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استان خراسان رضوي درلگوها و روند تغییرات مسائل اجتماعیا
شهر مشهد)کید بر کالنأ(با ت1383-1392هاي طی سال

2محمدجواد سیاهکارزادهو 1یکتا آشوري

31/3/95پذیرش:اریخت15/12/94:وصولتاریخ

چکیده:
شهر مشهد و ي حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی در کالنمقاله

سازد؛ روند تغییرات آنها، شناختی صحیح و مبتنی بر واقعیت را ممکن می
چرا که این مسائل در صورت نادیده انگاشته شدن، آثار و تبعات منفی را در 

شود. به همین منظور رافات اجتماعی میها و انحساز آسیبپی دارد که زمینه
فقر، ي اجتماعیبا توجه به اولویت و میزان تأثیرگذاري، هفت مسئله

نابرابري، بیکاري، طالق، خودکشی، اعتیاد و جرم در استان خراسان رضوي، 
مورد ارزیابی 83-92هاي بویژه شهر مشهد مورد بررسی و روند آن طی سال

هاي مبتنی بر روش طولی است که به کمک دادهواقع شده است. این تحقیق 
انجام شده است. در این تحقیق ابتدا از 1383-1392ي زمانی ثانویه در دوره

موجود و سپس به کمک آوري و بررسی آمارهايثانویه به جمعتحلیلطریق
روش فرا تحلیل به بررسی و تحلیل شاخص مورد نظر پرداخته شده است. 

عنوان شهري شهر مشهد بهدهد که کالنق نشان میهاي این تحقییافته
اجتماعی مواجه مذهبی و در عین حال مهاجرپذیر با روند رو به رشد مسائل

است.
ي اجتماعی، خراسان رضوي، مشهد، فقر، نابرابري، بیکاريمسئلهکلیدي:مفاهیم

ي مسئول)کارشناس ارشد پژوهشگري اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی تهران (نویسنده1
yektaashoori@gmail.com
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مسألهیانبومقدمه
ها و دارند و ارزشروابط انسانی اجتماعی، شرایط اجتماعی است که ریشه در يلهأمس

يرو، وجود مسئلهدهد. از همینریت جامعه را مورد تهدید قرار میکمال مطلوب اکث
کند و مانع دستیابی جامعه به اهداف و در در جامعه نظم مطلوب را مختل میاجتماعی 

صل اجتماعی حايلهأمسنتیجه مانع تحقق توسعه و رشد اجتماعی خواهد شد. در واقع 
دهد. تنظیم روابط بین افراد تشکیل میتضعیف و شکست قدرتی است که جامعه براي

کشور، با وجود تغییرات جمعیتی،شهر مذهبیعنوان اولین کالنشهر مشهد به
جمعیت، يرشد فزایندهنمانده است. ننگی از سیل مسائل اجتماعی در امااقتصادي و فره

روستا و شهرهاي اقماري به شهر مشهد و به دنبال آن ها از افزایش شهرنشینی و مهاجرت
گرایی و فرهنگ شینی، و از طرف دیگر افزایش تجملنحاشیهيپدیدهيتوسعه
گرایی در شهر و در نتیجه بروز احساس محرومیت نسبی و نهایتاً نارضایتی از مصرف

با مسایلی چون اخیر شهر مشهد طی چند سالکیفیت زندگی، موجب شده است تا کالن
.. مواجه گردد که در صورت نادیده .بیکاري، فقر، نابرابري، طالق و ارتکاب انواع جرایم و

ریزان، مشکالت جدي به دنبال خواهد داشت. این نگاشتن آن توسط مسئوالن و برنامها
ها و انحرافات ساز آسیبتواند زمینهکه میصدد است تا برخی مسایل اجتماعیدرپژوهش 

تماعی جدي شود را مورد بررسی قرار داده و روند تغییرات آن را طی ده سال گذشته اج
نشان دهد. 

استان خراسان رضوي
يباشد که با مصوبهاستان خراسان رضوي بخشی از استان پهناور خراسان بزرگ می

و پس از تقسیم خراسان به سه قسمت شمالی، رضوي و جنوبی ایجاد 1383دولت در سال 
خانوار 1717362استان خراسان رضوي داراي1390طبق سرشماري سال .1استشده
شود. این جمعیت در مقایسه با را شامل می5994402باشد که جمعیتی معادلمی

(برگرفته دهددرصدي را نشان می4/1، متوسط رشد ساالنه85نفر سال 559379جمعیت 
اهمیت استان خراسان هاي باسایر ویژگیاز ). 1392استان خراسان رضوي، ياز سالنامه

تأثیرگذار بر رشد و تغییر جمعیت يعنوان یک واقعهمهاجرت بهيتوان به پدیدهمیرضوي
هاي ژئوپولیتیکی، داشتن ویژگیبراشاره کرد. استان خراسان رضوي با توجه به در

1 http://www.ostandari.khorasan.ir
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سال گذشته 5شود. طی هاي مهاجرپذیر محسوب میاقتصادي از جمله استاناجتماعی و
نفر سرشماري شده 407680مجموع مهاجران وارد شده به استان خراسان رضوي حدود 

ثیر بسزایی در مهاجرپذیري استان داشته أین میان مشهد و جایگاه این شهر تاست، که در ا
) مربوط به نفر190832معادل (درصد از مهاجرین وارد شده47است. در واقع حدود 
532همچنین با علم به موقعیت استراتژیک استان که حدود ؛اشدبشهرستان مشهد می

302کیلومتر مرز مشترك با جمهوري ترکمنستان از شمال و شمال شرقی و حدود 
ان خراسان توان استغانستان از شرق را در بردارد، میکیلومتر مرز مشترك با کشور اف

رد که مقصد بسیاري از شمار آوبااهمیت مرزي کشور بهاي رضوي را از جمله استان
ها شد. مهاجرت تعداد کثیري از افغانبااین کشورها با اهداف و نیات متعددي میهاجرانم

1987درصدي آنها در شهر مشهد، در سال 39ویژه اسکان به استان خراسان رضوي به
توان مصداق روشنی بر این امر باشد. شهرستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، می

عنوان پایتخت معنوي کشور در مرکزیت این استان واقع است.هد بهمش

شهر مشهدکالن
بعد از مکه و اولین 1شهر مذهبی جهانعنوان دومین کالنشهرستان مشهد به

نفوس و مسکن سال میرود. بر اساس سرشماري عموشهر مذهبی کشور به شمار میکالن
تن 22،766،258، 766، 258درصدي به7/1مشهد با تجربه نرخ رشد جمعیتی 1390

شود. در بین این جمعیت افزایش یافته است که دومین شهر پر جمعیت ایران محسوب می
باشند. به همین ترتیب نسبت جنسی زن میدرصد9/49مرد و درصد50جمعیت حدود 

زاي هر باشد. یعنی به امی100زن در شهر مشهد نفرصدتعداد مردان به ازاي هر یکیا 
مرد وجود دارد. این برابري جمعیت زنان و مردان، فراهم کردن و توزیع 100زن، 100

پیري و مختصات کند. به لحاظ هاي اجتماعی یکسان را نیز طلب میها و فرصتظرفیت
سال 15- 24جوان درصد جمعیت شهر مشهد20توان اشاره کرد که جوانی جمعیت می

شوند. بدین ترتیب سال و بیشتر) محسوب می65نسال (درصد جمعیت هم که5هستند و 
15نفر جمعیت 100سال و بیشتر به ازاي هر 65نسبت وابستگی سالمندان یا تعداد افراد 

15نفر جمعیت 100باشد. به عبارت دیگر به ازاي هر می12/7شهر مشهد، يساله64تا 
ایز اهمیت آن است که این نسبت با حينفر کهنسال وجود دارد. نکته7ساله، حدود 64تا 

شده است.شناختهجهانمذهبیشهرکالندومینعنوانبهمتروپلیسجهانیسازمانسويازشهراین1
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) و 90درصد در سال 7/1به 85درصد در سال 5/2(توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت
نسبت 85که در سال فرزندي روز به روز در حال افزایش است، چنانافزایش میل به تک

آنجا ). از 1391شهر مشهد، سال ي(آمارنامهنفر بوده است6سالمندي در مشهد وابستگی 
سالمندي تبعات و پیامدهاي مختلفی بر ابعاد مختلف اجتماعی، بهداشتی و ي که پدیده

ریزان و جمعیتی براي برنامهيگذارد، لزوم توجه به این پدیدهدرمانی و بویژه اقتصادي می
عنوان شهري مذهبی شود. شهرستان مشهد بهگذاران مهم و ضروري احساس میسیاست

ران و گردشگران را داراست. طبق اظهارات معاون هماهنگی امور زائران باالترین درصد زائ
میلیون زائر ایرانی و دو 25استانداري خراسان رضوي، شهرستان مشهد ساالنه حدود

همچنین به دلیل نزدیکی به کشورهایی ؛در خود جاي داده استرا 1میلیون زائر خارجی
شرقی کشور يذب توریسم مذهبی در نیمهترین مرکز جچون افغانستان و پاکستان بزرگ

شود. محسوب می
پولیتیک و کارکرد شهر مشهد علیرغم در اختیار داشتن موقعیت خاص ژئوکالن

جه شده است. بر اساس نتایج اي مواهاي عمدههاي اخیر با مسایل و چالشزیارتی، در سال
افزایش جمعیت و هاي متعددي که با محوریت شهر مشهد انجام شده است، باپژوهش

