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  مقدمه
وامل خطر و محافظ اين  ع  اجتماعي، نيازمند شناساييهاي  پيشگيري از آسيب براي  ريزي  ي و برنامه ارذ گسياست

ها در محيِط اقدام،  به شبكه ارتباطي اين عوامل، اهميت هر يك و روند تغييرات آن آسيب هاست تا پس از آن،  
  دي اهاي متمز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد طي سال هاي اجتماعيِ مرك از آسيبمعاونت پيشگيري    .آگاهي يافت

هنگي  ششم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرقانون برنامه پنجساله    ٨٠لف ماده  از بند ا  ٤جزء  احكام  بر اساس  و  
ساماندهي اطالعات   با هدفتم و ساير اسناد باالدستي،  هاي كلي برنامه پنجساله هفجمهوري اسالمي ايران، سياست

كننده آسيب تعيين  و  اجتماعي  آن  هاي  كشورهاي  طراحي،    ، در  پياده ضمن  و  رصد  تدوين  ملي  برنامه  سازي 
آن (سراج) و راه    كنندة هاي اجتماعي و عوامل تعييناندازي سامانة رصد آسيبهاي اجتماعي، اقدام به راه آسيب

طرح  نفر و    ٤٧٢٠٠٠بر روي  پيمايش ملي  ه است. در همين راستا، چهار  هاي ملي و استاني نموداندازي دبيرخانه 
تدوين  مديريتي، ملي و استاني    گزارِش  ٢٠٠بالغ بر  نفر به اجرا در آمده،    ٦٥٨٠٠روي    ت پنهان بربرآورد جمعي

 هايكننده تبط با آسيب هاي اجتماعي و تعيين سازماني مر ون و برسازماني هاي ثانوية درون شده و اطالعات و داده 
تر  اساس، به منظور شناسايي هر چه دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است؛ بر اين  مزبور  ها ذيل برنامه  آن

  فرهنگي، هاي جغرافيايي،  با در نظر گرفتن ويژگيها (هاي اجتماعي در مراكز استانعوامل خطر و محافظت آسيب
هاي اجتماعي با استفاده  هاي استاني آسيبكننده تاريخي و اجتماعي شهرستان مورد مطالعه)، برنامه احصاء تعيين

  گردد. ابالغ ميكيفي به شرح ذيل تدوين و جهت اجرا توسط مشمولين  از روش هاي پژوهش 
  

  كلياتاول: فصل 
 ) تعاريف و مفاهيم١ ماده

ي از  كه به تعداد  )همچون مصرف مواد (  (همچون فقر) يا الگوهاي رفتاري   به شرايط اجتماعي:  مسئله اجتماعي
يك نگراني عمومي و نيازمند اقدامي جمعي    مردم، آن رابل توجهي از  و تعداد قازنند  مي   جامعه آسيب  افراد يك 

 يند.دانند، مسئله اجتماعي گو مي 

هنجار  از   عدول است (رفتار رفتاري هاآن تظاهر مهم ترين كهاجتماعي   مشكالت از دسته : آناجتماعي آسيب
اند،  شده   گوناگوني تقسيم دسته هاي  به مختلف منابع در و داشته مختلفي اجتماعي اشكال هاياجتماعي). آسيب

  جرائم گنجاند.  سايرجنسي و  انحرافات و فحشامقولة خشونت، اعتياد،  چهار در توانرا مي هاآن همة اما
  عوامل خطر و محافظي   از  دسته  آن ،  كنندهتعيين   عوامل  از  منظور  ،راهنماي عمل  اين  در:  كننده عوامل تعيين 

،  اقتصادي  وضعيت از عبارتند  عوامل اين از برخي دهند؛ مي   قرار  خود ثيرتأتحت   را اجتماعي هايآسيب  كه  هستند 
تاهل و    وضعيت  خانوادگي،  و  اجتماعي  هاي  حمايت  دريافت  ميزان  سن،  تحصيالت،  سطح  فرهنگي،  و  اجتماعي

 غيره 

با   مرتبط  هايداده  مداومتفسير   و تحليل   آوري، مند براي جمع فرآيندي نظام :  اجتماعي هايبآسينظام رصد  
  اقدامات انجام شده  و ارزشيابي هاي مرتبط اجراي برنامه  طراحي ومسائل و آسيب هاي اجتماعي با هدف 
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بدون  مصاحبة  ساختاريافته و  مصاحبة  دو حد نهايي  بين    يافتهساختارنيمه   ةمصاحب:  نيمه ساختار يافته  ةمصاحب
است و البته    هاالتي از پيش تعيين شد ؤپروتكل مصاحبه شامل س در اين نوع از مصاحبه،  گيرد.  ساختار قرار مي 

