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 چکیده 

 

، ابتدا باید سالم و رو به رشدای در جهت دستیابی به جامعه مقدمه:

مسائل و مشکالت اجتماعی رایج در سطح کشور احصاء و مشخص گردد که کدام 

اولویت قرار دارد و باید در آن خصوص اقدام شود. با توجه مسئله در 

های موجود در تعاریف مختلف مسائل اجتماعی، تعدد به تعدد و پیچیدگی

حل و تعیین مصادیق آن در کشور، تعاریف در زمینه ارائه راه

گیرد و های متفاوتی صورت میبندی مسائل اجتماعی به شیوهاولویت

نظران اجرایی، مردم، دانشگاهیان و صاحب بندی از دیدگاهاولویت

 .تواند نتایج متفاوتی را منعکس سازدها و نهادها میسازمان

mailto:moshavergah@gmail.com


این مقاله، مستخرج ازیک طرح پژوهشی اکتشافی و توصیفی بوده و  روش:

ای( برای اجرای آن از روشهای اسنادی، پیمایش و دلفی)یک مرحله

ین تحقیق شامل مطالعه و استفاده گردیده است. مطالعه اسنادی در ا

های مقاطع تحصیالت تکمیلی و نامههای پژوهشی پایاناستخراج زمینه

های سازمانها و نهادها در حوزه پژوهشی  مرتبط با مسائل اولویت

ترین مسائل اجتماعی از دیدگاه باشد. جهت دستیابی به مهممیاجتماعی 

هایی صورت وزه مصاحبهاساتید دانشگاهی با تنی چند از صاحبنظران این ح

ترین مسئله ای(، ، مهمپذیرفت و با استفاده از روش دلفی )یک مرحله

ترین اجتماعی از دیدگاه آنان نیز  احصاء گردید ودستیابی به مهم

مسائل اجتماعی از دیدگاه مردم، از طریق انجام پیمایش در شهر تهران 

ها و نامهکلیه پایانصورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 

سال و باالتر  18های پژوهشی مرتبط با مسائل اجتماعی، شهروندان طرح

گانه شهر تهران و صاحبنظران و اساتید دانشگاهی این  22مناطق  ساکن

 حوزه بودند که پنج الی پانزده نفر از آنان انتخاب شدند. 

ی از جمع  ترین مسئله اجتماعکه مهمست نتایج حاکی از آن ها:یافته

نظرات صاحبنظران، فروپاشی سرمایه اجتماعی؛ از دیدگاه شهروندان 

با توجه به دغدغه و موضوع مورد مطالعه دانشجویان  ،تهرانی، بیکاری

های سازمانها و نهادها در حوزه و اولویت در مقاطع تحصیالت تکمیلی

اعتیاد است. با لحاظ نمودن وزن پژوهشی مرتبط با مسائل اجتماعی 

الذکر، های فوقبندی شده در هر یک از گروهپانزده مسئله اولویت

ترین مسائل اعتیاد، بیکاری و فروپاشی سرمایه اجتماعی به ترتیب مهم

 اند.اجتماعی کشور مطرح گردیده

موضوعی که باید در خصوص نتایج این مقاله توجه داشت اینست که  بحث:

مسائل از دید مردم، صاحبنظران ترین های پیشین به ارائه مهمهدر پروژ

ها نامهها و پایانو کارشناسان یا نتایج حاصل از فراتحلیل پژوهش

اند ولی از جمع زوایای مختلف)دیدگاه صاحبنظران، مردم،  پرداخته

های پژوهشی های انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی، اولویتنامهپایان

مسائل اجتماعی صورت نگرفته  بندیها و نهادها و ...( اولویتسازمان

بندی مسائل است. وجه تمایز مقاله حاضر متمرکز شدن  همزمان بر اولویت

اجتماعی کشور با مراجعه به افکار عمومی، نظر اساتید ذیربط، 

ها و نهادها در این حوزه های پژوهشی سازمانها و اولویتنامهپایان

 بوده است.

 ،بندیاولویتمسئله اجتماعی، واژگان كلیدي: 

 فروپاشی سرمایه اجتماعی، اعتیاد

 مقدمه

در  ،مسئلهدر اولین گام  پس از شناخت و درک همه جانبه از 

ابتدا بایددد ای عاری از هرگونه آشفتگی، جهت دستیابی به جامعه



مسائل و مشکالت اجتماعی رایج در سطح کشور احصاء و مشخص گددردد 

دام باید در آن خصوص اق که کدام مسئله در اولویت قرار دارد و

هایی کدده در عرصدده . با توجه به ابعدداد متعدددد و پیچیدددگیشود

مسددائل اجتمدداعی و شددناخت آن نهفتدده اسددت، اجددرای تحقیقددات 

بتواند بخشی از نیازهای موجددود در عرصدده فهددم،  ای کهکاربردی

و سپس با مراجعه به افکار را مرتفع ساخته مسئله درک و شناخت 

مسددائل  ،و دانشددگاهیاناجرایددی نظران احبعمددومی ، نظددرات صدد

در نقددش مهمددی اولویت بندی نماید، احصاء و اجتماعی موجود را 

 .خواهد کردایفا ای با مسائل و مشکالت کمتر دستیابی به جامعه

در و  هیچ تعریف جهانی ثابددت و مطلقددی از مسددئله اجتمدداعی

( problem social) خصوص آنکه چگونه وضعیتی به عنوان مسئله اجتمداعی

با ترکیبددی را مسائل اجتماعی  ،برخیشود، وجود ندارد. تلقی می

که در جوامع مختلددف و  کننداز معیارهای عینی و ذهنی تعریف می

ه و در زمانهددای مختلددف متفدداوت های مختلف جامعددافراد و گروه

مسددئله  بدده طددور مشددابهبرخددی  (.3: 2011مونی و دیگددران،اسددت)

کدده بخشددی از جامعدده آنددرا بددرای دانند میوضعیتی  را اجتماعی

اعضای جامعه مضر دانسته و نیازمنددد درمددان و ارائدده راهکددار 

دانیلدین (. 25: 2011برای حدل آن بدانندد)کورنبلوم و دیگدران، 

اعتقاد دارد شاخصهای عینی بددرای درک مسددائل اجتمدداعی  ،لوزیک

یدک  تر در نامیددنالزم هستند ولی کافی نیستند. به عبارتی دقیق

له اجتماعی، معیارهای اخالقی و به تبددع آن ئشرایط به عنوان مس

مسئله اجتمدداعی را دیگر برخی  .قضاوتهای اخالقی تاثیرگذار است

کنند. به عبارت دیگر مسددائل در تمایز با مسئله فردی تعریف می

اجتماعي، وضعیتها و عللی هستند که راه حلي بیرون از افراد و 

از نظددر  (.4: 2006ارنددد. )الور و الور، خددود د محددیط بالواسددطه

رایت میلز، یک مسئله فردی ممکن است یک مسئله اجتماعی نیددز سی

باشد در صورتی که شماری از افراد بر اثر شرایط اجتماعی خاصی 

بدا  نیز (. جیمز کرون22: 1390چنین مشکلی را تجربه کنند) کرون،

کند: را اینگونه تعریف میبندی مباحث مختلف مسئله اجتماعی جمع

آید که مردم بدده صددورت ذهنددی یک مسئله اجتماعی وقتی پیدید می

درک کنند و در تجربه مشاهده کنند که وضعیت اجتماعی خاصددی در 

ای و جهانی باعث به وجود آمدددن مسددائل فددردی سطح محلی، جامعه

اند، در این حالت این وضعیت خاص به عنوان مسئله اجتمدداعی شده

  .(23شود)کرون، پیشین: ظر گرفته میدر ن

شده از سوی صاحبنظران تعاریف مطرحپراکندگی علیرغم تعدد و 

و همچنین تعاریف مطروحه در رویکردهای مختلف در خصوص مسئله 

ای خاص تعریفی مبتنی بر مؤلفه توان درست است که نمیاجتماعی 

یشترین هایی را با توجه به بویژگیتوان  ارائه داد، اما می



به شرح ذیل استناد صاحبنظران در تعریف از مسئله اجتماعی، 

 ارائه کرد:  

