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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی آسیبهای اجتماعی با ارائۀ مدل مفهـومی پیگـریری
انجام گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستری و از نـوع تلییـع عـامیی ـ تدییـدی بـود.
جامعۀ آماری پژوهش را تمام شهروندان شهر خرمآباد با مدرک تلصییی کارشناسـی ارشـد و بـا تر
در سال  1398تگکیع میداد کـ بـا روش نمونـ گیـری در دسـترت تعـداد  200نفـر انتاـاش شـدند.
ب منظور گردآوری دادهها از پرسشنامۀ گزارش شاصی ملققساخت استفاده شـد کـ دارای روایـی
ملتوایی و پایایی قابعقبولی بود .درنهایت ،دادههای گردآوریشده با استفاده از آزمون آماری تلییـع
عامیی ـ تدییدی تلییع شد .یافت ها نگان داد کـ مـدل مـوردنظر دارای بـرازش م یـوش و قابـعقبـولی
است ،آسیبهای اجتماعی شناساییشده در شهر خرمآبـاد عبـارب بودنـد از بیکـاری ،فقـر اقتصـادی،
بیتفاوتی اجتماعی ،فقدان قانون و قانونگریزی ،اعتیاد ،ناهنجاریهای جنسـی ،حاشـی نگـینی ،بلـران
هویتی ،فقر فرهنری ،طالق ،کودکان کـار ،نـابرابریهـای اجتمـاعی ،سـرقت ،بزهکـاری نوجوانـان و
طایف گرایی ک در این میان ،س مؤلفۀ بیکاری ،حاشی نگینی و طالق ب دلیع بار عامیی ضعیف از مـدل
حذف شدند .اولویت این آسیبها ب ترتیب برابر بود با :بیکاری ،ناهنجاریهای جنسی ،فقدان قـانون و
قانونگریزی ،نـابرابری اجتمـاعی ،بلـران هـویتی ،طایفـ گرایـی ،سـرقت ،بـیتفـاوتی اجتمـاعی ،فقـر
اقتصادی ،فقر فرهنری و بزهکاری .از سوی دیرر ،نتایج نگان داد ک از بین همۀ عوامع ،اعتیـاد بـا بـار
عامیی  89درصد قویترین آسیب اجتماعی و بزهکاری با بار عامیی  23درصـد ضـعیفتـرین آسـیب
اجتماعی در شهر خرمآباد شناسایی شدند .شناسایی و اولویـتبنـدی آسـیبهـای اجتمـاعی بـ منظـور
پیگریری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی دارای اهمیت بسزایی است.
کلیدواژهها :شناسایی ،اولویتبندی ،آسیبهای اجتماعی ،شهروندان ،پیگریری.
 .1دانگجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانگراه لرستان ،خرمآباد ،ایران (.)heidaryani.2019@gmail.com
(دریافت 1400/1/28 :ـ پذیرش)1400/6/31 :
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Identifying and prioritizing social harms by presenting a conceptual model of
prevention
Leila Heidaryani1
Abstract
The aim of this study was to identify and prioritize social harms by presenting a
conceptual model of prevention. The present research method was a descriptive
correlational and confirmatory factor analysis. The statistical population of the study
consisted of all citizens of Khorramabad with a master's degree or higher in 1398,
With a simple random sampling method, 200 people were selected as available. In
order to collect data, a researcher-made self-report questionnaire was used which
had acceptable content validity and reliability. Finally, the collected data were
analyzed using statistical factor analysis test. The findings showed that the model
has a favorable and acceptable fit; the social harms identified in Khorramabad were
unemployment, economic poverty, social indifference, lack of law and lawlessness,
addiction, sexual anomalies, marginalization, identity crisis, cultural poverty,
divorce, child labor, social inequality, theft, juvenile delinquency, and sectarianism,
among which, the three components of unemployment, marginalization, and divorce
were excluded from the model due to poor performance. Priority was given to
unemployment, sexual anomalies, lack of law and order, social inequality, identity
crisis, sectarianism, theft, social indifference, economic poverty, cultural poverty
and delinquency. Among all the factors, the factor of addiction with a factor of 0.89
was identified as the strongest social harm and the factor of delinquency with a
factor of 0.23 was identified as the weakest social harm in Khorramabad. Identifying
and prioritizing social harms in order to prevent and combat social harms is very
important.
Keywords: Citizens, identification, Khorramabad, prevention, prioritization,
social Injuries
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مقدمه
موضوع سالمت ب منزلۀ حقوق اساسی هر فرد ،از بدو پیدایش بگر و در طی قرون متمـادی
م رح بوده است ،اما هر زمان ک از آن سان ب میان میآمد ،تنها ب بُعد جسـمی آن توجـ
میشد و ب ابعاد دیرر آن کمتر توجـ مـیشـد (بنـاب بهبهـانی و همکـاران .)1399 ،در ایـن
میان ،یکی از موضوعاتی ک همواره پژوهگرران اجتماعی ب آن توج کرده بودند ،مسئیۀ
آسیبهای اجتماعی 1است .با این حال ،شناسایی مهمترین آسیبهـای اجتمـاعی همـواره
دغدغۀ جامع شناسان و روانشناسان بوده است و همواره صاحبنظران جـرم و کـجروی
اجتماعی ب دنبال پاسخگویی ب این پرسش بودهانـد کـ مهـمتـرین آسـیبهـای اجتمـاعی
کداماند و چرا اساساً جرم و کجروی ایجاد میشود (عمید .)1395 ،افـزایش آسـیبهـای
اجتماعی ،سازوکارهای طبیعی و هنجارهای عادی زندگی را با دشواری مواجـ کـرده و
سبب آن شده است ک نظام اجتماعی در ایفای کارکردهای بنیادی و حقیقی خود دچـار
ابهام یا مانع شود .در این میان ،عالوهبر مسئیۀ افـزایش و گسـترش ،متدسـفان آسـیبهـای
اجتماعی ماهیتی زنجیرهای و ب هم پیوسـت دارنـد ،فقـر ،سـرقت ،دسـتفروشـی ،تکـدی،
کودک کار و خیابان ،بازماندگی تلصییی ،روسپیگـری ،اختالفـاب خـانوادگی ،طـالق،
فرزندان طالق ،شرش و خمر و مزاحمتهای ناشی از آن ،بزهکاری کودکـان و نوجوانـان،
جیببری و غیره همری در ارتباط با هم و تقویتکننـد یکـدیرر هسـتند (زاهـدیاصـع،
 .)1394در همین راستا ،در بیگتر مواقع افرادی ک مرتکب بزهکـاری و جـرم مـیشـوند ،از
حیث کار ،تلصیع ،تگکیع خانواده و  ...فرصتهای جبرانناپـذیری را ازدسـت مـیدهنـد.
وجود چنین سابقۀ نام یوبی در زندگی آیند آنها تدثیر زیادی دارد؛ این قبیع افراد معمـو ً
از طرف جامع  ،خانواده ،دوستان ،نهادهای رسمی و غیررسمی و  ...طرد میشوند و امکـان
بازگگت آنها ب منزلۀ یک فرد عادی ب جامع با مگکالب عدیدهای مواج است (وروایـی
و پرنداخ.)1395 ،
آسیب های اجتماعی از هر نـوع آن کـ باشـد سـبب ایجـاد اخـتالل در چرخـۀ تولیـد،
تداوم آموزش در مراکز عیمی و آشفتری ب توقف تدابیر و اعمـال مـدیریت در بـین نابرـان
سیاسی و مدیران دولتی و غیردولتی و عدم اعتماد سرمای گذاران داخیی و خارجی ب امر مهـم
سرمای گذاری و توسعۀ اقتصادی کگور و درنهایت عدم اعتماد عمومی مردم بـ جامعـ منجـر
میشود ک این خود دوباره منگـد بـروز بسـیاری از قـانونگریـزیهـا و نـاامنیهـا و تجـاوزاب
1. social injuries
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گوناگون ب حقوق مردم خواهد شد (گودرزی )1391 ،و از پدیدههایی هستند ک با زندگی
بگر از ابتدا همآغازند .بنابراین ،برای آنک بتوانیم آسـیبهـای اجتمـاعی را بـ حـداقع خـود
برسانیم و از عوارض جانبی آن بکاهیم ،باید بدانیم ک مهمترین آسیبهای اجتماعی در یـک
شهر یا جامع کداماند تا با اولویت بنـدی آن ،بـرای عـدم وقـوع و یـا کـاهش عـوارض آن در
فرایند عمع ب طور جدی ،عیمی و واقعبینانـ تصـمیم بریـریم .آسـیبهـای اجتمـاعی در همـۀ
جوامع کموبیش یافت میشود و تنها تفاوب در شدب و ضعف ،نوع و میزان آن اسـت .بـرای
مثال ،خودکگی در همۀ جوامـع وجـود دارد ،لـیکن در برخـی جوامـع زیـاد و چگـمریر و در
برخی اندک و نادر است .طالق ،سرقت مسیلان  ،کیفقاپی ،تجاوز بـ عنـف ،اعتیـاد و سـایر
آسیبها یا انلرافاب اجتماعی هم در همۀ جوامـع قابـع مگـاهده اسـت (آقـایی و تیمورتـاش،
 .)1389همچنین ،رفتارهای پرخ ر یکی از پیچیدهتـرین آسـیبهـای اجتمـاعی و از مصـادیق
عمد انلرافاب ملسوش میشود ک میتواند پای و اسات بسیاری از معضـالب اجتمـاعی در
س ح جامع شود (جزایری و همکاران .)1398 ،نکت آن است ک در جوامعی چون کگور مـا
برخی از این آسیبها رو ب افـزایش و چگـمریر اسـت و ازیـکسـو سـبب نررانـی جامعـ و
مسئو ن شده است و از سوی دیرر ،ناامنی ،ب خصـو نـاامنی اجتمـاعی را دامـن زده اسـت
(آقایی و تیمورتاش .)1389 ،م العاب ماتیفی ب بررسی و شناسایی آسیبهـای اجتمـاعی در
ایران پرداخت است .ازجمی  :حـقنـدری و همکـاران در سـال  1395در پژوهگـی کـ در ایـن
زمین انجام دادند ،نگـان دادنـد کـ باتوجـ بـ وضـعیت اقتصـادی اجتمـاعی اسـتان لرسـتان و
خرمآباد و نرخ رو ب افزایش بیکاری در آن ،این جامعـ مسـتعد ایجـاد و شـیوع انـواع آسـیب
اجتماعی است .همچنین ،آنها در م العۀ خود آسیبهای بیکاری ،فقر اقتصـادی ،بـیتفـاوتی
اجتماعی ،فقدان قانون و قانونگریزی و  ...را شناسایی کردند .شهابی ( )1398در م العۀ خـود
نگان داد ک آسیب اجتماعی شهر نگـینی در شـهر اردبیـع سـبب شـده اسـت کـ آسـیبهـای
اجتماعی ماتیفی ازجمی بیکاری ،فقر ،اعتیاد ،تکدیگری ،طالق و نابرابری اجتمـاعی نیـز در
این شهر افزایش یابد .موسوی و همکـاران ( )1398در م العـ ای کـ در زمینـۀ اولویـتبنـدی
مسائع اجتماعی ایران انجام دادند ،نگان دادند ک مهمترین این مسائع عباربانـد از :فروپاشـی
سرمایۀ اجتماعی ،بیکاری و اعتیاد .براسات آنچ گفت شد ،میتـوان گفـت در هـر جامعـ کـ
آسیب های اجتماعی از میزان معـین و متعـارفی عبـور کنـد ،نررانـی مقامـاب مسـئول و آحـاد
جامع را فراهم ساخت و آنها را ب اندیگۀ اتااذ تدابیر خـا وا مـیدارد ،باتوجـ بـ م الـب
ذکرشده و وجود این دیدگاه ک جامعۀ مـا در برخـی آسـیبهـای اجتمـاعی سـیر صـعودی و
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نررانکنندهای داشت و امنیت اجتماعی را ب خ ر انداختـ اسـت (تیمـوری و نـوری )1398 ،و
باتوج ب اینک نتایج پژوهشها حاکی از آن اسـت کـ آمـار آسـیبهـای اجتمـاعی ازجمیـ
بزهکاری ،کودکان خیابانی و  ...در شهر خرمآباد با هستند و زمینۀ گسترش ایـن معضـع نیـز
وجود دارد (حسینی ،1382 ،ب نقع از ملسنزاده .)1392 ،ب نظر میرسـد شناسـایی دقیـق ایـن
آسیبها و اولویتبندی آنها اهمیت زیادی دارد .بنابراین ،پژوهش حاضر درصـدد پاسـخ بـ
این پرسش است ک مهمترین آسیبهای اجتماعی از نظر اولویتبندی آن ،در شهر خرمآبـاد
کداماند؟

