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Abstract 

This study is aims at identifying and prioritizing the social problems and harms 

in Ilam the province. The approach adopted is qualitative and in term of purpose 

it is categorized as an exploratory research which has been conducted by means 

of Delphi method. The statistical sample consisted of 40 specialists and experts 

of the province who were selected through purposive sampling and the data were 

collected and analyzed in three successive stages. Findings indicate that, from 

experts’ standpoint, some problems such as poverty, inflation and livelihood 

troubles, unemployment of educated people, partisanship, low level of 

institutional trust, negative individualism, feelings of discrimination and 

injustice, drug addiction, social indifference, rising the age of marriage and 

celibacy, low level of social tolerance, suicide, street anger, divorce and 

collective conflict are of high priority. The results indicate the high importance 

and priority of the economic issues as the first and before the social ones and 

most of the issues in the province are related to the social and cultural 

macrostructure of society. 
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 چکیده

های اجتماایی ر  اساتاا ایا       بندی مسائل و آسیب پژوهش، شناسایی و اولویت هدف این

تحقیقاات  ی  از لحاظ هدف ر  حیطه است.  ویکرر این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بوره و

ی آماا ی   شور که با استفاره از تکنیک رلفی انجا  شده است. نمونه بندی می اکتشافی رسته

گیری هدفمند انتخاب  نفر از متخصصاا و خبرگاا استاا است که با استفاره از نمونه 04آا 

های تحقیا،، حااکی    ها نیز ر  سه مرحله، گررآو ی و تحلیل شده است. یافته اند و راره شده

هاا،   کارره  لیتحصا  یکاا  یب، تو   و تنگنای معیشتی، فقرر  اولویت رانستن مسائلی نظیر  از

 اریا ایتیدالتی،  یو ب ضیتبع احساس، فررگرایی منفیی، نازل بورا ایتمار نهاری، بازی پا ت

ساط  پاایین مادا ای    تجارر،  سان ازروا  و   باار فتن ی، اجتماای  تفااوتی  یب، به موار مخد 

ی از ریادگاه خبرگااا اسات. نتاای      جمعا   نازاع ، ط قخشم خیابانی، ی، خورکش، اجتمایی

ی اهمیت بار و اولویت مسائل اقتصاری و سپس اجتمایی بوره و بیشتر   رهنده تحقی،، نشاا

 است.  مسائل استاا مربوط به ساختا  ک ا اجتمایی و فرهنگی جامعه
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هوبیانمسئلهمقدم

هر نوع عمل فردی یا جمعی که در چارچوب اصوو   » به  شناسی در ادبیات جامعه
عمول جمعوی رسومی و ریررسومی جامعوه ماول فعا یو          اخالقی و قواعد عوا  
گیرد و در نتیجه با منع قوانونی و یوا قواخ اخالقوی و اجتمواعی       کنشگران قرار نمی

زموانی ر    و (1931)عاودا هیی    شوود  آسیب اجتمواعی گتتوه موی   « شود روبرو می
زندگی بخشی از افوراد جامعوه از لا و  طایعوی      روند معمو  ،د که طی آنده می

گیرد و وجدان جامعه از ایو  وعوعی ،    و لا   بیمارگونه به خود می شده خارج
تنیوا از نرور   طوال  در ایوران نوه     مولالا ای دارد.  الساس نامطهوب و نگران کننوده 

 ی ههئیوک مسو  ن بوایی آ نور   بوه د یول   ، بهکوه  شوود  تهقی مییک آسیب فرهنگی 
با فراتر رفوت  از یوک موقعیو      وقتی کهیک آسیب اجتماعی  .س ه نیز اجتماعی

در ایو    شوود.  اجتماعی تاودیل موی   ای ههئبه مس ،کند مادود به کل جامعه سرای  
فراهم را بروز باران  ی زمینهشده و ساختار کهی جامعه به چا ش کشیده  ،وععی 

هوای اجتمواعی را فوراهم     ی وقوع آسیب تواند زمینه ی اجتماعی می . مسئههدورآ می
 به هم 1ی اجتماعی هر مسئهه .یس ن یاجتماع بیآس معاد  همیشه  ی ا زامااو کند،

 فراوانوی  عوامول  و شود می تهقی معضل اجتماعی یک هم و فردی مشکل یک عنوان

طوور  بوه  »شووند.   آن موی  پیودایش و گسوتر    منجر به یکدیگر، با متقابل ارتااط در
د که تعوداد  ونش  یتصور م یاجتماع یها  یععبه عنوان و یاجتماع سائلمعمو ، م

 «نووددان یبووه اصووال  موو  منوودازینامناسووب و ن آنیووا را رانگوو مشوواهدهاز  یادیووز
(Kendall, 2018) آوری،  رنوو »ی اجتموواعی را  هووای مسووئهه و برخووی هووم، م  تووه

                                                                                                                                 

1. Social Problem 
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ی  اندیشانه، وجوود گوروه اقودا  و اراده      عاسازی، کنش چارهنامطهوبی  شرایط، مد
توان گت  که هور کودا  از    . بر ای  اساس، می(Horsfall, 2018) دانند می«لل مسئهه

انود کوه    جوامع انسانی بنا به شرایط و وععی  خاص خوویش بوا مسوائهی مواجوه    
عمهکرد نیادها و نیز ارتااط آنیا با سوایر جواموع دارد.   عمدتاا ریشه در ساختارها و 

جوامع بنا به وععی  اجتماعی، فرهنگوی، سیاسوی و اقتصوادی      ذا هر کدا  از ای 
نیازمنود بررسوی    شووند کوه   مسائل اجتماعی روبرو موی  اشکا ی از خاص خویش با

جتماعی در کنش و هم افزایی انواع مسائل ا دقیق و عهمی آنیا هستند. به د یل برهم
ی واقعی لیات اجتماعی و روابط پیدا و پنیان ای  مسوائل بوا یکودیگر و    ها عرصه

نقشی که متراکم و تهناار شدن آنیا در گستر  و وخیم شدن آثوار و پیامدهایشوان   
برای جامعه دارد، بررسی و شناخ  آنیا عروری اسو . زیورا خسوارت وارده بور     

ها و مسائل اجتماعی، نرا  اجتمواعی را   پیکر جامعه و نیادهای آن از جانب آسیب
هوای اصوهی خوود مواجوه       در سطو  کالن با کژکارکردی و ناتوانی در ایتای نقش

های عمومی کنشوگران اجتمواعی را بوه      ساخته و در سطخ خرد نیز افزایش نگرانی
آیندی مسائل اجتماعی در یک  ، تعاطی و هم همراه دارد. تداو ، ماندگاری فرساینده

شوود و هوم    ه، هم موجب فرسایش روانی و کاهش اعتماد به نتس افوراد موی  جامع
گور جامعوه را     های اجتماعی و نیادهای هودای    تخریب اعتماد اجتماعی به سازمان

سوازد. چنانکوه نتوای      در پی دارد و اوعاع جامعه را با باران اجتماعی روبرو موی 
هوای اجرایوی،     ت سوازمان هوا، گزارشوا   های مهی، عناوی  فراخوان هموایش  پیمایش

ی ایوران از  اواو وجوود،     دهند کوه جامعوه   برداش  عمومی جامعه و ... نشان می
گستره و تعدد مسائل و آسیایای اجتماعی در وععی  مناسای قرار ندارد و شرایط 

هوای اجتمواعی    های مناسای را برای بوروز، بازتو یود و شویوع آسویب     موجود زمینه
 های ماورو  و ریربرخووردار   از استان نیز به عنوان یکی  استان ایالکند.  فراهم می
هوایی نریور سواخ  جمعیتوی جووان و وعوعی  خواص         ویژگوی »به د یل  کشور

ی  و تجربوه  (1931بخوارایی    &ا هیوی   )فوی   «جغرافیایی منزوی و مورزی بوودن  
عهیوه ایوران بوا مسوائل      تخریب زیرساختیای آن در جریان جنو  تامیهوی عورا    

اجتماعی متعددی دس  به گریاان اس . مارز اسو  کوه وجوود و تعودد مسوائل      
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هوای   نماید. کماودها و نارسوایی  ایجاد می ی جامعه مانع بر سر راه توسعه ،اجتماعی
ی  های گوناگون، انعکاس پر دامنوه  ی مورد مطا عه در لوزه عینی موجود در جامعه

هووای ماهووی، مجووامع عمووومی و برگووزاری  و رسووانه مسووائل اسووتان در مطاوعووات
های مختهف در سا یای اخیر در اسوتان بیوانگر    های مختهف توسط دستگاه همایش

وجود، بروز و برساخ  مسائل اجتمواعی در اسوتان اسو  کوه خوود را در قا وب       
ا اته در ایال  همچون سوایر  دهد.  ها و افکار عمومی جامعه نشان می ادعاها، گتتمان

های مختهف اجتماعی فعا یو  نمووده و     های مختهف در لوزه  کشور، سازمان نقاط
هوای اجتمواعی     های آنیا صرف مقابهه با مسوائل و آسویب    بخشی از منابع و بودجه

ها نه تنیوا    های مرتاط، نر  بسیاری از ای  آسیب  شود. اما عهیررم تال  سازمان  می
ی ای   ی متقوده اند. شاید بتوان لهقه گرفتهکاهش نیافته بهکه سیر صعودی به خود 

ناکارآمدی را عود  شوناخ  صوایای از مسوائل اجتمواعی اسوتان و نیوز فقودان         
هوای   هوای متوو ی پیشوگیری از آسویب      بندی آنیا دانس . برخی از سازمان  او وی 

هوا متمرکوز نمووده و      اجتماعی، تمامی توجه خود را بر تعوداد معودودی از آسویب   
از ایو  رو  هوا و مسوائل اصوهی اسوتان ندارنود.        شناخ  مناسای از آسویب التمایا 

فراوانی، تعدد، تنوع و گستردگی مسائل اجتماعی در استان و فقدان اجماع مودیران  
بنودی   و متخصصان بر روی مسائل اجتماعی بوه طوور کهوی، و در موورد او ویو      

ای بوه طوور    ی مقابهه مهلل و تدوی  برنا ی راه بررسی آنیا و فوری  مداخهه و ارائه
بر ای  اساس شناسوایی و   سازد. خاص، عرورت انجا  چنی  تاقیقی را آشکار می

