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  پيشگفتار

نظم اجتماعي در شهرهاي كوچك عمدتاً بر پايه هنجارهاي غيررسمي اجتماعي ماننـد  
در برخـي مـوارد در   . اي اسـتوار بـود   اي يا قبيلـه  قواعد و اخالق خانوادگي، قومي و طايفه

هاي قومي، خـانوادگي و   سنت جوامع در حال گذار از شكل سنتي به مدرن تضادهايي بين
آيد كه شهروندان به تبعيـت از قواعـد قـومي و خـانوادگي      قواعد رسمي اجتماعي پيش مي

دادند و به قواعد حقوقي جامعه مدرن چندان  بهاي بيشتري به قواعد خانوادگي و قومي مي
 شـهرها از قـوت   با مهاجرت از روستاها و شـهرهاي كوچـك بـه كـالن    . كردند اعتنايي نمي

همچنـين بـا توسـعه شـهر تهـران و نبـود       . قواعد و مقررات قومي و خانوادگي كاسته شد
بسياري از قوانين مدني و طرح هاي كاربردي و جامع براي مديريت شهر و يا نارسايي اين 
قوانين، در طـول سـاليان گذشـته، رفتارهـاي ناهنجـار گونـاگوني از سـوي شهرنشـينان و         

اين وضعيت براي مقابلـه بـا هنجارشـكني و جلـوگيري از     در . شهروندان بروز كرده است
كننـد و بـا    تـري وضـع مـي    رفتارهاي ضداجتماعي، مسئولين قضايي هر روز قواعد سـخت 

رغـم تشـديد    علـي . خواهند نظم اجتماعي را برقرار كننـد  هاي تنبيهي مي استفاده از سياست
هـاي   افـزايش نـرخ آسـيب    هاي ضداجتماعي، همواره شـاهد  قوانين و مقابله بيشتر با گروه

  .اجتماعي در شهرهاي بزرگ هستيم
شهري چون تهران مستلزم شناخت مسائل و مشكالت آن و پيـدا كـردن    كالنمديريت 

تـر   بخـش  شهر، قابل تحمل و رضـايت  هايي براي كاهش آنهاست تا زندگي در اين كالن راه
تهران، مطالعات متعددي از اين رو، اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري . شود
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يكي از ايـن مطالعـات، فراتحليلـي دربـاره آسـيب شـايع       . را در اين زمينه انجام داده است
گري و دختران فراري بود كه بنـا بـه    شهري يعني ونداليسم، زنان سرپرست خانوار، تكدي

 شناسي شهري تهـران آمـاده و   تشخيص مقرر شد با اضافاتي در قالب كتابي با عنوان آسيب
هـاي اجتمـاعي بـا توجـه بـه       باشد كه براي مقابله با رشد و گسـترش آسـيب  . منتشر شود

هاي كنـوني جامعـه ايـران، بـا      گيري از واقعيت ها و بهره اقتصادي آن –هاي اجتماعي  زمينه
هـاي   هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي بـراي مقابلـه بـا آسـيب        آگاهي بيشتر به تدوين سياست

 .اجتماعي گام برداريم
  
   

  سيد رضا مصطفوي                                        
  مدير كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران                                           
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  مقدمه

در ابعاد مختلف جمعيتـي و اقتصـادي، توجـه بـه      گسترش و توسعه روزافزون شهرها
بـر اسـاس گـزارش بانـك     . سـازد  هاي اجتماعي ناشي از اين توسعه را ضروري مـي  آسيب
جمعيت ساكن شهرها در جهان از جمعيت ساكن در  2007براي اولين بار در سال  ،جهاني

رهاي در نكته جالب توجه در اين رونـد، نـرخ رشـد در كشـو    . گرفته است روستاها پيشي
از سـرعت و شـتاب گسـترش فضـاهاي شـهري در ايـن        اكيحال توسـعه اسـت كـه حـ    

در ايران نيز تحوالت جمعيتي نشانگر رشد روزافزون جمعيت شهري دارد به . ستكشورها
 1355درصد در سـال   2/49به  1345درصد در سال  6/37اي كه نسبت شهرنشيني از  گونه

براي اولين بار در اين سال جمعيت شـهري   د كهرسي 1365درصد در سال  57/54به  نيز و
نسـبت شهرنشـيني در    1375همچنـين در سـال   . كشور از جمعيت روستايي پيشي گرفـت 

  .درصد رسيد 71نسبت جمعيت شهري كشور به  1385درصد و در سال  61ايران به 
گسترش روزافزون فضاهاي شهري و شهرنشيني به دليل تغييرات ذاتـي   ،از سوي ديگر

امـري كـه در    ؛شـود  هاي اجتماعي منجـر مـي   به گسترش آسيب ،ر خود به همراه داردكه د
هـاي اجتمـاعي ناشـي از     مشكالت و آسيب .بسياري از كشورهاي جهان تجربه شده است

يابد و در شهرهاي پررونـق   شهري شدن در كشورهاي در حال توسعه ابعاد دو چنداني مي
مردم همچنان بـه ايـن شـهرها روي     ،حال اين با. شود اين كشورها اين معضل شديدتر مي

رو   آيند و اميدوارند كه زندگي بهتري پيش دنيا ميه آورند و فرزندانشان در اين شهرها ب مي
ها سرابي بيش نيستند و فقر و مشكالت  اما در بسياري از موارد، اين اميدواري ؛داشته باشند

  .روزافزون دامنگير آنها خواهد بود
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هاي اجتماعي حدأقل در برخـي   بين توسعه شهرنشيني و گسترش آسيب ،به تعبير ديگر
مقاطع زماني و مكاني يك رابطه مستقيم وجود دارد و به ميزاني كه شهرها توسعه بيشـتري  

هاي اجتماعي بيشتري دسـت و پنجـه نـرم     بيني كرد كه با بحران توان پيش كنند، مي پيدا مي
هـاي اجتمـاعي    شـناخت ماهيـت آسـيب    و هـا  سيبلزوم كنترل و مهار اين آ. خواهند كرد
ها در فضاهاي شـهري را حيـاتي    بندي آنها و سير تحوالت و روند اين آسيب شهري، گونه

سازد و سياستگذاران اين عرصه نـاگزير بايـد بـر مبنـاي يـك شـناخت نسـبتاً كـافي از          مي
 .نها بپردازندها، به مديريت، رصد و كنترل آ هاي اين بحران لفهؤترين عناصر و م مهم

  
  هاي اجتماعي شهري تعريف آسيب

هاي اجتماعي مختلفي  ها و بحران توسعه شهري ناگزير آسيب ،گونه كه عنوان شد همان
   ؟اما آسيب اجتماعي چيست و وجه مميزه و ويژگي كليدي آن كدام است .زند را دامن مي
رم، جنايت، فقر و هايي از قبيل ج توان شامل تمامي پديده هاي اجتماعي را مي آسيب

آسيب  ،در واقع. شود مشكالتي براي جامعه ايجاد شود ازدياد جمعيت دانست كه باعث مي
نظمي، نابساماني  اجتماعي زماني وجود دارد كه امري داراي كژكاركرد باشد و يك نوع بي

و عدم تعادل در سيستم اجتماعي وجود داشته باشد و بخش قابل توجهي از جامعه آن را 
). 11: 1387فاضل، (بار دانسته و نسبت به رفع آن احساس نياز كنند  اعضا زيان براي
شناسي اجتماعي مفهومي است كه از علوم زيستي به عاريت گرفته شده است و  آسيب

شناسي اجتماعي قائل  هاي عضوي و آسيب مبتني بر تشابهي است كه دانشمندان بين بيماري
ها و اثرات  عبارت از مطالعه و شناخت نابساماني شناسي آسيب ،بر اين مبنا. اند شده

). 12: 1376 ستوده،(هاست  نظمي يابي بي هاي اجتماعي و ريشه نامطلوب پديده
كنند كه  رساني قلمداد مي هاي اجتماعي را به منزله شرايط آسيب شناسان، آسيب جامعه

  .ردشود كه بايد آن را اصالح ك كانون نگراني است و به عاملي تبديل مي
ها و  آسيب اجتماعي را شامل شرايط، واقعيت ،پردازان گروه ديگري از تئوري

شود و ويژگي  دانند كه باعث رنج رواني و مادي براي بخشي از جامعه مي رخدادهايي مي
هستند  تفاوت هاي جامعه بي كليدي اين رخدادها و شرايط آن است كه به هنجارها و ارزش
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هاي اجتماعي از دو جنبه ذهني و عيني برخوردار  ين واقعيتا). 2000 ،١ايتزن و باكزين(
عنصر عيني يك واقعيت اجتماعي آن است . عد آن از اهميت برخوردارندبهستند كه هر دو 

آنها افراد متكدي، . افراد شاهد بسياري از اين وقايع هستند ،كه در زندگي روزمره
شابه آن را در زندگي روزمره خود ها، معتادان و يا درگيري، قتل و موارد م خانمان بي

هاي اجتماعي رخ  شنوند و اين امور به عنوان واقعيت كنند و يا در مورد آنها مي مشاهده مي
ها و رخدادها را براي كليت جامعه يك آسيب  فرد اين واقعيت ،اما از نظر ذهني. دهد مي

به . جامعه است كند كه اين موضوع عمدتاً ناشي از هنجارها، اصول و فرهنگ تلقي مي
روابط دختر و پسر در جامعه ايران يك واقعيت است كه ممكن است در يك  ،عنوان نمونه

 ،از آن به دليل وجود يك درك و اجماع عمومي به عنوان آسيب اجتماعي نگاه شود  دوره
اين پديده به عنوان  ،در ديگر جوامع و يا در خود جامعه ايران به دليل تغييرات نگرشي اما
لذا تركيب دو بعد ذهني و عيني در تعريف آسيب اجتماعي اهميت . يب تلقي نشودآس

  .اي دارد ويژه
از نظر فضاي  ٢اجتماعي و انحرافات  مفهوم آسيب ،هاي اجتماعي  در تئوري يگاه

آسيب اجتماعي به هر نوع  ،در اين رويكرد. اند به هم تعريف شدهنزديك مفهومي بسيار 
شود كه در چارچوب اصول اخالقي و قواعد عام عمل  ق ميعمل فردي يا جمعي اطال

گيرد و در نتيجه با منع  جمعي رسمي يا غير رسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نمي
اما واقعيت آن ). 15: 1383عبداللهي، (گردد  رو مي به قانوني يا قبح اخالقي و اجتماعي رو

گونه كه از بار معنايي  انحرافات آن. ستاست كه آسيب اجتماعي اعم از انحراف اجتماعي ا
اين تعريف بر اساس يك . آيد انحراف از يك هنجار پذيرفته شده است آن نيز برمي

فرض مهم بنا شده است كه نظم اجتماعي يك چارچوب هنجاري مشترك دارد كه اين  پيش
اين  خطي ازو  كند ها و هنجارهاي غالب و مسلط در جامعه را تعريف مي چارچوب ارزش

د و از نظر نياب ي كه جنبه و ابعاد حقوقي ميهاي بخش. شود چارچوب انحراف تلقي مي
  .شوند شود به عنوان جرم شناخته مي قانوني براي آنها مجازات تعريف مي

                                                                          
1- Eitzen & Baca Zinn. 
2- Deviance. 
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هايي  شود، منظور آن دسته از آسيب هاي اجتماعي شهري بحث مي هنگامي كه از آسيب
ترين دليل و علت  قرار دارند و به تعبيري مهمهستند كه ذاتاً تحت تأثير گسترش شهر 

وجودي آنها توسعه فضاهاي شهري است و جامعه به دليل شهري شدن دچار اين 
تراكم جمعيت و مسائل مترتب بر آن، به اين  ،به عنوان نمونه. شود ها مي مشكالت و آسيب

ني ارتباط دهد و با شهرنشي دليل كه عمدتاً بر اثر گسترش فرآيند شهري شدن رخ مي
  .شود بندي مي هاي اجتماعي شهري دسته نزديك و تنگاتنگي دارد، ذيل مفهوم آسيب

به موازات افزايش و تراكم جمعيت، تسلط جامعه به تدريج بر اعضاي آن  ،در واقع
براي . هاي متباين را مهار كند شود و در نتيجه ديگر قادر نيست به خوبي گرايش كمتر مي

هاي كوچك  در محيط. ست شهرهاي بزرگ و كوچك مقايسه شوددرك اين مطلب كافي ا
درنگ مذمت و حتي سركوب  ماند و بي و بسته كمترين انحرافي از نظرها مخفي نمي

اما در شهرهاي بزرگ و جايي كه نظارت عمومي كمتر است، افراد با سهولت  ؛شود مي
به گسترش و  ،هاي عمومي ميزان آزادي افراد از نظارت. توانند راه خود را دنبال كنند مي

تر باشد، نظارت  تر و متراكم يافته گردد و هر قدر يك گروه گسترش تراكم جمعيت باز مي
تر، كمتر قادر است تمامي حركات افراد  اي وسيع تر شدنش در پهنه جمعي به دليل پراكنده

كنند،  ينظارت جمعي با افزايش تعداد افرادي كه در يك جمع زندگي م. را زير نظر بگيرد
نقاط نظارت بيش از آن زياد است كه چشم عمومي بتواند . شود تر و نيرومندتر نمي پرتوان

بر اثر كاهش نظارت اجتماعي، وجدان عمومي هم ديگر در . تك آنها دقت كند روي تك
  ).318: 1369دوركيم، (شرايطي نيست كه بتواند واكنش نشان دهد 

دان عمومي از نظر دوركيم حذف شدن حاصل اين كاهش نظارت عمومي و سستي وج
در چنين . شد و تخفيف يافتن برخورد با جرائمي است كه قبالً به شدت با آن برخورد مي

وجه حساس نباشند و در  شرايطي مردم مجبور هستند در برابر خطاهاي كوچك به هيچ
 سان تزلزلي كه در برخي از برابر خطاهاي بزرگ حساسيت كمتري نشان دهند و بدين

كند  اندك به تمامي موجوديت آن سرايت مي اندكاست، اركان وجدان عمومي ايجاد شده 
امري كه به  ؛شود ها منجر مي اين امر به تدريج به سست شدن سنت). 323: 1369دوركيم، (

  محض آغاز شدن، نسل به نسل رشد بيشتري پيدا خواهد كرد؛ زيرا اصولي كه مرجعيت و 
هاي آينده منتقل خواهند  ده باشند، با قدرت كمتري به نسلاقتدار خود را از دست دا

ها كمتر از هر جاي ديگري بر  سنت ،شد و به همين دليل است كه در شهرهاي بزرگ
  ).21: 1387معيدفر، (ها و عواطف مردم تسلط دارند  انديشه
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هاي اجتماعي در شهر تغيير ساختار زندگي  عامل مؤثر ديگر در گسترش آسيب
هاي كوچك و يا روستاها عموماً ساختار زندگي  در حالي كه در محيط. ستاجتماعي ا

 هاي گسترده قرار دارد، در شهرهاي بزرگ اين شاكله از جمعي بر خويشاوندي و خانوده
كه خود به كاهش  چيزي ؛شود شود و ساختار زندگي جمعي فردمحور مي گسيخته مي  هم

هاي  نين ساختاري ديگر از نظارتدر چ. شود هاي عمومي بر فرد منجر مي نظارت
سرسختانه خانواده، قبيله و خويشاوندان خبري نيست و اگر آن هم باشد، فضاي جغرافيايي 

بدين . گسترده شهر امكان فرار و خالص شدن از اين نظارت را كامالً فراهم آورده است
، كنترل ترتيب شهرها از طريق دو عامل محوري جمعيت و تغيير ساختار زندگي اجتماعي

ساز ساختار نويني از زندگي  سازند و زمينه و نظارت بر افراد يك جامعه را متحول مي
هاي  هاي گسترش انحرافات و آسيب امري كه پتانسيل و زمينه ؛سازند اجتماعي را فراهم مي

  ).325: 1369دوركيم، (شود  دوچندان مي ،اجتماعي در آن
هاي اجتماعي شهري  گيري آسيب ر شكلآنچه كه مطرح شد، عوامل زيربنايي مؤثر ب

اي با گسترش فرآيند شهرنشيني اين احتمال  توان تصور نمود كه در هر جامعه است و مي
ت داما از يك جامعه به جامعه ديگر شدت و ح. بيني است در سطح قابل توجهي قابل پيش

ها و  بحران ،گونه كه در كشورهاي در حال توسعه همان ؛تواند متفاوت باشد اين امر مي
هاي شهري در كشورهاي  هاي شهري به نسبت قابل توجهي بيشتر از آسيب آسيب
  .يافته هستند توسعه

شود كه در كشورهاي غربي، شهري شدن و  تنها به اين نكته اكتفا مي ،به عنوان نمونه
 ،اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه .دهد صنعتي شدن همزمان رخ مي

در كشورهاي غربي، جريان شهري شدن . شود قبل از صنعتي شدن واقع ميشهري شدن 
. قبل از قرن هجدهم آغاز شد و انقالب صنعتي بنيادهاي شهر مدرن را در اروپا فراهم آورد

جريان شهري شدن با پشتوانه صنعتي شدن و تغيير شيوه توليد اقتصادي مدت  ،در غرب
  .صد سال به طول انجاميد

ز روستا به شهر و از ميان رفتن نظام توليد فئودالي به تدريج و با هم جريان مهاجرت ا
ها و مؤسسات  شوند و مهاجرين به شهر، جذب مشاغل جديد شهري و كارخانه واقع مي

اين در حالي است كه در كشورهاي در حال . شوند ساالري و خدمات شهري مي ديوان
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در كل . افتد رعت بيشتري اتفاق ميتوسعه اين امر روند ديگري دارد و شهري شدن با س
 5/5يابد و از  ميليون نفر افزايش مي 40قرن نوزدهم در اروپا جمعيت شهري كمي بيش از 

 1950تا  1900هاي  اما در آسيا و تنها در فاصله سال ؛رسد ميليون نفر مي 48ميليون نفر به 
اين ). 80: 1383ممتاز، ( شود ميليون نفر بالغ مي 105ميليون نفر به  5/19جمعيت شهري از 

رشد سريع جمعيت شهري را بايد در كنار اين واقعيت نگريست كه مهاجرت به شهر در 
كشورهاي در حال توسعه عمدتاً به دليل فقر و اضمحالل شيوه توليد سنتي روستايي و 

اما  .گيرد جذابيت شهرها از نظر امكانات رفاهي، پزشكي، آموزشي و شغلي انجام مي
وانايي جذب و به كارگيري اين نيرو و جمعيت را ندارند كه اين امر خود به شهرها ت

  .شود هاي بيكاري و فقر در شهرها منجر مي تشديد بحران
هاي شهري در كشورهاي در حال توسعه در حالي است كه  ها و چالش گسترش آسيب

كه در غرب در حال حاضر جريان مهاجرت معكوس در حال رخ دادن است و در حالي 
كنند، افراد و مشاغل از شهرهاي بزرگ به  درصد جمعيت در شهرها زندگي مي 76

كشورهاي قرن اخير،  براي اولين بار در طول نيم. شهرهاي كوچك در حال انتقال هستند
اروپاي شرقي به دليل برگشت جمعيت از شهرها به روستاها با كاهش رشد جمعيت 

در كشورهاي در حال توسعه كماكان فرآيند  اين در حالي است كه. شهري مواجه هستند
هال، (دهد  آساست و رشد جمعيت شهري به صورت انفجاري رخ مي شهري شدن سيل

اما در شهرهاي پر  ستها و مسائل مختلف اگرچه دامنگير اغلب شهرها چالش ).12: 1388
اين رشد انفجارگونه جمعيت باعث شده است كه  ،رونق كشورهاي در حال توسعه

آورند و  مردم همچنان به اين شهرها روي مي. دو چندان باشد ها و مسائل چالش
 ؛رو دارند  كنند زندگي بهتري پيش آنها تصور مي .آيند فرزندانشان در اين شهرها به دنيا مي

  .اند با اين انتظارات خود را فريب داده ،اما در بسياري از موارد
  
  هاي اجتماعي شهري بندي آسيب  دسته

؛ توان ارائه كرد هاي اجتماعي در شهر را مي هاي مختلفي از مسائل و آسيب ديبن دسته
عوامل  ،اول. بندي هستند ها در چهار دسته عمده قابل تقسيم رسد اين آسيب به نظر مي اما
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شوند اما  آسيب تلقي نميبه تنهايي، اي مانند افزايش جمعيت و يا مهاجرت شهري كه  زمينه
 ،هاي اجتماعي ديگر دارند و همچنين ميزان اثرگذاري آنها بر آسيببه دليل پيامدهايي كه 

هاي اجتماعي  دسته ديگر آسيب. ها ضروري است پرداختن به روند و تحليل اين پديده
شهرهاي جهان تجربه شده  بر اساس آنچه كه در بسياري از كالن. منتج از فقر شهري هستند

در حال توسعه به دامن زدن فقر شهري است، فرآيند شهرنشيني به خصوص در كشورهاي 
اول . شود كه خود دو پيامد مهم و قابل توجه را در سطح شهرها به دنبال دارد منجر مي

شود و دوم  هاي شهري مي ها و حاشيه گيري زاغه پيامدهاي كالبدي كه باعث شكل
هايي  روهشود و گ هاي اجتماعي ناشي از اين پديده كه عمدتاً منجر به فقر شهري مي آسيب

 خانمان و كودكان خياباني را در بر مانند زنان سرپرست خانوار، متكديان و افراد بي
  .گيرد مي

  هاي اجتماعي در فضاهاي شهري ناشي از ضعف همبستگي دسته ديگر از آسيب
هاي اخالقي  هاي ارتباطي مانند كاهش اعتماد جمعي، ضعف بنيان اجتماعي است كه آسيب

اين دسته از مسائل اجتماعي اليه . شود اهاي شهري را موجب ميهنجاري در فض و بي
 ،دهند و به عنوان متغير واسط هاي اجتماعي كالن و مشهود جامعه را شكل مي زيرين آسيب

توان آنها  هاي اجتماعي دارند و به تعبيري مي نقش حائز اهميتي در شدت و گستره آسيب
محصول . هاي اجتماعي تلقي كرد ي آسيبگير هاي شكل را نيز از جمله عوامل و زمينه

هاي اجتماعي بيشتري را دامن  آسيب ،ها و فقر شهري تركيب اين عوامل واسط با زمينه
  .شود زند و مواردي مانند فرار جوانان، اعتياد، طالق و خودكشي را موجب مي مي

زيرمجموعه  ،هاي اجتماعي نيز جرائم شهري است كه در واقع باالترين سطح آسيب
انحرافات اجتماعي آن دسته از رفتارهايي هستند كه . ها و انحرافات اجتماعي است آسيب

. هاي رايج در جامعه تعارض دارند و انجام آنها قبح اخالقي دارد با هنجارها و ارزش
جرم محسوب شده و براي آنها مجازات  ي،بخشي از انحرافات اجتماعي از نظر حقوق

اوز و موارد مشابه از جمله موضوعاتي هستند كه در اين سرقت، قتل، تج. معين شده است
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هاي  بندي آسيب در شكل ذيل نمودار شماتيك كه بر مبناي آن تقسيم. گيرند گروه جاي مي
  .اجتماعي صورت گرفته است، ترسيم شده است

  

  هاي اجتماعي شهري بندي آسيب الگوي پايه دسته -1-1شماره  نمودار

  
  

بندي  هاي شهري را در چهار طبقه دسته توان آسيب مي اين مدلدر مجموع و بر مبناي 
هاي شهري را  اي هستند و عواملي مانند جمعيت و مهاجرت دسته اول متغيرهاي زمينه. كرد

  .ها دارند د كه نقش قابل توجهي در شدت و گستره ديگر آسيبنگير مي در بر
در اين بعد بر اثر . هاي كالبدي شهر است ر به آسيبهاي شهري ناظ دسته دوم آسيب

هاي شهري  ها و حاشيه هاي گسترده، افزايش جمعيت و فقر شهري به تدريج زاغه مهاجرت
گيرند و بخش قابل توجهي از فضاهاي فيزيكي و كالبدي را نيز تحت تأثير خود  شكل مي
  .دهند قرار مي

هاي  يي هستند كه تحت عنوان آسيبها هاي شهري، مسائل و پديده دسته سوم آسيب
هاي اجتماعي شهري را شامل  اي از آسيب شوند و بخش عمده اجتماعي نامگذاري مي

  .شوند مي
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  هاي اجتماعي مهم شهري بندي آسيب طبقه -1-1جدول شماره 
 انحرافات و جرائم شهري  هاي اجتماعيآسيب هاي كالبديآسيب ايعوامل زمينه

  سرقت  فقر و نابرابري نشينيزاغه تغييرات جمعيتي
  فساد مالي  گريتكدي فضاهاي آلوده شهري مهاجرت

  مواد مخدرقاچاق  خانمانيبي  به هم خوردن هرم سني
  قتل و جنايت زنان سرپرست خانوار  
  ضرب و جرح  كودكان خياباني  
 تجاوز و جرائم جنسي  جوانان فراري  
  فحشا و روسپيگري  اعتياد  
    خودكشي  
    ونداليسم  
    طالق  

  
ترين موضوعاتي هستند كه در اين  مهم ذكرشده در اين جدول،هاي اجتماعي  آسيب

توان از تبعات  همچنان كه مي ؛حوزه قابل بررسي هستند و از شمول بااليي برخوردارند
به عنوان نمونه گسترش احساس ناامني، احساس محروميت، . ها ياد كرد ثانويه اين آسيب

ها و فشارهاي مختلف در زندگي  هاي روحي و رواني، افسردگي، استرس بيماريانواع 
ها، مشكالت مربوط به  سريع بيماري  و معضالتي نظير ترافيك، آلودگي هوا، شيوع  روزمره

رو  به هايي هستند كه فضاهاي شهري با آنها رو مسكن و ديگر موارد مشابه از جمله چالش
  .هاي اجتماعي شهري است نجا مد نظر است، تحليل آسيباما آنچه كه در اي. باشند مي

هاي  اي، آسيب بعد عوامل زمينه 4رويكردهاي نظري در خصوص  ،در ادامه اين فصل
الذكر  هاي اجتماعي و جرائم ارائه خواهد شد و عمده تمركز بر موارد فوق كالبدي، آسيب

هاي اجتماعي را  كه آسيب ستا در اينجا ذكر يك نكته اهميت دارد و آن اين. خواهد بود
يك عامل آن فقر شهري و عامل ديگر  ؛بندي كرد توان بر مبناي دو عامل بنيادين طبقه مي

ها نزديكي  ها از نظر عوامل مولد و ريشه اجتماعي است كه اين آسيب  كاهش همبستگي
فقر هاي اجتماعي مرتبط با  آسيب ،در ادامه ،از همين رو .بيشتري به جرائم شهري دارند

اند و ديگر انحرافات اجتماعي در كنار جرائم شهري تحليل  ذيل اين مفهوم آمده ،شهري
  .اند شده
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  اي عوامل زمينه
شهرها  گيري كالن رشد جمعيت و مهاجرت دو عامل بنياديني هستند كه هم به شكل

ها، مسائل و معضالت  منشأ بسياري از آسيب ،شوند و هم آن كه در مرحله بعد منجر مي
به تحليل روندهاي اين دو موضوع و تحليل نظري ابعاد  ،در ادامه. شوند تماعي مياج

  .شود مختلف آنها پرداخته مي
  

  جمعيت  بحران
يكي از علل بنيادين هم گونه كه قبالً نيز بيان شد  رشد سريع و شديد جمعيت آن

ليدي هاي ك از جمله بحران به تنهاييهاي شهري است و هم آن كه  بسياري از آسيب
دهد كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه،  المللي نشان مي آمارهاي بين. شهرهاست

اينك  هم. دهد جايي داخلي را تشكيل مي درصد تمامي جابه 80مهاجرت به شهرهاي اصلي 
هاي  بيني بر اساس پيش. شود ميليون نفر به جمعيت شهرها افزوده مي 60ساليانه بيش از 

هاي جهان دو برابر  ، تعداد شهرنشين2025تا  2000هاي  بين سال سازمان ملل متحد،
 47رسد و نسبت آن از  ميليارد نفر مي 5به  1995ميليارد نفر در سال  4/2شود و از  مي

  ).11: 1388هال، (درصد افزايش خواهد يافت  61درصد به بيش از 
دهد و  رخ مينكته جالب توجه اين كه عمده اين رشد در كشورهاي در حال توسعه 

دوره شهرنشيني شروع و پايان يافته است، در كشورهاي  ،يافته در حالي كه در جهان توسعه
در آسيا نسبت جمعيت . در حال توسعه اين امر به شكل انفجاري در جريان است

. افزايش خواهد يافت 2020درصد در سال  50به  2000درصد در سال  38شهرنشين از 
شهر در آسيا خواهند بود  18، 2015ابرشهر جهان تا سال  27ل از بيني سازمان مل به پيش

كه اين خود نشان از حجم و شتاب توسعه جمعيت شهري در كشورهاي در حال توسعه 
همچنين طي چند دهه اخير ميزان رشد ساالنه جمعيت در شهرهاي بسيار بزرگ . دارد

درصد بوده، در حالي  1تر از كم) نظير نيويورك، لندن و پاريس(كشورهاي پيشرفته صنعتي 
نظير تهران، سئول، بغداد، (توسعه  كه اين ميزان براي برخي از شهرهاي بزرگ كشورهاي كم

شهرهاي  .)91: 1377ساعي، (درصد بوده است  9تا  6گاهي بين ) داكا، نايروبي و الگوس
امري كه  ؛اند شان را در خود جاي داده بزرگ جهان سومي اكثراً جمعيتي بيش از گنجايش

  .ياد شده است ١عنوان زياد از حد شهري شدنبه از آن 

                                                                          
1- Over urbanization. 
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ضريب رشد . شود رشد جمعيت كشورها خود باعث رشد جمعيت شهرها نيز مي
جمعيت در كشورهاي در حال توسعه به سرعت در حال افزايش است و به طور متوسط 

كه نرخ  ايد متوجه بودب. درصد بوده است 3نرخ رشد جمعيت در اين كشورها حدود 
افزايش جمعيت . باشد درصد مي 5/1حدأكثر  ،متوسط رشد جمعيت در كشورهاي صنعتي

زاد و ولد و كم شدن نرخ مرگ و  يدر كشورهاي جهان سوم كه عمدتاً به دليل نرخ باال
  .شود كه جمعيت شهرها نيز مشمول اين افزايش و رشد جمعيت شود مير است، باعث مي

شود كه امكانات و منابع اقتصادي كه  جمعيت باعث مينكته ديگر اين است كه رشد 
داد، ناكارآمد و ناكافي باشد و از  هاي كوچك را مي قبل از آن به طور نسبي كفاف جمعيت

شود كه روستاها با مازاد نيرو مواجه  ساختار سنتي اقتصاد روستايي باعث مي ،سوي ديگر
به جز رشد طبيعي  ،به عبارت ديگر. زند هاي روستايي را دامن مي امري كه مهاجرت ؛شوند

آساي روستاييان به شهرها موجب افزايش سريع  جمعيت شهري، مهاجرت وسيع و سيل
طي  ،در كشورهاي آمريكاي التين. جمعيت شهري در كشورهاي در حال توسعه شده است

در . اند درصد جمعيت روستايي به شهرها مهاجرت كرده 60قرن اخير بيش از  نيم
درصد جمعيت روستايي به  30قرن اخير، بيش از  آسيايي و آفريقايي نيز طي نيمكشورهاي 

ساعي، (اي داشته است  در ايران مهاجرت به شهرها روند فزاينده. اند شهرها مهاجرت كرده
و ناكارآمدي اقتصاد روستاها، سيل مهاجرت به شهرها   بر اثر رشد جمعيت). 91: 1377

ها و امكانات شهري نيز  برخي عوامل ديگر مانند جاذبه شود كه خود متأثر از آغاز مي
در كشورهاي جهان سوم، ساختارهاي اقتصادي ضعيف و ناتوان روستايي و . باشد مي

امري كه در مرحله بعد  ؛ها و امكانات شهري عامل اوليه رشد جمعيت شهري است جاذبه
گونه  ادي در اينو بني  شهرهاي بيمار كه خود يك مشكل اساسي گيري كالن به شكل

  .شود كشورهاست منجر مي
شهرها در  گيري كالن شود، شكل دليل ديگري كه به رشد جمعيت شهري منجر مي

كشورهاي در حال توسعه است كه معموالً سهم هر كدام از كشورهاي در حال توسعه يك 
قتصاد شهرها عمدتاً متأثر از ساختار قدرت و ا گيري اين كالن شكل. يا دو شهر بزرگ است
ها و مناطق كشور از توسعه و  اين شهرها در مقايسه با ديگر بخش. در اين كشورهاست

امكانات بيشتري برخوردار هستند و بخش اعظم منابع ثروت و قدرت را در خود جاي 
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اي از  شود تا بخش عمده اند و همين تمركز امكانات و ارائه خدمات باعث مي داده
  .روانه شوندمهاجرين به سوي شهرهاي بزرگ 

شود تا تنها يك يا دو منطقه  گرايي اين كشورها باعث مي تمركز ،به عبارت ديگر
ايفا مركزي وجود داشته باشند و بقيه مناطق نقش پيراموني در اقتصاد و مديريت كشور 

شود كه محل تجمع افرادي است كه  شهرهايي مي كالن  گيري كه همين امر باعث شكل كنند
ختارهاي اقتصادي سنتي در شهرهاي كوچك و يا روستاها به آنها پناه از ناكارآمدي سا

طرفداران . كنند اند و با مشكالت فراواني مانند فقر و محروميت دست و پنجه نرم مي آورده
گونه  نظريه مركز پيرامون، تسلط يك يا دو شهر پرجمعيت در كشورهاي جهان سوم را اين

اند، در  جهاني به دو بخش مركز و پيرامون تقسيم شده طور كه نظام كنند كه همان تفسير مي
خود كشورهاي پيراموني نيز يك مركز وجود دارد كه بر پيرامون خود مسلط است و بخش 

در اين كشورها مركز جايي . كند اعظم سرمايه، امكانات و قدرت را درون خود متمركز مي
بودجه نيز صرف آنها جز پايتخت يا يكي دو شهر بزرگ ديگر نيست كه بخش اعظم 

همچنين امكانات آموزشي، بهداشتي و تفريحي همگي در اين شهرها متمركز . شود مي
افزايش  ،كه خودچيزي  ؛انجامد هاي شغلي مي گردند و همين امر به گسترش فرصت مي

  .جمعيت بيشتري را به همراه خواهد داشت
ها و تمركز شهر مهاجرت گسترده و افزايش سريع جمعيت به خصوص در كالن

هاي مديريتي از اداره امور  شوند تا دستگاه جمعيت در يك يا دو شهر مركزي باعث مي
امري كه باعث رشد  ؛شهري ناتوان بمانند و ساختارهاي زيربنايي ناكافي و ناكارآمد باشند

با  1980در اوايل . شود هاي اجتماعي مي فقر، فالكت نابساماني و انواع و اقسام ناهنجاري
عنوان گزارش ه هاي مديريت شهري در شهرهاي پرجمعيت ب رش براتلند چالشگزا

محور اصلي اين گزارش و . المللي شناخته شد كميسيون مستقل مسائل توسعه بين
هاي بعدي اين كميسيون رشد سريع شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه و  گزارش

  ).120: 1386لينچ، (مدهاي آن است اپي
سريع جمعيت اين نكته است كه ظرفيت شهرها در ارائه امكانات  اولين پيامد رشد

شود  بيني مي طور كه قبالً بيان شد پيش همان. يابد اساسي زندگي به شدت كاهش مي
كشورهايي كه بر مديريت شهري كمتر  يابند؛شهرها در كشورهاي جهان سوم توسعه  كالن
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از ديگر  .عظيمي در اختيار دارندتسلط دارند و منابع كمتري براي مديريت چنين جمعيت 
شود تا  اين امر باعث مي. عمده مهاجرت متوجه يك يا دو شهر بزرگ است ،سو

ها و انتظارات شهروندان، به تدريج  شهرها با ناكارآمدي و ناتواني در پاسخ به خواسته كالن
رو شوند و در حالي كه جمعيت شهري تمايل و  به هاي جدي رو با معضالت و چالش

نتظار بيشتري براي به دست آوردن اين امكانات دارند، افزايش فقر و پايين آمدن سطح ا
  .زندگي نتيجه محتوم اين افزايش جمعيت است

هنگامي كه اين رشد با  ،رشد جمعيت يك يا چند شهر به شكل كاريكاتوري و به ويژه
عه كشورها شهر هماهنگ نباشد، خود مانعي در راه توس سطح صنعتي شدن كشور و كالن

جمعيت شهري بزرگ و . گيرد كند؛ زيرا منابع را به شكل غير مولد به كار مي ايجاد مي
ها تحميل  متمركز كه نيازمند خدمات زيادي نيز هست، مخارج روزافزوني را به دولت

تواند به شكل مناسبي در چرخه  نميزياد شهري اين در حالي است كه جمعيت  .كند مي
ممتاز، (شود  هاي مولد شهري نمي و اين جمعيت جذب شبكه فعاليتكار مفيد واقع شود 

1383 :82.(  
عمده . ت، تغيير ساختار و هرم سني اين شهرهاستيمشكل و پيامد ديگر افزايش جمع

دهند كه اين امر خود تبعات  ن به شهرها را افراد جوان و جوياي كار تشكيل ميامهاجر
  .اين پيامدها بيكاري استبيت  منفي ديگري به همراه دارد كه شاه

  
 

  مهاجرت و پيامدهاي آن
هاي روستايي به شهرها بخش قابل توجهي از فرآيند شهرنشيني در گسترش   مهاجرت

هاي پس از  درصد رشد شهري در سال 25دهد و در مجموع حدود  شهرها را تشكيل مي
در حال اين نرخ به شكل معناداري در كشورهاي . ناشي از مهاجرت بوده است 1980

سال گذشته  30اي كه طي  يافته است به گونه توسعه بيش از كشورهاي توسعه
درصد رشد جمعيت شهرهاي كشورهاي در حال  60تا  35هاي روستايي بين  مهاجرت

درصد رشد شهري ناشي از  50درصد و در آفريقا  30در هند . دهند توسعه را شكل مي
  ).2006اني، گزارش بانك جه(باشد  مهاجرت روستاييان مي
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توان منشأ عمده و اصلي توسعه  حركت مهاجرتي از روستا به شهر را مي ،در واقع
كمبود كار و فقر روستايي و توسعه شهرها و افزايش . شهرنشيني در جهان عنوان كرد

توان علت  شوند مي هاي شغلي در شهر مي كه منجر به افزايش فرصترا توليدات صنعتي 
هاي زندگي شهري و  جاذبه ،به همراه اين عوامل. به شهر دانستاصلي مهاجرت از روستا 

. ها نيز نقش قابل توجهي در مهاجرت روستاييان دارد تصور و اميد به زندگي بهتر در شهر
هاي ممتاز اجتماعي از طريق  تمايل روستانشينان به باال بردن منزلت و موقعيت ،از ديگر سو

خود و فرزندانشان نيز از عوامل اصلي مهاجرت به  شهرنشيني و اميد به آينده بهتر براي
  .شهرها هستند

وضع بد اقتصادي روستاها، بيكاري و عدم امكان جذب اضافه  به علتبه طور خالصه، 
جمعيت، توزيع نامناسب امكانات رفاهي بين شهر و روستا و تمركز امكانات بهداشتي، 

و جمعيت فعال  كنند كوچ ميهرها آموزشي و تفريحي در مراكز شهري، روستانشينان به ش
هاي مهاجرتي،  در جريان). 30: 1383توسلي، (بخشند  بخش خدمات شهرها را توسعه مي

ها، عوامل دافعه  در حين انجام مهاجرت. معموالً عوامل دافعه و جاذبه مكمل يكديگرند
خي ، اما عوامل جاذبه هميشه به روشني مشهود نيستند و در برهستند مشهود و ملموس
ها محك زده  گيرد، جاذبه ها صورت مي هايي كه بر اثر فشار قوي دافعه موارد در مهاجرت

  .كنند شوند و به اتكاي بخت و اقبال يا ساير عوامل اهميت پيدا مي نمي
هاي انتخاب عقالني موضوع مهاجرت را  هايي جديد كه با تكيه بر رويكرد تئوري
دغدغه معموالً دانند كه  دام انتخابي و فردي ميكنند عمدتاً مهاجرت را يك اق تحليل مي

كنند در شهر زندگي  جواناني كه اميد بيشتري به زندگي دارند و تصور مي ؛جوانان است
دغدغه جواناني است كه مهارتي مهاجرت به شهر همچنين هم  .بهتري در انتظارشان است

ارت هستند به اميد يافتن كه فاقد مه نهاييآ. خاص دارند و هم دغدغه جوانان فاقد مهارت
كنند در شهر پاداش  شوند و افراد با مهارت نيز تصور مي يك شغل ساده راهي شهر مي

هاي  هاي مانند دافع ناگفته پيداست كه در اين فرآيند عوامل زمينه. بيشتري در انتظار آنهاست
ز نقش ها ني اي شهر هاي روستايي و عوامل جاذبه محل سكونت اوليه مهاجران و محيط

شوند يافتن كار است، به  دغدغه اصلي جوانان مهاجري كه وارد شهر مي. كنند مهمي ايفا مي
هاي غير رسمي دوستان و آشناياني كه پيش از آنها  ها و شبكه همين منظور آنها در كانال
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حسب ميزان گستردگي و سابقه  ها معموالً بر گيرند كه اين شبكه اند قرار مي راهي شهر شده
كارگيري مهاجران جديد و راهنمايي آنها براي يافت مشاغل غير  هتوانايي ب ،در شهر حضور

  .رسمي را دارا هستند
مقصد را تحت نقطه پيامدهاي مهاجرت در سطح گسترده معموالً هم نقطه مبدأ و هم 

توان تقويت  ترين آثار و پيامدهاي مهاجرت را مي در مجموع مهم. دهند تأثير قرار مي
زا،  هاي منطقه مهاجرپذير، تخليه روستا از نيروهاي تحول افتگي و تشديد نارساييني توسعه
اي، تقابل كارگران  برداري نادرست از منابع روستا به دليل فقدان نيروي كار حرفه بهره

نشيني در  شهري با مهاجران روستايي به عنوان قشر خاصي از طبقه كارگر، رشد زاغه
هاي اجتماعي  و ازخودبيگانگي مهاجران و رشد ناهنجاريحاشيه شهرها، تضاد فرهنگي 

هاي روستايي در وهله اول سرمايه اجتماعي محلي را كاهش  مهاجرت ،در واقع .دانست
اگرچه اين افراد ممكن است  .انجامد دهد و به كم شدن افراد متخصص در روستاها مي مي

فراهم ساختن زمينه درآمدزايي به شكل غير مستقيم و يا مستقيم از طريق ارسال پول و يا 
مانند اثرات مثبتي در روستاي خود داشته باشند، اما  بيشتر براي آنهايي كه در روستا باقي مي
ها عموماً فقر نيروي نخبه و توانمند در روستا اولين  با توجه به حجم و گستره اين مهاجرت

  .هاست گونه مهاجرت ترين پيامد اين و كليدي
مطالعات . شود وسيع روستايي عمدتاً در شهرهاي مقصد نمايان ميتأثيرهاي مهاجرت 

تر  دهند كه عمدتاً تخصص افراد مهاجر از سطح ميانگين جوانان شهري پايين نشان مي
همين امر باعث  .باشد تر مي است، همچنان كه شبكه ارتباطي آنها نيز محدود و بسته

پايين مشغول به كار شوند كه   دست شود تا اين افراد عمدتاً در مشاغل غير رسمي و مي
اين درآمد اندك در كنار مخارج گزاف شهرهاي بزرگ . استدك انمعموالً درآمدشان 

امري كه  ؛هاي شهر را براي سكونت انتخاب كنند شود كه اين افراد عمدتاً حاشيه باعث مي
  .شود هاي شهري منجر مي ها و زاغه به سرعت به فربه شدن حاشيه

هاي اجتماعي سنتي و قرار گرفتن در  جدا افتادن اين افراد از شبكه از ديگر سو،
فضاهاي گسترده شهري، ضمن كاهش نقش نظارت اجتماعي توسط شبكه خويشاوندي 

تركيب اين جدا افتادگي با . شود احتمال بزهكاري در ميان اين افراد افزايش يابد باعث مي
ي در بدو ورود به شهرها و به تدريج احساس محروميت نسبي كه عمدتاً مهاجران روستاي
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هاي اخالقي در ميان آنان  شوند، باعث باال رفتن احتمال ارتكاب جرم و بزه گرفتار آن مي
هاي محلي  در همين راستا زندگي انفرادي و به دور از خانواده و تشكيل شبكه. شود مي

  .دهد مهاجرين احتمال چنين رخدادهايي را افزايش مي
هاي روستايي، افزايش نيروي كار به خصوص در بخش  مهاجرتپيامد اقتصادي 
شود  اين امر عمدتاً به افزايش رقابت بر سر مشاغل پايين منجر مي. خدمات شهري است

امري كه خود احتماالً كاهش دستمزدها و به تبع آن كاهش كيفيت زندگي در ميان مهاجران 
زايش نرخ بيكاري است، امري كه باعث اثر منفي ديگر اين پديده اف. خواهد داشت را در پي

دهد كه  مطالعات جهاني در كشورهاي در حال توسعه نشان مي. شود افزايش فقر شهري مي
شود، ضمن آن كه  باال رفتن نرخ مهاجران روستايي، به افزايش طبقه فقراي شهري منجر مي

لعات نشان اين مطا. شود تا قيمت ارائه خدمات شهري نيز افزايش پيدا كند باعث مي
هاي شهري به خصوص هنگامي كه مهاجران از نقاط فقيرتر هجرت  دهند كه نابرابري مي
  ).2006گزارش بانك جهاني، (دهد  كنند، سطح نابرابري در شهرها را افزايش مي مي
  

  هاي اجتماعي آسيب
توان بر حسب مبدأ و ريشه آنها به دو دسته عمده  هاي اجتماعي شهري را مي آسيب

هايي هستند كه عمدتاً ناشي از فقر شهري و مرتبط با  گروه اول آسيب. ندي كردب طبقه
هايي هستند كه بيشتر محصول ضعف همبستگي  دسته ديگر آسيب .فقراي شهري هستند

شك ضعف همبستگي اجتماعي و فقر شهري بر هم اثرات متقابلي  بي. باشند اجتماعي مي
. دهد هاي اجتماعي را نيز افزايش مي ت آسيبهاي تركيبي اين دو مورد شد دارند و حالت

  .هاي اجتماعي پرداخته خواهد شد در ادامه به تحليل اين دو دسته از آسيب
  

  فقر شهري
. فقر و محروميت است ،هاي جدي ناشي از گسترش فرآيند شهرنشيني يكي از آسيب

نيمي از فقراي  بر طبق برآوردهاي برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در زمان حاضر، بيش از
بر برآوردهاي موجود از يك ميليارد نفر افراد  كنند و بنا جهان در مناطق شهري زندگي مي

بر آمارهاي  بنا .فقير، بيش از هفتصد و پنجاه ميليون نفر در نقاط شهري سكونت دارند
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درصد  40هاي فقير آمريكاي التين،  درصد خانواده 90در حدود  2000تا سال  ،موجود
گزارش دفتر توسعه سازمان ملل، (اند  درصد آسيا در مناطق شهري مستقر بوده 45ا و آفريق

اند كه مبناي آن درآمد  اعداد و ارقام فوق بر مبناي خطوط فقر مطلق محاسبه شده). 2000
ميليارد نفر يا تقريباً  8/2با فرض خط فقر دو دالر در روز، . كمتر از يك دالر در روز است

ميليارد  4/2بر همين گزارش  بنا. كنند جهان زير خط فقر زندگي ميدرصد جمعيت  46
زا  نزديك به يك ميليارد نفر آب آلوده و بيماري ،اند نفر از مردم جهان فاقد بهداشت اوليه

ها مدرسه  ميليون نفر از بچه 325ميليون نفر از جمعيت جهان بيسوادند،  850، نوشند مي
بازند  هاي قابل پيشگيري جان مي ر از اطفال بر اثر بيماريميليون نف 11روند و ساالنه  نمي

  ).105: 1388هال و ميجلي، (
توان  هاي موجود در اين زمينه مي در خصوص تعريف فقر و ابعاد آن و با مرور ديدگاه

هاي اقتصادي است  تعريف اول صرفاً بر مبناي معرف. دو رويكرد كالن را مد نظر قرار داد
. دهد مصرف افراد را به عنوان شاخص كليدي تعريف فقر مد نظر قرار ميدرآمد يا ميزان و 

هاي اجتماعي ديگري مانند اميد به زندگي، ميزان مرگ  البته در كنار آن و به تدريج شاخص
و مير نوزادان، تغذيه افراد و نسبتي از درآمد خانوار كه صرف موضوعاتي مانند خورد و 

اين در حالي است كه دسته . اين شاخص افزوده شدندشود نيز به  خوراك و تحصيالت مي
هايي مانند  ها عمدتاً به رهيافت سبك زندگي باور دارد و شامل شاخص دوم تعريف

هايي مانند  اين دسته از تعاريف ارزش. شود محروميت غير مادي و تمييز اجتماعي نيز مي
و قانوني را نيز به استقالل، امنيت، عزت نفس، هويت، آزادي انتخاب و حقوق سياسي 

ها مفهوم  لفهؤين مبا گسترش و تحول ابه تدريج   .اند كننده فقر افزوده هاي تعريف لفهؤم
  .گيرد شكل ميتوسعه اجتماعي 

گونه كه  كنيم، همان ي ياد ميمطالعات دسته اول كه از آنها تحت عنوان مطالعات كم
اين ايده را  ،اين دسته از تعاريف. ددانن عنوان شد، فقر را در برابر فقدان درآمد كافي مي

ها براي تأمين حدأقل غذا، آب، سرپناه و پوشاك به حدأقلي از  سازند كه انسان نمايان مي
حاصل درآمد نياز دارند و با محاسبه اين حدأقل درآمد، يك شاخص معين در اين زمينه 

ارد را دارند امروزه اين مطالعات به دليل آن كه توانايي ارائه يك شاخص استاند. شود مي
ها و  هايي كه فقر را بر حسب زندگي، نگرش وسيله بررسيه نيز كاربرد وسيع دارند و ب

  .اند كنند تكميل شده رفتارها تعريف مي
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گيرد كه درون يك منطقه به  رويكرد دوم فقر را به عنوان سبكي از زندگي در نظر مي
شان آميخته با جرم،  سبك زندگي شدت محروم در جريان است و فقرا آنهايي هستند كه

در اين تعريف فقر . قانوني آميخته است اعتياد به مواد مخدر، گريز از خانه و مدرسه و بي
هاي  حسب معيارهايي مانند چشمداشت حسب حدأقل شرايط الزم براي بقا بلكه بر نه بر

به تدريج . شود اجتماعي و استانداردهاي زندگي كه اكثر مردم از آن برخوردارند تعريف مي
امري كه باعث شد  ؛ين مقوله افزوده شده اهاي ديگري مانند كيفيت زندگي نيز ب شاخص

د كه ديگر صرفاً از واي تعريف ش هاي بيشتري به اين موضوع جلب شود و فقر به گونه نگاه
فقر را هم مادي و هم غير  ،اي روزافزون امروزه به گونه. جنبه درآمدي نتوان بدان پرداخت

گيرند و فاكتورهايي مانند مشاركت، فرصت ابراز وجود، آزادي از استثمار  مادي در نظر مي
هال و (افزوده شده است ه معيار تشخيص فقر اقتصادي و ديگر ابعاد يك زندگي سالم نيز ب

  ).89: 1388ميجلي، 
 هاي فقر در شهر و روستا سعي لفهؤگروهي ديگر با تمركز بر فقر شهري و با مقايسه م

به مطالعه ) 2000(بر همين مبنا بل . اند تا در اين خصوص به يك تعريف دست يابند كرده
از نظر بل . دهد پردازد و سه ويژگي مهم آن را مورد اشاره قرار مي فقر شهري مي

پذيري آنها به لحاظ مشاغل و دسترسي به  هاي معيشتي فقراي شهري، آسيب سيستم
هاي فقر شهري  ترين معرف روي اين افراد مهم  محيطي پيش خدمات و مخاطرات زيست

اساس  بر. هاي معيشتي نواحي روستايي است هستند كه از نظر او كامالً متفاوت از سيستم
ترين عامل  توان مهم بازارهاي كار شهري و موقعيت فقرا در درون آنها را مي ،اين تعريف

فقيرترين افراد غالباً در ميان  ،بر اين اساس). 1995 ١آميس،(فقر در نواحي شهري دانست 
هال و (شوند  بيكاران و كارگران موقت و به ويژه شاغالن اقتصاد غير رسمي يافت مي

فقراي شهري همچنين هزينه بيشتري بابت كاالها و خدمات مورد ). 197: 1388ميجلي، 
ها  پردازند و اغلب نسبت به تغييرات وضعيت بازار و افزايش قيمت نياز خود مي

اين افراد به دليل اين كه در واقع در يك اقتصاد كامالً پولي به سر . پذيرتر هستند بآسي
عملكرد بازار زمين، مشخصه . برند، در معرض كاهش دستمزدهاي واقعي نيز قرار دارند مي

هاي  افراد فقير كه دور از زمينبر زندگي بارز نواحي شهري است كه به نحوي نامطلوب 

                                                                          
1- Amis. 
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اند، تأثير  ه اي سكني گزيد هاي پيراموني و حاشيه ه و به اجبار در مكانگرانقيمت ازدحام كرد
ثبات و ناامن  ها به همراه وضع بي عدم اطمينان نسبت به چگونگي و مدت اجاره. گذارد مي

شود تا در نهايت  شود، باعث مي زندگي كه سبب وقوع جرم و فقدان امنيت عمومي مي
؛ راكدي، 2000بل، (تري در فقر شهري بدل شوند  ندهكن هاي تعيين جرم و خشونت به مؤلفه

اوضاع نامساعد زندگي از قبيل شلوغي وحشتناك، آب آلوده، فقدان  ،از ديگر سو). 2002
ها و يا آلودگي  لرزه ها، زمين يا نارسايي بهداشتي، كمبود خدمات و تهديد دائمي سيل

ي در معرض مخاطرات دصنعتي، همگي داللت بر اين دارد كه فقراي شهري به طور ج
  ).198: 1388هال و ميجلي، (بهداشتي و زيست محيطي قرار دارند 

كند  فقر شهري را يك پديده چند بعدي تعريف مي ،بانك جهاني 2008گزارش سال 
هاي آن درآمد اندك و  و مشخصه شامل شدهكه محروميت از بسياري از مايحتاج زندگي را 

فقراي شهري افرادي  ،از اين منظر. باشد و انساني كم ميدر مجموع سرمايه مالي، اجتماعي 
ها هستند و بانك جهاني فقر شهري را در غالب فقر  هستند كه در مجموع فاقد اين سرمايه

تعريف  ١درآمدي، فقر بهداشتي، فقر آموزشي، ناامني در محل سكونت و ناتوانمندسازي
  :كند كه شامل ابعاد زير است مي

هاي باالي زندگي  كنند با هزينه فقرايي كه در شهرها زندگي مي :2يتكيه بر اقتصاد پول
اثر تركيبي . شوند رو مي به هاي سكونت، حمل و نقل و غذاست رو كه شامل هزينه

شود كه جمعيت فقرا به شكل حدأكثري در معرض  محروميت و اقتصاد پولي باعث مي
  .هاي ناشي از تغيير درآمد قرار بگيرند آسيب

هاي پر جمعيت با فضاي  زندگي در فضاها و محله :هاي پرجمعيت مكانزندگي در  ـ1
توجهي به معيارهاي بهداشتي ديگر  ناكافي براي زندگي، كيفيت اندك محل زندگي و بي

  .ويژگي فقراي شهري است
زندگي در فضاهايي كه در معرض گازهاي سمي و  :مخاطرات زيست محيطي ـ2

ر را در يگازها در آن نقاط متراكم است افراد فقخطرناك است و يا ميزان بااليي از اين 
  .ها قرار گيرند دهد كه دائماً در معرض اين آلودگي شرايطي قرار مي

                                                                          
1- Disempowerment. 
2- Cash economy. 



  هاي شهري در تهران آسيب/  34

فقراي شهري از شبكه حمايت اجتماعي برخوردار نيستند و  :1جدايي يا طرد اجتماعي ـ3
اعي و هاي حمايت اجتم فقدان مكانيسم. كنند اي جدا از فضاي اجتماعي زندگي مي به گونه

زندگي جداي از شبكه اجتماعي محلي باعث افزايش احساس ناامني و مخاطرات ديگر 
  .شود براي فقراي شهري مي

عمدتاً به دليل همبستگي اندك اجتماعات  :زندگي در فضاهاي پر از جرم و خشونت ـ4
ها نرخ بااليي از جرم و  هاي فقيرنشين و ازدحام و تراكم جمعيت، اين محله و محله

  .كنند را تجربه ميخشونت 
فقراي شهري عمدتاً در : پذير در برابر بالياي طبيعي هاي آسيب زندگي در مكان ـ5

پذير هستند و بيشترين ضرر  هايي ساكن هستند كه در برابر بالياي طبيعي بسيار آسيب محله
  .كند و زيان از اين قبيل رخدادها را اين قشر تجربه مي

زندگي ( شرايط زندگي فقراي شهري :يردارهاي واگ ريسك باالي انتشار بيماري ـ6
هاي واگيردار را  اي است كه امكان انتشار بيماري به گونه) پرجمعيت، آلوده و غير بهداشتي

  .دهد افزايش مي
هايي كه اين افراد در  هاي زاغه به دليل شرايط و ويژگي :خطر تخريب محله و تبعيد ـ7

خانماني  ن، خطر تخريب محله و بيآنها سكونت دارند و غير رسمي بودن محل سكونتشا
  .كند به شكل هميشگي اين افراد را تهديد مي

ها، تحرك  ننگ اجتماعي ناشي از سكونت در اين محله :به ابعاد فوق مواردي مانند
هاي باالتري كه گاهاً اين افراد براي خدمات شهري  اجتماعي اندك فقراي شهري و هزينه

بر اساس اين تعريف چند بعدي از مفهوم فقر ضروري . پردازند نيز افزوده شده است مي
المللي براي مبارزه با فقر  هايي كه چه در سطح ملي و چه در سطح بين است تا پروژه

تنيده فقر شهري توجه كنند و استراتژي اين  شوند به اين ابعاد درهم تدارك ديده مي
  ).2008هاني، گزارش بانك ج(ها متناسب با اين پديده چند بعدي باشد  پروژه

بر اساس آنچه گفته شد شايد بتوان پيامدها و ابعاد فقر شهري را در دو حوزه به شكل 
هاي شهري كه در اينجا تحت  گيري حاشيه نشيني و شكل اول زاغه. تري ترسيم كرد دقيق

پذير  هاي آسيب گيري گروه شود و دوم شكل هاي كالبدي شهري از آنها ياد مي عنوان آسيب
                                                                          
1- Social fragmentation. 
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شهري كه  يهاي عمده فقرا گيري گروه فرآيند شهري شدن و به تعبير ديگر شكل در نتيجه
  .شود تري پرداخته مي ها به شكل مبسوط در ادامه به هر كدام از اين حوزه

  
  پذير شهري هاي آسيب گروه

فقر شهري بعد قابل توجه ديگري نيز در بردارد كه به خصوص توجه به اين بعد 
فرآيند شهرگرايي به تدريج باعث . ذاري مؤثر و مفيد واقع شودتواند در امر سياستگ مي
هاي خاصي بيشتر در معرض فقر قرار گيرند و معضالت خاصي را متحمل  شود تا گروه مي

هاي  ساز بروز و ظهور آسيب پذير به تدريج خود زمينه ها و اقشار آسيب اين گروه. شوند
هاي  ترين گروه مهم ،در مجموع. سازند ميشوند كه كليت شهر را متأثر  اجتماعي ديگري مي

  :بندي كرد توان به شكل ذيل طبقه پذير شهري را مي آسيب
  زنان سرپرست خانوار ـ1
  كودكان كار و خيابان ـ2
  جوانان فراري ـ3
  ها خواب خانمان و كارتن افراد بي ـ4
  متكديانـ 5

ا زنان و هايي مانند كارگران مهاجر، سالمندان و ي توان گروه بندي فوق مي البته به طبقه
شود  الذكر تمركز مي گروه فوق 5اما در اينجا بر  ؛مردان كارگر در مشاغل ساده را نيز افزود

  .و برخي رويكردهاي نظري در اين خصوص ارائه شود
  

  زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار زناني هستند كه بدون حضور منظم و يا حمايت يك مرد 

ه عهده دارند و مسئوليت اداره اقتصادي خانواده و بزرگسال، سرپرستي خانواده را ب
زنان ). 38: 1382فروزان، بيگلري، ( آنهاستهاي عمده و حياتي به عهده  گيري تصميم

پذير اجتماعي در فضاي شهري هستند و قرار  هاي آسيب سرپرست خانوار از جمله گروه
ساز  ها زمينه حالت گرفتن در چنين موقعيت و جايگاه اجتماعي در بخش قابل توجهي از

ضمن آن كه بعضاً خود به عنوان يك  ؛شود هاي اجتماعي نيز مي گسترش ساير آسيب
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رشد آمار زنان سرپرست خانوار  ،از سوي ديگر. شود آسيب اجتماعي جدي نيز مطرح مي
 اجتماعي و چون نرخ طالق، نرخ جرائم هاي اجتماعي خود تا حدودي بر آمار آسيب

گسيختگي خانواده متكي است و افزايش اين  يان، اعتياد و يا ازهمافزايش تعداد زندان
توان  مي كلدر . شود ها در سطح جامعه به افزايش تعداد اين دسته از زنان منجر مي آسيب

گفت كه مقوله زنان سرپرست خانوار به عنوان يك نقطه كانوني است كه هم از ديگر 
ساز  تواند زمينه هم آن كه خود مي و پذيرد ميها به شكل مستقيم و غير مستقيم تأثير  آسيب

  .ها باشد كننده ديگر آسيب و تقويت
درصد  42/9شده از منابع رسمي، زنان سرپرست خانوار در دنيا  با توجه به آمار ثبت

همچنين مطالعات آماري نيز ). 1382بختياري و محبي، (دهند  كل خانوارها را تشكيل مي
در اروپا درصد . شوند دهد كه به وسيله زنان اداره مي هايي مي نشان از رشد تعداد خانواده

افزايش  1990درصد در سال  31به  1980درصد در سال  24ها از  تعداد اين نوع خانواده
هزار خانوار در سال  800دهد كه تعداد اين زنان از  در ايران نيز آمار نشان مي. يافته است

افزايش يافته است  1375انواده در سال به يك ميليون و سي و هفت هزار خ 1355
به  1385بر اساس سرشماري اخير اين تعداد در سال ). 42: 1382فروزان و بيگلريان، (

  .ميليون نفر رسيده است كه رشد بسيار چشمگيري است 64/1
هايي با سرپرست زن است،  از افزايش درصد و نسبت خانواده يكآمارهاي فوق كه حا
از . دهد هاي مرتبط با اين موضوع را نيز در سطح جامعه افزايش مي احتمال تشديد آسيب

دهند كه همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بيشتر از  ها نشان مي سوي ديگر يافته
مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرفتن در دايره فقر را افزايش 

هاي توسعه به  وان فقيرترين فقرا در اغلب نوشتهاعالم زنان سرپرست خانوار به عن. دهد مي
زنان . خورد كه داليل و عوامل بسياري براي اين موضوع نيز برشمرده شده است چشم مي

هاي موجود در عرصه كار و اشتغال، محدوديت حمايت و شبكه  معموالً به دليل ويژگي
نژاد،  لب و گراييط شادي(گيرند  روابط اجتماعي بيش از مردان در خطر فقر قرار مي

هاي اجتماعي به تشديد  اين خطر فقر نيز در تركيب با ساير عوامل و زمينه). 1383
  .شود ها و به تبع در سطح جامعه منجر مي هاي مختلف در سطح اين خانواده آسيب

توان نظريات موجود در حوزه زنان سرپرست خانوار را در دو دسته  به طور كلي مي
دهند كه محوريت بحث خود را بر مسائل  اول را نظرياتي تشكيل مي دسته. بندي كرد طبقه
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نگرند و  زنان قرار داده و به مسأله زنان سرپرست خانوار، به عنوان يكي از مسائل زنان مي
دسته . كنند آن را در بستر مفاهيمي مانند نابرابري، ظلم به زنان و موارد مشابه بررسي مي

ري خود را مفاهيم فقر و رفاه قرار داده و به مسأله زنان دوم نظرياتي هستند كه بحث محو
معيدفر، (نگرند  پذير مي ها و اقشار آسيب يكي از انواع گروه همچونسرپرست خانوار 

1386 :133.(  
توان آنها را تحت عنوان نظريات فمنيستي در اين حوزه  در نظريات دسته اول كه مي

زنان در مقام شهروند بايد استحقاق برخورداري  نابرابري در حقوق و آنچه ،بندي كرد طبقه
شود كه اين  ترين علل فقر زنان سرپرست خانوار تلقي مي از آن را داشته باشند يكي از مهم
همچنين در برخي نظريات بر زنانه شدن . يابد ها تجلي مي امر در قالب نابرابري در فرصت

پذيري بيشتر  شتغال رسمي و آسيببخش غير رسمي اقتصاد و محروميت زنان از امتيازات ا
  .هاي اقتصادي تأكيد شده است و شوك  هايي چون مهاجرت زنان در برابر پديده

بر اين . پردازند دسته ديگر نظريات فارغ از زن بودن اين قشر به تحليل اين آسيب مي
ب گونه خانوارها، زنان بايد به تنهايي، عالوه بر سرپرستي خانواده و كس در اين ،اساس

ها، كارهاي خانه و بهبود شرايط زندگي اعضاي  درآمد، مديريت اقتصادي، مواظبت از بچه
در چنين شرايطي زنان هم وقت و انرژي كمتري براي انجام . خانوار را نيز بر عهده بگيرند

وقت و مشاغل غير رسمي درگير شوند  كارهاي رسمي دارند و مجبورند تا در كارهاي پاره
هاي تازه و حتي تهيه كاال و مواد غذايي  ي كمتري براي فراگيري مهارتو هم وقت و انرژ

هاي حمايت اجتماعي  از سوي ديگر ضعف شبكه). 51: 1383طلب،  شادي(تر دارند  ارزان
هاي تأمين اجتماعي  هاي قومي و يا ناكارآمدي سازمان هاي خانوادگي و يا شبكه مانند شبكه
هاي ناشي از آن گرفتار  ار بيشتر در دام فقر و آسيبشوند تا زنان سرپرست خانو باعث مي

پيامدهاي فرهنگي ناشي از طالق و در مواردي شرمساري از نوع شغل و فقري كه . آيند
شود تا زنان سرپرست خانوار از برقراري روابط با ديگران  گريبانگير آنهاست سبب مي

هاي بسياري كه بر دوش آنان  هاي چندگانه و مسئوليت البته با توجه به نقش. پرهيز كنند
  ).52همان، (است غالباً وقتي نيز براي برقراري روابط اجتماعي ندارند 
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  كودكان كار و خيابان
رشد سريع جمعيت و فرآيند شهرنشيني فزاينده كه با مهاجرت به شهرهاي بزرگ و 

تري هاي اجتماعي بيش هاي شهري همراه است، كودكان را نيز در معرض آسيب رشد حاشيه
هاي جهان بر اين باورند كه  اي كه بسياري از كارشناسان و دولت به گونه ،دهد قرار مي

: 1388اقليما، (هاي پيش روي جهان است  ترين چالش پديده كودكان خياباني يكي از اصلي
سنجش تعداد كودكان خياباني به ويژه با توجه به تنوع تعاريف موجود از كودك ). 239

شود كه شمار كودكان خياباني در سراسر جهان  اما گفته مي ؛وار استخياباني سخت و دش
اين رقم اگر با احتساب كودكان كار مد نظر قرار گيرد به بيش . رسد ميليون نفر مي 145به 
كنند  هاي آسيا و آمريكا زندگي مي رسد كه بيشتر آنها در قاره ميليون كودك مي 250از 

ها و نهادهاي فعال در زمينه كودكان خياباني نيز  نگزارش برخي سازما). 1384محسني، (
ميليون كودك كار شامل مشاغل خانگي و  218حدود  2004دهد كه در سال  نشان مي

سال در مشاغل  17تا  5ميليون كودك بين  126موارد مشابه آن ثبت شده است كه 
ن خياباني به كودكا). 2009گزارش برنامه كودكان كار و خيابان، (كنند  خطرناك كار مي

كند  بندي مي يونيسف كودكان خياباني را در سه دسته طبقه. اند اشكال مختلف تعريف شده
  ).2008 ١بوگا، مديا و بي(

كنند در عين  كودكاني هستند كه در خيابان كار مي 2:كودكان در معرض خطر -1
اين افراد مستعد آن هستند تا از . حال از حمايت خانوادگي نيز برخوردارند

هاي خانواده به  حمايت با ضعيف شدنيق همنشيني با كودكان ديگر و يا طر
  .هاي ديگر بپيوندند گروه

هستند كه در پي درآمد براي خانواده، در خيابان كار  كودكاني :3كودكان خياباني -2
ميزان ارتباط اين كودكان با خانواده متفاوت است و ممكن است اين . كنند مي

اما به هر روي احساس وابستگي به ؛ بار در سال باشدارتباط روزانه يا حتي چند
 .خانواده در اين كودكان وجود دارد

                                                                          
1- Media & Baybuda. 
2- Children at risk. 
3- Children on the street. 
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اين كودكان بخشي از كودكان خياباني هستند كه ويژگي اصلي  :1كودكان خيابان -3
 ،در خيابان .براي آنها خيابان همچون خانه است. آنها تعلق به خيابان است

. گيرند اني براي آنان جاي خانواده را ميكنند و افراد خياب سرپناه زندگي مي بي
هاي  اين كودكان يا سرپرستي ندارند يا در صورت داشتن خانواده به علت

 .يابند تر از زندگي در خانه مي گوناگون زندگي در خيابان را امن

كودكان رها يا طردشده و كودكان فراري نيز گاه به عنوان گروهي جداگانه مطرح 
بسياري از موارد راه بازگشتي ندارند و در مدتي كوتاه به كودكان  اما چون در ؛شوند مي

  .شوند بندي مي شوند، ذيل مفهوم كودكان خياباني طبقه خياباني تبديل مي
كودكان  ؛كنند بندي مي كودكان خياباني را از لحاظ گذران زندگي نيز در چند دسته طبقه

 ،ن خياباني مشغول به كار هستندخياباني كه به عنوان نيروي كار واقعي و يا كارگرا
 ،گير و متكديان كه به نوعي كودكاني كه داراي مشاغل كاذب هستند، ولگردان باج

  .بندي يونيسف نيز آمده است تر آن چيزي است كه در طبقه بندي جزئي تقسيم
تعداد كودكان خياباني گروه  )SKI(المللي كودكان خياباني  طبق برآوردهاي آژانس بين

وم بيش از ده برابر كودكان خياباني گروه سوم است و گاه در شهرهاي فقير اول و د
كشورهاي در حال توسعه كه جمعيت آنان نيز بيشتر است تعداد گروه اول و دوم به صد 

درصد  16در كشورهاي در حال توسعه ). 15: 1385حسيني، (رسد  برابر گروه سوم مي
در . گونه مشغولند هستند كه در مشاغل اين ساله به عنوان كودكان كار 14تا  5كودكان 

در  .درصد كودكان در كارهاي خياباني مشغول كارند 30يافته،  توسعه كشورهاي كم
درصد و در غرب  11درصد و  36آمريكاي التين به ترتيب نيز آمريكاي جنوبي و شرقي و 
ن تعريف درصد كودكان تحت عنوان كودكان كار و خيابا 35آفريقا و آفريقاي مركزي 

عامل اصلي هستند كه اين  3بار، فقر و خشونت خانگي  شرايط زندگي مصيبت. شوند مي
د نساز د يا فراري مينكن و آنها را راهي خيابان مي نمودهكودكان را مجبور به ترك خانه 

  ).2008 ،٢بوگا مديا و بي(

                                                                          
1- Children of the street. 
2- Media & Baybuga. 
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هاي  ايانههاي بزرگ، پ دهد كه بيشتر اين كودكان در ميدان آمارهاي موجود نشان مي
كنند و معموالً وظايف مشابهي را در  ها زندگي يا كار مي ها و بوستان مسافربري، پارك

شوي ماشين، فروش روزنامه، غذا و و زني، شست واكس. دهند سطح جهان انجام مي
خواني و موارد مشابه  خوراكي، سيگار، آدامس، گدايي و برخي كارهاي تفريحي مانند آواز

اي كه  كودكان خياباني به دليل شرايط ويژه. ي معمول اين كودكان استآن از جمله كارها
استفاده از سوي افراد و  هاي خطرناك و سوء برند در معرض تجربه در آن به سر مي

 8/78دهند كه  برخي مطالعات نشان مي. استفاده طلب هستند ء هاي منحرف و سو گروه
تجاوز و سوءاستفاده جنسي قرار درصد دختران مشغول به كار در خيابان در معرض 

ها مشغول كار  ساعت در روز در خيابان 8گيرند و اين نسبت براي دختراني كه بيش از  مي
  .هستند بيشتر است

شوند،  اي كه اين كودكان با آنها مواجه مي از سوي ديگر مشاغل پست و تحقير روزانه
اين . دهد جدي قرار ميسالمت جسماني و رواني و اجتماعي آنان را در معرض خطرات 

كودكان اغلب در معرض استرس و عصبانيت قرار دارند و به شكل مستمر مورد اهانت، 
درصد اين كودكان  67دهد كه  مطالعات نشان مي. گيرند توهين و تحقير ديگران قرار مي

درصد اين كودكان  82. اين تجربه را كه در خيابان چيزي به آنها پرتاب شده است دارند
درصد سيلي  76اند كه سابقه داشته است در خيابان هل داده شوند يا پرتاب شوند،  گفته