روش
پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع هم بستری است و از للـا هـدف نیـز کـاربردی اسـت.
جامعۀ آماری این پژوهش ،شامع تمـام شـهروندان شـهر خـرم آبـاد بـا مـدرک تلصـییی
1
کارشناسی ارشد و دکتری در سال  1398است .با استفاده از جدول کرجسی و مورگـان
حجم نمونۀ پژوهش حاضر 200 ،نفر تعیین شـد .روش نمونـ گیـری در پـژوهش حاضـر،
بر اسات روش نمون گیری در دسترت است .معیارهـای ورود بـ م العـ داشـتن مـدرک
کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشت های عیوم اجتماعی ،روان شناسـی و حقـوق و
همچنین ،ساکن شهر خرم آباد بود و مالک خروج از م العـ عـدم تمایـع بـ شـرکت در
پــژوهش و ادام ـ همکــاری بــود .در پــژوهش حاضــر بــرای تجزی ـ و تلییــع داده هــا از
آزمونهای ت وصیفی (فراوانـی ،میـانرین و انلـراف اسـتاندارد) و آزمـون آمـاری تلییـع
عامیی ـ تدییدی استفاده شد .این داده ها با استفاده از نرم افزار ات.پی.ات.ات .نساۀ  22و
ایموت 2نساۀ  24تلییع شد.

ابزار
ابزار گردآوری داده ها شامع پرسش نام ای ک آورده می شود بوده است:
پرسشنامة آسیبهای اجتماعی :برای سنجش آسـیبهـای اجتمـاعی از پرسـشنامـۀ
ملققسـاخت اسـتفاده شـد ،ایـن پرسـشنامـ شـامع  108اسـت و دارای  15مؤلفـۀ بیکـاری
(پرسـشهای 1ـ ،)6فقر اقتصـادی (پرســشهای 7ـ ،)13بیتفاوتی اجتمـاعی (پرسـشهـای
1. Kerjci & Morgan
2. Amous
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14ـ ،)20فقـدان قـانون و قانــونگریزی (پرسـشهای 21ـ ،)31اعتیـاد (پرسـشهای 32ــ،)40
ناهـنـجاریهای جنــسی (پرسشهای 41ـ ،)45حاشی نگینـی (پرسـشهای 46ـ ،)50بلــران
هــویتـی (پرســشهای 51ـ ،)60فقـر فرهنرــی (61ـ ،)70طــالق (71ـ ،)75کـودکان کـار
(76ـ ،)81نابرابریهای اجـتماعی (82ـ ،)88سرقت (89ـ ،)95بزهـکاری نوجوانان (96ـ)105
و طایف گرایی (106ـ )108است .این مقیات در طیـف لیکـرب  3ارزشـی از ماـالفم ( )1تـا
موافقم ( )3نمرهگذاری میشود .در این مقیات ،هـر فـرد بـراسـات نظـر خـود هـر کـدام از
گزین هایی را ک بیشتر با نرـرش وی هـمخـوانی دارد ارزشگـذاری مـیکنـد .بـ منظـور
بررسی روایی ملتوایی ،این پرسشنامـ در اختیـار چنـد نفـر از اسـتادان صـاحبنظـر قـرار
گرفت ک نتایج ب دست آمده حاکی از روایی ملتـوایی قابـع قبـول ایـن پرسـشنامـ بـود.
ب منظور بررسی میزان پایایی این پرسشنام نیز از آزمون ضـریب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده
شد ک برای هر کدام از زیرمقیاتها ب ترتیب برابر با  78درصد 73 ،درصد 78 ،درصد77 ،
درصد 81 ،درصد و  82درصد 87 ،درصد و  91درصد بود.

