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بهنامخداوندجانوخرد

مقدمه

بخشی گیری تغییرات و تحوالت اجتماعی بوده و نوع مواجهه و سامان ساز شکل جامعه بستر و زمینه
 دهنده میزان کارایی جامعه و نهادهای آن است. به آنها نشان

ناپذییر جامعذه نشذانه پیشذرفت و یذا پسذرفت در حیذات  ات اجتماعی بعنوان جزء جداییتغییر
جمعی شهروندان نبوده و بلکه اثربخشی و یا عدم اثربخشی نشانگان اصلی در نظم و همبسذتگی و 

 پیشرفت و توسعه خواهد بود.
اعی هذای اجتمذ از سوی دیگر، الگوی عمل و نظام هنجاری پییرش شده توسذ  افذراد و گروه

ناپییر بذا راسذت کارکردهذا و کرکارکردهذا داشذته و اهمیذت نقذش سیاسذتگیاری  ارتباطی گسست
 کند.اجتماعی )اعم از حاکمیتی و عرصه عمومی( را نمایان می

دهذد کذه هرچذه تغییذرات اجتمذاعی و الگوهذای کذنش تجارب تاریخی و اجتماعی نشان می
و در از جوشش هنجاری در بطذن و مذتن جامعذه جمعی برگرفته از نظام ارزشی  مقبول و برخاسته 

شکل یابذد امیذد بذه « تجربه و زیستگی جمعی»قالب عرصه عمومی بوده و در روندی تدریجی با 
های اجتماعی، کنترل توان امید داشت که کرکارکردها و ناهنجاریماندگاری این الگو باال بوده و می

 آفرینی نباشد.شده و موجب بحران
هذای حذاکمیتی در بذه انقیذاد قاعده پیش گفته و همچنین اشتیاق و شتاب عرصذهعدم توجه به 

دهد که حاصذلی کشیدن عرصه عمومی و هنجارهای تجربه شده آن، هندسه ناموزونی را شکل می
گرایانه غلبذه های خاصای نداشته و غالبًا نگاهبجز تغییرات اجتماعی عمودی، دستوری و بخشنامه

 برد.و هنجاری مقبول جامعه را به حاشیه مییافته و نظام ارزشی 
هذا، دقیقًا در همین اوضاع است که عرصه عمومی توس  عرصه سیاسی بلع و روند بیگذانگی  

هذای متنذوعی از زوال همبستگی و سرمایه اجتماعی، کاهش نظم، واگرایی ها شکل گرفتذه و گونذه
 کند. ن نزدیک میها جامعه و شهروندان را به ناکامی و حرمامسائل و آسیب
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پرواضح خواهد بود که ناکارآمدی در حوزه اجتماعی در پیونذد دائذم بذا ناکارآمذدی سیاسذی و 
ها را  آسذیب« هم افزایانه»ای  های طولی و عرضی در یک رابطه مدیریتی بوده و تشدید انواع نابرابری

 نماید. تولید و تکثیر می
 شرای  حاضر جامعه ایران حاکی از آن است که:

 های اجتماعی فراوانی باالتری یافته و افراد بیشتری را به کام خویش فرو برده است.آسیب
 ها و عناوین آن بس  و گسترش قابل توجهی یافته است.سنخ و گونه آسیب

های جدیذد و تلفیقذی  گیری و پیدایش و تغییر شکل آسیب ها و تبدیل آنها به گونهسرعت شکل
 ش یافته است.ای افزایصورت قابل مالحظه هب

ریذزی بذرای کذاهش آن نیذز یافته و طبعذًا برنامذه« چند الیگی»های اجتماعی وضعیت آسیب
 های خاص است.مستلزم عزم ویره ملی و روش

شود، وضعیت اینگونه مطرح می« فروپاشی اجتماعی»بر خالف نظراتی که گاهی تحت عنوان 
هایی برخذوردار ها و منابع ارزشمند و فرصتیلنبوده و جامعه ایران بصورت توام و همزمان از پتانس

ها تبدیل به یک مسئله مهذم تواند مورد توجه قرار گیرد ولی در عین حال گسترش آسیب است که می
بینانذه و فذارا از رویکذرد سیاسذی و اجتماعی شده و نیاز به سیاستگیاری اجتماعی جذامع ، واقذع

 گرایانه خواهد داشت. خاص
اندرکاران مدیریت کشذور بود که اشاره شود در دو سال اخیر در سطح دستمناسب نخواهد بی

های اجتماعی مورد توجه کانونی واقع و با برگزاری جلسات متعذدد سذندی موضوع مسائل و آسیب
 مبنا اقدامات قرار گرفته است.« تقسیم کار ملی»تحت عنوان 

ور بذه اختصذار دو نکتذه قابذل با مغتنم شمردن عزم و اراده حاصله در مجموعذه مذدیریتی کشذ
 یادآوری خواهد بود.

یکم: در تدوین دستورالعمل تقسیم کار ملی مشورت کافی با اصحاب اندیشه و دانشذگاهیان و 
هذا و فعاالن موثر اجتماعی و نهادهای فعذال در عرصذه عمذومی صذورت نفییرفتذه و لذیا کاسذتی

ای سذطحی و نمذادین از جملذه نذواق  هذنگری در این سند و عطف توجه بیشتر به جنبهیکجانبه
 جدی است.

های ارائه شده در سند مشخ  نبوده، و ضذمن بندیدوم: نحوه اولویت سنجی و پییرش دسته
کذه  طوری ههای منتخب و نحوه مدیریت و ساماندهی آن، بقابل تأمل بودن بعضی از عناوین آسیب

 اهد بود.امکان اجرائی شدن سند را فراهم آوردجای بحث و تأمل جدی خو
بینی شده در قالب همایش حاضر فرصذتی فذراهم شذود تذا بتذوان بذا امیدواریم با مباحث پیش

 بررسی دقیق، علمی و بیطرفانه کمک شایسته به اصالح و تقویت این سند شود.
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تر از جمله اقدامات موثر، شذناخت، رصذد، ارزیذابی و برای تحقق وضعیت اجتماعی مناسب
های متناسب جامعه ایران است که نهادهای علمذی و دانشذگاهی در حیطذه ها و تجویزارائه توصیه

 پردازند.های اجتماعی خویش به آن میوظایف و مسئولیت
هذای شناسی ایران در دو نوبت همایش ملی آسیبلیا طی دو دهه اخیر با ابتکار انجمن جامعه

ان و اسذاتید و دانشذجویان و برگزار و ضمن تبادل نظر پروهشذگر 1311و   1380های ایران در سال
جلد کتاب و در قالب مجموعه مقاالت منتشذر و در اختیذار  14فعاالن اجتماعی، نتایج حاصله در 

 مندان قرار گرفته است.اندرکاران و عالقهدست
هذای های صورت پییرفته مقدمات سومین نوبذت از همذایش ملذی آسذیبریزیمطابق برنامه

شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقذات ری مشترک انجمن جامعهاجتماعی ایران در قالب همکا
 1317آغاز و با یاری خداونذد متعذال در واپسذین روزهذای بهذار  1316زنان دانشگاه تهران از پائیز 

 گردد.برگزار می
 محورهای علمی برای برگزاری سومین همایش شامل موارد زیر است:

 های اجتماعی؛اریخی ذ تحلیلی به آسیبمفهومی ذ نظری و رویکرد ت  دستاوردهای
 های اجتماعی؛وضعیت موجود آسیب

 های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن؛شناسی آسیبسبب
 نگری آن؛های اخیر و آیندههای اجتماعی در دههروند تغییرات و تحوالت آسیب

 های اجتماعی؛ها و ساختار مدیریت آسیبها، برنامهارزیابی سیاستگیاری
 های اجتماعی؛کارهای پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیبراه

 ها؛سنجی آن در کاهش آسیبهای موجود و امکانشناسایی بسترها، فرصت
 های اجتماعی ناشی از آن.تحوالت جهانی و آسیب

عنذوان  11و همچنین موضوعات پیشنهادی برای ارائه مقاالت توس  پروهشذگران ارجمنذد در 
 کلی اعالم شد:

 خانواده )همسرآزاری، خشونت خانگی، طالق، باهم باشی و ...( هایسیبآ
 فروشی و ...(های جامعه زنان )خشونت علیه زنان، زنانه شدن فقر، تنآسیب
نشذینی، مسذکن نابهنجذار، هذای ناشذی از حاشذیهگاهی )آسیبهای شهری و سکونتآسیب

 گری و ...(تکدی
آزاری، دختذران سالمندان )کودکان کار و خیابان، کودک های کودکان، نوجوانان، جوانان،آسیب

 فراری، ازدواج کودکان، رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان، سالمندآزاری و ...(
 های حوزه سالمت اجتماعی و روانی )بحران هویت، آنومی، خودکشی، خودآزاری و ...(آسیب
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 سان، قاچاق اعضای بدن و ...(بزهکاری، جرم و جنایت )وندالیسم، قتل، سرقت، قاچاق ان
 اعتیاد و قاچاق مواد مخدر )اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی، پیامدهای اعتیاد و ...(

 های فضای مجازی و ...(های نوپدید )اعتیاد اینترنتی، آسیبآسیب
 (شویی و ...های اقتصادی )قاچاق کاال، فساد اداری و جرایم مالی و اقتصادی، پولآسیب

 رفتارهای جنسی نابهنجار )انحرافات جنسی، رفتارهای پرخطر جنسی و ...(
 های اجتماعی در هر یک از موضوعات دهگانه فوق.فراتحلیل آسیب

چکیده دریافذت و پذا از  110با به فرجام رسیدن روند دریافت چکیده مقاالت، جمعًا تعداد 
در قالب کتاب مجموعه چکیده مقاالت   چکیده انتخاب گردید که 310انجام مراحل داوری تعداد 

 گردد.  اندرکاران کشورمان میریزان و دستتقدیم اندیشمندان، پروهشگران، سیاستگیاران و برنامه
ثر پروهشذگران جذوان از ؤهای دریافتی، حضور فعال و مها و نقاط قوت چکیدهازجمله ویرگی

گیذری مسذائل و  ای متعذدد بذا جهذتهذسراسر کشور به عنوان نویسنده و همچنین وجود چکیذده
کارهای بذومی ها و راههای مختلف کشور به همراه توصیهها و شهرستانهای مربوط به استان آسیب
 است.

ای آمذاده و های حاضر طی مجلدات جداگانذهبدیهی است که مقاالت دریافت شده از چکیده
 منتشر خواهد شد. 

های انجمن جامعه شناسی ایران، مرکز مطالعذات و دانم ازحمایت و همکاریدر انتها الزم می
 تحقیقذذات زنذذان دانشذذگاه تهذذران، اسذذاتید و پروهشذذگران گرامذذی، دانشذذجویان ارجمنذذد، حامیذذان 

 عزیذز در کمیتذه علمذی و کمیتذه برگذزاری، دبیرخانذه و کلیذه شناس همایش و همکذارانمسئولیت
 ها قدردانی و سفاسگزاری نمایم.بخش

 
 گشای باشبستگیست کار جهان                                    تو همچو باد بهاری گره چو غنچه گرچه فرو

        میرطاهر موسوی  
 های اجتماعی ایراندبیر علمی سومین همایش ملی آسیب



 

بخشیکم


 هایخانوادهآسیب



 



 

هادرایراندرابهادنظریشناسیشکافنسلبررسیجامعه

2آقاجانی،حسین7نرگسکاوند

به طور کلی اختالف های نسلی، یکی از مصادیق و توابع گیار جوامع از صورت سذنتی بذه شذکل 
مدرن است. باور اصلی در این خصوص آن است که فرهنگ نوین جامعه، در تعارض بذا فرهنذگ 

چنذان بذا ای قابل تأمل می یابد. گاهی گیر زمذان آنغالب بزرگان جامعه قرار دارد و یا  با آنها فاصله
تر را جا گیاشته و با پرشی بلند بسیاری از سنتها و آداب های قدیمی رود که نسلسرعت به پیش می

 ای عمیق را در بین نسل قدیم و نسذل جدیذد ایجذاد گیارد، و فاصلههای ما را پشت سر می و ارزش
جوامذع در حذال  معموال کند.نماید، و تفاوت و تعارض بین نسلی را تبدیل به شکاف نسلی میمی

 برند و بیشتر مستعد پدیذداری شذکاف در میذان نسذل هذای خذود گیار در این  وضعیت به سر می
ی در حال عبذور ی عام، در مورد کشور ایران که مصداق بارزی از یک جامعهگردند و این قاعدهمی

اگون سیاسی، از مظاهر سنت به اشکال مدرن است و در این گیار تاریخ ی با حوادث و مسائل گون
محقق در این مقاله  رسد.تر به نظر میاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو به رو بوده و هست، مشهود

به دنبال این است که با بررسی نظرات موجود صاحب نظران ایرانی و خارجی و همچنین تحقیقات 
ش بذرداری بذه ای و تکنیذک فذیها، بذا اسذتفاده از روش کتابخانذه شذکاف نسذل  انجام شده درباره

های مطرح شده در این مقاله پاسخ دهد و این مساله را روشن نماید که آیا شکافی نسذلی در  پرسش
ایران به وجود آمده یا نه؟ و چه عواملی باعث بروز و تشدید آن می شوند؟ و چه راهکارهذایی بذرای 

 کنترل آن وجود دارد؟
 شکاف نسلی، تضاد نسلی، تفاوت نسلی کلید واژگان:

 

                                                                                                               

 na.kavand@gmail.com  دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات. 1
 دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز .2
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هایخانوادگیدرمطبوعات)تحلیلمحتوایروزنامههایشرق،ایران،قتل

  (29تادیماه29همشهریازدیماه

 7ساداتصالحیعطیه

 مقدمه
تذرین  امروزه پدیده ی مقدس خانواده با تهدیداتی همه جانبه مواجه گردیذده اسذت.یکی از مهم

هذای  قتل های خذانوادگی اسذت. افذزایش قتلآسیب ها و تهدیداتی که خانواده با آن مواجه گردیده  
توان آن را بذه عنذوان یذک مسذاله یذا  های اخیر در ایران به میزانی بوده است که می خانوادگی در سال

سذازد انگیز مذی های خانوادگی را شگفت موضوع اجتماعی جدید بررسی کرد. آنچه که افزایش قتل
رسد بذا قتذل کذه شذدیدترین نذوع  که به نظر میماهیت و کارکرد خانواده و فلسفه وجودی آن است 

 (.1388شود کاماًل در تعارض است )کلهر، خشونت و جرم محسوب می
جایی که حفظ جان انسان ها و جلوگیری از تعرض آن در جوامع بشری از اولویت خاصی  از آن

شود، از جملذه  برخوردار است، کشته شدن افراد توس  دیگر انسان ها که از آن با عنوان قتل یاد می
وحشتناک ترین پدیده ها به شمار می رود. و خشونت و اهمیت این پدیده زمانی مهم می گردد کذه 

ترین اعضای خانواده یکدیگر را بذه  این قتل توس  آشنایان و اعضای خانواده صورت بگیرد و نزدیک
مثذل خذانواده باشذد.  قتل برسانند. آنچه می تواند یکی از بزرگترین تهدیدات برای پدیده ای مقدس

نهاد خانواده زمانی می تواند کارکرد خودش را به درستی انجام دهد، که دچار نابسامانی و آشذفتگی 
و خشونت نباشد. خشونت، از عواملی است، که سذالمت و امنیذت خذانواده را تهدیذد مذی کنذد. 

زا، همذه ی انشناختن محی  های اجتماعی که مستعد جرم قتل می باشند، عوامل اجتمذاعی بحذر
 تواند کمک شایانی داشته باشد. ای یک جامعه می ریزی های توسعه ها در برنامه این

در این مقاله قصد داریم به بررسی قتل و میزان قتذل هذای خذانوادگی کذه در صذفحه حذوادث 
روزنامه های ایران، شرق و همشهری منعکا گردیذده اسذت بفردازیم.چنذد درصذد از قتذل هذای 

روزنامه ها قتل های خانوادگی ؟ ر مطبوعات را قتل های خانوادگی تشکیل می دهندمنعکا شده د
 را چگونه گزارش می دهنذد؟ و فضذای اجتمذاعی ترسذیم شذده در قتذل هذای خذانوادگی چگونذه

 است؟ 
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روش
های قتل و مصاحبه  روش تحقیق مطالعه حاضر در سطح مقدماتی مشاهده و حضور در دادگاه

ت دادگاه جنایی، سردبیران بخش حوادث روزنامه هذا مذی باشذد.و روش با متخصصانی چون قضا
خبذر قتذل از روزنامذه هذای ایذران، شذرق،  133تحقیق در سطح اصلی روش تحلیل محتواسذت.

از طریذق تحلیذل محتذوا مذورد بررسذی قذرار  13مذاه  تذا دی 11همشهری در فاصله زمانی دیمذاه 
از قبل طراحی گردیده بذود وارد شذد و از طریذق  ای که گرفت.اطالعات حاصل از آن در پرسشنامه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssافزار  نرم
چارچوبنظریتحقیق

برای تبیین موضوع از نظریه کنترل اجتماعی هیرشی استفاده گردید. هیرشی علذت همنذوایی بذا 
کنتذرل رفتذار همذین  ترین عامل هنجارهای اجتماعی را در وجود پیوندها می بیند به شکلی که مهم

پیوندهاست که فقدان آن منجر به کج رفتاری می گردد.چهار پیونداز نظر او وابستگی بذه دیگذران و 
 جامعه، تعهد به موقعیت خود، درگیری در امور روزمره و اعتقاد به هنجارهای اجتماعی است.

د در فذرد کمرنذگ تذر بنابراین براساس نظر هیرشی به میزانی که وابستگی، تعهد، درگیری، اعتقا
باشد، پیوندهای اجتماعی ضعیف تر و امکان کجروی بیشتر است. وی همچنین دو عامل مهذم در 
پیوندهای اجتماعی را خانواده و جامعه می داند. به همین علت هیرشی فروپاشی خذانواده و پدیذده 

دانذد. نذای نیذز در  طالق را براساس تحقیقاتی که انجام داده، متغیر مهمی در بزهکاری نوجوان می
تأیید تحقیقات هیرشی، خانواده را عامل موثر در برقراری و تقویذت پیونذدهای اجتمذاعی دانسذته و 

 ها کمک کند. معتقد است که خانواده با اعمال کنترل بر روی نوجوانان می تواند به آن
گیریهاونتیجهیافته

های  ی شرق منعکا نموده بود؛ و قتل نامهبر اساس نتایج به دست آمده،  بیشترین قتل ها را روز
خذذانوادگی، و نذذزاع بذذاالترین فراوانذذی را بذذه خذذود اختصذذاص دادنذذد، همچنذذین اسذذتفاده از چذذاقو 
پرکاربردترین آلت قتل، و مردان باالترین فراوانی را در بین قاتلین و مقتولین داشتند. و بیشتر قتذل هذا 

هذای خذانوادگی آن را  ای که پذا از گذزارش قتل روزنامه در خانه و توس  آشنایان رخ داده بود. تنها
های روانشناسی و جامعه شناسی قرار داده بود روزنامه ی ایران می باشد. روزنامه های مذورد  تحلیل

بررسی فضای اجتماعی تنها قتل های خانوادگی را در خبر منعکا نمودند که نشان از خشونت ها 
نواده قبل از وقوع قنل داشته است.در اخبار قتل مذنعکا شذده و آشفتگی ها و پریشانی هایی در خا

شاهد خودکشی قاتل در قتل های خانوادگی بودیم. بازنمایی فروانی باالی قتل های خذانوادگی مذی 
 زدایی از خانواده به عنوان نهادی بنیادی در جامعه منجر شود. تواند به تقدس

 شده خانواده، مطبوعات، اخبار منعکاقتل، انواع قتل، قتل خانوادگی،  کلید واژگان:
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هایزندانیان)زندانیموادمخدر(آثاراجتماعیحبسبرخانواده

امیرحسیننجاری
1 


مقدمه

ای جایگاه ویره 4«شناسیقربانی»و  3«قربانی»و بررسی علمی جرایم، توجه به  2«شناسیجرم»در 
گیرد قربانیان جرایم است. با توجه به می داشته و عالوه بر جرایم و مجرمین آنچه مورد مطالعه قرار

های های مربوط به مواد مخدر به وسیله افراد عادی و گروهکه بخش قابل توجهی از فعالیت این
کیفیت »شدن این افراد تاثیر جدی بر شود، بنابراین دستگیری و زندانی محروم جامعه انجام می

ی این خانواده به عنوان قربانیان مواد مخدر و ها خواهد گیاشت و اعضاهای آن خانواده 5«زندگی
باشند. مساله اصلی در این پروهش آثار اجتماعی حبا بر مجازات زندان سرپرست خانواده می

 گیرد.همسر و فرزندان این زندانیان ذ به مثابه یک قربانی ذ مورد بررسی قرار می
روش

ه از پذروهش هذای پیشذین و هذم چنذین ای و اسذتفاددر این مقاله عالوه بر تحقیقات کتابخانذه
مباحث نظری و مرتب  با مسائل حقوقی و اجتماعی، یک تحقیق میدانی شامل یذک نمونذه آمذاری 

اند در موضوعات گذرایش  همسر زندانی که به صورت متغییر تصادفی انتخاب شده 100متشکل از 
 ستفاده قرار گرفته است. به طالق همسر، مشکالت تحصیلی و گرایش به جرم فرزندان  نیز مورد ا

گیریهاونتیجهیافته
دهند که آثار منفی اجتماعی مترتب بر این بخش از جامعذه دستاوردهای این پروهش نشان می

هدف، در بردارنده پیامدهایی است که ممکن است به اندازه ارتکذاب جذرم مذواد مخذدر از سذوی 
ها جهت حیف یا تعذدیل و کذاهش حلی از راهارو مجموعهزا باشند. از اینهمسر زیانبار و آسیب

های زندانیان جهت مدیریت و کنترل آن بذه عنذوان پیشذنهادهای های اجتماعی برخانوادهاین آسیب
 شود.این پروهش ارائه می

 زندان، جرایم مواد مخدر، همسر و فرزندان زندانی،آثار اجتماعی :کلید واژگان
                                                                                                               

 amir.hossein.najjari@gmail.com  .کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی .1
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دربسترجهانیشدندرایران«خانگیهم»تحلیلیبرروابط

رحمانباقری
1  


مقدمه

ثیر قرار گرفته و أهای نوین و جهانی شدن، جامعه ایران نیز تحت تبا توجه گسترش ُپرشتاب فناوری 
هذایی هذر چنذد انذدک در الگوهذای خذانواده و ازدواج رخ داده در جریان این تاثیرگیاری، دگرگونی

است. هدف مقالذه حاضذر، تحلیذل سذازوکارهای  «خانگیرواب  هم»است، یکی از این الگوها، 
 ی همخانگی در ایران است.اثرگیاری فرایند جهانی شدن بر پدیده

روش
هذا این مطالعه با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. منابع مورد استفاده برای گردآوری داده 

های منذابع  و پروهششود ترین مباحث را شامل میهای منابع خارجی، که مهم عبارتند از پروهش
داخلی.

