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چکیده
هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر، شناســایی مســائل و آســیب های فرهنگــی اســتان ایــام و اولویت بنــدی آنهاســت. 
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، محققــان پــس از شناســایی 92 مســئله و آســیب فرهنگــی، بــه عنــوان آســیب های 
ــرای شــناختن مهمتریــن مســائل فرهنگــی در چهــار ســطح مســائل و آســیب های اقتصــادی فرهنــگ،  اصلــی، ب
ــرض  ــا را در مع ــائل، آنه ــن مس ــدی ای ــگ و اولویت بن ــی فرهن ــی و فرهنگ ــی فرهنگ ــگ، سیاس ــی فرهن اجتماع
قضــاوت جامعــۀ آمــاری گذاشــته اند. تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفــی ســاده اســت و محققــان از روش کیــو؛ پــس 
ــار  از طــی مراحــل مختلــف، پرســش نامه ای حــاوی مهمتریــن مســائل و آســیب های فرهنگــی، تنظیــم و در اختی
تعــداد 40 نفــر از متخصصــان، مدیــران و صاحب نظــران فرهنگــی بــه عنــوان نمونــه گذاشــته اند. نتایــج بــه دســت 
آمــده نشــان می دهــد بــه نظــر پاســخگویان، از مهمتریــن مســائل فرهنگــی حاکــم بــر فضــای اســتان، بیــکاری بــا 
میانگیــن )68/22(، پاییــن بــودن فرهنــگ کار و تــاش در جامعــه بــا میانگین )64/81( و کاهش احســاس مســئولیت 
اجتماعــی بــا میانگیــن )63/33(، رتبه هــای اول تــا ســوم ســطوح مختلــف مســائل و آســیب های فرهنگی اســتان را به 
خــود اختصــاص داده انــد. نتایــج آزمــون فرضیه هــا بیانگــر آن اســت کــه بیــن ارزیابــی پاســخگویان در زمینــۀ میــزان 
موافقــت یــا مخالفــت بــا مســائل فرهنگــی در اســتان، تفــاوت معنــا داری وجــود دارد؛ همچنیــن از لحــاظ محتوایــی 
بــه ترتیــب، مســائل و آســیب های اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی ســطوح فرهنــگ، دارای باالتریــن رتبه 
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طرح و بیان مسئله 
فرهنــگ از جملــه اصطاحاتــي اســت کــه در حوزه هــاي تخصصــي مختلــف بــه کار بــرده مي شــود و کلیــد 
واژۀ توصیــف و تبییــن بســیاري از کنش هــا، حــاالت، آداب و رســوم، خلقیــات، شــعائر، آیین هــا و نمادهــاي 
فــردي و اجتماعــي اســت کــه در کالبــد جوامــع امــروزي جریــان دارد. ایــن عنصــر اجتماعــي، پیوســته در حــال 
تغییــر و تحــول مي باشــد و یکــي از خصایــص اصلــي آن پویایــي اســت. پویایــي فرهنــگ، متأثــر از عوامــل و 
مســائل مختلــف فرهنگــي، اجتماعــي و ... مي باشــد و آن را تحت الشــعاع قــرار مي دهــد. از جملــه پدیدهــاي 
ــا فرهنــگ یــك جامعــه دارنــد، آســیب ها و مســائل فرهنگــي و اجتماعــي  اجتماعــي کــه ارتبــاط متقابلــي ب
هســتند. رشــد شــتابان تحــوالت جهانــي در عرصه هــاي مختلــف نرم افــزاري و ســخت افزاري، باعــث پدیدآیي 
مســائل مختلــف می گــردد؛ حتــي ممکــن اســت کل فرهنــگ یــك جامعــه و سیاســت گذاري هاي مربــوط 
بــه آن را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهنــد. بــا توجــه بــه ایــن مهــم، نهادهــاي مختلــف جامعــه، نیازمنــد مطالعــات 
مسئله شناســي مي باشــند. در مسئله شناســي، بــه شــناخت مســائلی مبــادرت مي گــردد کــه جامعــه بــه آنهــا مبتــا 
اســت. ســاماندهي و سیاســت گذاري در تمــام عرصه هــا؛ بــه خصــوص عرصــۀ فرهنــگ، نیازمنــد مسئله شناســي 
اســت. مسئله شناســي مي توانــد بســان تابلویــي عمــل کنــد کــه مســیر حرکــت را بــه کارگــزاران جامعــه نشــان 
می  دهــد و بــه آنهــا ایــن امــکان را مي بخشــد کــه هــر لحظــه مســیر حرکــت خــود را بشناســند تــا از مســیر اصلي 
منحــرف نگردنــد. بــا شــناخت اجــزا و عناصــر یك مســئله و بازنمایي شــبکۀ روابــط و ارتبــاط آن اجــزا و کنش 
و واکنــش درونــي و بیرونــي صــورت گرفتــه، می تــوان بــه تصویــری کلــي از آن مســئله و تأثیــرات آن پــي برد. 
مسئله شناســي ســبب مي شــود برنامه ریــزان جامعــه بتواننــد برخــي از مســائل و آســیب ها را مدیریــت و کنتــرل 
ــده کاري ، ســطحي نگري، تــك روي و بلندپروازي هــاي  ــد؛ از پراکن ــد و برخــي دیگــر را تضعیــف نماین کنن
غیرواقع بینانــه در مقابلــه بــا مســائل و آســیب های فرهنگــی مي کاهــد. مراکــز فرهنگــي نیــز مي تواننــد جهــت 
اصلــي کار ســازمان خــود را در هــر مقطعــی مشــخص کننــد و مدیــران فرهنگي بــه گونــه اي دقیــق و روزآمد از 

مســائل و آســیب های فرهنگــي فعــال در حــوزۀ کاري خــود، آگاهــي یابنــد. 
متأســفانه بــه دالیــل مختلــف، مطالعــات مسئله شناســانه در جامعــۀ مــا، کمتــر انجــام شــده و ایــن تاش هــاي 
انــدك نیــز مــورد بی توجهــی دســتگاه های فرهنگــی قــرار گرفتــه  اســت. از آنجــا کــه انقــاب اســامي یــك 
انقــاب فرهنگــي و بــه تعبیــر بنیانگــذار آن، انقــاب کلمــه بــود، شــناخت مســائل فرهنگــي و اجتماعــي آن، 
ــد برنامه هــا تاکنــون نشــان داده کــه از ایــن امــر غفلــت شــده  ــرار می گرفــت؛ امــا رون بایســتی در اولویــت ق
اســت. در بحــث سیاســت گذاري مي تــوان دو گونــه سیاســت گذاري را از یکدیگــر تفکیــك نمــود: یکــي، 
ــه  ــوده کــه معطــوف ب ــه آرمــان و دیگــري، سیاســت گذاري هاي عمومــي ب سیاســت گذاري هاي معطــوف ب
حــل مســئله مي باشــند. بــا در پیــش گرفتــن سیاســت گذاري هاي معطــوف بــه حــل مســئله  و بــا داشــتن نقشــۀ 

راه، مي تــوان از مســیر اصلــي منحــرف نشــد.
اســتان ایــام از جملــه اســتان هایي اســت کــه بــا تأثیــر از عوامــل مختلــف، نظام فرهنگي پیشــین و ســنتي آن 
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دگرگــون شــده و قــدم در مســیر جدیــدي گذاشــته اســت و طــي ایــن مســیر جدیــد، نیازمنــد شــناخت مســائل 
مختلــف آن اســت. هــر فعالیــت فرهنگــي، نیازمنــد مسئله شناســي اســت تــا اولویت هــا در هر مقطعي مشــخص 
گــردد،  اهــداف فرهنگــي آن قابــل دســتیابي شــوند، مســیر سیاســت گذاري ها در جامعــه مشــخص شــود و بــا 

ایجــاد تشــکیات مناســب، مناســبت هاي مختلــف فرهنگي ســاماندهي شــوند. 
بــا توجــه بــه اینکــه زمــان زیــادی از شــکل گیري اســتان ایــام به عنــوان یــك اســتان، نمی گــذرد و بافت آن 
هنــوز ایلــي و طایفــه اي می باشــد، ایــن تاریــخ کوتــاه زندگــی شهرنشــینی و حاکمیــت روابــط ایلــي و طایفه اي، 
تعــادل ســاختي آن را بــر هــم زده و بــه آن حالتــي آنومیك بخشــیده اســت و ســبب شــده تــا از مســائل فرهنگي 

و اجتماعــي زیــادي در تمامــي خرده نظام هــا و بخش هایــش رنــج ببــرد.
پژوهــش حاضــر بــه دنبــال آن اســت تــا مهمتریــن مســائل و آســیب های فرهنگــي و اجتماعــي حاکــم بــر 
اســتان را شناســایي کنــد و آنهــا را در ســطوح مختلــف فرهنگــی، اولویت بنــدی نمایــد؛ بنابرایــن مســئله اصلــي 
ایــن پژوهــش، شناســایي مســائل و آســیب های فرهنگــي و اجتماعــي موجــود و اثرگــذار بــر فضــاي عمومــي 

اســتان ایــام در ســطوح مختلــف فرهنــگ مي باشــد.

اهداف تحقیق
هــدف کلــي و اصلــي ایــن پژوهــش، شناســایي مســائل و آســیب های فرهنگــي مؤثر بــر فضاي کلــي و عمومي 

حاکــم بــر اســتان مي باشــد. ایــن پژوهــش در پــي اهدافــی جزئــي نیز مي باشــد کــه عبارتنــد از: 
شناسایي مهمترین مسائل فرهنگي در حوزه هاي مختلف استان ایام  .1

اولویت بندي مسائل فرهنگي با توجه به میزان تأثیرگذاري آنها  .2
شناســایی مهمتریــن مســائل و آســیب های فرهنگــی بر اســاس ســطوح مختلف فرهنگــی )فرهنگ،   .3

سیاســت، اقتصــاد و اجتمــاع(
سؤاالت تحقیق

اســتان ایــام در ســطوح مختلــف فرهنگ)اقتصــاد، سیاســت، اجتمــاع و فرهنــگ( بــا چــه مســائل و   .1
روبه روســت؟ آســیب-هایی 

اولویت بندی مسائل و آسیب های فرهنگی در استان ایام به چه صورتی است؟  .2

فرهنگ و تعاریف آن
تعاریــف بســیاری از فرهنــگ وجــود دارد؛ چنان کــه در برخــی از متــون، گفتــه شــده کــه تاکنــون بیــش از 400 
تعریــف از فرهنــگ ارائــه شــده اســت. در دایره المعــارف بریتانیــکا )1355(، تا ســال 1952 بیــش از 164 تعریف 
از فرهنــگ ذکــر گردیــده اســت. کروبــر نیــز در کتــاب خــود بــه 300 تعریــف از فرهنگ اشــاره می نمایــد. این 
گســتردگی تعریــف، حکایــت از غنــای مفهــوم دارد، بــه گونــه ای کــه شــاید بتــوان تعــداد تعاریف فرهنــگ را 

