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 چکیده

ها و تهدیدهای اجت(عی و پژوهش حارض با هدف شناخت آسیب
شده فرهنگی استان خراسان رضوی، در مقیاس شهرستان تدوین 

یاز های مورد نبر تحلیل ثانویه است که داده. روش پژوهش مبنیاست
Lاید. با گردآوری میهای مرکز آمار ایران، های ملی و دادهرا از طرح

شاخص پژوهش  ۲۶، اطالعات مورد نیاز هادادهاستفاده از این 
ی دبنمیتقسجمعیتی، فرهنگی و اجت(عی  ی و در سه دستهآور جمع
ها، همچنین انحراف معیار اند. با بررسی میانگین یا Lره نرم دادهشده

- جام و داورزن دارای بیشرتین تهدید میهای تربتاعداد، شهرستان

دامنه سازی فازی همسو و هموزنهای موجود به روش بید. دادهباشن
ها، با نظرخواهی از کارشناسان، شده و با هدف تعیین وزن شاخص

انجام و  Expert Choiceافزار تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم
های اجت(عی، جمعیتی و فرهنگی به ترتیب از مشخص شد مؤلفه

ها تولید شد. با دارند و Lره نهایی موزون دادهباالترین اهمیت برخور 
ساس ها بر انهایی تولید شده به روش فوق، شهرستاناستفاده از Lره

های اجت(عی و فرهنگی، به پنج دسته با آسیب بسیار کم، کم، آسیب
 های نیشابور ومتوسط، زیاد و بسیار زیاد تقسیم شد. شهرستان

 ین، فیروزه، فری(ن و بجستان آسیبجام آسیب بسیار زیاد و جوتربت
بسیار کمی دارند. همچنین با آزمون همبستگی پیرسون مشخص 

 هایاز ویژگی کیچیههای اجت(عی و فرهنگی با گردید که آسیب
و فاصله تا مرکز استان ارتباط مستقیمی  مساحت، جمعیت، تراکم

  ندارند.
ب فرهنگی، آسیبندی، آسیب اجت(عی، آسیب پهنهواژگان کلیدی: 

  جمعیتی، استان خراسان رضوی، تحلیل سلسله مراتبی
 
 

Abstract 

This article aims to identify social and cultural 
harms and threats of Khorasan Razavi province at 
county scale. The method employed in  this study is 
secondary analysis, which gathered required data 
from national plans and Iran Statistics Center. 
Using these resources, required information were 
collected for 26 research indicators so the 
indicators were divided into three categories: 
demographic, cultural and social. By examining the 
indicator’s mean and Standard deviations, it  was 
found that Torbat-e-Jam and Davarzan counties 
were under the most threats. In order to determine 
the indicators’  weight with expert opinion, 
hierarchical analysis was performed using Expert 
Choice software. So, it was found that, social, 
demographic, and cultural components had the 
highest importance, respectively. Using the final 
score generated by above method, the counties 
were divided into 5 categories with very low, low, 
medium, high and very high harmed areas, based 
on social and cultural harms. Neyshabur and 
Torbat-e Jammu counties had very high harm level, 
and Jovein, Firoozeh, Fareeman and Bajestan had 
very low level of harms. Through Pearson 
correlation test, it appears that social and cultural 
harms were not directly related to any of the 
characteristics of area, population, density, and 
distance to the center of the province. 
Keywords: Zoning, Social harm, Cultural harm, 
Population harm, Razavi Khorasan Province, 
Hierarchical Analysis 
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  مقدمه
ماندگی، توسعه عقبنابرابری، عدم تعادل، محرومیت، 

نامتوازن و موارد مشابه، مدتی است که در ادبیات 
سازان وارد و به دغدغه جدی گیران و تصمیمتصمیم

متخصصین تبدیل شده است. توسعه نامتوازن از مشکالتی 
های گسرتده جغرافیایی گیر محدودهباشد که غالباً دامنمی

ای در گردیده و باعث ایجاد مسائل و مشکالت عدیده
شود. همچنین دسرتسی ناهمگون و های رسزمینی میحوزه

نامتعادل به امکانات یکی از نتایج ناتوانی در استفاده از 
عارفی است (های طبیعی در مقایسه با مناطق دیگر پتانسیل

). توسعه نامتوازن یکی از دالیل ۱۰۲: ۱۳۹۴و همکاران، 
یل تبداصلی تقسی(ت سیاسی جدید در استان خراسان و 

آن به سه استان رضوی، ش(لی و جنوبی بود، اما تغییرات و 
های موجود در این های جدید نیز عدم تعادلایجاد استان

) و ۴۴-۴۵: ۱۳۹۴پور و رضویان، پارسینکرد (استان را مرتفع 
ها همچنان در خراسان مشهود تعادل ها و عدمنابرابری

بدی و غیرکالبدی های کالها در مؤلفهاست. این نابرابری
Lود دارد که بررسی دالیل و نتایج آن از اهداف این مقاله 
نیست و در جای خود نیازمند بررسی دقیق و مفصل 

ر های بسیاری دباشد، بنابراین با توجه به وجود پژوهشمی
ای، در بعد های منطقهها و عدم تعادلرابطه با نابرابری

ها و ش آگاهی از نابرابریکالبدی، این پژوهش با رویکرد افزای
های موجود در پهنه رسزمینی استان خراسان تعادل عدم

ها و تهدیدهای اجت(عی و فرهنگی را بررسی رضوی، آسیب
و سپس با استفاده از تقسی(ت سیاسی استان، وضعیت 

کند. تبیین و ترشیح می ها را در مقیاس شهرستاناین آسیب
 نیدک دنبال کشور در را یاجت(ع آسیبی که است غیرممکن«
  »نباشند سوم تا اول هایرتبه جزء مشهد و خراسان و

های . اگرچه ممکن است وضعیت آسیب)۱۳۸۹(اکربی، 
اجت(عی در استان خراسان رضوی تا این حد حاد نباشد، اما 

های و پژوهش هاگزارشوضعیت چندان مناسب نیست و 
، حکایت از وضعیت نابسامان اجت(عی استان شدهانجام

؛ محمودی ۱۳۸۹زاده و همکاران، فروغدارد (خراسان رضوی 
). عالوه بر ۱۳۹۴؛ نوغانی و همکاران، ۱۳۹۴و همکاران 

های اجت(عی، رسمایه اجت(عی در خراسان رضوی آسیب
نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد، مرکز ملی رصد اجت(عی 

در پی(یشی ملی، وضعیت رسمایه  ۱۳۹۴کشور در سال 
اجت(عی در کشور را بررسی Lوده که نتایج آن، حکایت از 
وضعیت نابسامان رسمایه اجت(عی در استان خراسان 

سنجش رسمایه اجت(عی کشور، گزارش دارد (رضوی 
تفصیلی استان خراسان رضوی). در این گزارش رسمایه 

ر که د شدهیبررساجت(عی در سه سطح کالن، میانی و خرد 
باشد و هر سه سطح وضعیت استان چندان مناسب Lی

 کهنیاه(ن). با توجه به دارد (تر از سطح کشور قرار پایین
های اجت(عی به کاهش رسمایه اجت(عی افزایش آسیب

-عباسشود (درنهایت به کاهش امنیت اجت(عی منجر می

ی ها)، شناخت دقیق آسیب۵۱: ۱۳۹۰زاده و کرمی، 
شود، اجت(عی موضوعی ملی و امنیتی محسوب می

ای خصوصاً در استان خراسان رضوی که موقعیت بسیار ویژه
در کشور دارد، چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ 

  اقتصادی، اجت(عی و فرهنگی.
مشکل سازی، اولین گام برای حل های تصمیمدر فرآیند

صمیم مناسب، اتخاذ ت شناخت دقیق مسئله موجود است.
جانبه از ·ام ابعاد کالبدی، نیازمند شناخت دقیق و همه

باشد، اما در مسائل اقتصادی و اجت(عی موضوع می
اجت(عی و فرهنگی، بررسی مناسبی در استان انجام نگرفته 

 بزرگ های شهری، غایباست و با توجه به اینکه در طرح
 )،۱۱۸: ۱۳۹۸دهقانی، است ( اجت(عی رویکردهای

مند بررسی کامل و وضعیت اجت(عی و فرهنگی استان نیاز 
با توجه به وسعت محدوده و تنوع باشد. دقیق می

های اجت(عی ها و مؤلفهها، امکان بررسی شاخصشاخص
 تک در این بحثصورت تکو به لیتفصبهو فرهنگی 

ضع های تبیین و ترین راهیکی از مناسب بنابراینگنجد، Lی
باشد تا با شناخت مناسب، بندی مسائل میموجود، پهنه

تر و کارآمدتر میرس شود. های دقیقحلامکان پیشنهاد راه
حال با توجه به مشکالت فراوان اجت(عی و فرهنگی موجود 

های متعدد آن، در استان، همچنین وسعت زیاد و شهرستان
ین پژوهش، نبود شناخت مناسب از مسئله اصلی ا

ها و تهدیدهای اجت(عی و فرهنگی در استان خراسان آسیب
ز های استان و نیباشد. همچنین با توجه به ویژگیرضوی می

های بسیار زیاد در وضعیت اجت(عی و کالبدی وجود تفاوت
های اجت(عی آسیب اوًالرسد که استان، به نظر میشهرهای 



 

 ����1398   
����34  

89  

��
��

��
�

� 
�

�
�

�
��

� 
��

��
��

�... 

طح استان پراکنده و فاقد نظم خاص باشد، و فرهنگی در س
های اجت(عی و فرهنگی در استان با پراکندگی آسیب ثانیاً 
های تراکم جمعیتی، جمعیت، مساحت و یک از مؤلفههیچ

فاصله با مرکز استان ارتباط مستقیم نداشته و مستقل از 
ها پراکندگی آن، هاکه بررسی نوع ارتباط شاخص ها باشداین

ط آن با عوامل یاد شده از مسائل مهم پژوهش حارض و ارتبا
. ۱باشد: باشد. سؤاالت تحقیق حارض به رشح زیر میمی

های استان خراسان رضوی، به لحاظ وضعیت شهرستان
یک . کدام۲های اجت(عی و فرهنگی چگونه است؟ شاخص

های اجت(عی و فرهنگی در وضعیت آسیب و از شاخص
. پراکندگی ۳قرار دارند؟  یک در وضعیت تهدیدکدام

ها و تهدیدهای اجت(عی و فرهنگی در استان خراسان آسیب
های اجت(عی و . آیا بین آسیب۴رضوی چگونه است؟ 

فرهنگی با عواملی مانند جمعیت شهرستان، مساحت آن و 
  فاصله آن با مرکز استان رابطه وجود دارد؟

  روش پژوهش
ربردی و به لحاظ تحقیق حارض به لحاظ ماهوی، تحقیق کا

لی تحلی-ها، تحقیقی توصیفیگردآوری و تحلیل دادهروش 
های از ها و استفاده از دادهباشد و به دلیل نوع تحلیلمی

، روش این پژوهش از روش تحلیل ثانویه شدهیگردآور پیش 
  د.باشباشد. فرآیند انجام پژوهش حارض به رشح زیر میمی

های مورد نیاز جهت ، دادهمرحله ها: در این. گردآوری داده۱
شود. این بندی میطبقهآوری و جمع ،تحلیل  بررسی و

گردآوری شده است: نتایج ها از منابع زیر داده
های آماری های عمومی نفوس و مسکن. سالنامهرسش(ری

تا  ۱۳۹۰های منترش شده توسط مرکز آمار ایران طی سال
عی، فرهنگی و اخالقی . گزارش بررسی وضعیت اجت(۱۳۹۶

جامعه ایران، منترش شده توسط وزارت کشور، مرکز ملی 
. گزارش ۱۳۹۴رصد اجت(عی، بر پایه پی(یش ملی سال 

سنجش رسمایه اجت(عی کشور، منترش شده توسط وزارت 
کشور، مرکز ملی رصد اجت(عی، بر پایه پی(یش ملی سال 

ایرانیان،  هایها و نگرش. گزارش پی(یش ملی ارزش۱۳۹۴
پژوهشگاه فرهنگ، ه¾ و ارتباطات با همکاری مرکز ملی 