ریزی صوایخ    بندی مسائل اجتماعی در استان کمک شایانی به تاقق برنامه  او وی 
در مقابهه با مسائل اجتماعی و جهوگیری از اتالف منابع خواهد داش  و عورورت  

 سازد. جه میاجرای ای  پژوهش را مو

اهدافوسؤاالتپژوهش.0

های اجتمواعی اسوتان، تعیوی      تری  مسائل و آسیب  هدف ای  تاقیق، شناسایی میم
ی لاعور لوو     او وی  و تعیی  سطخ تاهیهی آنیاس . در هموی  راسوتا، مطا عوه   

 چند س ا  ماوری تنریم شده اس :
 کدامند؟های اجتماعی استان ایال   تری  مسائل و آسیب میم
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های اجتماعی، او وی  بیشتری جی  لل شدن  کدا  دسته از مسائل و آسیب
 دارند؟

های اجتماعی در استان بر اساس سطو  تاهیهی کوالن، میانوه     مسائل و آسیب
 و خرد در چه وععیتی هستند؟

یپژوهشپیشینه.6

بیکاری، اعتیواد، فقور، طوال ، خوانواده      ای دریاف  که در مطا عه (1931)معتمدی  
های آموزشی و دختوران فوراری،     خواری، فاشا، ناهنجاری نابسامان، سرق ، رشوه

هووا و مسووائل اجتموواعی دارای او ویوو  در ایووران هسووتند. در پیمایشووی     آسوویب
دسوتگی در   اخوتالف و چنود   ؛، مسائل اجتماعی دارای اهمی (1931)تاجیک  مهی

تووجیی بوه دیو ،     جامعه، پارتی بازی، اعتیاد، تاعی ، طال ، بیکاری، نواامنی، بوی  
وامقوی    &)رفیعی  مدنی قیترخی  گرانی، دزدی و کالهارداری بوده اس . از نرر

فسواد،   ،یفقور اقتصواد   ،یاجتمواع  یاعتمواد  یبو  ،خشون  ،یکاریب اد،یاعت، (1931
لقوو     یو عود  رعا و  کیو معضول تراف  م،یجورا  زانیم شیافزا ،یاجتماع  یتاع

ای  در مطا عوه  (1931اکاوری    &)یوستی . هستند  یدر او و تمشکال ی،شیروند
 ی  جامعوه  افوراد  برای او وی  و اهمی  دارای بایتری  دریافتند که مسائل اقتصادی

، بیانگر کوم توا متوسوط بوودن     (1931)وزارت کشور  هستند. نتای  پیمایش  ایرانی
گرایی، عدا  ، برابری و نیوز ارزیوابی    انواع سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عا 

 طتوی   &)نوایای  بای بودن رفتارهای منتی در بوی  مسوئوین اسوتان بووده اسو .      
هایی که پیوندها و روابوط خویشواوندی     اند که در استان نشان داده (1931خاچکی  

شوود.   گیور آن منطقوه موی     نید، آسیایای اجتماعی بیشتری گریاوان  رو به سستی می
دهد که پرخاشوگری، خشوون     ، نشان می(1931)مجهس شورای اسالمی  گزار  
خودکشوی، اعتیواد و قاچوا  موواد مخودر، روسو یگری، جورائم موا ی،          و جنای ،

)کواممی  های اجتماعی ایران امروز هستند.  هایی از آسیب اقتصادی و سرق  نمونه
درصود   3 91 نور   بوا  ایوال   در تاقیقی نشان دادند که استان (1931مامودی   &
معرموی   &)لایاوی  عیوعوی    اسو .   پوایی   مشوارک   نر  دارای استان سه جزو

انود کوه    نشوان داده « شناسوی فرهنگوی ایوران    مسوئهه »ی  درمطا عه (1931گودرزی  
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توری  مسوائل     گوویی از میوم   دروغ و خوانواده  نیاد تز ز  فرهنگی، ناکارآمد مدیری 
 کشورند.

ی مقایت یا بخشوی از   ویهتاقیقات بررسی شده فو  عمدتاا لاصل تاهیل ثان
اند که کانون اصوهی بررسوی آنیوا مسوائل اجتمواعی ناووده        هایی بوده  نتای  پیمایش

اس ، اما در تاقیق لاعر اطالعات ارائه شوده ماصوو  یوک مطا عوه میودانی بوا       
ر نرران و مدیران استان بوده اس  که د استتاده از رو  د تی و مصالاه با صالب

 عهمی اس .نوع خود دارای ارز  

مبانینظری.3

هوایی    همچون سایر متاهیم عهو  اجتماعی بوا دشوواری   ی،اجتماع ی مسئههتعریف 
هوای   تتاوت در تعواریف مسوئهه از منرور پوارادایم     نرری پژوهشگر و  دگاهید نریر

ی  مختهف عهمی مواجه اس . از سوی دیگر، اینکه چوه چیوزی بوه عنووان مسوئهه     
شود نیز با دشواری مواجه اس . ملالا تعریف و تعیی   اجتماعی، تعیی  و یا تعریف

هوای   ی اجتماعی ممک  اس  از دیدگاه گوروه  یک موعوع به عنوان مصدا  مسئهه
های مختهف در معور  مناقشوه قورار     مختهف سیاسی و اجتماعی یا نخاگان لوزه
داند، گروهی دیگر، نروری بور خوالف آن     گیرد و چیزی را که یک گروه مسئهه می

ی اجتمواعی   شته باشد و وقتی که هر گروه تعریتی خواص و متتواوت از مسوئهه   دا
ها هم دشواری خاص خود را خواهد داش .   ارائه کند، امکان توافق بر سر راه لل

. چنانکه در (Rowmire, 2001) «نندیب یم یمتتاوت یها وهیشه مرد ، مسائل را ب»زیرا، 
ی  های سیاسی در جامعه های جاری چند سا  اخیر در بی  گروه و مناقشهها  ماالله

ی برجوا  را راه لهوی بورای     های سیاسی، معاهده خودمان، دو   و برخی از گروه
فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی کنونی و گروهی دیگر، خود برلا  را مسئهه تهقی 

ممکو   یوا گوروه   فورد   کیلل  راهتوان گت  که  کنند و از همی  روس  که می می
و لتوی یوک راه لول ممکو  اسو ،       مسئهه باشد یگریدیا گروه فرد  یبرا ،اس 

مسوائل  ی دیگری شود. همچنی ، برخی دیگر بر آننود کوه    خود  تادیل به مسئهه
خواص در  وعوعی   ای هستند که مانع تغییر در یک  های اجتماعی پدیده، اجتماعی

، هم از نرر ساختاری و هم به  ااو کنشوی  وععی  مطهوب جی  رسیدن به یک
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ها و کموا  مطهووب آنیوا      ارز  ی تیدید کنندهنیز و مانع تاقق اهداف و  شوند می
ی  هایی در موورد ناووه   شناسی هر رویکردی، ماتنی بر متروعه در جامعه د.نشو می

گیرییایی ترجیای جی  لل مسائل اجتماعی اسو . ایو     عمهکرد جامعه و جی 
برداری تشوایه کورد کوه     های عکس  توان به  نزهای مختهف دوربی  را می رویکردها

دهنود و بوا وجوود     ی خاص و یکتایی از واقعی  والدی را ارائه می هر کدا  پرتره
ی واقعی  دارند، اموا هموه آنیوا تنیوا روی      ی ارائه ای که در ناوه های عمده  تتاوت

گیرییوای   ز هموی  روی جیو   کننود و ا  همان موعوع از منامر مختهتی تمرکز موی 
کالن و خرد، ابزارهای تاهیهی معتاری برای تاهیل نمودن همان مسوئهه اجتمواعی   

هوای   ی دیودگاه  تووان عصواره   یا مسوائل مشوابه هسوتند و بوه هموی  منروور، موی       
شناسی نسوا  بوه مسوئهه اجتمواعی را در جودو  زیور نشوان داد. چنانکوه          جامعه

شناسی، رویکردهوای متعوددی    ی جامعه لوزهدهد، در  نشان می 1اطالعات جدو  
نسا  به عه ، راه لل و لتی مصادیق مسائل اجتماعی وجود دارد کوه بوه طوور    

 اند. خالصه مطر  شده
 

 ای رویکردهای نظری در مورد مسائل اجتماعی ی مقایسه . خالصه0جدول 

 نظریه پردا ا  راه حلها علن مسائل اجتماعی نظریه

 سا مانی رویکرد  ی
تغییرات اجتماعی ناشی ا  مهاجرت، 

 شهرنشینی و تکنو وژال
 ،کاست  ا  سرعن تغییرات

  ا تعادل  خشی  ه نظام اجتماعی
تامس و  ،کو ی ، گبر 

 پارک ، نانیکی

کارکردگرایی 

 (1)ساختارال

سا مانی اجتماعی  تغییر اجتماعی سریع،  ی
که هماهنگی و تعادل نظام اجتماعی را ا  

پذیرال ناکافی و  جامعهگسلد،  هم می
 نهادهاال ضعیف

 ا سا ال نهادهاال ضعیف، 
پذیرال مناسب و مطمئ ،  جامعه

پرورش یم حس جمعی قوال ا  
 درسن و نادرسن

 پارسونی

رویکرد 

 (2)رفتارال کج
پذیرال نامتناسب، فرصن اندک  راال  جامعه

 دستیا ی  ه اهداف مشروع، احساا فشار

ساختار  ا  فرصتها  راال همگا ، 
تماا گروه او یه مهم  ا  کاهش

 ا گوهاال رفتارال نامشروع

مرت ، کوه ، کلیوارد و 
 اوهلی ، ساتر ند

 ال تضاد نظریه

ال گروههایی ا  افراد  ر  نا را رال؛ سلطه
گروههاال دیگرال ا  مردم، ستم و استثمار، 

رقا ن  ی  گروهها. نا را رال 
طبلاتی)مارکسیسم(، 

گرایی( و  نژادال)چندفرهنگ
 م(جنسین)فمینیس

 ه حداقل رساند  رقا ن؛ ایواد 
یم نظام منصف  راال تو یع 

 منا ع.