خلیل کمربیگی- مجتبی رشیدی
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بــه تعــداد جوامــع بشــری، ارزیابــی نمــود و ایــن تعــدد تعاریف، نشــان از تعــدد فرهنگــی جوامع مختلــف دارد. 
فرهنــگ در لغــت عــرب، بــا کلمــه »الثقافــه« بیان شــده و بــه معناي پیــروزي، تیزهوشــي و مهــارت؛ همچنین 
ــان  ــه کار رفتــه اســت )قرشــی، 1364: 326(. در زب ــه معنــاي اســتعداِد فراگیــري علــوم و صنایــع و ادبیــات ب ب
انگلیســی واژۀ فرهنــگ، برگرفتــه از واژۀ کولتــورا1  اســت کــه در اوایــل دوراِن مــدرن، حضــور چشــمگیري 
ــی دارد و  ــابقۀ طوالن ــران س ــگ ای ــن واژه »در فرهن ــور ای ــرد. حض ــدا ک ــي پی ــاي اروپای ــیاري از زبان ه در بس
هزاره هایــی از حیــات پــر معنــای آن می گــذرد. ایــن واژه بــه لحــاظ مفاهیــم ریشــه ای آن، تــداوم یافتــه و تــا 
زمــان مــا، همچنــان کاربــرد خــود را حفــظ کــرده اســت؛ البتــه در دوران جدیــد بــر بــار معنایــی آن افزوده شــده 
و حــوزه ای پهنــاور از حیــات بشــری را در بــر گرفتــه اســت. معانــی جدیــد، بی ارتبــاط بــا مفاهیــم کهــِن آن 
نیســتند؛ بــه همیــن ســبب، وقتــی ایــن معانی جدیــد در جامعۀ مــا مطرح شــد، بهتریــن معــادل بــرای آن را، همان 
واژۀ دیرینــۀ »فرهنــگ« دانســتند و البتــه بــه بیراهــه هــم نرفتنــد. کاربــرد امروزیــن فرهنــگ، بســی گســترده تر از 
تلقــی نیاکانمــان اســت؛ بدین لحــاظ جامعه شناســان، مردم-شناســان، فرهنگ شناســان، فاســفه و علمــای دینی 
و مذهبــی در جهــان و ایــران، تعاریــف مختلفــی از فرهنــگ ارائــه کرده انــد. دانشــمندان بــه دلیــل تنّوع زیــاد این 
تعاریــف، در عرصــۀ فرهنــگ؛ بــه تدریــج، درصــدد دســته بندي آنهــا برآمــده ، برخــي نیــز تعاریف فرهنــگ را 
بــر اســاس گرایش هــاي علــوم  اجتماعــي تفکیــك نموده انــد؛ بــه  عنــوان مثــال: فرهنــگ از زاویۀ انسان شناســي، 
ــه اســت« )آشــوري،  مردم شناســي، جامعه شناســي، روان شناســي، قوم شناســي و ...، مــورد بررســي قــرار گرفت

فهرست(.  :1380
چلبــی )1375: 54( معتقــد اســت بــرای تعریــف فرهنــگ، طیــف وســیعی از تعاریــف مفهومــی مختلــف 
وجــود دارد. در یــك طــرف طیــف، تعریــف انسان شناســان کاســیك وجــود دارد کــه فرهنــگ را در معنــای 
وســیعی معــادل »ســبك زندگــی« تعریــف می کننــد و در طــرف مقابــل، کروبــر و پارســونز قــرار دارنــد کــه 
ــاور اســت کــه »در جهــان اجتماعــی، هــر  ــن ب ــر ای ــد. وی ب فرهنــگ را معــادل اندیشــه ها و ارزش هــا می دانن
چیــزی داراي صبغــۀ اطاعاتــی و معرفتــی اســت و ایــن، نباید موجب آن شــود که همــه چیز را فرهنــگ بدانیم. 
چنیــن تعریــف وســیعی از فرهنــگ، کاربــردي نیســت و منزلــت تحلیلــی آن را تنــزل می دهــد« )همــان: 58(. از 
دیــدگاه او، ارائــۀ تعریــف وســیع از فرهنــگ هــم اجــازه نمی دهــد تــا واحدهــای بســیط تشــکیل دهندۀ فرهنگ 
مشــخص شــود و هــم باعــث نامشــخص شــدن رابطــۀ ایــن مفهــوم بــا ســایر مفاهیــم اساســی در جامعه شناســی 
می گــردد )همــان(. از نظــر او جوهــرۀ اصلــی فرهنــگ، عایــم، اندیشــه ها و روابــط منطقــی و اجتماعــی )از نوع 
بــارز گفتمانــی( بیــن آنهاســت. او معتقد اســت »فرهنــگ را می تــوان به طــور تحلیلی، بــه دوازده عنصر اساســی 
تجزیــه نمــود کــه عبارتنــد از: 1( تمثــال؛ 2( شــاخص؛ 3( نمــاد؛ 4( بــاور؛ 5( ارزش؛ 6( تکلیــف؛ 7( فــن؛ 8( نفــع 

معرفتــی؛ 9( کنــش ارزشــی؛ 10( کنشــگر؛ 11( رابطــۀ منطقــی و 12( رابطــۀ گفتمانــی« )همــان(. 
انواع و سطوح مختلف فرهنگ

1. Cultura

مسئله شناسی و  اولویت بندی آسیب ها و مسائل ..
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اندیشــمندان مختلــف بــه فراخــور نظــام فکــری خویــش، فرهنــگ را بــه گونه هــای مختلــف، دســته بندی 
ــوی  ــادی و معن ــه م ــگ ب ــی، فرهن ــته بندی کل ــك دس ــد. در ی ــیم کرده ان ــف، تقس ــواع مختل ــه ان ــوده و ب نم
تقســیم شــده اســت. در ایــن تقســیم بندی، مــراد از فرهنــگ مــادی »ابزارهــا و اشــیایی اســت کــه انســان آنهــا 
را ســاخته و بــه دیگــران بــه ارث رســیده اســت. انسان شناســان از آغــاز مطالعــات خــود، اصــول فنــی و ابــزار را 
بــه فرهنــگ مــادي، نامگــذاری کــرده و الگوهــا و نــوع کلــی اشــیا و ابزارهــا را جــزو ایــن مقولــۀ فرهنگــی بــه 
حســاب آورده انــد؛ بــه طــور کلــی، فرهنــگ مــادی شــامل اشــیای قابــل لمس می باشــد؛ مانند: مســکن، وســایل 
زندگــی، وســایل و ابــزار و ادوات هواپیمــا، اتومبیــل، ماشــین آالت و ...« )وثوقــی، 1375: 50(. در همین دیدگاه، 
هــر آنچــه را کــه مــادی و قابــل لمــس نباشــد، در زمــرۀ فرهنــگ معنــوی بــه حســاب می آورنــد؛ ماننــد: هنــر، 
زبــان، ادبیــات، فلســفۀ سیاســت، افــکار و عقایــد، نحــوۀ فکــر و اســتدالل، قوانین و علــوم )همــان(. همین عناصر 
فرهنــگ معنــوی هســتند کــه ســبب برقــراری و انتظــام روابــط اجتماعــی می شــوند. این عناصــر در همــۀ جوامع 
یکســان نیســتند. ایــن اختــاف، ســبب پیچیدگــی در مطالعــات انسان شناســی شــده اســت؛ زیــرا رفتاری کــه در 
جامعــه ای جــزو فرهنــگ معنــوی بــه حســاب می آیــد و بــه عنــوان ارزشــی اخاقــی شــناخته می شــود؛ ممکــن 
اســت در جامعــۀ دیگــر، ضــد ارزش بــه حســاب آیــد و بــه صــورت متضــاد جلــوه کنــد. چنیــن مــواردی ســبب 
اختــاف در فرهنــگ جوامــع می شــود و باعــث می گــردد کــه هــر فرهنگــی نگاهــی درون فرهنگــی بــه جامعــۀ 

خــود داشــته باشــد.
گي روشــه1 ) 1376: 81 - 83( بــه طــرح نظام هــاي فرعــي کنــش از دیــدگاه پارســونز2  مي پــردازد و 
مي گویــد: »از نظــر پارســونز در کلي تریــن ســطح تحلیــل، مي تــوان ارگانیســم زیســتي، شــخصیت، فرهنــگ 
و نظــام اجتماعــي را بــه عنــوان چهــار نظــام فرعــي فراگیــر نظــام عمومــي کنــش تلقــي کــرد و نتیجــه گرفــت 
کــه ترتیــب قــرار گرفتــن ایــن چهــار نظــام فرعــي، نســبت بــه یکدیگــر را، ســاخت بندِي چهــار کارکــرِد نظــام 
کنــش تعییــن مي کنــد؛ بدیــن لحــاظ ارگانیســم زیســتي بــا کارکــرد ســازگاري، شــخصیت روانــي بــا کارکرد 
دســتیابي بــه هــدف، نظــام اجتماعــي بــا کارکــرد یگانگــي و در آخــر نیــز نظــام فرهنگــي بــا کارکــرد حفــظ 
الگوهــاي فرهنــگ متناظــر مي باشــد«. گي روشــه مي گویــد: »در نــگاه پارســونز، میــان ایــن چهــار نظــام فرعــي، 
روابــط بســیار پیچیــده اي وجــود دارد؛ بدین گونــه، ایــن چهــار نظــام فرعــي، در عیــن مســتقل بودن، بــه یکدیگر 
وابســته اند، از همدیگــر کمــك مي گیرنــد، بــه یکدیگــر متکي انــد و یکدیگــر را متقابــاً تحمیــل مي کننــد« 

)همــان، 83(.

1. guy rocher
2. Talcott Parsons

خلیل کمربیگی- مجتبی رشیدی
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 های فرعی نظام عمومی کنشنظام
A                                                          G 

 شخصیت
 ()سستیابی بی هدف

 ارگانیسم زیستی
 )سازگاری(

 نظام اجتماعی
 )یگانگی(

 نظام فرهنگی
 )حفظ الگوهای فرهنگی(

L                                                           I 

)اقتصاس، اجتماع،  چهار سطح فرهنگتوان از می ،عمومی کنش پارسونز ۀبر ای  اساس و با توجی بی نظری
هر  .اجتماعی و فرهنگی نام برس ،اقتصاسی، توان از فرهنگ سیاسیمی ،سیگر عبارتبی فرهنگ و سیاست( یا 

کند کی خوس بی تخصصی و عمومی قابل تقسی  یك از سطوت فوق، نظامی از موضوعات فرهنگی را ایجاس می
سر فرهنگ  ... ساالری، نظام پارلمانی ومدیریت، شایستی خاباتمثالً پذیرش اجتماعی سموکراسی، انت؛ است

چنانچی سر ؛ ارزش کمی و کیفی آن سر مهندسی فرهنگی تعیی  گرسس شوس ومند بایستی نظام ،سیاسی عمومی
از  ؛فرهنگ سیاسی تخصصی، مشروعیت و معقولیت تئوریك، اصل سموکراسی، والیت فقیی، رأی اکثریت

سر فرهنگ عمومی اقتصاسی نیز، پذیرش یا عدم  .باشدات مربوم بی آن حوزه میجملی محورها و موضوع
گرایی، مردگرایی، اسراف، تبذیر الحسنی، مصررفوری صحیح، ربا، قرضپذیرش بانك، ساختار اقتصاسی، بهره

 ،مندیبندی و نظامبی نحوی کی طبقی باشد؛میاز جملی موضروعات قابل طرت سر فرهنگ عام اقتصاس  ... و
سر فرهنگ تخصصی اقتصاس، ماهیت پو ، نظام  .سشوموجب تسریع اصالحات فرهنگی سر بخش اقتصاس می

-اقتصاس می ۀ، موضوعات مربوم بی فرهنگ تخصصی حوزهای اقتصاسیبانکی، عرضی و تقاضا، تورم، مد 