اي گسترش یافته است. اگرسابقهیز با رشد بیسیل مهاجران در شهر مشهد، کالبد شهر ن
اي را پیش گرفته است، به بعد روند کاهنده70يچه این میزان رشد جمعیت از اواخر دهه

درصد 8/3خانوارها از نرخ جمعیت پیشی گرفته و به میزان ياما میزان رشد ساالنه
رسد. با توجه به جوانی جمعیت، سطح تقاضاي مسکن و زمین شهري افزوده شده است. می

مین مسکن و فقدان پاسخ أجوانان و ناتوانی آنان در تتوان مالی کم برخی اقشار مخصوصاً
در میهاي غیر رسگاهگیري و تقویت سکونتناسب به نیازهاي سکونتی باعث شکلم

وه بر آن از آنجا که وضعیت فقر و جمعیت زیر خط فقر در شهر مشهد شده است. عالکالن
دهد، سیل مهاجران از روستاهاي استان خراسان رضوي وضعیت بحرانی را نشان می

همچنین وجود نابرابري و عدم توازن ؛به مشهد روز به روز افزایش یافتروستاهاي اطراف
اد و نادیده انگاشتن و آبدي در شهرهاي اقماري رضویه و ملکاقتصايرشد و توسعه

رها منجر شده تا عالوه بر توجهی به پیشرفت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادي این شهبی
نشینی حاشیهيهاي زیاد از این دو شهر، منجر به توسعههاي روستاییان، مهاجرتمهاجرت

ضعف در نشینی با فرهنگ فقر، بیکاري،حاشیهيدر شهر مشهد شود. از آنجایی که پدیده

:طبق اظهارات معاون هماهنگی امور زائران استانداري خراسان رضوي در سایت1
http://mashhad.irib.ir
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گیري خرده شکليسیستم کنترل اجتماعی و گسیختگی اجتماعی همراه است، زمینه
سازد. سرقت، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، تجاوزات جنسی، را فراهم می1فرهنگ کجرو

به گیري، قتل، خودکشی، دفن اجساد ختفا و تجمع مجرمان، حبس، گروگانزورگیري، ا
همچنین در حاشیه ؛هاي اجتماعی این مناطق استصورت غیر قانونی از جمله آسیب

و اجتماعی میبودن، گسیختگی از نظام ارزشی و احساس رهایی نسبی از کنترل رس
فزایش استعداد و آورد که عالوه بر اشهري، نوعی عدم انسجام و همبستگی را به وجود می

(امیري و شودمیمیهاي اجتماعی، موجب اخالل در نظم و امنیت عموقابلیت رشد آسیب
نشینی یهدر واقع حاش.)199- 200: 1393و جاوید، میو کاظ208-210: 1390خدایی،

هاي عنوان بستري براي ارتکاب جرایم و مفاسد اجتماعی، تدریج منجر به ایجاد بحرانبه
بسیاري از جمله ناامنی براي شهروندان شهر مشهد خواهد شد.

یغ تجمالت و اشرافیت در شهر مانند موج قابل توجه از طرف دیگر رواج نمایش و تبل
هاي قیمتی چون مازراتی و پورشه، ساخت و ساز هتلاستفاده از خودروهاي لوکس و گران

هاي مسکونی معتالرضا، و میل به زندگی در مجهالعاده مجلل مانند درویشی و مدینفوق
نمادهایی از زندگی مدرن و به هاي باران و آرمیتاژ، ممکن است ظاهراً لوکس مانند برج

دنبال آن ارتقاي کیفیت زندگی و رفاه را براي اقلیت ناچیزي از ساکنان شهر مشهد به 
اي این سبک زندگی مستقیماً بر کاهش احساس شته باشد اما در واقع اثر مقایسههمراه دا
ختلف هاي مشود. در واقع این روشگذار میاز زندگی اکثریت مردم جامعه اثررضایت
شود تا از طریق آن در جامعه داري محسوب میثروت تکنیکی از سوي نظام سرمایهنمایش

لوب زندگی ثروتمندان، خود ثروت و وضعیت مطيتولید نیاز کند. افراد جامعه با مشاهده
کنند. بعد از این مقایسه است که افراد دچار احساس محرومیت نسبی نان مقایسه میآرا با 
هاي مشروع براي دستیابی به وضعیت بهتر محدود و به دنبال آن اگر راهو ؛شوندمی

پیوندد.هاي اجتماعی به وقوع میو آسیبمسدود باشد، انحرافات

هاي آنل اجتماعی و ویژگیئتعریف مفهوم مسا
ها و شرایط بروز و اجتماعی، تعریف، ویژگیيمفهوم مسئلهيمتخصصان در زمینه

بر محور رو هر پژوهشی کهدد و متفاوتی را به بحث پرداختند. از اینظهور آن مطالب متع
هاي مختلف در این حوزه را بررسی ل اجتماعی بنا شده باشد، ضرورت دارد تا دیدگاهئمسا

1 abnormal subculture
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اجتماعی به ينظران در مورد مسئلهو رویکرد مشخصی را اتخاذ کند. نظرات برخی صاحب
شرح زیر است:
هایی اجتماعی اعم از شرایط پدیده،ل اجتماعی جامعهمسای،)1383(عبداللهی

ساختاري و یا الگوهاي کنشی هستند که در مسیر تحوالت اجتماعی بر سر راه توسعه 
هاي اجتماعی قرار یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه

ند از: اوالً مسایل تعبارهاي مسایل اجتماعیشود. ویژگیگیرند و مانع تحقق اهداف میمی
ثانیاً تاریخی است بدین معنا که در یک فرایند ؛و نه فردياندهاي جمعیاجتماعی پدیده

هاي ثالثاً مسایل اجتماعی چون با اهداف و کمال مطلوبد وآینتاریخی مشخص پدید می
اصول و قواعد اند. یعنی این مسایل مغایر بااند داراي بعد کیفی و ربط ارزشیافراد مرتبط

همچنین مسائل اجتماعی بر حسب زمان و ؛ هاي جامعه استي ارزشزندگی و تهدیدکننده
مکان متغیر است، عالوه بر آن هم در درون جامعه و هم در بین جوامع بسیار متنوع و 

اند. ولی هرگونه آخر آنکه مسایل اجتماعی قابل اصالح، رفع و پیشگیرييو نکتهغمتکثرند
ابعاد واحد اجتماعی يهاي آنها در همهنها موکول به شناخت ریشهآتصرف در دخل و 

).1383(عبداللهی، ذیربط است
مسائل اجتماعی ناظر بر وضعیتی است که کیفیت زتدگی افراد ،)1393(زاهدي اصل

ها و اجتماعی حمله به ارزشيکند. در واقع مسئلههاي اجتماعی را مختل میو گروه
آن را باید در بطن نهادهاي اجتماعی جستجو يهاي اصلی جامعه است و ریشهاستاندارد

).12- 13: 1393اصل، (زاهديگیرندکرد که بر اثر کارکرد نامناسب آنها شکل می
زا، شود که غلط، مشکلاجتماعی به شرایطی اطالق میيمسئله،)1383(لوزیک

چیزي مسئله اجتماعی است که اوالً ناظر تر هر آنشایع و قابل تغییر باشد. به بیان واضح
که در اي باشد، بدین معنا ثانیاً ناظر بر شرایط شایع و گسترده؛بر شرایطی منفی باشد

شود که باشد. ثالثاً به شرایطی اطالق میزننده به تعداد بسیاري از افراد برگیرنده و آسیب
: 1388(لوزیک، رد آن را تغییر دادشود و امکان داي آن وجود دارد که میاین تصور درباره

25-23( .
در واقع مسائل اجتماعی واقعیتی ذاتی و مطلق هستند که ،)2012(تیلور و تیو

پیامدها و عواقب اجتماعی نامطلوب و مضري را به همراه دارد که از طریق تجارب افراد 
رتاسر جهان باشند. این طبیعت مخرب و مضر این مسائل در سجامعه قابل شناسایی می

اي از ادراك ذهنی افراد نیز محسوب . از طرف دیگر مسائل اجتماعی وجهوجود دارند
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توسط شود کهاجتماعی در نظر گرفته میيعنوان یک مسئلهشود. چرا که آن چیزي بهمی
).6- 7: 2012، 1(تیو تیلورگونه ادراك شودجامعه این

اند که لزوماً نیازي نیست اجتماعیمسایل اجتماعی شرایط ،)2005(لئون جورو
ي اجتماعی ادراك شوند. در واقع واقعیت عنوان یک مسئلهتوسط فردي تجربه شوند تا به

شرایط اجتماعی خاصی اجتماعی برآمده از شناختی است که از وجوديعینی مسئله
.)3: 2005، 2(جیوروحکایت دارد

شود که طی اجتماعی محسوب میاجتماعی، شرایيبا توجه به مطالب فوق مسئله
ي کنندهشود، و تهدیدوان امري نامطلوب و مضر ادراك میعنتوسط اکثریت مردم به

کیفیت زتدگی افراد و روباشد. از همینت جامعه میها و کمال مطلوب اکثریارزش
کند و در نتیجه مانعی بر دستیابی جامعه به توسعه وهاي اجتماعی را مختل میگروه

گذاران، نخبگان و کارگزاران نظام، سیاستاین تعریف،باشد. با علم به گشت اجتماعی میبه
نگرند که تا هاي اجتماعی نامطلوبی میعنوان پدیدهمتفکران جامعه به مسائل اجتماعی به