مارکس، انگلس، 
 فمینیستها

رویکرد تضاد 

 (3)ار شها
 فرانم ،فو ر و مایر  معامله و  ور ،توافق تضاد ار شها یا منافع

ریچارد کویینی، او ی  اصالح یا انلالب جهن ایواد ال  شکل سا ما  اجتماعی جامعه رویکرد انتلادال



 092     های اجتماعی استان ایالم  بندی مسائل و آسیب شناسایی و اولویت

 نظریه پردا ا  راه حلها علن مسائل اجتماعی نظریه
ال وسیعی ا  مسائل  دارال موجد دامنه سرمایه

ال طبلاتی  اجتماعی اسن. نظام سلطه
ال اجتماعی جرم را ایواد و حفظ  مسئله

 کند. می

 رید جامعه  ی طبله

گرایی  تعامل

 (4)نمادی 

 نی افراد،  تفاسیر متفاوت ا  نلشها؛  رچسب
گروهها یا رفتارها  ه عنوا  منحرف؛ تعریف 

ال  ی  ه عنوا  یم مسئلهیم وضعین عین
اجتماعی، توجه مردم یا عوامل کنترل 

 اجتماعی  ه یم موضوع.

و  ی ن  رچسب ریکاهش تأث
مر وطه؛ اصالح  السا   دنام
 ال  نچه که  عنوا  مسئله فیتعار

و ا    شده اسن فیتعر یاجتماع
  ی  رفت  سود انگ  نها.

مید، شوتی،  لومر، 
  مرت،  کر، چمبلیس

گرایی   رساخن

 (5)اجتماعی

هاال تعریف مسئله که مردم  ه هنگام   فعا ین
تالش  راال جبرا  نارضایتی خود  دانها 
مشغو ند. ادعاسا ال، مطا به، شکاین و 

تعامل  ی  شاکیا  و پاسخگویا   ه مطا بات 
  نها

را در   دهد و    راه حل ارائه نمی
 داند. گروه تحلیق می

 کیتسو ، اسپکتور،  سن

، (1939واینارگ   &)رابینگت  ، (Parillo, 2005)، (Mooney, Knox, & Schacht, 2016))تهتیق با اقتااس از: 

(Macionis, 2012) ،(Eitzen, Zinn, & Smith, 2012) 

بندیمبانینظریجمع.3-0

ی اجتماعی به هر گونه وعوعی  یوا مووقعیتی     به طور خاص در ای  تاقیق، مسئهه
آن اشاره دارد که خارگان و متخصصان مورد پرسش )اعضای د تی(، از آن رو کوه  

نمایود، آن را   موی  هایشان را مادود ند یا انتخاب ز به زندگی مرد   طمه میوععی  
ای اجتماعی تعیی  کرده باشند و ای  امر لکای  از اتخوا  دیودگاه    به عنوان مسئهه

ی اجتماعی در ایو  پوژوهش دارد. از    گرایی اجتماعی برای تعریف مسئهه برساخ 
هه براسواس نووع نگواه و    ئمسو  کیو وجود  یانه،گرا برساخ ای  روی، از دیدگاهی 

کوه   یکسوان  و خصوصواا  فیو تعر  یا یا اته چگونگ شود. یساخته مافراد برخورد 
و ارزیابی یک موعووع خواص، در موقعیو  خواص     در » ،دهند یم هیرا ارا فیتعر
 ,Best) «دارد ینقوش میمو   1از طریوق ادعاسوازی   ی اجتمواعی  ههئبه مسو  آن لیتاد

  یو کوه واقع  اسو   بور آن  یاجتمواع  یوی گرا برسواخ  . به عاارتی، دیودگاه  (2017
آنیاس   یجمع یها   یفعا  ریبرساخت  و تتس  ،کنشگران ریبر تعاب یمتک ی،اجتماع

و   یشوکا  ،مطا اوه  ،یادعاسواز  وذا   دارنود.   یریو تعا  یچن  ،زیاز جامعه ن اتملیو 
ی  را در معرفی، شناسواندن و برسواخ  مسوئهه   مسئهه   فیتعر یها   یفعا همچنی  

                                                                                                                                 

1. claims making 
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مند شدن و مسئهه تهقی شدن یک موعووع را   منشاء مسئههدانند و  اجتماعی میم می
کوه بوه   داننود   می ییها   یوععدانند و مسئهه اجتماعی را  در گرو چنی  فعا یتی می

وایناورگ    &)رابینگوت    «رییو تغ  ازمندین ای رییو قابل تغ دردسر پر » ،اجتماعی ااو 
کوه   دارد یامیوار مو   یوی گرا  برساخ  کردیروبه طور کهی،  اند. شده فیتعر (1939

 یافراد در موورد جیوان اجتمواع    یها  دارند و قضاوت ی هن یمانا یمسائل اجتماع
گرایوی،   در ای  تاقیق، به تأسی از دیودگاه برسواخ   . دهند یخودشان را بازتاب م 
 یادیو تعداد زد که ونش یمهقی ت ای یاجتماع یها  یععبه عنوان و سائل اجتماعیم
نامناسوب و   و متخصصان موورد پرسوش )اعضوای د توی( آنیوا را      رانگ مشاهدهاز 
ی اجتمواعی برسواخ     ند یوا اصوطاللاا بوه عنووان مسوئهه     دان یبه اصال  م مندازین

مورد  متخصصان و خارگانبرآمده از ادراک و فیم  یاجتماع ی همسئهاند.  ذا،  نموده
اس  و عالوه خاص   یوعع کی مند بودن  از مسئهه پرسش در جریان ای  تاقیق

گرایی، بورای شناسوایی و مسوئهه تهقوی      های دیدگاه برساخ  بردن از م  ته  بر بیره
کردن ای  موعوعات، از معیارهای دیگری نیز در جریوان تعیوی  او ویو  مسوائل     

 (6).اجتماعی استتاده شده اس 

شناسیتحقیقروش.0

ی مطا عوات   لیطوه  در هودف  اسو  و از نرور  نوع مطا عات کیتی  از لاعر تاقیق
انجوا  شوده اسو .     2شود که بوا اسوتتاده از تکنیوک د توی     بندی می دسته 1اکتشافی

انود؛   ی توعویخ  انتخاب ای  رو  در ای  مطا عه ماتنی بر دییهی اس  که شایسوته 
هدف به دسو   که با  اس  افتهیساختار اریبس یگروه ی مصالاه ینوع ید ت رو 
موورد اسوتتاده قورار     ،از متخصصوان  یاجمواع گروهو   متکوی بور   هایی  پاسخ آوردن
انودکی  گذشوته   قوات یو تاق یدگیو چیکه پ ییعمدتاا در جا ی،د ت کی. تکنگیرد می

. (Story, Hurdley, Smith, & Saker, 2000) ردیو گ یمورد استتاده قرار مو  ،وجود دارد
چند  ای پرسشنامه ندیفرا کاز یگروه   یبه اجماع ب یابیهدف دستدر ای  رو ، با 

» اسوتتاده شوده اسو . چیوار ویژگوی کهیودی رو  د توی عاارتنود از:          یا مرلهه
                                                                                                                                 

1. Exploration  

2. Delphi’s Technique  
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 «گمنووامی، تکوورار، کنتوور  نمووودن بووازخورد، و تجمیووع آموواری پاسووخیای گووروه 
 (Rowe & Wright, 1999). 

هوای خارگوان     ه از پرسشویای بواز پاسوخ، قضواوت    در او ی  مرلهه با استتاد
هوا بور اسواس نرورات خارگوان،       منتخب گردآوری شده و پوس از اسوتخراج داده  

 بوار  هور ی بسته پاسخ، طرالی و برای پاسوخگویان ارسوا  گردیود. در     ا پرسشنامه
همکواران ناشوناس    اتد که اعضا از نرور گردیارائه  یا کنتر  شده 1تکرار، بازخورد

ی عوریب توافوق یوا اجمواع      بازخوردها تاو  عنووان مااسواه    ند.دش  خود مطهع
شوود.  ی بسووته پاسووخی ارسووا  مووی  ی پوواییش شووده خارگووان توسووط پرسشوونامه

دو عنصر عروری در رو  د تی تهقی « بازخورد نررات»و « گمنامی»ترتیب،   بدی 
زموانی  گردند. یکی از مزایای ای  رو  ای  اس  که کارشناسان و متخصصان،   می

کننده به اشتااه بودن نرر خود پی بردند، بدون از دسو     ی دییهی قانع  که به واسطه
 &)قودیری   توانند در نررات خوود تجدیودنرر نماینود     شان می  دادن اعتاار و وجیه

هوای اعتاوار پاسوخگو و      . برای ارزیوابی کیتیو  تاقیوق از تکنیوک    (1931ناممی  
 وری ماقق برای اعتمادپذیری و از اجماع خارگان برای پایایی استتاده شد. روطه

بوه   2برفوی    گیوری گهو وه   برای انتخاب اعضای د تی با استتاده از رو  نمونوه 
ی   نتور  11ای  نرور اقودا  شود و نمونوه      نتره از افوراد صوالب   191ی فیرستی   تییه

ناموه    تکمیل و عودت دادند. در پرسش ی او یه را نامه  نتر پرسش 11انتخاب شد که 
سوطای  یکوورت در اختیووار   1دو ، معیارهوا و مسووائل اجتمواعی در قا ووب طیووف   

تاهیول شوده و    spssافورار    ها با اسوتتاده از نور     کنندگان قرار گرف . داده  مشارک 
بنوودی معیارهووا و مسووائل اجتموواعی بووا توعوویاات کاموول در اختیووار       او ویوو 
آوری   ناموه جموع    پرسش 19گذاشته شد. در ای  مرلهه نیز تعداد کنندگان   مشارک 

ناموه    نامه استخراج گردید. اطالعات لاصل از پرسش  پرسش 11شد، و ی اطالعات 
 بندی شده اس .  تاهیل و او وی  spssافرار   سو  نیز با کمک نر 

 

                                                                                                                                 

