مقاله پژوهشي :شناسایي عوامل و روندهای مؤثر چالشهای اجتماعي جمهوری
اسالمي ایران در  41سال آینده
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محمد رحیم عیوضی و سلیمان اینانلو
تاریخ دریافت893۰/1/۵ :

2

تاریخ پذیرش893۰/81/۹1 :

چکیده
ساختاجتماعيجوامع،درفرايندحرکتيخود،واجدتحوالتوتطوراتذاتايويااعارضاي،واثارگاذاربار
اينتغییراتمواجهباروندهایپیداوپنهانيبوده،کاهموجادجرياانحرکتايکاالن

فضایزيستيانسانهاميباشد.
روندهایتاثیرگذاراجتماعيميباشند.شناختاينروندهاوعوامل،زمینهساازشاناختجهااتتحاوليوتطاوری
اجتماع،ونهايتاامكانسازیبرایپیشبینيوضعیتهایبهینهسازوياآسیبزایکارکردیوياساختاریجامعهدر
شناسيعواملموثر(باعطفتوجهبهعواملوروندهاایگذشاتهنگارو


آيندهخواهدبود.کسباينشناخت،باروند
حالنگر)،ازطريقالگوهایآيندهپژوهانهمیسرخواهدبود.
روندشناسيساختاجتماعيجمهوریاسالميايرانبابهرهگیریازرو تحقیقکتابخانهای(،ازسالهایپاس
ازپاياندفاعمقدستاکنون)،نشاندهندهتاثیر73عاملدرسازههایساختيوياکاارکردیسااختاجتمااعينظاام
ميباشد.بابررسيآيندهپژوهانهروندهاوعواملمذکوردرافقزماني57سالآيندهساختاجتمااعينظاامباابهاره
گیریازرو پیمايشي،سهعدمقطعیتبحراني؛«افازايشفقاروتضاادطبقااتي»«،واگرايايارزشايوهنجااری»و
«افزايشآسیبهایاجتماعي»شناساييگرديد.مطابقباعدمقطعیاتهاایبحرانايشناسااييشاده،چهاارساناريوی
وکاهشچالشهاای

احتماليوممكنساختاجتماعينظامتدوين؛سپسراهبردهاینیلبهسناريویمطلوب(تعديل

اجتماعي)بابهرهگیریازرو تونلباداحصاءگرديدهاست.


کلیدواژهها:مسائل اجتماعی ،روندهای اجتماعی ،چالشهای اجتماعی ،امنيت اجتماعی

.5استاددانشگاهبینالملليامامخمیني()قزوين
.7دانشجویدکترایمطالعاتامنیتملي–دانشگاهعاليدفاعملي(نويسندهمسئول)

/738فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مقدمه
امروزهيكيازترجیحاترويكردیانديشمندانعلوماجتماعيوامنیتايجامعاه،تحقیاقو
غورعلميپیرامونعواملوروندهایموثرچالشزادرحوزهاجتماعيجواماعمايباشاد.چاه
اينكهبراساستاکیداتانديشمندانمكتبکپنهاک،درصورتبروزهرگونهآسیبدرسااخت
اجتماعيجوامع،امنیتاجتماعيآنجامعهدچارمشكالتونارساييهاييخواهدشد.

ساختاجتماعيجمهوریاسالميايرانازطيسالهایپاسازپايااندفااعمقادس،
مواجهباچالشهاييمنجمله؛بدحجابي،اعتیاد،شكلگیریجريانهایسكوالرواسالم
ستیز،بروزنارساييدرکاارکردخاانوادهورواجشاكافهاایقاومیتي،ماذهبيوهاويتي
گرديدهاست.درواقعبهتبعتغییراتيکهدرايرانمعاصربهلحاظساختاریصورتگرفته
است،امروزهدرحوزهاجتماعيجمهوریاسالمياياران،بااناوعيتغییارودگرگاونيدر
ها،هنجارهاوجهتگیریذهنيوارزشيافرادمواجهميباشیم(.آزادارمكي)27:5323،

ارز 
مقاممعظمرهبری(

)نیزطيبیاناتيدرجمعمسئولیننظاامدرارديبهشاتمااه

سال،5337آسیبهایکنونيحوزهاجتماعيجمهوریاسالميايرانرامشتملبر؛اعتیااد،
حاشیهنشیني،طالق،مفاسدوبيبندوباریبیاننموده،وبرلزوماقدامعاجالدرجهات
رفعاينآسیبهاتاکیدنمودهاند(.بهنقلازسرداراشتری،بیاناتمقااممعظامرهباریدرجماعتعادادیاز

مسئولیننظامدرارديبهشتماهسال،)5337باعطفتوجاهباهماواردماذکور؛شناسااييعوامالو
روندهاموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندرطاي57ساالآيناده،تادوين
سااناريوهایاحتماااليوممكاانساااختاجتماااعيکشااوربااابهاارهگیااریازرو هاااو
هایمديريتآنهاازاهدافاينتحقیقميباشد.


پژوهي،وارائهراهبرد

هایآينده

تكنیک
مساله پژوهش
مسالهاينپژوهشاحصاءآيندهپژوهانهچالشهایاجتماعيچمهوریاسالميايراناز
طريقشناساييروندهاوعواملموثردرافقزماني57ساالآيناده،شناسااييساناريوهای
هاميباشد.


يريتاينچالش
احتماليوممكن،وهمچنینتدوينراهبردهایمد

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده733/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

روش پژوهش
رو مورداستفادهدراينپژوهشکمي–کیفيميباشد.برایبررسيمبانينظاریو
نیزروندشناسيچالشهاایگذشاتهتااکنونازرو کیفي(کتابخاناهای)،بارایشناساايي
روندهاوعواملموثرآينادهازرو کماي(پیمايشاي؛باهشایوهپرساشناماهای)،بارای
شناساييسناريوهاازرو عدمقطعیتهایبحرانيوبرایتدوينراهبردهاایمناساباز
رو تونلباداستفادهميشود.
جامعه و سيستمهای اجتماعی
درتعريفجامعهبیانميگرددکهجامعهتشكیلشدهاستازيکعادهافارادکاهبارای
ارضاءنیازهايشانبايكديگرروابطاجتماعيدارند.همچنینروابطاجتماعييکنیاازفطاری
ایاستبرایکمککردنانسانهاباهيكاديگرجهات

يا«شبهغريزی»ودرعینحالوسیله
ارضاءديگرنیازها.بنابراينتشكیلاجتماعوروابطاجتماعيبینانسانها،دردرجاهاولباه
منظورارضاءنیازهااست.بنابراينتماماجتماعاتپايدارانسانها،دربدوپیادايش،دراصال
بهمنظورکمکمتقابلبهيكديگربرایرفعمشكالتونیازهابودهاند.باارشادجمعیات،باا

پیشرفتقدرتتفكر،علموتكنولوژیوآموز آنباهنسالهاایبعاد،کامکامتفكیاک
نقشهایاجتماعيوتقسیمکاراجتماعيبوجودآمدوسپستقسیمکاربازهمرشدنماوده،
درهربخشبهموسساتخاصيانهادخاصتبديلشدند(Parsons, 1965: 239).
درمباحثجامعهشناختي،دورويكردتحلیليبرایتشاريحسیساتماجتمااعيوجاود
دارد.دراينرويكردها،لومانبرخالفپاسونز،سیستمهایاجتماعيرانهصارفامقاوالتي
تتجربيتلقيمي کرد.يكايازآثاارعمادهویبااايانجملاهشاروع

تحلیليبلكهواقعیا
سیستمهایاجتماعيوجوددارند(».لومان)37:5382،

ميشود«:

لومان5باکاربستاينايدههایکليدربابسیساتمهاایاجتمااعيدرعرصاهجامعاه
مدرن،اعالمميکندکهجامعهمدرنمتشكلازتعدادمعدودیزيرسیساتمهاایاجتمااعي،
1.Luhmann
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کالحدودده–دوازدهزيرسیستماست،کههرکدامارتباطاتخودراباواسطهکددوتايي
خاصيهدايتميکنند(.لومان)28:5386،زيرسیساتمهااعبارتناداز؛اقتصااد،نظاامسیاساي،

حقوق،دين،علم،هنرها،رسانههایجمعي،آموز وپرور ،مراقبتبهداشتي،ورز ها
وخانوادهوحريمخصوصي.