کدام آسیبی اجتماعی  هر ... رایی، سرقت، روابط نامشروع وگخوسکشی، اعتیاس، طایفی :اما موارسی چون؛ باشد
از جملی ای   ؛برخی از موارس نیز خاص نظام فرهنگی هستند .ثرندأکی از فرهنگ جامعی مت شوندمیمحسوب 
  .اشاره کرس ... گرایی، مراکز فرهنگی، فرهنگ ترافیك وتوان بی تحقیق و پژوهش، مطالعی، خرافیموارس می
ثر از عوامل سیگر أو مت نیستعلتی و آسیب فرهنگی و اجتماعی، تك مسئلیجا کی هر پدیده، از آن

 ۀمشخص سانست و آن را سر حیط ۀتوان ای  موارس را بی طور مطلق خاص یك حوزبنابرای  نمی باشد؛می
 .نظام جای ساسفعالیت یك خرسه

 

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه نظریــۀ عمومــی کنــش پارســونز، می تــوان از چهــار ســطح فرهنــگ )اقتصــاد، 
ــه عبــارت دیگــر، می تــوان از فرهنــگ سیاســي، اقتصــادي، اجتماعــی و  ــا ب اجتمــاع، فرهنــگ و سیاســت( ی
فرهنگــي نــام بــرد. هــر یــك از ســطوح فــوق، نظامــي از موضوعــات فرهنگــي را ایجــاد مي کنــد کــه خــود 
ــت،  ــات مدیری ــرش اجتماعــي دموکراســي، انتخاب ــاً پذی ــل تقســیم اســت؛ مث ــي قاب ــه تخصصــي و عموم ب
شایسته ســاالری، نظــام پارلمانــي و ... در فرهنــگ سیاســي عمومــي، بایســتي نظام منــد شــود و ارزش کمــي و 
کیفــي آن در مهندســي فرهنگــي تعیین گــردد؛ چنانچه در فرهنگ سیاســي تخصصي، مشــروعیت و معقولیت 
تئوریــك، اصــل دموکراســي، والیــت فقیه، رأي اکثریــت؛ از جمله محورهــا و موضوعات مربوط بــه آن حوزه 
مي باشــد. در فرهنــگ عمومــي اقتصــادي نیــز، پذیــرش یــا عــدم پذیــرش بانك، ســاختار اقتصــادي، بهــره وري 
صحیح، ربا، قرض-الحســنه، مصـــرف گرایي، مـــدگرایي، اســراف، تبذیر و ... از جمله موضـــوعات قابل طرح 
ــات  ــریع اصاح ــب تس ــدي، موج ــدي و نظام من ــه طبقه بن ــوي ک ــه نح ــد؛ ب ــاد می باش ــام اقتص ــگ ع در فرهن
فرهنگــي در بخــش اقتصــاد مي شــود. در فرهنــگ تخصصــي اقتصــاد، ماهیــت پــول، نظــام بانکــي، عرضــه و 
تقاضــا، تــورم، مدل هــاي اقتصــادي ، موضوعــات مربــوط بــه فرهنــگ تخصصــي حــوزۀ اقتصــاد مي باشــد؛ امــا 
مــواردی چــون: خودکشــی، اعتیــاد، طایفه-گرایــی، ســرقت، روابــط نامشــروع و ... هــر کدام آســیبی اجتماعی 
محســوب می شــوند کــه از فرهنــگ جامعــه متأثرنــد. برخــی از مــوارد نیــز خــاص نظــام فرهنگــی هســتند؛ از 
جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه تحقیــق و پژوهــش، مطالعــه، خرافه گرایــی، مراکــز فرهنگــی، فرهنــگ ترافیك 

و ... اشــاره کــرد. 
از آن جــا کــه هــر پدیــده، مســئله و آســیب فرهنگــی و اجتماعــی، تك علتــی نیســت و متأثــر از عوامل دیگر 
می باشــد؛ بنابرایــن نمی تــوان ایــن مــوارد را بــه طــور مطلــق خــاص یــك حــوزۀ مشــخص دانســت و آن را در 

حیطــۀ فعالیــت یــك خرده نظــام جــای داد.

روش تحقیق
 بــراي شــناخت اهــم مســائل فرهنگــی و اجتماعــی اســتان، از روش تحقیــق »کیــو1« ، اســتفاده شــده اســت 
کــه »در ســال 1953 بــه وســیله »ویلیــام استفنســون« ابــداع شــده و از جملــه معتبرتریــن روش هــاي تحقیــق بــه 
1. Q 
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شــمار مــي رود. ایــن روش، شــیوۀ مناســبي بــراي آزمــون فرضیه هــا و تدویــن نظریــه مي باشــد. در روش مذکور، 
گویه هــا1  یــا مفاهیــم مــورد نظــر )مضمــون، عبــارت، جملــه، عکــس، خبــر و ...( بــه کمــك پاســخگویاني کــه 
داراي ویژگي هــاي مشــترك مي باشــند و بــا اســتفاده از مقیاســي شــبیه »مقیــاس لیکــرت2« ؛ همچنیــن »تحلیــل 
عاملــي3«  بررســي می شــوند؛ بــه صورتــي کــه توزیــع گویه هــا شــبه نرمــال باشــد« )بدیعــي، 1370: 213(. در 
ایــن روش،گویه هــاي مــورد تحقیــق، بــر روي کارت هایــي کــه بــه کارت هــاي کیــو4  موســوم اســت، نوشــته یا 
چــاپ مي شــوند و در اختیــار پاســخگویان قــرار مي-گیرنــد؛ البتــه مي تــوان گویه هــاي تحقیــق را بــه صــورت 
ــرار داد کــه در حــال  ــار پاســخگویان ق ــز چــاپ کــرد و در اختی ــب پرســش نامه نی ســؤال های بســته و در قال

حاضــر، ایــن روش نســبت بــه نوشــتن گویــه بــر روي کارت، بیشــتر اســتفاده می شــود. 
امــروزه بــا وجــود برنامه هــاي کامپیوتــري، انجــام روش کیــو بــه آســاني ممکــن اســت و در زمانــی کوتــاه 
و بــه درســتي انجــام مي گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل، در ایــن تحقیــق، بــه جــاي اســتفاده از کارت، پرســش نامه اي 
کــه حــاوي گویه هــاي مــورد نظــر بــود، تهیــه شــد و در اختیــار پاســخگویان قــرار گرفــت تــا مهمتریــن مســائل 

فرهنگــی و اجتماعــی تاثیرگــذار بــر فضــای عمومــی اســتان شناســایی شــوند.

چگونگي گویه سازي و روش انتخاب گویه هاي تحقیق
الزمــۀ انجــام صحیــح تحقیــق از طریــق روش کیــو، ســاختن گویه هــا یــا ســنجه هایي اســت کــه دقیقــاً معــرف 
همــان مفاهیــم یــا نظریه هــاي مــورد بررســي باشــند. در واقــع، در ایــن روش، گویه هــاي تحقیــق بــه جــاي افــراد 
قــرار دارنــد و بیانگــر مفاهیــم و نظریه هایــي هســتند کــه محقــق، قصــد ســنجش آنهــا را دارد. بــراي رســیدن بــه 
ایــن هــدف، الزم اســت کــه محقــق، همــه منابــع موجــود دربــارۀ موضــوع را اســتخراج و مطالعــه کنــد و تاش 

نمایــد کــه گویه هــاي ســاخته شــده، کل محتــوا را زیــر پوشــش قــرار دهــد.
ــداد  ــه و تع ــا 120 گوی ــن 40 ت ــد بی ــو، مي توان ــي در روش کی ــاي نهای ــه »گویه ه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
پاســخگویان، بیــن 10تــا 100 نفــر باشــد. در اکثــر تحقیقاتــی کــه بــا روش کیــو، حــد متعــادل گویه هــا بیــن 70 
تــا 90 و پاســخگویان نیــز بیــن 20 تــا 30 نفــر مي باشــند. تعــداد زیــاد گویه هــا، باعــث خســتگي پاســخگویان و 

تعــداد زیــاد پاســخگویان، باعــث متمایــل شــدن پاســخ ها بــه میانگیــن خواهــد شــد« )بدیعــي، 1381: 162(. 
در ایــن تحقیــق نیــز، ابتــدا از طریــق مطالعــۀ اســنادی، ایمیــل، مــرور اخبــار رســانه های جمعــی؛ از جملــه: 
ــو و تلویزیــون، اینترنــت؛ همچنیــن پژوهش هــا و تحقیقــات انجــام شــدۀ قبلــی،  روزنامه هــا و مجــات، رادی
تعــداد 138 مســئله و آســیب فرهنگــی و اجتماعــی شناســایی گردیــد؛ ســپس فهرســت مســائل و آســیب های 
فرهنگــی در اختیــار تعــدادی از داوران کــه مشــتمل بــر مدیــران، صاحب نظــران و متخصصــان فرهنگــی بودند، 
قــرار داده شــد. حاصــل نظــرات آنهــا در قالــب یــك پرســش نامه، در اختیــار تعــدادی از نمونــه قــرار گرفــت تــا 
1. Item
2. Likert Scale
3. Factor analysis
4. Q- sort
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ابهامــات آن رفــع گــردد. پــس از اخــذ نظــرات آنهــا پرســش نامۀ نهایــی، تدویــن و در اختیــار نمونــه گذاشــته 
ــود. پرســش نامۀ مســائل و آســیب های  ــا آســیب  فرهنگــی ب ــن پرســش نامه، متشــکل از 92 مســئله ی شــد. ای
فرهنگــی نیــز، 15 آســیب در ســطح مســائل و آســیب های فرهنگــی، 35 آســیب و مســئله اجتماعی، 20 آســیب 

و مســئلۀ اقتصــادی و 10 آســیب و مســئلۀ سیاســی خرده نظــام فرهنگــی را در بــر می گرفــت.

انتخاب نمونۀ تحقیق
»بــر خــاف تحقیــق پیمایشــي کــه پاســخگویان بــه گونــه اي انتخــاب مي شــوند کــه معــرف جمعیــت آمــاري 
مــورد نظــر باشــند؛ در روش کیــو پاســخگویان بــه گونــه اي انتخــاب مي شــوند کــه داراي ویژگــي مشــترکي 
باشــند؛ ولــي گویه هــاي تحقیــق از بیــن جمعیــت مــورد نظــر، بــه ترتیبــي انتخــاب مي شــوند کــه معــرف آن 
حــوزۀ مــورد نظــر باشــند؛ پــس از جمــع آوري گویه هــا، قضــاوت نهایي 2یــا 3 نفــر در خصوص متناســب بودن 

گویه هــا ضــروري اســت« )بدیعــي، 1381: 163(.
در ایــن تحقیــق نیــز همان طــور کــه اشــاره شــد، ابتــدا تمامــي گویه هــاي انتخــاب شــده توســط محققــان، 
ــودن آن  ــن متناســب ب ــه منظــور تعیی ــران فرهنگــی؛ ب ــد نفــر از صاحب نظــران و مدی ــن چن ــد، بی پــس از تأیی
گویه هــا بــا موضــوع تحقیــق، توزیــع شــد و مــورد تأییــد آنــان قــرار گرفت؛ ســپس بــراي انتخاب پاســخگویان، 
ابتــدا 70 نفــر از متخصصــان، فعــاالن و صاحب نظــران عرصــۀ فرهنگــی اســتان شناســایي شــد؛ ســپس بــا توجــه 
بــه شــاخصه های چــون: انجــام تحقیقــات و پژوهش هــای فرهنگــی، چــاپ کتــاب و نــگارش مقالــۀ فرهنگــی 
ــا  ــر ب ــداد 40 نف ــی، تع ــدد فرهنگ ــای متع ــی از چهره ه ــن نظرخواه ــگ؛ همچنی ــۀ فرهن ــت در عرص و مدیری

نگرش هــای متفــاوت بــراي پاســخگویي بــه گویه هــا انتخــاب شــدند. 