یافتهها
جدول  1اطالعاب توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی شهروندان شهر خرمآیاد
متغیر دموگرافیک
جنس
سن

وضعیت تدهع
وضعیت اشتغال
میزان تلصیالب

مرد
زن
24ـ30
30ـ35
با تر 35
مجرد
متاهع
شاغع
بیکار
کارشناسی ارشد
دکتری

فراوانی
92
108
20
83
97
78
122
116
84
123
76

درصد فراوانی
48/8
53/7
10/0
41/3
48/3
38/8
60/7
57/7
41/8
61/2
37/8

جدول  1توزیع فراوانی شرکتکنندگان پژوهش برحسب جنسـیت ،سـن ،وضـعیت
تدهع ،وضعیت اشتغال و میزان تلصیالب را نگان میدهد.

جدول  2میانرین و انلراف معیار آسیبهای اجتماعی ب تفکیک متغیرهای دموگرافیک
متغیر

شاخصها

بیکاری

میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار

فقر اقتصادی
بیتفاوتی اجتماعی
قانونگریزی
اعتیاد
ناهنجاریهای
جنسی
حاشی نگینی
بلران هویت
فقر فرهنری

جنس
مرد
11/59
1/52
14/50
3/13
14/31
3/35
24/56
5/29
18/42
4/70
9/64
2/85
10/01
2/86
21/63
5/00
22/72
4/83

زن
11/85
1/48
14/07
2/86
14/33
3/36
23/74
5/65
18/28
4/75
9/15
2/79
10/01
2/67
21/40
4/80
22/12
5/12

سن
24-30
12/25
1/36
15/05
3/36
14/80
2/82
24/80
4/01
18/56
4/65
9/90
2/82
10/55
2/25
22/30
3/79
24/15
4/49

30-35
11/57
1/58
13/92
3/02
14/03
3/58
23/59
6/17
17/73
5/06
9/16
3/88
9/83
2/78
20/96
5/35
21/54
5/41

تاهل
باالتر  35مجرد
11/83 11/77
1/31
1/38
14/32 14/41
2/93
2/86
14/45 14/48
3/22
3/28
24/42 24/44
5/27
5/13
18/67 18/82
4/41
4/40
9/37
9/45
2/76
2/78
10/10 10/07
2/69
2/83
21/41 21/95
4/50
4/65
22/62 22/77
4/55
4/59

متاهل
11/76
1/61
14/24
3/04
14/24
3/44
24/93
5/64
18/14
4/91
9/37
2/87
9/96
2/80
21/67
5/13
22/26
5/14

اشتغال
شاغل
11/62
1/55
14/20
3/00
14/42
3/43
24/06
5/44
18/66
4/54
9/46
2/76
10/06
2/77
21/30
4/74
22/19
5/06

بیکار
11/85
1/44
14/35
2/99
14/19
3/24
24/20
5/59
17/91
4/94
9/26
2/91
9/94
2/74
21/94
5/08
22/68
4/85

تحصیالت
کارشناسی ارشد
11/77
1/50
14/37
2/72
14/43
3/24
24/52
4/93
18/70
4/42
9/56
2/71
10/07
2/66
21/89
4/38
22/32
4/79

دکتری
11/67
1/52
14/21
3/28
14/25
3/43
23/66
6/11
17/90
5/04
9/14
2/95
10/01
2/85
21/22
5/46
22/65
5/23

ادامة جدول 2
متغیر

شاخصها

طالق

میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار
میانرین
انلراف معیار

کودکان کار
نابرابری اجتماعی
سرقت
بزهکاری
طایف گرایی

جنس
مرد
10/33
2/06
12/51
2/28
14/77
3/25
14/58
3/27
21/53
4/57
5/25
1/17

زن
10/36
2/27
12/63
2/33
14/43
3/18
14/12
3/54
20/67
4/90
4/85
1/25

سن
24-30
10/85
2/02
12/91
2/40
14/41
3/29
15/39
3/24
21/67
4/48
5/65
1/00

30-35
10/04
2/24
12/68
2/31
14/47
3/29
13/91
3/52
20/76
5/17
1/27
5/11

تاهل
باالتر  35مجرد
10/30 10/50
2/22
2/12
12/48 12/41
2/31
2/29
14/54 14/73
2/93
3/14
14/58 14/48
3/38
3/34
21/12 21/21
4/44
4/47
5/12
4/48
1/13
1/19

متاهل
10/38
2/14
12/63
2/31
14/61
3/38
14/18
3/44
21/04
4/97
5/98
1/28

اشتغال
شاغل
10/49
2/22
12/58
2/24
14/40
3/20
14/31
3/28
21/40
4/61
5/09
1/20

بیکار
10/15
2/09
12/56
2/41
14/86
3/31
14/37
3/62
20/61
4/94
5/01
1/27

تحصیالت
کارشناسی ارشد
10/29
2/23
12/62
2/26
14/67
3/12
14/29
3/31
21/24
4/50
5/06
1/15

دکتری
10/46
2/08
12/52
2/39
14/50
3/36
14/51
3/50
20/03
5/04
5/00
1/36
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همانطور ک اطالعـاب جـدول  2نگـان مـیدهـد ،میـانرین هریـک از عامـعهـا بـ
تفکیک براسات هر کدام از متغیرهای دموگرافیک ارائ شده است.
جدول  3میانرین و انلراف معیار مؤلف های آسیبهای اجتماعی
مؤلفهها
بیکاری
فقر اجتماعی
بیتفاوتی اجتماعی
قانونگریزی
اعتیاد
ناهنجاریهای جنسی

کمینه
7/33
6/14
6/14
10/09
8/11
4/20

بیشینه
15/50
18/43
18/43
30/27
24/33
12/60

میانگین
11/73
14/27
14/32
24/12
18/34
9/37

انحراف معیار
1/50
2/99
3/35
5/49
4/72
2/82

حاشی نگینی
بلران هویتی
فقر فرهنری
طالق
کودکان کار
نابرابری اجتماعی
سرقت
بزهکاری
طایف گرایی

4/20
9/10
9/10
4/20
5/17
6/41
6/41
9/20
2/33

12/60
27/30
27/30
12/60
12/50
18/43
18/43
27/30
7/00

9/54
21/57
22/40
10/35
12/57
14/59
14/33
21/07
5/03

2/61
4/89
4/98
2/17
2/30
3/21
3/42
4/76
1/23

همانطور ک اطالعاب جدول  ،3نگان مـیدهـد ،میـانرین مؤلفـ هـای آسـیبهـای
اجتماعی ب ترتیب برای تمام مؤلف ها ذکر شده است.

مدل
ب منظور ارزیابی مدل پیگنهادی ،روش مدلیابی بـا اسـتفاده از نـرمافـزار ایمـوت نسـاۀ 24
استفاده شد .برازندگی مدل پیگنهادی براسات ترکیبی از نسا های برازنـدگی بـرای تعیـین
کفایت برازش مدل پیگنهادی با دادهها استفاده شدند .شکع  ،1بارهای استانداردشـد مـدل
پژوهش را نگان میدهد .باتوج ب شکع ،بارهای عامیی س متغیر بیکـاری ،حاشـی نگـینی و
طالق زیر  3درصد بودند ک برای اصالح مدل از مدل حذف شـدند .مـدل اصـالحشـده بـا
حذف این س متغیر در شکع شمار  2آمده است.