مولفههای همبستگی اجتماعی
آگوستکنت،5ازجامعهشناسانمعاصر،هنگاميکهبهاجزایترکیبکنندهياکنظاام
اجتماعيمي پردازد،بههیورویافرادراباهعناواناجازایعنصاریآننظاامتلقاينماي
کند(.کنت)25:5377،ویتاکیدمينمايد،واحدراستیناجتمااعيهماانخاانوادهاساتودر
صورتلزوم،حداکبرميتوانیمبهزوجاصليتشكیلدهندهبنیادخانوادهمراجعهنمايیم.از
ترکیبخانوادهها،قبیله،وازاجتماعقبیلهها،ملتساختهمايشاود.خاانوادهپاياهایتارين
واحداجتماعيوپیشنموناههمبساتگيهاایاجتمااعيديگاراسات،زياراايانناوعاز
همبستگينیزازخانوادهوگروههایخويشاوندیبرميخیزناد.عناصارراساتینارگاانیزم
جمعي،اساساخانوادههاهستندوطبقاتوکاستهابافتاصليآنوسارانجام،شاهرهاو
هایواقعياينارگانیزمکلراميسازند(.آرون)737:5327،


هااندام

شهرستان
کنتعواملاجماعوهمبستگياجتماعيرامشتملبر؛زبان،تقسیمکار،دينوماذهب
مشترکوهويتاجتماعيبیانماينماياد.اياندرحاالياساتکاه،باوزانوهمكاارانش
درکتاب«چارچوبتحلیلامنیتبینالملل»عنصارکلیادیجامعاهراهماانانديشاههااو
رويههاييمايداناد کاهباهافارادباهعناوانياکعضاوازياکگاروهاجتمااعيهويات
ميبخشد(.بوزان،ويور،ويلد)582:5386،

بنابراينازنگاهانديشمندانمكتبکپنهاگ،جامعهبرمحورهوياتواحسااستعلاق
گروه هاوافرادبهيکاجتماعبنامي شودوتمامجوامعتعدادیگروههستندکاههويات
جامعهرابهدو مي کشند،ولذاگروههایمل ي،نژادیومذهبيواحدهایاصليتحلیل
1.August Comte

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده375/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

برایجامعهوامنیتاجتماعيمي باشند.ازايانرو،وياورنتیجاهگیاریمايکنادبارای
محدودکردنتعريفجامعهاکبرادرتحلیالامنیات«جامعاه»راباهعناوانملاتهااياا
اجتماعاتسیاسيوقوميبراساسايدهملي،مدلساازیکاردهانادوامنیاتاجتمااعي
تقريباقابلیتنگهداریالگوهایسنتيزبان،فرهنگ،تعلقات،رساوم،هوياتماذهبيو
ملياست ،درزمانيکهجامعهتحتتاثیرتهديداتواقعيواحتماليدرموقعیتناپايدار
ومتغیرقراردارد(.ويور)577:5338،

مفهوم چالش اجتماعی
چالشاجتماعي،شرايطووضعیتجديدیدرحوزهاجتماعياست،کاهمسایرآيناده
جامعهراناشيازمولفههاایدرونايوبیرونايتحاتتااثیرقاراردادهودارایشارايطو
زمینههایبالقوهفرصتسازوتهديدسازبرایکارکردهاوسااختارهایسااختاجتمااعي
ميباشد.برايناساسمواجههمناسببااينشرايطنیازمندراهبردهایمديريتيهوشمندانه
وفراگیرميباشد(.يوسفیاناملشي)77:5385،

امنيت اجتماعی و رابطه آن با چالشهای اجتماعی
امنیتاجتماعيبهقابلیتحفظالگوهایسنتيزبان،فرهنگ،ماذهبوهوياتوعارق
ملي،باشرايطقابلقبوليازتحولمربو است(.غفورزادهورنو)36:5388،وياور5بیاان
مينمايد؛«امنیتاجتمااعي»عباارتاساتاز«توانااييحفاظوحراساتازخصاايصو
ويژگي هایجامعهدرزمانيکهجامعهتحتتاثیرتهديداتواقعيواحتمااليدرموقعیات
ناپايدارومتغیرقراردارد».امنیتاجتماعيبهشرايطيمرباو اساتکاهجواماعاحسااس
ميکنندهويتشاندرمعرضتهديداست(.نويدنیا)576:5388،

درخصوصرابطهبینامنیتاجتماعيوچالش هایاجتمااعيبیاانمايگارددکاه
امنیتاجتماعيدارایيکمحتوایجايگزينبرایچالش هایاجتمااعيکاهباهطاور
1.Weaver
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خاصجامعهرابهعنوانچیزیمجزاازدولاتمطارحماي نمايادنیازمنادحماياتو
حفاظتازپشتوانهتئوري کاستوبررسيتاثیرعوامالخاارجيبارجامعاهواينكاه
جامعهبايددرقبالزبان،فرهنگ،مذهبوملیتبیگاناهمحافظاتشاود،درمباحاث
امنیتاجتماعيتاکنونمطرحبودهاست.برخينظرياتمعتقدندآنچهکهبايددرقباال
آنصورتگیرد.چالشنهايياستکهبرحسخودباوریوخودشناس يافارادتااثیر
منفيميگذارد(.همان)577،
وضعيت ساخت اجتماعی جامعه ایرانی
مطابقنظريهسهبعدیتقيآزادارمكي،باعنوان«نظريهجامعهايراني»،ايرانباهمنزلاه
ایازنهادهایاجتماعياستکههارياکضامناينكاه


نظاماجتماعي،متشكلازمجموعه
تاريخياند،جايگاه،کارکردوساحتتحوليخاصايدارناد.اصاليتارينوتااريخيتارين
نهادهایاشارهشدهعبارتنداز؛نهاد خانواده ،نهاد دین و نهاد حکومت 

نهاد هایاجتماعيدرنظامتعامليکهبايكديگرداشته اند،سازندهجامعهايرانياناد.
خانوادهبهلحاظتاريخياولیننهادیاستکهدرايرانوجو دداشتهواصليتريننقش
واثرگذاریرادرساختنايرانبرعهدهگرفتهاست.ديننهادمهمديگریاساتکاه
درايرانهمیشهدارایاهمیتبودهاست.سومیننهادکههمیشاهدارایاهمیاتباوده
است،نهاددولتاست،کهدرايرانازقديمدارایاهمیتبودهاسات،حاوزهاقتصااد،
عرصهمیا نيتعامليبینديگرنهاد هایاجتماعيدراياراناساتکاهدردورههاايياز
تاريخايران،نقشمهامودربعضايازشارايطنقاشکمتاروحاشایهایتاریيافتاه
است(.آزادارمكي)272:5335،


هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده373/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

مدل مفهومی نﻈریه «سه پایه اجتماعی»



خانواده:اهمیتفردوگروهومناسبات




دين:زيان،اخالقوهويت




اجتماعي،نظامخويشاوندی،آدابورسومو...





دولتونظامسیاسي:



بورورکراسي(نظامسیاسيو



حقوقي)،درآمدو..

روندشناسی چالشهای اجتماعی جمهوری اسالمی ایران
مطابقروندشناسيصورتگرفتهبارپاياهرو پاژوهشکیفي(کتابخاناهای)،سااخت
اجتماعيجمهوریاسالميايران،پاسازدورانجتاگتحمیلاي،مواجاهبااچاالشهاايي
اينحوزهاشارهميگردد.

گرديده،کهذيالبهمهمترينعواملوروندهایتاثیرگذاربر

 .4تغییر ار شهای جامعه

بنابهگفتهدکتررفیعپور،جامعهايراندربعدازسال5368وپايانجنگ،دچاارياک
نوعتغییرارزشي،مبنيبرکاهشپايبندیمردمبهنمادهایماذهبيوهمچناینتمايالباه
ثروتاندوزیوغلبهارز هایمادیگرديدهاست(.رفیعپور)563:5326،ازيکطرفمیزان
تمايلمردمبهدينوروحانیتوسمبلهایمذهبي(مانندحجاب)کاهشوازطرفديگر
تمايلآنهابهمادياتافزايشيافتهاست.بنابراينجامعاهماادچاارياکناوعتضاادباین
ارز هایمادیوارز هایمذهبيگرديد.چنانكهماکسوبر،نیزقبالبرآنتاکیادکارده
است.هرچهدريکجامعهارز هایمادیبیشترگستر يابد،میزانپايبندیهایمذهبي
مييابد(.ژولین)537:5368،
–اعتقادیمردمکاهش 

/372فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .2روابط اجتماعي ناعادالنه ناشي ا توسعه اقتصادی – اجتماعي ناپايدار و نامو ون

سیفاللهيتاکیدمينمايدکهروابطاجتماعيدرايران،روابطاجتماعيناعادالنهاست.
اينجرياندردههاخیرمنجربهتعمیقوگستر چاالشهاایاجتمااعيماننادفقار،باي
سوادی،بیكاری،افسردگي،بياعتمادی،اعتیاد،طالقّناهنجارهایوبزهكاریهااييشاده
است.بهگفتهايشان،منشاشكلگیریوگستر روابطاجتماعيناعادالنهدرجامعهايران
درماهیتوترکیبساختاریعناصرومولفههایبنیادينجامعهايراننهفتهاست.درواقاع
عناصربنیادينجامعهايرانبهخاطرناموزونيدرونيخودازيکسووترکیبناهمگونو
غیرسیستميازسویديگر،موجبشكلگیرینوعيازنظامسیاسياجتماعيشدهاست.
کهزمینهسازناسازگاری،تنش،کجرفتاری،وباالخرهچاالشهاایگونااگونشادهاسات.
نمودارزيرراميتواندراينخصوصبیاننمود.