 رصد اجت(عی کشور.
ها و تهدیدهای اجت(عی و . بررسی وضعیت آسیب۲

ها و مشخص Lودن فرهنگی: برای بررسی شاخص

تهدیدهای اجت(عی و فرهنگی، از انحراف معیار استفاده 
یار مع انحرافهایی که در بازه یک که شهرستاننحویشد، به

قرار دارند وضعیت عادی، بازه یک  از میانگین یا Lره معیار
تا دو انحراف معیار، وضعیت آسیب و انحراف معیار بیشرت 

باشند. در از آن، دارای تهدید در وضعیت شاخص می
ز ها نیها و تهدیدها مثبت و منفی بودن دادهبررسی آسیب

میزان ازدواج،  مثال در شاخصعنوانبسیار مهم است، به
افزایش بیش از دو برابر انحراف معیار از میانگین تهدید تلقی 

هایی که بیش از دو انحراف معیار کمرت شود و فقط دادهLی
ا در شوند، امعنوان تهدید تلقی میباشند، بهاز میانگین می

شاخصی مانند رضیب جنسی، اختالف بیش از دو انحراف 
 شود.تهدید در نظر گرفته می عنوانمعیار از هر سمت به

گردآوری های ها: دادهمقیاس سازی دادهسو و هم. هم۳
باشند، شده در باال، دارای دامنه تغییرات متنوع می

دارد  ۱۰۴مثال شاخص نسبت جنسی، نرمی معادل عنوانبه
گسرتده شده است،  ۱۱۰تا  ۹۵و تغییرات آن از حدود 

 ۴تا  ۱تغییراتی حدود  که نرخ رشد جمعیت دامنهدرحالی
باشند، در برخی Lی جهت نیزها همدارد، همچنین این داده

مزاحمت خیابانی  تجربهها مانند تعداد طالق و شاخص
دهنده وضعیت بهرت و در تر نشانتوسط زنان، عدد کوچک

هایی مانند ازدواج یا اعتقاد به حارض و ناظر بودن شاخص
 باشد. برخیدهنده وضعیت بهرت میتر نشانخدا عدد بزرگ

دهنده ها نیز ماهیت خنثی دارند و حد وسط نشانشاخص
ن مقایسه و باشد، از همین رو امکاوضعیت مناسب می

های بسیار زیاد وجود ها به دلیل تفاوتاندازی شاخصهمبر
ها، از ندارد، لذا برای هم دامنه و هم مقیاس Lودن داده

 شود.سازی فازی استفاده میمقیاسروش بی
ها، بندی شهرستانها: برای مقایسه و پهنه. ترکیب شاخص۴

ره ه یک Lها بها و تبدیل آنپژوهش نیازمند ترکیب شاخص
باشد، اما با توجه به تفاوت اهمیت و ارجحیت واحد می

وزن ها با یکدیگر برابر نیست و ترکیب همها، وزن آنشاخص
شود، لذا با ها باعث ایجاد خطا درنتیجه نهایی میآن

و  Expert Choiceافزار در نرم AHPاستفاده از روش 
ظران حوزه ننفر از متخصصین و صاحب ۱۲استفاده از نظرات 

های اجت(عی در استان خراسان رضوی، وزن هر یک آسیب
ها مشخص شد، سپس با استفاده از وزن از شاخص
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 هایها ترکیب و یک Lره برای آسیبآمده، شاخصدستبه
ی قرار بنداجت(عی و فرهنگی استان تولید شد که مالک پهنه

 هب که است عملی شهری ریزیبرنامه در بندیگرفت. پهنه
اللت د  مختلف هایبخش یا قطعات به منطقه یا شهر تقسیم

 به زمین، تقسیم بندی،پهنه نیز اجت(عی نظر از دارد،
بر  قسمت هر که است نحوی به مختلف، هایقسمت

 یا و اجت(عی هایممنوعیت اجت(عی، هایویژگی اساس
 باشد شده منفک هابخش باقی از دیگر هایویژگی

 به بندیپهنه پژوهش این در). ۶: ۱۳۹۲ دیگران، و پوراحمد(
 لحاظ به همگن هایدسته به هایشهرستان بندیتقسیم
 .شودمی اطالق فرهنگی و اجت(عی هایویژگی

های کالبدی: ها با دیگر مؤلفه. بررسی ارتباط شاخص۵
اط ها و تحلیل ارتبتر وضعیت شاخصمنظور تبیین دقیقبه
ها، از های کالبدی شهرستانلفهها با تعدادی از مؤ آن

 رضیب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  

  پیشینه پژوهش
ای از پیشینه مرتبط با پژوهش حارض طیف گسرتده

هایی به که غالباً دارای تفاوت شودموضوعات را شامل می
ها و قلمرو زمانی و مکانی با تحقیق لحاظ تعداد شاخص

کلی به سه دسته  صورتها بهحارض دارند، این پژوهش
هایی که یک آسیب مانند . پژوهش۱شوند: بندی میتقسیم

اعتیاد یا طالق را در میان قرشی خاص مانند دانشجویان، 
. ۲ کنند.دار، کارگران یک کارخانه و غیره بررسی میزنان خانه

های اجت(عی و فرهنگی را در سطح هایی که آسیبپژوهش
. L۳ایند. می محالت یک شهر یا کل شهر بررسی

های اجت(عی و فرهنگی را در سطوح هایی که آسیبپژوهش
 Lایند.تر از شهر بررسی میجغرافیایی بزرگ

های مرتبط با موضوع ترین پژوهشدر ادامه به برخی از مهم
ا های مرتبط بصورت کلی، پژوهششود اما بهمقاله اشاره می

انجام شده  ۱های اجت(عی با اهداف Lودار ش(ره آسیب
.است

  )۷۱: ۱۳۷۹صدیق رسوستانی،  ( های اجت(عی در ایراناهداف مطالعات آسیب :L١ودار 

  
 

های اجت(عی در مناطق بررسی آسیبدر پژوهشی با عنوان 
آدمیان، جرائم، اعتیاد، امنیت،  ، مرضیهمشهد گانه ۱۳

های ناشی از رسمایه اجت(عی، طالق، فرار دخرتان، آسیب
های خانواده مانند آشنا نبودن به استفاده از ماهواره، آسیب

دارد: وظایف زناشویی و غیره را بررسی Lوده که عنوان می
های خانواده، امنیت، اعتیاد، ، جرم، آسیبنشینیحاشیه
ان و سالمتی بیشرتین پراکندگی را در سطح های زنآسیب

فروشی، رانندگی پرخطر شهر مشهد دارند، در مقابل، دست
: ۱۳۹۱و کودکان خیابانی کمرتین مشکل را دارند (آدمیان، 

). در پژوهش دیگری که در شهر اصفهان انجام شده، ۲۶۴
فرهنگی –مناطق شهری اصفهان بر اساس عوامل اجت(عی

تیپ تقسیم  ۶های اجت(عی، به آسیبگیری مؤثر در شکل
بندی شامل شده است، عوامل اصلی مؤثر در این دسته

پایگاه اجت(عی و اقتصادی، ترکیب جمعیتی، تراکم 
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جمعیت، مهاجرنشینی، وجود محله بدخیم و فوق بدخیم در 
بین و امامی ). جهان۱۳۰: ۱۳۹۸دهقانی، باشد (منطقه می

 رتقد ارتباطی حلقه ت(عیاج رسمایهدر تحقیقی با عنوان 
، رسمایه اجت(عی را حلقه اتصال نرم نرم و تهدید امنیت نرم،

 وسیله آن، برایمؤلفه قدرت، امنیت و تهدید دانسته و به ۳
بین و امامی، جهان( ندیLااین سه مؤلفه شاخص سازی می

ای با عنوان نرص در مقاله). پورغالی و مهدوی۵۰: ۱۳۹۳
 زانیم راتییتغ و یفرهنگ-یاجت(ع راتییتغ نیب رابطه یبررس

 ،تی، با بررسی جمعلرستان استان در یاجت(ع یهابیآس
 طالق، ،یمذهب یهامکان سواد، مهاجرت، ،ینیشهرنش

 آمار و ادیاعت رسقت، قتل، ،ی، اشتغال، خودکشیکار یب
ش ی، اشتغال، افزایکار یبان به همبستگی مثبت یزندان
زان جرائم یطالق و سواد با م ، مهاجرت،ینیت، شهرنشیجمع

اند منتهی به سال پژوهش پی برده ن ده سالیا یدر ط
). ابولفضل مشکینی و ۱: ۱۳۹۰نرص، پورغالی و مهدوی(

محدثه معزز برآبادی در پژوهشی که نتایج آن تحت عنوان 
 هایهای خراسان رضوی از نظر شاخصبندی شهرستانرتبه

های استفاده از شاخص منترش شده است، با یافتگیتوسعه
ستان های این ایافتگی شهرستانزیر به تحلیل میزان توسعه

): نرخ ۱۳۶-۱۳۷: ۱۳۹۵مشکینی و برآبادی، ( اندپرداخته
شهرنشینی، نسبت جمعیت، بعد خانوار، درصد مهاجران 
وارد شده، نرخ سواد، درصد افراد با تحصیالت عالی، درصد 

شاغالن بخش آموزش شاغلین بخش بهداشت به کل، درصد 
به کل، درصد شاغالن بخش صنعت به کل، نرخ اشتغال، 

رتبه به درصد متخصصین شاغل، درصد مقامات عالی
، درصد مردان باسواد، تراکم، باسوادشاغالن، درصد زنان 

های عمومی، تعداد اماکن مذهبی، تعداد تعداد کتابخانه
پزشک، تعداد مؤسسات درمانی، تعداد تخت، تعداد 

زمایشگاه، نسبت راه به مساحت شهرستان، نسبت راه آ 
روستایی به مساحت شهرستان، تعداد اعضای 

نفر. نگارندگان با استفاده از  ۱۰۰۰های عمومی به خانهکتاب
های استان را به سه دسته برخوردار، نتایج حاصله، شهرستان

های نیمه برخوردار و محروم تقسیم Lوده که شهرستان
خواف، رشتخوار و زاوه در دسته محروم قرار آباد، خلیل
ای ههای یاد شده در باال و Lونهاند. با بررسی Lونهگرفته

مشابه دیگر، مشخص شد که پژوهش حارض به لحاظ تعداد 
های ها و وسعت محدوده تحلیل، همچنین مدلشاخص

  های پیشین متفاوت است.مورد استفاده، با پژوهش

  مبانی نظری
آسیب اجت(عی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق 

عمل  ،د عامعشود که در چارچوب اصول اخالقی و قوامی
رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران ، جمعی

شناسی )، آسیب۱۵: ۱۳۸۳(عبدالهی،  گیردقرار Lی
ه، از علوم اجت(عی مفهوم جدیدی است که در قرن نوزد

های نظمییابی بیزیستی اخذ شده و به معنی ریشه
). ۱۵: ۱۳۸۴خاکپور و پیری، باشد (اجت(عی می

مطالعه و «شناسی عبارت است از دیگر، آسیببیانبه
(ستوده،  »ها در ارگانسیم انسانینظمیشناخت ریشه بی

چنین مطالعاتی با هدف تکمیل و تأمین ). ۱۱: ۱۳۷۲
ن ، تشخیص، پیشگیری و یا درماییگانه شناسافرایندهای سه

 های مناسب برایحلو برآیند آن پیشنهاد راه پذیردصورت می
شناسان، هر اجت(عی به نظر جامعه باشد.ها میدفع آسیب

بر اساس موازین خود، دارای حرکتی طبیعی است که پیوند 
کند، اگر نظام اجت(عی را برای ادامه زندگی حفظ می

ای اتفاق بیفتد و این پیوند را برهم زند در حرکت مسئله
مسئله یا  ،شود که به آن عملطبیعی جامعه اخالل ایجاد می
). ۱۹: ۱۳۸۷بیات، شود (مشکل اجت(عی گفته می

 اندیشمندان از بعضی تعبیر به که اجت(عی هایآسیب
 اکÏ در هستند، صنعتی انقالب مستقیم معلول و حاصل
 آنچه اما. گذارندمی را خود تأثیرات و دارند وجود جوامع
 نوع سازد،می متفاوت هم از مورد این در را مختلف جوامع
 راهکارهای و هاآسیب آورندهوجودبه علل به جوامع این نگرش