1. feedback 

2. Snowball Sampling Method 
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هاروشتجزیهوتحلیلداده.0-0

هووا از آمووار توصوویتی، شووامل مااسوواه   در پووژوهش لاعوور، جیوو  پوورداز  داده
ی  ی میوانگی  رتاوه    های مرکزی و پراکندگی استتاده شد و بورای مااسواه    شاخص

استتاده شد که به عنووان یوک    1های اجتماعی از آزمون دبهیو کندا   مسائل و آسیب
پوردازد.    کنندگان موی   ها در بی  مشارک     عریب توافق، به سنجش میزان توافق رتاه

هوا معنوادار     دهد که تتاوت در میانگی  رتاه  ی  آزمون دبهیو کندا ، به ما نشان مینتا
 هد.   د بندی را نیز انجا  می  اس  یا خیر؟ و عالوه بر معناداری، رتاه

هایپژوهشیافته.2

ای در دو بخوش جداگانوه، شوامل انتخواب       ناموه   چنانکه پیشتر اشاره شود، پرسوش  
نیز بخش شناسایی مسوائل اجتمواعی در اختیوار اعضوای     معیارهای تعیی  مسئهه و 

د تی قرار داده شد تا در مقابل هر معیار، اهمی  آن را در تعیی  مسوائل اجتمواعی   
گوذاری کننود. از بوی       در قا ب طیتی پن  سطای از بسیار کم تا بسیار زیواد ارز  

آزموون  معیارهای متعدد مطر  شده در ای  تاقیق، بور اسواس نمورات میوانگی  و     
  یبوا نتوا   یهمخووان معیوار، شوامل    13بندی به عمل آمد کوه تعوداد،     فریدم  رتاه
بور   ریتوأث  زانیو م، وعیش زانیمن، رایمد لساسی  ، مرد  یلساسپیشی ،  مطا عات

بوا   رتیمغوا ، بوودن  ریپوذ  مداخهوه ی، رگوذار یتأث زانیو م، استمرار زانیمیا، ایآس ریسا
، کارشناسووان ر یپووذجامعووه،  یهنجارهووا بووا  ینوواهمخوانی، جووار مقووررات 
  اقودا  فوریو  ه، ساین بروز، میزان اطالعات وجودپذیری، ماندگاری نتای ،  مقایسه

، بایتری  درصدها بر روند توسعه ثیرأتی و با امنی  عموم مغایرتبرای لل شدن، 
هوای اجتمواعی موورد      را به خود اختصاص داده و برای شناسایی مسوائل و آسویب  

ی لاصول از نررخوواهی از    گانه 13اند.  ذا، بر اساس معیارهای  گرفتهاستتاده قرار 
ی  مسئهه و آسیب اجتماعی شناسایی گردیود کوه پوس از مااسواه     31اعضای د تی،

 اند. درصدها و نمرات میانگی ، انتخاب شده و در جدو   یل نشان داده شده
 

                                                                                                                                 

1. Kendall´s W Ranks 
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 د از نظر پاسخگویان(ی اول )به ترتیب درص . مسائل اجتماعی مستخرج از مرحله0جدول 

 درصد  سیب درصد  سیب درصد  سیب

 6   کاهش گفتگو در خانواده 11 عدا تی   احساا تبعیض و  ی 11 اعتیاد  ه مواد مخدر 
طالق و  اال  ود  نرخ رشد 

   
66 

 کیفین پایی  نا 
11 

 افیایش صیغه موقن
6 

 6 هاال خیا انی   میاحمن 11 وجود فاصله طبلاتی  یاد 41 کردگا    یکارال تحصیل
 6 کاهش احساا امنین اجتماعی 11 افیایش  نا  سرپرسن خانوار 41 هاال فردال و جمعی   نیاع

خشونن، پرخاشگرال و 
 وندا یسم

41 
فلدا  امکانات گذرا  اوقات 

 فراغن 
11 

 گرال ا واطی
6 

 4 اختالفات درو  خانوادگی 11 فروشی و عدم نظارت  گرا  14 خودکشی
 4 رانندگی توجهی  ه قوانی   کم 11 ها  ه  ُعد تر یتی   توجهی خانواده  کم 14 و جرائم رانندگی تخلفات
 4 فرار ا  منیل 11 خوارال   رانن 16 تفاوتی اجتماعی   ی

کاهش مییا  اعتماد 
 اجتماعی 

41 
  شفتگی کانو  خانواده  

 4 اندو ال  رقا ن شدید در مال 11

سطح پایی  مداراال 
 اجتماعی

41 
 مییا   االال تصادفات رانندگی

 4 تهیه و مصرف مشرو ات ا کلی  11

 4 ال ایثارگرال  تنیل ایثار و روحیه 11 کودکا  کار و خیا انی 41 گرییال   قانو 
 4 دستیا ی  ه موفلین  دو  تالش  11 گرییال  قانو  41 فلر و مشکالت معیشتی
 4 احساا کاذب فلر و ندارال 11  ی  جوانا شیوع روا ط غیرشرعی  41 تورم و کاهش قدرت خرید 

 92 ( ا ال  رتیگرایی )پا  را طه
 مییا  مصرف سیگار و قلیا 

11 
هاال اتفاقی و  دو    ا دواج

 شناخن 
4 

 4 ال  اال  مهریه 2 کودک   ارال 92 فردگرایی منفی
 4 نامطلوب  ود  ساما  شهرال 2 قتل و دگرکشی 96 انحرافات جنسی
 رو  مهاجرت درو  و 
 استانی

96 
 هاال دو تی  اختالا

2 
 گرال  تکدال

4 

 4 کاهش جمعین و فر ند ورال 2 کاهش خود اورال عمومی 91 تنبلی،  یکارال و و گردال
 4 همباشی)ا دواج سفید( 2 توسس در حریم خصوصی افراد 96 انواع سرقن

 4 فلدا  تأمی  اجتماعی مناسب 2 کودک همسرال 96 نا ل  ود  اعتماد نهادال
 فرسایش سرمایه اجتماعی 

96 
 همسر  ارال

2 
تمایل  ه تغییر جنسین در 

 دخترا 
4 

 4 ضعف جامعه مدنی  2 کشی(  او اشگرال )عر ده 11 گیرال   خوارال و رشوه  رشوه
نشینی و سکونن   حاشیه

 غیررسمی
11 

 کشی  چاقوکشی و قمه
2 

 پایی   ود  مییا  نظم اجتماعی
4 

 11 شیوع ارتباط فرا ناشویی
پایی   ود  مییا  توجه  ه 

 سا مندا  
6 

 ناکار مدال هنوارهاال اجتماعی
4 

 4 کاهش احساا تعلق اجتماعی 6 هاال عمومی  گسترش نارضایتی 11 هاال موا ال  اعتیاد  ه شبکه
افیایش س  ا دواج و تورد 

 قطعی 
 6  ندگی   پایی   ود  سطح مهارت 11

 

 6 کالهبردارال 11 طالق عاطفی 

 
ای  تاقیق که بایسوتی بودان پاسوخ روشونی داده شوود ایو  اسو  کوه          سوا  او 

های اجتماعی ایال  کدامند؟ در پاسخ بودی  سو ا  چنود      تری  مسائل و آسیب  میم
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شد تا به پاسخ روشنی برای ای  سو ا  رسوید و چنانکوه در     مرلهه بایستی طی می
هوای اجتمواعی     جدو  شماره فو  نشان داده شده، استان ایال  با مسوائل و آسویب  

ی دو ، از بی  مسائل شناسایی شوده بور اسواس     فراوانی مواجه اس .  ذا در مرلهه
های اجتمواعی کوه موعووع پاسوخ       تری  مسائل و آسیب  گانه، میم معیارهای هش 

 ،9ی  اند و بنا بر ایو  اطالعوات جودو  شوماره     س ا  او  تاقیق اس ، تعیی  شده
دهد.   دارای بایتری  میانگی  هستند را نشان می های اجتماعی را که مسائل و آسیب

معیار،  3ی دو  د تی و بر اساس  بندی در مرلهه ای  مسائل، لاصل ارزیابی و رتاه
اند که بر اساس نمرات میانگی  و آزمون فریودم    منتخب توسط اعضای د تی بوده

ایو  معیارهوا   بندی به عمل آمده اس .   از هر دوی معیارها و مسائل اجتماعی، رتاه
 ریثأتو ، اسوتمرار  زانیمها،   بیآس ریبر سا ریثأتی، رگذاریثأت زانیم، وعیش زانیم شامل

اقدا  برای لل شودن    یفورو  مرد   یلساس، بودن ریپذ مداخههه، بر روند توسع
مسوئهه   91هوا،   هستند.  ذا بر اساس معیارهای فو  و نمره میانگی  و مطوابق رتاوه  

 او وی  الصاء شده اس .و دارای  اجتماعی میم
 

گانه در  2های اجتماعی بر اساس معیارهای   ترین مسائل و آسیب ی میانگین و رتبه مهم  . نمره9جدول 

 ی دوم مرحله

 مسئله اجتماعی میانگی  رتبه مسئله اجتماعی میانگی  رتبه

 گرییال   قانو  49.41 16 ها  کرده   یکارال تحصیل 62.99 1

 نیول مییا  اعتماد اجتماعی 49.11 11 کاهش قدرت خرید مردمتورم و  64.24 9

 مهاجرت درو  استانی و  رو  استانی 49.64 12  ا ال(  گرایی )پارتی  را طه 64.62 4

 فرسایش سرمایه اجتماعی 41.12 12 اعتیاد  ه مواد مخدر سنتی و صنعتی 64.96 1
  یگارال و و گردالتنبلی،  41.61 96 خشونن علیه خود)خودکشی( 61.24 4

 فردگرایی منفی 46.66 91 فروشی و نبود نظارت   گرا  42.46 6

 گیرال   خوارال و رشوه  رشوه 12.61 99 فلر و مشکالت معیشتی 42.66 1

 گرییال  قانو  12.11 94 تفاوتی اجتماعی   ی 42.26 2

 فراغنفلدا  امکانات گذرا  اوقات  12.4 91 هاال فردال و جمعی  نیاع 42.11 2

 نشینی و سکونن غیررسمی  حاشیه 11.62 94 طالق و  اال  ود  نرخ رشد    41.24 16

11 44.22 
پایی   ود  تحمل و مدارا در  ی  

 مردم
 هاال عمومی  گسترش نارضایتی 16.62 96

 ا مال  خوارال و سوءاستفاده ا   ین  رانن 16.64 91 خشونن، پرخاشگرال و وندا یسم  44.62 19

 هاال موا ال  اعتیاد  ه شبکه 16.42 92 عدا تی  احساا تبعیض و  ی 44.61 14

 مییا  مصرف سیگار و قلیا  16.12 92 نا ل  ود  اعتماد نهادال  49.12 11

 هاال  ندگی  پایی   ود  سطح مهارت 14.6 46 افیایش س  ا دواج و تورد قطعی 49.42 14
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ی فرهنگوی،   اجتمواعی بوا صواغه   ، انوواعی از مسوائل   9بر اساس اطالعات جودو   
انود کوه بیشوتری  توافوق بور روی مسوائهی همچوون         اقتصادی و ... شناسایی شوده 

معضوالت اقتصوادی، اعتیوواد، انوواع خشووون ، فرسوایش انووواع اعتمواد و سوورمایه      
های رفتاری در سطخ فردی یا جمعی بوده اس  کوه   اجتماعی و از ای  قایل پدیده

هوای مختهوف    هوای اجتمواعی متعوددی در لووزه      نشانگر وجود مسوائل و آسویب  
 اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در استان اس .