نظاماجتماعيناهماهنگوناهمگون

توسعه اقتصادی – اجتماعی ناپایدار و ناموزون در ایران

نفوذوگستر سرمايهداریاروپاييقرن53واقتصادجهانيقرن77

فرایند توسعه اقتصادی – اجتماعی ناپایدار و ناموزون در ایران

(سیفاللهي)83:5385،

هایاجتماعيايرانراميتاوان


باتوجهبهتوضیحاتقیدشدهفرايندشكلگیریچالش
درنمودارذيلنشانداد.

رفیعپور،پیامدهاینابرابریدرآمدیدرجامعهايرانرادردومولفه؛انحرافاتوفسااد
اجتماعيوهنجارشدنکارهاینامشروعبیانمينمايد(.همان)37،


هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده377/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

 .3ضعف کارکرد دين در جامعه

اگراعتقاداتمذهبياعضاءيکجامعهروبهسستيبگذاردودرآنحادکااهشيابادکاه
عدهزيادیازاعضاءآنجامعهدلیليبرایکنتارلخاودوپرهیازازگنااهنبیننادويااکارهاای
خالفراگناهونامشروعنپندارنددرآنصورتآنجامعهبهطورجدیباخطرانهادامروبارو
استوبهعبارتديگرضعفکارکردديندرجامعهخطریخانمانبرانادازاسات.بناابرايان
کارکرددينبرایانتظاميکنظاماجتماعيبسیارمهماست.بهعباارتديگارمايتاوانگفات،
«ايمانسیماناجتماعياست(».رفیعپور)5323،ايندرحالياستکهدرجامعهايارانهاماکناون
بهرهگیریازنمادهایوالگوهایديني،مانندشارکتدرنماازجماعااتمسااجد،شارکتدر
نمازجمعه،توجهبهحجابوعفافو...درجامعهدچاراستحالههاييگردياده،کاهايانخاود
موجدرشدبرخيازانحرافاتوآسیبهایاجتماعيدرجامعهگرديدهاست.

 .1نامتناسب و نامتوا ن بودن وضعیت تحصیالت در ايران

منبعتحوليدررابطهباجمعیت،تغییرکیفيآنونقاشايانتغییاردرتحاولارزشاي
است.افزايشمیزانباسوادیوافزايشتعدادتحصیلکننادگاندرتماامساطوحتحصایلي
باعثگستر ارتباطاتفرهنگي–ارزشيوآشناشدنتعدادبیشتریازجمعیتبانظرهاا
وارز هایديگرانشدهونهايتاباعثتغییرارزشيميشود.براسااسنتاايجسرشاماری
عمومينفوسومسكنسالهای5387،5327،5367،5377و5337درجمعیت6سااله
وبیشترنرخباسوادیماردانباهترتیاب88/2،82/2،25،78/3و88/2درصادومیازان
باسوادیزنانباهترتیاب87/3،22/7،77/5،37/7و85/5درصادباودهاسات.درساال
تحصیلي5333-32تعدادکلدانشجويانکشوربیشاز2میلیون877هزارنفربودهاسات
کهنسبتبهسالتحصیليقبلحدود7/7درصدافازايشداشاتهاسات(.درساال87نیاز
تعدادکلدانشجويانکشوربهمیزان7878778نفربودهاست).ازکلدانشاجويان،حادود
77/8درصددرمقطعکارداني،حدود78/2درصددرمقطعکارشناساي،حادود57درصاد
درمقطعکارشناسيارشاد3/7،درصاددرمقطاعدکتارایحرفاهایوتخصصايمشاغول
تحصیلهستند(.سالنامهآماریکشور)673:5333،

/376فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1اختالل در کارکرد مشاغل در جامعه (مقا پرستي و کاهش انگیزه کار)

دراينوضعیتامتیازاتحاصلازموقعیتهایاجتماعيازجملهدرآمدرسمي،کفاف
نیازهایدارندگانموقعیتهایاجتماعيرانميدهد(.باالخصدرموقعیاتهااومشااغل
پائین)تحتاينشرايطهیوکسازآنچهکهداردوازآنچاهکاههساتراضاينیساتو
هموارهسعيدرتغییرموقعیتوتحرکصعودیياارتقاءدارد،يعنايمايالاساتازياک
موقعیتاجتماعيبابارارزشيکمتر(مقامپايین)بهيکموقعیاتاجتمااعيديگاربااباار
ارزشيبیشتردستيابد.
.6گسترش بوروکراسي و آشفتگيهای سا ماني و ارتباطي

درنظامادارهيککشور،هرچهکهازقاعدههرمسازمانيوهرنظاامباهطارفبااالو
راسميرويم،اهمیتوپیچیدگيمسائلموردتصمیمگیریبیشترميشوندوحلمساائل
بهقدرتتفكربیشترینیازدارد.لذادرهارهارمکوچاکساازمانيازهارمکالجامعاه،
مسئولهربخشبايدازنظرقدرتتفكروتخصص،توانااييانجااموظاايفشراداشاتهو
کاردانباشد،بهطوریکهزيردستانتفوقفكریومهارتتخصصيویرابپذيرند.
درجمهوریاسالميايران،کاهداراینظاامپیچیادهاجتمااعيوآشافتگيناشايازآن
ميباشد،مسئولینسازماني،آنقدردرگیرمسائلجزئاي،فرعايوهمچناینحالمساائل
شخصيمي نمايدکهدرنتیجهنتوانندازظرفیاتفكاریخاودبارایحالمساائلاساتفاده
نمايند(.رفیعپور)226:5323،
 .7نابساماني و فروپاشي خانواده ناشي ا طالق :

مطابقآمارهایموجود،درسال5333تقريبا272هزارازدواجدرکشوربهثبترسایده
است(672383مورددرجمیعتشهریو556337مورددرجمیعتروستايي)کهنسابت
بهسالگذشته6/7درصدکاهشداشتهو57/7درصدآنمربو بهازدواجهایاساتکاه
درآنزوجوزوجهاختالفسنينداشاتهاناد.همچناینبیشاترينازدواجهاایثباتشاده
مربو بهاينگروهميباشد.ايندرحالياستکهحدود562هزارطاالقدرساال5333
بهثبترسیده(523622مورددرجمعیتشهریو53377مورددرجمعیتروستايي)که

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده372/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

نسبتبهسالقبل،حدود7/3درصدافزايشداشتهاست.ايندرحالياستکاهازتعاداد
طالقثبتشدهبالغبر27هزارآندر2سالاولزندگيزوجینبروزيافتهاست(.بالغبر
27درصد)وبالغبر22هزارموردطالقنیزدرسالهایازدواج2تا57سالهباروزيافتاه
است(.بالغبر78درصد)(سالنامهاماریايران)522:5333،
 .8چالش ناشي ا تغییر ترکیب سني و جنسي جمعیت

مطابقآخرينسرشماریعمومينفوسومسكندرابانماهسال5337جمعیتکشور
برابربا27523663نفربوده(%77/2مردو%23/6زن)کهدرمقايسهباسرشماریعماومي
نفوسومسكنابانماهسال5387متوسطرشدجمعیتمعاادل5/3درصادباودهاسات.
بیشترينجمعیتدرسال5337متعلقبهگروهسني77-73سالبهتعداد8627672نفار
(55/7درصدجمیعت)بودهاستوهمچنینبالغبار77درصادجمعیاتکشاوردررده
سني77-62سالبودهو77درصدجمعیتدرردهسني57-72سالبودهاسات.درايان
سالمیانگینسنيمردانوزنان73/8سالبوداسات.همچناینمیاانگینسانيمارداندر
اولینازدواج76/2وزنان73/2سالبودهاست.طباقآخارينبارآوردهاایانجاامشاده،
جمعیتکشوردرسال22،5337میلیونو876هزارنفربارآوردشادهاساتکاهازايان
درصدزنميباشد(.همان)577-587،