ء يا وسيله مانند چوب،  با يك شي است اند كه سابقه داشته درصد گفته 71اند و  خورده
درصد اين كودكان عنوان  30. كمربند و يا موارد مشابه آن به آنها ضربه زده شده باشد

اند و يا به  م يا چاقو براي انجام برخي اعمال ناخواسته تهديد شدهاند كه با اسلحه گر كرده
  ).2002 ،١تيلور و كاوس(آنها تجاوز شده است 

گروه كثيري از لحاظ . اند عموماً كودكان خياباني از طبقات غير مرفه و تنگدست جامعه
ي، فقر مشكالتي نظير فقر اقتصادي، فقر فرهنگ .اجتماعي در وضعيت نامناسب قرار دارند

سرپرستي، بدسرپرستي، پرجمعيت بودن  هاي خانواده، تك عاطفي، سست بودن بنيان
گريزي اين كودكان  خانواده، تبعيض بين اعضاي خانواده عواملي هستند كه باعث خانه

                                                                          
1- Tylor & Cauce. 
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مهاجران   گروه. شوند كودكان خياباني به دو دسته عمده ساكن و مهاجر تقسيم مي. شوند مي
  ).121: 1386جانقلي، (دهند  ار كودكان خياباني تهران را تشكيل مياز آم درصد 65بيش از 

پذيري و رفتارهاي ضد اجتماعي  اكثر اين كودكان در يك نگاه كلي در آستانه آسيب
ها را تجربه  بسياري از آنان برخي آسيب. افتند قرار دارند و بيشتر به ورطه بزهكاري مي

ه با پليس و ديگر نيروهاي نظارتي درگير و اند و به علت ارتكاب كارهاي مجرمان كرده
كودكان ). 240: 1388اقليما، (اند  هاي اصالح و تربيت شده سرانجام راهي زندان يا كانون

از كاسباني كه صرفاً به  ؛گيرند هاي سودجو قرار مي خياباني معموالً طعمه باندها و گروه
هاي تبهكار و  تا گروهگرفته نند ك دليل فرار از پرداخت بيمه اين كودكان را استثمار مي

گري و موارد مشابه آن از اين كودكان  ها، تكدي ضداخالقي كه در انواع و اقسام بزهكاري
  .كنند سوءاستفاده مي

كودكان خياباني با واقعيت تلخ جدايي از خانواده و خطر از دست دادن امكانات 
ت بهداشتي و رواني كه مشكالت و معضال. اند اساسي همچون بهداشت و آموزش مواجه

ترين معضالت اين  اند يكي از اساسي اين كودكان به دليل غياب والدين خود با آن مواجه
اند كه اثر مخربي بر  كودكان خياباني با فقر شديد و تجربه خطرهايي مواجه. كودكان است

حفظ آنها با گرسنگي و تغذيه نامناسب، مشكالت بهداشتي، بيماري، . سالمتي آنها دارد
شناختي و عدم پيشرفت تحصيلي  سالمت رواني، تأخيرهاي تحولي، مشكالت روان

اي را تشكيل  خانماني با ديگر پيامدها زنجيره اين پيامدهاي بي). 1991رافرتي، (اند  مواجه
دهد،  اي اين كودكان رشدشان را تحت تأثير قرار مي برآورده نشدن نيازهاي تغذيه ؛دهند مي

گذارد،  افتد، بر بهداشت رواني آنان به شدت تأثير مي ا به خطر ميسالمت جسماني آنه
دهد و عملكرد  دهد، توانايي تمركزشان را كاهش مي مشكالت رفتاري آنها را افزايش مي
بر اساس همين مطالعات ). 144: 1386صالح، (سازد  تحصيلي اين كودكان را دچار افت مي

ترين  هاي اجتماعي ضعيف مهم اب و تعاملاضطراب، انزواطلبي، پرخاشگري، اختالل خو
  ).150همان، (هاي رواني كودكان هستند  آسيب
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  خانمان افراد بي
شود و در بسياري از شهرهاي بزرگ قابل  پديده ديگري كه از فقر شهري منتج مي

هاي شهري كساني هستند كه فاقد محلي ثابت،  خانمان بي. خانماني است مشاهده است، بي
هاي  ها و سرپناه راي اقامت شبانه خود هستند يا آن كه در يكي از خوابگاهمنظم و كافي ب
 ،١مكيني(موقت اقامت دارند  به طورشده توسط بخش خصوصي يا دولتي   تدارك ديده

كه با دوستان و را تري به موضوع دارند و افرادي  ها نگاه گسترده برخي از تعريف). 1987
با ايمني اندك و فاقد استانداردهاي الزم هستند نيز به  يا خانواده خود در شرايط نامناسب،

. اند خانمان را تعريف كرده گونه بي سه ،دسته ديگري از تعاريف. كنند اين تعريف اضافه مي
. خانمان پنهان و افراد در معرض خطر خانمان قابل مشاهده، افراد بي افراد بي

ها و اماكن  ها، پارك د كه در خيابانهايي كه قابل مشاهده هستند آنهايي هستن خانمان بي
. هاي اسكان دولتي و خصوصي هستند هاي تدارك ديده شده و محل عمومي و يا در سرپناه

هاي پنهان كساني هستند كه فاقد جا و مكان مناسب هستند، اما با  خانمان گروه دوم يا بي
گروه . كنند رد زندگي ميدوستان و يا آشنايان و در شرايط نامناسب، غير ايمن و غير استاندا

خانماني براي آنها بسيار  كنند كه خطر بي سوم نيز افرادي هستند كه در شرايطي زندگي مي
باالست و بالطبع از نظر مفهومي با گروه دوم اشتراكاتي دارند، اما فقر و مشكالت روزمره 

ان افزوده خانم زندگي در ميان آنان به حدي است كه هر آن ممكن است به جمع افراد بي
  ).2005 ،٢الليس و كور(شوند 

اما به  ؛خانمان در سطح جهان آمار دقيقي وجود ندارد در خصوص تعداد افراد بي
خانمان يا افرادي  يك ميليارد نفر بيدر جهان گزارش دفتر اسكان بشر سازمان ملل متحد، 

پيشرفته و  در كشورهاي. كنند هاي نامناسب زندگي مي و سكونتگاه  هستند كه در محيط
حول تهايي كه به موضوع وجود دارد، در خصوص  يافته با توجه به حساسيت توسعه

در آمريكا، به عنوان . تري وجود دارد هاي دقيق خانمان تكنيك سنجش و شمارش افراد بي
خانمان  فرد بي 664،414) سنجش در يك شب(اي  و با سنجش نقطه 2008نمونه، در سال 

همچنين آمارها نشان . ها و ميادين بودند ها، پارك ها و يا در خيابان نهها و گرمخا در سرپناه

                                                                          
1- McKinney. 
2- Lawless & Corr. 
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هاي  يك ميليون و ششصد هزار نفر از سرپناه 2008 و 2007هاي  دهند كه در  سال مي
توان گفت  اند كه با توجه به جمعيت آمريكا مي فوري يا انتقالي در اين كشور استفاده كرده

درصد آنها به  68اين فضاها استفاده كرده است كه  نفر، يك آمريكايي از 190از هر 
دهند كه دو سوم افراد  ها نشان مي يافته. اند درصد خانواده بوده 32صورت فردي و 

اي  درصد در شهرهاي كوچك و حاشيه 32شهرها و  خانمان در شهرهاي بزرگ و كالن بي
). 2009ره آمريكا، خانماني به كنگ گزارش ساالنه در خصوص پديده بي(كنند  زندگي مي

ها و  برخي ديگر از آمارها حاكي از آن هستند كه با افزودن كساني كه در محيط
ميليون نفر  5/3خانمان در آمريكا به  هاي نامناسب سكونت دارند، تعداد افراد بي سكونتگاه

خانمان قابل مشاهده و يا  در انگليس تعداد افرادي كه طبق تعاريف به عنوان بي. رسد مي
خانمان در  بخش اعظم افراد بي .رسد ميليون نفر مي 2خانمان پنهان هستند به  فراد بيا

 5/2شود كه نزديك به  در هندوستان برآورد مي. كشورهاي در حال توسعه پراكنده هستند
گزارش دفتر اسكان سازمان ملل (ها و اماكن عمومي ساكن هستند  ميليون نفر در خيابان

توجه به تنوع تعاريف موجود در اين زمينه ارائه يك برآورد دقيق در  البته با). 2008متحد، 
ها نيز به تعداد افراد  ساكنين برخي زاغه ،اين خصوص وجود ندارد و در برخي از تعاريف

  .خانمان افزوده شده است بي
ن به ااي تنگاتنگ دارد و از اين دريچه بسياري از مهاجر خانماني با فقر شهري رابطه بي
ناتواني در پرداخت . شوند رو مي به و فقراي شهري به داليل مختلف با اين پديده رو شهرها

و اختالالت ذهني و رواني، معلوليت و   هاي محل سكونت، بيماري اجاره و تأمين هزينه
. اعتياد به مواد مخدر از عوامل مستقيم مؤثر بر اين پديده هستند و هاي جسماني ناتواني

هاي شغلي و يا فقدان  خانمان از كمبود آموزش و يا مهارت فراد بيهمچنين بسياري از ا
با مشكل  خانمان به علت فقدان مسكن بي اغلب افراد. برند انگيزه براي كار رنج مي

اين افراد به ميزاني كه بتوانند  ،شوند و هرچند در برخي موارد رو مي به خانماني رو بي
شود تا  دارند، اما نداشتن مسكن ثابت باعث مينيازهاي اصلي خود را تأمين كنند درآمد 

  .رو شوند به آنها با اين معضل رو
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خانماني پيامدهاي فراواني هم براي مجموعه شهر و هم براي افراد  از سوي ديگر بي
برند و احتمال  از نظر سالمت، عمده اين افراد از سوءتغذيه رنج مي. خانمان دارد بي

ردار به خصوص ايدز و هپاتيت در ميان آنان بسيار زياد هاي واگي گسترش و شيوع بيماري
هاي ذهني و روحي و رواني، اعتياد به مواد  همچنين احتمال گرفتاري به انواع بيماري. است

وضعيت . هاي فيزيكي در ميان اين افراد بسيار باالست مخدر و الكل و حتي معلوليت
انواع شود كه آنها در معرض  ث ميسكونت اين افراد و نيازهاي روحي و رواني آنها باع

سوءاستفاده جنسي و يا در معرض خشونت و جرائم اعم از ديگران  هاي سوءاستفاده
انجام شده  ييخانمان در كشورهاي اروپا اي كه در مورد افراد بي مطالعه. شهري قرار گيرند
د جامعه ديگر افرابيش از برابر  35خانمان  افراد بيدر دهد كه خودكشي  است نشان مي

همچنين نرخ . خانمان بيشتر است است و خودكشي به خصوص در ميان قشر جوان بي
در برخي . برابر افراد عادي جامعه گزارش شده است 5خانمان  مرگ و مير در ميان افراد بي
ها باالتر است و به  خانماني در ميان برخي گروه دهد كه نرخ بي كشورها مطالعات نشان مي

ميان هر چهار نفري كه در آمريكا به بيماري ايدز مبتال هستند يك نفر  عنوان نمونه از
رسد كه حكايت از  در برخي شهرهاي آمريكا اين نسبت به دو سوم مي. خانمان است بي

همچنين بخش قابل توجهي از جوانان  .داردمعنادار بودن اين پديده در ميان اين گروه 
فروشي و سكس براي  اي جز تن يابند كه چاره خانمان به خصوص زنان در نهايت در مي بي

ايدز ميان   تأمين سرپناه و مايحتاج روزانه خود ندارند، كه همين به باالرفتن احتمال بيماري
  ).2002گزارش مشترك يونسكو و سازمان ملل متحد، (شود  اين افراد منجر مي

در بسياري از  خانماني تركيب فقر و اعتياد به مواد مخدر يكي از داليل اصلي بي
خانماني را به شكل  مطالعات عنوان شده است و اعتياد در ميان فقيران شهري خطر بي

قرار جنسي  سوءاستفادههمچنان كه اعتياد احتمال در معرض . دهد معناداري افزايش مي
شده در  مطالعات انجام. دهد خانمان را به شكل قابل توجهي افزايش مي افراد بيگرفتن 

خانمان در اين كشور به مواد مخدر يا  درصد افراد بي 81دهد كه  س نشان ميكشور انگلي
شان عنوان  خانماني الكل اعتياد دارند و دو سوم اين افراد اعتياد را دليل كليدي براي بي

 .اند كرده
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  متكديان
گري اگرچه قدمتي بسيار در جوامع بشري دارد، اما گسترش فرآيند شهرنشيني و  تكدي

شهرها دامن زده  ه رشد اين پديده به خصوص در شهرهاي بزرگ و كالنفقر شهري ب
بندي شده  بقهط يخانمان تر بي گري ذيل مسأله گسترده پديده تكدي ،در ادبيات جهاني. است

گري  تكدي .است و معموالً هر دو مسأله هم عوامل و هم پيامدهاي اجتماعي مشابهي دارند
  .بندي شده است تا محروميت اجتماعي گاهي نيز ذيل انحراف اجتماعي طبقه

هاي شهري است كه نياز است تا به شكل فوريتي بدان  گري از جمله آسيب تكدي
پرداخته شود، چرا كه از يك سو احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه متكديان در 

هاي انحرافي و خطرناك فعال شوند و از سوي ديگر خود در دام محروميت و فقر  فعاليت
شهرها  مجموعه اين عوامل باعث شده است تا در اغلب كالن. گرفتار آيند مستمر
هاي جدي براي مقابله و كنترل آن  گري به عنوان يك جرم تعريف شود و سياست تكدي

  .طراحي و تدوين شود
گروهي از آنها كه در برخي  ؛توان جاي داد معموالً متكديان شهري را در دو طبقه مي

خانمان  دهند افرادي هستند كه همان ويژگي افراد بي ديان را شكل مينقاط دنيا اكثريت متك
درآمد پايين بودن آنها فاقد مسكن و سرپناه هستند، از بيكاري و فقر اقتصادي و . را دارند
هاي جسمي و  برند، مهارت شغلي خاصي ندارند، دچار انواع و اقسام بيماري رنج مي

آنها به جرائم و انحرافات شهري باالست كه اين روحي و رواني هستند و احتمال آلودگي 
دهد كه احتمال خروج از آن را براي آنها بسيار دشوار  شرايط آنها را در وضعيتي قرار مي

هاي سودجو  از سوي ديگر به دليل شرايطي كه اين افراد در آن قرار دارند، گروه. سازد مي
  .ه سوءاستفاده كنندنيز ممكن است به آنها افزوده شوند و از شرايط جامع

دهند كه بيش از نيمي  نشان مياست، يافته انجام شده  مطالعاتي كه در كشورهاي توسعه
. گسيخته هستند و مشكالت اساسي در اين خصوص دارند هاي ازهم از متكديان از خانواده

برند و يك  بيش از نيمي از آنها فاقد مسكن هستند و بقيه نيز از مسكن نامناسب رنج مي
اند  اغلب زناني كه مطالعه شده .دارندهارم آنها اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي چ

هاي  و دزديئم جراانجام . اند اند كه مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته گزارش كرده
دزدي بخشي از سبك زندگي اين افراد است و در بسياري از موارد  كوچك و به تعبيري دله

  ).2003 ١بالنتين،(م پنهان شهري هستند آنها قرباني جرائ

                                                                          
1- Ballintyne. 
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يك پژوهش در . گري كمك ديگران است يكي از عوامل مؤثر در گسترش پديده تكدي
اند كه به متكديان كمك  درصد شهروندان اين كشور گفته 52دهد كه  انگليس نشان مي

ك هستند واقعاً نيازمند كم اند كه متكديان كنند و اغلب پاسخگويان بر اين باور بوده مي
  ).2001 ،١گزارش مؤسسه راف سليپرس(

هاي روستايي، بيكاري و معضالت ناشي از زندگي در شهرهاي بزرگ باعث  مهاجرت
براي . شده است تا در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين موضوع پديدار شود

به توان  از جمله علل اقتصادي مي .گري علل و عوامل بسياري برشمرده شده است تكدي
توان به  مي  عوامل فرهنگياز هاي اقتصادي، رشد بيكاري و نرخ تورم و  ركود و بحران

در جوامع جهان سوم به . گري اشاره كرد پروري و عدم نگرش منفي به تكدي تنبلي و تن
تري  يهاي تأمين اجتماعي، اين آسيب به شكل جد هاي حمايتي و نظام دليل ضعف نظام

  .شود نمايان مي
تواند  هاي اجتماعي است كه وجود آن در سطح جامعه مي ي از جمله آسيبگر تكدي

متكديان معموالً در مسيرهاي انحرافي ديگري . تبعات منفي زيادي را به همراه داشته باشد
شود و فعاليت  امري كه خود به تشديد معضالت ديگر جامعه منجر مي ؛گذارند نيز قدم مي

منظره هزاران متكدي كه با ذلت و با . كند بيشتر باز مي آنها راه را براي هنجارشكني هرچه
شوند، دالّ بر فقر، زوال  هاي ازكارافتاده و زخمي در گوشه و كنار شهر پديدار مي ارائه اندام

گري  شيوع تكدي. منابع انساني و همه نوع آمادگي در راه تكوين و بسط انواع جرائم است
اي از  دهد و چهره ه را گسترش ميدر سطح جامعه احساس فقر و تباهي جامع

البته الزاماً اين حس با واقعيت تطابق ندارد، . دهد ها، فقر و بدبختي را نشان مي محروميت
مسأله . زاست اما نفس شيوع چنين احساسي حتي غير واقعي براي جامعه مضر و آسيب

ده شايع شدن پدي. ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، رواج اين فرهنگ است
تواند به شكستن قبح مسأله منجر شود و از شدت هنجارهاي اجتماعي در  گري مي تكدي

رواج . تواند تبعات منفي بيشتري نيز به همراه داشته باشد اين زمينه بكاهد كه اين امر مي
هايي كه  هاي بيروني و سياست حتي اگر با افزايش كنترل كهشود  چنين فرهنگي باعث مي

براي مدتي كاهش يابد، به محض گري  تكديشود،  ربط اتخاذ مي ذي هاي از سوي ارگان
                                                                          
1- Rough Sleepers Unit. 
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و به سرعت رشد رده ها مجدداً مسأله ظهور پيدا ك كاسته شدن از شدت اين حساسيت
  .نمايد

هاي مناسب براي اين افراد، كمك به آنها براي ترك اعتياد، كمك به  ايجاد سكونتگاه
كمك به بهبود و ارتقاي سالمت جسم و روان  آنها براي رهايي از طرد و انزواي اجتماعي،

هاي شغلي و كمك به آنها براي يافتن  متكديان و ارتقاي عزت نفس آنها و ايجاد مهارت
تواند  ترين عواملي است كه در بازپروري و نجات متكديان از اين ورطه مي شغل از مهم

  .مؤثر واقع شود
  

  هاي اجتماعي جوانان آسيب
شهرها  شهرها و تمركز جمعيت جوانان در كالن و گسترش كالنرشد فرآيند شهرنشيني 

رسد، به همراه فقر و بيكاري مزمن كه اغلب اين  درصد نيز مي 50كه گاهي به بيش از 
هاي  اي در معرض آسيب شود تا جوانان به شكل ويژه شهرها گرفتار آن هستند باعث مي

دهند كه فقر شهري نقش  نشان مي اغلب مطالعات. اجتماعي ناشي از فقر شهري قرار گيرند
جوانان هم خود بخش مهم و قابل توجهي از . ها دارند گذار در اين آسيب دار و تأثير معني
دهند و هم  نشينان را تشكيل مي خانمان، متكديان و زاغه پذير مانند افراد بي هاي آسيب گروه

اگر . يابد گسترش مياي در ميان جوانان  هاي اجتماعي به شكل ويژه آن كه برخي آسيب
هاي اجتماعي جوانان اشاره كنيم،  بخواهيم به دو موضوع ويژه و مهم در خصوص آسيب

هاي اجتماعي  ترين آسيب مهمبتوان ها را شايد  گيري باندها و گنگ فرار جوانان و شكل
  .جوانان كه رابطه نزديكي هم با فقر شهري دارند، ارزيابي كرد

  
  فرار جوانان

هاي اجتماعي براي جوانان شهري به شكل  عنوان شد احتمال آسيب گونه كه همان
ها موضوع فرار نوجوانان و  هاست كه يكي از اين آسيب معناداري بيشتر از ديگر گروه

باشد، اما آمار و ارقام و  اي جديد نمي فرار از خانه گرچه پديده. جوانان از خانه است
بديل به يك آسيب اجتماعي مهم و جدي شدتي كه اين پديده در جامعه دارد، آن را ت
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 12بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، ساالنه بيش از يك ميليون نوجوان . كند مي
 1998در مورد دختران  تنها در آمريكا در سال  1.كنند مي ساله از خانه خود فرار 19تا 

چه اين پديده در ساير گر). 1382: 2اردالن، (اند  هزار نفر اقدام به فرار كرده 600بيش از 
دهد اما به خوبي حكايت از  هاي ديگر نمي كشورها الزاماً همان معنا را در فرهنگ

  .گستردگي موضوع دارد
سال كه محل قانوني اقامت خود و مسكنشان را بدون  18جوانان زير  ،از نظر مفهومي

در . شوند ي تعريف ميركنند، به عنوان جوانان فرا اجازه والدين يا قيم قانوني آنها ترك مي
) 1997(و همكاران  2بك وايت. ها انگيزه كلي فرار مبنا قرار گرفته است برخي تعريف

ان فراري را انبر اين مبنا دو دسته جو. كند بندي مي پديده فرار از منزل را بر اين مبنا طبقه
بندي  قهطب» فرار از«دسته اول كساني هستند كه تحت عنوان . توان مد نظر قرار داد مي
گريزند و  ميدارند با والدينشان ي كه شوند و آنهايي هستند كه به دليل وجود مشكالت مي

شوند  فرهنگي خياباني مي هاي خرده آنهايي هستند كه جذب هيجانات و جذابيت» فرار به«
آنهايي كه از  ؛كند جوانان فراري را به سه دسته تقسيم مي ٣بارث). 13: 1382اردالن، (

مثالً  ؛گريزند تواند به دنبال يك بحران ايجاد شده باشد مي داخل خانواده كه ميفشارهاي 
گروهي كه از  ،مشكالت مالي، تغيير در ساختار سرپرست خانواده و يا موارد مشابه آن

آنهايي كه از شرايط سوءاستفاده  و كنند كنترل يا انتظارات بيش از اندازه والدين فرار مي
  ).24: همان(گريزند  فيزيكي و يا جنسي مي

كند و مطالعات  ترين نقش را ايفا مي گسيختگي خانواده مهم ازهم ،در مبحث فرار جوان
فرار . ستها دهند كه فرار جوانان در مرحله اول عمدتاً ناشي از آشفتگي خانواده نشان مي

شود و در  دهد كه جوان در فضاي خانواده دچار مشكالت جدي مي زماني رخ مي
دهند كه  مطالعات نشان مي. اي خانوادگي قادر به حل اين مشكالت نيستچارچوب فض

ترين علت فرار جوانان از خانه  مهم آنو ساختار فروپاشيده   هاي مدام در خانواده تعارض
اي بر فرار  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده تأثيرهاي عمده). 2000 ،٤نيچ اسلس(باشد  مي

                                                                          
1-National runaway switch board. 
2-Whitebeck. 
3-Barth. 
4- Slesnich. 
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هاي مختلف نشان داده است كه ضعف پايگاه  هاي پژوهش هيافت. دختران از خانه دارد
اين متغير . اقتصادي ـ اجتماعي قوياً در سوق دادن جوانان به فرار از خانه دخيل است

هاي واسط مانند  كند و از طريق متغير اي نقش ايفا مي عموماً به عنوان يك متغير پيشينه
هال نيز به پنج عامل خانوادگي مؤثر  ويليامز. شود هاي خانواده نقش آن تشديد مي آسيب

گسيخته، فشار خانواده، انضباط و  خانواده ازهم :عبارتند از كند كه بر انحراف اشاره مي
  ).89- 94: 1982ويليامز هال، (روابط در خانواده، مجرميت در خانواده و اهمال و غفلت 

هاي  با مسائل و بحراندارد و آنان را   فرار جوانان پيامدهاي فراواني براي آنان درپي
افتند كه افراد  هايي مي توان گفت كه آنها در دام همان بحران سازد و مي رو مي به مختلفي رو

هايي  هاي مقاربتي و بيماري سوءتغذيه، ابتال به بيماري. رو هستند به خانمان با آنها رو بي
كاهش عزت نفس،  شناختي از قبيل افسردگي، هاي روان مانند ايدز و هپاتيت، ناهنجاري

ها هستند  مصرف مواد مخدر و رفتارهاي ضد اجتماعي از جمله اين آسيب اعتياد و سوء
  ).2000نيچ،  اسلس(

  
  گيري باندهاي بزهكار شكل

هايي است  گيري باندها و گنگ شكل ،آفت و آسيب ديگر فقر شهري در ميان جوانان
برآورد  2000در سال . كنند يكه در اعمال خشونت، جرم، بزهكاري و زورگيري فعاليت م

آميز  بر اثر مشاركت در جرم و اعمال خشونت هسال 29تا  10جوان  هزار199شد كه حدود 
شوند كه  نوجوان و جوان كشته مي 565توان گفت كه روزانه حدود  مي .اند به قتل رسيده

اغلب افرادي كه در شهرها مرتكب . اين خود حاكي از وسعت و گستردگي موضوع است
داري  سال هستند و آنان به شكل معني 25تا  15شوند از بين جوانان  مييا قرباني آن جرم 

. استفاده جنسي، استثمار و خشونت هستند هاي سني در معرض سوء نسبت به ساير گروه
جرائم مربوط به جوانان به خصوص در آفريقا و آمريكاي جنوبي به بيشترين ميزان خود 

كند  توسعه و در حال توسعه بيشترين ميزان خود را تجربه مي رسد و در كشورهاي كم مي
  ).2007شاو، (

فرآيند سريع شهرنشيني در كنار بدتر شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي شهرها به 
خصوص در كشورهاي در حال توسعه و افزايش نسبت جمعيت جوان به ويژه در ميان 
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ها و  ضويت جوانان در گروهفقراي شهري باعث شده است تا زمينه مساعدي براي ع
و در بسياري از كشورها رشد ) 2: 2007 ١شاو،( يدهاي بزهكار و مجرم فراهم آ گنگ

ها و باندهاي جوانان به شكل معناداري در حال  شده توسط گنگ هاي انجام جرائم و بزه
  ).2001 ،٢ميلر(افزايش است 

خاص مانند اعتياد و يا معموالً دغدغه و عاليق اين باندها حول و حوش چند موضوع 
تر و بزرگسال، دستيابي  يافته هاي سازمان خريد و فروش الكل و مواد مخدر، ارتباط با گنگ

مطالعات مختلف . باشد نمايي مي به سالح، تشكيل و افزايش اعضاي باند به منظور قدرت
ر ها و دسترسي آنها به اسلحه باعث رشد معنادا اند كه افزايش اين گنگ ثابت كرده
هاي مرگبار شده است و اين امر در كشورهاي مختلف از آفريقا تا آمريكاي التين  خشونت

ها و باندهايي كه جوانان  گروه). 2006 ،٣بوان و فلوركوين(بررسي و ثابت شده است 
هايي كه به آن مبادرت  ها، سطوح جرم و بزه گيري، نقش دهند از لحاظ شكل مي  شكل
هاي  معموالً باندها و گروه. دارند  ها با هم تفاوت م اين گنگكنند و پايداري و تداو مي

اي كه رابطه محكمي  محله هاي دوستانه هم اول گروه ؛ها هستند بندي جوانان شامل اين دسته
هاي جوان غير هدفمند كه گاهاً در برخي جرائم  دوم گروه ،هم ممكن است نداشته باشند

شوند  باندهايي كه به شكل هدفمند تشكيل مي ها و شوند، سوم گروه كوچك هم درگير مي
يافته و بزرگ خياباني كه  هاي سازمان شوند و در نهايت گنگ و به باندهاي مجرم مبدل مي

هايي كه  ها و مشخصه ترين مؤلفه مهم). 2005 ،٤داودني(پردازند  يافته مي به جرائم سازمان
گيري اين باندها،  مدت زمان شكل روند شامل سن و بندي اين باندها به كار مي براي دسته

ها و تنوع  اندازه و تعداد اعضا، درجه سازماندهي، داشتن زيرمجموعه و تعداد زير مجموعه
  ).2007شاو، ( هستندشوند،  ها مرتكب مي در وسعت جغرافيايي و جرائمي كه اين گروه

گيري باندهاي جوانان به گسترش و رشد خشونت در سطح شهر به خصوص در  شكل
شود تا ضريب ايمني به شدت در اين  انجامد و باعث مي هاي فقيرنشين مي سطح محله

شود تا جوانان بيكاري كه با مشكل  همچنين وجود اين باندها باعث مي. مناطق كاهش يابد
ها شوند و همين امر به آلوده كردن  رو هستند به سرعت جذب اين گروه به فقر و بيكاري رو

                                                                          
1-  Shaw. 
2- Miller. 
3- Beven & Florquin. 
4- Dawdney. 
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گيري و گسترش  شكل. انجامد معه به بزه، جرم و خشونت ميهاي بيشتري از جا بخش
شود تا به تدريج جرائم شهري از جنبه فردي خارج شوند و  باندهاي جوانان باعث مي

يافته مبدل شوند كه هم خطرات بيشتري را براي جامعه به دنبال  بيشتر به جرائم سازمان
ها در  اي كه تصور وجود اين گنگ معهدر جا. شود دارند و هم امكان كنترل آنها دشوارتر مي

). 2007شاو، (كنند  سطح جامعه بيشتر است، شهروندان احساس امنيت كمتري را تجربه مي
هايي كه در آن حضور دارند،  هاي منفي اين باندها عالوه بر جامعه، شهر و محله آسيب

قرباني جرائم و  اين جوانان. ها عضو هستند متوجه جواناني است كه در اين باندها و گروه
هاي  نقش كمي دارند و اغلب توسط باندها و گروهدر آنها شوند كه خود  هايي مي خشونت
  ).2005داودني، (شوند  تر اداره مي بزرگ
  

  هاي كالبدي آسيب
ترين آسيب كالبدي كه عمدتاً ناشي از تراكم جمعيت، مهاجرت و فقر شهري است  مهم
شهرها  همچنين در بسياري از كالن. است هاي شهري ها و حاشيه گيري زاغه شكل
گيري نقاط آلوده شهري نيز در فضاي فيزيكي و كالبدي شهر ظهور و نمود قابل  شكل

  .توجهي دارد
  

  نشيني زاغه
 ؛هاي شهري گسترده است گيري حاشيه يكي از ابعاد مهم و قابل توجه فقر شهري شكل

هاي فقيرنشين و  نشيني، محله ي، زاغهنشين نشيني، آلونك امري كه از آن تحت عنوان حاشيه
هاي ناسالمي هستند كه در حواشي شهرها  ها سكونتگاه زاغه. شود موارد مشابه آن ياد مي

اين پديده . شوند هاي اجتماعي در شهر مي شوند و خود عاملي در گسترش آسيب ايجاد مي
مشاهده  تقريباً در همه شهرهاي بزرگ به خصوص در كشورهاي در حال توسعه قابل

هاي ناسالم پيرامون شهرهاي بزرگ،  جا در محيط است و زندگي روستاييان فقرزده همه
هاي فرهنگي و تفاوت در شيوه زندگي  كند و همراه با آن ناهماهنگي گسترش پيدا مي

هاي شهري  گشتگي و تغيير هويت كه در نهايت به توسعه بزه روستاييان شهرنشين و گم
هايي با توجه به محدود بودن ظرفيت  در چنين محيط. ده استشود قابل مشاه منجر مي

 ،يابد و در نتيجه هاي موجود، ميزان كنترل اجتماعي كاهش مي امكانات و نهادها و سازمان
روز گسترش  هاي اجتماعي روزبه شكني و نابهنجاري نظمي و اختالالت مختلف و قانون بي

  ).13: 1383توسلي، (كند  بيشتري پيدا مي
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هاي جهان را به عنوان زاغه و  درصد سكونتگاه 40هاي سازمان ملل متحد شگزار
كند و حدود يك ميليارد نفر از جمعيت شهري جهان در مناطق حاشيه  بندي مي آلونك طبقه
. كنند نشينان در آسيا، آفريقا، و آمريكاي جنوبي زندگي مي بيشتر حاشيه. كنند زندگي مي

ميليون نفر در  128در آفريقا و نفر ميليون  187در آسيا، ميليون نفر  550طبق اين گزارش 
 31. كنند يافته زندگي مي ميليون نفر در كشورهاي توسعه 54يب و ئآمريكاي التين و كارا

درصد جمعيت شهري كشورهاي در حال توسعه،  43درصد جمعيت شهري كل جهان، 
عيت شهري جمدرصد  6يافته و  درصد جمعيت شهري كشورهاي كم توسعه 2/78

گزارش رسمي اسكان بشر سازمان ملل (كنند  ها زندگي مي يافته در حاشيه كشورهاي توسعه
  ).2003متحد، 

نشيني و اسكان غيررسمي به سبب ايجاد فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن  حاشيه
هاي بسيار بر مديريت شهري، تهديدي جدي براي توسعه  زيست و تحميل هزينه محيط

  .ر شهري استپايدار ه
نظران و پژوهشگران نشيني تعاريف متفاوتي توسط صاحب در مورد مفهوم حاشيه

مختلف ارائه شده است كه در هر كدام از آنها بر ابعاد خاصي از اين پديده تأكيد شده 
تواند ناشي از شرايط محيطي، اجتماعي يا اقتصادي مناطق مورد  ها هم مياين تفاوت. است

كنندگان اين تعاريف داشته  هاي فكري ارائه تواند ريشه در ديدگاه م ميمطالعه باشد و ه
  .باشد

ها و متغيرهاي مركزي كه  نشيني را بر مبناي مؤلفه توان تعاريف حاشيه در مجموع مي
نشيني آنهايي هستند كه  اول تعاريف حاشيه  دسته. بندي كرد دهند دسته مد نظر قرار مي

. كنند نشين تأكيد مي هاي حاشيه هاي سكونتي محله يژگيعمدتاً بر مبحث نوع مسكن و و
هاي  نشين كسي است كه در واحدهاي مسكوني اطراف شهر كه فاقد پروانه حاشيه

نشيني نوعي  حاشيه ،بر اين اساس. كند ساختماني مجاز و تسهيالت شهري است زندگي مي
 را اشغال كرده و آنجاا، به شود كه افرادي بدون اجازه و يا پرداخت اجاره مسكن تعريف مي

ها عمدتاً نحوه استفاده از زمين و كيفيت مسكن  در اين نظريه. اند پناهگاه خويش قرار داده
نشيني و الگوي  گيري زاغه كلينارد در مورد چگونگي شكل. گيرد مبناي تعريف قرار مي

ن اساكن هاي خارج شهر، مربوط به گويد كه خانه نشيني در كشورهاي جهان سوم مي حاشيه
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. توانند به تسهيالت مركزي شهر دسترسي داشته باشند تر مي درآمد است كه مشكل كم
. ن و اجتماعاها، ساكن صاحبخانه :داند نشيني سه گروه را مقصر مي كولين در امر حاشيه

توجهي و عدم نگهداري  ن به خاطر فقر و بياشان، ساكن طلبي ها به خاطر منفعت صاحبخانه
دهد و در از بين  نشين اجازه رشد مي ماع به علت اين كه به مناطق زاغهصحيحشان و اجت

كند و دولت را در براي حفظ استانداردهاي اجتماعي ياري  بردن آنها كوشش نمي
: دهد نشيني مورد توجه قرار مي مكينتاش نيز چهار عامل را در نظريه حاشيه. نمايد نمي

او معتقد است . ن آناها و ساكن انهخنه، صاحبمحيط فيزيكي اطراف خانه، شرايط فيزيكي خا
به عقيده او، براي از . نشيني پايان داد توان به مسأله حاشيه كه با بهبود شرايط فيزيكي، مي

ها  ن بهتر از خانهاها و ساكن بايد شرايط محيطي بهبود يابد، صاحبخانه ها مي ميان بردن زاغه
مك گي، (خصصي خويش را اعمال كنند هاي ت نگهداري كنند و مقامات دولتي، نظارت

  ).1966كلينارد، 
دهند و  عمدتاً متغيرهاي اجتماعي را مالك تعريف خود قرار مي ،دسته ديگر از تعاريف

نشيني يك  حاشيه ،از اين منظر. دانند نشيني را بيشتر يك نوع و سبك زندگي مي حاشيه
هايي با  و هنجارها كه در محلها  اي از ارزش فرهنگي با مجموعه خرده. شيوه زندگي است

هاي اجتماعي و مشخصات ديگري كه انزواي اجتماعي  روي بهداشت و سالمت كم، با كج
نشيني زندگي  افرادي كه در مناطق حاشيه. آيد و طرد شدن را به دنبال دارد، به اجرا در مي

ه پست يافته و به عنوان گرو  قدرت و سياست عمومي جامعه جدايي اركنند از ساخت مي
نشينان از نظر اجتماعي داراي موقعيتي ضعيف بوده و در  حاشيه. گردند اجتماعي تلقي مي

ها و در مناطق  كوچه در كوچه و پسو فقير هستند . طبقه پايين اجتماعي قرار دارند
  .كنند درآمد زندگي مي كم

عناي اعم، نشيني را به م توان حاشيه در يك تعريف كلي و با تأكيد بر عامل اقتصادي مي
شامل تمام كساني دانست كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند، ولي جذب نظام 

اين افراد را از زادگاه  ،جاذبه شهرنشيني و رفاه شهري. اند اقتصادي ـ اجتماعي شهري نشده
ن اكثراً امهاجر .كشد هاي صنعتي و بازارهاي كار مي خويش كنده و به سوي قطب

 ،از منظر ديگر. شوند به منظور گذران بهتر زندگي، راهي شهرها مي هستند كه انيروستايي
ن بافت اصلي شهر اهاي غير متعارف با ساكن نشينان كساني هستند كه در سكونتگاه حاشيه
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و   چون فقر و بيكاري  - هاي مزبور بيشتر بر اثر نيروي دافعه خاستگاه گروه. كنند زندگي مي
از آنجا . اند گاه خود رانده شده و به شهرها روي آوردهاز زاد -كمتر عوامل جاذب شهري 

سواد بوده و مهارت الزم را براي جذب در بازار كار شهر ندارند،  ها بي كه اكثريت اين گروه
: 1369زاهداني، (ران شهري نيز آنها را از شهر رانده و به حاشيه كشانده است  عامل پس

مجموعه تركيبي از متغيرها در كنار هم در برخي تعاريف ديگر سعي شده است تا ). 5
كه فاقد معيارها و ) يا حتي گروه اجتماعي(لحاظ شوند و به هر زيستگاه شهري 

اعم از اين كه در حاشيه فيزيكي باشد يا در (استانداردهاي زندگي متعارف شهري باشد 
ي سه نشين حاشيه ،بر اساس اين تعريف. شود نشيني گفته  حاشيه) قلب شهر واقع گردد

معابر تنگ و (، كالبدي ...)و زبان، قوميت و مذهب، مهاجر بودن(چهره اصلي اجتماعي 
) اقتصاد و اشتغال غير رسمي(و اقتصادي ...) هاي محقر، بهداشت پايين و باريك، خانه

  ).26: 1386نقدي، (متفاوت با شهر اصلي دارد 
نشين عمدتاً  حاشيه نشيني شده است، مناطق با وجود تعاريف مختلفي كه از حاشيه

نشين عمدتاً مكاني است كه جمعيت در آن متراكم  منطقه حاشيه. هاي مشابهي دارند ويژگي
است و از لحاظ فيزيكي از امكانات برخوردار نيست و از شرايط نامناسب تا نبود 
تسهيالت و امكاناتي نظير آب آشاميدني، فاضالب مناسب و شرايط بهداشتي بهينه رنج 

هاي شهري است و مطالعات مختلف  فقر ويژگي مسلط مناطق حاشيه و زاغه. برد مي
هاي فني،  فقر اقتصادي به همراه ضعف مهارت. دهنده تمركز فقر در اين مناطق است نشان

شود تا سهم مشاغل غير رسمي در اين مناطق افزايش  سطح سواد و دانش كم، باعث مي
هاي قومي و  اي شهر وابستگي ناطق حاشيهگيري و گسترش اغلب م هسته اوليه شكل. يابد

همچنين در اين مناطق نرخ جرم، بزهكاري ). 76: 1382افتخاري راد، (خويشاوندي است 
 گذشته از اين،. و خشونت بسيار باالست و يكي از وجوه مميزه مناطق حاشيه شهر است

در مناطق كثيف و هاي سالمي ندارند و اكثراً از آنجا كه  ها سرگرمي فرزندان اين خانواده
  ).25: 1386نقدي، (يابند كنند، جايي براي تفريحات سالم خود نمي غير استاندارد زندگي مي

سيسات شهري أتراكم باالي جمعيت، عدم دسترسي به خدمات مناسب شهري، فقدان ت
هاي واگير  بيماري. و مديريت ناپايدار، همگي باعث ايجاد شرايط نامناسب بهداشتي است

هاي رايج در اين  ترين بيماري اي و گوارشي از شايع هاي پوستي، روده ماريمانند بي
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اي و مادران نيز از امكانات و دانش بهداشتي و  كودكان دچار فقر تغذيه. هاست محدوده
  ).77: 1382افتخاري راد، (مراقبتي اندكي برخوردار هستند 

تايي است كه در هاي روس نشيني دو منشأ عمده دارد، منشأ اول مهاجرت حاشيه
دهد كه اين  مطالعات اخير نشان مي. تري بدان پرداخته شد هاي قبل به شكل مفصل بخش

گيرد اما به تدريج سهم قابل  ها اگرچه به شكل ذاتي توسط مهاجران شكل مي سكونتگاه
 ،به تعبير ديگر. دهند درآمد شهري تشكيل مي هاي كم توجهي از ساكنان اين مناطق را گروه

شهرها  هاي زندگي در كالن درآمد شهري به دليل افزايش هزينه هاي كم ايي از گروهه بخش
كه اين پديده جديدتر است و ) 233: 1382زنجاني، (شوند  تر شهر منتقل مي به نقاط ارزان

  .همراه داشته باشده تري را نيز ب تبعات متفاوت ل دارداحتما
توان در سه دسته كلي  نشيني را مي يههاي مرتبط با حاش  نظريات و ديدگاه ،در مجموع

طور اساسي پديده را در ه گرا ب ديدگاه مسأله. بندي كرد گرا طبقه گرا، بنيادگرا و هدف مسأله
تا است  حد يك عارضه و يك مسأله شهري تقليل داده و با طبيعي قلمداد كردن آن درصد

ريزان و مديران  رنامهآن را به جبري مكاني يا طبيعي و حدأكثر كاركرد ناقص و غلط ب
ها كه بعدها به محل جرم و زايش  گيري زاغه شكل ،از ديدگاه اين نظريات. مرتبط سازد

از . شود نتيجه طبيعي ستيز طبقاتي براي مسكن و سكونت است هاي اجتماعي مبدل مي بزه
نشين را  هاي زاغه اين رو نيز اين ديدگاه در نهايت سياست پاكسازي و تخريب مجموعه

  .كند رح ميمط
گرايان، شهر  ساخت(اي از نظريات ماركسيستي  ديدگاه بنيادگرا كه شامل طيف گسترده

هاي پديده  شود، به طور اساسي متوجه بنيادها و ريشه مي...) و وابستگي، شهر جهاني و
داري و تبعات  هاي نظام سرمايه كار و چيز آن را به ساز نشيني بوده و بيش از هر حاشيه

نسبت ) در برخورد با شرايط كشورهاي تحت سلطه و جهان سوم(از آن شكل خاصي 
گيري و رشد پديده  ها و بنيادهاي شكل اين نظريات تا حد زيادي، ريشه. دهد مي

در قالب اين ديدگاه تعريف شهرنشيني در جهان سوم، . نشيني را توضيح داده است حاشيه
هاي توليدي،  ساخت تقويت زيرنوعي تحريف شهرنشيني است كه نه ناشي از توليد و 

به گري و  وري مدرن بلكه متكي بر مصرف و مشاغل پادويي، داللي، واسطهافني و فن دانش
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هاي  طور كلي تورم بخش خدمات است و اين امر علت اصلي بسياري از مسائل و آسيب
  ).137: 1382شيخي، (نشيني است  شهري از جمله آلونك

هاي موضوع كاري ندارد و بسيار  گرا، غالباً با ريشه ديدگاه سوم يا همان رويكرد هدف
اين ديدگاه اين مسأله را به عنوان يك واقعيت پذيرفته و به . گراست مرتبط با رويكرد مسأله

اي است و  سازي شرايط زندگي و سكونت مناطق حاشيه ها و راهكارهاي بهينه حل دنبال راه
  ).140همان، (هدف قرار داده است ها را  سازي اين سكونتگاه بهسازي و توانمند

  
  انحرافات اجتماعي و جرائم شهري

هاي اجتماعي عمدتاً ناشي از تركيب  طور كه عنوان شد دسته ديگر از آسيب همان
ها از نظر  هاي اجتماعي است كه اين دسته از آسيب اي و كاهش همبستگي عوامل زمينه

ائم شهري دارند و به همين دليل در كنار گذار نزديكي بيشتري به جر ها و عوامل تأثير ريشه
مدهاي ابه عبارت ديگر اگرچه فقر شهري و پي. شود هم به تبيين و تحليل آنها پرداخته مي

دهد، اما  هاي اجتماعي شهري را پوشش مي ناشي از آن بخش قابل توجهي از آسيب
و دسته ديگر  شود هاي اجتماعي ناشي از گسترش فرآيند شهرنشيني منتهي به آن نمي آسيب

توان در اين زمينه بازشناسي كرد كه انحرافات اجتماعي و  هاي اجتماعي را نيز مي از آسيب
هاي شهري ميزان  تجربه نشان داده است كه محيط. هاست جرائم شهري از جمله اين آسيب

دارند و جرائم شهري به يكي از  بيشتري از جرائم و انحرافات اجتماعي را در بر
بر ). 1: 2005 ،١استاكي(هاي عمومي مردم در شهرها بدل شده است  دغدغهترين  اصلي

تر از جمعيت شهري در حال گسترش  جرائم شهري سريع ،هاي سازمان ملل حسب گزارش
بر مبناي . هاي اخير جرائم شهري به يك رويداد شايع بدل شده است است و در طي سال

بار مرتكب اعمال  هان احتماالً يكاين گزارش بيش از نيمي از جمعيت شهري سراسر ج
هاي اجتماعي به شدت  اند و نرخ بزهكاري قرار گرفتهآنها يا در معرض شده و بزهكارانه 

رشد جرائم شهري و اهميت آن باعث شده است تا در . در حال رشد و افزايش است
در خصوص اين موضوع و راهكارهاي  بارهاهاي آن  عمومي سازمان ملل و كنگره  مجمع

هايي براي كنترل جرائم شهري تدوين و طراحي  د و سياستشوگيري  مقابله با آن تصميم
                                                                          
1- Stucky. 
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ها  اي بوده است كه كنگره مجمع عمومي سازمان ملل استراتژي اين موضوع به گونه. شوند
  ).35: 1385صديق سروستاني، (اي در اين خصوص تدوين كرده است  هاي ويژه و سياست
شناسي شامل هر رفتار غير معمول  از ديدگاه جامعه ١يرفتاري يا انحراف اجتماع كج

شود كه  به تعبير ديگر انحراف اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطالق مي. شود مي
در چارچوب اصول اخالقي و قواعد عام عمل جمعي رسمي يا غير رسمي جامعه محل 

به . گردد رو مي به بح اخالقي روگيرد و در نتيجه با منع قانوني و ق فعاليت كنشگران قرار نمي
هاي خود را از ديد ناظران قانون، اخالق عمومي  روي سعي دارند كج هارو همين دليل، كج

شناسي انحرافات  از ديدگاه جامعه). 15: 1387عبداللهي، (و نظم اجتماعي پنهان نمايند 
گون واقع كه تحت تأثير عوامل گونا هستنداجتماعي شامل طيف وسيعي از رفتارهايي 

توان گفت كه  مي. دند و به شكلي آشكار با هنجارهاي حاكم بر جامعه تفاوت دارشون مي
  :اند انحرافات اجتماعي بر مبناي دو زمينه كلي تعريف شده

رفتاري و انحراف در ارتباط با هنجارها و نقض هنجارهاي مورد توافق  تعريف كج -1
  مردم در يك جامعه

العمل يك گروه به نوع خاصي از رفتار  رتباط با عكستعريف انحراف اجتماعي در ا  -2
  ).14: 1381ممتاز، (گردد  و برچسبي كه براي آن نوع رفتار انتخاب مي

رفتاري را  هايي كه ساختي هستند كج توان گفت كه ديدگاه بر اين اساس مي
ي و رفتار هاي اجتماعي توجه دارند، كج هايي كه به جريان دانند و ديدگاه هنجارشكني مي

هاي ديگر  انحراف اجتماعي را تعريف يك نوع رفتار از ديدگاه يك گروه در مقابل گروه
  ).15: 1381ممتاز، (بينند  مي

بايد متوجه بود كه جرم و انحرافات اجتماعي با هم متفاوت هستند و اگرچه از برخي 
ريف هاي اجتماعي بسيار نزديك به هم تع پوشاني دارند و در تئوري جهات با هم هم

جرائم در واقع آن دسته از انحرافات و . گنجند شوند، اما ذيل يك تعريف نمي  مي
كند و از نظر  ها از نظر قانوني براي آنها مجازات تعيين مي هايي هستند كه دولت روي كج

توان هر فعل  جرم را همچنين مي). 139: 2004بوندس، (اند  قانوني جرم در نظر گرفته شده
براي حمايت از عموم مردم وضع شده و بر كه ست كه مطابق قانوني يا ترك فعلي دان

                                                                          
1- Social deviance. 
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به عبارت ديگر، جرم خطايي عمومي  .قابل مجازات است ،اساس يك فرآيند قضايي معين
است و ارتكاب آن نه صرفاً زير پا گذاشتن نظم اخالقي يا حقوق اشخاص كه تلقي از آن 

در واقع انحرافات اجتماعي ). 54: 1387 اجاللي،(باشد  به عنوان تجاوز به نظم عمومي مي
كه احساسات اخالقي يك هم ها  روي اعم از جرم هستند و آن بخش از انحرافات و كج

كه جنبه را كنند و قوانين مكتوب  سازند، از نظم رايج عدول مي دار مي جامعه را جريحه
جتماعي به عنوان قرار گرفتن انحرافات ا. گذارند جرم هستند حقوقي دارند نيز زير پا مي

گيرد و در جوامع  اي صورت مي ها و قواعد حاكم در هر جامعه جرم بر مبناي ارزش
به عنوان . گيرد هاي زماني متفاوت اشكال متفاوتي به خود مي مختلف و حتي در دوره

شود اما در خود  اعتياد به مواد مخدر اگرچه در كل يك انحراف اجتماعي تلقي مي ،نمونه
شود و مجازات قانوني حبس و  نفس اين عمل به عنوان جرم تلقي مي دوره در يكجامعه 

اي ديگر تنها به عنوان يك آسيب و  دارد و در دوره  يا پرداخت جريمه مالي را در پي
از سوي ديگر بر حسب . ندارد  شود كه آن تبعات قانوني را در پي روي تلقي مي كج

ف حوزه اعمالي كه به عنوان جرم تلقي هاي اخالقي و ارزشي در جوامع مختل حساسيت
دسته جرم را كه حدأقل از شمول بيشتري سه توان  در مجموع مي .شوند متفاوت است مي

   :بندي كرد در سطح جهان از نظر مفهومي برخوردارند تعريف و دسته
خواه عمد يا غير (جرائم عليه جان يا جسم فرد ديگر مانند قتل و حمله فيزيكي  -1

  ؛)عمد
  ؛عليه اموال، مانند سرقت، اخذ اموال به عنف و كالهبرداريجرائم  -2
  .جرائم جنسي، مانند تجاوز -3

تري بيان كرده است و قتل عمد، قتل غير  سازمان ملل اين تعاريف را به صورت جزئي
عمد، حمله و ضرب و جرح فيزيكي، اخذ مال به عنف از ديگري، سرقت، كالهبرداري و 

بوانديا، (ي كه شمول بيشتري دارند مد نظر قرار داده است تجاوز را به عنوان جرائم شهر
طور كه گفته شد در هر  ترين جرائم تلقي نمود و همان اينها را شايد بتوان عام). 26: 1380

هاي معمول و مرسوم آن جامعه ممكن است  اي بر حسب هنجارها و ارزش كشور و جامعه
  .به تعداد اين جرائم افزوده شود
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هاي اجتماعي اين امر  روي بندي ساير انحرافات و كج و دسته در خصوص تعريف
تفاوت زيادي ديگر ها و هنجارها از يك جامعه به جامعه  چرا كه ارزش ؛دشوارتر است

كه در جوامع مختلف به را   هاي اجتماعي روي در مجموع شايد بتوان انحرافات و كج. دارند
  :دانست زيردارند شامل موارد خصوص در فضاهاي شهري از شموليت بيشتري برخور

  خودكشي •
  ها و طالق گسيختگي خانواده ازهم •
  اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي •
  فحشا و روسپيگري •
  فرار از خانه •
  ونداليسم •
  طالق •

ها هنجارها و باورهاي اخالقي  ويژگي همه اين رفتارها و اعمال اين است كه سنت
  .شوند وجدان عمومي جامعه مي دار شدن شكند و باعث جريحه جامعه را مي

هاي زيادي ارائه شده است  در تبيين داليل رشد و گسترش انحرافات اجتماعي تئوري
و از منظرهاي مختلفي به تحليل اين پديده پرداخته شده است كه در اين مختصر امكان 

ين اين شود كه به تبي هايي پرداخته مي پرداختن به همه آنها وجود ندارد و صرفاً به نظريه
  .ندا پديده در چارچوب گسترش فرآيندهاي شهرنشيني پرداخته

  
  سازماني اجتماعي بي

هايي كه براي تبيين نرخ جرم و انحرافات  ها و نظريه ترين تئوري يكي از قديمي
  اجتماعي ذكر شده و تفاوت در سطوح آن را در جوامع مختلف بحث كرده است، نظريه

تر و  ازماني اجتماعي راجع به ناتواني اجتماعات كوچكس بي. سازماني اجتماعي است بي
اين  .)1988 ،١بارسيك(هاي مشترك يا حل مسائل جمعي است  محلي در درك ارزش

دهد كه تفاوت نرخ جرم در اجتماعات محلي به سطح سازمان اجتماعي  نظريه توضيح مي
فق عمومي حول دهد كه يك توا فرض را مبنا قرار مي آن اجتماع راجع است و اين پيش

                                                                          
1- Bursik. 



  هاي شهري در تهران آسيب/  60

هايي كه نبايد در جامعه مورد تخطي قرار گيرند وجود دارد كه هنگامي  هنجارها و ارزش
كه اين اجتماعات محلي قادر به سازماندهي خود براي اجبار و فشار به اعضا براي پيروي 

 ١از نگاه شاو و مكي. كند دهند، نرخ جرم شروع به رشد مي از اين هنجارها را از دست مي
پردازان اين حوزه منزلت اقتصادي اجتماعي، ناهمگني قومي و ميزان تحرك  تين تئورينخس
شود كه در  ن و مقيمان يك اجتماع محلي باعث تضعيف پيوندهاي اجتماعي مياساكن

نهايت اين امر به تضعيف توانايي اين اجتماعات محلي در كنترل و نظارت اجتماعي منجر 
دهند كه فرآيند  مطالعات جديدتر نشان مي). 2005، ؛ استاركي1988بارسيك، (شود  مي

ها نيز نقش مهمي در تضعيف سازمان اجتماعي  گسيختگي خانواده شهرنشيني سريع و ازهم
  .دارند

هاي شهرنشيني بر  سازماني اجتماعي بر نقش گسترش فرآيند هاي جديد بي تئوري
تر كه جمعيت بيشتري را  بزرگها شهرهاي  در اين نظريه. سازماني اجتماعي تأكيد دارند بي

هاي غير  هاي الزم در اعمال نظارت و كنترل و ظرفيت  نيز در خود دارند فاقد توانايي
بر اين مبنا شهرنشيني از طريق تضعيف ). 1989 ،٢سامپسون و گراوس(رسمي هستند 

شوند تا  پيوندهاي دوستانه محلي، افزايش آنومي و كاهش مشاركت محلي باعث مي
مطالعات . و كنترلي رسمي متكي باشند  نظارتي يها بزرگ عمدتاً بر سيستمشهرهاي 

يابد و تقريباً  اند كه با باال رفتن جمعيت شهرها نرخ جرم نيز افزايش مي مختلف نشان داده
بر همين اساس . بين جمعيت شهرها و نرخ جرم يك رابطه معنادار هميشگي وجود دارد

كند كه گسترش شهرنشيني  قع اين موضوع را مطرح ميسازماني اجتماعي در وا نظريه بي
امري كه در نهايت باعث افزايش  ؛شود سازماني اجتماعي منجر مي به افزايش سطح بي

  .شود ميزان جرم و انحرافات در سطح جامعه مي
هاي  سازماني اجتماعي فقر است و يافته يكي از عوامل مؤثر بر باال رفتن سطح بي

دهند كه فقر شهري تأثير عميقي بر باال رفتن نرخ جرائم و  ميمطالعات مختلف نشان 
هاي اجتماعي  ها و نظريه اين موضوع در بسياري از تئوريبه انحرافات شهري دارد كه 

اجتماعاتي كه شدت فقر در آنها بيشتر است، فاقد منابع  ،از نگاه نظري. پرداخته شده است

                                                                          
1- Shaw & McKay. 
2- Sampson & Groves. 
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نترل اعضاي خود به خصوص جوانان الزم براي حفظ سازمان اجتماعي و نظارت و ك
هاي تئوريك به اهميت  در برخي ديگر از ديدگاه). 1989سامپسون و گراوس، (هستند 

نابرابري اجتماعي در برابر مقوله فقر پرداخته شده است و عنوان شده است كه در جوامعي 
و باال رفتن سازماني اجتماعي  كنند، احتمال بي كه سطح باالتري از نابرابري را تجربه مي
به هر حال تجربه نشان داده است كه اقالً در . نرخ جرم و انحرافات اجتماعي بيشتر است

تواند نشانگر نابرابري بيشتر در درآمد نيز باشد  فضاهاي شهري باالرفتن ميزان فقر مي
  ).2005استاركي، (

تند بر سازماني اجتماعي هس كننده اصلي تئوري بي كه خود مطرح) 1972(شاو و مكي 
گونه  آنها اين. سازماني اجتماعي تأكيد دارند نقش ناهمگني قومي در افزايش شدت بي

ها و نژادهاي مختلف گرد هم آيند، احتمال  كنند كه هنگامي كه افرادي از قوميت عنوان مي
هايي با هم  به خصوص اگر از نظر زباني تفاوت ؛كنش متقابل قوي ميان آنان اندك است

كه اين امر به تضعيف كنترل  برقرار كنندنتوانند ارتباط زباني مناسبي با هم  داشته باشند و
سازماني اجتماعي و در نتيجه باالرفتن نرخ جرم و انحرافات اجتماعي  اجتماعي، افزايش بي

خرتر بر اين موضوع تأكيد شده است كه باال بودن نرخ أهاي مت در نظريه. شود منجر مي
هاي  گردد و ناشي از تفاوت ه تفاوت و ناهمگني قومي بر نميانحرافات اجتماعي تنها ب

هاي فرهنگي و ساختاري اجتماعات محلي است و در همين زمينه به  گسترده در زمينه
گسيختگي خانواده و طرد و ايزوله  مجموعه و تركيبي از عوامل مانند بيكاري، فقر، ازهم

رسد تركيب  به نظر مي ).1995سامپسون و ويلسون، (شود  شدن اجتماعي اشاره مي
  .سازماني اجتماعي را بهتر تبيين كند تواند باال بودن سطح بي اي مختلف مي متغيرهاي زمينه

  
  كنترل اجتماعي

سازماني اجتماعي موضوع نظارت و كنترل  به تدريج و در پي مباحث مربوط به بي
سطح از نظارت و پردازان اين نظريه سه  تئوري. كرده استعمومي اهميت بيشتري پيدا 
شود  مطرح مي ١در مرحله اول سطح خصوصي كنترل. كنند كنترل اجتماعي را تعريف مي

سطح دومي كه در اين . باشد هاي غير رسمي خانواده و دوستان نزديك مي كه شامل كنترل
                                                                          
1- Private level. 
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هاي اجتماعي  است كه شامل كنترل ١هاي بخشي و محدود شود كنترل موضوع مطرح مي
در  .دهد ه صورت طبيعي و در خالل زندگي اجتماعي روزمره رخ ميغير رسمي است كه ب
شود كه ناظر به نهادهاي انتظامي و نظارت  مطرح مي ٢هاي عمومي سطح آخر نيز كنترل

بر اين اساس با توجه به اين كه در فضاهاي شهري احتماالً دو سطح اول . باشد پليس مي
هاي  ها به تقويت نظارت موقعيت محله شوند ضروري است تا با توجه به كنترل تضعيف مي

در بسياري از  ،از سوي ديگر. نوع سوم و نهادهاي نظارتي حكومتي و دولتي پرداخته شود
سازي   اند بر ضرورت ايجاد و زمينه هايي كه بر اين مبنا تعريف و تدوين شده سياست

ها كمك  لهنهادهايي كه بتوانند به تقويت تعامالت رودررو در اجتماعات محلي و مح
شود  تعامالت روزمره و افزايش نسبت آنها باعث مي ،به تعبير ديگر. نمايند تأكيد شده است

. هاي دسته اول و دوم نيز افزايش يابد امكان نظارت ،تا ضمن تقويت پيوندهاي اجتماعي
 توانند در اين زمينه مؤثر واقع ها و مراكز تفريحي از جمله فضاهايي هستند كه مي كتابخانه

  ).2005استاركي، (شوند 
نكته اصلي در درون اين نظريه آن است كه رفتار بهنجار يا نابهنجار تنها در درون 

كند كه هنجارهاي خود را بر فرد تحميل  اي سعي مي داراي معني است و هر جامعه  جامعه
را ت آن أافراد از جرم يا انحراف اجتماعي به اين دليل كه جر ،بر اساس اين نظريه. كند

گذار اين نظريه است معتقد است كه  ترين پايه هيرشي كه مهم. دنكن ندارند پرهيز مي
شود كه پيوند ميان فرد و جامعه ضعيف باشد يا گسسته شود  رفتاري زماني واقع مي كج

هاي نظارتي و كنترلي خود را از دست  در چنين حالتي جامعه توانايي). 120: 1381ممتاز، (
توان گفت كه در فضاهاي شهري  بر اين مبنا مي. رود نحراف فرد باال ميدهد و احتمال ا مي

روند و افراد به تدريج  به خصوص شهرهاي بزرگ كه پيوندهاي اجتماعي رو به ضعف مي
شوند و به تدريج و تحت  هاي اجتماعي نيز تضعيف مي شوند كنترل و نظارت ايزوله مي

ها احتمال جرم و انحراف اجتماعي  گي خانوادهگسيخت تأثير عوامل ديگري مانند فقر و ازهم
  .يابد افزايش مي

  
 

                                                                          
1- Parochial level. 
2- Public level. 
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  آنومي اجتماعي
تئوري ديگري كه درصدد تبيين رخ دادن جرم و انحرافات اجتماعي است، نظريه 

شناسي است و  آنومي اجتماعي يكي از مفاهيم كليدي در جامعه. آنومي اجتماعي است
محصول تغييرات سريع و گسترده  آنومي. قدمت آن به قدمت خود اين رشته است

اقتصادي و اجتماعي در جوامع معاصر است و اگرچه الزاماً اين تغييرات با فرآيند 
توان گفت كه همبستگي فراواني با هم دارند و معموالً  شهرنشيني يكي نيست، اما مي

شهرها نشان  توسعه و پيشرفت جوامع خود را در آيينه گسترش و رشد شهرها و كالن
هاي جدي جوامع شهري  خود اين معضل به يكي از آسيب از همين روي خودبه. دهد مي

شود و به مانند پديده فقر شهري كه قبالً به آن پرداخته شد، اين پديده نيز در ميان  بدل مي
گيرد و اين جوامع سطوح  تري به خود مي تر و عميق كشورهاي در حال توسعه ابعاد جدي

  .كنند تجربه ميباالتري از اين معضل را 
هنجاري  دهد يك نوع احساس بي آنومي بر مبناي تعريفي كه دوركيم از آن ارائه مي

هاي اجتماعي  هم در سطح جامعه و هم در سطح گروه ،است و جوامع امروزي
در حالي و اين  دنشو رو مي به هاي سنتي رو دهنده آن با تضعيف هنجارها و ارزش تشكيل
. تواند معيارها و يا هنجارهاي روشني را جايگزين آن سازد ميكه جامعه به دشواري است 

ها، هنجارها و  افراد در چنين وضعيتي دچار حيراني و سردرگمي در انتخاب ارزش
شوند و اين امر منجر به تعارض شخصيت فردي و خودخواه انسان  الگوهاي اجتماعي مي

نتيجه اين . كند اس پوچي ميبا شخصيت اجتماعي و دگرخواه او شده و در نتيجه فرد احس
تضعيف . دهند يي خود را از دست ميآهاي وجدان جمعي كار تعارض آن است كه خواسته

رهاشدگي افراد، بيگانگي آنها، گسيختگي اجتماعي و عدم تجانس بين  باعثها  اين الزام
ي شود و بين فرد و ساخت فرهنگي و ارزش اهداف و ابزارهاي نهادينه دسترسي به آنها مي

  ).1370تبريزي،  محسني( كند تضاد ايجاد مي ،حاكم
هاي جامعه به تدريج قدرت كنترل و مديريت  عدم همنوايي افراد با اهداف و ارزش

كند و به دنبال آن افراد به سيستم ارزشي و هنجارهاي جامعه  اخالقي را تضعيف مي
شود  و جامعه منجر ميهنجاري و آنومي در سطح فرد  شوند كه اين امر به بي اعتنا مي بي
آنومي از طريق فقر و يا ثروتي كه در نتيجه رشد و تحول ). 73: 1385صديق سروستاني، (
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 و فقيرميان شكاف  چنين شرايطيدر . آيد آيد نيز پديد مي اقتصادي در جامعه به وجود مي
ه كند و آرزوهاي بلندپروازانه را ب فقر را غير قابل تحمل مي ،غني و احساس محروميت

ها و  اين امر با توجه به محدوديت. زند خصوص در ميان فقراي شهري دامن مي
پاشيدگي هنجارهاي سنتي، نارضايتي  هاي جامعه در پاسخ به اين انتظارات به ازهم ناتواني

شود كه انحرافات اجتماعي از جمله اولين  اجتماعي و در نتيجه آنومي اجتماعي منجر مي
  ).19: 1378پور،  عرفي(عالئم و آثار آن است 

مرتون در بحث . گذار نيز بوده است، ديدگاه مرتون است رويكرد ديگر كه بسيار تأثير
 بر اي از وحدت و وفاق و تعادل را در خود بر اين باور است كه نظام اجتماعي بايد درجه

 داشته باشد و نظام متعادل از نظر او نظامي است كه به طور متعادل و يكسان بر اهداف و
از اين تئوري با . شود كند و عدم تعادل بين ابزار و هدف به آنومي منجر مي ابزار تأكيد مي

سازماني اجتماعي نيز ياد شده  هنجاري و بي هاي فشار ساختاري، انگيزشي، بحران بي نام
است و ناظر به فشاري است كه در موارد ستيز اهداف و هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه 

  ).140: 1378گيدنز، (آيد  اي اجتماعي موجود بر افراد وارد ميه با واقعيت
بر . شود نظريه آنومي بعدها و با اصالحاتي تحت عنوان نظريه فشار اجتماعي مطرح مي

دهد، توجه به  هاي فشار اجتماعي كه نظريه مرتن را نيز در خود جاي مي مبناي نظريه
اعي منفي احساسات منفي خصوصاً اين روابط اجتم. اهميت روابط اجتماعي منفي است

در مجموع . هاي معمول بيان آن هستند خشم را به همراه دارند كه جنايت و بزهكاري شيوه
يكي از آنها عدم موفقيت در . سه منشأ كلي براي فشار اجتماعي بر شمرده شده است

بين رفتن حذف و يا از  ،دومين منشأ فشار. دستيابي به اهداف با ارزش از نظر اجتماع است
از دست دادن نزديكان، طالق و به طور مثال،  منابع و يا وقايع باارزش اجتماعي افراد است

منشأ سوم فشار، . شود شامل ميپدر و مادر، اخراج از شغل يا مدرسه و موارد مشابه آن را 
هاي اجتماعي است كه اين شامل تجربياتي مانند  تجربه وقايع منفي از نظر ارزش

هاي لفظي يا  جنسي از كودكان، قرباني شدن در يك واقعه جنايي، تنبيه سوءاستفاده
رفتاري و احتمال انحراف را  جسماني و موارد مشابه آن است كه اين فشارها تمايل به كج

اين كه جرم واقع شود يا واقع نشود بستگي به موقعيت فرد و . كند در فرد ايجاد مي
رفتاري  ع نامطلوب بسازد، مبارزه كند يا با اشكال كجتواند با اين وقاي شرايطي دارد كه مي
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كند كه وقايع پرتنش در  تئوري فشار فرض مي). 78: 1381ممتاز، (خشم خود را نشان دهد
به ويژه اگر منابع  ؛گردد خانواده يا محله منجر به احساسات منفي و بعداً بزهكاري مي

: 2002كاتز، (ابل دسترس نباشدهنجاري ضعيف شده باشند و حمايت والدين و همساالن ق
31.(  

در . در مجموع شايد بتوان گفت كه آنومي در چند معنا و مفهوم به كار رفته است
ترين آنها از آنومي به منزله حالت و وضعيتي از  رويكرد نخستين و شايد معروف

در اين نوع تعريف، آنومي صفت جامعه يا نظام . شود قاعدگي ياد مي هنجاري و بي بي
در . كند تماعي است تا صفت فرد و از نوعي خأل يا فقدان نظام هنجاري حكايت مياج

هايي  شده توسط فرد نيز به عنوان حالت هنجارهاي پذيرفته  تعريف ديگر به تدريج تعارض
هنجاري نيست بلكه  آنومي تنها به معناي بي ،بر اين اساس. گيرند از آنومي مد نظر قرار مي

رويكرد ديگري كه در تعريف آنومي . گيرد مي ر هنجارها را نيز در برد» تعارض«و » ابهام«
كند و  به كار رفته است به اين مقوله به منزله تعارض ساحت فردي و جمعي اشاره مي

كند كه بر اساس آن آنومي تعارض  ها را موجوداتي دوگانه و دوساحتي تعريف مي انسان
ها و اهداف جامعه و  ين التزام چارچوبب و هاي فردي هاي اجتماعي و جنبه بين جنبه

در خصوص مسائل يا انحرافات  ويژهدر رويكرد ديگري كه به . استقالل فرد است
اجتماعي و در تبيين اين پديده از آن بهره گرفته شده است آنومي به منزله ضعف انسجام 

از رهيافت گرفتن بر اين اساس و به خصوص با كمك . اجتماعي تعريف شده است
شود و به تشديد  ركيم انسجام بسيار زياد و بسيار كم براي جامعه آسيب تلقي ميدو

شود و بر مبناي همين رويكرد آنومي به معناي ضعف در  انحرافات اجتماعي منجر مي
  ).40-45: 1385كوثري، (پيوندهاي اجتماعي فرد در نظر گرفته شده است 

  
  كاهش سرمايه اجتماعي
كه براي تبيين باال بودن نرخ انحرافات و جرائم اجتماعي  هايي دسته ديگري از تئوري

سرمايه . در دوران اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع سرمايه اجتماعي است
تر و  كه هر روز ارتباطاتش سطحي اجتماعي به عنوان يك عنصر كليدي در جهان مدرن ـ
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تواند راهگشاي  دهدـ مي مجزا سوق ميهاي  ها را به سمت اتم شود و انسان تر مي عمق  كم
). 91: 1387فاضل، (ها باشد  سازماني ها و بي نظمي ها، بي گسيختگي تبيين بسياري از ازهم

هايي از آن  تحقيقات مختلف نشان داده است كه ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي كه بخش
كاهش  برشمرده شد در فضاهاي شهري به خصوص در كشورهاي در حال توسعه رو به

يي نهادها، افزايش جرم و انحرافات آرود و كاهش سرمايه اجتماعي به كاهش كار مي
اجتماعي، كاهش احساس بشاشيت و خوش بودن و كاهش اعتماد به ديگر افراد و نهادهاي 

توان به اصالح و  شود و بالعكس از طريق افزايش سرمايه اجتماعي مي مياجتماعي منجر 
  .ارتقاي امور فوق پرداخت

سرمايه اجتماعي اگرچه موضوعي پرمناقشه است و درباره ابعاد مفهومي آن نيز توافق 
توان سه عنصر اعتماد اجتماعي، وجود و حضور مجموعه معيني  كاملي وجود ندارد، اما مي

از هنجارها كه اساساً شامل عناصري از قبيل اداي تعهدات، صداقت و ارتباطات دو جانبه 
هاي اجتماعي را از اجزا و عناصر اصلي و كليدي آن  شبكهاست و همچنين گسترش 

فردي كه مبتني بر اعتماد و   بر اين مبنا عنصر ارتباطات بين). 11: 1379فوكوياما، (دانست 
هاي متأخر نيز عمدتاً بر دو عنصر  در نظريه. يابد اي مي نگرش مثبت است اهميت ويژه

هاي اجتماعي  ماع و مشاركت در سازماناصلي اين مفهوم يعني اعتماد ميان اعضاي اجت
توان گفت كه سرمايه اجتماعي داراي دو بعد كمي و  بدين ترتيب مي. تأكيد شده است