هرگاه در یک نظام اجت(عی،  .است آن و بهبود اصالح
طور مشخص با هنجارهای اجت(عی تعارض پیدا رفتاری به

ه موجب کاهش یا از دست رفÑ کارایی یا عملکرد کند ک
مثبت فرد، خانواده و یا گروهای اجت(عی شود، این پدیده 

افشانی، قاسمی گلشود (آسیب اجت(عی خوانده می
های Lودار های اجت(عی غالباً با دسته). آسیب۵۹: ۱۳۸۹

).۳۰: ۱۳۹۱فردوسی و آقاپور، شود (بررسی می ۲ش(ره 
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)۳۰: ۱۳۹۱فردوسی و آقاپور، مأخذ: های اجت(عی (بندی آسیب: دستهL٢ودار 

  

های اجت(عی تحت تأثیر عوامل متعددی به وجود آسیب
ها در خود جامعه جستجو Lود، زمانی که آیند که باید آنمی

 نواهمهای فرد با انتظارات جامعه ه(هنگ و خواسته
های فرد آغاز و در صورت تداوم موجب نباشد، نابهنجاری

 ).۶۳: ۱۳۷۳ستوده، شود (انحراف وی می

ی همچون مهاجرت، توسعه بیش از پیش ابزار هایامروزه پدیده
جمعی، آموزش و پرورش گسرتده، تغییر و وسایل ارتباط

های جوانان، وضعیت اجت(عی را الگوهای روابط و ارزش
های فراوانی نشان بسیار پیچیده Lوده است. تحقیق

ها و تغییرات ارزش ،دهد که در جوامع در حال گذرمی
 ه استبینی شدپیشه و غیرقابلمسائل عرفی بسیار پیچید

ترین مواردی ). ازجمله مهم۱۲۲: ۱۳۹۴فرهمند و دیگران، (
که تغییرات گسرتده بر آن تأثیر گذاشته، مسئله رسمایه 

باشد. رسمایه اجت(عی یکی از جدیدترین اجت(عی می
عنوان پلی میان مفاهیم علوم اجت(عی است که به

ند کریزی عمل میرنامهشناسی، اقتصاد، سیاست و بجامعه
و مضمون آن اهمیت تعامالت و روابط اجت(عی بین ساکنین 

) دفرت ۶: ۱۳۹۳علینالی و رومیانی، باشد (یک محدوده می
های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پی(یش طرح

به سنجش رسمایه اجت(عی در کشور پرداخته  ۱۳۹۴در سال 
(عی در سه سطح به رشح است. در این پی(یش رسمایه اجت

رسمایه اجت(عی در سطح کالن: این  :زیر تعریف شده است
رسمایه اجت(عی نهادی است که حاصل اعت(د «رسمایه، 

های چهارگانه عمومی به عملکرد و موفقیت نهادها در حوزه
است.  »اقتصادی، سیاسی، اجت(عی و فرهنگی جامعه

 داللت بر ترکیبی از اعت(د«رسمایه اجت(عی در سطح میانی: 
 شدهارائهها عملکرد و کیفیت و خدمات آحاد مردم به سازمان

شناسی و ها از سازماندهی، وظیفهو نیز پنداشتی که آن
های در تعهد، شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمان

های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجت(عی و حوزه
در سطح خرد: این سطح از  دارند. رسمایه اجت(عی »فرهنگی

رسمایه اجت(عی با کم و کیف روابط و بده بستان بین 
نجمنی ، زندگی اافتهیمیتعمکنشگران، اعت(د بین شخصی و 
های اقتصادی، سیاسی، مبتنی بر مشارکت در حوزه

های اجت(عی و فرهنگی، پنداشت از وجود و حضور ارزش
دگی روزمره و اخالقی و هنجارها در حیاط اجت(عی و زن

سنجش رسمایه (شود احساس امنیت و رضایت تعریف می
  ).۸: ۱۳۹۴اجت(عی کشور، 

های های اجت(عی منجر به تولید بحرانافزایش آسیب
مثابه تهدید، شود و بحران اجت(عی بهاجت(عی می

 کشاند. در تعریفساختارهای بنیادی جامعه را به نابودی می
وجود دارد: یک رویکرد تهدید را بیرون تهدید غالباً دو رویکرد 

گونه شناسی آسیب های اجت(عی

دانش: رسمایه فرهنگی

آسیب های اجت(عی

نیرنگ و تزویر
دورویی
دروغ

بی اعت(دی
گسست فرهنگی

تعهد و منزلت: رسمایه اجت(عی

آسیب های اجت(عی

جنگ
قتل

فرار از منزل
خشونت
خودکشی

قدرت: رسمایه اجت(عی

آسیب های اجت(عی

رابطه گرایی
پارتی بازی

ثروت: رسمایه اقتصادی

آسیب های اجت(عی

رسقت
تکدی گری

رانت خواری
اختالس و کالهربداری

تخریب منابع
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داند، اما رویکرد دیگر سازمانی میسازمانی و آسیب را درون
که داند. با توجه به اینتهدید را حد بسیار باالیی از آسیب می

 باشد و میزانمنشأ آسیب و تهدید در این پژوهش مدنظر Lی
ن عنوامشکالت اجت(عی و فرهنگی مدنظر است، تهدید به

د باالی آسیب در مسائل اجت(عی و فرهنگی در نظر گرفته ح
آید که جامعه شود، در حقیقت تهدید زمانی به وجود میمی

در سطح قابل قبولی از اطمینان برای تحصیل و حفاظت از 
: ١٣٨٤افتحاری، ( های حیاتی خود نباشدمنافع و ارزش

). تهدید غالباً در دو نوع تهدید سخت و تهدید نرم ١٨
شود. تهدید سخت رویکردی سخت افزارانه دارد عریف میت

 شود، غالباً درو با استفاده از ابزار و وسایل جنگی انجام می
 گیرد، اماحوزه علوم نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار می

 تا شودمی موجب است که اقداماتی تهدید نرم ·امی
 د(مانن اجت(عی نظام یک حیاتی هایو ارزش اهداف

 و اجت(عی هایارزش و باورها فکری، هایزیرساخت
 اعت(د، مشارکت، خانواده، مانند الگوهای رفتاری الگوهای

 فرهنگی) به هاینگرش و هاارزش و اجت(عی هایآسیب
 کنندهتعیین عوامل در اساسی دگرگونی و تغییر یا افتد، خطر

 که در سخت تهدیدات ایجاد شود. برخالف ملی هویت
 امنظ حوزه نرم تهدیدات گیردمی صورت امنیتی نظامی حوزه

داوودی و ( دهندمی قرار هدف را فرهنگی و اجت(عی
). امنیت مفهومی ١٣٤: ١٣٨٦؛ نائینی، ٦٩: ٦٥کنعانی، 

رود، فارغ از نرم یا است که همواره در مقابل تهدید به کار می
 سخت بودن تهدید، امنیت نقطه مقابل وجود تهدید است

 امــن، و شدهگرفته امن از امنیت واژه. )۵۶: ۱۳۸۲ نیا، دنوی(
 و بیــم رفتــن بیــن از و نفــس آرامــش خاطــر، آرامــش اصــل در

 و دلهـره نداشـÑ معنـای بـه لغـت در امنیـت. گوینـد را هـراس
 تشـویش، از رهایـی آن، لغـوی معنـای بنابرایـن، اسـت. دغدغـه

 اسـت. خاطر اطمینـان و آرامـش احسـاس یـا تـرس اضطـراب،
 بـه نسـبت تهدیـد عینی، فقـدان معنـای در همچنیـن،

 یعنـی ذهنـی، معنـای در و باشـدمی شدهکسب هایارزش
 گیـرد قـرار حملـه مـورد مزبـور، هایارزش اینکـه از هـراس فقـدان

  ).۸۶: ۱۳۷۸ بوزان،(
های اجت(عی انجام و تکرار یکی از مصادیق بارز آسیب

باشد. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته رفتارهای پرخطر می
شناختی و شود که سالمت و بهزیستی جسمی، روانمی

اندازد. این رفتارها به دو اجت(عی افراد جامعه را به خطر می
که  شوند: گروه اول رفتارهایی هستندگروه تقسیم می

اندازند مثل سالمت و بهزیستی خود فرد را به خطر می
مرصف مواد مخدر، الکل، سیگار و رفتارهای جنسی پرخطر 

گروه دوم رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی  و ناایمن؛
کنند مثل دزدی، پرخاشگری و خشونت، سایرین را تهدید می

: ۱۳۹۳ سل(نی و همکاران،( گریز از مدرسه و گریز از خانه
های اجت(عی، قتل است. قتل ). از دیگر مصادیق آسیب۲

ریباً باشد که تقهای مشرتک در طول تاریخ برشی میاز پدیده
یک یا چند مورد از آن در ·امی طول تاریخ همواره جرم تلقی 

شد، شده است و همواره برای آن مجازات در نظر گرفته می
الف سایر موارد جرم اگرچه که این مجازات متفاوت بود، برخ

که بسته به زمان و مکان تعریف متفاوتی داشته است، مانند 
های مسائل جنسی که ممکن است در رشایط و مکان

عنوان بخشی از عرف جامعه تلقی مختلف جرم یا عملی به
ها ). قتل از دسته انواع خشونت۸۱: ۱۳۸۷بیات، ( شدمی
باشد، اما می باشد و عمدتاً شامل قتل عمد و غیر عمدمی
جمعی، خودکشی و حتی تصادف ای و دستههای زنجیرهقتل

بندی مستثنا و مجزا توان از این دستهمنجر به فوت را می
هایی است که با توسل به Lود. قتل عمد از پدیده

شود و شخص قاتل عملی را انجام پرخاشگری انجام می
کن رساند. اگرچه که ممدهد که به مقتول آسیب میمی

است شخص قاتل قصد کشÑ نداشته باشد اما آسیب را 
دهد که فرد به قتل برسد یا بر اثر اشتباه فرد قدر ادامه میآن

  ).۲۰: ۱۳۶۷عبدی، ( رسدبه قتل می
ررسی که ب باشدیکی دیگر از انواع رفتارهای پرخطر اعتیاد می

ند باشآن دو جنبه کامالً متفاوت دارد، جنبه اول معتادین می
ه عموماً افرادی ناتوان، پژمرده، ترحم برانگیز و دارای ک

باشند و دسته دوم قاچاقچیان رفته میهای بربادحیثیت
رحم، خطرناک و پردردرس برای جان و باشند که افرادی بیمی

باشند. اگرچه رفتارهای دسته دوم نیز مال و ناموس مردم می
اهیت باشد اما به لحاظ منوعی آسیب اجت(عی میبه

نظامی و انتظامی بیشرت، چندان مورد توجه این پژوهش 
دسته اول عالوه بر مسئله اجت(عی، دارای ابعاد باشد، Lی

باشند اما جنبه اجت(عی و پزشکی و انتظامی نیز می
ها بسیار پررنگ بوده، لذا در این مطالعه به روانشناختی آن
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-عهاز مواد پرداخته خواهد شد. جاموضعیت استفاده 

کنند که تأثیر شناسان مواد مخدر را موادی تعریف می
مستقیم بر کارکرد جسمی و روانی و فکری فرد دارند، قابلیت 
سوءمرصف دارند و پیامدهای نامطلوب بر فرد و جامعه 

بر همین اساس موارد مخدر بر اساس  بنابراینگذارند، می
تأثیر بر سیستم عصب مرکزی به سه دسته زیر تقسیم 

گونه مواد ها): اینها (باالبرنده. محرک۱کنند: می
طور های سیستم عصب مرکزی را تحریک و بهفعالیت

موقت باعث هوشیاری و هیجان و فرونشسÑ خستگی 
ن تأثیر را بر بد ترینمدت آن قویشوند اما مرصف طوالنیمی

کننده دارد. مانند کوکائین، کراک، کافئین، نیکوتین و مرصف
ها): برخالف پائین برنده( ها. کند کننده۲ها. آمفتامین

گونه مواد موجب کاهش فعالیت سیستم ها، اینمحرک
شوند و از همین رو عضالت را شل کرده، اضطراب عصبی می

گونه مواد دهند. از اینمی برند و درد را تسکینرا از بین می
توان به الکل و مواد افیونی مانند تریاک، هروئین، مرفین می