مغایر با ارزشهای تعداد زیادی از افراد جامعه و  -1

 تهدیدکننده آنها

 اعتقاد و آمادگی جمعی جهت اقدام برای ارائه راه حل  -2

 اقتصادی، اجتماعی، هایناظر بر عملکرد نامناسب نظام -3

 سیاسی   و فرهنگی

 بودن به زمان و مکانوابسته -4

 موثر در کاهش کیفیت زندگی -5

 ناشی از وجود عدم تعادل در ساختار جامعه -6

 پدیده ای در سطح کالن  -7

 فراتر رفتن آن از حد معین -8

 مانع تحقق اهداف جامعه -9

 جامعه  افراد برای روانی و جسمی صدمات پدیدآورنده -10

 مند  تاریخ و مستمر ای پدیده -11

 موجب اختالل در نظام اجتماعی  -12

 مسئول دانستن فرد یا سازمانی خاص برای حل پدیده -13

 نامطلوب انگاشتن به لحاظ عینی و ذهنی  -14

 جمعی و غیرفردی بودن -15

 جامعه  در افراد عملکرد و انتخاب حاصل -16

 انسانی  عوامل متقابل کنش و تعامل حاصل -17

 شده  پذیرفته اهداف و جامعه اهداف بین شکاف از ناشی -18

شده سه ویژگی مغایربودن پدیده با های مطرحاز بین ویژگی

ارزشهای تعداد زیادی از افراد جامعه، وجود اعتقاد و آمادگی 

جمعی جهت اقدام برای ارائه راه حل و ناظر بر عملکرد نامناسب 

سیاسی بودن پدیده از  و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هاینظام

سوم مطرح شده  بیان کننده  اهمیت بیشتری برخوردارند. ویژگی

ای بیرون از فرد بوده این مطلب است که مسئله اجتماعی پدیده

حل باید اصالحات سیستمی صورت گیرد و فقط لذا برای ارائه راه

 . (1394)موسوی، با اصالح در سطح فرد مسئله حل نخواهد شد

 شددود.حل نیز دیددده میاین تعدد تعاریف در زمینه ارائه راه

های ارائه شده برای کاهش مسائل اجتماعی نیز در دو سطح راه حل

حلهایی کدده بددر تغییددرات فددردی اسددتوارند و راه»شود: مطرح می

(. 155: 1388لوزیدک،«)آنهایی که متوجه سیاسدتهای عمدومی هسدتند

مروری بر تحقیقات و مطالعددات انجددام شددده در حیطدده موضددوعات 

رائه شده راهکارهایی دهد که غالب راهکارهای ااجتماعی نشان می



است که بر تغییرات فردی استوارند. شاید این موضوع را بتددوان 

ناشی از اختالف میان آسیبهای اجتماعی و مسائل اجتماعی و توجه 

ریزان بدده حیطدده آسددیبها و ندده محققین، سیاستگذاران و برنامه

 مسائل اجتماعی دانست.  

داشتن چددارچوبی با توجه به پیچیدگی تعریف مسئله اجتماعی، 

که در آن چارچوب بتوان این مسائل را تحلیل کرد، مفید خواهددد 

شناسی چنین چارچوبی تدددارک دیددده شددده اسددت. بود که در جامعه

سددازمانی شناسددی اجتمدداعی، بیکارکردی)آسیب -رویکردهای سدداختی

های های مارکسیستی تضاد و نظریددهاجتماعی و ...(، تضاد) نظریه

زنی، اد( و کنش متقابل نمادین) نظریدده برچسددبغیرمارکسیستی تض

مراحل بلومر از مسئله اجتمدداعی، برسدداخت اجتمدداعی و ...( از 

تواننددد چددارچوب تحلیددل مسددائل جمله رویکردهایی هستند کدده می

 (.4-15اجتماعی را فراهم آورند)مونی،پیشین: 

 

 

 



 های مختلفاجتماعی در دیدگاهحل مسائل مقایسه، علل، شرایط و راه -1

 حلراه تأکید شرایط علت صاحبنظران تعریف مسئله رویکرد

شناسی آسیب
 اجتماعی

تخلف از انتظارات 
 اخالقی

اسمیت، سزار  سمیل
المبروزو، ویلیام 

ام. روزن فررو، کارل
 کوئیست

 پذیریناکامی در جامعه

ذاتی فرض نمودن عیب و 
ناشی -مسئله در برخی افراد

های اخالقی ویژگیاز 
افراد)نظرمتقدمان(، ناشی 

های غیراخالقی از ویژگی
 جوامع)نظر معاصران(

تأکید بر 
 اشخاص

تغییر در 
های اشخاص و ارزش

 آموزش اخالقی

 سازمانیبی

مسائل اجتماعی 
انعکاسی از عدم 

 توفیق و شکست مقررات
 هستند

رابرت ای.پارک، 
ویلیام تامس، فلورین 

 زنانیکی،

اجتماعی منجر به تغییرات 
های مختل شدن هماهنگی بخش

شود و نظام اجتماعی می
تغییرات تکنولوژیک، 

شناختی و فرهنگی نیز جمعیت
کننده به عنوان شرایط تسریع
 اندسازمانی تلقی شده

های برهم خوردن تعادل بخش
 نظام اجتماعی

تأکید بر 
 مقررات

بازگرداندن 
اجزای نظام 

اجتماعی به حالت 
 تعادل

 ضادت

وضعیتی است که با 
ها های برخی گروهارزش

که اعضای آن در کار 
تبلیغ ضرورت اقدام 
برای اصالح مسائل 

اند، سازگار موفق
 نیست

سی.فولر،ریچارریچارد
 د آر.مایرز

 هارقابت و برخورد بین گروه ها یا منافعتضاد ارزش
تأکید بر 

ها و ارزش
 منافع

توافق)مصالحه بر 
سر مجموعه 

های واالتر(، ارزش
زنی معامله) چانه
ها و معامله ارزش
به صورتی 

آزادانه( و زور) 
تسلط گروهی که 
قدرت بیشتری 

 دارند(

 کجرفتاری

مسائل اجتماعی 
انعکاس تخلف از 
انتظارات بهنجار 

 هستند

رابرت مرتن، ریچارد 
کلوارد، لوید الین، 
ادوین ایچ سادرلند، 

آر.کرسی، دانلد
 کلیناردبیمارشال

 پذیری نامناسبجامعه

فرصتهای محدود یادگیری 
های همنوایی، فرصتهای شیوه

های زیاد برای آموزش شیوه
کجروی، فرصت محدود برای 
دستیابی به اهدف مشروع، 
احساس فشار، دسترسی به 