هاي داوطلبانه  از بعد كمي، سرمايه اجتماعي به ميزان مشاركت افراد در انجمن. كيفي است
ها  اين شبكه و تبه آنها مرتبط اسبستگي دارد كه هايي  و همچنين تعداد و اندازه شبكه

اين روابط باعث . دنتوانند شامل روابط با اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان نيز باش مي
ها، افزايش جريان اطالعات، و تقويت رابطه و  تقويت هويت مشترك اعضاي اين شبكه

كه خارج از انجمن هستند و از  شوند كساني مياعتبار اجتماعي توأم با آن و اعمال نفوذ بر 
از بعد كيفي نيز سرمايه اجتماعي  .سازند اين طريق منابع سرمايه اجتماعي را فراهم مي

كنشگران و احساسات   گروهي، اعتماد متقابل بين ميزان همبستگي و درجه انسجام درون
هاي سرمايه اجتماعي به دو  معموالً شاخص). 6: 1384چلبي، (گيرد  مي مثبت افراد را در بر
ي منفي مانند يها پردازان بر شاخص مثالً برخي از نظريه. اند سنجيده شدهشكل منفي و مثبت 
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گسيختگي، فساد، خشونت و يا ميزان انحرافات اجتماعي به عنوان قرائن و داليل  هم از
هايي مانند  كنند و از سوي ديگر شاخص هاي اجتماعي اشاره مي اندك بودن سرمايه

هاي باال بودن  رتباطات دوجانبه به عنوان شاخصهمكاري، تعاون، اعتماد، صداقت، تعهد، ا
  ).96: 1387فاضل، (گيرند  سطوح سرمايه اجتماعي مورد اشاره قرار مي

هاي روستايي شهري و افزايش جمعيت  اند كه مهاجرت داده  هاي مختلف نشان پژوهش
يه سرما. شود گروهي منجر مي شهرها در اغلب موارد به كاهش سرمايه اجتماعي برون كالن

در  ،هاي مختلف موجود در جامعه دارد گروهي، اشاره به اعتماد ميان گروه اجتماعي برون
حالي كه سرمايه اجتماعي درون گروهي بر اعتماد و همكاري ميان اعضاي يك گروه 

شوند  غريبه تلقي مي ،ها براي اعضاي آن گروه داللت دارد و بر اساس آن ساير گروه
معموالً در فضاهاي روستايي و اجتماعات كوچك و ). 203: 1385فيروزآبادي و ايماني، (

پوشاني فراواني با هم دارند و اغلب در يك دسته قرار  روستايي اين دو گونه سرمايه هم
 .دنشو اما در فضاهاي شهري عمدتاً هر دو گونه سرمايه اجتماعي دچار آسيب مي ؛گيرند مي

گروهي به شدت  كه سرمايه اجتماعي برون اند هاي مختلف نشان داده پژوهش ،با اين وجود
 ،١گاليسر(شوند  يابد و عمدتاً از اين لحاظ فضاهاي شهري دچار آسيب مي كاهش مي

2008.(  
هاي مختلفي بر جامعه تحميل شود و  شود تا آسيب كاهش سرمايه اجتماعي موجب مي

شود كه بر  مينه تنها به كاهش اعتماد اجتماعي، فردگرايي و يا موارد مشابه آن منجر 
بر اين اساس شروع جرم ريشه . افزايش نرخ جرم و انحرافات اجتماعي نيز تأثيرگذار است

در فرسايش پيوندهاي اجتماعي در طول دوره نوجواني دارد كه اين فرسايش به وسيله 
هاي مرسوم مشخص  ضعيف شدن دلبستگي به والدين، تعهد به مدرسه و اعتقاد به ارزش

امري كه  ؛شود سرمايه اجتماعي به افزايش جرم و بزهكاري منجر ميگردد و كاهش  مي
چلبي، (شود  خود نيز به تضعيف پيوندها و فرسايش بيشتر سرمايه اجتماعي منجر مي

1384 :14.(  
 

                                                                          
1- Edward L. Glaeser. 
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  بندي جمع
ها در  هاي اجتماعي شهري، اين آسيب در اين فصل ضمن ارائه يك تعريف از آسيب

جمعيتي و مهاجرتي، كاهش همبستگي اجتماعي، فقر  هاي چهار دسته عمده  شامل بحران
رويكردهاي  ،بندي شدند و در ادامه شهري و انحرافات و جرائم شهري تعريف و طبقه

بر مبناي اين رويكرد رشد . نظري موجود در زمينه سه آسيب اجتماعي كالن ارائه شد
روستايي است،  هاي شهرها كه به ويژه در كشورهاي جهان سوم منتج از مهاجرت  جمعيت

تركيب اين . زند شود و پديده فقر شهري را دامن مي به ضعف همبستگي اجتماعي منجر مي
شود تا سطح و  موجب مي) ضعف همبستگي اجتماعي و فقر شهري(دو آسيب اجتماعي 

ميزان انحرافات اجتماعي در فضاهاي شهري افزايش يابد و نرخ جرائم رشد قابل توجهي 
هاي خاص فضاهاي شهري در كشورهاي در حال  مر به دليل ويژگيپيدا كند كه اين ا

  .گيرد تري به خود مي توسعه ابعاد بيشتر و عميق
 ها در مبحث فقر شهري به دو موضوع عمده و كالن پرداخته شد كه اين موضوع

گيري  اول شكل موضوع. هاي شهري در اين خصوص هستند ترين چالش كننده مهم ترسيم
نشيني است كه خود يك معضل كليدي و اساسي در بسياري از  و زاغههاي شهري  حاشيه

شامل  ،هاي فقير شهري گيري گروه و بحث دوم نيز به تحليل شكل آيد به شمار ميجوامع 
خانمان، متكديان، كودكان خياباني و جوانان فراري  خانوار، افراد بي زنان سرپرست

  .پردازد مي
گيري و نرخ افزايشي انحرافات اجتماعي در  كلش فرآيند در بخش سوم نيز به تحليل

عمده اين انحرافات و جرائم شهري ناشي از گسترش و رشد . فضاهاي شهري پرداخته شد
تري مانند رشد جمعيت، ضعف همبستگي اجتماعي و ابعاد مختلف فقر  هاي عميق پديده

شهري قابل  شهري است كه در باالترين سطح هرم به عنوان انحرافات اجتماعي و جرائم
  .طرح و بررسي هستند

هاي اجتماعي شهري  شده در خصوص آسيب تحليلي بر مطالعات انجام ،در فصل بعد
  .ترين رويكردهاي نظري در اين خصوص مرور خواهد شد و مهمشود  ميدر ايران ارائه 
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 فصل دوم

اي تهران هاي زمينه ويژگي
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هاي  اي مؤثر بر آسيب فصل اول درباره عوامل زمينه گفته در با توجه به مطالب پيش
اجتماعي شهري، در اين فصل، وضعيت اين عوامل در شهر تهران تا حدي كه درباره آنها 

  .شود اطالعات و داده وجود دارد، بررسي مي
هاي كوچك و  در طول تاريخ ايران، منطقه ري چندين بار به عنوان مركز حكومت

، تا اين كه تهران كنوني، هميشه در حاشيه اين مركز قرار داشت و بزرگ انتخاب شده بود
به دليل ترجيحات نظامي و موقعيت تهران  ،بيش از دويست سال پيش ،در نهايت

الجيشي آن در ايران، از سوي آغامحمدخان قاجار به عنوان پايتخت انتخاب شد و  سوق
اين رشد و . سرعت طي كرد مراحل رشد و گسترش خود را در ابتدا با آهستگي و سپس با

گسترش نيز بازتابي بود از وضعيت تمركز سياسي و مالي در كشور، و تحوالت 
  .هاي جمعيتي بهترين معرف چنين تمركزي هستند شاخص

  
  ـ جمعيت1

هزار نفر داشت؛ اما  15هنگامي كه تهران به عنوان پايتخت انتخاب شد، جمعيتي برابر 
نفر و  هزار 210ه رن چهاردهم خورشيدي، جمعيت آن بحدود صد سال بعد و در ابتداي ق

با ). 88-92 :1380به سوي پايداري و شهروندمداري، (خانوار رسيده بود  45.148در قالب 
آمدن رضاخان و تمركز سياسي و اقتصادي بيشتر در تهران و آغاز نوسازي در كشور، روند 

، 1311ه در سرشماري سال افزايش جمعيت تهران سرعت بيشتري پيدا كرد، به طوري ك
اما اين آغاز ماجرا بود؛ زيرا از همين دوران ديوارها  .هزار نفر برآورد شد 300جمعيت آن 
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هاي جديد احداث شد و شهر گسترش  هاي ناصري اطراف تهران تخريب و خيابان و برج
به بيش از  1320هزار نفر و در سال  540به حدود  1318جمعيت تهران در سال  و يافت
هزار نفر به جمعيت  150، بيش از 1321تا  1318هزار نفر رسيد و فقط در سه سال  600

كيلومتر  46كيلومتر مربع داخل حصار ناصري به  19آن اضافه شد و وسعت شهر نيز از 
عامل اصلي اين افزايش جمعيت نيز مهاجرت به  .)124-125 :همان(مربع افزايش يافت 

برابر شد و  5/2جمعيت تهران بيش از  1335يعني تا سال  طي پانزده سال بعد. تهران بود
هاي ده ساله پس از آن، اطالعات جمعيتي  سرشماري. ميليون نفر رسيد 6/1به حدود 

  .تري از تهران و كشور در اختيار قرار داده است دقيق
  

  1335 - 1385كل كشور  مقايسه تحول جمعيتي شهر تهران با جمعيت مناطق شهري و -1-2جدول 

  1335  1345  1355  1365  1375  1385  

 جمعيت كشور
  5/70  1/60  4/49  7/33  8/25  0/19 *)ميليون نفر( 

  372 317  261 178 136 100 شاخص
جمعيت شهري

  3/48  8/36  8/26  9/15  8/9  0/6 )ميليون نفر(

  559 426  311 264 163 100 شاخص
جمعيت شهر تهران

  71/7  76/6  04/6  53/4  71/2  59/1 )ميليون نفر(

  485 425  380 285 170 100 شاخص
         

درصد جمعيت تهران
  9/10  2/11  2/12  4/13  5/10  4/8 از جمعيت كشور

درصد جمعيت تهران
از جمعيت شهري 

 كشور
5/26  7/27  5/28  5/22  4/18  0/16  

تا 1335هاي  هاي سال ها از سرشماريدر مواردي كه منبع ذكر نشده است، داده *
  .اندها نيز بر همين اساس محاسبه شدهشاخصاخذ و 1385
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در صورتي كه نتايج جدول در قالب نمودار نشان داده شود، روند شهرنشيني و جايگاه 
   .تر ديده خواهد شد تهران طي نيم قرن خير واضح

 

 1335-1385مقايسه تحوالت رشد شاخص جمعيت كشور، جمعيت شهري، جمعيت تهران  -1- 2نمودار 

0

100

200

300

400

500

600

1335 1345 1355 1365 1375 1385

جمعيت كشور
جمعيت شهري
جمعيت تهران

  
، حدوداً پنج برابر شده است، در حالي كه 1385تا  1335جمعيت تهران طي نيم قرن 

رشد جمعيت شهر تهران تا سال . است شدهبرابر  4جمعيت كشور در اين فاصله كمتر از 
، نه تنها بيش از رشد جمعيت كشور بود، بلكه از رشد جمعيت شهري كشور نيز 1375

اما اين روند  .داشتالعاده به تهران  اين اتفاق حكايت از تمركز و گرايش فوقبيشتر بود و 
متعادل شد و در اين  1375در مقايسه با رشد جمعيت شهري در كل كشور پيش از سال 

سال شاخص جمعيت تهران و مناطق شهري برابر گرديد و پس از آن روند افزايش 
شايد گفته شود كه . ري كشور شدشاخص جمعيت در تهران كمتر از شاخص جمعيت شه

در تأييد اين  پساين تغيير ناشي از اضافه شدن مناطق روستايي به مناطق شهري است، 
توان نسبت جمعيت تهران به جمعيت پنج شهر بعدي كشور شامل تبريز، مشهد،  روند، مي

محاسبه نيز  1385تا  1375هاي  را براي سال) كرج 1385در سال و (اصفهان، شيراز، اهواز 
  .و مقايسه كرد

  

  1335-1385به ترتيب جمعيت  نسبت جمعيت تهران به جمعيت پنج شهر بعدي كشور -2-2جدول 

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  97/0  07/1  25/1  68/1  53/1  34/1  نسبت جمعيت
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رشد جمعيت تهران حتي از رشد جمعيت در  1355شود كه تا سال  مشاهده مي
اما  ؛شور چون مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و اهواز نيز بيشتر بوده استشهرهاي اصلي ك

، به طوري كه است از اين سال به بعد جريان مذكور با شتاب چشمگيري معكوس شده
رسد كه از  بنابراين به نظر مي. رسد طي دو دهه، نسبت مذكور به كمتر از يك هم مي
از شدت معضل مهاجرت  ،ت و ديگرسرعت روند افزايش جمعيت تهران كاسته شده اس

ولي اين ظاهر . كه در دو دهه پيش از انقالب براي شهر تهران وجود داشت، خبري نيست
قضيه است؛ زيرا پس از انقالب جريان جمعيت به سوي تهران در مناطق اطراف آن و در 

فاصل  اي كه حد جلگه ١.متمركز شد» ها شهر ـ منطقه«كيلومتري تهران در  70تا  20شعاع 
 4كريم ادامه دارد و وسعتي در حدود  اطراف كرج تا ورامين و از جنوب تا شهريار و رباط

جز ه ب(اگر جمعيت مناطق شهري را در استان تهران . شود هزار كيلومتر را شامل مي 5تا 
محاسبه و با  1385تا  1335هاي  در طول سال) دماوند، فيروزكوه، شميرانات و طالقان

مقايسه كنيم، رشد واقعي جمعيت در تهران و اطراف آن كه شامل شهرهاي جمعيت تهران 
  .اي بر فضاي شهري تهران دارند معين خواهد شد كننده جلگه مذكور است و تأثير تعيين

  
  )هزار نفر(1335-1385جمعيت شهر تهران و مناطق شهري جلگه تهران  - 3-2جدول 

  

  1385 1375  1365 1355 1345 1335 سال  

  7711 6759  6043 4530 2720 1561 جمعيت  تهران
  485 425  380 285 170 100 صشاخ

جلگه يشهرها
  تهران

  3242 2058  867 306 96 43 جمعيت
  7540 4786  2016 712 223 100 شاخص

  *10953 8817  6910 4836 2890 1604 جمعيت  جمع
  683 550  431 301 180 100 شاخص

تعداد زيادي از اسامي مناطق شهري وجود 1385تهران در سالدر محاسبه جمعيت مناطق شهري * 
هزار نفر  1070جمعيت اين مناطق جمعاً  .و قبل از آن نبود 1375هاي  هاي سال داشت كه در گزارش

برابر  1380بود كه اگر به رقم فوق اضافه شود، كل جمعيت شهري تهران و مناطق اطراف آن در سال 
 .شودمي750نيزهزار نفر و شاخص آن 12023

  

                                                                          
كريم، شهريار، قدس، قرچك، كرج بزرگ شامل مهردشـت و گوهردشـت،    اسالمشهر، پاكدشت، رباط: مناطق اصلي مذكور عبارتند ازـ١

دشـت، بـومهن،    آبـاد، باقرشـهر، مشـگين    شـهر، انديشـه، صـالح    شهر، محمدشهر، كمـال  لستان، نسيمماهدشت، مالرد، نظرآباد، پرديس، گ
 ....چهاردانگه، باغستان و
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اي آن  دهنده آن است كه رشد شهرنشيني در تهران و شهرهاي حاشيه نتايج جدول نشان
سال گذشته نه تنها از رشد جمعيت كشور، بلكه از رشد جمعيت شهري كشور  50 طول در

نيز بيشتر بود، و تراكم و تمركز جمعيت شهري در تهران و اطراف آن يك روند ثابت بوده 
اجتماعي و سياسي بوده است و آثار و  ،هاي كلي اقتصادي ناشي از سياست كه طبعاً

  .جاي خواهد گذاشت هاي اجتماعي را بر عوارض اجتماعي خاص خود از جمله آسيب
 4مساحت تهران كه در زمان پيدايش آن به عنوان يك مركز نظامي و شهري حدود 

 19ه و پهلوي اول و دوم ابتدا به كيلومتر مربع بود، با چند جهش در زمان ناصرالدين شا
در سال  .كيلومتر مربع رسيد 46و در اواخر دوره رضا شاه به  30كيلومتر مربع و سپس 

 ؛كيلومتر رسيد 567ساله به  25كيلومتر و براي محدوده  330ساله آن به  5، محدوده 1349
كيلومتر  514به كردند  بيني مي اين وسعت خيلي زودتر از آنچه كه پيش 1359اما در سال 

منطقه تهران را  22كيلومتر مربع است كه  635و اكنون نيز حدود ) 99-151 :همان(رسيد 
شهر دانست  را نيز بايد به نحوي مرتبط با اين كالنتهران هاي اطراف  منطقه  .شود شامل مي

ه اين روند موجب شد. تر از ارقام رسمي خواهد شد كه در اين صورت ابعاد آن بسيار كالن
شهر  56شهرستان و  15 داراي 1385است كه اين استان نسبتاً كوچك كشور، در سال 

باشد كه جمعيت دومين شهر آن يعني كرج بزرگ از جمعيت شيراز و اهواز بيشتر شده و 
  .رتبه پنجم شهرهاي پرجمعيت كشور را به خود اختصاص داده است

  
  ـ مهاجرت2

اما . ر عادي ناشي از مهاجرت بوده استبخش مهمي از رشد جمعيت شهر تهران به طو
شناختي آن  زيرا تعاريف جامعه؛ در سنجش ميزان مهاجرت هميشه با نوعي مشكل مواجهيم

شناختي، منظور از مهاجر كسي است  در مفهوم جامعه. با تعريف آماري انطباق كامل ندارد
ت داده اما در كه در محيط جديد پيوستگي و ارتباطات اجتماعي مبدأ مهاجرت را از دس

شود و چنين شرايطي عوارض خاص خود  محيط جديد و مقصد به طور كامل جذب نمي
اما در تعريف آماري صرفاً به كساني كه طي ده سال گذشته . گذارد جاي مي را بر فرد بر

 .شود اند، مهاجر گفته مي به محل سرشماري آمده و ساكن شده) از زمان آمارگيري(
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حسب محل تولد شناسايي كرد، كه در هر دو مورد انطباق  ران را برتوان مهاج همچنين مي
زايي در جوامع وجود ندارد، اما  هاي آسيب كامل با مفهوم مهاجرت به عنوان يكي از زمينه

توانيم هر يك از دو تعريف مذكور را براي فهم تحوالت جمعيتي  هنگام مقايسه ساالنه مي
  .از جمله مهاجرت مفيد بدانيم

متغير مهاجرت سنجيده نشده است، به مطالعه اين  ،هاي اوليه كه در سرشماري ااز آنج
  .شود متغير در دو سرشماري اخير بسنده مي

  
  )هزار نفر(1375-1385تعداد مهاجران در كل كشور، مناطق شهري و تهران  - 4-2جدول 

 

  1375  منطقه 
درصد به 
  جمعيت

1385  
درصد به 
  جمعيت

  2/17  12148  5/14  8719  كل كشور

  6/18  9000  6/16  6123  مناطق شهري

  9/12  997  4/8  568  تهران

  
كمتر از گذشته بوده،  1385گرچه رشد جمعيت كشور و تهران در دهه منتهي به سال 

جايي جمعيت ظاهراً بيشتر شده است، و اين نه تنها در كل كشور كه در مناطق  اما جابه
ود يك ميليون مهاجر در تهران در حالي وجود حد. شهري از جمله تهران نيز صادق است

نيز تقريباً به همين ميزان بوده  1385تا  1375در ده سال  اين شهركه افزايش جمعيت 
شاهد آمد و شد جمعيت بوده است و به  ،دهد كه تهران برخالف گذشته است، نشان مي

ادن مهاجر بيشتر همان ميزاني كه مهاجر پذيرفته، مهاجر نيز فرستاده است كه احتماالً فرست
  .است آن بودهبه نواحي و شهرهاي اطراف 

  .جزئيات اين مهاجرت از جمله منشأ آن نيز اهميت خاص خود را دارد
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  )هزار نفر(1375- 1385مقايسه منشأ مهاجرت در كل كشور، مناطق شهري و تهران  -5-2جدول 
 

  درصد  1385  درصد  1375    منطقه 

  كل كشور
  7/69  8390  6/64  5603  از شهر
  2/28  3394  7/32  2833  از روستا
  2/2  260  7/2  238  از خارج

  مناطق شهري
  6/71  6386  7/66  4062  از شهر
  1/26  2330  0/31  1890  از روستا
  2/2  198  3/2  138  از خارج

  *تهران
  3/75  765  3/75  423  از شهر
  6/19  199  8/17  100  از روستا
  1/5  52  9/6  39  از خارج

ربوط به تهران مربوط به شهر تهران است و شميرانات و شهر ري در آن منظور هاي م داده *
  .گانه است22جمع مهاجرت متفاوت با سرجمع مناطق به اين علت، نشده است و 

  
توان گفت كه اگرچه مهاجران به تهران در مقايسه با ساير  هاي فوق مي بر اساس يافته

، بر 1385تا  1375هاي  اند، اما طي سال هنقاط كشور به نسبت بيشتري منشأ شهري داشت
سهم مهاجران با منشأ روستايي به تهران افزوده شده است، و اگر توجه كنيم كه در اين 
فاصله سهم جمعيت روستايي از كل جمعيت كشور كمتر شده است بر اهميت اين اتفاق 

ستايي در تهران در با وجود اين فراموش نكنيم كه نسبت متولدين رو. توان پي برد بيشتر مي
درصد از ساكنان تهران  63درصد از كل جمعيت آن است و حدود  8/7فقط  1385سال 

. هستند) درصد 5/1(متولد تهران و باقيمانده متولد ساير شهرهاي كشور يا خارج از كشور 
مثالً در . هاي دور تهران تا حدودي متفاوت بوده است ها در سال در حالي كه اين نسبت

اند  درصد بوده 51و 50، متولدين تهراني ساكن در تهران به ترتيب 1345و  1335 يها سال
  ).مهاجرت و شهرنشيني در ايران(

تغيير تركيب مهاجرت در تهران به دليل سرريز مهاجران به مناطق شهري اطراف اين 
  .جدول زير گوياي اين واقعيت است. شهر بوده است
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  1385ران و ساير مناطق شهري استان تهران در سال درصد محل تولد ساكنان ته - 6-2جدول 
 

شهرمتولدين  جمعيت  منطقه 
 محل اقامت

متولدين ساير 
 مناطق شهري

متولدين 
 روستايي

متولدين 
  خارج

  5/1  8/7  6/27 5/62 100  تهران
  3/2  2/20  5/45 4/31 100 ساير نقاط شهري استان تهران

  

تهران، داراي جمعيتي عموماً مهاجر شود كه ساير مناطق شهري استان  مشاهده مي
ها  درصد متولدين محل اقامت نيز به معناي تولد نوزادان خانواده 4/31هستند و وجود رقم 

شوند و اگر اين گروه را  هاي اخير است كه عموماً افراد كم سن و سال را شامل مي در سال
 85ين مناطق به بيش از مستثنا كنيم، سهم متولدين ساير شهرها و روستاها از كل جمعيت ا

  .شود درصد بالغ مي
  

  ـ فقر و نابرابري3
هايي از تهران و ساير مناطق شهري مشابه كه معرف ميزان و چگونگي  ارائه شاخص

فقر و نابرابري باشند و به صورت رسمي يا معتبر سنجيده شده باشند، چندان در دسترس 
تواند معرف  هاي موجود مي اخصنيست، ولي در اين ميان شاخص بيكاري بيش از ساير ش

  .بخشي از واقعيت فقر باشد
  

  1375- 1385  و شهر تهران شاخص بيكاري و نسبت بيكاري زن به مرد در كل كشور، مناطق شهري -7-2جدول 
 

  1385  1375 شاخص بيكاري منطقه  

  كل كشور  
  7/12  1/9 بيكاري كل

  0/11  5/9 بيكاري مردان
  3/23  2/13 بيكاري زنان

  12/2  39/1 نسبت بيكاري زن به مرد

  مناطق شهري  
  8/11  9/8 بيكاري كل

  8/9  4/8 بيكاري مردان
  5/22  5/12 بيكاري زنان

  30/2  49/1 نسبت بيكاري زن به مرد

  تهران  
  6/7  8/5 بيكاري كل

  2/6  7/5 بيكاري مردان
  0/14  4/6 بيكاري زنان

  26/2  12/1 نسبت بيكاري زن به مرد
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در شهر تهران كمتر از ساير مناطق  1385و  1375قم بيكاري در هر دو مقطع زماني ر
از اين نظر تهران وضع  بنابراين،. شهري و نيز كمتر از اين رقم در كل كشور بوده است

تا  1375بهتري نسبت به ساير مناطق كشور داشته است، ضمن اين كه در طول زمان از 
 ،با وجود اين. شده است نيزو ساير مناطق تا حدي بيشتر فاصله مذكور ميان تهران  1385

ارقام بيكاري در ساير مناطق شهري استان تهران به طرز روشني باالتر از رقم مشابه در 
  .تهران است

  
  1385هاي بيكاري در شهر تهران و ساير مناطق شهري استان تهران در سال  مقايسه برخي شاخص - 8-2جدول 

  كل  منطقه
بيكاري 

  انمرد
بيكاري 

  زنان
 15افراد 

 ساله 24تا 
 15مردان 

 ساله 24تا 
 15زنان 

 ساله 24تا 

  9/33  1/15  9/18  0/14  2/6  6/7  تهران
ساير مناطق شهري استان 

  تهران
1/10  7/8  8/19  8/22  9/19  2/39  

  
هاي بيكاري، ديگر نواحي شهري استان تهران از شهر تهران ارقام  در تمامي شاخص

اما اين ارقام از ارقام بيكاري مشابه خود در مناطق شهري كشور به طور  ؛رندباالتري را دا
  .ملموسي كمتر هستند

هاي  هاي فقر؛ نسبت افراد و خانوارهايي است كه متوسط هزينه يكي ديگر از شاخص
نتايج آمارگيري از . هاي خانوار جمعيت آماري قرار دارند كمتر از چارك اول هزينه هاآن

نتايج آمارگيري هزينه و درآمد ( 1386د خانوارهاي شهري در سال هزينه و درآم
هاي خوراكي و  دهد كه متوسط هزينه در استان تهران نشان مي) 1386خانوارهاي شهري، 

 3/105در مناطق شهري استان تهران، برابر  1386غير خوراكي يك خانوار شهري در سال 
شود و  ميليون ريال مي 5/52) هزينهچارك (ميليون ريال بوده است كه نصف اين مبلغ 

خانوارهايي كه متوسط هزينه ساالنه آنها كمتر از اين مقدار باشد، به طور نسبي و بعضاً 
حسب نتايج آمارگيري مذكور، متوسط هزينه ساالنه  بر .شوند مطلق فقير محسوب مي

يار فقير شده كمتر از اين رقم است و طبق اين مع درصد خانوارهاي مطالعه 3/25حدود 
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تر براي تشخيص جمعيت فقير، درآمد روزانه  شده اما معيار شناخته. شوند محسوب مي
درآمد تهراني  كمتر از يك و دو دالر به ازاي هر فرد است كه اگر تعداد افراد خانوارهاي كم

دالر  8و  4نفر بدانيم، در اين صورت خانوارهايي كه روزانه كمتر از  4را به طور متوسط 
شوند كه متوسط درآمد ساالنه براي اين دو  دارند، مشمول فقر مطلق و نسبي مي درآمد
در اين صورت مطابق آمارگيري مذكور، به  و شود ميليون ريال مي 29ميليون و  5/14گروه 

فراموش نكنيم  .شوند درصد ساكنان تهران شامل فقر مطلق و نسبي مي 5درصد و  1ترتيب 
درصد و  5/3ها براي كليه مناطق شهري به ترتيب  ن نسبتاي ،كه مطابق همان آمارگيري

هاي  دهنده تفاوت نسبتاً زياد فقر در تهران با ساير استان درصد بوده است و اين نشان 3/18
  .كشور است

توصيف . جز فقر، نابرابري نيز منشأ بروز بسياري از مشكالت اجتماعي استه ب
فرد، خانوار، . انتخاب شود متفاوت استنابرابري برحسب اين كه واحد مقايسه چگونه 

در مورد . توانند، مبناي مقايسه براي سنجش نابرابري قرار گيرند منطقه هر كدام مي و محله
است و مقايسه آنها با موارد  1385هاي موجود از سرشماري سال  ترين داده تهران دقيق

ها در تهران است، بلكه  دهنده وضعيت فعلي نابرابري ، نه تنها نشان1375مشابه در سال 
گانه شهر تهران 22ها برحسب مناطق  اين داده. دهد روند تحوالت را هم كمابيش نشان مي

هاي آن براي توصيف  اي از اهم يافته در ادامه خالصه .)1387كلهر، (اند  مقايسه شده
  .شود هاي اجتماعي در تهران ارائه مي وضعيت نابرابري

نفسه  مهم اجتماعي است كه گرچه گوناگوني آن، في هاي بعد خانوار يكي از شاخص
دهنده آسيبي اجتماعي نيست، اما كم يا زياد بودن اين شاخص ناشي از وجود  نشان

به عبارت ديگر در جوامع شهري هرچه ابعاد . هاي ديگري است كه اهميت دارند ويژگي
هاي اجتماعي و  مانيدهنده وضعيتي است كه با نابسا تر باشد به نحوي نشان خانواده بزرگ

بود كه در سال  07/4، 1375متوسط بعد خانوار در تهران در سال . اقتصادي همراه است
دهنده نوعي  كاهش يافته است، و پراكندگي آن برحسب مناطق كه نشان 44/3به  1385

. هاي مرتبط است، نيز در طول اين ده سال كاهش يافته است نابرابري از حيث شاخص
و  19در منطقه  80/4به ترتيب  1375ر و حدأقل بعد خانوار كه در سال فاصله حدأكث

اين . كاهش يافت 7و  19در منطقه  12/3و  89/3به  1385بود، در سال  3در منطقه  61/3
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به همين دليل  .روند طبعاً ناشي از كاهش زاد و ولد در دو دهه گذشته بوده است
از كل جمعيت نيز در سال ) ير ده سالجمعيت ز(هاي مشابه مثل نسبت كودكان  شاخص

حتي پراكندگي شاخص . كاهش يافته و نابرابري كمتر شده است 1375نسبت به  1385
  .در جمعيت نيز در اين فاصله كاهش يافته است) ساله 14تا  10(نسبت نوجوانان 
سوادي نيز شاخص مهم اجتماعي ديگري است كه به ويژه در مورد زنان  سواد و بي

درصد بود، در سال  03/12در تهران  1375سوادي زنان كه در سال  ميزان بي .ارداهميت د
گانه تهران از حيث اين شاخص 22كاهش يافت، اما نابرابري ميان مناطق  40/8به  1385

سوادي زنان در آنها كمتر بود، با  مناطقي كه بي ،به عبارت ديگر. در اين فاصله بيشتر شد
و  17مثل مناطق (سوادي زنان باالتر بود  ما مناطقي كه بيسرعت بيشتري كاهش يافت، ا

  .سوادي زنان در آنجا با سرعت كمتري رخ داد كاهش بي) 19
در افراد در حال تحصيل شاخص مهم ديگري است ) درصد مرد به زن(نسبت جنسي 

نسبت . كند اين نسبت به سمت صد و حتي كمتر از صد ميل مي ،كه با توسعه جوامع
بوده ) ارقام درصد است( 2/97و  6/104به ترتيب برابر  1385و  1375هاي  سالمذكور در 
تفاوت ميان مناطق . دهنده تغيير نسبت مذكور به نفع دختران در حال تحصيل است كه نشان

  .بسيار كمتر شده است ،از حيث اين شاخصنيز 
، 1375اين شاخص در سال  .نسبت فعاليت مردان به زنان است ،شاخص مهم ديگر

دهنده حضور  رسيد كه نشان 13/4با كاهش چشمگير به  1385بود كه در سال  84/6برابر 
اين كاهش همراه با كمتر شدن تفاوت اين شاخص . بيشتر زنان در فعاليت و اشتغال است

ميان مناطق مختلف است كه به منزله كاهش نابرابري در موقعيت زنان در مناطق مختلف 
  .باشد ميتهران 

 .رسيد 6/7به  8/5و از رقم بود  1375بيشتر از سال  1385كاري در سال شاخص بي
نكته مهم اين است كه اين افزايش در همه مناطق يكسان نيست و نابرابري ميان مناطق 

  .بيشتر شده است و در مناطق فقيرتر، رقم بيكاري افزايش بيشتري داشته است
از  1385تا  1375ان در فاصله در تهر) نسبت جمعيت به تعداد شاغالن(ضريب تكفل 

ضمن اين كه نابرابري  ؛كاهش يافته است كه كاهش چشمگيري است 97/2به  75/3رقم 
  .از حيث اين شاخص كمتر شده است نيزميان مناطق 
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هاي مهم در توضيح وضعيت فقر و نابرابري، درصد اشتغال  يكي ديگر از شاخص
نفر از هر هزار  4، برابر 1375هران در سال ساله است كه اين رقم در ت 14تا  10نوجوانان 

رسيده است كه معرف بهبود نسبي وضع  2به كمتر از رقم  1385نفر شاغل بود و در سال 
  .اجتماعي و اقتصادي نيز هست

ها اين شاخص  اما در سرشماري ؛هاي مهم اجتماعي است ميزان طالق يكي از شاخص
تعداد اين شاخص در تهران از . شود ده ميهمسر بر اثر طالق سنجي تحت عنوان افراد بي

نيز رشد نسبتاً چشمگيري  1385تا  1375هاي  ساير نقاط كشور بيشتر است و طي سال
به ) همسر بر اثر طالق به زنان داراي همسر نسبت زنان بي(درصد  8/1داشته است و از 

 1385ال گانه نيز در س22هاي اين شاخص برحسب مناطق  تفاوت. درصد رسيده است 9/2
  .كاهش يافته است 1375نسبت به سال 

آمار رسمي طالق در شهر تهران نيز از ساير نقاط كشور باالتر است و نكته مهم اين 
گرچه اين آمار  ؛داشته است نيزهاي اخير طالق در تهران افزايش بيشتري  است كه طي سال

  .شود شامل كل استان تهران و نه فقط شهر تهران مي
  

  1385ساير مناطق شهري استان تهران در سال  هاي بيكاري در شهر تهران و قايسه برخي شاخصم -9-2جدول 
 

  كل كشور هاي كشور ساير استان  تهران  سال
1381  9/17  8/8  3/10  
1382  2/18  1/9  6/10  
1383  4/17  9/8  2/10  
1384  0/19  2/9  7/10  
1385  5/21  5/10  1/12  
1386  9/21  2/10  9/11  
1387  0/23  8/10  5/12  

  3/14  1/12  2/27  )يازده ماهه( 1388
  )سازمان ثبت احوال كشوراينترنتيسايت:منبع(
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بيش  1388تا  1381هاي  در حالي كه نسبت طالق به ازدواج در استان تهران طي سال
باشد و رقم  برابر مي 38/1هاي كشور  برابر شده است، اين افزايش براي ساير استان 5/1از 

برابر است كه تفاوت  25/2هاي كشور حدود  ان تهران نسبت به ساير استانطالق در است
  .نسبتاً بااليي است

شاهد افزايش سهم جمعيت مهاجر به كل جمعيت  1375نسبت به سال  1385در سال 
ا ب. درصد افزايش يافته است 9/12درصد به  4/8هستيم، به طوري كه اين شاخص از 

زماني، پراكندگي ميان مناطق تهران از حيث نسبت وجود اين افزايش در اين فاصله 
ها در ميان مناطق تهران محل  ترين تفاوت يكي از مهم. جمعيت مهاجر كاهش يافته است

درصد ساكنان تهران متولد  8/7، 1385تولد ساكنان آن است كه به طور متوسط در سال 
 و درصد است 2كمتر از  6و  3اند، در حالي كه اين شاخص براي مناطقي مثل  روستا بوده

درصد است و از اين حيث تفاوت زيادي ميان  209نزديك به  19و  18، 17براي مناطق 
  .شود مناطق ديده مي

، 1385در سال . هاي اقتصادي بهترين معيار سرانه مسكن است براي سنجش تفاوت
اين  .است متر مربع بوده 8/7متوسط زيربناي واحد مسكوني براي هر فرد در تهران، برابر 

متر مربع است كه  3/4حدود  19متر مربع و براي منطقه  8/14حدود  3رقم براي مناطق 
دهد و اگر قيمت و ارزش ملك را در اين تفاوت لحاظ  برابري را نشان مي 5/3تفاوت 

 شود برابر مي 15كنيم، تفاوت ارزش سرانه مسكن براي ساكنان دو منطقه مذكور حدأقل 
  .گيري استكه شكاف بسيار چشم

  
  ـ همبستگي اجتماعي4

 28در سطح مراكز 1379هاي ايرانيان كه در سال  ها و نگرش طرح ملي پيمايش ارزش
استان كشور اجرا شد، منبع بسيار مناسبي براي مقايسه وضعيت تهران و ساير مناطق و 

تحليل ثانويه اين پيمايش . ها و هنجارهاي اجتماعي است مراكز شهري از حيث ارزش
در زمينه . دهد موقعيت تهران را در مقايسه با ساير مناطق نشان مي) 1383كلهر، (

در ميان  ١هاي اخالقي، از پاسخگويان درباره ميزان وجود و رواج ده خصلت اخالقي ارزش

                                                                          
تالش و جديت، گذشت، امانتداري، انصـاف، خيرخـواهي و كمـك بـه ديگـران، صـداقت و راسـتگويي،        : ده خصلت اخالقي شامل ـ1

 .و كالهبرداري و باألخره تملق و چاپلوسي است پايبندي به قول و قرار، دو رويي و تظاهر، تقلب
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ها را نسبت به پاسخگويان  ترين پاسخ پاسخگويان تهران بدبينانه. مردم پرسيده شده است
قضاوت آنان از وجود اخالق  ،اند و به عبارت ديگر ز داشتهمركز استان ديگر ابرا 27

از حيث . تر از سايرين است پسنديده و فقدان اخالق ناپسند در جامعه، بسيار بدبينانه
و در  28رتبه  ،در چهار مورد ،هاي اخالقي در جامعه نگرش منفي نسبت به وجود ارزش

شده ابراز  17و يك مورد رتبه  24 ، يك مورد رتبه26و يك مورد رتبه  27سه مورد رتبه 
تحليل . است و تهران از اين حيث تفاوت زيادي با ساير مناطق شهري كشور دارد

توان يك عامل  دهد كه همه آنها را مي هاي اخالقي نشان مي فاكتوريل مجموعه ارزش
هاي اخالقي را دارد،  كنندگي عامل ارزش ترين متغيري كه نقش تبيين فرض كرد و مهم

رگي جمعيت شهر است كه با افزايش جمعيت شهرها، ارزيابي پاسخگويان از وجود بز
اين مسأله نيز ناشي از بدبيني شديدتر  و شود تر مي ها و هنجارهاي اخالقي منفي ارزش

  .هاي اخالقي مذكور در جامعه است مردم تهران به وضعيت خصلت
بايد توجه  ١.ده استگزينه سنجيده ش 13ميزان وجود مشكالت اجتماعي از خالل 

شده، معرف ارزيابي عيني از واقعيت اين مشكالت نيست و صرفاً  هاي داده داشت، پاسخ
گزينه  13تحليل فاكتوريل  .ارزيابي ذهني پاسخگويان از ميزان وجود اين مشكالت است

و عامل ) گراني و بيكاري(عامل اول مشكل اقتصادي  ؛شود مذكور به دو عامل تبديل مي
. كل اجتماعي و فرهنگي است كه از تركيب يازده مشكل بعدي به دست آمده استدوم مش

اي و شيرازي بيشترين اشاره را به وجود اين  پاسخگويان تهراني پس از پاسخگويان اروميه
اما درباره مشكالت اقتصادي جايگاه آنان متفاوت  ؛اند نوع مشكالت در شهر خود نموده

بسيار كمتر از ساير مناطق شهري به وجود  ،به عبارت ديگر .قرار دارند 25است و در رتبه 
بنابراين مردم تهران در عين حال كه كمتر از ديگران به . اند مشكل اقتصادي اشاره نموده

اند اما بر وجود مشكالت اجتماعي و فرهنگي بيشتر از  مشكالت اقتصادي اشاره داشته
  .اند سايرين تأكيد نموده

دالتي اجتماعي نيز از طريق هفت گزينه سنجيده شده كه در ع احساس عدالت يا بي
پاسخگويان تهراني . عدالتي شده است نهايت تبديل به يك عامل تحت عنوان احساس بي

                                                                          
هـاي سياسـي، روابـط     بازي، اعتياد، ظلم و تبعيض، طـالق، بيكـاري، محـدوديت آزادي    گزينه شامل، اختالف و چنددستگي، پارتي 13ـ1

 .ستتوجهي به دين و باألخره گراني ا ، ناامني، چاپلوسي و تملق، بي)بندوباري در روابط زن و مرد بي(نامشروع 
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درباره عدالت  ها ، نسبت به ساير مراكز استاناي و اروميه يپس از پاسخگويان رشت
  .اند اجتماعي احساس ناخوشايندتري ابراز داشته

اند كه پاسخگويان تهراني  گزينه سنجيده شده 4دي و امنيت نيز از خالل احساس آزا
همچنين در . اند كرده ها كمترين مقدار آزادي و امنيت را احساس مي پس از شيرازي

گيرند كه  رضايت از زندگي، پاسخگويان تهراني در اواسط جدول و رتبه يازدهم قرار مي
ها همچنين درباره احساس اعتماد  تهراني. اند شتهرضايت متوسطي از زندگي خود را ابراز دا

همچنين رتبه پاسخگويان . گيرند و در ميانه جدول قرار مي 13بين شخصي نيز در رتبه 
هايي كه معرف حكومت هستند،  يافته به اقشار و گروه تهراني در خصوص اعتماد تعميم

يافته آنان  اما اعتماد تعميم. و پس از رشت و شيراز قرار دارد 26نسبتاً اندك و در مرتبه 
  .هاي جدول قرار دارد ها و اقشار در ميانه نسبت به ساير گروه
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  مقدمه

به عنوان يك آسيب اجتماعي به خصوص در جوامع مدرن ظهور و بروز  1ونداليسم
ها  طالعات دقيق و منظمي دارند، يافتهدر جوامعي كه نظام ثبت ا. اي يافته است گسترده

اي از اين  هاي مختلف جامعه متحمل خسارات گسترده حاكي از آن است كه ساالنه بخش
شود كه  ها دالر صرف تعمير و جايگزيني اشيايي مي شود و هر ساله ميليون اقدامات مي

در كشورهاي مختلف  آمار و ارقامي كه از سوي نهادها. اند ها به آنها آسيب وارد كرده وندال
دهنده گستره و تنوع  دهد و به خوبي نشان آوري را نشان مي شود، ارقام سرسام ارائه مي
زيست، آموزش، بهداشت و تفريحات  هاي خدمات، محيط هايي است كه در بخش آسيب

  .وجود دارد و هر روزه در جوامع جاري و ساري است
دهنده اهميت يافتن مسأله  شانمطالعات و تجربيات كارشناسي، ن ،از سوي ديگر

دهد،  هاي مختلف نشان مي  پژوهش نتايج. ونداليسم در ابعاد مختلف جامعه ايران است
هاي گسترده و شديدي از اعمال  هاي مختلف جامعه در هر سال متحمل آسيب بخش

شده در اين حوزه،  ونداليستي است و با وجود كامل نبودن اطالعات و آمار مستند و ثبت
. هاي ناشي از اعمال ونداليستي در جامعه دارد ام موجود حكايت از وسيع بودن خسارتارق

دهد  ها در ناوگان حمل و نقل شهر تهران نشان مي آمار و ارقام مربوط به تخريب اتوبوس
هاي شهري خسارت وارد شده  حدود سيصد ميليون تومان به اتوبوس 1386كه در سال 

                                                                          
1- Vandalism 
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ين رقم را به عنوان خسارات ناشي از ونداليسم ثبت است كه مسئوالن اتوبوسراني ا
ميليون تومان به شيشه قطار بر اثر  750بيش از  1386آهن نيز در سال  در راه. اند كرده

ها نيز نشان  ها در ديگر حوزه يافته. اند اعمال ونداليستي آسيب رسيده و از رده خارج شده
  .ابعاد جدي و قابل توجهي دارداز آن دارند كه شدت و وسعت ونداليسم در ايران 

باشد، تبعات فرهنگي و  موضوع ديگري كه خارج از بحث خسارات مادي ونداليسم مي
ممكن است خساراتي كه يك فرد به اموال عمومي يا امكانات . اجتماعي آن است
اي نداشته باشد، اما نفس موضوع تبعات  سازد از نظر مادي چندان هزينه شهروندان وارد مي

توزي  گسترش نگرش منفي و بدبينانه به جامعه، احساس كينه. ر منفي را به همراه داردبسيا
  .و كاهش اعتماد از جمله تبعات مستقيم اين موضوع است

نكته قابل توجه كه جاي پرداختن به آن وجود دارد اين است كه در جوامع پيشرفته 
ختلف، اين امكان را به ها و شهرهاي م ثبت و ضبط اين آمار و ارقام به تفكيك حوزه

دهد تا بتوانند روند و تغييرات  تحقيقات اجتماعي و سياستگذاران مي  اندركاران حوزه دست
هاي كنترلي و عملياتي مناسبي را طراحي و اجرا  اين آسيب را به خوبي رصد كنند و برنامه

نه رويكرد متأسفا ،در مرحله اول. دهد امري كه در كشور ما معموالً كمتر رخ مي. كنند
يا آماري در اين زمينه  ،مناسبي در خصوص ثبت اطالعات وجود ندارد و به داليل مختلف

بيشتر (ها به شكلي غلط  هاي متفاوت اين داده شود يا آن كه به انگيزه توليد و نگهداري نمي
 شده نيز معموالً به سرعت جنبه كه آمار ثبت اين بعدنكته . شود ثبت مي) يا كمتر از واقعه

روند  يابند كه بايد در پستوهاي ادارات نگهداري شوند و در نهايت يا از بين مي محرمانه مي
  .مانندبالاستفاده ميو يا 

به روش مرور   ماحصل يك پژوهش ١آيد آنچه كه در اين فصل از كتاب مي
هاي مورد مطالعه، پس از تعريف مسأله و  در اين روش در زمينه. است ٢سيستماتيك
مطالعه، نوع مطالعاتي كه قرار است بررسي شوند، تعيين و بر  هايختن هدفمشخص سا

هاي مهم كه الزم  شود، متغيرها و شاخص مشخصي كه تدوين مي  مبناي چارچوب تحليلي
 ها استخراج ها، داده پس از تنظيم راهبرد استخراج داده. گردند است احصا شوند، تعيين مي

                                                                          
پردازد صـادق اسـت و    گري، دختران فراري و زنان سرپرست خانوار مي ـاين موضوع در خصوص فصول آتي كه به موضوعات تكدي1

 .روش تحقيق آنها يكسان است
2-Systematic Review. 
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يري در خصوص تركيب يا عدم تركيب آنها، در جدول گ براي مراحل بعد و تصميمو شده 
شده انجام  آوري هاي جمع در مرحله بعد، دو اقدام بر داده. شوند مستندات مطالعه وارد مي

شده و سپس تجزيه و تحليل  هاي انجام بندي از پژوهش ابتدا يك توصيف و طبقه ؛شود مي
  .شود انجام مي ١ها به روش فراتحليل آماري يافته

  
  يف مفهوميتعر

) 1991(كالرك  .هاي مختلفي از ونداليسم شده است شناسي، تعريف در حوزه جامعه
ونداليسم را تخريب آگاهانه، ارادي و خودخواسته اموال، تأسيسات و متعلقات عمومي 

هاي اجتماعي،  شده در مباحث انحرافات و آسيب همچنين اغلب تعاريف ارائه. داند مي
فتاري معطوف به تخريب و خرابكاري اموال، تأسيسات و متعلقات ونداليسم را به عنوان ر

شده نيز بر  هاي ارائه در بعضي از تعريف). 22: 1383محسني تبريزي، (اند  عمومي نام برده
عنوان ه ونداليسم را ب ٣و كلينارد ٢ميير. شود ها تكيه مي خصلت تكرارشونده رفتار وندال

هاي خاص تعريف  ارشونده، مستمر و با انگيزهنوعي تخريب ارادي اموال به صورت تكر
ژانورن ونداليسم را واكنشي در مقابل برخي از صور فشارها، تحميالت، . كنند مي

ن تمايل به تخريب آگاهانه، ارادي و يها كه مب ها، اجحاف و شكست ناماليمات، حرمان
رن ونداليسم را ژانو. كند خودخواسته اموال، تأسيسات و متعلقات عمومي است، تعريف مي

هاي  كند كه به تخريب تأسيسات عمومي نظير تلفن نوعي روحيه بيمارگونه تعريف مي
هاي پست و  بري و باجه هاي مسافر هاي شهري، مترو و ترن عمومي، صندلي اتوبوس

كه به را   محسني تبريزي نيز كليه رفتارهاي بزهكارانه. تلگراف و نظاير آن تمايل دارد
اهانه و ارادي اموال، اشيا و متعلقات عمومي و نيز تخريب آثار هنري و يا منظور تخريب آگ

  ).همان(نامد  گيرد ونداليسم مي دشمني با علم و صنعت و آثار تمدني صورت مي
) 1998(و گداستون ) 1991(، هوبر )1995(، ويلنسن )1963(با همين رويكرد ژانورن 

وص نسل جوان، در برابر تحميالت اجتماعي ها، به خص ونداليسم را به عنوان عصيان انسان
ن ها نه تنها مبي گونه اقدام از نگاه آنان اين. دانند و نيروهاي قاهر و سركوبگر بيروني مي

                                                                          
1-Meta-analysis. 
2-Meier. 
3-Clinard. 
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اجحاف و درماندگي كنشگرانش است كه گوياي خشم و پرخاشگري آنان در اثر اجحاف 
مانه و واكنشي العملي خص توان عكس از اين رو ونداليسم را مي. و درماندگي است

ها و  ها، اجحاف توزانه به برخي از صور فشارها، تحميالت، ناماليمات، حرمان كينه
  .ها دانست شكست
كردن چيزي كه  زدن يا تخريب ونداليسم را عمل آگاهانه و ارادي به قصد صدمه ١موزر

ونداليسم، تخريب  ٢از نظر گلدشتاين. كند متعلق به شخص ديگري باشد، تعريف مي
دانه و ارادي محيط، بدون كسب نفع شخصي است كه نتايج اين اعمال هم به وسيله آزا

عامالن آن و هم به وسيله قربانيان، با توجه به هنجارهاي حاكم بر آن موقعيت، خسارت يا 
و همكارانش ونداليسم عبارت است از تخريب عمدي  ٣از نظر كسرلي. شود زيان تلقي مي

  ).4: 2003هورويتز و توبالي، (ه مالك يا مغرضانه اموال بدون اجاز
  

  هاي رفتار ونداليستي مشخصه
توان مطرح كرد اين است كه رفتار  ال ديگر كه در حوزه تعريف ونداليسم ميسؤ يك

چه  ،به تعبيري. توان آن را تعريف كرد هايي دارد و چگونه مي ونداليستي چه مشخصه
در مجموع، . اليستي شكل بگيرددهند تا يك رفتار وند عناصري دست در دست هم مي

اند تا با اتخاذ رويكردهاي مختلف رفتار ونداليستي را تعريف كنند كه  ها سعي كرده تئوري
ها ارائه  ها و مشخصات هر دسته از تعريف شود تا حد ممكن ويژگي در ادامه سعي مي

  .شود
    

  تعريف رفتار ونداليستي بر مبناي تخريب
رفتار ونداليستي به پيامد يك كنش و رفتار مربوط است ويژگي اصلي  ،در اين تعريف

. توان رفتار ونداليستي را بازشناسي كرد و تنها از روي تخريب يا ويران كردن يك شيء مي
گرايانه تعريف شود و در اين  شود تا ونداليسم كامالً در سنت رفتار اين تعريف باعث مي

كند كه  اين رويكرد فرض مي. ن ارزيابي شودها ناممك زمينه هرگونه ارجاع به انگيزه وندال
                                                                          
1-Moser. 
2-Goldstein. 
3-Gasserly. 
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توان  ها قابل تشخيص نيست و تنها از خالل رفتار آنها كه همان تخريب است مي اين انگيزه
  .اين عمل را درك و تعريف كرد

  
  تعريف مبتني بر زمينه

كننده رفتار ونداليستي  تواند تعيين اين رويكرد بر اين باور است كه خود تخريب نمي
اي كه وجود  هاي اجتماعي با توجه به هنجارها و قواعد اجتماعي در برخي زمينه باشد و

بر اين مبنا در اين . تواند نشانگر امور ديگري غير از ونداليسم باشد دارد، تخريب مي
اي كه رفتار ونداليستي در آن رخ  شود تا رفتار كنشگر متناسب با زمينه رويكرد سعي مي

توجه به هنجارها و قواعدي كه محيط بر رفتار كنشگر دارد، آن  شود و با دهد سنجيده  مي
  .شود عمل به عنوان عمل ونداليستي تعريف مي

  
  تعريف بر مبناي انگيزه كنشگران

كنند تا با ارجاع به قصد و  شان بر كنشگر است و سعي مي ها تأكيد اين دسته از تئوري
اين تعريف عموماً بر دو شاخص . كنند هايي كه فرد دارد، عمل ونداليستي را تعريف انگيزه

اين رويكرد در عين . اول عمدي يا غير عمدي بودن كنش و دوم انگيزه آن ؛كند تأكيد مي
هاي كنش نيز  ميان انگيزه ،شود حال كه ميان تخريب عامدانه و تخريب اتفاقي فرق قائل مي

منظور . كند را عنوان ميموزر سه نوع انگيزه خصومتي، ابزاري و بيانگري . تمايز قائل است
از انگيزه ابزاري آن است كه فرد از طريق خراب كردن يك شيء به هدف ديگري برسد و 

همچنين منظور از تخريب بيانگري آن است كه فرد از طريق آن . خود تخريب هدف نيست
مانند يادگاري نوشتن بر در . هايي از وجود و شخصيتش را ترسيم نمايد عمل بخواهد جنبه

منظور از رفتار خصومتي آن است كه فرد صرفاً به دليل حس خصومت و انتقامي . ديوارو 
  ).1992موزر، (كند  كه دارد يك شيء را تخريب مي

رسد كه در تعريف رفتار ونداليستي سه حوزه را بايد لحاظ كرد و  در مجموع به نظر مي
ونداليستي اقدام كرد و در همه بر اين اساس مطابق با فرآيند زير بايد نسبت به تعيين رفتار 

  .مراحل نيز ارجاع به زمينه اجتماعي ضروري است
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  فرآيند تعيين رفتار ونداليستي -1-3شماره  نمودار

هيلعيبيرختراتفر
يعيبطفادها

هنادماعريغ

هنادماع

يتموصخ

يرگنايب

يرازبا

ءيشتفارظ

طيحمهبيهجوتيب

رگيديفارحناراتفر

يطابتراراتفر

مسيلادنو

  
اي كنش معطوف به تخريب و ضربه زدن به اموال عامه است  در واقع ونداليسم به گونه

گيرد و به نوعي قواعد كنش اجتماعي و قوانين  صورت مي هاي خاصي كه اين امر با انگيزه
رسمي يا غير رسمي جامعه را در نظر نگرفته و منع قانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي 

دقيقاً از همين منظر است كه ونداليسم به عنوان . گيرد گونه اعمال را ناديده مي نهفته در اين
گيري از همين  شناسان نيز با بهره جامعه بسياري از. شود يك آسيب اجتماعي مطرح مي

اي با  دهند و به گونه ادبيات ونداليسم را در كنار ساير انحرافات اجتماعي قرار مي
هاي ديگر را تبيين كنند، در تعريف و  اند آسيب هايي كه سعي كرده گيري از تئوري بهره

  .اند تبيين اين كنش و عمل نيز كوشيده
ها را براي ونداليسم  توان اين ويژگي از ادبيات فوق مي گيري در مجموع و با بهره

  :برشمرد
  ؛معطوف به تخريب و ضربه زدن به كاال و منابع مادي است -1
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  ؛هدف آن، تأسيسات و منابع عمومي است -2
  ؛شود آگاهانه و عمدي انجام مي -3
  ؛گونه نفع شخصي و جمعي بر آن مترتب نيست هيچ -4
  ؛كرارشونده دارددر شكل كالن آن و در سطح جامعه خصلت ت -5
  ؛توزانه دارد كه ممكن است در ضمير ناخودآگاه مستتر باشد خصلتي خصمانه و كينه -6
  .ها، فشارها و درماندگي است نوعي واكنش در قبال اجحاف -7
  

  هاي ونداليسم حوزه
توان  شده از ونداليسم، رفتارهاي ونداليستي را در سه حوزه مي با توجه به تعريف ارائه

در ادامه سعي  .كرد بحثگونه ونداليسم سه دربارهتوان  د و بر اين مبنا ميمد نظر قرار دا
  .هاي هر كدام به صورت جداگانه بيان شود شود ويژگي مي

  ـ ونداليسم سازماني الف
شود كه هدف آنها معطوف به تخريب و آسيب زدن به  به اعمال و رفتارهايي گفته مي

. داند فرد آنها را متعلق به سازمان متبوعش مي منابع، امكانات، محيط و كاالهايي است كه
  :ها آن است كه گونه خرابكاري هاي مهم اين ويژگي

  .با انگيزه كسب سود فردي يا جمعي نباشد -1
  .هدف اصلي آن ضربه زدن به اموال سازمان باشد -2
شود و شكل شورش، اعتصاب و  عمدتاً به شكل نامحسوس و در خفا انجام مي  -3

  .عي را نداردهاي اعتراض جم گونه
  .شود به صورت مكرر توسط افراد انجام مي -4
اقدامشان شود و افراد كمتر از همديگر مطلع هستند، گرچه  انفرادي انجام مي -5

  .م داردههايي به  شباهت
و غير قانوني يا برخالف اخالق و  شدهشده، از نظر اجتماعي تقبيح  عمل انجام -6

  .شود هنجارهاي جامعه تلقي مي
  .يابد ها و يا محيط ظهور و بروز مي دستگاه، بخش خرابكاري در اموالعمدتاً در سه  -7
  .محدود به اموال و امكانات درون سازمان است - 8
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هاي اداري و شغلي و  تخريب عمدي دستگاهدر توان  گونه خرابكاري را مي مصاديق اين
 خرابكاري در اموال يا محيط و تأسيسات فيزيكي مانند سيستم برق، سيستم سرمايش و

   .مشاهده نمودگرمايش، تأسيسات خدماتي و تجهيزات ايمني 
  ـ ونداليسم خصوصي ب

در اينجا منظور اعمال تخريبي است كه معطوف به اموال، منابع و امكانات فردي 
  :هاي زير است ونداليسم خصوصي داراي ويژگي. ديگران است

  .گونه انگيزه و نفع شخصي و جمعي ندارد هيچ -1
  .يستهاي بين فردي ن رگيريناشي از برخورد و د -2
  .عمدتاً بدون شناخت از صاحب و مالك اصلي است -3
  .تشكيالتي و سازمان يافته نيست -4
  .شود مسئوليتي انجام مي بيشتر به دليل لذت دروني يا بي -5
  .دليل خاصي ندارد -6
  .گيرد عمدتاً در خفا صورت مي -7
  .عامدانه و آگاهانه است -8

  ـ ونداليسم عمومي ج
منابع و  ؛ار خرابكارانه عليه اموال، منابع و امكانات عمومي استدر اينجا منظور رفت

ويژگي اين نوع اعمال . دانند امكاناتي كه افراد آنها را متعلق به حكومت يا كل جامعه مي
  :توان به شرح ذيل بيان داشت خرابكارانه را مي

  .انگيزه نفع شخصي و يا جمعي براي آن متصور نيست -1
  .شود انجام مي به صورت آگاهانه و عمدي -2
  .ممكن است علني يا در خفا باشد -3
  .عمل تشكيالتي و سازمان يافته نيست -4
گيرد و كمتر حالت جمعي دارد، اگرچه بعضاً نيز  بيشتر به شكل فردي صورت مي -5

  .ممكن است، جمعي باشد
شكل جمعي آن نبايد جنبه شورش يا اعتراض داشته باشد كه عمدتاً در برخي  -6

  .كند هور و بروز ميهاي اجتماعي ظ هيجان
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  .هدف آن اموال شخصي افراد نيست -7
  .هدف و انگيزه سياسي به معناي تشكيالتي آن را نداشته باشد -8

خرابكاري در سيستم حمل و نقل و وسايل  بهتوان  مصاديق اين نوع ونداليسم مياز 
بكاري خرا ،رساني آنها شود اي كه موجب از كار افتادن يا اختالل در خدمات نقليه به گونه

شده شهري، خرابكاري در  سازي ها و فضاهاي زيبا مانند تخريب پارك در اماكن عمومي
ها كه شامل  ها، موزه مراكز بهداشت عمومي، خرابكاري در مراكز عمومي مانند ورزشگاه

ها، خراب كردن تجهيزات عمومي آنهاست و خرابكاري در تجهيزات و  شكستن شيشه
تابلوهاي و بيلبوردهاي تبليغاتي، راهنمايي رانندگي و تأسيسات عمومي مانند تخريب 

 و هاي پستي هاي تلفن و صندوق رساني، تخريب و يا ايجاد اختالل در كيوسك اطالع
هاي برق و  ها و ترانس هاي روشنايي، دكل زا مانند المپ خرابكاري در تجهيزات انرژي

  .اشاره نمودموارد مشابه آن 
  

  تحليل روند
ت و روند تغييرات در حوزه ونداليسم از حيث آمار و ارقام و نيز بررسي سير تحوال

ابعاد سياستگذاري و اجرايي در طي ده ساله اخير يكي از اهداف اين پژوهش است كه 
هاي موجود در اين زمينه، موضوع تحليل  گيري از اطالعات و داده شود با بهره سعي مي

ط و ثبت اطالعات در جامعه ما وجود دارد اما نظر به محدوديتي كه متأسفانه در ضب. شود
هاي  ها و يافته بيني بود كه داده شود، قابل پيش و اهتمام اندكي كه در اين زمينه مبذول مي

همچنين در اين بخش سعي شد تا از طريق . نتوان در اين زمينه يافت يمستند چندان
ها  موجود در ساير زمينهاالت سؤاندركاران پديده به برخي  ظران و دستنمصاحبه با صاحب

بر اين مبنا دو منبع كليدي براي بررسي و تحليل روند تغييرات مد نظر . پاسخ داده شود
ربط امكان دسترسي به آنها وجود  ها و آماري كه از طريق مراجع ذي اول داده ؛قرار داده شد

ين نظران دريافت شد كه در ادامه به تحليل ابداشت و دوم اطالعاتي كه از صاح
  .شود موضوعات پرداخته مي

ها، ارائه تحليل يكسان در  كه نبود اطالعات و آمار كافي در تمامي حوزه قابل ذكر است
با وجود اين سعي بر اين است تا حد امكان  .هاي مختلف را دشوار ساخته است حوزه

  .تحليل مناسبي از موضوع ارائه شود
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  روند ونداليسم در حوزه حمل و نقل شهري
توان ونداليسم را در  هايي كه در زمينه حمل و نقل فعال هستند و به نوعي مينسازما

. آهن و متروي شهري عبارتند از سازمان اتوبوسراني، راه ،حوزه فعاليت آنها مطالعه كرد
تاكسيراني به اين دليل كه تاكسي و خودروهاي آن متعلق به افراد است و امكان نظارت 

همچنين افراد، اين خودروها را متعلق به مالكين خصوصي مالكين آنها وجود دارد و 
  .دانند از حيطه بررسي خارج است مي

  
  آهن راه

هاست و به  آهن و تأسيسات متعلق به آن در بسياري از كشورها مورد توجه وندال راه
در ايران هم از همان ابتداي ورود قطار ميان  .شوند انحاي مختلف مورد آسيب واقع مي

در حال حاضر در ايران ثبت و ضبط . پراني به قطار رواج يافت ري، سنگ هرتهران و ش
آهن به تفكيك شهرها وجود ندارد و آنچه در دسترس است، مجموع  اطالعات خطوط راه

. به ناچار همين اطالعات مورد تحليل قرار گرفت به همين علت. اطالعات از خطوط است
هاي شكسته  آهن آمار شيشه شده به راه دهاي وار الزم به ذكر است كه مبناي خسارت

  :در جدول زير آمده است 1386سال پايان تا  1377قطارهاست كه از ابتداي سال 
  

  1386تا پايان  1377هاي شكسته از ابتداي سال  آمار شيشه -1- 3جدول شماره 
 

  هاي شكستهشيشه  سال
  شاخص تعداد

1377 1901 100  
1378 2139 113  
1379 1871 98  
1380 2148 113  
1381 2998 158  
1382 4259 224  
1383 4629 244  
1384 3307 174  
1385 3032 159  
1386 2522 133  

  )آهن دفتر آمار و اطالعات راه:مأخذ(
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به استثناي  1383تا  1377شده از سال  هاي شكسته بر اساس اطالعات فوق، آمار شيشه
. دهد مجدداً سير كاهشي را نشان مي 1383ال ، روند افزايشي داشته است و از س1379سال 

كاهش . رخ داده است 1382و بعد از آن در سال  1383باالترين ميزان خسارت در سال 
هايي بوده كه توسط متوليان امر براي كاهش  به دليل سياست 1384ميزان ونداليسم از سال 

هاي  ه از مواد و شيشهاين پديده اتخاذ شده و شامل آگاهي دادن، نظارت بيشتر و استفاد
  .تر در قطارهاست مقاوم

اي كه با مدير مركز آمار و اطالعات شده، وي ضمن تأكيد بر تغييرات  در مصاحبه
ها به صورت  روند شكستن شيشه«: گونه عنوان كرده است اي در اين زمينه، اين دوره

ايم كه  رو بوده به سيكلي بوده يعني در برخي موارد با كاهش و در برخي ديگر با افزايش رو
ها از طريق  در برخي دوره ،به عنوان نمونه. گردد اين امر به مديريت هر دوره باز مي

ها و در مناطق  ها، ساخت پارك و فضاي سبز در محدوده ريل ديواركشي در كنار ريل
آمد، در  نشين، به همراه تشويق ساكنان اين محالت به طرق مختلف آمار پايين مي حاشيه
كه بالطبع باالرفتن مجدد آمار را  شدنميها نيز اهتمامي در اين خصوص مبذول  دورهبرخي 

  ».به دنبال داشت
  

  سازمان اتوبوسراني تهران
و   پاره كردن صندلي. هاي مختلفي ممكن است صورت گيرد تخريب ،در اين حوزه

رار دارد و هاي اتوبوس ق ها، تخريب امكاناتي كه در ايستگاه آسيب زدن به بدنه اتوبوس
ها يا امكانات موجود، همه به عنوان خسارت به سازمان اتوبوسراني  همچنين شكستن شيشه

هاي كالني كه همزمان با  هاي اخير و با توجه به خسارت البته در سال. شوند محسوب مي
در جدول زير آمار . گيرد موضوع جنبه حادتري پيدا كرده است مسابقات فوتبال صورت مي

  :ايي كه از اين سازمان گرفته شده آمده استه و خسارت
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  هاي گذشته هاي وارده به ناوگان اتوبوسراني شهر تهران طي سال خسارت -2- 3جدول شماره 
 

  ها ميزان خسارت  سال
 شده تعديل شاخص  شاخص  )ميليون تومان(

  با تورم
1374 23 100 100  
1377 60 260 152  
1379 84 365 158  
1384 120 521 115  
1385 130 565 110  
1386 300 1304  208  

  )مصاحبه با مدير عامل سازمان اتوبوسراني:مأخذ(
  

  
دهنده سير افزايش خسارات تا سال  شده با نرخ تورم نشان هاي تعديل مقايسه شاخص

شاخص تقريباً دو برابر شده  1386اما در سال ؛ است 1385و كاهش آن تا سال  1379
هاي  كه با مدير عامل اتوبوسراني انجام شده است، وي به پيگيري اي البته در مصاحبه. است

انه سازمان اتوبوسراني براي دريافت خسارات ناشي از مسابقات فوتبال از مستمر و مصّر
كه اين نكته احتمال اغراق در ميزان خسارات را  است  سازمان تربيت بدني اشاره كرده

راني معتقد است ميزان خسارات در ن كه مدير عامل اتوبوساهمچن. بخشد قوت مي
  .هاي اخير كاهش يافته است سال

اي كه با مدير عامل سازمان اتوبوسراني در خصوص رفتارهاي ونداليستي  در مصاحبه
كه  1386تا  1374هاي  ها طي سال هاي وندال هاي شهري انجام شد، خسارت در اتوبوس

بقات ورزشي است بيش از يك هاي تماشاچيان مسا بخش قابل توجهي از آنها، خسارت
  .ميليارد تومان برآورد شده است

  
  هاي همگاني مخابرات و تلفن

ناشي از اعمال ونداليستي طي ده سال اخير به شركت كه هايي  حوزه آسيب در
تنها آمار موجود مربوط به  .مخابرات وارد شده، متأسفانه آمار مستند و دقيقي وجود ندارد

اين آمار كه در . ربط به تفكيك مناطق اخذ شده است ن ذيالاست كه از مسئو 1386سال 
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هاي قابل  حاكي از آن است كه مخابرات نيز ساالنه هزينه ،شود جدول زير نمايش داده مي
  .كند توجهي را بر اثر اعمال ونداليستي پرداخت مي

  
  1گانه تهران هاي همگاني مناطق هفت آمار سرقت و تخريب تلفن -3- 3جدول شماره 

  13862سال  در
 منطقه مخابراتي

  جمع  8منطقه   7منطقه  6منطقه   5منطقه   4منطقه   3منطقه   2منطقه  سرقت و تخريب

  120  7  12  35  5  20  16  25  دستگاه كامل
  11395  803  247  3250  3070  1017  2369  639  گوشي كامل

  137  35  31  56  5  4  3  3  گير شماره
  128  10  18  19  15  39  11  16  خوانكارت
  1290  344  11  427  -  -  443  65  ق سكهصندو

  472  200  3  34  207  -  -  28  قفل
  72  -  2  -  11  -  57  2  درب دستگاه
  19  -  7  9  -  -  3  -  كيوسك
  13633  1399  331  3830  3313  1080  2902  778  جمع

  

مورد تخريب يا  13633 تعداد 1386دهد كه در سال  اين آمار نشان مي ،در مجموع
شود ميها را شامل  البته اين آمار هم تعداد خرابي دستگاه .ستسرقت، ثبت و ضبط شده ا

دهد و تفكيكي در اين زمينه  هاست نشان مي كه ناشي از تخريب وندالرا و هم مواردي 
توان تا حدودي به وضعيت  ها مي اما در مجموع و بر مبناي اين داده .است صورت نگرفته

نكته ديگر اين كه اگر آمار مربوط به . تهاي همگاني دست ياف خرابكاري در موضوع تلفن
توان نسبت و سهم هر منطقه از  هاي همگاني در هر منطقه در دسترس باشد، مي تعداد تلفن

شده  توان گفت كه بيشترين موارد ثبت اجماالً مي. ها را نيز به دست آورد اين خرابكاري
رد تخريب و در منطقه مو 3313حدود  5در منطقه . مخابرات است 6و  5مربوط به مناطق 

  .مورد ثبت شده است 3830حدود  6
  

                                                                          
 .باشد بندي بر اساس تقسييمات مخابراتي شهر تهران مي اين منطقه - 1
  .گيرد؛ اما چون آمار فوق به تفكيك موجود نبود به همين صورت استفاده شد سرقت در تعريف ونداليسم قرار نمي ـ2
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دهد، ميزان  هاي جدول نشان مي هاي مناطق فوق و داده مقايسه محالت و خيابان
انقالب و خيابان كه مناطق پرازدحامي چون  6و  5هاي همگاني در مناطق  تخريب در تلفن

 7محدوده باالشهر است و منطقه در كه  2منطقه  ،در عوض .بازار در آنها قرار دارد باالست
ها را  كه شامل بافت خاصي از مناطق شمال شرقي تهران است، كمترين ميزان خسارت

هايي از  نيز كه ميزان تخريب قابل توجهي دارند، شامل بخش 8و  3مناطق . هستندشاهد 
در حال حاضر نيز . شود كه بسيار پرتردد و پرجمعيت هستند مناطق مركزي تهران مي

هاي ورزشي به ويژه مسابقات  هاي همگاني مربوط به استاديوم شترين ميزان تخريب تلفنبي
برگرفته (است ... چال و ها از جمله دربند، كلك هاي موجود در كوهستان فوتبال و نيز تلفن

  ).هاي همگاني از مصاحبه مسئول پشتيباني تلفن
  

  ونداليسم در حوزه ميادين ورزشي
از جمله فضاهايي هستند كه رفتارهاي ونداليستي در آنها به  مسابقات ورزشي معموالً

ها در اين حوزه قابل توجه است، اما  شود و با وجود آن كه ميزان خسارت وفور مشاهده مي
اي كه  در مصاحبه. شته استها وجود ندا متأسفانه سيستم متمركزي براي ثبت و ضبط داده
وضعيت آمار او ورزشي كشور انجام شد، با مدير عامل شركت توسعه و نگهداري اماكن 

  :كند گونه بيان مي ها را اين مربوط به تخريب
. هاي ساالنه و يا موردي از اين كه چقدر در سال خسارت وارد شده نداريم گزارش«

شود و از تيم ميزبان،  البته در هر حادثه و يا مسابقه ورزشي ميزان خسارت مشخص مي
كنيم،  ن هر خسارت را در زمان خودش دريافت ميشود، اما چو خسارت دريافت مي

البته خسارات هر مسابقه مشخص است، اما بايد دوباره به جمع و . اطالعات كلي را نداريم
  ».ضرب آنها پرداخت