هایافته
ی جهانی شدن فرهنگی گیدنز، نوگرایی و جهانی شدن و منابع و بسترهای آن به باتوجه به نظریه

عنوان بخشی از تحوالت دنیای جدید بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر دارد و موجب تعذامالت وسذیع 
وت شذده اسذت. افذزایش اسذتفاده از هذای متفذااجتماعی و فرهنگی بین جوامع گوناگون با فرهنگ

های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در ایران، سبب آگاهی و مشاهده الگوهذای متنذوع زنذدگی فناوری
ها و الگوهای سنتی خانواده و ازدواج در جامعه، و به تبذع آن مردمان جوامع دیگر، بازاندیشِی سبک

نات مختلف افراد، شده است بطوری که شذاهد ی زندگی با توجه به امکاامکان انتخاب آزادانه شیوه
باشذیم. بنذابراین، امذروزه خانگی میگرایش جوانان به برخی اشکال جدید ازدواج از قبیل رواب  هم

تذوان جذدا از تحذوالت و الگوهذای گیری الگوهای آن را نمیهای دنیای شخصی و شکل دگرگونی
 تر تغییر در سطح جهان و جامعه درک کرد. بزرگ
گیریهنتیج

تحوالت و فرایندهای جهانی در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی خود  
ی های بروز انواع تغییرات اجتماعی به ویره در حوزهتدریج و در طول سالیان اخیر، زمینهبه

                                                                                                               

  bagherirahman26@yahoo.com.   نور، تهران، ایرانه شناسی، مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام. دانشجوی دکتری جامع1
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خانواده را در ایران ایجاد کرده است. با توجه به وضعیت مذدیریت اقتصذادی، اجتمذاعی و 
امعه )که آن هم از روند و چگونگی نوگرایی در کشور و نوع نگذاه مذدیران بذه آن فرهنگی ج

سذاز بذازنگری در الگوهذای سذنتی ازدواج و در زمینذه تاثیر نیست(، این تغییرات متنوع،بی
های نوین رواب  جنسذی پذیش از ازدواج و نیذز روابذ  نتیجه افزایش تقلید و پییرش شکل

ها و هنجارهذای وانان شده است که با وجود مغایرت با ارزشخانگی در بین جمبتنی بر هم
جانبذه و اساسذی  میهبی جامعه، روند آن رو به افزایش است. درنتیجه، انجام اقدامات همه

هذا ترین اولویتویره مشکالت فعلی ازدواج جوانان، از مهمبرای حل مشکالت فرهنگی به
باشد.می

هذای اطالعذاتی و ارتبذاطی، ازدواج، نذاوریخذانگی، فشذدن، هذم جهانی کلیدواژگان:
 بازاندیشی

فراتحلیلمطالعاتخانوادهدرزمینهعواملاجتماعیبقایخانوادهایرانی

 1علینوری

 مقدمه
ترین نهادهای اجتماعی، تأمین کننده نیازهذای اساسذی انسذان  خانواده به مثابه یکی از مهم

 پذییری و انتقذال فرهنذگ جامعذه بذه  امعذهای در بقذای نسذل، ج کننذده است و نقش تعیین
های سنتی و دینی جامعذه ایذران در  های بعدی دارد. از طرفی تشکیل خانواده از ارزش نسل

ویذره در  بذه ذذ تمام ادوار تاریخی بوده است. تغییر شکل و ساختار خانواده در جوامع مدرن
های  ققان نیز با انجام پروهشجامعه ما را نیز تحت تأثیر قرارداده است. مح ذذهای اخیر دهه

اند. هذدف ایذن پذروهش ترکیذب و تلفیذق نتذایج  مختلف به تحلیل این تغییرات اقدام کرده
تحقیقات انجام شده در حوزه خانواده برای شناسایی عوامل اجتماعی بقای خانواده ایرانذی 

 است.   

                                                                                                               

 nouri54@yahoo.com .. دکتر جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی1
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 روش
از نذوع فراتحلیذل این پروهش از نظر هدف کاربردی و از نظذر روش مطالعذه اسذنادی 

است. آثار پروهشی با موضوع  عوامل اثرگیار بر نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است 
 و تا رسیدن به اشباع، اطالعات گردآوری شده است.

هایافته
های رایج دارای پشتوانه نتایج پروهش نشان داد که غالب آثار به لحاظ برخورداری از نظریه

ها وجود دارد.  گرایی در آنه دلیل اتکا به متغیرهای خاص، نوعی تقلیلعلمی است، لیکن ب
پذردازی و تبیذین ویذره  در تحلیل نهاد خانواده ایرانی، با توجه به شرای  بومی نیاز بذه نظریذه

شود. در تحلیل نهایی الگویی مشخ  از عوامل تأثیرگیار بر نهاد  جامعه ایران احساس می
مورد بررسی محققان است در محورهذای موضذوعی زیذر بذه  خانواده که حاصل متغیرهای

دست آمد که به ترتیب به شرح زیرنذد: ارتباطذات اجتمذاعی، تعامذل ویذره میذان دولذت و 
خانواده، جامعه مدنی، امنیت اجتماعی، سذوق دادن جامعذه بذه سذوی فرهنذگ اسذالمی، 

 دسترسی به خدمات عمومی، حمل و نقل شهری و بهداشت عمومی.

یریگنتیجه
در این پروهش مشخ  گردید که غالب آثذار بذه لحذاظ نظذری دارای پشذتوانه علمذی 

هذای نظذری شذناخته شذده، صذرفًا  است، اما به دلیذل اتکذا بذه چذارچوب نظذری در روش
متغیرهایی مورد توجه هستند که در آن چارچوب علمی قابل تفسیر و تحلیل است. بنابراین 

در جوامع مختلذف وجذود داشذته باشذد، زمینذه بذرای  تواند با وجود عوامل مشترکی که می
پردازی روبه روست.  شناسایی عوامل متناسب با زیست بوم کشور ایران با محدودیت نظریه

ای در موضوعات مربوط بذه خذانواده از شذمول و فراگیذری همین زمینه، مطالعات رشته در
هذای نظذری ، قابلیذت  آمذوزه گیری از ها و بهره تری برخوردار است. زیرا ترکیب تئوری بیش
تری برای توصیف و تحلیل عوامل متعدد، پیچیده و چند وجهی را برای محقذق فذراهم  بیش

 سازد.  می

 گرایی خانواده، عوامل اجتماعی، بقای خانواده، فراتحلیل، تقلیل کلید واژگان:
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 اخیر یدهه چهار در طالق نرخ بر اقتصادی متغیرهای ثیرأت

 1موسایی میثم

همقدم
 کشذور در طذالق رشذد افزایش از نشان کشور در اخیر دهه چهار در طالق نرخ روند 
 .گردد تلقی خانواده کیان برای جدی آسیب یک عنوانه ب تواند می مسأله این و است

 انذدازه چذه طذالق میزان رشد که هستیم مسأله این برای پاسخی یافتن دنبال به مقاله این در
 هزینذه متوسذ  سذرانه، درآمذد متوسذ  درآمذد، توزیذع :ماننذد دیاقتصا متغیرهای تاثیر تحت

 است؟ ... و سواد سح و شهرنشینی رشد مانند کنترلی عوامل و بیکاری، نرخ تورم، نرخ خانواده،
 روش
 هذای روش از اسذتفاده بذا 1316 تذا 1317 سذال از ملذی هذای داده از اسذتفاده با مقاله این رد

 .شد خواهد تعیین اقتصادی متغیرهای از یک هر سهم سنجش و تعیین برای مدلی اقتصادسنجی،
 رشذد در تذوجهی قابذل سذهم اقتصادی متغیرهای میرسد نظر به :گیری  نتیجه و ها یافته

 درآمذدی و مذالی پذولی، های سیاست اعمال اساسی راهحل و دارد جامعه در طالق میزان
 .گردد می محسوب طالق نرخ بر موثر اثربخشی برای مناسب

 سرانه درآمد متوس  درآمد، توزیع بیکاری، نرخ طالق، نرخ:واژگان یدکل

 مسئولیتمدنیمدیرانرسانهدرقبالرواجخشونتعلیهخانوادهدرحقوقایران

 2امینامیرحسینی

از چالش های اساسی در حوزه خانواده را باید موضوع فضای مجازی دانسذت کذه در ایذن 
افزارهای موبایلی و شبکه های اجتماعی موجذب تغییذرات راستا فضای مجازی به ویره نرم 

بسیاری در خانواده هذا شذده و موجبذات بذروز خشذونت و بذروز خسذارات بسذیاری بذرای 
توان بذه تغییذر در سذبک زنذدگی، دور  ها را فراهم اورده است. از این آثار زیانبار می خانواده
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سوء معاشرت و عدم معاضدت بذین های قانونی خود، ایجاد  ها از ایفای نقش شدن خانواده
زوجین، افزایش میزان خشونت، تغییر در الگوی رواب  زوجین، کاهش میزان تمکین عام از 
سوی زوجه، کاهش میزان نظارت بر کودکان و تأثیرات منفی بر تکلیف حضذانت والذدین، 

های خذانواده شذده اسذت. لذیا وفذق  ایجاد انحرافات جنسی و در نهایت سست شدن بنیان
های اجتماعی و موبایلی، افرد در خانواده از ایفای تعهدات قذانونی و  تبیین اثار منفی شبکه

هذای بسذیار و نیذز نقذه تعهذداتی نظیذر  قراردادی خود باز مانده و موجبات بروز خشونت
شذود کذه بذر ایذن  مبذانی خذانواده و ... می دیدتکلیف به حضانت، تعهد به معاضدت، تش

رواج خشونت در جامعه و نقذه حقذوق خذانواده و  ن رسانه در قبالاساس باید برای مدیرا
 تضعیف بیان های خانواده، به میزان استناد ضرر به ایشان، محکوم به مسئولیت مدنی نمود.

مسئولیت مذدنی، مذدیران رسذانه، تضذعیف بنیذان خانواده،تعهذدات قذانونی و  :گانواژ کلید
 قراردادی،رواج خشونت علیه خانواده.

تطبیقیحقوقمالیزوجهدرقانونخانوادهایرانوکبک/کاناداوآثارآنبربررسی
خانوادهوجامعهایرانی

 1الدینیفاطمهزین

های حقوقی موجود به دو سیستم بزرگ سیسذتم هذای حقذوقی تذابع  بندی سیستم در تقسیم
رژیم حقذوق مذدنی مذدون )سذیویل ال( و حقذوق عرفی)کذامن ال(، ایذران زیذر مجموعذه 

ترین قوانین مدون در ایذن رژیذم،  گیرد. یکی از مهم های دارای حقوق مدون قرار می سیستم
بخش  باشد. در کشورهای دارای رژیم حقوقی مدون مانند فرانسه و کبک، قانون خانواده می

باشد به نام حقوق مربوط به رژیم مالی خانواده   مهمی در قسمت حقوق خانواده موجود می
ها  به رابطه مالی زوجین درانعقاد قرارداد نکاح، رژیم حاکم بر اموال آن که به صورت مدون

پذردازد. در قذانون  های مالی موجود می در طول رابطه زوجیت وهنگام جدایی و انواع رژیم
که قسمت مدونی به نام رژیم مالی زوجین وجود ندارد، قانونگذیار بذه ایذن  ایران، در حالی

قانون مدنی پرداخته. مباحث مهریه، نفقه، حق شیردهی، ارث  های الی ماده هموضوع در الب
باشد. نظام مالی که قانونگیار ایران بذرای  های حقوق مالی زوجه می المثل از مثال و اجرت
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خانواده درنظر گرفته نظام استقالل مالی است. استقالل مالی به این معناست که هر یک از 
اداره اموال خود برخوردارنذد و دارایذی مشذترکی از حق مالکیت و تصرف و  زوجین مستقالً 

بین زوجین بوجود نمی آید. سوالی که در این نوشتار به دنبال آن هستیم این است که آیذا بذا 
توجه به تغییر و تحوالت خانواده ایرانی و نیازهای جامعه امروز، با توجه به مکانیزم اجتهذاد 

اده طذرفین در قذرارداد مذالی هنگذام ازدواج پویا در فقه شیعه، امکان آن هست کذه آزادی ار
 دخیل گردد و رژیم اشتراک اموال به عنوان سیستم جایگزین وارد نظام حقوقی ایران گردد؟

 رژیم مالی/ استقالل مالی/اشتراک اموال/حق انتخاب/ خانواده ایرانی :گانکلیدواژ

فهمزیستجهانخردهفرهنگهاوآسیبهایاجتماعی
یتقاص،ناموس،ُنومَنَسق)انگ(درجامعهلرستان()خردهفرهنگها

1اردشیربهرامی  

های تقذاص، نذاموس، نذوم نسذق )انذگ اجتمذاعی( در جامعذه  زیست جهان خرده فرهنگ
ها دارد. سذؤال ایذن اسذت: خذرده  روستایی لرستان سهم مهمی در بروز قتل ها و خودکشی

ربه نوسازی چگونه به حیات خود ادامه های تقاص، ناموس و ُنوم َنَسق در فرایند تج فرهنگ
شذناختی نگاشذته شذده  داده و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ مقاله با رویکرد تلفیقی جامعذه

است. روش پدیدارشناسی برای فهم و تجربه زیسته خرده فرهنگ ها بکار گرفته شد. مناطق 
بنذای نظذری مطالعه شذد. م 1311الی  1310های  روستایی شهرستان کوهدشت طی سال

منسذوخ شذدن »و « های زیسذت اجتمذاعی های جهان چندگانگی»های  مقاله حاضر نظریه
( مذی باشذد. مذردم 1113(، فرهنگ بذاوری میشذل اللمذان )1381پیتر برگر )« مفهوم آبرو

رسذم خذون »در جامعه سنتی به هنگام بروز قتل، بخشش یذا اجذرای »منطقه بر این باورند 
)مصاحبه با « وچ خانواده فرد خاطی خود ختم به خیر می شد، نهاد ریش سفیدی و ک«با

گاهان محلی،  رغم تجربه نوسازی و گسترش نظام جزایی، تقاص  (. اما امروزه علی1314آ
هذا مذیکور در زمینذه اسذتفاده از  در مناطق روستایی بیشتر از قبل شده است. خرده فرهنگ
ای بذاهم دارنذد و اجتمذاع را بذه  هخشونت در واکنش به هنجارشکنی و تخطی، پیوند دیرین

های مبتنی بر حفظ ناموس در دوران نوسذازی نیذز  دهند. ارزش وضعیت تهاجمی سوق می
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حیات اجتماعی خود را بازسذازی کذرده اسذت. پدیذداری ایذن وضذعیت موجذب انسذداد 
اجتماعی و فروپاشی اجتماعی می شود. خودکشی اعتراضی به فشارهای اجتماعی ناموس 

جامعذه از « مرحله گیار طوالنی پر رنذج»است. این وضعیت بیانگر تجربه تلخ  و نوم نسق
 است.« زیست جهان هویت فردی»به « زیست جهان اجتماعی»

زیست جهان، خرده فرهنذگ هذا، تقذاص، نذاموس، ُنذوم َنَسذق، نوسذازی،  :گانواژ کلید
 خودکشی، لرستان

 1921تا1921هایتحلیلروندیچندشاخصازدواجوطالقدرایرانطیسال

 1جیدکاظمیاصلم


مقدمه
ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که تکوین و پرورش شخصیت  خانواده مهم 

 ی دهه یکترین تغییرات اجتماعي اساسي که در طول  از مهم یکيگیرد  افراد در آن شکل می
. هذدف ایذن ه اسذترخ داده تحّوالت مربوط به ازدواج و تشذکیل خذانوادکشور گیشته در 

 1311تذا  1311های  مقاله تحلیل روندي چند شاخ  ازدواج و طالق در ایران طی سذال
 باشد مي
روش
آوری شذده توسذ   های ازدواج و طالق جمع شناسي این مقاله تحلیل ثانویه داده روش 

 باشد. سازمان ثبت احوال کشور می
هایافته

دهذد میذزان عمذومي ازدواج طالق نشذان مذیدست آمده از آمار ثبتي ازدواج و  نتایج به
کاهش یافته است میزان عمومي طذالق  1311در سال  808به  11در سال  1001کشور از 
افزایش یافته است. نسبت طذالق بذه هذر  1311در سال  101به  1311در سال  1کشور از 

نگین درصد افزایش یافتذه اسذت میذا 1107به 1801ها از  یکصد ازدواج نیز در همین سال
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 1101و   1703، 1311سال  سن  همسران در اولین ازدواج براي مردان و زنان به ترتیب در
سذال رسذیده  1101سال براي مردان و براي زنان به  1704به  1311سال بوده که در سال 

سذاله  13ساله از مردان  18به زنان  مربوط ازدواج فراوانی ترین بیش 1311است. در سال 
 17 زنذان بذه مربوط این سال در گرفته صورت های طالق ترین بیش که یحال در مي باشد

واقعه طالق در کشور به ثبت  181041تعداد  1311است . در سال  ساله 31 مردان از ساله
درصذد از  4406درصد زوجین دوام زندگي کمتذر از یکسذال داشذته و  11رسیده است که 

 ه است. سال اول زندگي مشترک بود 1ها مربوط به  طالق
گیرینتیجه

با سرعت  ها با سرعت آهسته و تعداد طالق ها تعداد ازدواج های مورد بررسی طی سال
های اخیذر بذه  ها در سال افزایش تعداد ازدواج توان گفت . میباالیی رو به افزایش بوده است

دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد جمعیت واقع در سذن ازدواج بذوده 
هذا متذاثر از وضذعیت اقتصذادی،  های مربوط به آن آمارهای ازدواج و طالق و نسبت .است

اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنت ها و جرایم و.. است که همه با یکذدیگر در ارتبذاط 
   .هستند

 میانگین سن همسران، طول مدت ازدواج، میزان عمومي ازدواج و طالق  کلید واژگان:

خانوادگیمرتبطباگرایشبهاعتیادجوانانتحلیلبرخیعوامل

2،ابوالقاسمراسخیبخشایش7ملیحهشیانی


مقدمه

جوانان  و کارآمد انسانی نیروی نیازمند تمام جوامع به منظور پیشرفت و توسعه یافتگی
جمله  از در میان این قشر زا توهم و مخدر مواد به متخص  و دارای مهارت هستند. اعتیاد

نامناسب  شرای  از یک سو معلول شود که جوانی محسوب می نیروی کننده ودعوامل ناب
 نظیر دیگر اجتماعی های جامعه بوده و از دیگر سو عاملی در ایجاد و تشدید آسیب
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در میان  اعتیاد به پرداختن ضرورت قلمداد می شود این ویژگی... و طالق سرقت، فروشی، تن
 خانوادگی موثر شناسایی برخی عوامل مطالعه، یاصل هدف. کند می چندان دو جوانان را

 اجتماعی برای ذستیابی به هدف از نظریه های کنترل. است اعتیاد به گرایش جوانان بر
گینو، ساترلند، فشار یادگیری  هیرشی،  نابرابر های فرصت کی، مک و شاو فرهنگی انتقال آ

 . استاستفاده شده  کوهن بزهکار فرهنگی خرده و اوهلین و کلوارد
روش

 همراه ساخته محقق پرسشنامه و تکنیک کمی )پیمایش( تحقیق در این مطالعه از روش
بوده که  تهران شهر( ساله 11 تا 11)گیری شده است. جامعه آماری، جوانان بهره مصاحبه با
مورد بررسی  نفر 381 نمونه ساده با حجم تصادفی و ای مرحله چند گیری شیوه نمونه با

 . ندگرفته ا قرار
هایافته

 خانواده، برمحی  حاکم شرای  خانواده، اجتماعی رفاه متغیرهای بر اساس یافته ها
 گرایش به اعتیاد با دار معنی و معکوس رابطه افراد دارای دینداری میزان رسمی، غیر کنترل