شناسایی و اولویتبندی آسیبهای اجتماعی با ارائة ...

شکل  1مدل اولیۀ پژوهش

شکل  2خروجی ایموت :مدل اصالحشد مؤلف های آسیبهای اجتماعی
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مقادیر شاخصهای برازش در جدول شمار  4آمده است.
جدول  4شاخصهای نیکویی برازش برای مدل اصالحشده
شاخص

X2

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

121/47

2/57

0/91

0/89

0/93

0/91

0/065

0/078

این شاخص ها را نمی توان ب تنهایی دلیع برازندگی دانست ،بیک آن ها را بایـد در
کنار یکدیرر تفسیر کرد .اگر مجذور کای از للا آماری معنادار نباشد و نسبت مجذور
کای ب درجاب آزادی کمتر از  3باشد بر برازنـدگی مناسـب الرـو د لـت مـیکنـد .در
تلقیق حاضر این مقدار کمتر از  3ب دست آمد ک حـاکی از یـک وضـعیت قابـع قبـول
برای مدل است .در صورتی کـ شـاخصهـای  AGFI،GFI ،CFIو  NFIبـزر

تـر از 90

درصد باشد بر برازش مناسب و م یوش مـدل د لـت دارنـد .همـان گونـ کـ در جـدول
شمار  4مگاهده میشود این شاخص ها همری بـزر

تـر از  9درصـد هسـتند .همچنـین،

شاخص  RMSEAو احتمال نزدیکی برازندگی نگان مـی دهنـد کـ الرـوی اصـیی دارای
برازش مناسبی است .زمانی ک مقدار این آماره کمتر از  05درصد باشد ،نگـان مـی دهـد
ک مدل دارای برازش خوبی است .در صورتی ک مقدار آن بین  05درصد تا  08درصـد
باشد برازش قابـع قبـول ،اگـر بـین  08درصـد تـا  1درصـد باشـد بـرازش متوسـ و اگـر
بزر

تـر از  1درصـد باشـد ،بـرازش ضـعیف اسـت .بـرای آزمـون RMSEAمگاصـ ای

ب نام PCLOSEوجود دارد کـ از طریـق آن مـی تـوان ایـن فـرض صـفر را کـ
بزر

تر از صفر نیست آزمود .چنانچ  PCLOSE،بزر

RMSEA

تر از  05درصد باشد ،می تـوان

نتیج گرفت ک مدل دارای برازش مناسبی .باتوج ب مقادیر ب دست آمده و حدود مجاز
این مقادیر می توان گفت ک در مجموع ،مـدل تلییـع عـامیی در جهـت تبیـین و بـرازش
دارای وضــعیت مناســب اســت .پایــایی و بارهــای عــامیی نیــز در جــدول شــمار  5بــرای
مؤلف های آسیب های اجتماعی آمده است.
همانگون ک اطالعاب جدول شمار  5نگان میدهد ،مقدار آلفای کرونبـاخ بـرای
مؤلف های آسیبهای اجتماعی با تر از  7درصد ملاسب شـده اسـت کـ حـاکی از پایـایی
مناسب مدل دارد.

شناسایی و اولویتبندی آسیبهای اجتماعی با ارائة ...
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جدول  5پایایی و بارهای عامیی متغیرهای پژوهش
متغیر
فقر اقتصادی
بیتفاوتی اجتماعی
قانونگریزی
اعتیاد
ناهنجاری جنسی
بلران هویت
فقر فرهنری
کودکان کار
نابرابریهای اجتماعی
سرقت
طایف گرایی