های کجروانه تخلیه شیوه
 هیجان

تأکید بر 
 هانقش

پذیری مجدد جامعه
 و بهترین راه آن

های افزایش تماس
گروه اولیه مهم 
با الگوهای 

رفتاری مشروع و 
کاهش تماس گروه 
اولیه مهم با 
الگوهای رفتاری 

 نامشروع است

 زنیالک

واکنش اجتماعی نسبت 
به تخلفی که ادعا 

شود از مقررات یا می
انتظارات انجام 

 گرفته است

هاوارد اس.بکر، 
لمرت، امادوین
 جی. چمبلیس،ویلیام

مردم یا عوامل کنترل  توجه
اجتماعی به موضوع است زیرا 

های اجتماعی تا زمانی واکنش
که رفتار یا وضعیت اظهار 

ای به رسمیت شناخته شده
 دهدنشود، روی نمی

چسباندن انگی منفی به 
دیگری توسط فردی که دارای 

 قدرت است

تأکید بر 
های واکنش

 اجتماعی

ها و تغییر تعریف
از بین رفتن 

که از سودی 
زنی عاید الک
 شودزنان میالک

 انتقادی
وضعیتی است که از 
استثمار طبقه کارگر 

 شودناشی می

ریچارد کوئینی، 
اولین رید، ویلیام 

 جی چمبلیس
 داریجامعه سرمایه

گستره و شدت سلطه و تضاد 
طبقاتیریال آگاهی طبقه 
 کارگر و تغییرات اقتصادی

تأکید بر 
روابط 
 طبقاتی

سیاسی، فعالیت 
یابی به دست

جامعه طبقه و 
حذف نابرابری 



 اجتماعی

گرایی بر ساخت
 اجتماعی

هایی که به وضعیت
لحاظ فرهنگی، 

پردردسر، گسترده، 
قابل تغییر و 

نیازمند به تغییر 
 اندتعریف شده

آی.اسپکتور، جان
ملکوم کیتسوز، 

دانیلین لوزیک، جوئل 
 بست

های تعریف مسئله که فعالیت
هنگام تالش برای مردم به 

های خود به جبران نارضایتی
 اندآنها مشغول

شاکیان، آغازگران تعریف 
مسئله و عوامل قدیم یا 
جدید به عنوان پاسخگویان 
به مطالبات آنها برای 

 جبران هستند.

تأکید بر 
فرآیند 
 اقامه دعوی

باید در طول مدت 
فرآیند تعریف 
مسئله برخورد 
کرد )در مورد 

حل ارائه راه
 سکوت کرده است(



، تعدددد تعدداریف در با توجه به تعاریف مختلف مسددائل اجتمدداعی

بندددی تعیین مصادیق آن در کشددور، اولویتو  حلزمینه ارائه راه

بندی گیرد و اولویتهای متفاوتی صورت میمسائل اجتماعی به شیوه

توانددد می و نهادهددا هااز دیدگاه مردم، دانشگاهیان و سددازمان

تعیددین اولویددت بددرای مسددائل نتایج متفاوتی را منعکس سددازد. 

های نظری و رویکردهایی که نسبت به اجتماعی با توجه به چارچوب

تددرین ایددن گیددرد کدده مهممسائل اجتماعی وجددود دارد، صددورت می

 رویکردها از این قرارند.

ممکددن اسددت عیین اولویت براساس رویکرد ایدئولوژیک: ت -الف

ها براساس رویکرد ایدئولوژیک یا دینی در یک جامعه دینی حکومت

مسائل اجتماعی را تعریف کنند و شاید در جامعه ذهنیتددی نسددبت 

 سازی وجود نداشته باشد.به مصادیق این نوع مسئله

ت براساس رویکرد کالسیک: در این روش مددا از تعیین اولوی -ب

شان را به عنوان مسددأله ترینهمبین انبوهی از مشکالت اجتماعی م

کنیم. چون توان، وقددت و انددرژی کددافی بددرای اجتماعی تعیین می

 پرداختن به همه مسائل اجتماعی را نداریم.

ت براساس رویکرد نوین: در رویکردهای نددوین تعیین اولوی -ج

شود که افددراد یددک جامعدده بیشددترین اولویت به مسائلی داده می

در رویکردهای نوین مسائلی کدده ممکددن  انزجار را از آن دارند.

است قانونگذار به عنوان مسأله شناخته باشد. اولویددت ندددارد. 

بلکه اولویت به مسائلی داده شده که افراد یک جامعه بیشددترین 

تنفر را از آن دارند معموالً افراد اندکی در جامعه وجود دارند 

ان شدت وجدشوند که همین افراد به که مرتکب این گونه مسائل می

 کنند.جمعی افراد جامعه را تحریک می

بندی مسائل اجتماعی الزم است هددم بدده رهیافتهددای در اولویت

توجدده داشددت.  بددر اسدداس رهیافددت  2و هم رهیافتهای ذهنی 1عینی

گرا، مسئله اجتماعی از طریق کژکارکردهای جامعه و سازمان عینی

بندددی و اولویتشددود و نامناسب، ناقص و ناعادالنه آن ایجدداد می

اهمیت آن تابع شیوع و گسددتردگی عینددی آن در جامعدده اسددت. در 

گرایی(، تشددخیص مسددائل اجتمدداعی و گرایانه)برسدداخترهیافت ذهن

 پذیرد:بندی آنها با توجه به موارد ذیل انجام میاولویت

                                                             
(. رهیافت 5: 2001رومیر،«)تر استباشد، جدیهر چه مسئله در جامعه گسترش بیشتری داشته » 1

عینی، رویکردی کارکردی به مسئله  اجتماعی دارد و مسئله اجتماعی را نتیجه کژکارکردهای 

کند )کلتران و سازمان اجتماعی، تضادهای ارزشی، تضادهای نقشی و تخطی از هنجارها تعریف می

 (. )رهیافت دورکیمی(366: 2003آدامز، 

آمیز و تهدیدکننده است که آن را مسئله اجتماعی معرفی ی از یک وضعیت مخاطرهتعریف جمع» 2

(. بر این اساس مسائل اجتماعی تابع تعاریف اعضای جامعه 366: 2003کند )کلتران و آدامز، می

 از مسائل است نه وضعیت واقعی آن مسئله در جامعه. )رهیافت وبری(



 با مراجعه به افکار عمومی 

 و  قتصادی، اجتماعی، فرهنگیاهای بانفوذ از نظر نظرات گروه

 سیاسی 

 بانی خبر و گزینش برخی از این مسائل و دروازهها )رسانه

اهمیت جلوه دادن برخی از مسائل را برعهده سازی یا بیبرجسته

 (.دارند

گرایی(، بدده علددت گرایانه)برسدداختهرچنددد کدده رهیافددت ذهن»