 را داری معنی و مثبت رابطه همساالن نوع خانواده و فرد معتاد در میان اعضای بوده و وجود
ای   تمایل به مصرف مواد در بین جوانان داشته است. همچنین در یافته های مقایسه با

گرایش بیشتری  6 منطقه با مقایسه در 17 منطقه در ساکن جوانان مناطق، برحسب  tآزمون
 دار معنی جنسیت حسب بر آمده دست به میانگین اند در صورتی که تفاوت به اعتیاد داشته

اعتیاد بر  به گرایش تغییرات از درصد 48 نشانگر رگرسیون مدل در مجموع. باشد نمی
  و دینداری یوده است. همساالن خانواده، نوع محی  بر حاکم حسب شرای 

گیرینتیجه
 در جمله از فرزندان رفتارهای بر والدین تفری  و افراط از دور به کنترل و نظارت

 باشند، می معتاد عضو دارای که یها خانواده به ویره توجه و حمایت دوستان، انتخاب
 و شهر سطح از معتادان آوری جمع جوانان، سالم تفریحات برای الزم امکانات ایجاد

 با مستمر و جدی برخورد ذیرب ، های سازمان نظارت تحت های مکان در ها آن اسکان
 و ها آموزش ارائه خیز، جرم مناطق در امنیتی مراکز ایجاد مخدر، مواد کنندگان توزیع

گاهی  و مدارس در از اعتیاد پیشگیری راهکارهای و ها پیامد ها، زمینه در های الزم آ
گرایش  کاهش و کنترل پیشگیری، منظور به که هستند ساز و کارهایی...  و ها خانواده
 . کرد ارائه می توان در اعتیاد به جوانان

 11و  6ر تهران،مناطق شه اعتیاد به مواد مخدر،جوانان،عوامل خانوادگی، کلید واژگان:
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 نظرانخانگیدراصفهانازمنظرصاحبپدیدههم

  9،عباسطاهری2زاده،سیدحسینسراج7مریمایرانخواه

مقدمه
مطالعه تحوالت اجتماعی ایران حکایت از تغییراتی آرام و رو به گسترش در زمینه 

از این مظاهر است یکی « ازدواج سفید»یا « خانگیهم»رواب  جنسی و زندگی مشترک؛ 
جا خواهد گیاشت، در جامعه ای که در دراز مدت بهکه با وجود اثرات سوء فراوان و جدی

آید؛ و البته تحقیقات بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته ما هنوز هم تابو به حساب می
 است.
روش

بررسی  خانگی، ابتدا بهاین تحقیق با هدف انجام تحقیقی منسجم در مورد موضوع هم
وضع کنونی آن در جامعه شهر اصفهان پرداخته و سفا عوامل و شرای  بسترساز ظهور این 

های برخورد با این مساله را بررسی کرده است. به حلپدیده، پیامدهای ناشی از آن و راه
پردازانی همین منظور با استفاده از روش نظریه داده محور و تکنیک مصاحبه عمیق با نظریه

 ها گردآوری شدند. ای انتخاب شده بودند، دادهگیری گلوله برفی یا زنجیرهطریق نمونهکه از 
گیریهاونتیجهیافته

نشین، و افراد پا از انجام مراحل کدگیاری مشخ  شد شهرهای بزرگ و غیربومی
ها گیشته و دیده از ناحیه خانواده، کسانی از سن ازدواج آنغریب و ناشناس، افراد آسیب

 ها و افراد مستعد برای درگیر شدن در رابطه کرده از جمله مکانمچنین افراد تحصیله
خانگی هستند. شدت گرفتن تمایل به تحصیل، تغییرات ایجاد شده در نحوه ایجاد، نوع هم

و میزان رواب ، فقدان پاسخ مناسب از سوی جامعه به نیاز ازدواج در افراد، ضعیف شدن 
ریزی کالن برای تسهیل امر ازدواج از  بد اقتصادی و عدم برنامه های دینی، شرای جنبه

های اشتباه در جامعه، نحوه  فرهنگ جمله عوامل بروز این پدیده هستند؛ که خرده
کنند. تهدید نظام خانواده و  ها کمک می پییری و همچنین تاثیر بیگانگان به روند آن جامعه

 

                                                                                                               

 Irankhah.Maryam@gmail.comشناسی، دانشگاه خوارزمی تهراندانشجوی دکتری جامعه1. 

 شناس، دانشگاه خوارزمی تهراندکتر جامعه2. 
 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان3. 
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شدن گیر زه کالن، کاهش جمعیت و همهآینده زنان، تاثیرات منفی بر اخالق در حو
 پیامدهایی هستند که جامعه را دچار مشکل خواهند ساخت. 

 خانگی، ازدواج سفید خانواده، ازدواج جدید، هم کلید واژگان:

 سکشوالیدرخانوادهایرانیتجربهترنس

 1سپیدهیادگار


مقدمه
ننده تصور رایج و غالب سکشوالی یک پدیده ناخوشایند است و در واقع برهم ز   ترنا

سکشوالی همواره با بحران هویت  باشد. به همین دلیل نام ترنا  مردم در مورد جنسیت می
گاهی جنسیتی همراه است. با وجود تالش برای شکل ساز در ایران همواره  گیری گفتمان آ

شاهد کند بودن روند پییرش آن توس  افراد در جامعه هستیم. تحقیق حاضر تالشی است 
ترین و  سکشوالی در خانواده که هنوز در ایران مهم برای فهم تجربه زیسته ترنا
سکشوال؛ قبل از  باشد. تجربه زیسته در طول زندگی ترنا  تاثیرگیارترین نهاد اجتماعی می

گاهی به ترنا بودن خود، تالش برای درمان و بعد از عمل جراحی تعیین جنا مورد  آ
سکشوال بودن  نواده بر نوع نگاه و شیوه برخورد فرد با ترنابررسی قرار گرفت تا تاثیر خا

 خود را فهم شود.
روش

برای بررسی روند زندگی از روش روایت پروهی و مصاحبه روایی با کمترین دخالت 
ترنا زن  4ترنا مرد به زن و  6سکشوال؛  فرد ترنا 10مصاحبه شونده استفاده شد و با 
 ش تحلیل به مضمون مورد تحلیل و وارسی قرار گرفت. به مرد مصاحبه انجام شد و به رو

گیریهاونتیجهیافته
باشد و نوع   ترین اعضای زندگی یک فرد می نتیجه برآمده بدین شرح بود خانواده مهم

سکشوالی، میزان  برخورد آنان تاثیر مستقیمی بر سالمت روانی، نوع برخورد فرد با ترنا
طی کردن روند درمانی، ارتباط با دیگران و نوع نگاه به خودکشی و امید به زندگی، شیوه 

                                                                                                               

 s167yadegar@gmail.com . دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران 1
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جنسیت فرد دارد. حمایت خانواده به شدت در افزایش موارد میکور موثر و عدم حمایت 
های روانی و اجتماعی در فرد  آنان باعث کاهش شدید موارد ذکر شده و ایجاد انواع آسیب

 شود. می
 الی، خانواده، روایت پروهی، تجربه زیستهسکشو بحران هویت جنسیتی، ترنا :گانکلیدواژ

 1921 الی1931هایانقالبجنسیدرایرانازسالمطالعهشاخص

2زهرهنجفیاصل  ،7اعظمآهنگرسلهبنی


مقدمه

تغییرات رفتارها و ذائقه های جنسی در ایران یکی از مسائلی است که محققین حوزۀ زن 
شغول کرده است به طوری که عده ای با مطرح و خانواده را طی سالهای گیشته به خود م

کردن ظهور انواع جدیدی از خانواده و رواب  معتقدند دامنۀ انقالب جنسی به ایران رسیده و 
های انقالب  زنگ خطر فروپاشی خانواده در ایران را به صدا درآورده اند.  به راستی شاخ 

 ست؟جنسی چیست؟ و وضعیت تحقق آن شاخصها در ایران چگونه ا
روش

برای پاسخگویی به این سواالت با توجه به گستردگی موضوع از روش تحقیق ترکیبی 
استفاده شد. ابتدا با استفاده از مطالعه نظام مند اقدام به بررسی و مطالعه مقاالت علمی و 

و برخی کتب مختلف  1316الی  1386پروهشی حوزۀ زنان و خانواده طی ده سال گیشته 
ها با  ها اقدام به گرفتن تایید آن ده است و پا از استخراج شاخ در این خصوص نمو

استفاده از آمارهای موجود از سایت مرکز آمار ایران، ثبت احوال کشور، روزنامه رسمی و 
های نیمه ساختاریافته تکمیلی از متخصصین و مطلعین شد. در این قسمت  مصاحبه

مشاور خانواده،  3پزشک زنان و عمومی،  8 وکیل خانواده، 1مصاحبه نیمه ساختار یافته با 
مصاحبه با دگراندیشان جنسی مفاهیم  6مصاحبه با افرادی که ازدواج سفید داشتند،  1

 های استخراج شده به حد اشباع رسید. شاخ 
                                                                                                               

 aahangar@ut.ac.ir . دکتر جامعه شناس پروهشگر مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 1
 najafiasl@ut.ac.ir ری برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ،  دانشگاه تهران. دکت 2
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گیریهاونتیجهیافته
نتایج نشان می دهد که یازده شاخ  انقالب جنسی در ایران به ظهور رسیده است که 

افزایش نرخ طالق)همانگونه مستحضرید نرخ طالق در کشور به  .1موارد ذیل است: شامل 
 .1یک سوم رسیده و در برخی از نواحی شهری تهران حتی به پنجاه درصد نیز رسیده است. 

افزاش  .1افزایش آمار مجردان قطعی  .4افزایش سن ازدواج،  .3کاهش نرخ ازدواج 
ارداری دختران نوجوان ب .6از رواب  جنسی پر خطر  های جنسی و خود ایمنی ناشی بیماری

)که با شعار حق مالکیت بر بدن از سوی زنان انجام می شود و تا  و افزایش سق  جنین
حدی نیز به دلیل فشارهای اجتماعی موجود برای سرپوش گیاشتن بر رفتارهای نامتعارف 

آنقدر در ایران مشکل افزایش کودکان بی سرپرست)این موضوع  .7جنسی دختران مجرد( 
ساز شده است که مجلا را ملزم به تصویب قانونی کرد که برای کودکانی که پدر 

افزایش  .1افزایش هرزه نگاری . 8مشخصی ندارند با نام مادر شناسنامه صادر شود( 
که لیت جویی جنسی ارزش و اهمیت بیشتری می  خشونت و تجاوز جنسی )به دلیل آن

افزایش احساس عدم امنیت جنسی   .10( در قالب عشق رنگ می بازدیابد و ارتباط جنسی 
اهمیت به رابطه جنسی و لیت جویی از انواع آن به جای اهمیت به مفهوم عشق  .11زنان. 

 .و ارتباط در قالب رابطه عاشقانه
 انقالب جنسی، خانواده، ایران، زنان، خشونت، طالق کلید واژگان:

1921تا1931طولسالهایبررسیروندطالقوازدواجدر
 ـاقتصادیباتأکیدبرنقشنابرابریهایاجتماعی

 1احمدجعفری


مقدمه
 از یکی عنوان به خانواده هم هنوز خانواده کارکرد و ساختار در فراوان تغییرات وجود با
 تالش جوامع از بسیاری. شود می شناخته جوامع تمامی در اجتماعی نهادهای ترین مهم

                                                                                                               

 jafari.course@gmail.com . دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی1
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 از. دهند افزایش را خود اعضای زندگی کیفیت خانواده کارآمدی و پایداری حفظ با دارند
. دارد قرار اجتماعی های آسیب با مبارزه های سیاست و ها برنامه کانون در خانواده رو، این

 بسیار عوامل تأثیر تحت خانواده کارآمدی و پایداری که دهد می نشان خانواده مطالعات
 نقش تبیین پروهشگران عالقه مورد های حوزه از یکی میان، این در. دگیر می قرار زیادی

 دهند می نشان مطالعات. است خانواده کارکردی و ساختاری تغییرات در ها نابرابری
  طالق نتیجه در و خانواده ساختاری فروپاشی به تواند می ها نابرابری افزایش که

  های نابرابری رابطه بررسی دنبال هب حاضر تحقیق مسئله این به توجه با. شود منجر
 سطح در 1311 تا1381 های سال طول در ازدواج و طالق روند با اقتصادی  ذ اجتماعی

 .است ملی
روش

 آمار مرکز) معتبر منابع از نیاز مورد آمار و شده انجام ثانویه تحلیل روش با تحقیق این
 . است شده استخراج( احوال ثبت و مرکزی بانک ایران،
 گیری چشم افزایش طالق میزان اخیر دهه طول در که اند آن از حاکی ها یافته: ها فتهیا
 ازدواج صد هر در طالق 1603 به 1381 سال در ازدواج صد هر در طالق 1101 از و یافته

 حال در ای کننده نگران طور به ازدواج میزان زمان همان در. است رسیده1311 سال در
 است یافته کاهش مورد 803 به جمعیت نفر هزار هر در ازدواج مورد 11 از و بوده کاهش
 های هزینه افزایش میزان و ازدواج نرخ بین که دهد می نشان متغیرها بین رواب  بررسی
 برای مقدار این. دارد وجود 0011 میزان به داری معنی و معکوس همبستگی خانوار زندگی

 های نابرابری همچنین. باشد می 0061 طالق و مثبت زندگی هزینه میزان بین رابطه
( دهم و اول دهک در خانوار هزینه فاصله شاخ  اساس بر) اجتماعی ذ اقتصادی

 معنی و معکوس همبستگی و 0061 حد در طالق نرخ با داری معنی و مثبت همبستگی
 . دارند 0073 میزان به ازدواج نرخ با داری
گیرینتیجه
 و طالق آسیب با مقابله گفت؛ توان می موجود ظرین های داللت و ها یافته به توجه با
. بود نخواهد ممکن معیشتی و اقتصادی متغیرهای به توجه بدون خانواده روی پیش ای  دیگر

 نیز آینده در ازدواج و طالق مورد در کننده نگران وضعیت این شود می بینی پیش همچنین،
 و خانواده نهاد بر مؤثر اقتصادی ایمتغیره در مناسبی بهبودی که زیرا. باشد داشته تداوم
 بایستی سیاستگیاری اول اولویت شرای  این در. شود نمی مشاهده آن رفاهی سطح بهبود
. باشد جامعه در نابرابری سطح کاهش و ها خانواده رفاه و معیشت در مؤثر عوامل به توجه



 20    هایخانوادهآسیب

 
 

 زیرا. بود هدنخوا ساز چاره زمینه این در فرهنگی متغیرهای بر صرف تاکید تردید بی
 خواهد را الزم کارآمدی زمانی خانواده استحکام زمینه در فرهنگی های سیاستگیاری

 از پیش مهم این. شود فراهم خانواده مثبت کارکرد و بقا برای الزم معیشتی حداقل که داشت
 اکثریت برای مناسب رفاه کننده تأمین که است عادالنه اقتصادی بستر یک نیازمند چیز هر

 .باشد ایرانی های ادهخانو
 نابرابری، ازدواج، طالق، هزینه، خانوار، اقتصاد  کلید واژگان:

بررسیروابطمادروکودکدرزنانآسیبدیدهتجربهزیستهزنانکارتن
 خواببهبودیافتهدرمرکزآموزشیحمایتیکودکوخانوادهمهر

 9،نسیمامیدی2،زهراآقانوری7اعظمدهصوفیانی


مقدمه
های اجتماعی را چه در  ای از آسیب خوابی میرسند مجموعه نانی که به مرحله کارتنز

اند. این زنان خواسته یا ناخواسته دارای فرزندانی  خانواده و چه در جامعه پشت سر گیاشته
شود. اگر بتوان به شناخت  ها به فرزندانشان نیز منتقل می ای آنه هستند که به طور حتم آسیب

توان به بهبود این رواب   دیده و کودکانشان رسید، می ی از رواب  مادران آسیبدرست و دقیق
 .  ها و مسایل این کودکان در بزرگسالی جلوگیری کرد کمک نمود و تا حدی از بروز آسیب

روش
مرکز آموزشی »مادر و کودک ساکن  6جامعه آماری این پروهش عبارت است از 

ها که در طول یک دوره شش ماهه  نشان طلوع بی موسسه« حمایتی کودک و خانواده مهر
مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک اصلی به کار رفته قومنگاری است که با مشاهده مشارکتی، 

 های متمرکز، تحلیل اسناد و مصاحبه عمقی تکمیل شده است. گروه

                                                                                                               

  asoufiyani@yahoo.com ها موسسه طلوع بی نشان. کارشناس ارشد علوم ارتباطات،   1

 مرکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده مهر. کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،   2
 ها نشان بی  موسسه طلوع. کارشناسی نقاشی،   3

mailto:asoufiyani@yahoo.com
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گیریهاونتیجهیافته
اجتماعی مختلفی را  های طور که مادر آسیب دهد همان های پروهش نشان می یافته

تجربه کرده است، به همان نسبت کودک نیز دارای رفتارهای نابهنجار مختلفی است. 
ترین مورد در رواب  مادر و کودک، وابستگی شدید کودک به مادر همراه با ترس از  عمده

شود و حتی  دست دادن مادر است؛ به این معنا که مادر تنها پناه برای کودک محسوب می
گیرد، کودک برای آشتی کردن  مهری قرار می که کودک از طرف مادر مورد خشم یا بیزمانی 

دهد که جدا کردن این مادران  شود. این یافته نشان می و بازگشت به آغوش مادر پیشقدم می
های بیشتری برای کودک دارد و باید هر چه بیشتر بر روی اصالح رواب   و کودکان آسیب

جا، آموزش همزمان به مادر و کودک  . نکته حایز اهمیت در اینکید داشتأمادر و کودک ت
  متناسب با هر مورد و همچنین تدریجی، نوسانی و کند بودن فرایند آموزش است.

نگاری، مرکز آموزشی  خانمانی، قوم دیده، رواب  مادر و کودک، بی زنان آسیب :گانواژ کلید
 حمایتی کودک و خانواده مهر

1921رهمسرآزاریشهرتهراندرسالبررسیعواملمؤثرد

9،زهراجیریایی2،آمنهسماوات7سلمانقادری


مقدمه
 تهدیدکننده که است هایی آسیب مهمترین از آزاری همسر نظیر خانگی های خشونت

با . شود می افزوده کودکان هستند و زنان آن که عمدتاً  قربانیان بر روز هر و بوده خانواده نهاد
ایم  ی اخیر در نهاد خانواده، شاهد تاثیرات آن بر زنان و کودکان بوده راتی دو دههتوجه به تغیی

ها بوده است.  که پیامد آن عالوه بر از هم گسیختگی خانوادگی، رشد آزار و اذیت در بین آن
 سال دو روند مقایسه آن با و تهران در پدیده این بروز دالیل بررسی ضمن پروهش این در

 .شود می پرداخته زنان آسیب کاهش منظور به راهکارهایی ارایه به نهایت در اخیر،
                                                                                                               

 salmang41@gmail.com . دانشجوی دکتری 1

 . کارشناس ارشد 2
 . کارشناس ارشد 3
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روش
 تکنیک. است شماری تمام صورت به گیری نمونه روش و بوده پیمایش پروهش این روش 
 پروهش، ابزار بوده است. معکوس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به صورت آوری جمع

 زنان بررسی مورد جمعیت. گردید تدوین شگرانپروه توس  که است ای ساخته محقق پرسشنامه
 1311 سال در تهران شهر های مشاوره و فوریت مراکز به آزار دلیل به که است ای دیده خشونت

که روش  مورد بوده است. با توجه به این 161تعداد جامعه آماری در این پروهش  .اند کرده مراجعه
 نه در این پروهش همین مقدار بوده است. گیری تمام شماری بوده است لیا حجم نمو نمونه
هایافته
 زنان. دارد قبل های سال به نسبت آزاری همسر توجه قابل رشد از حاکی پروهش این های یافته  

 فراوانی اما درصد( 6401نمایند  ) می تجربه را( عاطفی و روانی جسمی،) خشونت انواع از طیفی
 به ترتیب به نیز ها آزاری همسر دلیل بیشتر است. بیشترین جسمی نسبت به آزار روانی و مسامحه آزار

 زناشویی های خیانت و مالی فقر سفا و( شیشه محرک) اعتیاد و روانی های بیماری نظیر مشکالتی
 های  یافته. است بوده دیفلم از کمتر پاسخگویان اکثر تحصیالت سطح. گردد برمی بعدی مراتب در

  است. داشته وجود داری معنی ی رابطه دیدگی آزار با حصیالتت سطح بین که داد نشان تحلیلی
گیرینتیجه
 به متعددی اجتماعی و قانونی آزاری،خالهای همسر گسترش به رو روند رغم علی 

 ها را آن از حمایت و بازتوانی درمان، و دارد وجود کشور در دیده آزار زنان از حمایت منظور
 .شود می تکرار مکرر صورت به خشونت ی چرخه و سازد می مواجه زیادی مشکالت با

 زنان خانواده، مداخله، خشونت خانگی، آزاری، همسر  کلید واژگان:

نگرشبهاشکالنوپدیدازدواجوتشکیلخانواده

 9،مریمرضایی7رسولصادقی
 
مقدمه

تأثیر تحوالت ساختاري و فرهنگي، تغییرات محسوسی را  نهاد ازدواج و خانواده تحت
                                                                                                               

 rassadeghi@ut.ac.irشناس، دانشگاه تهران . دکتر جمعیت1
  شناسی، دانشگاه تهرانارشد جمعیت. دانشجوی کارشناسی2

mailto:rassadeghi@ut.ac.ir
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به کرده و اشکال جدیدی در زندگی خانوادگی پدید آمده است. اگرچه این تغییرات، تجر
کید اصلي در مقاله پیش ابعاد ساختاري و ایذده ایي و رو بر تحوالت ایدهایي دارد، اما تأ