 

 ی اجتماعی دارای اولویت، مرحله سوم مسئله 02. آمارهای مربوط به 0جدول 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگی  فراوانی مسئله
میانگی  
 کندال

 19.94 4.66 4.42 /16296 1.4414 16 فلر

 19.62 4.66 4.66 /12444 1.4414 16 تنگناال معیشتی و تورم

 11.21 4.66 4.64 /16146 1.4946 16 ها  کرده  تحصیل  یکارال

 2.26 4.66 9.22 /41961 1.9166 16 ( ا ال  پارتی)گرایی هنوارشد  را طه

 2.21 4.66 4.66 /42416 1.9211 16 اعتمادپایی   ه سا مانها() نا ل  ود  اعتماد نهادال

 2.14 4.66 9.46 /64641 1.1121 16 فردگرایی منفی و منفعن طلبی

 2.11 4.66 4.14 /44622. 1.9441 16 عدا تی   ی و تبعیض احساا

 6.22 4.66 9.64 //26619 4.2241 16 مخدر مواد  ه اعتیاد

 6.64 1.14 9.46 /44241 4.2146 16 اجتماعی تفاوتی   ی

 6.44 4.66 1.66 /11126 4.1921 16 تورد و ا دواج س   االرفت 

 4.66 1.22 9.14 /64611 4.1414 16 مداراال اجتماعی سطح پایی 

 4.42 4.66 9.66 /19164 4.6121 16 خودکشی

 4.42 4.66 9.66 /61291 4.6411 16 خشم خیا انی

 1.21 1.14 1.66 /11164 4.4214 16 مییا   االال طالق

 4.96 1.14 1.22 /69614 4.4641 16 جمعی هاال  نیاع

 
هوای اجتمواعی    در پاسخ به س ا  دو ، مانی بر اینکه کدا  دسته از مسائل و آسیب

او وی  بیشتری جی  لل شدن دارند و مطابق هدف تاقیق، در مرلهه سوو  بور   
ی دستگاه اجرایی، تعدادی از مسائل اجتماعی که بر اساس میوانگی    اساس خواسته

معیوار   9ی دو ، مشوخص شوده بودنود بور اسواس       اموه ن  نمرات لاصل از پرسوش 
میزان اثرگذاری و پیامد، میوزان اسوتمرار و توداو ،    » ی اعضای د تی شامل برگزیده

توری  مسوائل اجتمواعی دارای او ویو        اند تا میوم  ارزیابی شده« فوری  لل شدن
بندی شوند. در ایو  مرلهوه بورای تعیوی  نیوایی        برای لل شدن، تعیی  و او وی 
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اینگونه از مسائل اجتماعی، از آزمون کندا  استتاده شد. نتای  لاصل از تهخویص،  
گیوری و   ی او  و در او وی  استان، جی  تصمیم مسئهه 11بندی   بندی و رتاه  جمع
عرعوه   1ی  ریزی براساس فوری  داشت  لل آنیا در قا وب جودو  شوماره    برنامه

از نرور پاسوخگویان، مسوائل     دهود کوه   اطالعات جدو  فو  نشان موی  شده اس .
ی کوار یبی و نیوز  شتیمع یتنگنا ،تور ، فقراند.  او وی  بوده دارای بایتری  اقتصادی
 مسائل که زمانی تا اس  تری  مشکالت مرد  هستند. بدییی  کردگان از میم تاصیل

 رفوع  بورای  توال   در مرد  ی اصهی مرد  اس  و به معیش  و بقاء دردره  مربوط

 او ویو   در و سیاسوی  فرهنگوی  مسوائل  باشوند،  خوود  ی  روزموره  گیزند تنگناهای

 م ید آن اس . 1دارند و اطالعات جداو   قرار تری  پایی 
 

 . سطح تحلیل و واحد تحلیل مسائل منتخب استان2جدول 

 مسائل اجتماعی واحد تحلیل سطح تحلیل

 ساختار کال 
تورد، فلر، تورم و تنگناهاال  و ا دواج س  ال طالق، اعتیاد  ه مواد مخدر،  االرفت  رشد فیاینده

 ها،  کرده  تحصیل معیشتی،  یکارال

 سا ما / نهاد میانه

اعتماد )عدا تی، نا ل  ود  اعتماد نهادال هاال جمعی، احساا تبعیض و  ی  ، نیاع(7)خودکشی

 سطحتفاوتی اجتماعی و   ،  ی(8)( ا ال  پارتی)گرایی ، هنوارشد  را طه(پایی   ه نهادها و سا مانها

 یاجتماع المدارا  ییپا
 یا انیخ خشمی و منفعن طلب ی،منف ییفردگرا فرد / گروه خرد

 
هوای اجتمواعی در    در راستای پاسخ به س ا  سو  مانی بر اینکوه مسوائل و آسویب   

استان بر اساس سطو  تاهیهی )کالن، میانه و خرد( در چه وععیتی هستند؟ پانزده 
بنودی   دسته 1اجتماعی منتخب بر اساس سطو  و والد تاهیل در جدو  ی  مسئهه
هوای    ی بخشوی از مسوائل و آسویب    دهد کوه ریشوه   اند. نتای  تاقیق نشان می شده

اجتماعی استان نریر اعتیاد، تجرد، تور ، بیکاری و تا لدودی فقر در سوطخ کوالن   
کمتر منشاء صرفاا ماهوی   قرار دارد و عمدتاا، متأثر از ساختار کالن جامعه هستند و

های اجتماعی کول کشوور ارتاواط دارنود و      دارند و با روند کهی تاویت و آسیب
ی هرگونه راه لل برای آنیا، منوط به سیاسوتگذاری عموومی در سوطخ مهوی      ارائه

 دهد. بندی را نشان می اطالعات جدو  فو  نتای  ای  سطخاس  و 
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گیریبندیونتیجهجمع

هوای   تری  مسائل و آسویب  بندی میم ی  مطا عه، شناسایی و او وی هدف از انجا  ا
ی لاعور در دو سوطخش شناسوایی و     اجتماعی بوده اس  و در همی  راستا مطا عوه 

تعیی  او وی  و همچنی  تعیی  سطخ و والد تاهیول، انجوا  و سوازماندهی شوده     
پاسخ، منجور  ی باز  های لاصل از پرسشنامه اس . نتای  کدگذاری و استخراج داده

ای بسوته   ی اجتماعی شده اس  که بوا اسوتتاده از پرسشونامه    مسئهه 31به شناسایی 
معیوار،   9معیار و در مرلهوه سوو  بور اسواس      3ی دو  بر اساس  پاسخ، در مرلهه
 بندی آنیا اقدا  شده اس . نسا  به او وی 

و هوا   مسائل اجتماعی مطر  شده در ای  تاقیق، بیشوتر بور  هنیو ، پنداشوته    
های اجرایی متکی اس  و ا اته به د یل اشراف   نررات متخصصان و مدیران دستگاه

نرران بر مسائل و روندهای اجتماعی در استان و نیوز همخووانی    مدیران و صالب
بسیاری از مسائل اجتماعی مزبور با تاقیقات انجا  گرفتوه در اسوتان و نیوز میوزان     

پیمایشیای مهی در سطخ باییی قرار دارد  پوشانی ای  مسائل با اطالعات استانی هم
ای که مسائهی نریر فقر، بیکاری، تور  و گرانی، اعتیاد، الساس تاعوی  و   به گونه

)سورمایه اجتمواعی    (9)گریوزی در سوه پیموایش مهوی      بی عدا تی، خشون  و قانون
( نیوز از جمهوه   1931و پیمایش ارزشیا و نگرشیا،  1939، آسیایای اجتماعی 1931
انود و در   ئل اجتماعی مورد تأکید و نیازمند لول شودن در سوطخ اسوتان بووده     مسا

تاقیق لاعر نیز از جمهه مسائل میم مورد تأکید از نرور پاسوخگویان در مرالول    
ی مسائل اجتماعی  اند. همچنی ، نتای  تاقیقات پیشی  در لوزه مختهف د تی بوده

جمهوه اینکوه تاقیقوات     استان، م ید مسائل مطر  شده در ایو  تاقیوق اسو . از   
بایتری  میزان شویوع خودکشوی را در بوی  جمعیو  موردان      »مرتاط با خودکشی، 

استانیای همدان،  رستان و ایال  و در بی  زنان نیز بایتری  میوزان شویوع آن را در   
ای خودکشوی در  روند آمارهو »و  (1933ا هیی   )فی  «اند استان ایال  گزار  کرده

)جمشویدزاده  رفیعوی    ، (1933ا هیوی    )فوی   «استان همچنان سیر صوعودی دارد 
 &)سوتیری  و  (1931بواپیری    &نژاد  )موسی، (1939اعرم   &یاسمی  رلیمی  