شمار زمانی که در جامعه وجود دارند، تهدیدي براي دستیابی جامعه به نظم مطلوب به
عنوان اولین و شناخت صحیح و دقیق از مسایل اجتماعی بهمین منظورروند. به همی

یابد.ترین گام در جهت کنترل و کاهش آنها ضرورت میمهم

آسیب و انحراف اجتماعی ل اجتماعی،ئمسا
کدام به معنی متفاوتی هراجتماعی، آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی يمسئله

ي وضعیت دهندههاي اجتماعی هر دو نشانآسیبل اجتماعی و ئمساکند. اشاره می
از وضعیت مطلوب و مورد انتظار جامعه است، وضعیتی که نوعی نارضایتی یمتفاوت

گران جامعه خواهان دگرگونی در آن اجتماعی نسبت به آن وجود دارد و مدیران و اصالح
جتماعی هر وضعیت هستند ولی شدت نامطلوب تلقی شدن همراه با ناپسندي اخالقی و ا

ها و هنجارها و همچنین ساختار حقوقی هر جامعه یک از آنها با توجه به نظام ارزش
ها و انحرافات اجتماعی نوع خاصی از مسایل اجتماعی هستند متفاوت است. در واقع آسیب

که شدت ناپسندي اجتماعی و اخالقی آنها بیشتر است و گاهی با مجازات و پیگردهاي 
و مسایل اجتماعی جامعیت بیشتري داشته و عالوه بر درگرفتن انواع ؛باشدقانونی همراه می

شود که لزوماً آسیب یا انحراف اجتماعی هایی را شامل میهاي اجتماعی، زمینهآسیب

1 Thio Tylor
2 Guerrero
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توان آسیب کان کار یا کودکان خیابانی را میاجتماعی کوديهمچنین مسئله؛نیستند
نباید به شدت در معرض آسیب هستند، اما لزوماًاجتماعی در نظر گرفت. چرا که این قشر 

هاي چه مستعدترین افراد براي انواع انحرافات و آسیبها را انحرافی تلقی کرد. اگررفتار آن
که با اجتماعی هستند. بدین ترتیب منظور از انحراف اجتماعی اعمال و رفتاري است

اصل، (زاهديعه مغایرت داردپذیرش اکثریت جامهاي مورد هنجارهاي جامعه و یا ارزش
1393 :19-13.(

بال بررسی مسایل اجتماعی در حاضر محقق به دنيبا توجه به مطالب فوق، در مقاله
اجتماعی باشد که در يمسئلهکه ممکن است در برخی صرفاً؛باشدشهر مشهد میکالن

ها و ساز آسیبنهعات منفی را در پی دارد که زمیصورت نادیده انگاشته شدن، آثار و تب
شود شود. در برخی موارد آسیب و یا انحرافات اجتماعی محسوب میانحرافات اجتماعی می
و در برخی موارد نیز جرم اجتماعی ؛ساز انواع جرایم و بزهکاري بشودکه ممکن است زمینه

کند کیفیت زندگی در جامعه را مختل میتلقی شود. در هر صورت هر کدام از این مسایل 
برد.ازند و نظم اجتماعی را از بین میاندهاي عام را به خطر میو ارزش

شناسی پژوهشروش
يهاي ثانویه در دورهتحقیق حاضر مبتنی بر روش طولی است که به کمک داده

انجام شده است. در این تحقیق ابتدا از طریق تحلیل ثانویه به 1383- 1392زمانی 
وجود و سپس به کمک روش فرا تحلیل به بررسی و تحلیل آوري و بررسی آمارهاي مجمع

شاخص مورد نظر پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی روند تغییرات مسایل 
مسایل میهاي کالن براي تمانجا که دادهآباشد. از شهر مشهد میاجتماعی در کالن

هاي استانی به دادهموجود نبوده است، الجرم اجتماعی مورد نظر با تفکیک شهرستان
هایی ري، خودکشی و جرایم از جمله شاخصایم. شاخص ضریب جینی، بیکابسنده کرده

هاي از دادههاي آن به تفکیک شهرستان و شهر مشهد در دسترس نبود و است که داده
که تقسیم استان استان خراسان رضوي استفاده شده است. به همین منظور از آنجا

اعمال شده است، 83اي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی در سال هخراسان به استان
آوري و مورد بررسی واقع شده است.تاکنون جمع83هاي استانی از سال داده

هاي ها: در این مطالعه به منظور بررسی مسایل اجتماعی از دادهمتغیرها و سنجه
يمحاسبهيو نحوهآوري ت. در این بخش به توضیح منبع جمعمتعددي استفاده شده اس

ن آطور که در متن به توضیح پردازیم. شاخص فقر همانها میکدام از شاخصهر



195الگوها و روند تغییرات مسائل اجتماعی در ...

هاي ملی فقر و دشواري محاسبه براي محقق ایم، به علت در دسترس نبودن دادهپرداخته
منتشر شده است، استناد شده است. این 92هاي دکتر داود سوري که در سال به داده

برگرفته شده 1باشد، از سایت اقتصاد ایرانکیک شهرستان در دسترس میشاخص که به تف
هاي توزیع درآمد مرکز آمار ایران است. به منظور بررسی شاخص ضریب جینی از گزارش

91، 90، 89، 86، 84هاي (نه شهرستان) در سالاستفاده شده است که به تفکیک استانی
کمک آمار سایت سازمان ثبت و احوال استان هاي طالق به موجود بوده است. داده92و 

93تا 83ها به تفکیک شهرستان و از سال وري شده است. این دادهآخراسان رضوي جمع
طالق، دو شاخص نرخ طالق و نسبت يدر دسترس بوده است. به منظور بررسی مسئله

ور در هزار طالق به ازدواج بکار گرفته شده است. از نسبت تعداد طالق به جمعیت کل کش
نفر، نرخ طالق و از نسبت تعداد طالق به تعداد ازدواج در صد، شاخص درصد طالق به 

آماري خراسان يازدواج محاسبه شده است. براي بررسی روند تغییرات بیکاري، از سالنامه
رضوي استفاده شده است. در این سالنامه نرخ بیکاري ساالنه به تفکیک شهرستان در 

هاي استانی استناد شده است. در این بخش ست. به همین منظور به دادهبوده ادسترس ن
سال به 15- 24نرخ بیکاري جمعیت ده ساله و بیشتر، همچنین نرخ بیکاري جوانان 

و 85هاي کردگان طی سالو نرخ بیکاري تحصیل83-92هاي تفکیک جنسیت طی سال
پزشکی قانونی يهاي سالنامهبرآورد و گزارش شده است. نرخ خودکشی به کمک داده90

ها به پزشکی قانونی نیز دادهياسبه شده است. در سالنامهحم83- 93هاي طی سالکشور 
تفکیک شهرستان موجود نبوده و بناچار به داده هاي استانی استناد شده است. نرخ مرگ و 

فر میر خودکشی از نسبت متوفیات ناشی از خودکشی بر جمعیت استانی در صدهزار ن
تفکیک هاي میزان کشفیات مواد مخدر به ، دادهمواد مخدريمحاسبه شده است. در حوزه

همچنین نرخ متوفیات ؛گزارش شده است83- 92هاي شهرستانی موجود و براي سال
به تفکیک 89- 93هاي هاي پزشکی قانونی طی سالی از مواد مخدر نیز بر اساس دادهناش

دو ه است. براي بررسی روند تغییرات نرخ جرم نیز،استانی در دسترس و محاسبه شد
و نرخ سرقت میاظی نیروي انتظااستحفيهاي تشکیل شده در حوزهشاخص نسبت پرونده

براي استان خراسان رضوي و طی ها که شاخص نسبت پرونده؛شده استکار بردهب
جمعیت در گزارش شده است و نرخ سرقت براي شهر مشهد به نسبت 87-92هاي سال
محاسبه و گزارش شده است. 84- 92هاي هزار نفر طی سالصد

1 http://khabarfarsi.com/ext/7416911
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پژوهشهاي یافته
شوند. فقر در تعریف فقر معموالً میان فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قائل میفقر:-1

حداقل معاش شکل گرفته است و منظور يمطلق یک موضوع عینی است که بر پایه
عنوان هظ زندگی الزم است. به این ترتیب فقر مطلق بحداقل نیازهایی است که براي حف

ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است و لذا بستگی به چگونگی 
ک موضوع نسبی تعریف حداقل معاش دارد. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبی قرار دارد که ی

عنوان ناتوانی در کسب ی بهثر است. فقر نسبؤها بر تعیین سطح فقر ماست که در آن داوري
فعلی، الزم یا مطلوب تشخیص يیک سطح معین از استانداردهاي زندگی که در جامعه

بنابراین در تعریف فقر نسبی به نابرابري در توزیع درآمد و ؛شود، تعریف شده استداده می
: 1381(خدادادکاشی و همکاران،شودثروت بیش از میزان مطلق درآمد افراد توجه می

11 .(
فقر مطلق، شاخص درصد جمعیت زیر خط فقر يدر این پژوهش به منظور محاسبه

بکار گرفته شده است. خط فقر به معنی مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین 
شود. افرادي که به این سطح رفاه براي دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل می

د و کسانی که به این سطح رفاه حداقل و باالتر از آن شوندسترسی ندارند فقیر تلقی می
اس خط فقر در کشور به لحاظ حسي). داده17: (همانباشنددسترسی دارند غیر فقیر می

شود که در دسترس عموم قرار داده اي محسوب میبودن از جمله اطالعات محرمانه
هاي خام آوري دادهبا جمعاقتصاديشود. به همین منظور محققان و متخصصان حوزهنمی

این شاخص يبه محاسبهstata1افزار اقتصادي و نرميهاي پیچیدهولو به کمک فرم
ي مستند موجود را تنها دادهپردازند. با توجه به ناتوانی محقق در امر سنجش خط فقر،می

شریف و (استاد اقتصاد دانشگاه جغرافیاي فقر دکتر داوود سورييکه مربوط به نقشه
باشد، مورد استفاده قرار داده است. همچنین به علت می2داري)عالی بانکيسسهؤم

به ذکر رقم آن در یک سال پرداخته هاي این شاخص، صرفاًمحدودیت دسترسی به داده
شده است.