نگرشي مرتب  با اشکال نوپدید در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده )شامل معاشرت و 
  های همباشی( است.  ازدواج و زندگیدوستی دختر و پسر قبل از 

روش
های ایرانیان ها و نگرشدر این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه نتایج پیمایش ارزش 

( به بررسی 1313جوانان تهرانی به ازدواج و طالق ) های پیمایش نگرش( و داده1314)
های اجتماعی و همبسته های نوظهور در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده ونگرش به پدیده
 پردازیم. فرهنگی آن می

هایافته
درصد ایرانیان نگرش مثبت به معاشرت و دوستی  36نتایج پروهش نشان داد در سطح ملی 

اند. برای جوانان درصد نیز نگرش مثبتی به همباشی داشته 7دختر و پسر قبل از ازدواج داشته و حدود 
عالوه  درصد بوده است. به 18و  61های میکور، به ترتیب یدهشهر تهران، میزان نگرش مثبت به پد

های نوظهور در حوزه ازدواج و خانواده با عوامل اجتماعی و نتایج نشان داد نگرش مثبت به پدیده
روستایی، تحصیالت، طبقه اجتماعی، میزان استفاده از  جمعیتی نظیر سن، جنسیت، زمینه شهری ذ 

 طور معناداری همبسته بوده است.  ت و ماهواره( و دینداری بههای فرامرزی )اینترنرسانه
گیرینتیجه

عنوان نیروهای های مدرن )بهبا افزایش و گسترش شهرنشینی، آموزش و تحصیالت و رسانه
های مدرن( ها و ایدهسو و تغییرات ارزشی ذ فرهنگی )در جهت گسترش ارزشنوسازی( از یک

 حوزه ازدواج و تشکیل خانواده افزایش خواهد یافت.   از سوی دیگر، اشکال نوپدید در
 همباشی، معاشرت با جنا مخالف، ازدواج، رسانه، نوسازی، تغییرات فرهنگی.  کلید واژگان:

 سازطالقاختاللنظماجتماعیکالن،زمینه

7شهرهروشنی
مقدمه

ت. یکی از ترین نهاد جامعه است و منشأ جامعۀ سالم، خانوادۀ سالم اسخانواده مهم
                                                                                                               

 sh.rowshani@alzahra.ac.ir. دکتر مطالعات زنان، پروهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا )س(، 1
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هایی شناسی آن در راستای حفظ خانواده از آسیبهای صیانت از سالمت خانواده آسیبراه
شناسی خانواده آمارهای ازدواج و های آسیباست که با آن مواجه است. یکی از شاخ 

های اخیر شاهد افزایش آمار طالق نسبت به ازدواج بوده طالق است. جامعۀ ایران در سال
 مسئله ضرورت و اهمیت بررسی طالق از منظرهای گوناگون را روشن  است که این

شناسی های مختلف با استفاده از نظریات گوناگون روانشناسی و جامعهسازد. پروهشمی
اند؛ نظریۀ نظم چلبی نیز یکی از نظریات مورد به تبیین عوامل مؤثر بر طالق پرداخته

نواده از جمله طالق است که بر اساس آن شناسی خاهای حوزۀ آسیباستفاده در پروهش
اختالل نظم اجتماعي در سطح خرد )خانواده( به عنوان عامل طالق در نظر گرفته شده 
است. اما هدف مقالۀ حاضر پرداختن به نقش اختالل نظم اجتماعي در سطح کالن 

 )جامعه( در وقوع و افزایش طالق است.
روش

اي به شیوه تحلیلي بر مبناي نظریه نظم چلبي نهاین پروهش با استفاده از روش کتابخا
انجام شده است و به تشریح نقش اختالل نظم اجتماعی کالن در ایجاد و افزایش طالق 

 پرداخته است. 
هایافته

مقاله حاضر با تکیه بر نظریۀ نظم چلبی، که بر اساس آن نظم اجتماعی در سطح کالن 
ای و اختالل توزیعی مواجه نمادی، اختالل رابطهبا چهار مسئلۀ اختالل هنجاری، اختالل 

ساز طالق دانسته است و به تشریح نقش اختالل است، اختالل نظم اجتماعی کالن را زمینه
هنجاری در اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف 

ری اجتماعی، ای در ابعاد همکاهنجاری، اختالل نمادی، اختالل رابطههنجاری و بی
حمایت اجتماعی، پیوند اجتماعی و مودت اجتماعی، و نیز اختالل توزیعی شامل نابرابری 
 موضعی، نابرابری بیرونی، نابرابری بخشی و نابرابری فضایی در ایجاد طالق پرداخته

 است.
گیرینتیجه

های ها و برنامهنتایج پروهش، ضرورت توجه به عوامل کالن را در تدوین سیاست
ساز اختالل در نظم اجتماعي چنین توجه به عوامل زمینهسازد. همکاهش طالق روشن مي

کالن در مرحلۀ همسرگزیني و به بیانی در نظر گرفتن عواملی که منجر به اختالل هنجاری، 
 تواند در پیشگیری از طالق مؤثر واقع شود.شود، ميای در خانواده مینمادی و رابطه

 نظم کالن، اختالل، نظریۀ چلبی طالق، کلید واژگان:
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بررسیرابطهبینکنترلاجتماعیوگرایشونگرشبه
ارتباطباجنسمخالفقبلازازدواج

 ()موردمطالعه:دانشجویاندانشگاهشهیدباهنرکرمان

2،فاطمهابراهیمی7فاطمهیارینسب

 
مقدمه

های پیچیده در پدیدههای دختر و پسر در دوران پیش از ازدواج، یکی از معاشرت
ی کنونی است که تحت تأثیر فرهنگ و میهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و جامعه

محدودسازی است. این مطالعه با هدف  بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی و گرایش و 
نگرش به ارتباط با جنا مخالف قبل از ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر 

 ام گرفته است.کرمان انج
روش

نفر از  100پروهش حاضر توصیفی تحلیلی است به روش پیمایشی است، تعداد نمونه 
گیری به صورت باشند و شیوه نمونهدانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان می

آوری و توس  نرم افزار های الزم از طریق پرسشنامه، جمعتصادفی انتخاب شده است. داده
spss های  ضریب همبستگی پیرسون، آزمون و با استفاده از آزمونt و تحلیل واریانا ،

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. 
هایافته

( دانشجویان -11/0( و گرایش )-31/0ها نشان داد که بین کنترل اجتماعی و نگرش )یافته
اند( رابطه معناداری تهبه جنا مخالف )برای دانشجویانی که با جنا مخالف ارتباط نداش

وجود دارد اما بین کنترل اجتماعی و نگرش و گرایش دانشجویان به جنا مخالف )برای 
اند( رابطه معناداری وجود ندارد همچنین در دانشجویانی که با جنا مخالف ارتباط داشته

وت متغیر نگرش و گرایش به جنا مخالف پیش از ازدواج بین دو گروه )زنان و مردان( تفا
شود؛ از سوی دیگر نوع  نگرش و گرایش مثبت به جنا مخالف در پیش از معناداری دیده می

ازدواج در بین مردان بیشتر است. بین نگرش و گرایش دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به 
 جنا مخالف در پیش از ازدواج در بین افراد با سنین مختلف تفاوت معناداری وجود دارد. 

                                                                                                               

 yarinasab.f@gmail.comنویسنده مسئول: کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  .1
 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان .2
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گیرینتیجه
طور کلی می توان از نتایج حاصل از این مطالعه استنباط کرد این است که،  آنچه به

پدیده معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج در بین جوانان به خصوص دانشجویان، 
 یک واقعیت اجتماعی است و گاهًا کنترل اجتماعی نیز مانعی برای آن نمی باشد. 

 اعی، نگرش، گرایش، جنا مخالف، دانشجویانکنترل اجتم کلید واژگان:

 فقردرمیانخانوارهایدارایسرپرستزندرایران

 1محمدعلیبراتی


مقدمه
درصد از نیروی  1/11دهند، اما صرفًا  مقدمه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می

زار کار، هاست. با وجود عدم حضور اکثریت زنان در با کار شاغل در اقتصاد متعلق به آن
شود  بینی می ها در حدود دو برابر مردان است. پیش دهد که نرخ بیکاری آن آمارها نشان می

که با افزایش سطح تحصیالِت زنان و تغییرات فرهنگی، تمایل زنان به حضور در 
های اقتصادی زنان و مردان خواهد  های اقتصادی افزایش یابد، و این امر بر نابرابری فعالیت
 اند.  سخن گفته« شدن فقر زنانه»ز این رو، برخی از نویسندگان از افزود. ا
روش

گیری از  ، و بهره1313روش ما با استفاده از آمارهای بودجۀ خانوار مرکز آمار ایران در سال 
های الجیت و پرابیت به توضیح فقر در میان خانوارهای خانوارهای دارای سرپرست زن  مدل

های  ( مدل1اند: ) های در دسترس، دو نوع مدل برآورد شده مجموعۀ دادهایم. با توجه به  پرداخته
های نوع اول،  های روی خانوارهای دارای سرپرست زن. در مدل ( مدل1روی کل خانوارها )

های نوع دوم، چون  شود، اما در مدل دهنده وارد می متغیر جنسیت به عنوان متغیرتوضیح
های  وجود ندارد. مدل ه )زن هستند(، چنین متغیریسرپرست همۀ خانوارها از یک جنا بود

تواند با توجه به عالمت ضریب علیه  های اجتماعی است که می اول بیانگر اثر خال  تبعیه
های نوع دوم، احتمال فقیربودن یک زن سرپرست خانوار را با توجه  مردان یا زنان باشد. مدل

  کند. و وضع زناشویی برآورد میهای آن نظیر سن، تحصیالت، وضع فعالیت  به ویرگی

                                                                                                               

 mabaraty@gmail.com . کارشناس ارشد 1
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گیریهاونتیجهیافته
های  های اجتماعی در مدل دهند که ضریب تبعیه های اول نشان می ها نتایج مدل یافته

های  های دوم، متغیرهای: ساکِن استان دار است. همچنین در مدل نوع اول مثبت و معنی
سرپرسِت خانوار، باالبودن تعداد  ساله بودِن  60تا  10ساله و  40تا  30نشین بودن،  سنی

ها و نیز مساحِت در اختیار خانوار اثر  ساله( در خانواده، تعداد کم اتاق 11ذ 1نوجوانان )
داری بر احتمال فقیربودِن خانوارهای دارای سرپرست زن دارند. همچنین متغیرهایی  معنی

رپرسِت زن دارند، عبارتند داری بر کاهش احتمال فقیربودن خانوارهای دارای س که اثر معنی
دار بودن، شاغل بودن و از درآمد بدون کار برخوردار بودن،  از: کمتر بودن بعد خانوار، خانه

باالبودن تعداد اعضای در حال تحصیل و شاغل، مالک یا مستأجر بودن و داشتن عزاداری و 
ین تر همچنین عمل جراحی در یک سال گیشته. بحث حمایت اجتماعی یکی از مهم

های  باشد که متأسفانه در داده متغیرهای تأثیرگیار بر فقر خانوارهای دارای سرپرست زن می
مرکز آمار اطالعاتی در خصوص آن وجود ندارد، به همین جهت در آمارهای سرشماری، 
نسبت فقر خانوارهای دارای سرپرست زن و مرد یکسان است، در حالی که نتایج این 

 پییرترند. انوارهای دارای سرپرست زن به مراتب آسیبدهد که خ تحقیق نشان می
 شدن فقر، احتمال فقر، عوامل فقر فقر، زنان سرپرست خانوار، زنانه :گانکلیدواژ

 

هايهمسرآزاريگزارششدهبهمراکزاورژانساجتماعيبررسیشاخص
1921سازمانبهزیستیکشوربهتفکیکاستانیدرسال

 2نتظاري،نرگسا7مجیدکاظمياصل

مقدمه
گردد که وابسته به جنسیت بوده و بذه  همسرآزاری به هر رفتار خشنی اطالق می 

همسذرآزاري یکذي از .شذود های جسذمی، جنسذی، روانذی زنذان منجذر مذی آسیب
هر جامعه اي مي باشد. هدف ایذن مقالذه بررسذي  ترین مشکالت زوجین در شایع

انذذا اجتمذذاعي سذذازمان گانذذه همسذذر آزاري کذذه در مراکذذز اورژ 4هذذاي  شذذاخ 
 گزارش شده است. 1334بهزیستي کشور در سال 

                                                                                                               

   majid_kazemy57@yahoo.com ی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع یکارشناس ارشد جمعیت شناس .1
 ی،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع یعموم یکارشانا ارشد روان شناس .2
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روش
جامعه آماری این تحقیق کلیذه مذراجعین بذه مراکذز باشد  صورت توصیفي تحلیلي مي به

شذده  مورد همسر آزاري در کشور گذزارش 1137اورژانا اجتماعي در کشور مي باشد که 
  .  است
هایافته

هزار  100مي باشد به عبارتي در مقابل هر  101ر کشور نشان داد که میزان همسرآزاري د
مورد همسرآزاري اتفاق افتاده است و بیشترین میزان همسر آزاري مربوط به  101نفر جمعیت 

( و کمترین آن براي 3306(و همدان)3307( اردبیل )10701هاي خراسان جنوبي) استان
گانه 4مي باشند و شاخ  هاي ( 001.( و تهران)08.(، چهارمحال و بختیاري)01) ایالم

درصد،  4درصد و  3303آزاري عبارتند از: همسرآزاري جسمي زن و مرد به ترتیب  همسر
 7درصد و  14درصد، همسر آزاري رواني زن و مرد  1درصد و  3آزاري جنسي زن و مرد  همسر

 درصد گزارش شده است. 4درصد و  11آزاري غفلت زن و مرد  درصد و  همسر
یگیرنتیجه

همسرآزاري بسیار رایج است و با عوامل متعددي در رابطه هسذت و در منذاطق 
هاي همسر آزاري و ارتباط  مختلف کشور هم متفاوت مي باشد با توجه به شاخ 

یرگي گاهی هاي الزم در زمینه شناخت بیشذتر  آن با برخی و هاي زوجین، افزایش آ
 .رسد به نظر می یاین مشکل و عوامل مؤثر بر آن ضرور

 ی، خشونت خانوادگی، اورژانا اجتماعیاجتماع یها ، آسیبیهمسرآزار کلید واژگان:

هایبررسیکیفیعواملازدواجهمباشیدربیندانشجویاندختردانشگاه
عالمهطباطباییوتهران

7قدرتمرادیثانی

مقدمه
از این مقاله بررسذی کیفذی عوامذل ازدواج هذم باشذی یذا سذفید در بذین  هدف

یان تهران میدانش  باشد.  جو
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روش
در این پروهش روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه می باشد که از شیوه مصاحبه عمیق  

استفاده شده است. در واقع با این روش سعی شده است تا به معانی ذهنی و تجربیات و 
 های افراد مورد مطالعه نزدیک شده باشد. دیدگاه

کنند که  به صورت ازدواج هم باشی در کنار هم زندگی میجامعه آماری زوجینی هستند که  
گیری نیز به  اند. روش نمونه نفر) ده زوج( به عنوان نمونه انتخاب شده 10ها تعداد  از بین آن

اولیه حاکی از آن است که یکی از متغیرهای   ای بوده است. نتایج صورت گلوله برفی یا زنجیره
جین، رانده شدن و عدم ارضای نیاز عاطفی از سوی خانواده گیار بر ازدواج هم باشی زو تاثیر

اند. همچنین بیان نموده اند  بوده است. زوجین بیشتر از سطح متوس  جامعه با همدیگر بوده
 که، سطح فرهنگی و اجتماعی نزدیکی به همدیگر داشته اند.

گیریهاونتیجهیافته
م مذذرد شذذاغل درصذذد زوجذذین هذذم زن و هذذ 35بذذر اسذذاس نتذذایج در حذذدود 

های اولیه حاکی از آن است که این زوجین بذر اسذاس اصذل اعتمذاد  اند؛یافته بوده
کنند. همچنین اکثر زوجین ارتباط خذود بذا خذانواده و  بهم در کنار هم زندگی می

یشاوندان را قطع کرده هذای مذورد مصذاحبه دارای  اند.  فقذ  یکذی از خذانواده خو
د که فرزندآوری در این شذرای  مذانع پیشرفتشذان اند. آنان معتقد هستن فرزند بوده

هذا یذاد  شود. اکثر زنذان، طذول دوره ازدواجشذان را بذه عنذوان یکذی از دغدغذه می
 های مردان بوده است. اند. در حالی که د شرای  و اوضاع اقتصادی از نگرانی کرده

 ان تهران، خانواده.یازدواج سفید، همباشی، دانشجو کلید واژگان:

تجربهطالق:یکمطالعهکیفیجنسیتو

3،احمدخاکی2،رزگارمحمدی1یوسفکریمی

مقدمه
گیري هر پدیدهاي معانی ذهنی است. معنایی که  ترین بعد در شکل زیربنایی

فرد مطلقه براي طالق قائل است بعدي مهم در ساختار این پدیده است. هدف از 
                                                                                                               

 یدانشگاه عالمه طباطبائ ،مشاوره یدکتر یدانشجو.  1
 rzgarmohammadi@yahoo.com. چمران اهواز دیدانشگاه شه ،مشاوره یمسئول( دکتر سندهی)نو.  2
 . دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی 3
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ا، پیامدها و سازگاری با آن در زنان و مردان پروهش حاضر مقایسه تجربه پدیده طالق در زمینه معناه
 . باشد. همچنین بررسی نقش جنسیت در پدیده طالق با رویکرد پدیدارشناسی است مطلقه می

روش
ها داخل کشور در طول  ای هستند که محل جغرافیایی زندگی آن جامعه پروهش حاضر افراد مطلقه

گیری  وسیله نمونه  مرد( به 11زن و  13)کنندگان این پروهش  است. مشارکت 11ذ 14های  سال
گیری معیار وگلوله برفی انتخاب شدند. این مطالعه جهت انتخاب  هدفمند و با استراتری نمونه

معیارهایي براي داخل شدن و در نظر گرفتن افراد در این « گیری هدفمند نمونه»کنندگان با روش  شرکت
باشند و حداقل یک ماه   ندگان باید طالق را تجربه کردهکن صورت زیر مدنظر قرارداد: شرکت مطالعه به

اند حداقل سه ماه و حداکثر  کنندگانی که طالق را تجربه کرده تجربه زندگي مشترک داشته باشند. شرکت
نکرده باشند.  کنندگان دوباره ازدواج شان یا متقاضی بودن گیشته باشد. شرکت ده سال از لحظه طالق

ها تا اشباع نظری ادامه  آوری داده جمع ا از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد وه آوری داده برای جمع
 کنندگان تحقیق از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.  یافت. برای تحلیل پدیدارشناسی دیدگاه شرکت

هایافته
فاوت طالق های مت در زمینه طالق مردان و زنان دارای نگرش منفی به طالق بودند اما دارای ادراک 

ها تفاوت بیشتری دارد.  با توجه به جنسیت بودند. در زمینه پیامدها و سازگاری با طالق تجارب آن
پیامدهای طالق برای مردان بیشتر در بعد هیجانی و فردی و برای زنان در بعد فرهنگی و اجتماعی 

 .یک امر بیرونی است پررنگ است و فرایند سازگاری برای مردان بیشتر یک امر درونی و برای زنان
گیرینتیجه

 باشد. شود تجربه طالق متأثر از جنسیت در بستری فرهنگی و اجتماعی می گیری می در نهایت نتیجه
 طالق، جنسیت، پدیدارشناسی، معانی، پیامدها. کلید واژگان: 

هایاجتماعیازدواجمجددزنانسرپرستخانوارآسیب

  1زهرامحمدی
مقدمه

روانی و اقتصادی خانواده را  ذ ی است که نه تنها نیازهای جسمی، عاطفی، روحیازدواج پیوند
 اینماید. امروزه وقتی نقش مرد از خانوادهکند بلکه سالمت اجتماعی را تضمین میبرطرف می

گیرد. این امر موجب گرانباری نقش زن عهده میکاسته شود، عمومًا زن سرپرستی خانواده را به
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های اساسی رفع این مشکالت، ازدواج مجدد برای آنان درپی دارد. یکی از راه شده و مشکالتی
 پردازد.است که پروهش حاضر به عوامل مرتب  با آن می

روش
زن سرپرست خانوار بدون همسر  18روش پروهش آمیخته است. در روش کیفی، با 

ها استخراج و تحلیل  اجتماعی ازدواج آن ذ مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و مسائل فرهنگ
زن سرپرست خانوار  110ای تنظیم و توس  های کیفی پرسشنامهسازی دادهشد. با شاخ 

 گیری گلوله برفی تکمیل گردید.  استان تهران با نمونه
هایافته

زنان سرپرست خانوار نگرش مثبت و گرایش باالیی به ازدواج دارند. مهمترین مشکالت 
زهای عاطفی، امنیتی، اقتصادی، جنسی و فرهنگی اجتماعی است. ها وضعیت اشتغال، نیا آن