انتخاب مقیاس تحقیق
»در انتخــاب مقیــاس مناســب بــراي تحقیــق، بایــد در نظــر داشــت کــه بیــن تعــداد گویه هــا و مقیــاس تحقیــق، 
تناســب موزونــي وجــود داشــته باشــد« )بدیعــي، 1381: 163(. گفتنــي اســت در ایــن پژوهــش جهــت ارزیابــي 

گویه هــاي پرســش نامه، از مقیــاس لیکــرت بــا پیوســتار 7 درجــه اي اســتفاده شــده اســت. 

ارزشیابي گویه هاي تحقیق
در ایــن مرحلــه، پــس از انتخــاب نهایــي گویه هــا، از پاســخگویان خواســته مي شــود تــا بــر اســاس ترتیبــي کــه 
پژوهشــگر تعییــن مي کنــد، نظــر خــود را نســبت بــه هــر یــك از گویه هــاي پرســش نامه از »کامــاً موافــق« تــا 

»کامــاً مخالــف« اعــام کنند.
در ایــن تحقیــق، گویه هــا در قالــب یــك پرســش نامه تهیــه شــد و در اختیــار نمونــه )40 نفــر از متخصصــان، 
فعــاالن و صاحب نظــران عرصــۀ فرهنــگ( قــرار گرفــت و از آنهــا خواســته شــد تــا نظــر خــود را در مــورد هــر 
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یــك از گویه هــا بــا توجــه بــه مقیــاس 7 درجــه اي لیکــرت، بــرای شناســایی مســائل فرهنگــی از »کامــاً موافق« 
تــا »کامــاً مخالــف« اعــام دارنــد. ایــن طیــف بــه شــکل زیــر اســت:

11 
 

نفر از متخصصان،  34سپس برای انتخاب پاسخگویان، ابتدا  ؛آنان قرار گرفت تأییدو مورس شد توزیع ، تحقیق
انجرام  :هرای چرونشاخصری توجری بریسپس برا  ؛فرهنگی استان شناسایی شد ۀنظران عرصفعاالن و صاحب

همچنی  ؛ فرهنگ ۀفرهنگی و مدیریت سر عرص ۀهای فرهنگی، چاپ کتاب و نگارش مقالتحقیقات و پژوهش
هرا های متفاوت بررای پاسرخگویی بری گویرینفر با نگرش 04های متعدس فرهنگی، تعداس از چهره هینظرخوا

  .انتخاب شدند
 

 انتخاب مقیاس تحقیق
تناسرب ها و مقیراس تحقیرق، بی  تعداس گوییسر انتخاب مقیاس مناسب برای تحقیق، باید سر نظر ساشت کی »

ی هاگویریجهرت ارزیرابی  گفتنی اسرت سر ایر  پرژوهش .(883: 8368)بدیعی، « موزونی وجوس ساشتی باشد
  .استفاسه شده استای سرجی 3، از مقیاس لیکرت با پیوستار نامیپرسش

 
 ی تحقیقهاگویهارزشیابی 

شوس تا بر اساس ترتیبی کی پژوهشگر از پاسخگویان خواستی می ها،پس از انتخاب نهایی گویی ،سر ای  مرحلی
اعرالم « مخالف کامالً»تا « موافق کامالً»از  نامیپرسشهای کند، نظر خوس را نسبت بی هر یك از گوییتعیی  می

 .کنند
نفر از متخصصان، فعراالن  04و سر اختیار نمونی )شد تهیی  نامیپرسشها سر قالب یك گویی تحقیق، سر ای 
ها با فرهنگ( قرار گرفت و از آنها خواستی شد تا نظر خوس را سر مورس هر یك از گویی ۀنظران عرصو صاحب

اعرالم « مخرالف کامالً»تا « وافقم کامالً»ای لیکرت، برای شناسایی مسائل فرهنگی از سرجی 3توجی بی مقیاس 
 :ای  طیف بی شکل زیر است .سارند

3             8                1             0               3                  2               8 
 الفبی نظر       نسبتاٌ مخالف       مخالف       کامالٌمخ   کامالٌ موفق     موافق       نسبتاٌ موافق  

 
 هاتجزیه و تحلیل داده ۀشیو

شیوۀ تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهــش حاضــر، ابتــدا جهــت پــردازش داده هــا از آمــار توصیفــي؛ شــامل: محاســبۀ شــاخص هاي مرکــزي 
ــدال1  اســتفاده  ــون دبلیوکن ــودن پژوهــش، از آزم ــي ب ــه تبیین ــا توجــه ب ــگاه ب و پراکندگــي اســتفاده شــد. آن
گردیــد. آزمــون رتبه هــای دبلیوکنــدال، شــکل نرمال شــدۀ آزمــون فریدمــن2  اســت. ایــن آزمــون بــه عنــوان 
یــك ضریــب توافــق، بــه ســنجش میــزان توافــق رتبه  هــا در بیــن پاســخگویان می پــردازد. در ایــن آزمــون، هــر 
پاســخگو بــه عنــوان یــك قضــاوت کننــده یــا رتبه دهنــده، و هــر گویــه یــا ســؤال نیــز بــه عنــوان یــك متغیــر، 
ــون  ــا محاســبه می گــردد. آزم ــن رتبه ه ــا، میانگی ــن متغیره ــك از ای ــر ی ــرای ه ــه، ب ــی می شــود و در ادام تلق
دبلیوکنــدال بــا مقایســۀ میانگیــن رتبه هــا در بیــن متغیرهــا، تفــاوت ایــن میانگین هــا را بررســی می کنــد. مقــدار 
آزمــون رتبه هــای دبلیوکنــدال، بیــن )0( و )1( نوســان دارد کــه در آن، مقادیــر نزدیــك بــه صفــر)0(، نشــان از 
توافــق کمتــر و مقادیــر نزدیــك بــه یــك)1(، نشــان از توافــق بیشــتر بیــن پاســخگویان، در خصــوص متغیرهای 
مــورد نظــر دارد. نتایــج آزمــون مذکــور، بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهــد کــه آیــا تفــاوت در میانگیــن رتبه هــا در 

حوزه هــای تعییــن شــده، معنــادار اســت یــا خیــر؟
ــز  ــدی نی ــه اولویت بن ــه، ب ــن رتب ــاوت میانگی ــدم تف ــا ع ــاوت ی ــاداری تف ــر معن ــاوه ب ــون؛ ع ــن آزم ای
ــی گســترۀ محتوایــی مســائل و آســیب های  ــال، ایــن آزمــون نشــان می دهــد ارزیاب ــوان مث ــه عن ــردازد؛ ب می پ
فرهنگی)اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی حــوزۀ فرهنــگ ( بــه چــه صورتــی اســت؟ و تأثیــر کــدام 

ــد؟ ــر می باش ــطح کم ت ــدام س ــتر و ک ــام، بیش ــتان ای ــی اس ــای عموم ــر فض ــگ ب ــطح فرهن س

روایی3  
دنیــس4  )1988( بیــان می کنــد کــه در مطالعــه بــه روش کیــو، ســنجش هیــچ ســازه ای، مــد نظــر نیســت؛ بلکــه 
آنچــه در بررســی روایــی در کیــو مطــرح اســت، جامعیــت عبــارات نمونــه می باشــد؛ به عبــارت دیگــر، عبارات 
گردآوری شــده؛ بایــد از چنــان جامعیــت و وســعتی برخــوردار باشــد کــه بتوانــد ذهنیت هــای مختلــف را نمایان 
ــران،  ــف )صاحب نظ ــرق مختل ــدا از ُط ــش نامه، ابت ــی پرس ــت طراح ــگویان فرد، 1386: 24. جه ــد )خوش کن
ــار، پژوهش هــای انجــام شــده و اظهــارات مدیــران فرهنگــی( فهرســتی از تمامــی مســائل و آســیب های  اخب
1. Kendalls W Ranks
2. Friedman
3. Validity
4. Dennis
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فرهنگــی تهیــه شــد. در مرحلــۀ بعــدی پــس از رجــوع و مصاحبــه بــا داوران کــه از میــان مدیــران فرهنگــی، 
صاحب نظــران و متخصصــان عرصــۀ فرهنــگ، انتخــاب شــده بودنــد، بــه اصــاح لیســت تعییــن شــده اقــدام 
شــد و در آخــر نیــز پرســش نامۀ تهیه شــده در اختیــار برخــی دیگــر از صاحب نظــران فرهنگــی قــرار گرفــت تــا 
اعتبــار صــوری آن تعییــن گــردد. اعتبــار ایــن گویه هــا از دو حیــث بررســی شــد: نخســت اینکــه آیا هر کــدام از 
ایــن گویه هــا بــه عنــوان یــك مســئله یــا آســیب، در مــکان مــورد تحقیــق، از جامعیــت الزم برخوردار هســتند یا 
خیــر؟ دوم اینکــه آیــا هــر کــدام از گویه هــا مناســب هریــك از ســطوح چهارگانــۀ فرهنــگ می باشــند؟ کــه در 

نهایــت گویه هــا از هــر دو حیــث جامعیــت و اعتبــار محتوایــی، مــورد تأییــد داوران قــرار گرفتنــد. 
پایایی1 

بــرای مرتب ســازی کیــو، پایایــی نیــز قابــل طــرح اســت؛ یعنــی می تــوان پرســید کــه آیا یــك مشــارکت کننده، 
یــك دســته کارت را بــا دســتورالعمل یکســان، در تکرارهــای مختلــف بــه یــك شــکل، مرتــب می کنــد؟ بایــد 
توجــه داشــت کــه بــر حســب موضــوع کیــو، درجــات طیــف و تعــداد کارت هــا، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
تکــرار مرتب ســازی، منجــر بــه نتیجــۀ کامــاً یکســان نشــود. بــا وجــود ایــن دنیــس)1988( بــر پایایــی بــاالی 
داده هــای کیــو، تأکیــد دارد و بــراون )1980( معتقــد اســت تکــرار مرتب ســازی تــا 85 درصــد بــا مرتب ســازی 
قبلــی، ســازگار خواهــد بــود )همــان: 61(. بــرای دســت یابی بــه پایایــی پرســش نامه از روش آزمــون و آزمــون 

مجــدد2  اســتفاده گردید.