عرضه شد اکثر 1985ي آن در سال آماري چند منظوره است که اولین نسخهيیک برنامهstataاستتا یا1
هایی از شناسی، علوم سیاسی و شاخههاي اقتصاد، جامعهباشند که در رشتهافزار محققینی میکاربران این نرم

ها، توان به مدیریت دادههاي آن میاز جمله قابلیت.باشندمیعلوم پزشکی مشغول به پژوهش و تحقیق
نویسی به صورت دلخواه اشاره نمود.سازي و برنامهتجزیه و تحلیل آماري، ترسیم نمودار، شبیه

2 http://khabarfarsi.com/ext/7416911
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ي چهاردهم را جغرافیاي فقر دکتر سوري، استان خراسان رضوي رتبهيطبق نقشه
هاي سیستان و بلوچستان، قم و قیر کشور کسب نموده است. استانفهايدر بین استان

باشند. در سطح هاي فقیر کشور میرتیب اولین، دومین و سومین استانکرمان به ت
درصد 8/28هاي استانی، درصد جمعیت زیر خط فقر شهري در شهرستان مشهدشهرستان

ستان مشهد زیر خط فقر درصد از جمعیت شهر8/28در نظر گرفته شده است. در واقع
ي دهم ر خط فقر استان خراسان رضوي رتبهي این شهرستان در جمعیت زیباشند. رتبهمی
هاي اول، دوم و سوم ام، کالت و تایباد به ترتیب رتبههاي تربت جباشد. شهرستانمی

تري از درصد فقر در شود. به منظور فهم عمیقرین جمعیت زیر خط فقر را شامل میبیشت
کمترین درصد جمعیت فقیر هایی با بیشترین ون با شهرستانآيهر مشهد، به مقایسهش

درصد جمعیت 60شهر با در برداشتن بیشتر از پردازیم. شهرستان زاهدان و ایرانکشور می
روند. این در حالی است که نوشهر هاي کشور به شمار میزیر خط فقر، فقیرترین شهرستان

شود که کمترین د جمعیت زیر خط فقر شهرستانی محسوب میدرص7با در برداشتن 
یت به این مهم که مشهد شهر توجه به این مطالب و با عناباشد. باجمعیت فقیر را دارا می

درصدي 29داشتن جمعیت فقیر باالي برتوان گفت درشود، میپذیري محسوب میمهاجر
ران و تهران از دو برابر بیشتر از فقر هایی چون مازندهاي استانچه نسبت به شهرستاناگر

درصد جمعیت فقیر 30هاي دیگري که باالي بسیاري از شهرستانبرند. اما ازرنج می
دارند، اختالف قابل توجهی دارد.

تواند رابر بین افراد اشاره دارد که میهاي نابنابرابري اجتماعی به موقعیتنابرابري:-2
اي از . عدهداردهاي متعددي باشد. نابرابري اجتماعی، بنیانسیاسی، اقتصادي و یا فرهنگی 

هاي ذاتی و هاي فردي در تواناییهاي اصلی نابرابري، تفاوتمحققان معتقدند که بنیان
اي دیگر بر این باورند، نابرابري در اصل، مبتنی بر کوشی است. عدهانگیزه و تمایل به سخت

شود و علت این برخورد با افراد بین آنها قایل میهایی است که جامعه در رفتار وتفاوت
اجتماعی، اقتصادي، نژاد، قومیت، جنسیت و يهایی همچون طبقهگذاري مشخصهفرق

ترین از مهم).10- 11: 1373(گرب،انددین است که به طریق اجتماعی تعریف شده
ین طبقات باال و پایین طبقاتی و فیزیکی بيپیامدهاي رشد نابرابري در جامعه ایجاد فاصله

هاي اند که در محلهجامعه است. از همین روست که افراد طبقات باالي اجتماعی مایل
خبري خاص سکونت گزینند، فرزندشان را به مدارس خاص بفرستند. همین فاصله باعث بی

شود. در نتیجه این وضعیت میاعضاي طبقات باالي جامعه از وضع طبقات پایین جامعه 
اي خاص هاي خاصی را به طبقهشود که ویژگیمیمسلط شدن ایدئولوژي خاصی باعث 
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بخشند. از طرف دیگر میکنند و مشروعیت میدهند و نابرابري موجود را توجیه مینسبت 
توان گفت تضاد طبقاتی در جامعه باعث بوجود میبه کمک تحلیل مارکسیستی از جرم، 

فقیر با آگاه شدن از يیکدیگر خواهد شد و طبقهآمدن طبقات فقیر و ثروتمند در مقابل 
ثروتمند دچار حالت طغیان و سرکشی شده، يهاي خود نسبت به طبقهتضاد و تفاوت

). برخی اقتصاددانان نیز بر این 200: 1379(شیخاوندي، زنندمیدست به اعمال مجرمانه 
تکاب جرم به شمار رفته ترین عوامل در ارهاي درآمدي یکی از اصلیباورند که نابرابري

سطح پایین نرخ جرایم در کشوري چون ژاپن تا حدود بسیار زیادي اي که است، به گونه
).79-98: 1392پور و ربانی، (مکیناشی از توزیع یکنواخت درآمد بوده است

هاي اجتماعی بین طبقات باال و پایین پیامد دیگر رشد نابرابري، تقسیم نابرابر فرصت
هاي بیشتري در زندگی ین حالت معموالً افراد طبقات اجتماعی باال از فرصتاست. در ا
). از طرف دیگر افزایش نابرابري در یک جامعه 90- 91: 1390(کرون،شوندمیبرخوردار 

وري نیروي کار موجب کاهش تقاضاي محصوالت داخلی و کاهش عالوه بر کاهش بهره
). همچنین 1391آبادي و محققی،(نصرتشودمیاعتماد مردم به مسئوالن اقتصادي نیز 

کند، میبرخی تحقیقات انجام شده نشان داد که در جوامعی که نابرابري کمتري را تجربه 
.)2011، 1(کوپرمندي در سطح اعضاي جامعه بیشتر و باالتر استشادي و رضایت

بري درآمدي و گیري نابراهاي اندازهبه منظور بررسی نابرابري در این مقاله از شاخص
توزیع درآمد استفاده شده است. بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر در جهان، چگونگی 

ترین عامل توزیع درآمد بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. در دنیاي امروز بزرگ
توزیع درآمد و آن است. يفقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادالنهيایجاد کننده

(اخوي،مدها استآگیري نابرابري درآمدي، معرف پراکندگی و تفاوت دراندازههاي شاخص
). نابرابري توزیع درآمدي در ایران عموماً با استفاده از ارقام ضریب جینی و 32: 1387

گیري نابرابري ترین شاخص اندازهشود. مهممیها و تغییرات آنها بررسی نسبت درآمد دهک
تر باشد تفاوت باشد. هر قدر ضریب جینی کوچکمینی ضریب جیيدرآمدي محاسبه

درآمدها در آن جامعه کمتر است به طوري که عدد صفر معرف برابري کامل درآمدي و 
باشد. در واقع ضریب جینی براي کشورهایی که میعدد یک معرف نابرابري کامل درآمدي 

براي کشورهاي با توزیع درآمد و 7/0تا 45/0توزیع درآمد ناعادالنه اي دارند، عموماً بین 
ضریب ي). در ایران محاسبه34-35:(همانباشدمی35/0تا 2/0عادالنه عموماً بین

خانوار توسط مرکز آمار ایران يهاي طرح آمارگیري از درآمد و هزینهجینی به کمک داده

1 Cooper
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هاي شاخصگیري منظم ادواريشود. با این وجود بررسی و اندازهمیو بانک مرکزي انجام 
هاي زمانی موجود اغلب نابرابري و از جمله ضریب جینی وجود ندارد. به عبارت دیگر سري

دهد.میاستان کشور را نیز پوشش ن31باشد و همچنین میناقص و ناهماهنگ با یکدیگر 
هاي توزیع درآمد مرکز آمار، ضریب جینی در استان خراسان رضوي طبق گزارش

باشد که نتایج میموجود 1392تا 1390و از سال1389، 1386، 1384هاي صرفاً در سال
دهد که روند توزیع درآمد در مینشان 14آن در نمودار زیر قابل مشاهده است. نمودار 

آن روند افزایشی و يتا نیمه80ي مناطق شهري استان خراسان رضوي از اوایل دهه
یل اجراي فاز اول هدفمندي دلبه1390یابد. در سال میسپس با نوساناتی کاهش 