ها نشان داد که بین سن، تعداد فرزندان، پایگاه اقتصادی اجتماعی و علت سرپرستی با داده
داری ندارد اما نیاز جنسی، عاطفی، عوامل فرهنگی اجتماعی نگرش زنان به ازدواج رابطه معنی

 اثیر را بر نگرش به ازدواج دارد. ترتیب بیشترین تو نیاز امنیتی به
گیرینتیجه

که  تر از بقیه عوامل بود زیرا ازدواج بیش از آناهمیت مسائل اقتصادی در ازدواج کمرنگ
های یک امر بیرونی باشد یک احساس و نیاز درونی است. بنابراین الزم است در سیاست

بازنگری و شرای  اجتماعی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار درجهت اقتصاد و اشتغال 
 ها فراهم گردد. فرهنگی الزم برای ازدواج مجدد آن

 زنان سرپرست خانوار، موانع فرهنگی اجتماعی، گرانباری نقش، ازدواج مجدد، روش آمیخته کلید واژگان:

هایخانوادهروابطموبایلیوارزش

9،فاطمهمحمدزاده2،حمیدهمحمدزاده7فیروزراد
مقدمه

ترین ابزارهای ارتباطی است که کاربردهای  در عصر حاضر یکی از مهم راهتلفن هم
ای متمایز با خصوصیات معین و خصوص جوانان دارد، رسانهروزافزونی در میان مردم و به

                                                                                                               

 ، دانشگاه پیام نورشناس دکتر جامعه. 1

 mohammadzadehhamideh@yahoo.com)نویسنده مسئول( دانشگاه گیالن  ،شناسیجامعه ارشد،. کارشناسی2
 دانشگاه مازندران  ،شناسیامعهج ارشدکارشناسی. 3
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 یك در را او اجتماعي برای فرد رابطه مستقل ایجاد خلوت ضمن که فردي ترین تکنولوژي مهم
یک پدیده اجتماعی ذ فرهنگی بدل از یک ابزار ارتباطی صرف به کرده و دارمعنی ايشبکه بستر

 و مناسبات انساني ساختاري، طرزيصورت گسترده وارد زندگی آدمی شده و بهگردیده و به
و اثرات قابل توجهی را در سطوح مختلف بر رواب   کرده دگرگون را ارتباطی هايشیوه

های حاکم بر رواب  ویره تعامالت و ارزشبه هاهای میان انسانخانوادگی، اجتماعی و کنش
رو، هدف پروهش حاضر بررسی بین فرزندان با اعضای خانواده برجای گیارده است. از این

 های خانواده در بین دانشجویان است. نقش رواب  موبایلی بر ارزش
روش

ا روش روش پروهش، پیمایشي و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد مرند است که ب
 عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر به 310ای و تصادفی ساده، گیری طبقهنمونه
هایافته
های تحقیق بین متغیرهای میزان استفاده از تلفن همراه و نوع استفاده از تلفن بنابر یافته 

دار و های خانواده رابطه معنیهمراه )اجتماعی ذ فرهنگی، تفریحی( با پایبندی به ارزش
وسی وجود دارد، اما بین متغیرهای سابقه استفاده از تلفن همراه و استفاده ابزاری از تلفن معک

داری وجود ندارد. بنابر نتایج رگرسیون، های خانواده رابطه معنیهمراه با پایبندی به ارزش
های درصد از تغییرات متغیر پایبندی به ارزش 30اند متغیرهای مستقل در این تحقیق توانسته

 خانواده را تبیین نمایند.
گیرینتیجه

ای از نیازهای ها از استفاده ابزاری برای تأمین مجموعهکاربرد تلفن همراه در میان انسان
تدریج کارکردهای آن از حالت صرف های نوین بهآوریخاص شروع شده و با گسترش فن

ذ فرهنگی، ه اجتماعیابزاری خارج گردیده و تنوع و گسترش بیشتری یافته همچون استفاد
که جیابیت و گستره کاربرد آن در بین افراد موجب کاهش اقتدار نحویتفریحی و ...، به

پییری را ی جدیدی از جامعهخصوص خانواده و پیدایش شیوهپییری بهنهادهای سنتی جامعه
 ها فراهم خواهد کرد.در میان آن

هذای ن و نوع استفاده از تلفذن همذراه، ارزشتلفن همراه، رواب  موبایلی، میزا کلید واژگان:
 خانواده.
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شناسیوفاداریدرروابطزناشوییباتوجهبهتفاوتهایجنسیتیآسیب
()مطالعهموردیشهرتهران

9،نسیمنظری7سهیالصادقیفسایی
 

از آغاز تولد بشری جز دوره ای که به نظر برخی صاحبنظران اختالط آزاد وجود داشته است، 
عه به نظم بخشی به رفتار جنسی مشغول شده و اصول و قواعدی را برای رفتار جنسی بنیان جام

 (1381:18گیاشته است. )ساروخانی، 
بدین سان در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ های مختلف و ادیان مربوطه، انواعی از 

ار جنسی تا تحریم رفتار جنسی و ازدواج تائید یا رد شده، و در برخی جوامع حیطه کنترل رفت
زهد دینی به شدت با تجاهد به »کلی زناشویی و پیشنهاد رهبانیت به پیش رفت. به اعتقاد وبر 

فسق مخالف است و انصراف از رواب  جنسی را از شرای  کف نفا قرار داده است. از این رو 
ر حال این تنها بسیاری از ادیان کوشیده اند تا امر ازدواج را تحت قاعده دقیق در آورند. در ه

میهب کاتولیکی نیست که با خوار داشتن رواب  جنسی، تجرد را بر کشیشان خود تحمیل کرده 
است، بلکه انصراف از رواب  جنسی از خصوصیات دین بودایی نیز هست، حتی در آئین 

 (1361: 111)فروند،  «کنفوسیوسی هم بی بند و باری جنسی نکوهیده است.
فته ها بر می آید، اینست که ازدواج و رابطه جنسی یک امر فردی در واقع آنچه از این گ

شود، بلکه در ذات خویش امری اجتماعی است. چرا  نیست و صرفًا به زن  و مرد محدود نمی
که ازدواج سنگ بنای تشکیل خانواده است. جامعه شناسان اولیه نیز به خانواده، به عنوان نهادی 

ر نهادها دارد و وجودش برای حفظ و بقای جامعه الزامی است، ثیر بسزایی بر سایأضروری، که ت
می نگریستند. از اینرو رابطه اش با سایر نهادها و کارکردی که در اجتماع داشت را مدنظر قرار 

دادند. تقسیم نقش ها در خانواده  می دادند و به رواب  درون خانواده توجه چندانی نشان نمی
یرباز وجود داشته است. محول کردن نقش های ابزاری به براساس جنسیت چیزیست که از د

مردان و ابرازی به زنان سبب گشته تا اقتصاد خانواده که ارتباط مستقیم با قدرت و سلطه در 
خانواده دارد، در دست مردان باشد. این حقیقتی تاریخیست که تفاوت مردان و زنان در 

بستگی حیات اجتماعی به حیات ی مردانه شده است. وا وضعیت اقتصادی سبب سلطه
های عاطفی را برعهده دارند و از ِقَبل آن درآمدی حاصل  اقتصادی سبب میشود، زنان که نقش

کنند، همواره جهت رفع نیازهای اقتصادی خود وابسته ی مردان باشند. این مرد چه در  نمی
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های زنانه چیزی سیمای پدر ظاهر شود، چه همسر، فرقی نمی کند، چرا که از زن جز کلیشه 
که همواره ذیل یک مرد تعریف  خواهد. در این ساختار، زن محکوم است به اطاعت، به این نمی

که همواره تحت کنترل و سلطه باشد. در اسطوره های آفرینش، در ادیان و آیین ها،  شود، به این
گزیند.  نمیدر حیات تاریخی و اجتماعی جوامع، زن آفریده شده تا انتخاب شود. زن هرگز بر

آموزند.  رو هرگز انتخاب را به زن نمی خواهد که انتخاب کند، از این جامعه از او نمی
سرنوشتی که جامعه سنتی به زن عرضه می کند، ازدواج است. اغلب زنان امروزه نیز شوهر »

برند. که ازدواج نکرده اند رنج می  شوند یا از این کرده اند، شوهر کرده بودند، آماده ازدواج می
زن مجرد خواه محروم مانده از پیوند، خواه طغیان کرده بر آن و یا حتی بی اعتنا به این نهاد، بر 

( چرا که ازدواج در درجه اول خود را 111ص  ،1)دوبووار، ج «اساس ازدواج تعریف می شود.
اج این طور قطع بگوییم که ازدو توانیم به کند نه به مرد جوان. نمی به دختر جوان تحمیل می

ی سنتی خود را از دست داده است، چرا که هنوز هم افراد با این خیال که انتخاب می کنند  جنبه
ها  در حال گزینش موردهایی هستند که بستر اجتماعی و خانوادگی سر راهشان قرار داده و به آن

 کند. تحمیل می
ی جنسی به نهاد  رابطهسازد، محدود کردن   آنچه که ازدواج و تشکیل خانواده را برجسته می

ی مشروع و نامشروع سبب میشود هرآنچه که بیرون از این  خانواده است. در واقع ایجاد دوگانه
چهارچوب است نامقدس، ناپاک، و نامشروع شمرده شود. در این سیستم که نیاز جنسی الزامًا 

خاطر برطرف  هه بدر خانواده و از طریق ازدواج برآورده می شود، زن و مرد، افرادی هستند ک
 شوند.  کردن یک نیاز طبیعی، خواسته و ناخواسته مجبور به تشکیل خانواده می

دار گشت که زنان و مردانی از درون همین  تمامیت مقبول خانواده، تنها وقتی خدشه
 «زناکاری»چهارچوب و نظم مشخ  به مقابله با آن پرداختند. آنچه که انگلا تحت عنوان 

می دهد، در واقع اعتراضی است به سنت  «عشق لطیف»وبووار بدان لقب مطرح می کند و د
هایی است که جامعه  ازدواج. خیانت، زناکاری، و یا عشق لطیف، یکی از کرکارکردهای ازدواج

 شناسد و برای بقای نوع و تولید مثل صورت می گیرد. آنها را به رسمیت می
ه خود به گونه ای عدم وفاداری را در زندگی در این بررسی برآنیم تا از نظرگاه کنشگرانی ک

زناشویی خویش تجربه کرده اند، دریابیم چه عواملی زمینه ساز بروز خیانت در رواب  زناشویی 
کند؟ و درک و  که چه عواملی وفاداری زوجین را نسبت به هم تضمین می گردد؟ و یا این می

رسی به دنبال کشف حقایقی تصور کنشگران نسبت به این موضوع چیست؟ ما در این بر
 جاودان نیستیم، بلکه درصددیم زمینه ی مشترکی که اساس خیانت افراد است را تشریح کنیم.

 ،کتاب درسی، های جنسیتی کلیشه ، جنسیت  ، جامعه پییری ، ابزار آموزش کلید واژگان:
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شناختیمؤثربرازدواجمجددزنانشناساییعواملسالمتوبهزیستیروان
پرستخانوارهاسر

)مطالعهموردی:کمیتهامدادامامخمینی)ره(شهرکرمانشاه(

2،کریمافشارنیا7سعیداحمدی
 
مقدمه

زن سرپرست ها گروهی از زنان جامعه هستند که سرپرستی خانوار را برعهده دارند و از  
تنهایی به  ی گروه های آسیب پییر جامعه به شمار می روند، چرا که دشواری هایی راجمله

کشند و دغدغه هایی زیادی در زندگی روزمره خود دارند. دغدغه های عاطفی، روانی،  دوش می
امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، بیکاری، وسواس فکری. حاشیه های ناخواسته اطرافیان، مشکل 
سرپناه، بیکاری، محدودیت های خانواده، جامعه، فرهنگی، مشکالت روحی و روانی، تنهایی، 

طور  ، مشکالت ازدواج مجدد، سالمت روان و بهزیستی او را تحت خطر قرار می دهد و بهفقر
کنند. پروهش حاضر با هدف  خالصه با سیلی از مشکالت به تنهایی دست و پنجه نرم می

شناسایی عوامل سالمت و بهزیستی روانشناختی مؤثر بر ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارها 
 شهر کرمانشاه انجام گرفته است. 3نی ناحیه کمیته امداد امام خمی

روش
پیمایشی بوده است. جامعه  ذذپروهش از نظر اهداف کاربردی و از لحاظ اجرایی توصیفی   

شهر  3آماری شامل کلیه زن سرپرست های خانوار کمیته امداد امام خمینی )ره( ناحیه 
ای متناسب  بخش های اداره  قهگیری طب نفر است که با روش نمونه 1100کرمانشاه به تعداد 

آزمودنی به عنوان نمونه  306کمیته امداد امام خمین ) ره ( و بر اساس فرمول کوکران به تعداد 
( 1316انتخاب و برآورد شدند. ابزار پروهش شامل پرسشنامه مخقق ساخته احمدی و نعمتی )

صادی، ویرگی های ای لیکرت که به ابعاد ویرگی های اقت سوالی در طیف پنج گزینه 80
فرهنگی، اجتماعی و بهزیستی و سالمت تقسیم بندی شده است. روایی ابزار مورد تایید 

درصد محاسبه  0/13صاحبنظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 
و گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پروهش از آمار توصیفی )درصد، میانگین، 
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اسمیرونوف و تی تک گروهی( ذ  راف استاندارد(  و آمار استنباطی )آزمون کالموگروفانح
 استفاده شد.

گیرییافتههاونتیجه
نتایج نشان داد یکی از عوامل مهم و اثرگیار بر تمایل ازدواج زن سرپرست های تحت  

 پوشش این ارگان حمایتی عوامل سالمت و بهزیستی روانشناختی می باشد.
 ها، کرمانشاه. سالمت، بهزیستی روانشناختی، ازدواج مجدد، زن سرپرستاژگان: کلیدو 

 

هایشمالکشورازمنظرتبیینابعادخشونتخانگیعلیهزناندرقومیت
شناسیفرهنگیجرم

2،ساهرهسکوتی7جمشیدغالملو


مقدمه
ر مواجه می کند. ترین نهاد اجتماعی جامعه با خط خشونت خانگی، خانواده را به عنوان مهم

، جنسي، جسميای از رفتارهای  را محدودهخشونت خانگي ، شتاجهاني بهدن مازسا
یابد. براساس آمارهای  ن یک خانواده ارتکاب میناز لیه كه عداند  میني اقتصادی، کالمی و روا

های متنوعی  های برشمرده در شهرهای مختلف ایران، فراوانی رسمی کشور، انواع خشونت
که با تکیه بر چند پیمایش انجام گرفته، اگر مورد سنجش آماری قرار بگیرند با عوامل دارند 

متعددی مانند سطح رفاه، تحصیالت و آگاهی، عادات قومی و میهبی و متغیرهای مشابه، 
همبستگی معناداری خواهند داشت. مسأله اصلی مقاله، بررسی آن دسته از رفتارهای 

 آیند. شمار نمی ه در بخشی از فرهنگ ما، خالف عرف بهآمیز علیه زنان است ک خشونت
روش

شوند  فرهنگی، نمونه هایی بررسی می شناسی در این پروهش کیفی، با تکیه بر رویکرد جرم
های شمال کشور عمومیت داشته و به عنوان الگوهای فرهنگی، بهنجار  که در بین قومیت

های خشونت خانگی در  انِی نمادها و نشانهفرهنگی، مع اند. با کمک گرفتن از مترجم بین شده
رواب  افراد و تحلیل فراوانی هر شکل از خشونت در چند شهر مورد مطالعه، شناسایی و 
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نگاری و  های قوم فرهنگی با درنظر گرفتن ظرفیت شناسی گشایی شدند. رویکرد جرم رمز
شده، تا حد زیادی حجم  های اغراق نمایی یا همسانسازی دور از بزرگ شناسی فرهنگی، به مردم

 واقعی خشونت علیه زنان را در این پروهش نمایان ساخت.
هایافته
ها حاکی از آن است که  به جهت تسل  همه جانبة فرهنگ بر زندگی افراد، خشونت  یافته 

در بستر فرهنگ رخ داده و برخی رفتارهایی که بر اساس معیارهای حداقلی، خشونت محسوب 
 جامعه و قربانیان، خشونت تلقی نمی گردند. می شوند، از طرف 

گیرینتیجه
شان،  های گیار و قراردادهای قومیتی های کالمی، آئین افراد در اعمال روزانه، کلیشه

اند و برای اصالح شرای ، هیچ اجبار یا قانونی قادر به  هنجارمندی این اعمال را بازتولید کرده
مدت، زیربنای فرهنگی هر منطقه  فرهنگی بلندهای  که با سیاست حیف آن نیست، مگر آن

 اصالح شود.
 شناسی فرهنگی، نمادشناسی، فرهنگ. خشونت خانگی، زنان، جرمکلیدواژگان: 

تبیینکاهشآسیبهایاجتماعیبارویکردنقشیابیوالدینوآموزشوپرورش

 1محمد قدرتی


مقدمه
ي از آسیب هاي اجتمذاعي در هر اند. پیشگیر هاي اجتماعي، قابل درمان و پیشگیري آسیب 

اي موکول به شناخت علمي ویرگي ها و قانون مندي هاي حاکم بر تحول آسیب ها در  جامعه
آن جامعه و به کارگیري یافته هاي علمي در فرایند برنامه ریزي هاي اجتماعی است آمارها در 

 16در سنین  %11/ 6ایران نشان دهنده آن هستند که بیشترین موارد بی مباالتی جنسی 
سال بوده واالترین نسبت 616/ میانگین سن شروع سیگار در ایران .دهند سالگی رخ می11تا

سالگی مصرف را آغاز کرده اند کنترل پییری 11تا 17( در فاصله 7/41معتاد کشور )
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های نظری  ای برای پاسخ به پرسش هارادرهرجامعه ت علمی آنخهای اجتماعی شنا آسیب
های کوتاه وبلندمدت  ریزی های علمی تولیدشده دربرنامه یافته و ها ایده ی ازوعملی وکاربرد

 ها پیدایش آن گسترش و های اجتماعی درمان یاپیشگیری از آسیب ی صحیح با برای مقابله
 ضروری وپراهمیت می سازد

روش
ست با روش تحلیلی اسنادی به تبیین نقش والدین ونقش آموزش وپرورش درکاهش ا آن بر

 .یب های اجتماعی بفردازدآس
گیریهاونتیجهیافته
نتایج بیانگرآن است که عدم کار آمدي پدر و مادر می تواند منجر به پرورشفرزنذدانی مبتال  

و بیمار گردد. فرزنذد پروري وظیفه اي بسذیار سذنگین است و براي فرزند دار شدن باید 
اجتماعی و دانش الزم و امکانات  صادي شذرایطی نظیر آمادگی جسمانی، روانی، معنوي، اقت

مناسب داشت عدم آموزش صحیح به افراد جامعه از طریق خانواده و آموزش و پرورش سبب 
شود،: بسیاري از والدین نسبت به آموزش  هاي اجتماعي همچون اعتیاد مي گسترش ناهنجاري

ي از اعتیاد فرزندانشان را صحیح فرزندان خود منفعالنه عمل کرده و یا به درستي توانایي پیشگیر
نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در میان فرزنذدان خانواده هاي از  ندارند

مواد  هم گسذیخته بیشتر است. یک فرد معتاد در خانواده می تواند فرزندان و همسذر را نیز به مصذرف
و همکاري فعاالنه والدین و خانواده  ترغیب نماید. پا به کارگیري راهکارهاي پیشگیرانه بدون کمک

هاي اجتماعي ریشه اغلب  ناآشنایي کافي کودکان و نوجوانان با مهارت کبدون ش ممکن است غیر
هاي اجتماعي در  هاست؛ از این رو بررسي نقش آموزش مهارت هاي اجتماعي آن پییري آسیب

 11آموزش و پرورش،   .شدکننده با کتواند بسیار کم هاي اجتماعي در مدارس مي کاهش آسیب
از  .هاي اجتماعي است  ترین محی  که مدرسه یکي از مورد وثوق سال با افراد ارتباط دارد ضمن آن

 شان در مدرسه، با این محی  در ها نیز در زمان حضور فرزندان سوي دیگر مردم و خانواده
ها داده شود، به  العات کافي به آنآموزان در سني قرار دارند که اگر اط ارتباط هستند. بنابراین دانش 

 هاي ناشي از مواد مخدر  هاي گوناگون از جمله آسیب ندرت در سنین باالتر درگیر آسیب
 .شوند مي

 آسیب اجتماعی، موادمخدر، معلم،آموزش وپرورش خانواده، کلیدواژگان:
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مندی:نگرشزنانجداشدهنسبتبهازدواجمجددوعواملپرهیزیابهره
یاقتصادیتاثیرگذاربرآناجتماع

7شهرهمجمع

 مقدمه
آمارها حاکی از افزایش شمار و میزان طالق در جامعه ایران در سال های اخیر بوده است. 
همچنین آمار بی همسری به خاطر طالق به تفکیک جنا و سن نشان می دهد که زنان 

و این نسبت در گروه های  کنند کمتر از مرداِن جداشده است جداشده ای که دوباره ازدواج می
(. این در حالی است که در 1311برابر می رسد )مرکز آمار،  101سال به باال به  30سنی 

جامعه ایران، یکی از اهداف زندگی زناشویی شیوه انحصاری و یا غالب بهنجار برای ارضای 
ادگی بوده نیازهای عاطفی و جنسی، بعالوه بهره مندی از حمایت های الزم اجتماعی و خانو

 است.
پرسشی که این مقاله به آن می پردازد این است که زنان جداشده چه تصوری از ازدواج 
مجدد دارند. آیا برای ازدواج دوباره آنان موانعی وجود دارد یا خود آنان عالقه ای به ازدواج دوباره 

جتماعی به خصوص های مختلف ا ندارند؟ آیا گرایش به ازدواج  مجدد زنان و موانع آن در گروه
ها و دالیل این تفاوت جنسیتی  زناِن دارای پایگاه های مختلف اجتماعی متفاوت است؟ علت

در ازدواج مجدد چیست؟ آیا زنان بر اساس یک رویکرد فمنیستی تمایلی به این امر ندارند، و 
رای  جدایی را نوعی رهایی از دشواری های زندگی زناشویی می دانند و حاضر به ورود به ش

دشوار و وابستگی آور نیستند؟ یا فشارهای هنجاری مبنی بر مجرد ماندن و پرهیز جنسی برای 
زنان )بر عکا مردان( و ترجیحات مردان در همسرگزینی )تمایل به ازدواج با دوشیزگان( 

 احتمال ازدواج دوباره زنان جداشده را پایین می آورد؟ 
روش

ها از طریق اطالعاتی که از طریق مطالعه کیفی و با  در این مقاله تالش می شود این پرسش
استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شده پاسخ داده شود. به این منظور با مراجعه 

مراکز بهزیستی در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی شهر تهران با زنان جداشده یا در  3به 
داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده  معرض جدایی مصاحبه هایی صورت گرفته است.