آن اسو    ی اعتیاد نیز نتای  مطا عات مربوطه بیوانگر  . در زمینه(1931نسب   رعایی
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آراز و در  11 ی بوده و رشد آن در دهه یتصاعد یروند یستان داراادر  ادیکه اعت
بوه سوم  موواد     یاز مصرف مواد سونت  ییجاجاب یسرع  گرفته و نوع 31 ی دهه

 &ا هیوی   )فوی   «اسو   هر  داد 31 ی ی در دهها و آش زخانه یصنعت دیمخدر جد
کوه درصود معتوادان نسوا  بوه کول        شوده اسو   برآورد . همچنی  (1939باپیری  
ا هیوی    )دانوش  فوی    «درصد اس  11شیرستان لدود  یسا  به بای 11  یجمع
مردان، رقوم   یسا  به بای11  یبه جمع ادینسا  اعت. همچنی  (1931لیدری   &
ا هیوی   )فوی   «اس  یو جیان یکشور  یانگیبایتر از م اریکه بس اس درصد  1/1
درصود و نور  مشوارک      1/11»همچنی ، نر  بیکاری نیوز بوا    .(1939باپیری   &

تعوداد  همچنوی ، رونود صوعودی     .(1939)مرکوز آموار ایوران      «3/91اقتصادی بوا  
 .(1939   )سازمان ثا  الووا  کشوور    اس  قابل  کر استانثا  شده در  یطالقیا
هوای   های استان در برخی بوازه  های جرائم خش  در دادگاه ی تعداد پرونده در زمینه

ا هیوی    )فوی  ، (1931زندی  ک   &)زارع  داشته اس زمانی، رتاه پنجم کشور را 
 &)یوسووتوند  الموودی  ماسوونی تاریووزی   ،(1933مهکووی   &معیوودفر  دانووش  

 انود کوه   نشوان داده  (1931گوی   کمربی &)قاسومی  . همچنوی   (1931ابوا اسنی  

 استان اصهی ی مسئهه سه از یکی 1931و  1931های   سا  در فردی بی  ی نزاع مسئهه

 در افزایشی روند با 1931تا  1931 های  سا  طی ایال  رفته اس  و استان شمار می به
اسو . در ایو  پوژوهش نیوز هماننود       بوده مواجه فردی  بی  درگیری و ی نزاع  مسئهه

اسو .    یو اهم  یبایتر یدارا یمسائل اقتصاد (1931اکاری   &)یوستی پژوهش 
ی مسوائل عمودتاا    مستندات فراهم آموده و متکوی بور تاقیقوات پیشوی  در زمینوه      

اری از ایو   انود. گوو اینکوه بسوی     ی لاعر همداستان اجتماعی استان با نتای  مطا عه
مسائل تا  تأثیر روندهای جیانی شودن و مدرنیزاسویون اجتنواب ناپذیرنود و از     
سویی عمدتاا ماهیتی فرا استانی و مهی دارند و از یک روند خواص در کول کشوور    

 ؛بیمسائل به ترت  یشتریاس  که ب  یا انگریب قیتاق  ینتا ی،طور کهه باثرپذیرند. 
لووزه   زیو و ن  یو نروا  ادار  اسو  یخوانواده و سو س س   های اقتصوادی، لو  نیاد
بور لسوب سوطو       ،یاقتصاد قرار دارنود. همچنو   -یفرهن  و اجتماع -یاجتماع
عمدتاا خاص در استان  ای یا و مسائل منطقه  یشتریکالن، ب مسائل سطخ  زین لیتاه
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 ددهنو  ینشان مو   یهمچن قیتاق   یاند. نتا درصد را به خود اختصاص داده  یکمتر
 -یانیو سطخ کالن و سو س مسوائل م   یمسائل اجتماع ل،یکه بر لسب سطو  تاه

 - یانیو درصد و مسائل م  یشتریب  های نیادهای اجتماعی( ی )مرتاط با کارویژهنیاد
چنانکه اند.  درصد را به خود اختصاص داده  یکمتر ی )ماهی و جغرافیایی(ا منطقه

ه، مرتاط با کارکردهوای نیادهوای   دیدیم، برخی از مسائل مطر  شده در سطخ میان
های جمعی و سطخ پایی  مدارای اجتمواعی   توان نزاع اجتماعی هستند. چنانکه، می

را ماصو  کژکارکردی نیادهای اجتماعی آموزشوگری، نریور خوانواده و آمووز      
گرایی و الساس تاعوی    تتاوتی اجتماعی، رابطه دانس  و فقدان اعتماد نیادی، بی

ی رسمی و بطور خواص   پژواک پر طنی  سوءکارکرد نیادهای ثانویهعدا تی را  و بی
نرا  لکمرانی تهقی کرد که ا اته هر مورد از ای  مسائل، نیازمنود تاقیوق منتورد و    

های اجتمواعی نریور خودکشوی، رشود       تایی  جداگانه اس . هر کدا  از ای  آسیب
، ناز  بودن اعتمواد  عدا تی های جمعی، الساس تاعی  و بی  ی طال ، نزاع فزاینده

تتواوتی اجتمواعی بوه تنیوایی یوا در تعامول         گرایوی، بوی   نیادی، هنجارشدن رابطوه 
ی توان نیادهای اجتماعی هستند  افزایانه با همدیگر، عامل خطر و در هم کوبنده هم

سواز دیگوری نیوز بوه هموراه دارنود. منشواء فردگرایوی منتوی،           و پیامدهای مسوئهه 
را   گانوه  هوای پوانزده    ی موورد اشواره در بوی  او ویو      نهخودخواهانه و منتع  طهاا

بایستی در پیونود بوا شورایط آنومیوک مودنرر دورکویم در جریوان گوذار جامعوه،          
آمیزی و تعهیق یافتگی گاه و بیگاه  معناکاوی نمود که به د یل دراز دام  بودن، وقته

ی  ته و زمینوه فرایند گذار از سنتی به مدرن، تداو  شورایط آنومیوک را در پوی داشو    
پروراند. همچنی ، خشوم   مند شدن دائمی وععی  جامعه را در بط  خود می مسئهه

های بوی    گذاری نزاع شناختی برای نا  ی گویا و روان تری  گزینه خیابانی که مناسب
آید، التمایْ برآیند  گرایانه به نرر می فردی، خیابانی، رفتارهای وندا یستی و اوباشی

قر، بیکاری و مان  برخاسوته از تنگناهوای معیشوتی و نواتوانی     الساس تاعی ، ف
توانند مرتاط  نیادهای اجتماعی انترا  بخش اس  و ای  دو سطخ اخیر به نوعی می

 تصادی و اجتماعی در استان باشند.با ععف مدیری  امور سیاسی، فرهنگی، اق
ه هور کودا    ی کهی تاقیق بیان نمود، ای  اس  ک توان به عنوان نتیجه آنچه می
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ای خواص از   ی اخیور بور گونوه    از تاقیقات انجا  گرفته در استان در طی دو دهوه 
های اجتماعی تمرکز نموده و نتای  ای  تاقیوق نیوز گویوای پرمسوئهه بوودن        آسیب

توان گت ، در طو  دوران معاصر به دییل کووچکی   استان اس  و در تایی  آن می
ک اقتصاد کشاورزی و بوه طوور کهوی،    سطخ جغرافیایی، کمی جمعی  و لجم اند

ای اسوتان ایوال  در نوزد مراکوز قودرت، آن را در مرکوز هیچگونوه         موقعی  لاشیه
داده اس  و از نرر تقسیمات کشوری توا سوا     توجیی از جانب لکوم  قرار نمی

بنوا بوه دییول     1911ی  جزیی از استان کرمانشاه بوده اس  تا اینکه در دهوه  1919
به اسوتان ارتقواء    1919سیاستی به فرمانداری کل و س س در سا  نرامی، اداری و 

ی شویری بووده    یابد. استان ایال  تا ابتدای قرن چیاردهم، تنیا دارای یک نقطوه  می
داری وجوود داشوته و توا مودتیای مدیودی رشود        ی پیشا سورمایه  اس  که از دوره

اسو . آرواز    جمعی  آن، تنیا ناشی از تاویت درونی ساختار جمعی  شیر بووده 
روند نوسازی در دوره رعاشواه و سورکوب و تامیول یکجانشوینی بور عشوایر و       
تأسیس نرا  اداری در منطقه، منجر به رونق اندکی در گستر  نرا  شیری اسوتان  

 -ی نروا  چادرنشوینی    گیری نقاط جدید شیری بدون طوی کوردن پروسوه    و شکل
 ی تجودد آمرانوه   اسو  یس شوود.  روستانشینی و شیرنشینی در فرایندی معقوو  موی  

سرع  و بدون هرگونه درن  یز  برای انطاا  یز  با فضوای جدیود   رعاشاه، به 
و  رانیافرهنگی و  ی، اقتصادیاجتماع یسنت یفضااجتماعی، اقتصادی و فرهگنی، 

قواپو کوردن    توه  خت ی قاطعانوه و سواز  متمرکوز  اسو  یداد. س رییرا تغاز جمهه ایال  
از  ونیزاسو یرونود مدرن برای مورد  اسوتان داشو ، زیورا      پیامدهای سنگینی ،ریعشا
قورار   شوامدرن یپ یها و هنجارها  جدا  با ساخ  تنومند سن  در تعار  و  ییسو

را بر مناسواات   دیجد یسایر وانید  یسازمانده زیکارگزاران آن ن ،نکهیکما ا .داش 
 دیو جد در مناسواات   یجان با سخ  یسنت یابتناء نموده و هنجارها شامدرنیپ یسنت
شناس ژاپنی نیوز بور آن    جامعه 1. چنانکه سوزوکیرسو  نموده و ماندگار شدند زین

بود که در لا ی که مدرن شدن جوامع رربی در فرایندی ر  داده اس  که طوی آن  

                                                                                                                                 

1. Suzuki 
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به معنای نابودی سن   1سن  به نتع مدرنیز  نابود شد. پس از آن نیز مدرنیزاسیون»
های نوی  قهمداد شد. اما در قاره آسیا سعی بور ایو  بووده     ایده ای با و ایجاد جامعه
ای جدید ساخته شود که مدرنیزاسیون و سن  دوشادو  یکودیگر   اس  که جامعه

 -ی سون    که همزمانی ای  لضوور دوگانوه   (1931)معیدفر   «لضور داشته باشند
مدرن و لتظ کارکردهای سن  در کنار تمایزات ساختاری ناشی از مدرنیزاسویون،  

های فراوان و تناقضات م ثری در سطو  مختهوف اجتمواعی و    تعارعات و مناقشه
، به ناوی که ای  امر (1931)اتابکی   آورده اس فرهنگی ای  جوامع را به ارمغان 

هوا و پیامودهایی در ابعواد مختهوف اقتصوادی، فرهنگوی،        تاکنون هموراه بوا آسویب   
شناختی برای جامعه و فورد بووده اسو  و بخشوی از پور       اجتماعی، سیاسی و روان

ق مختهف کشوور و از جمهوه   زا بودن روندهای جاری در مناط مسئهه بودن و آسیب
 در ایال  نشان از چنی  وععیتی دارد.