سازگاری با ماهیت متغیر جامعدده انسددانی دارای قدددرت تشخیصددی 

توان تنها بر ادراکات اجتماعی است، نمیبیشتری درتعیین مسائل 

افراد در این زمینه تکیدده کددرد و از گسددتردگی و شددیوع عینددی 

مسائل اجتماعی فارغ بود. زیرا این ادراکات و تعاریف به ویژه 

دهی های همگددانی، بسددیار قابددل دسددتکاری و شددکلبا نفوذ رسانه

ص کدده های خدداهستند و ساخت افکار عمومی به نفع افراد یا گروه

پددذیر اسددت. لزومًا در پی منافع کلی جامعه نیستند، کامالً امکان

بنابراین برای تعیین واقعی اهمیت و اولویت مسددائل اجتمدداعی، 

شرایط عینی و ذهنی، نه به عنوان دو سر یک پیوستار بلکه باید 

به عنوان دو متغیر متعامد بر هم، در نظر گرفتدده شددوند. نددوع 

نتایج مهمددی بددرای جامعدده بدده همددراه نگاه به این دو رهیافت 

 ( .220: 1390)یوسفی و اکبری،« دارد

الگوی اول: الگوی پیوستاری شرایط عینی و ذهنی در تشخیص 

 مسائل اجتماعی

 

 

در الگوی فوق، دو وضعیت برای تشخیص اولویت و اهمیت مسائل 

گذاران بر یددک سیاستاجتماعی وجود دارد که با توجه به رویکرد 

 گیرد.شود و وضعیت دیگر مورد غفلت قرار میوضعیت تأکید می

الگوی متعامد شرایط عینی و ذهنی در تشخیص  الگوی دوم:

 مسائل اجتماعی
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وضعیت 
 ذهنی)باال((
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وضعیت 

 ذهنی)پایین(

وضعیت 

 عینی)پایین(

وضعیت 

 عینی)باال(



 

 

گذاران وجددود دارد متعامد، چهار حالت برای سیاستدر الگوی 

، بحرانی است؛ یعنی هم شرایط ذهندی و 3که در میان آنها وضعیت 

ای تأکیددد دارنددد. هم شرایط عینی بر اهمیددت و اولویددت مسددئله

ریزی بیشتری هسدتند تدا نیازمند بررسی و برنامه 4و  1های وضعیت

ینددی رفددع شددود یددا با شرایط ذهنی بهبود یابد یا با شددرایط ع

نیز وضدعیت معمدول جامعده اسدت و مسدئله  2تقلیل یابد. وضعیت 

 شود.اجتماعی محسوب نمی

های مختلددف را در بندی جامعی که همزمان دیدددگاهجهت اولویت

بندی با توجه به خود ملحوظ  داشته باشد در مقاله حاضر اولویت

شدهر گانده  22منداطق  سداکنسدال و بداالتر  18شدهروندان نظرات 

و سددازمانها  هانامهی پایانها، اساتید دانشگاهی، اولویتتهران

صددورت و نهادها در حوزه پژوهشددی مددرتبط بددا مسددائل اجتمدداعی 

 است.گرفته

 

 تحقیق    روش

اکتشافی و توصیفی بوده مستخرج ازیک طرح پژوهشی ، مقالهاین 

و برای اجرای آن از روشهای اسنادی، پیمایش و دلفی)یک 

ای( استفاده گردیده است. مطالعه اسنادی در این تحقیق مرحله

های مقاطع نامهپایانهای پژوهشی استخراج زمینهو شامل مطالعه 

های سازمانها و نهادها در حوزه اولویتتحصیالت تکمیلی و 

. جهت دستیابی به باشدمیبا مسائل اجتماعی  پژوهشی مرتبط

با تنی ترین مسائل اجتماعی از دیدگاه اساتید دانشگاهی مهم

هایی صورت پذیرفت و با چند از صاحبنظران این حوزه مصاحبه

ترین مسئله ای(، ، مهماستفاده از روش دلفی )یک مرحله

 ودستیابی بهاجتماعی از دیدگاه آنان نیز  احصاء گردید 

ترین مسائل اجتماعی از دیدگاه مردم، از طریق انجام مهم

تحقیق  جامعه آماری پیمایش در شهر تهران صورت پذیرفته است.

مرتبط با  های پژوهشیو طرح هانامهکلیه پایانشامل حاضر 

 22مناطق  ساکنسال و باالتر  18، شهروندان مسائل اجتماعی

این حوزه  و اساتید دانشگاهی و صاحبنظرانگانه شهر تهران 

 بودند که پنج الی پانزده نفر از آنان انتخاب شدند. 

 

 



 

 

 

 

 هایافته

 یافته های بدست آمده حاکی از آن است که:

  نامه کارشناسی ارشد و دکتری در پایان 1328در مجموع

زمینه موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی در بازه زمانی سال 

های مختلف کشور )دانشگاه های سراسری دانشگاهدر  1394تا  1380

های نامهو آزاد اسالمی( به انجام رسیده است. از میان پایان

درصد( در مقطع  93.9نامه )پایان 1247یافته تا سال جاری، انجام

در مقطع دکتری به درصد(  6.1نامه )پایان 81کارشناسی ارشد و 

 اجرا درآمده است.

  ای از دربرگیرنده زیرمجموعهاحصا شده مسائل اجتماعی

موضوعات مرتبط با مسائل و مشکالت اجتماعی رایج در سطح کشور 

بوده است. دسته بندی نهایی انجام شده شامل عناوین مسائلی 

از قبیل: اعتیاد، طالق، مفاسد اقتصادی، نابرابریهای 

اعتمادی اجتماعی، فقر، بیکاری، خشونت، سرقت، روسپیگری، بی

نشینی، تبعیض، مفاسد اداری، مسائل مرتبط با تماعی، حاشیهاج

اقوام، وحدت ملی، شکاف نسلی، فرار مغزها از کشور، بحران 

های زیست محیطی، کاهش نرخ جمعیت، وندالیسم، فرار از منزل، 

تکدیگری، خودکشی و قتل، کودکان خیابانی و کار، تجاوز، 

زایش سن ازدواج، کودک/همسر و سالمند آزاری، تجرد قطعی، اف

مطالعات کالن مرتبط با مسئله اجتماعی، مطالعات کالن مرتبط با 

ماعی و بیگانگی اجتماعی بوده است که از بین آنها آسیب اجت

 وانعنوان(، بیشترین عن 215درصد ) 16.30اعتیاد با 

را به خود  1394تا  1380های انجام شده در سالهای نامهپایان

توان گفت موضوع اعتیاد به عنوان یکی است و میاختصاص داده 

از فراگیرترین مسائل و معضالت اجتماعی حال حاضر کشور، از 

پس  جانب جامعه دانشگاهی مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

عنوان( در جایگاه دوم قرار  185درصد ) 14.15از آن طالق با 

ت توان به نوعی بیانگر اهمیگرفته است که این موضوع  را می

باالی این دو مساله اجتماعی از دیدگاه دانشگاهیان محسوب 

درصد از کل پژوهشهای انجام  30درحدود به بیان دیگر  نمود.