 بررسی میشود.( grounded theory)محور
                                                                                                               

    sh.majma@gmail.comکارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء: .1
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هایافته
های مقدماتی نشان میدهد که علت های عاطفی)شکست در ازدواج قبلی( و داشتن  یافته

اقتصادی خانواده، اشتغال و درآمد زنان ذ  فرزند، شرای  اقتصادی اجتماعی مثل پایگاه اجتماعی
 ه، در گرایش آنان به ازدواج مجدد پا از جدایی مؤثر است. جداشد
گیرینتیجه

توان گفت با توجه به نظام ارزش و هنجاری غالب در جامعه ایران، در شرایطی که نیاز و  می
حمایت های اقتصادی و اجتماعی موضوعیت نداشته باشد، اغلب زنان جداشده، تجرد و پرهیز 

 ا بر ازدواج دوباره و ارضای نیازهای بیولوژیک ترجیح میدهند.از بهره مندی عاطفی و جنسی ر
 اقتصادی، نیاز جنسی، پرهیز جنسیذ  ازدواج مجدد، طالق، پایگاه اجتماعیکلید واژگان: 

مدلساختاریرابطهسرمایهفرهنگیوخشونتخانگیعلیهزنان

2،حسنفالح7سیدعلیرضاافشانی

مقدمه
اي از ترین جرائم اجتماعي و جلوهمعضل جامعه و از رایجک ی خشونت علیه زنان، به عنوان

هاي اجتماعي بذه ها، طبقات و گروهاقتدار مردساالري در جهان امروز است؛ که در تمام ملیت
خورد. خشونت خانگی از موضوعات مهمی است که از گیشته همواره وجود داشته چشم مي

ین و صاحبنظران قرار گرفته است. پروهش حاضر با های اخیر، مورد توجه محقق است ولی در دهه
 .هدف تعیین رابطه سرمایه فرهنگی با خشونت خانگی در بین زنان شهر اصفهان انجام شده است

روش
روش تحقیق در رویکرد کمی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 

ها با شیوه نفر از آن 313مول کوکران، شود که مبتنی بر فرشامل زنان متأهل شهر اصفهان می
اعتبار بود که  ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه گیری خوشه نمونه

ها به کمک  آن به شیوه محتوایی پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ، محرز گردید. داده
 تحلیل شدند. Amosو  SPSSافزارهای آماری  نرم

                                                                                                               

 afshanialireza@yazd.ac.ir  شناس، دانشگاه یزد )نویسنده مسئول( دکتر جامعه . 1
             دشناسی دانشگاه یز کارشناس ارشد جمعیت. 2
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هاهیافت
تر از میانگین نظری است. سرمایه  ها نشان داد خشونت خانگی علیه زنان پایین تحلیل داده 

تر از متوس  نظری داشت. بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با خشونت  فرهنگی نیز میانگینی پایین
 داری وجود داشت. تحلیل مدل معادله ساختاری نشان خانگی و ابعاد آن رابطه معکوس و معنی

 کند. درصد از تغییرات خشونت خانگی را تبیین می 17داد سرمایه فرهنگی 
گیرینتیجه

گردد  نتایج پروهش همسو با چارچوب نظری پروهش بود، از این رو مشخ  می 
تمهیدات الزم در راستای افزایش سرمایه فرهنگی گام مهمی در جهت کاهش خشونت خانگی 

 ها و اقدامات الزم در این زمینه اتخاذ شود. استعلیه زنان خواهد بود و ضروری است سی
 سرمایه فرهنگی، خشونت علیه زنان، خانواده، معادالت ساختاری، اصفهان: کلید واژگان

میزانکنترلاجتماعیبرثیرأشناختیتبررسیجامعه
میزانگرایشبهبیوفاییزناشویی

2،حوریهنورانیانامیری7محمداسماعیلریاحی

مقدمه
ای  ترین مسایل اجتماعی جوامع امروزی، پدیده وفایی زناشویی، به عنوان یکی از مهم بی

های مختلف، نشان  گردد. نتایج پروهش سرعت در حال رشد در ایران نیز محسوب می به
ی و یا حتی تصور ارتکاب آن از سوی همسر، یکی از ی وفایی زناشو دهد که ارتکاب بی می

رسد شناسایی  ر کشورهای گوناگون بوده است. از این رو، به نظر میترین دالیل طالق د عمده
ای برای  تواند مقدمه شایع، می شناسی این پدیده پنهان اما نسبتاً  میزان شیوع و نیز علت

سیاستگیاری جهت کاهش و کنترل آن محسوب شود. پروهش حاضر با هدف بررسی 
وفایی زناشویی انجام شده  ن گرایش به بیشناختی تاثیر میزان کنترل اجتماعی بر میزا جامعه

                                                                                                               

 m.riahi@umz.ac.ir–. دکتر جامعه شناس، دانشگاه مازندران 1
 . کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران2
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است. بدین منظور و برای فهم اثرات پیوندها و کنترل اجتماعی بر گرایش افراد به این پدیده،  
 نظریه کنترل اجتماعی هیرشی مورد استفاده قرار گرفته است.

روش
سش نامه انجام شده و ابزار گردآوری داده ها، پر 11تحقیق حاضر با روش پیمایش در سال 

ساله ساکن  18-60همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری، تمامی مردان و زنان متأهل 
مرد( به روش نمونه  88زن و  114نفر ) 141شهر بابلسر بوده است که از بین آنان، در مجموع 

 گیری هدفمند انتخاب شدند. 
هایافته
زان گرایش به بی وفایی زناشویی، نتایج توصیفی این تحقیق نشان می دهد که به لحاظ می 

درصد به میزان خیلی کم گرایش نسبت به  1707درصد پاسخگویان به میزان کم و  3107
درصد از آنان  10وفایی زناشویی را گزارش کرده اند. این در حالی است که در حالی که  بی

میزان بر حسب جنا، وفایی زناشویی داشته اند. مقایسه این  گرایش زیاد و یا خیلی زیاد به بی
دهد که در مجموع، مردان نسبت به زنان، گرایش بیشتری به بی وفایی زناشویی گزارش  نشان می

دهد که متغیرهای دلبستگی، تعهد، و باور با  اند. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان می کرده
الی است که بر وفایی زناشویی رابطه معکوس و معناداری داشته اند. این در ح گرایش به بی

اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی، متغیرهای میزان دلبستگی )با بتای معادل 
بینی  (، بیشترین قدرت برای پیش-00118(، و پا از آن متغیر میزان باور و اعتقاد )-00176

به بی  بینی نمود که گرایش توان پیش وفایی زناشویی را داشته اند. لیا می میزان گرایش به بی
هل کمتر است که دلبستگی بیشتری نسبت به أوفایی زناشویی در بین آن دسته از مردان و زنان مت

های میهبی و اصول اخالقی جامعه  خانواده، دوستان و اطرافیان و کشورشان داشته و نیز ارزش
 اند.  را پییرفته و باور داشته

گیرینتیجه
گیار دلبستگی به شبکه رواب  و پیوندهای اجتماعی  یرثأکید بر نقش مهم و تأاین یافته ها با ت

وفایی  قوی، در کنار قدرِت باورها و اعتقادات میهبی، معنوی، و اخالقی در کاهش بی
اجتماعی  –فرهنگی های سیاستی مهمی برای سیاستگیاران تواند حاوی داللت زناشویی، می

و نظام مند، نسبت به تقویت و  کشور باشد تا با طراحی و اجرای راهبردهای سازمان یافته
تحکیم پیوندها و شبکه های رواب  اجتماعی صمیمی و نیز مبانی میهبی، معنوی و اخالقی 

 ریزی نمایند تا از گرایش آنان به ارتکاب بی وفایی زناشویی کاسته اعضای جامعه برنامه
 .گردد 
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 گی، تعهد، باور.وفایی زناشویی، کنترل اجتماعی، دلبست گرایش به بیکلید واژگان: 

یتعهد،خیانتوروابطفرازناشوییدوگانههایهمسران،فانتزی
)موردمطالعهزوجینشهراصفهان(

9،اعظمجابرمرادی9،پریعطایی7مرجانزرندی

مقدمه
 اهمیت است، جریان در  درجوامع  روزها این که تغییراتی اندیشمندان عقیده دارند در میان 
 عاطفی، حیات جنسی در رواب  شخصی، در زندگی که نیست اتفاقاتی اندازه به کدام هیچ

دهد رواب  فرا  های آسیب شناسانه نشان می است. بررسی وقوع حال در خانواده و ازدواج
های بسیاری را درگیر خود نموده است.  زناشویی  به عنوان یکی از مسائلی است که خانواده

رواب  فرا زناشویی انجام   کننده امل زمینه ساز و مستعدمطالعات بسیاری برای شناسایی عو
های انسانی را متأثر از تعینات اجتماعی بیرونی دانسته و بعضا  که عموما سوژه  پییرفته است

گیرند. درهمین راستا،  ها را نادیده می های درونی و ابعاد ناخودآگاه هستی وجودی سوژه انگیزه
فرض قرار دادن ابعاد درونی و ناخودآگاه  به نقش  با پیشهدف از پروهش حاضر بر آن است  

بفردازد. بدین منظور،  یفانتزی های همسران در تعریف تعهد و خیانت و رواب  فرا زناشوی
 برگرفته شده است.  یاز نظریات لکان و فروید به عنوان ابزار مفهوم یمفهوم فانتز

روش
تخاذ رویکرد کیفی ،به روش تحلیل روایت به در این مطالعه با نگاهی تفسیرگرایانه و با ا

پرداخته شده   1316در رواب  فرازناشویی همسران شهر اصفهان سال  یواکاوی نقش فانتز
گیری نظری و هدفمند  اند به روش نمونه نفر از افرادی که تجربه تأهل را داشته 30است. تعداد 

 ساختار یافته جمع آوری شده  هانتخاب و  اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیم
 است. 

                                                                                                               

  m.zarandi7039@gmail.comدانشگاه آزاد اصفهان  شناس، دکتر جامعه. نویسنده ی مسئول 1
 ، پردیا دانشگاه فرهنگیان اصفهان  شناس دکتر جامعه. 2
   کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه شهرکرد. 3
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هایافته
 هسذتند بنذدي دسذته قابل وقوع رواب  فرازناشویی در فانتزی دو نوع که دهد مي نشان نتایج  

ی  نیافتذه  تحقق های ازفانتزي های ناشي های جنسی. که آسیب فانتزی. 1فانتزی های عشقی و . 1
 ایجذاد   خذود بذراي فذانتزي هذایی ها د سوژهبه این گونه برساخته می شون عشق و رواب  جنسی

آن را  انذد و مردان عناصر فانتزی  همسر را نادیده گرفته یکی از زوجین معموالً  آن در کرده اند که
اند و یکی از زوجین با گرفتن میل به دیگری بیرون از رابطه به صذورت ناخودآگذاه بذه  ویران کرده

هذای  های جامعه فذانتزی ها و ممنوعیت گسترش رسانه از سوی دیگر با پردازد. تخریب رابطه می
نیافته و موجب می گذردد همسذران تعریفذی منعطذف از تعهذد و  جنسی در رواب  زوجین تحقق

 .خیانت ارائه داده و به رواب  فرازناشویی اقدام نمایند
گیرینتیجه

کند لذیا  مي نهانپ بزرگ دیگري یا در خود را شکافي که است اي پدیده جایی که فانتزي از آن
های ناشذی  تواند در کاهش آسیب ها در بازاندیشی مداوم وضعیت زندگی خود  می آموزش سوژه

 ها در رواب  زوجین مؤثر واقع شود. از شکست فانتزی
   اندیشی، رواب  فرازناشویی. فانتزی عشق، فانتزی جنسی، تحلیل روایت، باز :کلید واژگان

دواجسفید(درمیاندانشجویانآیندهپژوهیپدیدههمخانگی)از
باروشسناریونگاری

2،نرگسشجاعی7فردینمنصوری

مقدمه
 و تهذران شذهر در اخیذر سال چند طول در هم خانگی که می دهد نشان مطالعات و شواهد

 شکل گیذری و گسترش حال در خصوص در میان دانشجویان کشور به بزرگ از شهرهای برخی
 از خاصی اقشار بین در و افراد، خصوصی در حوزه بیشتر آن نمودهای که جایی آن از ولی است،

                                                                                                               

  نویسنده مسئول(. گیاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی تهران) دانشجوی دکتری سیاست.  1
FARDINMANSORI@GMAIL.COM 

 .گیاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی دکتری سیاست.  2
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 بذین در تنهذا و اسذت نگرفته محققین قرار و جامعه شناسان توجه مورد چندان می باشد؛ جامعه
 ایذن بذه توجذه عدم .است شده مطرح ژورنالیستی و غیرمنسجم شکلی به هم آن روزنامه نگاران

باشذد.  مذی آن تذر بذودن زا آسذیب چه هر و زیرپوستی سترشگ منزله به اجتماعی، جدید واقعیت
بنابراین یک مطالعه روندی از نحوه شکل گیری پدیده از گیشته و وضعیت موجذود و در نهایذت 

 .وضعیت پدیده در آینده ضرورت می یابد
روش

نگاری است. سناریو مبتنی روایتی از آینذده هذای  روش تحقیق حاضر روش سناریو
بناک را بصذورتی  دیدهممکن در مورد پ های مورد مطالعه است که رابطه متغیرهای آشو

دارد. نکته اساسی در سذناریونگاری  همگن و منسجم و البته جیاب و خالقانه بیان می
ی و  آن است که ارزش سناریوها به دقیق بودن آنها نیست، بلکه به برقذراری رابطذه عّلذ

آورد. در  نش نسبت به آینده را پدید میمعلولی منطقی بین متغیرها و رخدادهاست که بی
برای شناسایی پیشران های کلیدی و تنظیمی  MIC MACتحقیق حاضر از سه نرم افزار 

برای طراحی سناریوهای پیش رو استفاده شده است. ودر نهایت از  Scenario Wizardو 
ه جهت ارزیابی سناریوها، اقدامات وسیاست هذا پرداختذه شذد MULTIPOLنرم افزار 

است. ونکته مهم این که منطقی که در پا هر کدام از نرم افزار های مطرح شده فذوق 
 قرار دارد یک منطق خبرگی می باشد.

هایافته
ترین پیشران های کلیدی پدیده هم خانگی از طریذق  در تحقیق حاضر در ابتدا مهم

یانی که تجربه هم خانگی را داشته و همچنین مصاحبه ب ا تعدادی از مصاحبه با دانشجو
کارشناسان استخراج شده است. در نهایت ده پیشران کلیدی استخراج شذده و بعذد از 

تأثیرگذیاری و تذأثیر پذییری هذر کذدام از  میذزان   (MIC MAC)افزار  آنکه از طریق نرم
پیشران ها مشخ  شد سه پیشران کلیدی و تنظیمی )مشکالت جنسی، پیدایش ارزش 

ه دست آمد که وارد چرخه سناریونگاری تحقیق حاضذر های جدید و افزایش طالق( ب
افذزار  شده و در نهایت در یک فرایند خبرگی دیگر و با نظر خبرگان و  با استفاده از نذرم

(Scenario Wizard)  دو سناریوی اصلی و قوی به دست آمده که یک سناریو بذه عنذوان
ش ارزش هذای جدیذد، سناریوی بحران نام نهاده شده که در آن مذا بذا وضذعیت پیذدای

ایم. وسناریوی دیگر به عنوان سناریوی  افزایش طالق، و افزایش مشکالت جنسی مواجه
ثبات نام نهاده شده که در آن با وضعیت کم رنگ تر شدن ارزش های جدید،کم ترشدن 
مشکالت جنسی و متعاقب آن کاهش طالق مواجه هستیم . در مرحله بعدی از طریذق 

، ارزیذابی سذناریوهای سذاخته شذده قبلذی، براسذاس تجزیذه  (MULTIPOL)نرم افزار
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هذا و  مشذی شود و از ارزیابی اقدامات در برابر خذ  وتحلیل های چند معیاره انجام می
کنذد.  چشذم انذداز زمذانی تحقیذق  ها در برابر سناریوها استفاده می مشی ارزیابی خ 

 .باشد ساله آینده می 1حاضر نیز 
گیرینتیجه

بذا دو سذناریو کذه یکذی  هذم خذانگیافته های تحقیق در زمینه پدیذده با توجه به ی
ایم. بنابراین با توجذه بذه  کننده شرای  بحرانی و یکی نیز شرای  ثبات است، مواجه بیان

هر دو شرای  باید تحلیل گران و سیاستگیاران حوزه خانواده وسایر حوزه های مربوطه 
ها وراهبردهای هر کذدام از  مشی شده خ بینی  پیش  در مورد هر دو وضعیت احتمالی 

  .ها را طراحی کنند وضعیت
 آینده پروهی، هم خانگی،ازدواج سفید، دانشجو، سناریونگاری، راهبرد.  کلید واژگان:

نشینوتلهخشونتدرخانوادهزنانحاشیه
)موردمطالعه:شهرکرمانشاه(

9اسه،علیای2اصغراسماعیلزاده،علی7ساجدهواعظزاده
 

مقدمه
با گسترش نواحی حاشیه نشین در کالن شهرها و اهمیت یافتن بحذث توسذعه پایذدار 
موضذذوع نقذذش و جایگذذاه زنذذان در جامعذذه امذذروز بذذه یکذذی از موضذذوعات مهذذم حذذوزه 

گیاری اجتماعی تبدیل شده است. شهرنشینی فزاینده و در پی آن گسترش مناطق  سیاست
جمعیت شهرها در این منذاطق چذالش مهمذی در نشینی و تجمع بخش عظیمی از  حاشیه

های اجتمذاعی در ایذن  مسیر توسعه پایدار شهری ایجاد نموده است. تنوع و گستره آسیب
عنوان کذارگزار را  دیده و هذم بذه عنوان آسذیب مناطق ضرورت توجه به نقذش زنذان هذم بذه

 . ازپیش ضروری ساخته است بیش
 

                                                                                                               

 sawaez@yahoo.comشناسی، سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه، ایمیل  شجوی دکتری جامعه. دان1
 شناسی، جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی  دانشجوی دکتری جامعه .2
 شناسی، دانشگاه شیراز  . دانشجوی دکتری جامعه3
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روش
شده، چهار منطقذه شذهر کرمانشذاه شذامل دو منطقذه  انجامدر این مطالعه که به روش پیمایشی 

ای بذه نذام مسذکن و الهیذه ازنظذر  آباد و دو منطقه غیر حاشذیه های جعفرآباد و دولت ای به نام حاشیه
انذد.  ارتکاب جوانان آن به انواع رفتارهای خشونت آمیز و متغیرهای زمینه ای مذورد مقایسذه قرارگرفته

زنجیره عواملی بوده است که به تشکیل تله خشونت در این مناطق منجذر هدف از مطالعه، شناسایی 
شذده اسذت. جامعذه آمذاری  طور ویذره بررسی می شود. در این میان نقش زنان در درون خانواده بذه

نفر  384دهند که از میان آنان  ساله ساکن در این چهار ناحیه تشکیل می 11تا  11پروهش را جوانان 
 . اند شده ای انتخاب ای چندمرحله به روش تصادفی خوشه

هایافته
نشین بیشتر اسذت.  بر اساس نتایج پروهش، خشونت فیزیکی در بین جوانان حاشیه

تر دارای تجربه خشونت بیشتری از سوی والدین خود در کودکی هستند اما  پسران خشن
دیگر، دختذذران خذذانواده  عبارت خشذذونت آنذذان بیشذذتر متوجذذه خواهرانشذذان اسذذت. بذذه

 کنندگان اصلی خشونت برادران خود هستند.  دریافت
گیرینتیجه

ید آن است که تله خشونت در خذانواده از نحذوه رفتذار مذادران بذا  نتایج پروهش مؤ
شود. زنان در قالب نقش تربیتی خود در پرورش فرزنذدان خشذن  فرزندان خود آغاز می

 زنان خانواده است.نقش دارند اما خشونت به وجود آمده گریبان گیر نسل بعدی 
 نشینی فیزیکی، حاشیه زنان، خانواده، تله خشونت، خشونت فیزیکی، خشونت غیر کلید واژگان:

کیفیتبازتشکیلخانوادهپسازطالقدرایران

2،فردینعلیپور1عباسعلییزدانی
مقدمه

ترین قراردادهای اجتماعی جوامع بشری محسوب می شود. اما  ازدواج یکی از مهم
هی به دالیل مختلف از جمله طالق، امکان پایداری ازدواج فراهم نیست و خانواده گا

                                                                                                               

 bbasayazdani@gmail.comسئول: . دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نویسنده م 1
 دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.  2
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طذور معنذاداری رو بذه صذعود  هفراوانی طالق در کشورهای مختلف ب شود. گسسته می
به دلیل جذوانی جمعیذت و عذدد  است. نرخ طالق در ایران در مقیاس جهانی احتماالً 

هذا بذه تجذرد دائذم  است. برخذی از طذالق ها در این سن در حد متوس  باالتر ازدواج
 انجامد اما طبیعتًا انتخاب بخشی از این جمعیت ازدواج مجدد خواهد بود.  می

روش
های انجام شده نقاط منفی و مثبت ازدواج مجدد پا  در این مطالعه با مرور پروهش

 از طالق و نکات مغفول مانده آن در خانواده های ایرانی بررسی می شود.
هایافته

تواند مشکالت زیادي را اعم از جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصذادی  جدایي می
چذه زنذدگي  دهذد، چنان هذا نشذان مذی دهد. اّما پذروهش بر سر راه افراد جداشده قرار 

یي جدیدي با کیفیت مناسب آغاز شود، تا حدودي شرای  زندگي افذراد یاد شذده  زناشو
را نسبت به دوران بحرانی قبل از جدایی مسذاعدتر تواند شرای   تغییر خواهد کرد و می

های فراوان )جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، ...(  کند. تجرد بعد از طالق آسیب
تواند مفید باشد اما زنان و مردانی که پذا از طذالق،  به دنبال دارد و ازدواج مجدد می

ام خاطرات زندگی ازدواج مجدد می کنند هم در معرض خطرهایی هستند. ازجمله: دو
مشترک قبلی و گاهی عیاب وجدان، ورود ارتباطذات بذاقی مانذده از زنذدگی قبلذی بذه 

هذای غیرآشذکار امذا  چنذین چذالش های خانواده درهم تنیده، هم ، چالش زندگی جدید
های مکرر( به دلیل ترس از طذالق  آوری مثل: پایان غیررسمی )با متارکه یا غیبت زیان

و سوءظن ادامه ارتباط با « طالق مکرر»کیفیت از بیم انگ  بی زندگی« تحمل»مجدد، 
 شریک قبلی ممکن است وجود داشته باشد..

