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ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت: ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی
(ehsan.alipoori@yahoo.com)  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت: اﺣﺴﺎن ﻋﻠﯽ ﭘﻮری
ﭼﮑﯿﺪه

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

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و
 در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
 روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.اﺳﺖ
 ﺑﺎ.ﺎﯾﺪL ﮔﺮدآوری ﻣﯽ،را از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠﯽ و دادهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
 ﺷﺎﺧﺺ ﭘﮋوﻫﺶ۲۶  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ
 ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی،ﺟﻤﻊآوری و در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر،ﺮه ﻧﺮم دادهﻫﺎL  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ.ﺷﺪهاﻧﺪ
- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم و داورزن دارای ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ،اﻋﺪاد
 دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ روش ﺑﯽوزنﺳﺎزی ﻓﺎزی ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻢداﻣﻨﻪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
 اﻧﺠﺎم وExpert Choice ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
 ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ
 ﺑﺎ.ﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮزون دادهﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪL ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس،ﺮهﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻓﻮقL اﺳﺘﻔﺎده از
، ﮐﻢ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و. زﯾﺎد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻓﺮﯾ)ن و ﺑﺠﺴﺘﺎن آﺳﯿﺐ، ﻓﯿﺮوزه،ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺟﻮﯾﻦ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻣﺸﺨﺺ.ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
 ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ، ﺟﻤﻌﯿﺖ،ﻣﺴﺎﺣﺖ
.ﻧﺪارﻧﺪ
 آﺳﯿﺐ، آﺳﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﺳﯿﺐ اﺟﺘ)ﻋﯽ، ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

(aa_ahmadii@yahoo.com) (۰۹۱۲۲۸۱۰۰۵۴)  ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۴در ﭘﯿ)ﯾﺸﯽ ﻣﻠﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ Lﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از

ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان وارد و ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺟﺪی

رﺿﻮی دارد )ﺳﻨﺠﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺰارش

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ

ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی( .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﴎﻣﺎﯾﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً داﻣﻦﮔﯿﺮ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﮔﺴﱰده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ،ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺧﺮد ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ﮐﻪ در

ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای در

ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ Lﯽﺑﺎﺷﺪ و

ﺣﻮزهﻫﺎی ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﱰﺳﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و

ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد )ﻫ)ن( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ

ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از

اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ )ﻋﺎرﻓﯽ

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﻋﺒﺎس-

و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۰۲ :۱۳۹۴ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ

زاده و ﮐﺮﻣﯽ ،(۵۱ :۱۳۹۰ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ آﺳﯿﺐﻫﺎی

اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿ)ت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻠﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،

آن ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن رﺿﻮی ،ﺷ)ﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و

ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋهای

اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ

در ﮐﺸﻮر دارد ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

اﺳﺘﺎن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﮑﺮد )ﭘﺎرﺳﯽﭘﻮر و رﺿﻮﯾﺎن (۴۴-۴۵ :۱۳۹۴ ،و

اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮد

در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻏﯿﺮﮐﺎﻟﺒﺪی

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ،

Lﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از ·ﺎم اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻟﺒﺪی،

ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻔﺼﻞ

اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در

اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،در ﺑﻌﺪ

اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺰرگ

ﮐﺎﻟﺒﺪی ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ و

روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ اﺳﺖ )دﻫﻘﺎﻧﯽ،(۱۱۸ :۱۳۹۸ ،

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻬﻨﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و

رﺿﻮی ،آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ

دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪوده و ﺗﻨﻮع

و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺴﯿ)ت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ را در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮏﺗﮏ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ

»ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ را در ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

Lﯽﮔﻨﺠﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻊ

و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺰء رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ«

ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،

)اﮐﱪی .(۱۳۸۹ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎی

اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راهﺣﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯿﴪ ﺷﻮد.

اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺣﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد

وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺰارشﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

در اﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﻌﺖ زﯾﺎد و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آن،

اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺟﺘ)ﻋﯽ اﺳﺘﺎن

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی دارد )ﻓﺮوغزاده و ﻫﻤﮑﺎران۱۳۸۹ ،؛ ﻣﺤﻤﻮدی

آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

و ﻫﻤﮑﺎران ۱۳۹۴؛ ﻧﻮﻏﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۳۹۴ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ

رﺿﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ رﺻﺪ اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او ًﻻ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﺛﺎﻧﯿﺎً ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ

ﺷﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ و

از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ Lﺮه ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ،ﺑﺎزه ﯾﮏ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از

ﺗﺎ دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آنﻫﺎ

از آن ،دارای ﺗﻬﺪﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در

و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ

ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.۱ :

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ازدواج،

وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟  .۲ﮐﺪامﯾﮏ

Lﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻤﱰ

از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ و

از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در

ﮐﺪامﯾﮏ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟  .۳ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴐﯾﺐ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺶ از دو اﻧﺤﺮاف

آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﻌﯿﺎر از ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

رﺿﻮی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟  .۴آﯾﺎ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و

 .۳ﻫﻢﺳﻮ و ﻫﻢﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزی دادهﻫﺎ :دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﺎﺣﺖ آن و

ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،دارای داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۴دارد

روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻮی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
روش ﮔﺮدآوری و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی از
ﭘﯿﺶ ﮔﺮدآوریﺷﺪه ،روش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۱ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺟﻤﻊآوری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
دادهﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﴎﺷ)ریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ .ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎری
ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ
 .۱۳۹۶ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
رﺻﺪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿ)ﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  .۱۳۹۴ﮔﺰارش
ﺳﻨﺠﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت
ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ رﺻﺪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿ)ﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎل
 .۱۳۹۴ﮔﺰارش ﭘﯿ)ﯾﺶ ﻣﻠﯽ ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫ¾ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
رﺻﺪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮐﺸﻮر.
 .۲ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ Lﻮدن

...

و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ،

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده

و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن از ﺣﺪود  ۹۵ﺗﺎ  ۱۱۰ﮔﺴﱰده ﺷﺪه اﺳﺖ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺣﺪود  ۱ﺗﺎ ۴
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ،ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﱰ و در
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازدواج ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﴐ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدن
ﺧﺪا ﻋﺪد ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻨﺜﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺪ وﺳﻂ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و
ﺑﺮﻫﻢاﻧﺪازی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﻫﻢ داﻣﻨﻪ و ﻫﻢ ﻣﻘﯿﺎس Lﻮدن دادهﻫﺎ ،از
روش ﺑﯽﻣﻘﯿﺎسﺳﺎزی ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ :ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ،
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ Lﺮه
واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻫﻤﯿﺖ و ارﺟﺤﯿﺖ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،وزن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻢوزن
آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش  AHPدر ﻧﺮماﻓﺰار  Expert Choiceو
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات  ۱۲ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزه
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،وزن ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن
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ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﯾﮏ Lﺮه ﺑﺮای آﺳﯿﺐﻫﺎی

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻼک ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰدهای از

ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دارای ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻟﺖ

ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ

دارد ،از ﻧﻈﺮ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ،ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ

ﺣﺎﴐ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .۱ :ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﯾﺎ

اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﻃﻼق را در ﻣﯿﺎن ﻗﴩی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ،ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.۲ .

)ﭘﻮراﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮان .(۶ :۱۳۹۲ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﺳﻄﺢ

ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

ﻣﺤﻼت ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽLﺎﯾﻨﺪ.۳ .

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﺳﻄﻮح

 .۵ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی:

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽLﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع

آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،از

ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

ﴐﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف Lﻮدار ﺷ)ره  ۱اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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Lﻮدار  :١اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﯾﺮان ) ﺻﺪﯾﻖ ﴎوﺳﺘﺎﻧﯽ(۷۱ :۱۳۷۹ ،

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ دارﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دﺳﺖﻓﺮوﺷﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ

 ۱۳ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ آدﻣﯿﺎن ،ﺟﺮاﺋﻢ ،اﻋﺘﯿﺎد ،اﻣﻨﯿﺖ،

و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را دارﻧﺪ )آدﻣﯿﺎن:۱۳۹۱ ،

ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﻃﻼق ،ﻓﺮار دﺧﱰان ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از

 .(۲۶۴در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘ)ﻋﯽ–ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮرﺳﯽ Lﻮده ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽدارد:

ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﺑﻪ  ۶ﺗﯿﭗ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺟﺮم ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻣﻨﯿﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد،

ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ

آﺳﯿﺐﻫﺎی زﻧﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را در ﺳﻄﺢ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ)ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﺗﺮاﮐﻢ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )دﻫﻘﺎﻧﯽ .(۱۳۰ :۱۳۹۸ ،ﺟﻬﺎنﺑﯿﻦ و اﻣﺎﻣﯽ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺪرت

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻧﺮم ،اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮم و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮم ،ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ را ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل
 ۳ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺪرت ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آن ،ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزی ﻣﯽLﺎﯾﻨﺪ )ﺟﻬﺎنﺑﯿﻦ و اﻣﺎﻣﯽ،
 .(۵۰ :۱۳۹۳ﭘﻮرﻏﺎﻟﯽ و ﻣﻬﺪویﻧﴫ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘ)ﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺳﻮاد ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻃﻼق،
ﺑﯿﮑﺎری ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻗﺘﻞ ،ﴎﻗﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد و آﻣﺎر
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﮑﺎری ،اﺷﺘﻐﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻃﻼق و ﺳﻮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﺋﻢ
در ﻃﯽ اﯾﻦ ده ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ
)ﭘﻮرﻏﺎﻟﯽ و ﻣﻬﺪویﻧﴫ .(۱ :۱۳۹۰ ،اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ و
ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﻌﺰز ﺑﺮآﺑﺎدی در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی
زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ و ﺑﺮآﺑﺎدی :(۱۳۶-۱۳۷ :۱۳۹۵ ،ﻧﺮخ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،درﺻﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان
وارد ﺷﺪه ،ﻧﺮخ ﺳﻮاد ،درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،درﺻﺪ
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ،درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش
ﺑﻪ ﮐﻞ ،درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ،ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل،
درﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺷﺎﻏﻞ ،درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎﻏﻼن ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﺳﻮاد ،درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺑﺎﺳﻮاد ،ﺗﺮاﮐﻢ،
ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﺪاد اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﭘﺰﺷﮏ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ،ﺗﻌﺪاد
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻧﺴﺒﺖ راه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ راه
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی
ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار،
ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺗﻘﺴﯿﻢ Lﻮده ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد ،ﺧﻮاف ،رﺷﺘﺨﻮار و زاوه در دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ Lﻮﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و Lﻮﻧﻪﻫﺎی

...

ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،وﺟﻮد ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺪﺧﯿﻢ و ﻓﻮق ﺑﺪﺧﯿﻢ در

ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
آﺳﯿﺐ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ،ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﻌﯽ ،رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﻗﺮار Lﯽﮔﯿﺮد )ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ،(۱۵ :۱۳۸۳ ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزده ،از ﻋﻠﻮم
زﯾﺴﺘﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎی
اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺧﺎﮐﭙﻮر و ﭘﯿﺮی.(۱۵ :۱۳۸۴ ،
ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ رﯾﺸﻪ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎ در ارﮔﺎﻧﺴﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ« )ﺳﺘﻮده،
 .(۱۱ :۱۳۷۲ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﯾﺎ درﻣﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
دﻓﻊ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻫﺮ اﺟﺘ)ﻋﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺧﻮد ،دارای ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘ)ﻋﯽ را ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺑﺮﻫﻢ زﻧﺪ در ﺣﺮﮐﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﯿﺎت.(۱۹ :۱۳۸۷ ،
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﮐÏ
ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﻮع
ﻧﮕﺮش اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪه آﺳﯿﺐﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد آن اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘ)ﻋﯽ،
رﻓﺘﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ از دﺳﺖ رﻓ Ñﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
آﺳﯿﺐ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻞاﻓﺸﺎﻧﯽ،
 .(۵۹ :۱۳۸۹آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی Lﻮدار
ﺷ)ره  ۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﺮدوﺳﯽ و آﻗﺎﭘﻮر.(۳۰ :۱۳۹۱ ،
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34

Lﻮدار  :٢دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻓﺮدوﺳﯽ و آﻗﺎﭘﻮر(۳۰ :۱۳۹۱ ،
...

ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی :ﺛﺮوت

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ :ﻗﺪرت

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﴎﻗﺖ
ﺗﮑﺪی ﮔﺮی
راﻧﺖ ﺧﻮاری
اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﱪداری

راﺑﻄﻪ ﮔﺮاﯾﯽ
ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ

34
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ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ :ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ

ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :داﻧﺶ

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﺟﻨﮓ

ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺗﺰوﯾﺮ

ﻗﺘﻞ

دوروﯾﯽ

ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل

دروغ

ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺑﯽ اﻋﺘ)دی

ﺧﻮدﮐﺸﯽ

ﮔﺴﺴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ وﺟﻮد

زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن :اﯾﻦ

ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ در ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ Lﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﴎﻣﺎﯾﻪ» ،ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻋﺘ)د

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫ)ﻫﻨﮓ و ﻫﻢﻧﻮا

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻓﺮد آﻏﺎز و در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻣﻮﺟﺐ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ« اﺳﺖ.

اﻧﺤﺮاف وی ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﺘﻮده.(۶۳ :۱۳۷۳ ،

ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ» :دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻋﺘ)د

اﻣﺮوزه ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺑﺰار

آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه

و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺟﻤﻌﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﺴﱰده ،ﺗﻐﯿﯿﺮ

و ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و

اﻟﮕﻮﻫﺎی رواﺑﻂ و ارزشﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ را

ﺗﻌﻬﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی در

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه Lﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺎن

ﺣﻮزهﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ)ﻋﯽ و

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﮔﺬر ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزشﻫﺎ و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« دارﻧﺪ .ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد :اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ رواﺑﻂ و ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ

)ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ و دﯾﮕﺮان .(۱۲۲ :۱۳۹۴ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی

ﮐﻨﺸﮕﺮان ،اﻋﺘ)د ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽ

ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﱰده ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ

اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭘﻨﺪاﺷﺖ از وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ارزشﻫﺎی

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم اﺟﺘ)ﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن

اﺧﻼﻗﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ در ﺣﯿﺎط اﺟﺘ)ﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و

ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد )ﺳﻨﺠﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ

و ﻣﻀﻤﻮن آن اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت و رواﺑﻂ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮐﺸﻮر.(۸ :۱۳۹۴ ،

ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻠﯿﻨﺎﻟﯽ و روﻣﯿﺎﻧﯽ (۶ :۱۳۹۳ ،دﻓﱰ

اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی

ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻠﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،در ﭘﯿ)ﯾﺶ