بار عاملی
<0/3

0/33
0/34
0/67
0/89
0/87
0/54
0/50
0/53
0/59
0/38
0/49

آلفای کرونباخ
> 0/7

0/69
0/91
0/94
0/94
0/95
0/91
0/93
0/87
0/89
0/88
0/71

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی آسیبهای اجتماعی شهر خرمآباد بـا ارائـۀ
مدل مفهومی پیگریری انجام گرفت .یافت های ب دست آمده نگان داد ک مدل اندازهگیـری
دارای برازش م یوش و قابعقبولی بود .آسیبهای اجتماعی شناساییشده در شهر خرمآبـاد
عبارب بودند از :بیکاری ،فقر اقتصادی ،بیتفاوتی اجتماعی ،فقدان قـانون و قـانونگریـزی،
اعتیاد ،ناهنجاریهای جنسی ،حاشی نگینی ،بلران هـویتی ،فقـر فرهنرـی ،طـالق ،کودکـان
کار ،نـابرابریهـای اجتمـاعی ،سـرقت ،بزهکـاری نوجوانـان و طایفـ گرایـی .اولویـت ایـن
آسیبها ب ترتیب برابر بود با بیکاری ،ناهنجاریهای جنسی ،فقدان قـانون و قـانونگریـزی،
نابرابری اجتماعی ،بلران هویتی ،طایف گرایی ،سرقت ،بیتفاوتی اجتماعی ،فقـر اقتصـادی،
فقر فرهنری و بزهکاری ک در این میان ،س مؤلفۀ بیکاری ،حاشی نگینی و طالق ب دلیع بـار
عامیی ضعیف از مدل حذف شدند .اولویت این آسـیبهـا بـ ترتیـب برابـر بـود بـا :اعتیـاد،
ناهنجاریهای جنسی ،فقدان قانون و قانونگریزی .از سوی دیرر ،نتایج نگان داد ک ازبـین
همۀ عوامع ،عامع اعتیاد با بار عامیی  89درصد ب منزلۀ قویترین آسـیب اجتمـاعی و عامـع
بزهکاری با بار عامیی  23درصد ب منزلۀ ضعیفتـرین آسـیب اجتمـاعی در شـهر خـرمآبـاد
شناسـایی شدند .یافت های پژوهش حاضر با پژوهشهای پورغالی و مــهدوینصر ( )1390ـ
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ک نگان دادند شهرنگینی و رسوخ فرهنگ شهر ب زندگی مردم لرستان سبب شده است ک
مدام خود را بـا همـدیرر مقایسـ کننـد .احسـات نـابرابری و ملرومیـت ،کـمرنـگ شـدن
اعتقاداب و ارزشهای اخالقی و دینی آنها ،با رفتن انتظاراب و توقعاب افراد ،بیکـاری و
فقر عامع بسیاری از جرایم در ایـن من قـ شـده ـ هماهنـگ اسـت .حـقنـدری و همکـاران
( )1395نیز در م العۀ خود ـ ک ب بررسی شناسایی آسیبهای اجتماعی در شـهر خـرمآبـاد
پرداختـند ـ ب نتیجـ ای مگاب نتیجۀ پژوهش حاضر دست یافتند .آنها در م العۀ خود نگـان
دادند ک بیکاری ،فقر اقتصادی ،بیتفاوتی اجتماعی ،فقدان قانون و قـانونگریـزی ،اعتیـاد،
بلران هویت و فقر فرهنری از آسیبهای شناساییشده در این شهر است ک با آسیبهـای
شناساییشده در م العۀ حاضر ب نوعی هماهنگ است .پورطـاهری و نعمتـی ( )1391نیـز در
م العۀ خود ک ب بررسی اولویتبندی مسائع توسـعۀ روسـتایی شـهر خـرمآبـاد پرداختنـد،
نگان دادند ک تفاوب معناداری میان ابعاد توسـع (اقتصـادی ،اجتمـاعی و اکولـوییکی) در
ســکونتگــاههــای روســتایی وجــود دارد .ب ـ عــالوه ،مهــمتــرین مســائع روســتایی ب ـ طــور
قابعتوجهی چالشهای اقتصادی است .بنابراین ،جنب های اقتصادی و مؤلف های آن بیگترین
اولویت را از دیدگاه خانوارهای روستایی شهر خرمآباد دارنـد .م العـاب ریکمـن و وایـت
( ،)2007بــراش ( ،)2007مــداح و خیرخــواه ( ،)1393وروایــی و پرنــداخ ( )1395و عیــوی
( )1389نیز تا حدودی بـا نتـایج م العـۀ حاضـر هماهنـگ و همسوسـت .در تبیـین و توجیـ
یافت های ب دست آمده میتوان گفت ،سوب مصرف مواد و اعتیاد دارای مؤلف هـای زیسـتی،
شناختی ،رفتاری و اجتمـاعی اسـت کـ در مؤلفـۀ زیسـتی عـالوه بـر نقـش ینهـا و عوامـع
ینتیکی ب تعامع ینتیک و ملی خانوادگی پرداخت شده است ،از سویی در مؤلفۀ شـناختی
ب نقش باورها و نررشهای فرد و در مؤلفۀ رفتـاری بـ شـیو ویـژ کـنش فـرد اشـاره دارد
ب طوری ک اشتیاق فرد برای رفتن نـزد دوسـتان و شـرکت در مهمـانی در ویژگـی رفتـاری
(اقدام ب مصرف مواد) در ویژگی شناختی (فکر کردن درمورد مصـرف مـواد) توجـ کـرد
ک از دیدگاه شناختی این یافت با تلقیق بروک ( )2002کـ نگـان داد افـرادی کـ نرـرش
مثبتتری نسبتب مصرف مواد دارند ،میزان سنرینتـری از مـواد مصـرف مـیکننـد کـ از
دیــدگاه رفتــاری کـ بـ نقــش عناصــر ملی ــی (ماننــد خــانواده و فگــار هــمســا ن) و اثــر
تقویتکنندگی مثبت یا منفی را در گرایش ب مواد ذکر کردهاند قابع تبیین است .از طـرف
دیرر ،باتوج ب اینک بین اعتیاد و وضعیت اقتصادی راب ۀ معنادار وجـود دارد و ایـن نتیجـ
با تلقیق فران ( ،1998ب نقع از حسینپور )1385 ،ــ کـ نگـان داد زنـدگی در ملـی هـای
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فقیرنگــین و ملــی هــایی ک ـ دسترســی ب ـ مــواد ماــدر آســانتــر اســت و دارای ازدحــام
جمعیتاند از آنجا ک این مکانها در نظارب صلیح مسئو ن امـر نیسـتند ،از سـویی دیرـر
مهاجرب زیاد و جاب جایی درونشهری و از هم مهـمتـر وجـود فـراوان جـرایم مربـوط بـ
بزر سا ن وجود دارد ــ نیز هماهنگ است ک این معضع نیز از دیـدگاه رفتـاری کـ بـ
نقش عناصر ملی ی عالوه بر خـانواده و فگـار هـمسـا ن بـ ملـی هـای زیـانبـار کـ اثـر
تقویتکنندگی مثبت یا منفی در گرایش ب مواد را ذکر میکند قابعتبیین اسـت .همچنـین،
با توج ب اینک بین وضعیت فرهنری و اعتیاد راب ۀ معنادار نگـان داده شـده اسـت (آهـی و
همکاران ،)1389 ،میتوان گفت ک این مسئی با رویکرد اجتماعی ـ فرهنری کـ بـر نقـش
نهادها و سنتهای اجتماعی ـ فرهنری در گـرایش بـ اعتیـاد دخالـت دارد همـاهنری دارد؛
ب طوری ک در این رویکرد انلرافاب ب معنای زیرپا گذاشتن اصول و ارزشهـای فرهنرـی
است و از سوی دیرر ،بـا سسـتی مـذهب و از دسـت دادن ارزشهـای معنـوی و اخالقـی و
بیهدفی انسان زمین را برای سوق دادن ب مصرف مواد فراهم میسازد هماهنـگ اسـت .از
آنجا ک این یافت با تنوع سریع فرهنگ ،عدم ت ابق سازمان اجتمـاعی و فـرد سـبب تنـوع و
بروز بلران هویت میشود؛ ب طوری ک فرد اعتماد خود را نسبتب هنجارهـا از دسـت داده
و در حالت تعییق ،آنـومی و ازخودبیرـانری قـرار گرفتـ  ،منـزوی شـده اسـت و بـ دنیـای
شاصی خود پناه میبرد و سرانجام ،احتمال سوبمصرف مواد افزایش مـییابـد ،قابـع تبیـین