  . مطرح كند را  تواند در خالل مطالعه نيز سواالت جديدي  پژوهشگر مي 
اوضاع    هستند   انيكس  :مطلعين از  افراد    آگاه   طريقي   به اجتماعي  احوال  و  كه  اين    به طور   انخودش يا  هستند؛ 

 اند.شنيده در خصوص اين رويدادها    و يا مستقيماً   اند بوده   فرهنگي ي اجتماعي، سياسي و  مستقيم شاهد رويدادها
امور اجتماعي فعلي و در  معاون  (  استانداريهايي نظير  دستگاه نمايندگان  مطلعين شامل    راهنماي عملدر اين  

، نيروي انتظامي، پزشكي  )معاون قبليمعاون فعلي و در صورت امكان،  (  فرمانداري،  )معاون قبليصورت امكان،  
ها،  دانشگاهاجتماعي، معاونت پژوهشي    آموزش و پرورش، پليس دادگستري، دادستاني،  سازمان بهزيستي،  قانوني،  

  .  هاي غيردولتي هستند نمايندگان سازمانو ائمه جماعات  ،هاي علميهسيج، حوزه ها، بمعاونت اجتماعي شهرداري 
ت،  در مورد ادراكاافراد    در آن ازكوچك اما متنوع از نظر جمعيتي است كه    گروهي   وه متمركز گر  :گروه متمركز

نگرش  و  باورها،  مي   هايشانعقايد،  حالت،  شودسؤال  اين  در  مي ؛  پرسيده  تعاملي  گروه  يك  در  و  شود  سؤاالت 
در اين    و عقايد و نظرات خود را ابراز كنند.   توانند آزادانه با اعضاي ديگر گروه صحبت كنند كنندگان مي شركت

هاي غيردولتي و كارشناسان هاي دولتي، كارشناسان دستگاه گروه متمركز شامل كارشناسان دستگاه   راهنماي عمل 
  د.هستن مستقل دانشگاهي

به كمك    تا   وهي ميان كارشناسان و خبرگانبراي ارتباط گرمند  ب چارچوو   روش ساختاريافتهيك    : روش دلفي
شرايط تصميم   بتوانند آن   در  تحليل  و  دهن ابهام گيري  انجام  ممكن  خطاي  حداقل  با  براي    تكنيك د.  را  دلفي 

  ت.استفاده اس گيري قابل هاي تصميم ترين شاخص«شناسايي» و «غربال» مهم 
  

  اهداف )٢مادة 
  هدف كلي

  ها مراكز استان در  هاي اجتماعياستاني آسيب ي كننده هااحصاء تعيين
  

  اهداف اختصاصي 
 ها هاي اجتماعي در مركز استان هاي محافظ و خطر آسيب تعيين مؤلفه  . ١

 ها استان در مركز هاي اجتماعي هاي محافظ و خطر آسيب تعيين اهميت، گستردگي و شدت مؤلفه  . ٢

 هادر مركز استان هاي خطر و محافظ آسيب هاي اجتماعي همبستگي بين مؤلفه  - يترسيم شبكه علّ . ٣

  
  ساختار اجرايي فصل دوم: 

  استان  ) كميتة٣مادة 
  كميته ضاي اع الف)



 4 

 پيشگيري و درمان اعتياد استان (رئيس كميته)  توسعة معاون   . ١

 رصد آسيب هاي اجتماعي در استان  كارشناس مسئول برنامة . ٢

 حوزه حراست استان نمايندة . ٣

 توسعه مديريت و منابع استان نمايندة حوزة  . ۴

  
  ) وظايف كميته ب

 كشور ارچوب قوانين  در چ  راهنماي عملاين    ٤ماده    الف   هاي موضوع بند انتخاب مجري بر اساس شاخص . ١

 نظارتي استان وين شاخص و برنامةتد  . ٢

   راهنماي عملاين   ٥بررسي و تاييد مراحل مرتبط مندرج در ماده   . ٣

 و ساير ضوابط ابالغي  راهنماي عملن  كشور، مقررات اييح برنامه در چارچوب قوانين  اجراي صحنظارت بر   . ۴

كز توسعه  هاي اجتماعي مررنامه به معاونت پيشگيري از آسيبارسال صورتجلسات و گزارش روند اجراي ب . ۵
 بهزيستي كشور  ان اعتيادپيشگيري و درم