1. Reliability
2. Test-Retest
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یافته های پژوهش

13 
 

  بندی مسائل فرهنگی بر اساس میانگین آنهارتبه(: 1جدول شمارۀ )

 موارد ردیف
 میانگین

)%( 
 موارد ردیف

 میانگین
)%( 

 24 22/86 بیکاری 8
 متولیران سر رویکررسعمرل و تضاس نظرر
 فرهنگی

42/11 

2 
ترالش سر  و پایی  بوسن فرهنرگ کرار

 جامعی
68/80 28 

 بر فرهنگ مرسم گذاری ماهوارهتأثیر
64/10 

3 
 کاهش احساس مسئولیت اجتماعی

33/83 22 
ثروت و سرآمد سر  ۀتوزیع ناعاسالن

 جامعی
13/10 

0 
 های نامناسب سر تبلیغ مذهبیشیوه

62/82 23 
 رفتار سر سیگران حقوق رعایت عدم

 اجتماعی
23/13 

 88/13 اعتماس بی مدیران سولتیپایی  بوسن  20 61/88 بازی()پارتی حاکمیت رابطی بر ضابطی 1

8 
 هامسئولیت واگذاری سر ساالریشایستی عدم

36/88 21 
 و روحیۀ زسگیمصرف طلبی،رفاه

 گراییتجمل
00/13 

 08/13 تهاج  فرهنگی 28 88 گراییمدر  ۀروحی 3

6 
مبتکران و  نخبگان، استفاسه از عدم

 های علمی و فرهنگیسرمایی
12/12 23 

جوانان و  الگوسازی برای غفلت از
 نوجوانان

06/12 

2 
 گریزیقانون

32/12 26 
بی والدی  و بزرگان  احترام کاهش
 خانواسه

38/12 

 81/12 چشمیچش  و ه  ۀگسترش روحی 22 31/12 کاهش اخالق کار سر جامعی 84

 12 تحمل و مدارا ۀکاهش روحی 34 81/16 بوسن میزان مطالعی پایی  88

82 
های عدم توجی بی آموزش مهارت

 افراس ۀزندگی برای هم
61/18 38 

 زندگیپایی  بوسن سطح رضایت از 
32/18 

83 
 عدم توجی بی تحقیق و پژوهش

81/18 32 
از تعدس مراکز  ناشیفرهنگی سرسرگمی 

 گیریتصمی 
18/14 

جدول شمارۀ )1(: رتبه بندی مسائل فرهنگی بر اساس میانگین آنها 

خلیل کمربیگی- مجتبی رشیدی
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80 
های فعالیت عدم رعایت اخالق سر

 سیاسی
06/18 33 

 مداریگرایی و قومطایفی
08/14 

81 
منافع  گروهی بر و ترجیح منافع فرسی

 ملی
33/18 30 

 ... محر  و ،اعتیاس بی مواس مخدر
42/14 

 83/02 های ناشی از انتخاباتآسیب 31 83/18 و تفریحیتعداس ک  مراکز فرهنگی  88

83 
های فرصتبی  برابر سسترسی عدم

 اجتماعی
34/11 38 

 باالرفت  س  ازسواج
81/02 

 81/02 افزایش سرقت 33 82/11 فرهنگ ۀنگاه سیاسی و امنیتی بی حوز 86

 12/02 پراکنیشایعی 36 18/11 نانتقاس سر میان مسئوالعدم پذیرش  82

 موارد ردیف
 میانگین

)%( 
 موارد ردیف

 میانگین
)%( 

 28/08 گسترش احساس محرومیت 11 33/02 عدم فرهنگ پرساخت مالیات 32

 81/00 گریزی سر میان جوانانسی  18 24/02 بحران هویت 04

08 

عدم توجی بی رضایت الهی سر 
کسب ثروت  اقتصاسی و هایفعالیت
 حال 

82/06 13 
 12/00 حجابی و بدحجابیبی

 28/00 گسترش خوسکشی 16 82/06 مهاجرت نخبگان و مبتکران از استان 02

03 
 و بی کارآفرینان توجی عدم

 گران مولدصنعت
13/06 12 

 تعداس ک  مبلغان سینی و فرهنگی
82/02 

 82/02 ایثارگری سر جامعی ۀروحیتنز   84 00/06 عدالتیگسترش احساس بی 00

 23/02 گرایش پایی  بی مصرف کاالهای ساخلی 88 20/03 تأثیرات مخرب اینترنت بر جوانان 01

08 
 سر جامعی ... گسترش رشوه، ربا و

68/03 82 
  مراکز سر تقلب ۀگسترش روحی

 آموزشی
34/02 

03 
 فرهنگی پایی  بوسن سطح سرمایۀ

38/03 83 
ۀ بی مقول هارسانیجدی  توجی عدم

 فرهنگ سینی
61/02 
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06 
سینی  ها از تربیتخانواسه پایی  آگاهی
 فرزندان

10/03 80 
 رشد جرای  مسلحانی

38/02 

02 
 شکاف سر روابط والدی  و فرزندان

28/03 81 
بوسن پایبندی عملی متولیان سینی  پایی 

 بی سستورات سینی
81/02 

 88/02 سسترسی نابرابر بی خدمات قضایی 88 28/03 تجسس و سوء ظ  14

 26/02 نشینیفقدان فرهنگ آپارتمان 83 83/03 پایی  بوسن سطح اعتماس اجتماعی 18

 43/02 تربیت ناقص سینی 86 43/03 پایی  بوسن سطح فرهنگ ترافیك 12

 20/08 ملی کاهش توجی بی ابعاس هویت 82 48/03 کاهش سنت وقف سر جامعی 13

 
 63/04 بی مدیریت بومی اعتماس پایی  34 63/08 ریاکاری، نفاق و تملقگسترش 

 موارد ردیف
 میانگین

)%( 
 موارد ردیف

 میانگین
)%( 

 20/34 گریتکدی 62 06/04 افزایش ارتبام با جنس مخالف 38

 28/34 روابط نامشروع 63 22/04 های جمعیخشونت 32

33 
مشررکالت اقتصرراسی زنرران سرپرسررت 

 خانوار
20/32 60 

 نشینیافزایش حاشیی
81/34 

 68/22 جموس و تحجر فکری 61 62/32 پایی  بازاریان از احکام سینی آگاهی 30

31 
هررای برنامرری سر رویرری عرردم وحرردت

 تلویزیون
28/32 68 

 پایی  بوسن منزلت و جایگاه زن
08/26 

 88/26 سرگیری بی  ایالت 63 61/36 گراییتقدیر ۀروحی 38

 32/23 عدم وحدت، انسجام و همبستگی 66 82/38 اجتماعیمشارکت میزان  بوسنپایی   33

 82/23 گسترش خرافات 62 31/38 زسگی سر میان جوانانغرب ۀروحی 36

32 
امنیررت سررطح احسرراس برروسن پررایی 

 اجتماعی
64/31 24 

 گسترش طالق توافقی
81/23 

 28/28 پایی  بی هویت انقالبیتعلق  28 38/30 های خیابانیمزاحمت 64

16 
 

 

فرهنگی،   ۀنظران عرصو صاحب متخصصانبیانگر آن است کی از سیدگاه  ،نتایج حاصل از جدو  فوق
بوسن  پایی  ۀمسئل و باشد سرصد می 22/86با میانگی   ،بیکاری ۀمسئلو آسیب سر استان ایالم،  مسئلیاولی  

، سرصد 33/83 سرصد و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگی  68/80 فرهنگ کار و تالش با میانگی 
 های همسرگزینید کی تغییر سر شیوهنسههای جدو  نشان میهمچنی  ساسه ؛گیرندپس از آن قرار می

سرصد و  28/28، تعلق پایی  بی هویت انقالبی با میانگی  سرصد 33/83 ( با میانگی ... های اینترنتی و)ازسواج
های فرهنگی بی تری  سرصد را سر بی  مسائل و آسیبپایی  ، سرصد 81/23گسترش طالق توافقی با میانگی  

 .اندخوس اختصاص ساسه

 ۀ ارزیابیتفاوت میانگین رتببررسی آزمون دبلیوکندال جهت (: 2جدول شمارۀ )
 های فرهنگی تمامی سطوح مسائل  و آسیب در 

 831/4 مقدار دبلیو کندال

 233/022 کای اسکوئر

 28 درجه آزادی

 444/4 داریسطح معنی

با توجی بی سطح معناساری  (؛233/022) های جدو  فوق و با استناس بی مقدار آزمونبا توجی بی ساسه
نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  گفت کی نمرۀ میانگی  رتبۀتوان ،  میp0/05آزمون 

 ،های فرهنگی استان ایالمپاسخگویان از مسائل و آسیب ،بی بیان سیگر ؛باشدفرهنگی استان ایالم متفاوت می
نظران را سر توافق آنها سر سرصدی صاحب 1/83لیل اصلی توافق شاید بتوان س .اندارزیابی متفاوتی ساشتی

تسلط مسائل اقتصاسی  ۀچرا کی تفاوت زیاسی سر زمین ؛ارزیابی نموس ،تسلط مسائل اقتصاسی سطح فرهنگ
 .شوسسطح فرهنگ بی نسبت سایر سطوت سیده نمی

 

 ارزیابی از مسائل فرهنگی (: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ3جدول شمارۀ ) 

68 
 نوجوانان میان سرگراییتخریبۀ روحی
 جوانان و

33/33 22 
های همسرررررگزینی تغییررررر سر شرررریوه

 (... های اینترنتی و)ازسواج
33/83 

خلیل کمربیگی- مجتبی رشیدی
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ــدگاه متخصصــان و صاحب نظــران عرصــۀ  ــوق، بیانگــر آن اســت کــه از دی ــج حاصــل از جــدول ف نتای
ــا میانگیــن 68/22 درصــد می باشــد و   فرهنگــی،  اولیــن مســئله و آســیب در اســتان ایــام، مســئلۀ بیــکاری، ب
مســئلۀ پاییــن  بــودن فرهنــگ کار و تــاش بــا میانگیــن 64/81 درصــد و کاهش احســاس مســئولیت اجتماعی با 
میانگیــن 63/33 درصــد، پــس از آن قــرار می گیرنــد؛ همچنیــن داده هــای جــدول نشــان می دهنــد کــه تغییــر در 
شــیوه های همســرگزینی )ازدواج هــای اینترنتــی و ...( بــا میانگیــن 17/33 درصــد، تعلــق پایین به هویــت انقابی 
بــا میانگیــن 26/91 درصــد و گســترش طــاق توافقــی با میانگیــن 27/65 درصــد ، پایین تریــن درصــد را در بین 

مســائل و آســیب های فرهنگــی بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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فرهنگی،   ۀنظران عرصو صاحب متخصصانبیانگر آن است کی از سیدگاه  ،نتایج حاصل از جدو  فوق
بوسن  پایی  ۀمسئل و باشد سرصد می 22/86با میانگی   ،بیکاری ۀمسئلو آسیب سر استان ایالم،  مسئلیاولی  

، سرصد 33/83 سرصد و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگی  68/80 فرهنگ کار و تالش با میانگی 
 های همسرگزینید کی تغییر سر شیوهنسههای جدو  نشان میهمچنی  ساسه ؛گیرندپس از آن قرار می

سرصد و  28/28، تعلق پایی  بی هویت انقالبی با میانگی  سرصد 33/83 ( با میانگی ... های اینترنتی و)ازسواج
های فرهنگی بی تری  سرصد را سر بی  مسائل و آسیبپایی  ، سرصد 81/23گسترش طالق توافقی با میانگی  

 .اندخوس اختصاص ساسه

 ۀ ارزیابیتفاوت میانگین رتببررسی آزمون دبلیوکندال جهت (: 2جدول شمارۀ )
 های فرهنگی تمامی سطوح مسائل  و آسیب در 

 831/4 مقدار دبلیو کندال

 233/022 کای اسکوئر

 28 درجه آزادی

 444/4 داریسطح معنی

با توجی بی سطح معناساری  (؛233/022) های جدو  فوق و با استناس بی مقدار آزمونبا توجی بی ساسه
نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  گفت کی نمرۀ میانگی  رتبۀتوان ،  میp0/05آزمون 