تواند بدهد كه متأسفانه سيستمي براي نگهداري همين آمار كه  اين موضوع نشان مي
ي از داليل اين امر را نيز بايد در وضعيت يك. گوياي بسياري از نكات باشد وجود ندارد

ها را بر عهده  قوانين موجود ظاهراً پرداخت خسارت. قوانين موجود در اين حوزه پيدا كرد
ها معموالً از محل فروش بليت و تبليغات اطراف  باشگاه. باشگاه ميزبان قرار داده است
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هاي  ناشي از بازي از هزينههاي  نامه خسارت د كه بر اساس آييننكن زمين درآمد كسب مي
باعث شده است كه فدراسيون ) ها تأمين هزينه خسارت(شايد اين امر . شود باشگاه كم مي

البته فقدان اين آمار و اطالعات در بسياري از . كمتر در فكر ثبت و ضبط اطالعات برآيد
توليد و دهد كه اصوالً و در درجه اول توجه اندكي به ضرورت  هاي شهري نشان مي حوزه

  .شود يا ثبت و ضبط اطالعات مي
هاي ونداليسم طي  شود كه تكيه اصلي در ارزيابي از روند خسارت نبود آمار باعث مي

مدير عامل شركت توسعه و . ربط مبتني باشد سال گذشته بر ارزيابي مسئول ذي 10
سال  10طي در هاي ناشي از ونداليسم  نگهداري امكان ورزشي كشور وضعيت خسارت

  :كند گونه بيان مي گذشته را اين
ها نسبت به ده سال گذشته خيلي كمتر شده و شايد به كمتر از يك دهم  خسارت
صندلي شكسته  500در حال حاضر در آخرين بازي استقالل و پيروزي فقط . رسيده باشد

در ده سال گذشته . شد صندلي شكسته مي 2000تا  1500شد، در حالي كه در گذشته 
اما در  ؛شد ها شكسته و آتش زده مي ها و صندلي هاي شكسته ماشين پر از شيشه ها خيابان

يا نگرديده ها خسارتي وارد  كدام از اتوبوس  آخرين بازي استقالل و پيروزي به هيچ
  .خسارتي را اعالم نكردند

درصد  72شده در اين زمينه نيز حكايت از آن دارند كه واكنش  هاي انجام پژوهش
ر صورت وقوع خطا از سوي بازيكن طرف مقابل عصبانيت به همراه دشنام و تماشاچيان د

درصد تماشاچيان در چنين موقعيتي اقدام به  6همچنين . توهين به بازيكن خاطي است
درصد  7/78). 1381محسني تبريزي، (كنند  دشنام، توهين و پرتاب اشيا به زمين بازي مي

شتباه داور عصباني شده و به داور دشنام اند كه در صورت ا پاسخگويان عنوان كرده
عالوه بر توهين و دشنام به داور اشيايي به كه  اند هگفتدرصد نيز  1/5همچنين . دهند مي

هزار نفر فرض  50اگر جمعيت حاضر در استاديوم را ). همان(كنند  درون زمين پرتاب مي
كنند  اشيا به زمين بازي مي نفر اقدام به پرتاب 2500بيني كرد كه حدود  توان پيش كنيم، مي
  .رقم بسيار باال و قابل توجه است كه اين
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  هاي ونداليستي در حوزه اداره پست خسارت
در اين حوزه نيز متأسفانه امكان به دست آوردن آمار و ارقام مستند كه بر مبناي آنها 

هاي گذشته پرداخت وجود  بتوان به صورت آماري به بررسي و تحليل روند، طي سال
نداشت و به همين دليل براي ارائه تصويري قابل توجه از موضوع با معاونت فني شركت 
پست مصاحبه و سعي شد تا موضوع ونداليسم در حوزه پست با وي مورد بررسي قرار 

 :كند گونه بيان مي هاي ونداليستي اين در زمينه ثبت و ضبط آمار مربوط به خسارت او. گيرد
ها و يا وقوع تخريب از طريق يك قطعه الكترونيكي  خرابي صندوقمعموالً اطالعات ما از «
)Chip (آيد و از همين طريق نسبت به  ها نصب شده است به دست مي كه در صندوق

شود، اما معموالً همه اين آمار تحت عنوان هزينه نگهداري و  اصالح و رفع عيب اقدام مي
اي تخريبي به شكل مشخص ه شود و آمار خسارت پشتيباني صندوق ضبط و ثبت مي

معموالً اين آمار در « :كند گونه بيان مي هاي پشتيباني نيز اين در مورد هزينه ».وجود ندارد
هاي ساالنه با موارد ديگر  شود و بعضاً در حساب نهايت در معاونت مالي ثبت و ضبط مي

صحبت شود و در حال حاضر امكان اين كه به شكل روشني در آن مورد  نيز تجميع مي
  ».كنيم بسيار سخت است

ساله اخير اين است كه  10ها طي  ارزيابي معاونت فني شركت پست از ميزان خسارت
سال حدود در «: گويداو مي. اين روند سير نزولي داشته و به شدت كاهش يافته است

ها بيشتر اتفاق  ها و انداختن آتش به داخل صندوق ، موارد شكستن در صندوق1375
ها و  شد كه باعث صدمه به نامه مثالً آتش سيگار به داخل صندوق انداخته مي .افتاد مي

ها  اما در حال حاضر با اقداماتي كه انجام شده است، اين قبيل خسارت. شد سوزي مي آتش
ها به صندوق  گاهي اوقات خسارت) سال پيش 7(هاي گذشته  در سال. كاهش يافته است
شد  يا آتش در پاي صندوق روشن ميشد ميم شكسته مثالً صندوق مدا ؛پستي مستمر بود

اما در حال حاضر مشكل خاصي در اين  .گرديد جا مي كه در اين صورت صندوق جابه
وي در  ».توان آنها را ناديده گرفت زمينه وجود ندارد و تقريباً به حدي كم شده است كه مي

در حال حاضر بيشتر « :دكن عنوان مي است،ها چگونه  مورد اين كه در حال حاضر خسارت
و آگهي مؤسسات تبليغاتي است كه   هاي ثبت شركت ها به صورت چسباندن آگهي خسارت
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ربط اقدامات  هاي ذي شركت ،معموالً با تذكر اوليه يا بعضاً در مراحل اوليه اقدامات حقوقي
  ».كنند خود را متوقف مي

اين است كه در جامعه  يكي از نكاتي كه حائز اهميت است و بايد به آن توجه شود
گيري از پست  ايران به داليل متفاوت كه جاي بحث آن در اينجا نيست، تمايل مردم به بهره

اين موضوع مورد  .از پيش هم كم بوده است اين تمايل براي انجام مراسالت كاهش يافته و
طح شهر ها در س در تعداد صندوق افزايشيتأييد معاون فني پست نيز قرار دارد و ظاهراً 

در طي . ثابت مانده است ،صندوق 2900ها در همان تعداد  تعداد صندوق ايم و نداشته
در حال . درصد كاهش يافته است 50هاي پست بيش از  هاي اخير استفاده از صندوق سال

تا  200اي مانند سويس، فرانسه يا بلژيك سرانه مرسوالت  حاضر در كشورهاي پيشرفته
بار نامه دريافت يا  700ين بدين معناست كه يك فرد در سال ا. بار در سال است 700

نامه  15اين رقم در ايران به  .نامه سروكار دارد 2روز با به طور متوسط هر كند و  ارسال مي
هايي  هاي پست در ايران به جعبه دهد كه صندوق اين موضوع نشان مي. رسد در سال مي

مي را چه در جهت منفي و چه در جهت مثبت اند كه كمتر اهتما بدون كاركرد تبديل شده
رسد  شود و به مقصد نمي اي در صندوق انداخته مي اين امر با حالتي كه نامه. انگيزند بر مي

رسد و احساس مثبتي را در فرد توليد  انگيزد يا آن كه به موقع مي و عصبانيت افراد را برمي
با (  ها د كه كاهش سرانه صندوقرس در مجموع به نظر مي. كند، كامالً متفاوت است مي

مصرف مصرف يا كم و بي) هاي پستي توجه به رشد جمعيت و ثابت ماندن تعداد صندوق
  .تأثير قابل توجهي در كاهش رفتارهاي ونداليستي دارد ،بودن آنها خود

  
  هاي ونداليستي در حوزه زيباسازي شهرداري تهران خسارت

هايي كه در اثر رفتارهاي ونداليستي، به  ارتمتأسفانه اطالعات و آمار دقيقي از خس
اقداماتي مانند ديوارنويسي و چسباندن از شود وجود ندارد و  چهره شهر وارد مي

بندد تا تخريب  معنايي كه بر در و ديوارها نقش مي هاي بي هاي تبليغاتي و نقاشي تراكت
شود را  دين نصب ميها و ميا ها و اشيايي كه براي زيباسازي در محالت، خيابان مجسمه

معاون آموزش و امور مناطق . توان در زمره رفتارهاي ونداليستي در اين حوزه قرار داد مي
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پيگيري اين موضوع در حوزه « :گويد سازمان زيباسازي شهرداري تهران در اين زمينه مي
هاي  هاي سال سازمان زيباسازي سابقه چنداني ندارد و اطالعات و آماري از خسارت

اگر هم آماري باشد، در شهرداري مناطق است آن هم در نهايت  .ه در دست نيستگذشت
ريزي از ميزان اعتبارات  تنها در زمان بودجه. مربوط به سال جاري يا يك سال قبل از آن

شود كه آن هم در برگيرنده امور و  مرمت و نگهداري مبلمان شهري مطالبي عنوان مي
با اين  ».م آثار ناشي از رفتارهاي ونداليستي استموضوعات گوناگون و از جمله ترمي

سال گذشته  10را از روند ونداليسم طي  اشاز ايشان خواسته شد تا ارزيابي ،مالحظه
دهنده بخشي  تواند نشان البته اين ارزيابي الزاماً منطبق با واقعيت نيست، اما مي .عنوان كند

او . ر مشخصي وجود ندارد، مغتنم استاز آن باشد، اين امر به خصوص در وضعيتي كه آما
  هاي اخير رفتارهاي ونداليستي كه درصدد آسيب رسد در طي سال به نظر مي« :گفت

رساندن به مبلمان شهري هستند و به نوعي به تخريب چهره شهر از خالل رفتارهاي 
م البته اين موضوع به فرهنگ شهروندي مرد. پردازند، كاهش يافته است گرانه مي تخريب

هاي اخير  اي كه در طي سال سازي رسد كه فرهنگ بستگي دارد، با اين وجود به نظر مي
رضايت نسبي مردم از امكانات و خدمات شهري، تمايل براي نيز صورت گرفته و 

ميليارد تومان تنها براي پاك  2در حال حاضر ساالنه . خسارت وارد كردن را كم كرده است
خطي كردن ديوارها در نظر گرفته  از شعارنويسي و خط هاي ناشي كردن و ترميم خسارت

هاي زباله و يا  همچنين براي نگهداري و ترميم مبلمان شهري از جمله سطل. شود مي
شود كه بخش قابل  ميليون تومان هزينه مي 300ها ساالنه بيش از  وسايل ورزشي پارك

ل و امكانات مستعمل، توجهي از آن براي خريد وسايل جديد و از رده خارج كردن وساي
  ».شود صرف مي

  
  هاي آموزشي ونداليسم در محيط
هاي آموزشي و مدارس انجام شده  پژوهش در محيط 2شده  هاي مرور از بين پژوهش

بررسي عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر بر ونداليسم در بين نوجوانان شهر «پژوهش . است
و دبيرستان شهر تهران اجرا شده در سطح مدارس دوره راهنمايي  1387در سال » تهران
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آموزان  درصد دانش 1/10دهد كه گرايش به ونداليسم در بين  اين پژوهش نشان مي. است
اند كه در  درصد پاسخگويان عنوان كرده 7همچنين . مورد مطالعه در سطح بااليي قرار دارد

درصد  6/8. كنند اي مي گرانه صورتي كه شرايط مهيا باشد، اقدام به چنين رفتارهاي تخريب
  ).1379آقازاده، (زنند  اند كه گاهي اوقات دست به چنين اعمالي مي نيز گفته

هاي كتابخانه است به  آموزان به نوشتن مطالب در مجالت و كتاب بيشترين تمايل دانش
پس از آن نيز  .دهند اند هميشه چنين كاري را انجام مي درصد آنها عنوان كرده15طوري كه 

شكستن آينه . اند درصد پاسخگويان به آن اشاره كرده13لي اتوبوس است كه تيغ زدن صند
ند و ا آموزان به آن اشاره كرده هاي بهداشتي از ديگر مواردي است كه دانش سرويس

در جدول ذيل گزارش تمايالت ونداليستي . درصد آنها تمايل به انجام آن را دارند11
  ).همان(شود  مي شده مرور آموزان در متغيرهاي بررسي دانش
پژوهش ديگري است كه در مورد رفتارهاي » تخريب آگاهانه اموال عمومي ونداليسم،«

گيري از روش علّي ـ  اين پژوهش با بهره. آموزان انجام شده است گرانه دانش تخريب
گزارش عمدتاً . اي و انتخاب نمونه گواه و آزمايش به بررسي موضوع پرداخته است مقايسه

با . پردازد و كمتر به تمايالت ونداليستي آنان پرداخته است متغيرهاي مستقل ميبه مقايسه 
آموزان از ميزان انجام اعمال  ال اين پژوهش در خصوص ارزيابي دانشؤيك س ،اين وجود

ميزان وقوع اين ) حدود يك پنجم(درصد پاسخگويان  22ونداليستي در مدارس است كه 
اند،  با احتساب آنهايي كه گزينه متوسط را انتخاب كرده. دان رفتارها را باال ارزيابي كرده

كنند كه رفتارهاي ونداليستي در حد  آموزان تصور مي توان گفت كه حدود نيمي از دانش مي
با توجه به اين نكته كه تصور فرد از ميزان انجام يك . دهد قابل توجهي در مدارس رخ مي

توان گفت كه وجود اين  انجام آن رفتار دارد، مي خود تأثير بسزايي در تمايل فرد به ،رفتار
آموزان فارغ از صحت و سقم آن تأثير قابل توجهي بر رفتارهاي  تصوير در اذهان دانش

  ).1376شكرريزي، (آموزان دارد  گرانه دانش تخريب
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  هاي مطالعاتي طرح
ساله اخير انجام  10تحقيق و پژوهش كه طي  9مجموعاً  ،در طي فراتحليل حاضر

اكثر . مرور شدند ،شوند اند و در مراكز و مؤسسات مورد مراجعه نگهداري مي شده
 6پژوهش اجراشده،  9هاي اجراشده در اين زمينه كارفرمايي بوده و از بين  پژوهش

عمده . اند نامه اجرا شده پژوهش به عنوان پايان 3ها و نهادها و پژوهش به سفارش سازمان
پژوهش به روش  5. اند اي يا پيمايشي انجام شده مقايسهها به دو روش علّي ـ  پژوهش

اي و يك پژوهش به روش مورد پژوهي و يك  پژوهش به روش علّي ـ مقايسه 2پيمايشي، 
هايي كه مرور شد  همه پژوهش. پژوهش به روش فراتحليل و دلفي انجام شده است

ها هم به متغيرهايي  اين پژوهش. شناختي بودند شناختي و روان تركيبي از نظريات جامعه
مانند وضعيت محيطي، تعامل با بزهكاران، احساس محروميت و يا متغيرهاي مشابه كه 

اند و هم متغيرهايي كه از  شناختي استخراج شده هاي جامعه ها و تئوري بيشتر از دل نظريه
تغيرها اند، تكيه داشتند و با تركيب اين دو گروه از م شناختي استخراج شده هاي روان نظريه

  .پرداختند هاي گرايش به ونداليسم مي به تحليل علل و زمينه
شده در اين موضوع بسيار اندك و محدود است و  هاي انجام تعداد پژوهش ،در مجموع
  .هاي اجراشده در اين زمينه كارفرمايي هستند اكثر پژوهش

  
  ها تحليل يافته

هايي  ده است و عموماً تئوريدر تحليل ونداليسم از رويكردهاي مختلفي بهره گرفته ش
اند، براي تحليل اين پديده نيز  هاي اجتماعي به كار رفته كه براي تحليل انحرافات و آسيب

هاي مطرح در اين زمينه، مدل  در ادامه ضمن مرور اجمالي تئوري. استفاده شده است
ها نيز نگاه  يطبيعتاً در مرور تئور. شود تحليلي كه اين پژوهش بر آن مبتني است ارائه مي

هايي كه نقش بيشتري در تبيين اين پديده  معطوف به مدل تحليل نهايي بوده و تئوري
  .شوند  دارند، مرور مي
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توان در دو سطح خرد و كالن مورد تجزيه و  متغيرهاي مؤثر بر پديده ونداليسم را مي
ر اثر متغيرهايي فرد ب. كنند عوامل درون فردي نقش ايفا مي ،در سطح اول. تحليل قرار داد

گيرد، احساس اجحاف و  اش نشأت مي كه بخشي از آنها از پايگاه اقتصادي و اجتماعي
 ؛زند اين موضوع به تشديد ناكامي و احساس عدم رضايت فرد دامن مي. كند هنجاري مي بي

امري كه در نهايت به تشديد تمايل فرد به رفتارهاي پرخاشگرانه، تمايل به رفتارهاي 
شوند تا فرد  همه اين عوامل باعث مي. شود جويي منجر مي ه و تقويت حس انتقامبزهكاران

  .كند در موقعيتي قرار گيرد كه احتمال و پتانسيل رفتار ونداليستي را تشديد مي
كند و احتمال وقوع  هاي اين رفتار را تشديد مي محيط خارجي جاذبه ،از سوي ديگر
هايي از تخريب  تراكم جمعيت، وجود نشانه. دده گرانه را افزايش مي يك رفتار تخريب

محيطي در گذشته، ضعف كنترل محيطي، متروكه بودن محل و ميزان ريسك انجام يك 
شوند تا فرد به انجام   عمل ونداليستي از جمله عواملي است كه در اين سطح باعث مي

  .دان شده ها ترسيم  گرانه سوق داده شود كه در ادامه اين مدل رفتار تخريب
. توان رويكرد و مدل تحليلي را برگزيد رسد كه از دو زاويه مي در مجموع به نظر مي

سطح دوم تحليل مدل مبتني بر تحليل در . رويكرد اول تحليل پديده در سطح فرد است
در اين سطح نيز متغيرها عموماً در سطح كالن و ساختاري انتخاب  .سطح جامعه است

ر كدام از سطوح تحليلي مذكور اثر و وزن خود را در واقعيت آن است كه ه. شوند مي
بخشي از تغييرات اين حوزه تحليل  ،با اين وجود بر مبناي دو مدل .تبيين اين رخداد دارند

  .شود و تبيين مي
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  مدل تحليلي عوامل مؤثر بر ونداليسم در سطح فرد - 2-3شماره  نمودار
  

  
  مدل تحليلي عوامل مؤثر بر ونداليسم در سطح متغيرهاي ساختاري - 3-3شماره  نمودار

مسيلادنو

ينوريبلرتنك تيعمجمكارت

لمعكسير ياهگنهرفهدرخ
يراكهزب

بيرختياههناشن
ندوبهكورتميلبق
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شده مرور  هاي گردآوري گونه كه عنوان شد، بر مبناي اين مدل تحليلي پژوهش همان
هايي كه در  هاي هر مبحث، يافته ها و تئوري شوند و در ادامه ضمن مروري بر نظريه مي

  .گيرند شده داخلي وجود دارند مورد اشاره قرار مي نجامهاي ا پژوهش
  

  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
از جمله متغيرهاي كليدي و مؤثري كه در تحليل بزهكاري به صورت عام مورد 

ن ابسياري از پژوهشگران و محقق. استفاده قرار گرفته است، پايگاه اقتصادي اجتماعي است
گذار و گرايش  اي تأثير ادي، اجتماعي به عنوان يك متغير زمينهنيز به رابطه ميان پايگاه اقتص

؛ 1998؛ استفنس مير، 1998؛ گلداستون، 1991هوبر، (اند  به رفتارهاي ونداليستي اشاره كرده
هاي مورد بررسي نيز تأثيرهاي اين متغير در نظر  در اغلب پژوهش). 1374محسني تبريزي، 
  .گرفته شده است

شناسي اجتماعي نقاط آلوده شهر تهران  با عنوان آسيب 1385در پژوهشي كه سال 
اند، طبقه اجتماعي خود  درصد پاسخگويان كه ساكن اين نقاط بوده 8/40انجام شده است، 

در ). 198: 1385صديق سروستاني، (اند  را پايين و متوسط رو به پايين ارزيابي كرده
شده، پايين و پايگاه  مطالعه هاي درصد وندال 8/44پايگاه اقتصادي  ،پژوهش ديگري

محسني تبريزي نيز در ). 1385زيدانيان، (درصد، متوسط بوده است  7/20اقتصادي 
گيرد كه پايگاه  پژوهشي كه در خصوص ونداليسم در شهر تهران انجام داده است، نتيجه مي

ي محسن(هاي تحت مطالعه، پايين بوده است  درصد وندال 70اجتماعي ـ اقتصادي بالغ بر 
در خصوص خشونت و پرخاشگري در  ويدر پژوهش ديگري نيز كه ). 1374تبريزي، 

از ) درصد 6/86(، منزلت شغلي بيشتر پاسخگويان يا والدين آنها است  فوتبال انجام داده
درصد آنها از نظر اجتماعي  3/68نظر اجتماعي در سطح پايين و بسيار پاييني قرار دارد و 

  ).1381محسني تبريزي، (يرند گ در طبقه پايين قرار مي
متغير پايگاه اقتصادي اجتماعي بررسي شده  ،پژوهش 5پژوهش، در  9در مجموع از 

پژوهش ارتباط معناداري ميان پايگاه اقتصادي اجتماعي و تمايالت  4است كه در 
  .ونداليستي يافت شده است
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  احساس اجحاف، ناكامي و تمايل به پرخاشگري
زمينه تحليل ونداليسم وجود دارد، توجه به نقش ناكامي در  از جمله رويكردهايي كه

يكي از . اند اين پديده است كه عوامل پسيني و پيشيني آن به اشكال گوناگوني ارائه شده
محروميت مادي ممكن است، منجر . گذار در اين زمينه محروميت مادي است عوامل تأثير

يكي از آثار . تد، نتيجه آن ناكامي استبه استيصال مادي شود و اگر چنين چيزي اتفاق اف
تواند، خواسته يا ناخواسته منجر  خشم و عصبانيت مي.  الوقوع ناكامي، خشم است محتمل

رسد،  همچنان كه به نظر مي). 106: 1385چلبي، (هاي اجتماعي شود   رفتاري به وقوع كج
وشاك، مسكن، عدم دسترسي به ابزارهاي زندگي براي رفع نيازهاي اصلي مثل غذا، پ

تواند منجر به ناكامي شود و  مي) متناسب با سطح توسعه جامعه(آموزش، بهداشت 
). همان(د نرفتاري گرد توانند منشأ بروز انواع كج هاي حاصله نيز به نوبه خود مي ناكامي

مانعي بر سر راه رسيدن به هدفي كه فرد آن را مطلوب  ،ناكامي و احساسي كه در نتيجه آن
  ).185: 1383محسني تبريزي، (آيد  پديد مي شمارد مي

اگر كاستي ابزار معيشتي، ناشي از نابرابري اجتماعي باشد، در اين صورت تبعات آن 
چرا كه بر اثر مقايسه اجتماعي، كاستي ابزار معيشتي توليد  ؛براي جامعه بيشتر خواهد بود

. كنند خشم اخالقي مي كند كه اين دو نيز توليد عدالتي مي محروميت نسبي و احساس بي
اين نوع خشم نيز ممكن است به دو شيوه ظاهر شود، يكي به صورت جرم و جنايت و 

  ).107: 1375چلبي، (ديگري به صورت اعتصاب، شورش و جرح و قتل سياسي 
كند و وضعيت  بندي مي موزر عوامل فوق را تحت عنوان عوامل انگيزشي دسته

دهد و با  فسردگي و خشم را در اين دسته قرار ميانگيزشي فرد، نظير احساس عدالت، ا
كه دو انگيزه مهم در خرابكاري را همين رويكرد احساس اجحاف و احساس ناكامي 

موزر انگيزه خرابكاري را عمدتاً در دو چيز . هستند نيز در اين دسته قرار داده است
موزر، (كار اول احساس ظلم، ستم و اجحاف و دوم احساس عدم موفقيت در  ؛داند مي

باشد، نقش احساس  به نظر موزر آنچه همواره در بررسي ونداليسم مد نظر مي). 1992
از نظر موزر مفهوم احساس اجحاف با مفهوم عدالت پيوند . اجحاف نسبت به خويش است

  ).همان(شود  شده جامعه ناشي مي نزديكي دارد و از عدم رعايت قانون و اخالقيات پذيرفته
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نظران معتقدند كه ناكامي جويي، گروهي از صاحب اكامي و ستيزهدر مورد نقش ن
اگر فردي در . شود گردد، منجر مي هميشه به ستيز كه بعضاً در قالب ونداليسم متجلي مي

نيل به هدف خود با شكست مواجه شود، ناكامي حاصل احتمال رفتارهاي ونداليستي را 
امارا دمبو و كورت لوين اين موضوع قابل در آزمايش معروف راجر باركر، ت. كند بيشتر مي

هاي جالب و  بازي آنها كودكان خردسال را با نشان دادن اتاقي پر از اسباب. مشاهده است
كودكان در پشت حائلي سيمي . ها براي بازي با آنها، ناكام كردند اجازه ندادن به بچه

بازي كنند اما به آنها دسترسي  ها بازي اميدوار و حتي متوقع بودند كه با آن اسباب. ايستادند
ها به بازي  بازي پس از انتظاري طوالني و دردناك سرانجام اجازه يافتند با اسباب. نداشتند
در اين آزمايش، گروه ديگري مستقيماً بدون اين كه ناكام شوند، اجازه يافتند با . بپردازند
يا گروه اول  امابازي پرداختند كودكان، با نشاط به  ازگروه اين . ها بازي كنند بازي اسباب

ها دسترسي پيدا كردند، با پرتاب  بازي ناكام، هنگامي كه سرانجام به اسبابگروه كودكان 
ارونسون، (ها به طرف در و ديوار و لگد مال كردن آنها واكنش نشان دادند  بازي اسباب
1382 :294.(  

رخاشگري ممكن است شيوه اعتنا به مسائل و مشكالت آن، پ اي پيچيده و بي در جامعه
جلب توجه اكثريت ساكت و  براي هاي اقليت ستمديده و محروم بارزي براي گروه

عدالتي موجد ناكامي و  بي ،طور كه ارونسون متذكر گرديده از طرفي همان. خاموش باشد
تواند معلول هر  پرخاشگري مي. شود درماندگي است و اغلب منجر به پرخاشگري مي

اگر فردي . ترين عامل در ايجاد پرخاشگري ناكامي است ندي باشد اما مهمموقعيت ناخوشاي
در نيل به هدف خود با شكست مواجه شود، ناكامي حاصل، احتمال پاسخ پرخاشگرانه او 

ناكامي خود نتيجه محروميت نيست، بلكه ). 184: 1382ارونسون، (دهد  را افزايش مي
  .داردمحروميت نسبي است كه ناكامي را به دنبال 

عدالتي  منظور از احساس اجحاف اين است كه فرد احساس كند مورد ظلم، ستم و بي
ها تحت  اين موضوع در بعضي از پژوهش). 1383محسني تبريزي، (قرار گرفته است 

احساس اجحاف در بسياري از مطالعات و . عنوان احساس تبعيض نيز آمده است
عامل مؤثري در تشديد رفتارهاي ونداليستي  هاي مطرح در حوزه ونداليسم به عنوان تئوري

كند، احساس اجحاف و پرخاشگري دو  كه موزر مطرح مي ايدر تئوري. ذكر شده است
  ).همان(اند  متغير كليدي هستند كه به عنوان تبيين پرخاشگري ذكر شده
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پژوهش به بررسي احساس اجحاف به عنوان  3هايي كه مرور شدند،  در ميان پژوهش
درصد  60ها انجام شده است، بيش از  اي كه با وندال در مصاحبه. اند تقل پرداختهمتغير مس

زيدانيان، (كنند كه در حق آنها اجحاف شده است  پاسخگويان تا حدود زيادي احساس مي
 10گيرد نيز  هايي كه اجحاف در حق آنها صورت مي در نحوه تعامل با موقعيت). 1385

درصد برخورد شديد، دعوا و  80 ،درصد اعتراض 10 و كنند اند سكوت مي درصد گفته
دهد كه  اين پژوهش نشان مي). همان(اند  خسارت فيزيكي به طرف مقابل را عنوان كرده

آميز زندگي  اي تبعيض كنند كه در جامعه شده احساس مي درصد افراد مصاحبه 40بيش از 
  .كنند مي

آموزان  وندال با ساير دانشآموزان  ديگري كه در خصوص مقايسه دانش در مطالعه 
  .كنند آموزان عادي احساس اجحاف مي ها بيش از دانش انجام شده است، وندال

  
  آموزان وندال و غير وندال مقايسه احساس اجحاف در بين دانش -4- 3جدول شماره 

  ها غير وندال هاوندال احساس اجحاف
  3/23 12 )1(خيلي كم

  4 8 )2(كم
  2/24 24 )3(متوسط

  20 12 )4(يادز
  1/12 40 )5(خيلي زياد

  4/2 48/3 نمره ميانگين
 )1376:شكرريزي(

  
بيش از  هاشود نمره ميانگين احساس اجحاف در ميان وندال طور كه مشاهده مي همان

آموزان غير وندال كمتر از حد  حد متوسط است، در حالي كه اين موضوع در ميان دانش
. هش به بررسي احساس تبعيض نيز پرداخته شده استدر همين پژو. باشد متوسط مي

  .احساس تبعيض نزديكي زيادي با احساس اجحاف دارد
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  آموزان وندال و غير وندال مقايسه احساس تبعيض در بين دانش -5- 3جدول شماره 
 

  ها غير وندال هاوندال احساس تبعيض
  1/32 16 )1(خيلي كم

  20 8 )2(كم
  2/24 24 )3(متوسط
  4 12 )4(دزيا

  3/23 40 )5(خيلي زياد
  77/2 52/3 نمره ميانگين

 )1376:شكرريزي(
  

آموزان وندال بيش از  هاي فوق احساس تبعيض نيز در بين دانش با توجه به يافته
  .اند كنند كه مورد تبعيض قرار گرفته آموزان عادي است و آنها بيشتر احساس مي دانش

ها و مشكالت اخالقي ميادين  وص ناهنجارياي كه در خص صفابخش در مطالعه
هواداران   درصد پاسخگويان انگيزه 4/25دهد كه  ورزشي انجام داده است، نشان مي

هاي شركت واحد را احساس ظلم و اجحافي  ها از آسيب رساندن به اتوبوس باشگاه
اكامي شكست و ن«در اين پژوهش اين فرضيه كه . اند كه در حق تيم آنها شده است دانسته

باشگاه مورد عالقه اگر با احساس اجحاف همراه گردد احتمال دست زدن هواداران آن 
صفابخش، (به تأييد رسيده است » كند آميز را تشديد مي به رفتارهاي خشونت  باشگاه
در بخش ديگري از اين پژوهش از هواداراني كه سابقه تخريب اموال مدرسه و يا ). 1386

درصد آنان  5/12اند، علت آن پرسيده شده است كه  يل را داشتهونداليسم در دوران تحص
ترين علت  آموزان در كالس درس يا مدرسه مهم اند كه وجود تبعيض بين دانش عنوان كرده

  ).همان(اين امر است 
هاي مسابقات ورزشي، در مطالعه ديگري كه در  احساس اجحاف در ميان وندال

پژوهش نشان . شده نيز به تأييد رسيده است  مخصوص خشونت در مسابقات فوتبال انجا
كنند  دهد كه پاسخ بسياري از تماشاچيان مسابقات فوتبال در هنگامي كه احساس مي مي

درصد  7/78. گرانه است داور مسابقه در حق تيمشان ظلم كرده است رفتارهاي تخريب
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داور حق  كه احساس كنند كه اند كه در صورتي پاسخگويان اين پژوهش عنوان كرده
 1/5ضمن آن كه  .دهند تيمشان را ضايع كرده است، عصباني شده و به داور دشنام مي

محسني (كنند  درصد عالوه بر توهين و دشنام اشيايي را نيز به درون زمين پرتاب مي
  ).1381تبريزي، رحمتي، 

انجام داده است به رابطه ميان احساس  1374محسني تبريزي در پژوهشي كه در سال 
دهد كه اين رابطه از نظر آماري معنادار   پردازد و نشان مي جحاف و تمايالت ونداليستي ميا

شده، احساس اجحاف نقش مؤثري در عمل  هاي مطالعه درصد وندال 40همچنين در . است
  ).1374محسني تبريزي، (آنها داشته است 

اجحاف در تحقيق به بررسي نقش احساس  5پژوهش مرورشده،  8در مجموع از ميان 
گرايش به رفتارهاي ونداليستي پرداخته است و در تمامي موارد اثر مثبت اين عامل بر 

  .گرانه تأييد شده است تشديد رفتارهاي تخريب
  

  ناكامي
پرخاشگري ممكن . كند ناكامي عموماً از طريق تشديد تمايالت پرخاشگرانه عمل مي

ترين عوامل آن ناكامي  يكي از مهمهاي ناخوشايند زيادي باشد اما  است معلول موقعيت
اگر فردي در نيل به هدف خود با شكست مواجه شود، ناكامي حاصل، احتمال پاسخ . است

هاي  در مدل موزر نيز ناكامي به عنوان عامل مؤثر رفتار. دهد پرخاشگرانه او را افزايش مي
هاي تلفن عمومي  جهاو با مطالعه رفتار شهروندان در ارتباط با با. پرخاشگرانه آمده است

 90هاي تلفن است و بيش از  دهد كه ناكامي يكي از عوامل مهم تخريب باجه نشان مي
زنند تحت تأثير دو عامل احساس اجحاف يا  درصد افرادي كه دست به چنين اقدامي مي

سال  10شده در  بسياري از تحقيقات انجام). 201: 1379محسني تبريزي، (اند  ناكامي بوده
  .اند ز از اين مفهوم براي تبيين آن بهره گرفتهاخير ني

اگر عدم موفقيت درسي را به عنوان شاخصي براي ناكامي مد نظر قرار دهيم، در 
ها  درصد وندال 95آموزان وندال و غير وندال پرداخته است،  پژوهشي كه به مقايسه دانش

درس  7نها در بيش از درصد آ 30اند و بيش از  سابقه تجديد شدن در مواد درسي را داشته
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 33آموزان غير وندال، تنها  اين در حالي است كه دانش .اند در يك سال تجديدي داشته
آقازاده در ). 1375شكرريزي، (اند  درصد سابقه تجديد شدن در مواد درسي را داشته

هاي آموزشي انجام داده است، رابطه ميان  اي كه در خصوص ونداليسم در محيط مطالعه
و تمايل به ونداليسم را مطرح نموده است كه اين فرضيه مورد تأييد قرار گرفته ناكامي 

  ).1387آقازاده، (است 
شده پرداخته است، مشخص  هاي بازداشت با وندال  در پژوهش ديگري كه به مصاحبه

در صورت مواجه شدن با خرابي ) درصد 24(كه حدود يك چهارم اين افراد است شده 
. زنند دهند و به آن ضربه مي واكنش بسيار منفي نشان مي...) سردكن و بتلفن، آ(ها  دستگاه

 80ماندن در زندگي و عدم موفقيت را نيز شاخصي براي ناكامي بدانيم،   اگر احساس عقب
زيدانيان، (تر از ديگران هستند  كنند كه عقب شده، احساس مي هاي مطالعه درصد وندال

1385.(  
  هاي زنداني از نظر احساس ناكامي ت وندالبررسي وضعي - 6- 3جدول شماره 

 
  درصد مقايسه خود با ديگران

  70 تر از ديگران هستمبسيار عقب
  10 تر از ديگران هستمعقب

  10 تر از ديگران هستمتا حدي عقب
  10 از وضعيت خود راضي هستم

 )1385:زيدانيان(
  

ز آنها احتمال گرايش در اين پژوهش اين فرضيه كه خرابي تأسيسات و نارضايتي ا
دهد، مطرح و تأييد شده  افراد به انجام رفتارهاي تند و صدمه زدن به آنها را افزايش مي

  ).همان(است 
. هاي ورزشي نيز صادق است گرانه در محيط تأثير احساس ناكامي بر رفتارهاي تخريب

ند و سابقه ا هايي كه از بين هواداران مسابقات ورزشي انتخاب شده درصد از وندال 36
اند، احساس ناكامي و عدم موفقيت در تحصيل را  رساني به اموال مدرسه را داشته آسيب
اند كه علل  درصد پاسخگويان نيز عنوان كرده 19. اند ترين دليل آن اقدامات دانسته مهم
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حدود يك چهارم نيز . باشد ها ناكامي تيم آنها مي هاي رفتاري در ورزشگاه وقوع ناهنجاري
ها از  ترين انگيزه هواداران باشگاه مي در مسابقات ورزشي و احساس اجحاف را مهمناكا

در اين مطالعه كه مدل اصلي آن . اند هاي شركت واحد عنوان كرده رساني به اتوبوس آسيب
بر مبناي تأثير تعاملي دو متغير احساس اجحاف و احساس ناكامي و تأثير آنها بر احساس 

سم است، ارتباط ميان احساس ناكامي و سرخوردگي بر اثر عدم خشم و در نهايت وندالي
آميز بررسي و مورد تأييد قرار  دستيابي به هدف و اقدام هواداران به رفتارهاي خشونت

هاي تحصيلي و  در پژوهش ديگري ناكامي در فعاليت). 1386صفابخش، (گرفته است 
بر گرايش فرد به رفتارهاي  آموزشي و ناكامي تيم مورد عالقه فرد تأثير قابل توجهي

  ).1381رحمتي،  و محسني تبريزي(آميز دارد  خشونت
در پژوهش محسني تبريزي در خصوص ونداليسم در شهر تهران رابطه ميان ناكامي و 

شده تحت تأثير ناكامي مرتكب  هاي مصاحبه درصد وندال 43تمايل ونداليسم تأييد شده و 
شود و متغير  شود ناكامي وارد نمي ي كه برازش ميالبته در مدل. اند چنين اعمالي شده
پور در  همچنين صباغ). 1374محسني تبريزي، (نقش بيشتري دارد  ،احساس اجحاف

و » جويي انتقام«دهد كه به ترتيب دو گزينه روحيه  فراتحليلي كه انجام داده است نشان مي
  ).1388پور،  غصبا(بيشترين تأثير را در اقدامات ونداليستي دارند » ناكامي«

  
  تمايل به پرخاشگري

. گذار در تحليل پديده ونداليسم است پرخاشگري يكي از متغيرهاي قابل توجه و تأثير
مطالعه به اين مفهوم  5پژوهشي كه مورد بررسي قرار گرفت در  9در همين خصوص از 

انه از گر مصاحبه با نوجواناني كه رفتارهاي تخريب. مختلف پرداخته شده است يبه انحا
درصد آنها به رفتارهاي پرخاشگرانه بيش  7/66دهد كه تمايل  اند، نشان مي خود نشان داده

اگر ميزان مشاجره را به عنوان شاخصي براي ). 1385زيدانيان، (از حد متوسط است 
كاري، فحاشي و يا پرت كردن  درصد آنها سابقه كتك 4/44پرخاشگري مد نظر قرار دهيم 

دهد كه  اين پژوهش همچنين نشان مي). همان(اند  خود گزارش كرده اشيا را در سابقه
و » خشونت ارزش«آميز قائل هستند و ميان  ها ارزش بيشتري براي رفتارهاي خشونت وندال

  .رفتارهاي ونداليستي رابطه معناداري وجود دارد
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ه آموزان انجام شد ها و دانش هاي وندالپژوهش ديگري كه در زمينه مقايسه ويژگي
  .اند ها ميزان بيشتري از مشاجره و دعوا را تجربه كرده دهد كه وندال  است، نشان مي

  
  آموزان وندال و غير وندال مقايسه ميزان مشاجره و دعوا در بين دانش - 7- 3جدول شماره 

 

  هاغير وندال هاوندال ميزان مشاجره و دعوا
 4/42 32 )1(خيلي كم

 8/44 44 )2(كم
  8 20 )3(زياد

 8/4 4 )4(خيلي زياد
 75/1 96/1 نمره ميانگين

 )1376شكرريزي،(
  

آموزاني كه تمايالت ونداليستي  دهند كه ميزان مشاجره ميان دانش ها نشان مي اين يافته
ها چنين رفتارهايي را  آموزان است و حدود يك چهارم وندال دارند، بيش از ساير دانش

 6/5آموزان عادي اين رقم به حدود  كه در ميان دانشحالي است  اين در .اند گزارش كرده
همچنين رابطه ميان رفتارهاي ونداليستي و ميزان پرخاشگري مورد تأييد . رسد درصد مي

دهد افرادي كه تمايالت پرخاشگرانه بيشتري دارند،  اين پژوهش نشان مي. قرار گرفته است
  .)1376شكرريزي، (احتمال بيشتري دارد كه به اين اعمال اقدام نمايند 

هاي ورزشي انجام  هايي كه در خصوص وقوع ونداليسم در ميادين و محيط در پژوهش
درصد  5/42. شده است نيز اعمال ونداليستي با پرخاشگري افراد رابطه معناداري دارند

اند كه در  افرادي كه در مسابقات ورزشي سابقه رفتارهاي ونداليستي دارند، عنوان كرده
. دهند بروز مي اطرافصباني شوند، خشم خود را با تخريب اموال و اشياي صورتي كه ع

 18درصد داد و فرياد و اعتراض و  5/14درصد پرخاشگري و درگيري با افراد ديگر،  25
اند  و خشم خود ذكر كرده  درصد نيز سكوت و در خود ريختن را شيوه بيان عصبانيت

  ).1386صفابخش، (
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  شده در مسابقات ورزشي هاي بررسي براز خشم وندالشيوه ا -8- 3جدول شماره 
 

  درصد هاگزينه
  42.5 تخريب اموال و اشيا
  25 درگيري با ديگران

  14.5 داد و فرياد و اعتراض
  18 در خود ريختن و سكوت

 )1386:صفابخش(
  

هاي فوتبال  محسني تبريزي در پژوهشي كه در زمينه خشونت در ميان هواداران باشگاه
م داده است، نشان داده است كه بين متغير سابقه دعوا، نزاع و تنش و رفتارهاي انجا

اي كه در اين خصوص طرح شده است  گرانه تماشاچيان رابطه وجود دارد و فرضيه تخريب
در پژوهش ديگري كه در سطح شهر ). 1381محسني تبريزي و رحمتي، (شود  تأييد مي

ي و تمايل به ونداليسم تأييد شده است و ضريب تهران انجام شده، رابطه ميان پرخاشگر
اين ). 1374محسني تبريزي، (باشد  مي 23/0همبستگي آن با تمايل به رفتار ونداليستي 

پور،  صباغ(رسد  انجام شده است نيز به تأييد مي 1388موضوع در پژوهشي كه در سال 
1388.(  
  

  جويي و خصومت به جامعه احساس انتقام
ها  كه در حوزه ونداليسم انجام داده است، نشان داد كه در وندال هوبر در تحقيقاتي

كه از عوامل   تحليلي يجويي و خصومت نسبت به جامعه باالست و در مدل حس انتقام
كند، عمده توجه خود را معطوف به نقش متغيرهاي  ها ترسيم مي مؤثر بر رفتار وندال

  .كند امعه ميجويي و خصومت با ج مختلف در تقويت احساس انتقام
جويي و خصومت شديدي نسبت به جامعه دارند،  ها حس انتقام اين فرضيه كه وندال

تحقيقات هوبر كه عمدتاً در . در بسياري از مطالعات ونداليسم مطرح و تأييد شده است
دهد كه  زمينه خشونت و ونداليسم در حوزه حمل و نقل عمومي اروپاست، نشان مي

ي در افراد و همچنين احساس ازخودبيگانگي آنها به تقويت احساس ناكامي و درماندگ
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شود كه اين امر در نهايت تمايل فرد به  جويي و خصومت با جامعه منجر مي حس انتقام
  ).1992هوبر، (كند  اعمال ونداليستي را تشديد مي

پژوهش محسني . است  هاي داخلي نيز بررسي شده جويي در پژوهش تأثير حس انتقام
جويي و تمايل فرد به ونداليسم رابطه وجود  دهد كه بين احساس انتقام شان ميتبريزي ن

حدود (ها  همچنين بخش قابل توجهي از وندال. شود دارد و اين فرضيه پژوهش تأييد مي
جويي و تنفر و نارضايتي از جامعه در اثر  هايي نظير انتقام تحت تأثير انگيزه) درصد 43

). 1374محسني تبريزي، (كنند  به انجام چنين اعمالي مي اجحاف و احساس ناكامي اقدام
شده در شهر تهران، حدود يك  هاي بازداشت در پژوهش فرحناز زيدانيان در مورد وندال

زيدانيان، (اند  جويي متوسط به باال بوده پاسخگويان داراي حس انتقام) درصد 20(پنجم 
تماشاچيان مسابقات فوتبال در پژوهشي كه در خصوص تمايالت پرخاشگرانه ). 1386

درصد موارد، انگيزه و هدف از اقدام به رفتارهاي تخريبي انتقام  6/37انجام شده است، در 
  ).1386صفابخش، (گرفتن عنوان شده است 
جويي و  پژوهش رابطه ميان حس انتقام 3پژوهش مرورشده،  9در مجموع از بين 

  .اند ها تأييد شده مورد نيز فرضيه و در هر سهكرده رفتارهاي ونداليستي را بررسي 
  

  هنجاري آنومي يا احساس بي
هاي اجتماعي و  رفتاري هنجاري به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر كج نقش آنومي يا بي

يك وجه هنجار . ها مورد واكاوي قرار گرفته است به تبع ونداليسم در بسياري از تئوري
وش شخص گذاشته شود و شخص آن را از اجتماعي انتظار اجتماعي است كه هرگاه بر د

هنجارهاي اجتماعي عمدتاً در دو . كند روي ميل بپذيرد، براي فرد توليد تعهد اجتماعي مي
يكي در سطح شخصيت و ديگري در  ؛كنند نقش تنظيمي خود را ايفا مي) دو طريق(سطح 

) كردن يدرون(پذيري  در نخستين سطح، هنجار در فرآيند جامعه. سطح روابط اجتماعي
بر اين . سازد دهد و جهت اجتماعي رفع نيازها را مشخص مي شخصيت فرد را شكل مي

اساس با ايجاد اختالل هنجاري و ضعف هنجاري در ابعاد مختلف، زمينه گسترش 
). 120-121: 1385چلبي، (شود  در نهايت به بروز ونداليسم منجر مي و ها ايجاد رفتاري كج
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كند كه در  به عنوان يك وضعيت فكري و ذهني تعريف مي هنجاري را احساس بي ١سيمن
د او را به حوزه نتوان هايي مي دهد كه تنها كنش آن فرد احتمال بسيار قوي و بااليي مي

  ). 150: 1383محسني تبريزي، (هدف نزديك سازند كه مورد تأييد جامعه نيستند 
هنجاري  آنومي يا بي در تعريف اول ؛هنجاري به دو معنا تعريف شده است احساس بي

بدين معنا كه . به مفهوم پريشاني آدمي در برابر قواعد و هنجارهاي اجتماعي است
دهند و  هنجارهاي اجتماعي اقتدار آمرانه و جنبه مطلوب خود را بر فرد از دست مي

هنجاري شده است،  تعريف ديگري كه از بي. بر فرد اعمال كنند  اخالقي يتوانند مديريت نمي
دهد كه در آن فرد تنها با  ا به عنوان يك وضعيت فكري و ذهني مد نظر قرار ميآن ر
احساس . كند هايي كه مورد تأييد جامعه نيستند، خود را به هدف نزديك احساس مي كنش
  .هنجاري در بسياري از مطالعات رفتارهاي بزهكارانه مطرح و بررسي شده است بي

طار به عنوان يك رفتار ونداليستي انجام پراني به ق در پژوهشي كه در خصوص سنگ
دانند كه اين كار  اند كه نوجوانان اغلب نمي درصد پاسخگويان عنوان كرده 5/18شده است، 

درصد افراد  18دهد كه حدأقل  اين موضوع نشان مي). 1374نوربخش، (نادرست است 
ه ممكن است اگرچ. شناسند كند نمي هنجار مشخصي را كه به منفي بودن عمل اشاره مي

در . براي بخش ديگري از نوجوانان اين هنجار مثبت باشد و احساس شجاعت نيز بكنند
شده دليل رفتار  هاي مصاحبه درصد وندال 20انجام شده  1375پژوهش ديگري كه در سال 

دهد هنجارهاي كالن جامعه  اند كه اين خود نشان مي خود را ابراز شجاعت عنوان كرده
  .كنند تر عمل مي گروهي قوي فراد را ندارند و هنجارهاي درونقدرت كنترل اين ا

ارزيابي (هنجاري را با نگرش مثبت نسبت به رفتارهاي ونداليستي  زيدانيان احساس بي
ها كمتر  دهد كه وندال هاي اين پژوهش نشان مي يافته. كند تعريف مي) مثبت از يك كنش

همچنين آنها ارزش . دانند پذير مي را توجيه كنند و آنها رفتارهاي خود را منفي ارزيابي مي
  ).1385زيدانيان، (آميز خود قائل هستند  بيشتري براي اعمال خشونت

هاي ورزشي انجام داده است،  هاي محيط اي كه در خصوص وندال صفابخش در مطالعه
د و راه رسيدن به يپرسد كه در صورتي كه هدفي را در زندگي داشته باش از پاسخگويان مي

اين يك موقعيت آنوميك است و پاسخ فرد  ؟ديكن هدف مسدود باشد، چه اقدامي مي
                                                                          
1-Seeman. 
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اند  ه درصد پاسخگويان عنوان كرد 5/19. هنجاري در جامعه باشد تواند نشانگر شدت بي مي
درصد نيز عنوان  5/37كنند و  كه براي رسيدن به هدف خود از راه نامشروع استفاده مي

اين پژوهش در بخش ديگري نشان . آميز متوسل خواهند شد اند كه به اعمال خشونت كرده
هاي همسال و يا تقليد از ديگر  درصد پاسخگويان براي كسب نظر گروه 16دهد كه  مي

در اين پژوهش ). 1386صفابخش، (زنند  گرانه دست مي تماشاچيان به اعمال تخريب
بر اعمال ونداليستي به ها و وسايل و تأثير آن  فرضيه وجود رابطه ميان ناسازگاري هدف

شود كه اين امر نشانگر قوت و  وارد مي 8/1رسد و در مدل رگرسيون با ضريب  تأييد مي
گروهي نسبت به هنجارهاي جامعه و ضعف هنجارهاي اجتماعي  شدت هنجارهاي درون

  .است
  

  نارضايتي اجتماعي
د تا با اعمال كوشن اند مي هايي كه ناديده گرفته شدهكند كه انسان هوبر عنوان مي

در واقع آنچه تفريح . ونداليستي خود را نشان داده و توجه ديگران را به خود جلب كنند
هوبر، (رسد فريادي از سر تنهايي و به حساب نيامدن از سوي ديگران است  به نظر مي

و ناديده گرفته شده كند بيشتر تحقير  هايي كه فرد احساس مي در موقعيت). 145: 1991
آورد، احتمال رفتار  و هوبر از آن تحت عنوان گمنامي و تحريم فرديت ياد مياست  شده

ونداليستي بيشتر است و اعمال ونداليستي در برابر سيستمي كه بيشتر كنشگر را ناديده 
هايي كه  رسد افراد و گروه همچنان كه به نظر مي. كند بيشتر است گيرد و او را تحقير مي مي

ارضايتي عميق خود را از جامعه از طريق تخريب اشياي محيطي بيشتر در حاشيه هستند ن
شود تا آنها  شان ندارند، باعث مي كنترلي بر آينده  احساس اين كه آنها هيچ. دهند نشان مي

  ).57: 1992موزر، (از طريق تخريب اشياي محيطي به دنبال ارضاي حس قدرتشان برآيند 
م داده است، به تفصيل به اين موضوع پور در پژوهشي كه در اين زمينه انجا صباغ

ترين سبب اقدامات  مهم» نارضايتي از وضع موجود«دهد كه  پردازد و نشان مي مي
و عوامل ديگري نظير » احساس ناكامي«كند كه  او عنوان مي. آيد ونداليستي به شمار مي

و » انوادهستيز با خ«، سابقه »تحصيالت اندك«، »گسيختگي نظام خانواده ازهم«، »بيكاري«
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نيز قابل توجه هستند كه در ميان تمام عوامل بروز رفتارهاي » ستيز با اولياي مدرسه«
ونداليستي موضوع نارضايتي اجتماعي بيشترين تأثير را در اقدامات ونداليستي به خود 

ترين علت و ريشه بروز  شده مهم هاي انجام اختصاص داده است و بر اساس مصاحبه
در ميان افراد وندال است كه رتبه نخست را به » هاي انباشته نارضايتي«، اقدامات ونداليستي

كند كه  ها عنوان مي پژوهشگر در ادامه بر مبناي همين يافته. خود اختصاص داده است
هاي اجتماعي در گرايش به ونداليسم بيشتر از ساير متغيرهاست  داري نارضايتي سطح معني
پور،  صباغ(رود  ل رفتارهاي ونداليستي به شمار ميالعل هاي اجتماعي علت و نارضايتي

1388.(  
  

  ها فرهنگ نقش خرده
دهند كه داراي  ساكنان شهرهاي بزرگ را افراد مختلفي تشكيل مي ،بر اساس اين تئوري

باشند و بعضي از  ها، شبكه روابط اجتماعي، عادات و هنجارهاي متفاوتي مي فرهنگ خرده
: 1995 ،١فيشر(به خشونت و رفتارهاي ونداليستي دارند ها تمايل بيشتري  فرهنگ خرده
ليسكا و (ها با كشور، منطقه، قوميت، شغل و يا نژاد ارتباط دارند  فرهنگ اين خرده). 544
رسد مناطق  در اين ميان به نظر مي. )1379به نقل از محسني تبريزي،  ،579: 1990 ،٢پائول
ارند و در آنها رفتار ونداليستي از پذيرش هاي بيشتري در اين زمينه دنشين گرايش فقير

هايي است كه از  يكي از علل بروز اين پديده اقامت در محله. بيشتري برخوردار است
معموالً اين مناطق به دليل فراهم نبودن . امنيت و شرايط مناسب زندگي برخوردار نيستند

امكانات آموزشي  هاي رسمي و غير رسمي، كمبود امكانات مناسب زندگي، فقدان كنترل
پذيري افراد، فقدان هويت اجتماعي قوي و پيوندهاي عاطفي قوي ميان ساكنان  براي جامعه

هاي متفاوت و فعال بودن افراد  ها و فرهنگ هاي مختلف با ارزش مناطق و حضور قوميت
آورد كه رفتارهاي ونداليستي هم در آن شيوع  خالفكار نوعي شيوه زندگي را به وجود مي

  .يابد و هم پذيرش بيشتري دارد ري ميبيشت

                                                                          
1-Fischer. 
2-Liska & Paul. 
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رفتاري نوعي واكنش افراطي است كه با  كند كه كج فرهنگ بزهكار تأكيد مي نظريه خرده
مناسبات فرهنگي طبقه پايين جامعه ارتباط دارد و در طي ساليان متمادي پيدايي و استمرار 

- هطبقه پايين هستند، خودببه تعبيري بخشي از افراد جامعه كه عمدتاً متعلق به . يافته است
كنند كه اين انحراف به صورت ويرانگري،  خود از برخي هنجارهاي قانوني انحراف پيدا مي

تمايل به تعلق در گروه . حمله و ضرب و شتم، زرنگي و ساير اعمال خالف است
همساالن و دستيابي به مقام و شهرت از طريق پيروي از هنجارهاي گروه دو عاملي هستند 

  .يشترين تأثير را در گرايش نوجوانان طبقه پايين داردكه ب
در پژوهش ونداليسم در شهر تهران، مشخص شد كه بين تمايل به  1374در سال 

فرهنگ بزهكار و گرايش به ونداليسم رابطه وجود دارد و ضريب همبستگي آن با  خرده
فرد به عضويت در به ميزاني كه تمايل  ،به تعبير ديگر. است 21/0تمايالت ونداليستي 

همچنين . يابد يابد، تمايل به ونداليسم نيز افزايش مي هاي بزهكار افزايش مي فرهنگ خرده
فرهنگ بزهكار، در  دهد كه كسب حيثيت، قدرت و اعتبار در گروه و خرده ها نشان مي يافته

محسني تبريزي، (درصد موارد به عنوان انگيزه رفتار ونداليستي مشخص شده است  8
1374.(  

عضويت در  ،انجام شده است 1386همچنين بر اساس نتايج پژوهشي كه در سال 
هاي آنها، گرايش افراد را به انجام رفتارهاي  هاي بزهكار و وابستگي به ارزشگروه

ها به  درصد موارد وندال 23دهد كه در  اين پژوهش نشان مي. دهد ونداليستي افزايش مي
اند كه خود مؤيد تأثير عضويت در  تخريبي زده صورت گروهي دست به انجام اعمال

هاي  در محله) درصد 30(همچنين حدود يك سوم آنها . هاي بزهكار است فرهنگ خرده
- ها در گروه درصد وندال 88دهد كه حدود  اين پژوهش نشان مي. كنند خيز زندگي مي جرم

  ).1386يان، زيدان(هاي آنها وابسته هستند  هاي بزهكاري عضويت داشته و به ارزش
فرهنگ بزهكاري در ميان هواداران مسابقات ورزشي نيز مطالعه شده  تمايل به خرده

درصد موارد ونداليستي، كسب قدرت و  6/7در اين بررسي مشخص شد كه در . است
ها در انجام اين رفتارها  اعتبار در گروه همساالن به عنوان انگيزه اصلي هواداران باشگاه

فرهنگ بزهكار و  چنين در اين پژوهش رابطه تمايل به خردههم. گزارش شده است
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رفتارهاي تخريبي تأييد و جزو متغيرهاي تبييني در مدل تحليلي پژوهش وارد 
محسني تبريزي و رحمتي نيز تأثير عضويت در گروه همساالن ). 1386صفابخش، (شود مي

به معنادار بودن ارتباط  با سابقه بزهكاري بر رفتارهاي پرخاشگرانه هواداران را بررسي و
تأثير مستقيم عضويت در  ،در مدل تحليلي پژوهش. كنند اين دو متغير اشاره مي

گزارش  16/0هاي بزهكار بر خشونت و پرخاشگري با ضريب همبستگي  فرهنگ خرده
  ).1381رحمتي،  و محسني تبريزي(شده است 

  
  تراكم جمعيت

كند كه  ليسم و تراكم جمعيت بيان ميضمن اشاره به ارتباط ميان وندا) 1991(هوبر 
ناتواني پليس در جلوگيري از رفت و آمد و حركت افراد وندال در مناطق پر جمعيت و به 

بري،  هاي مسافر هاي مزاحم نظير ترمينال طور كلي صعوبت بازبيني و كنترل مكان
ي وقوع برخي از ها و شرايط الزم را برا موقعيت ،ها و نظاير آن هاي قطار، فرودگاه ايستگاه

  .كند جرائم از جمله ونداليسم فراهم مي
متراكم بودن افراد در فضايي محدود نه تنها به سبب خستگي و تحليل رفتن مناسبات 

شود، بلكه به طور  ميان آدميان، به طور غير مستقيم به اعراض از نوع دوستي منجر مي
دهند  مختلف نشان مي هاي آزمايش. شود مستقيم موجب رفتارهاي پرخاشجويانه مي

نامهرباني كه . گردد پرخاشجويي در ميان افراد، در نتيجه تپيدگي محيط زندگي، تشديد مي
هاي مردم در نقاط  شاخص رفتار عمومي مردم شهرهاي بزرگ است، با شدت تراكم توده

آهن يا  هاي بزرگ راه به عنوان مثال در ايستگاه. مختلف، از هر جهت تناسب مستقيم دارد
  .شوند هاي بزرگ اتوبوس اين رفتارها تشديد مي ترمينال

. تواند به تشديد ونداليسم منجر شود هاي مختلف مي تراكم و كثرت جمعيت به شيوه
تراكم جمعيت ضمن كاهش امكان كنترل افراد، به فرسودگي و خرابي امكانات نيز منجر 

هر دوي اين . دگرد منجر مي هاي ونداليسم شود كه اين امر در نهايت به ازدياد نشانه مي
به باال رفتن احتمال تخريب منجر ) امكان اندك كنترل و فرسودگي محيطي(عوامل 

  .شود مي
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ها در سطح فردي  هاي مرورشده به اين دليل كه عمده اين پژوهش در بين پژوهش
كه با اين وجود آقازاده در پژوهشي . اند، به اين متغير كمتر پرداخته شده است انجام شده

هاي آموزشي انجام داده است، تأثير تراكم مدرسه را بر  در خصوص ونداليسم در محيط
ضريب همبستگي تراكم جمعيت . شود سنجد، كه رابطه آن تأييد مي گرايش به ونداليسم مي

دهد به  باشد كه اگرچه اندك است، اما نشان مي مي 08/0مدرسه و گرايش به ونداليسم 
آموزان نيز  رود، تمايالت ونداليستي در بين دانش مدرسه باالتر مي ميزاني كه تراكم جمعيتي

  ).1386آقازاده، (شود و فرصت تخريب اموال در مدارس شلوغ مهياتر است  بيشتر مي
  

  پديده گلوله برفي
هاي تخريب در يك فضا خود به صورت يك فرآيند مخرب و پيشرونده عمل  نشانه

به تخريب بيشتر بپردازد؛ همانند يك گلوله برفي كه  سازد تا كند و شخص را متمايل مي مي
  .شود به تدريج به يك بهمن بزرگ و مخرب تبديل مي

ديدن يك شيشه شكسته، بدون وجود هيچ احساس اجحافي، شخص را متمايل 
پديده . اين عمل تابع قانون جاذبه و جذابيت است. ها را بشكند سازد تا ساير شيشه مي

يك . شناسي اجتماعي، امري شناخته شده است آميز آن در روان ايتگلوله برفي و جنبه سر
صندلي چاقو خورده در اتوبوس بگذاريد، خواهيد ديد در مدت بسيار كوتاه، همه 

اين همان قانون جاذبه و جذابيت . ها آشنا خواهد شد با نيش چاقوي وندالآن هاي  صندلي
خشونت، تمايل به خشونت را  گويد ارونسون مي). 209: 1379محسني تبريزي، (است 

مشاهده رفتار ونداليستي، تمايل به رفتار . دهد و موجب خشونت است افزايش مي
تصور شود محيط، خارج از كنترل بوده و مورد كه  جاييدر . كند ونداليستي را تشديد مي
شده،  محيط تخريب. يابد ، رفتار ونداليستي به شدت افزايش ميغفلت واقع شده است

  .كند امري كه به تشديد رفتار ونداليستي كمك مي ؛دهد متروكه بودن را افزايش مياحساس 
هاي ونداليسم و تخريب محيطي يكي از متغيرهاي حائز اهميت است كه  وجود نشانه

هاي تخريب شخص را  ديدن نشانه. تحت عنوان نظريه گلوله برفي نيز مطرح شده است
اين عمل براي فرد داراي جاذبه بوده و . دازدسازد تا به تخريب بيشتر بپر متمايل مي
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همچنين تا . شناسي اجتماعي، امري شناخته شده است در روان بودن اين مسألهآميز  سرايت
  . گيرد حدودي نظريه تقليد نيز در اين بخش جاي مي

اي كه در خصوص رفتارهاي ونداليستي انجام داده است،  فرحناز زيدانيان در مطالعه
شده بر گرايش افراد به انجام اين رفتارها تأثير  كه مشاهده امكانات تخريبدهد  نشان مي

درصد  50. دهد در چنين فضاهايي افزايش ميرا گذارد و احتمال انجام اين رفتارها  مي
هاي آن  ها به نوشته اند كه هنگام مشاهده ديوارنويسي هاي مورد مطالعه عنوان كرده وندال

اند كه هنگام برخورد با  ها نيز عنوان كرده درصد وندال 70. كنند مطلبي را اضافه مي
  ).1385زيدانيان، (دهند  هاي خراب آنها را بيشتر مورد تخريب قرار مي دستگاه

هاي ورزشي انجام شده است، اين  در پژوهشي كه در خصوص ونداليسم در محيط
ه احتمال فرضيه كه كهنگي، فرسودگي و كثيفي تأسيسات و اموال عمومي در ورزشگا

االت اين ؤاز جمله س. دهد، تأييد شده است دست زدن به رفتارهاي تخريبي را افزايش مي
از بين افرادي كه چنين . پژوهش مطالعه سابقه ونداليستي فرد در محيط مدرسه است

ترين  درصد كهنگي، خرابي و فرسودگي وسايل مدرسه را مهم 8/16اند،  اي داشته سابقه
هاي مسابقات ورزشي،  درصد وندال 7/14همچنان كه . اند وان كردهدليل و علت خود عن

  ).1386صفابخش، (اند  علل تخريب تأسيسات ورزشي را فرسوده بودن آنها عنوان كرده
  

  1محيطي نارسايي
اگر كنشگر از رسيدن به يك هدف معين باز بماند و اين امر را به يك شيء محيطي 

ه عنوان يك مانع عمل كرده است، احساس ناكامي ارجاع دهد و احساس كند كه آن شيء ب
تجربه خواهد شد و احتماالً نتيجه چنين فرآيندي كنش پرخاشگرانه عليه آن شيء محيطي 

كند و مانع  تخريب تلفن هنگامي كه كار نمي ،به عنوان نمونه). 57: 1992موزر، (است 
در برخي از . شود ير ميهايي است كه با اين رويكرد تفس شود يكي از حالت تماس شما مي

  .هاي داخلي اين موضوع تحت عنوان نارضايتي سنجيده شده است پژوهش
در بحث تئوريك فرض  .ها مطرح شده است موضوع نارضايتي به دو شكل در پژوهش

بر اين است كه نارضايتي از جامعه در ابعاد مختلف آن تمايالت ونداليستي را تشديد 
                                                                          
1-Environmental inadequacy. 
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ها  اما تعدادي از پژوهش ؛ها بررسي شده است ز پژوهشاين امر در تعدادي ا. كند مي
شده عنوان  نارضايتي را به عنوان نارضايتي از وضعيت محيطي يا تجهيزات و امكانات ارائه

به عنوان نمونه نارضايتي از . اند اند و در شكل محدودتري به بررسي آن پرداخته كرده
در ادامه هر دو . خريب آنها بپردازندشود كه افراد به ت هاي شركت واحد باعث مي اتوبوس

البته نارضايتي محيطي اگر زياد باشد به تدريج به . گيرد گروه متغير مورد بحث قرار مي
  .شود يافته منجر مي نارضايتي تعميم

محسني تبريزي اين موضوع را تحت عنوان رضايت از زندگي مورد سنجش قرار داده 
ر و تمايالت ونداليستي معنادار است و به ميزاني كه دهد كه رابطه بين اين متغي و نشان مي

ضريب همبستگي . يابد جويي فرد كاهش مي رضايت از زندگي افزايش يابد، حس انتقام
دهد حس  باشد كه نشان مي مي - 27/0جويي در اين مطالعه  ميان رضايت از زندگي و انتقام

  ).1374محسني تبريزي، (دهد  جويي تمايل به رفتارهاي ونداليستي را افزايش مي انتقام
پراني به قطار در مناطق  همچنين در پژوهش ديگري كه در خصوص موضوع سنگ

اند كه فقر و كمبود  درصد پاسخگويان گفته 22جنوبي شهر تهران انجام شده است، 
شود به  ها تفريحي و سرگرمي كه موجب نارضايتي افراد ساكن در اين مناطق مي محيط

اي كه در  شكرريزي نيز در مطالعه). 1374نوربخش، (زند  ي دامن ميگسترش چنين اعمال
ها  دهد كه وندال خصوص رفتارهاي ونداليستي در مدارس انجام داده است، نشان مي

درصد آنها به چنين  56نارضايتي بيشتري از وضع موجود در مدارس دارند و حدود 
از آموزگاران مدرسه نيز بيشتر است همچنين ميزان نارضايتي آنها . اند موضوعي اشاره كرده

  ).1376شكرريزي، (
 68دهند كه حدود  ها نشان مي هاي ورزشي نيز يافته در خصوص ونداليسم در محيط

ها از وضعيت كادر مديريتي و آموزشي ناراضي هستند، در حالي كه اين  درصد وندال
ميان رضايت از كادر و رابطه . رسد درصد مي 56آموزان غير وندال به  نسبت در ميان دانش

شكرريزي، (مديريت آموزشي مدرسه و تأثير آن بر اعمال ونداليستي نيز تأييد شده است 
هاي آموزشي نيز رضايت از  در پژوهش آقازاده در خصوص ونداليسم در محيط). 1376

رابطه معكوسي را با ) -16/0با ضريب همبستگي (امكانات رفاهي، بهداشتي و ورزشي 
رود، تمايالت  به تعبيري هرچه رضايت باالتر مي. دهد داليستي نشان ميتمايالت ون
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آموزان بيشتر  گرانه دانش يابد و با افزايش نارضايتي اعمال تخريب ونداليستي كاهش مي
دهد كه ارزيابي مثبت و رضايت از محيط اجتماعي مدرسه  اين پژوهش نشان مي. شود مي

آموزان به تخريب و  اي معكوس با گرايش دانش طهراب) مديريت مدرسه و جو حاكم بر آن(
در مجموع هرچه رضايت از جو اجتماعي موجود در مدرسه . تخريبي دارد هايرفتار

  ).1386آقازاده، (تر باشد، بيشتر شاهد رفتارهاي تخريبي كنشگران خواهيم بود  نامطلوب
گرايش افراد به  دهد كه نارضايتي از تأسيسات عمومي، زيدانيان در پژوهشي نشان مي

هاي عميق  اين پژوهش كه به روش مصاحبه. كند انجام رفتارهاي ونداليستي را تشديد مي
، باشد تر ها نامطلوب دهد كه هرچه زندگي وندال ها انجام شده است نشان مي با وندال

همچنين نارضايتي از والدين و تصوير منفي از . تمايالت ونداليستي آنها نيز بيشتر است
  ).1376زيدانيان، (، بيشترين نقش را در اين خصوص دارد آنها

درصد علل  8/16اند،  از ميان افرادي كه در مدرسه سابقه اعمال ونداليستي داشته
درصد  5/15. اند تخريب اموال مدرسه را خرابي اين وسايل و نارضايتي از آنها عنوان كرده

ترين علت  ت رفاهي ورزشگاه را مهماز هواداران مسابقات ورزشي نيز نارضايتي از تسهيال
دهد كه ناكارآمدي تأسيسات و امكانات  اين پژوهش نشان مي. اند اقدامات خود عنوان كرده

صفابخش، (دهد  زدن به رفتارهاي تخريبي را افزايش مي ها، احتمال دست در ورزشگاه
خاشگرانه همچنين در اين پژوهش رابطه ميان رضايت از امكانات و رفتارهاي پر). 1386

به  ديگر، به تعبير. در مدل تبييني قرار دارد -175/0ورزشي تأييد شده است و با ضريب 
يابد  يابد، تمايل به تخريب كاهش مي ميزاني كه رضايت از امكانات ورزشي افزايش مي

  ).1381محسني تبريزي و رحمتي، (
  

  شرايط و وضعيت مكان يا شيء
خاص احتمال بروز رفتار ونداليستي را بيشتر  هاي ها و وضعيت برخي شرايط، موقعيت

هاي فاقد پليس، اماكن مخروبه و متروكه،  نشين، مكان هاي مناطق فقير مثالً خيابان. كند مي
هايي كه سابقه ونداليسم در  هاي خالي و مكان هاي تاريك و خلوت، خانه ها و خيابان كوچه

بيشتر  ،اند ها مورد تخريب قرار گرفته دالآنها بوده و يا اشيا و موضوعاتي كه قبالً توسط ون
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در مجموع هيأت، موقعيت، وضعيت، خصوصيت و كيفيت . در معرض ونداليسم قرار دارند
اشيا، وسايل، اماكن و منطقه در انتخاب هدف و موضوع مورد تخريب دخيل است 

 ها و وسايل نيز در اين بخش جاي عوامل مربوط به خود دستگاه). 7: 1991كالرك، (
انگيزد و فرد را به تخريب تلفن  تلفن خراب، احساس اجحاف شخص را بر مي ؛دنگير مي
در اين دسته قرار  نيز اند كننده رسند و ناراحت هايي كه دير مي تخريب اتوبوس. دارد مي وا
  .گيرد مي

  
  نقش لذت و تفريح

در تمركز بر لذت دروني به عنوان يك عامل اصلي در اقدامات ونداليستي بيشتر 
چارچوب ونداليسم عمومي خصوصاً ونداليسم معطوف به نوجوانان و جوانان قابل استفاده 

كنند كه  ر و كلينارد نيز در بياني مشابه عنوان مييمي). 36: 1996گلداشتاين، (است 
آنها . دهند، بدون اين كه بدانند اين عمل جرم است ونداليسم را اغلب جوانان انجام مي

دانند و اين واقعيت كه اغلب در حين اعمال ونداليستي  و مزاح مي اعمال خود را شوخي
كنند و بزهكار  كند كه آنها شيطنت مي شود، اين مفهوم را تقويت مي چيزي دزديده نمي

انگيز و در واقع اعتراضي در  تخريب اموال براي آنها به منزله تفريح است و هيجان. نيستند
اند و اعتراضي به موقعيت مبهم در ساختار اجتماعي  شده  هايي كه مبهم تعريف مقابل نقش

  ).208: 1989و كلينارد،  ريمي(است 
دهد كه  پور در پژوهشي كه در اين خصوص انجام داده است نشان مي صباغ