هاي اول تا سوم نسبت نتیجه بیشتر شدن سهم درآمدي دهکها، تزریق یارانه و دریارانه
یابد. به دنبال شتاب گرفتن سیر افزایش میکاهش 92به قبل، ضریب جینی تا سال 

توزیعی ، آثار مثبت و موقت باز92نخست سال ين در نیمهآو تشدید 91ها در سال قیمت
ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شده و ضریب جینی مجدداً یارانه

در سال 34/0به ضریب91در سال 32/0یابد. به طوري که از ضریب جینیمیافزایش 
در مناطق روستایی نیز روند نابرابري توزیع درآمد روند مشابهی را با مناطق .رسدمی92

تري همراه است. د البته این روند شیب مالیمکنمیشهري طی 

ضریب جینی در استان خراسان رضوي به تفکیک مناطق شهري و روستایی:1نمودار
)هاي توزیع درآمد مرکز آمار ایرانماخذ: گزارش(

0,32
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یابی افراد به شغل مناسب و مطلوب ازموضوع اشتغال و دستبیکاري: -3
شود که در حال حاضر به یکی از مسائل و میمعه محسوب ترین نیازهاي جااساسی

مشکالت عادي در کشور تبدیل شده است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، مالك بیکار 
تغییر یافته است، بر اساس تعریف قبلی، 1384یا شاغل بودن در کشور ما از ابتداي سال 

يدر هفت روز قبل از مراجعهمنظور از افراد بیکار بخشی از جمعیت فعال هستند که 
مأمور آمارگیري داراي سه خصوصیت فاقد کار بودن، آماده براي کار بودن و جویاي کار 

مهم در این تعریف این است که اگر شخصی شغل مستمر نداشته ولی يبودن باشند. نکته
بر شود. اما در طول هفته مرجع حداقل دو روز کار کرده باشد، جزء شاغلین محسوب می

1384المللی کار و از ابتداي سال ازمان بیناساس تعریف جدید که بر اساس استاندارد س
باشد که در طول هفته اعمال شده است منظور از فرد شاغل، بخشی از جمعیت فعال می

ساله 10مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده باشد. بنابراین شاغل به افراد 
کرده و یا بنا به شود که طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار میو بیشتري اطالق 

بیکار و "طور موقت کارشان را ترك کرده باشند. این تغییر جدید در تعریف دالیلی ب
مطمئناً در کاهش نرخ بیکاري تأثیرگذار بوده است.  "شاغل

از نیروي کار فعال و اي بیانگر محروم ماندن بخش وسیعیوجود بیکاري در جامعه
رو بیکاري یکی از مسائل باشد که از اینمیهاي اقتصادي جوان جامعه از تولید و فعالیت

انسانی، نیروي متخصص در يشود، چرا که اوالً مسبب اتالف سرمایهمیاجتماعی قلمداد 
هاي اجتماعیآمدن و یا تشدید بسیاري از آسیبشود و ثانیاً مسبب بوجودمیکشور 

ي فقر و محرومیت است و با شناسان بر این باورند که بیکاري مقدمهشود. جامعهمی
... همراه است. طبق تحقیقات بزهکاري و جرم، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، طالق، ناامنی و

داري بین نرخ بیکاري و نرخ جرم وجود دارد. طبق مثبت و معنیيمتعدد در ایران، رابطه
درصد افزایش 2/2ه به ازاي هر ده درصد افزایش در نرخ بیکاري شاهد مطالعات انجام شد

نژاد و دیگران،(عباسیدرصد افزایش در میزان قتل عمد4/1)، 1390(فخر، در نرخ سرقت
هزار نفر 100کیلوگرم افزایش در مواد مخدر کشف شده در هر 3و ؛)65- 86: 1391

اي عالوه در مطالعهشور خواهیم بود. به) در ک145- 168: 1389(موسایی و فخر،جمعیت
ر، بیکاري و استان کشور طی سه سال انجام شده بود، از بین متغیرهاي فق30که در 

جاي ثیرگذاري بر متغیر جرایم علیه اموال را متغیر بیکاري برأشهرنشینی، بیشترین ت
معطوف به گذارينظور کاهش این دسته جرایم، سیاستگذاشته است. چنانچه محقق به م

و در ؛)1391(فطرس و دیگران، کاهش میزان بیکاري در کشور را توصیه نموده است
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- (بختیاري و فتحدهدمینهایت افزایش بیکاري، سطح رفاه و شادي در جامعه را کاهش 

کدام از این موارد به تنهایی اثر مخرب بیکاري بر جامعه و تشدید ). هر1389آبادي،
دهد. میرا نشان مسایل اجتماعی کشور 

نرخ بیکاري به تفکیک شهرستان موجود نیست، صرفاً ياز آنجایی که آمار ساالنه
روند تغییر و تحوالت نرخ بیکاري 2نمودار شود. میوضعیت استان خراسان رضوي گزارش 

دهد. بر اساس این نمودار میسال و بیشتر را در استان خراسان رضوي نشان 10جمعیت 
کند، روند کاهشی میتجربه 84درصدي را در سال 20بعد از آنکه رشد نرخ بیکاري 

کند. البته نقش تغییر تعریف بیکاري را در این روند کاهشی میطی 87را تا سال میمالی
35متوقف و ناگهان با 1388ها نباید نادیده گرفت. این روند کاهشی در سال طی این سال

92تا سال میبا شیب مالیمجددا88ًاما از سال ،رسدمیدرصد 2/11درصد رشد به 
یابد.میکاهش 

1383-92هاي نرخ بیکاري در استان خراسان رضوي طی سال:2نمودار 
)ماري خراسان رضويآيماخذ: سالنامه(

از میبیکاري نه تنها جوانان و زنان بلکه بخش عظیيپدیدهبیکاري تحصیلکردگان:
انه در کشور تعداد زیادي سفأهی را هم به خود گرفتار کرده است. متکردگان دانشگاتحصیل
شوند. آموزش میالتحصیالن پس از فراغت از تحصیل با مشکل یافتن شغل مواجه از فارغ

شود که دانشگاه سازمان اجتماعی آن است.میعالی بخشی از نهاد اجتماعی علم تلقی 
ربیت نیروي انسانی با مهارت است تا بتواند کارکردهاي خاص نهاد علم تترین یکی از مهم

هاي شغلی و نیازهاي جامعه و بازار کار توانمند سازد. بیکاري فرد را براي انجام نقش
که از ؛باشدمیکردگان دانشگاهی اوالً پیامد مازاد بودن تقاضا براي آموزش عالی تحصیل
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هاي مستقیم هزینه-1شود:میموزش عالی آجمله عواملی که منجر به تشدید تقاضا براي 
کنندگان اصلی به مثابه استخداممیتقاضاي بخش عمو-2و غیر مستقیم آموزش عالی، 

باشدمینقش مدرك به جاي کارایی در تعیین حقوق و دستمزد - 3التحصیالن،فارغ
د هاي مورهاي ارائه شده در دانشگاه با مهارتموزشآ). ثانیاً عدم انطباق 1383(فرجادي،

نکه منجر به آباشد. بیکاري نیروي انسانی متخصص در کشور عالوه برمینیاز بازار کار 
شود، مهاجرت متخصصین یا فرار مغزها را به دنبال دارد. احساس ناامیدي و نارضایتی می

هزار نفر 150المللی پول مبنی بر خروج ساالنه بیش از برانگیز صندوق بینسفأآمار ت
یران گواه خوبی بر این مهم است. از دیگر عواقب بیکاري متخصصین، کرده از اتحصیل

موزش این افراد شده است.آها صرف باشد که سالمیاي اتالف سرمایه
در بین جمعیت بیکار 85هاي دو سرشماري اخیر بیانگر آن است که در سال بررسی

درصد لیسانس، 55درصد فوق دیپلم، 40با تحصیالت عالی استان خراسان رضوي حدود 
درصد داراي مقطع دکتراي 36/0اي و درصد فوق لیسانس و دکتراي حرفه3حدود 

کرده از بین جمعیت بیکار تحصیل90اند. این در حالی است که در سال تخصصی بوده
درصد فوق لیسانس و دکتراي 7درصد لیسانس، حدود 66درصد فوق دیپلم، 26حدود 
از تغییر در تجمع اند. این روند اوالًمقطع دکتراي تخصص بودهدرصد داراي 6/0اي و حرفه

حکایت 90به مقطع کارشناسی در سال 85موج بیکاران از مقطع فوق دیپلم در سال 
دارد، ثانیاً بیانگر رشد بیکاري متخصصین در مقاطع کارشناسی و باالتر طی پنج سال 

باشد.می

ه و بیشتر با تحصیالت عالی در استان خراسان رضوي در نسبت جمعیت بیکار ده سال:3نمودار
90و 85هاي سال

)ماري خراسان رضويي آخذ: سالنامهأم(
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توان طالق را به میطالق در لغت به معنی رها شدن از قید نکاح است. طالق:-4
ترین بخش جامعه، یعنی خانواده ترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیاديعنوان مهم

» پژوهشی در شناخت واقعیت طالق«). ساروخانی در کتابش 238: 1374(ستوده،تدانس
اي در حال که جامعهمیداند. هنگاها میرا، پیدایی بحران در ارزشترین علل طالقعمیق

میها بین دو ساخت اجتماعی دچار سردرگگذار و دگرگونی است، بسیاري از انسان
رسد و از طرف دیگر ارزش به نظر میبرایشان کمز طرفی هنجارهاي سنتی شوند، امی