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺤﺮان اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ،

در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﯿ)ﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﴍح

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دو روﯾﮑﺮد وﺟﻮد دارد :ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﯿﺮون

ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﺳﯿﺐ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﮔﺮوه اول رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﻨﺸﺄ آﺳﯿﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ Lﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان

ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﻣﺜﻞ

ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻣﴫف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻟﮑﻞ ،ﺳﯿﮕﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﺣﺪ ﺑﺎﻻی آﺳﯿﺐ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

و ﻧﺎاﯾﻤﻦ؛ ﮔﺮوه دوم رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ

ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ دزدی ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ،

در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از

ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﺎﻧﻪ )ﺳﻠ)ﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران:۱۳۹۳ ،

ﻣﻨﺎﻓﻊ و ارزشﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ )اﻓﺘﺤﺎری:١٣٨٤ ،

 .(۲از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﻗﺘﻞ اﺳﺖ .ﻗﺘﻞ

 .(١٨ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در دو ﻧﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺨﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮم

از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺸﱰک در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺨﺖ روﯾﮑﺮدی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاراﻧﻪ دارد

ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آن در ·ﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﻮاره ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ

و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺎﻟﺒﺎً در

ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،

ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ

اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺟﺮم

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮم ·ﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ

ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﻫﺪاف و ارزشﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘ)ﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﴍاﯾﻂ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮم ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ

اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اﻋﺘ)د،

ﻣﯽﺷﺪ )ﺑﯿﺎت .(۸۱ :۱۳۸۷ ،ﻗﺘﻞ از دﺳﺘﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﺑﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
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ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه

ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺎدف
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ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﺨﺖ ﮐﻪ در

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت را ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ و ﻣﺠﺰا

ﺣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺮم ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم

Lﻮد .ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ

اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ )داوودی و

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ٦٩ :٦٥ ،؛ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ .(١٣٤ :١٣٨٦ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﻓﺎرغ از ﻧﺮم ﯾﺎ

اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ ﮐﺸ Ñﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﺳﯿﺐ را

ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ

آنﻗﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺮد

)ﻧﻮﯾﺪ ﻧﯿﺎ .(۵۶ :۱۳۸۲ ،واژه اﻣﻨﯿﺖ از اﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و اﻣــﻦ،

ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ )ﻋﺒﺪی.(۲۰ :۱۳۶۷ ،

در اﺻــﻞ آراﻣــﺶ ﺧﺎﻃــﺮ ،آراﻣــﺶ ﻧﻔــﺲ و از ﺑﯿــﻦ رﻓﺘــﻦ ﺑﯿــﻢ و

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ

ﻫـﺮاس را ﮔﻮﯾﻨـﺪ .اﻣﻨﯿـﺖ در ﻟﻐـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻧﺪاﺷـ Ñدﻟﻬـﺮه و

آن دو ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت دارد ،ﺟﻨﺒﻪ اول ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

دﻏﺪﻏـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻣﻌﻨـﺎی ﻟﻐـﻮی آن ،رﻫﺎﯾـﯽ از ﺗﺸـﻮﯾﺶ،

ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻓﺮادی ﻧﺎﺗﻮان ،ﭘﮋﻣﺮده ،ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و دارای

اﺿﻄـﺮاب ،ﺗـﺮس ﯾـﺎ اﺣﺴـﺎس آراﻣـﺶ و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺖ.

ﺣﯿﺜﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺑﺎدرﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دوم ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن

ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،در ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،ﻓﻘـﺪان ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﯽرﺣﻢ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﭘﺮدردﴎ ﺑﺮای ﺟﺎن و

ارزشﻫﺎی ﮐﺴﺐﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣﻌﻨـﺎی ذﻫﻨـﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ

ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻪ دوم ﻧﯿﺰ

ﻓﻘـﺪان ﻫـﺮاس از اﯾﻨﮑـﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺰﺑـﻮر ،ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد

ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ

)ﺑﻮزان.(۸۶ :۱۳۷۸ ،

ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﱰ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ اﻧﺠﺎم و ﺗﮑﺮار

Lﯽﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﻪ اول ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،دارای اﺑﻌﺎد

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ

ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ و

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و

رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻮده ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ

...

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و آﺳﯿﺐ را درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ

اﺟﺘ)ﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دو

34

...
34
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وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ-

دﯾﮕﺮ ،ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از

ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻣﻮادی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ

آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و ﻓﮑﺮی ﻓﺮد دارﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺠﺎم ،ﭘﺬﯾﺮش،

ﺳﻮءﻣﴫف دارﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ) Shapiro, 2008:

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺐ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ

 .(Keyes and 351ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .۱ :ﻣﺤﺮکﻫﺎ )ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ( :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد

ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺐ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﻪﻃﻮر

دارد .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻠﻮی ﭼﯿﺰی ﺷﺘﺎﻓ،Ñ

ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﻫﯿﺠﺎن و ﻓﺮوﻧﺸﺴ Ñﺧﺴﺘﮕﯽ

آﮔﺎهﺳﺎزی و ﻫﺸﺪارﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﴫف ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت آن ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺑﺪن

آﺳﯿﺐ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ

ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪه دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ،ﮐﺮاک ،ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ و

اﺷﺎره Lﻮد .۱ :ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺪار :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن

آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ .۲ .ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ )ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪهﻫﺎ( :ﺑﺮﺧﻼف

اﺻﻮ ًﻻ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار

ﻣﺤﺮکﻫﺎ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮔﯿﺮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋ)ل ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻋﻀﻼت را ﺷﻞ ﮐﺮده ،اﺿﻄﺮاب

از وﻗﻮع ﺟﺮم ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و درد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد

Lﻮد .۲ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘ)ﻋﯽ :اﯾﻦ ﻣﺪل از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻼف

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک ،ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،ﻣﺮﻓﯿﻦ

ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ وی

و آﺳﭙﺮﯾﻦ اﺷﺎره Lﻮد .۳ .ﺗﻮﻫﻢزاﻫﺎ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻮﺟﻪ دارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزی و ﮐﺎرﻫﺎی

ﻋﺼﺒﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده ،درک ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪه از واﻗﻌﯿﺖ را

ﺧﻮدﮐﻨﱰﻟﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و آﻣﻮﺧ Ñﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺮای

ﻣﻨﺤﺮف و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ال اس دی و اﮐﺴﺘﺎزی

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع

)ﺻﺪﯾﻖﴎوﺳﺘﺎﻧﯽ.(۱۷۴-۱۷۵ :۱۳۸۶ ،

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﺮم و آﺳﯿﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻬﻤﻦ،

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات

.(۱۴-۱۶ :۱۳۹۷

در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﺮﮐﺖ

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ داÛﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮ ،از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ

ﺣﺎﴐ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.١

از ارزشﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺎارزش ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ

 .۱آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ :ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از اﻧﮕﺎرهﻫﺎی

ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ

ﻣﻬﻢ در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از

)ﺑﺮوﻣﻨﺪزاده و ﻧﻮﺑﺨﺖ .(۷۳ :۱۳۹۳ ،ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ

اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﻄﺮح

در ﻗﺪرت ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﯿﺰ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد از

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در Lﻮدار ﺷ)ره  ۳ﻣﺸﺨﺺ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدش در اﺟﺘ)ع و ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ اﻓﺮاد

اﺳﺖ.

 .١اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﴐ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و Lﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪارد.

Lﻮدار  :٣ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ:ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
...