تعدادحدود77/2درصدمردو23/6
 .9تغییر ترکیب سکونت شهری – روستايي

درسرشماریسال5337تعداد75/7میلیونخانواردرکشوروجودداشاتهکاهازايان
تعدادحدود27/87درصددرنقا شهریو72/7درصددرنقا روساتاييسااکنو./.6
درصدغیرساکنبودهاند.درهمینراستاتعداد5533شهر(سال5387تعداد5752شاهر)
باجمیعتبالغبر73میلیونو626هزارنفردرشهرهایزندگيمينمايند.اياندرحاالي
استکهدرسال5337تعدادروستاهایکشور65228آبادیباوده(درساال5387تعاداد
آبادیهایکشور63577موردبودهاست)کهجمعیتيبالغبر75میلیونو577هازارنفار
درروستاهازندگيمينمايند(.درسال5387تعدادجمعیتساکندرروستاها،بالغبار75

/378فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میلیونو226هزارنفربودهاست).مطابقبرآوردصورتگرفتاهدرساال،5337جمعیات
ساکندرنقا شهری76میلیونو278هزارنفاروجمعیاتسااکندرنقاا شاهری75
میلیونو228هزارنفربرآوردشدهاست(.همان)577-587،
.44کاهش انسجا اجتماعي در جامعه ايران

درفضایپسازپايانجنگتحمیليوتحتتاثیرفرايندهایداخليوبیروناي،جامعاه

ايراندچارشكافهایمختلفيدرحوزهاجتماعيگرديدهاستکاهتاداوموتعمیاقايان
وضعیتميتواندکارکردوساختارساختاجتماعيرادچاارآسایبهاايينماياد.برخاي
اماجتماعيدرجامعهايران،بهصورتذيلميباشد.

ازمولفههایکاهشانسج

گ شکاف نسلها

دردورهبعدازانقالببهنظرميرسدکهتحتتاثیرمتقابلعواملخارجيوداخليبه
ويژهدردههاخیر،امكانبروزوتقويتيکشكافبالقوهنسليايجادگرديادهاسات،کاه
ميتواندپیامدهایاجتماعيوسیاسيعمدهایبهبارآورد.بهنظرميرسدکهعدممفاهماه
بیننسليمابیننخبگانفكریواجرايينسلسابقونسلنوظهاوروعادمشاكلگیاری
اجماعسراسریبرسرمسائلمهمازعللاساسايباروزشاكافهاایگذشاتهوهمچناین
احتمالشكافهایآيندهاست(.شعاعکاظمي)728:5335،

گ تغيير گروههای مرجع در جامعه ایران

درجامعهايران،بعدازانقالبوهنگامجنگاليههایمختلفجامعه،يکجهشقاوی

وبرگشتبهخودوبههويتوسنتمذهبيواجتماعيخودداشت.امااماروزهبسایاری
ازشواهددالبرآنندکهتغییراتاساسيدرزمینهگروهمرجاعايرانايهااباهوجاودآماده
است.دربرخيازجواناننوعلباسهاا،موسایقي،ارمهااو...حكاياتازنگااهبخشاياز

جوانانبهگروههایمرجعخارجيدارد(.رفیعپور)227:5323،


هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده373/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

گ شکافهای هویتی در ایران

هويتايرانيدرگذرزمان،دچارتغییراتعمدهایشدهاست.ميتوانمادعيشادکاه
هويتايرانیانازساختارسادهبامحوريتايرانيباودنبارسااختارترکیبايوپیچیادهباا
عناصرمدرن–اسالميوايرانيبابیانهويتچندگانهوچندوجهيتغییرکردهاسات.از
عواملاينتحولميتوانبهمواردذيلاشارهنمود.

نوعبشرکهوابستهبهشرايطخاصنیستوموقعیتفراجامعهایيافتهاست.


 بحراندرنظرياتاجتماعيکالسیککهبردوگانگيطراحيشادهباود،موجاب
درکجديدازفرهنگيايرانيدرقالبهويتايرانيشد.
 موقعیتشاهراهيايرانوحضوردرحوادثجهاني
 درکتاريخيازايران،عاملعمدهدرتفسیرهويتايرانياست.
گ شکافهای قومی

فرايندجهان يشدنپیوند هایموجودبیندولاتوملات هااراتضاعیفمايکناد،
واقعیت هایقوميرادوبارهاحیامي کندوحتيامكانتشكیلدولت هارابااتكیاهبار
هويت هایپراکندهوقومييابرعكسدرورایهويتهایفاراهممايساازند.کاهايان
مسالهبرایايرانازآنلحاظکهکنفدراسیونيازاق لیتهاساتاهمیاتپیادامايکناد
چناچهتصورکنیمپويشهایمنطقه ایوجهانيخارحازکنترلوقدرتدولتهاواز
جملهجمهویاسالميايرانشكلگیردوازسویديگرفشارهایاقتصادیوسیاساي
افزايشيابداينمسالهمي تواندبهنوعيبرایامنیتجهاانيجمهاوریاساالمياياران
ايجاد خطرنمايد.چراکهاينفشارهاتحتتاثیرنیروهایجهانيميتوانندبهسارعت
تبديلبهناآرامي هایسیاسيشوندونهايتاتجزيهمليرابههماراهداشاتهباشاند.بناا
براينازتهديد هاييمهميکهجهانيشدنبرایايرانمي تواندداشاتهباشادتهديادات
قوميوهويتياست(.مردانيگیوی)555:5385،

/357فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .44چالشهای اجتماعي ايران ناشي ا فرايند جهاني شدن

جهانيشدنبرمولفههایمختلفساختاجتماعياثرميگذاردکهذياالباهبرخاياز
هایتاثیرپذيرحوزهاجتماعيايراناشارهميگردد.


عناصرومولفه
گ چالش گفتمانی و معرفت شناختی

ازتعارضهایمعرفتشناسانهمیانجهانيشدنوانقالباساالميراباياددرعرصاه
ذهنجستجوکرد.جهانيشدنازطريقدرهمفشردگيزمانومكانموجابشادهاسات
کهفاصلههایزمانيومكانيچندانبهچشمنیايند،روابطاجتماعيجنباهسایالباهخاود
بگیرندونوعيخودآگاهينسبتبهجهانبهعنوانيکمكانواحدشكلبگیرد.درچنین
چشماندازیمعانيجديدازانسانسربرميآورندکهبامفاهیمسانتيوحتايمادرنهام

خوانيندارند.وازاينروهويتشفافپیشینخودرابههويتيسیال،کدروچندجانباه
واگذاشتهاست(.پوراحمادی)73:5386،ايندرحالياساتکاهدرگفتماانانقاالباساالمي
انسانباهويتشفافرهبهدياریمالوفميسپارد.اسالمبهمبابهيکفراگفتماناصالو
هدفوجودیویراشكلميدهدوجامعهایرامايساازدکاهدرآنمناساباتفاردیو
اجتماعيبرپايهاصوليچونايمان،فداکاری،شهادتوايبارشكلمايگیارد.ورهبارباه
عنوانسرجامعههدايتآنرابهسویاهللبرعهدهدارد.براساسچنینفهميازجامعاهو
فرد،حقیقتواحدفراترازانديشهآدميوجودداردوبرایرسیدنبهايانحقیقاتواحاد
همیشهنبردیمیان:ما:وديگرانوجوددارد(.ويور)37:5337،
گ ترویج سکوالریزم در مبانی ارزشی جامعه

باورودافكاروانديشههایمدرنیتهبهايران،مسالهسكوالريزمنیزباهتادريجدراياران
رواجيافتودرعرصههایسیاسي،اجتماعي،دينيوفرهنگيمطرحشاد(برقعاي)33:5387،

ازطرفيدرگذرجامعهسنتيايرانبهمدرنیزا-سایوناقاداماتيدرجهاتديانزدايايو
تبديلفرهنگسنتيبهفرهنگمدرنصورتگرفات،درايانمرحلاهارز هاا،باورهااو
تلقيمردمازدينوسنتباوروردمصنوعاتفرهنگيوافكااروارایغربايباهچاالش

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده355/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

طلبیدهشدوحرکتبهسمتمدرنیزاسیونباتقلیلنقشدينوسنتوبهحاشایهرانادن
آنتلقيگشتومقاومتهاييراايجادکرد.پسازانقالببااحاکمیاتاساالمدرمبااني
حكومتيکشور،روندتزاحمسكوالريزمبابنیانهاینظامتشديدگرديادهوبااعناياتباه
رويكردجهانيشدندرراستایتارويجساكوالريزم،چاالشهاایبنیاادينيدرجمهاوری
اسالميايراندرمواجهباسكوالريزموفرهنگانديشهایجهانيوجودخواهدداشت.