باشد که این موضوع بیانگر میزمینه طالق و اعتیاد گرفته در 

دغدغه بیشتر جامعه علمی کشور به این دو عنوان است. همچنین 

ان( نیز جزو عناوینی بوده عنو 144عنوان( و خشونت ) 133فقر )



الزم به  اند.اختصاص داده های زیادی را به خود نامهکه پایان

ذکر است دامنه پژوهش های صورت گرفته درزمینه فقر عالوه بر 

ها و علوم دیگری همچون اقتصاد ورود حوزه اجتماعی به رشته

پیدا کرده و مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع در 

ئله اجتماعی خشونت نیز صادق بوده و این موضوع عالوه زمینه مس

بر مطالعات اجتماعی در حوزه حقوق و جزاء نیز با باتوجه به 

  ماهیت خود مورد توجه قرر گرفته است.

  بیگانگی اجتماعی، کاهش نرخ جمعیت و مطالعات کالن مرتبط

با آسیب اجتماعی موضوعاتی بوده که کمترین تعداد 

انجام شده در زمینه آنها ارائه شده است. این های نامهپایان

درصد از کل  0.2درصد و  0.1عناوین پژوهشی به ترتیب تنها 

موضوعات پژوهشی ارائه شده در زمینه مسائل اجتماعی به خود 

تواند ناشی از توجه کمتر اختصاص داده اند که این موضوع می

موضوعات محققان به این موضوعات پژوهشی و اولویت پایین این 

برای مراکز آموزشی سراسر کشور باشد. باتوجه به تعداد کم 

مطالعات صورت گرفته در زمینه این مسائل اجتماعی خالء 

مطالعاتی چشمگیری در زمینه آنها مشاهده شده و جا دارد که 

این مسائل از سوی محققان سراسر کشور بیشتر مورد توجه قرار 

 گیرد.

  فقر، خشونتیب طالق، اعتیاد، هفت مسئله اجتماعی )به ترت ،

 65مفاسد اقتصادی، خودکشی/ قتل، بیکاری( در مجموع درحدود 

های صورت گرفته را در دو مقطع درصد از کل پایان نامه

کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه مسائل اجتماعی به خود 

 انداختصاص داده

  موضوعات مرتبط با "عوامل ساختاری موثر بر بروز مساله

درصد( بیشترین میزان  29.0عنوان ) 384تماعی" در مجموع با اج

که اند های ارائه شده را به خود اختصاص دادهنامهپایان

های ارائه شده در این زمینه در  نامهپایانبیشترین تعداد 

و پس از آن و در ( بوده است %11.2( و فقر )%17.4حوزه خشونت )

توصیف مسئله در و رتبه دوم موضوعات مرتبط با "ارزیابی 

که  درصد( 18.42) عنوان 244 با محدوده خاص" قرار داشته اند

در این زمینه در های ارائه شده نامهپایانبیشترین تعداد 

. در جایگاه سوم و چهارم و به بوده است (%17.2) فقرحوزه 

با بیشترین  عنوان(  177ی" )با حقوق-ترتیب، "مباحث فقهی

( و تبعیض %24.3طالق )حوزه های ارائه شده در  نامهپایانتعداد 

 با عنوان( 173و "بررسی روشهای کاهش آسیب" )با ( 18.1%)

قرار  %(29.5در حوزه اعتیاد ) نامهپایانبیشترین تعداد 

درصد از  73.86توان عنوان نمود که اند. در مجموع میداشته



های مرتبط با مسائل اجتماعی ارائه شده در نامهپایان کلیه

ترین زوایای دید اند که مهمزمینه چهار حیطه فوق بوده

 .دهددانشگاهیان را به مسائل اجتماعی انعکاس می

 های پژوهشی درصد( بیشترین عنوان طرح 12.1با ) اعتیاد

ها و نهادها را به خود اختصاص داده است شده در سازمان انجام

درصد( در رتبه  9.6با ) مسائل فرهنگی و قومیتیو پس از آن  

 باشند.درصد( در جایگاه سوم می 9.2با ) امنیت اجتماعیدوم و 
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 حوزه موضوعی

عوامل 
ساختاری 
موثر در 
بروز 
 مسئله

مباحث 
-فقهی
 حقوقی

نگرش 
سنجی 

نسبت به 
 مسئله

بررسی 
روشهای 
کاهش 
 آسیب

مطالعات 
جمعیت 
شناختی 
 مسئله

رابطه عوامل 
فردی و 
متغیرهای 
روانشناختی 
 با مسئله

پیامدهای 
 مسئله

ابزارسازی 
برای 
 مسئله

پیشگیری 
از 
 مسئله

تاثیر 
مسئله بر 
 خانواده

مقایسه 
گروههای 
آسیب 
دیده و 
 عادی

ارزیابی و 
توصیف 

مسئله در 
محدوده 

 خاص

بررسی 
عملکرد 
سازمانها 
و نهادها 
در مورد 
 مسئله

 خشونت
17.4% 

 طالق
24.3% 

 طالق
32.1% 

 اعتیاد
29.5% 

 طالق
60% 

 اعتیاد
40.3% 

 طالق
17.5% 

 فقر
38.7% 

 اعتیاد
41.9% 

 اعتیاد
50% 

 طالق
33.8% 

 فقر
17.2% 

 فقر
27.6%  

 فقر
11.2% 

 تبعیض
18.1% 

 اعتیاد
28.6% 

 طالق
19.7% 

 اعتیاد
 40% 

خوکشی و 
 دیگرکشی

14.3% 

 اعتیاد
 10% 

 اعتیاد
35.5% 

 خشونت
14% 

حاشیه 
 نشینی

18.8% 

 اعتیاد
 33.8% 

 اقوام
 10.7% 

 اعتیاد
20.7 %   

 طالق
9.4% 

 خشونت
13.6% 

 خشونت
7.1% 

 فقر
12.1% 

- 

کودک، همسر 
و 

 سالمندآزاری
11.7% 

مفاسداقتصادی 
 و اداری

10% 

مفاسد 
اقتصادی و 

 اداری
9.7% 

 طالق
9.3% 

شکاف 
 نسلی

12.5% 

خودکشی 
و 

 دیگرکشی
9.1% 

 خشونت
7.8% 

 خشونت
10.3%  

 اعتیاد
8.9% 

خودکشی 
و 

 دیگرکشی
11.9% 

حاشیه 
 نشینی

7.1% 

 بیکاری
7.5% 

 طالق -
 10.4% 

 فقر
10% 

 طالق
3.2% 

 مفاسد
اقتصادی 
 و اداری

9.3% 

مفاسد 
اقتصادی 
 و اداری

6.3% 

 خشونت
3.9% 
 

مفاسد 
اقتصادی 
 و اداری

7.4% 

مفاسد 
اقتصادی 
 و اداری

6.9%  

 بیکاری
6.5% 

 سرقت
7.3% 

شکاف 
 نسلی

7.1% 

مفاسد 
اقتصادی 
 و اداری

6.9% 

 خشونت -
7.8% 

 حاشیه نشینی
10% 

نابرابری 
 اجتماعی

3.2% 

 سرقت
9.3% 

 خشونت
6.3% 

از  فرار
 منزل

5.2% 

 طالق
5.7% 

 بیکاری
6.9%  

 