 ونیزاسیمدرن ی  برنامه کیدر معر   یرانیا ی جامعههم دو   یدر دوره پیهو
 یفرهنگو  یهوا   و قا وب  یاجتمواع  ینیادهوا  ،یاقتصاد و روابط  ردیگ یقرار م یدو ت

و  زنود  یهم م را بر  ییساختار روستا ی،. اصاللات ارعشوند یکشور از آن متأثر م
. کنود  یرا متاوو  مو   یشویر  یشوکل زنودگ   یی،روسوتا   یو جمع میمیاجرت عرو 

در معور    یو ... همگ ینید یخانواده، نیادها لیقا از  یسنت یاجتماع یساختارها
 یتنشویا  ونیزاسو یمدرن قرار گرفته و بوه خواطر مقاومو  در مقابول      رییتاو  و تغ

 ونیزاسو یمشومو  مدرن  یاسو یدر سواختار س  ... تاو  گذرانند یرا از سر م یدیشد
(.  وذا بود یل   1939)میرس اسوی،  شود ینیواده نمو   یوقعبه فرهن   و  ردیگ یقرار نم

انجا  اصاللات ارعی در زمان پیهوی دو  و فروپاشی مناسواات سونتی روسوتا و    
گیری نوعی اقتصواد خودماتی    های اداری در مناطق شیری و شکل  گستر  سازمان
میاجرت روستاییان به مناطق شیری استان بوویژه بوه شویر ایوال       و تجاری، شاهد

های متعددی بوده اس . عالوه بر موارد بای، مورزی بوودن،     بوده که همراه با آسیب
جایی جمعیتی ناشی از جن    های سنگی  اقتصادی، امنیتی و جابه  ی خسارت تجربه

ی اسوتان از   زده طق جنو  سا ه عرا  عهیه ایران و بازسازی ناقص و نمایشی منوا  3

                                                                                                                                 

1. Modernization  
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سویی و تاعی  ناشی از توزیع نامناسب و نامتناسب امکانات بی  استانیا و توداو   
توان به عنوان دییل پر مسئهه بودن استان  کر نمود. به طور  مارومی  استان را می

ی بیشوتر   هوای زنودگی بوا سیاسو ، ریشوه      کهی، به د یل عجی  شدن تمامی عرصه
توووان در عمهکردهووای نرووا  سیاسووی، اداری و   نی را موویمسووائل اجتموواعی کنووو 

ی  هوای توسوعه   ریزی جستجو کورد و نقوش نروا  سیاسوی از طریوق برناموه       برنامه
ی گذشته )پویش و پوس    اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در طو  هت  دهه

های جامعه قابل مشاهده اس ، زیورا دو و  بوه عنووان       گیری از انقالب(، در جی 
هوای توسوعه،    سواز و مجوری برناموه    ری  و متنتذتری  نیاد اجتماعی تصمیمت مسهط

هوای خواص، در    ی تأکیود نابجوا بور و ناصوایخ در لووزه      بیشتر اوقات به واسطه
 اجتمواعی  لول مسوائل   ی گوذاری و ناووه   هوای سیاسو     شناخ  او وی  ی  زمینه

بووا  اسوو ، زیوورا عموودتاا   «نیووادی نوواتوانی»هووایی از  گونووه خووود  نیووز دچووار 
ی تصوومیمات و  هووای جانادارانووه یووا اجوورای مسووتمر و اصوورارگونه  سووازی تصومیم 
هایی که ناکارآمدی و ناراس  کاری آنیا، بر متخصصان هویدا بوده و به تاوع   برنامه

 زایوی مسوائل   آن همواره به بروز و میور مسائل جدید و نیز گستره و شدت آسیب
ا هیوی    )فوی   نماید. چنانکه مواجه می جامعه را با ناتوانی و اجتماعی افزوده اس 

اند، عد  تعواد  نیوادی موجوود در     نیز نشان داده (1933مهکی   &معیدفر  دانش  
توازی نیواد سیاسو  و اقتصواد دو توی       ایران ماصو  اجاارهای مدرنیزاسیون، یکه

هوا و    اعی اسو . آسویب  ی آن شکاف طاقاتی، فقر و نابرابری اجتمو   اس  که نتیجه
تتواوتی   بوی اعتموادی و بوی    ،بوار  مسائل اجتماعی از قایل بیکاری، جرائم خشوون  

ساز دارد که خود را در قا وب مسوائل    اجتماعی نشان از ناکارآمدی نیادهای اجماع
 دهد.   گوناگونی در مناطق مختهف بروز می

افوزون بور    شناختی ای  پژوهش دستیابی به معیارهای جدیدی، دستاورد رو 
ی اجتماعی اسو  کوه    بندی مسئهه یابی و او وی  ی مسئهه معیارهای سابق در زمینه

نرران برگزیده، معرفی شده و در هور   در جریان مرالل اجرای د تی توسط صالب
بندی مسائل اجتماعی ماوادرت   ای از آن معیارها، به او وی  مرلهه با برگزیدن دسته
 اند.   مقا ه مورد اشاره قرار گرفته های ای   شده اس  که در یافته
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توان به مووارد زیور اشواره     های خاص پژوهش لاعر، می  از جمهه مادودی 
 نمود:

، های گردآوری شده برای تاهیول در ایو  تاقیوق    که را ب داده از آنجایی اویا
لاصل از برساخ  گرایی و ماصوو  توأمالت و نرورات متخصصوان و     های  داده

 وذا ماقوق ا عوان دارد کوه اشوکایت و انتقوادات وارد بور        مطهعی  کهیدی اس ، 
ها نیز وارد اس  و برای رفع چنی  مطهای، سعی  هایی از ای  دس  بر ای  داده داده

شده اس  با بررسی تاقیقات پیشی ، میزان هم وشانی ای  مسائل نشان داده شوود  
 . تر شود  تا به واقعی  نزدیک

اری و نیز لتظ همکاری آنان بوا ماققوان   ثانیاا، جهب نرر متخصصان به همک
ی نیوایی تاقیوق، از نرور همواهنگی، پیگیوری، دریافو  واکونش و         تا پایان مرلهه

بندی و کدگذاری و ... طاق  فرسوا   ها در هر مرلهه و س س استخراج ، دسته  پاسخ
بر بوده اس . عالوه بر آن، اف  جمعی  د تی در مرالل اجرای د توی نیوز     و زمان
 کر اس  که سه نتر از اعضای د تی به د یل بوروز پانودمی کرونوا همکواری     قابل 

 مناسب را نداشتند که از جریان مطا عه کنار نیاده شدند.  

پیشنهادات

هوای اجتمواعی و اقتصوادی موجوود در       نتای  پژوهش نشوان داد کوه نوابرابری    -1
ی منجور بوه نادیوده    ها و مزایای اجتماع  ی مورد مطا عه، توزیع نابرابر فرص  جامعه

شود. بنابرای  با وعع قوانی  مناسب و عمهیواتی   ها می  انگاشت  استعدادها و فرص 
ها، عدا   را  ااو نموده و با متناسب نمودن   نمودن آنیا، در توزیع مزایا و فرص 
بوه   گوذاری عموومی در لووزه رفواه اجتمواعی،      لقو ، درآمدها و اصال  سیاس 

 .کردر جامعه کمک کاهش فقر و نابرابری د
ی موورد پوژوهش، خویشواوندگرایی      ساز در جامعه از جمهه عوامل مسئهه -1

گزینی سیاسی اس . رویکردهای تاارگرایانوه، بوه عنووان بسوتری      اجتماعی و قایهه
گزینوی سیاسوی     گرایی، عرفی شدن پوارتی بوازی و قایهوه    برای هنجاری شدن رابطه

گرایانه و لس شیروندی، اصال  روند اجرایوی    کند. تقوی  رفتارهای عا   عمل می
رسوند. همچنوی ،    هایی چون انتخابات و ... ، راهکارهایی مناسوب بنرور موی     پدیده
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های تارک   رهر  تعصاات قومی و زبانی ماصو  توزیع نامتناسب اقتدار، فرص 
اجتماعی نریر استخدا  در دستگاهیای اداری و کم توجیی به امر شایسته سوایری  

هوای تاورک اجتمواعی اعوم از اقتصوادی، سیاسوی،         که یز  اسو  فرصو    اس 
ای، قو  گرایوی، پوارتی    اجتماعی و فرهنگی عادینه توزیع شده تا نقش اقتدار قایهه

 بازی و ... ، کم رن  شود.
دهد که برخی از نیادهای اجتماعی، بورای بورآورده    تاهیل نتای  نشان می -9

ا  فشارند و استاکا  آنیوا در لوا  فرسوایش    ساخت  اقتضائات لیات روزمره ت
 بورای  ریراقتصوادی  نیادهوای  ای  روند، تقوی  اصال  برای لل اس .  ذا یک راه

 مجدد اس  که ا اته نیازمند تاقیق مستقهی اس .   تعاد  به رسیدن
ی  ی سیاستی والد و پیشونیادات اجرایوی بورای پوانزده مسوئهه      ارائه بسته -1

ی تخصصوی و   ی شویوع، لووزه   نرور سوطخ تاهیول، گسوتره    اجتماعی متتاوت از 
شود مودیری  کوالن    سازمانی بسی دشوار و لتی ریر منطقی اس ،  ذا پیشنیاد می

های هوم سونخ از    را به صورت موعوعات منترد یا خوشه  استان، ای  مسائل متنوع
هوای کوانونی، د توی یوا رو  کیوو در معور         طریق تاقیق کیتی به رو  گروه

 باث بنیند. پژوهش و
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هانوشتپی  
و  گیری آن در دانشگاه هاروارد بود و بر ساختارهای کوالن تمرکوز داشوتند    مال شکل .1

 های دورکیم قرار دارد.   های آن در نرریه ریشه

ای  دیدگاه هم ریشه در نرریه کارکردگرایی سواختاری پارسوونز و دانشوگاه هواروارد      .1
دارد و هم در تاهیل فراینود اجتمواعی دانشوگاه شویکاگو و در اصول بسویاری از       

 های آن تهتیقی از ای  دو هستند. نرریه

 د اروپایی)مارکس و زیمل( و امریکایی)فرانک( اس .های تضا تهتیقی از نرریه .9

های دیگر ای  دیدگاه، برچسوب زنوی و انو  زنوی       ریشه در دانشگاه شیکاگو دارد، نا  .1
 اس .

