ســرقت هایی از اموال عمومی شهر به ویژه پل حکیم تذکراتی را به شــهرداری تهران داده و از 
شهرداری تهران درخواست کردم با تعامل و هماهنگی با فرمانده تهران بزرگ، عوامل سرقت را 

شناسایی و معرفی کنند که حتما در دست اقدام است.
او ادامه داد: متأســفانه در ایام تعطیالت نوروز امســال یک سرقت بزرگ تر و پیچیده تری در 
پــل طبقاتی صدر اتفاق افتاد و روکش تزریق بتون در تمام پایه های بزرگ پل صدر که ارتفاع آن 
خیلی بزرگ تر از پل قبلی اســت، به طور کامل به ســرقت رفته است که البته اطالعی ندارم که 
چه اقدامی برای شناسایی این افرد صورت گرفته؛ اما به هر حال این سرقت ها حکایت از تداوم 

سرقت های هوشمند، برنامه ریزی شده و القای ایجاد ترس و ناامنی در شهروندان دارد.
این عضو شــورا با بیان اینکه انگیزه ای فارغ از انگیزه های مالی پشــت این اقدام وجود دارد، 
تأکید کرد: ایجاد و القای ناامنی و ترس به اعتقاد بنده در استفاده از تجهیزات شهری از انگیزه های 
این ســرقت ها بوده و گویی یک باند پشت این اتفاق است که متأسفانه به ایستگاه های بی آرتی 
نیز تسری پیدا کرده است. همچنین برخی از خانواده های معزز شهدا اعالم کردند تابلوهای مزار 

شهدا نیز در یکی از قطعات بهشت زهرا به طور کامل سرقت شده است.
امانی اضافه کرد: در زمان بهره برداری از پل صدر شهردار وقت تهران یک تقسیم  کاری صورت 
گرفت به طوری که که حفاظت و نگهداری را به شــهرداری منطقه یک سپرد، تأمین منابع مالی 
بر عهده معاونت مالی و کنترل ایمنی هم بر عهده معاونت فنی و عمران باقی ماند. نمی دانم در 
دوره پنجم آیا این تقســیم کار تغییر کرده و در این دوره سیاست شهرداری تهران چیست؛ اما به 
نظر می آید برای حفظ تأسیســات حیاتی و جلوگیری از سرقت های سازمان دهی شده حتما باید 
در سطح شــهر تهران تدبیری اندیشیده شود و فکر  می کنم دست های پنهانی برای القای ترس 

و ناامنی در سطح شهر تهران وجود دارد. سازمان های امنیتی و انتظامی باید وارد عمل شوند.
چند ماه پیش هم که یک عضو شورای شهر تهران روایت کرد که مقابل چشمانش نرده های 
یک سمت پل هوایی را بردند. علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، به وجود معتادان 
متجاهر در مسیر خط ۹ اتوبوس های تندرو، اشاره کرده و گفته بود: در طول مسیر نیز چیزی که 
بارها قابل مشاهده بود، حضور معتادان در میانه بزرگراه امام علی (ع) بود. این مسئله عالوه بر 
اینکه باعث بروز سوانحی مانند تصادف با اتوبوس ها می شود، امنیت را از ایستگاه ها به حداقل 
رسانده و غارت اموال ایستگاه هایی را که با هزینه بیت المال ساخته شده، به همراه دارد و اکنون 
این ایســتگاه ها نگهداشت خوبی نمی شود، در زمانی که ما در محل حاضر بودیم، نرده های یک 

سمت پل هوایی به سرقت رفته بود که با همت عالی معتادان در حال جابه جایی بود.
ســرقت تجهیزات شهری اتفاق جدیدی نیست. دزدی دیوار های صوتی بزرگراه ها، کابل های 
برق، مجســمه های شهری، ســطل های زباله و... سال هاســت که رخ می دهد؛ اما دور تند این 

دزدی ها در ماه های اخیر باعث توجه دوباره به این موضوع شده است.
مدتی پیش هم معاون پلیس راهور تهران نیز از ســقوط پنــج تیر چراغ برق اتوبان آزادگان 
خبر داد و اعالم کرد ســارقان پیچ و مهره های چراغ را ســرقت کردند و پنج تیر در وســط و کنار 