گونه مواد سیستم زاها: این. توهم۳و آسپرین اشاره Lود. 
کننده از واقعیت را عصبی را مختل کرده، درک مرصف

کند. مانند ال اس دی و اکستازی منحرف و غیرعادی می
 ).۱۷۴-۱۷۵ :۱۳۸۶رسوستانی، (صدیق

های پویایی است که جوامع انسانی غالباً متشکل از گروه
 باشد. یکی از این تغییراتناپذیر آن میتغییرات جزء جدایی

 حرکت باشد. مهاجرتدر جوامع انسانی مهاجرت می
 به مکان یک از مهاجر، نام به است جمعی داÛی بالنسبه

 یمراتبلسلهس اساس بر مهاجران آن، بر مقدم که دیگر مکان
 ینا نتیجه و گیرندمی تصمیم باارزش، هایهدف یا هاارزش از

 است مهاجران متقابل کنش نظام در تغییراتی حرکت،
سالمت اجت(عی  ).۷۳: ۱۳۹۳ نوبخت، و برومندزاده(

مفهومی است غالباً در مقابل آسیب اجت(عی مطرح 
شود. کیز سالمت اجت(عی را ارزیابی و شناخت فرد از می

چگونگی عملکردش در اجت(ع و کیفیت روابطش با افراد 

عنوان عضوی از های اجت(عی که وی بهدیگر، نزدیکان و گروه
دل پنج عاملی کند. وی بر این اساس مهاست، تعریف میآن

کند که در آن پنج عامل انسجام، پذیرش، خویش را مطرح می
های شکوفایی، مشارکت و همبستگی اجت(عی شاخص

 :Shapiro, 2008دهد (سالمت اجت(عی را تشکیل می

351 and Keyes عالوه بر سالمت اجت(عی، پیشگیری .(
 ایکنندههای اجت(عی نقش تعییننیز در بررسی آسیب

. پیشگیری در لغت به معنای جلوی چیزی شتافÑ، دارد
سازی و هشدارسازی استفاده شده است، پیشگیری از آگاه

توان به موارد زیر آسیب انواع مختلفی دارد که از آن جمله می
 که انسان آنجایی . پیشگیری موقعیت مدار: از۱اشاره Lود: 

رار ق باشد، زمانی که در موقعیتاصوالً موجودی حسابگر می
زند، لذا برای پیشگیری گیرد دست به انجام اع(ل خود می

توان از ایجاد موقعیت جلوگیری از وقوع جرم یا آسیب، می
. پیشگیری اجت(عی: این مدل از پیشگیری برخالف L۲ود. 

جای موقعیت، به فرد و محیط پیرامونی وی گونه قبل، به
و کارهای  یتقویت ساز  ،پیشگیری عتوجه دارد. در این نو

های اجت(عی برای سو و آموخÑ مهارتخودکنرتلی از یک
شود. این نوع تعامل با دیگران از سوی دیگر آموزش داده می

از  منجر به پیشگیری ،پیشگیری با هدف اصالح فرد و جامعه
بهمن، (شود صورت همیشگی و پایدار میجرم و آسیب به

۱۳۹۷ :۱۶-۱۴.( 
(عی و فرهنگی در پژوهش های اجتبر این اساس آسیب

حارض در سه حوزه اصلی جمعیتی، اجت(عی و فرهنگی 
  .١شوندبندی میدسته

های های جمعیتی از انگارههای جمعیتی: بحث. آسیب۱
شوند و از مهم در امنیت ملی یک کشور محسوب می

ها ترین مؤلفهای برخوردارند و یکی از مهمالعادهاهمیت فوق
های شوند. شاخصدر قدرت ملی یک کشور محسوب می

مشخص  ۳های جمعیتی در Lودار ش(ره مربوط به آسیب
است.

  
  

                                                             

های مربوط به آن، نتیجه ها و شاخصبندی آسیباین دسته . ١
طرح پژوهشی است که مقاله  یک مطالعات و پژوهش نگارندگان در

  دهد و Lونه مشابه ندارد.حارض نتایج آن را ارائه می
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(مأخذ:نگارندگان) های مؤلفه جمعیتی در پژوهششاخص: L٣ودار 

  
 

های اجت(عی: وضعیت اجت(عی یک جامعه، . آسیب۲
های ها و مکاننتیجه کنش متقابل اعضای آن در موقعیت

های مورد بررسی در بخش باشد. شاخصمتفاوت می

 ۴های اجت(عی پژوهش به رشح Lودار ش(ره آسیب
باشد:می

(مأخذ: نگارندگان) های مؤلفه اجت(عی در پژوهششاخص :٤ رLودا

  
  

آسیب های جمعیتی استان خراسان رضوی

ت
تعداد و رشد جمعی

بعد خانوار

سی
ت جن

سب
ن

نرخ اشتغال

ت خانوار
رسپرس

س و سن 
جن

بارتکفل

تراکم جمعیتی

ت 
مهاجر

سواد

آسیب های اجت(عی استان خراسان رضوی

اج
دو

 از
داد

تع

الق
 ط

داد
تع

رضایت از زندگی

رضایت از محله

رضایت از کیفیت 
مسکن

رضایت از وضعیت 
مالی

رضایت از  ازدواج

رضایت از رشیک 
زندگی

رضایت از وضعیت 
سالمتی

اج
دو

 از
 به

الق
 ط

رخ
ن

مد
ل ع

قت

سابقه رفتار پرخطر

سابقه دستگیری

تیسابقه رفÑ به پار 

دیدن فیلم های 
یسکسی و پورنوگراف

مرصف قلیان

استع(ل سیگار

رابطه با جنس مخالف

 استفاده از مرشوبات
الکلی

استع(ل مواد مخدر

ان
زند

 فر
نی

بد
یه 

تنب

ت
منی

س ا
سا

اح

رسمایه اجت(عی 
خانواده

داشÑ برنامه های 
جمعی و مشرتک

ن همفکری و تفاهم بی
والدین و فرزندان

قهر و صحبت از 
جدایی و طالق

بگومگو و نزاع بین 
والدین

اع(ل نظر خانواده در 
انتخاب دوست

انتنبیه بندی فرزند
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های فرهنگی تأکید بسیار های فرهنگی: شاخص. آسیب۳
های پایه و های بنیادی جامعه، نگرشارزش بر زیادی

ها در Lودار شهروندان دارد. این شاخصترجیحات اساسی 
Lایش داده شده است: ۵ش(ره 

  های مؤلفه فرهنگی در پژوهش (مأخذ: نگارندگان): شاخص٥ Lودار

  
  هاافتهی

 ان ایران بود که بهترین استبزرگ ۱۳۸۳استان خراسان تا سال 
سه استان ش(لی، جنوبی و رضوی تقسیم شد. استان 

کیلومرتمربع و جمعیت  ۱۱۷۲۵۱خراسان رضوی با مساحت 
نفر، به مرکزیت مشهد در ش(ل رشقی کشور  ۶۴۳۴۵۰۱

به لحاظ مساحت بعد از کرمان،  . این استانقرارگرفته است

                                                             

2. http://irdv.ncc.org.ir  

شد شهرستان می ۲۷این استان شامل  ۱۳۹۰در رسش(ری سال  .٣
از سبزوار جدا شد که در آمار  ۱۳۹۲و شهرستان داورزن در سال 

 سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و فارس پنجمین
پایگاه ملی تقسی(ت باشد (استان بزرگ کشور می

جمعیت، پس از استان تهران دومین ، اما بر اساس )٢کشوری
باشد. خراسان رضوی در حال استان پرجمعیت کشور می

 دشدهیتولباشد که اطالعات شهرستان می ۲۸حارض دارای 
در ادامه  ٣باشدها میدر این پژوهش به تفکیک این شهرستان

شود. ر گرفته میای، آمار داورزن مشابه سبزوار در نظمقایسه
به فیروزه تغییر  ۱۳۹۱همچنین شهرستان تخت جلگه قدیم در سال 

  .نام داد

آسیب های فرهنگی استان خراسان رضوی

اره
هو

 ما
ه از

فاد
ست

ا

بی
ذه

ت م
ادا

عتق
ا

تقلید از مراجع

انجام اع(ل دینی

اعتقاد به حارض و ناظر بودن خدا

لی
ق م

عر
 و 

ری
اکا

فد

تی
ربی

ی ت
ها

ان 
جح

ر

راستگویی

عقالیی و منطقی عمل کردن

اندیشیدن و فکر کردن

اطاعت و فرمانربداری از بزرگرتها

توجه به باورهای دینی و مذهبی

گذشت و ایثار

رصفه جویی و پس انداز

احساس مسئولیت در قبال دیگران

ادب و احرتام به دیگران

استقالل و خوداتکایی

تالش و سخت کوشی

تی
بخ

وش
 خ

س
سا

اح

گی
زند

ی 
ها

ان 
جح

ر

داشÑ مال و ثروت

داشÑ پست و مقام

Ñدرستکاری و آبرو داش

عاقبت به خیر بودن

مشهور بودن

دیندار و متدین بودن

Ñعلم و دانش داش

خیر و کارگشا بودن

ت
ابا

تخ
ر ان

ت د
رشک
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های جمعیتی، اجت(عی و فرهنگی استان ی شاخصبه بررس
دهنده وضعیت نشان ۱شود، جدول ش(ره پرداخته می

  باشدمی های استانهای جمعیتی در شهرستانشاخص
  (مأخذ: نگارندگان) های جمعیتیLرات خام شاخص: ۱ جدول

ان
ست

شهر
ام 

 ن

ییر
تغ

 
ل 

سا
 از 

ت
عی

جم
کم 

ترا
تا  ٩٠

٩٥
 

ل 
سا

ی 
س

جن
ت 

سب
ن

١٣
٩٥

 

ل 
سا

ال 
تغ

اش
رخ 

ن
١٣

٩٥
 

ل 
سا

وار 
خان

د 
بع

١٣
٩٥

 

ل 
سا

شد 
خ ر

 نر
ت

یرا
غی

ت
تا  ٩٠

٩٥
 

ال
 س

ین
ت ب

جر
مها

ی 
ها

تا  ٩٠
٩٥

 

فل
 تک

بار
رخ  

ن
واد

اس
ب

ی
 

کل
به 

وار 
خان

ت 
رس

رسپ
زن 

ت 
سب

 ن

یر 
ر ز

نوا
خا

ت 
رس

رسپ
ت 

سب
ن

١٥ 
به 

ل 
سا

کل
 

 0.07 12.8 81.0 4.0 مهاجر فرست 0.4 3.5 41.1 102.0 کاهش باخرز

 0.00 14.7 84.6 3.2 مهاجر فرست 0.4 3.1 43.1 101.0 افزایش بجستان

 0.04 13.1 84.3 3.5 مهاجر فرست 0.8 3.2 41.7 102.8 افزایش بردسكن

نالودیب ریمهاجرپذ 3.6 3.2 42.1 106.9 افزایش   3.4 89.9 11.5 0.01 

بادیتا  0.08 11.2 86.1 3.9 مهاجر فرست 1.6 3.8 40.1 104.3 افزایش 

جامتربت  0.03 13.0 86.7 3.9 مهاجر فرست 0.4 3.7 44.0 102.5 افزایش 

هیدریحتربت  0.05 13.4 86.7 3.6 مهاجر فرست 1.3 3.3 43.5 104.8 کاهش 

یجغتا  0.00 11.8 81.0 3.4 مهاجر فرست 0.5 3.3 48.6 104.1 کاهش 

نیجو  0.01 12.7 84.3 3.2 مهاجر فرست 0.1 3.3 49.2 102.9 افزایش 

 0.03 11.3 87.6 3.5 مهاجرپذیر 4.3 3.4 41.1 109.3 افزایش چناران

آبادلیخل  0.00 12.4 85.2 3.1 مهاجر فرست 1.0 3.1 39.4 103.1 کاهش 

 0.02 10.9 84.0 3.9 مهاجر فرست 2.7 3.8 43.9 102.5 افزایش خواف

 0.01 16.4 75.3 2.7 مهاجر فرست 0.4- 3.1 44.0 101.7 کاهش خوشاب

 0.00 17.1 74.9 3.4 مهاجرپذیر 0.5 2.9 43.3 102.1 افزایش داورزن

 0.02 15.3 85.8 3.0 مهاجر فرست 0.5- 3.2 43.9 101.8 افزایش درگز

 0.02 12.5 81.2 3.6 مهاجر فرست 0.0 3.5 43.0 103.2 کاهش رشتخوار

 0.10 13.2 78.3 3.4 مهاجر فرست 1.1- 3.4 59.1 102.0 افزایش زاوه

 0.02 13.8 87.0 3.5 مهاجر فرست 0.5 3.2 41.3 100.0 افزایش سبزوار

 0.03 11.2 85.8 3.8 مهاجر فرست 1.6 3.6 47.4 104.4 کاهش رسخس

(نیفر  0.03 12.0 87.2 3.7 مهاجر فرست 1.1 3.5 44.6 102.2 افزایش 

روزهیف  0.00 15.1 81.3 3.5 مهاجرپذیر 2.6- 3.2 46.6 103.2 کاهش 

 0.01 14.4 83.4 3.7 مهاجر فرست 0.6- 3.3 46.9 103.3 کاهش قوچان

 0.01 13.3 85.8 3.2 مهاجر فرست 1.4 3.2 46.2 101.6 افزایش كاشمر

 0.03 13.1 78.7 3.8 مهاجر فرست 1.1- 3.4 40.2 103.2 کاهش كالت

 0.01 13.5 88.5 3.5 مهاجرپذیر 1.9 3.2 41.5 101.2 افزایش گناباد

 0.01 13.6 92.3 3.5 مهاجرپذیر 1.9 3.3 40.8 100.9 افزایش مشهد

والتمه  0.03 13.9 82.0 3.5 مهاجر فرست 1.0 3.2 40.9 102.5 افزایش 

شابورین  0.03 13.8 87.5 3.4 مهاجر فرست 0.8 3.2 48.3 101.1 افزایش 



 