گ ظهور و بروز جنبشهای نوین اجتماعی

فرايندجهانيشدننقشمهميدرايجادرويكردهاینوينتشكیلوفعالیتجنابشهاا
داشتهزيرااوالجهانيشدنيکنوعهمسازیدرونيمليرادراعتراضجمعايازطرياق
اشاعهیفرهنگاعتراضايجادميکند.ثانیاارتباطااتباینالمللاي،ظرفیاتجنابشهاای
اجتماعيراافزايشميدهد.ثالباخردههويتهاوجنبشهایاجتماعيفاروملايدرياک
بازیهمهجانبهدخیلميشوند(.شفیعي)677:5387،باايناوصافبهنظرميرساددرنتیجاه
تاثیراتجهانيشدنبادونوعجنبشاجتماعيدرجامعهايرانمواجهخاواهیمباود،يكاي
جنبشهایمقاومتوديگریجنبشهایانطباقکهمتاثرازاشااعهیکردارهاا،ارز هاا،
فناوریوديگرمحصوالتجهانيدرجامعهايراناست(.زارعي)537:5337،
گ بروز شکافهای اقتصادی -اجتماعی

بهاعتقادبسیاریازانديشمندان،جهانيشدناقتصادسببگساتر فقاروبیكااریو
تنزلجايگاهاجتماعيبخشوسیعيازمردمدرکشورهایفقیروحتيدرکشورهایغناي
مي گرددوبهتعبیریجهانيشدنبعضيازمردمداراومحليشدنبعضيازمردمناداررا
بهدنبالميآرد(.باومن)28:5326،بهاعتقاديكيازنويسندگان«جهانيشدناقتصاد»باهساود
داراترينکشورهاوبهضررندارترينکشورهاتماممايشاود.بناابارآمااربرناماهتوساعه
سازمانمللمتحددربینسالهای5367تا5337ندارترينکشورهاکاهبیساتدرصاداز
جمعیتجهانراتشكیلميدهندشاهدگستر کاهشسهمخوددرمباادالتجهاانياز
%بودهاند(.ماری)32:5327،

%2بهکمتراز5
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گ تغيير ماهيت شهروندی

ازجملهمعیارهاييکهجهانيشدنبهارمغانآورده،مفهوممشارکتدرشكلجديدآن
استکهباانتقالحاکمیتازدولتبهمردمتجليپیداميکند.درهمینراستاجهانيشدن
ازطريقخلق«دموکراسيجهاني»درروياروييمیانگفتمانهانقشاساسايايفاانماودهو
هاباقيميگذارد.يكيازمهمتارينخصاايلجهااني

تاثیراتزيادیبرموقعیتاينگفتمان
شدنتغییردومفهومشهروندمليودموکراسيمليبهشهروندجهانيودموکراسيجهاني
است.ايندودرحقیقتپارادايمجديدیراشاكلمايدهنادکاهجواماعراازدرونواز
ستگيجهانيترغیبميکنناد.جمهاوریاساالمي

طريقجهانيشدنازپايینبهنوعيهمب
نیزميتواندازچنینپارادايميخودرابیرونتصورکند.

گ شکاف دولت – ملت

جهانيشدنازباالوپايینعمیقابرساختقدرتسیاسيورابطاهدولات–ملاتهاا
تاثیرميگذارد.بهطوریکهمولفههایسیاسيجهانيشدنمنجربهبروزشكافبیندولت
–ملتگرديدهوپیشازموعدزمانيخاودآنرابرجساتهمايکناد.جهانيشادنموجاد
شرايطياستکهدرآنميتوانازامكانظهورنوعي«دموکراسيپايادار»درايارانساخن
گفت.يكيازمهمترينچشماندازهایحاصلهازجهانيشادن،ترديادنسابتباهمفااهیم
سنتيدورانمدرنازقب یلاتوپیااوايادئولوژیاسات.دردهكادهکوچاکجهاانياماروز
انسانهاسعيميکنندمسائليراکهباآندرگیرهستندازرهگاذرتشاكیلجماعااتحال
سازند.اکنونجامعاهودولاتدراياراندرحاالناوعيگاذارازمشاروعیتفلسافيباه
مشرعیتابزاریهستند(.غفورزادهورنو)587:5388،
 .42چالش اجتماعي اعتیاد در ايران

وضعیتاعتیاددرجمهوریاسالميايراندارایشرايطنامناسبياست،آمارهایرسمي
نشانميدهدکهدرحالحاضردرکشور،ياکمیلیاونو377هازارمعتاادداردوسااالنه
بیشاز777تنموادمخدرمصرفميشودکهالبتهآمارهایغیررسميرقميبیشازايان

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده353/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

رانشانميدهد.همچنینطي7سالگذشتهروزانه27نفرمعتادبهجمعیتمعتادانکشاور

اضافهشدهوبراساستحقیقاتانجامشدهموادمخدربهتنهاييباین63تاا67درصاداز
جرائمودستگیریهارابهشكلمستقیموغیرمستقیمبهخوداختصاصدادهاست.

همچنیندرگزارشيکهتوسطمعاونترفاهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيدرسال
 5333درموردموادمخدروجرائمدرارتبا باآنانجامشدهبیانگرايناستکهمصارف
موادصنعتيازنیمدرصددرسال82به76درصددرسال37رسیدهاست.ازسویديگار
سناعتیادنیزکاهشيافتهوزناندرمعرضآسایببیشاتریقارارگرفتاهانادوهمچناین
معضالتبهداشتياعتیادبهويژهابتالبهايدزنیزنگرانکنندهاست.درحالحاضرمیاانگین
سنمعتادانبهحدود77سالرسیدهيعنيازحدود7327درسالهایگذشتهباه77ساال
کاهشيافتهاست(.خبرگزاریمهر)5333،
 .43چالش اجتماعي خود کشي در ايران

درجمهوریاسالميايران،خودکشيبهعنوانيكايازچاالشهاایاجتمااعيمايباشاد.
تحلیلدادههایسالنامهآماریمرکزآمارايرانطيسالهای5387الي5335نشانمايدهادکاه
25723نفر(مردوزن)درکشوراقدامبهخودکشيکردهاند.ازاينتعاداد72568نفار(ماردو
نفرزنبودهاند.

ن)فوتشدهاندوازاينتعدادفوتشدگان،تعداد 77256نفرمردو6277

ز
ايندرحالياستکهبراساسآمارسازمانپزشكيقانونيکشاوردرساالهاای5387
الي5335فوتشدگانناشيازخودکشي38635نفربودهاسات.درمقايساهآماارفاوت
شدگاندراثرخودکشيکهازسوینیرویانتظاميارائهشدهباآماراعاالمشادهازساوی
نفررانشانميدهد.

سازمانپزشكيقانونيکشورتفاوتفاحشداردواختالف55773
 .41چالش اجتماعي حاشیه نشیني در ايران

وضعیتحاشیهنشینيدرايرانبرایاساسآمارهایموجاود،رونادفزاينادهایداشاته
استبهطوریکهبراساسآمارهایاعالميازسویمسائوالنکشاوریوضاعیتحاشایه
نشینيدرکشوردارایوضعیتپیشروندهونامناسبيبودهاست،بنابهگفتهمعاونتوسعه
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روستاييومناطقمحرومرئیسجمهوردرطيسال،5337متوسطآمارحاشایهنشاینيدر
کشوربینهشتتا55درصدميباشد.کهدرچابهار67درصد،اهواز37درصادوتبرياز
33درصدحاشیهنشینيوجودداشتهوهمچنین67درصدازحاشیهنشاینهاایتهارانرا
دهندکهبهاينمناطقمهاجرتکردهاند(.خبرگزاریايرنا،سال)37


هاتشكیلمي

روستايي
همچنینبنابهگفتهوزيرکشوردرسال،5337حدود55میلیونحاشایهنشایندر
کشوروجودداردکهدرحادود 22هازارهكتاارشاامل7هازارو877محلاهسااکن
هستند( .خبرگزاریمهر،سال)37
 .41چالش اجتماعي بیکاری در ايران

يكيازمولفه هایچالشزایدرساختاجتماعيايران،وضعیتبیكااریمايباشاد،
درسال  5333براساسنتايجطرحآمارگیریازنیارویکاار72/7درصادجمعیات57
سالهوبیشتردرکشورازنظراقتصادیفعالمحسوبمي شوند.نرخبیكاریدرمیاناين
گروهجمعیتي 57/6درصدبودهکهنرخبیكاریمردان8/8درصد،زناان53/2درصادو
نرخبیكاریکلدرنقا شهریوروستاييبهترتیاب55/6درصادو2/3درصادباوده
است.
همچنیندرسال5333نرخبیكااریجمعیاتفعاال57-72ساالهو57-73ساالهباه
ترتیب77/7و75/3درصدبودهاست.درساال5333توزياعنسابيشااغالن57ساالهو
بیش تردرساهبخاشعمادهفعالیاتاقتصاادیعباارتاساتاز52/3درصاددربخاش
کشاورزی33/8،درصددربخشصنعتو28/3درصدبخشخدماتکاهايانمیازاندر
بخشهایخصوصاي،عماوميوساايرباهترتیاب56/3،83/5و./.درصادبارآوردشاده
است(.سالنامهاماریايران)587-772:5333،
 .46چالش اجتماعي فقر و کاهش وضعیت رفاهي جامعه در ايران