ﺳﻮاد

ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﺑﺎرﺗﮑﻔﻞ

ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار

ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﺗﻌﺪاد و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

 .۲آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ :وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ،

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﴍح Lﻮدار ﺷ)ره ۴

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی آن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﺨﺶ
Lﻮدار  :٤ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
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ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﺧﺎﻧﻮاده

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ

واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان

ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج

ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ

ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓ Ñﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯽ

رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺴﮑﻦ

ﻗﻬﺮ و ﺻﺤﺒﺖ از

دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی

رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق

ﺳﮑﺴﯽ و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ

ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﴫف ﻗﻠﯿﺎن

رﺿﺎﯾﺖ از ازدواج

ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ و ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ
واﻟﺪﯾﻦ
اﻋ)ل ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در
اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪان

اﺳﺘﻌ)ل ﺳﯿﮕﺎر

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﴩوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ

اﺳﺘﻌ)ل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

رﺿﺎﯾﺖ از ﴍﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق

ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﱰک

رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻠﻪ

ﺗﻌﺪاد ازدواج

داﺷ Ñﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی

رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
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 .۳آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر

ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در Lﻮدار

زﯾﺎدی ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و

ﺷ)ره L ۵ﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

Lﻮدار  :٥ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

رﺟﺤﺎن ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ

ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

رﺟﺤﺎن ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺮق ﻣﻠﯽ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ

1398

داﺷ Ñﻣﺎل و ﺛﺮوت

راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ

ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ

داﺷ Ñﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم

ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن

اﻧﺠﺎم اﻋ)ل دﯾﻨﯽ

درﺳﺘﮑﺎری و آﺑﺮو داﺷÑ

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﴐ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدن ﺧﺪا

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﻮدن

اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری از ﺑﺰرﮔﱰﻫﺎ

ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ

دﯾﻨﺪار و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﻮدن

ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﺜﺎر

ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ داﺷÑ

ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﭘﺲ اﻧﺪاز

ﺧﯿﺮ و ﮐﺎرﮔﺸﺎ ﺑﻮدن

اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل دﯾﮕﺮان
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ادب و اﺣﱰام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻼش و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻓﺎرس ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿ)ت

ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷ)ﻟﯽ ،ﺟﻨﻮﺑﯽ و رﺿﻮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎن

ﮐﺸﻮری ،(٢اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﺲ از اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دوﻣﯿﻦ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۱۷۲۵۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤﻌﯿﺖ

اﺳﺘﺎن ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﺣﺎل

 ۶۴۳۴۵۰۱ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺸﻬﺪ در ﺷ)ل ﴍﻗﯽ ﮐﺸﻮر

ﺣﺎﴐ دارای  ۲۸ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻌﺪ از ﮐﺮﻣﺎن،

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٣در اداﻣﻪ

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

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ،آﻣﺎر داورزن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺒﺰوار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 .٣در ﴎﺷ)ری ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺨﺖ ﺟﻠﮕﻪ ﻗﺪﯾﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزه ﺗﻐﯿﯿﺮ

و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داورزن در ﺳﺎل  ۱۳۹۲از ﺳﺒﺰوار ﺟﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻣﺎر

ﻧﺎم داد .

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن
...

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺪول ﺷ)ره  ۱ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺪول L :۱ﺮات ﺧﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻧﺴﺒﺖ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ  ١٥ﺳﺎل ﺑﻪ

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

0.01

11.5

89.9

3.4

ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ

3.6

3.2

42.1

106.9

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد

0.08

11.2

86.1

3.9

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

1.6

3.8

40.1

104.3

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺎﯾﺒﺎد

0.03

13.0

86.7

3.9

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

0.4

3.7

44.0

102.5

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

0.05

13.4

86.7

3.6

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

1.3

3.3

43.5

104.8

ﮐﺎﻫﺶ

ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ

0.00

11.8

81.0

3.4

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

0.5

3.3

48.6

104.1

ﮐﺎﻫﺶ

ﺟﻐﺘﺎی
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0.01

12.7

84.3

3.2

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

0.1

3.3

49.2

102.9

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺟﻮﯾﻦ
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0.03

11.3

87.6

3.5

ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ

4.3

3.4

41.1

109.3

اﻓﺰاﯾﺶ

ﭼﻨﺎران

0.00

12.4

85.2

3.1

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

1.0

3.1

39.4

103.1

ﮐﺎﻫﺶ

ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

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

ﴎﺧﺲ

0.03

12.0

87.2

3.7

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

1.1

3.5

44.6

102.2

اﻓﺰاﯾﺶ

ﻓﺮﯾ)ن

0.00

15.1

81.3

3.5

ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ

-2.6

3.2

46.6

103.2

ﮐﺎﻫﺶ

ﻓﯿﺮوزه

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

ﻛﻼت

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

0.03

13.9

82.0

3.5

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

1.0

3.2

40.9

102.5

اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﻪوﻻت

0.03

13.8

87.5

3.4

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

0.8

3.2

48.3

101.1

اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﮐﻞ

ﻧﺴﺒﺖ زن ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﮐﻞ

ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی

ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ٩٠ﺗﺎ ٩٥

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺎ ٩٥

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎل ١٣٩٥

ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل ١٣٩٥

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎل ١٣٩٥

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺎ ٩٥

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

0.07

12.8

81.0

4.0

ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ

0.4

3.5

41.1

102.0

ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﺎﺧﺮز
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ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﮐﺮدی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

اﺳﺘﺎن ،در ﺣﻮزه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی در

رﺿﻮی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع زﯾﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

اﺳﺘﺎن دﯾﺪه Lﯽﺷﻮد .ﺟﺪول ﺷ)ره  ۲ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه

اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و اﻋﺪاد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ/ﻧﺮم دادهﻫﺎ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ Lﺮات ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﮐﻞ
ﺟﺪول  :۲اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ

ﻧﺴﺒﺖ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ

ﻧﺴﺒﺖ زن ﴎﭘﺮﺳﺖ

ﻧﺮخ

ﺑﺎر

 ١٥ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻞ

ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﮐﻞ

ﺑﺎﺳﻮادی

ﺗﮑﻔﻞ

0.02

1.5

4.0

0.3

1.4

0.02

13.25

84.16

3.49

0.77

رﺷﺪ ﺳﺎل ٩٠
ﺗﺎ ٩٥

ﻧﺮخ

ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

اﺷﺘﻐﺎل

ﺟﻨﺴﯽ

ﺳﺎل ١٣٩٥

ﺳﺎل

ﺳﺎل

١٣٩٥

١٣٩٥

0.2

4.0

1.9

3.32

44.14

104.00

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ/
ﻧﺮﻣﺎل
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در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرج و وارد

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،

ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﻮﭼﺎن و ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ

در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل،

ﺧﺎرجﺷﺪه از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی زاوه و ﺗﺎﯾﺒﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ .در

آن در ﴍف اﯾﺠﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار و ﭼﻨﺎران در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ،ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ

دارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از دو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

Lﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ  ۱۰۴ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ اﺷﺘﻌﺎل

ﺟﺪول ﺷ)ره  ۳ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ Lﺮه ﻣﻨﻔﯽ  ۲/۶در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

دارد .در ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎب و

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ

داورزن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪه ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺑﻬﱰﯾﻦ

ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ Lﺮه و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﱰﯾﻦ Lﺮه در ﻧﻈﺮ

ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داورزن دارای

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :٣ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻞ

ﻧﺴﺒﺖ ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ ۱۵

ﻧﺴﺒﺖ زن ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﮐﻞ

ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی

ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۰ﺗﺎ ۹۵

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎل  ۹۰ﺗﺎ ۹۵

ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺎل ۱۳۹۵

ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎل ۱۳۹۵

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۵

زاوه

داورزن

داورزن

ﺑﺎﺧﺮز

ﻗﻮﭼﺎن

ﻓﯿﺮوزه

داورز

ﺧﻠﯿﻠﯽ

ن

آﺑﺎد

۹۵

ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﺎل  ۹۰ﺗﺎ

ﺟﻐﺘﺎی،

ﺧﻮاف

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﻮﺷﺎب

ﻣﺸﻬﺪ

ﭼﻨﺎران

ﺗﺎﯾﺒﺎد

زاوه

ﺳﺒﺰوار

ﻣﺸﻬﺪ

ﭼﻨﺎران

ﺟﻐﺘﺎی

ﺑﻬﱰﯾﻦ/ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ /ﮐﻤﱰﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داورزن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ

ﺑﻬﱰی اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر

ﺟﺪول ﺷ)ره  ۴ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه Lﺮه ﺧﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

...

در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏﺑﻪﺗﮏ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً

در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺟﺪول L :٤ﺮات ﺧﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ زﻧﺎن

٠٫٤٠

٠٫٠٧

٥٫٩

٣٩٫٣

٢٫٣

٠٫٠٣٤٠

١١٫٦٠٢٦

٠٫١٣٦١

١٫١٧٣٠

ﺗﺎﯾﺒﺎد

٠٫٩٦

٠٫١٦

١٥٫٦

٤٥٫٧

٢٫٥

٠٫٠٥٠٤

١٧٫٣٠٦٥

٠٫٢٠٢١

١٫١٦٧٩

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

٠٫٧٣

٠٫١٢

١١٫٧

٤١٫٢

٢٫٤

٠٫٠٢٠٠

٢٣٫٩٩٦٢

٠٫٣٣٥٢

١٫٣٩٧٠

ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ

٠٫٥٥

٠٫٠٩

٩٫٢

٢٥٫٧

٢٫٤

٠٫٠٢٠٣

٧٫٤٣٩٤

٠٫٠٨٧٤

١٫١٧٥٤

ﺟﻐﺘﺎی

٠٫٤٢

٠٫٠٧

٦٫٢

٢٠٫٥

٢٫٥

٠٫٠٠٠٠

٣٤٫٤٦٤٨

٠٫٢٤٢٣

٠٫٧٠٢٩

ﺟﻮﯾﻦ
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٠٫٥٢

٠٫٠٩

٧٫٣

٢٥٫٣

٢٫٥

٠٫٠٣٥٥

٣٣٫٨٨٣٦

٠٫٢٥١٦

٠٫٧٤٢٥

ﭼﻨﺎران
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٠٫٧٠

٠٫١٢

١١٫٢

٤٢٫٨

٢٫٥

٠٫٠١٩٣

٠٫٠٠٠٠

٠٫٠٠٠٠

٠٫٧٣٣١

ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

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

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان

٠٫٤٦

٠٫٠٨

٦٫٧

٢٤٫٢

٢٫٦

٠٫٠٢٨٧

٣٣٫٩٤٨٣

٠٫١٣٢١

٠٫٣٨٩١

ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد

رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ

٠٫٣٦

٠٫٠٦

٥٫٤

١٨٫٥

٢٫٥

٠٫٠٠٦٦

٢٥٫٣١٠٧

٠٫٢٩٦٢

١٫١٧٠٢

رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ

ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج

ﻧﺮخ ﻃﻼق

ﻧﺮخ ازدواج

٠٫١٩

٠٫٠٣

٣٫٣

٥٫٦

٢٫٣

٠٫٠٣٢٠

٠٫٠٠٠٠

٠٫٠٠٠٠

٤

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

٠٫٥٨

٠٫١٠

٩٫٥

٤٠٫٣

٢٫٤

٠٫٠٠٠٠

٢٠٫٤٠٤٧

٠٫٢٢١٦

١٫٠٨٥٨

ﺑﺎﺧﺮز

٠٫٨٤٢٨

ﺑﺠﺴﺘﺎن
ﺑﺮدﺳﻜﻦ

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

ﴎﺧﺲ

٠٫٣٩

۰٫۰۷

۵٫۴

۳۱٫۳

۲٫۴

۰٫۰۰۵۱

۲۳٫۸۷۱۵

۰٫۲۷۷۸

۱٫۱۶۳۶

ﻓﺮﯾ)ن

٠٫٢٣

۰٫۰۴

۳٫۰

۲۱٫۰

۲٫۳

۰٫۰۲۶۶

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۹۷۲۳

ﻓﯿﺮوزه

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

ﻛﻼت

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

ﻣﻪوﻻت

٠٫٦٩

۰٫۱۲

۱۲٫۹

۴۰٫۱

۲٫۴

۰٫۰۳۴۳

۳۱٫۸۱۸۲

۰٫۳۳۳۱

۱٫۰۴۷۰

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

 .٤اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری و درج ﺗﺎ  ۴رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ۰/۰۰۰۰

Lﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪد اﺻﻠﯽ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه ،اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﺪد و ۰/۰۰۰۰ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺪول ۰

اﺳﺖ.
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...

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج ﻫﺮ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار

وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ دارد و در اﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ

دارﻧﺪ .در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاوه در وﺿﻌﯿﺖ

دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ

ﺗﻬﺪﯾﺪ و در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان،

ازدواج دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد .در

ﺧﻮﺷﺎب ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ  ۰/۰۰۲۷وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ

دارد .در ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داورزن ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﯿﺸﱰ از دو

ﻣﺰاﺣﺖ زﻧﺎن ،ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه

درﺻﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن دارد .در

اﺳﺖ .ﺟﺪول ﺷ)ره  ۵ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ

ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎب و داورزن

و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﺪول  :۵ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺧﺎﻧﻮاده

داورزن

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

ﺳﺒﺰوار

زاوه

داورزن

داورزن

ﺧﻮﺷﺎب

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
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ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان

رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ زﻧﺎن

رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ

ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج

ﻧﺮخ ﻃﻼق

ﻧﺮخ ازدواج

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

داورزن

داورزن

ﺑﺠﺴﺘﺎن

ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد

ﮐﻼت

ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

داورزن

ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،داورزن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ دارد،

ﺟﺪول ﺷ)ره  ۶ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه Lﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در

ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ در ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ  ۴و ۳

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار را دارد.
ﺟﺪول L :۶ﺮات ﺧﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺮق ﻣﻠﯽ

ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ

رﺟﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

رﺟﺤﺎن زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

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

ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد

20.55

2.49

2.53

15.47

83.46

2.50

2.60

ﺗﺎﯾﺒﺎد

39.10

2.44

2.25

15.80

83.33

2.74

2.65

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

19.05

2.68

2.56

15.34

82.97

2.73

2.69

ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ

10.70

2.66

2.54

15.56

82.08

2.63

2.59

ﺟﻐﺘﺎی

11.05

2.71

2.70

16.05

81.87

2.79

2.71

ﺟﻮﯾﻦ

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

ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

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

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺮق ﻣﻠﯽ

ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ

رﺟﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

رﺟﺤﺎن زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

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

ﴎﺧﺲ

8.50

2.65

2.70

16.05

75.92

2.77

2.55

ﻓﺮﯾ)ن

5.75

2.75

2.90

15.97

75.88

2.83

2.72

ﻓﯿﺮوزه

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

ﻛﻼت

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

ﻣﻪوﻻت

1398

34.15

2.40

2.41

15.72

64.76

2.64

2.66

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
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ﺟﺪول  .۷اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺮق ﻣﻠﯽ

ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ

رﺟﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

رﺟﺤﺎن زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

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

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم و ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﺎ

و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ رﺟﺤﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺮق ﻣﻠﯽ و

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺧﺮز و در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در وﺿﻌﯿﺖ

رﺟﺤﺎنﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺪول ﺷ)ره  ۸ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دارای ﺑﻬﱰﯾﻦ و

زاوه و در ﺷﺎﺧﺺ ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

...