���� 1398   
����34  

98  

��
��

��
�

� 
�

�
�

�
��

� 
��

��
��

�... 

های بسیار متنوع استان خراسان کارکردی و ویژگیتنوع 
های جمعیتی رضوی باعث ایجاد تنوع زیاد وضعیت شاخص

و اعداد  اما با توجه به وضعیت استان شده است،
آمده، همچنین میانگین Lرات هر شاخص در کل دستبه

حوزه مسائل جمعیتی تهدید بسیار جدی در در استان، 
دهنده نشان ۲ل ش(ره شود. جدو استان دیده Lی

  باشد.و انحراف معیار هر شاخص می هامیانگین/نرم داده

  (مأخذ: نگارندگان) های جمعیتیهای شاخص: انحراف معیار و میانگین داده۲ جدول

  

نسبت 
جنسی 
سال 
١٣٩٥ 

نرخ 
اشتغال 

سال 
١٣٩٥ 

بعد خانوار 
١٣٩٥سال   

تغییرات نرخ 
 ٩٠رشد سال 

٩٥تا   

بار 
 تکفل

نرخ 
 باسوادی

نسبت زن رسپرست 
 خانوار به کل

نسبت رسپرست خانوار زیر 
سال به کل ١٥  

انحراف 
 معیار

1.9 4.0 0.2 1.4 0.3 4.0 1.5 0.02 

میانگین/
 نرمال

104.00 44.14 3.32 0.77 3.49 84.16 13.25 0.02 

در شاخص مهاجرت و با بررسی تفاضل مهاجرین خارج و وارد 
جام بیشرتین مهاجر های قوچان و تربتشده، شهرستان

باشند که با توجه به تعداد از شهرستان را دارا می شدهخارج
باشند. در شاخص نسبت آن در رشف ایجاد تهدید می

در وضعیت تهدید قرار  جنسی، شهرستان سبزوار و چناران
ها بیش از دو انحراف معیار دارند و شاخص نسبت جنسی آن

فاصله دارد. در شاخص تغییرات نرخ اشتعال  ۱۰۴با 
در وضعیت تهدید قرار  ۶/۲شهرستان فیروزه با Lره منفی 

های خوشاب و دارد. در شاخص نرخ باسوادی شهرستان
به  بسیار کمیداورزن به وضعیت تهدید رسیده نرخ باسوادی 

باشند. در شاخص های استان دارا مینسبت شهرستان
نسبت زنان رسپرست خانوار شهرستان داورزن دارای 

وضعیت نامناسبی است و به رشایط تهدید رسیده است، 
سال،  ۱۵در شاخص تعداد رسپرست خانوار زیر 

های زاوه و تایباد وضعیت نامناسبی دارند. در شهرستان
شتغال، بعد خانوار و بار تکفل، وضعیت های نرخ اشاخص

ها مناسب بوده، هیچ شهرستانی با تهدید مواجه شهرستان
  باشد.Lی

دهنده شهرستان با بهرتین وضعیت و نشان ۳جدول ش(ره 
باشد، های فوق میبدترین وضعیت در هر یک از شاخص

وضعیت  ،میانه های خنثی که حدالبته در مورد شاخص
مناسب آن است، مانند نسبت جنسی و بعد خانوار، بهرتین 

نظر  عنوان کمرتین Lره درعنوان بیشرتین Lره و بدترین بهبه
است. گرفته شده

  (مأخذ: نگارندگان) های جمعیتیها به لحاظ شاخصبهرتین و بدترین شهرستان: ٣ جدول
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ل 
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بهرتین/بیشرتین 
  وضعیت

 خواف مشهد خوشاب مشهد چناران تایباد زاوه سبزوار مشهد
جغتای، 

آبادخلیل  
بدترین/ کمرتین 

 وضعیت
 چناران جغتای

خلیلی 
 آباد

داورز
 ن

 زاوه داورزن داورزن باخرز قوچان فیروزه

  
  

  



 

 ����1398   
����34  

99  

��
��

��
�

� 
�

�
�

�
��

� 
��

��
��

�... 

شود که ها مشخص میتک شاخصبهدر بررسی تک
های جمعیتی وضعیت شهرستان داورزن به لحاظ شاخص

نامناسبی دارد و در مقابل شهرستان مشهد با سه بار 

تاً ها، دارای وضعیت نسبی در بخش بهرتین شهرستانر یقرارگ
  بهرتی است.
های اجت(عی دهنده Lره خام شاخصنشان ۴جدول ش(ره 
  باشد:یهای استان مدر شهرستان

  (مأخذ: نگارندگان) یاجت(ع یهاشاخص خام اتLر : ٤ جدول

ان
ست
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  ٠٫٥٨  ٠٫١٠  ٩٫٥  ٤٠٫٣  ٢٫٤  ٠٫٠٠٠٠  ٢٠٫٤٠٤٧  ٠٫٢٢١٦  ١٫٠٨٥٨  باخرز

  ٠٫١٩  ٠٫٠٣  ٣٫٣  ٥٫٦  ٢٫٣  ٠٫٠٣٢٠  ٠٫٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠٠٤  ٠٫٨٤٢٨  بجستان

  ٠٫٣٦  ٠٫٠٦  ٥٫٤  ١٨٫٥  ٢٫٥  ٠٫٠٠٦٦  ٢٥٫٣١٠٧  ٠٫٢٩٦٢  ١٫١٧٠٢  بردسكن

  ٠٫٤٦  ٠٫٠٨  ٦٫٧  ٢٤٫٢  ٢٫٦  ٠٫٠٢٨٧  ٣٣٫٩٤٨٣  ٠٫١٣٢١  ٠٫٣٨٩١  نالودیب

  ٠٫٤٠  ٠٫٠٧  ٥٫٩  ٣٩٫٣  ٢٫٣  ٠٫٠٣٤٠  ١١٫٦٠٢٦  ٠٫١٣٦١  ١٫١٧٣٠  بادیتا

  ٠٫٩٦  ٠٫١٦  ١٥٫٦  ٤٥٫٧  ٢٫٥  ٠٫٠٥٠٤  ١٧٫٣٠٦٥  ٠٫٢٠٢١  ١٫١٦٧٩  جامتربت

  ٠٫٧٣  ٠٫١٢  ١١٫٧  ٤١٫٢  ٢٫٤  ٠٫٠٢٠٠  ٢٣٫٩٩٦٢  ٠٫٣٣٥٢  ١٫٣٩٧٠  هیدریحتربت

  ٠٫٥٥  ٠٫٠٩  ٩٫٢  ٢٥٫٧  ٢٫٤  ٠٫٠٢٠٣  ٧٫٤٣٩٤  ٠٫٠٨٧٤  ١٫١٧٥٤  یجغتا

  ٠٫٤٢  ٠٫٠٧  ٦٫٢  ٢٠٫٥  ٢٫٥  ٠٫٠٠٠٠  ٣٤٫٤٦٤٨  ٠٫٢٤٢٣  ٠٫٧٠٢٩  نیجو

  ٠٫٥٢  ٠٫٠٩  ٧٫٣  ٢٥٫٣  ٢٫٥  ٠٫٠٣٥٥  ٣٣٫٨٨٣٦  ٠٫٢٥١٦  ٠٫٧٤٢٥  چناران

  ٠٫٧٠  ٠٫١٢  ١١٫٢  ٤٢٫٨  ٢٫٥  ٠٫٠١٩٣  ٠٫٠٠٠٠  ٠٫٠٠٠٠  ٠٫٧٣٣١  آبادلیخل

  ٠٫٥٧  ٠٫١٠  ٩٫١  ٢٩٫٩  ٢٫٥  ٠٫٠٣٦٠  ١١٫٦٨٢٥  ٠٫١٣٢٤  ١٫١٣٣٣  خواف

  ٠٫٤٢  ٠٫٠٧  ٦٫٤  ٢٥٫٤  ٢٫٣  ٠٫٠٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٠  ٠٫٠٠٢٧  ٠٫٠٠٢٧  خوشاب

  ٠٫١٤  ٠٫٠٢  ١٫٧  ٥٫٨  ٢٫٤  ٠٫٠٠٠٠  ١٢٩٫٥٣٢٢  ٢٫٠٢١٨  ١٫٥٦٠٩  داورزن

  ٠٫٣٦  ٠٫٠٦  ٦٫٠  ٢٧٫٧  ٢٫٥  ٠٫٠٢٠٧  ٢٢٫٢٢٢٢  ٠٫٢٦٢٦  ١٫١٨١٧  درگز

  ٠٫٧٩  ٠٫١٣  ١٢٫٤  ٢٦٫٦  ٢٫٤  ٠٫٠١٦٥  ٢٥٫٣٧٦٩  ٠٫١٦٦٤  ٠٫٦٥٥٨  رشتخوار

  ٠٫٥٢  ۰٫۰۹  ۶٫۹  ۱۴٫۹  ۲٫۳  ۰٫۰۷۳۹  ۲۱٫۷۱۴۳  ۰٫۱۶۸۴  ۰٫۷۷۵۵  زاوه

  ٠٫٣٣  ۰٫۰۵  ۴٫۶  ۱۸٫۴  ۲٫۳  ۰٫۰۲۴۵  ۱۳٫۶۲۷۰  ۰٫۱۵۰۵  ۱٫۱۰۴۴  سبزوار

  ٠٫٨١  ۰٫۱۴  ۱۱٫۴  ۳۳٫۷  ۲٫۳  ۰٫۰۵۶۴  ۱۴٫۷۰۲۹  ۰٫۱۴۹۷  ۱٫۰۱۸۳  رسخس

  ٠٫٣٩  ۰٫۰۷  ۵٫۴  ۳۱٫۳  ۲٫۴  ۰٫۰۰۵۱  ۲۳٫۸۷۱۵  ۰٫۲۷۷۸  ۱٫۱۶۳۶  (نیفر

  ٠٫٢٣  ۰٫۰۴  ۳٫۰  ۲۱٫۰  ۲٫۳  ۰٫۰۲۶۶  ۰٫۰۰۰۰  ۰٫۰۰۰۰  ۰٫۹۷۲۳  روزهیف

  ٠٫٨٤  ۰٫۱۴  ۱۳٫۷  ۳۴٫۲  ۲٫۳  ۰٫۰۲۸۷  ۲۶٫۸۰۰۴  ۰٫۲۹۸۶  ۱٫۱۱۴۱  قوچان

  ٠٫٥١  ۰٫۰۹  ۸٫۲  ۲۵٫۸  ۲٫۵  ۰٫۰۲۰۸  ۲۹٫۴۹۰۰  ۰٫۳۱۵۴  ۱٫۰۶۹۶  كاشمر

  ٠٫٥٢  ۰٫۰۹  ۸٫۴  ۳۵٫۳  ۲٫۵  ۰٫۰۰۰۰  ۰٫۲۴۶۳  ۰٫۰۰۲۸  ۱٫۱۲۰۴  كالت

  ٠٫٤٦  ۰٫۰۸  ۷٫۱  ۲۶٫۵  ۲٫۵  ۰٫۰۰۰۰  ۲۱٫۱۱۱۱  ۰٫۲۱۴۱  ۱٫۰۱۴۱  گناباد

  ٠٫٥٦  ۰٫۰۹  ۸٫۱  ۲۴٫۳  ۲٫۳  ۰٫۰۲۸۳  ۳۲٫۸۲۹۵  ۰٫۲۷۸۲  ۰٫۸۴۷۴  مشهد

  ٠٫١٩  ۰٫۰۳  ۳٫۰  ۱۴٫۹  ۲٫۶  ۰٫۰۴۸۶  ۱۷٫۶۶۰۶  ۰٫۱۴۹۸  ۰٫۸۴۸۱  والتمه

  ٠٫٦٩  ۰٫۱۲  ۱۲٫۹  ۴۰٫۱  ۲٫۴  ۰٫۰۳۴۳  ۳۱٫۸۱۸۲  ۰٫۳۳۳۱  ۱٫۰۴۷۰  شابورین

                                                             