به عنوان شرايط دوره  از آن كه او» تفريح، سرگرمي و بازي«و در نهايت » طلبي هيجان«
گذار اين حوزه  كند يكي از عوامل مهم و تأثير ميهاي خاص نسلي ياد  جواني و موقعيت

  ).1388پور،  صباغ(است 
  

  كنترل بيروني
تواند در كنترل  وجود كنترل بيروني در كنترل بزهكاري نقش مؤثري دارد و مي

ها عمدتاً دو تعريف از كنترل  در پژوهش. گرانه نيز نقش مهمي ايفا كند رفتارهاي تخريب
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حفاظت از اشيا و  برايهاي محيطي  تعريف اول ناظر به كنترل .اجتماعي ارائه شده است
هاي  اما تعريف دوم ناظر به كنترل...). مانند وجود پليس، نگهبان، حصار و(اموال است 

گرانه  تواند به كاهش رفتارهاي تخريب اجتماعي و به خصوص خانواده بر فرد است كه مي
  .بيانجامد

آموزان شهر تهران انجام  ليسم در ميان دانشآقازاده در پژوهشي كه در خصوص وندا
گرانه  دهد كه كنترل اجتماعي تأثير منفي بر رفتارهاي تخريب داده است، نشان مي

ضريب . دهد آموزان را كاهش مي آموزان دارد و احتمال رفتار ونداليستي دانش دانش
همچنين در ). 1386آقازاده، (باشد  مي -19/0همبستگي اين متغير با تمايالت ونداليستي 

  درصد از پاسخگويان ضعف 25پراني به قطار انجام شده است،  پژوهشي كه در مورد سنگ
اند  پراني به قطار عنوان كرده هاي اجتماعي را از جمله علل و انگيزه سنگ كننده كنترل

  ).1374نوربخش، (
اي كه محسني تبريزي و رحمتي در خصوص رفتارهاي پرخاشگرانه  در مطالعه

اند، ميزان كنترل و نظارت خانواده از طريق كاهش  داران مسابقات ورزشي انجام دادههوا
هاي فرد، با كاهش خشونت و پرخاشگري در مسابقات ورزشي ارتباط دارد  تنش و ناكامي

زيدانيان نيز در پژوهشي كه انجام داده است، نشان ). 1381رحمتي،  و محسني تبريزي(
 20شوند، تنها  هاي اصالح و تربيت نگهداري مي كه در كانونهايي  دهد از ميان وندال مي

اند كه بر وضعيت تحصيلي و يا نحوه معاشرت آنها از سوي سرپرست  درصد عنوان كرده
هاي اجتماعي است  گيرد كه اين امر نيز نشانگر ضعف كنترل خانواده نظارت صورت مي

  ).1385زيدانيان، (
  
  گيري نتيجه

هاي اجتماعي است كه به خصوص در جوامع مدرن ظهور و  ونداليسم يكي از آسيب
دهد كه ونداليسم در شهر تهران روند افزايشي  شده نشان مي آمار ثبت. بروز بيشتري دارد

در كل مسيرهاي (شده قطار  هاي شكسته  به عنوان نمونه شاخص شيشه. داشته است
. افزايش يافته است 1386واحد در سال  133به  1377واحد در سال  100از ) آهن راه
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ميليون تومان در سال  23هاي وارده به سازمان اتوبوسراني از  همچنين ميزان خسارت
افزايش يافته است كه البته هنگامي كه اين  1386ميليون تومان در سال  300به  1374

ها تعديل شد، شاخص خسارت به سازمان  شاخص با توجه به نرخ تورم طي اين سال
ها  همچنين يافته. رسيده است 1386تا  1374هاي  طي سال 208به  100اتوبوسراني از 

مورد تخريب يا سرقت در حوزه  13633در مجموع  1386دهند كه در سال  نشان مي
  .هاي همگاني ثبت شده است مخابرات و تلفن

توان گفت كه رفتارهاي ونداليستي در شهر تهران عمدتاً محصول شكاف  مي كلدر 
ها افرادي از طبقات پايين جامعه هستند كه احساس اجحاف،  وندال طبقاتي هستند و

. جويي در ميان آنان افزايش يابد شود كه حس انتقام ناكامي، نارضايتي در آنها باعث مي
گرانه  جويي و رفتارهاي پرخاشگرانه چيزي نيست جز تمايالت تخريب تركيب حس انتقام

هاي  از سوي ديگر برخي متغيرها و ويژگي. شود كه متوجه اموال و امكانات عمومي مي
هاي محيطي، تراكم جمعيت و وجود عالئم  محيط بيروني مانند ضعف در كنترل

شود كه گستره بيشتري از اين  زند و باعث مي شده به گسترش اين پديده دامن مي تخريب
  .اعمال را شاهد باشيم

ورد بررسي نگاه به هاي م دهد كه در اغلب سازمان مطالعه صورت گرفته نشان مي
هايي كه ناشي از رفتار  يافته نبوده و لذا اغلب هزينه خسارت ونداليسم علمي و سازمان

شود و  هاي جاري مربوط به تعمير و نگهداري قلمداد مي هاست در زمره هزينه وندال
هاي ناشي از  سيستم يا ساختار مشخصي براي ثبت و ضبط اطالعات مربوط به خسارت

اي بسيار اندكي در اين  همچنين فعاليت مطالعاتي و پژوهشي حرفه. ود نداردونداليسم وج
خصوص تعريف و اجرا شده است و به جز مطالعاتي كه سازمان تربيت بدني با هدف 

يك از  بررسي داليل و عوامل رفتارهاي آشوبگرانه تماشاچيان داشته است، تقريباً هيچ
  .اند شتهها مطالعاتي جدي در اين خصوص ندا سازمان
شده از پايگاه  هاي مطالعه دهد كه عمده وندال شده نشان مي هاي انجام هاي پژوهش يافته

بر اساس يكي از مطالعاتي كه در اين . اقتصادي و اجتماعي پاييني برخوردار هستند
هاي تحت مطالعه پايگاه اقتصادي ـ  درصد وندال 70خصوص صورت گرفته است بالغ بر 

ها  دهند كه وندال شده نشان مي هاي مطالعات انجام همچنين يافته. رنداجتماعي پاييني دا
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كنند و اين تصور را دارند كه بيشتر مورد تبعيض قرار  احساس اجحاف بيشتري مي
ها نشان  ها با غير وندال مقايسه احساس اجحاف و يا احساس تبعيض وندال. اند گرفته
مطالعه، احساس  5در مجموع . كنند ي ميدهد كه افراد غير وندال احساس اجحاف كمتر مي

 5و نكته جالب اين است كه در هر  گرفتهاجحاف به عنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار 
  .مطالعه نقش احساس اجحاف در رفتارهاي ونداليستي ثابت شده است
كه مطالعات  است  تمايل به رفتارهاي پرخاشگرانه نيز از جمله متغيرهاي كليدي

اند و افرادي كه تمايالت  تأييد كرده آن با رفتارهاي ونداليستيرا رابطه  شده انجام
در . پرخاشگرانه بيشتري دارند احتمال بيشتري دارد كه به اين اعمال اقدام نمايند

هايي كه سازمان تربيت بدني انجام داده است نيز تأثير اعمال پرخاشگرانه بر اعمال  پژوهش
شده تأثير احساس ناكامي بر  هاي انجام چنين پژوهشهم. ونداليستي تأييد شده است

اند و به ميزاني كه فرد احساس  هاي ورزشي را تأييد كرده گرانه در محيط رفتارها تخريب
همچنين مرور . يابد ناكامي بيشتري بكند، احتمال اقدام به چنين رفتارهايي در او افزايش مي

جويي و خصومت شديدي  حس انتقام ها دهد كه وندال شده نشان مي هاي انجام پژوهش
جويي اقدام به  ها تحت تأثير انگيزه انتقامآننسبت به جامعه دارند و درصد قابل توجهي از 

نارضايتي اجتماعي نيز در انجام اعمال ونداليستي تأثير  ،از ديگر سو. كنند چنين اعمالي مي
ش حائز اهميتي در شده، نق  بسزايي دارد و به خصوص در تركيب با عوامل پيش گفته

  .كند تبيين اعمال ونداليستي ايفا مي
حل كليدي كاهش  توان گفت كه راه در مجموع و با توجه به اطالعات فوق مي
ترين آنها كاهش شكاف  شود كه مهم رفتارهاي ونداليستي در سطوح كالن تعريف مي

يرهايي در طور كه عنوان شد ريشه اصلي چنين متغ همان .طبقاتي و رفع محروميت است
جامعه ايران احساس تبعيض و اجحاف است كه با تشديد عالئم ناشي از شكاف طبقاتي و 

  .كنند دو قطبي شدن جامعه، اين رفتارها نيز بروز و ظهور بيشتري پيدا مي
باشد  ضعف در حوزه آمار و اطالعات از جمله خألهاي جدي در بررسي اين پديده مي

رسد الزم است سيستم مشخصي  به نظر مي. سازد وار ميو تحليل اين پديده را بسيار دش
هاي ونداليستي به  آوري و ثبت اطالعات وجود داشته باشد و اطالعات تخريب براي جمع

الزمه اين اقدام در . تفكيك مناطق مختلف شهري حدأكثر به صورت ساليانه توليد شود
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و ضبط مستمر اين  ها و تشكيل يك بانك اطالعاتي براي ثبت ابتدا استخراج شاخص
ها عمدتاً به  شود كه پژوهش فقدان اين آمار و اطالعات انباشتي، باعث مي. استاطالعات 

همچنان كه مسئوالن  ها و روند آن انجام شوند،  شكل مقطعي و بدون توجه به واقعيت
ربط نيز به دليل فقدان اين اطالعات قادر به تشخيص اهميت موضوع و سياستگذاري  ذي

  .ر اين خصوص نخواهند بودمؤثر د
هاي قبلي نقش بسزايي  كنترل برخي متغيرهاي محيطي مانند از بين بردن عالئم تخريب

واقعيت آن است كه وجود عالئمي از رفتارهاي . در كاهش رفتارهاي ونداليستي دارد
هاي شكسته  شده، شيشه يا چراغ خطي ونداليستي مانند يك تلفن خراب، ديوارهاي خط

از اين رو ضروري است . شود كه چنين رفتارهايي به شكل معناداري افزايش يابد باعث مي
تا نهادهاي فعال در اين حيطه اقدامات جدي با هدف كنترل گسترش عالئم ناشي از 

به شدت از ، شده در اسرع وقت هاي انجام تعمير و ترميم خرابي. ونداليسم انجام دهند
  .كاهد احتمال تكرار اين رفتارها مي
هاي محيطي به خصوص در اماكني كه احتمال وقوع چنين  تشديد و تقويت كنترل

هاي بيروني آخرين حلقه برخورد با اين  اگرچه كنترل. رفتارهايي وجود دارد ضروري است
هاي زيربنايي  پديده است، اما شرايط اجتماعي موجود در جامعه و احتمال تحقق سياست

ورت توجه به اين اقدامات در كنار كنترل گسترش هاي اجتماعي، ضر براي كنترل آسيب
تأكيد بر وجود . سازد ظهور و بروز عالئم ونداليسم در سطح شهر را ضروري مي

ها از  يافتن و شناختن وندال ها و اقداماتي چون اين نظارت ترويجو هاي بيروني  نظارت
ها  داف وندالشده و مخفي و همچنين كنترل محدود برخي از اه هاي نصب طريق دوربين

كه اعمال ونداليستي فرد  به وجود آوردتواند، اين فضاي ذهني را  در مناطق مختلف مي
گرانه  اي در كنترل رفتارهاي تخريب قابل رديابي و پيگيري است و همين امر نقش بازدارنده

شود به طرق مختلف اين احساس به شهروندان منتقل شود كه  پيشنهاد مي. خواهد داشت
اين امر به . گرانه، آنها قابل رديابي و شناسايي هستند انجام رفتارهاي تخريب در صورت

  .اي دارد باالست ضرورت ويژه هاخصوص در مناطقي كه احتمال رفتار ونداليستي در آن
ابعاد اين پديده  ارساني در خصوص پديده ونداليسم و آشنا ساختن شهروندان ب اطالع

چنين اقداماتي به . تواند مؤثر باشد مخرب آن مي و همچنين تأكيد بر تبعات منفي و
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. شود گرانه آنها مي خصوص با افزايش فشار هنجاري بر شهروندان مانع از اقدامات تخريب
هاي تلويزيوني نسبت به معرفي  شود تا از طريق بروشورها و برنامه بر اين مبنا پيشنهاد مي

همچنين تدوين، تكميل و . اقدام شودها  اين پديده و ارائه يك چهره نامطلوب از وندال
تواند نقش قابل توجهي در  گرانه مي تصحيح قوانين موجود در زمينه رفتارهاي تخريب

هاي قانوني بسياري در اين زمينه  در حال حاضر خأل. داشته باشدونداليسم كنترل پديده 
اين جرائم خصوصي به  اًوجود دارد و عمدتاً تحت عنوان خسارت به اموال عمومي و بعض

اما در مجموع قوانين موجود در اين خصوص چندان سختگيرانه نبوده و  ؛شود رسيدگي مي
  .ها وجود دارد استفاده افراد از اين خأل امكان سوء
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  مقدمه
تواند  هاي اجتماعي است كه وجود آن در سطح جامعه مي گري از جمله آسيب يتكد

يان معموالً در مسيرهاي انحرافي ديگري متكد. بعات منفي زيادي را به همراه داشته باشدت
شود و فعاليت  امري كه خود به تشديد معضالت ديگر جامعه منجر مي ؛گذارند نيز قدم مي

منظره هزاران متكدي كه با ارائه . كند آنها راه را براي هنجارشكني هرچه بيشتر باز مي
شوند، دالّ بر  زخمي و يا با ذلت در گوشه و كنار شهر پديدار مي و افتاده ارك هاي از اندام

شيوع . فقر، زوال منابع انساني و همه نوع آمادگي در راه تكوين و بسط انواع جرائم است
اي از  دهد و چهره گري در سطح جامعه احساس فقر و تباهي جامعه را گسترش مي تكدي

 ؛البته الزاماً اين حس با واقعيت تطابق ندارد. دهد نشان ميها، فقر و بدبختي را  محروميت
مسأله  .باشدمي زا اما نفس شيوع چنين احساسي حتي غير واقعي براي جامعه مضر و آسيب

شايع شدن پديده . ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، رواج اين فرهنگ است
شدت هنجارهاي اجتماعي در  تواند به شكستن قبح مسأله منجر شود و از گري مي تكدي

رواج . تواند تبعات منفي بيشتري نيز به همراه داشته باشد اين زمينه بكاهد كه اين امر مي
هايي كه از  هاي بيروني و سياست شود تا حتي اگر با افزايش كنترل چنين فرهنگي باعث مي

ته شدن از شود، براي مدتي كاهش يابد، به محض كاس ربط اتخاذ مي هاي ذي سوي ارگان
  .ها مجدداً مسأله ظهور پيدا كند و به سرعت رشد نمايد شدت حساسيتها و كنترل
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جداي از نكات فوق، شيوع و گسترش اين پديده در تهران به عنوان پايتخت كشور، 
پايتخت هر كشوري نماد آن كشور . دهد تر و قابل توجهي به اين پديده مي ابعاد جدي

تواند  ماعي كه ظهور و بروز عيني در سطح جامعه دارند مياست و پررنگ شدن مسائل اجت
  .تصوير نابهنجاري از جامعه را تقويت كند

شود  ها ديده مي آمار و ارقام متكديان شهر تهران و شواهدي كه در معابر و خيابان
مطابق آماري كه از . كنند حاكي از آن است كه افراد زيادي با اين روش امرار معاش مي

هاي اجتماعي شهرداري تهران بيان شده است، تنها در چهار ماه اول  كل آسيبسوي مدير 
). 85آفتاب، دوم مهرماه (اند  آوري شده متكدي از سطح شهر جمع 4877، 1385سال 

شده كه توسط ستادهاي استاني به وزارت كشور ارسال  آوري همچنين آمار متكديان جمع
متكدي پرسشنامه اطالعات  22.938اي بر 1379دهد كه در سال  شده است، نشان مي

 28براي  1380شده در سال  آوري همچنين آمار متكديان جمع. شخصي تكميل شده است
نفر بوده است كه بخش قابل توجهي از آنان مرد هستند  17.279استان كشور تعداد 

 ؛دهد اين آمار به خوبي تعداد قابل توجه متكديان را نشان مي). 213: 1381حاجيان مطلق، (
  .تواند نمايانگر سيستم اجتماعي ـ اقتصادي معيوب جامعه باشد امري كه مي

گري، باعث شده است كه زمينه ورود افراد و  آور بودن تكدي سود ،از سوي ديگر
در جريان برخورد با متكديان شهر تهران در سال . باندهاي سودجو به اين عرصه فراهم آيد

دهد كه  نيز نشان مي 1374آمارگيري سال . تگير شدندچندين سرباند شناسايي و دس 1386
پژوهش (يافته مرتبط هستند  درصد متكديان شهر تهران با باندهاي سازمان 75بيش از 

يس كميسيون فرهنگي اجتماعي ئدر همين زمينه ر). 1374آماري متكديان شهر تهران، 
ته در ارتباط هستند بيش از ياف هاي سازمان كه با گروهرا شوراي شهر تهران آمار متكدياني 

از . كند كه حقوق آنها بسيار باالتر از كارمندان دولت است درصد متكديان عنوان مي 90
گري پوشش مناسبي براي انجام ساير  اين امر را نبايد ناديده گرفت كه تكدي ،سوي ديگر

گيري از  با بهرهكند و بسياري از مجرمان و بزهكاران  هاي بزهكارانه را نيز فراهم مي فعاليت
امري كه در نهايت  ؛هاي خود ايجاد نمايند كنند تا پوششي براي فعاليت اين روش سعي مي

  .انجامد به گسترش انحرافات اجتماعي و ناامني در سطح شهر مي
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گري جرم است و  قانون مجازات اسالمي تكدي 216و  215همچنين بر اساس مواد 
يا كودكان و افراد ديگر را وادار به اين عمل شوند  افرادي كه مرتكب اين اعمال مي

گري را  قانون به صراحت تكدي. شوند كنند، از يك ماه تا دو سال به حبس محكوم مي مي
ربط را  هاي ذي ، دستگاه1378اي در سال  جرم دانسته و شوراي عالي اداري نيز طي مصوبه

   .موظف به ساماندهي اين آسيب اجتماعي كرده است
گري در سطح شهر تهران، بررسي و تحليل  رسد گسترش تكدي به نظر مي ،در مجموع

با همين رويكرد، در اين فصل ضمن ارائه توصيفي از . سازد اين پديده را ضروري مي
سال گذشته بر مبناي  10گري در سطح شهر تهران، روند اين پديده طي  وضعيت تكدي

  .شود شده واكاوي و بررسي مي هاي انجام ها و پژوهش داده
  

  تعريف مفهومي
يعني غذا، پوشاك  دنيازهاي طبيعي خو، شود كه فرد يندي اطالق ميآگري به فر تكدي

هاي گوناگون طلب كند  و احياناً مسكن را با جلب ترحم ديگران با مطالبه مستقيم و يا راه
گري را يك فعاليت  گيلمور نيز تكدي). 225: 1383حاجيان، (و درصدد تأمين آن برآيد 

دهد، هرچند كه توانايي  كردن ترجيح مي داند كه فرد در آن گدايي را به كار يافته مي ازمانس
داند كه شخص  آقاجاني گدايي را عملي مي). 16: 1380فتحي، (كاركردن را داشته باشد 

بدون داشتن استحقاق و شايستگي واقعي، وجه يا كمك غير نقدي از ديگري تقاضا 
عمل تكدي تحت پوشش اعمال ديگري مانند فروشندگي يا گاهي اوقات نيز . كند مي

 ،در مجموع). 17: 1386، به نقل از منتظرقائم، 1353آقاجاني، (گيرد  دستفروشي انجام مي
، درخواست از مردم در يگونه ضابطه اقتصاد درخواست كمك و اعانه از ديگران بدون هيچ

ن شئون انساني و اجتماعي و دريافت مأل عام به منظور رفع نيازهاي مادي با زير پا گذاشت
ترين تعاريفي هستند كه براي اين پديده  كمك از مردم در مأل عام از افراد غير آشنا، عام

از مردم درخواست ) غالباً پول(بر اين اساس متكدي فردي است كه متاعي. اند استفاده شده
متكدي . وي ندارند كند، حال آن كه اعضاي جامعه، مسئوليتي حقوقي در تأمين معاش مي

هاي مقبول اجتماعي سعي دارد به هدف خويش  سربار جامعه است و بدون توسل به شيوه
  .كه همانا تأمين روزي است دست يابد
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گيرد كه  هاي مختلف صورت مي هاي گوناگوني دارد و به روش تكدي در ايران مصداق
فرهنگي كه فرد در آن ها به تناسب شهرها، فصول مختلف، محيط و  اين مصاديق و شيوه

توان متكديان را برحسب معيارهاي مختلف  مي همچنين. كند متفاوت است زندگي مي
الزم است كه شناخت مناسبي نيز  گري تكديرسد براي فهم  بندي كرد كه به نظر مي دسته

  .از آن داشت
  

  هاي آنها بندي متكديان برحسب ويژگي دسته -1-4شماره  نمودار

  

  متكدي مهاجر 
كسي است كه بر اثر عوامل و حوادث طبيعي يا اجتماعي، خانه و كاشانه خود را رها 

گيرد كه قادر به تأمين معاش خود  قرار مي ييدر طبقه فقرا وشود  كند و درمانده مي مي
هستند و تبعه آواره كه ناظر به مهاجران داخلي  هتوان آنها را به دو دست معموالً مي .نيستند

  .بندي كرد بيگانه دسته
  

  متكديان تيمي
پردازند و در  اي و زير نظر يك كارفرما به فعاليت مي هاي حرفه تيم  افرادي كه در قالب

بعضاً . كنند مقابل، مزد نقدي يا هزينه معاش اعم از خوراك، پوشاك و سرپناه دريافت مي
در مواردي به رغم ميل باطني و با اجبار توان آنها را متكدي اجير ناميد و يا آن كه  مي

  .زنند سرپرستشان دست به اين فعاليت مي
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  فقرا
كساني هستند كه به رغم توانايي جسمي، به دليل بيكاري يا نداشتن درآمد كافي قادر 

گري به تأمين  كنند از طريق تكدي به تأمين حدأقل نيازهاي معيشتي خود نيستند و سعي مي
  .شان بپردازند و خانوادهنيازهاي اوليه خود 

  
  معلوالن

افرادي هستند كه به دليل انواع ناتواني جسمي و ذهني از قبيل سالمندي، معلوليت و يا 
شوند زندگي  در نتيجه مجبور مي ؛بيماري رواني قادر به انجام فعاليت يا كار درآمدزا نيستند

  .خود را از طريق تكدي تأمين كنند
  
  ها ها و غربتي كولي

گردي شيوه زندگي آنهاست و اين شيوه زندگي، از نظر فرهنگي  هستند كه دوره كساني
  .پذيرفته شده و به طور سنتي در ميان آنان شايع شده است

  
  تكدي به عنوان يك فعاليت پوششي

كساني هستند كه هدف اصلي آنها انجام ساير اعمال مجرمانه و بزهكارانه مانند توزيع 
است و از تكدي به عنوان پوششي براي فراهم ... فحشا و و قاچاق مواد مخدر، سرقت،

  .كنند آوردن زمينه فعاليت انحرافي ديگرشان استفاده مي
  
  گري و كودكان خياباني تكدي

دهند كه بر اساس  سال تشكيل مي 18معموالً گروه وسيعي از متكديان را كودكان زير 
از . شوند باني محسوب مينامه حقوق كودك و تعريف يونيسف جزو كودكان خيا پيمان

سال  18آوري و ساماندهي آنها با گروه متكديان باالي  آنجا كه چگونگي شناسايي، جمع
ريزي و همچنين توجه و حساسيت خاص است  كامالً متفاوت است نيازمند برنامه

البته در اينجا الزم است به اين نكته اشاره شود كه الزاماً كودك ). 194: 1383حاجيان، (
هاي مختلفي قرار  توان در دسته باني به معناي متكدي نيست و كودكان خياباني را ميخيا

، داد و بر مبناي وضعيت سرپرستي، نوع زندگي خياباني، وضعيت سكونت و گروه سني
هاي شغلي و فعاليتي  بندي آنها برحسب ويژگي دسته  2نمودار بندي كرد كه در  طبقه آنها را

  .آمده است
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  هاي شغلي و فعاليتي حسب ويژگي بندي كودكان خياباني بر دسته - 2-4ه شمار نمودار
  )127: 1383جانقلي، (

  
آن كودكاني هستند كه در ذيل دسته كودكان متكدي قرار  منظور ،در اين مطالعه

عنوان هاي مختلف متكديان هستند كه ممكن است به  كودكان متكدي از گونه. اند گرفته
معلول، فعاليت تيمي يا در قالب يك فعاليت پوششي به تكدي در ميادين و مراكز پر 

  .اجتماعي خاص در جامعه مطرح هستند  به عنوان يك آسيبآنها . ازدحام بپردازند
  

  تحليل روند
گري در  در اين قسمت بر مبناي اطالعات و آمار موجود، تحليلي از روند پديده تكدي

در ابتدا آمار . شود شود و بر اين مبنا روند موضوع بررسي مي خير ارائه ميتهران طي دهه ا
  .شود تعداد متكديان طي دهه اخير توضيح داده مي

ساله اخير، در استان تهران  10در مجموع با توجه به اطالعات آماري موجود، در طي 
نان زن درصد آ 19درصد اين افراد مرد و  81اند كه  آوري شده متكدي جمع 10442

  .اند بوده
  

 1379تا  1376هاي  طي سال شده آوري توصيف وضعيت متكديان جمع - 1-4جدول شماره 
  )استان تهران( برحسب جنس

 
  درصد  فراواني جنسيت رديف

  81 8418 مرد 1
  19 2024 زن 2

  100  10442 جمع
  )دفتر امور اجتماعي وزارت كشور:مأخذ(
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يك چهارم (نفر  2566در استان تهران،  شده آوري متكدي جمع 10442از مجموع 
 12. اند شان تحويل شده درصد آنها به خانواده 22به دستگاه قضايي ارجاع و ) متكديان

شان  اند، كه اگر اين تعداد به آمار متكدياني كه به خانواده درصد نيز با قيد تعهد آزاد شده
، درصد )اند يد تعهد آزاد شدهتوان گفت كه به ق و به نوعي مي(اند اضافه شود  تحويل شده
كمترين آمار نيز، تعداد افرادي هستند كه به وزارت . رسد درصد مي 34شده به  متكديان آزاد

شده به نهادهاي حمايتي و  همچنين تعداد افراد ارجاع) 001/0حدود (اند  كار معرفي شده
  .شود درصد را شامل مي 16بهزيستي و تأمين اجتماعي 

  

  هاي طي سال حسب محل ارجاع شده بر آوري تعداد متكديان جمع - 2-4جدول شماره 
  )استان تهران( 1376تا  1379 

 
 درصد فراواني محل ارجاع
  11/0 1112 بهزيستي
  05/0 556 كميته امداد

  25/0 2566 دستگاه قضايي
 001/0 13 وزارت كار
  22/0 2328 خانواده

  12/0 1274 شده با قيد تعهدآزاد
 013/0 134 متواري

  07/0 690 اعزام به شهرستان
 025/0 257 دفتر اتباع خارجي
  13/0 1404 تحت بررسي

  01/0 108 متوفي
  100 10442 جمع كل

  )دفتر امور اجتماعي وزارت كشور:مأخذ(
  
  

اين بدان . اند آوري شده نفر جمع 143.669در كل كشور نيز در طي همين برهه زماني 
درصد متكديان كل كشور، در شهر تهران  7ر حدود سال اخي 10معناست كه طي 

گري در استان تهران  تري از وضعيت تكدي براي ارائه تصوير روشن. اند آوري شده جمع
ساله اخير متكديان  10هاي كشور، در جدول ذيل آمار تفكيكي نسبت به ساير استان

  .هاي كشور آمده استشده برحسب استان آوري جمع
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  1376تا  1379شده برحسب استان  آوري تعداد متكديان جمع - 3-4جدول شماره 
 

  درصد فراواني استان
  15/25 36134 خراسان رضوي

  67/11 16765 هرمزگان
  38/11 16343 فارس
  268/7 10442 تهران

  189/7 10329 كرمانشاه
  605/6 9489 سيستان و بلوچستان
  37/3 4841 چهارمحال و بختياري

  236/3 4649 كرمان
  958/2 4250 قم

  772/2 3982 خوزستان
  234/2 3210 اصفهان

  14/2 3074 آذربايجان غربي
  945/1 2794 قزوين

  693/1 2433 آذربايجان شرقي
  13/1 1623 لرستان
  116/1 1604 يزد

  102/1 1583 گلستان
  988/0 1420 سمنان
  975/0 1401 همدان
  943/0 1355 مازندران

  759/0 1091 كهگيلويه و بويراحمد
  662/0 951 اردبيل
  585/0 1583 ايالم
  486/0 698 گيالن

  439/0 1623 خراسان جنوبي
  407/0 1355 كردستان
  395/0 567 مركزي
  205/0 16765 بوشهر

  105/0 1401 خراسان شمالي
  097/0 1604 زنجان
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كديان در هاي كشور، از نظر تعداد متدهد كه تهران در بين استان جدول فوق نشان مي
، )شده آوري درصد متكديان جمع 25با (هاي خراسان رضوي رتبه چهارم و بعد از استان

هاي همچنين استان. درصد قرار دارد 11درصد و استان فارس با  12هرمزگان با حدود 
اين . اند نشين نسبت به جمعيت خود سهم نسبتاً اندكي از متكديان را داشته آذري
اهميت مسأله فرهنگي و محيط اجتماعي در بروز اين پديده  هاي آماري معرف تفاوت
  .است
  

  ساله اخير 10آمار متكديان شهر تهران طي 
آمده مربوط به متكدياني است كه توسط ناجا در شهر تهران  4- 4آماري كه در جدول 

  .سال اخير آمده است 10اند و تعداد آن به تفكيك  آوري شده جمع
  

  1376-1386در سال  شده شهر تهران آوري كديان جمعتعداد مت -4-4جدول شماره 
  )شده توسط ناجا شناسايي( 

 شاخص تعداد سال
1376 178 100  
1377 819 460  
1378 1219 685  
1379 207 116  
1380 247 139  
1381 528 297  
1382 303 170  
1383 738 415  
1384 632 355  
1385 366 206  
1386 169 95  

  5406 جمع كل
 )معاونت اجتماعي ناجا:خذأم(
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متكدي  5406در مجموع  1386تا  1376هاي  دهد كه ناجا طي سال آمار فوق نشان مي
شده وزارت كشور  اين تعداد نصف آمار ارائه. آوري كرده است را در سطح شهر تهران جمع

وط به اول آن كه اين آمار مرب .علت اين تفاوت را شايد بتوان با دو نكته توضيح داد. است
شده توسط وزارت كشور مربوط به استان تهران  شهر تهران است، در حالي كه آمار ارائه

بايست حجم قابل  القاعده مي البته اين نكته از اين حيث قابل قبول نيست كه علي. است
). با توجه به تمركز جمعيتي استان در اين شهر(توجهي از متكديان در شهر تهران باشند 

به هر حال با توجه به . توان گفت اين آمار تنها به عملكرد ناجا راجع است ديگر آن كه مي
  .شود اين نكات، جدول فوق تحليل و بررسي مي

شده شهر تهران، به سال  آوري دهد كه بيشترين تعداد متكديان جمع ها نشان مي اين داده
روند . اند آوري شده نفر جمع 1219در طي اين سال حدود  و اختصاص دارد 1378

. به باالترين ميزان رسيده است 1378آغاز شده و در سال  1376صعودي شاخص از سال 
و  1381هاي  در سال. رسد اين شاخص به سطح بسيار پاييني مي 1379پس از آن در سال 

شده نشان  آوري نيز نمودار مجدداً رشد قابل توجهي را در آمار متكديان جمع 1383
  .دهد مي

دهد آن است كه تقريباً آمار متكديان  هاي فوق نشان مي دهديگري كه دا  نكته
تواند به  اين امر مي. شده به شكل متناوب صعودي و نزولي در حال تغيير است آوري جمع

انتظامي باشد كه ممكن   تواند مربوط به شدت عملكرد نيروي دليل اول مي. دو دليل باشد
توان  ديگر آن كه مي. آن ضعيف شوداست متغير و در يك سال شديد و در سال بعد از 

شود كه تا مدتي بعد از آن بخشي از اين افراد از هراس  گفت موج دستگيري باعث مي
زماني دوباره  هاي خود بردارند، اما پس از اندك بازداشت شدن، براي مدتي دست از فعاليت

  :تآمار متكديان استان تهران نيز در جدول زير آمده اس. شروع به تكدي كنند
  

  )شده توسط ناجا شناسايي(شده استان تهران  آوري آمار متكديان جمع -5-4جدول شماره 
 

  شاخص  كل زن مرد سال
1376 182 50 232  100  
1377 615 237 852  367  
1378 897 369 1266  546  
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  شاخص  كل زن مرد سال
1379 177 85 262  113  
1380 317 64 381  164  
1381 574 118 692  298  
1382 332 66 398  172  
1383 754 76 830  358  
1384 550 122 672  290  
1385 359 31 390  168  
1386 229 36 265  114  

  6240  1254  4986  جمع كل
  

آمار فوق كه مربوط به استان تهران است، تفاوت چنداني با شهر تهران ندارد و اين امر 
اوت چنداني همچنين روند اين موضوع نيز تقريباً مشابه است و تف. رسد به نظر طبيعي مي
  .با شهر تهران ندارد

  
  هاي مطالعاتي طرح

ساله  10تحقيق و پژوهشي كه طي  8در طي فراتحليل حاضر مجموعاً  ،در مجموع
. شوند بررسي شدند اند و در مراكز و مؤسسات مورد مراجعه نگهداري مي اخير انجام شده
هش ديگر نيز كارفرمايي پژو 4نامه بوده و  پژوهش پايان 4شده  هاي انجام از ميان پژوهش

بخشي و يك مورد نيز معاونت  هستند كه كارفرماي دو پژوهش سازمان بهزيستي و توان
پژوهش به روش  4شده به روش پيمايشي،  پژوهش مرور 3. اجتماعي وزارت كشور است

 اي انجام تحليل ثانويه و فراتحليل و يك پژوهش به روش شبه تجربي يا علّي ـ مقايسه
هاي اخير  دهد كه در طي سال مروري بر سال پژوهش و روش آن نشان مي .شده است 

  .اند ها به شيوه فراتحليل يا تحليل ثانويه انجام شده عمده پژوهش
  

  هاي اجرايي سياست
گري انجام نشده  مؤثر و جدي براي كنترل تكدي ياقدام 1362پس از انقالب و تا سال 

ها  در آن سال. شود مربوط مي 1360-1362هاي  سابقه موضوع در اين زمينه به سال. است
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با توجه به تشكيل . وزيري وقت تشكيل و ابعاد مسأله بررسي شد ستادي در نخست
در  ١ي كانون كارآموزيااز يك طرف و تغيير شكل و محتو 1359سازمان بهزيستي در سال 

مور متكديان وزارت كار و امور اجتماعي از طرف ديگر، بخشي از وظايف قبلي كانون در ا
اين سازمان با مشاركت شهرداري تهران اقدامات محدودي . به سازمان بهزيستي واگذار شد

هاي قانوني، پراكنده  آوري و نگهداري متكديان صورت داد ولي خأل در خصوص جمع
آوري و نگهداري  شدن وظايف و نبود سازمان يا مركزي مشخص و مسئول براي جمع

مد ياها، ديگري را مسئول اين امر بداند كه پ نر يك از سازمامتكديان موجب گرديد كه ه
آوري و نگهداري متكديان به وجود  اي در جمع آن توقف اين همكاري بود و عمالً وقفه

با افزايش تعداد متكديان در شهر تهران، شهرداري با همكاري  1364در سال . آورد مي
آوري و بازپروري متكديان را بر  كميته انقالب اسالمي و سازمان بهزيستي، طرح جمع

البته اين . دار شود عهده گرفت و بهزيستي نيز پذيرفت تا بازپروري متكديان را عهده
  ).23: 1387حاجيان مطلق، (ها نيز به تدريج كاهش يافت و متوقف شد  همكاري

آوري  يه، نيروي انتظامي موظف به جمعئمجدداً با حكم قوه قضا 1372در اواخر سال 
ديان گرديد و سازمان بهزيستي، شهرداري و وزارت بهداشت نيز ملزم به همكاري در متك

قانون شهرداري  55ماده  4از تبصره  5بر اساس بند . خصوص مسأله متكديان شدند
آوري متكديان و جلوگيري از گدايي و تكدي از وظايف  جمع ،1371مصوب 
گهداري و ساماندهي آنان براي اما حكم روشن و صريح قانوني براي ن ؛هاست شهرداري

اين در حالي است . شهرداري وجود نداشته است و از حيطه وظايف شهرداري خارج است
و  كندتلقي نميكه سازمان بهزيستي نيز رسيدگي به امور متكديان را جزو وظايف خود 

ها  د طرحبا وجو كل،در . داند دهد، داوطلبانه مي هايي را كه در اين زمينه انجام مي همكاري
  ).همان(خورد  هاي بعدي هنوز اقدام منسجمي به چشم نمي ها و توافق و برنامه

را پيشنهاد » آوري متكديان و ولگردان طرح جمع«دفتر وزارت كشور،  1373در سال 
داد، كه طي آن ضمن تصريح بر لزوم كسب شناخت و آگاهي كافي از موضوع به نحوه 
                                                                          

تأسيس شده بود كـه  » اردوي كار«آوري، نگهداري و آموزش متكديان تحت عنوان  براي جمع سازماني 1328ـقبل از انقالب و از سال 1
وظيفه اين كانون نگهداري متكديان و ولگردان، آموزش آنها و كوشش براي پيـدا  . تغيير يافت» كانون كارآموزي«نام آن به  1338در سال 

 .كردن شغل براي اين افراد بود
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مند پرداخت و در آن تشكيل  هاي وظيفهدر ميان سازمانآوري متكديان و توزيع آنان  جمع
ربط براي پيگيري موضوع  ستادي اجرايي با حضور نمايندگان سيزده دستگاه و سازمان ذي

همچنين چهار كميته با عنوان اجرايي، مطالعاتي، تبليغاتي و مالي به عنوان زير . پيشنهاد شد
همزمان با طرح و تصويب قانون مجازات همچنين . مجموعه اين ستاد در نظر گرفته شدند

را براي  اتمنظور شد، كه قانون بودجه اين اعتبار 1375اسالمي، اعتباراتي در بودجه سال 
دهد  و جلب، نگهداري، آموزش و كارآموزي متكديان اختصاص مي  مبارزه با پديده تكدي

كوچكيان (ردازد پ و ذيل وظايف وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به اين موضوع مي
  ).251: 1386فرد، 

دستورالعمل حمايت از «اي را تحت عنوان  نامه سازمان بهزيستي، آيين 1375در سال 
اين دستورالعمل اگرچه مستقيماً . تصويب كرد» سرپرست هاي نيازمند و بي افراد و خانواده

كه  پردازد اما موضوعاتي را تحت پوشش قرار داده است گري نمي به موضوع تكدي
افراد زير را واجد شرايط  ،اين دستورالعمل. تواند در اين زمينه نيز مؤثر واقع شوند مي

  :داند هاي سازمان مي دريافت كمك
ـ كودكان و 4سرپرست؛  ـ زنان و دختران بي3ـ افراد پير و سالخورده؛ 2زنان بيوه؛  ـ1

  .ر افتادهـ افراد از كا6سرپرست؛  هاي بي ـ خانواده5سرپرست؛  نوجوانان بي
 1378در سال  به شكل تفصيلي بحث شد،درباره موضوع گونه كه در بخش قبل  همان
اي در شوراي عالي اداري به تصويب رسيد كه وظيفه هر دستگاه را در اين زمينه  مصوبه

در پي ابالغ مصوبه، وزارت كشور به تشكيل ستاد مركزي براي اين كار . كرد مشخص مي
ها  ها مجدداً مرور شد و مقرر شد تا در ساير استان نقش دستگاه ،ستدر اين نش. اقدام نمود

اي مشخصي براي  در قانون بودجه كل كشور نيز رديف بودجه. نيز اين شورا تشكيل شود
هاي زير را براي ساماندهي  مصوبه فوق در مجموع سياست. بيني شد اين موضوع پيش

  :متكديان طراحي كرده است
  

  سازي ـ فرهنگ1
اند تا اقدامات الزم براي  ها و به خصوص صدا و سيما موظف شده رسانه ،ن بخشدر اي
هايي كه در كمك مستقيم به متكديان  سازي در اين حوزه را انجام دهند و به آسيب  فرهنگ

هايي كه متكديان براي  نهفته است بپردازند و شهروندان را با انواع دروغ و فريب
  .برند آشنا سازند ن به كار ميسوءاستفاده از احساسات شهروندا
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  آوري متكديان ـ جمع2
آوري متكديان به عهده دو نهاد شهرداري و نيروي  وظيفه جمع ،در اين خصوص

آوري  عمليات ميداني براي جمعو مجري ناظر اين دو نهاد انتظامي قرار گرفته است و 
ها، مصوب  ريقانون شهردا 55از ماده  5الزم به ذكر است كه بند  .هستندمتكديان 

ها را موظف كرده است تا ضمن جلوگيري از گدايي اين افراد، آنها  ، شهرداري11/4/1364
  .را به كار وادار سازد

  

  ـ نگهداري متكديان3
در اين مرحله سياستگذار به دنبال اين است تا از طريق نگهداري متكديان در 

و سالمتي آنها بپردازد و هايي كه تدارك ديده است به بررسي وضعيت بهداشتي   مجتمع
هاي الزم براي جلوگيري  همچنين اقدامات مقتضي براي آموزش آنها و فراهم آوردن زمينه

  .از تكرار تكدي را در بين اين افراد فراهم سازد
  

  يندهاي حمايتيآـ فر4
يندهايي براي حمايت از اين افراد از قبيل تحت پوشش قرار گرفتن آاين مصوبه فر
اي و ساير  هاي فني و حرفه الل احمر، ارائه آموزشهداد، بهزيستي يا توسط كميته ام

  .اقدامات ضروري در حمايت از اين افراد را ديده است
  

  ـ ثبت و ضبط اطالعات و آمار5
براي ثبت و ضبط   اي هاي اين مصوبه اين است كه اهميت ويژهيكي از ويژگي
ها و جرائم  رسد در ديگر آسيب امري كه به نظر مي ؛ل شده استئاطالعات و آمار قا

  .اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد
  

  هاي اجرائي در خصوص كودكان خياباني سياست
تفاوت در  دهند و سال تشكيل مي 18با توجه به اين كه بخشي از متكديان را افراد زير 

د ، هيأت وزيران بنابه پيشنها1384سال  ، درضروري است نحوه برخورد با اين افراد
نامه ساماندهي كودكان خياباني را تصويب كرد، كه  وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آيين

  .ها در بخش قبل به تفصيل مورد اشاره قرار گرفت تقسيم كار و وظايف دستگاه
ترين محورهايي كه اين مصوبه بررسي آنها را تأكيد كرده است به نحو ذيل  مهم
هماهنگي آنها به سازمان بهزيستي واگذار شده  اند كه وظيفه پيگيري و بندي شده دسته
  :است
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ها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل بررسي فرآيند و عملكرد هر يك از دستگاه -1
  ؛اجراي طرح ساماندهي

هاي ادارات بهزيستي يا  بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات و بررسي گزارش -2
  ؛ شهرستان كارگروه اجتماعي

هاي عملياتي ساماندهي كودكان  ت الزم براي تسهيل اجراي برنامهفراهم نمودن تمهيدا -3
  ؛خياباني در سطح استان

هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني  ايجاد تعهد و حمايت سياسي از اجراي برنامه -4
  ؛در سطح استان

ها و نهادهاي اجرايي دولتي و غير برقراري هماهنگي بين بخشي در سطح سازمان -5
  ؛اي تحقق اهداف برنامهدولتي در راست

  ؛شده در سطح استان هاي تعيينارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخص -6
  ؛ها شده از شهرستان هاي دريافت تحليل وضع موجود در استان بر اساس گزارش -7
  ؛ها هاي شهرستان هاي كشوري و دادهترسيم وضعيت مطلوب استان بر اساس شاخص -8
رساني عمومي و ايجاد هماهنگي در  و اطالع ، برقراري ارتباط تهيه چارچوب آموزش -9

رساني، برقراري ارتباط با مسئوالن  هاي خيريه و اطالعهاي برقراري ارتباط با انجمن زمينه
ها و سازي مردم از آرمان  ، اجتماعي و مذهبي استان و جلب حمايت آنان، آگاه سياسي
  ؛جمعي استان هاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباطهدف

  ؛ها هاي ادواري و موردي شهرستان آوري و تحليل مستندات و گزارش جمع -10
 .سازي فرد و خانواده وي ايجاد بستر الزم براي توانمند -11
 

  1ها يافته ليتحل
موضوع مورد توجه قرار  ،رسد كه بايد در چند سطح در تحليل اين پديده به نظر مي

دهد، كه  مل مختلف اجتماعي رخ ميگري در تركيب عوا به تعبير بهتر پديده تكدي .گيرد
در . گري عنوان كرد ترين آنها را شايد بتوان فقر، نگرش اجتماعي و سودآوري تكدي مهم

گسيختگي  مرحله اول عوامل و فاكتورهايي مانند مهاجرت، معلوليت يا ناتواني فرد، ازهم
سطح فرد خانواده، بيكاري، اعتياد و ساير عواملي كه به فقر و محروميت مادي در 

                                                                          
گيـري از روش مـرور    انـد و بـا بهـره    در اين زمينه اجرا شده 1388تا  1379هاي  است كه در فاصله سال پژوهشي 10ها ماحصل  ـيافته1

پژوهش به روش تحليل ثانويـه و فراتحليـل و يـك پـژوهش بـه       4پژوهش مرورشده به روش پيمايشي،  3. اند سيستماتيك تحليل شده
 .اي انجام شده است روش شبه تجربي يا علي ـ مقايسه
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هاي حمايتي در سطح كالن جامعه  اين امر در كنار ضعف سيستم. د، دخيل هستندنانجام مي
امري كه او را وادار  ؛شود كه فرد از تأمين حدأقل نيازهاي معيشتي خود باز بماند باعث مي

عدم  ،از سوي ديگر. سازد تا كمك ديگران را بپذيرد و يا از آنها كمك مادي طلب كند مي
اي همچون صدقه  هاي فرهنگي در قالب متكديگري و كمك به  منفي به تكدينگرش 

-امري كه زمينه فعاليت گروه ؛شود تبديلگري به پديده سودآوري  شود كه تكدي باعث مي
هاي قانوني و نبود  قضيه خأل ،در كنار اين ابعاد. سازد ها و باندهاي سودجو را فراهم مي

رخورد با اين پديده هزينه مبادرت به چنين اعمالي را هاي الزم براي ب قاطعيت و ظرفيت
در مجموع و با مبنا . انجامد دهد كه در نهايت خود به گسترش و تسري آن مي كاهش مي

هاي  هاي پژوهش قرار دادن اين رويكرد، مدل ذيل طراحي شد و بر اساس آن يافته
  .شده در اين زمينه تحليل شدند انجام
  

  گري و عوامل مؤثر بر آن تحليلي تكدي مدل - 3-4شماره  نمودار
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  عوامل مولد فقر
گري از آن بهره گرفته شده است،  ها و عواملي كه در تحليل تكدي يكي از ريشه

در ادامه ابتدا مروري بر . شوند فرد به فقر دچار شود عواملي هستند كه در نهايت باعث مي
شده  هاي انجام هاي پژوهش واهد شد، سپس به تحليل و ارائه يافتهترين اين عوامل خ مهم

  .شود پرداخته مي
  

  مهاجرت
اي و بخشي است و  هاي منطقه مهاجرت يكي از عواملي است كه معلول وجود نابرابري

ها باعث شده تا بخش  تشديد اين نابرابري. گري دارد تأثير قابل توجهي بر پديده تكدي
بزرگ، خصوصاً پايتخت را مهاجران از مناطق محروم و روستاها  اعظم متكديان شهرهاي

شدت اينها در واقع افرادي هستند كه به علت . دارند تشكيل دهندپاييني كه سطح درآمد 
هاي توليدي آن مناطق كنده شده و به تكدي در شهرهاي  بعضاً از بخش ،آمدپايين بودن در

  .اند بزرگ روي آورده
  

  معلوليت و ناتواني
شود كه افراد  كه احتماالً ناشي از معلوليت، نقص عضو يا سن باشد باعث مي اياتوانين

هاي شود تا آنها در غياب حمايت نتوانند از عهده مشاغل خود برآيند و همين امر باعث مي
افراد داراي رواني،  انبيمار. رو شوند به رسمي و اجتماعي با محروميت و فقر مادي رو

هايي هستند كه  سرپرست از جمله گروه ، سالمندان و كودكان بيهفتادنقص عضو و ازكارا
  .گيرند در اين زمره قرار مي

  
  گسيختگي خانواده ازهم

تركيبي از  تفكيكتوان شكستن واحد خانواده و يا  گسيختگي خانواده را مي ازهم
ش هاي اجتماعي به علت آن كه يك يا چند تن از عهده انجام تكاليف ناشي از نق نقش

اند، تعريف كرد كه شامل فسخ، جدايي، طالق و يا  خود آن طور كه بايد و شايد برنيامده
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غيبت غير ارادي يكي از دو همسر به دليل مرگ زن يا شوهر . باشد ترك يكي از والدين مي
اين موضوع باعث ). 122: 1383فرخي، (و يا زنداني بودن نيز همين معنا را در بر دارد 

به خصوص اين موضوع براي  .رو شوند به هاي جدي رو ها با ناتوانمندي دهشود تا خانوا مي
آن تري را به همراه دارد كه فقر از جمله پيامدهاي جدي  هاي جدي زنان و كودكان آسيب

  .است
  

  كارييب
بيكاري به عنوان يكي از پيامدهاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي در كشور باعث 

كه در نهايت به چيزي  ؛وميت بيشتري را تجربه كنندفقر و محر ،شود كه شهروندان مي
توزيع نامناسب درآمد و تعميق شكاف طبقاتي و فقيرتر شدن برخي از اقشار جامعه منجر 

  .شود مي
  
  اعتياد

هاي اجتماعي است كه از يك سو به تضعيف و  اعتياد به مواد مخدر نيز از جمله آسيب
شود تا نياز مادي فرد  و از ديگر سو باعث ميشود  ناتواني افراد در سطح جامعه منجر مي

امري  ؛دهد اي قرار مي افراد را در يك موقعيت ويژه ،تركيب اين دو وضعيت. تشديد شود
شود آنها به شكل روزافزوني در ورطه فقر و نياز به كمك مادي ديگران قرار  كه باعث مي

ز جمله جرم و يا تكدي نيز گيرند و با سقوط ارزشي و فرهنگي در اين مسير از هر عملي ا
  .رويگردان نباشند

گري  اي در فقر و احتماالً شروع تكدي كننده با توجه به عوامل فوق كه نقش تعيين
گري پرداخته  شده در زمينه تكدي هاي بررسي هاي پژوهش دارند، در ادامه به تحليل يافته

است، داليل شروع  دهانجام دا 1377اي كه در سال  باقر ساروخاني در مطالعه. شود مي
هاي آن آمده  گري و توزيع سني آنها را بررسي كرده است كه در جدول زير يافته تكدي
  ).1377ساروخاني، (است 
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  حسب سن متكديان گري بر داليل شروع تكدي - 6-4جدول شماره 
 

  سال و بيشتر40  سال 31-40 سال21-30 سال11-20 شروع تكدي داليل
  6/67  2/16 5/12 7/2 بيكاري
  1/82  6/10 5/4 8/2 كهولت

  1/82  6/10 5/4 8/2 فقر و نداري
  9/68  6/11 3/16 0 از كار افتادگي

  50  0 0 50 بيماري و خرج درمان
 )1377ساروخاني،(

  

پرسشنامه توسط متكديان و به صورت مطالعه با تكميل با توجه به اين كه اين 
همچنين حجم  .ن مستند و عيني نيستندهاي آن چندا شده است، دادهانجام خوداظهاري 

هاي آن را بايد با احتياط مورد مطالعه  نمونه به خصوص در سنين پايين اندك است و يافته
سال كهولت و فقر و  40دهد كه در سنين باالي  هاي اين پژوهش نشان مي يافته. قرار داد

بيماري و ) سال 20تا  11(در سنين جواني . اند ترين علل تكدي عنوان شده نداري مهم
افتادگي از ديگر عواملي هستند كه به  كار بيكاري و از. خرج درمان بيشتر عنوان شده است

  .كنند خصوص در سنين ميانسالي نقش حائز اهميت و قابل توجهي ايفا مي
درصد متكديان  8/39ارائه شده است،  1385اي كه در سال  بر همين مبنا در مقاله

. گري آنها بوده است ال معتاد بوده و اعتياد علت اصلي تكديشده در آن س آوري جمع
 15، )جزئي يا زياد(معلول جسمي  ،درصد اين افراد 11همچنين از نظر وضعيت جسماني، 

از نظر . درصد آنها نيز سالم هستند و مشكل جسمي خاصي ندارند 75درصد بيمار و 
خاصي در اين زمينه درصد آنها مشكل  92وضعيت رواني نيز مشخص شده است كه 

  ).1385زارع، و  عماري(اند  درصد آنها بيمار رواني تشخيص داده شده 7ندارند و تنها 
  

  1385شده در سال  آوري وضعيت جسماني متكديان جمع - 7-4جدول شماره 
 

  درصد وضعيت جسماني متكديان
  8/74 سالم
  5/14 بيمار

  5 معلول جزئي
  6 معلول كلي

 )1385عماري،(
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  1385شده در سال  آوري وضعيت رواني متكديان جمع -8-4ل شماره جدو
 

  درصد وضعيت رواني متكديان
  93 سالم
  7 بيمار

 )1385عماري،(

  
درصد آنها  74در پژوهش ديگري كه در خصوص كودكان خياباني انجام شده است، 

  ).1380فاطمي، (درصد بيمار يا معلول جسمي هستند  26سالم و 
  

  وضعيت جسماني كودكان خياباني - 9-4جدول شماره 
 

  درصد وضعيت جسماني متكديان
  74 سالم
  16 بيمار

  10 معلول جسمي
 )1380فاطمي،(

وضعيت سالمتي  ،در مطالعه ديگري كه در خصوص متكديان شهر تهران انجام شده
  .آنها به تفكيك سن به شكل ذيل گزارش شده است

  
  

  كديان برحسب سنوضعيت جسماني مت -10-4جدول شماره 
 

  بيمار سن
  5/2 سال و كمتر12

  4/5 سال25-13
  10 سال35-26
  8/17 سال45-36
  2/16 سال55-46
  4/22 سال65-56
  4/22 سال65باالي

 )1380فتحي،(
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دهد كه در سنين باال نيز حدأكثر يك پنجم متكديان بيمار  هاي فوق نشان مي يافته
  .باشد امري شايع در بين آنان نميهستند و بيمار بودن متكديان 

افراد معتاد به مواد مخدر در شرايطي كه توان تأمين مواد مصرفي خود را نداشته باشند 
كنند كه  اي براي دستيابي به پول براي خريد مواد مخدر مبادرت مي به تكدي به عنوان شيوه

 وسايلن شيشه در اين حالت گاهي درخواست خود را با ارائه خدماتي همچون پاك كرد
هاي قانوني  همچنين حاجيان نيز به خأل). 1386كوچكيان فرد، (كنند  نقليه عبوري توأم مي

كند و آن را موجب رشد و گسترش  و نبود قاطعيت الزم در برخورد با متكديان اشاره مي
  ).1386حاجيان، (داند  اين پديده مي

  

  1385سال  شده در آوري اعتياد متكديان جمع -  11-4جدول شماره 
 

  درصد وضعيت اعتياد متكديان
  47 غير معتاد
  8/39 معتاد

  2/13 در حال بررسي
 )1385عماري،(

 

درصد كودكان خياباني  76دهد كه در  انجام شده نشان مي 1380اي كه در سال  مطالعه
شده خود  درصد كودكان خياباني مطالعه 68همچنين . اند حدأقل يكي از والدين معتاد بوده

دهنده نفوذ اعتياد در ميان كودكان خياباني  سابقه مصرف مواد مخدر دارند كه اين امر نشان
  ).1380فاطمي، (هاي آنان است  و خانواده

اي و بخشي  هاي منطقه مهاجرت به عنوان يك علت ساختاري كه خود معلول نابرابري
شود كه بخش اعظم  يادآور مي فاطمي. است، نيز تأثير قابل توجهي در اين زمينه دارد

متكديان شهرهاي بزرگ خصوصاً پايتخت را مهاجران از مناطق محروم و روستاها كه 
فتحي نيز در بخشي از ). 1387حاجيان مطلق، (دهند  سطح درآمد نازلي دارند تشكيل مي

اند  درصد متكديان شهر تهران كه مطالعه شده 80دهد كه بيش از  مطالعه خود نشان مي
  ).1380فتحي، (اند  د كه از شهرهاي ديگر راهي پايتخت شدهمهاجراني هستن

درصد اين كودكان  80، حدود 1382شده در سال  در مورد كودكان خياباني مطالعه
  ).1382سبحاني، (اند  مهاجر شهرستان يا مهاجر افغاني بوده
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  هاي كودكان خياباني خاستگاه اجتماعي خانواده -12-4جدول شماره 
 

  درصد يخاستگاه اجتماع
  2/1 بومي تهران

  8/18 بومي شهرستان
  8/61 مهاجر شهرستان ساكن در تهران
  2/18 مهاجر افغان ساكن در تهران

  )1382سبحاني،(
 

درصد  18دهد كه تنها  انجام داده است، نشان مي 1380فاطمي در پژوهشي كه در سال 
واده سرپرستي را بر عهده دارد كنند كه پدر خان هايي زندگي مي كودكان خياباني در خانواده

كنند كه سرپرستي آنها  هايي زندگي مي هاي كودكان خياباني در خانواده درصد خانواده 82و 
  ).1380فاطمي، (بر عهده مادر، برادر، خواهر يا افراد ديگر است 

  

  هاي كودكان خياباني سرپرست خانواده - 13-4جدول شماره 
  درصد سرپرست خانواده

  18 پدر
  38 رماد

  10 برادر يا خواهر
  12 2بستگان درجه

  22 كسهيچ
 )1380فاطمي،(

  

 1/15دهد كه تنها  انجام داده است، نشان مي 1380اي كه در سال  فتحي در مطالعه
  ).1380فتحي، (كنند كه سرپرست دارد  هايي زندگي مي در خانواده اندگفتهدرصد متكديان 

هاي كودكان  نسبت قابل توجهي از خانواده دهد كه ساخت خانواده نيز نشان مي
  ).1382سبحاني، (گسيخته هستند   هم هاي از خياباني، خانواده

  

  هاي كودكان خياباني ساخت خانواده - 14-4جدول شماره 
 

  درصد ساخت خانواده
  6/35 حضور هر دو همسر

  5/25 پدر يا شوهر مادربا زن
  2/28 سرپرستتك

  10 زندگي با آشنايان
  7/0 نواده چند همسريخا

 )1382سبحاني،(
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گري يكسان نيست، با اين وجود در مورد علل  اگرچه پديده كودكان خياباني با تكدي
اي كه در  در مطالعه. شود هايي مشاهده مي مولد فقر و درگير شدن در اين كار شباهت

ه اين دهد كه درآمد ماهان نشان ميشد انجام  1380خصوص كودكان خياباني در سال 
  ).1380فاطمي، (باشد  ها بسيار اندك مي خانواده

  

  وضعيت درآمد ماهانه خانواده كودكان خياباني -15-4جدول شماره 
  درصد درآمد ماهانه

  74 هزار تومان50تا
  22 هزار تومان80تا50

  4 هزار تومان80بيش از
 )1380فاطمي،(

  

هاي كودكان خياباني درآمد  ادهدرصد خانو 74دهد كه  هاي فوق نشان مي يافته
هزار تومان  80تا  50ها بين  درصد اين خانواده 22هزار تومان است و  50شان زير  ماهانه

هاي كودكان خياباني درآمدشان زير  درصد خانواده 96دهد  درآمد دارند، كه اين نشان مي
  ).1380فاطمي، (هزار تومان است  80

درصد كودكان خياباني مورد  92ده است، انجام ش 1382در پژوهشي كه در سال 
اند و همه آنها درآمد  هزار تومان عنوان كرده 50مطالعه درآمد خانواده خود را كمتر از 

درصد آنها در خانه  2همچنين تنها . شان كمتر از صد هزار تومان است ماهانه خانواده
  ).82سلگي، (كنند  شخصي زندگي مي

  

  ماهانه خانواده كودكان خياباني وضعيت درآمد -16-4جدول شماره 
  درصد درآمد ماهانه

  92 هزار تومان50تا
  6 هزار تومان75تا50
  2 هزار تومان100تا75

 )1382حسيني،(
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 در بخش ديگري از اين مطالعه هنگامي كه از پاسخگويان علت فرار آنها پرسيده شده
  ).1382حسيني، (اند  ت عنوان كردهترين عل درصد اين كودكان نياز مالي را مهم 50 است

گري  انجام داده است، تأثير فقر بر تكدي 1387حاجيان مطلق در پژوهشي كه در سال 
كند و پايين بودن شديد سطح درآمد ملي در يك كشور، وقوع  را در سطح ملي بررسي مي

م ، افزايش ناگهاني و شديد توريقحطي و ركود شديد اقتصادي و افزايش ميزان بيكار
بدون آن كه در آمدهاي مردم جبران شود، نامناسب بودن الگوهاي توزيع درآمد و تشديد 

كند  ترين عوامل اقتصادي مؤثر در اين سطح بيان مي شكاف طبقاتي را از جمله مهم
  ).1387حاجيان مطلق، (

  
  فقر و تأمين نشدن حدأقل نيازهاي معيشتي

بودن و همچنين ناتواني در تأمين فقر به معناي پايين بودن سطح زندگي و محروم 
باشد و فقير كسي است  حدأقل نيازهاي زندگي شامل پوشاك، سرپناه، بهداشت و درمان مي

كه درآمد وي از منابع گوناگون براي تأمين تمام يا برخي از نيازهاي ضروري و اوليه 
هايي به البته فقر به تن). 1: 1379ريزي،  سازمان مديريت و برنامه(كند  كفايت نمي

شود  شود، اما در تركيب با عوامل ديگر به تشديد اين پديده منجر مي گري منجر نمي تكدي
در بسياري از موارد شخص فقير . كند و به عنوان يك متغير مستقل و كليدي نقش ايفا مي

كه در زندگي با آن دارد چون چيزي براي از دست دادن ندارد و نيازهاي جدي 
شود كه  البته مجدداً تأكيد مي .گري بزند شود كه دست به تكدي يروست، مجبور م به رو

تركيبي از عوامل كه تا حدودي سعي شده است، در مدل تحليلي به آنها اشاره شود، به اين 
شده مرور  هاي انجام مختلف در پژوهش ءمتغيرهاي فوق به انحا. شود پديده منجر مي

پرداخته  به آنهاوضوع تحليل شود كه در ادامه اند و سعي شده است تا بر مبناي آنها م شده
  .شود مي

گري  هاي جسمي و رواني تأثير به سزايي در كشيده شدن فرد به سوي تكدي ناتواني
سرپرست از  بيماران رواني، معلوالن جسمي، ازكارافتادگان، سالمندان و كودكان بي. دارد

آيند و نيازمند  ندگي خويش بر نميجمله كساني هستند كه به سبب ناتواني، از عهده اداره ز
  ).1387حاجيان مطلق، (سرپرستي و مراقبت از سوي ديگران هستند 
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  گري عدم نگرش منفي جامعه به تكدي
شود تا دست زدن به چنين  نبود نگرش منفي به تكدي نزد مردم جامعه باعث مي

ين زمينه نيز برخي در هم. داشته باشد اقدامي نزد متكديان هزينه كمتري براي آنها در بر
عوامل فرهنگي در جامعه ما مانند فرهنگ صدقه دادن و تأكيد فراواني كه بر كمك به 

اين امر . هاي زيادي به سوي متكديان روانه شود گردد كه كمك شود باعث مي مستمندان مي
اي كه شهروندان به مؤسسات و نهادهاي عمومي فعال در  اعتمادي تعميم يافته در كنار بي

ها به شكل مستقيم به متكديان داده  شود كه بسياري از اين كمك ن زمينه دارند، باعث مياي
گري چه از بعد معنوي و چه از بعد مادي  شود تكدي امري كه در نهايت باعث مي. شود

عدم نگرش منفي از طريق كاهش فشار هنجاري و . براي افراد پرمنفعت تعريف شود
. شود باعث گسترش بيشتر اين پديده در سطح جامعه ميهمچنين افزايش درآمد متكديان 

هاي  اين امر در پيوند با عوامل اعتقادي و ديني و فرهنگ صدقه و كمك به فقرا و توصيه
شود كه از قبح تكدي كاسته شود و متكديان به عنوان  ديني فراوان در اين زمينه باعث مي

  .ه آنها كمك شودتعبير شوند و ب... السبيل، ايتام و مستمندان، ابن
در همين زمينه در پژوهشي كه در سطح شهر اردبيل انجام شده است، ديدگاه 

هاي  وجو شده است كه يافته پاسخگويان در مورد متكديان و چگونگي برخورد با آنها پرس
  گدايان افرادي نيازمند ترحم و كمك«كه  گويهدر پاسخ به اين . آن نكات جالبي در بر دارد

  ).1380فتحي، (اند  درصد پاسخگويان موافقت خود را بيان داشته 62» هستند
  

  توزيع پاسخگويان بر مبناي ارزيابي آنها از گويه -17-4جدول شماره 
  »هستند  گدايان افرادي نيازمند ترحم و كمك«

  درصد گزينه
  6/7 كامالً مخالف
  3/30 مخالف
  8/34 موافق

  3/27 كامالً موافق
 )1380فتحي،(

اند و با  درصد پاسخگويان كمك به گدايان را امري واجب دانسته 42ن حدود همچني
  .آن موافق هستند، كه اين موضوع نيز نشان از ديدگاه مثبت جامعه به اين امر است
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  توزيع پاسخگويان بر مبناي ارزيابي آنها از گويه -18-4جدول شماره 
  »امري واجب و ضروري استگدايان كمك به  «

 

  ددرص گزينه
  6/7 كامالً مخالف
  8/50 مخالف
  28 موافق

  6/13 كامالً موافق
 )1380فتحي،(

  

كمك به گدا موجب گسترش «درصد پاسخگويان با اين گويه كه  58تر آن كه  جالب
  .مخالف هستند» اين پديده شده و به ضرر جامعه است

  

كمك به گدا موجب «ه گويتوزيع پاسخگويان بر مبناي ارزيابي آنها از  -19-4جدول شماره 
  »گسترش اين پديده شده و به ضرر جامعه است

 

  درصد گزينه
  9/43 كامالً مخالف
  22 مخالف
  3/27 موافق

  8/6 كامالً موافق
 )1380فتحي،(

 

هاي فوق حاكي از آن هستند كه ديدگاه جامعه به متكديان حدأكثر نگاهي  همه يافته
شود تا متكديان  اين امر باعث مي. شمارد ري ميآميز است كه كمك به آنها را ضرو ترحم

زده نباشند و اوالً فشار هنجاري زيادي متحمل نشوند و از اقدام خود شرمنده و خجالت
  .ثانياً درآمد قابل توجهي را به دست آورند

  
  گيري باندهاي سودجو گري و شكل به صرفه بودن تكدي

مايل آنها در كمك به اين افراد، تركيب نگرش نسبتاً مساعد جامعه به متكديان و ت
شود تا  شود كه اين شيوه كسب درآمد به صرفه باشد و همين امر باعث مي باعث مي

بسياري از افراد و باندهاي سودجو در اين زمينه فعال شوند و از طريق سامان دادن 
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 شده و برخوردهاي هاي انجام مجموعه پژوهش. هاي متكدي به درآمدزايي بپردازند گروه
ربط به اين نكته اشاره دارد كه بخش قابل توجهي از متكديان با باندهاي  نهادهاي ذي

  .شود امري كه در نهايت به تشديد اين پديده منجر مي ؛سودجو در ارتباط هستند
كند كه به دليل سودآور  بيات در فراتحليلي كه انجام داده است به اين نكته اشاره مي

هاي اين دسته از  كنند كه فعاليت راد سودجو و متخلف سعي مياي از اف بودن اين حرفه عده
به همين . گري بيشتر، ترغيب نمايند افراد را سازماندهي نموده و آنان را در راستاي تكدي

وسيله سوءاستفاده ه دليل، از جمله عوارض اين پديده، بازتوليد آن توسط افرادي است كه ب
و حتي خردساالن به سود سرشاري دست پيدا از ديگران خصوصاً كودكان و نوجوانان 

  ).1386بيات، (كنند  مي
  
  هاي قانوني و قضايي خأل

موجب رشد و گسترش  ،هاي قانوني و نبود قاطعيت الزم در برخورد با متكديان خأل
سعي شده  1375از سال  پساگرچه ). 201: 1383حاجيان مطلق، (اين پديده شده است 
ربط  ن ذياما كماكان مسئوال ،هاي الزم در اين زمينه تدوين شود نامه است كه قوانين و آيين
اين امر خود به ضعف . دهند هاي قانوني در اين زمينه خبر مي از فقدان و ضعف خأل

هاي قابل  از سوي ديگر به دليل فقر بخش. شود قاطعيت در برخورد با اين افراد منجر مي
  .مانند ورد مستمر و منظم با اين پديده باز مياي از برخ به گونه نمسئوال  ،توجهي از جامعه

هاي سودجو  شود گروه هاي قانوني از جمله متغيرهاي ساختاري است كه باعث مي خأل
همچنان كه نبود فشار . هاي خود را گسترش دهند از آن سوءاستفاده كنند و فعاليت

تكديان فراهم هاي قانوني زمينه بيشتري براي م هاي محيطي و خأل هنجاري، ضعف كنترل
  .آورد مي

  
  گيري نتيجه

متكدي در  5406در مجموع  1386تا  1376هاي  دهند كه طي سال ها نشان مي يافته
اين تعداد تقريباً نصف آمار . اند آوري شده سطح شهر تهران توسط نيروي انتظامي جمع

هر شدر شده  آوري بيشترين تعداد متكديان جمع. شده از سوي وزارت كشور است ارائه
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. آوري شدند نفر جمع 1219حدود  ،است كه در طي اين سال 1378تهران متعلق به سال 
شده به شكل متناوب صعودي و  آوري نكته ديگر آن است كه تقريباً آمار متكديان جمع

تواند مربوط به  دليل اول مي ؛تواند به دو دليل باشد اين امر مي. نزولي و در حال تغيير است
تظامي باشد كه ممكن است متغير و در يك سال شديد و در سال بعد عملكرد نيروي ان

شود كه تا  توان گفت موج تعداد دستگيرشدگان باعث مي ديگر آن كه مي. ضعيف شود
اما  ،هاي خود بردارند بخشي از اين افراد از هراس بازداشت شدن دست از فعاليت ،مدتي

رسد كه با وجود  به نظر مي ،مجموع در. پس از اندك زماني دوباره شروع به تكدي كنند
 ؛ندارد 1376وضعيت كنوني تفاوت چنداني با سال  ،شده تحوالت و روند سينوسي طي

  .بوده استرو به كاهش  ،رونداين  ،به اين سو در مجموع 1383اگرچه از سال 
يكي از مشكالتي كه در زمينه ساماندهي متكديان وجود دارد، موضوع تعدد تشكيالت 

نامه سال  اگرچه در آيين. و يا مشخص نبودن نهادهاي مجري و سياستگذار استاجرايي 
اما آنجا نيز تقريباً  ؛شوراي عالي اداري تا حدودي اين تفكيك انجام شده است 1378

 ،در اين خصوص. ها حضور دارند و تقسيم كار مناسبي صورت نگرفته است تمامي دستگاه
مكاري با نيروي انتظامي را بر عهده دارند و مابقي آوري و ه ها تنها وظيفه جمع شهرداري

ها، كميته امداد و وزارت كار سپرده شده است كه  هاي بهزيستي، استانداري نموارد به سازما
گونه عمليات و سياستگذاري مشخصي در اين  شود در نهايت هيچ خود اين امر باعث مي

هاي موجود در خصوص  نامه و دستورالعمل تداخل و ضعف آيين. خصوص رخ ندهد
شود كه هيچ  موضوع كودكان خياباني نيز به همين امر منجر شده است و عمالً باعث مي

رسد كه  از همين روي ضروري به نظر مي. دار نباشد نهاد مشخصي وظيفه اصلي را عهده
هاي  نامه و دستورالعمل اي به نحوه تقسيم كار شود و در اين خصوص آيين توجه ويژه

  .هيه و تدوين شونداي ت ويژه
مطالعه و پژوهش موجود در  8شده، در مجموع تعداد  هاي انجام در زمينه پژوهش
دهد كه در  اين تعداد نشان مي. گري و كودكان خياباني مرور شد خصوص پديده تكدي
نكته قابل توجه . هاي اجتماعي در اين خصوص كمتر كار شده است قياس با ساير آسيب

اند بر مبناي  هاي صورت گرفته در اين خصوص سعي كرده وهشاين است كه عمده پژ
در مورد ابعاد نظري نيز . اطالعات موجود در وزارت كشور يك تحليل ثانويه ارائه دهند
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رسد تا در بعد روشي با  به نظر ضروري مي. كمتر به اين موضوع پرداخته شده است
ي از عوامل مرتبط در ايجاد و هاي كيفي مانند مطالعه موردي، توصيف گيري از روش بهره

  .گسترش اين پديده ارائه شود
اما  ؛شده از حيث نظري كمتر به اين مطلب پرداخته شده است هاي انجام در پژوهش

هسته مركزي ايجاد پديده . كنند شده در اين پژوهش را تأييد مي هاي موجود، مدل ارائه يافته
لعي  شامل فقر، نگرش فرهنگي مثبت توان در يك مثلث سه ض گري را در واقع مي تكدي