9.10

2.64

2.75

15.97

79.26

2.69

2.65

داورزن
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ﺟﺪول  :۸ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
...

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

ﻓﺪاﮐﺎری و ﻋﺮق ﻣﻠﯽ

ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ

رﺟﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

رﺟﺤﺎن زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

زاوه

ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد

ﻓﯿﺮوزه

ﺑﺠﺴﺘﺎن

ﺑﺎﺧﺮز

ﺑﺠﺴﺘﺎن

ﺑﺎﺧﺮز

ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

ﺳﺒﺰوار

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

زاوه

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺑﺎﺧﺮز

ﻣﻪوﻻت

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ

ﺟﺪول  :۹ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﭼﻨﺎران

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ

1

زاوه

ﺧﻮﺷﺎب

اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ

ازدواج

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

داورزن

ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻃﻼق

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره

ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج

رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ

زن ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار
4
ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد

ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ

ﻃﻼق ﺑﻪ ازدواج

ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی

1

3

3

4

ﻓﯿﺮوزه

ﺗﺎﯾﺒﺎد

ﺳﺒﺰوار

ﺑﺎﺧﺮز

ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ

1

1

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﺗﻌﺪاد
ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل
34
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1

رﺟﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
1

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره
1

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﻌﺪاد
ﺗﻬﺪﯾﺪ
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ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏﺗﮏ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

اﯾﻦ ﺣﻮزه ،وزن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

از روش ﺑﯽﻣﻘﯿﺎسﺳﺎزی ﻓﺎزی ،دادهﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻢﺟﻬﺖ

Lﻮدارﻫﺎی ﺷ)ره  ۲ ،۱و  ۳ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺲ از اﻋ)ل وزن Lﺮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺮماﻓﺰار  Expert Choiceﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
Lﻮدار L :١ﺮه ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ Lﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ۰/۵۹

ﻫ)نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺟﻮﯾﻦ و ﺟﻐﺘﺎی ﺑﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۱۲ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن Lﺮهای ﮐﻤﱰ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ۱۶

Lﺮات  ۰/۷۱۹و  ۷۱۵ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ Lﺮهای ﺑﯿﺸﱰ از آن ﮐﺴﺐ Lﻮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎﺧﺮز و ﺗﺎﯾﺒﺎد ﺑﺎ  ۰/۴۱۷و  ۰/۴۳۲ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در ﺑﯿﻦ
...

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
Lﻮدار L .٢ﺮه ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ Lﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﺑﺎ  ۰/۷۱۵و  ۰/۷۱۲ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و زاوه و ﴎﺧﺲ ﺑﺎ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪود  ۰/۶۲۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ

 ۰/۴۸۵و  ۰/۵۱۱ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﴍاﯾﻂ  ۱۴ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن Lﺮهای ﮐﻤﱰ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و  ۱۴ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

اﺟﺘ)ﻋﯽ دارﻧﺪ.

Lﺮهای ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺴﺐ Lﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺠﺴﺘﺎن و ﺑﺮدﺳﮑﻦ
Lﻮدار L .٣ﺮه ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ Ñوزن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ Lﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از

 ۱/۰۲و  ۱/۰۱ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺑﺎﻗﯽ Lﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ Lﺮات در

دارﻧﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺪل  AHPﻧﺸﺎن داد وزن ﻫﺮ ﯾﮏ از

اﺳﺘﺎن  ۰/۶۹۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،۰/۵۲۴

ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ۱۵

 ۰/۲۶۳و  ۰/۱۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ Ñوزن ﻫﺮ ﯾﮏ از

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن Lﺮه ﮐﻤﱰ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺴﺐ Lﻮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐ Lﺮات ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهL ،ﺮه ﮐﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ .ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد و ﺣﺘﯽ

اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ

ﺑﺎﺧﺮز ،ﺑﺎ Lﺮاﺗﯽ ﻣﻌﺎدل  ۰/۲۸۵ ،۰/۲۶۶ ،۰/۱۹۲و ۰/۳۸۸

ﺷ)ره  ۱ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای را دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺠﺴﺘﺎن و زاوه ﺑﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻘﺸﻪ  .١ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
...

ﻫ)نﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی

وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ  ۵دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﺪول ﺷ)ره  ۱۰ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻃﻮل دﺳﺘﻪﻫﺎ،
34
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ﺟﺪول  :١٠دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
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دﺳﺘﻪ

وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

آﺳﯿﺐﻫﺎ

0/446-0/508

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر  -ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

0/509-0/571

زﯾﺎد

ﺑﺎﺧﺮز

0/572-0/633

ﻣﺘﻮﺳﻂ

0/634-0/696

ﮐﻢ

درﮔﺰ – ﭼﻨﺎران – ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد – ﺧﻮﺷﺎب – ﺟﻐﺘﺎی – ﺳﺒﺰوار – ﺑﺮدﺳﮑﻦ – ﮐﺎﺷﻤﺮ – ﻣﻪوﻻت  -ﮔﻨﺎﺑﺎد

0/697-0/758

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ

ﺟﻮﯾﻦ – ﻓﯿﺮوزه – ﻓﺮﯾ)ن  -ﺑﺠﺴﺘﺎن

داورزن – ﻗﻮﭼﺎن – ﮐﻼت – ﴎﺧﺲ -ﻣﺸﻬﺪ – ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ – ﺧﻠﯿﻞآﺑﺎد – زاوه – رﺷﺘﺨﻮار – ﺗﺎﯾﺒﺎد -
ﺧﻮاف

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺗﻌﺪادی از آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی

وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ،از آزﻣﻮن

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﱰدهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در

ﺷ)ره  ۱۱اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  .۱۱ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن در ﻓﺮﺿﯿﺎت )ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻓﺮﺿﯿﻪ

Sig

ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد.

0.5

-۰٫۱۳۲

ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد.

0.27

-۰٫۲۱۵

ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد.

0.52

-۰٫۱۲۶

ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد.

0.27

۰٫۲۱۴

...

Pearson
Correlation

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان Lﻮد ﮐﻪ

داﺷ Ñﻣﺮز ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﯿﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﯿﭻﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

و دﻧﯿﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم را ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ Lﺎﯾﺪ.