گرایی در اصل دو رویکرد دارد: یک رویکرد آن که لو  ماور تعریف  هنی  برساخ  .1
رد دیگوور آن کووه و رویکوو«گرایووی مطهووق)افراطی( برسوواخ »مسووئهه تمرکووز دارد، 

نوا  دارد و در  « گرایوی متنوی   برساخ »برد،  های شرایط عینی را نیز به کار می داده
 گرایی متنی تأکید شده اس . ای  تاقیق تا لدودی بر برساخ 

 یشناسو  در جامعه یابی مسئهه یبرا اریمع 13 ید ت یاعضا قیابتدا از طر ق،یتاق  یدر ا .1
 یبوورا اریوومع 9  و در مرلهووه سووو  بووه   3شوود و در مرلهووه دو  بووه   ییشناسووا
اسو  کوه در لوا      یگور ید ی که موعوع مقا وه  افتندی لیمسائل تقه یبند  یاو و
همی  مقا ه موورد اشواره    1تا  9ها در شر   یل جداو   و ای  م  ته اس  یداور

  .اند قرار گرفته
نیز قرار گیرد، اما بد یل صدرنشینی استان تواند در سطخ کالن  خودکشی نریر اعتیاد می .1

ی خودکشی و تاکید تاقیقات بر ارتااط داشت  آن با نیاد خانواده و  ایال  در زمینه
 سنتیای ماهی، در سطخ میانه / نیادی قرار داده شده اس .

گیرند که سعی شوده   برخی آسیایا نریر پارتی بازی در دو سطخ خرد و نیادی قرار می .3
 تری  سطخ قرار داده شوند. در ماتمل

هوا را بوایتر از متوسوط توا خیهوی زیواد        پاسخگویان میزان شیوع ای  مسائل و آسویب  .3
 .اند دانسته



 

 

وماخذ منابع
 (. تجدد آمرانه: جامعه و دو   در عصر رعاشاه. تیران: ققنوس.1931اتابکی  تورج. )

مرکوز بررسوییای اسوتراتژیک     .اهمیت مساتل امامامتل  ممم(. 1931تاجیک  مامدرعا. )
 ریاس  جمیوری.

اعرم  کموا .   & قا.  رفیعی  لس .  یاسمی  مامدتقی.  رلیمی  سینا.    جمشیدزاده  فر 
. 1931توا   1919(. روند خودکشی و اقدا  به خودکشی در استان ایوال  از  1939)

 .911-911(  9)11  سجلهمرفلهمامامل  
(. مسوئهه فرهنگوی و   1931معرمی گودرزی  ابوراهیم. )  &لایای  یداهلل.  عیوعی  یاور.  

سی فرهنگی ایران)در دیدگاه نخاگوان دانشوگاهی و لووزوی داخهوی(.     شنا مسئهه
 .111-111(  1)1  سجلهمفرهنگمدرمدانشگلهماسالس 

(. وععی  مصرف و توزیوع  1931لیدری  سعیده. ) &ا هیی  عهی.   دانش  پروانه.  فی 
فصلنلسهم لم مترویج مفرهنتگمممصرف کنندگان مواد مخدر در شیرستان ایال . 

 .131-111(  19-11)11 ایالم,
)باقر. پرها   مترجم( بابل: کتابسرای  .دربلرهمتقایممکلرمامامل  (. 1913دورکیم  امیل. )
 بابل.

رویکردهلیمنظتریمهتاگلنتهمدرمبررست مممم(. 1939واینارگ  مارتی . ) &رابینگت   ار .  
 )ر. ص. سروستانی  مترجم( تیران: انتشارات دانشگاه تیران. .سال امامامل  

(. مشکالت اجتمواعی در  1931وامقی  مروئه. ) &  لس .  مدنی قیترخی  سعید.  رفیعی
 .113-131(  1-1)3  سجلهمملسعهمشنلس مایراناو وی  ایران. 

(. مطا عه رابطه سطخ توسعه یافتگی اقتصادی 1931اکار. )  زندی  ک  عهی &زارع  بیژن.  
 سطللعلتمامامل  مایران,سجلهماجتماعی با میزان جرائم خش  در بی  اسوتانیا.   -
1(9  )31-111. 

تیوران: دفتور    .سللنلسهمآسلریمممعی مومسهتلمرتم(. 1939. ) سازمان ثا  الوا  کشور 
 جمعی  سازمان ثا  الوا  کشور.

ای کیتوی از پدیوده خودسووزی     (. مطا عه1931نسب  زهرا. ) رعایی &ستیری  خدیجه.  
 .111-119(  1)1  سجلهمزنمومملسعهزنان شیر ایال . 

)جهود جهود    آسیبهلیمامامل  مومروندمتحولمآنمدرمایترانمم(.1931عادا هیی  مامود. ) 
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 او (. تیران: نشر آگه.
ایوال : دفتور    .فراتحلیامتحقیقلتمخودکش مدرماستالنمایتالمممم(.1933ا هیی  عهی. ) فی 

 تاقیقات کاربردی نیروی انترامی استان ایال .
ایوال :   .سکلنمیلب ما ایلدمدرماسالنمایالم(. 1939) باپیری  امیدعهی. &ا هیی  عهی.   فی 

 معاون  فرهنگی و پیشگیری سازمان بیزیستی استان ایال .
بندی مسائل اجتمواعی   (. برساخ  و او وی 1931بخارایی  المد. ) &ا هیی  عهی.   فی 

(  1)3 سجلهمسال امامامتل  مایتران,مماستان در وبالگیای تاصیکرده های ایال . 
111-113. 

(. آزمون تجربوی  1933مهکی  امیر. ) &ا هیی  عهی.  معیدفر  سعید.  دانش  پروانه.   فی 
دومفصتلنلسهمژووهشتهلیمممآمیز در ایوران.   ی آنومی نیادی و جرائم خشون  رابطه
 .131-111(  11)3 شنلخا مسعلصر,مملسعه

ی در میان (. بازسازی معنایی نزاع بی  فرد1931کمربیگی  خهیل. ) &قاسمی  یارمامد.  
 .113-33(  1)11 سجلهمسطللعلتمامامل  مایران,ماکومان نزاع. 

تیوران: مرکوز    آیندهمنگلریمازمستهوممتلمامرا.م(.1931ناممی  امیر. ) &اهلل.    قدیری  رو 
 صنایع نوی  ایران.

بررس موضعی ماشاغللمدرماسالنمایتالممم(. 1931مامودی  عهی. ) &کاممی  ابوطا ب.  
ایال : اداره کل امور اقتصادی و دارایوی   .هلیماقاصلدمسقلوسا مبرمآنمسؤلتهومتلثیرم

 استان ایال .
)سوعید. معیودفر     .نگرش منتومدرمتحلیتامساتل امامامتل  مممم(. 1939 وزیک  دانیهی . )

 مترجم( تیران: امیرکایر.
تتری مساتل امکشتوروماولویاهتلمومراهبردهتلیممممممم مده(. 1931مجهس شورای اسالمی. )

تیران: انتشوارات مرکوز پژوهشویای مجهوس      .شورایماسالس مدورهمدهمسجلسم
 شورای اسالمی.

تیران: دفتر سرشماری جمعی  و نیروی انسانی  .سللنلسهمآسلری(. 1939مرکز آمار ایران. )
 مرکز آمار ایران.
فصتلنلسهممم(. او ویتاندی آسویایا و مسوائل اجتمواعی در ایوران.    1931معتمدی  سیدهادی.)
 .911-911(  11)1  هش مرفلهمامامل   لم مومژوو

 تیران: نشر نور عهم. .شنلس مسال امامامل  مایرانمملسعه(. 1931معیدفر  سعید. )
ایوال :   .سکلنمیلب مخودکشت مدرمایتالممم(. 1931باپیری  امیدعهی. ) &نژاد  عهی.   موسی

 سازمان مهی جوانان استان ایال .
های روشونتکری   ه ایرانی: بالی در باره گتتمان(. تامهی در مدرنیت1939میرس اسی  عهی. )

 و سیاس  مدرنیزاسیون در ایران. تیران: نشر ثا ث.
(. تاثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی 1931 طتی خاچکی  بینا . ) &نایای   هوشن .  

سجلهمبررس مسال امامامل  مهای کشور.  های اجتماعی در استان بر میزان آسیب
 .11-1(  1)1  ایران
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تیوران:   .ژیملیشمسنجشمسرسلیهمامامل  مکشوروماسالنمایتالمم(. 1931وزارت کشور. )
 مرکز مهی رصد اجتماعی: وزارت کشور.

ابوا اسنی  اصوغر.   &رعا.  المدی  یعقوب.  ماسنی تاریزی  عهیرعا.    یوستوند  لس 
اعی (. تایی  رابطه جرائم خشون  آمیز با تاکید بر نابرابری در توسعه اجتم1931)
 .119-131(  9)3  سجلهمتوسعهمامامل  ماقتصادی در ایران. -

شوناختی در تشوخیص و تعیوی      (. تأمهی جامعوه 1931اکاری  لسی . ) &یوستی  عهی.  
 .119-131(  1)1  سجلهمسال امامامل  مایراناو وی  مسائل اجتماعی ایران. 
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