در  استان  آسيب هاي اجتماعي    رصد ن به همراه كارشناس مسئول برنامة  استاحضور رئيس كميتة  :  ١تبصره 
  جلسات توجيهي و هماهنگي كشوري الزامي است

 . باشد الزاماً مي بايست معطوف به شهرستان مركز استان  ٥: انجام فرآيندهاي موضوع ماده ٢تبصره 

  
  مجري برنامه  )٤ مادة 

  مجريانتخاب هاي الف) شاخص 
و  يردولتي  دولتي و غ  پژوهشيعلمي و  و مراكز    هاها، پژوهشگاه، انديشكدههادانشگاه مجري مي بايست از   . ١

 انتخاب شود.  داراي شخصيت حقوقي مستقل

 علوم اجتماعيكيفي در حوزة  موثر در اجراي پژوهش هاي   داراي سابقة . ٢

 مرتبط  رشته هاي   حداقل تحصيالت كارشناسي ارشد ي نيروي انساني با دارا . ٣

  ٥براي اجراي بند هاي ب و ج ماده  هاي تسهيلگري  تجربه و مهارت  نيروي انساني داراي  برخورداري از   . ۴
   راهنماي عمل ينا

هاي مطالعه   . ۵ روش  بر  عملي  و  علمي  كامل  مصاحبه كيفي  تسلط  اجراي  زمينة  در  ويژه  عميق، به  هاي 
 گروهي متمركز و روش دلفي  هايبحث

اين    ٥برخورداري از نيروي انساني داراي توانايي و سابقه مصاحبه هاي كيفي براي اجراي بند الف ماده   . ۶
   راهنماي عمل

  
  ) وظايف مجري ب



 5 

با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و    راهنماي عملاين    ٥اجراي دقيق فرآيند اجراي برنامه موضوع ماده  .١
 اخالقي مرتبط  -ضوابط علمي

 هاآن و تحليل گروهي متمركز و گروه دلفي   هايبحثها، مصاحبه شده در   مطرح ثبت اطالعات  .٢
مصاحبه ها و جلسات و    مكتوب فايل ، و شركت كنندگان در جلسات   : ثبت اطالعات شامل : ليست مصاحبه شونده ها١تبصره

 صورتجلسات 

مجري موظف است ضمن توشيح پيمان منع افشاء اطالعات، نسبت به حفظ محرمانگي اطالعاتي كه به   .٣
 صورت مستقيم يا غير مستقيم از اجراي اين فعاليت حاصل مي شود اقدام نمايد.

بر عهده  هرگونه پاسخگويي و جبران خسارت قان .۴ اطالعات  افشاء  يا  از خروج  وني، مالي و كيفري ناشي 
 مجري مي باشد.

راهنماي  اين    ٥تعيين يك تسهيلگر و در صورت نياز يك كمك تسهيلگر در اجراي فرآيند بند ب و ج ماده   .۵
   عمل

  فرآيند اجراي برنامه )٥ادة م
 با مطلعين   عميق  انجام مصاحبةالف) 

مورد تاييد كميته استان  با اخذ مجوز كتبي مصاحبه گري از سوي حوزه  تعيين يك نفر  مصاحبه گر   . ١
 حراست بهزيستي استان

   به صورت نيمه ساختاريافتهترجيحًا مصاحبه طراحي  . ٢

د  ئيتوسط مجري با تا  هاي الزم و انجام هماهنگي  مصاحبه   اجرايجهت  ودن ليست مطلعين  نممشخص   . ٣
 كميته استان

 با تاييد كميته استان ه)در دفتر كار مصاحبه شوند مشخص نمودن مكان مصاحبه (ترجيحًا   . ۴

   ايدقيقه   ٩٠حداكثر در يك بازة زماني   با هر مطلع مصاحبه  اجراي . ۵

 نهايي   تدوين گزارش ها، تحليل اطالعات و سازي مصاحبه پياده . ۶

 ارائه گزارش نهايي به كميته استان . ٧

 
 با كارشناسان  هاي متمركزگروه برگزاري جلسات ب) 

 جهت راهبري جلسات  تعيين يك تسهيلگر و يك كمك تسهيلگر . ١

هر گروه  در    )و دانشگاهي  مستقل  ،از كارشناسان متخصص (دولتي، غيردولتي  حضور حداقل هشت نفر . ٢
با تاييد كميته    يا گلوله برفيفمند  هد هاي غيرتصادفي نظير روش  از طريق روش   كه  الزامي است  متمركز
 انتخاب مي شوند.استان 

سرماية  براي مثال:  هاي اجتماعي  تشكيل حداكثر پنج گروه متمركز براي پنج حوزه از مسائل و آسيب  . ٣
  روابط مربوط به دو جنس،  نحوه تحصيل درآمدهاي كاذب و غير قانونياعتياد،  ،  خشونتانواع  اجتماعي،  

   و .....