اند. در پی این تصادم نوگرایی و هاي جدید و منطبق با واقعیت نیز جا نیافتادهارزش
عناصر يدر محدودهارزش دیروزهاي دیرین بسیاري از موضوعات بیپایبندي به سنت

ماعی از قلمروي نهند و بسیاري از عناصر مطلوب اجتمیمقبول و نوین امروز پاي 
هاي جامعه دستخوش در چنین شرایطی نظام ارزششوند.میهاي اجتماعی خارج ارزش

هاي خانواده توان در وضعیت نظام ارزشمیگردد که بازتاب این وضعیت را آشوب می
و می(کاظباشدنابسامانی و کشمکش درون خانواده و طالق میي آن مشاهده نمود. نتیجه

طالق در جامعه منجر به کاهش انسجام و همچنین شیوع ؛)349- 351: 1393جاوید،
گسلد. وقتی بنیان خانواده بناي اجتماع را از هم مید و سنگشومییکپارچگی اجتماعی 

هاي اخالقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی گردد بنیاندستخوش ضعف و عدم استواري می
شود. تا جایی که میگون سوق داده متزلزل شده و آن جامعه به سوي جرائم گونا
شناسی اجتماعی، انحرافات آسیبيمتخصصان این حوزه معتقدند هیچگاه مطالعه

اجتماعی و بزهکاري اجتماعی بدون شناسایی طالق صورت پذیر نیست و هر جامعه که در 
). بر اساس 118: 1376(ساروخانی، جستجوي سالمت است، باید این پدیده را مهار کند

-1385(ساله40يوهشی که ارتباط بین بیکاري و طالق در ایران را طی یک دورهپژ
بلندمدت ارتباط يتوان گفت بین بیکاري و طالق در یک دورهمیاند، ) بررسی کرده1334
دار وجود دارد. بدین معنی که با بروز بحران، رکود و در نتیجه افزایش نرخ بیکاري در معنی

توان مشاهده کرد. که این اثر از طریق فشار میرا بر افزایش طالق کشور، آثار مخرب آن 
زاده و دیگران،(عیسیباشدمیها ها و الجرم جدایی زوجاقتصادي و بروز بحران بر خانواده

1385 :28-7.(
، اوالً 1384-93هاي شهر مشهد طی سالبه منظور بررسی تغییرات طالق در کالن

ر نفر جمعیت محاسبه شد و ثانیاً به منظور آنکه بدانیم طالق میزان طالق به ازاي هر هزا
در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است، نسبت طالق به ازدواج نیز برآورد شده است. 

ی است که در مباحث مربوط به طالق همیشه هایدرصد طالق به ازدواج یکی از شاخص
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دهد که چه نشان میواقع این شاخصگیرد. در یتحلیل قرار موبررسی و تجزیهمورد
شهر نرخ طالق در کالن4ازدواج صورت گرفته است. نمودار 100تعداد طالق در برابر هر

با شیب 90تا سال 1384دهد. نرخ طالق از سال مشهد را طی ده سال اخیر نشان می
معیت شهر به ازاي هر هزار نفر از ج84در حال افزایش است. بطوري که در سال میمالی

مورد، افزایش 2/3این میزان به 90مورد طالق اتفاق افتاده در حالی که در سال 2مشهد 
یابد. اما پس از آن با طور موقت یک درصد کاهش میق بنرخ طال91یابد. در سال می

طالق با يتعداد خام واقعه93جایی که در سال کند. تارشد می93شتاب بیشتري تا 
عنوان درمان نهایی در طالق را بهيچه برخی پدیدهمواجه است. اگردرصدي 22رشد 

دانند، اما واقعیت آن است که افزایش آن شرایطی بسیار بحرانی براي زوجین و فرزندان می
شود. زمانی که جامعه و روابط اجتماعی در معرض در هر شرایطی نابهنجار تلقی می

ون معرفی دقیق، کند، میزان طالق همچیهاي بنیادي است و بیمارگونه عمل مآسیب
.دهدها را نشان میدرجات این بیماري

(به ازاي هر هزار نفر جمعیت) در شهرستان مشهدنرخ طالق:4ر نمودا
)کل ثبت و احوال خراسان رضوييخذ: سازمان ثبت و احوال کشور، ادارهأم(

شهر مشهد، نسبت طالق به روند تغییرات نرخ طالق در کالنيبا توجه به مشاهده
افزایش یافته است. نسبت طالق میازدواج نیز طی ده سال اخیر به تدریج و با شیب مالی

مورد طالق است. این روند 15مورد ازدواج حدود 100به ازاي هر 84به ازدواج در سال 
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به حدود 93یابد که این نسبت در سال طالق به ازدواج تا جایی ادامه مینسبت يفزاینده
یابد.مورد ازدواج افزایش می100مورد طالق به ازاي هر 34

1384-93هاي شهر مشهد طی سالدرصد طالق به ازدواج در کالن:5نمودار
)کل ثبت و احوال خراسان رضوييخذ: سازمان ثبت و احوال کشور، ادارهأم(

مواد مخدر در دنیاي معضل وضعیت کشفیات و دستگیرشدگان قاچاق مواد مخدر:-5
مواد مخدر، يسازمان بهداشت جهانی مسألهامروز آنقدر پیچیده و بحرانی شده است که 

جهانی دیگر یعنی تولید و ياعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله
هاي کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، از جمله انباشت سالح

اساسی شمرده است که حیات بشري را در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و مسائل
و همکاران، می(صرادهدجهانی مورد تهدید و چالش جدي قرار میيسیاسی در عرصه

که البته حساسیت آن براي کشور ما با موقعیت ژئوپولیتیکی خاص خود مضاعف ؛ )1392
عنوان عمده یلومتر با پاکستان و افغانستان بهک1925است. ایران داراي مرزي نزدیک به 

ي مواد مخدر در آسیاي مرکزي است. در واقع این مرز طوالنی با مراکز تولید تولید کننده
ترین مسیر انتقال این مواد به اروپا و آمریکا بوده ترین و نزدیکمواد مخدر در جهان ارزان

نوان بازاري براي مصرف و هم کانالی براي عکه این امر امکان استفاده از ایران را هم به
پذیرترین یکی از آسیبدهد. این امر ایران را به ترانزیت مواد مخدر مورد توجه قرار می

مواد مخدر تبدیل کرده است. يکشورهاي جهان در مقابل مسأله
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ثر در افزایش قاچاق ؤترین عوامل مذکر این نکته شایان توجه است که یکی از مهم
مخدر سود سرشار آن است. سود قاچاق مواد مخدر براي قاچاقچیان عمده، ساالنه مواد

(اسعدي، میلیارد و پول در گردش آن حدود پنج هزار میلیارد دالر آمریکا است500حدود 
مواد مخدر در جامعه، در دسترس بودن مواد يبالطبع از پیامدهاي قاچاق و عرضه). 1383

کنندگان و در نتیجه افزایش احتمال اعتیاد به این راي مصرفترین قیمت بمخدر با نازل
مواد را در جامعه در پی خواهد داشت. از طرفی تغییر الگوي مصرف از تریاك به موادي 
مانند هرویین و حشیش و مواد نوپدیدي چون شیشه و کراك و از سوي دیگر کاهش سن 

ترین مسائل ه را به یکی از بحرانیاعتیاد و رواج آن در بین زنان و نسل جوان، این پدید
هاي شایان توجه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و صدمات و کشور تبدیل کرده است. هزینه

درصد زندانیان 60هاي مجازات و نگهداري بیش از تلفات نیروي انسانی ناشی از آن، هزینه
به شناسایی، هاي مربوط(زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر)، هزینهسراسر کشور

يآوري و بازپروري معتادین، همه و همه حاکی از معضل ملی، مهم و فراگیر پدیدهجمع
).89: 1393اصل،(زاهديمصرف مواد مخدر در کشور استءاعتیاد و سو

آمار استان خراسان رضوي، در سال يبر اساس اطالعات مندرج شده در سالنامه
کیلوگرم 7602میواد مخدر توسط نیروي انتظادر شهر مشهد میزان کشفیات م1383

کیلوگرم در 16854و 85کیلوگرم در سال 13737درصد به 80بوده است که با رشدي 
مواد مخدر را از شهر نقل و انتقال يیابد. این آمار افزایش شایان توجهمیافزایش 86سال 

یت است که استان مدهد. ذکر این نکته حایز اهنشان می83- 86هاي مشهد طی سال
ترین شهر مشهد به علت داشتن مرز طوالنی با یکی از مهمخصوص کالنخراسان رضوي و ب

مراکز تولید مواد مخدر در جهان، افغانستان، در معرض تهدید بسیار جدي قرار دارد، تا 
حدي که اگر حتی یک درصد تولید و تجارت انواع مواد مخدر در داخل کشور ریزش کند، 

هایی چون سیستان و بلوچستان، آمیزي خواهد داشت. سهم باالي استاناي فاجعهپیامده
کرمان و خراسان رضوي از میزان کشفیات مواد مخدر در کشور مصداق خوبی بر این امر 

چه تا دهد که میزان مواد مخدر کشف شده در شهر مشهد اگرمینشان 6است. نمودار 
با شیب تندي کاهش یافته و جز در 87ما از سال اي داشته است اروند فزاینده86سال 
کند.اي را طی میروند کاهنده92که افزایش محسوسی دارد تا سال 89سال 
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و ستاد (کیلوگرم) در شهر مشهد توسط نیروي انتظامیکشف شدهمخدرمیزان مواد: 6نمودار
مبارزه با مواد مخدر