 ۰۰۰۰/۰رقم اعشار  ۴این عدد به دلیل مسائل آماری و درج تا .  ٤
 ۰های دیگر جدول ۰۰۰۰/۰شده، اما در واقع این عدد و نشان داده

باشد و در محاسبات عدد اصلی آن مورد استفاده قرارگرفته Lی
  است.
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های جمعیتی های اجت(عی نیز مانند شاخصشاخص
ها، تنها یک یا وضعیت یکنواختی دارد و در اغلب شاخص

دو شهرستان در وضعیت تهدید قرار دارند. شاخص نرخ 
ازدواج دارای وضعیت نسبتاً مناسبی است و فقط شهرستان 

ی اکنندهنگرانوضعیت  ۰۰۲۷/۰خوشاب با عدد بسیار کم 
ق شهرستان داورزن با عدد بیشرت از دو دارد. در نرخ طال 

درصد، وضعیت بسیار نامناسبی را در سطح استان دارد. در 
های خوشاب و داورزن شاخص نرخ طالق به ازدواج شهرستان

ها دارند و شاخص فاصله بسیار زیادی با دیگر شهرستان

طالق به ازدواج هر دو شهرستان در وضعیت تهدید قرار 
ل عمد، شهرستان زاوه در وضعیت دارند. در شاخص قت

و تنبیه بدنی فرزندان،  پرخطرهای رفتار تهدید و در شاخص
جام در وضعیت تهدید قرار دارد. در شهرستان تربت

های رسمایه اجت(عی، رضایت از زندگی و تجربه شاخص
مزاحت زنان، هیچ شهرستانی به وضعیت تهدید نرسیده 

های با بهرتین ستاندهنده شهر نشان ۵است. جدول ش(ره 
باشد.و بدترین وضعیت در استان می

  )(مأخذ: نگارندگان  اجت(عی یهاشاخص لحاظ به هاشهرستان نیبدتر و نیبهرت :۵ جدول
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  جامتربت  داورزن  داورزن  بجستان  بینالود  کالت  آبادخلیل  آبادخلیل  داورزن  بهرتین وضعیت
  داورزن  جامتربت  جامتربت  جامتربت  سبزوار  زاوه  داورزن  داورزن  خوشاب  بدترین وضعیت

داورزن وضعیت بسیار متناقضی دارد،  ،هادر میان شهرستان
 ۳و  ۴که در هر دو دسته بهرتین و بدترین وضعیت با نحویبه

  مرتبه بیشرتین دفعات تکرار را دارد.

گی در های فرهندهنده Lرات شاخصنشان ۶جدول ش(ره 
  باشد.های استان میشهرستان

  (مأخذ: نگارندگان) های فرهنگیLرات خام شاخص: ۶ جدول
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 31.05 2.51 2.38 15.40 85.34 2.39 2.83  باخرز

 4.45 2.85 2.84 17.05 85.16 2.93 2.75 بجستان

 18.70 2.57 2.78 15.58 84.48 2.77 2.62 بردسكن

 20.25 2.86 2.68 16.07 83.56 2.84 2.60 نالودیب

 20.55 2.49 2.53 15.47 83.46 2.50 2.60 بادیتا

 39.10 2.44 2.25 15.80 83.33 2.74 2.65 جامتربت

 19.05 2.68 2.56 15.34 82.97 2.73 2.69 هیدریحتربت

 10.70 2.66 2.54 15.56 82.08 2.63 2.59 یجغتا

 11.05 2.71 2.70 16.05 81.87 2.79 2.71 نیجو

 6.15 2.46 2.71 14.89 81.73 2.55 2.65 چناران

 36.55 2.76 2.49 16.39 81.04 2.68 2.64 آبادلیخل

 17.65 2.42 2.59 15.16 80.48 2.74 2.57 خواف

 12.00 2.43 2.43 15.91 79.57 2.74 2.61 خوشاب
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 9.10 2.64 2.75 15.97 79.26 2.69 2.65 داورزن

 19.10 2.61 2.78 15.06 78.64 2.67 2.61 درگز

 15.35 2.59 2.61 15.37 78.07 2.65 2.69 رشتخوار

 2.00 2.86 2.55 13.92 77.61 2.90 2.64 زاوه

 5.75 2.34 2.36 15.21 76.11 2.55 2.61 سبزوار

 16.75 2.62 2.47 15.70 76.03 2.55 2.57 رسخس

 8.50 2.65 2.70 16.05 75.92 2.77 2.55 (نیفر

 5.75 2.75 2.90 15.97 75.88 2.83 2.72 روزهیف

 17.15 2.57 2.54 14.63 75.79 2.63 2.58 قوچان

 15.70 2.67 2.60 16.09 75.42 2.82 2.59 كاشمر

 21.25 2.57 2.53 16.39 74.09 2.75 2.46 كالت

 22.55 2.68 2.70 16.66 69.47 2.80 2.64 گناباد

 17.65 2.78 2.58 15.33 68.72 2.81 2.39 مشهد

 5.90 2.55 2.84 16.47 68.20 2.81 2.38 والتمه

 34.15 2.40 2.41 15.72 64.76 2.64 2.66 شابورین

  
  نگارندگان)(مأخذ:  فرهنگی یهاشاخص هایداده نیانگیم و اریمع انحراف .۷ جدول

ان
ست

شهر
گی 

زند
ن 

حا
رج

تی  
ربی

ن ت
حا

رج
بی  

ذه
ت م

ادا
عتق

ا
تی  

بخ
وش

 خ
س

سا
اح

ت  
خابا

انت
در 

ت 
رشک

لی  
ق م

عر
 و 

ری
اکا

فد
  

واره
اه

ز م
ه ا

فاد
ست

ا
  

 9.56 0.14 0.16 0.64 5.34 0.12 0.09 انحراف معیار

 16.57 2.61 2.60 15.69 78.18 2.71 2.62 میانگین/نرم

نیز بسیار مشابه وضعیت اجت(عی  وضعیت فرهنگی استان
های تربیتی، باشد. در بررسی رجحانو جمعیتی آن می

نیشابور در وضعیت  ،اعتقادات مذهبی درشهرستان باخرز و 
تهدید قرار دارد. به لحاظ احساس خوشبختی، شهرستان 

ام جشهرستان تربت ،زاوه و در شاخص رشکت در انتخابات
تهدید قرار دارند. در شاخص استفاده از ماهواره در وضعیت 

آباد در وضعیت تهدید قرار دارند. اما جام و خلیلنیز تربت
های فداکاری و عرق ملی و خوشبختانه در شاخص

های زندگی هیچ شهرستانی در وضعیت تهدید قرار رجحان
های دارای بهرتین و شهرستان ۸  نگرفته است. جدول ش(ره

  دهد.ت در هر شاخص را نشان میوضعیبدترین 
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  (مأخذ: نگارندگان) فرهنگیهای ها به لحاظ شاخص: بهرتین و بدترین شهرستان۸جدول 
ان

ست
شهر

گی 
زند

ن 
حا

رج
تی  

ربی
ن ت

حا
رج

بی  
ذه

ت م
ادا

عتق
ا

تی  
بخ

وش
 خ

س
سا

اح
ت  

خابا
انت

در 
ت 

رشک
  

رق
و ع

ی 
کار

دا
ف

 
لی

م
  

واره
اه

ز م
ه ا

فاد
ست

ا
  

 زاوه بینالود فیروزه بجستان باخرز بجستان باخرز  بهرتین وضعیت

والتمه بدترین وضعیت جامتربت زاوه نیشابور باخرز  جامتربت سبزوار   

  (مأخذ: نگارندگان) های استان: تعداد و انواع تهدیدهای شهرستان۹جدول 

  نیشابور  چناران  زاوه  خوشاب  جامتربت  داورزن  شهرستان

  تهدید

  طالق
 طالق به ازدواج
  نرخ باسوادی

  زن رسپرست خانوار

  رشکت در انتخابات
  استفاده از ماهواره

  رفتار پرخطر
  تنبیه بدنی

 ازدواج
 طالق به ازدواج
  نرخ باسوادی

  احساس خوشبختی
 قتل عمد

  سال ۱۵ رسپرست خانوار زیر
  اعتقادات مذهبی  نسبت جنسی

تعداد 
 تهدید

4  4  3  3  1  1  

    فیروزه  تایباد  سبزوار  باخرز  آبادخلیل  شهرستان

    نرخ اشتغال  سال ۱۵رسپرست خانوار زیر   نسبت جنسی  رجحان تربیتی  استفاده از ماهواره  تهدید

تعداد 
  تهدید

1  1  1  1  1    

  

ده ها، ابتدا با استفاها و مؤلفهتک شاخصپس از بررسی تک
جهت ها همسو و همسازی فازی، دادهمقیاساز روش بی

ر دمدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از شد و سپس 
نظران و استفاده از صاحبتهیه  Expert Choiceافزار نرم

ها محاسبه شد. ها و مؤلفهاز شاخصاین حوزه، وزن هر یک 
دهنده وضعیت نشان ۳و  L۱ ،۲ودارهای ش(ره 

باشد.ز اع(ل وزن Lرات میها در هر مؤلفه پس اشهرستان

 (مأخذ: نگارندگان) های جمعیتی: Lره کل شاخص١ Lودار

  
   

 ۵۹/۰های استان Lرات جمعیتی شهرستانمیانگین کل 
 ۱۶ای کمرت از میانگین و شهرستان Lره ۱۲که  باشدمی

اند. ای بیشرت از آن کسب Lودهشهرستان نیز Lره

که در جدول مشخص است جوین و جغتای با  گونهه(ن
بهرتین وضعیت در سطح استان و  ۷۱۵و  L۷۱۹/۰رات 
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بدترین وضعیت را در بین  ۴۳۲/۰و  ۴۱۷/۰باخرز و تایباد با 
  باشند.های استان دارا میشهرستان

  (مأخذ: نگارندگان) های اجت(عیLره کل شاخص. ٢ Lودار

  
های های اجت(عی از شاخصمیانگین Lرات شاخص

باشد. در این می ۶۲۲/۰باشد و حدود جمعیتی باالتر می
شهرستان  ۱۴ای کمرت از میانگین و شهرستان Lره ۱۴رشایط 

سکن اند. بجستان و بردای بیشرت از میانگین کسب LودهLره

بهرتین وضعیت و زاوه و رسخس با  ۷۱۲/۰و  ۷۱۵/۰با 
های بدترین وضعیت را به لحاظ شاخص ۵۱۱/۰و  ۴۸۵/۰

اجت(عی دارند.