يكيازشاخص هایوضعیتمعیشتيورفاهيجامعه،تعدادافرادمشمولدريافات
خدماتامدادیمعیشتيازسوینهاد هایامدادرسانمي باشاد.مطاابقآماارموجاود،

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده357/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

تعدادخانوارهایموردحمايتکمیتاهاماداداماامخمیناي()درساال5333باالغبار
  5883727موردبودهاستکهاينمیزاندرسال  5627327خانواربودهاسات(  .ساالنامه

آماریايران)783:5333،
همچنیندرسال،5333متوسطهزينههایخالصسااالنهياکخاانوارشاهری732/3
میلیونريالبوده(درسال،87متوسطهزينههایخانوارشهریبرابر62/786میلیونرياال
درصدرانشانميدهد.

بودهاست).کهنسبتبهسالگذشتهافزايشبهمیزان52

مدل مفهومی رابطه چالش اجتماعی و امنيت اجتماعی
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بررسی عوامل و روندهای موثر چالش های اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در 8۶
سال آینده
برایاحصاءعواملوروندهایموثربرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر
57سالآيندهازرو کمي(پیمايشي)وبابهرهگیریازابزارپرسشنامهصاورتگرفتاه
است.
پرسشنامهطراحيشدهدراينتحقیقازنوعبستهبودهکهدرآن،هر کدام از سواالت
يک متغیر ترتیبي بوده و در طیفلیكرتدردوجهتوضعموجودووضعمطلوب ،اندازه
شدهاند.بررسيپايايياينپرسشنامهنیزبابهرهگیریازرو
گیری 

آلفاای کرونبااخ،و

بررسيرواييآنباسنجشمحتواييصورتگرفتهاست.
همچنینجامعهنمونهآماری،باشایوههدفمنادغیارتصاادفي،مشاتملبار23نفاراز
صاحبنظرانحوزههایاجتماعيوآيندهپژوهيازنهادهاایمارتبطکشاورانجاامگرفتاه
است.
تجزيه و تحلیل کمي مشاهدات
دربخشکميتحقیقحاضر،ابتدااطالعاتحاصلازپرسشنامههااساتخراجگردياده،
سپسکلیهاطالعاتبااستفادهازنرمافزارهایآمااریSPSS.22ماوردتحلیالقارارگرفتاه
است.درمرحلهبعدتحلیلآماریاستنباطيبابهرهگیریازتكنیاکهاایمقايساهزوجاي
موردتجزيهوتحلیلقرارميگیرند.
آمار توصيفی
دربررسيشاخص هایتوصیفينظیر  فراوانيپاسخدهيدرطیف منتسب،میانگین
وانحرافمعیاربرایکلیهسواالتتحقیاق،جداگاناهدر  2وضایعتتااثیربارامنیات
اجتماعي،کنترلازسوینظام،وضعموجودووضاعمطلاوبماوردبحاثمشاخص
گرديدهاند.

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده352/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

دربررسيوضعیتارتباطيگويههاباامنیتاجتمااعينظاامتحصایلگردياد،تماامي
گويههابانسبتهاوضرايبمتفاوتبرامنیتاجتماعيتاثیردارد،ولیكنتنهاچالشايکاه
ازنظرتماميپاسخدهندگان(577/7درصد)برامنیتاجتمااعيتاثیرگاذاراساتبیكااری
ميباشد.بعدازاينچالشاعتیادوطالقبا32/2درصددررتباهدوممايباشاند.کمتارين
درصدفراوانينیزبهترتیبمربو بهتغییرترکیبسانيوجمعیاتشاهریروساتاييباا
72/5درصدونامناسبوناموزونباودنتحصایالتوهمچناینتغییارترکیابساكونت
شهریروستاييبهطوربرابرهريکبا67/7درصدميباشد.
درخصوصقابلکنترلبودنهريکازچالشهایاجتماعيتوسطنظامنیازمالحظاه
ميشودچالشبیكاریازنظراکبريتپاسخدهندگان(32/2درصاد)ازساوینظاامقابال
کنترلميباشد.بعدازاينبوروکراسيوآشفتگيهایسازمانيوارتباطيبا32/6درصددر
رتبهدومواعتیادبا37/7درصددررتبهسومميباشند.کمتريندرصادفراواناي(کمتارين
میزانکنترلتوسطنظام)نیزبهترتیبمربو باهتغییارترکیابسانيوجمعیاتشاهری
روستاييوتغییرگروهمرجع،هريکبا25/8درصدوسپستارويجساكوالريزمباا23/7
درصدميباشد.
درخصوصمیزانتوجهبههريکازچالشهایاجتماعيدرسیاستگذاریهاینظاام
(وضعموجود)تحصیلميگرددکهچالشجرايموبزههاایاجتمااعيباامیاانگین(3/72
درصد)دارایباالترينتوجه،سپسبیكاریواعتیادبامیاانگین(3/77درصاد)مايباشاد.
کمترينمیانگیننمره(کمترينمیزانتوجه)نیازباهترتیابمرباو باهشاكافنساليباا
میانگین(7/57درصد)،سپستغییرماهیتشاهروندیباامیاانگین(7/72درصاد)وتغییار
درصد)ميباشد.

گروههایمرجعبامیانگین(7/37

همچنیندرخصاوصمیازاناهمیاتهارياکازچاالشهاایاجتمااعيدرسیاسات
گذاریهاینظام(وضعمطلوب)مالحظهميشودچالشبیكاریبامیانگین(2/37درصاد)
دارایباالتريناهمیت،سپسفقروکاهشوضعیترفاهيجامعهبامیانگین(2/57درصد)
واعتیادبامیانگین(3/37درصد)ميباشد.کمترينمیانگیننمره(کمتارينمیازاناهمیات)
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نیزمربو بهفمنیسمباامیاانگین(7/37درصاد)،ساپستغییارترکیابساكونتشاهری
روستاييبامیانگین(3/57درصد)ونامناسبوناموزونبودنتحصیالتبامیانگین(3/57
درصد)ميباشد.

آمار استنباطی
دراينبخشبااستفادهازآزمونهایمناسبآماریبهتجزيهوتحلیلمتغیرهایتحقیق
پرداختهايم.
 . 4آ مون مقايسه وجي شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب سواالت تحقیق

برایآزمونمقايسهمیانوضعموجودومطلوبهريکسواالتپرسشنامهبهصاورت
تکبهتکازآزمونمقايسهزوجيناپارامتریويلكاسكوناستفادهگرديدهاست.
تماميآزمونهایزوجيمقايساهشاكافوضاعموجاودومطلاوبمعنايدارهساتند
()sig>7/77وشاكافمنفاايومعنااداریبااینمیازاناهمیااتومیازانتوجااهفعلايبااه
چالشهایاجتماعيوجوددارد.درهمینراستا،بیشترينمیانگیناختالفوضعمطلوبو
موجودمربو بهگويههایبیكاری،شكافدولات–ملات،توساعهنااموزوناجتمااعيو
واگراييارزشيهريکبامیانگیناخاتالف5/777باودهوکمتارينمیاانگیناخاتالفباه
ترتیبمربو بهگويههایفمنیسمبامیانگین،7/327نامتناسبوناموزونبودنتحصیالت
درجامعهبامیانگین،7/267جرائموبازههاایاجتمااعيوتغییارترکیابسانيوجنساي
ميباشد.
جمعیتهريکبامیانگین 7/778
 .2بررسي نرمال بودن تو يع متغیرهای اصلي تحقیق

قبلازبررسيوضعیتمتغیرهایاصليتحقیقوهمچناینمقايساهزوجايمتغیرهاای
اصليتحقیقي عنيانسجاماجتماعي،نظماجتمااعيوتغییاراتاجتمااعيدردووضاعیت
موجودومطلوب،بهبررسينرمالبودنتوزيعاينمتغیرهابااساتفادهازآزماونشااپیرو-
ويلکپرداختهايم.