اتوبان واژگون شدند.
آمار دقیقی از میزان ســرقت تجهیزات شهری وجود ندارد. چند ماه پیش ناصر امانی، عضو 
شــورای شــهر تهران، در این زمینه گفته بود: به  طور متوســط هر  شب دســت کم ۵۰۰ سرقت 
تجهیزات شهری در سطح شهر تهران داریم؛ دزدی های کوچکی مانند بردن دریچه های فاضالب 
یا سرقت گاردریل بزرگراه ها، چراغ های پارک یا المان های ترافیکی، تابلو های راهنمایی  و رانندگی 
و... که این دزدی های خرد آن قدر زیاد شــده که پیگیری آن دشــوار شده است؛ مگر مواردی که 
به  صورت باندی انجام می شود که پیگیری می شود؛ در غیر این صورت پیگیری ها برای پیدا کردن 
ســارقان به نتیجه نمی رسد و متأسفانه بســیاری از این سرقت ها توسط معتادان متجاهر انجام 

می شود.
در صحن پرتذکر روز گذشــته سید جعفر تشکری هاشــمی هم به آلودگی هوا و بالتکلیفی 
والدین اشــاره کرد و گفت:  میزان آلودگی هوای تهران با شــاخص حدود ۲۰۰ در شرایط ناسالم 
قرار داشــته و به مرز شرایط بحرانی رسیده؛ در صورتی که ساعت ۷:۳۰ درمورد تعطیلی مدارس 

ابتدایی شهر تهران، تصمیم گیری و نتیجه آن ساعت ۸ صبح اعالم شد.
او با بیان اینکه این خبر در حالی اعالم شد که بسیاری از خانواده ها با فرزندان خود در مقابل 
مدارس حضور داشتند و مدارس در یک وضعیت بالتکلیف قرار گرفتند، گفت: برخی از مدارس 

در را بــر روی دانش آموزان بــاز نکردند و بعضی از مدارس نیز با توجه به حضور دانش آموزان، 
نسبت به تشکیل کالس ها اقدام کردند.

ســوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای شــهر تهران، هم از گزارش حمایتی صدا و سیما از 
درخت کشی یکی از مناطق تهران گالیه کرد و گفت:  حدود دو  هفته گذشته نسبت به جابه  جایی 
غیراصولــی درختان در منطقه ۱۷ در صحن تذکری را مطــرح کردم. هنوز تذکر بنده به صورت 
مکتوب به دســت شــهردار منطقه نرسیده بود که متأســفانه به جای اینکه به صورت مکتوب 
پاســخ تذکر را ارائه دهند، با خبرگزاری فارس مصاحبه کردند و همچنین با هماهنگی سازمان 
صداوسیما اقدام به تهیه بسته گزارش خبری کردند که در این بسته خبری نشانی از کارشناسی 
دقیق وجود نداشــت و همه چیز به صورت مطلوب به تصویر کشــیده شده بود و  سازمان ملی 
صدا و سیما هم چشمش را به روی حقیقت بسته و گزارش مد نظر را در رسانه ملی پخش کرد.

نجفی ادامه داد: بیش از ۱۰۸ اصله درختی که به صورت غیراصولی و در فصل نامناســب 
جا به  جا شده است، بر اساس بررسی  و بازدید کارشناسان بنده از درختان قطع شده در منطقه که 
به همراه کارشــناس خبره و متخصص بازنشســته در این حوزه و کارشناس فضای سبز منطقه 
صورت گرفت، مشخص شــد ۷۲ اصله درخت در اجرای عملیات جابه جایی خشک شده و ۲۱ 
اصله درخت نیز وضعیت مناســبی نداشــته و به احتمال زیاد در آینده خشک خواهند شد. ۴۸ 

اصله درخت جا به جا شده و ۲۷ اصله درخت هم در وضعیت غیر مشخص قرار دارد.
محمد آقامیری هم به وضعیت عجیب بازار اجاره در تهران اشاره کرد و گفت: براساس آمار 
ســال ۹۸، ۴۳ درصد مردم تهران مستأجر بودند که در ســال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده 
است. براساس آمار رسمی دولت بیش از ۶۰ درصد هزینه های خانوار صرف مخارج تهیه مسکن 