اﺳﺘﺎن راﺑﻄﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ،

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان Lﻮﻧﻪ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

»آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،راﻫﻜﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی

روش اول ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎ

اﺟﺘ)ﻋﯽ« اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﯿﺐ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم و

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
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دوم ﺗﻌﺪاد آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت روﯾﺎروﯾﯽ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی،

ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ داورزن ،ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم،

ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﻜﺎر ﺧﻮدﻛﺸﯽ

ﺧﻮﺷﺎب و زاوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮد ﭘﻨﺪارهی ﻣﻨﻔﯽ در آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮد )رﻓﺎﻫﯽ .(۱۳۵ :۱۳۸۷ ،ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻪ ﻣﺸﱰک ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم

ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻖ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد

ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺒﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهای دارد .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

رواﻧﯽ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی

ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﴍﻗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان دارای ﻣﺮز

ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺒﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت

ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

 ۱۳۹۵ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۶۷٫۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﭘﺲ از ﻣﺸﻬﺪ و

ﻧﻘﺶ دارد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺳﺒﺰوار ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی

ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﮐﻢ ۱۲ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ اﺳﺖ )زارﻋﯽ و دﯾﮕﺮان.(۱ :۱۳۹۷ ،

ﺑﺎزه ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۰ﺗﺎ  ۱۳۹۵اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در زﻣﺮه

ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻬﺎد

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﯾﺮان

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ

ﺑﻪ ﺷ)ر ﻣﯽرود .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻛﻪ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻠﻤﺪاد Lﻮد ،ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ

ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﻚ آﺳﯿﺐ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی

اﻋﺘﯿﺎد و دﺧﱰان ﻓﺮاری ،ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮزی و

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ روﺳﭙﯿﮕﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺲ از ﻓﻘﺮ در
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دﺳﺘﻪ دوم دﻻﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )اﻣﯿﻦ آﻗﺎﯾﯽ.(۶۱ :۱۳۸۸ ،

ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ .۶ .اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی و

ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای در

ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .۷ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ

ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی :ﻧﻮاﺣﯽ

ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎ .۸ .اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

ﺟﻨﻮب و ﴍق ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در

اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ .۹ .ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪیﺗﺮ

ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺰوم و

ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .۱۰ .اﻓﺰاﯾﺶ و اﺟﺒﺎر

ﻓﻮرﯾﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋه در ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻌﺮض

آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج و ﺣﯿﻦ ازدواج .۱۱ .آﻣﻮزش

آﺳﯿﺐ ،اﺣﯿﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس وﺟﻮد

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ۱۰ﮔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺪارس .۱۲ .اﻓﺰاﯾﺶ

دارد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣ)ﯾﺖ ﮔﺴﱰده ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و

آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.۱۳ .

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﻣﺪارس اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ

ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻪروز .۱۴ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

)ﻓﻼﺣﯿﺎن .(۳۵ :۱۳۹۵ ،ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و

ﺷﻬﺮی و ﻧﻘﺶ ﻣﺪاﺧﻼت اﺟﺘ)ﻋﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در

اﻋﺘ)دﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ.

ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﻬﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻬﺮان در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻮان
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
34
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱آدﻣﯿﺎن ،ﻣﺮﺿﯿﻪ .(١٣٩١) .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺰدهﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در

 .۲اﺳﮑﺎﻓﯽ ﻧﻮﻏﺎﻧﯽ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۴) .اﺛﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی

ﻣﺤﻼت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺮ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ« .ﻋﻠﻮم اﺟﺘ)ﻋﯽ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﻮان آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در ﺟﻬﺖ

)ﺷ)ره .۲۲۵-۲۵۰ ،(۱

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را اﻧﺠﺎم

 .۳اﻓﺘﺨﺎری ،اﺻﻐﺮ» .(۱۳۸۴) .ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

دﻫﺪ )ﻓﺘﺤﯽ و دﯾﮕﺮان .(۸۹ :۱۳۸۹ ،ﻫ)نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ

اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ؛ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎرب اﯾﺮاﻧﯽ« .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ

اوﻟﯿﻦ ﻫ)ﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﯿﻦﺣﻮزهای و اﻟﺒﺘﻪ ﴏف

اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﱪدی.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺻﻔﻬﺎن

 .۴اﮐﱪی ،ﺣﺴﯿﻦ» .رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺧﺮاﺳﺎن روﺿﯽ در ·ﺎم

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی

آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ« .(۱۳۹۸).از ارﺗﺒﻪ-اول-ﺗﺎ-ﺳﻮم-ﺧﺮاﺳﺎن-

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﮐﯿﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان.(۱ :۱۳۹۶ ،
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴍح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .۱ :اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ در
اﺳﺘﺎن .۲ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف و اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ .۳ .ﺗﺒﯿﯿﻦ و
ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ.۴ .
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺴﱰﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﺟﺘ)ﻋﯽ .۵ .ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺟﺮم و آﺳﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎی

رﺿﻮی-در·-ﺎم-آﺳﯿﺐ-ﻫﺎی-اﺟﺘ)ﻋﯽ
http://www.qudsonline.ir/news/662977
 .۵اﻣﯿﻦ آﻗﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﺮﻧﺎز» .(۱۳۸۸) .ﻧﻘﺶ ﻫﻤﻜﺎری ﺧﺎﻧﻮاده و
ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ« .اﻧﺘﻈﺎم اﺟﺘ)ﻋﯽ.
)ﺷ)ره .۵۷-۶۷ ،(۲
 .۶ﺑﺮوﻣﻨﺪزاده ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،و رﺿﺎ ﻧﻮﺑﺨﺖ» .(۱۳۹۳) .ﻣﺮوری ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت« .ﺟﻤﻌﯿﺖ) .ﺷ)ره
.۷۳-۹۰ .(۸۹-۹۰

 .۷ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﻬﺮان .(١٣٩٧) .ﻧﻘﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺟﺮم و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ .ﮐﺮج :ﭘﯿﺪار.

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﱪدی .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در

راﻫﱪدی.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی

 .۹ﺑﯿﺎت ،ﺑﻬﺮام .(۱۳۸۷) .ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و

ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎوره و رواندرﻣﺎﻧﯽ) .ﺷ)ره

ﺟﺮاﺋﻢ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ.

.۲۶-۱ ،(۳۵

 .۱۰ﭘﺎرﺳﯽﭘﻮر ،ﺣﺴﻦ ،و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ رﺿﻮﯾﺎن.(۱۳۹۱) .

 .۲۰ﺳﺘﻮده ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻠﻪ .(۱۳۷۳) .ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ

»ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮی در زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ .ﺗﻬﺮان :آوای ﻧﻮر.

ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺴﯿ)ت اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن« .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻄﻘﻪای.

 .۲۱ﺳﻠ)ﻧﯽ ،ﺑﻬﺰاد ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۳) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ

)ﺷ)ره .۵۵-۴۳ ،(۶

ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ« .ﺗﺎزهﻫﺎی ﻋﻠﻮم

 .۱۱ﭘﻮراﺣﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۲) .ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ) .ﺷ)ره .۱۰-۱ ،(۱۶

ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و

 .۲۲ﺳﻠﯿ)ﻧﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻟﯿﻼ» .(۱۳۸۴) .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای) .ﺷ)ره .۱۸-۱ ،(۱۹

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ارﺗﮑﺎب اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮاﻧﺎن.

 .۱۲ﭘﻮرﻏﺎﻟﯽ ،اﻟﻬﺎم ،و ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻬﺪویﻧﴫ» .(۱۳۹۰) .ﺑﺮرﺳﯽ

)ﺷ)ره .۸۴-۷۲ ،(۹

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘ)ﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان

 .۲۳ﺷﻔﯿﻌﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ» .(۱۳۸۷) .روﯾﮑﺮد اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺴﱰﻫﺎی

آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن« .ﻫ)ﯾﺶ ﻫﺠﻮم

ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ« .ﺑﯿﻨﺎت) .ﺷ)ره -۱۹۰،(۵۹

ﺧﺎﻣﻮش .ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن .ﺧﺮم آﺑﺎد.