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده353/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

بهدلیلاينكهسطحمعناداریآزمونشاپیرو-وبلکبرایمتغیرهایتحقیقدروضعموجاود
بزرگتراز 7/77است،فرضصفرتائیاد،وادعااینرماالباودنتوزياعايانمتغیرهااپذيرفتاه

ميشود.امادرموردوضعمطلوبتنهامتغیرتغییراتاجتماعيدارایتوزيعنرمالميباشد.

 .3بررسي وضعیت متغیرهای اصلي تحقیق در وضع مطلوب و وضع موجود

بهمنظوربررسيوضعیتمتغیرهایتحقیقيعنيانساجاماجتمااعي،نظاماجتمااعيو
تغییراتاجتماعيدردوحالتموجودومطلاوبازآزماونفارضآمااریمیاانگینياک
جامعهيابهعبارتيازآزمونTيکنمونهای5استفادهگرديدهاساتکاهدرواقاعتفااوت
بینمیانگیننمونهموردبررسيرابايکمقدارمفروضموردآزمونقرارميدهد.البتاهدر
موردمتغیرهایانسجاماجتماعيونظماجتماعيدروضعمطلوبباتوجهبهنرمالنباودن
توزيعمشاهداتازمعادلناپارامتریآزمونيعنيآزمونويلكاسكونتکنمونهایاساتفاده
شدهاست(.باتوجهبهاينكهتماميسواالتپرسشنامهبهصورتمستقیمطراحيشادهاناد،
میانگینبهدست آمدهدربازهيکتاسهبهمعنایکموبسیارکمودربازهبیشاترازعادد
سه،بهمعنایوضعیتزيادوخیليزيادميباشد).
نتیجهآزمونتيبرایمتغیرهایانسجاماجتماعي،نظماجتماعيوتغییراتاجتماعيدر
حالتموجاود(میازانتوجاه)معنايداراسات(.)sig>7/77وازنظارپرساششاوندگان
وضعیتسهمتغیرانسجاماجتماعي،نظماجتماعيوتغییراتاجتماعيدروضعیتموجود
(میزانتوجه)درحالتنامطلوبيقراردارد.
ازسویديگر،نتايجآزمونتيبرایمتغیرانسجاماجتماعيوآزمونهاایويلكاکساون
برایمتغیرهاینظماجتمااعيوتغییاراتاجتمااعيدرحالاتمطلاوب(میازاناهمیات)
معنيداراست(sig>7/77وازنظرپرسششاوندگانساهمتغیارانساجاماجتمااعي،نظام
اجتماعيوتغییراتاجتماعيدروضاعیتمطلاوب(میازاناهمیات)درحالاتبسایارباا
اهمیتواثرگذارقراردارند.

1. One Sample Test
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 .1آ مون مقايسه وجي متغیرهای اصلي

برایآزمونمقايسهمتغیرهایاصليتحقیقيعنيانساجاماجتمااعي،نظاماجتمااعيو
تغییراتاجتماعيدردووضعموجودومطلوبازآزمونهاایتايزوجاي(بارایمتغیار
تغییااراتاجتماااعي)وويلكاکسااونزوجااي(باارایمتغیرهااایانسااجاماجتماااعيونظاام
اجتماعي)استفادهگرديدهاست.نتايجنشانميدهدآزمونهامعنيدار( )sig>1/77بودهو
باالتريناختالفبهترتیبمربو بهانسجاماجتماعي(بامیانگین،)5/578نظماجتماعي(با
)ميباشد.
میانگین)7/322وسپستغییراتاجتماعي(بامیانگین 7/267
 .1رتبهبندی متغیرهای اصلي

باتوجهبهجدول5آزمونهایفريدمنانجامشادهباررویمتغیرهاایاصاليتحقیاق
يعنيانسجاماجتماعي،نظماجتماعيوتغییراتاجتماعيدردوحالتموجاودومطلاوب
معنيدارميباشند.باتوجهبهمیانگینرتبهمتغیرهادروضعمطلوبباالترينرتبه(بیشترين
میزاناهمیت)مربو بهانسجاماجتماعيوپايینترينرتبه(کمترينمیزاناهمیت)مرباو 
بهنظماجتماعيمي باشد.دروضعموجودنیزباالترينرتبه(بیشترينمیزانتوجه)مرباو 
بهتغییراتاجتماعيوپايینترينرتبه(کمترينمیازانتوجاه)مرباو باهنظاماجتمااعي
ميباشد.

جدول  :8ميانگين رتبه متغيرهای اصلی در وضع مطلوب و موجود
متغیرهای اصلي

وضع مطلوب

وضع موجود

انسجاماجتماعي

7/77

5/83

نظماجتماعي

5/67

5/27

تغییراتاجتماعي

7/57

7/27

نتیجهآزمونفريدمن

sig=7/752

sig=7/775

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده375/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

سناریوهای چالشهای اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در افق  8۶ساله
برایارائهساناريوهایچاالشهاایاجتمااعينظاامدر57ساالآينادهازرو عادم
قطعیتهایبحرانياستفادهگرديدهاست.دراينرو ،ازعوامليکههمزمان،هامدارای
اهمیتباالييبودهوهمدارایعدمقطعیتباشند،استفادهميگردد.بارایايانمنظاورالزم
است،ابتدافهرستيازعواملوپبشرانهاتهیهوضمنرتیهبندیآنها،دوياساهعامالياا
قطعیتراداراباشاند،انتخااب

روندیکهبیشازديگراناهمیتداشتهويابیشترينعدم
هایانتخابشدهارائهميگردد.


گردند.سپسسناريوهامتناسبباعدمقطعیت

مي
تحليل ماتریس روابط بين متغيرها برای احصاء عدم قطعيتهای بحرانی
برایبررسيماتريسروابطبینمتغیرهاازرو میکماکدرجهاتاحصااءعادم
قطعیتهایبحراني استفادهشدهاست(.بااستفادهازنرمافزار)MicMacبراياناسااس،
ارتبا دوبهدوی 53عاملوپیشران،بابهرهگیریاز 73عاملشناساييشدهدرمرحله
روند شناسي(برخيازعواملبايكديگرادغامشده اند).ازطريقپرسشنامهماوردنظار
خواهيازجامعهخبرگيقرارگرفتهاست(.درپرسشنامهاهمیاتوتااثیرگوياههااباا
نمراتمندرجدرسطروعدمقطعیت هایبحرانيباانماراتمنادرجدرساتونپرساش
نامه)گويه هایدارایارتبا زيادبايكديگرباعدد، 3ارتبا متوسطبااعادد،7ارتباا 
کمباعدد،5بدونارتبا باعدد 7وارتبا هارگوياهبااخاود صافردرنظارگرفتاه
ميشود.
متغیرهایموجوددرماتريسنیزبهترتیبباکدهای5تا53درخروجيهاعبارتند
از:شكافهويتي،آسیبهاای اجتمااعي،تحاوالت جمعیتاي،شاكافدولات-ملات،
واگراييارزشيو هنجاری،افزايشجنبشهاینويناجتمااعي،فقاروافازايشتضااد
طبقاتي،بوروکراسياداریوافزايشفساد،کاهشنقشاجتماعي ديان،تغییارماهیات
شهروندی،ناموزونبودنزيستگاه اجتماع،فمنیسم،عدمتعادلوتناسبنقاشهاای
اجتماعي.
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ماتریس تاثيرات ﻏير مستقيم
درماتريستاثیراتغیرمستقیممالکتحلیلازماتريستااثیراتمساقیمبااتكرارهاای
شود.بااستفادهازجمعهاایساطریوساتونيايانمااتريسدوعامالو

فراوانساختهمي
پیشراناصليکهدارایبیشترينتاثیرگذاریوعدمقطعیتهستند،شناساييميشوند.