تركيب اين سه عامل باعث . در خصوص كمك به متكديان و خألهاي قانوني ترسيم كرد
هزينه از نظر قانوني و اجتماعي گري به صورت يك حرفه درآمدزا و كم شود كه تكدي مي

ر اين ها و باندهاي سودجو د امري كه در نهايت به دامن زدن و گسترش گروه. تبديل شود
گري در آنها باالست،  تقريباً عوامل مولد افرادي كه پتانسيل تكدي. زند خصوص دامن مي

گسيختگي خانواده، بيكاري، اعتياد  عواملي هستند مانند مهاجرت، معلوليت يا ناتواني، ازهم
  .سازند و يا موارد مشابه آن كه فرد را به فقر و نياز مادي دچار مي

گري، فرهنگ صدقه و كمك به فقرا در كنار تأمين نشدن  عدم نگرش منفي به تكدي
شود كه فرد درخواست يا قبول كمك كند كه اين امر به  حدأقل نيازهاي معيشتي باعث مي

خألهاي قانوني و  ،در كنار اين امر. دهد گري كامل سوق مي تدريج فرد را به سمت تكدي
اي موجود نيز در همين زمينه شود كه بانده قضايي و نبود قاطعيت در برخورد باعث مي

  .كند گري را تشديد مي امر پديده تكدياين  و فعاليت خود را گسترش دهند
نكته اول . توان مطرح كرد را مي هاي زيرپيشنهاد ذكرشدهبا توجه به نكات  ،در مجموع

متولي نهايي و سياستگذار در اين خصوص يكي از ملزومات  كردنضرورت مشخص 
در  آمدهمتأسفانه در حال حاضر تقسيم كار . ورد توجه قرار گيردجدي است كه بايد م

ها قرار داده است كه  وظايفي را بر عهده دستگاه ،به صورت خرد 1378نامه سال  آيين
همچنان كه در ساختار هر كدام . گونه ضمانت اجرايي نيز براي آن تعريف نشده است هيچ

به . ه و رسالت مشخصي تعريف نشده استگونه وظيف ها و نهادهاي مربوط هيچ از دستگاه
اگرچه قانون بخشي از وظايف را بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي قرار  ،عنوان مثال

. داده است، اما اين وزارتخانه اقدام مشخصي را در اين خصوص تعريف نكرده است
همچنين مشخص نيست كه در نهايت چه سيستمي بايد پيگير مسائل و مشكالت فرد 
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ريزي تنها تأكيد خود را بر  همچنين متأسفانه در حال حاضر نظام برنامه. شده باشدرجاعا
تواند بر  تشكيل يك شوراي گسترده و عريض و طويل كه عمدتاً نقش سياستگذاري را مي

گونه نظام اجرايي مشخصي براي هدايت و  عهده داشته باشد قرار داده است و هيچ
  .امري كه ضروري بوده و خأل آن محسوس است .رده استها تعريف نك ساماندهي فعاليت

ضرورت تفكيك ميان متكديان و افرادي است كه صرفاً با  ،نكته قابل توجه ديگر
. طلبانه و تحت پوشش باندهاي سودجو مشغول فعاليت هستند مقاصد سودجويانه و منفعت

دوين قوانين شفاف اين امر لزوم تشديد برخوردهاي قضايي با افراد سودجو و تعريف و ت
  .سازد در اين خصوص را ضروري مي
هاي موجود كه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرد،  از جمله خألها و ضرورت

متأسفانه فرهنگ . سازي در خصوص تغيير نگرش شهروندان به متكديان است  فرهنگ
اعتماد  از سوي ديگر عدم .گري پيوند خورده است پديده تكدي ادر ايران بدادن صدقه 

شود كه بخش قابل توجهي از  شهروندان به نهادهاي رسمي فعال در اين حوزه باعث مي
همين امر نيز . كنند كه به شكل مستقيم به خود متكديان كمك نمايند شهروندان سعي 

به . هزينه از نظر معنوي بدل شود اي پرسود و كم گري به حرفه شود كه تكدي باعث مي
كه با سياستگذاري ويژه نسبت به تغيير فرهنگ شهروندان و  ضرورت داردهمين دليل 

  .جلب توجه آنان به پيامدهاي منفي چنين رويكردي اقدام شود
هاي محتاج و نيازمند  توجه به نظام تأمين اجتماعي و تحت پوشش قرار دادن خانواده

متأسفانه . بعد ديگري است كه بايد در دستور كار نهادهاي فعال در اين خصوص قرار گيرد
فقر معيشتي و ناتواني نظام تأمين اجتماعي در حمايت و تحت پوشش قرار دادن مردمان 

  .نيازمند تأثير معناداري در گسترش اين پديده دارد
گري مؤثر  تواند در كنترل پديده تكدي هاي بسيار مهم و مؤثر كه مي يكي از سياست

تجربه نشان داده است كه . هاستN.G.Oگيري از نهادهاي مدني و  واقع شود، بهره
سازي و تعامل   فعاليت نهادهاي مدني با هدف تحت پوشش قرار دادن متكديان، فرهنگ

نامه  متأسفانه در آيين. تواند بسيار كارساز واقع شود بهينه ميان دولت و اين نهادها مي
از اين  گيري موجود بعد نهادهاي مدني نيز بسيار كمرنگ ديده شده است و توجهي به بهره

همچنين در راستاي تقويت حضور نهادهاي مدني فعال در اين بخش، . عامل نشده است
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هاي مالي  اي در سطح محالت براي جذب و ساماندهي كمك هاي خيريه گسترش نهاد
واقعيت آن است كه با توجه به پيشينه فرهنگي و تأكيدات ديني . شهروندان ضرورت دارد

از سوي ديگر بر اثر . هاي ايراني نهفته است خانواده كمك به فقرا در سنت ،و مذهبي
كنند كه خود به شكل  يافته شهروندان به نهادهاي دولتي، افراد سعي مي اعتمادي تعميم بي

مستقيم به فقرا كمك نمايند كه مصداق آن به خصوص در شهرهاي بزرگ تنها از طريق 
بهينه در چنين موردي آن است كه حل  راه. اي قابل شناسايي هستند متكديان فعال و حرفه

ر، محلي در سطح محالت با مشاركت افراد خي  بتوان از طريق تأسيس نهادهاي خيريه
بخش قابل  ،ها و شهروندان هاي مستمر به خانواده مطمئن و سرشناس محله و ارائه گزارش

 .و به كار گرفتنمود توجهي از وجوه پرداختي شهروندان را در جهت صحيح آن جذب 
خيريه عالوه بر كاركرد مستقيم آن، كه نهادهاي گيري و گسترش  ناگفته نماند كه شكل

اشاره شد، كاركردهاي اجتماعي فراواني بر آن مترتب است و نقش مؤثري در گسترش 
  .هاي اجتماعي دارد سرمايه

گري  گونه كه در اين فصل به تفصيل اشاره شد، منبع اصلي و هسته مركزي تكدي همان
هاي فقيرنشين و كشورهاي همسايه چون افغانستان و  ست كه مهاجرت از استانفقر ا

در اين زمينه ضرورت دارد تا دو سياست كالن . پاكستان در اين بخش قابل توجه است
براي مهاجران خارجي كه عمدتاً پيامدهاي آن در كودكان . نسبت به مهاجران اتخاذ شود

واقعيت آن . اي تدارك ديده شود نامه ويژه تا آيين خياباني قابل مشاهده است، ضرورت دارد
است كه تاكنون برگشت آنها به كشور مبدأ سخت و غير عملي بوده و صرفاً تأكيد بر 

ضمن آن كه سياستگذاري كالن در  .تواند مشكلي را حل كند قانوني آنها نمي حضور غير
نند تذكراتي را به مراجع توا ها حدأكثر مي اين حوزه بر عهده شهرداري نيست و شهرداري

اما با اين فرض كه بايد با اين افراد . ربط در خصوص پيامدهاي موضوع عنوان كنند ذي
توان برنامه مناسبي براي جلوگيري از  كنار آمد و ضمن پذيرش واقعيت كنوني، مي

اين . قانوني و فقر ناشي از آن تدارك ديد هاي اجتماعي مترتب بر حضور غير آسيب
ها شامل ساماندهي وضعيت آموزش، اسكان و كنترل و نظارت وضعيت بهداشتي اين  برنامه

اند و همين امر به  به خصوص آن كه بخشي از آنها در ايران ازدواج كرده. افراد است
  .تر شدن موضوع دامن زده است پيچيده
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اي و متكدياني كه بر اثر نيازهاي زندگي به اين حرفه  تفكيك ميان متكديان حرفه
اين تفكيك به خصوص حين و بعد از برخوردهاي قانوني و . پردازند، ضروري است يم

واقعيت آن است كه براي اين دو گروه الزم . اي هستند مراحل بازپروري داراي اهميت ويژه
است دو سناريوي كامالً متفاوت طراحي و ارائه شود و دو مسير جداگانه را براي 

اي برخوردهاي قانوني و  در مورد متكديان حرفه. تدارك ديدبازپروري و تعامل با اين افراد 
باالبردن هزينه فعاليتي آنها كاركرد بيشتري دارد، در حالي كه در گروه دوم توجه به عناصر 

  :باشد تر مي تر و اساسيزير مهم
  ؛امداد هاي رسمي مانند كميته  ـ ايجاد پوشش حمايتي و مالي عالوه بر سيستم الف
براي اين افراد و تالش براي تعريف مشاغل خاص  هاي مهارتي ويژه  ورهـ تدوين د ب

  ؛هاي حدأقلي هاي آنان براي كسب درآمد مطابق با توانمندي
هاي ويژه  ـ توجه به وضعيت روحي و رواني ساير اعضاي خانواده و ايجاد سامانه ج

رد كه به احتمال اين امر از آن جهت ضرورت دا( ها براي كودكان و فرزندان اين خانواده
هايي متالشي شده و كاركردهاي خود را از دست داده است و  زياد ساختار چنين خانواده

ضرورت دارد تا با موظف ساختن ساختارهاي اجتماعي ويژه موجود در سطح جامعه 
  ؛)نسبت به مرتفع ساختن نيازهاي اين افراد اقدام كرد

ها براي شناسايي مشكالت، مسائل و  دهاين خانوا ادـ كنترل، نظارت و تعامل مستمر ب
ها با  به آنها همچنين مرتبط ساختن اين خانواده  هاي خانواده و ارائه مشاوره آسيب

  .تواند بسيار مؤثر واقع شود مددكاران مجرب و فعال حوزه شهرداري مي
 .باشد هاي موقت براي آنان مي اندازي سرپناه راه ،اقدام ضروري ديگر در حوزه متكديان

آيند معموالً مكان  برخي از اين افراد به خصوص كساني كه از شهرهاي ديگر به تهران مي
هاي اجتماعي ديگر و ضعف  مشخصي را براي سكونت ندارند و همين موضوع به آسيب

تواند در تقويت  از اين رو احداث چنين فضاهايي مي .شود امكان كنترل اين افراد منجر مي
هايي كه بتوانند با  ايجاد اردوگاه كار يا شركت. اليت آنها مؤثر باشديندهاي كنترلي بر فعآفر
هايي كه بتوانند در آن فعاليت كنند در ضمن ايجاد  كارگيري اين نيروها در عرصههب

هاي اجبار متكديان  تواند يكي از راه فضاهايي براي سكونت و همچنين پرداخت حقوق مي
هاي  توان دوره هايي مي در كنار چنين اردوگاه. ي باشدگر به فعاليت و بازداري آنها از تكدي

  .آموزشي خاصي براي توانمندي اين متكديان تدارك ديد
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  دختران فراري
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  مقدمه
، اما آمار و ارقام و شدتي كه اين پديده در يستاي جديد ن فرار از خانه گرچه پديده
بر اساس گزارش . كند يك آسيب اجتماعي مهم و جدي مي جامعه دارد، آن را تبديل به

ساله از خانه خود  19تا  12سازمان جهاني بهداشت، ساالنه بيش از يك ميليون نوجوان 
هزار نفر اقدام  600بيش از  1998در مورد دختران و تنها در آمريكا در سال  .١كنند فرار مي

پديده در ساير كشورها الزاماً همان معنا را  گرچه اين). 2: 1382 اردالن،(اند  به فرار كرده
  .دهد اما به خوبي حكايت از گستردگي موضوع دارد هاي ديگر نمي در فرهنگ

رسد كه بروز پديده فرار دختران  ، به نظر ميرغم نبود اطالعات و آمار معتبر به در ايران 
 1378ن در سال تعداد اين دخترا ،بر اساس آمارهاي موجود. روند افزايشي داشته است

طبق آمار ). 1381راد،  صمدي(درصد افزايش يافته است  20حدود  1365نسبت به سال 
هاي  فقط در پايانه) 1380مهر تا دي (ماه  4شده از سوي نيروي انتظامي تنها در مدت  ارائه

مركز (اند  كودك و نوجوان فراري دستگير شده 156هزار و  6شهر تهران تعداد 
، اما خود نشانگر يستالبته اين رقم به تفكيك دختر و پسر ن). 1380، هاي ناجا پژوهش

همچنين تعداد دختران فراري مورد پذيرش در مراكز مداخله سطح . شدت موضوع است
فرخي، (رسيده است  1381مورد در سال  1031به  1380مورد در سال  750كشور نيز از 

ر كنار اين افزايش، ميانگين سني اين دهد كه د آمار و ارقام ديگر نشان مي). 10: 1383
                                                                          
1-National runaway switch board. 
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پذير نيز كاهش يافته است، به طوري كه متوسط سن دختران فراري در سال  گروه آسيب
  ).همان(سال رسيده است  7/14به  1379سال و در سال  16به  1378

پذير بودن دختران و بافت فرهنگي جامعه  روند افزايشي دختران فراري در كنار آسيب
. سازد ي به جنس زن دارد، ضرورت توجه بيشتر به اين موضوع را نمايان ميكه نگاه خاص

شود تا بسياري از اين دختران در همان روزهاي اول  ناامني و بزهكاري اجتماعي باعث مي
نتايج يك بررسي . شان، مورد تجاوز جنسي قرار گيرند بعد از ترك خانواده و محل زندگي
درصد دختران فراري در همان روز اول و  18«دهد كه  يدر دانشگاه علوم بهزيستي نشان م

دي  30خبرگزاري مهر، (» گيرند درصد در هفته اول مورد تعرض جنسي قرار مي 60
شوند كه به دنبال قاچاق  از سوي ديگر معموالً اين دختران طعمه كساني مي). 1382

هاي  ضمن آن كه آسيب. و از اين طريق به دنبال سودهاي كالن هستند بودهدختران و زنان 
هاي مقاربتي نيز بر اصل  اجتماعي ديگري همچون فساد و فحشا و يا گسترش بيماري

  .پديده مترتب است
عالوه بر آثار و پيامدهاي اجتماعي پديده دختران فراري، عمدتاً اكثر اين دختران دچار 

پرخاشگر و بيمار  شوند و به افرادي ستمديده، هاي روحي و رواني مي انواع و اقسام بيماري
افرادي كه با داشتن تصوراتي منفي از محيط پيراموني، به انحاي مختلف  ؛شوند ل ميتبدي

كنند تا انتقام خود را از جامعه بگيرند، يا آن كه به افرادي افسرده بدل شوند كه در  سعي مي
  .شده خويش، به حيات خود ادامه دهند غم روياهاي گم

اي كه بر موضوع دختران فراري به  ار و پيامدهاي گستردهدر مجموع و با توجه به آث
شود تا از طريق انجام  عنوان يك آسيب اجتماعي مترتب است، در اين فصل تالش مي

كامل از حيث مجموعه (شده، اوالً تصويري نسبتاً كامل  هاي انجام فراتحليلي بر پژوهش
نايافته  و ثانياً نقاط مبهم و پاسخ از اين مسأله در تهران ارائه شود) شده هاي انجام پژوهش

هاي مورد نظر روشن گردد و در نتيجه اين دو  اين مسائل و نيز ضعف و قدرت پژوهش
ريزي مطلوبي در حد مقدورات انجام  دستاورد، از يك سو بتوان بر مبناي آن تصوير، برنامه

ن كرد تا در هاي جديد و نقاط مبهم مسائل اجتماعي را تعيي داد و از سوي ديگر پرسش
  .هاي آينده مفيد واقع شود ريزي پژوهش برنامه
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  تعريف مفهومي
شده، براي دوري از برخي از عوامل  فرار يعني ترك ارادي خانه يا محيط نظارت

معموالً عنوان فراري به نوجواني كه منزل را ترك . نامطلوب و يا دستيابي به اهداف مطلوب
زماني فرار مفهوم . شود مياست گفته منزل مانده كرده و بدون اجازه والدين بيرون از 

... يابد كه حدأقل يك شب را نوجوان به دور از خانه و اقوام در خيابان، پارك و واقعي مي
  .به صبح برساند

فرار در حقيقت نوعي رفتار ناسازگارانه است كه كودكان مرتكب آن شده و بدون 
كنند كه در آن  آنها محيطي را ترك مي. كنند يترك م راقانوني، خانه  اجازه والدين يا وصي

كنند يا آن كه آن محيط را  ها را غير ممكن تصور مي يافتن به تمايالت و خواسته  دست
كنند تواني براي تغيير در آن را ندارند  دانند، همچنان كه تصور مي مخالف خود مي

  ).1383: 271محمدي، (
مفهوم دختران فراري از آن بهره جست، توان در تعريف  يكي از رويكردهايي كه مي

) 1997(و همكاران  ١بك وايت. بندي دختران فراري بر مبناي انگيزه كلي فرار است طبقه
آنهايي هستند كه به دليل » فرار از«. كند بندي مي پديده فرار از منزل را بر اين مبنا طبقه

تند كه جذب هيجانات و آنهايي هس» فرار به«گريزند و  وجود مشكالت با والدينشان مي
  ).13: 1382اردالن، (شوند  فرهنگي خياباني مي هاي خرده جذابيت
  :كند جوانان فراري را به سه دسته تقسيم مي 2بارث

تواند به دنبال يك بحران ايجاد شده باشد  آنهايي كه از فشارهاي داخل خانواده كه مي -1
  ...ست خانواده ومثالً مشكالت مالي، تغيير در ساختار سرپر. گريزند مي

  ؛كنند گروهي كه از كنترل يا انتظارات بيش از اندازه والدين فرار مي -2
  .گريزند فيزيكي و يا جنسي مي سوءاستفادهآنهايي كه از شرايط  -3

   ):24: همان(توان از يك منظر ديگر به دو گروه تقسيم كرد همچنين دختران فراري را مي

                                                                          
1-Whitebeck. 
2-Barth. 
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  ؛اصالحند اند و قابل آنهايي كه جديداً فرار كرده -1
  .آنهايي كه فرار برايشان عادي شده و به عنوان يك مشكل تثبيت شده است -2

با همين رويكرد برخي . بندي دختران فراري شدت موضوع است معيار ديگر در طبقه
  :بندي نمايند در سه درجه و سه سطح دستهرا اند تا دختران فراري  درصدد برآمده

انگي يا تضاد را نسبت به اعضاي خانواده دسته اول آنهايي هستند كه حدأقل بيگ -1
  ؛دارند

دسته دوم آنهايي هستند كه تجربيات خياباني بيشتري دارند و درباره برگشتن به خانه  -2
  ؛دو دل هستند

اي  دسته سوم نيز آنهايي هستند كه سن بيشتري دارند، فرهنگ خياباني دارند و انگيزه -3
  .براي درمان يا بازگشت ندارند

  

  تحليل روند
حليل روند پديده دختران فراري در تهران نيازمند وجود اطالعات دقيق و آمار مستند ت

متأسفانه حصول اين . است تا بتوان مبتني بر آن به تحليل و بررسي سير موضوع پرداخت
متأسفانه نهاد مشخصي كه اين كه اول  ؛امر به شكل مطلوب به دو دليل ناممكن است

 ، دوم آن كهوجود ندارد باشدضبط اين اطالعات و ثبت توليد، نگهداري و  مسئول
اطالعات اندكي كه بعضاً در برخي از نهادها وجود دارد، به دليل نوع نگاه و 

هايي كه در اين نهادها وجود دارد، محرمانه تلقي شده و امكان دسترسي را  نظري تنگ
ه سعي در تحليل هايي ك شود تا پژوهش اين امر باعث مي. سازد سخت و بعضاً ناممكن مي

با وجود اين معضالت در . شوند رو  به روند موضوع دارند با نقصان و فقدان اطالعات رو
هاي متولي امر ثبت و ضبط شده  گيري از آمارهاي محدودي كه در دستگاه ادامه با بهره

است و امكان دسترسي به آنها وجود داشت تحليلي از روند موضوع طي ده ساله اخير ارائه 
  . هد شدخوا
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  آمار فرار از منزل شهر تهران شامل كودكان و نوجوانان - 1-5جدول شماره 
  )شده توسط ناجا شناسايي( دختر و زنان

 شاخص تعداد سال
1375 315 100  
1376 112 36  
1377 492 156  
1378 894 284  
1379 443 141  
1380 240 76  
1381 315 100  
1382 552 175  
1383 551 175  
1384 548 174  
1385 852 270  
1386 309 98  

 )معاونت اجتماعي ناجا:خذأم(
  

هاي  ساله اخير دوره 10دهنده آن است كه آمار دختران فراري طي  آمار فوق نشان
 1378تا  1376  سالاز اين آمار . متفاوتي از روند افزايش و كاهش را تجربه كرده است

اين  1380پس از آن تا سال . دهد ا را نشان ميشده در ناج رشد تعداد دختران فراري ثبت
اين روند سير  1386تا سال  1380دهد و مجدداً از سال  سير نزولي را نشان مي ،روند

در اينجا الزم است به اين نكته اشاره شود كه آمار فوق . صعودي به خود گرفته است
بنابراين اين  ؛اند هنشانگر افرادي است كه توسط نيروي انتظامي شناسايي و بازداشت شد

تواند حكايت از روند سياست برخورد  روند سينوسي كه در نمودار فوق مشهود است، مي
به عنوان نمونه در يك دوره كه مديريت ناجا حساسيت بيشتري دارد، تعداد . ناجا نيز باشد

  .شوند و بالعكس بيشتري نيز بازداشت مي
آمارهاي معاونت اجتماعي ناجا و براي  در استان تهران وضعيت فرار از منزل بر اساس

  :آوري كرده به شرح ذيل است دختران و زنان فراري كه ناجا آنها را جمع
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  آمار فرار از منزل استان تهران شامل كودكان و نوجوانان - 2-5جدول شماره 
  )شده توسط ناجا شناسايي( دختر و زنان

 
 شاخص تعداد سال
1375 331 100  
1376 125 38  
1377 542 164  
1378 930 281  
1379 494 149  
1380 278 84  
1381 481 145  
1382 783 237  
1383 767 232  
1384 847 256  
1385 1092 330  
1386 618 187  

 )معاونت اجتماعي ناجا:خذأم(
  

سال اخير در استان تهران آمار  10دهد كه در مجموع و در طي  اين آمار نشان مي
 200به  1375واحد در سال  100اشته است و شاخص رشد آن از دختران فراري رشد د

ها اين شاخص در مقاطعي كاهش هم سال  اگرچه در طي اين. رسيده است 1386در سال 
  .روند آن صعودي بوده است ،داشته است، اما در كل

هاي  اي تحت عنوان كاوش و براي آسيب در مجموعه 1381آمار وزارت كشور تا سال 
اي كه انجام  هاي بعد با وجود پيگيري اما براي سال ؛اعي منتشر شده استمختلف اجتم

وزارت كشور آمار فوق را بر مبناي تعداد . ها وجود نداشت امكان دسترسي به اين داده ،شد
  .فراريان در صد هزار نفر ثبت و ارائه كرده است كه در جدول ذيل اين آمار آمده است
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  نفر ركل كشور برحسب تعداد در صد هزاآمار فرار در  - 3-5جدول شماره 
 

 زنان مردان تعداد كل سال
1375 73/2 2/2 28/3 
1376 41/2 56/1 3/3 
1377 96/3 6/2 36/5 
1378 17/4 25/2 15/6 
1379 37/3 5/1 29/5 
1380 78/2 1/1 52/4 
1381 42/3 32/1 58/5 

  )معاونت اجتماعي وزارت كشور:خذأم(
  

متوسط تعداد فراريان  1381تا  1375هاي  دهد كه در فاصله سال اين آمار نشان مي
متوسط تعداد فراريان . افزايش يافته است و عمده اين افزايش نيز در ميان زنان بوده است

در كل نيز اين . در صد هزار نفر افزايش يافته است 58/5در صد هزار نفر به  28/3زن از 
  .ر صد هزار نفر افزايش يافته استد 42/3در صد هزار نفر به  73/2رقم از 
  

  آمار مراكز مداخله
شده در موضوع دختران  هاي اتخاذ رسد در تحليل سياست آمار ديگري كه به نظر مي

در جدول . هاي اجتماعي استفراري قابل توجه است، آمار تعداد مراكز مداخله و بحران
. ليت هستند آمده استذيل تعداد مراكزي كه تحت پوشش سازمان بهزيستي در حال فعا

سيس اين مراكز را به شكل أكه سازمان بهزيستي ت 1378دهد كه از سال  اين آمار نشان مي
كه  1385اند و به جز سال  جدي پيگيري كرده است، تعداد مراكز در حال رشد بوده

 به 1384مركز در سال  62اند و تعداد مراكز آن از  تعدادي از اين مراكز ظاهراً تعطيل شده
هاي ديگر اين آمار سير صعودي داشته  كاهش يافته است، در سال 1385مركز در سال  59

  .است
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  )كل كشور(هاي اجتماعي سازمان بهزيستي  آمار مراكز مداخله و بحران -4-5جدول شماره 
 

  تعداد سال
1378 9  
1379 31  
1380 35  
1381 42  
1382 45  
1383 52  
1384 62  
1385 59  
1386 71  
1387 85  

  )ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستير آسيبودفتر ام:مأخذ(
  

  شده در ديده اجتماعي پذيرش آمار زنان آسيب -5-5جدول شماره 
  )كل كشور(هاي اجتماعي سازمان بهزيستي مراكز مداخله و بحران

 
  تعداد سال
1378 411  
1379 761  
1380 1530  
1381 1956  
1382 1524  
1383 -  
1384 1571  
1385 1481  

  809 )شش ماه اول(1386
  )ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستيدفتر امور آسيب:مأخذ(
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توان آن را مبناي ارزيابي عملكرد مراكز فوق قرار داد، تعداد افراد  شاخص ديگري كه مي
آماري كه . هاي اجتماعي سازمان بهزيستي است شده توسط مراكز مداخله و بحران پذيرش
ديده اجتماعي از  دهد كه بيشترين تعداد زنان آسيب ل مذكور آمده است، نشان ميدر جدو

در اين سال مراكز وابسته به سازمان . باشد مي 1381در سال  ،سوي سازمان بهزيستي
پس از اين سال آمار . ديده اجتماعي را پذيرش كردند زن آسيب 1956بهزيستي بيش از 

تاكنون آمار زنان  1382از سال . دهد ابت را نشان ميشده يك روند تقريباً ث زنان پذيرش
آمار شش ماهه اول سال . نفر بوده است 1500شده در سازمان بهزيستي حدود  پذيرش
نفر است كه اگر فرض شود همين ميزان نيز در نيمه دوم پذيرش شده  809نيز  1386

  .اند قرار گرفتهاز سوي اين مراكز مورد پذيرش  1386نفر در سال  1600باشند، حدود 
  

  هاي اجرايي سياست
اي را در خصوص مراكز حمايت و بازپروري  نامه سازمان بهزيستي آيين 1376در سال 

مصوب ) ويژه(ديده اجتماعي دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي حاد و زنان آسيب
اكز نامه مر در اين آيين. كرد كه بخش قابل توجهي از آن در خصوص دختران فراري است

حمايت و بازپروري دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي وظيفه دارند تا به نگهداري 
ديده اجتماعي بپردازند و از طريق ارائه خدماتي  روزي زنان آسيب روزي يا غير شبانه شبانه

هاي  اي و فرهنگي زمينه حرفه هاي فني شناسي، آموزش نظير مددكاري اجتماعي، روان
زندگي سالم را از طريق پيوند مجدد با خانواده، آموزش و ايجاد اشتغال و بازگشت آنان به 

كسب درآمد مشروع، ازدواج و تشكيل خانواده فراهم آورده و در تأمين حدأقل نيازهاي 
  .آنها را ياري نمايند ،اقتصادي و حل و فصل مسائل و مشكالت

داند كه به  و دختراني مينامه زنان در معرض آسيب اجتماعي را زنان  اين آيين 2ماده 
از كانون خانواده فرار نموده، طرد شده، فاقد ... داليلي چون متشنج بودن خانواده، اغفال و

سرپرست و يا سرپرستي مؤثر بوده و آمادگي و درايت اجتماعي و رواني الزم و يا توان 
درت ايشان پذيري حاد و مبا كافي اقتصادي براي زندگي مستقل را نداشته و احتمال آسيب

  .به روابط نامشروع وجود دارد
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  :ديده را در چند مرحله تفكيك كرده است نامه جذب زنان و دختران آسيب اين آيين
  ارجاع از سوي مراجع قضايي يا به صورت خود معرف -1
نامه، ثبت تقاضاي نگهداري،  كه به سلسله اقداماتي شامل ثبت معرفي: پذيرش -2

ين محل نگهداري و تعيين نحوه برخورداري شناخت اوليه، تشكيل پرونده، تعي
  .گردد روزي اطالق مي از خدمات غير شبانه

محلي است كه براي نگهداري موقت مددجو در بدو ورود تا اخذ : قرنطينه -3
شود و مددجو  اطالعات الزم، انجام معاينات پزشكي و بهداشتي در آن انجام مي

حسب شرايط براي  جو برمدد ،پس از پذيرش. شود به طور مجزا نگهداري مي
شود و پس از انجام  روز به قرنطينه معرفي مي 15روز و حدأكثر  4مدت حدأقل 

  .گردد هاي الزم به خوابگاه مورد نظر معرفي مي بررسي
شود كه در اين مراكز به منظور پيوند مجدد  به كليه اقداماتي اطالق مي: پيگيري -4

ت مراقبتي به منظور عدم جو با جامعه و حل مسائل و استمرار خدما مدد
هاي مادي و معنوي  به مسائل پيشين و يا استمرار حمايت اوبازگشت مجدد 
در تحت نظر گروه مددجويان گيرد و  مجدد صورت مي يبراي عدم ابتال

واحد اجرايي شامل مددكاري  6همچنين هر مركز . گيرند بازپروري قرار مي
درماني، بازپروري و كميته  ـ يشناسي، امور تربيتي، بهداشت اجتماعي، روان
  .انضباطي دارد

در اين مراكز مددجويان برحسب شرايط فردي مثل سن، تحصيالت، دختر يا زن بودن، 
بندي  هاي منفك طبقه المقدور در خوابگاه هاي اخالقي و اجتماعي حتي اعتياد، پيشينه

 8، 6ماده (گردند  اع ميويژه دختران ارج  سال به مركز جداگانه 15شوند و دختران زير  مي
هاي تعليماتي براي كسب  هايي كه مستلزم ديدن دوره مددجويان بايد به حرفه). 16و 

مهارت و تخصص است، گمارده شوند تا در طول دوره بتوانند به اخذ گواهينامه مهارت 
ز را برنامه روزانه مراك 19نامه مذكور در ماده  آيين. فني با هماهنگي وزارت كار نائل شوند
توانند در جهت نيل به خودكفايي  اين مراكز مي. به صورت كامل مشخص كرده است

مدت زمان نگهداري هر مددجو در . نمايند يجادهاي توليدي ا هاي آموزشي و كارگاه كالس
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باشد و پس از انعكاس موضوع به بهزيستي استان نسبت به  مركز مجموعاً هشت ماه مي
  .گيري خواهد شد دجو تصميمموضوع تمديد مدت نگهداري مد

هايي است كه پس از ترخيص مددجو از  نامه راجع به عمليات بخش ديگري از آيين
مددكار اجتماعي پس از ترخيص مددجو، با توجه . اين مراكز بايد نسبت به آنها اقدام شود

هاي الزم را انجام داده و طي  بايست در فواصل معين سركشي به تعيين مدت نظارت مي
  .رشي، چگونگي وضعيت مددجو را به گروه بازپروري ارائه دهندگزا

اي كه با كارشناسان ارشد اين نهاد انجام شد، مشخص  در نيروي انتظامي نيز با مصاحبه
سيس مراكزي أتوان در ت سال اخير را مي 10ترين سياست آنها در طي  گرديد كه مهم

اند به شكل موقت ساماندهي  شدهكه شناسايي را دانست كه آن دسته از دختران فراري 
گونه بيان  درباره اقداماتي كه در خصوص دختران فراري در ناجا انجام شده، اين. كنندمي

  :شده است
ترين طرحي كه در اين مدت اجرا شد، طرح جذب و پذيرش دختران فراري  مهم

 سيس مراكزي در زمينهأبه اجرا درآمد و در آن ت 1378توسط ناجاست كه در سال 
شرايط اين مراكز نيز پذيرش دختران . بيني شده بود نگهداري موقت دختران فراري پيش

ديده  شد كه آسيب سال است كه قبل از آن توسط پزشك قانوني مشخص مي 18زير 
آنها كنند و پس از آن  روز نگهداري مي 20تا  10اين مراكز دختران فراري را بين . هستند

شوند يا آن كه اگر اين امكان فراهم نباشد، به مراكز  ميبازگشت داده  شانبه خانواده
به طور كلي ناجا تنها وظيفه ثبت و شناسايي آنها را بر عهده . شوند بازپروري فرستاده مي

  .كند دارد و پس از آن آنها را به مراكز بهزيستي معرفي مي
ص انجام هاي گذشته اقداماتي را در اين خصو همچنين كميته امداد نيز در طي سال

گونه عنوان  در همين زمينه معاون حمايت خانواده استان تهران اين كميته اين. داده است
  :كند كه مي

سال پيش استانداري تشكيل ساختاري را به ما موظف  15در زمينه دختران فراري، «
كرد كه بر اساس آن طرح جداسازي فرزندان وابسته به والدين معتاد را پياده كنيم كه 

به طوري كه اين دختران اسكان داده شده و . ايم نفر را از اين طرح گذرانده 150ن تاكنو
اين مركز هنوز هم . شوند شوند و سپس به كانون خانواده بازگشت داده مي ساماندهي مي
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داير است اما جامعه هدف آن به دختران در معرض آسيب و دختراني كه ما احساس كنيم 
 14نيز كه  )ره(خميني  مجتمع فرهنگي تربيتي امام. كرده استنياز به حمايت دارند تغيير 

نفر ظرفيت دارد، در اين خصوص  60سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده و بيش از 
  ».كند فعاليت مي

از نظر حقوقي نفس فراري شدن دختران به عنوان جرم تعريف نشده است و به اين 
د و عمالً از نظر كيفري قانون خاصي در شو پديده به عنوان يك آسيب اجتماعي نگاه مي

البته براي جرائم محتمل ديگري كه احتماالً بر فرار مترتب خواهد . اين زمينه وجود ندارد
به عنوان نمونه . يابد شده، ابعاد خاصي مي و مطابق جرم مرتكب استبود، موضوع متفاوت 

شود، كه موضوع ابعاد ممكن است يك دختر فراري به فحشا، زنا يا موارد مشابه متهم 
  .كند جديدي پيدا مي

يه ئتعدادي از افراد فراري دچار مشكالت و اختالالت رواني هستند كه در قوه قضا
پس از طي كردن دوران محكوميت خود كه آنها شود و  توجهي به اين موضوع نمي

اين شوند، كه  هاي زيادي بر آن مترتب است، در سازمان بهزيستي متوجه موضوع مي آسيب
  .گذاري و شايد عنايت بيشتر از سوي مقامات قضايي داردموضوع نيز نياز به قانون

توان به شرح  ترين نواقص حقوقي را مي شده مهم بر اساس مطالعات انجام، در مجموع
  :ذيل برشمرد

  ؛آزاري و همسرآزاري نبود قوانين مؤثر در موضوع كودك -1
  ؛كودكان و ازدواج اجبارينبود قوانين مؤثر در خصوص ممنوعيت ازدواج  -2
هاي نبود قوانين الزم در خصوص مداخالت بهنگام مددكاران در بحران -3

  ؛خانوادگي و پيشگيري از وقوع جرم
  
  هاي مطالعاتي طرح

ها و نهادهاي مرتبط  سال اخير كه توسط سازمان 10پژوهش  23اين بخش بر مبناي 
تا  1376دهد كه از سال  ها نشان مي  مروري بر سال اجراي پژوهش. انجام شده، قرار دارد

در . شده در زمينه دختران فراري افزايش يافته است هاي انجام تعداد پژوهش 1382سال 
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ها و به تعبيري بيشترين ميزان پژوهش در اين زمينه انجام  درصد پژوهش 30، 1382سال 
 دهد كه عمده ها نشان مي همچنين بررسي عناوين و موضوعات پژوهش. شده است

درصد  70اند و حدود  ها با رويكرد شناخت عوامل مؤثر بر فرار انجام شده پژوهش
بخش قابل توجهي از اين . ها، سعي داشتند تا عوامل مؤثر را شناسايي كنند پژوهش

هاي خانواده هستند و به  هاي شخصيتي يا ويژگي مطالعات نيز با هدف شناخت ويژگي
بكه تعاملي اين افراد و تأثير آن در اقدام به فرار بررسي رابطه ميان ساختار خانواده، ش

 7/21(پژوهش  5شده در موضوع دختران فراري،  پژوهش انجام 23از ميان . پردازند مي
اند و گزارش وضعيت موجود در ابعاد  به تحليل وضعيت كنوني اين مسأله پرداخته) درصد

اند كه راهكار و  دنبال اين بودهبه ) درصد 7/8معادل (پژوهش  2اند و تنها  مختلف را داده
هايي در  واقعيت آن است كه چنين پژوهش. پيشنهاداتي در خصوص اين مسأله ارائه دهند

گيران اين موضوع بكند و تعداد  سازان و تصميم تواند كمك شاياني به تصميم نهايت مي
وزه ها و تحقيقاتي كه در ح ها يكي از داليل مهمي است كه پژوهش اندك اين پژوهش

  .شوند مانند و بايگاني مي گيرند عمالً بدون استفاده باقي مي اجتماعي صورت مي
نامه و  درصد پايان 3/78شده در زمينه دختران فراري  هاي انجام از مجموع پژوهش

اندركار موضوع اجرا  ها و نهادهاي دستهايي بودند كه توسط سازمان درصد پژوهش 7/21
. اند اي يا پيمايشي انجام شده ها به دو روش علّي ـ مقايسه همچنين عمده پژوهش .اند شده

اي تقريباً مشابه با تحقيقات آزمايشگاهي است و گاه به آن تحقيقات  روش علّي ـ مقايسه
. شود در اين روش بين يك نمونه شاهد و گواه مقايسه مي. شود شبه آزمايشي هم گفته مي

درصد  5/43اي هستند و  علّي ـ مقايسه شده به روش آوري هاي جمع درصد پژوهش 8/47
  .اند به روش پيمايشي انجام شده

 توان گفت كهاند، ميمورد استفاده قرار گرفتهها  هايي كه در اين پژوهش در مورد نظريه
شناختي براي تحليل  هاي جامعه شناختي و هم از تئوري هاي روان عموماً هم از تئوري

جود سعي شد تا بر مبناي رويكرد كالن پژوهش و با اين و. موضوع استفاده شده است
ها  بندي كالن از پژوهش اند، يك دسته هاي اصلي كه براي تحليل موضوع به كار رفته تئوري

 7/41شناختي و  ها بيشتر با رويكرد جامعه درصد پژوهش 3/58بر اين اساس، . انجام شود
  .اند قرار داده شناختي موضوع را مورد تحليل درصد بيشتر با رويكرد روان
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  ها تحليل يافته
گيري از رويكردهاي مختلف به تحليل  توان با بهره در تحليل پديده دختران فراري مي

هاي اجتماعي به  هايي كه براي تبيين و تحليل ديگر آسيب عموماً نيز تئوري. پديده پرداخت
در ادامه . ها بهره گرفتتوان از آن اند، براي تبيين اين پديده نيز مفيد هستند و مي كار رفته

هاي به كار رفته در اين زمينه، مدل تحليلي كه  ترين تئوري ضمن مروري اجمالي بر مهم
  .شود اين پژوهش بر آن مبتني است ارائه مي

توان، در تركيبي از دو عامل  نقطه آغازين مدل تحليلي فرار دختران را مي
تركيب اين دو عامل . داد عي قرار گسيختگي خانوادگي و پايگاه اقتصادي ـ اجتما ازهم

شود تا ضمن كاهش دلبستگي عاطفي در فضاي خانواده، كشمكش و  باعث مي
هاي  توانايي  ساز تضعيف هاي خانوادگي نيز افزايش يابد كه اين عوامل خود زمينه درگيري

ديد كنترلي خانواده، تشديد و تقويت زمينه سوءاستفاده و آزار فيزيكي يا عاطفي دختر و تش
رو هستيم كه در يك  به در چنين فضايي با فردي رو. آورد هنجاري را فراهم مي احساس بي

كند، دلبستگي اندكي به خانواده دارد و آزار و اذيت نيز  گسيخته زندگي مي خانواده ازهم
شود تا فرد در منطقه خطر قرار گيرد و احتمال  تركيب همه اين عوامل باعث مي .شود مي

با اين وجود چنين فردي نياز به عوامل ديگري . يط فعلي براي او تقويت شودفرار از شرا
عامل اول راجع به تيپ شخصيتي است كه . نيز دارد، تا اين زمينه كامالً فراهم و مهيا شود

هاي شخصيتي خاصي هستند كه هنگامي كه در  دهد تيپ تحقيقات نشان مي. فرد دارد
عامل ديگر كه بسيار . احتماالً اقدام به فرار خواهند كردگيرند،  هايي قرار مي چنين موقعيت

منظور اين است كه در چنين حالتي آيا فرد . مهم است، وضعيت شبكه حمايتي فرد است
داراي شبكه قابل اتكايي در محيط اقوام، دوستان و يا مدرسه هست يا خير؟ ضعف اين 

  .كند شبكه نيز امكان فرار را تشديد مي
كيبي از قرار گرفتن فرد در منطقه خطر، تيپ شخصيتي فرد و ضعف نهايت آن كه تر

شود تا جاذبه محيط بيرون و خيابان براي فرد افزايش يابد، ضمن  شبكه حمايتي باعث مي
  .اقدام به فرار خواهد بود ،يافتن پايگاه بيروني در پيآن كه 
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  فرد مدل تحليلي عوامل مؤثر بر فرار دختران در سطح -1-5شماره  نمودار
يعامتجاهاگياپ

يداصتقا هداوناخيگتخيسگمهزا

يگداوناخياهشكمشك

هدافتساءوسورازآ

هقطنمردنتفرگرارق
كسير

طيحمياههبذاجتيوقت
نوريب

يتيصخشياهيگژيو

هداوناخداضتديدشت

يتيامحهكبشفعض
هداوناخ

ينوريبهاگياپنتفاي

يفطاعيگتسبلدشهاك

يراجنهيب هداوناخلرتنكفعض

رارفهبمادقا

  
شوند و ميزان  هاي موجود در اين زمينه تحليل مي يافته ،در ادامه ،بر مبناي مدل فوق

  .سازگاري و اثربخشي هر كدام از متغيرها مورد بحث قرار خواهد گرفت
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  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
. ار دختران از خانه دارداي بر فر پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده تأثيرهاي عمده

به هاي مختلف نشان داده است كه ضعف پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي  هاي پژوهش يافته
اين متغير عموماً به عنوان يك . در سوق دادن دختران به فرار از خانه دخيل است شدت

نقش  هاي خانواده هاي واسط مانند آسيب كند و از طريق متغير اي نقش ايفا مي متغير پيشينه
كنند از  دهند كه اغلب نوجواناني كه از خانه فرار مي تحقيقات نشان مي. شود آن تشديد مي

همچنين تحقيقات ديگر در اين زمينه . پايگاه اقتصادي و اجتماعي پاييني برخوردار هستند
زمينه را براي فعال شدن عوامل  ،دهنده آن است كه فقر و مشكالت اقتصادي خانواده نشان

معموالً پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي را . كنند مؤثر بر فرار نوجوانان فراهم مي خطرزا و
دانند و از تركيب اين سه متغير، شاخص پايگاه  تركيبي از درآمد، نوع شغل و تحصيالت مي

  .شود اقتصادي ـ اجتماعي حاصل مي
اي  ينهشده، پايگاه اقتصادي اجتماعي به عنوان يك متغير زم بر اساس مطالعات انجام

هاي  در خصوص مقايسه ويژگي 1376اي كه در سال  مطالعه. بررسي شده است
درصد دختران فراري گروه شغلي پدران  73دهد كه  نشان مياست فرزندپروري انجام شده 

شده  درصد از نمونه دختران فراري مصاحبه 26همچنين  .اند خود را پايين ارزيابي كرده
گروه شغلي والدينش آنها كدام از   اند و هيچ ط عنوان كردهگروه شغلي والدين خود را متوس
  ).1376كاوه، (است   را باالي حد متوسط ارزيابي نكرده

، انجام شده طبقه اقتصادي خانواده دختران فراري 1382در پژوهش ديگري كه در سال 
  :به شكل ذيل ارزيابي شده است

  

  راريوضعيت اقتصادي خانواده دختران ف - 6-5جدول شماره 
 

  درصد وضعيت اقتصادي خانواده دختران فراري
  45 پايين
  5/49 متوسط
  5/4 باال

 )1382برامو،(
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درصد پاسخگويان طبقه اقتصادي خانواده خود را پايين،  45بر اساس جدول فوق 
اند  شان را باال عنوان كرده درصد طبقه اقتصادي خانواده 5/4درصد متوسط و تنها  5/49
درصد دختران فراري وضعيت اقتصادي  87كند كه  حسينيان نيز گزارش مي). 1382برامو، (

  ).1381حسينيان، (اند  شان را پايين ارزيابي كرده خود و خانواده
اي كه معطوف به مقايسه الگوهاي تعاملي دختران فراري است، نشان  نيازي در مطالعه

ي خود را پايين ارزيابي درصد دختران فراري وضعيت اقتصادي و اجتماع 54دهد كه  مي
  ).1382نيازي، (در جدول ذيل آمده است اين مطالعه هاي تفصيلي  يافته. اند كرده
  

  توزيع دختران فراري برحسب وضعيت اقتصادي اجتماعي - 7-5جدول شماره 
 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد پايگاه اقتصادي اجتماعي
  44  54 پايين
  30  15 متوسط
  7  3 باال

 )1382نيازي،(
  

نشان » بررسي عوامل مؤثر بر فرار دختران از منزل«نامه خود با موضوع  فرخي در پايان
هاي دختران فراري به شكل معناداري كمتر از پدران  دهد كه درآمد پدر در خانواده مي

  ).1383فرخي، (دختران غير فراري است 
  

  ر دو گروه دختران فراري و غير فراريمقايسه درآمد پدر خانواده د -8-5جدول شماره 
 

 )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد  وضعيت درآمد پدر
  0 20 صد هزار تومان و كمتر

  18 28 هزار تومان150تا101
  20 28 هزار تومان200تا151
  44 20 هزار تومان300تا201

  18 4 هزار تومان300بيش از
 )1383فرخي،(
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درصد دختران فراري درآمد پدر خود را  48دهند در حالي كه  اي فوق نشان ميه يافته
درصد دختران غير فراري در چنين  18اند، تنها  هزار تومان عنوان كرده 150كمتر از 

درصد دختران عادي و غير فراري درآمد پدرشان باالي  62از ديگر سو، . وضعيتي هستند
درصد دختران فراري در چنين وضعيتي هستند  24ها هزار تومان است، در حالي كه تن 200

فرخي با تركيب متغيرهايي كه در حوزه موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي ). 1383فرخي، (
  .گيرد كه تفاوت معناداري از اين لحاظ بين دو گروه وجود دارد سنجيده است، نتيجه مي

  

  مقايسه موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي خانواده - 9-5جدول شماره 
  ر دو گروه دختران فراري و غير فراريد

 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد وضعيت درآمد پدر
  42 6 باال

  54 56 متوسط
  4 38 پايين

 )1383فرخي،(
  

يش از دختران غير فراري ب) قبل از فرار(ها حكايت از آن دارند كه دختران فراري  يافته
درصد اين دختران  38اند و در حالي كه  كرده زندگي ميهايي با موقعيت پايين  در خانواده
درصد از  4اند، تنها  هايي با موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي پايين بزرگ شده در خانواده

  ).1383فرخي، (اند  دختران غير فراري چنين شرايطي داشته
در مطالعه ديگري نيز كه در خصوص دختران فراري انجام شده است، از دختران 

درصد آنان  6/2وجو شده است كه تنها  شده وضعيت اقتصادي اجتماعي آنان پرس همصاحب
پارسا بيدگلي، (اند  وضعيت اقتصادي خانواده خود را قبل از فرار خوب ارزيابي كرده

1384.(  
  

  وضعيت اقتصادي خانواده دختران فراري -10-5جدول شماره 
 

  درصد وضعيت اقتصادي خانواده دختران فراري
  7/56 بد

  40/7 متوسط
  6/2 خوب

 )1384پارسا بيدگلي،(
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  گسيختگي خانواده ازهم
امري كه در . باشد از جمله عوامل مؤثر بر پديده فرار از خانه ميزان ثبات خانواده مي

فرار از خانه اين معنا را در دل خود دارد كه . ها بر آن تأكيد شده است بسياري از پژوهش
توان  دهد تا آن را ترك گويد و مي ت كه فرد ترجيح مياي اس فضاي خانواده به گونه

. هاي كليدي مؤثر بر فرار دختران را در فضاي خانواده جستجو كرد بسياري از متغير
هاي آمريكايي در  گيري از روش تحليل ثانويه درباره خانواده با بهره) 1998( ١گولدشايدر
نقش والدين «و » بات در خانوادهعدم ث«به اين نتيجه رسيد كه  1987-1988هاي  طي سال

همچنين . كند قوياً الگوي فرار از خانه را در جوانان تقويت مي» در تجربيات منفي فرزندان
ميزان . ارتباط دارد» هاي گسسته خانواده«دهند كه بزهكاري نوجوانان با  مطالعات نشان مي

سالم است و ميزان بزهكاري هاي  هاي گسسته، نسبتاً باالتر از خانواده بزهكاري در خانواده
: 1385چلبي، (گسيخته بر اثر طالق يا جدايي بيشتر است  هاي ازهم كودكان در خانواده

هاي اجتماعي به علت آن كه يك  در مجموع شكستن واحد خانواده و يا تجزيه نقش). 229
اند  هيا چند تن از عهده انجام تكاليف ناشي از نقش خود آن طور كه بايد و شايد برنيامد

د كه شامل فسخ، جدايي، طالق و يا ترك شو تحت عنوان گسيختگي خانوادگي تعريف مي
غيبت غير ارادي يكي از دو همسر به دليل مرگ زن يا شوهر و يا . باشدميبين والدين 

هاي  گسيختگي به خانواده شكل ديگر ازهم. زنداني بودن نيز همين معنا را در بر دارد
كنند ولي روابط و كنش متقابلي  كه اعضاي آن با يكديگر زندگي ميشود  توخالي اطالق مي

  ).122: 1383فرخي، (با هم ندارند و از حمايت احساسي محرومند 
شده در خصوص موضوع فرار  گسيختگي خانواده در اكثر مطالعات انجام متغير ازهم

ليدي و مؤثر را هاي ك بسياري از متغير. مورد توجه قرار گرفته و بدان پرداخته شده است
هاي اساسي  گسيختگي خانواده يكي از متغير ازهم. توان در فضاي خانواده جستجو كرد مي

هاي اجتماعي در خانواده به علت ناتواني  مراد از اين متغير تجزيه نقش. در اين زمينه است
، باشد و شامل مواردي چون فسخ يك يا چند تن از افراد خانواده در انجام تكاليفشان مي

هاي  همچنين خانواده. باشد جدايي، طالق، غيبت ارادي يا غير ارادي يكي از والدين مي
دهند ولي روابط و كنش متقابل با  توخالي كه اعضاي آن به زندگي با يكديگر ادامه مي

                                                                          
1-Goldchider. 
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. گيرند يكديگر ندارند و از حمايت و پشتيباني هم محروم هستند نيز در اين دسته جاي مي
ها، يكي از  افتادگي ها يا عقب وجود دارند، اما به داليلي مانند انواع بيماري بعضاً نيز والدين

گسيختگي خانواده مطرح  بحث ديگري كه در ازهم. ماند آن دو در انجام نقشش ناتوان مي
هاي اجتماعي مانند اعتياد، زندان و يا ساير جرائم است كه  است، تركيب آن با برخي آسيب

هاي زيادي بر اعضاي آن مترتب  ه كامالً كژكاركرد شده و آسيبدر چنين وضعيتي خانواد
  .خواهد بود

زدايي بر فرار دختران  اي كه در خصوص تأثير آموزش تنش در همين زمينه مطالعه
اي  به گونه. گسيخته هستند هاي دختران فراري ازهم دهد اغلب خانواده انجام شده نشان مي

. درصد فاقد پدر و مادر هستند 3/13مادر و  درصد با 20درصد تنها با پدر،  26كه 
اند كه والدينشان معتاد هستند  شده نيز عنوان كرده درصد موارد مصاحبه 7/26همچنين 

  ).1380گودرزي، (
كنند  هايي زندگي مي درصد دختران فراري در خانواده 35دهد كه  ميمندي نيز نشان مي

دختران فراري ازدواج مجدد پدر يا  درصد 31كه والدينشان جدا از هم هستند، همچنين 
هاي دختران فراري  درصد موارد خانواده 52در مجموع در . اند مادر خود را گزارش كرده

درصد در  15حالي است كه در ميان دختران غير فراري تنها  اين در. والدي هستند تك
نبود يكي از  دهد كه فقدان و اين پژوهش نشان مي. كنند والدي زندگي مي هاي تك خانواده

بازياري (هاي معنادار ميان دختران فراري و غير فراري است  والدين يكي از تفاوت
  ).1381ميمندي، 

با هدف مطالعه ساخت خانواده دختران فراري انجام  1382پژوهش ديگري در سال 
فرضيه اصلي در اين پژوهش ناظر به ناكارآمدي ساخت خانواده اين دختران  .شده است
 33هاي اين پژوهش حكايت از آن دارد كه  يافته. ر نهايت تأييد شده استاست كه د

درصد  2/59اند و در  شده، پدر يا مادر خود را از دست داده درصد دختران فراري مطالعه
درصد دختران  25همچنين تنها . كنند موارد والدين اين دختران جدا از هم زندگي مي

درصد موارد، با دوستان، آشنايان زندگي  8/45و در كنند  فراري با والدين خود زندگي مي
  ).1382حميدي، (كنند  مي
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درصد دختران فراري تنها  45اي كه فتحي در اين خصوص انجام داده است،  در مطالعه
درصد آنها در خانواده خواهر، برادر و يا آشنايان  32كنند و  با پدر يا مادر خود زندگي مي

درصد دختران فراري در  77دهد باالي  ين دو رقم نشان ميبرند كه جمع ا خود به سر مي
  ).1382فتحي، (برند  هايي به سر مي چنين خانواده

 1382نيازي نيز با هدف بررسي الگوهاي تعامل خانوادگي دختران فراري در سال 
در پاسخ به اين سؤال كه قبل از فرار و ترك منزل . پژوهش ديگري را طراحي و اجرا كرد

درصد از دختران عادي و غير فراري اظهار  90كرديد، حدود  اني زندگي ميبا چه كس
درصد  60كنند در حالي كه حدود  اند با خانواده و پدر و مادر خود زندگي مي داشته

  ).1382نيازي، (برند  گسيخته به سر مي هاي ازهم دختران فراري در خانواده
  

  حسب وضعيت سرپرستي آنها قبل از فرار بر دهش توزيع دختران فراري مصاحبه - 11-5جدول شماره 
 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد وضعيت سرپرستي در خانواده
  89 40 پدر و مادر
  2 10 تنها با مادر
  1 11 تنها با پدر

  0 7 مادر و ناپدري
  1 16 پدر و نامادري

  1 11 ساير
 )1382نيازي،(

  
درصد دختران فراري با والدين خود زندگي  31دهد كه  پژوهش ديگري نشان مي

درصد  5/25همچنين . اند درصد آنها نيز والدينشان از هم طالق گرفته 22كنند و  نمي
برامو، (كردند  اند كه با نامادري يا ناپدري خود زندگي مي دختران فراري عنوان كرده

1382.(  
درصد دختران فراري  9/33نيز تنها » پديده دختران فراري«در گزارش طرح پژوهشي 

يا آن كه در خانواده  اندوالدي بوده و مابقي آنها يا تك ردندك با والدينشان زندگي مي
اند كه در  درصد آنها عنوان كرده 3/43همچنين . دردنك آشنايان و دوستان زندگي مي

 67 توان گفت كه ها مي بر مبناي اين يافته. شان حدأقل يك فرد معتاد وجود دارد خانواده
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). 1382ولي،  چهارده(كنند  گسيخته زندگي مي هاي ازهم درصد دختران فراري در خانواده
در بخش ديگري از اين پژوهش به وضعيت اعتياد در خانواده دختران فراري پرداخته شده 

  .است
  

  وضعيت اعتياد در خانواده دختران فراري -12-5جدول شماره 
 

  درصد وضعيت اعتياد
  16 پدر معتاد

  12 در و مادر معتادپ
  42 يكي از اعضاي خانواده

 )1382،وليهدچهار(
  

شده  درصد دختران فراري مطالعه 21در پژوهش ديگري نيز مشخص شده است كه 
  ).1382برامو، (معتاد بوده و سابقه مصرف مواد مخدر دارند 

 اي كه در خصوص دختران فراري انجام داده است در مطالعه 1383فرخي در سال 
درصد دختران عادي و غير فراري با پدر و مادر خود  88دهد كه در حالي كه  نشان مي

درصد دختران فراري در چنين وضعيتي هستند و با پدر و مادر  38كنند، تنها  زندگي مي
والدي يا  هاي تك درصد دختران فراري در خانواده 62به عبارتي . كنند خود زندگي مي

  ).1383فرخي، (د برن گسيخته به سر مي ازهم
  

  هاي دختران فراري و غير فراري مقايسه وضعيت خانواده - 13-5جدول شماره 
 

  دختران غير فراري دختران فراري وضعيت خانواده
  88 38 زندگي با پدر و مادر

  0 16 تنها با پدر
  2 14 تنها با مادر
  0 12 با اقوام

  6 16 با پدر و نامادري
  4 4 با مادر و ناپدري

 )1383رخي،ف(
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 ادهد جدول فوق به خوبي تفاوت ساخت خانواده دختران فراري و غير فراري را نشان 
  .استنموده مشخص را پاشيدگي آن  هاي دختران فراري و ازهم و وضعيت خانواده

وجو شده است كه  در بخش ديگري از اين پژوهش سابقه جرم يا رفتار مجرمانه پرس
درصد آنها  80هاي دختران فراري چندان مناسب نيست و  دهاز اين بعد نيز وضعيت خانوا

اين در حالي است كه تنها  .اند سابقه جرم يا رفتار مجرمانه در خانواده خود را گزارش كرده
درصد دختران عادي و غير فراري سابقه جرم يا رفتار انحرافي را در خانواده خود  10

گيرد كه دختران فراري به  نتيجه مي در مجموع فرخي). 1383فرخي، (اند  گزارش كرده
اند  كرده گسيخته زندگي مي هاي ازهم طور معناداري بيش از دختران غير فراري در خانواده

گسيخته  هاي ازهم درصد اين دختران قبل از ترك منزل در خانواده 62و در حالي كه 
كنند  يخته زندگي ميگس هاي ازهم درصد از دختران غير فراري در خانواده 12اند، تنها  بوده

  ).1383فرخي، (
اي كه در اين خصوص انجام داده است، اين مطلب را تأييد  پارسا بيدگلي نيز در مطالعه

درصد دختران فراري يكي از والدين خود يا هر  60دهد كه بيش از  كند و نشان مي مي
  .اند دوي آنها را از دست داده

  
  شده احبهتوزيع دختران فراري مص - 14-5جدول شماره 

  بر مبناي وضعيت خانواده و سرپرست آنها
 

  درصد وضعيت والدين
  3/39 زندگي با پدر و مادر

  7/22 والدي بر اثر طالقتك
  38 والدي بر اثر فوتتك

 )1384پارسا بيدگلي،(
  

درصد دختران فراري  31همچنين در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است كه 
درصد آنها سابقه زنداني  15كنند و  ي خانواده خود را تأييد مياعتياد حدأقل يكي از اعضا

اين پژوهش در بخش ديگري به شكل مستقيم به اين . اند شدن والدين را گزارش كرده
درصد دختران فراري از  7/18پردازد كه  سؤال كه علت اولين فرار آنها چه بوده است، مي

  ).1384پارسا بيدگلي، (اند  پاشيدگي خانواده را علت اين امر ذكر كرده هم
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والدي  درصد دختران فراري تك 63حدود  در نتايج يك مطالعه ديگر آمده است،
اند و با  درصد آنها والدين خود را به انحاي مختلف از دست داده 5همچنين حدود  .هستند

  ).1385الكي، (كردند  اقوام و آشنايان زندگي مي
  

  شده ي مصاحبهتوزيع دختران فرار -15-5جدول شماره 
  بر مبناي وضعيت خانواده و سرپرست آنها

 

  درصد وضعيت والدين
  31 زندگي با پدر و مادر

  32 والدي بر اثر طالقتك
  31 والدي بر اثر فوتتك

  5 فاقد والدين
 )1385الكي،(

  

  ضعف دلبستگي عاطفي در خانواده
» ما«كه اعضا نسبت به آن  دهد را تشكيل مي» مايي» «اجتماع طبيعي«خانواده به مثابه 

عدم تعلق و دلبستگي عاطفي به . كنند مي» وابستگي عاطفي مشترك«و » تعلق«احساس 
رفتاري اجتماعي را  كننده كج عنوان يكي از نتايج ضعف در خانواده شرايط و عوامل تسهيل

يابد و  در غياب دلبستگي عاطفي، احساس تعهد فرد به گروه كاهش مي. كند فراهم مي
التين ). 113: 1385چلبي، (يابد  رفتاري توسط فرد افزايش مي مراه با آن احتمال كجه

دهد كه كاهش دلبستگي و صميميت در روابط متقابل اعضاي خانواده  لوچيني نيز نشان مي
هاي جهاني حاكي از آن است كه  پژوهش). 229: همان(بر ميزان بزهكاري تأثير مثبت دارد 

و دارند والدينشان نسبت به آنها عالقه داشته باشند و هرگاه از آنان نوجوانان و جوانان آرز
به آنها نشان دهند كه واقعاً آنها را دوست دارند، به آنها  ،كمكي طلب كنند، دريغ نكنند

  ).14-15: 1380آبادي،  لطف(اعتماد داشته باشند و آنها را مورد تأييد و حمايت قرار دهند 
به عنوان يكي از نتايج ضعف در خانواده شرايط و عوامل  عدم تعلق و دلبستگي عاطفي

در غياب دلبستگي عاطفي، احساس . كند رفتاري اجتماعي را فراهم مي كننده كج تسهيل
رفتاري توسط فرد افزايش  يابد و همراه با آن احتمال كج تعهد فرد به گروه كاهش مي

القه و ابراز محبت اعضاي خانواده ياز نوجوانان به عشق و عن ).113: 1385چلبي، (يابد  مي
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شود تا در يك رابطه دوسويه انسجام بيشتري  و همچنين دلبستگي آنها به خانواده باعث مي
  .در خانواده به وجود آيد و امكان بزهكاري كاهش يابد

هاي مرورشده، دلبستگي عاطفي به خانواده، به والدين و يا دلبستگي عاطفي  در پژوهش
  .هاي آن ارائه خواهد شد ده است كه در ادامه يافتهبه مادر سنجيده ش

ه در خصوص عوامل مؤثر بر فرار دختران انجام شد 1382در پژوهشي كه در سال 
اند كه سرپرست خانواده  درصد دختران فراري هرگز احساس نكرده 60، نزديك به است

اند كه اصالً  دهدرصد موارد اين دختران عنوان كر 50آنها را دوست دارد، همچنان كه در 
درصد آنان احساس  54كنند، كسي در جامعه آنها را دوست دارد و  احساس نمي
اند  شده در اين پژوهش عنوان كرده درصد دختران فراري مصاحبه 60. كنند طردشدگي مي

دهد  نشان مي يحميدي نيز در پژوهش). 1382فتحي، (كنند  كه احساس تنهايي شديد مي
كنند كه در خانواده كسي آنها را دوست ندارد و از  احساس مي درصد دختران فراري 64

  ).1382حميدي، ( اند  خانواده طرد شده
 48دهد كه در حالي كه  اي كه در اين خصوص انجام داده، نشان مي نيازي در مطالعه

درصد دختران فراري  7درصد دختران غير فراري دلبستگي زيادي به والدينشان دارند، تنها 
همچنين فرضيه رابطه بين ميزان . اند شان را زياد ارزيابي كرده خود به خانواده دلبستگي

  ).1382نيازي، (دلبستگي دختران به خانواده و فرار آنها تأييد شده است 
  

  
  شده برحسب ميزان دلبستگي به والدين توزيع دختران فراري مصاحبه -16-5جدول شماره 

 

  )دختران عادي(درصد  )ان فراريدختر(درصد ميزان دلبستگي به والدين
  9 22 كم

 37 41 متوسط
 48 7 زياد

 )1382نيازي،(
 

فرخي نيز دلبستگي به مادر را به عنوان شاخصي براي اين موضوع در نظر گرفته و 
گيرد كه ميزان دلبستگي دختران غير فراري به مادرانشان به مراتب بيش از ميزان  نتيجه مي

درصد از دختران غير فراري  56در حالي كه  .به مادرانشان استدلبستگي دختران فراري 
ها به وجود  درصد از فراري 34اند، فقط  به ميزان زيادي به مادران خود دلبستگي داشته

  ).1383فرخي، (اند  اي اشاره نموده چنين دلبستگي
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  و هاي دختران فراري  مقايسه دلبستگي به مادر در ميان خانواده -17-5جدول شماره 
  غير فراري

 ج
  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد دلبستگي به مادر

 56 34 زياد
 44 34 متوسط
  0 32 كم

 )1383فرخي،(
  

  

درصد دختران فراري  4/34دهد كه  اي كه انجام داده است نشان مي غريبي در مطالعه
يزان انسجام و درصد آنها م 25انسجام و صميميت بين اعضاي خانواده خود را كم و 

  ).1384غريبي، (اند  صميميت را در حد متوسط ارزيابي كرده
  

توزيع دختران فراري برحسب ارزيابي آنها از انسجام و صميميت  -18-5جدول شماره 
  خانواده

 

  درصد ميزان
  5/34 كم

  25 متوسط
  4/40 زياد

 )1384غريبي،(
 

  
درصد  56دهد كه  نشان مي انجام داده است، 1385كه در سال  يالكي در پژوهش

اند و در حقشان تبعيض روا  مهري قرار گرفته كنند كه مورد بي دختران فراري احساس مي
الكي، (اند  اي سرد با والدين خود داشته درصد دختران فراري رابطه 56همچنين . اند داشته
1385.(  
  

  ضاي خانوادهتوزيع دختران فراري برحسب نوع رابطه آنها با اع -19-5جدول شماره 
 

  درصد وضعيت والدين
  25 خوب و صميمي
  67 سرد و معمولي

  8 انداي نداشتهرابطه
 )1385الكي،(
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آيد، اغلب دختران فراري نوع رابطه خود با والدينشان  همچنان كه از جدول فوق برمي
د با اند و تنها يك چهارم آنها ارزيابي مثبتي از رابطه خو را ضعيف و سرد ارزيابي كرده

  .والدينشان دارند
  

  هاي خانوادگي كشمكش
هاي نوجوانان مطرح شده  روياز عوامل ديگري كه تأثير آن هم در بزهكاري و كج

ها و تضادهاي درون خانواده اشاره  توان به كشمكش است و هم در تشديد احتمال فرار، مي
هايي كه در درون، افراد  والدي و خانواده هاي تك رفتارهايي در خانواده  فراواني چنين. كرد

هاي  زمينه ،در مجموع. هاست با يكديگر كشمكش و تضاد دارند، بيش از ساير خانواده
. سازد تا فكر فرار را در سر بپرورانند بدرفتاري در خانواده دختران را وادار مي

شود و درگيري بين  هاي خانوادگي معموالً از تضاد و درگيري والدين آغاز مي كشمكش
مشاجرات دائمي ميان پدر و مادر و همچنين . اعضاي خانواده را نيز به دنبال دارد ساير

شود به طوري كه كودك همواره در  ميان ساير اعضا موجب اختالل عاطفي در افراد مي
هاي  بر اساس تحقيقات متعدد، مشاجرات و درگيري. كند اضطراب و ترس زندگي مي

، حتي بيشتر از جدايي والدين به فرزندان آسيب شديد و مستمر پدر و مادر در خانواده
  ).1383فرخي، (رساند  مي

رابطه ميان اعضاي خانواده و به خصوص رابطه ميان والدين و فرزندان، از جمله 
عوامل مؤثري است كه به دفعات در مطالعات مختلف به عنوان متغير مهم در فرار ذكر 

ترين علت فرار از خانه  اين متغير را مهم) 1383، به نقل از فرخي، 1996( ١دني. شده است
هايي كه در  والدي و خانواده هاي تك بيان كرده است و فراواني اين رفتار را در خانواده

در مجموع . داند ها مي ، بيش از ساير خانوادههستند درون خود با كشمكش و تضاد مواجه
. تا فكر فرار را در سر بپرورانندسازد  هاي بدرفتاري در خانواده دختران را وادار مي زمينه

آزاري نقش به  آزاري نيز بيان شده است، لذا سابقه كودك اين موضوع تحت عنوان كودك
هايي كه نوجوانان  دهد كه در اغلب خانواده تحقيقات نشان مي. سزايي در اين زمينه دارد

                                                                          
1-Deni. 
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د داشته است آزاري و طرد و غفلت از كودك و نوجوان وجو اند سابقه كودك فراري داشته
  .و در مجموع وجود خشونت در خانواده از جمله عوامل مؤثر در اين زمينه است

بسياري از نوجوانان در بيان چرايي عمل فرار خود، از خشونت خانوادگي، غفلت پدر 
آورند و اين تقريباً در تمام نقاط  و مادر نسبت به آنها و يا فقر خانوادگي سخن به ميان مي

فرخي، (كنند  اين كودكان همواره خود را قرباني شرايط معرفي مي. است دنيا ديده شده
1383 :93.(  

توان عوامل فوق را تحت عنوان مشكالت خانوادگي در يك دسته قرار  در مجموع مي
  :داد كه عبارتند از

  ثباتي خانواده بي -1
  فقر و پايگاه پايين اقتصادي ـ اجتماعي -2
  هاي داخلي خانه كشمكش -3
  زار دختر يا كودكو آ سوءاستفاده - 4

: كند كه عبارتند از ويليامز هال نيز به پنج عمل خانوادگي مؤثر بر انحراف اشاره مي
ـ انضباط و روابط در خانواده، دـ  ـ فشار خانواده، ج شده، ب ـ خانواده گسيخته الف

، به نقل از اردالن، 89-94: 1982ويليامز هال، (ـ اهمال و غفلت   مجرميت در خانواده، ه
1382.(  

اند كه آزار جسمي، رواني، جنسي و مورد بدرفتاري قرار  تحقيقات بسياري نشان داده
گرفتن كودك توسط شخصي كه مسئوليت نگهداري و آسايش او را بر عهده دارد، يكي از 

شده با موضوع دختران فراري در ايران نيز،  هاي انجام در پژوهش. عوامل مؤثر بر فرار است
  .اده از دختران سنجيده شده استاستف آزار و سوء

اي كه در خصوص دختران فراري انجام داد، نشان داد  در مطالعه 1380فتحي در سال 
 .كه بين فرار دختران و ميزان آزار جسمي آنها توسط اعضاي خانواده، رابطه وجود دارد

سط دهد كه بين فرار دختران و ميزان آزار روحي آنها تو همچنين اين پژوهش نشان مي
درصد آنها سابقه آزار جسمي، از  70اعضاي خانواده رابطه وجود دارد به طوري كه حدود 

همچنين در ). 1382فتحي، (اند  اعضاي خانواده را گزارش كردهاز سوي حدأقل يكي 
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درصد اين دختران از سوي  7/26پژوهش ديگري كه در اين زمينه انجام شده است، 
  ).1380گودرزي، (اند  كردهوالدين خود آزار جسمي را تجربه 

درصد دختران  3/53انجام داده است،  1380اي كه گودرزي در سال  در مطالعه
همچنين ). 1380گودرزي، (اند  شده، وجود تعارض با والدين خود را گزارش كرده مصاحبه

اي كه با هدف بررسي ساخت خانواده دختران فراري و مقايسه آن با دختران غير  در مطالعه
درصد دختران فراري رابطه خود را با  52دهد كه  ي انجام داده است، نشان ميفرار

شده در اين  درصد دختران فراري مطالعه 71همچنين . اند شان منفي ارزيابي كرده خانوده
دهد كه ساخت خانواده در  اين پژوهش نشان مي. اند پژوهش سابقه تنبيه در خانواده داشته

ده، ناكارآمد بوده، اين درحالي است كه در ميان دختران غير ش درصد از موارد مطالعه 66
  ).1382حميدي، (رسد  درصد مي 34فراري اين نسبت به 

پژوهش ديگري كه به بررسي علل ترك منزل پرداخته است، اين نتيجه به دست در 
آمده است كه بخش قابل توجهي از دختران فراري، درگيري خانوادگي را علت فرار خود 