)ماري خراسان رضويآيخذ: سالنامهأم(

مصرف مواد مخدر را در استان خراسان ءنرخ متوفیات ناشی از سو7مچنین نمودار ه
از آنجایی که طور هم که پیشتر اشاره شد دهد. همانرضوي طی پنج سال اخیر نشان می

آمار پزشکی قانونی به تفکیک شهرستان موجود نیست، صرفاً وضعیت استان خراسان 
تا سال 89مصرف مواد مخدر از سال ءی از سوشود. نرخ متوفیات ناشرضوي گزارش می

درصد به ازاي هر صد هزار نفر مرگ 4/2طوري که از روند رو به رشدي داشته است. ب93
نفر به ازاي هر صد هزار نفر مرگ و میر ناشی 2/4به 89و میر ناشی از مواد مخدر در سال 

رسیده است.93از مواد مخدر در سال 

مصرف مواد مخدر در استان خراسان رضويءفیات ناشی از سونرخ متو:7نمودار
)خذ: سازمان پزشکی قانونی کشورأم(
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کشور است میجرم نوعی هنجارشکنی در فضاي قواعد و مقررات رسنرخ جرم:- 6
که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به اعمال مجرمانه مانند دزدي، 

و از بین رفتن مینظنمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بیاد میبرداري و فسقتل، کاله
آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی براي جامعه در پی دارد. انجام 

داده و ریسک را ن منطقه کاهشآهاي مجرمانه در هر منطقه کیفیت زندگی را در فعالیت
این ترتیب سطح رفاه دهد که به افزایش میهاي اقتصادي و اجتماعی در انجام فعالیت
1983سال ). آدلر در 188-197: 1390(مداح، یابدهاي زندگی افزایش میکاهش و هزینه

ـ به بررسی مشترکات فرهنگی» بینندمیها با جرم آزار روحی نملت«در کتابش با عنوان 
با نرخ بین کشورهايجتماعی کشورهایی با نرخ جرایم پایین پرداخت. او نشان داد در ا

کنترل جرم در بین آنها وجود ي بسیار باالیی از مشارکت عامه در پایین جرایم، اوالً درجه
این کشورها عناصر قوي کنترل اجتماعی، بدون نیاز به نظام عدالت میثانیاً تما،دارد

ها را ارزششوند بلکه آنها اعمال نمیمیکیفري دارند. این عناصر قوي کنترل با تحمیل رس
ي هنجارهاي مشترك و تضمین انسجام حفظ کرده و بین افراد اشاعه ي ارائهبه وسیله

توان دنبال کرد. در هر میترین مصداق این موضوع را در بقاي قدرت خانواده مهمدهند.می
عنوان یک واحد بهم بافته شده وجود داشت بود که بهکشور شکل خانواده اغلب پدرساالنه 

کرد. در جوامعی که میزان استخدام باال بود ذ قدرتمندي را بر روي اعضایش اعمال میو نفو
ر طی ي خدمات به فرزندان دروي کار) تالش بیشتري براي ارائه(با ترکیب باالي زنان در نی

هاي شد. حفظ ارزشمیها کودكهاي روزانه و مهدساعت کار در تسهیالت مراقبت
هاي مذهبی و شد: ارزشمیط یک سیستم ثانویه تقویت سنتی، خودش توسيخانواده

هایی، تعهدات اخالقی اجتماع را براي تثبیت مجدد اخالقی. در این کشورها چنین ارزش
: 1394(بیرن و همکاران،کردنداحساسات و عقاید جمعی مشترك، یکپارچه و محکم می

178-177.(
ی و اجتماعی است که بر این رفتار افراد در جامعه تا حدودي تابع شرایط محیط

توزیع درآمد، يهاي محیط اقتصادي مانند شرایط اقتصاد کالن، نحوهاساس ویژگی
هاي اجتماعی و فرهنگی هاي درآمدي، اشتغال و بیکاري به همراه سایر ویژگینابرابري

ن شرایط آثر است.ؤاعی مگیري رفتارهاي اقتصادي و اجتممانند جوانی جمعیت، در شکل
(مداح، دهدثیر قرار أتصمیم افراد را در انجام اعمال قانونی و غیر قانونی تحت تتواند می

جرم ن داده است که میان سطح درآمد و ). مطالعات متعدد داخلی و خارجی نشا1390
بیشتري به جرم دارند. يدرآمد انگیزهوجود دارد، به نحوي که افراد کممثبتیيرابطه
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داري بین نرخ بیکاري و جرم و جنایت وجود دارد. عالوه بر و معنیمثبتيهمچنین رابطه
کمبودهاي کردن مجرمان بالقوه را جهت پريمدي از آنجا که انگیزهآن نابرابري درآ

داري را معنیينماید، با میزان جرم رابطهمیهاي خود تقویت درآمدي و جبران محرومیت
هد.مینشان 

میاستحفاظی نیروي انتظايتشکیل شده در حوزههاينسبت پرونده8نمودار 
هاي ها با موضوعیت قتل عمد و غیر عمد، مرگدهد. این پروندهخراسان رضوي را نشان می

اتفاقی، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکشی و مسموم کردن 
خص است، نسبت طور که در نمودار مذکور مشآوري شده است. همانعمدي جمع

به شدت افزایش یافته است. 88هاي تشکیل شده در استان خراسان رضوي از سال پرونده
با شیب قابل توجهی افزایش کاهش محسوسی یافته است اما مجددا91ًچه در سال اگر

اي موجب یافته است. ذکر این نکته حایز اهمیت فراوان است که رشد جرم در جامعه
و میشکنی و تجاوز به حقوق مردم، اخالل در نظم و امنیت عموانونقيتقویت روحیه
(مداح،شودمیمیو عموگذاري در نزد عوامل خصوصیتولید و سرمایهيکاهش انگیزه

1390 .(

در استان خراسان استحفاظی نیروي انتظامیيهاي تشکیل شده در حوزهنسبت پرونده:8نمودار
د هزار نفر)(صرضوي بر حسب جمعیت

)هاي آماري مرکز آمار ایرانخذ: سالنامهأم(
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معین و با ينرخ سرقت: سرقت اصوالً کنشی عقالنی و حساب شده که طبق برنامه
گیرد. میگیري قبلی در مورد انتخاب قربانی و چگونگی فرایند انجام کار صورت تصمیم

زان آشنایی افراد با هم اي شهري است و در شهرهاي بزرگ که میسرقت عمدتاً پدیده
و می(رحیارتکاب سرقت و احتمال موفقیت آن نیز بیشتر استيکمتر است انگیزه

کشور با موضوعیت هاي مطالعات انجام شده در سطح استانبر اساس).1389ادریسی، 
رگذار ترین عوامل اقتصادي اثاند که نرخ بیکاري و نابرابري درآمدي مهمسرقت، نشان داده

همچنین درصد ؛)1384(صادقی، باشدهاي کشور میوقوع جرم سرقت در استانبر 
اري دارد. در مقابل داتومبیل و اماکن اثر مثبت و معنیجمعیت جوان نیز بر میزان سرقت 

و درآمد سرانه اثر منفی و معناداري بر میزان سرقت اماکن داردمیهاي انتظاافزایش هزینه
99در ایران، 1389نین بر اساس مطالعات انجام شده در سال همچ؛)1384نژاد، (حسینی

ی درصد تغییرات سرقت در کشور توسط متغیرهاي نرخ بیکاري و نابرابري درآمدي و صنعت
).1392پور و ربانی، شدن قابل توضیح خواهد بود (مکی

دهد. این نرخ سرقت شامل نرخ جرم سرقت را در شهر مشهد را نشان می9نمودار 
تجاري)، سرقت انواع وسایل ـ ها و مراکز صنعتی، منازل، مغازه(دولتیت از اماکنسرق

نرخ سرقت را تا سال يروند فزایندهرشود. نمودار ذینقلیه و لوازم آن و سرقت احشام می
کاهش یافته است.92چه در سال اگر،دهدنشان می91

ر) در شهر مشهدهزار نف(به ازاي هر صدنرخ جرم سرقت:9نمودار
)ماري خراسان رضويآيخذ: سالنامهأم(
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گیريبحث و نتیجه
صدد بررسی الگو و روند تغییرات مسائل اجتماعی استان خراسان این پژوهش در

به اولویت و میزان باشد. به همین منظور با توجهکید بر شهر مشهد میأرضوي با ت
بري، بیکاري، طالق، خودکشی، اعتیاد و جرم اجتماعی فقر، نابرايلهأثیرگذاري، هفت مسأت

83-92هاي شهد مورد بررسی و روند آن طی سالدر استان خراسان رضوي، بویژه شهر م
شهر مشهد به دهد که کالنهاي این تحقیق نشان میمورد ارزیابی واقع شده است. یافته

ل اجتماعی مواجه پذیر با روند رو به رشد مساین شهري مذهبی و در عین حال مهاجرعنوا
برند. این در حالی است که جمعیت مشهد زیر خط فقر به سر میدرصد30است. حدود 

باشد. این امر می3/0مد در این استان ضریبی باالي آتوزیع دريضریب جینی یا نحوه
درصد 15زمانی بیانگر شرایط بحرانی است که نرخ بیکاري جوانان طی ده سال اخیر باالي 

کردگان گیر تحصیل، نرخ بیکاري زنان دو برابر شده و موج بیکاري گریبانمانده است
درصد بیکار مقطع کارشناسی و 66شاهد 90دانشگاهی شده است، به طوري که در سال 

اي در خراسان رضوي هستیم. بالطبع یکی از درصد بیکار فوق لیسانس و دکتري حرفه7
وقف نسبت طالق به ازدواج و نوسانات متمایل به آثار رشد نابرابري و بیکاري، رشد بدون ت

باشد. عالوه بر آن با وجود کاهش کشفیات مواد مخدر رشد نرخ مرگ و میر خودکشی می
مرگ و میر ناشی از سو مصرف مواد مخدر، حکایت از بحرانی يدر مشهد، رشد فزاینده

ت با توجه به بحران همچنین آمار جرم و بویژه نرخ سرق؛شدن اعتیاد و مواد مخدر دارد
بیکاري و نابرابري در استان از روند رو به رشد قابل توجهی برخوردار است. 