  
  (مأخذ: نگارندگان) های فرهنگی. Lره کل شاخص٣ Lودار

 
ها، میانگین Lرات فرهنگی از با در نظر گرفÑ وزن شاخص

که میانگین این Lرات در نحویباقی Lرات باالتر است به
باشد. با این وضعیت اگرچه اختالف می ۶۹۶/۰استان 

 ۱۵بهرتین و بدترین شهرستان بسیار زیاد است، اما تنها 
شهرستان Lره کمرت از میانگین کسب Lوده و پراکندگی 

و حتی  آبادجام، نیشابور، خلیلنسبتاً مناسبی دارند. تربت
 ۳۸۸/۰و  ۲۸۵/۰، ۲۶۶/۰، ۱۹۲/۰باخرز، با Lراتی معادل 

ای را دارند و در مقابل بجستان و زاوه با کنندهوضعیت نگران

های فرهنگی بهرتین وضعیت را در شاخص ۰۱/۱و  ۰۲/۱
 نشان داد وزن هر یک از AHPدارند. محاسبات مدل 

، ۵۲۴/۰های اجت(عی، جمعیتی و فرهنگی به تربیت مؤلفه
باشد. با در نظر گرفÑ وزن هر یک از می ۱۹/۰و  ۲۶۳/۰

 هایآمده، Lره کل آسیبدستها و ترکیب Lرات بهمؤلفه
اجت(عی و فرهنگی هر شهرستان محاسبه شد که نقشه 

های استان بندی شهرستاندهنده پهنهنشان ۱ش(ره 
  .باشدمی
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  (مأخذ: نگارندگان) های استان خراسان رضویهای اجت(عی و فرهنگی در شهرستانبندی آسیبپهنه. ١ نقشه

 
بندی شناسی عنوان شد، پهنهطور که در بخش روشه(ن

های برابر دسته با طول ۵بر اساس تقسیم دامنه تغییرات به 
ها، دهنده طول دستهنشان ۱۰ش(ره انجام شد. جدول 

های موجود در هر دسته ها و شهرستانوضعیت آن
  .باشدمی

  
  (مأخذ: نگارندگان) های اجت(عی و فرهنگیهای استان به لحاظ آسیبشهرستانبندی دسته :١٠جدول 

 هاشهرستان
وضعیت 

  هاآسیب
  دسته

 0/508-0/446  بسیار زیاد  جامتربت -نیشابور 

 0/571-0/509  زیاد باخرز

 -تایباد  –رشتخوار  –زاوه  –آباد خلیل –حیدریه تربت –مشهد  -رسخس –کالت  –قوچان  –داورزن 
 خواف

 0/633-0/572  متوسط

 0/696-0/634  کم گناباد -والت مه –کاشمر  –بردسکن  –سبزوار  –جغتای  –خوشاب  –بینالود  –چناران  –درگز 

 0/758-0/697  بسیار کم بجستان -فری(ن  –فیروزه  –جوین 

  یر یگجهینت
ی چندبعدهای اجت(عی مسائلی پیچیده و آسیب

ی هاها نیازمند مطالعه دقیق شاخصباشند که بررسی آنمی
د. در باشای میبسیار زیادی در حوزه بسیار وسیع و گسرتده

برای بررسی و   ها مطالعهپژوهش حارض تعدادی از آسیب
های کالبدی، از آزمون ها با مؤلفهوضعیت ارتباط این آسیب

همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول 
.ارائه شده است ۱۱ش(ره 
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  (مأخذ: نگارندگان) تایج آزمون همبستگی پیرسون در فرضیاتن. ۱۱جدول 

Pearson 
Correlation 

Sig  فرضیه  

 ارتباط مستقیم وجود دارد.های اجت(عی و فرهنگی استان خراسان رضوی بین تراکم جمعیتی و آسیب  0.5  -۰٫۱۳۲

 های اجت(عی و فرهنگی استان خراسان رضوی ارتباط مستقیم وجود دارد.بین جمعیت شهرستان و آسیب  0.27 -۰٫۲۱۵

 های اجت(عی و فرهنگی استان خراسان رضوی ارتباط مستقیم وجود دارد.بین مساحت شهرستان و آسیب  0.52 -۰٫۱۲۶

 های اجت(عی و فرهنگی استان خراسان رضوی ارتباط مستقیم وجود دارد.شهرستان با مرکز استان و آسیببین فاصله مرکز   0.27 ۰٫۲۱۴

ه توان عنوان Lود کصورت خالصه میبا توجه به محاسبات به
 هاییک از ویژگیهای اجت(عی و فرهنگی و هیچمیان آسیب

شهرستان شامل جمعیت، مساحت، تراکم و فاصله با مرکز 
ای وجود ندارد. عالوه بر این بررسی، استان رابطه

های استان خراسان به دو طریق در ارتباط با شهرستان
های اجت(عی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. یبآس

های با ها و شهرستانعمق شاخصبررسی  روش اول 
جام و که در این بررسی نیشابور، تربت بیشرتین سطح آسیب

هایی با آسیب زیاد شناخته شدند. در روش باخرز شهرستان
هایی که در شهرستان به تهدید دوم تعداد آسیب

جام، داورزن، تربت کهبررسی قرار گرفت  مورد اندشدهلیتبد
هایی با بیشرتین تعداد تهدید خوشاب و زاوه شهرستان

  باشد.می
جام در این میان وجه مشرتک هر دو مقایسه، شهرستان تربت

ها و هم به لحاظ تعداد باشد که هم به لحاظ عمق آسیبمی
ای دارد. شهرستان کنندهتهدیدها، وضعیت بسیار نگران

های ایران دارای مرز ترین شهرستانجام یکی از رشقیتربت
 باشد. این شهرستان در سالمشرتک با کشور افغانستان می

نفر جمعیت، پس از مشهد و  ۲۶۷٫۰۰۰با بیش از  ۱۳۹۵
به  شهرستان استان بود، اما نیترتیپرجمعنیشابور و سبزوار 

ر دباشد، شهرستان پرتراکم استان می نیهم ۱۲لحاظ تراکم، 
این شهرستان در زمره  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۰های بازه سال
های مهاجر فرست استان قرار گرفته است. با توجه شهرستان

توان نتیجه وضعیت کلی به اینکه مهاجر فرستی را می
شهرستان قلمداد Lود، بیراه نیست اگر وضعیت کلی 
شهرستان، رو به افول قلمداد شود که در کنار عوامل دیگری 

فاصله بسیار زیاد از مرکز کشور، وضعیت مرزی و مانند 

منطقه  هایترین کشورمسئله پرداشÑ مرز مشرتک با یکی از 
و دنیا و مسائل دیگر جغرافیایی و غیر جغرافیایی، شهرستان 

  .ترین شهرستان استان تبدیل Lایدجام را به پر مسئلهتربت
ی های اجت(عهای فراوانی در حوزه کاهش آسیبپژوهش

عنوان Lونه در پژوهشی با عنوان انجام شده است. به
 یهابیآس از یر یشگیپ راهكار ،یزندگ یهامهارت آموزش«

 یهایژگیو بر زندگی هایمهارت اثربخشی آموزش »یاجت(ع
 بررسی شد یاجت(ع یهابیآس یدارا نوجوانان یتیشخص

 یزندگ هایمهارت دهد آموزشکه نتایج پژوهش نشان می
گیری، تصمیم و مسئله حل ی،یارویرو مهارت بر مشتمل
 یخودكش افكار كاهش ، باعثیخودآگاه و یارتباط مهارت

 رمؤث آنان در یمنف یپنداره خود نوجوانان و كاهش در انهیگرا
). پژوهش دیگری که نتایج آن در ۱۳۵: ۱۳۸۷رفاهی، ( بود

 هایمهارت دهد کهمنترش شده، نشان می ۱۳۹۷سال 
 هایآسیب کاهش در سازنده مسئله حل سبک و ارتباطی

 هایمهارت همچنین. دارد نقش خانواده تعارضات و روانی
 تعارضات کاهش با مسئله سازنده حل سبک و ارتباطی
 اجت(عی هایآسیب به افراد نگرش شدن منفی بر خانواده

 ،باشد بیشرت خانواده تعارضات چه درنهایت هر دارد و نقش
 هایآسیب به نسبت نگرش و بیشرت روانی هایآسیب میزان

). ۱: ۱۳۹۷زارعی و دیگران، ( است ترمثبت اجت(عی نیز
 نهاد یختگیگسهماز دهد کهپژوهش دیگری نشان می

 رانیا در یاجت(ع یهابیبروز آس عوامل ترینمهم از خانواده
 یتگخیگسهماز كهنیا بر عالوه كه ایگونهبه. رودمی ش(ر به

 مورد است، در كرده بروز یاجت(ع بیآس كی عنوانبه خود
 ترینمهم خانواده یختگیگسهماز ،یفرار  دخرتان و ادیاعت

 در فقر از پس خانواده یگر یروسپ نهیزم در و است بوده عامل
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). ۶۱: ۱۳۸۸امین آقایی، ( ردیگیم قرار لیدال دوم دسته
در  یامدرسه یهانقش آموزشپژوهش دیگری با عنوان 

 ی: نواحیمورد یبررس یشهر  یاجت(ع یهابیکاهش آس
دهد اقدامات انجام شده در نشان می جنوب و رشق تهران

 لزوم وباشد و مؤثر می شدت ناکافی و غیرسطح مدارس به
ژه در مدارس مناطق در معرض یو یهان برنامهیت تدویفور
وجود  پست مشاوره کارآمد در همه مدارس یایب، احیآس

نهادها و  یو فرهنگ یت گسرتده مالیمشارکت و ح(دارد و 
 یهارا از برنامه یانتظام یرو یژه نیوهب یمحل یهاسازمان

 شدت مورد نیاز استبهن مناطق یدر مدارس ا یر یشگیپ
 تیری). پژوهش دیگری با عنوان مد۳۵: ۱۳۹۵فالحیان، (

 در یمحل هایانجمن یاجت(ع مداخالت نقش و یشهر 
تجربه تهران در استفاده  یشهر  یاجت(ع یهابیآس کاهش

کند و معتقد ای موفق ارزیابی میاز نهادهای محلی را تجربه
 توان از گیریبهره در تهران یشهردار  موفق است تجربه

 خوبیبه هاانجمن نیا که دهدمی نشان یمحل یهاانجمن
 رد یاجت(ع یهابیآس از یر یشگیپ و کاهش در توانندیم

 خصوصاً یعموم و یرسم ینهادها بر و باشند مؤثر محالت
 جهت در و برده بهره هاآن توان از تا است یشهر  تیریمد

 انجام را الزم مساعدت و کمک هاانجمن نیا تیتقو و توسعه
گونه که از نتایج ه(ن .)۸۹: ۱۳۸۹فتحی و دیگران، ( دهد

عی های اجت(مشاهده است، کاهش آسیبتحقیقات قابل
ای و البته رصف حوزههای بسیار زیاد بیننیازمند همکاری

باشد، اگرچه که پژوهشی در اصفهان های هنگفت میهزینه
 هایآسیبکاهش  یافراد جامعه برا دهد کهنشان می

 باشندهزینه میحارض به پرداخت هزینه و کمک یاجت(ع
  ). ۱: ۱۳۹۶کیانی و دیگران، (

های های پیشنهادی این پژوهش برای کاهش آسیبراهکار
های . افزایش پژوهش۱باشد: میاین رشح اجت(عی به 

ها در های اجت(عی و شناخت دقیق آنمرتبط با آسیب
های اجت(عی بر بندی و بازتعریف آسیب. دسته۲استان. 

. تبیین و ۳اساس جامعه هدف و افراد درگیر در جامعه. 
. ۴های اجت(عی. ل ایجادکننده آسیبتدقیق عوام

های های کالبدی افزایش آسیبشناسایی دقیق بسرت
. بازطراحی محیط و فضاهای مسکونی برای ۵اجت(عی. 

کاهش امکان ایجاد جرم و آسیب با استفاده از رویکردهای 

های و های عمومی از آسیب. افزایش آگاهی۶نوین طراحی. 
. مقابله با باورهای غلط ۷مشکالت اجت(عی و فرهنگی. 

های مرتبط با . ارائه برنامه۸ها. موجود در زمینه برخی آسیب
تر . مبارزه جدی۹افزایش اشتغال در مناطق با اشتغال پایین. 