 6 

برگزاري    نمودن مشخص   . ۴ كردن مقدمات  زمان  به كميته    برگزاري جلسه جلسه و فراهم  قبلي  اطالع  با 
 جهت حضور در جلسات گروه هاي متمركز استان و دعوت از كميته مزبور 

تبصره: شركت نماينده حوزه حراست و كارشناس مسئول طرح استان در جلسات متمركز ضروريست و بدون  
 ند داشت. جلسات رسميت نخواهحضور نامبردگان 

جزء ب    ٢ساعته با حضور افراد موضوع بند   ٥و حداكثر    ٣تشكيل جلسه براي هر گروه متمركز  حداقل   . ۵
 راهنماي عمل اين  ٥ماده  

 تدوين گزارش ، تحليل اطالعات و  ازي نظرات كارشناسانس پياده . ۶

 ارسال و تحويل گزارش تدوين شده به كميته استان  . ٧

 
 متخصص و خبره با افراد  دلفيبرگزاري جلسة ج) 

 جهت راهبري جلسهيلگر و يك كمك تسهيلگر تعيين يك تسه . ١

براي برگزاري    هاي اجتماعيدر زمينة آسيب  نظرصاحب متخصص و  نفر از افراد    ٢٠دعوت و حضور حداقل   . ٢
 يك جلسه هشت ساعتة يك روزه 

 به ويژه بررسي آن از نظر تناسب كلمات و عبارات و نداشتن ابهام و ايهام  هاپرسش  صحيح تدوين . ٣

 نظر براي افراد متخصص و صاحبها پرسش  ارائه . ۴

 جلسه همان در  هافت و برگشت پرسشنامه ر . ۵

 نظر ي افراد متخصص و صاحبهابندي پاسخجمع . ۶

 جلسه نهايي آماده سازي گزارش  . ٧

 كميته استان  ارسال گزارش نهايي . ٨

 
  د) گزارش  نهايي عوامل تعيين كننده آسيب هاي اجتماعي استان (مركز استان)

از بند    ٧جمع بندي گزارش نهايي مصاحبه گر توسط مجري به صورت مكتوب(گزارش هاي موضوع  جزء   . ١
 )راهنماي عمل ٥الف ماده  

جمع بندي گزارشات نهايي گروه هاي متمركز به صورت مكتوب توسط مجري(گزارش هاي موضوع  جزء   . ٢
 ) راهنماي عمل  ٥از بند ب ماده  ٧

از بند ج    ٧جمع بندي گزارشات نهايي دلفي به صورت مكتوب توسط مجري(گزارش هاي موضوع  جزء   . ٣
 ) راهنماي عمل ٥ماده  

در قالب گزارش نهايي عوامل    راهنماي عملاين    ٥و ج ماده  تهيه گزارش نهايي از سه مرحله الف، ب   . ۴
 تعيين كننده آسيب هاي اجتماعي استان (مركز استان) 

 
  بندي برنامه ) جدول زمان٦ مادة 
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تعيين   اجراي احصاء  آسيب هاي  كنندهبرنامة  دورة  استاني  يك  قالب  در  اجتماعي  ذيل    پنجهاي  شرح  به  ماهه 
  شود.  بيني مي پيش

  

  هافعاليّت
  زمان الزم براي اجراي فعاليّت

  فرد مسئول 
١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  براي  انتخاب مجري واجد شرايط
  اجراي طرح 

  كميته استان                         

  مطلعين  با  عميق  مصاحبة  انجام
  استاني

  مجري طرح                         

  هايگروه  جلسات  برگزاري
  با كارشناسان متمركز

  مجري طرح                         

  افراد  با   دلفي  جلسة  برگزاري
  و خبره متخصص

  مجري طرح                         

طرح نهايي  گزارش  و    تدوين 
  كميته استان ارسال آن به 

  مجري طرح                         

  مي باشد.  ١٤٠١لغايت اسفندماه سالبرنامه از آبان   اجراي***
  مقررات كلينظارت و  -فصل سوم