هاي این پژوهش مسائل اجتماعی رو به رشد استان خراسان رضوي و شهر یافته
مل و تفکر مسئوالن ذیربط را به منظور شناسایی أمشهد را زیر ذره بین قرار داده است تا ت

گذاري در ریزي و سیاستاي را براي برنامهشهر را بر انگیزد و زمینهاولویتمسائل در 
کن کردن و یا کنترل این مسایل اجتماعی فراهم کند. جهت ریشه
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منابع:فهرست 
باقر پرهام، ي ترجمهشناسی، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه.)1381آرون، ریمون (

و فرهنگی، چاپ پنجم.تهران، علمی
).1383-1391(شهر مشهد يامهآمارن

ها، ها و سیاستها، پیامدرابري توزیع درآمد تحلیلی از علتناب.)1387(اخروي، احمد
هاي بازرگانی.مطالعات و پژوهشيسسهؤانتشارات متهران،

هاي اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، مقاالت اولین همایش ملی آسیب.)1383(حسناسعدي،
.گهآ، جلد دوم، تهران، نشر 1381خرداد اجتماعی در ایران، 

بیکاري و تورم با شادي و رفاه:يرابطه.)1389(آبادي، مهديفتحوصادقبختیاري،
هاي تجربی براي منتخبی از کشورهاي آسیایی، گزارش راهبردي معاونت پژوهشيمطالعه

.، اسفند131ياقتصادي، شماره
شناسی با رویکردي جرم.)1394(راشمیت، مسوجیمزبیرن، پیرس؛ دبلیو،

ي حبیب احمدي، سید محسن زهري بیدگلی و عباس گرگی، شناختی، ترجمهجامعه
شناسان.تهران: انتشارات جامعه

شهرهاي کشور، کالنيروند رشد و توسعه". )1383(احمداصغر؛ پوراحمد،ور، علیپیله
.، تابستان48يرافیایی، شمارههاي جغش، پژوه"شهر مشهد:موردييمطالعه

شهر مشهد و کالن.)1391(پریشاد، زهراوفر، علی؛ پیروز، تکتمنژاد، حسین؛ همائیمیحات
کید بر دیدگاه شهر فشرده، چهارمین أهاي توسعه و عمران با تپایدار، بررسی طرحيتوسعه

.ریزي و مدیریت شهري، اردیبشهتکنفرانس برنامه
هاي اجتماعی بررسی جنبه".)1391(بختیارپور، سعیدوسی، علیحیدري، آرش؛ هوا

هاي اجتماعی در ، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آسیب"پردازي خودکشیایده
.ایران، خرداد

ي، نشریه"ثر بر سرقتؤبررسی عوامل م".)1389(ادریسی، افسانهورحیمی، مهدي
.، پاییز23يمطالعات امنیت اجتماعی، شماره

هاي اجتماعی، از نظر مددکاري اجتماعی، تهران، آسیب.)1393(اصل، محمدزاهدي
دانشگاه عالمه طباطبایی.

طالق، پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، انتشارات .)1376(ساروخانی، باقر
دانشگاه تهران.

).1383- 1393(ثبت و احوال شهر مشهد يسالنامه
).1383-1392(سان رضوي استان خرايسانامه
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.آواي نورشناسی اجتماعی، تهران،اي بر آسیبمقدمه.)1374(ستوده، هدایت
، مجموعه مقاالت "اي اجتماعی به نام اشتغال زنانمسئله".)1383(سفیري، خدیجه

مسایل اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، آگه.
کید بر أ(نوپدید) با تهاي اجتماعیآسیب.)1393(یدمنی جاوؤموکاظمی، مهرانگیزشعاع

.تهران، آواي نوراي،هاي زیربنایی و راهکارهاي مقابلهتئوري
شناسی انحرافات و مسائل جامعه، مشهد، نشر مرندیز.جامعه.)1379(شیخاوندي، داور

ها و لشنشینی و اسکان غیر رسمی، چاحاشیه.)1390(خدائی، زهراوامیري، رضاصالحی
پیامدها، تهران، ققنوس.

چهار دهه تحقیقات ".)1392(مینویی، محمودوصرامی، حمید؛ قربانی، مجید
مصرف مواد، سال هفتم، ءاعتیادپژوهی سوي، فصلنامه"شناسی اعتیاد در ایرانشیوع
.، تابستان26يشماره
بین بیکاري يبررسی رابطه".)1391(صادقی، میناونژاد، حسین؛ رمضانی، هاديعباسی

ها و پژوهشي، فصلنامه"هاي تلفیقی بین استانیرهیافت دادهو جرم در ایران:
.، زمستان64يهاي اقتصادي، سال بیستم، شمارهسیاست
تحلیل اقتصادي طالق: ". )1389(محمدقدسی، علیوباللی، اسماعیلزاده، سعید؛عیسی

، مطالعات راهبردي "1345- 1385يق در ایران طی دورهبررسی ارتباط بیکاري و طال
زمستان.،50ي، شماره13يدورهزنان،

، مجموعه مقاالت "هاآموزش عالی و بیکاري تحصیلکرده".)1383(فرجادي، غالمعلی
آگه.شناسی ایران، تهران،مسایل اجتماعی ایران، انجمن جامعه

اثرات فقر، ".)1391(سرشت، مرتضینقرباومیالن، علیحسن؛ دالنیفطرس، محمد
رفاه اجتماعی، ي، فصلنامه"هاي ایرانبیکاري و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان

.، پاییز46يسال دوازدهم، شماره
، "ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران".)1389(فرد، مهدياعتماديوکرمی، محمدتقی

.چهارم، زمستانيسال اول، شمارهبررسی مسائل اجتماعی ایران،يمجله
ل اجتماعی را حل ئل اجتماعی، چگونه مسائشناسی مساجامعه.)1390(کرون، جیمز

شناسان.مهرداد نوابخش و فاطمه کرمی، تهران، جامعهيکنیم؟، ترجمه
پردازان کالسیک و معاصر، هاي نظریهنابرابري اجتماعی: دیدگاه.)1373(گرب، ادوارد.ج

.زاده، تهران، معاصري محمد سیاهپوش و احمدرضا غرويترجمه
رفاه اجتماعی، ي، فصلنامه"ارتباط بین بیکاري و سرقت".)1390(گرشاسبی فخر، سعید

، بهار.40ي سال یازدهم، شماره
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ریزي و گزارش توزیع درآمد در خانوارهاي شهري، روستایی و کل کشور معاونت برنامه
.هوري، دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري مرکز آمار ایراننظارت راهبردي ریاست جم

دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري مرکز آمار ). 1380-1392(گزارش نابرابري در ایران 
.ایران

شهرهاي مذهبی، بررسی گردشگري در کالن.)1388(سقایی، مهديواهللامافی، عزت
پایدار شهرها، ياي جغرافیا و توسعهطقه، همایش من)شهر مشهدموردي: کالنيمطالعه(

.واحد شیروان، اردیبشهتمیدانشگاه آزاد اسال
.آگهتهران،.)1393(هاي اجتماعی در ایرانمجموعه مقاالت دومین همایش ملی آسیب

علی بین نرخ يهل رابطتحلی").1394(محمدنژادوعباسعلیابونوري،تیمور؛محمدي، 
، 30ي، شماره9يدوره، علوم اقتصادي ایراني، مجله"تورم و بیکاري در اقتصاد ایران

.بهار
ي، فصلنامه"بیکاري و بزهکاري در ایران: تحلیل نظري و تجربی".)1390مجید (،مداح

.286ياطالعات سیاسی اقتصادي، شماره
هاي بررسی علل اقتصادي آسیب".)1392(خوراسگانی، علیربانیوالهپور، ذبیحمکی

، ")1370-1390هاي تورم و جرایم در ایران طی ساليتأکید بر رابطهاجتماعی (با 
دوم، يماره، ش6پیاپی يهاي راهبردي امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شمارهپژوهش

.پاییز و زمستان
ي بین بیکاري و قاچاق مواد بررسی رابطه". )1389فخر (موسایی، میثم و سعید گرشاسبی

.2يمسائل اجتماعی ایران، سال اول، شمارهينامه، فصل"مخدر در ایران
وضعیت نابرابري درآمدي در استان ".)1393(محققی کمال، حسینومهديآبادي،نصرت

، مجموعه "1368-1385هاي متناسب در سطح ملی:ي آن با شاخصکرمان و مقایسه
.آگههاي اجتماعی در ایران، تهران:مقاالت دومین همایش ملی آسیب
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