 ،های فرهنگی استان ایالمپاسخگویان از مسائل و آسیب ،بی بیان سیگر ؛باشدفرهنگی استان ایالم متفاوت می
نظران را سر توافق آنها سر سرصدی صاحب 1/83لیل اصلی توافق شاید بتوان س .اندارزیابی متفاوتی ساشتی

تسلط مسائل اقتصاسی  ۀچرا کی تفاوت زیاسی سر زمین ؛ارزیابی نموس ،تسلط مسائل اقتصاسی سطح فرهنگ
 .شوسسطح فرهنگ بی نسبت سایر سطوت سیده نمی

 

 ارزیابی از مسائل فرهنگی (: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ3جدول شمارۀ ) 

68 
 نوجوانان میان سرگراییتخریبۀ روحی
 جوانان و

33/33 22 
های همسرررررگزینی تغییررررر سر شرررریوه

 (... های اینترنتی و)ازسواج
33/83 

جدول شمارۀ )2(: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ ارزیابی
 در تمامی سطوح مسائل  و آسیب های فرهنگی 

بــا توجــه بــه داده هــای جــدول فــوق و بــا اســتناد بــه مقــدار آزمــون )429/977(؛ بــا توجه به ســطح معنــاداری 
  می تــوان گفــت کــه نمــرۀ میانگیــن رتبــۀ ارزیابــی متخصصــان و صاحب نظــران فرهنگــی از 
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فرهنگی،   ۀنظران عرصو صاحب متخصصانبیانگر آن است کی از سیدگاه  ،نتایج حاصل از جدو  فوق
بوسن  پایی  ۀمسئل و باشد سرصد می 22/86با میانگی   ،بیکاری ۀمسئلو آسیب سر استان ایالم،  مسئلیاولی  

، سرصد 33/83 سرصد و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگی  68/80 فرهنگ کار و تالش با میانگی 
 های همسرگزینید کی تغییر سر شیوهنسههای جدو  نشان میهمچنی  ساسه ؛گیرندپس از آن قرار می

سرصد و  28/28، تعلق پایی  بی هویت انقالبی با میانگی  سرصد 33/83 ( با میانگی ... های اینترنتی و)ازسواج
های فرهنگی بی تری  سرصد را سر بی  مسائل و آسیبپایی  ، سرصد 81/23گسترش طالق توافقی با میانگی  

 .اندخوس اختصاص ساسه

 ۀ ارزیابیتفاوت میانگین رتببررسی آزمون دبلیوکندال جهت (: 2جدول شمارۀ )
 های فرهنگی تمامی سطوح مسائل  و آسیب در 

 831/4 مقدار دبلیو کندال

 233/022 کای اسکوئر

 28 درجه آزادی

 444/4 داریسطح معنی

با توجی بی سطح معناساری  (؛233/022) های جدو  فوق و با استناس بی مقدار آزمونبا توجی بی ساسه
نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  گفت کی نمرۀ میانگی  رتبۀتوان ،  میp0/05آزمون 

 ،های فرهنگی استان ایالمپاسخگویان از مسائل و آسیب ،بی بیان سیگر ؛باشدفرهنگی استان ایالم متفاوت می
نظران را سر توافق آنها سر سرصدی صاحب 1/83لیل اصلی توافق شاید بتوان س .اندارزیابی متفاوتی ساشتی

تسلط مسائل اقتصاسی  ۀچرا کی تفاوت زیاسی سر زمین ؛ارزیابی نموس ،تسلط مسائل اقتصاسی سطح فرهنگ
 .شوسسطح فرهنگ بی نسبت سایر سطوت سیده نمی

 

 ارزیابی از مسائل فرهنگی (: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ3جدول شمارۀ ) 

68 
 نوجوانان میان سرگراییتخریبۀ روحی
 جوانان و

33/33 22 
های همسرررررگزینی تغییررررر سر شرررریوه

 (... های اینترنتی و)ازسواج
33/83 

آزمــون 
مســائل فرهنگــی اســتان ایــام متفــاوت می باشــد؛ به بیــان دیگر، پاســخگویان از مســائل و آســیب های فرهنگی 
اســتان ایــام، ارزیابــی متفاوتــی داشــته اند. شــاید بتــوان دلیــل اصلــی توافــق 17/5 درصــدی صاحب نظــران را 
در توافــق آنهــا در تســلط مســائل اقتصــادی ســطح فرهنــگ، ارزیابــی نمــود؛ چــرا کــه تفــاوت زیــادی در زمینۀ 

تســلط مســائل اقتصــادی ســطح فرهنــگ بــه نســبت ســایر ســطوح دیده نمی شــود.
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 (رهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسیمحتوایی آنها ) ف ۀبر اساس گستر 
 

 04 تعداد

 828/4 کندال مقدار دبلیو

 431/81 کای اسکوئر

 3 آزادی ۀدرج

 442/4 داریاسطح معن

 

با توجی بی سطح معناساری آزمون (؛ 431/81استناس بی مقدار آزمون ) های جدو  فوق و بابا توجی بی ساسه
p0/05نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  ۀکی تفاوت میانگی  رتب گفتتوان ، می

  .باشدمحتوایی آنها  متفاوت می ۀبر اساس گستر ،فرهنگی استان ایالم
 

 محتوایی آنها اساس گسترۀ بندی مسائل فرهنگی براولویت(: 4جدول شمارۀ )
 سیاسی( و فرهنگی ،اجتماعی، )اقتصادی 

 

 میانگین ۀنمر محتوایی ۀگستر

 3 سطح اقتصاسی

 2 سطح اجتماعی 

 21/2 سطح فرهنگی

 31/2 سطح سیاسی

نظران فرهنگی، مسائلی کی سر سطح و صاحب متخصصان(، از نظر 0)ۀ بر اساس نتایج جدو  شمار
مسائل سطح سیاسی فرهنگ با  ،پس از آن .باشندمیانگی  می سارای باالتری  نمرۀ اقتصاسی فرهنگ قرار سارند،

 ؛( و سر آخر نیز سطح اجتماعی مسائل فرهنگی قرار سارند21/2فرهنگی با میانگی  ) سطح ،(31/2میانگی  )
اند و از نظر آنها ای  مسائل اقتصاسی فرهنگ ساسه ۀاولویت او  را بی حیط ،نظرانو صاحب متخصصانبنابرای  
 .او  اهمیت قرار سارند سر سرجۀ

جدول شمارۀ )3(: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ ارزیابی از مسائل فرهنگی
 بر اساس گسترۀ محتوایی آنها ) فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(

بــا توجــه بــه داده هــای جــدول فــوق و بــا اســتناد بــه مقــدار آزمــون )15/075(؛ بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری 
 می تــوان گفــت کــه تفــاوت میانگیــن رتبــۀ ارزیابــی متخصصــان و صاحب نظــران فرهنگــی 
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فرهنگی،   ۀنظران عرصو صاحب متخصصانبیانگر آن است کی از سیدگاه  ،نتایج حاصل از جدو  فوق
بوسن  پایی  ۀمسئل و باشد سرصد می 22/86با میانگی   ،بیکاری ۀمسئلو آسیب سر استان ایالم،  مسئلیاولی  

، سرصد 33/83 سرصد و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگی  68/80 فرهنگ کار و تالش با میانگی 
 های همسرگزینید کی تغییر سر شیوهنسههای جدو  نشان میهمچنی  ساسه ؛گیرندپس از آن قرار می

سرصد و  28/28، تعلق پایی  بی هویت انقالبی با میانگی  سرصد 33/83 ( با میانگی ... های اینترنتی و)ازسواج
های فرهنگی بی تری  سرصد را سر بی  مسائل و آسیبپایی  ، سرصد 81/23گسترش طالق توافقی با میانگی  

 .اندخوس اختصاص ساسه

 ۀ ارزیابیتفاوت میانگین رتببررسی آزمون دبلیوکندال جهت (: 2جدول شمارۀ )
 های فرهنگی تمامی سطوح مسائل  و آسیب در 

 831/4 مقدار دبلیو کندال

 233/022 کای اسکوئر

 28 درجه آزادی

 444/4 داریسطح معنی

با توجی بی سطح معناساری  (؛233/022) های جدو  فوق و با استناس بی مقدار آزمونبا توجی بی ساسه
نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  گفت کی نمرۀ میانگی  رتبۀتوان ،  میp0/05آزمون 

 ،های فرهنگی استان ایالمپاسخگویان از مسائل و آسیب ،بی بیان سیگر ؛باشدفرهنگی استان ایالم متفاوت می
نظران را سر توافق آنها سر سرصدی صاحب 1/83لیل اصلی توافق شاید بتوان س .اندارزیابی متفاوتی ساشتی

تسلط مسائل اقتصاسی  ۀچرا کی تفاوت زیاسی سر زمین ؛ارزیابی نموس ،تسلط مسائل اقتصاسی سطح فرهنگ
 .شوسسطح فرهنگ بی نسبت سایر سطوت سیده نمی

 

 ارزیابی از مسائل فرهنگی (: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ3جدول شمارۀ ) 

68 
 نوجوانان میان سرگراییتخریبۀ روحی
 جوانان و

33/33 22 
های همسرررررگزینی تغییررررر سر شرررریوه

 (... های اینترنتی و)ازسواج
33/83 

آزمــون 

مسئله شناسی و  اولویت بندی آسیب ها و مسائل ..
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از مســائل فرهنگــی اســتان ایــام، بــر اســاس گســترۀ محتوایــی آنهــا  متفــاوت می باشــد.
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 (رهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسیمحتوایی آنها ) ف ۀبر اساس گستر 
 

 04 تعداد

 828/4 کندال مقدار دبلیو

 431/81 کای اسکوئر

 3 آزادی ۀدرج

 442/4 داریاسطح معن

 

با توجی بی سطح معناساری آزمون (؛ 431/81استناس بی مقدار آزمون ) های جدو  فوق و بابا توجی بی ساسه
p0/05نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  ۀکی تفاوت میانگی  رتب گفتتوان ، می

  .باشدمحتوایی آنها  متفاوت می ۀبر اساس گستر ،فرهنگی استان ایالم
 

 محتوایی آنها اساس گسترۀ بندی مسائل فرهنگی براولویت(: 4جدول شمارۀ )
 سیاسی( و فرهنگی ،اجتماعی، )اقتصادی 

 

 میانگین ۀنمر محتوایی ۀگستر

 3 سطح اقتصاسی

 2 سطح اجتماعی 

 21/2 سطح فرهنگی

 31/2 سطح سیاسی

نظران فرهنگی، مسائلی کی سر سطح و صاحب متخصصان(، از نظر 0)ۀ بر اساس نتایج جدو  شمار
مسائل سطح سیاسی فرهنگ با  ،پس از آن .باشندمیانگی  می سارای باالتری  نمرۀ اقتصاسی فرهنگ قرار سارند،

 ؛( و سر آخر نیز سطح اجتماعی مسائل فرهنگی قرار سارند21/2فرهنگی با میانگی  ) سطح ،(31/2میانگی  )
اند و از نظر آنها ای  مسائل اقتصاسی فرهنگ ساسه ۀاولویت او  را بی حیط ،نظرانو صاحب متخصصانبنابرای  
 .او  اهمیت قرار سارند سر سرجۀ

جدول شمارۀ )4(: اولویت بندی مسائل فرهنگی بر اساس گسترۀ  محتوایی آنها
 )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی(