  سنجی نسبت به مسئله حقوقی، نگرش -)مباحث فقهی  حوزه موضوعی 5مسئله اجتماعی طالق در

های شناختی مسئله اجتماعی، پیامدهای مسئله اجتماعی و مقایسه گروهاجتماعی، مطالعات جمعیت

های صورت گرفته بوده است میزان پژوهش دارای باالترین موضوعی حوزه 13از  دیده و عادی( آسیب

الذکر، به این مساله اجتماعی بیش های موضوعی فوقکه این امر حاکی از این است که در حوزه

)رابطه عوامل فردی موضوعی  حوزه 4در  از سایرین پرداخته شده است. پس از طالق، اعتیاد

ر مسئال اجتماعی بر خانواده و متغیرهای روانشناختی، پیشیگیری از مسئله اجتماعی، تاثیو

)ابزارسازی برای مسائل اجتماعی، ارزیابی موضوعی حوزه  3های کاهش آسیب( و فقر در بررسی روش

و توصیف مسئله در محدوده خاص و بررسی عملکرد سازمانها و نهادها در مورد مسائل اجتماعی( 

 دارای باالترین میزان اولویت بررسی بوده اند.



 دانشگاهنامه ها به تفکیک اولویت بندی مسائل اجتماعی مورد بررسی در پایان -3 

 

  های مرتبط با  نامهپایاندرصد(، بیشترین تعداد  26.26عنوان ) 309دانشگاه آزاداسالمی با

 48مسائل اجتماعی را به خود اختصاص داده که از میان مسائل مورد بررسی، مسئله طالق با 

عنوان  43درصد( بیش از سایر مسائل در رتبه اول و مفاسد اقتصادی و اداری  با  15.53عنوان )

طباطبایی با  درصد( در رتبه دوم در دانشگاه مذکور بوده است. پس از آن دانشگاه عالمه 13.91)

 101درصد(، قرار داشته است که از میان مسائل مورد بررسی، مسئله اعتیاد با  20.25عنوان ) 269

درصد( بیش از سایر مسائل در این دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفته است و مسئله  37.54عنوان )

 230انشگاه تهران با درصد( در رتبه دوم بوده است. همچنین د 17.47عنوان ) 47اجتماعی طالق با 

های مرتبط در این  نامهپایاندرصد( در رتبه سوم قرار دارد که بیشترین تعداد  17.31عنوان )

عنوان( بوده و  25عنوان( و اعتیاد ) 31هایی در زمینه خشونت )نامهپایاندانشگاه ، مربوط به 

و تبعیض قرار داشته در رتبه های بعدی موضوعات مرتبط با مفاسد  اقتصادی و اداری، فقر 

است. . به عبارت دیگر این دانشگاه ها به حوزه مسائل اجتماعی بیشتر از سایر دانشگاه ها 

  دانشگاه

 تهران
عالمه 
 طباطبایی

 الزهراء
شهید 
 بهشتی

تربیت 
 مدرس

 اصفهان تبریز فردوسی شیراز خوارزمی
بوعلی سینا 

 همدان
 آزاد کرمان گیالن

 فقر اعتیاد خشونت
خودکشی و 

 دیگرکشی
 طالق اعتیاد اعتیاد فقر طالق طالق طالق طالق طالق فقر

 فقر خشونت بیکاری فقر اعتیاد خشونت اعتیاد اعتیاد سرقت فقر خشونت طالق اعتیاد

مفاسد 

اقتصادی و 
 اداری

مفاسد 
اقتصادی 

 و اداری

 خشونت خشونت طالق خشونت
خودکشی 

و 

 دیگرکشی

 فقر خشونت
خودکشی و 

 دیگرکشی
 طالق حاشیه نشینی اعتیاد

خودکشی و 

 دیگرکشی
 خشونت

 فقر

کودک، 
همسر و 

سالمند 
 آزاری

کودکان 
کار و 

 خیابان

 خشونت تبعیض تبعیض
خودکشی 

و 

 دیگرکشی

 اعتیاد بیکاری اقوام طالق خشونت اقوام اعتیاد

 اعتیاد بیکاری فقر تبعیض
خودکشی و 

 دیگرکشی

کودکان 
کار و 

 خیابان

 بیکاری فقر

کودک، 
همسر و 

سالمند 
 آزاری

حاشیه 

 نشینی
 سرقت تبعیض اقوام

بی اعتمادی 

 اجتماعی



های ارائه شده  نامهپایانپرداخته و تمرکز بیشتری بر این حوزه داشته اند. کمترین تعداد 

ر این دانشگاه در زمینه مسائل اجتماعی نیز مربوط به دانشگاه بوعلی سینا همدان بوده که د

مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی در بازه زمانی مذکور به انجام  نامهپایانعنوان  16تنها 

 رسیده است.



  همانگونه که در بخش روش توضیح داده شد، جهت حصول شناخت از

ترین بندی مسائل اجتماعی در بین افکار عمومی جامعه، مهماولویت

آوری و مسائل اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی طی سؤالی باز جمع

ترین مسئله اجتماعی مطرح از دیدگاه مهمبندی گردیده است. دسته

ترین مسئله را دزدی و بجز مناطق شمالی)که مهم شهروندان تهرانی

اند(، بیکاری بوده است. اولویت دوم در مناطق سرقت عنوان کرده

ثباتی اقتصادی، در مناطق مرکزی، دزدی و سرقت، در مناطق شمالی، بی

در شرقی، اعتیاد و در مناطق جنوبی و غربی، تورم و گرانی بوده است.

مجموع در کل شهر تهران، ده اولویت اول مسائل مطرح شده از سوی 

 است: مردم به ترتیب ذیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی مسائل اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی: اولویت1نمودار 

 بحث

بندی مسددائل اجتمدداعی، نهایتددًا پددانزده با توجه به اولویت

 اولویت اول هر یک از بخشها، به شرح ذیل است: 

 اولویت بندی مسائل اجتماعی  -4

 %(28.4) بیکاری

دزدی و سرقت 

(13.2%) 

تورم و گرانی 

(12.7%) 

 %(9.9)فقر 

 %(6.5)اعتیاد 

بی ثباتی 

 %(5.9)اقتصادی 

مفاسد اقتصادی 

(3.8%) 

عدم تعهد، تخصص، 
صداقت یا دلسوزی 

2.9
کاهش ازدواج 

(2.8%) 

عدم کارآمدی 

 %(2.3)دولت 



اولو
 دیدگاه صاحبنظران هایت

دیدگاه شهروندان 
 تهرانی

مسائل مورد  
مطالعه در 

 نامه هاپایان

های سازمانها و اولویت
  نهادها در حوزه پژوهشی
 مرتبط با مسائل اجتماعی

فروپاشی سرمایه   1

 اجتماعی
 اعتیاد اعتیاد بیکاری و اشتغال

بی تاثیری و انفعال  2

نخبگان جامعه در مدیریت 
 جامعه

 مسائل فرهنگی قومیتی طالق دزدی و سرقت
 امنیت اجتماعی خشونت تورم و گرانی فقر 3
 طالق فقر فقر تورم 4
ها و نابرابری 5