است (آهی و همکاران .)1389 ،باتوج ب رویکرد اجتماعی ک انلرافاب یا کـجرویهـا را
ب معنای نقض هنجارهای اجتماعی میداند و از مهمترین پیامدهای اجتمـاعی سـوبمصـرف
مواد افزایش بزهکاری و انلرافاب اجتماعی و جرایم است؛ ب طوری ک فرد معتـاد بـ دلیـع
عدم توانایی اقتصادی در تهیۀ مواد مادر موردنیاز خـود بـ سـرقت ،تکـدیگـری ،فلگـا،
قاچاق مواد مادر و دیرر جرایم اقتصادی روی میآورد (میری آشتیانی .)1384 ،بنـابراین،
تمام عوامع ذکرشده سبب کاهش امنیت در جامع میشود .در این راسـتا ،بـرای مبـارزه بـا
این معضع اجتماعی با دخالت نیروهای پییس ،بایـد امنیـت اجتمـاعی در جامعـ گسـترانیده
شود ک بار این پدید فردی و اجتماعی عمدتاً بر روی دوش مسئو ن امر ب ویـژه دولـت و
پییس است.
در تبیین عامع دوم ،یعنی ناهنجاریهای جنسی میتوان گفـت ،پیـدایش و گسـترش
انلرافهای جنسی از مهمتـرین زمینـ هـای سـقوط و تبـاهی هـر جامعـ بـ شـمار مـیرود.
میتوان انلرافهای جنسی را ازجمی اعمال و افعالی نام برد ک ماـالف طبیعـت و ف ـرب
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انسـان اســت و ضــرب و جنــایتی بــر روح و جســم اســت .انلــرافهــای جنســی ،پیامــدهای
خ رناکی دارد ک گریبانگیر شاص منلرف ،جامع و نسع آینده میشود و چ بسـا آثـار
شوم آن تا ابد باقی بماند .ب همین دلیع ،اسالم ک دین ف ـرب اسـت ،بـا ایـن ناهنجـاریهـا
مبارزه کرده است ،انسان مؤمن را ب عوامع پیدایش ایـن انلـرافهـا و ناهنجـاریهـا آگـاه
میکند و نسبتب بروز آن هگدار میدهد (مروتی و همکاران  .)1393البت  ،ریگۀ بسیاری از
چنین انلرافهایی ب ملی نامناسب خانواده برمیگردد و تدبیر مناسب در تربیت فرزنـد و
رعایت آیین همسـرداری ،نقـش بسـزایی در جیـوگیری از ایـن انلرافـاب و حفـو کیـان و
کانون خانواده و جامع خواهد داشت.
در تبیین آسیب اجتمـاعی فقـدان قـانون و قـانونگریـزی مـیتـوان گفـت ،ازجمیـ
پدیدهها و عوامع تنظیمکنند نظم اجتماعی ،قانون است ک ملـور اسـتلکام و انسـجام هـر
جامع ای است .ب عبارب دیرر ،نظم اجتماعی یک ارزش متعالی و همرانی است ک زمینـۀ
فعالیت همۀ افراد جامع را فراهم میکند .حفو نظم اجتماعی مستیزم حاکمیت مؤثر قـانون،
هنجارهای سنتی ،شبک های چندگان  ،مواضع شبک ای و وجود شبک ای از رواب چندگانـ
متقابع بین اعضای واحدهای ماتیف جامعۀ مدنی و شهروندان است .در نبود نظم اجتمـاعی
و قانون ،هرج و مرج اجتماعی گسترش و شرای و فرصت برای انـواع ماتیـف بزهکـاری،
کژرفتاری و انواع فساد فراهم میشود (داناییفرد و همکاران .)1389 ،قـانونگریـزی نـوعی
گرایش ،تمایع منفی و جهتگیری ناهمنوایان نسبتب قـوانین رسـمی و هنجارهـای قـانونی
حاکم در جامع است ک شاص قانونگریز ب صورب آگاهان و ب عمد سعی در سرپیچی،
شکستن و عدم اطاعت از آنها دارد .در راستای این مسئی میتوان گفت ک یکـی از ابعـاد
مهم نظریۀ پیوند اجتماعی ،درگیـر شـدن و مگـغولیت اجتمـاعی در فعالیـتهـای مرسـوم و
متداول جامع مانند کار و شغع است و افرادی ک ب چنین فعالیـتهـای مـادی مـیپردازنـد
کمتر فرصت قانونگریزی دارند (میرزایی و همکـاران .)1397 ،بنـابراین ،جـا دارد شـرای
مگغولیت اجتماعی همچون ازدواج ،اشتغال توأم با نظارب افـراد فـراهم شـود ،زیـرا داشـتن
شغع بدون نظارب و یا همزمان نداشتن شغع در نبود کنترل و نظارب اجتماعی دارای وجـ
مگترکی هستند و ب صور ماتیف میتواند شرای را برای قانونشکنی تسهیع کنـد ازجمیـ :
طرد اجتماعی ،ملرومیت مادی و ملرومیت از استفاده از قابییتهای فردی ،درنتیجـ عـدم
فرصت برای پیوند فرد با گـروه هـای شـغیی مـانع از تولیـد هویـت جمعـی ،تعهـد جمعـی و
نظارب بیرونی نسبتب خود میکند و شرای برای قانونشکنی بیگتر میشود .قانونگریـزی
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همزمان هم دلیع و هم نتیجۀ کـاهش سـرمایۀ اجتمـاعی ،اعتمـاد اجتمـاعی ،نقـاط اتصـال و
گرههای ب هم پیوست و نیز پیوندهای اجتماعی در جامعـ اسـت .کـاهش سـرمایۀ اجتمـاعی
سبب اختالل در نظام کنگی و تعامالب درونگروهی و بـین گروهـی و بـ طـور کیـی عـدم
تعهد فرد نسبتب هنجارهـای رسـمی و غیررسـمی جامعـ مـیشـود (میرزایـی و همکـاران،
.)1396
در تبیین آسیب اجتماعی نابرابری اجتماعی بـ منزلـۀ یکـی از آسـیبهـای اجتمـاعی
شناخت شده در شهر خرمآباد میتوان گفـت کـ نـابرابریهـای اجتمـاعی و اسـتمرار فاصـیۀ
طبقاتی یکی از معضالب جوامع بگری است ،چنانچ فاصیۀ طبقاتی همـراه بـا بـیعـدالتی،
استمرار و عمق ،نابرابریها را ب صورب یک مسئیۀ مـزمن و مهـم اجتمـاعی در مـیآورد .از
اوایع انقالش سیاستهای دولت در زمینۀ فقرزدایی ،یعنی توج ب تدمین کا های اساسی ب
قیمت یاران ای ،زیرپوشش قرار دادن افراد نیازمند در قالب سازمان بهزیسـتی ،کمیتـۀ امـداد
امام ،بنیاد شهید و نظایر آن ،ایجاد تعاونیهای مسـکن ،گسـترش بیمـۀ اجتمـاعی ،گسـترش
خدماب آموزشی رایران و مانند آن تا حـدودی در کـاهش فقـر مـؤثر بـوده اسـت .مسـیم ًا
املای کامع فقر نیازمند پیششرطهای فروانی است ک با شرای خا و در گـرو رشـد و
توسعۀ اقتصادی ملقق مـیشـود (ربـانی خوراسـرانی و همکـاران .)1390 ،رشـد اقتصـادی
نیازمند ایجاد بسترهای نهادی و قانونی فراوانی است ک از آنجمیـ مقابیـ بـا تـورم مـزمن،
رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی ،حذف یا کاهش موانع ورود ب فعالیـتهـای اقتصـادی،
ارائۀ تسهیالب ارزانقیمت ب فعالیتهای کوچک و متوس بـ منظـور افـزایش بهـرهوری و
ایجاد فرصتهای شغیی ،ایجاد امکاناب ب منظور دسترسی طبقۀ ضعیف ب بازارهای مـالی و
ارائۀ تسهیالب ارزانقیمت مسکن ب فقرا ،هدفمند کردن یاران ها ،رایرـان شـدن آمـوزش و
بهداشت و درمان برای طبقۀ ضعیف اجتماع ،اعمال سیاسـتهـای کنتـرل جمعیـت و نظـایر
آنها ،هم و هم میتواند مهـم تـرین هـدف آرمـانی دولـت را کـ همـان مقابیـ بـا فقـر و