   ).1382فتحي، (اند  كردهعنوان 
  

  شده بر مبناي نوع اختالف خانوادگي توزيع دختران فراري مصاحبه -20-5جدول شماره 
 

 درصد علل ترك منزل
 40 اوخوردن ازاختالف با پدر و كتك

 18 وااختالف با برادر و كتك خوردن از
 20 داشتن مشكل با ناپدري يا نامادري

 14 وان ازاختالف با مادر و كتك خورد
 )1382فتحي،(

 
 وجو شده همچنين در بخش ديگري كه شدت اختالفات ميان اعضاي خانواده پرس

درصد  20درصد پاسخگويان اختالف خود با ديگر اعضاي خانواده را زياد و  61است، 
درصد پاسخگويان اختالف خود با  80به تعبيري بيش از  .اند متوسط ارزيابي كرده

درصد  5/17اين در حالي است كه تنها . اند بيش از حد متوسط عنوان كردهشان را  خانواده
همچنين اغلب . اند دختران غير فراري اختالف خود با والدينشان را زياد ارزيابي كرده

  ).1382فتحي، (اند  دختران فراري وجود مشاجره و دعوا بين والدينشان را گزارش كرده
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  ترها شاجره بين والدين و بزرگتجربه درگيري و م -21-5جدول شماره 
 

  درصد تجربه مشاجره
  36 هميشه

  24 اكثر اوقات
  30 گاهي اوقات

  8 هرگز
 )1382فتحي،(

  
درصد دختران فراري اغلب اوقات تجربه  60دهد كه حدود  اين پژوهش نشان مي

ان غير اين در حالي است كه در ميان دختر. اند مشاجره و درگيري را در خانواده خود داشته
همچنين در پژوهش ديگري ). 1382فتحي، (رسد  درصد مي 10فراري اين رقم به حدود 

اند و  درصد دختران فراري وجود تعارض و درگيري ميان خانواده خود را گزارش كرده 63
نيازي، (اند  شان داشته اند كه روابط خوبي با خانواده درصد دختران فراري عنوان كرده 5تنها 

1382.(  
نزاع و خشونت با والدين نيز است، طالعه ديگري كه در اين خصوص انجام شده در م

هاي دختران فراري به ميزان قابل توجهي بيشتر از آنچه در خانواده دختران  در ميان خانواده
  .شود غير فراري گزارش شده مشاهده مي

  

  
  والدينميان و نزاع برحسب ميزان خشونت  شده توزيع دختران فراري مصاحبه - 22-5جدول شماره 

 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد ميزان خشونت و نزاع
  5  39  خيلي زياد

  8  22  زياد
  24  8  كم

  57  11  خيلي كم
  )1382نيازي، (

  

  

ميزان ) درصد 61(شود درصد قابل توجهي از دختران فراري  طور كه مشاهده مي همان
اند، در حالي كه در ميان دختران عادي  عنوان كرده خشونت و نزاع را در خانواده خود زياد
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انجام شده  1382در پژوهشي كه در سال ). 82نيازي، (باشد  درصد مي 13اين رقم حدود 
اند كه رفتار والدينشان با همديگر تند بوده و  درصد پاسخگويان گفته 5/55است، نيز 

ضوع ديگري كه در پژوهش مو. فضاي مشاجره و دعوا در خانواده حاكم بوده است ،اغلب
درصد نمونه،  5/51برامو به آن پرداخته شده است، ميزان توافق و همدلي والدين است كه 

  ).1382برامو، (اند  ميزان همراهي و سازش والدينشان را اندك ارزيابي كرده
درصد دختران فراري همفكري و  58انجام شده،  1382در پژوهش ديگري كه در سال 

در اين پژوهش رابطه ناسازگاري . اند شان را اندك ارزيابي كرده انوادههمدلي اعضاي خ
والدين و فرار و همچنين صميميت و همدلي اعضاي خانواده و فرار از نظر آماري معنادار 

  ).1382ولي،  چهارده(بوده و تأييد شده است 
  
  
  

  هاي دختران فراري وضعيت صميميت و همراهي خانواده -23-5جدول شماره 
 

  اعضاي خانواده والدين يزان صميميت و همدليم
  7/26 2/18 كمخيلي
  7/31 3/33 كم

  7/21 7/6 متوسط
  15 30 زياد

  5 7/6 خيلي زياد
 )1382ولي،چهارده(

  

هاي  آميز نبودن فضاي خانواده، يكي از يافته خشن و سختگير بودن والدين و محبت
درصد  9/46بر مبناي اين مطالعه . انجام شده است 1385پژوهشي است كه در سال 

آقامحمديان، (اند  دختران فراري رفتار والدين خود را خشن و سختگيرانه گزارش كرده
1385.(  

  

  ارزيابي دختران فراري از نحوه تعامل والدينشان -24-5جدول شماره 
 

  مادر پدر نحوه تعامل
  5/7 8/8 آميزمحبت

  7/18 4/19 صميمانه ولي جدي
  9/26 1/23 تفاوتيتوجه و بكم

  9/46 8/48 خشن و سختگير
 )1385آقامحمديان،(
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درصد دختران فراري رفتار پدر خود  71شود،  طور كه در جدول فوق مالحظه مي همان
تر اين نكته  جالب .)جمع ارقام دو رديف آخر(اند  كرده تفاوت يا سختگيرانه ارزيابي را بي

تفاوت يا  را از مادر خود دارند و مادرشان را بيدرصد دختران همين ارزيابي  74است كه 
دهد كه دختران فراري ارزيابي  اين موضوع نشان مي. اند سختگير و خشن ارزيابي كرده

  .تري از مادران خود دارند منفي
در سؤال ديگري كه به بررسي جو حاكم در خانه پرداخته شده، از پاسخگويان پرسيده 

  :كنيد زيابي ميشده كه جو خانه را چگونه ار
  

  ارزيابي دختران فراري از جو حاكم بر خانه -25-5جدول شماره 
 

درصد حاكمجو  
  1/8 بخشرضايت

  5/22 بخشتاحدودي رضايت
  7/23 كنندهناراحت

  6/45 غير قابل تحمل
 )1385آقامحمديان،(

  

 درصد دختران فراري از فضاي حاكم بر 70طور كه مشخص است، حدود  همان
نزديك به  و اند كننده و بدتر ارزيابي كرده شان ارزيابي منفي دارند و آن را ناراحت وادهخان

  .اند كه جو حاكم بر خانه آنها غير قابل تحمل است نيمي از كل اين دختران عنوان كرده
بگومگو و  ،دهد كه دختران فراري فرخي نيز در پژوهشي كه انجام داده است نشان مي

  ).1383فرخي، (اند  كرده  ي را در فضاي خانواده تجربههاي بيشتر مشاجره
  

  مقايسه ميزان مشاجره و بگومگو - 26-5جدول شماره 
  هاي دختران فراري و دختران عادي در خانواده

 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد ميزان مشاجره و بگومگو
  0 32 خيلي زياد

  22 52 زياد
  54 14 كم

  24 2 خيلي كم
 )1383فرخي،(
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دهد كه ميزان مشاجره در خانواده دختران فراري به  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
درصد  84ميزان معناداري بيشتر از خانواده دختران عادي و غير فراري است و در حالي كه 

درصد دختران غير  22اند، فقط  دختران فراري وجود مشاجره و بگومگو را گزارش كرده
كاري و زد  در ادامه اين موضوع ميزان كتك. اند ي اين موضوع را گزارش كردهفراري و عاد

فرخي، (هاي آن در جدول ذيل آمده است  وجو شده است كه يافته و خورد نيز پرس
1383.(  

  كاري و زد و خورد والدين در مقايسه ميزان كتك - 27-5جدول شماره 
  هاي دختران فراري و دختران عادي خانواده

 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد شاجره و بگومگوميزان م
  0 30 خيلي زياد

  0 34 زياد
  18 24 كم

  82 12 خيلي كم
 )1383فرخي،(

  

كاري و زد و خورد بين پدر و مادرشان را  درصد دختران فراري وجود كتك 64
ير فراري اين اي از دختران عادي و غ هيچ نمونه ؛ اين در حالي است كهاند گزارش كرده

هاي خانوادگي  اين موضوع نشانگر رابطه ميان وجود كشمكش. اند موضوع را عنوان نكرده
  .و تأثير آن بر تشديد احتمال فرار است

 65در پژوهش ديگري كه در خصوص عوامل مؤثر بر فرار دختران انجام شده است، 
. اند ود گزارش كردهدرصد دختران فراري اذيت و آزار و تنبيه بدني را در خانواده خ

درصد آنها نيز سابقه تجاوز جنسي در منزل و از سوي اعضاي خانواده را  5/7همچنين 
  ).1382نيازي، (اند  عنوان كرده

هاي بيشتري را  اگر احساس تبعيض به عنوان نوعي آزار رواني در نظر گرفته شود، يافته
ده دختران فراري و غير فراري فرخي با مقايسه خانوا. توان در اين زمينه تعريف كرد مي

دهد كه ميزان احساس تبعيض در خانواده دختران فراري به مراتب بيش از  نشان مي
  .دختران غير فراري است
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  مقايسه ميزان احساس تبعيض در خانواده دختران فراري و غير فراري -28-5جدول شماره 
 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد احساس تبعيض
 4 58 ادزي

 64 40 متوسط
 32 2 كم

 )1383فرخي،(
  

طور كه مشخص است، اختالف معناداري ميان ميزان احساس تبعيض در دو گروه  همان
 4كنند، تنها  درصد دختران فراري احساس تبعيض زيادي مي 58وجود دارد و در حالي كه 

  .درصد دختران عادي و غير فراري چنين احساسي دارند
كه غريبي در خصوص تمايل دختران فراري به بازگشت به منزل انجام  اي در مطالعه

اند كه قبل از فرار و در محيط خانواده  درصد دختران فراري عنوان كرده 3/81داده است، 
همچنين حدود يك سوم دختران فراري . اند مورد تنبيه و آزار و اذيت قرار گرفته

درصد  4/9. اند خانواده را گزارش كردهشده، سوءاستفاده جنسي از سوي اعضاي  مصاحبه
درصد پدر و برادر را عامل  3/6درصد برادر،  5/12اند كه از سوي پدر،  آنها عنوان كرده

البته به دليل محدود بودن تعداد نمونه ). 84غريبي، (اند  آزار و اذيت جنسي گزارش كرده
توانند تا حدودي  ن حال مياما در عي ؛ها بايد با احتياط بررسي شوند اين داده) نفر 32(

اين پژوهش . دختران فراري و ميزان آزار و اذيت آنها باشد دهنوااگر وضعيت خ توصيف
دهد كه بين ميزان آزار دختران نوجوان فراري در خانواده و تمايل آنها در  نشان مي

  ).همان(بازگشت به منزل رابطه معكوسي وجود دارد 
هاي ديگر نيز تأييد شده است،  ران فراري در پژوهشباال بودن ميزان آزار و اذيت دخت

در اين زمينه انجام شد، مشخص گرديد كه  1384اي كه در پژوهشي كه در سال  به گونه
 7/28. اند درصد دختران فراري سابقه آزار و اذيت در محيط خانواده را داشته 60حدود 

ي پدر مورد آزار و اذيت قرار اند كه در محيط خانواده از سو درصد اين افراد عنوان كرده
درصد از سوي  7درصد آنها آزار و اذيت از سوي نامادري،  14همچنين . گرفتند مي

درصد نيز آزار و اذيت از سوي مادر را گزارش  2درصد آزار از سوي برادر و  3/7ناپدري، 
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سوي  شده در اين مطالعه سابقه آزار جنسي از درصد دختران فراري مصاحبه 10. اند كرده
درصد موارد اين آزار و تجاوز جنسي از  8اند، كه در  اعضاي خانواده خود را گزارش كرده

). 1384پارسا بيدگلي، (درصد موارد از سوي پدر يا ناپدري بوده است  2سوي برادر و در 
توان به  اند را مي در مجموع آزار و اذيتي كه اين دختران در فضاي خانواده متحمل شده

  .بندي كرد تهشكل ذيل دس
  

  انواع آزار دختران فراري - 29-5جدول شماره 
 

  درصد نوع آزار و اذيت
  7/52 تنبيه بدني

  12 توجهي و تحقيربي
  10 تجاوز جنسي

  4 اجبار به خريد و فروش مواد مخدر
  3/1 اجبار به تن فروشي

  20 ساير
 )1384پارسا بيدگلي،(

  

درصد دختران فراري در  7/88كند كه  يآقا محمديان نيز در گزارش خود عنوان م
درصد آنها در محيط خانواده مورد آزار و اذيت قرار  91همچنين . اند مدرسه تنبيه شده

درصد از  5/2درصد از سوي مادر،  12درصد اين افراد، از سوي پدر،  7/18. اند گرفته
و اند رار گرفتهمورد آزار و اذيت قدرصد از سوي خواهر و برادر  6/25سوي پدر و مادر، 

در ادامه از اين . اند درصد نيز اشخاص ديگر را عامل آزار و اذيت خود ارزيابي كرده 5/7
افراد پرسيده شده كه نوع و نحوه آزار و اذيت را بيان كنند، كه نتايج آن در جدول ذيل 

  ).1385آقامحمديان، (آمده است 
  

  انواع آزار دختران فراري -30-5جدول شماره 
 

  درصد زار و اذيتنوع آ
  3/54 تحقير و توهين

  7/8 عدم ارضاي نيازها
  9/6 توجهي كاملبي

  30 تنبيه بدني
 )1385آقامحمديان،(
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 30اند، تحقير و توهين و  درصد دختران فراري كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته 3/54
اگر . اند گزارش كردهدرصد تنبيه بدني را نوع آزار و اذيتي كه در حق آنها انجام شده است، 

 2/91شويم كه  تبعيض را نيز به عنوان نوعي آزار و اذيت قلمداد كنيم، آنگاه متوجه مي
. اند شان مورد تبعيض قرار گرفته كنند كه در خانواده درصد اين دختران احساس مي

جنسي  سوءاستفادهدرصد اين دختران در بخش ديگري از پژوهش، سابقه  9/16همچنين 
  ).1385آقامحمديان، (اند  را گزارش كردهاز آنها 

در پژوهشي كه نيروي انتظامي در خصوص دختران فراري انجام داده است، حدود يك 
اند كه از سوي والدينشان مورد ضرب و شتم و فحاشي  چهارم دختران فراري عنوان كرده

د هتك حرمت و اند كه در خانواده مور همچنين دو درصد آنها نيز گفته. اند گرفته قرار مي
درصد دختران فراري بدرفتاري اعضاي  27در اين گزارش . اند تجاوز جنسي قرار گرفته
گزارش پژوهشي نيروي (اند  ترين دليل فرار خود عنوان كرده خانواده والدين را مهم

  ).1383انتظامي، 
  

  

  كنترل اجتماعي خانواده
تفاده از آن يك گروه هايي است كه با اس مجموع وسايل و شيوه ،كنترل اجتماعي

اعضاي خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها، قواعدي در سلوك و حتي آداب و رسومي 
  ).348: 1370بيرو، (دهد  كند، سوق مي منطبق با آن چه گروه مطلوب تلقي مي

هاي شديد و  هاي موجود در اين زمينه بر تأثير منفي افزايش مراقبت بخشي از نظريه
به عبارتي كنترل اجتماعي بيشتر بر . روانه و انحرافي تأكيد دارندكج پليسي بر رفتارهاي

اين نكته . اشتراكات ارزشي و اجتماعي و ثبات واحد اجتماعي تكيه دارد تا بر جبر محض
دهند كه  ها نشان مي اكثر اين پژوهش .ه استشده نيز مشاهده شد هاي مرور در پژوهش

ا به شكل معناداري نسبت به دختران غير فراري و دختران فراري ميزان كنترل و شدت آن ر
  .اند عادي گزارش كرده

درصد  10، تنها حدود است در اين زمينه انجام شده 1382در پژوهشي كه در سال 
حالي  اين در .اند دختران غير فراري كنترل و نظارت خانواده را بسيار شديد ارزيابي كرده
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فتحي، (اند  ارت والدين را قوي ارزيابي كردهدرصد دختران فراري، نحوه نظ 50است كه 
تواند اثر عكس و منفي  دهد كه نظارت و كنترل شديد مي اين نتيجه نشان مي). 1382

شود كه ميان ميزان نظارت و كنترل والدين و فرار  در اين پژوهش تأييد مي. داشته باشد
  ).1382فتحي، (دختران رابطه وجود دارد 

درصد دختران فراري ميزان  7اين خصوص انجام شده است، در مطالعه ديگري كه در 
درصد آنها  68اند و  شان را در حد كم ارزيابي كرده و آن را ضعيف دانسته كنترل خانواده

درصد  36اين در حالي است كه . اند ميزان كنترل خانواده را بسيار شديد ارزيابي كرده
  ).1382نيازي، (اند  ن كردهدختران عادي كنترل والدينشان را بسيار قوي عنوا

  
  

  مقايسه ميزان كنترل خانواده در دو گروه دختران فراري و عادي - 31-5جدول شماره 
 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد ميزان كنترل والدين
 21 7 ضعيف
 24 19 متوسط
 36 68 شديد

 )1382نيازي،(
  

تر  نواده بر دختران فراري به مراتب شديدگيرد كه ميزان كنترل خا اين پژوهش نتيجه مي
  ).1382نيازي، (هاي عادي ساري و جاري است  از ميزان كنترلي است كه در خانواده

در پژوهشي كه آقامحمديان انجام داده است، بيش از نيمي از پاسخگويان كنترل رفت 
ر حالي است كه اين د .اند شان از سوي سرپرست خانوار را بسيار اندك ارزيابي كرده و آمد

اند كه والدينشان در اغلب اوقات يا هميشه آنها را  درصد دختران فراري عنوان كرده 40
  .تحت نظارت دارند

  

  ها بر رفت و آمد دختران ميزان كنترل خانواده - 32-5جدول شماره 
 

  درصد ميزان كنترل والدين
  6/15 هميشه

  4/24 اغلب اوقات
  5/32 گاهي

  5/27 وقتهيچ
 )1385محمديان،آقا(
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اي كه بين دو گروه از دختران فراري و غير فراري انجام داده  فرخي نيز در مقايسه
گيرد كه مقدار كنترل اجتماعي خانواده دختران فراري، به طور معناداري  است نتيجه مي

  ).1383فرخي، (بيش از ميزان اين متغير در خانواده دختران غير فراري بوده است 
  

  مقايسه ميزان كنترل اجتماعي خانواده - 33-5 جدول شماره
 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد ميزان كنترل
 16 50 زياد
 68 38 كم

 16 12 خيلي كم
 )1383فرخي،(

  

درصد از دختران فراري تحت كنترل شديد  50دهد در حالي كه  جدول فوق نشان مي
در بخش . اند ان غير فراري چنين شرايطي داشتهدرصد از دختر 16اند، تنها  خانواده بوده

تربيتي خانواده   ديگري از اين پژوهش نحوه تعامل خانواده با فرزند تحت عنوان سبك
انگارانه  هاي تربيتي مقتدرانه، مستبدانه و سهل وجو شده است كه در آن تفاوت سبك پرس

  .بررسي شده است
  

  ها انوادههاي تربيتي خ مقايسه سبك -34-5جدول شماره 
 

  )دختران عادي(درصد  )دختران فراري(درصد ميزان آزادي
  4 50 مستبدانه
  48 42 مقتدرانه

  48 8 انگارانهسهل
 )1383فرخي،(

  

دهد، دختران فراري ميزان بيشتري از كنترل را  هاي فوق نشان مي طور كه داده همان
دختران فراري سبك تربيتي  دهند كه بخش اعظم ها نشان مي اين يافته. كنند احساس مي

درصد  4اين در حالي است كه تنها  .اند والدين خود را مستبدانه و يا مقتدرانه ارزيابي كرده
 48همچنين در حالي كه . دانند دختران غير فراري سبك تربيتي والدين خود را مستبدانه مي

 8اند، تنها  ي كردهانگارانه ارزياب تربيتي خانواده خود را سهل  سبك عاديدرصد دختران 
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دختران غير فراري گرچه كنترل  ،به تعبيري. درصد دختران فراري چنين تصوري دارند
انگارانه  كنند، اما در عين حال سبك تربيتي والدين خود را سهل شديدي را احساس نمي

  .دانند نمي
احساس كنترل شديد در دختران فراري به نوعي نشانگر تفاوت ميان كنترل دروني و 

انجام شده است، منبع كنترل در ميان  1376در پژوهشي كه در سال . باشد بيروني نيز مي
درصد آنها در گروه كنترل از طريق منابع  70دختران فراري بيشتر بيروني بوده و حدود 

به . رسد درصد مي 60اين رقم در ميان دختران عادي به كمتر از . اند بيروني قرار گرفته
ي بيشتر تحت تأثير منابع كنترل دروني هستند، اگرچه در هر دو گروه تعبيري دختران عاد

  ).1376كاوه، (كنند  منابع كنترل بيروني نقش حائز اهميتي ايفا مي
  

  ضعف شبكه حمايت اجتماعي
به ) شامل خانواده، خويشاوندان و دوستان(ضعف يا فقدان شبكه حمايت اجتماعي 

ابعاد كاركردي اين . ان از خانه ذكر شده استعنوان يكي از عوامل مؤثر بر فرار دختر
ها شامل حمايت مادي، احساسي، مشورتي و اطالعاتي است كه سهم بسزايي در  حمايت
ها نيز شامل اندازه و تعداد افرادي  ابعاد ساختاري اين حمايت. كنند گيري فرد ايفا مي تصميم

اجتماعي در هر دو بعد ضعف شبكه حمايت . است كه در شبكه ارتباطي فرد قرار دارند
تواند  هنجاري مي كاركردي و ساختاري از طريق تقويت احساس انزواي اجتماعي و بي

روي معلول ضعف هيرشي اين موضوع را در مبحث كج. تمايل فرد را به فرار تشديد كند
گونه عنوان  التين لوچيني اين موضوع را اين. داند يا گسستگي تعلق فرد به جامعه مي

كنند همواره به طور مستقيم به خيابان  كه كودكاني كه خانواده خود را ترك ميكند  مي
روند، بلكه اغلب از يك عنصر ميانجي رله همانند يك همسايه، يكي از والدين و يا  نمي

ها در مورد دختران بيش از پسران است و  وجود اين رله. كنند خانواده يك دوست عبور مي
ها در هنگام فرار از حضور در  پسران توسط اين ميانجي به طور نسبي دختران بيش از

  .اند خيابان منع شده
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  هنجاري آنومي يا احساس بي
هاي اجتماعي و فرار از خانه به  رفتاري هنجاري به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر كج بي

يك . ها مورد واكاوي قرار گرفته است عنوان يك آسيب اجتماعي در بسياري از تئوري
نجار اجتماعي، انتظار اجتماعي است كه هرگاه بر دوش شخص گذاشته شود و بخش ه

هنجارهاي . كند شخص آن را از روي ميل بپذيرد، براي فرد توليد تعهد اجتماعي مي
يكي در سطح  ؛كنند نقش تنظيمي خود را ايفا مي) دو طريق(اجتماعي عمدتاً در دو سطح 

يند آنخستين سطح، هنجار در فر در. شخصيت و ديگري در سطح روابط اجتماعي
دهد و جهت اجتماعي رفع نيازها را  شخصيت فرد را شكل مي) كردن دروني(پذيري  جامعه

بر اين اساس با ايجاد اختالل هنجاري و ضعف هنجاري در ابعاد . سازد مشخص مي
هاي اجتماعي منجر  كه به بروز آسيب گرددها ايجاد مي رفتاري مختلف زمينه گسترش كج

در بسياري از تحقيقات مشكالت مربوط به فقدان و ). 120-121: 1385چلبي، (شود  يم
. خانماني و فرار از خانه ذكر شده است ضعف هنجارهاي اجتماعي به عنوان علت بي

شود و بر اين اساس  اختالالت هنجاري در نهايت موجب احساس بيگانگي جوانان مي
هاي تجربي صورت گرفته در  در بررسي. آيند ار ميقيد ب گونه جوانان، فاقد تعهد و بي اين

ايران، به وفور به احساس تضاد هنجاري از سوي دختران اشاره شده است و اكثر آنها 
ساليق و هنجارهاي متفاوتي نسبت به خانواده و اطرافيان خود در زمينه نحوه پوشش، نوع 

سيمن ). 105: 1382دالن، ار(اند  آرايش، دوستي با پسران و ساير امور اجتماعي داشته
كند كه در آن فرد  هنجاري را به عنوان يك وضعيت فكري و ذهني تعريف مي احساس بي

د او را به هدف نزديك نتوان هايي مي دهد كه تنها كنش احتمال بسيار قوي و بااليي مي
 آنومي يا ،در مجموع). 150: 1383محسني تبريزي، (سازند كه مورد تأييد جامعه نيستند  

بدين معنا  ؛هنجاري به مفهوم پريشاني آدمي در برابر قواعد و هنجارهاي اجتماعي است بي
دهند و  كه هنجارهاي اجتماعي اقتدار آمرانه و جنبه مطلوب خود را بر فرد از دست مي

  .توانند اعمال كنند اي بر فرد نمي مديريت اخالقي
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  هاي شخصيتي ويژگي
رفتاري و انحرافات اجتماعي مطرح شده و در  هايي كه در خصوص كج از جمله تئوري

. باشد هاي شخصيتي افراد مي، ويژگياست بسياري از مطالعات نيز به آن پرداخته شده
گرايي كه عمدتاً  گرايي و درون هايي مانند عزت نفس، خودپنداره، افسردگي، برون ويژگي

  .مينه هستنداز جمله عوامل مورد بررسي در اين ز ،شناختي دارند ابعاد روان
دهد كه نمره  نشان مياست، ميمندي در پژوهشي كه در اين خصوص انجام داده 

) 51/5(بيش از دختران غير فراري ) 7(ميانگين حساسيت هيجاني در ميان دختران فراري 
دهد كه ميزان تنش در ميان دختران فراري بيش از  همچنين اين پژوهش نشان مي. است

است كه  57/34يانگين ميزان تنيدگي در ميان دختران فراري نمره م. دختران عادي است
هاي ناشي از عوامل  همچنين ناراحتي. است 04/14اين رقم در ميان دختران غير فراري 

اين پژوهش همچنين . زا در ميان دختران فراري بسيار بيشتر از دختران عادي است تنيدگي
ي در قياس با دختران غير فراري بيشتر بر اي دختران فرار هاي مقابله دهد كه شيوه نشان مي
درصد دختران  93دهد كه  اين پژوهش همچنين نشان مي. مداري متمركز است هيجان

در ميان دختران غير فراري نسبت  .مدار هستند درصد آنها مسأله 7مدار و تنها  فراري هيجان
بازياري (ستند مدار ه درصد آنها هيجان 73رسد و  درصد مي 16مدار به  افراد مسأله

  ).1381ميمندي، 
، منبع كنترل در ميان دختران فراري است انجام شده 1376در پژوهشي كه در سال 
درصد آنها در گروه كنترل از طريق منابع بيروني قرار  70بيشتر بيروني بوده و حدود 

 گردي به تعبير. رسد درصد مي 60اين رقم در ميان دختران عادي به كمتر از . اند گرفته
منابع كنترل  ،اگرچه در هر گروه ؛دختران عادي بيشتر تحت تأثير منابع كنترل دروني هستند

  ).1376كاوه، (كنند  بيروني نقش حائز اهميتي ايفا مي
نسبت دهد كه دختران فراري  لطفي كاشاني در پژوهشي كه انجام داده است، نشان مي

كنند و نمرات ميانگين به دست آمده  يميزان افسردگي بيشتري را تجربه مبه دختران عادي 
همچنين اين دختران ميزان بيشتري از . دهد شدت بيشتري را نشان ميدر اين خصوص 

تفاوت معناداري با دختران عادي و غير فراري از اين لحاظ كنند و  اضطراب را تجربه مي
در اين زمينه  اآنهوجود اختالالت فكري در ميان اين دختران نيز تأييد شده است و . دارند
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دختران فراري به ميزان قابل توجهي خود را ناچيز . برند از مشكالت بيشتري رنج مينيز 
همچنين دختران فراري بيش از . انگارند و ادراك آنها از خودشان بسيار منفي است مي

لطفي ( پذيرندميدختران عادي به انكار گرايش دارند و كمتر مسئوليت اعمال خويش را 
  ).1380، كاشاني

انجام داده است، ميزان عزت نفس ميان دختران  1383اي كه در سال  فرخي در مطالعه
دهد كه عزت نفس اين  اين مطالعه نشان مي. فراري و غير فراري را مقايسه كرده است

. تر از عزت نفس دختران غير فراري است دختران قبل از فرار به ميزان قابل توجهي پايين
  ).1383فرخي، (يرد كه اين تفاوت از نظر آماري نيز معنادار است گ فرخي نتيجه مي

  

  مقايسه عزت نفس دختران فراري و غير فراري -35-5جدول شماره 
 

  )درصد(دختران عادي )درصد(دختران فراري عزت نفس
 54 10 زياد

 32 66 متوسط
 14 24 كم

 )1383فرخي،(
  

درصد دختران فراري داراي عزت نفس  10دهند، در حالي كه  هاي فوق نشان مي يافته
درصد دختران غير فراري به ميزان زياد مشاهده شده است  54اند، اين متغير در  زياد بوده

  ).83فرخي، (
متغير ديگري كه در پژوهش عوامل و علل فرار دختران سنجيده شده، خودپنداره 

همانند عزت نفس آنها در اين مطالعه خودپنداره دختران فراري نيز . دختران فراري است
و  منظور از خود پنداره ارزيابي فرد از خود يا شخصيت خويش است. مثبت نبوده است

در حقيقت نظر فرد نسبت به خود تحت عنوان خودپنداره . اين كه خود را بپذيرد يا رد كند
  ).1383فرخي، (شود  تعريف مي

  

  فراري مقايسه خودپنداره دختران فراري و غير - 36-5جدول شماره 
 

  )درصد(دختران عادي )درصد(دختران فراري خودپنداره
  48 4 مثبت
  52 96 منفي

 )1383فرخي،(
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و   اند كدام از دختران فراري قبل از ترك منزل داراي خود پنداره مثبتي نبوده تقريباً هيچ
اي درصد دختران غير فراري دار 48اند، در حالي كه  تمامي آنها خود پنداره منفي داشته

اند و اين فرضيه كه خودپنداره دختران فراري با خودپنداره دختران  خودپنداره مثبت بوده
  ).1383فرخي، (شود  غير فراري متفاوت است، تأييد مي

  

  مقايسه احساس خوشبختي دختران فراري و غير فراري - 37-5جدول شماره 
 

  )درصد(دختران عادي )درصد(دختران فراري احساس خوشبختي
 28 0 زياد

 62 46 متوسط
 10 54 كم

 )1383فرخي،(
  

كدام از دختران فراري  دهد كه هيچ ها نشان مي به لحاظ احساس خوشبختي يافته
در . درصد آنها احساس خوشبختي كمي دارند 54كنند و  احساس خوشبختي زياد نمي

 10تنها  درصد از دختران غير فراري به ميزان زيادي احساس خوشبختي كرده و 28 ،مقابل
در مجموع دختران غير فراري به طور . اند درصد آنها خوشبختي خود را كم ارزيابي كرده

  ).1383فرخي، (كنند  معناداري بيش از دختران فراري احساس خوشبختي مي
  

  وجود پايگاه بيروني
وجود پايگاه بيروني به اين معناست كه فرد قبل از فرار دوستاني را داشته باشد، كه 

شده  هاي انجام در پژوهش. ساز فرار او باشند زمينهآنها بتواند در آنجا ماندگار شود و مدتي 
هايي كه در اين زمينه وجود  يافته اينجادر . اين متغير كمتر مورد بررسي قرار گرفته است

  .شود دارد، ارائه مي
درصد دختران فراري كسي را  42دهد كه حدود  فتحي در پژوهش خود نشان مي

اند كه قبل از آنها از منزل گريخته است و وجود چنين فردي، به آنها در فرار كمك  داشته
درصد  15كند كه  در پژوهش ديگري آقامحمديان عنوان مي). 1382فتحي، (كرده است 

 .اند پس از فرار از منزل مدتي را در خانه يكي از دوستان گذرانده اندگفتهدختران فراري 
  .اند كه در جدول ذيل اين اماكن آمده است اي ديگري اشاره كردهمابقي افراد نيز به جاه
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  مكان سكونت در روزهاي اول پس از ترك منزل -38-5جدول شماره 

 

  درصد مكان سكونت
  3/19 پرسه در خيابان
  4/16 اماكن مذهبي
  4/26 منزل اقوام
  15 منزل دوستان
  9/12 كتابخانه
  10 هامنزل غريبه

 )1385آقامحمديان،(
  

درصد  52پژوهشي كه فرخي در اين خصوص انجام داده است، بر اساس همچنين 
فرخي، (اند  ند كه فرار كردهاهشناخت دوستان و همساالني را مي ،دختران فراري قبل از فرار

1383.(  
  

  گيري نتيجه
 يآمار دختران فرار 1386تا سال  1375دهد كه از سال  هاي اين مطالعه نشان مي يافته

 100شده توسط ناجا در استان تهران روند افزايشي داشته است و شاخص آن از  ساييشنا
ها  اگرچه در طي اين سال. رسيده است 1386واحد در سال  187به  1375واحد در سال 

. دده مي دختران فراري را نشان افزايش ،اين روند به شكل سينوسي بوده، اما در مجموع
 صد مورد در 28/3دهد كه آمار فرار زنان از  يز نشان ميشده در وزارت كشور ن آمار ثبت
اين در حالي . افزايش يافته است) 1381(مورد در صد هزار نفر  58/5به ) 1375(هزار نفر 

  .است كه آمار فرار مردان در همين فاصله نرخ نزولي داشته است
در  مطالعه 23سال اخير  10شده، در مجموع در طي  هاي مرور در زمينه پژوهش

 1382خصوص دختران فراري انجام شده است كه بيشترين تعداد آن مربوط به سال 
شده در  پژوهش تعريف و اجرا شده است و پس از آن سير مطالعات انجام 7باشد كه  مي

عمدتاً به ) پژوهش 16(شده  هاي انجام پژوهش. اين خصوص روند كاهشي داشته است
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 2اين در حالي است كه تنها . اند رار پرداختههاي ف بررسي و شناخت عوامل و انگيزه
. پژوهش ارائه راهكار و سياستگذاري در اين خصوص را مبناي كار خود قرار داده است

ها به  نيمي از پژوهش. اند نامه اجرا شده در قالب پايان) مورد 18(ها  همچنين اغلب پژوهش
  .اند را شدهاي و نيمي از آنها به روش پيمايشي اج روش علّي ـ مقايسه
. گسيختگي خانواده است ترين متغير مستقل ازهم كه مهم ها نشان داد مقايسه پژوهش

هاي خانوادگي  گسيختگي خانواده به كاهش دلبستگي عاطفي و افزايش كشمكش ازهم
گسيختگي  ازهم. آورد شود و زمينه آزار و سوءاستفاده از دختران را فراهم مي منجر مي

تركيب اين رخدادها و . كند هنجاري را در خانواده تشديد مي بي خانواده همچنين فضاي
شود كه فرد در  حمايتي خانواده باعث مي  هاي شخصيتي فرد و شبكه عوامل با ويژگي

اي از  تقريباً بخش عمده. منطقه ريسك قرار گيرد و احتمال فرار او به شدت افزايش يابد
  .اند مستقل با مقوله فرار اشاره كرده هاي شده به رابطه اين متغير هاي مرور پژوهش

تر و  در مبحث كنترل خانواده اين نتيجه حاصل شد كه دختران فراري تصور منفي
هايشان بسيار  اند كه خانواده هاي خود دارند و عنوان كرده شديدتري از كنترل خانواده

. ندارد اين در حالي است كه در ميان دختران عادي چنين تصوري وجود. ير هستندگسخت
تواند نشانگر اثر مثبت كنترل دروني و تأثير منفي كنترل بيروني خشك و  اين موضوع مي

  .سختگيرانه را نشان دهد
هاي فقير و با پايگاه اقتصادي ـ  بخش قابل توجهي از دختران فراري در خانواده

ان نيز هايش تصور اغلب آنها از وضعيت اقتصادي خانواده. كنند اجتماعي پايين زندگي مي
شده  در يكي از مطالعات انجام. اند منفي است و اين وضعيت را بد يا متوسط ارزيابي كرده

هزار تومان عنوان  150درصد دختران فراري درآمد پدر خود را كمتر از  48، 1383در سال 
گسيختگي خانواده به خوبي نشانگر  هاي دختران فراري در كنار ازهم فقر خانواده. اند كرده
هاي  خانواده. هاي مساعد فرار است هاي دختران فراري و زمينه ت و ساختار خانوادهوضعي

كنند و بسياري از  هاي خانوادگي فراواني را تجربه مي دختران فراري عمدتاً كشمكش
كاري ميان اعضاي خانواده را  شده وجود اختالف، درگيري و كتك دختران فراري مصاحبه

مقايسه ميان دو گروه دختران فراري و غير فراري انجام  ه باكدر پژوهشي . اند گزارش كرده
هاي خود  درصد دختران فراري وجود مشاجره و بگومگو را در خانواده 74شده است، 
درصد دختران به  22اين در حالي است كه در ميان دختران عادي تنها  .اند گزارش كرده

  .اند اين موضوع اشاره كرده
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تران و در بعضي موارد سوءاستفاده جنسي يكي ديگر از آزار و سوءاستفاده از دخ
تا  8. اند شده آن را گزارش كرده عوامل مهم و قابل توجهي است كه دختران فراري مصاحبه

 .اند تجاوز جنسي از سوي اعضاي خانواده را گزارش كردهدختران فراري درصد  10
از نظر روحي  .اندسخن گفتهي ضرب و شتم و تنبيه بدنآنها از بيش از نيمي از همچنان كه 

دهند كه دختران فراري ميزان افسردگي بيشتري را در مقايسه  ها نشان مي و رواني نيز يافته
همچنين وجود اختالالت فكري، ادراك منفي از خود، . كنند با دختران عادي تجربه مي

در . استهاي شخصيتي اين دختران  عزت نفس پايين و خود پنداره منفي از جمله ويژگي
كنند و  ها به خوبي توصيفي از عوامل مؤثر بر فرار دختران را ارائه مي مجموع اين يافته

  .اي را در اين خصوص تعريف و تدوين كرد ها اقدامات ويژه توان بر مبناي اين يافته مي
حل و شيوه تعامل با  هايي كه معطوف به ارائه راه در حوزه مطالعات، تمركز بر پژوهش

ها بر مبحث شناخت و  سال اخير اغلب پژوهش 10طي . ه هستند ضروري استاين مسأل
اي با هدف سياستگذاري  هاي ويژه ولي ضروري است تا پژوهش ؛اند يابي متمركز شده ريشه

هاي بازگرداندن آنان به خانه و  به ويژه در نقد روش. در اين حيطه تعريف و تدوين شوند
  .م شودجامعه نيز بايد برخي مطالعات انجا

اي اندكي در خصوص دختران فراري انجام شده است و  هاي حرفه متأسفانه پژوهش
. شود آمار و اطالعات نيز از يك سو ناقص و از سوي ديگر به شدت محرمانه تلقي مي

امكان شود كه مطالعه دقيق و علمي و بررسي روندي موضوع  چنين رويكردهايي باعث مي
اي و  از همين روي تعريف و اجراي يك مطالعه حرفه. شود دچار اختاللنداشته باشد و يا 

مدون كه به صورت پانل به بررسي تحوالت اين پديده و ابعاد مختلف موضوع بپردازد، 
  .رسد ضروري به نظر مي

هاي خانوادگي و شخصيتي و همچنين مشخصات محيطي دختران فراري، به  ويژگي
توان از طريق ايجاد يك سيستم  مي همچنين. تواند پتانسيل فرار را نشان دهد خوبي مي

هاي آموزشي و به خصوص  هاي الزم به مشاوران محيط غربالگري و ارائه آموزش
كه در منطقه خطر قرار دارند شناسايي را ها، بخش قابل توجهي از دختران فراري دبيرستان

هاي  يافته. نموداي را در خصوص جلوگيري از فرار تعريف و تدوين  كرد و اقدامات ويژه
توانند مبناي شناسايي  دهند كه مي شده به خوبي عواملي را نشان مي هاي مرور پژوهش
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تواند اولين  شناسايي اين دختران مي. كه زمينه فرار در آنها باالست مهيا كنندرا دختراني 
هايي كه بتواند  تهيه و تدوين يك مقياس و ارائه شاخص. قدم در كنترل اين پديده باشد

ران در معرض خطر را تا حدودي مشخص نمايد و ارائه و آموزش آن به مديران و دخت
معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستان و همچنين به كارگيري مددكاران اجتماعي در مدارس 

  .تواند نقش مؤثري در اين بخش ايفا نمايد مي
نواده اين هاي عاطفي، ارتباط با خا ارائه مشاوره به دختران فراري، تقويت حمايت

دختران و در برخي موارد ضرورت انجام اقدامات قانوني براي حمايت دختراني كه در 
از همين روي تعريف و . رسد كنند ضروري به نظر مي زا زندگي مي هاي آسيب خانواده

تدوين يك بسته عملياتي براي آموزش و پرورش در خصوص نحوه شناسايي و اقدامات 
تواند بسيار كارساز و  هاي كمك به دختران فراري مي ضروري در اين خصوص و شيوه

  .مؤثر واقع شود
دختران فراري . رسد تغيير نگاه جامعه به دختران فراري نيز ضروري به نظر مي

آنها قرباني . محصول شرايط بيمارگونه محيط اجتماعي و فضاهاي ناسالم خانواده هستند
تواند فشار هنجاري بر  طح جامعه ميگسترش اين نگاه در س. شرايط منفي جامعه هستند

تواند به بازگشت و بازپروري  امري كه در نهايت مي ؛تعامل با دختران فراري را كاهش دهد
  .آنها كمك نمايد

اي كه نسبت به اين موضوع وجود دارد و همچنين سوابق  هاي ويژه به دليل حساسيت
اما به نظر . ممنوع شده است ها تقريباً در اين خصوصN.G.Oبعضاً منفي گذشته، فعاليت 

ها را به خصوص در بخش كمك به دختراني كه در منطقه خطر قرار N.G.Oرسد كه  مي
  .بايد فعال كرد ،دارند

مرحله  3هاي جاري كشور، براي تعامل با موضوع دختران فراري  در خصوص سياست
ازپروري آوري دختران فراري دوم برخورد قضايي و سوم ب اول جمع ؛تعريف شده است

دهد كه برخورد با اين آسيب بر بخش آخر و نهايي كه مرحله  اين موضوع نشان مي. آنها
گونه سياستي براي پيشگيري آن،  باشد و هيچ پس از فرار اين دختران است، متمركز مي

شود تا اين نهادها تنها به معلول  اين خأل جدي باعث مي. تعريف و تدوين نشده است
هاي موجود،  با فرض اجراي كامل و دقيق همه سياست. مانندبباز  بپردازند و از علت
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كند با فاصله اندكي  توان اميد داشت كه هر دختري كه از خانواده فرار مي حدأكثر مي
از همين روي ضرورت بسط . توان به كاهش روند كمكي كرد اما نمي ؛شود بازداشت مي

  .استها به مراحل ماقبل فرار كامالً محسوس  سياست
گسيخته و  هاي ازهم رسد در خصوص جداسازي فرزندان وابسته به خانواده به نظر مي

. تري تعريف و تدوين شود هاي جدي امكان و ساماندهي آنان در مراكز خاص بايد سياست
هايي چون اعتياد والدين، زنداني بودن آنها و برخي  ها كه با آسيب بسياري از اين خانواده

كنند و  شوند، فضاي خطرناكي را براي فرزندان ايجاد مي ميموضوعات ديگر تركيب 
 انهاز همين روي ضرورت دارد، با يك بررسي كارشناس. برند احتمال فرار را بسيار باال مي

  .شود ااي در اين خصوص طراحي و اجر هاي ويژه سياست
آزاري و همسر آزاري و قيموميت، از جمله  ضعف قوانين مؤثر در موضوع كودك

همچنين فقدان قوانين مؤثر در خصوص . هاي فرار هستند ل تشديدكننده زمينهعوام
هاي الزم در  ممنوعيت ازدواج كودكان و ازدواج اجباري و فقدان قوانين و سياست

هاي جدي  هاي خانوادگي، از جمله آسيبخصوص مداخالت بهنگام مددكاران در بحران
بايد اقدامات جدي در اين  وشود  است كه به تشديد احتمال فرار دختران منجر مي

  .خصوص تعريف و ارائه شود
ه با اين آسيب هبراي كنترل و مواج كهضروري است  ،گونه كه عنوان شد همان

تواند مانع فرار شود و  هايي مي چنين مداخله. ها قبل از فرار صورت گيرد اجتماعي مداخله
الزم  و بر آن تأكيد كردتوان  كه مياز جمله اقداماتي . بسياري از تبعات آن را كنترل كند

هاي زندگي به نوجوانان و دختران  است مورد توجه و عنايت قرار گيرد، آموزش مهارت
دهد كه بسياري از دختران فراري  هاي مختلف نشان مي هاي پژوهش يافته. فراري است

ه با هاجقادر به برقراري يك رابطه تعاملي بهينه با محيط اجتماعي خود نبوده و در مو
توانند به خصوص  ها مي اين مهارت. شوند هاي زندگي دچار فروپاشي روحي مي بحران

  .كنند، بسيار مؤثر و كارساز باشند هاي ناسالم زندگي مي براي دختران فراري كه در محيط
دهد كه بسياري از دختران فراري از  و مطالعات صورت گرفته نشان مي هاپژوهش

خودپنداره دختران فراري نيز قبل از فرار در قياس با ساير  .ارندعزت نفس پاييني برخورد
از اين رو  .باشد و احساس خوشبختي اندكي نسبت به ساير دختران دارند دختران پايين مي
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شناسانه به  هاي روان گيري از راهنمايي و دستورالعمل بهره ارسد تا ب ضروري به نظر مي
ي دختران نوجوان به خصوص دختراني كه در هاي آموزشي و مهارتي برا طراحي بسته

  .معرض ريسك و خطر قرار دارند اقدام كرد
هايي كه احتمال فرار دختران در آن  دهد كه خانواده ها نشان مي هاي پژوهش يافته

باالست از نااستواري روابط زناشويي، تضادهاي خانوادگي و تبعيض در روابط رنج 
هاي منظم  ها و سعي در تدوين برنامه هاي مستمر به خانواده از اين رو ارائه مشاوره. برند مي

هاي آموزشي كانال  محيط. ها ضروري است و مستمر براي بازسازي و انسجام خانواده
توان در فضاهاي  ها هستند و از اين طريق مي بسيار مناسبي براي ارتباط با خانواده

شود كه  شده پيشيني مشخص مي خانوادگي به خصوص براي دختراني كه با مطالعات انجام
در منطقه خطر قرار دارند، اقدام نمود و ساماندهي فضاهاي خانوادگي را در دستور كار 

  .قرار داد
گسيختگي  دهند كه سابقه مجرميت در خانواده، تضاد شديد و يا ازهم ها نشان مي يافته
از  .دختران هستندترين عوامل مؤثر بر فرار  وضعيت نامناسب اقتصادي از مهم و خانواده

هاي نظارتي  يندآدرماني و طراحي فرهاي اجتماعي و مشاوره رسد مداخله اين رو به نظر مي
تواند در  اين امر مي. برند، ضروري است هايي كه در چنين وضعيتي به سر مي بر خانواده

گونه  در حال حاضر هيچ. ربط طراحي شود ها و تحت پوشش نهادهاي ذيN.G.Oقالب 
مي براي نظارت و مداخله در زندگي اجتماعي و حمايت و پشتيباني روحي و ارائه مكانيس
  .شناسانه وجود ندارد و اين خأل محسوس است هاي روان مشاوره

اي موضوع و به خصوص تبيين عوامل كليدي مؤثر بر فرار دختران  مطرح كردن رسانه
اي و به دور از هرگونه   هاي كليشهها و با پرهيز از گفتار اي قابل فهم براي خانواده به گونه

ها  تواند در آشنايي خانواده تحريف واقعيت و يا تأكيد صرف بر عوامل فقهي و ديني مي
نسبت ها كه دختران فراري  به عنوان نمونه درك اين نكته از سوي خانواده. مؤثر واقع شود

هاي خود احساس  به مراتب سختگيري و كنترل بيشتري از سوي خانوادهبه دختران عادي 
البته اين موضوع . تواند بسيار مؤثر واقع شود مناسب كنترلي مي يها كنند و ارائه شيوه مي
  .تواند در بسياري از ابعاد مطرح و مد نظر قرار گيرد مي
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به عنوان نمونه  .توان براي مراحل پس از فرار مد نظر قرار داد برخي از راهكارها را مي
سب در سطح جامعه يك آگاهي گسترده به وجود آيد كه در رساني منا از طريق اطالع

هاي مادي و معنوي از افراد وجود  اي براي ارائه حمايت صورت فرار از خانه مراكز ويژه
كه در آنجا نگاه حمايتي حكم كرده و افراد احساس كنند كه به عنوان يك  مراكزي ؛دارد

سازي براي  ازپروري اين افراد و زمينهكاركرد اين مراكز، ب و شود مجرم به آنها نگاه نمي
هاي اجتماعي مبتني  اصالح مراكز و اورژانس. باشد بازگشت آنها به جامعه و نهاد خانواده 

رساني آن به سطوح مختلف جامعه به خصوص دختران نوجوان و  بر اين رويكرد و اطالع
اكز در كتب درسي نيز توضيح و تبيين ساختار اين مر. تواند بسيار مؤثر واقع شود جوان مي

   .شود تا جوانان و نوجوانان آشنايي بيشتري با اين ساختارها پيدا كنند پيشنهاد مي
ها و بروشورهايي را با هدف معرفي اين  توان كتابچه در ادامه پيشنهادهاي فوق مي

و به انحاي مختلف امكان  كردمراكز و ارائه آدرس و شماره تلفن طراحي و تدوين 
  .ها را به خصوص براي اقشار پايين جامعه فراهم نمود اين كتابچهدسترسي به 

هاي  هاي مشاوره تلفني براي ارائه آموزش هاي اينترنتي و پايگاه طراحي و تدوين سامانه
هاي الزم به نوجوانان و دختراني كه قصد فرار دارند و يا احتماالً  كليدي و ارائه راهنمايي

البته موفقيت چنين . هاي بعدي دارد ر جلوگيري از انحرافاند، نقش به سزايي د فرار كرده
هايي منوط به تغيير نگاه جامعه به دختران فراري از يك جرم به يك آسيب است و  سامانه

هايي  اي باشد كه افراد در معرض فرار، از ارتباط با چنين سامانه اين تغيير بايد به گونه
  .احساس خطر نكنند

گيري از مددكاران  اجتماعي سريع كه با بهره  هاي مداخله هايجاد و يا تقويت سامان
هاي قانوني در مواقع ضروري و پس از تماس و يا مطلع شدن از  اي و ضمانت حرفه

د نقش بازدارندگي مهمي در اين خصوص ايفا نموضوع با مداخله در سطح خانواده بتوان
  .گرددنيز پيشنهاد مي دنكن

 30بين (دهد كه نسبت قابل توجهي از دختران فراري  شده نشان مي هاي مرور پژوهش
يندهاي مداخله و آاين موضوع نشان از ضعف فر. سابقه فرار از خانه را دارند) درصد 50تا 

شده كنوني قادر به  هاي طراحي به تعبيري مكانيسم. توانبخشي اجتماعي در ايران دارد
 محدود،هاي بيروني و صرفاً براي مدت  بهسازي فرد نبوده و تنها از طريق زندان و يا كنترل
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اين . كنند فرد را تحت مراقبت نگاه داشته و پس از آن مجدداً دختران اقدام به فرار مي
ها و نقاط ضعف آن را  موضوع ضرورت بازنگري در مسير بازپروري دختران فراري و خأل

هاي  يي مكانيسمآاراثربخشي و ككه ميزان شود  بر همين مبنا پيشنهاد مي. نمايد ضروري مي
 آنها،تا ضمن مشخص شدن كاركردهاي مثبت و منفي شود سنجش  بازپروري كنوني

  .گردديند و ارتقاي آن اقدام آفراين نسبت به تصحيح 



   هاي شهري در تهران آسيب/  224



 225/ زنان سرپرست خانوار 

  
  
  
  

  
  فصل ششم

  زنان سرپرست خانوار

 



  هاي شهري در تهران آسيب/  226



 227/ زنان سرپرست خانوار 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
با مشكالت پذير اجتماعي هستند كه  هاي آسيب از جمله گروه 1زنان سرپرست خانوار
قرار گرفتن در چنين موقعيت و جايگاه اجتماعي در بخش قابل . و موانع زيادي مواجهند

شود، ضمن آن كه  هاي اجتماعي نيز مي ساز گسترش ساير آسيب ها زمينه توجهي از حالت
آمار زنان  ،از سوي ديگر. ي نيز مطرح استدبعضاً خود به عنوان يك آسيب اجتماعي ج

هاي اجتماعي چون نرخ طالق، نرخ  خود تا حدودي بر آمار آسيب ،سرپرست خانوار
گسيختگي خانواده متكي است و  جرائم اجتماعي و افزايش تعداد زندانيان، اعتياد و يا ازهم

در . شود ها در سطح جامعه به افزايش تعداد اين دسته از زنان منجر مي افزايش اين آسيب
رست خانوار به عنوان يك نقطه كانوني است كه توان گفت كه مقوله زنان سرپ مجموع مي

تواند  پذيرد، هم آن كه خود مي ها به شكل مستقيم و غير مستقيم تأثير مي هم از ديگر آسيب
  .باشدديگر  يها كننده آسيب ساز و تقويت زمينه

درصد  42/9شده از منابع رسمي، زنان سرپرست خانوار در دنيا  با توجه به آمار ثبت
همچنين مطالعات آماري نيز ). 1382بختياري و محبي، (دهند  ها را تشكيل ميكل خانوار

در اروپا درصد . شوند دهد كه به وسيله زنان اداره مي هايي مي نشان از رشد تعداد خانواده
افزايش  1990درصد در سال  31به  1980درصد در سال  24ها از  تعداد اين نوع خانواده

                                                                          
امـا از آن روي كـه   . شـوند  قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته ضروري است كه زنان سرپرست خانوار في نفسه يك آسيب تلقي نمي ١

زو فقيرترين آنها هستند، در اين مطالعـه بـه ايـن    بخش قابل توجهي از اين زنان جزو فقراي شهري هستند و بر اساس برخي مطالعات ج
  .شود موضوع پرداخته مي
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هزار خانوار در سال  800دهد كه تعداد اين زنان از  مار نشان ميدر ايران نيز آ. يافته است
فروزان و (افزايش يافته است  1375هزار خانواده در سال  37ميليون و  1به  1355

ميليون  64/1به  1385بر اساس سرشماري اخير اين تعداد در سال ). 42: 1382بيگلريان، 
دهد كه تعداد  يته امداد نيز نشان ميآمار كم. نفر رسيده كه رشد بسيار چشمگيري است

 هزار و 40 به 1377در سال نفر  76هزار و  27زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از 
  .افزايش يافته است 1386نفر در سال  630

، داردهايي با سرپرستي زن  آمارهاي فوق كه حكايت از افزايش درصد و نسبت خانواده
از . دهد موضوع را نيز در سطح جامعه افزايش مي هاي مرتبط با اين احتمال تشديد آسيب

دهند كه همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بيشتر از  ها نشان مي يافته، سوي ديگر
مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمال قرار گرفتن در دايره فقر را افزايش 

هاي توسعه به  را در اغلب نوشتهاعالم زنان سرپرست خانوار به عنوان فقيرترين فق. دهد مي
زنان . خورد كه داليل و عوامل بسياري براي اين موضوع نيز برشمرده شده است چشم مي

محدوديت حمايت و شبكه  و هاي موجود در عرصه كار و اشتغال معموالً به دليل ويژگي
د، نژا طلب و گرايي شادي(گيرند  روابط اجتماعي بيش از مردان در خطر فقر قرار مي

هاي  هاي اجتماعي به تشديد آسيب خطر فقر نيز در تركيب با ساير عوامل و زمينه). 1383
  .شود ها و به تبع در سطح جامعه منجر مي مختلف در سطح اين خانواده

  
  تعريف مفهومي

را يكي از » سرپرست خانوار«هاي نفوس و مسكن،  مركز آمار ايران در سرشماري
در صورتي كه اعضاي . شود خانوار به اين عنوان شناخته مي داند كه در اعضاي خانوار مي

ترين عضو خانوار به عنوان سرپرست  خانوار قادر به تعيين سرپرست خانوار نباشند، مسن
سازمان بهزيستي نيز زنان سرپرست خانوار ). 1375مركز آمار ايران، (شود  خانوار تلقي مي

عاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار دار تأمين م كند كه عهده را زناني تعريف مي
رسد كه بخش قابل توجهي از  در مجموع به نظر مي). 1380سازمان بهزيستي، (هستند 

  :توان در زمره خانوارهاي داراي سرپرست زن معرفي كرد خانوارهاي زير را مي
  ؛خانوارهايي كه سرپرست مرد به داليلي مانند فوت يا طالق در خانواده حضور ندارد  -1
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خانوارهايي كه سرپرست مرد به طور موقت و به داليلي مانند زنداني يا متواري بودن   -2
  ؛در خانواده حضور ندارد

  ؛خانوارهايي كه مرد خانواده بيكار است  -3
  .ازكارافتاده استيا خانوارهايي كه مرد سرپرست خانوار سالمند و   -4

و تعريف آنها را در دو  توان زنان سرپرست خانوار با مرور تعاريف فوق در مجموع مي
  ):38: 1382بيگلريان،  و فروزان(دسته كلي و عام قرار داد 

خانوارهايي كه به دليل عدم حضور موقت يا دائم سرپرست مرد، توسط زنان  -1
شوند و در اين امر كه زن سرپرست اين خانوار است، اتفاق هنجاري و عام  مديريت مي
  ...).دواج نكرده وزنان بيوه، مطلقه، هرگز از(وجود دارد 

هاي واقعي، يعني مديريت روزانه خانه تعريف  خانوارهايي كه سرپرستي آنها با نشانه -2
يس ئمعموالً يك فرد غير فعال وجود دارد كه به ظاهر رها در اين خانواده. شوند مي

  .خانواده است اما به داليل متفاوت قادر به اداره مالي و عاطفي خانواده نيست
نان سرپرست خانوار زناني هستند كه بدون حضور منظم و يا حمايت ز ،در مجموع

يك مرد بزرگسال، سرپرستي خانواده را به عهده دارند و مسئوليت اداره اقتصادي خانواده 
  ).38: 1382، انبيگلري و فروزان(ست آنهاهاي عمده و حياتي به عهده  گيري و تصميم

مالً نامتجانس هستند كه ظرفيت و از سوي ديگر، زنان سرپرست خانوار گروهي كا
زمينه . موقعيت آنها در شرايط گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار متفاوت است

سرپرستي انتخابي يا (تواند به علت و دليل سرپرست خانوار بودن  اين نامتجانس بودن مي
يا آن كه به . شدبا...) اجباري، سرپرستي بعد از ازدواج يا بدون ازدواج، طالق، بيوگي و

دليل تركيب اعضاي خانوار از نظر سن، جنس و يا دسترسي به منابع حمايتي بيرون از 
كه اين عوامل ) 54: 1383طلب،  شادي(باشد ...) اقوام و خويشاوندان، دولت و(خانواده 

به عنوان نمونه اندازه كوچك . هاي بعدي باشد تواند خود زمينه تقويت و تشديد آسيب مي
تواند باعث اين شود كه زن با حقوق اندكي كه از دولت دريافت  تعداد خانوار ميو كم 

به فقر ) هنگامي كه تعداد اعضاي خانواده زياد باشد(كند نيز سرپا باشد و عكس آن  مي
تواند در تعريف زنان سرپرست خانوار و  كه ميرا در مجموع عواملي . بيشتر بيانجامد

  .توان در قالب يك ماتريس ترسيم كرد به كار آيد مي هاي اين حوزه سپس تحليل آسيب
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  هاي فردي، خانوادگي و محيطي رابطه ميان ويژگي - 1-6جدول شماره 
  هاي اجتماعي و احتمال آسيبزن سرپرست خانوار 

 

    
  هاي اجتماعي احتمال گرفتاري در آسيب

  كمتر  بيشتر

  ي خانواده تعداد اعضا
    ×  زياد
  ×    كم

  ي خانوادهمتوسط سن اعضا
  ×    باال
    ×  پايين

  تركيب جنسيتي
    ×  زنانه
  ×    مردانه

  شكل خانوار
    ×  اي هسته

  ×    گسترده

  زنسن 
    ×  پايين
  ×    ميانسال
    ×  باال

  متوسط تحصيالت زن
    ×  پايين
  ×    باال

  وضعيت جسمي زن
    ×  بيمار
  ×    سالم

  حمايت خويشاوندان
  ×    دارد
    ×  ندارد

  بيمه/ ولتيهاي د كمك
  ×    دارد
    ×  ندارد

  

كه براي  را هايي اول آن كه ويژگي .در مورد ماتريس فوق دو نكته را بايد ذكر كرد
توان محدود به عوامل فوق  خانواده و زنان سرپرست خانوار برشمرده شده است نمي

وت اي متفا شك عوامل مختلف ديگري نيز وجود دارد كه بسته به هر خانواده دانست و بي
هاي خانوار كه بعضي از آنها  اي از ويژگي نكته ديگر اين كه معموالً تركيب پيچيده. است
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كند و  هاي اجتماعي را تشديد يا تضعيف مي در جدول فوق آمده است احتمال وقوع آسيب
اما در مجموع جدول فوق شمايي  ؛توان به شكل خطي و ساده به موضوع نگريست نمي

  .كند ده ارائه ميكلي براي تحليل اين پدي
  

  تحليل روند
تا بر مبناي اطالعات و است هاي مركز آمار ايران اين فرصت را ايجاد نموده  سرشماري

  .تري از موضوع ارائه شود تر و كامل تجزيه و تحليل دقيق ،آمار آن
  
  ـ تعداد1

جنسيت سرپرست خانوار با توجه به موقعيت متفاوت زنان و مردان در جامعه ايران، 
نسبت . كند ص مهمي است كه تغييرات آن حكايت از تحوالت اساسي در جامعه ميشاخ

درصد كل  4/8در كل كشور و مناطق شهري حدوداً  1375زنان سرپرست خانوار در سال 
درصد افزايش  5/9، اين نسبت به 1385اما در سال  ؛دهند سرپرستان خانوار را تشكيل مي

د زنان سرپرست خانوار بيش از تعداد مردان رشد تعدا ،به معناي ديگر .يافته است
 58در كل كشور تعداد زنان سرپرست خانوار در اين فاصله  و سرپرست خانوار بوده

  .درصد افزايش يافته است كه رشد بسيار چشمگيري است 77درصد و در مناطق شهري 
ن رشد جمعيت و به تبع آ. چند علت براي افزايش مذكور در مناطق شهري وجود دارد

كاهش نسبتاً چشمگير بعد خانوار و نيز اضافه شدن  و در مرحله بعد رشد تعداد خانوار
اما باالتر بودن رشد تعداد  ؛مناطق شهري سه عامل مشترك در افزايش تعداد خانوار است

زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان ناشي از گرايش زنان به ايجاد زندگي مستقل و 
عامل ديگري كه نبايد از نظر دور . عد از طالق براي زنان استاحياناً كاهش ازدواج ب

سال است كه بدون همسر  50داشت افزايش طول عمر زنان و باال رفتن نسبت زنان باالي 
  .كنند زندگي مي

به شرح جدول  1385تا  1375هاي  تحوالت متغير مذكور براي تهران در فاصله سال
  .زير است
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  پرست خانوار برحسب جنسيت در شهر تهرانتغييرات سر - 2-6جدول شماره 
  )هزار خانوار( 1385و  1375در دو سرشماري 

 
  درصد رشد  )درصد(  1385 )درصد( 1375  

  )4/35(  )0/100(  2246 )0/100( 1659 تعداد خانوار
  )2/32(  )6/88(  1989 )7/90( 1504 تعداد مردان سرپرست خانوار
  )8/65(  )4/11(  257 )3/9( 155 تعداد زنان سرپرست خانوار

  
، نسبت زنان سرپرست خانوار در 1375در سال  دهد كه اوالً مقايسه آمارها نشان مي

شهر تهران بيشتر از اين نسبت در كل كشور و نيز مناطق شهري بوده است، ثانياً اين 
بيشتر هم شده است، به طوري كه فاصله شاخص مذكور در سال  1385تفاوت در سال 

به عبارت . بوده است 1375و ساير مناطق بيش از اين فاصله در سال ميان تهران  1385
شدت افزايش سهم تعداد زنان سرپرست خانوار در تهران بيشتر از ساير مناطق  ،ديگر

  .كشور بوده است
نشين شهر بيش از ساير مناطق  درصد زنان سرپرست خانوار در مناطق مركزي و مرفه

 15است كه به رقم  6ان سرپرست خانوار در منطقه بيشترين نسبت زن 1375در سال . است
مناطق  ،در مقابل .گيرند نيز در مراتب بعدي قرار مي 11و  7، 3مناطق  .شود درصد بالغ مي

كه از طبقات پايين هستند،  19و  18در كنار مناطق  هستندنشين  كه نسبتاً جوان 22و  21
تفاوت اين شاخص ميان . دهند زنان نسبت كمتري از سرپرستان خانوار را تشكيل مي

به طوري كه اين نسبت در ) Cv%=5/33(گانه شهر تهران نيز نسبتاً زياد است 22مناطق 
  .است 19و  18، 22، 21حدوداً سه برابر مناطق  11و  7، 3، 6منطقه 

از يك سو پير شدن . كه گفته شد اين واقعيت محصول دو اتفاق است طور همان
شود و از سوي ديگر، بهبود  داري سرپرستي خانوار مي عهده زنان و گيجمعيت موجب بيو

وضع زندگي به نوعي موجب استقالل زنان شده و در نتيجه زنان بيشتري زندگي فارغ از 
  .كنند همسر را پيشه مي

نشين  تر و نيز مناطق مرفه شاخص مذكور در مناطق مركزي و قديمي 1385در سال 
يابد  نتيجه ضريب پراكندگي نيز كاهش ميشود و در  شهر به يكديگر نزديك مي
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)8/28=%Cv .( نسبت به سال  1385افزايش و تغييرات زنان سرپرست خانوار در سال
دهد كه هر دو عامل در افزايش سهم زنان در  گانه نشان مي22برحسب مناطق  1375

معرف باال رفتن سهم زنان در  5و  2مناطقي مثل . سرپرستي خانوار مهم بوده است
اين  8و  7پرستي خانوار ناشي از باال بودن سطح اقتصادي است و در مناطقي مثل سر

اما اين كه كدام عامل نقش بيشتري  ؛تواند باشد موضوع به دليل باال رفتن اميد به زندگي مي
  .دارد، احتماالً در تحليل متغيرهاي ديگر روشن خواهد شد

  
  ـ درصد جمعيت تحت سرپرستي2

ش زنان سرپرست خانوار معموالً كمتر از درصد كل درصد جمعيت تحت پوش
خانوارهاي زنان سرپرست خانوار است؛ زيرا جمعيت خانوارهايي كه تحت سرپرستي زنان 

  .تر است هستند كوچك
  

  1385و  1375تغييرات جمعيت تحت سرپرستي زنان در دو سرشماري  - 3-6جدول شماره 
  )هزار نفر( در كل كشور، مناطق شهري و تهران

 

   منطقه
تغييرات   1385 1375

 درصد از كل  تعداد درصد از كل تعداد  )درصد(
  0/39  2/6  4247 2/5 3055 كل كشور

  3/49  3/6  2952 4/5 1910 مناطق شهري
  8/45  3/7  557 8/5 382 تهران

  

درصدي جمعيت تحت پوشش زنان سرپرست خانوار طي ده سال، بسيار  39افزايش 
به همين  .دهنده رشد اين پديده و شاخص است و نشان وربيش از افزايش جمعيت كش

 2/6به  1375درصد در كل كشور در سال  2/5دليل سهم اين افراد از كل جمعيت از 
گرچه نسبت مذكور در مناطق شهري اندكي بيشتر از كل . رسيده است1385در سال درصد 

ري و كل كشور دهد كه تغييرات در مناطق شه كشور است، اما روند تحول نشان مي
متفاوت نيست و طبعاً اين شاخص در مناطق شهري و روستايي روند مشابهي را در فاصله 

  .طي نموده است 1385تا  1375ده سال 
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 1375دهد كه در سال  ها در تهران و ساير مناطق كشور نشان مي مقايسه اين شاخص
مناطق شهري و بيش از ) درصد 7/5(سهم جمعيت تحت پوشش سرپرستي زنان در تهران 

هم كماكان ادامه دارد، اما فاصله تهران  1385كل كشور بوده است، اين وضعيت در سال 
به عبارت ديگر رشد پديده مذكور حدأقل در مقطع حاضر . با ساير نقاط بيشتر شده است
  .تر است يافته ويژگي منطقه شهري و توسعه

و  3، 6جمعيت در مناطق  در تهران بيشترين سهم جمعيت تحت سرپرستي زنان از كل
در مناطق  ،در مقابل. شود درصد كل جمعيت را نيز شامل مي 9تا  6هستند كه در منطقه  11

درصد هم كاهش  3/3جنوبي و تازه گسترش يافته اين سهم بسيار كم است و تا حدود 
اما در سال . درصد است 30ميزان پراكندگي اين شاخص نسبتاً زياد و حدود . يابد مي

در  1385در سال . رسد درصد مي 26يابد و به رقم  اين پراكندگي تا حدي كاهش مي 1385
شود و مناطق مركزي و  مجموع تهران از حيث اين شاخص به دو بخش كلي تقسيم مي

تر داراي سهم بيشتري از جمعيت تحت سرپرستي زنان هستند و در مناطق  قديمي
توان گفت كه تفاوت ميان اين دو  است و مي تر اي و نوساز اين شاخص نسبتاً پايين حاشيه

  .حدود دو برابر است ،دسته از مناطق
  
  ـ بعد خانوار3

توان  از تركيب شاخص تعداد خانوار تحت سرپرستي زنان و جمعيت تحت پوشش مي
  .به مقايسه بعد خانوارهاي تحت سرپرستي زنان و مردان پرداخت

  
  رپرستي زنان و مردانتعداد اعضاي خانوار تحت س -4-6جدول شماره 

  1385و  1375در دو سرشماري 
 

  منطقه
  1375به  1385نسبت   1385 1375

  زن مرد  زن مرد زن مرد
  89/0 83/0  64/2 11/4 95/2 94/4 كل كشور

  88/0 84/0  54/2 97/3 90/2 71/4 مناطق شهري
  88/0 92/0  17/2 84/3 47/2 17/4 تهران
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بعد خانوارها نيز كاسته شده است و در هر  به طور طبيعي با كاهش رشد جمعيت از
تر  بعد خانوار اعم از خانوارهاي تحت سرپرستي مردان يا زنان در تهران كوچك ،دو مقطع

اما هدف اين است كه بدانيم آيا  ؛اند تر از كل كشور بوده از مناطق شهري و هر دو كوچك
ل كشور و مناطق شهري در روند تحوالت درباره مردان و زنان متفاوت است يا خير؟ در ك

ميزان كاهش بعد خانوارهاي تحت سرپرستي مردان بيشتر از اين مقدار  1385تا  1375دهه 
در حالي كه اين مسأله در تهران معكوس . در خانوارهاي تحت سرپرستي زنان بوده است

اين امر به دليل . است و كاهش مذكور براي خانوارهاي تحت سرپرستي زنان بيشتر است
زايش انتخاب تجرد و رشد طالق منجر به زندگي مستقل براي زنان است كه در واقع اف

پديده نسبتاً جديدتري در كشور است و نطفه وقوع آن نيز در مناطق شهري و به ويژه 
تهران بسته شده است و طبعاً مثل اكثر متغيرهاي ديگر در آينده شاهد پيشروي اين موج در 

  .دديگر مناطق كشور خواهيم بو
تهران از حيث بعد خانوارهاي تحت سرپرستي زنان به دو گروه كلي  1375در سال 
نشين هستند كه بعد خانوارهاي تحت  يك گروه مناطق قديمي و مرفه .شوند تقسيم مي

به عبارت ديگر بخش قابل توجهي از اين  .نفر است 4/2سرپرستي زنان در آنجا حدود 
كنند يا در جواني و ميانسالي تجرد  ه تنهايي زندگي ميزنان يا پا به سن گذاشته هستند و ب

گروه  .آيند مي اند و به احتمال فراوان از عهده امور خود بر و زندگي مستقلي را اختيار كرده
و  3دوم مناطقي هستند كه بعد خانوار زنان سرپرست خانوار در آنها باالست و نزديك به 

حادثه براي همسر يا ترك خانواده از سوي مرد رسد كه قاعدتاً ناشي از فوت و  بيشتر مي
  .است و طبعًا مشكالت اين گروه از خانوارها نيز بيشتر است

در عين حال كه . تر شده است تمايز و دو قطبي شدن مناطق واضح 1385در سال 
ضريب پراكندگي كاهش يافته (است  1385ها ميان مناطق مذكور كمتر از سال  تفاوت
 2اند كه بعد خانوارها به كمتر از  وضعيتي پيدا كرده 7و  6، 3منطقه  1385در سال ) است

حدود نيمي از زنان سرپرست خانوار در  به احتمال زياد ،به معناي ديگر .كاهش يافته است
هاي  تغييرات رخ داده در فاصله سال. دهند نفره تشكيل مي اين مناطق را خانوارهاي تك

اهش بعد خانوار در اين نوع از خانوارها در مناطقي نشان داده است كه ك 1385تا  1375
كه بعد خانوار باالتر بوده، با سرعت بيشتري رخ داده و همين امر به كاهش ضريب 

  .پراكندگي اين شاخص منجر شده است
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درصد زنان سرپرست  40نشين شهر تهران بيش از  همچنين در مناطق قديمي و مرفه
اما در مناطق  ؛و صرفاً سرپرست شخص خود هستندكنند  خانوار به تنهايي زندگي مي