© LIPSOR-EPITA-MICMAC

13 : Var13

12 : Var12

11 : Var11

10 : Var10

9 : Var09

8 : Var08

7 : Var07

6 : Var06

5 : Var05

4 : Var04

3 : Var03

2 : Var02

706
828
681
778
869
597
923
789
713
734
710
538
702

501
612
492
567
647
445
669
556
545
536
512
376
538

672
803
659
772
859
586
921
741
730
727
668
512
710

712
857
676
777
878
614
933
799
729
730
727
536
734

713
854
681
761
864
606
924
816
702
729
730
545
713

738
892
723
856
955
646
998
800
816
799
741
556
789

886
1086
875
978
1126
778
1140
998
924
933
921
669
923

586
700
554
650
713
490
778
646
606
614
586
445
597

846
1029
790
916
1010
713
1126
955
864
878
859
647
869

740
922
713
794
916
650
978
856
761
777
772
567
778

651
791
604
713
790
554
875
723
681
676
659
492
681

810
942
791
922
1029
700
1086
892
854
857
803
612
828

1 : Var01

جدول  :۹ماتریس تاثيرات ﻏير مستقيم

654
810
651
740
846
586
886
738
713
712
672
501
706

Var01
Var02
Var03
Var04
Var05
Var06
Var07
Var08
Var09
: Var10
: Var11
: Var12
: Var13



جدول  :9مجموع سطر و ستون ماتریس تاثيرات ﻏير مستقيم
Total number of
columns
9215
11126
8890
10224
11502
7965
12237
10309
9638
9702
9360
6996
9568
274



Total number of
rows
9215
11126
8890
10224
11502
7965
12237
10309
9638
9702
9360
6996
9568
274

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10
11
12
13

Variable

N°

Variable01
Variable02
Variable03
Variable04
Variable05
Variable06
Variable07
Variable08
Variable09
Variable10
Variable11
Variable12
Variable13
Totals

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده373/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

باتوجهبهنتیجهبدستآمدهازتحلیلمذکور،باالترينعدمقطعیتبهترتیابمرباو 
بهعامل«فقروافزايشتضاادطبقااتي»(کاد)2وساپسعامالهاای«واگرايايارزشايو
هنجاری»(کد)7و«آسیبهایاجتماعي»(کد)7ميباشاند.نمودارهاای5و7باهخاوبي
مطلببیانشدهرانشانميدهند.

نمودار  :8تاثيرات ﻏير مستقيم متغيرها

نمودار :۹گراف تاثيرات ﻏير مستقيم متغيرها
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سناریوهای ساخت اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در افق  8۶سال آینده
سناريوهاازتقاطعمیانعدمقطعیت هایبحرانايشاكلگرفتاهاسات.باهايانترتیاب
آنگونهکهدرنمودارزيربیانشدهاست،ميتوانبه2سناريواشارهکرد.هرچنددراصال
8سناريووجوددارد،اما2سناريواحتمالتحققبااالتریدارناد،کاهدرشاكلزيارآماده
است.

نمودار  :9سناریوهای چالشهای اجتماعی



بر این اساس ،چهار سناریوی احتمالی و ممکن ساخت اجتماعی جمهوری اسگالمی
ایران در  8۶سال آینده مشتمل بر سناریوهای ذیل میباشد.
سناريو:5تداوموضعموجود
سناريوی:7ناهمگنيوناموزونيساختاجتماعي(افزايشبرخيازچالشهاوکااهش
برخيديگرازچالشها)
:کاهشوتعديلچالشهایاجتماعي

سناريوی3
:بروزبحرانهایاجتماعي

سناريوی2

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده377/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

راهبردهای مدیریت چالش های اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در  8۶سال آینگده
مبتنی بر سناریوی مطلوب
تدوينراهبردهایمديريتچاالشهاایاجتمااعيجمهاوریاساالمياياران،بارپاياه
سناريوهایاحتماليوممكنشناساييشده،مبتنيبرعدمقطعیتهایاحصاءشدهصورت
گرفتهاست.باتوجهباهاينكاه،ساناريویمطلاوبنظاام«تعاديلوکااهشچاالشهاای
اجتماعي»ميباشد.وازسوييمهمترينعدمقطعیاتهاایتااثیرگاذاردرجهاتنیالباه
سناريویمذکورشاملسهکالنروند؛«فقروتضادطبقاتي»«،واگراييارزشيوهنجااری»
و«همچنینافزايشآسیبهایاجتماعي»ميباشد.لذاراهبردهایتدوينشدهميبايستبر
پايهمديريت،تعديلوبهینهسازیوضعیتسهعاملمذکورقرارگیرد.
همچنینبهجهتانتخابراهبردهایمناسبدرجهتنیالباهساناريویمطلاوب،از
رو تونلباد،وبابرگزارینشستخبرگيبامتخصصاناينحوزه،راهبردهاایتادوين
شدهموردارزيابيوسنجشکیفيقرارگرفتهونتیجتاراهبردهایذيلپیشنهادگرديد.

راهبردهای کالن
راهبرد اول :تحكیم،تقويتوتعمیقباورهایدينيومبانيهويتاسالمي-ايرانيدر
جامعه
تقويتوشتابزاييکارکردهایتوسعهاقتصادیکشوردرجهتافازايش

راهبرد دوم:
اشتغالپايداردرجامعهوارتقاءسرانهمليورفاهيخانوادهها
راهبرد سوم:کاهشزمینههایانحرافرفتارهایفردیواجتماعيدرجامعهباافازايش
يقوانینانتظامبخشوانجامحمايتهایاجتماعيازافرادآسیبديده

اثربخش
راهبرد چهارم :افزايشدامناهوگساترهامیادونشاا اجتمااعيدرجامعاهوکااهش
زمینههایياسوافسردگيفردیواجتماعي

راهبرد پنجم :بهبودوضعیتتوزياعمناابععماوميدرجامعاهوحماياتاجتمااعيو
دهکهایدرآمدیپايینجامعه
اقتصادیاز 
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راهبرد ششم :طراحينظاممواجاههوشامندانهوغیارانفعااليبااجرياانفرهنگاي–
اجتماعيغرب
راهبرد هفتم :ساختارسازیهاینهادیدرساختاجتماعيوفرهنگيجامعهدرجهت
هایجامعهپذيریوهنجارپذيریاجتماعي(نهادسازهایهایمردمپايه)


ارتقاءمولفه
راهبرد هشتم:طراحينظامماديريتالگوهاایفرهنگايوارزشايجامعاهوراهباری
توزيعومصرففراوردههایفرهنگي

فرايندهایتولید-
نتیجه گیری
روندشناسيکارکردهایساختاجتماعيجمهاوریاساالميايارانپاسازساالهاای
جنگتحمیلي،گويایوجودچالشهاييدراينحوزهميباشد.ايانچاالشهااباالحااظ
هایداخليوخارجيمنجملهروندتوسعهایکشاور،دورانگاذاروفراينادهاای

پیشران
جهانيشدن،حاوی73چالشاحصاءشدهدرذيلمولفههایکالننظماجتماعي،انساجام
اجتماعيوتغییراجتماعيبوده،ومطابقبامدلمفهوميتحقیق،اثرگذاربرثباتاجتماعي
ومتعاقباامنیتاجتماعينظامميباشند.

تحلیلروندهاوعواملموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاساالمياياراندرافاق57
سالآينده،نشاندهندهوجودشكافبینوضعموجودومطلوبروندهاوعواملماوثرو
نیزکالنروندهایساختاجتماعيجمهوریاسالمياياراندر57ساالآينادهمايباشاد.
رتبهبندیمتغیرهایاصلي(سهگانه)دروضعموجودومطلاوبنشاانمايدهادکاه؛در
وضعمطلاوببااالترينرتباه(بیشاترينمیازاناهمیات)مرباو باهانساجاماجتمااعيو
پايینترينرتبه(کمترينمیزاناهمیت)مربو بهنظماجتماعيميباشد.دروضاعموجاود
نیزباالترينرتبه(بیشترينمیزانتوجه)مربو باهتغییاراتاجتمااعيوپاايینتارينرتباه
(کمترينمیزانتوجه)مربو بهنظماجتماعيميباشاد.ازساویديگار،ساناريوپاردازی
وضعیتچالشهایاحتمالينظامدرافقزماني57سالآينده،مطابقباساهعادمقطعیات
بحرانيشناساييشدهيعني؛«افزايشفقروتضادطبقاتي»«،واگراييارزشايوهنجااری»و

هایموثرچالشهایاجتماعيجمهوریاسالميايراندر57سالآينده372/


شناساييعواملوروند
ااااااااااامقالهپژوهشي:

«افزايشآسیبهایاجتماعي»،مشتملبارچهاارساناريواصالي؛«تاداوموضاعموجاود»،
کاهشوتعديلچالشهاایاجتمااعي»و«باروز

«ناهمگنيوناموزونيساختاجتماعي»«،
بحرانهایاجتماعي»ميباشد.باتوجهبهاينكهمطلوبترينسناريوبرایساختاجتمااعي
نظام،سناريوی«کاهشوتعديلچالشهایاجتماعي»مايباشاد،لاذاجهاتنیالباهايان
شرايط،راهبردهایمديريتچالشهایاجتماعينظامدرافقزمانيموردنظربااکاربسات
رو تونلباد،وبهرهگیریازنظراتجامعهخبرگي،موردبررسيوارزيابيقرارگرفت،
کهنتیجهآن،تدوينهشتراهبردکالنبرایمديريتچاالشهاایاجتمااعينظاامدر57
سالآينده،ناشيازترکیبراهبردهایتفكیكيارائهشدهبرایبهینهسازیهريکازعادم
قطعیتهایشناساييشدهبودهاست.
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