بــر اســاس نتایــج جــدول شــمارۀ )4(، از نظــر متخصصــان و صاحب نظــران فرهنگــی، مســائلی که در ســطح 
اقتصــادی فرهنــگ قــرار دارنــد، دارای باالتریــن نمــرۀ میانگیــن می باشــند. پــس از آن، مســائل ســطح سیاســی 
ــا میانگیــن )2/25( و در آخــر نیــز ســطح اجتماعــی مســائل  ــا میانگیــن )2/75(، ســطح فرهنگــی ب فرهنــگ ب
فرهنگــی قــرار دارنــد؛ بنابرایــن متخصصــان و صاحب نظــران، اولویــت اول را بــه حیطــۀ اقتصــادی فرهنــگ 

داده انــد و از نظــر آنهــا ایــن مســائل در درجــۀ اول اهمیــت قــرار دارنــد.
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 های فرهنگی بر اساس سطوح آنها بندی مسائل و آسیبرتبه(: 5جدول شمارۀ )
 موارد

 سطوح

 مسئلهنام  رتبه
 میانگین
) % ( 

 سطح اقتصادی فرهنگ

 22/86 بیکاری او 

 68/80 پایی  بوسن فرهنگ کار و تالش سوم

 31/12 کاهش اخالق کار سر جامعی سوم

 اجتماعی فرهنگسطح 

 33/83 کاهش احساس مسئولیت اجتماعی او 

 61/88 بازی(حاکمیت رابطی بر ضابطی )پارتی سوم

 32/12 گریزیقانون سوم

 سطح فرهنگی فرهنگ

 62/82 های نامناسب سر تبلیغ مذهبیشیوه او 

 88 گراییمدر  ۀوجوس روحی سوم

 81/16 بوسن میزان مطالعی پایی  سوم

 سیاسی فرهنگسطح 

 36/88 هاولیتئساالری سر واگذاری مسعدم شایستی او 

 06/18 های سیاسیعدم رعایت اخالق سر فعالیت سوم

 33/18 بر منافع ملی گروهیترجیح منافع فرسی و  سوم
 

 ۀمسئلبی ، ، سر سطح اجتماعیسرصد 22/86بی بیکاری با میانگی  ، سر سطح اقتصاسیاولویت او  
های نامناسب سر سرصد، سر سطح فرهنگی، بی شیوه 33/83 کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگی 

ها و ساالری سر واگذاری مسئولیتبی عدم شایستی ،و سر سطح سیاسی سرصد 62/82تبلیغ مذهبی با میانگی  
 .اختصاص یافتی است ،سرصد 36/88ها با میانگی  مدیریت

  

جدول شمارۀ )5(: رتبه بندی مسائل و آسیب های فرهنگی بر اساس سطوح آنها 

خلیل کمربیگی- مجتبی رشیدی
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اولویــت اول در ســطح اقتصــادی، بــه بیــکاری بــا میانگیــن 68/22 درصــد، در ســطح اجتماعــی، بــه مســئلۀ 
کاهــش احســاس مســئولیت اجتماعــی بــا میانگیــن 63/33 درصــد، در ســطح فرهنگــی، به شــیوه های نامناســب 
ــذاری  ــاالری در واگ ــدم شایسته س ــه ع ــی، ب ــطح سیاس ــد و در س ــن 62/89 درص ــا میانگی ــی ب ــغ مذهب در تبلی

ــا میانگیــن 61/78 درصــد، اختصــاص یافتــه اســت. مســئولیت ها و مدیریت هــا ب

نتیجه گیری 
ــام، شناسایی شــد و مــورد  ــن پژوهــش، پــس از طــی مراحــل مختلــف، تعــداد 92 مســئله در اســتان ای در ای
ارزیابــی پاســخگویان قرارگرفــت. نتایــج بــه دســت آمــده، بیانگــر آن اســت کــه اکثریــت مطلــق پاســخگویان 
)90 درصــد و بیشــتر(، اظهــار داشــته اند کــه اســتان ایــام از مســائل و آســیب های زیــر بــه شــدت رنــج می بــرد:

عــدم اســتفاده از نخبــگان، مبتکــران و ســرمایه های علمی و فرهنگــی؛ تعداد کم مراکز فرهنگــی و تفریحی؛ 
تأثیرگــذاری ماهــواره بــر فرهنــگ مــردم؛ وجــود روحیــۀ مدرك گرایــی؛ عــدم رعایــت حقــوق دیگــران در 
رفتارهــای اجتماعــی؛ حاکمیــت رابطــه بر ضابطــه )پارتی بازی(؛ بیــکاری؛ پایین بــودن فرهنــگ کار و تاش در 
جامعــه؛ کاهــش اخــاق کار در جامعــه؛ ترجیــح منافــع فــردی و گروهــی بــر منافــع ملــی؛ عدم شایسته ســاالری 
در واگــذاری مســئولیت ها؛ عــدم توجــه بــه آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــرای افــراد و خانواده هــا؛ اعتیــاد بــه 
مــواد مخــدر و محــرك؛ عــدم دسترســی بــه فرصت هــای اجتماعــی؛ گســترش ریــاکاری، نفــاق و تملــق؛ عــدم 
توجــه بــه تحقیــق و پژوهــش؛ بــاال رفتــن ســن ازدواج؛ گســترش روحیــۀ چشــم و هم چشــمی؛ بحــران هویــت؛ 
پاییــن بــودن میــزان ســرمایۀ فرهنگــی؛ عــدم پذیرش انتقــاد در میــان مســئوالن؛ توزیع ناعادالنــۀ ثــروت و درآمد 

در جامعــه؛ عــدم توجــه بــه کارآفرینــان و صنعت گــران مولــد و شــیوه های نامناســب در تبلیــغ دینــی.
ــن 68/22 درصــد،  ــا میانگی ــکاری ب ــد کــه مســئلۀ بی ــدال نشــان می ده ــون دبلیوکن ــج حاصــل از آزم نتای
ــودن فرهنــگ کار و تــاش  نخســتین مســئله و آســیب در اســتان ایــام می باشــد و پــس از آن مســئلۀ پایین ب
بــا میانگیــن)64/81 درصــد( و کاهــش احســاس مســئولیت اجتماعــی بــا میانگیــن)63/33 درصــد( قــرار دارنــد. 
همچنیــن نتایــج بــه دســت آمــده، بیانگــر آن اســت کــه کمتــر از یــك ســوم از پاســخگویان بــر ایــن نظرنــد 
کــه مــوارد زیــر در ایــام، مســئله و آســیب بــه حســاب نمی آینــد؛ هرچنــد تعــداد موافقــان بــا مســئله بــودن آنها 

تقریبــاً دو برابــر مخالفــان بوده اســت:
تغییــر در شــیوه های همســرگزینی )ازدواج هــای اینترنتــی و ...(؛ آگاهــی پاییــن بازاریــان از احــکام دینــی؛ 
اختــاف بیــن ایــات و طوایــف؛ تعلــق پاییــن بــه هویــت انقابــی و عــدم توجــه جــدی رســانه ها بــه مقولــۀ 
فرهنــگ دینــی؛ در همیــن رابطــه، تغییــر در شــیوه های همســرگزینی )ازدواج هــای اینترنتــی و ...( بــا میانگیــن 
17/33 درصــد، پایین تریــن درصــد را در بیــن مســائل و آســیب های فرهنگــی بــه خــود اختصــاص داده  اســت.

نتایــج حاصــل از آزمــون دبلیوکنــدال در زمینــۀ نگــرش پاســخگویان به مســائل فرهنگی، نشــان می دهد که 
 بــوده اســت، بیــن نگــرش پاســخگویان در زمینــۀ 
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فرهنگی،   ۀنظران عرصو صاحب متخصصانبیانگر آن است کی از سیدگاه  ،نتایج حاصل از جدو  فوق
بوسن  پایی  ۀمسئل و باشد سرصد می 22/86با میانگی   ،بیکاری ۀمسئلو آسیب سر استان ایالم،  مسئلیاولی  

، سرصد 33/83 سرصد و کاهش احساس مسئولیت اجتماعی با میانگی  68/80 فرهنگ کار و تالش با میانگی 
 های همسرگزینید کی تغییر سر شیوهنسههای جدو  نشان میهمچنی  ساسه ؛گیرندپس از آن قرار می

سرصد و  28/28، تعلق پایی  بی هویت انقالبی با میانگی  سرصد 33/83 ( با میانگی ... های اینترنتی و)ازسواج
های فرهنگی بی تری  سرصد را سر بی  مسائل و آسیبپایی  ، سرصد 81/23گسترش طالق توافقی با میانگی  

 .اندخوس اختصاص ساسه

 ۀ ارزیابیتفاوت میانگین رتببررسی آزمون دبلیوکندال جهت (: 2جدول شمارۀ )
 های فرهنگی تمامی سطوح مسائل  و آسیب در 

 831/4 مقدار دبلیو کندال

 233/022 کای اسکوئر

 28 درجه آزادی

 444/4 داریسطح معنی

با توجی بی سطح معناساری  (؛233/022) های جدو  فوق و با استناس بی مقدار آزمونبا توجی بی ساسه
نظران فرهنگی از مسائل و صاحب متخصصانارزیابی  گفت کی نمرۀ میانگی  رتبۀتوان ،  میp0/05آزمون 

 ،های فرهنگی استان ایالمپاسخگویان از مسائل و آسیب ،بی بیان سیگر ؛باشدفرهنگی استان ایالم متفاوت می
نظران را سر توافق آنها سر سرصدی صاحب 1/83لیل اصلی توافق شاید بتوان س .اندارزیابی متفاوتی ساشتی

تسلط مسائل اقتصاسی  ۀچرا کی تفاوت زیاسی سر زمین ؛ارزیابی نموس ،تسلط مسائل اقتصاسی سطح فرهنگ
 .شوسسطح فرهنگ بی نسبت سایر سطوت سیده نمی

 

 ارزیابی از مسائل فرهنگی (: آزمون دبلیوکندال جهت بررسی تفاوت میانگین رتبۀ3جدول شمارۀ ) 

68 
 نوجوانان میان سرگراییتخریبۀ روحی
 جوانان و

33/33 22 
های همسرررررگزینی تغییررررر سر شرررریوه

 (... های اینترنتی و)ازسواج
33/83 

بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آزمــون کــه کمتــر از  

مسئله شناسی و  اولویت بندی آسیب ها و مسائل ..
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میــزان موافقــت یــا مخالفــت بــا مســائل و آســیب های فرهنگی، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. 
رتبه بنــدی مســائل و آســیب های فرهنگــی بــر اســاس ســطوح مختلــف فرهنــگ )اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگــی و سیاســی(، از دیگــر مــواردی بــود کــه در ایــن پژوهــش، مــورد آزمــون قــرار گرفــت؛ بــر همیــن 
اســاس، نتایــج داده هــا نشــان می دهــد مســائلی کــه در ســطح اقتصــادی فرهنــگ قــرار دارنــد، در رتبــۀ اول جای 
گرفته انــد. در همیــن زمینــه، مســائل و آســیب هایی چــون: بیــکاری، پاییــن بــودن فرهنــگ کار و تــاش و پایین 
بــودن اخــاق کار در میــان  شــاغلین، بــه ترتیــب، رتبه هــای اول تــا ســوم را در حــوزۀ آســیب های اقتصــادی در 
اســتان بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ همچنیــن نتایــج داده هــای حاصــل از آزمــون، بیانگــر آن اســت که مســائل 
ــد و در ایــن ســطح، مســائل و آســیب هایی چــون: عــدم  سیاســی حــوزۀ فرهنــگ در اولویــت دوم قــرار دارن
شایسته ســاالری در واگــذاری مســئولیت ها و مدیریت هــا،  عــدم رعایــت اخــاق در فعالیت هــای سیاســی و 
ترجیــح منافــع فــردی و گروهــی بــر منافــع ملی، به ترتیــب، رتبه هــای اول تا ســوم را به خــود اختصــاص داده اند. 
مســائلی نیــز کــه در حــوزۀ فرهنگــی قــرار گرفته انــد در اولویــت بعــدی جــای دارنــد؛ بر همیــن اســاس، در میان 
مســائل و آســیب های ایــن حــوزه، شــیوه-های نامناســب در تبلیــغ مذهبــی، وجــود روحیــۀ مدرك گرایــی و  
پاییــن  بــودن میــزان مطالعــه، بــه ترتیــب، رتبه هــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص داده اند. مســائل اجتماعی 
وابســته بــه حــوزۀ فرهنــگ هــم در اولویــت چهــارم قــرار گرفته انــد؛ در همیــن رابطــه از دیــدگاه پاســخگویان، 
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ــن  ــد؛ همچنی ــق بوده ان ــا آنهــا مواف ذکــر می شــوند، مــواردی هســتند کــه بیــش از 80 درصــد پاســخگویان ب
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می باشــد.  برنامه ریزی هــا 
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  .باشدها میریزیگیری برنامیجهت و بندیاولویت