گیرینتیجه
هذا و  انذد و سیاسذت نتایج مطالعات مختلف، ازدواج مجدد را مفید ارزیذابی کذرده

یق می کنند. بذا وجذود ایذن، موانذع متنذوعی  قوانین ایران هم بازتشکیل خانواده را تشو
های مطلقه به ازدواج مجذدد یذا  هنگی، اقتصادی یا اجتماعی( برای عدم اقبال زوج)فر

یک زندگی خانوادگی با کیفیت وجود دارد. پذروهش پیرامذون ایذن موضذوع و بررسذی 
که افراد دارای این تجربه چه وضعیتی دارند جدی پنداشته نشده اسذت. از کیفیذت  این

درستی در دست نیست. در صورتی که وقوع  های بازتشکیل شده در ایران اطالع زندگی
هذای فذراوان اجتمذاعی و عذدم  موارد باال و وجود کیفیت پایین رابطه می تواند آسذیب

 آمیز را به دنبال داشته باشد. برخورداری از حق زندگی باثبات و رضایت
 زندگیهای اجتماعی، کیفیت  بازتشکیل خانواده، ازدواج مجدد پا از طالق، آسیب کلیدواژگان:
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بررسیرابطهبینتعارضاتوالدفرزندیباگرایشبهرابطهباجنسمخالف

2،افسانهرفیعی7کیوانشکری
مقدمه

دوستی و معاشرت با جنا مخالف در قبل از ازدواج،پدیذده ای اسذت کذه در بذین 
ای کذه در  نوجوانان و جوانان ایرانی با سرعت باور نکردنی رو به افزایش است به گونذه

ور ما در حال تبدیل شدن به یک امر عرفی و هنجاری می باشد .این تحقیق با عنوان کش
ی بین تعارضات والد فرزندی و گرایش  به دوستی و معاشذرت بذا جذنا  بررسی رابطه

فرزنذدی و گذرایش بذه ذذ  مخالف به دنبال این است بداند که بین میزان تعارضات والد
 ود دارد؟ای وج رابطه با جنا مخالف چه رابطه

روش
این پروهش بذه صذورت پیمایشذی و بذا ابذزار پرسشذنامه در بذین دختذران و پسذران 

که هم اکنون بذا والدینشذان  1331 ذ1336های شهر تهران در سال تحصیلی  دبیرستان
 477کردند انجام شد و حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمذول کذوکران  زندگی می

ای از نذواحی آمذوزش و  ای مرحلذه گیذری خوشذه ونذهصذورت نمه نفرمحاسبه شد که ب
فرزنذد از ذ  پرورش تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش تعارضذات والذد

اشذتراس  و بذرای سذنجش میذزان گذرایش بذه جذنا  CTمقیاس تاکتیک های تعارض 
 مخالف از مقیاس بررسي نگرش و گرایش به ارتباط قبل ازازدواج استفاده شد.

هایافته
ها نیز با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه)گام به گام(   داده

نوجوان و گرایش به جنا مخاف  ذها نشان داد که بین تعارض والد تحلیل شدند. یافته
نوجوان و گرایش بذه ذ های تعارض والد رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤّلفه

ز رابطۀ معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسذیون رابطه با جنا مخالف نی
توانذد ارتبذاط بذا جذنا مخذالف را  نوجذوان میذ  والذد های تعذارض گام به گام مؤّلفه

گرایش به ارتباط با   تر شود، نوجوان بیشذ  والد بینی کند. بنابراین، هر چه تعارض پیش
 شود. تر می جنا مخاف  نوجوانان بیش

 
                                                                                                               

 shokrikeyvan69@gmail.com  کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، نویسنده مسئول .1
 دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی. 2
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گیرینتیجه
های آموزشی بذرای والذدین و  توان با برگزاری دورهبر اساس نتایج مطالعه حاضر می

هایی جهت تعامل بهتر با فرزندان و نظارت مناسب، گامی مؤثر در جهت  ارائه راهکار
 کاهش نگرش افراد به جنا مخالف برداشت. 

 تعارضات والد فرزند، نوجوانان، گرایش به جنا مخالف کلید واژگان:

 هزیستهکودکانازخشونتخانوادگی:یکمطالعهکیفیتجرب

2جعفرزلفعلیفام7زهراصمدنژادآذر
 

 مقدمه
دهنذده و غیذر قابذل انکذار در دنیذای امذروز اسذت،  خشونت خذانگی واقعیتذی آزار

ی خاصی نیست، بلکه اکنذون همذه ی  های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه خشونت
تلف با آن دست به گریباننذد. خشذونت خذانگی کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مخ

پیوندد و عمیقًا میان افذرادی  خشونتی است که در محی  خصوصی خانواده به وقوع می
. دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند رخ می

را در مذورد  ها هدف این تحقیق این بود که تجربه زیسته خود کودکان و نظرات خود آن
سذایر  احیانذاً  ها در خانواده از سوی پدر یا مادر یذا خذواهرو بذرادر و خشونتی که بر آن

  هذا کننذد را از زبذان خذود آن بستگانی که به نوعی در زنذدگی کذودک نقذش بذازی مذی
یم.  بشنو
روش

روش تحقیق این پروهش روش کیفی می باشد . که با استفاده از تکنیذک مصذاحبه 
سذاله  12تذا  5نفذر از کودکذان  15گیری هدفمنذد بذا  استفاده از روش نمونهعمیق و با 

 مصاحبه انجام گرفت است. 
 

                                                                                                               

  samadnezhad@yahoo.comی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز. نویسنده مسئول . کارشناس ارشد روانشناسی بالین1

  تهران ، دانشگاه پیام نور. دکتر جامعه شناسی 2
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هایافته
نتایج این تحقیق نشان می دهد کذه تجربذه زیسذته کودکذان از خشذونت خذانگی را 

بنذدی کذرد: اول  انذد طبقذه ها تجربذه کذرده توان در سه  نوع از انواع خشونتی که آن می
کننذده در تحقیذق بذه  : آشکارترین شکل خشونتی که کودکان مشارکتخشونت جسمی

 توجهی.  وقوع ان اذعان دارند. دوم خشونت روانی و عاطفی و سوم غفلت و بی
گیریجهینت

هایی تاریک از تجربه زیسذته کودکذان را در  ای چون خشونت خانگی، بخش پدیده 
آسیبی جدی در درستی دریافت  ها، گیارند که نادیده گرفتن آن خانواده را به نمایش می

یری  ، دیگذر نمی کنذد. در چنذین شذرایطی ما از روابذ  خذانوادگی وارد می تذوان تصذو
کاست از خانواده نشان داد. سرکوب فردیت افراد و دست کم گرفتن  و کم یکدست و بی

عواطف آنان از طریق اعمال انواع خشونت بر علیه کودکان نهاد خذانواده را بذا مسذایل 
 ناقشه برانگیزه مواجهه کرده است. م

 روش کیفی. تجربه زیسته، کودکان، خشونت خانوادگی، خشونت، :کلید واژگان

تحلیلماهیتطالقتوافقیدرنظامحقوقخانوادهایران

7سیدمهدیکاظمی
 

رسمیت شناخته شده است و مصداق  توافق زوجین بر طالق اگرچه در حقوق اسالم به
بذرای « طذالق تذوافقی»ن خلع و مبارات دانست، اما استعمال عنذوان توا بارز آن را می

گذیار نسذبت بذه  نخستین بار در قوانین حمایت خانواده ایذران و موضذع سذکوت قانون
نذوع   حکومت یا عدم حکومت قواعد خلع بر آن، تردیذدهایی را پیرامذون ماهیذت ایذن

یسندگان ایجاد کرده است؛ به  طالق خی از آنها با توجه به عذدم نحوی که بر در میان نو
گیار مبنی بر لزوم احراز کراهت و حتی بیل حقوق مالی توسذ  زوجذه،  تصریح قانون

ای دیگر، الجرم آن را منطبق با یکذی  اند و پاره طالق توافقی را تأسیا جدیدی پنداشته
و بر ایذن اسذاس، وجذود کراهذت در زوجذه را شذرط   از عناوین خلع یا مبارات دانسته

                                                                                                               

 seyedbox@gmail.com کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی. 1
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کیذد بذر احذراز عنصذر  های توافقی تلقی کرده طالقصحت  اند. پذروهش حاضذر بذا تأ
شود و تطبیذق  به واکاوی آنچه در نظام حقوقی ایران طالق توافقی نامیده می« کراهت»

های مبتنی بر توافق در فقه امامیه پرداخته است و به این نتیجه دسذت  آن با انواع طالق
خصوص طالق،  ن حقوق ایران، اسباب انحالل نکاح بهیافته که در فقه امامیه و به تبع آ

نیاز به توقیف شارع دارد و در واقع در مسأله طالق با یک حصر اعتباری مواجه هستیم. 
توانذد خذارج از عنذاوین خلذع، مبذارات و طذالق  از این رو، عنوان طالق تذوافقی نمی

از نظر  1311ه مصوب رسد قانون حمایت خانواد نظر می عوض باشد که در این بین به به
داند. بر این اساس احراز کراهت  عوض را صحیح می ای پیروی نموده که طالق به فقهی

زوجه توس  دادگاه را الزم ندانسته و همچنین عذدم حضذور زوج بذرای اجذرای صذیغه 
طالق در فرضی که زوجه وکالت بالعزل در اجرای صیغه نداشته باشد را موجب بطالن 

 سازش دانسته است.گواهی عدم امکان 
 عوض. طالق، طالق توافقی، خلع، مبارات، طالق به واژگان کلیدی:

 بازنماییعواملطالقدرمطبوعاتایران؛
1921موردمطالعه:صفحاتاجتماعیروزنامهایراندرسال

 2،علیسلیمانی7هادیغیاثی
 مقدمه

این پدیذده داراي گیرد. طالق در جامعه ایرانی تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می
اضالعي به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انساني است. نخست طالق یذک پدیذده 

، بستگان  ، دوسذذتان تنها دو انسذذان، بلکه فرزندان رواني است، زیرا به تعادل رواني نذه
اي اقتصادي اسذذت؛ به این معنا که  ثانیذذا طالق پدیده .گیارد ها اثر مي و نزدیکان آن

  را به عنوان یک واحذذد اقتصذذادي بر پاي دارد و هم به ایذذن« خانواده »توانذذد  م ميه
« فقر»و به طور کلي، « مقدار درآمد خانذذواده»که یک عذامل اقذتصذذادي مانند   معنا

 شذذود.  موجب از هم گسذذیختگي خانواده مي
                                                                                                               

 hadi.ghiasi@gmail.comع،  دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق 1.
   دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع 2.

mailto:hadi.ghiasi@gmail.com
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 روش
ر طذالق در روزنامذه، از ثر دؤدر این پروهذش به منظور بررسي بازنمایي عوامذل مذ

تحلیل محتواي کذیفي یکذذي از اسذتفاده شذده اسذذت. « تحلیل محتواي کیفي»روش 
این پروهش از روش تحلیل محتوای کیفی کاربرد کذیفي تذحقیق است.  پر  هاي  تذکنیک

 با رویکردهای عرفی و هدایت شده بهره می برد.
 هایافته

ها از میذان  ه، میزان درصد فراوانی مقولذهبر اساس تحلیل محتوای کیفی هدایت شد
 مطالب روزنامه که به موضوع عوامل طالق پرداخته است به شرح زیر است:

 
 درصد فراوانی تعداد مطالب عامل طالق
 % 5/5 1 عامل دینی

 % 33 6 عامل روانشناختی
 % 61 11 عامل اجتماعی
 % 5/55 17 عامل اقتصادی

 
فی عرفی صفحات اجتماعی روزنامه ایران، از مجموع اما پا از تحلیل محتوای کی

مفهوم استخراج گردید. سفا در کدگیاری مرحله دوم  36مضمون مرتب  با طالق،  11
بندی شد. بدین ترتیب عواملی کذه در  مقوله کلی دسته 5مفهوم استخراج شده، در  35

یی شذده اسذت ثر در طالق بازنمذاؤصفحات اجتماعی روزنامه ایران به عنوان عوامل م
ذیل پنج مقوله عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامذل سیاسذتی و 

 شوند. بندی می شناختی دسته عوامل روان
 هذذای تحلیذذل محتذذوای کیفذذی بذذدین صذذورت قابذذل ارائذذه اسذذت: جذذدول خروجذذی

 
 درصد فراوانی تعداد مطالب  ثر در طالقؤعوامل م

 % 1402 5 عوامل سیاستی
 % 1101 6 شناختی روانعوامل 

 % 1101 6 عوامل اجتماعی
 % 1104 4 عوامل اقتصادی
 % 47 14 عوامل فرهنگی
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گیرینتیجه
رسذد عذاملی کذه در با توجه به جدول تحلیل محتوای کیفذی عرفذی، بذه نظذر مذی

های جامعه شناختی به شدت مورد غفلت واقع شده است یا حذداقل در جامعذه  نظریه
شناختی مذورد تاکیذد قرارگرفتذه مذوثر  تر از آنچه که در نظریات جامعهایرانی بسیار بیش

تغییر ، ثر در طالق است. عواملی چون عدم مهارت گفت و گوؤاست عوامل فرهنگی م
عذدم مهذارت ، عذدم تفذاهم و سذازش، دخالت خانواده ها، ها نسبت به گیشته دیدگاه

عذدم فرهنذگ زنذدگی ، اطیعدم سواد ارتب، عدم مهارت تعامل با همسر، زندگی کردن
یی، سالم کمرنذگ شذدن ، رواج فرهنگ غربذی، نزاع های خانوادگی، اختالفات زناشو

درصد از عوامل موثر  47فضای مجازی حدود و  عدم تفاهم خانوادگی، فرهنگ ایرانی
 دهند. در طالق را شکل می

ه نکته دیگری که قابل توجه است عدم توجه به عوامل سیاسذتی در نظریذات جامعذ
جامعه ایرانی بذا عذواملی چذون عذدم  1336شناختی است. در حال حاضر و در سال 

سذازی بذرای گسذترش فرهنذگ  کمبذود فرهنگ، عدم مشاوره، آموزش های قبل ازدواج
هذای رفذاه  کمبذود سیاسذت عدم اجرای قانون تسذهیل ازدواج جوانذان و،  زندگی سالم

 کند. اجتماعی دست و پنجه نرم می
شناختی در آمار، توجه یکسان به  شناختی و عوامل جامعه ل روانسهم مساوی عوام

هر دو رویکرد کالن در علوم اجتماعی را گوشزد می کنذد. همذان مقذدار کذه عذواملی 
خسذتگی بذیش از ، استرس، اظطراب و نگرانذی، شناختی چون عدم امنیت شغلی روان
ر هستند همان ثؤعدم رابطه جنسی مناسب م، سوءظن جنسی، عدم امنیت روانی، حد

هذا نسذبت بذه  مقدار نیز عوامل جامعه شناختی چون تغییر ساخت قذدرت در خذانواده
خشذونت ، عذدم امنیذت اجتمذاعی، تذرک زنذدگی، مشذروبات الکلذی، اعتیاد، گیشته

 ثر باشند.ؤدر طالق م توانند می
هذا اما از تفاوت آمار واقعی در متن جامعه ایرانی با آمار بازنمایی شده در روزنامذه 

نباید غافل شد. به عنوان مثال ممکذن اسذت سذهم عوامذل اقتصذادی چذون بیکذاری، 
فقذر خیلذی بذیش از آن چیذزی باشذد کذه در آمذار  عدم اشذتغال و، مشکالت معیشتی

بازنمایی شده توس  مطبوعات نشان داده شده است. چیزی که نظریات جامعه شناختی 
 دهند. نیز ما را به آن توجه می
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ل تحلیل محتوای کیفذی هذدایت شذده، سذهم عوامذل اجتمذاعی و با توجه به جدو
اقتصادی در عوامل مذوثر در طذالق افذزایش پیذدا مذی کنذد. چیذزی کذه در بازنمذایی 
مطبوعات بیشتر متعلق به عوامل فرهنگی بوده است. در واقع اگر ما بذه مذتن واقعیذت 

گی پررنگ جلذوه جامعه یا واقعیت بازنمایی شده در مطبوعات توجه کنیم عوامل فرهن
هذا بذه  شناختی غربی رجوع می کنیم و با عینذک آن کند اما وقتی به نظریات جامعه می

کننذد.  های مورد نظر می رویم عوامل اقتصادی و اجتمذاعی غلبذه پیذدا مذی سراا داده
شذناختی توجذه شذده  همچنین به عوامل جدیدی چون عوامل دینی در نظریات جامعذه

 طور مستقیم مورد توجه قرار نگرفته عات ایرانی یا نیست یا بهاست که در بازنمایی مطبو
 است.

 طالق، عوامل طالق، بازنمایی، مطبوعات، جامعه ایرانی :کلید واژگان

شناختیهمسرکشیدراهوازوکاستیهایقانوندررابطهباآنبررسیجرم

7پویهمددی
 
مقدمه

هذای مهذم و قابذل توجذه  همسرکشی  از جملذه جذرایم علیذه اشذخاص و از پیامذد
ست که دلیل مشخ  و ثابتی ندارد و هر نوع اتفاق و تغییر فرهنگی،  خانگی ا خشونت

ای  ثر باشد. جامعه امروز ما جامعهؤتواند در وقوع آن م اجتماعی، حقوقی و تربیتی می
کند زنی که تا دیذروز  ست که دوران گیار به مدرنیته را طی می با فضای سنتی و میهبی

گاه و مالکیت مرد بر تمام زوایای زندگی خود پییرفته بود، امذروزه از ح یش ناآ قوق خو
یافته تا همیشه در برابر  باشد و مرد، که سنتی پرورش خواهان استقالل و برابری خود می

زن برتر و حاکم باشد قبول استقالل زن برایش سخت و غیرقابل باور است که همین امر 

                                                                                                               

  علوم تحقیقات چهارمحال بختیاری اسالمیدانشگاه آزادشناسی  جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس.  1
Pouyeh.madadi@gmail.com  

mailto:Pouyeh.madadi@gmail.com
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توجذه، ایجذاد خشذونت در خانذه اسذت کذه در مذواردی خود از عوامذل مهذم و قابذل 
 شود. های پی در پی به قتل ختم می خشونت

روش
االتی کذه بذا ؤای و مطرح کذردن سذ در این پروهش تالش شده با روش پرسشنامه
مذرد(،  بذه  17زن و  10مجذرم ) 17متغیرهای مورد نظر ما هماهنگ باشد در میذان 

ان اهواز بفردازیم تا روشن شود که چرا در در شهرست همسرکشیعلت و عوامل بروز 
های  ای و باال بودن ازدواج فامیلی، همسرکشی، در سال شهری با بافت قومی و قبیله

 .اخیر رو فزونی نهاده است
هایافته

ای  مرد که  محکوم به قتل همسر خود بودند صحبت شد و پرسشنامه 17زن و  10با
عدم همراهی خانواده، نگاه عرف و قومیت بذه  ها تکمیل گردید و تمامی زنان توس  آن

ها، و سخت بودن روند طالق و عدم حمایت قانون از آن ها را مانعی در برابر مبارزه  آن
 دانستند. خانگی می با خشونت

گیرینتیجه
اند که: مردان خود اقدام به قتذل همسذر  در این پروهش این موارد  به دست آمده

واقع با حضور همدست و معاون اقدام به قتل شوهر خود نموده ولی زنان در بیشتر م
االت مطرح شده این است که چرا به جای قتذل، گزینذه طذالق ؤاند. یکی از س نموده

شود؟ بیشتر زنان برای طالق اقدام کرده بودند که عدم حمایت خذانواده  انتخاب نمی
 گیذری  از پذیرا از عذواملی دانسذتند کذه باعذث شذد  و قبح طذالق در خذانواده و....