  ) نحوة نظارت٧مادة 

ند  آن موظف كنندةآسيب هاي اجتماعي و عوامل تعيين  برنامه رصد مسئول كارشناس معاون پيشگيري و   . ١
و پس از طرح    كميته استان اعالمبه  را  ، گزارش نظارت خود  اجراي برنامهتخلف در  مشاهده  در صورت  

 د.نارائه نماي معاونت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور  به مراتب را   ،لهمسئ
مسئول طرح در استان  توسط كارشناسان  ها در استان  كننده ها بر اجراي برنامة احصاء تعيين نظارت كلية   . ٢

 پذيرد.صورت مي بر اساس شرح وظايف و فرآيندهاي اجرايي اين راهنما 
را ظرف مدت    راهنماي عملني بر عدم اجراي صحيح مفاد اين  موظف است گزارشات مب  كميته استان . ٣

 روز كاري مورد بررسي قرار داده و تصميمات الزم را در چهارچوب اختيارات خود اتخاذ نمايد.  ١٠حداكثر  
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كارشناس مسئول  و  استان  معاون محترم پيشگيري    بر عهدة  راهنماي عملصحيح اين    اجراي نظارت بر   . ۴
 . است در استان  آن  كنندةآسيب هاي اجتماعي و عوامل تعيين   برنامه رصد 

 
  ) مقررات كلي ٨مادة 

  مديريت   قانون  ٧  ماده  موضوع (  اجرايي   دستگاه  كارمندانِ  توسط   راهنماي عمل  اين   مفاد   صحيح  اجراي  عدم . ١
  تخلفات   به  رسيدگي  قانون   ٨  ماده  ٩  بند   موضوعِ (   مافوق   مقام  دستورات  از  تخطي  حكم  در  )كشوري  خدمات

 باشد. مي  اداري  تخلفات زمره  در  و  بوده) اداري
عمل  اين   مفاد   صحيح   اجراي   مسؤليت  . ٢ عهدة   استان  در   راهنماي  پيشگيري    بر  محترم  و  استان  معاون 

  به   مربوط  موارد  در   استآن    كنندةآسيب هاي اجتماعي و عوامل تعيين   كارشناس مسئول برنامه رصد 
 . بود خواهد  پاسخگو خصوص  اين در جزيره  بهزيستي  اداره رئيس  كيش،  جزيرة

 اعتبار   بازگشت  يا  هدر رفت   نتيجه   در  و  اعتبارات  صحيح  كرد  هزينه  عدم  درخصوص  پاسخگويي  مسؤليت . ٣
  ادارة   رئيس   كيش،  جزيره   به   مربوط   موارد   در.  بود   خواهد   استان   پيشگيري معاون محترم    عهده   بر   خزانه   به 

 . بود خواهد  پاسخگو خصوص اين در  جزيره  بهزيستي
  قصور   و  تخطي  هرگونه  و  بوده  االجرا  الزم  ها  استان  بهزيستي   ادارات  توسط   راهنماي عمل   اين  مفاد   كليه . ۴

 . بود خواهد  متخلفين براي قانوني پيگرد موجب آن  مفاد  اجراي از
به   . ۵ برنامه استاني موظف  اجراي كلية تصميمات  معاون محترم پيشگيري و كارشناس مسئول  تبعيت و 

معاونت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد   غي از سوي  ابال  صادرة
 مي باشند. سازمان  بهزيستي كشور  

 . ضروريست راهنماي عمل اين اجراي  در  كشور  جاري  مقررات و  قوانين  كليه  رعايت . ۶
  
  

    محل تأمين اعتبار و بودجه) ٩مادة 

با عنوان فعاليت  ١٩٠٣٠٥٨٠٠٠برنامه     ١٣١٥٠٠توسط سازمان بهزيستي كشور و از محل رديف    اعتبار اين فعاليت
  گردد. » تأمين مي آسيب هاي اجتماعي گزارش  «رصد و 

  
توسط دبيرخانه رصد آسيب هاي  اجتماعي طراحي  تبصره    ٤ماده و    ١٠  فصل و  ٣  اين راهنماي عمل در  )١٠ماده  

قابل بازنگري مي باشد و    و تدوين گرديده و نياز توسط دبيرخانه مزبور  ابالغ  در صورت  تاريخ  دبير    از سوياز 
 دبيرخانه ملي رصد آسيب هاي اجتماعي براي مشمولين الزم االجراء خواهد بود. 