 اجتماعی هایشکاف
مفاسد اداری و   اعتیاد

 اقتصادی 
مسائل خانواده)رابطه 

 اسکان غیر رسمی خودکشی و دیگرکشی بی ثباتی اقتصادی بیکاری و اشتغال 6 عاطفی،رضایت زناشویی و...(
مفاسد اداری و   اعتیاد 7

 اقتصادی 
 رفتار انحرافی و فساد اخالقی بیکاری و اشتغال

ارزشی، تضادهای اجتماعی،  8

 فرهنگی، نسلی
عدم تعهد، تخصص، صداقت یا 

 دلسوزی در بین مسئوالن
 هویت و تعارض هویتی تبعیض

مشکالت نهاد تولید    9

 یا نهاد آموزش
مسائل فرهنگی  ازدواج 

 قومیتی
 بیکاری و اشتغال

کودک، همسر و  عدم کارآمدی دولت سرقت 10

 سالمند آزاری
 مهاجرت

 بی قانونی، بی نظمی و 11
 آشفتگی در جامعه

بی قانونی، بی نظمی و 
 آشفتگی در جامعه

کودکان کار و خیابان، بی  سرقت
 ازدواج حاشیه نشینی مسکن های محیط زیستیبحران 12 خانمانها

توسعه یافتگی  13
 ناموزون

سامان مند نبودن 
 انباع خارجی

کودکان کار و 
 خیابان

 مفاسد اداری و  اقتصادی
مفاسد اداری و   14

 اقتصادی 
مسائل ترافیک و حمل 

 و نقل
فروپاشی سرمایه  

 اجتماعی
 خودکشی و دیگرکشی

رفتار انحرافی و    15
 فساد اخالقی

 فقر شکاف نسلی

 در صورت اعمال وزن مربوط به هددر یددک از مسددائل مطددرح شددده در

بندی کلی مسائل اجتماعی به شرح ذیددل منابع فوق الذکر، اولویت

 خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،همانگوندده کدده در نمددودار فددوق، مشددخص گردیددده اسددت

 ترین مسائل اجتماعی کشور به ترتیب عبارتند از:مهم

  اعتیاد 

 بیکاری و اشتغال 

 فروپاشی سرمایه اجتماعی 

اعتیاد
بیکاری و اشتغال

فروپاشی سرمایه اجتماعی
فقر
طالق

مفاسد اداری و  اقتصادی
و گرانیتورم

سرقت رابطه عاطفی،رضایت زناشویی )مسائل خانواده

...(و
مسائل فرهنگی قومیتی

رفتار انحرافی و فساد اخالقی
بی تاثیری و انفعال نخبگان جامعه در مدیریت خودکشی و دیگرکشی

جامعه
کودکان کار و خیابان، بی ) آسیب دیدگان اجتماعیهویت و تعارض هویتی

...(خانمانها و
نابرابری ها و شکاف های اجتماعی

بی قانونی، بی نظمی و آشفتگی در جامعه
خشونت
مهاجرت

بی ثباتی اقتصادی
عدم تعهد، تخصص، صداقت یا دلسوزی در بین تضادهای اجتماعی، ارزشی، فرهنگی، نسلی

مسئوالن
تبعیض

مشکالت نهاد تولید  یا نهاد آموزش
عدم کارآمدی دولت

بحران های محیط زیستی
مسکن

مسائل ترافیک و حمل و نقل
قاچاق

توسعه یافتگی ناموزون
سامان مند نبودن انباع خارجی

مسائل زنان
کودک، همسر و سالمند آزاری

بندی مسائل اجتماعی با : اولویت2نمودار 

 هاتوجه به مجموع داده



 فقر 

 طالق 

 مفاسد اداری و اقتصادی 

 تورم و گرانی 

 سرقت 

 . ... 

هایی طی سالیان اخیر صورت گرفته که بدده انحدداءمختلف پژوهش

 .های مسائل اجتماعی کشور را ارائده داده اسدتفهرستی از اولویت

با بررسی نتایج حاصل از مقاله حاضر و نتایج حاصل از مطالعات 

تدوان ، میبه اختصار ذکر شدده اسدت( 5)که در جدول شماره پیشین

( و 1387هایی که توسدط رفیعدی و همکدارانش )فت که در پژوهشدریا

همانند نتایج مقالده ( انجام شده است نیز 1381همچنین عبدالهی )

اعتیدداد رتبدده اول را در بددین مسددائل اجتمدداعی موجددود  ،حاضر

سوم های  رتبهاعتیاد در نیز  ی دیگرهاپژوهش اغلبداراست و در 

 یا چهارم قرار دارد. 

موضوعی که باید در خصوص نتایج این مقاله توجه داشت اینست 

ترین مسائل از دید مددردم، به ارائه مهم پیشینهای هدر پروژکه 

ها و یا نتایج حاصل از فراتحلیل پژوهش صاحبنظران و کارشناسان

زوایددای مختلف)دیدددگاه جمددع از  ولددیاند پرداخته هانامهپایان

های انجام شددده در حددوزه مسددائل امهنصاحبنظران، مردم،  پایان

ها و نهادهددا و ...( وهشددی سددازمانژهددای پاجتمدداعی، اولویت

بندی مسائل اجتماعی صورت نگرفته است. وجه تمایز مقاله اولویت

 مسائل اجتماعی کشددور بندیحاضر متمرکز شدن  همزمان بر اولویت

و  هانامهبا مراجعه به افکار عمومی، نظر اساتید ذیربط، پایان

 در این حوزه بوده است.ها و نهادها های پژوهشی سازماناولویت

 

 



 ایران در مطالعات پیشینبندی مسائل اجتماعی جامعهاولویت -5 

 ردیف
پیمایش 
 عمومی ملی
6-1375 

پیمایش عمومی 
 ملی
1378 

پیمایش 
 عمومی ملی

1380 

پیمایش ملی 
 نخبگان
5-1384 

طرح ملی 
 ارزش ها و 
نگرش های 
ایرانیان 

1380 

طرح ملی 
ارزش ها و 
نگرش های 
ایرانیان 

1382 

عبداللهی 
1381 

   
معتمدی 
1386 

 
 1384احمدی

رفیعی و 
دیگران 
1387 

معیدفر و 
 پروین

مسائل اقتصادی  بیکاری تورم تورم 1

 و رفاهی

فقر  بیکاری اعتیاد بیکاری  بیکاری

 اقتصادی
 بیکاری اعتیاد

مشکالت  گرانی تدبیر گرانی بیکاری بیکاری 2
 اقتصادی

قاچاق 
مواد 
 مخدر

مسائل نظام  بیکاری بیکاری اعتیاد
 آموزش عالی

بازیرتیپا 3 بازیپارتی   اعتیاد 
انسجام و 
 اعتیاد همبستگی

آینده 
فرزندان و 

 جوانان

پرخاشگری 
باال رفتن  فقر و جنایت

 خشونت سن 
مسائل 

مرتبط با 
 جوانان

بازیپارتی اعتیاد فقر 4 بی اعتمادی  ترک تحصیل طالق خودکشی  پارتی بازی توسعه اقتصادی 
 فقر اجتماعی