می شود و وضعیت ناهنجاری ایجاد کرده است.
آقامیری افزود: در آذر ماه ســال گذشته هزینه های اجاره ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده که در 
پایان ســال ۱۴۰۰ و فروردین افزایش صددرصدی داشته است. مردمی که االن در تهران مستأجر 
هســتند، مستأجر کمتر از ۱۰ درصد صاحبخانه هایی هســتند که خانه دوم و سوم دارند و اجاره 
می دهند. االن وضعیت ارباب رعیتی ایجاد شده است و این حرف را با احترام به صاحبخانه هایی 
که انصاف دارند، می گویم و مالکان هر عدد و رقمی که بخواهند اجاره بها را افزایش می دهند و 

نگاهی به وضعیت مستأجر نمی کنند.
او اضافــه کــرد: دولت قبال صحبت هایی بر نظــارت بر نرخ اجاره داشــتند؛ اما کاری انجام 
نشــده است. در محالت مشــاوران امالک قیمت مسکن را باال و پایین می کنند و مشاوران امالک 
پذیرفته اند که شهرداری اگر در این زمینه کمک کند، پیش قدم می شوند تا نرخ گذاری عادالنه ای 

شود تا مردم از این وضعیت نجات پیدا کنند.
موضوع ســاختمان های ناایمن روز گذشته دوباره در صحن شورای شهر مطرح شد. مهدی 
عباسی درخصوص ساختمان های نا ایمن شهر تهران گفت: ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر در تهران 
داریم که بخشی از آنها اولویت شماره یک هستند؛ چرا که مراکز حضور مردم هستند و توقع این 
است که شهرداری به صورت ویژه به این مسئله ورود کند؛ زیرا دادستانی نیز وارد میدان شده و 
باید از این فرصت اســتفاده کند و براساس تکالیف صریح قانونی که برعهده شهرداری گذاشته 

شده، اقدام مناسب را انجام دهد.

روز گذشــته نشست آنالین «برساخت مسئله قربانیان آســیب های اجتماعی، گامی در راستای جامعه شناســی مردم مدار» به مدد انجمن جامعه شناسی برگزار شد. 
میهمان این نشســت سعید معیدفر بود که استاد جامعه شناسی در زمینه مسائل اجتماعی است. معیدفر همچنین مدیر علمی جمع آوری مقاالتی است که در کتابی با 
عنوان «گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی» به چاپ رسیده است. اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی دقیقا همان گروه هایی هستند 
که در جامعه شناسی مردم مدار روی آنها تمرکز و تالش شده مسائل شان مطالعه و بررسی شود. معیدفر در ابتدای این نشست تالش کرد تعریف مبانی جامعه شناسی 
مسائل اجتماعی و نقطه پیوند آن با جامعه شناسی مردم مدار را بیان کند. او در این زمینه گفت: «در جامعه شناسی مردم مدار، حرف از این است که هم در تولید دانش 
و هم در مداخالت اجتماعی، مردم نقشــی اساسی دارند. جامعه شناسی مســائل اجتماعی اگرچه موضوعش مسائل مربوط به مردم بود، اما در تبیین و مداخالتش از 
روند جامعه شناســی مردم مدار فاصله داشته است. به عبارتی، بیشتر گرایش های کالن به مسائل داشــته تا گرایش هایی معطوف به مردم». او در ادامه در یک روند 
تاریخی رویکردهای موجود در جامعه شناسی مسائل اجتماعی را بررســی کرد و گفت: «در جامعه شناسی مسائل اجتماعی، هفت رویکرد موجود است. شش مورد از 
این رویکردها تالش دارند در تعریف و تبیین یک مســئله اجتماعی نگاهی کالن نگر و نخبه گرایانه داشــته باشند. این شش رویکرد که از رویکردهای پایه ای و ابتدایی 

جامعه شناسی مسائل اجتماعی است، به دلیل همین رویکرد نخبه گرایانه از جامعه شناسی مردم مدار فاصله دارند. در ابتدا پنج رویکرد ابتدایی را بررسی می کنیم.