.۲۰۳

 .۱۳ﺟﻬﺎنﺑﯿﻦ ،ﻓﺮزاد ،و اﻋﻈﻢ اﻣﺎﻣﯽ» .(۱۳۹۳) .ﴎﻣﺎﯾﻪ

 .۲۴ﺻﺪﯾﻖ ﴎوﺳﺘﺎن ،رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ» .(۱۳۷۹) .ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ

اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺪرت ﻧﺮم ،اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺮم ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮم«.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ اﯾﺮان«.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺪرت ﻧﺮم) .ﺷ)ره .۷۴-۴۹ ،(۱۰

ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘ)ﻋﯽ) .ﺷ)ره .۶۷-۱۰۳ ،(۱۵

 .۱۴ﺧﺎﮐﭙﻮر ،ﺑﺮات ﻋﻠﯽ ،و ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯿﺮی.(۱۳۸۴) .

 .۲۵ﺻﺪﯾﻖﴎوﺳﺘﺎﻧﯽ ،رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ .(۱۳۸۶) .آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

»آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﻬﺮ و ﻧﻘﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و

اﺟﺘ)ﻋﯽ )ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘ)ﻋﯽ اﯾﺮان( .ﺗﻬﺮان:

ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﮐﺎﻫﺶ آن )دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ(« .ﻋﻠﻮم

ﺳﻤﺖ.

اﺟﺘ)ﻋﯽ) .ﺷ)ره .۳۰-۱۳ ،(۲

 .۲۶ﻋﺎرﻓﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۴) .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

 .۱۵داوودی دﻫﺎﻗﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ،اﮐﱪ.(۱۳۹۶) .

ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﺗﺤﻮﻻت آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

»ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ«.

ﻣﻮردی :اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن(« .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ) .ﺷ)ره

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﱪدی ﻧﺎﺟﺎ) .ﺷ)ره .۹۴-۶۹ ،(۵

.۱۰۱-۱۱۷ ،(۱۶

 .١٦دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ» .(۱۳۹۸) .ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﻃﻖ  ١٥ﮔﺎﻧﮥ

 .۲۷ﻋﺒﺎس زاده ،ﻫﺎدی ،و ﮐﺎﻣﺮان ﮐﺮﻣﯽ» .(۱۳۹۰) .ﴎﻣﺎﯾﻪ

ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻓﻮق

اﺟﺘ)ﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﱪدی،

ﺑﺪﺧﯿﻢ« .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی) .ﺷ)ره  ،٢ﺷ)ره ﭘﯿﺎﭘﯽ

)ﺷ)ره .۵۸-۳۱ ،(۵۱

.١٣٦-١١٧،(٧٤

 .۲۸ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ» .(١٣٨٠) .آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و روﻧﺪ

 .۱۷رﺿﺎﯾﯽ ،ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ» .(١٣٩٧) .ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺟﺮﺋﺖ

ﺗﺤﻮل آن در اﯾﺮان« .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ﻫ)ﯾﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی

ورزی ﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ

اﺟﺘ)ﻋﯽ در اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :آﮔﻪ.

ﺧﻄﺮﺳﺎز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ« .ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎم اﺟﺘ)ﻋﯽ) .ﺷ)ره ،(٢

 .۲۹ﻋﺒﺪی ،ﻋﺒﺎس .(۱۳۶۷) .ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻗﺘﻞ در اﯾﺮان.

.٢٢٨-٢٠٧

ﺗﻬﺮان :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

 .۱۸رﻓﺎﻫﯽ ،ژاﻟﻪ» .(۱۳۸۷) .آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ راﻫﻜﺎر

 .۳۰ﻋﻠﯿﻨﺎﻟﯽ ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ،و اﺣﻤﺪ روﻣﯿﺎﻧﯽ» .(۱۳۹۳) .ارزﯾﺎﺑﯽ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« .رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻧﻮ در

ﺗﻮزﯾﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ) .ﺷ)ره .۱۴۶-۱۳۱ ،(۲

زﻧﺠﺎن« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی) .ﺷ)ره .۱۳۶-۱۱۹ ،(۴

...

 .۸ﺑﻮزان ،ﺑﺎری .(۱۳۷۸) .ﻣﺮدم ،دوﻟﺖﻫﺎ و ﻫﺮاس .ﺗﺮﺟﻤﻪ

 .۱۹زارﻋﯽ ،اﻗﺒﺎل ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۷) .اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ
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 .۳۱ﻓﺘﺤﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ،و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ذاﮐﺮی ﭘﻮر.(۱۳۹۳) .

41. Shapiro A. and C. M. Keyes. (2008). "Well-

»ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی

being: Are Married Always Better Off?”. Marital

ﭘﺮﺧﻄﺮ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن« .داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﻠﯿﺲ

Status and Social. (vol 88), 329-346.

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ) .ﺷ)ره .۱۲۶-۹۵،(۲۰
 .۳۲ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻃﯿﺒﻪ ،و ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی آﻗﺎﭘﻮر.(۱۳۹۱) .
»آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ )ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﱰ(« .زن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫ¾) .ﺷ)ره ،(۳
.۲۵-۴۵
 .۳۳ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ ،ﻣﻬﻨﺎز ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۴) .ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻮردی داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﺷﻬﺮ ﯾﺰد« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن) .ﺷ)ره .۱۲۶-۹۹ ،(۱۸
 .۳۴ﻓﺮوغزاده ،ﺳﯿﻤﯿﻦ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۸۹) .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘ)ﻋﯽ زﻧﺎنِ ﺧﺎﻧﻪدار ﺳﺎﮐﻦ در ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎه ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی :ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ(« .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زن و ﺧﺎﻧﻮاده.
)ﺷ)ره .۱۷۹-۲۰۳ ،(۱
 .۳۵ﻓﻼﺣﯿﺎن ،ﻧﺎﻫﯿﺪ» .(۱۳۹۵) .ﻧﻘﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای
34

1398

108

در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی :ﻧﻮاﺣﯽ
ﺟﻨﻮب و ﴍق ﺗﻬﺮان« .ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ) .ﺷ)ره
.۶۰-۳۵ ،(۱۳
 .۳۶ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻞاﻓﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ» .(۱۳۸۹) .ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن،
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ در ﺣﻮزه
ﻣﺪرﺳﻪ« .رﺷﺪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘ)ﻋﯽ) .ﺷ)ره .۶۴-۵۶ ،(۲

 .۳۷ﮐﻮﻫﻦ ،ﻟﻮﺋﯿﺲ ،و ﻣﯿﺸﻞ ﻫﺎﻟﯿﺪی .(۱۳۷۲) .آﻣﺎر در ﻋﻠﻮم
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ دﻻور .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.
 .۳۸ﮐﯿﺎﯾﻦ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،و ﻫﻤﮑﺎران» .(۱۳۹۶) .ﺑﺮآورد ·ﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘ)ﻋﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن«.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی راﻫﱪدی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘ)ﻋﯽ اﯾﺮان) .ﺷ)ره -۱ ،(۴
.۱۷
 .۳۹ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪ» .(۱۳۸۶) .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺮم ،اﺑﻌﺎد و

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ) .ﺷ)ره ۱۵۵-۱۳۴ ،(۱۶

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