نابرابری اجتماعی است ملقق کند .طبق م العاتی ک در استان لرستان انجام گرفت است نیز
نابرابریهای فراوانی در حوزههای آموزشی ،بهداشتی ،کگـاورزی و انسـانی در ایـن اسـتان
وجود دارد و طبق دادههای موجود امکاناب توسع در س ح استان ب صورب ناهمرن اسـت
و نــابرابری در س ـ وح توســع در تمــامی متغیرهــای مــورد بررســی (آموزشــی ،بهداشــتی،
کگاورزی و انسـانی) بـ روشـنی آشـکار اسـت (میـرهای و همکـاران .)1395 ،بنـابراین ،بـ
برنام ریزان و مدیران پیگنهاد میشود در برنام ریزی ناحی ای و من ق ای بـرای حـذف و یـا
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کــاهش نــابرابری در اســتان لرســتان و شــهر خــرمآبــاد ب ـ ســرمای گــذاری در طــرحهــا و
اولویتبندی آنها عمع کند.
در توجی بلران هویتی ب منزلۀ یکی دیرـر از آسـیبهـای اجتمـاعی شناسـاییشـده
میتوان ب این نکت اشاره کرد ک مهمترین متغیر در شکعگیری هویـت اجتمـاعی جوانـان،
هویت گروهی و پس از آن هویت فردی است (دهقانپور ملمدآبادی و صمصـامی مزرعـ
آخوند .)1397 ،بنابراین ،پیگنهاد میشود مناسباب میـان والـدین فرزنـدان از نظـر عـاطفی و
روحی و کالمی گسترش یابد و اعتماد نسع جوان جیب شود تا سرانجام بـ تلکـیم هویـت
فردی و هویت خانوادگی آنها بینجامد.
در تبیین طایف گرایی ب منزلۀ دیرر عامع شناساییشده بـ منزلـۀ آسـیب اجتمـاعی در
شهر خرمآباد میتوان اینگون تبیین کرد ک لرستان بـ منزلـۀ باگـی از سـرزمین ایـران ،بـا
اینک در متن سیاسی ،اجتماعی و فرهنری آن قرار دارد ،اما از بُعد توسعۀ سیاسی در سـ وح
پایینتری نسبتب دیرر نواحی و استانها قرار دارد و راه طـو نیتـری را بـرای رسـیدن بـ
توسعۀ سیاسی م یوش پیشروی دارد .این توسع نیافتری سیاسی ،دیرر ابعـاد توسـع را نیـز
تلت تدثیر قـرار داده اسـت و بـ طـور کیـی چهـر چنـدان م یـوبی را از ایـن جهـت نگـان
نمیدهد (مدهوشی و ناصرپور .)1382 ،حتی با شروع و ورود فاز مدرنیت ب ایـران و بـال بع
ب این استان ،همچنان شاهد هستیم ک خییی از آن عناصر سنتی ب نلـو دیرـری وارد بـازی
سیاسی شده و بازتولید شدهاند .طایف گرایی یکی از عوامیی است ک مانع تلکیم و تقویـت
حزشگرایـی در ایـن اسـتان شـده اسـت .طایفـ گرایـی بـ منزلـۀ یـک عامـع پیونددهنـده و
تفکیککنند سنتی اجتماعی در لرستان ،کارکردهای حذش را پر کرده و سبب شده اسـت
ک حذش ب شکع متفاوبتری نسبتب دیرر نواحی عمع کند .از طرف دیرر ،طایف گرایی
سنتی در پیوند با بازی سیاسی بـ شـکع دیرـری در زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی ایـن دیـار
بازتولید و تفهیم شده است (سجاسی قیداری و همکاران.)1395 ،
دیرر آسیب اجتماعی شناخت شده ،سـرقت اسـت .سـرقت از بـا سـابق تـرین جـرائم
بگری است ک در جامع های ماتیف بـ عیـع گونـاگون وجـود داشـت اسـت و دارد .ایـن
پدیده در طول زمان دستاوش تنوع و تغییراب زیادی شده ،امـا تنهـا چیـزی کـ از ابتـدای
پیدایش آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است (حسینپور و جمادی،
 .)1395در تبیین وجود ایـن آسـیب در شـهر خـرمآبـاد مـیتـوان گفـت وضـعیت نابسـامان
خانوادگی (خانواد متزلزل ،بدسرپرسـت و بـیسرپرسـت ،عـدم کنتـرل صـلیح خـانواده و
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نداشتن مهارب والـدین در برخـورد بـا مسـائع جوانـان) از طریـق ایجـاد خیـع در کـارکرد
اجتماعی کردن فرزندان و درونی کـردن ارزشهـا و سـاختن شاصـیت متزلـزل از اعضـای
خود ،دوستان ناباش (از طریق نوعی همنگینی افتراقی و تگویق کردن ب کجـروی و اع ـای
پاداش در این زمین ) ،اعتیاد ،ضعف اعتقادی (بـا ایجـاد نـوعی کـاهش تعهـد فـرد نسـبتبـ
اعمال خود و از بین رفتن نوعی کنترل درونی غیررسمی) ،مهاجرب (حاشی نگینی و مگـاغع
کاذش) و فقر فرهنری (در زمان ماتع شدن نظم اجتماعی پیگـین و جـایرزین شـدن سـریع
نظم اجتماعی نوین ،بدون ایجاد بستر فرهنرـی) و درنهایـت ،کـمهزینـ و بـ صـرف دانسـتن
سرقت از منازل از منظر سارقان ب منزلۀ شرای عیی رخداد سرقت از منازل نقـش مهمـی در
فعییت یافتن انواع متفاوب اندیگ ها و تمایالب کجروان داشت است.
در تبیین دیرر آسـیب اجتمـاعی ،یعنـی بـیتفـاوتی اجتمـاعی هـم مـیتـوان گفـت،
بیتفاوتی اجتماعی یکی از عوارض زنـدگی مـدرن شـهری و عامـع تهدیـدکننـد انسـجام
اجتماعی است .باتوج ب اینک جوانان پتانسیع با یی برای نقـشآفرینـی در جامعـ دارنـد،
توج ب نقش آنها در ارتقای سالمت جامعـ و بهبـود روابـ اجتمـاعی برجسـت مـیشـود.
جوانان جمعیت وسیعی را تگکیع میدهند و برنام ریزی و بسترسازی فرهنرـی بـرای آنهـا
مــیتوانــد بــ بهبــود زنــدگی در کــع جامعــ کمــک زیــادی بکنــد .از ایــن رو ،تقویــت
مسئولیتپذیری اجتماعی جوانان و ایجاد انریزه در آنها برای مگارکت اجتماعی مؤثر ،بـ
استلکام و رشد ارزشها ،اصول و تعهداب در جامعۀ کمک ،فرایند توسع را بیم مـیکنـد
و برای خود جوانان نیز حامع خیر و برکت است (قاضـیزاده و کیـانپور .)1394 ،توجـ بـ
کار و خدماب داوطیبانۀ اجتماعی ،ازجمی فضاسازی برای مگارکت فعا ن در سازمانهـای
مردمنهاد در عین تکریم مردم و رعایت ضواب و مقرراب ن تنها سـرمایۀ اجتمـاعی را ارتقـا
میباگد ،بیک میتواند ب جوانان آموزش بدهد ک مسئولیتپذیری خـود را در جامعـ بـ
نمایش برذارند و نگان دهند کـ بـ سرنوشـت خـود و دیرـران عالقمنـد هسـتند .در شـهر
خرمآباد نیز شهرنگینی را میتوان ب منزلۀ یکی از عوامع بیتفـاوتی اجتمـاعی قیمـداد کـرد
ک در نتیجۀ این تغییر در سبک زندگی ،تغییر در ساختار خانواده نیز رخداده است کـ ایـن
عامع خود نیز یکی دیرر از عیع شکعگیـری بـیتفـاوتی در زنـدگی اجتمـاعی شـهروندان
شده است .تغییر در نوع رواب اجتماعی ،تغییر خردهفرهنگها ،فردگرایی ،کاهش مـدارای
اجتماعی و  ...ک ب ضعیف شدن ارتباطاب منجر شـده اسـت همرـی دسـت بـ دسـت هـم
دادهاند تا بیتفاوتی هر چ بیگتر در جامعۀ خرمآباد آشکار شود.