 مسکن 5
کاری و بزه

خالفکاری 
 جوانان

   عدالت دزدی
کودکان 
آسیب 
دیده و 
دختران 
 فراری

خانواده 
فقر  اعتیاد  نابسامان

 اعتیاد اقتصادی

خواریوهرش 6 مسکن و  
نشینیاجاره برقراری نظم و  طالق 

مهاجرت  سرقت  روسپیگری   امنیت
 مصرف الکل فساد دائمی

هکاریبز 7 خواریرشوه  چاپلوسی و  
   اجرای قانون دورویی

جرایم 
 مالی

رشوه 
 خواری

استعمال 
دخانیات 
نوجوانان 
 و جوانان

تبعیض 
 اجتماعی

سرمایه 
 اجتماعی

مفاسد و   اعتیاد 8
بندوباریبی  

روابط 
 نامشروع

توسعه 
جانبههمه  طالق فحشا    

بی عدالتی 
در 

برخورداری 
 از قدرت

قانون 
 گریزی

بود کم 9
اختالف و  سرقت کتابخانه

    مشکل کارآمدی چنددستگی
ناهنجاری 

های 
 آموزشی

کودکان 
 سرپرستبی

نزول 
  ارزشها

مبود ک 10
 دانشگاه

طالق و  
اختالفات 
 خانوادگی

اعتمادیبی تبعیض     
دختران 
افزایش  - فراری

  جرایم

رقتس 11  
کمبود 

های محیط
تفریحی و 

 ورزشی

توازن  ناامنی
سیاستهای       دموکراتیک

  اقتصادی

اعتمادیبی 12  
کمبود 
امکانات 
بهداشتی و 
 بیمارستانی

توجهی بی
 به دین

تحقق س 
اندازندچشم معضل       

  ترافیک

کمبود  13
 مدرسه

کمبود مراکز 
فرهنگی و 

 هنری

محدودیت 
هاآزادی  

های آسیب
      اجتماعی

مسائل 
آموزش 
 وپروش

 

القط 14 ناامنی جانی  
فاصله مردم و   و مالی

        مسئوالن

کمبود مدرسه  ناامنی 15
  و دبیرستان

نامشخص بودن 
وظایف 

جمهوررئیس       
عدم رعایت 

حقوق 
 شهروندی
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Prioritizing social problems of Iran 
Introduction : In order to achieve a healthy and growing society, prevalent social problems in the 

country must be recognized and determine which problem is a priority and must act on it. Due to the 

multiplicity and complexity of the various definitions of social problem, solutions and determine its 

cases in the country, prioritizing social problems is done in different ways and prioritize social 

problems could reflect mixed results with respect to enforcement experts, the public, academics and 

organizations.so its necessary to do practical researches which help us to understand and plan to solve 

the problem and prioritize social problems from a different perspective.  

Methods : This article is extracted from a descriptive and exploratory research projects and to its 

implementation has been used the methods of documentary and Delphi (one stage).documentary 

Study in this research includes the study of MA and Ph.D. dissertations and extracting research topics 

and priorities related organizations and institutions in the field of social issues. To achieve the main 

social problems from the perspective of university professors conducted interviews with a number of 

experts in this field and using the Delphi method (one-step), was recognized the most important social 

problems from their perspective.  The survey has been done to achieve public opinion about the most 

important social problems in Tehran. The statistical population consisted of the following: 1 - All MA 

and Ph.D. dissertations and research projects, with issues related to social problems, 2 - citizens 18 

years and older living in the 22 districts of Tehran, 3 - Experts and academics in this field (ten of them 

were selected and 4 - Organizations and institutions that have carried out research in the field of social 

problems. 

Results : The results showed that fifteen priority of social problems from the viewpoints of experts 

were the collapse of social capital; ineffectiveness and passiveness of experts and elites in society 

management; poverty; inflation; social inequalities and gaps; unemployment; addiction; social 

cultural and generational conflicts; problems of manufacturing organizations or educational 

institutions; theft; lawlessness; disorder and chaos in society; environmental crises; uneven 

development , administrative and economic corruptions. 

 According to the citizens' opinion the most important social problems, including the following: the 

unemployment, theft and robbery, inflation, poverty, addiction, economic instability, administrative 

and economic corruptions, lack of commitment, expertise, integrity or compassion between 

administrators, marriage, government inefficiency, lawlessness, disorder and chaos in society, 

housing, non-systematic nature of foreign nationals, traffic and transportation problems, deviant 

behavior and moral corruption. Due to concern for master's degrees and Ph.D. students, were 

addiction, divorce, violence, poverty, administrative and economic corruptions, Suicide and homicide, 

employment and unemployment, discrimination, ethnic cultural problems, children, wife and elder 

abuse, theft, suburbia, street child, the collapse of social capital, the gap between generations. 

Priorities of organizations and institutions in the research field related to social problems were the 

addiction, ethnic cultural problems, social security, divorce, family problems (relationship, sexual 

satisfaction, etc.), informal settlements, deviant behavior and moral corruption, identity and identity 

conflict, employment, migration, street child, marriage, administrative and economic corruptions, 

suicide and homicide, poverty. By applying the weights for fifteen priority problems in any of the 

aforementioned groups, addiction, unemployment and the collapse of social capital, poverty, divorce, 

administrative and economic corruptions, inflation and high prices, theft, family problems 



(relationship, sexual satisfaction, etc.), ethnic cultural problems, deviant behavior and moral 

corruption, suicide and homicide, ineffectiveness and passiveness of experts and elites in society 

management, identity and identity conflict, socially disadvantaged people (street child, homeless 

people), social inequalities and gaps, lawlessness, disorder and chaos in society, violence, migration, 

economic instability, social, cultural, generational and value conflicts, lack of commitment, expertise, 

integrity or compassion between administrators, discrimination, problems of manufacturing 

organizations or educational institutions, government inefficiency, environmental crises, housing, 

traffic and transportation problems, contraband, uneven development, non-systematic nature of 

foreign nationals, women's problems, children, wife and elder abuse have been put forward as the 

most important social problems. 

Discussion :  recent previous studies has provided a list of priorities for the country's social 

problems in various forms. According to the results of this paper and the results of previous studies, 

we can see that in rafiee's (1387) and abdullahi's (1381) researches as well as the results obtained in 

this paper, addiction is ranked first among social problems and in most other studies addiction is 

ranked third or fourth. 

 Most previous projects have extracted the country's most important social problems from the 

perspective of one of these groups: people, scholars and experts or the results of a meta-analysis of 

studies and supervision, but in this article, social problems have been prioritized according to the 

results from different sources, the experts, the public, students' theses and research projects in various 

organizations and institutions related to social issues. 

Key words : social problem, prioritization, addiction, social capital collapse, unemployment 