دوشنبه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۳

خبـر  ویــژه

کرونا، شبه علم و سالمت روان
یازدهمین همایش علمی ســاالنه  ســالمت روان و رسانه با 
موضوع «کرونا، شــبه علم و سالمت روان» ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت 

۱۴۰۱ به صورت وبینار برگزار می شود. 
محورهای این دوره از همایش عبارت اند از: 

۱. شبه علم و سالمت روان
۲. اعتماد اجتماعی و سالمت

۳. سالمت روان و پساکرونا
۴. اینفودمی، حقایق و افسانه ها

یازدهمین دوره این همایش امســال از سوی کرسی یونسکو 
در زمینــه ارتباطات و علــم و فناوری برگزار می شــود. رئیس 
همایش دکتر هادی خانیکی، دبیر علمی دکتر مجید صادقی و 

دبیر اجرایی سرکار خانم آیلین مردان پور هستند. 
این همایش طی ۱۰ ســال گذشــته، هر سال از سوی کرسی 
یونسکو در آموزش سالمت و انجمن علمی روان پزشکان ایران 

برگزار شده بود. 
همایشی که محور و مبنای انتخاب موضوعات آن پرداختن 
به مســائل مهــم و مغفول مانده حوزه  ســالمت روان از منظر 
علمی و اجتماعی با نگاهی بر نقش رســانه ها و علم ارتباطات 

و فناوری در این زمینه است. 
طی دو سال اخیر و با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور 
و اولویــت اهــداف برگزارکنندگان همایش یعنی پیشــگیری و 
ارتقای ســالمت جامعه، همایش به صــورت وبینار و از طریق 

وب کنفرانس Big Blue Button برگزار می شود.

دریـچه

سویه های ُامیکرون خطرناک نیست
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفــت: واریانت های امیکرون 
خطرناک نیســت و به صورت عفونت مجدد در افرادی که قبال کرونا 
گرفته اند و واکسن نزده ها، ایجاد می شود و نمی تواند مرگ آور باشد. 
براساس اعالم رسمی و جمع بندی رئیس سازمان جهانی بهداشت، 
خطر کرونا همچنان به عنوان خطری جدی برای سیســتم سالمت 
تلقی می شود و این سازمان کماکان کرونا را به عنوان آتشی توصیف 
می کند که شــعله های آن می تواند در نظام سالمت سوزاننده عمل 
کند. ســازمان جهانی بهداشت درباره شیوع ســویه جدیدی به نام 
«XE» هشدار داد و اعالم کرد: این سویه مسری تر از دیگر سویه های 
 ۱.BA ویروس کروناســت؛ چون ترکیبی جهش یافته از دو زیرســویه
(سویه اصلی امیکرون) و BA.۲ اســت. XE ترکیبی جهش یافته از 
دو زیرســویه BA.۱ و BA.۲ است که قدرت انتقال آن ۱۰ برابر بیشتر 
از ســویه امیکرون پنهان کار یا BA.۲ اســت. BA.۲ به دلیل قابلیت 
انتقال پذیــری باالیی که دارد، جزء انــواع نگران کننده در نظر گرفته 
شده است. زیرسویه XE برای اولین بار در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ میالدی در 
انگلیس شناسایی شد، سپس بیش از ۶۰۰ مورد ابتال به این زیرسویه 
در کشور ذکرشده ثبت شد. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: واریانت های امیکرون در حال تغییر و چرخش هستند 
و به تازگی نیز واریانت جدیدی از این ســویه در آفریقای جنوبی بروز 
یافته و خطر بیماری زایی بیشــتری دارد اما کشنده نیست. او اظهار 
کرد: در ایران این واریانــت جدید به صورت پیک بروز نیافته و موارد 
ابتالی افراد به آن بسیار کم بوده و جای نگرانی نیست. این متخصص 
بیماری های عفونی تصریح کرد: این واریانت جدید امیکرون معموال 
به صورت عفونت ویروســی بوده و در افرادی که قبال کرونا گرفته اند 
و کسانی که واکسن نزده اند، بروز می یابد و نمی تواند مرگ آور باشد. 
مردانی تأکید کرد: با توجه به اینکه آمار مرگ ومیر در کشــور بســیار 
کاهش یافته و شهر قرمز کرونایی نداریم اما کرونا تمام نشده و هنوز 
این بیماری ادامه دارد، از کســانی که هنوز دزهای مختلف واکســن 
کرونــا را دریافت نکرده اند، می خواهیم نســبت به تزریق آنها اقدام 
کنند و رعایت شیوه نامه های بهداشــتی به ویژه استفاده از ماسک و 
حفظ فاصله گذاری اجتماعی ضروری است. این استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: اگر همچنان مردم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را دنبال کنند و زمینه برای ابتال یا بستری ناشی از کرونا را 
فراهم نکنند و مهم تر از همه واکسیناسیون جدی تر گرفته شود، دیگر 
نمی توان انتظار داشت که سویه های جدید وارد کشور شود یا اگر هم 
وارد کشور شــد مانند امیکرون مشکالت کمتری را به دنبال خواهد 
داشــت. کاهش آمار روزانه مرگ ومیر کرونایــی نیز با تعداد افرادی 
که از گذشته در بخش های مراقبت های ویژه بستری هستند، مرتبط 
بوده و به عبارتی دیگر ته مانده های آی ســی یو هستند و اینکه مردم 
به خوبی اصول بهداشــتی را مورد توجه قرار می دهند و نقش مهم 