236

روانشناسی فرهنگی ،1400 ،سال پنجم ،شمارة 1

در تبیین فقر اقتصادی هم میتوان اشاره کرد ک فقر متدثر از عوامـع ماتیفـی اسـت
ک ازجمی میتوان ب س ح درآمد و چرونری توزیع درآمد اشاره کـرد .افـزایش میـانرین
درآمد جامع  ،فقر را کاهش میدهد و افزایش در نابرابری سبب افزایش فقـر مـیشـود کـ
این امر در شهر خرمآباد ب نفع عامع دوم ،یعنی نابرابری اتفاق افتاده اسـت و فقـر اقتصـادی
در بسیاری از موارد ب چگم میخورد (راغفر و همکاران .)1394 ،بنابراین ،چنـد نکتـۀ مهـم
در شناخت پدید فقر میتواند سیاستگذاران را در طراحـی و اجـرای درسـت برنامـ هـای
فقرزدایی یاری کند .اول اینک فقر ملصول یک فرایند است و بنابراین ،صرفاً نمـیتـوان بـا
تدکید بر حمایت در یک بُعد مصرف یا درآمد خانوار انتظار داشـت کـ فقـر کـاهش یابـد.
دوم اینک حـع معضـع فقـر امـری کوتـاهمـدب نیسـت و مسـتیزم مـداومت در برنامـ هـای
توانمندسازی و فراهم آوردن فرصتهای مگارکت در تولیـد ملصـول اجتمـاعی از سـوی
آحاد کگور و ازجمی فقراست .سوم اینک نابرابریهای فاحش میتوانند تالشهای کـاهش
فقر را خنثی کنند .ازاینرو ،هر چ توزیع درآمد در جامع عاد ن تر باشـد مـیتـوان انتظـار
داشت ک تدثیر سیاستهای فقرزدایی اثرباشتر باشد.
در تبیـین فقـر فرهنرـی مـیتـوان گفـت کـ از آنجـا کـ فرهنـگ بـ اعتقـاد بیگـتر
کارشناسان و صـاحب نظـران مسـائع اجتمـاعی اسـات و زیربنـای هـر جامعـ ای را تگـکیع
میدهد و هر چقدر فرهنگ یک جامع مؤثرتر و کارآمـدتر باشـد ،پیگـرفت آن جامعـ در
مسیر رشد و تعالی بیگتر خواهد شد ،بنابراین ،فقـر فرهنرـی بـ منزلـۀ یـک عامـع بازدارنـده
میتواند جامع ای را ب سمت قهقرا و انل اط بکگاند و از دستیابی ب اهداف وا و تکامیی
بازدارد .از آنجا ک عرصۀ فرهنگ در هر جامع ای پایـ و اسـات تمـامی تغییـر و تلـو ب
اجتماعی ب شمار میآید ،بنابراین ،فقر فرهنری نیز سبب پیـدایش سـایر فقرهـا را در جامعـ
فراهم خواهد ساخت .در شهر خرمآباد نیز ب دلیع فقر اقتصادی بـا و درجـا زدن در سـ ح
نیازهای اولی بیش از هر عامع دیرری زمین های فقر فرهنری را در ایـن شـهر فـراهم کـرده
است (فرهادی ملیی .)1390 ،بنابراین ،تـدبیر و برنامـ ریـزی صـلیح ،جـامع و کارآمـد در
امور زندگی فردی و اجتماعی راهکار اصیی مقابیـ بـا بـیبرنـامری یـا فقـدان برنامـ ریـزی
صلیح است .ب بیان دیرر ،تقویت عقع معاش ک یکی از کـع کمـا ب انسـانی ملسـوش
میشود ،نیز سبب ازبین بردن فقر فرهنری را فراهم میآورد.
در تبیین بزهکاری نیز میتوان گفت ک بزهکـاری نوجوانـان بـا آثـار منفـی روانـی،
اجتماعی و اقتصادی یکی از مسائع اجتمـاعی مهـم شـهر خـرمآبـاد اسـت کـ در تبیـین آن
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میتوان گفت این افراد ب دنبال ارضای فوری نیازهایگان هستند و از شیوههـای آسـان بـرای
برآوردن خواست هایگان استفاده میکنند و پایداری کمی دارنـد .همچنـین ،خودملورنـد و
توان برنام ریزی ندارند و نسبتب دیرران بیتفاوب هستند ،ب همین دلیع نسبتب زمینـ هـا
و وضعیت ب طور فیزیکی پاسخ میدهند (اسـکندری چراتـی .)1396 ،در یـک جمـعبنـدی
کیی میتوان گفت از آنجا ک پیگرفت و ترقی هر جامع ای در گرو سـالمتی آن جامعـ از
هر نظر است ،لذا تلقیق درمورد آسیبهای اجتماعی سبب میشـود کـ مسـئو ن مربـوط،
ب چرونری شکع گیری اعمـال نابهنجـار شـناخت پیـدا کننـد ،آنرـاه شـیوههـای صـلیح و
مناسب مبارزه با آنها را جستوجـو کننـد .لـذا ایـنگونـ م العـاب و تلقیقـاب ضـرورب
مییابند تا کجرویها و جرائم بهتـر و عمیـقتـر شـناخت شـود ،منگـد آنهـا کگـف شـود و
باألخره راههای اصالح و بازپروری بزهکاران هموار شود .بـاألخره ایـن کـاوشهاسـت کـ
امکان پیگریری از ابتال ب انلراف و سقوط استعدادها را در نیروهای انسانی بـالقوه جامعـ ،
فراهم میسازد و خانواده و دولت ،حال و آیند کگور از خساراب مادی و معنـوی فراوانـی
رهایی می یابند .با توج ب اینک سازندگی فردای جامع بسـتری بـ نیـروی فعـال پرشـور و
سالمت جسمی و روحی نسع نوجوان دارد ،زم اسـت کـ همـۀ امکانـاب جامعـ را بـرای
پیگریری و مبارزه و ریگ کن کردن آسیبهای اجتماعی جامع ب کار ببریم.
یکی از عمدهترین ملدودیتهای این پژوهش ،ملدود بـودن نتـایج بـ شـهروندان
شهر خرمآباد و احتیاط در تعمیم نتایج ب سایر شهروندان در شهرهای دیرـر و سـایر منـاطق
جغرافیایی است .ملدود بودن نتایج ب صرفاً افراد با مـدرک تلصـییی کارشناسـی ارشـد و
دکتری .مگکالب و ساتی دستیابی ب نمونۀ آماری برای تکمیع پرسـشنامـ و همچنـین،
طو نی بودن تعداد پرسشهای پرسشنامـ از دیرـر ملـدودیتهـای م العـۀ حاضـر بـود.
بنابراین ،در راستای این ملدودیتها ،پیگنهاد میشود تکرار همین پـژوهش در شـهروندان
سایر شهرها نیز انجام و تجزی و تلییع و مقایس شود و در پژوهشهای آتی متغیرهایی کـ
میتواند ب منزلۀ آسیب اجتماعی شهر خرمآباد قیمداد شود و احیانـاً در ایـن م العـ تمرکـز
نگده است ،بررسـی و واکـاوی شـود .همچنـین ،متناسـب بـا نتـایج تلقیـق حاضـر پیگـنهاد
میشود مسئو ن این حوزه ب تدوین برنامۀ جامع و کاربردی پیگریری از اعتیاد در مدارت
با رویکرد چندوجهی و میی بپردازند .تقویت تجهیزاب آموزشی و امکاناب متناسب بـا نیـاز
دانــشآمــوزان بــ خصــو در منــاطق ملــروم و فــراهم کــردن نیازهــای نــرمافــزاری و
ساتافزاری در برنام ریزیها مورد توج باشـد .بـا پیگـریری وضـعی و ایجـاد تغییـر در
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ملی فیزیکی و شیوههای نظارب و کنترل ،درصدد کاهش آمـار جـرم بـود .در انتاـاش
خ مگی و انتااش راهبرد توسع باید توانهای ملی ـی ،قابییـتهـای فنـی و تکنولـویی و
همچنین ،شرای فرهنری و اجتماعی شهرستانها و استانها مدنظر قرار بریرد .برای ارتقـای
س ح کمی و کیفی شاخصهـا (بهداشـتی ،آموزشـی ،کگـاورزی ،جمعیـت و  )...مـیبایـد
توانها و ظرفیتهای موجود در باش کگاورزی و دامـداری ،صـنایع تبـدییی کگـاورزی،
صنایع کوچک مقیات و دستی و صنعت توریسم درنظر گرفت شود تـا سـبب اشـتغالزایـی،
درآمدزایی ،متعادل شدن درآمدها و کاهش فقر و بیکاری شـود .سیاسـتهـای اقتصـادی و
نیز برنام هایی ک با هدف اصالح نظام توزیع درآمد در کگـور صـورب مـیپـذیرد بایـد از
جنس سیاستهای حامی فقرا باشند .سیاستهای اقتصادی بر ایـن مبنـا مـیتواننـد بـ بهبـود
معیگت عمـومی مـردم و کـاهش نـابرابری فـاحش بینجامنـد .همچنـین ،تقویـت و حمایـت
خانواده و جامع از نوجوانان بزهکار میتواند در بازسازی حیـاب اجتمـاعی و جیـوگیری از
بزهکاریهای مجدد تدثیر م یوبی داشت باشد .خانوادهها باید برخـورد مناسـبی بـا نوجوانـان
داشت باشند ،مثالً تنبی نوجوان ب دلیـع یـک بزهکـاری جزئـی ،خـودکنترلی او را بـ شـدب
تلت تدثیر قرار میدهد .بنابراین ،پیگنهاد میشود ک خـانوادههـا و اعضـای جامعـ فرصـت
جبران ب نوجوان بدهند و با آنها مثع یک آدم بیمار برخورد نکنند.

قدردانی
این مقالـ مسـتارج از طـرح پژوهگـی مصـوش در دفتـر تلقیقـاب کـاربردی فرمانـدهی
انتظامی استان لرستان در سال 1397بوده ک با همکاری و مساعدب این فرماندهی انجـام
شده است و زم است از ایـن مجموعـ و کارکنـان دفتـر تلقیقـاب اسـتان و ماصوصـاً
شهروندان شهر خرمآباد ک در تکمیع کردن پرسشنام هـا مـا را یـاری کردنـد ،کمـال
تگکر و قدردانی ب عمع آید.
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