 نها آاهمیت  ۀبندی مسائل فرهنگی بر اساس درجرتبه(: 6) ۀجدول شمار
 اول  )باالترین اهمیت( ۀهای درجمسائل و آسیب

توزیع ناعاسالنی ثروت و سرآمرد سر  بیکاری
 جامعی

 گسترش خوسکشی

ترالش  و پایی  بوسن فرهنگ کرار
 سر جامعی

 سر سیگررران حقرروق رعایررت عرردم
 رفتار اجتماعی

 و بررری کارآفرینررران وجررریت عررردم
 گران مولدصنعت

کررراهش احسررراس مسرررئولیت 
 اجتماعی

 والدی  و فرزندانشکاف سر روابط  اعتماس پایی  بی مدیران سولتی

هررای نامناسررب سر تبلیررغ شرریوه
 مذهبی

 ۀزسگی و روحیرمصررف طلبی،رفاه
 گراییتجمل

 پراکنیشایعی

 حاکمیرررت رابطررری برررر ضرررابطی
 بازی()پارتی

 عدم فرهنگ پرساخت مالیات تهاج  فرهنگی

 سر واگرذاریساالری شایستیعدم 
 هامسئولیت

احترام بی والدی  و بزرگان کاهش
 خانواسه

 افزایش سرقت

جوانان و  الگوسازی برای غفلت از گراییمدر  ۀوجوس روحی
 نوجوانان

مهاجرت نخبگان و مبتکران از 
 استان

جدول شمارۀ )6(: رتبه بندی مسائل فرهنگی بر اساس درجۀ اهمیت آنها 
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استفاسه از نخبگان، مبتکران و عدم
 های علمی و فرهنگیسرمایی

 عدالتیگسترش احساس بی چشمیچش  و ه  ۀگسترش روحی

 تأثیرات مخرب اینترنت بر جوانان تحمل و مدارا ۀکاهش روحی گریزیقانون

از تعردس  ناشریفرهنگی سرسرگمی  کاهش اخالق کار سر جامعی
 گیریمراکز تصمی 

 سر جامعی ...گسترش رشوه، ربا و

 تجسس و سوء ظ  پایی  بوسن سطح رضایت از زندگی بوسن میزان مطالعی پایی 

های عدم توجی بی آموزش مهارت
 افراس ۀبرای همزندگی 

 پایی  بوسن سطح اعتماس اجتماعی مداریگرایی و قومطایفی

 پایی  بوسن سطح فرهنگ ترافیك ... اعتیاس بی مواس مخدر و محر  و عدم توجی بی تحقیق و پژوهش

 عرررردم رعایررررت اخررررالق سر
 های سیاسیفعالیت

 گسترش احساس محرومیت های ناشی از انتخاباتآسیب

 گروهی برر و فرسیترجیح منافع 
 منافع ملی

بوسن پایبندی عملی متولیان پایی  رفت  س  ازسواج باال
 سینی بی سستورات سینی

و تعررداس کرر  مراکررز فرهنگرری 
 تفریحی

 نشینیفقدان فرهنگ آپارتمان بحران هویت

های فرصتبرابر بی سسترسی  عدم
 اجتماعی

جوانان و  الگوسازی برای غفلت از
 نوجوانان

 گریزی سر میان جوانانسی 

 ۀنگاه سیاسری و امنیتری بری حروز
 فرهنگ

بر فرهنگ  گذاری ماهوارهتأثیر
 مرسم

 گسترش ریاکاری، نفاق و تملق

عرردم پررذیرش انتقرراس سر میرران 
 نمسئوال

عدم توجی بی رضایت الهی سر 
کسب ثروت  های اقتصاسی وفعالیت
 حال 

 فرهنگی پایی  بوسن سطح سرمایی

 سر رویکرررس و عمررل تضرراس نظررر
 فرهنگی متولیان
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 دوم )اهمیت در حد متوسط( ۀهای درجمسائل و آسیب

 ملی کاهش توجی بی ابعاس هویت سسترسی نابرابر بی خدمات قضایی های خیابانیمزاحمت

سینری  ها از تربیرتخانواسه پایی  آگاهی
 فرزندان

 بی مدیریت بومی اعتماس پایی  تربیت ناقص سینی

 افزایش ارتبام با جنس مخالف امنیت اجتماعیسطح احساس بوسن پایی  کاهش سنت وقف سر جامعی

 ونوجوانان سر میان  گراییتخریبحیی رو حجابی و بدحجابیبی
 جوانان

 های جمعیخشونت

مشررکالت اقتصرراسی زنرران سرپرسررت  گریتکدی تعداس ک  مبلغان سینی و فرهنگی
 خانوار

 پایی  بازاریان از احکام سینی آگاهی روابط نامشروع یثارگری سر جامعیا ۀتنز  روحی

هررای برنامرری سر رویرری عرردم وحرردت نشینیافزایش حاشیی گرایش پایی  بی مصرف کاالهای ساخلی
 تلویزیون

مراکرررز  سر تقلرررب ۀگسرررترش روحیررر
 آموزشی

 گراییتقدیر ۀروحی جموس و تحجر فکری

بری مقولرۀ  هرارسرانیجردی  توجی معد
 فرهنگ سینی

 اجتماعیمشارکت میزان  بوسنپایی   پایی  بوسن منزلت و جایگاه زن

 زسگی سر میان جوانانغرب ۀروحی گسترش خرافات رشد جرای  مسلحانی

 
 

 سوم )کمترین اهمیت( ۀهای درجمسائل وآسیب

همسررررگزینی های تغییرررر سر شررریوه تعلق پایی  بی هویت انقالبی سرگیری بی  ایالت
 (... های اینترنتی و)ازسواج

  عدم وحدت، انسجام و همبستگی
 
 

 پیشنهادها
 الف( پیشنهادهای کاربردی
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 پیشنهادها
 الف( پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادها
الف( پیشنهادهای کاربردی

- شناســایی آســیب ها و مســائل فرهنگــی اســتان، یکــی از الزامــات اولیــۀ سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در 
حــوزۀ فرهنــگ بــه شــمار مــی رود. پژوهــش حاضــر، بــه این مهــم پرداختــه و زمینــه را بــرای تدوین ســند جامع 
در زمینــۀ آســیب ها و مســائل فرهنگــی اســتان فراهــم نمــوده اســت. بــا اســتفاده از داده هــای بــه دســت آمــده، 
می تــوان نتایــج پژوهــش را در تدویــن ایــن ســند معتبــر و الزم  االجــرا بــرای دســتگاه های فرهنگــی و اجتماعــی 

اســتان بــه کار بــرد.

مسئله شناسی و  اولویت بندی آسیب ها و مسائل ..
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- نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه از نظــر صاحب نظــران فرهنگــی، بیــکاری، اولیــن مســئلۀ اســتان بــه 
حســاب می آیــد. مســئله ای کــه ســرنخ و ریشــۀ اصلــی بســیاری از آســیب های اجتماعــی می باشــد. کاهــش 

نــرخ بیــکاری، می توانــد بــه کاهــش بســیاری از آســیب های اجتماعــی در ایــن اســتان ایــام منجــر شــود.
- پاییــن بــودن فرهنــگ کار و تــاش در جامعــه، از دیــدگاه صاحب نظــران و متخصصــان بــه عنــوان دومین 
مســئلۀ اصلــی اســتان ایــام مطــرح شــده اســت. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه هرچنــد بیــکاری، مهمترین مســئلۀ 
اجتماعــی اســتان می باشــد؛ امــا یکــی از ریشــه ها ی آن، بــه عاملــی تحــت عنــوان پاییــن بــودن فرهنــگ کار و 
ــه کــردن فرهنــگ کار و تــاش در بیــن شــهروندان؛  ــۀ نهادین ــاز می گــردد. ســرمایه گذاری در زمین تــاش ب
بــه خصــوص قشــر جــوان می توانــد بــه کاهــش مســائل و آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی در اســتان ایــام 

بیانجامد.
- صاحب نظــران و متخصصــان عرصــۀ فرهنگــی معتقدنــد که کاهش احســاس مســئولیت اجتماعــی، یکی 
از ســه مســئلۀ اصلــی اســتان ایــام محســوب می شــود. نهادهــای اولیــه و ثانویــۀ متولــی امــر جامعه پذیــری؛ بــه 
خصــوص مراکــز آموزشــی و وســایل ارتبــاط جمعــی، بایســتی ایــن احســاس را در شــهروندان پــرورش دهند و 

بــه ارتقــای ســطح احســاس وظیفــۀ شــهروندان نســبت بــه زیســت بــوم خــود کمــك نمایند.
- بــه بــاور صاحب نظــران فرهنگــی اســتان، شــیوه های نامناســب در تبلیــغ مذهبــی، از اصلی تریــن مســائل 
فرهنگــی اســتان ایــام بــه حســاب می آیــد. از آنجــا کــه ایــن اســتان از لحــاظ دینــی، بافــت همگونــی دارد و 
نزدیــك بــه چهــل درصــد از جمعیــت آن را افــراد زیــر ســی ســال تشــکیل می دهنــد، تبلیــغ هنرمندانــه و همــراه 
بــا جذابیــت اعتقــادت، فعالیت هــا و مناســك دینــی، می توانــد نقــش مؤثــری در کنتــرل اجتماعــی شــهروندان 

در اســتان ایــام ایفــا نمایــد.

ب( پیشنهادهای روش شناختی
- بــا توجــه بــه فقــدان یــك بانــك اطاعــات جامــع در زمینــۀ مســائل و آســیب های اســتان ایــام، پیشــنهاد 
ــا  ــف اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی ایجــاد شــود ت ــن بانکــی در حوزه هــای مختل می شــود چنی

پژوهشــگران ایــن حوزه هــا بتواننــد بــا اســتفاده از داده هــای ایــن بانــك بــه نتایــج علمی تــری دســت یابنــد.
- انجــام پژوهش هایــی بــا عناویــن مشــابه در حوزه هــای مختلف و بــا اســتفاده از تکنیك های روش شناســی 

دیگــر، منجــر بــه شناســایی و رتبه بنــدی جامــع آســیب ها و مســائل مختلف اســتان می شــود.

خلیل کمربیگی- مجتبی رشیدی
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