درصد  22و  21، 19، 18اي و پايين شهر اين نسبت كمتر است و در چهار منطقه  حاشيه
 70بيش از  ،به عبارت ديگر .رسد درصد نيز مي 30سرپرست، به كمتر از  زنان خويش

اد ديگري را درصد زنان سرپرست خانوار در اين مناطق، به جز خودشان، سرپرستي افر
اهميت پديده زنان سرپرست خانوار را در اين مناطق بيشتر اين، دار هستند و  عهده
  .نمايد مي
  
  ـ استقالل اقتصادي4

و اين  يكي از وجوه مهم زنان سرپرست خانوار، وضعيت اقتصادي و مادي آنان است
توان شامل  را ميدو گروه از اين زنان  .به لحاظ مادي تأمين يا استقالل داشته باشند كه 

زنان شاغل و زنان داراي درآمد بدون كار كه عموماً ناشي از  ؛زنان داراي استقالل دانست
  .حقوق بازنشستگي همسران يا خودشان است

  
  )شاغل و داراي درآمد بدون كار(درصد زنان داراي استقالل اقتصادي  -5-6جدول شماره 

  )هزار نفر( 1375-1385ري و تهران به زنان سرپرست خانوار در كل كشور، مناطق شه
 

افزايش  1385 1375  سال
)درصد(

  40  230 164 تعداد زنان سرپرست خانوار شاغل در كل كشور
  277  792 210 تعداد زنان سرپرست خانوار داراي درآمد بدون كار در كل كشور

  73 3/62 1/36  نسبت زنان سرپرست خانوار داراي شغل و درآمد به كل زنان سرپرست خانوار
  73  163 94 مناطق شهريتعداد زنان سرپرست خانوار شاغل در

  396  560 113 مناطق شهريتعداد زنان سرپرست خانوار داراي درآمد بدون كار در
  98 2/62 4/31در مناطق شهري نسبت زنان سرپرست خانوار داراي شغل و درآمد به كل زنان سرپرست خانوار

  182 *138 25 تهرانار شاغل درتعداد زنان سرپرست خانو
  -  - 24 تهرانتعداد زنان سرپرست خانوار داراي درآمد بدون كار در

  68 6/53 0/32  در تهراننسبت زنان سرپرست خانوار داراي شغل و درآمد به كل زنان سرپرست خانوار
  .اين آمار به تفكيك دو شاخص نيامده است1385در سال*
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الب توجهي از وضعيت اقتصادي و درآمدي زنان سرپرست جدول فوق معرف نتايج ج
به طور . است 1385تا  1375خانوار در تهران و ساير نقاط كشور و نيز تحول آن طي دهه 

هستند نسبت به كل ) بدون كار يا شاغل(كلي سهم زنان سرپرست خانوار كه داراي درآمد 
در سال (شهري كشور است  زنان سرپرست خانوار در تهران مشابه اين نسبت در مناطق

اين در حالي است كه وضعيت اشتغال  .و از اين نسبت در كل كشور كمتر است) 1375
اين زنان در تهران نسبت به ساير نقاط بهتر بوده است و لذا سهم زنان داراي درآمد بدون 

هاي امدادي  بخشي از اين امر ممكن است ناشي از مقرري .كار در ميان آنان كمتر است
اين وضعيت تا حدي متفاوت شده  1385اما در سال . هادهاي دولتي به اين زنان باشدن

اند تا  در اين فاصله تعداد زنان سرپرست خانواري كه داراي درآمد بدون كار شده. است
حدود سه برابر افزايش يافته است و به طور مشخص در مناطق شهري اين افزايش 

و وضعيت مناطق شهري با كل كشور مشابه شده ) است برابر شده 4( بودهچشمگيرتر 
وضعيت اين شاخص در سال . اما رشد مذكور براي تهران نسبتاً كندتر بوده است ؛است
يك دليل آن، تركيب شدن دو مقوله اشتغال و  .كند از تصوير روشني تبعيت نمي 1375

درآمد بدون  هاي متفاوتي در مناطق دارند، ضمن اين كه درآمد بدون كار است كه وضعيت
تواند ناشي از بازنشستگي خود يا فوت همسر و دريافت حقوق مستمري باشد  كار نيز مي

يا ناشي از مستمري كميته امداد و سازمان بهزيستي باشد كه اين مورد اخير به كلي متفاوت 
  .با موارد ديگر است
ز منطق دهد كه روند تحوالت نسبتاً عجيب بوده و ا نشان مي 1385نتايج در سال 
باالترين شاخص را داشته  1375كه در سال  21منطقه  ،براي نمونه. كند روشني تبعيت نمي

شود و  به يكي از آخرين مناطق از حيث اين شاخص تبديل مي 1385است، در سال 
چنين تغييراتي عمدتاً ناشي از رفتارهاي مديريتي  .شاخص آن افزايش متناسبي نيافته است

فراوان ناشي از تغيير مديران كميته امداد يا بهزيستي و تغيير افراد و به احتمال 
دهد كه بهبود شاخص مذكور  ها نشان مي همچنين مقايسه يافته. هاي آنان است گيري جهت

تر شده است كه ممكن است  عمدتاً شامل مناطق قديمي و مرفه 1385تا  1375هاي  در سال
يا آنها  بگيران ناشي از بازنشستگي يناشي از بهبود در وضعيت زنان شاغل يا مستمر

  .همسرانشان باشد
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  ـ بيكاري5
 

  تعداد زنان سرپرست خانوار و نسبت آنان به زنان سرپرست خانوار شاغل - 6-6جدول شماره 
  1375- 1385كل كشور، مناطق شهري و تهران  در

 
  1385  1375 سال 

  كل كشور
  9611  5782 تعداد

  1/4  5/3 ارنسبت به زنان شاغل سرپرست خانو

  مناطق شهري
  7353  3904 تعداد

  5/4  2/4 نسبت به زنان شاغل سرپرست خانوار

  تهران
  *25500  1114 تعداد

  *7/18  4/4 نسبت به زنان شاغل سرپرست خانوار
تعداد بيكار و بيانگر تهران به صورت تفكيكي موجود نيست و ارقام موجود  در شهر 1385ارقام سال *

و  است و نه تعداد زنان سرپرست خانوار شاغل و يا بيكاررهاي تحت سرپرستي زنان شاغالن در خانوا
  .بنابراين با ديگر ارقام متفاوت هستند

  
توان نتيجه گرفت كه بيكاري نزد زنان سرپرست  با توجه به ارقام مذكور در جدول مي

در پي اشتغال و در ميان كل زنان است و اين زنان به داليل متعدد  يبسيار كمتر از بيكار
با توجه به  .هاي ديگر پيگيري كرد كسب درآمد نيستند و بايد حل مسائل آنان را به روش

در تهران و نيز پايين بودن رقم  1384فقدان اطالعات در مورد شاخص مذكور در سال 
  .شود بيكاري از طرح جزئيات نمودارهاي مربوط پرهيز مي

  
  خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد

  
  )استان تهران(تعداد خانوارهاي زن سرپرست تحت پوشش كميته امداد  - 7-6ول شماره جد

  شاخص تعداد سال
1377 27076 100 
1378 29287 108 
1379 34571 128 
1380 34571 128 
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  شاخص تعداد سال
1381 35803 132 
1382 35885 133 
1383 43005 159 
1384 50706 187 
1385 50593 187 
1386 57591 213 

  )هاي آماري كميته امدادسالنامه :مأخذ(
  

ساله اخير تعداد خانوارهاي تحت پوشش  10دهند كه در طي  هاي فوق نشان مي داده
اي  به گونه ،اين رشد شتاب بيشتري نيز گرفته است 1383كميته امداد رشد داشته و از سال 

 1383سال در  159به رقم  1382در سال  133كه شاخص رشد نسبت به سال مبدأ از رقم 
در سال  213دهد و به رقم  رسد و پس از آن نيز اين شتاب شدت بيشتري نيز نشان مي مي

  .رسد مي 1386
  

  هاي اجرايي سياست
توان به آن اشاره كرد، موضوع  ها مي ترين نكاتي كه در موضوع سياست يكي از مهم

ان و كودكان قانون تأمين زن. هايي است كه متولي موضوع هستندها و سازمان دستگاه
ب شده است، عمدتاً وظيفه رسيدگي را به سازمان يصوت 1371سرپرست كه در سال  بي

  .بهزيستي واگذار كرده است
سال گذشته رخ داده است، تجميع سازمان  10اتفاق ديگري كه در اين خصوص طي 

ي اين امر باعث شد تا  يك سازمان نظارت. بهزيستي و كميته امداد ذيل وزارت رفاه است
تري انجام  ها و تقسيم كار به شكل مناسب بر عملكرد اين دو نهاد ايجاد شود و سياست

گيري وزارت  شكل. شد سازمان بهزيستي ذيل وزارت بهداشت تعريف مي ،قبل از آن. شود
رفاه باعث شد تا تخصيص بودجه و اعتبارات براي دو سازمان نيز به شكل بهتري انجام 

به شكل جداگانه با سازمان ) بهزيستي و كميته امداد(ين نهادها قبالً هر كدام از ا. شود
گرفتند، اما در حال حاضر هر دو نهاد از طريق  بودجه تعامل داشتند و بودجه ميو برنامه 
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شود و به معاونت راهبردي  شان نهايي مي تعاملي كه در درون وزارت رفاه است، بودجه
  .گردد جمهوري پيشنهاد مي رياست

هاي  و در طي سال بودهگري كه سازمان بهزيستي به دنبال اجرايي كردن آن سياست دي
هاي اجتماعي است كه مقرر شده  موضوع بيمهاست، گذشته سعي در تحقق آن داشته 

اي در قانون تأمين اجتماعي افزوده شود كه زنان سرپرست خانوار در بخش  است، تبصره
د و زنان شهري از اين بيمه بتوانند بيمه مشاغل و صنوف مشمول بيمه اجتماعي باشن

  .استفاده كنند
 11/5/1374سرپرست مصوب  نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي همچنين آيين

ها و نهادهاي مسئول و شرح وظايف آنها را ارائه كرده هيأت وزيران تا حدودي سازمان
تي و پس از آن كميته امداد نامه وظايف را عمدتاً بر عهده سازمان بهزيس اين آيين. است

  .بر اين مبنا وظايف دو سازمان مذكور به شكل ذيل قابل ارائه است. قرار داده است
ناظر بر فراهم ساختن و تهيه  ،هاي غير مستمر نامه پرداخت اين آيين 5بر اساس ماده 

ي ها اي، پرداخت سرمايه كار و تأمين هزينه هاي فني و حرفه امكانات، ابزار و آموزش
نامه بر عهده  هاي مشموالن اين آيين تشكيل خانواده و ازدواج است و پرداخت مستمري

  .سازمان بهزيستي و كميته امداد است
كند كه نگهداري و مراقبت از افراد نيازمند  نامه بيان مي اين آيين 4همچنين بند هـ ماده 

، )شان هستند وظايف روزانه منظور زناني هستند كه ناتوان از عهده انجام(به ويژه سالمندان 
متناسب با نيازها و شرايط سني و جنسي و اجتماعي هر فرد يا خانواده تحت پوشش به 
صورت مستقيم و غير مستقيم تا حصول اطمينان از بازتواني و خوداتكايي كامل آنان توسط 

  .ها انجام خواهد شد هاي بهزيستي استان سازمان بهزيستي كشور و سازمان
دولتي همچنين  روزي غير پرداخت بخشي از هزينه نگهداري شبانه 6ده بند د ما

شوند، بر عهده سازمان بهزيستي قرار داده  كه به شكل هيأت امنايي اداره ميرا مراكزي 
است و اين سازمان وظيفه دارد تا اولويت امر نگهداري افراد مشمول را در ميان 

و شرايط را با پرداخت هزينه سرانه هاي داوطلب واجد صالحيت فراهم كند  خانواده
 10اين سازمان همچنين با توجه به ماده . شده رعايت نمايد و گسترش دهدنگهداري تعيين
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هاي اجرايي و ارائه آن در قالب  نامه، موظف است تا به بررسي و تنظيم برنامه اين آيين
  .ندبودجه عملياتي ساالنه پيشنهادي به سازمان برنامه و بودجه اقدام ك

نامه، پرداخت حق سرانه بيمه خدمات درماني براي هريك از  اين آيين 6بند ج ماده 
قانون بيمه  14ماده . سرپرست را بر عهده كميته امداد قرار داده است زنان و كودكان بي
سرپرست و نيازمند را بر عهده كميته امداد قرار  نيز بيمه افراد بي 1373همگاني مصوب 

يته موظف است تا به صورت مشترك با سازمان برنامه و بودجه نسبت اين كم. داده است
شده موظف است كليه  كميته ياد. به پيشنهاد موضوع و درج آن در بودجه ساالنه اقدام كند

. نامه را تحت پوشش بيمه خدمات درماني درآورد ها و افراد مشمول اين آيين خانواده
نامه بر عهده اين نهاد  ري به مشموالن اين آييننامه پرداخت مستم همچنين مطابق اين آيين
  .و سازمان بهزيستي است

در اين خصوص . حوزه ديگري كه در اين زمينه فعال است، بخش غير دولتي است
 160در حال حاضر . هاي مددكار قابل توجهي فعال هستند مؤسسات خيريه و كلينيك

مؤسسه  480حدود . نيز دارند كلينيك مددكاري در كل كشور وجود دارد كه انجمن صنفي
كنند  خيريه نيز وجود دارد كه با بهزيستي در ارتباط هستند و از بهزيستي يارانه دريافت مي

اين تعداد از نهادهاي غير دولتي ظرفيت بسيار مناسبي ). دفتر امور زنان و بهزيستي: مأخذ(
  .هاست هاي اين تشكل گيري از پتانسيل براي تعريف وظايف اجرايي و بهره

  
  ابعاد حقوقي

ترين قانوني كه در اين خصوص وجود دارد، قانون تأمين زنان و  از نظر حقوقي مهم
مشموالن اين قانون زنان بيوه، زنان . مجلس است 1371سرپرست مصوب سال  كودكان بي

هاي  اين قانون انواع حمايت. سرپرست است پير و سالخورده و ساير زنان و دختران بي
  :بندي كرده است افراد را در چند دسته طبقه الزم از اين

هاي مالي شامل تهيه وسائل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غير نقدي  حمايت -1
  نوبتي يا مستمر

هاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدمات تحصيلي، آموزشي، تربيتي و  حمايت -2
  .هاي كاري مددكاري و همچنين ارتقاي مهارت
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  .سرپرست در واحدهاي بهزيستي ا شبانه كودكان و زنان بينگهداري روزانه ي -3
كند و اين  اين قانون نيز صراحتاً مجري اين قانون را سازمان بهزيستي معرفي مي 9ماده 

البته در تبصره . هاي الزم در اين خصوص كرده است نامه سازمان را موظف به تهيه آيين
نع از انجام وظايف قانوني كميته امداد كند كه اجراي اين قانون ما اين قانون اضافه مي

  .باشد و كميته مزبور به ارائه خدمات خود ادامه خواهد داد نمي) ره(خميني
هاي  ترين مشكل اين قانون ناتواني آن در تفكيك ميان حوزه رسد، مهم به نظر مي

 داند، اگرچه بخش قابل توجهي از قانون، بهزيستي را مسئول مي. سياستگذاري و اجراست
كه خود نيز در دو سطح اجرا و سياستگذاري را هاي كميته امداد  اما در نهايت فعاليت

. توجهي به نهادهاي غير دولتي است ضعف ديگر اين قانون بي. شود شامل مي ،است
هايي چون كميته امداد و  بسياري از زنان به داليل مختلف تمايلي به مراجعه به مكان

ين نهادها به دليل عريض و طويل شدن، بخش قابل توجهي بهزيستي ندارند، همچنان كه ا
ابزارهاي  ، چونكنند و در نهايت از امكانات و اعتبارات را صرف بوروكراسي اداري مي

اين امر در خصوص نهادهاي غير . گيرند هاي مختلف قرار مي اي در خدمت گروه سياسي
شكل كارآمدتري در اين توانند به  وجه صادق نيست و اين نهادها مي دولتي به هيچ

  .خصوص فعاليت كنند
يكي را به عنوان  ،رسد كه الزم باشد در نهايت از بين نهادهاي فعال به نظر مي

ها انجام و حيطه فعاليت  سياستگذار تعريف كرد و در حوزه اجرا تقسيم كار بين دستگاه
هاي  ات و زمينهنهادهاي غير دولتي نيز در آن حوزه تعريف شود و ميدان فعاليت و امكان

كدام از موارد فوق را مشخص  هيچ 1381متأسفانه قانون سال . گرددموجود مشخص 
نساخته است و صرفاً به برخي اقدامات ممكن در اين خصوص اشاره كرده و به شكل 

  .روشني سطح و جايگاه نهادهاي فعال در اين خصوص را مشخص نساخته است
  
  هاي مطالعاتي طرح

 1385تا سال  1380دهند كه از سال  پژوهش نشان مي 10آمده از هاي به دست  داده
شده با موضوع زنان سرپرست خانوار سير صعودي داشته است و  هاي انجام تعداد پژوهش
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از . ها در اين زمينه انجام شده است بيشترين تعداد پژوهش 1385و  1384هاي  در سال
نامه و  درصد پايان 4/71خانوار  شده در زمينه زنان سرپرست هاي انجام مجموع پژوهش

اندركار موضوع،  ها و نهادهاي دست هايي بودند كه توسط سازمان درصد پژوهش 6/28
. اند اي يا پيمايشي انجام شده ها به دو روش علّي ـ مقايسه عمده پژوهش. اند اجرا شده

آن تحقيقات اي تقريباً مشابه با تحقيقات آزمايشگاهي است و گاه به  روش علّي ـ مقايسه
. شود در اين روش بين يك نمونه شاهد و گواه مقايسه مي. شود شبه آزمايشي هم گفته مي

شده  آوري هاي جمع درصد پژوهش 7/35و اند  به روش پيمايشي انجام شدهنيز درصد  50
درصد نيز روش كيفي را براي بررسي انتخاب  3/14. اي هستند به روش علّي ـ مقايسه

هاي  اند، عموماً هم از تئوري ها استفاده شده هايي كه در اين پژوهش رد نظريهدر مو. اند كرده
  .شناختي براي تحليل موضوع استفاده شده است هاي جامعه شناختي و هم از تئوري روان

  
  ها تحليل يافته

در اين . تر از متغيرهاي معمول است مسأله مورد بررسي كمي متفاوت ،در اين فصل
ساس تعريف زنان سرپرست خانوار، آن گروه و بخشي مد نظر قرار بخش در ابتدا بر ا

دوم آن . هاي اجتماعي در بين آنان بيشتر است گرفته است كه احتمال گرفتاري در آسيب
اين موضوع  رهاي اجتماعي و عوامل مترتب ب كه سعي بر اين بوده كه يك تحليلي از آسيب

ي مانند طالق، فوت سرپرست خانوار، عدم هاي بر اين مبنا كه عوامل و آسيب. ارائه شود
حضور موقت سرپرست مرد، بيكاري سرپرست مرد و يا ناتواني و معلوليت سرپرست مرد، 

اين موضوع در تركيب با ضعف شبكه . شود سرپرست مي هاي زن گيري خانواده باعث شكل
ر هاي خانوا حمايتي خويشاوندي، ضعف نظام حمايت اجتماعي، شكل خانوار، ويژگي

هاي گوناگون به فقر و  هاي شغلي و فردي زن به ميزان و صورت تحت سرپرستي و ويژگي
شود كه اين فقر و محروميت در تركيب با ساير عوامل  ها منجر مي محروميت اين خانواده

اي را براي زنان در پي داشته باشد و آنان را در  هاي اجتماعي گسترده تواند آسيب مي
  .دهد معرض خطر قرار مي
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چارچوب تحليلي بر اين مبناست كه عواملي مانند طالق، فوت همسر،  ،بنابراين
شود كه سرپرستي و مسئوليت خانواده بر  ازكارافتادگي مرد و يا عوامل مشابه باعث مي

هاي حمايتي فاميلي و اجتماعي و  در چنين فضايي ضعف شبكه. عهده زن قرار گيرد
شود تا  هاي خانوار باعث مي همچنين ويژگيهاي شغلي و فردي زن و  همچنين ويژگي

. خانواده بيشتر در دام فقر گرفتار آيد و زن سرپرست خانواده فشار بيشتري را متحمل شود
هاي  شود تا خطر بيماري فقر خانواده و مسئوليت سنگيني كه بر دوش زن است باعث مي
. افزايش يابد هاي اجتماعي جسمي، از دست دادن سالمت روحي و رواني و خطر آسيب

در مجموع و با تركيب متغيرهايي كه به صورت اجمالي سعي شد تا تعريفي از آنها ارائه 
شود، مدل تحليلي كه در نهايت اين پژوهش بر آن مبتني خواهد بود، به شكل ذيل ترسيم 

  .گردد مي
  

  هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار مدل تحليلي آسيب -1-6شماره  نمودار
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با روند رو به رشـد توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي و افـزايش سـطح تحصـيالت و        : تذكر
شوند كه تا حـدودي   درآمدهاي زنان، نوع خاصي از زنان سرپرست خانوار نيز مشاهده مي

ايـن زنـان معمـوالً كـارآفرين و بـا      . گيرنـد  شناسانه موجود قرار مـي  خارج از مقوله آسيب
باال و مجرد هستند و در مواردي هم به صورت اختياري طالق گرفته و شخصـاً  تحصيالت 

دار هسـتند و حتـي در صـورت تأهـل،      زندگي كرده يا سرپرستي كودك خود را نيز عهـده 
مشكالت ايـن زنـان متفـاوت از    . حاضر به پذيرش سرپرستي مطلق مرد بر خانواده نيستند

افزايش تعداد اين نـوع   .پژوهش هستند زنان سرپرست خانواري است كه هدف اصلي اين
  .نشين شهر تهران مشهود است زنان سرپرست خانوار در دهه گذشته و در مناطق مرفه

  

  علل سرپرستي
زن به داليلي مانند فوت همسر، طالق يا متاركه، ازكارافتادگي همسر و يا موارد مشابه 

طي زن مسئوليت واحد در چنين شراي. ماند آن از داشتن سرپرست خانواده محروم مي
اند، نشان  عمده مطالعاتي كه در اين خصوص انجام شده. گيرد خانواده را بر عهده مي

شوند، زن  ترين عواملي هستند كه باعث مي دهند كه فوت همسر و طالق يا متاركه مهم مي
  .سرپرستي خانواده را بر عهده بگيرد

  
  طالق يا فوت سرپرست مرد
ه سرپرست مرد به داليلي مانند طالق يا فوت در خانواده اين متغير بدين معناست ك

  .گيرد هاي او بر دوش زن قرار مي حضور ندارد و تمامي وظايف و مسئوليت
  

  عدم حضور موقت سرپرست مرد
به داليلي مانند زنداني شدن، مهاجرت و متواري شدن، سرپرست مرد به طور موقت 

  .گيرد سرپرستي خانوار بر عهده زن قرار مي در خانواده حضور ندارد و عمالً در اين مدت
  

  بيكاري سرپرست مرد
ها گرچه مرد حضور فيزيكي دارد اما به دليل بيكاري و عدم  گونه خانواده در اين

هاي كليدي در اين حوزه به  ماند و مسئوليت درآمدزايي عمالً از سرپرستي خانوار باز مي
هايي كه سرپرست مرد حضور  حالت البته اين موضوع نسبت به. شود زن واگذار مي

  .فيزيكي ندارد، اثر كمتري دارد
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  ناتواني و معلوليت سرپرست خانوار
 ،در اين وضعيت به داليلي مانند نقص عضو، ازكارافتادگي، سن باال و بيماري رواني

سرپرست ماند كه اين امر در خانوارهاي زن رد از انجام وظايف معمول خود باز ميم
  .كند ضاعفي را نيز ايجاد ميمعموالً بار م
اند به تحليل اين موضوع از زواياي مختلف  هاي مختلفي كه انجام شده پژوهش

نمونه مورد  30دهد از  انجام شده است، نشان مي 1380اي كه در سال  مطالعه .اند پرداخته
نمونه به دليل فوت همسر سرپرستي خانواده را بر  15نفر به دليل طالق و  15بررسي، 

 3/39، است انجام شده 1382در پژوهش ديگري كه در سال ). 1380عليا، (اند  هده گرفتهع
درصد  7/0درصد طالق،  3/14درصد پاسخگويان علت سرپرستي خانواده را فوت همسر، 

اند  درصد ازكارافتادگي يا ناكارآمدي همسر گزارش كرده 45ثر بودن همسر و مفقوداأل
  ).1382نوري، (

  
  علت بر عهده گرفتن سرپرستي خانواده -8-6جدول شماره 

 
  درصد علت

  3/39 فوت همسر
  3/14 طالق يا متاركه

  7/0 ثر شدن همسرمفقوداأل
  45 ناكارآمدي همسر/ازكارافتادگي

 )1382نوري،(
  

در پژوهشي كه در خصوص زنان مطلقه سرپرست خانوار انجام شده است، وضعيت 
ه تحت پوشش مؤسسه آشيانه بودند مورد مطالعه قرار نمونه از زنان سرپرست خانوار ك 50

به خاطر آن كه اين زنان  بودترين دليلي  اعتياد شوهر مهم ،بر اساس نتايج .گرفته است
  ).1383نورمحمدي، (اند  درخواست طالق كرده
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  علت درخواست طالق زنان سرپرست خانوار - 9-6جدول شماره 
 

  درصد علت
  54 اعتياد شوهر
  14 ترك زندگي

  12 محكوميت شوهر
  20 ساير موارد

 )1383نورمحمدي،(
  

. هاي ديگر هم طالق يا متاركه بوده است علت پذيرش سرپرستي خانواده در پژوهش
درصد فوت همسر را  2/31درصد طالق و  7/32انجام شد،  1384در پژوهشي كه در سال 

  ).1384ري آالنق، شكا(اند  به عنوان علت پذيرش مسئوليت خانواده عنوان كرده
  

  علت پذيرش مسئوليت سرپرستي خانوار -10-6جدول شماره 
 

  

- سازمانهاي  در پژوهشي تحت عنوان تأثير حمايت 1384نرگس كريمي نيز در سال 

دولتي بر وضعيت معيشتي زنان سرپرست خانوار، علت سرپرستي خانواده توسط  هاي غير
  .پاسخگويان را جويا شده است

  

  علت پذيرش مسئوليت سرپرستي خانوار -11-6جدول شماره 
 

  درصد علت
  2/22 طالق

  4/54 فوت همسر
  2/22 ترك خانواده توسط همسر

 )1384كريمي،(

  درصد علت
  39 طالق يا متاركه
  2/31 فوت همسر

  2 محكوميت همسر و زنداني شدن
  3/24 بيماري يا ازكارافتادگي

 )1384شكاري آالنق،(
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بيش از نيمي از پاسخگويان به دليل فوت همسر مسئوليت و  ،شبر اساس اين پژوه
طالق را علت بر  ،همچنين يك پنجم پاسخگويان. اند سرپرستي خانواده را بر عهده گرفته

  ).1384كريمي، (اند  عهده گرفتن سرپرستي خانواده بيان داشته
كميته نيز در پژوهشي كه در ميان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش  1385در سال 

امداد اجرا شد، بيشترين علت سرپرستي خانوار فوت همسر و طالق عنوان شده است 
  ).1385جعفري مهتاش، (

  

  علت پذيرش مسئوليت سرپرستي خانوار -12-6جدول شماره 
 

  درصد علت
  1. 38 طالق

  7/40 فوت همسر
  8/12 گيازكارافتاده

  2/6 زنداني بودن همسر
  2/1 ساير

 )1385جعفري مهتاش،(
 

ها مؤيد اين نكته است كه بخش قابل توجهي از  ها نيز مانند ساير پژوهش اين يافته
زنان سرپرست خانوار به دليل فوت همسر يا طالق و متاركه در چنين وضعيتي قرار 

  .اند گرفته
درصد زنان سرپرست  8/43انجام شده است،  1385در پژوهش ديگري كه در سال 

درصد فرار  3/8درصد زنداني شدن همسر،  2/5صد طالق، در 26خانوار فوت همسر، 
درصد داليل و عوامل ديگري را به عنوان علت اصلي سرپرست خانوار  7/16همسر و 

پژوهش ديگري نيز در همين سال اجرا ). 1385حسن،  كرباليي(اند  شدن خود بيان كرده
  .هاي آن در جدول ذيل آمده است شده است كه يافته

  

  علت پذيرش مسئوليت سرپرستي خانوار - 13-6جدول شماره 
 

  درصد علت
  5/36 فوت همسر

  6/32 طالق
  3/20 بيماري و ازكارافتادگي همسر

  5/5 متواري شدن همسر
  1/5 ساير

 )1385زادگان،صداقت(
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شده، فوت همسر، طالق و  هاي مرور توان گفت كه در اغلب پژوهش در مجموع مي
اند زنان سرپرست خانوار اين  داليلي است كه باعث شده ترين ازكارافتادگي همسر مهم

  .دار شوند مسئوليت را عهده
  

  هاي حمايت اجتماعي ضعف شبكه حمايتي خويشاوندي و نظام
شود تا  محدوده شبكه روابط اجتماعي زنان و در نتيجه دسترسي اندك آنان باعث مي

عيف برخوردار باشند، بخشي از زنان سرپرست خانوار از شبكه حمايتي خويشاوندي ض
توانند اين  منظور از شبكه خويشاوند، اعضايي از نزديكان مانند برادر يا والدين است كه مي

محدوديت شبكه حمايتي به پيامدهاي . ها را تحت پوشش حمايتي خود قرار دهند خانواده
شود كه باعث  فرهنگي ناشي از طالق و در مواردي شرمساري از نوع شغل مربوط مي

زنان سرپرست خانوار عمدتاً به دليل . شود آنها شبكه ارتباطي خويش را محدود سازند مي
هاي اجتماعي خويشاوندي يا  اي كه دارند، نيازمند پوشش و حمايت شبكه شرايط ويژه

منظور از شبكه خويشاوندي اعضايي از . تر در سطح جامعه هستند هاي حمايتي عام شبكه
هاي  هاي مالي و معنوي خانواده دين هستند، كه احتماالً حمايتنزديكان مانند برادر يا وال

هاي  هاي حمايت اجتماعي نيز سياست منظور از نظام. گيرند زن سرپرست را بر عهده مي
باشد  هاي فعال در اين زمينه مي حمايتي از اقشاري مانند زنان سرپرست خانوار و ساختار

طلب،  شادي(رست خانواده را بر عهده دارند كه حمايت از اقشار پايين جامعه و زنان سرپ
1383 :52.(  

هاي حمايتي از اقشاري مانند زنان سرپرست خانوار و ضعف  همچنين ضعف سياست
شود كه مخاطرات  ساختاري و كاركردي نهادهايي كه در اين زمينه فعال هستند باعث مي

كسري درآمدها از طرف كننده  هاي جبران نبود سيستم. زنان سرپرست خانوار افزايش يابد
هاي جبراني بر وضعيت  نهادهاي دولتي يا قابل اغماض بودن آثار خدمات اين سيستم

المللي نيز ذكر شده  هاي بين امري كه در بسياري از گزارش؛ زاست خانواده بسيار مشكل
  ).همان(است 

د درص 5دهد كه تنها  انجام داده است نشان مي 1380خسروي در پژوهشي كه در سال 
زنان سرپرست خانوار از پدر، مادر يا ساير اقوام و خويشاوندان خود كمك دريافت 
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شده  درصد زنان سرپرست خانوار مطالعه 3/81همچنين بر اساس همين پژوهش . كنند مي
در همين زمينه در پژوهش ديگري كه انجام ). 1380خسروي، (تحت پوشش بيمه هستند 

هاي مالي  انوار از فاميل و آشنايان خود كمكدرصد زنان سرپرست خ 3/43شده است، 
درصد آنها از نهادهايي مانند بهزيستي يا كميته امداد  7/86همچنين . اند كرده دريافت

 60(نفر  18نمونه مورد مطالعه،  30در اين پژوهش از ميان . كنند مستمري دريافت مي
  ).1380عليا، (تحت پوشش بيمه قرار دارند ) درصد

زن سرپرست  100انجام شده و طي آن وضعيت  1380كه در سال پژوهش ديگري 
دهد كه تقريباً همه زنان مورد مطالعه دريافت  نشان مي است شده  خانوار شاغل مطالعه

  ).1380فروغي، (اند  هاي مالي از خويشاوندان و فاميل خود را گزارش كرده حمايت
  

  فاميلدريافت كمك مالي از خويشاوندان و  - 14-6جدول شماره 
 

  درصد تعداد فرزند
  68 پدر يا مادر

  30 خواهر يا برادر
  19 دوست يا آشنا

  .به دليل كمك گرفتن برخي زنان از منابع متعدد است100بيشتر شدن جمع ارقام از:تذكر
  )1380فروغي، (

  

درصد زنان سرپرست خانوار شاغل مورد مطالعه در اين پژوهش از والدين خود،  68
مالي را  كمكدرصد نيز از سوي دوستان خود دريافت  19خواهر يا برادر و  درصد از 30

درصد زنان مورد مطالعه تحت  70دهد كه  اين پژوهش همچنين نشان مي. اند گزارش كرده
ها و بررسي ميزان  البته نكته مهمي كه تحليل اين يافته). 1380فروغي، (پوشش بيمه هستند 

هاست كه متأسفانه در اين  سازد، ميزان اين كمك مي ها را مشخص اثرگذاري اين حمايت
  .ها بررسي نشده است پژوهش

تحت عنوان بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان  1383در پژوهشي كه در سال 
سرپرست خانوار اجرا شده است، وجود شبكه حمايتي از طريق ميزان ارتباط با اقوام و 

 30درصد ارتباط بسيار اندك،  36 ،تايجخويشاوندان سنجيده شده است كه بر اساس ن
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درصد ارتباط زياد و مناسبي با اقوام و خويشاوندان خود  34درصد در حد متوسط و 
  ).1383نورمحمدي، (اند  داشته
  

  ميزان ارتباط با اقوام و خويشاوندان -15-6جدول شماره 
 

  درصد ميزان ارتباط
  34 ارتباط زياد

  30 ارتباط متوسط
  20 ارتباط كم

  16 ارتباطبي
 )1383نورمحمدي،(

  
هاي حمايت اجتماعي سنجيده شده است، اميد به اين  متغير ديگري كه در زمينه شبكه

تحت عنوان مطالعه وضعيت  1384در پژوهشي كه در سال . هاي حمايتي است شبكه
درصد پاسخگويان به كمك و حمايت  9/7رفاهي زنان سرپرست خانوار انجام شده، تنها 

هاي ديگران ندارند  گونه اميدي به حمايت درصد هيچ 1/42همچنين  .گران اميد دارنددي
  ).1384آالنق،  شكاري(

  

  ميزان اميد به حمايت و كمك ديگران -16-6جدول شماره 
 

  درصد ميزان اميد
  9/7 زياد

  1/42 متوسط
  3/17 كم

 )1384آالنق،شكاري(
  

ها و يا  سخگوياني كه تحت پوشش بيمهنكته ديگري كه وجود دارد اين است كه پا
هاي اجتماعي هستند، چه نگرشي به اين موضوع دارند و اين ساختارها را چگونه  كميته

در اين خصوص انجام شده است، نگرش  1385در پژوهشي كه در سال . كنند ارزيابي مي
هاي اين  يافته. زنان سرپرست خانوار به بيمه خدمات درماني و بهزيستي سنجيده شده است
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دهند كه اگرچه نگرش به بيمه خدمات درماني مثبت است، اما نگرش  پژوهش نشان مي
دهنده نارضايتي آنان از اين سازمان  شهروندان به سازمان بهزيستي كامالً منفي و نشان

  .باشد مي
  

  نگرش زنان سرپرست خانوار به بيمه خدمات درماني و سازمان بهزيستي -17-6جدول شماره 
 

  بهزيستي خدمات درماني نگرش
 8/44 2/29 منفي
 5/37 1/27 ممتنع
 7/17 8/43 مثبت

 )1385حسن،كرباليي(
  

درصد پاسخگويان نگرش مثبتي به سازمان  81دهد كه  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
در . اند درصد پاسخگويان نگرش خود را مثبت گزارش كرده 7/17بهزيستي ندارند و تنها 

درصد ارزيابي  8/43تر است و  خدمات درماني نگرش پاسخگويان مثبتخصوص بيمه 
  .مثبتي از اين موضوع دارند

ها هاي مادي و مالي اين سازمان در بخش ديگري از اين پژوهش رضايت از حمايت
درصد پاسخگويان ارزيابي مثبتي از ميزان و تأثيرگذاري  8تنها  كه وجو شده است پرس

درصد پاسخگويان رضايت خود را از  42. اندشتهبهزيستي داهاي مالي سازمان  حمايت
ها  درصد نيز نارضايتي خود را از ميزان اين مستمري 8/36ها در حد متوسط و  مستمري

  ).1385حسن،  كرباليي(اند  گزارش كرده
  

  شكل خانوار
. سرپرست استهاي زن كند، شكل خانواده متغير ديگري كه در اين زمينه نقش ايفا مي

به . باشد هاي زن سرپرست مي اي يا گسترده بودن خانواده ن متغير عمدتاً ناظر به هستهاي
اي دارند، از شبكه حمايتي نظام  هايي كه شكل هسته عنوان نمونه معموالً خانواده

هاي گسترده  هايي كه در قالب خانواده گيرند و بالعكس خانواده مي  خويشاوندي كمتر بهره
  .شوند رو مي به هاي كمتري رو يبكنند با آس زندگي مي
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  هاي خانوار تحت سرپرستي ويژگي
هايي مانند تعداد افراد تحت تكفل،  متغير مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد، ويژگي

اين متغير ناظر به . سن آنها و تركيب جنسيتي است كه تأثير قابل توجهي بر اين پديده دارد
گيرد،  ي كه مسئوليت يك خانوار گسترده را بر عهده ميزن ،به تعبيري. باشد بعد خانوار مي

شوند  دار مي هاي با اعضاي كمتر را عهده تري نسبت به زناني كه خانواده در شرايط مشكل
ها اين موضوع تحت عنوان تعداد فرزندان سنجيده  در بسياري از پژوهش. گيرد قرار مي

  .شده است
، نيمي از زنان سرپرست است دهانجام دا 1380در پژوهشي كه خسروي در سال 

درصد آنها چهار فرزند يا بيشتر را تحت تكفل دارند كه  4/30 و نيز فرزند دارند 3خانوار، 
البته به دليل . اين موضوع نشانگر باال بودن بعد خانوار در ميان زنان سرپرست خانوار است

ز سرشماري سال نتايج حاصل ا. اين يافته قابل تعميم نيست ،اندك بودن حجم نمونه
  .دهد كه اين ارقام بسيار بيشتر از واقعيت است نشان مي 1385
  

  تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار -18-6جدول شماره 
 

  درصد تعداد فرزند
  4/20  فرزند 2تا  1

  2/49  فرزند 3
  4/30  فرزند و بيشتر 4

 )1380خسروي، (
  

درصد زنان سرپرست  50، انجام شده است 1383در پژوهشي ديگري كه در سال 
اين يافته مؤيد اطالعات . فرزند دارند 4تا  2، بين )نمونه 50(شده  خانوار مطالعه

  .شده توسط خسروي است گردآوري
  

  تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار -19-6جدول شماره 
 

  درصد تعداد فرزند
1  26  
4-2  50  

  24  فرزند 4بيشتر از 
 )1383نورمحمدي، (
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 تعداد افراد تحت تكفل پرسيده شده نيزصورت گرفت  1385هشي كه در سال در پژو
زن سرپرست خانوار تحت  94هاي اين پژوهش كه در سطح  كه بر مبناي يافته است

شده صفر يا يك نفر،  درصد زنان مطالعه 3/46پوشش سازمان بهزيستي اجرا شده است، 
  .حت تكفل دارندنفر و بيشتر را ت 3درصد  3/25نفر و  2درصد  4/28

  

  هاي زن سرپرست تعداد افراد تحت تكفل در خانواده -20-6جدول شماره 
 

  درصد تعداد افراد تحت تكفل
1-0 3/46  
  4/28 نفر2
  3/25 نفر3

 )1385حسن،كرباليي(
 

 50د كه نكن تأييد مي و دنهاي قبل ندار هاي پژوهش منافاتي با يافته ها نيز اين يافته
  .فرزند را تحت تكفل دارند 4تا  2پرست خانوار، درصد زنان سر

  

  هاي شغلي زن ويژگي
تأثير مستقيمي بر زنان سابقه كاري  و ها ها و تخصص شاغل يا بيكار بودن، مهارت

هاي  هاي اندكي به بررسي مهارت متأسفانه پژوهش. وضعيت زنان سرپرست خانوار دارد
طح شاغل يا بيكار بودن زنان سرپرست شغلي اين زنان پرداخته است و اغلب صرفاً در س

  .اند خانوار، موضوع را مورد بررسي قرار داده
ها حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از زنان سرپرست خانوار  يافته ،با اين وجود

هايي كه اين موضوع بررسي شده است،  مجبور هستند كه كار كنند و در اغلب پژوهش
دهد كه عمده مشاغل  ها نشان مي اما يافته. اند شاغل بوده تعداد قابل توجهي از پاسخگويان

در  1384در پژوهشي كه در سال . هاي شغلي پايين قرار دارد اين قشر از جامعه در رده
درصد اين زنان  3/63خصوص زنان سرپرست خانوار اسالمشهر تهران انجام شده است، 

نكته قابل ). 1384كريمي، (اند  بيكار بوده) درصد 3/33(شاغل و حدود يك سوم اين زنان 
  .هاي آن در جدول زير آمده است نوع شغل اين زنان است كه يافته ،توجه
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  نوع شغل زنان سرپرست خانوار -21-6جدول شماره 
 

  درصد شغل
  8/36 نظافتچي
  6/38 كارگر
  7 كارمند
  3/5 پرستار
  7 خياط
  8/1 قاليباف

  8/1 مهد كودك
 )1384كريمي،(

  

 ؛كنند ها اشتغال زنان سرپرست خانوار در مشاغل پايين و سخت را تأييد مي تهاين ياف
ها و مشكالت جسمي در ميان زنان سرپرست  مشاغلي كه خود احتماالً به برخي بيماري

  .شود خانوار منجر مي
در خصوص تأثير خدمات كميته امداد بر توانمندسازي  1385در پژوهشي كه در سال 

زن سرپرست خانوار كه تحت پوشش  229انجام شده و طي آن با  زنان سرپرست خانوار
كميته امداد هستند، مصاحبه شده است، نسبت بسيار كمتري از آنان شاغل  هستند و اكثر 

درصد زنان شاغل  6/18در اين پژوهش . دار هستند پاسخگويان اين پژوهش بيكار و خانه
  .باشند دار مي درصد خانه 4/81و 

هاي شخصي زن  ه ديگري كه ضرورت توجه به آن وجود دارد، ويژگيمتغير قابل توج
سرپرست خانوار است كه در اينجا عواملي مانند سن زن، سالمت جسمي و رواني و 

گذار است و  هاي شخصيتي در اقدامات و نحوه عملكرد زن سرپرست خانوار تأثير ويژگي
به . گذارد ل مستقيم تأثير ميبر وضعيت خانوارهايي كه اين زنان تحت پوشش دارند به شك

عنوان نمونه احتمال آن كه خانواري كه تحت سرپرستي يك زن مسن و پير قرار دارد با 
هايي است كه تحت سرپرستي  ها و مشكالت بيشتري برخورد كند بيش از خانواده آسيب

  .يك زن ميانسال قرار دارد
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  فقر و محروميت
پذير بودن  و مياني فقر و محروميت بر آسيباز طريق متغير كليدي  ذكرشدههمه عوامل 

. دهند هاي بيشتر قرار مي گذارد و آنها را در معرض آسيب زنان سرپرست خانوار تأثير مي
تحوالت بينشي و تجربي در دهه اخير سبب طرح پارادايم جديدي در بحث فقر شده كه 

دو چنان ذاتي به نظر رابطه اين . شمارد فقر زنان را معادل فقر زنان سرپرست خانوار مي
: 1383نژاد،  طلب و گرايي شادي(كند  رسد كه كمتر پژوهشگري در درستي آن ترديد مي مي
گرچه چنين بحثي كه معموالً در نهايت زنان سرپرست خانوار را به عنوان فقيرترين ). 51

ن كند، كمتر با اطالعات ميداني همراه است، اما طرح اين موضوع كه زنا فقرا عنوان مي
اند داليل بسياري دارد كه به برخي از آنها در مدل  سرپرست خانوار با فقر بيشتري مواجه

شود كه آنها جزو  جايگاه اجتماعي زنان سرپرست خانوار باعث مي. فوق اشاره شده است
زنان سرپرست  ،اي كه در برخي مطالعات فقيرترين اقشار اجتماعي تعريف شوند به گونه

شده، از  ها و مطالعات انجام در پژوهش. اند يرترين فقرا معرفي شدهخانوار به عنوان فق
توان تا حدودي  طريق سنجش ميزان مستمري درآمد و همچنين بررسي وضعيت مسكن مي

فقر و محروميت اين گروه را مشاهده كرد كه در ادامه به مواردي كه در همين خصوص در 
  .گردد ، اشاره مياست ها يافت شده پژوهش

اي كه مورد  نمونه 30كدام از  انجام داده است، هيچ 1380وهشي كه عليا در سال در پژ
ها، حقوق همسر و يا  اند و عمدتاً از طريق مستمري بررسي قرار داده است شاغل نبوده

درصد اين افراد  50دهند و  هاي دريافتي از والدين، زندگي خود را سر و سامان مي كمك
در حالي كه  ،)1380عليا، (اند  ار تومان در ماه عنوان كردههز 50درآمد خود را كمتر از 

تومان بوده است هزار  230مبلغ ، 1380متوسط هزينه يك خانوار شهري در سال 
  ).1380آمارگيري از هزينه و درآمد، (

  

  درآمد زنان سرپرست خانوار - 22-6جدول شماره 
 

  درصد تعداد فرزند
  50 هزار تومان در ماه20كمتر از
  7/35 هزار تومان40تا20

  3/14 هزار تومان40بيش از
)1380عليا،(
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و با تمركز بر زنان سرپرست خانوار شاغل  1380در پژوهشي ديگري كه در سال 
اند كه از درآمدهايشان راضي  درصد زنان مورد مطالعه عنوان كرده 6، تنها است انجام شده

اند كه درآمدهاي  درصد عنوان كرده 96هد و د شان را مي هستند و درآمدشان كفاف زندگي
  ).1380فروغي، (باشد  شان نمي شان جوابگوي نيازهاي خود و خانواده شغلي

همچنين نورمحمدي در پژوهشي كه درباره زنان مطلقه سرپرست خانوار انجام داده 
 13دهد كه تنها  زن سرپرست خانوار مصاحبه كرده است، نشان مي 50است و طي آن با 

  ).1383نورمحمدي، (صد پاسخگويان از درآمدشان رضايت دارند در
  

  ميزان رضايت از درآمد در ميان زنان مطلقه سرپرست خانوار - 23-6جدول شماره 
 

  درصد ميزان رضايت
  13 زياد

  3/41 متوسط
  65/45 كم

 )1383نورمحمدي،(
  

از ، بخش قابل توجهي است انجام شده 1384در پژوهش ديگري كه در سال 
پاسخگويان از ميزان درآمدهاي خود رضايتي نداشتند و درآمدهايشان را اندك و ناكافي 

درصد پاسخگويان از  1دهد كه تنها  هاي اين مطالعه نشان مي يافته. اند ارزيابي كرده
درصد نيز وضعيت درآمدهايشان را بد يا بسيار بد  68شان راضي هستند و حدود  درآمد
  ).1384نق، شكاري آال(اند  دانسته
  
  

  ميزان رضايت از درآمد در ميان زنان سرپرست خانوار -24-6جدول شماره 
 

  درصد ميزان رضايت
  1 خوب
  9/12 متوسط
  8/22 بد

  45 بسيار بد
 )384آالنق،شكاري(
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، اما در اين است شده گزارش شده نارضايتي از درآمد در بسياري از مطالعات انجام
انجام  1384در پژوهشي كه در سال . د كمتر پرداخته شده استها به ميزان درآم پژوهش

حدأقل . هزار تومان برآورد شده است 96شده است، متوسط درآمد زنان سرپرست خانوار 
. هزار تومان است 198هزار تومان و حدأكثر درآمد  24شده در اين پژوهش  درآمد گزارش

اند كه مضيقه و  عنوان كردهدرصد پاسخگويان  9/91در بخش ديگري از همين پژوهش 
كريمي، (اند  درصد نيز نياز مالي خود را متوسط عنوان كرده 9/8مشكالت مالي دارند و 

1384.(  
 ،هاي مركز آمار انجام شده است، بر مبناي داده 1384در پژوهش ديگري كه در سال 

رست زن هزينه و درآمد خانوارهاي با سرپرست مرد و هزينه و درآمد خانوارهاي با سرپ
 50، 1375بر اساس اين پژوهش درآمد زنان سرپرست خانوار در سال . مقايسه شده است

هاي آنها در همان سال حدود  اين در حالي است كه ميزان هزينه .استبوده هزار تومان 
هاي با سرپرست مرد به طور  خانواده ،در همان سال. هزار تومان گزارش شده است 120

نيز ميزان  1382در سال . درآمد داشتند) دو برابر زنان سرپرست( هزار تومان 100متوسط 
هزار تومان بود، در حالي كه مخارج آنها باالي  170درآمد زنان سرپرست خانوار حدود 

  ).1384وصالي، (هزار تومان گزارش شده است  260
دهند كه زنان سرپرست خانوار در شرايط  هاي فوق نشان مي ها و پژوهش همه يافته

در همين زمينه و در پژوهشي كه در خصوص زنان . برند امناسب مادي و مالي به سر مين
دار  درصد اين زنان خانه 4/81سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد انجام شده است، 

دهد كه  همچنين اين پژوهش نشان مي. باشد هستند و تنها منبع ارتزاق آنها كميته امداد مي
هزار تومان در ماه از كميته امداد مستمري  60راد كمتر از ماهي درصد اين اف 94حدود 

كه بر اساس نتايج آمارگيري است در حالي اين ). 1385جعفري مهتاش، (كنند  دريافت مي
هزار  560متوسط هزينه يك خانوار شهري  1385از هزينه و درآمد خانوار شهري، در سال 

  ).1385د، آمارگيري از هزينه و درآم(تومان بوده است 
  

  ميزان مستمري دريافتي زنان سرپرست خانوار از كميته امداد -25-6جدول شماره 
 

  درصد ميزان مستمري
  5/46 هزار تومان40تا20
  3/47 هزار تومان60تا40

  3/8 هزار تومان60بيش از
 )1385جعفري مهتاش،(
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 و خود را اعالم كنندتا مجموع درآمدهاي  پژوهش از پاسخگويان خواسته شداين در 
جعفري (هزار تومان گزارش كردند  75درصد پاسخگويان درآمد خود را كمتر از  2/83

  ).1385مهتاش، 
  

  ميزان درآمد زنان سرپرست خانوار - 26-6جدول شماره 
 

  درصد درآمد زنان سرپرست
  2/83 هزار تومان75كمتر از

  5/11 هزار تومان150تا75
  3/5 انهزار توم150بيش از

 )1385جعفري مهتاش،(
  

 ؛ها حكايت دارد سرپرست و درآمد اندك اين خانواده هاي زن ها از فقر خانواده يافتهاين 
تر شدن موضوع در ادامه گزارشي از وضعيت مسكن زنان سرپرست خانوار  اما براي روشن

  .شود ارائه مي
درصد  60داده است،  انجام 1383هاي پژوهشي كه نورمحمدي در سال  بر اساس يافته

درصد آنها نوع  14كنند و  هاي استيجاري زندگي مي سرپرست خانوار در خانه ةزنان مطلق
شده در اين  درصد زنان مطالعه 74 ،به تعبيري. اند منزل مسكوني خود را رهني عنوان كرده

درصد آنها خانه  26كنند و تنها  هاي استيجاري و يا رهني زندگي مي پژوهش در خانه
اين در حالي است كه در جامعه و كل خانوارها ). 1383نورمحمدي، (شخصي دارند 

  .درصد صاحبخانه هستند 75نزديك به 
  

  نوع منزل مسكوني زنان مطلقه سرپرست خانوار - 27-6جدول شماره 
 

  درصد نوع منزل مسكوني
  26 شخصي
  14 رهني

  60 استيجاري
 )1383نورمحمدي،(
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درصد زنان سرپرست  1/32انجام شده است،  1382ر سال همچنين در پژوهشي كه د
كنند و مابقي آنها در  هاي ملكي و شخصي زندگي مي اند كه در خانه خانوار عنوان كرده

  ).1382نوري، (كنند  هاي استيجاري و يا رهني زندگي مي خانه
  

  نوع منزل مسكوني زنان مطلقه سرپرست خانوار -28-6جدول شماره 
 

  درصد نينوع منزل مسكو
  1/32 شخصي
  4/31 رهني

  33 استيجاري
 )1382نوري،(

  
زناني كه  ؛توان به خوبي وضعيت مادي زنان سرپرست خانوار را تصور نمود حال مي

دهد و در عين حال  شان را نمي وجه كفاف زندگي درآمدهايشان بسيار اندك است و به هيچ
  .سكونت دارندمنازل استيجاري و رهني درصد آنها در  65هاي فوق بيش از  و بنابر يافته

هاي قبل مورد بحث قرار گرفت، زنان سرپرست  شرايط نامطلوب اقتصادي كه در بخش
دهد كه به احتمال زياد از نظر روحي فشارهاي زيادي را  خانوار را در شرايطي قرار مي

شديدي فقر  علتبه نيز همچنان كه به دليل درگيري در مشاغل سخت و  .شوند متحمل مي
  .هاي جسمي مختلفي را نيز متحمل خواهند شد كه دارند، احتماالً بيماري

درصد زنان سرپرست  4/17انجام داد، حدأقل  1380در پژوهشي كه خسروي در سال 
. اند جويانه، خودكشي، فرار و يا موارد مشابه آن را گزارش كرده خانوار رفتارهاي ستيزه

و استرس مسائل و مشكالت فرزندان خود را در  درصد اين زنان نگراني 5/37همچنين 
  ).1380خسروي، (حد زيادي دارند 

زن سرپرست خانوار انجام  180و از طريق مصاحبه با  1382اي كه در سال  در مطالعه
اند  درصد زنان سرپرست خانوار از نظر جسمي حدأقل دچار يك بيماري بوده 9/37شد، 

  .سوم آنها از نظر جسماني بيمار هستند بيش از يك ،به عبارتي). 1382نوري، (
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  وضعيت جسمي زنان سرپرست خانوار - 29-6جدول شماره 
 

  درصد وضعيت جسمي
  9/37 بيمار
  7/60 سالم

  4/1 نامشخص
 )1382نوري،(

  
انجام داده است،  1382نفر كه در سال  195اي با حجم نمونه  كمانگيري نيز در مطالعه

جسمي زنان سرپرست خانوار ارائه داده است و  گزارش مفصلي از وضعيت سالمت
هاي مزمن مختلف در ميان زنان سرپرست خانوار به  سازد كه وضعيت بيماري مشخص مي

  .چه شكل است
  

  هاي مختلف در ميان زنان سرپرست خانوار ميزان ابتال به بيماري -30-6جدول شماره 
 

  درصد بيماري
  6/6 ديابت

  5/8 هاي تنفسيبيماري
  7/12 ت كليويمشكال

  2/30 مشكالت بينايي
  6/20 فشار خون
  8 چربي خون
  1/3 اوره خون

 )1382كمانگيري،(
  

هاي كليوي  دهد كه مشكالت بينايي، فشار خون و بيماري جدول فوق نشان مي
گيرد  همچنين پژوهشگر نتيجه مي. ها در ميان زنان سرپرست خانوار است ترين بيمار شايع

رو  به هاي بيشتري نسبت به ساير زنان رو خانوار با مشكالت و بيماري كه زنان سرپرست
  .هستند
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درصد پاسخگويان مورد  7/51انجام شده است،  1385در پژوهش ديگري كه در سال 
درصد آنها دچار نقص عضو  7/1هاي جسمي در رنج بوده، همچنين  مطالعه از بيماري

  ).1385زادگان،  صداقت(اند  بوده
  

  وضعيت جسمي زنان سرپرست خانوار - 31-6ه جدول شمار
 

  درصد وضعيت جسمي
  7/51 بيمار
  9/45 سالم

  7/1 نقص عضو
  8/0 اظهارنشده

 )1385زادگان،صداقت(
  
  گيري نتيجه

سال اخير نسبت زنان سرپرست خانوار در سطح شهر  10دهند كه طي  ها نشان مي يافته
 1385درصد در سال  4/11به  1375سال درصد در  3/9تهران افزايش يافته است و از 

مقايسه . رسيده است كه اين افزايش در سطح مناطق شهري كشور بيشتر هم بوده است
نسبت زنان سرپرست خانوار در شهر تهران بيشتر از  1375دهد كه در سال  آمارها نشان مي

تر هم بيش 1385اين تفاوت در سال  واين نسبت در كل كشور و نيز مناطق شهري بوده 
ميان تهران و ساير مناطق  1385شده است، به طوري كه فاصله شاخص مذكور در سال 

بوده و افزايش سهم تعداد زنان سرپرست خانوار در  1375بيش از اين فاصله در سال 
  .تهران بيشتر از ساير مناطق كشور بوده است

د زنان دهد كه درص ها در سطح مناطق مختلف شهر تهران نشان مي تحليل داده
 1375در سال . نشين شهر بيش از ساير مناطق است سرپرست در مناطق مركزي و مرفه

. باشد درصد مي 15است كه بيش از  6بيشترين نسبت زنان سرپرست خانوار در منطقه 
 ؛اين واقعيت محصول دو اتفاق است. گيرند نيز در مراتب بعدي قرار مي 11و  7، 3مناطق 

داري سرپرستي خانوار  موجب بيوه ماندن زنان و عهده از يك سو پير شدن جمعيت
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شود و از سوي ديگر، بهبود وضع زندگي به نوعي موجب استقالل زنان شده و در  مي
  .كنند نتيجه زنان بيشتري زندگي فارغ از همسر را پيشه مي

نكته ديگري كه در روند زنان سرپرست خانوار مشهود است كاسته شدن از بعد خانوار 
در تهران بعد خانوار در خانوارهاي تحت سرپرستي زنان كاهش بيشتري را نشان . است
اين امر به دليل افزايش انتخاب تجرد و رشد طالق منجر به زندگي مستقل براي . دهد مي

زنان است كه در واقع پديده نسبتاً جديدي در كشور است و نطفه آن در مناطق شهري و 
  .به ويژه تهران بسته شده است

د كه با دو گروه كلي در خانوارهاي تحت سرپرستي نده ها نشان مي يافته ،مجموع در
بعد خانوار در ميان  و نشين هستند گروه اول در مناطق قديمي و مرفه. رو هستيم به زنان رو

اند و به تنهايي زندگي  بخش قابل توجهي از اين زنان پا به سن گذاشته. نفر است 4/2آنها 
اند و به احتمال فراوان  اني و ميانسالي تجرد و زندگي مستقلي اختيار كردهكنند يا در جو مي

گروه دوم كساني هستند كه بعد خانوار زنان سرپرست . آيند از عهده امور خود بر مي
نفر يا بيشتر هستند و عمدتاً بر اثر فوت همسر، حادثه، بيماري  3 و خانوار در آنها باالست

، 3منطقه  ،بر اساس منطق فوق. ليت خانواده را بر عهده دارندو يا مشكالت مشابه آن مسئو
ها نشان  يافته. داردنفر كاهش  2در گروه اول قرار دارند و بعد خانوار آنها به كمتر از  7، 6

درصد زنان سرپرست  40نشين شهر تهران بيش از  دهد كه در مناطق قديمي و مرفه مي
اي و پايين شهر اين نسبت كمتر  ر مناطق حاشيهكنند، اما د خانوار به تنهايي زندگي مي

سرپرستي افراد اين زنان درصد  70بيش از  22و  21، 19، 18است و در چهار منطقه 
  .دار هستند ديگري را عهده

اند، اما  گروه اول زنان سرپرست خانوار عمدتاً داراي استقالل مالي هستند و شاغل
شده در طي اين ده سال  هاي انجام در پژوهش. گيرند مي  ها بهره گروه دوم از مستمري

به صورت ويژه به كه ها  برخي از پژوهش و اند جدي در اين زمينه قائل نشده يتفكيك
به شكل عام به اين موضوع  اًاكثر ،اند بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار شاغل پرداخته

هاي  و جديد با ويژگي بر اين مبنا تفكيك زنان سرپرست به دو گروه سنتي. اند نگاه كرده
هايي كه در اين  ضروري است و اين امر بايد در مطالعات و پژوهش ،مختص به هر گروه

ها مشكالت  طبيعي است كه هر كدام از اين گروه. شود بيشتر مراعات شود زمينه انجام مي



  هاي شهري در تهران آسيب/  264

بالطبع  .هاي آنان نگاه شود خاص خود را دارند و از زاويه همان مشكالت بايد به آسيب
يعني زناني كه به دليل فوت، بيماري، ؛ هاي جدي اجتماعي در گروه سنتي است آسيب

دار سرپرستي  اند و اجباراً عهده اعتياد و يا مشكالت مشابه آن همسر خود را از دست داده
مالي برخوردار   نفر به باال بوده و از استقالل 3داراي بعد خانوار اين زنان . اند خانوار شده

درآمد مانند  ها و يا اشتغال به كارهاي كم محدود به مستمرينيز  شان نابع درآمديم و نيستند
  .نظافت منازل و مشابه آن است

پژوهش در اين زمينه مرور شدند كه بخش قابل توجهي از آنها  15تعداد  ،در مجموع
ها  وهشنيمي از پژ. انجام شده است 1385اند و بيشترين تعداد آنها در سال  نامه بوده پايان

ها با مقايسه زنان سرپرست خانوار و زنان عادي  درصد اين پژوهش 35پيمايشي بوده و 
بعد  3ها عمدتاً بر  اين پژوهش. هاي خود را مطالعه و بررسي كنند سعي داشتند تا فرضيه

ها و مشكالت روحي، رواني  آسيبدوم اول مشكالت معيشتي و اقتصادي،  ؛متمركز بودند
ها را  بندي اين پژوهش جمع .توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و سوم راهكارهاي

  :توان به شكل زير ارائه كرد مي
درصد زنان سرپرست خانوار به آن  40ترين علت سرپرستي خانوار كه حدود  مهم

اند، طالق و متاركه است كه هم خود يك آسيب اجتماعي است و هم  اشاره كرده
شده به دليل اين كه تفكيكي  در پژوهش انجام. كند مي هاي اجتماعي ديگر را تشديد آسيب

نشده است، امكان برآورد نسبت آنها ) سنتي و جديد(ميان دو گروه زنان سرپرست خانوار 
توان گفت كه بخش قابل توجهي از اين گروه در دسته زنان  اما مي ؛هم وجود ندارد

  .گنجند سرپرست خانوار جديد مي
درصد زنان سرپرست خانوار  60دهد كه حدأقل بيش از  يها نشان م فراتحليل پژوهش

كنند  شده از خانواده و يا فاميل و آشنايان به خصوص پدر و مادر كمك دريافت مي مطالعه
درصد اين زنان به حمايت و كمك ديگران  8 ،با اين وجود .و مورد حمايت آنها هستند

هاي مادي دريافت  وار اگرچه كمكدهد كه زنان سرپرست خان اين امر نشان مي. اميد دارند
  .ها چندان گره از كارشان نگشوده است ها و حمايت كنند اما اين كمك مي

شده نگاه مثبتي به سازمان تأمين اجتماعي و بيمه خدمات  زنان سرپرست خانوار مطالعه
ته هاي حمايتي مانند بهزيستي و كمي اما در عين حال ارزيابي آنها از سازمان. درماني دارند
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تواند سازگاري روحيات زنان سرپرست خانوار با   اين امر مي .امداد بسيار منفي است
 ،به عبارت ديگر. هاي حمايتي مدرن و بيزاري آنها از فرهنگ صدقه را نشان دهد نظام

تواند با تمركز بر گسترش نظام تأمين اجتماعي، كارآمدي  سياست كالن در اين بعد مي
هاي جديد كامالً  اي در مورد گروه هاي اعانه مچنان كه اثر سياسته. بيشتري را تجربه كند

  .منفي است
دهند كه فقر و محروميت بسيار بااليي در ميان زنان  شده نشان مي هاي انجام پژوهش

ها  سرپرست خانوار وجود دارد و درآمدهاي بخش قابل توجهي از آنان متكي بر مستمري
 كماي ديگران و مشاغل سطح پايين با دستمزدهاي ه ، كمك)بسيار ناچيز و اندك آن هم(

هاي زندگي  نداشتن مهارت شغلي، پايين بودن سطح سواد، عدم تسلط به مهارت. باشد مي
ترين عواملي هستند كه باعث ناتواني زنان سرپرست خانوار سنتي  اجتماعي از مهم

رايط مجبور هستند كه اند كه تحت فشار ش داري بوده عمدتاً زنان خانه اين زنان. دنشو مي
بر اساس . و فشار شديد شرايط اقتصادي را متحمل شوند دار  مسئوليت خانواده را عهده
شده، زنان سرپرست خانوار جزء فقيرترين اقشار اجتماعي هستند  برخي از مطالعات انجام

  .دارندنارضايتي زنان سرپرست خانوار از درآمدهاي اندكشان  حكايت ازها  و همه پژوهش
ها نشان  اين پژوهش .شود فقر زنان سرپرست خانوار با معضل مسكن تشديد مي

دهند كه بخش قابل توجهي از زنان سرپرست خانوار در منازل استيجاري زندگي  مي
اين امر خود به معضل فقر و . كنند و تنها بخش اندكي از آنها در منازل شخصي هستند مي

ه وضعيت زندگي زنان سرپرست خانوار بدون لذا توجه ب .زند محروميت آنان دامن مي
  .رسد حل در موضوع مسكن آنان سخت به نظر مي توجه و ارائه راه
رساند كه در سياستگذاري براي دو گروه  هاي فوق ما را به اين نتيجه مي مجموع يافته

عمدتاً زنان سرپرست خانوار گروه سنتي از . از زنان سرپرست خانوار بايد تمييز قائل شد
هاي اجتماعي بيشتر در اين  آسيب دارند و احتمال رخ دادن  ي جدييظر اقتصادي نيازهان

  .حوزه وجود دارد
هاي حمايتي در  اي و باز تعريف پوشش اي و اعانه هاي صدقه همچنين پرهيز از سياست

اي در  اي و اعانه هاي صدقه سياست. رسد قالب نظام تأمين اجتماعي ضروري به نظر مي
متوسط  )1388( در حال حاضر. اي در بر ندارد ها نتيجه قير اين خانوادهعمل جز تح
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توان سودمندي آن را با  هزار تومان است كه مي 50ها كمتر از  پرداختي به اين خانواده
  .توجه به نرخ تورم و خطر فقر در جامعه تخمين زد

ي در اين پاشيدگي ساختارهاي خانواده به دليل نبود پدر و فقر اقتصاد خطر ازهم
هاي حمايت عاطفي ضروري  در چنين حالتي توجه و تقويت نظام. ها بسيار باالست خانواده
 و ارائه خدمات مشاوره، بازديدهاي مستمر از محل سكونت و ديدار با ساير اعضا. است

هايي است كه به نظر  هاي روحي و رواني اعضاي خانواده از جمله سياست كنترل آسيب
  .رسد ضروري مي

در . هاست گونه خانواده گونه كه عنوان شد، فقر ويژگي كليدي و شاخص اين انهم
امري كه در  ؛چنين شرايطي عموماً اين زنان به سالمت جسمي خود توجه اندكي دارند

ها شود كه عمالً توانمندي آنان را سلب  تواند منجر به انواع بيماري مدت كوتاهي مي
آپ آنان به صورت مستمر در دستور كار  ها و چك يضرورت دارد كه كنترل بيمار. كند مي

  .ها به اين امر اختصاص داده شود اي از حمايت قرار گيرد و بخش ويژه
هاي  حل بسيار مؤثر در كنترل آسيب تواند راه ها و نهادهاي مدني ميN.G.Oتقويت 

هاي عاطفي و كمك به  اين امر به خصوص در بعد حمايت. اجتماعي اين حوزه باشد
تأثير  دتوان ها و در نهايت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مي يريت اين خانوادهمد

ضروري است در ابتدا توجه نهادهاي مدني به مسائل و مشكالت . اي داشته باشد ويژه
هاي الزم براي تقويت و رشد توان اين  موجود در اين بخش برانگيخته شود و سياست

N.G.Oتواند  خشي و توان و عملكرد جامعه مدني در اين بعد ميمطمئناً اثرب. ها اجرا شود
  .بسيار كارساز واقع شود

اي با هدف بررسي طولي و مستمر وضعيت زنان سرپرست  هاي حرفه اجراي پژوهش
هاي اجتماعي  ريزي و همچنين رصد آسيب خانوار و سنجش متغيرهاي كليدي براي برنامه
عمده مطالعاتي كه در اين . محسوس است در اين حوزه ضروري بوده و خأل آن كامالً

اند كه بيشتر به مطالعه بخش محدودي از زنان  نامه بوده اند در قالب پايان حوزه انجام شده
شود كه نتوان تغيير و تحوالت اين حوزه را  اين امر باعث مي. اند سرپرست خانوار پرداخته

يا اطالعات ناقص  به خوبي كنترل نمود و مسئوالن نيز بر مبناي حدس و گمان
ترين  همچنين اجراي يك نيازسنجي براي تشخيص مهم. سياستگذاري خواهند نمود
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نيازهاي زنان سرپرست خانوار در ابعاد آموزشي، بهداشتي، اجتماعي و شغلي ضروري 
هاي اين فراتحليل نيز باشد، بايد به  تواند مبتني بر يافته در چنين پژوهشي كه مي. است

پرداخته و  آنهاهاي شخصيتي  سرپرست خانوار و ويژگي انآل زن دهتعريف وضعيت اي
هايي را داشته باشند، آنگاه فاصله وضعيت مطلوب و  مشخص شود كه آنان بايد چه ويژگي

هاي اين زنان استخراج  ها و نياز ترين اولويت وضعيت موجود سنجيده شده و از دل آن مهم
ريزي براي اين موضوع و ارائه  ن را در برنامهاندركارا تواند دست شود، چنين اقدامي مي

  .خدمات بهينه كمك نمايد
شدن اين  بيكاري زنان سرپرست خانوار از جمله موضوعاتي است كه به فقيرتر

اي كه در اين موضوع فعاليت  ها و مراكز ويژه توان در سامانه مي .شود ها منجر مي خانواده
كار و مراكز  ي و همكاري و هماهنگي با وزارت كنند، از طريق ايجاد يك بانك اطالعات مي

انجام  آنهااي به  كاريابي و همچنين معرفي زنان سرپرست خانوار به اين مراكز كمك ويژه
شود با طراحي الگوهاي كارآفريني در منزل كه در بسياري از  همچنين پيشنهاد مي. داد

سازي آنان و كمك در آموزش زنان و توانمند كشورها و در ايران نيز وجود دارد و
  .بازاريابي براي محصوالت توليدي آنها در رفع اين مشكل كمك نمود
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  كتابنامه
هاي اجتماعي و روند تحـول آن   اجاللي، پرويز؛ نگاهي به آمار جرائم در ايران، مجموعه آسيب ـ1

  .1387آگه؛  ، جلد يكم؛1381شناسي اجتماعي در ايران  در ايران، مقاالت اولين همايش ملي آسيب
 .1383هاي فرار دختران از خانه؛  اداره مطالعات معاونت اجتماعي ناجا؛ علل و انگيزه ـ2
دار از خانه؛ دانشـگاه علـوم بهزيسـتي و     اردالن، علي؛ بررسي پديده فرار دختران و زنان همسر ـ3

 .1382بخشي؛  توان
نتشارات رشد، چـاپ  ا: شناسي اجتماعي؛ ترجمه شكركن، حسين؛ تهران ارونسون، اليوت؛ روان ـ4

 .1369 ؛پنجم
آقازاده، معصوم؛ بررسي عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر بر ونداليسـم در بـين نوجوانـان شـهر      ـ5

 ،، رسـاله كارشناسـي ارشـد   )آموزان پسر دوره راهنمايي و دبيرستان مطالعه تطبيقي بين دانش(تهران 
 .1387معلم؛  دانشگاه تربيت

ارهـاي پيشـگيرانه از فـرار دختـران در قالـب طـرح ملـي        آقامحمديان، حميدرضا؛ ارائـه راهك  ـ6
 .1385، كارشناسي ارشد؛ )توتك(تحقيقات ويژه توسعه كشور 

 .1388؛ 239-240اقتصادي، شماره  -اقليما، مصطفي؛ پديده كودكان خياباني، اطالعات سياسي ـ7
هـاي   شيوهزا،  هاي شخصيتي، عوامل تنيدگي اي ويژگي بازياري ميمندي، مهتاب؛ بررسي مقايسه ـ8

 ،نامـه كارشناسـي ارشـد    مقابله و شرايط اقتصادي و اجتماعي دختران فـراري و غيـر فـراري، پايـان    
 .1381دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ 

محبي، سيده فاطمه؛ حكومـت و زنـان سرپرسـت خـانوار؛ فصـلنامه مطالعـات        ؛بختياري، آمنه ـ9
 .1385؛ 34راهبردي زنان؛ شماره 

هاي شخصيتي دختران فراري و عادي شهر تهران، رسـاله كارشناسـي    ژگيبخشايش، اشرف؛ ويـ 10
 .1379ـ 80ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمي؛ 

رسـاله   ؛برامو، فريبا؛ بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در متـواري شـدن دختـران در شـهر تهـران     ـ 11
 .1382دانشگاه آزاد اسالمي؛  ،كارشناسي ارشد

، بـه  ]جلـد اول [اي تدوين منشـور شـهر تهـران     پايهبه سوي پايداري و شهروندمداري، تحقيق ـ 12
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