. افزایش و اجبار ۱۰کنندگان مواد مخدر. با عوامل و توزیع
. آموزش ۱۱حین ازدواج. های پیش از ازدواج و آموزش
. افزایش ۱۲زندگی در مدارس.  گانه۱۰ هایمهارت
. ۱۳های مرتبط. های عمومی از خطرات و آسیبآگاهی

های راستا با خواستهافزایش امکان تفریحات عمومی هم
های . استفاده از سازمان۱۴روز. عمومی و نیازهای به

های محلی برای افزایش آگاهی و نهاد و انجمنمردم
  اعت(دسازی عمومی.

  فهرست منابع
 یهاآسیب وضعیت بررسی). ١٣٩١آدمیان، مرضیه. ( .۱

 معاونت مشهد: .شهر مشهد گانهسیزده مناطق در اجت(عی
 مشهد. یشهردار  اجت(عی فرهنگی

های شبکه راث). «۱۳۹۴(ی، و همکاران. اسکافی نوغان .۲
. علوم اجت(عی». مشهد شهر در عاطفی طالق بر اجت(عی
  .۲۲۵-۲۵۰)، ۱(ش(ره 

 مطالعات تحول سیر« ).۱۳۸۴اصغر. ( افتخاری، .۳
 مقاالت مجموعه ».ایرانی تجارب و جهانی روندهای اسرتاتژیک؛

 اسالمی جمهوری در اسرتاتژیک مطالعات ملی ه(یش اولین
 .راهربدی مطالعات . تهران: پژوهشکدهایران

رتبه اول تا سوم خراسان روضی در ·ام «اکربی، حسین.  .۴
-خراسان-سوم-تا-اول-رتبهاز ا). ۱۳۹۸».(آسیب های اجت(عی

 اجت(عی-های-آسیب-·ام-در-رضوی
http://www.qudsonline.ir/news/662977 

 و خانواده یهمكار  نقش). «۱۳۸۸امین آقایی، مهرناز. ( .۵
. انتظام اجت(عی». یاجت(ع هایآسیباز  یر یشگیپ در سیپل

 .۵۷-۶۷)، ۲(ش(ره 

 بر مروری«). ۱۳۹۳. (نوبخت و رضا محمدرضا، برومندزاده، .۶
 (ش(ره. جمعیت. »مهاجرت حوزه در شدهمطرح جدید نظریات

۹۰-۸۹ .(۹۰-۷۳.  
گیری از ای در پیشنقش سواد رسانه). ١٣٩٧بهمن، مهران. ( .۷

 پیدار.. کرج: های اجت(عیجرم و آسیب
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 ترجمه. هراس و هادولت مردم،). ۱۳۷۸. (باری بوزان، .۸
 مطالعات تهران: پژوهشکده. راهربدی مطالعات پژوهشکده

 . راهربدی

 و اجت(عی هایآسیب تحلیل فرا). ۱۳۸۷. (بهرام بیات، .۹
 .انتظامی نیروی اجت(عی تهران: معاونت .جرائم

). ۱۳۹۱پور، حسن، و محمدتقی رضویان. (پارسی .۱۰
د های جدیمنطقه بندی شهری در زیرتحلیلی بر نظام شبکه«

. ایریزی منطقهبرنامه». حاصل از تقسی(ت استان خراسان
 .۵۵-۴۳)، ۶(ش(ره 

بندی شهر پهنه). «۱۳۹۲پوراحمد، احمد، و همکاران. ( .۱۱
مطالعات و ». های اجت(عی مدرنیتهتهران بر اساس ویژگی

 .۱۸-۱)، ۱۹ره . (ش(ایهای شهری و منطقهپژوهش

 یبررس). «۱۳۹۰نرص. (یالهام، و حمید مهدو  ،یپورغال .۱۲
 زانیم راتییتغ و یفرهنگ-یاجت(ع راتییتغ نیب رابطه

 هجوم شیه(». لرستان استان در یاجت(ع هایآسیب
 . جهاد دانشگاهی لرستان. خرم آباد.خاموش

 رسمایه« .)۱۳۹۳( امامی. فرزاد، و اعظم بین،جهان .۱۳
 ».نرم تهدید نرم، امنیت نرم، قدرت ارتباطی حلقه اجت(عی

  .۷۴-۴۹)، ۱۰ (ش(ره .نرم مطالعات قدرت
). ۱۳۸۴خاکپور، برات علی، و عیسی پیری. ( .۱۴

 و اجت(عی هایرسمایه نقش و شهر اجت(عی شناسیآسیب«
 علوم». )جغرافیایی دیدگاهی( آن کاهش در شهروندان کالبدی

 .۳۰-۱۳)، ۲ (ش(ره .اجت(عی

). ۱۳۹۶و کنعانی، اکرب. ( دهاقانی، ابراهیم داوودی .۱۵
 ».ظامیانت رویکرد با نرم تهدید اجت(عی فرهنگی بعد تبیین«

 .۹۴-۶۹)، ۵ . (ش(رهناجا راهربدی فصلنامه مطالعات

گانۀ  ١٥تیپولوژی مناطق ). «۱۳۹۸دهقانی، حمید. ( .١٦
 های فوقهای اجت(عی محلهشهری اصفهان با تأکید بر آسیب

، ش(ره پیاپی ٢. (ش(ره شناسی کاربردیجامعه». بدخیم
١٣٦-١١٧)،٧٤.  
تأثیر آموزش مهارت جرئت ). «١٣٩٧رضایی، نورمحمد. ( .۱۷

های اجت(عی در بین نوجوانان، مطالعه عوامل ورزی بر آسیب
)، ٢. (ش(ره تنظیم انتظام اجت(عی ».خطرساز رفتارهای پرخطر

٢٢٨-٢٠٧. 

 راهكار یزندگ هایرتمها آموزش). «۱۳۸۷رفاهی، ژاله. ( .۱۸
 رد نو یافتیره». نوجوانان یاجت(ع هایآسیب از یر یشگیپ

 .۱۴۶-۱۳۱)، ۲. (ش(ره یآموزش تیریمد

 جهت مدلی ارائه). «۱۳۹۷زارعی، اقبال، و همکاران. ( .۱۹
 در مسئله های حلمهارت و ارتباطی هایمهارت نقش تبیین

 گریمیانجیبا  اجت(عی و روانی هایآسیب از پیشگیری
. (ش(ره درمانیروان و مشاوره فرهنگ». خانوادگی تعارضات

۳۵ ،(۱-۲۶.  
 برای مقدمه). ۱۳۷۳. (الله هدایت ستوده، .۲۰

 تهران: آوای نور. .اجت(عی شناسیآسیب

بررسی نقش ). «۱۳۹۳سل(نی، بهزاد، و همکاران. ( .۲۱
های علوم تازه». صفات شخصیتی در رفتارهای پرخطر

  .۱۰-۱)، ۱۶ره . (ش(شناختی
های جنسیتی تفاوت). «۱۳۸۴سلی(نی نیا، لیال. ( .۲۲

 .مطالعات جوانان». نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر
  .۸۴-۷۲)، ۹(ش(ره 

 بسرتهای به اسالم رویکرد«). ۱۳۸۷شفیعی، مریم. ( .۲۳
-۱۹۰)،۵۹. (ش(ره بینات». اجت(عی هایآسیب پیدایش

۲۰۳.  
تحلیل  فرا). «۱۳۷۹ه. (اللصدیق رسوستان، رحمت .۲۴

». شناسی اجت(عی ایرانمطالعات انجام شده در حوزه آسیب
  .۶۷-۱۰۳)، ۱۵. (ش(ره نامه علوم اجت(عی

 شناسیآسیب). ۱۳۸۶. (اللهرحمت رسوستانی،صدیق .۲۵
تهران: . )ایران اجت(عی انحرافات شناسیجامعه( اجت(عی

 .سمت

 توسعه یبررس). «۱۳۹۴( همکاران. مسلم، و ،یعارف .۲۶
 مطالعه( رانیا ییایجغراف ینواح در آن تحوالت و نامتوازن

. (ش(ره جغرافیا و پایداری محیط». )لرستان استان: یمورد
۱۶ ،(۱۱۷-۱۰۱.  
 رسمایه). «۱۳۹۰هادی، و کامران کرمی. ( زاده، عباس .۲۷

 ،راهربدی مطالعات فصلنامه». پایدار ملی امنیت و اجت(عی
 .۵۸-۳۱)، ۵۱ (ش(ره

های اجت(عی و روند آسیب). «١٣٨٠عبدالهی، محمد. ( .۲۸
های مجموعه مقاالت اولین ه(یش آسیب». تحول آن در ایران

 . تهران: آگه.اجت(عی در ایران

 .ایران در قتل اجت(عی مسائل). ۱۳۶۷. (عباس عبدی، .۲۹
 .دانشگاهی جهاد تهران:

 ارزیابی«). ۱۳۹۳. (جمشید، و احمد رومیانی علینالی، .۳۰
: موردی مطالعه شهری، محالت در اجت(عی رسمایه توزیع
 .۱۳۶-۱۱۹)، ۴ (ش(ره. شهری ریزیبرنامه مطالعات. »زنجان
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). ۱۳۹۳فتحی، یوسف، و غالمرضا ذاکری پور. ( .۳۱
شناختی نوجوانان به رفتارهای شناسایی علل گرایش روان«

دانش انتظامی پلیس ». پرخطر و راهکارهای مقابله با آن
 .۱۲۶-۹۵)،۲۰ه . (ش(ر پایتخت

). ۱۳۹۱. (مهدی آقاپور سید و طیبه، فردوسی، .۳۲
 با( هادانشگاه دانشجویان فرهنگی و اجت(عی هایآسیب«

)، ۳ (ش(ره. ه¾ و فرهنگ در زن. »)دخرت دانشجویان بر تأکید
۴۵-۲۵.  
بررسی رابطه ). «۱۳۹۴فرهمند، مهناز، و همکاران. ( .۳۳

پذیری اخالقی، مطالعه فرهنگی و آسیب-های اجت(عیمؤلفه
مطالعات ». موردی دانش آموزان دبیرستان ناحیه دو شهر یزد

 .۱۲۶-۹۹)، ۱۸. (ش(ره شناختی جوانانجامعه

 رسمایه تحلیل). «۱۳۸۹همکاران. ( زاده، سیمین، وفروغ .۳۴
 مطالعه( غیررسمی گاهسکونت در ساکن دارخانه انِ زن اجت(عی

. مطالعات زن و خانواده». )مشهد قربانی شهید محله: موردی
  .۱۷۹-۲۰۳)، ۱(ش(ره 

 ایمدرسه هایآموزش نقش). «۱۳۹۵فالحیان، ناهید. ( .۳۵
 ینواح: یمورد یبررس یشهر  یاجت(ع یهابیآس کاهش در

. (ش(ره انتظامی نامه جغرافیایپژوهش». تهران رشق و جنوب
۱۳ ،(۳۵-۶۰.  
شدن، جهانی). «۱۳۸۹افشانی، محمدرضا. (قاسمی گل .۳۶

های اجت(عی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و آسیب
 .۶۴-۵۶)، ۲. (ش(ره رشد آموزش علوم اجت(عی». مدرسه

آمار در علوم ). ۱۳۷۲کوهن، لوئیس، و میشل هالیدی. ( .۳۷
مه ی دالور. تهران: دانشگاه عال . ترجمه علبدنیتربیتی و تربیت

 طباطبایی.

 به لی·ا برآورد). «۱۳۹۶کیاین، غالمحسین، و همکاران. ( .۳۸
، یاجت(ع هایآسیب کاهش یبرا جامعه افراد پرداخت
». اصفهان شهر در مخدر مواد به ادیاعت: یمورد مطالعه
-۱)، ۴ . (ش(رههای راهربدی مسائل اجت(عی ایرانپژوهش

۱۷.  
 و ابعاد نرم، تهدید). «۱۳۸۶محمد. (علی نائینی، .۳۹

 مطالعات فصلنامه ».روانی عملیات مطالعات ها،ویژگی
 ۱۵۵-۱۳۴)، ۱۶(ش(ره  .روانی عملیات

سنجش ). ۱۳۹۴وزارت کشور، مرکز ملی رصد اجت(عی. ( .۴۰
تهران: وزارت  رسمایه اجت(عی کشور: استان خراسان رضوی.

 کشور.
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