واکسیناسیون، در کنترل و مدیریت کرونا بسیار تأثیرگذار بوده است.

واکنش آموزش وپرورش به انتشار 
فیلم تنبیه یک دانش آموز

ایســنا: مدیر روابط عمومی آموزش وپرورش اســتان فارس، با 
تأیید محتوای فیلم منتشرشــده از تنبیــه بدنی یک دانش آموز 
توســط یک معلم، به تشــریح موضوع پرداخت و بر حساسیت 

باال در این موارد و پیگیری جدی چنین موضوعاتی تأکید کرد.
حمیدرضا شــعبانی گفت: حوالی ظهر روز شنبه ۱۷ اردیبهشت 
در کالس پایه دهم دبیرســتان ناصریان شــیراز، یکــی از معلمان، 
دانش آمــوزی را تنبیه کرده که فیلم آن شــامگاه شــنبه، در فضای 
مجازی منتشر و موجب واکنش اجرایی سریع آموزش وپرورش شد.

شــعبانی با بیان اینکه موضوع اول وقت یکشنبه ۱۸ اردیبهشت 
از طریق آموزش وپرورش ناحیه ۲ شــیراز، مورد پیگیری قرار گرفت، 
گفت: براســاس بررســی های اولیه، معلم مربوطه طی تماســی با 
دانش آمــوز، از وی دلجویی کرده و موضوع به صلح و ســازش بین 
معلم و شاگرد انجامیده است. این مقام مسئول در عین حال ضمن 
تأکیــد بر اینکه تنبیه بدنی، شــأن دانش آمــوز و معلم، جزء خطوط 
قرمز آموزش وپرورش اســت، گفت: با توجه به اینکه رفتاری خالف 
قانون حادث شده، موضوع قاعدتا پیگیری و دنبال می شود. شعبانی 
با بیان اینکــه در اولین فرصت، معلم و دانش آموز فراخوان شــده 
و شــرح ماجرا دریافت و مســائل به شــکل قانونی دنبال می شود، 
گفت: آموزش وپرورش فارس، همواره به دنبال حفظ و ارتقای شأن 
دانش آموزان و معلمان تالش هایی را انجام داده است. مدیر روابط 
عمومی آموزش وپرورش فارس خاطرنشــان کرد: ما امیدوار هستیم 
که با انجام و تســری رفتارهای پیشــگیرانه، در آینده شــاهد چنین 

رخدادهایی در محیط های آموزشی نباشیم.

روز پرتذکر شورای شهر تهران
پشت پرده سرقت های هوشمند پایتخت
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نگاه سعید معیدفر   به کنشگری اجتماعی در مقابل جبر ساختارها
مسئله اجتماعی از سوی ما ساخته می شود