ندرت قبل از قتل برای طالق اقذدام کذرده بودنذد  طالق خودداری کنند ولی مردان به
دانستند هرچند که هذم زنذان و  در واقع قتل همسر را برای حفظ آبروی خود الزم می

 دانسذتند( ابذراز پشذذیمانی  کذه آن را حذق خذود می مذردان از عملکذرد خذود )بذا ایذن
 اند. نموده

 قانون اجتماعی، آسیب خانواده، زن، خانگی، شونتخ کلیدواژگان: 
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هایکشورباموضوعتحلیلمحتویکمیوکیفیصفحهحوادثروزنامه
هایخانوادگیخشونت

7قادرباالخانی


مقدمه
های امروزین جامعه ما افزایش خشونت ها در عرصذه هذای مختلذف  ترین چالش یکی از مهم

ی خانواده بررسی شده است؛ تمرکذز بذر ایذن  اله در عرصهاجتماعی است. در مقاله حاضر این مس
عرصه به تغییرات و چالش های امروزین خانواده در ایران مربوط می شود که بسیاری از کارکردها و 

ای از مسائل  الشعاع قرار داده است. در جریان این تغییرات بخش عمده ارزش های خانواده را تحت
انباشته شده است. یکذی از ایذن مسذائل، افذزایش خشذونت در بذین اجتماعی پیرامون نهاد خانواده 

اعضای خانواده است. خشونت در خانواده تجاوز فیزیکی و غیرفیزیکی تعریف می شود که توس  
 یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر صورت می گیرد.

روش
نتشذار روزنامذه کثیراال 6در تحقیق حاضر این مساله با تمرکز بذر صذفحه حذوادث 

کشور که به شکل تصادفی انتخاب شده اند؛ بررسی شده است. این بررسی بذه شذیوه 
 تحلیل محتوی کمی و کیفی انجام گرفته است. 

هایافته
درصذد صذفحات  70دهد که در بیش از  های تحقیق در بخش کمی نشان می یافته

لی بررسی شده، مطلبی در خصوص خشونت خانوادگی چاپ شده است. رویداد اصذ
درصد باقی مانده نیز به  13درصد از این مطالب را موضوع قتل تشکیل می دهد و  17

های مالی و نیز خشونت هذای لفظذی مربذوط  مواردی چون ضرب وشتم، کالهبرداری
درصد کودکان و  1درصد پدر خانواده،  13درصد قربانیان مادر خانواده،  16شود.  می

ه قربانی خشذونت یکذی از اعضذای خذانواده درصد نیز کل اعضای خانواد 7در حدود 
دهند. تحلیذل محتذوی  درصد عامالن خشونت ها را مردان تشکیل می 1604اند.  بوده

 است. کیفی با تمرکز بر اظهارات ثبت شده عامالن به قتل همسر و یا شوهر انجام گرفته
گیرینتیجه

بنذدی  توان در دو گروه طبقه دهد که قتل های انجام گرفته را می های این بخش نشان می یافته
انذد و  صورت هدفمند و با قصد قبلی قاتل انجام گرفتذهه هایی هستند که ب کرد. گروه نخست قتل
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گروه دوم، قتل هایی هستند که در آن قتل بصورت اتفاقی و بدون قصد قبلی اتفاق افتذاده اسذت. 
گویند کذه امکذان بذرون  ی اجباری سخن مییدر گروه نخست، اغلب قاتالن از یک رابطه زناشو

رفت از آن به شیوه های مرسوم و قانونی نظیر طالق وجود نداشته است. در نتیجه قاتذل تصذمیم 
اش به این رابطه پایان دهد. قتل های اتفذاقی  گیرد تا با از میان برداشتن شریک زندگی اجباری می

اختالفذات در اثذر عوامذل ی دارند؛ ایذن یهای زناشو ریشه در اختالف اً و بدون قصد قبلی عمدت
ظن، اختالالت روانی و احساس حقارت تشدید شذده و زن  ای چون ترس از خیانت، سوء زمینه

کنذذد، ایذذن پروسذذه اغلذذب بذذا  هذذای لفظذذی و فیزیکذذی مذذی ای از خشذذونت و مذذرد را وارد پروسذذه
هذای لفظذی بذین زن و مذرد، بذه بذروز  شود، تداوم مبادله خشذونت های لفظی آغاز می خشونت

هذای فیزیکذی احتمذال بذروز  شود، بذا شذدت گذرفتن خشذونت های فیزیکی منجر می شونتخ
هذای  شود. به لحاظ نظذری اگذر زن و مذرد مهذارت شدیدترین نوع خشونت، یعنی قتل بیشتر می

ی را داشذته باشذند پذیش از ظهذور یزای زنذدگی زناشذو هذای تذنش الزم برای مواجهه با موقعیت
آمیذز را متوقذف کذرده و از بذروز  هذای خشذونت مبادلذه محذرک توانند های فیزیکی می خشونت
 هایی چون قتل جلوگیری کنند. خشونت

 ی، خانواده، خشونت یتعارضات زناشو اختالفات خانوادگی، کلید واژگان:

هایزناندرمواجههباآنخشونتخانگیعلیهزنانواستراتژی
ایکیفی()مطالعه

9پور،امینروشن7مجتبیپورترکارانی


مقدمه
خشونت خانگي علیه زنان به صورت عام و همسر آزاري به صورت خاص یکذی از 

هاي فرهنگي و اجتمذاعي  انواع خشونت در دنیاي امروز است که به رغم تمام پیشرفت
در مناطق  در میان  اکثر جوامع بشری رایج است و قسمت عمده اي از زنان مخصوصاً 

 باشند. نوع خشونت در اشکال مختلف آن مي نشین و فقیر قرباني این حاشیه
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روش
در مناطق  که رویکرد کمي قادر به شناخت کامل این پدیده مخصوصاً  با توجه به این

باشد، سعي گردیده است در ایذن تحقیذق بذا رویکذرد کیفذي و روش  نشین نمي حاشیه
شذهر نشذین  پدیدارشناسي مصادیق تجربه همسرآزاري را در میان زنان محالت حاشیه

آباد مورد تحقیق و بررسي قرار دهیم. به این منظور با روش گلوله برفي ایذن زنذان  خرم
دست  آمده با روش ه هاي ب اند. مصاحبه انتخاب شده و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفته

هذا، کدگذیاري و  کالیزري مورد تحلیذل قذرار گرفذت و بعذد از پیذاده کذردن مصذاحبه
سعي شده است که این مقوالت در چهار دسته مصادیق  ، بندي مقوالت و مفاهیم دسته

اي  هذاي مقابلذذه هذذاي همسذرآزاري و اسذتراتري علذل و زمینذه ، پیامذدها، همسذرآزاري
 هاي فوق تفسیر مربوطه نیزبیان شود. از دستهیك  بندي گردد و  در مورد هر دسته
گیریهاونتیجهیافته

فرهنذگ مردسذاالرانه ودرمانذدگي و وابسذتگي  ، اريدهد که اعتیاد، فقذر، بیکذ ها نشان می یافته
شود  زنذان در درون خذانواده گرفتذار شذده و ایذن امذر کذل  وجود آورده و باعث میه دورباطلي را ب

هذاي دولتذي و  کند. بنابراین براي خروج از این دور باطل به حمایذت خانواده را با مشکل مواجه می
یشذگیری از پسازی و  قویت نهادهاي غیردولتي در زمینه آگاهقانوني و تغییر نگرش افراد و جامعه و ت

 های خانگی از جمله همسرآزاری نیازمندیم. خشونت
 های قانونی شناسی، همسر آزاری، حمایت نشینی، روش پدیدار خشونت علیه زنان، حاشیه کلید واژگان:

پذیرشآنهایایبراشکالهمخانگیواستراتژیغییردرالگویخانواده:مطالعهت

 2،لیالشیریقیداری7مهشیدشهیدی
مقدمه
طور کلی در چند دهه اخیر نهاد خانواده در جهذان تحذوالت گسذترده ای داشذته  به

زدایی از رابطه جنسی خارج از ازدواج و بدل  ترین تحوالت اسطوره است، یکی از مهم
از رابطه با جنا کردن آن به امری عادی و متعارف بوده است، در این راستا الگوهایی 
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مخالف که آن را از سطح مناسبات جنسی پیش از ازدواج نه تنها به سطح عاطفی بلکه 
اند. در ایران نیز،  ها ارتقا داده است، پدیدار گشته به زندگی مشترک بدون ازدواج میان آن

گیرد  های گوناگون صورت می های مختلف و در قالب رواب  خارج از ازدواج با انگیزه
 ای در خصوص آن صورت نگرفته است.  یش از این تحقیقات گستردهکه پ
روش

جذا کذه رویکذرد   شد و از آن بر این اساس نیاز به تحقیقی در این رابطه احساس می
های دسذت  شناختی خود تا حد امکان بر تجربه پدیدارشناسانه با توجه به اصول هستی

یه خودداری میاول یا تجربه زیسته متمرکز شده و از پرداختن به  نماید  موضوعات ثانو
خانگی مورد واکذاوی  در مقاله حاضر تالش گردید با استفاده از این رویکرد مسئله هم

نفر از جوانانی که تجربه زیست مشترک با جنا مخالف  10قرار گیرد. بر این اساس با 
 اند مصاحبه صورت گرفته است.  را خارج از رواب  رسمی داشته

گیریجههاونتییافته
نتایج این تحقیق نشان داد کذه چهذار نذوع از هذم خذانگی قابذل شناسذایی اسذت: 
همخانگی معطوف به شناخت، همخانگی معطوف بذه نیذاز، همخذانگی معطذوف بذه 
کنترل و  همخانگی معطوف به امنیت. همچنین نتایج نشان داد کذه کنشذگران در ایذن 

گیرند که شامل: فراموشی  در پیش میهایی را برای حل مسائل  شکل از رواب  استراتری
 باشد.  می فعال، فرافکنی، سکوت و امید به تغییر

 زیستی، رواب  جنسی آزاد، تغییرات هنجاری، الگوهای خانواده   هم کلید واژگان:

بررسیمیزانآگاهیوالدیندررفتارهایجنسیکودکانپیشدبستانیشهرفسا

2،غالمرضافرهمند7علیرضاخدامی

 مهمقد
رفتارهای جنسی کودکان یکی از مهم ترین مقوله هایی است که در تربیذت جنسذی  

گاهی والذدین از میذزان طبیعذی  آن ها باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه این رفتارها و میزان آ
ثیر بسذزایی دارد. در ایذن أبودن آنها در بروز رفتارها در نوجوانی، جوانی و بزرگسذالی تذ
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گاهی والدین در رفتارهای جنسی کودکان  راستا، پروهش حاضر با هدف بررسی میزان آ
 پیش دبستانی شهر فسا انجام پییرفته است. 

روش
روش تحقیق در این پروهش از نوع همبستگی و توصیفی بود. طبذق محاسذبات از 

نفذر بذه عنذوان  325کودک جامعذه آمذاری،  2161مهد کودک و پیش دبستانی و  52
ن پروهش با توجه به جامعه آماری و پراکنذدگی آن، از روش نمونه به دست آمد. در ای

هذای  نمونه گیری کاماًل تصادفی براي نمونه آمذاري مذورد نظذر اسذتفاده گردیذد. داده
آوری گردیذد. بذرای  پروهش با استفاده از پرسشنامه تایید شده محقذق سذاخت جمذع

مقذدار ایذن ضذریب یید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کذه أت
به دست آمد . داده ها با استفاده از روش همبستگی بذا ضذریب  11/7برای پرسشنامه 

و جذداول فراوانذی مذورد تجزیذه و  SPSS22همبستگی اسفیرمن با نذرم افذزار آمذاری 
 تحلیل قرار گرفتند. 

هایافته
گذاهی پذدران و مذادران نسذبت بذه رفتارهذای  یافته جنسذی ها نشان دادند که میزان آ

گاهی مادران از پدران بیشتر بود. همچنین نتایج  کودکان در حد متوس  بوده اما سطح آ
گاهی رابطه مثبت و معناداری  نشان دادند که بین سطح تحصیالت پدر و مادر و میزان آ

 وجود دارد.
گیرینتیجه

این نتایج بیانگر آن بود که هر چه سطح تحصیالت پدر و مذادر بیشذتر بذود، میذزان 
ها نسبت به رفتارهای جنسی کودکانشان مالحظه گردید. با توجه به  گاهی بیشتری در آنآ

گاهی پدران و مادران نسبت به رفتارهای جنسی کودکذان در حذد متوسذ ، ارائذه  میزان آ
آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی با محتوای مناسب در این زمینه پیشنهاد می گردد 

شد کذودک در ایذن دوره سذنی بسذیار حسذاس کمذک و زمینذه تا بدین وسیله بتوان به ر
 رفتارهای اجتماعی مناسب در آینده آنها را فراهم نمود.

گذذاهی والذذدین، رفتارهذذای جنسذذی، کودکذذان پذذیش دبسذذتانی، سذذطح  :کلیددد واژگددان آ
 .تحصیالت، فسا
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تحلیلثانویهتحوالتدودههاخیر( (تبیینجامعهشناختیطالقدراستانکردستان:

7یعقوباحمدی


مقدمه

ترین مسذائل اجتمذاعی اسذت کذه در های ناشی از آن یکی از جدیطالق و آسیب
یکی دو دهه اخیر خانواده ایرانی را با چالش اساسی مواجه ساخته است. رونذد رو بذه 

اکثذر منذاطق  رشد این پدیده محدود بذه منطقذه جغرافیذایی و اسذتان خاصذی نبذوده و
اند. بر اساس گزارش های منتشره، استان کردستان در متأثر شدهوبیش از این پدیده  کم

که آمار طالق در  طوری سال های اخیر رشد مثبتی را در این زمینه تجربه کرده است؛ به
یافته اسذت و نذرخ  برابر افزایش 4( تقریبًا 1335الی  1315طول دو دهه اخیر )از سال 

سقز( غالبًا بیشتر از میذانگین کشذوری طالق در برخی از شهرهای آن )مانند سنندج و 
شده است. هدف از پروهش حاضر ارائه تحلیلی و تبیینی جذامع از تغییذرات و  گزارش

 ( است. 1335الی  1315ویره در دهه اخیر ) نوسانات طالق در استان کردستان به
روش

یه داده های سرشذماری روش تحقیق مطالعه حاضر، اسنادی و مبتنی بر تحلیل ثانو
( 1311الی  1381احوال دهه اخیر ) های آماری سازمان ثبترکز آمار ایران و سالنامهم

بوده است. جامعه آماری این پذروهش کذل اسذتان کردسذتان بذوده کذه مشذتمل بذر ده 
 شهرستان است. 

 گیریهاونتیجهیافته
نتایج حاصل از این پروهش حاکی از این است که روند طالق در طول دهذه اخیذر 

 10تذر از رتبذه که رتبذه ایذن اسذتان همذواره پذایین طوری هندی را سفری کرده، بشیب ت
شده است. این در حالی است که روند ازدواج در یکی دو سال اخیر به شذدت  گزارش

های این استان از  حالت نزولی در پی داشته است. مقایسه آمار طالق در میان شهرستان
نواختی را طی نکرده و با نوسذانات اساسذی این حکایت دارد که روند طالق حالت یک

 هذای سذنیشذده در میذان زنذان بذه رده رو بوده است. بیشترین ترکیب طذالق ثبت روبه
ساله اختصاص داشته اسذت. از  11ذ 11های سنی  ساله و در بین مردان به رده14ذ10
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نذد منذاطق جمله نتایج دیگر این پروهش، رشد فزاینده طالق در مناطق روسذتایی اسذت کذه همان
شهری روند صعودی داشذته و در عذوض میذزان ازدواج بذه شذدت سذیر نزولذی را پیمذوده اسذت. 

نذازایی و  بندی کرد: الف( علل سنتی )ماننذدتوان در دو دسته کلی طبقهترین علل طالق را می مهم
عقیم بودن، مسائل و مشکالت مالي، و...(؛ ب( علل نوین )افزایش سذطح تحصذیالت و آگذاهي 

، کذاهش قذبح طذالق در بذین افکذار فزاینذده جا و تشریفات هتورم، توقعات ناب ن از حقوق خود،زنا
توان اسذتدالل کذرد کذه رشذد فزاینذده طذالق در ایذن اسذتان باعذث درمجموع، می(. و... عمومی

ویره  طرف گاه دستاوردهایی برای اعضای اجتمذاع )بذه  یک دگردیسی نهاد خانواده شده است که از
هذای اجتمذاعی، روانذی و حتذی زنان( به همراه داشذته اسذت و از طذرف دیگذر، آسذیب برای قشر

 شماری در پی داشته است.  اقتصادی بی
 طالق، تغییرات ساختی، خانواده، زنان، نهاد اجتماعی.: کلید واژگان

بررسیرابطهخشونتخانوادگیووضعیترشداجتماعینوجوانان
(11و9هران:منطقهآموزانشهرت)مطالعهموردیدانش

7سجادمرجانی
مقدمه

وجذود مذی آیذد، ه ترین گروه اجتماعی است که فرد در آن ب خانواده اولین و بنیادی
سذازی  پییر کردن فذرد و آمذوزش و درونذی شود. جامعه پییر می رشد می کند و جامعه

وسذ  ها، باورها، هنجارها و هر آنچه که الزمه زندگی اجتمذاعی انسذان اسذت ت ارزش
ترین کارکرد این نهاد اجتماعی است. مقطع نوجذوانی  خانواده انجام می شود و اساسی

در زندگی فرد، مقطعی حساس و مهم است که تغییرات اساسی در شخصیت فرد اتفاق 
های او را در زندگی اجتماعی شکل می دهد. در این مرحله  افتد که رفتارها و نگرش می

ترین جنبه  ه جدی قرار می گیرد. رشد اجتماعی مهماست که رشد اجتماعی مورد توج
های اجتماعی بسذیاری در پذی  رشد انسانی است که چنانچه دچار اختالل شود آسیب

خواهد داشت که بر طرف کردن این آسذیب هذا نظذام اجتمذاعی و جامعذه را متحمذل 
                                                                                                               

  یراناکارشناسی ارشد، پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران،  . 1
sajjadmarjani@gmail.com 
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 های اخیر خشونت یکی از مسایل مهمی است های بسیاری خواهد کرد. در سال هزینه
که کارکردهای این نهاد اجتماعی را معرض خطر قرار داده اسذت و فرزنذدان بذه جذای 
زندگی و رشد در محیطی توأم با همدلی، گیشت، ایثار و غیره، خشذونت و رفتارهذای 

آمیز اعضای خانواده و نزدیکان را تجربه می کنند. رواب  نادرست والذدین بذا  خشونت
امنیذت و پذییرش در نذزد والذدین، ضذعف  فرزندان از نقطه نظذر احسذاس حمایذت و

احساس پیوستگی میان اعضای خذانواده، سذخت گیذری افراطذی و افذراط در آزادی از 
در واقذع مذی تذوان  .عوامل انحراف فرزندان است و به محدودیت رشد فرد می انجامد

گفت تضاد و تنش در خانواده اثر مستقیم خود را از طریق نقش والدینی بر نوجوان می 
ارد. بنابراین بررسی مساله رابطه خشونت خانوادگی و رشد اجتماعی نوجوانان هذم گی

 برای مسئوالن کشور و هم برای کنشگران اجتمذاعی کذه در جامعذه زنذدگی مذی کننذد 
د عتمارد اند مواخشن هرگز نمی توو پرخاشگر د فرن چودارای اهمت به سزایی است.  

ع جتمااد در افراتباطی اربه شکل ري طمه بسیالد ناتو  ی مع مه موضوو اداجامعه باشد 
که وزي مري اها ادهخانوان در ندزفرس لیل نقش حسادبه و یابد اد متدوارد آورد و ا

که  یناچنین   هم، و می کندار برقراده خانوي عضااعاطفی بین و خالقی انوعی پیوند 
ان به عنوآن را ها هستند پا نباید  ادهخانوه هندد تشکیلد خون نااهمین نوجوه یندآ

ب آورد. از این رو پروهش حاضر با هذدف بررسذی رابطذه حسابه ست و دفردي موجو
 خشونت خانوادگی و وضعیت رشد اجتماعی نوجوانان انجام شده است. 

روش
در این پروهش از روش کمی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 

امه استاندارد وایتزمن و برای سنجش متغیر برای سنجش متغیر رشد اجتماعی از پرسشن
، 1برنسذتاین (CTQ) خشونت خانوادگی از پرسشنامه استاندارد کودک آزاري و ضذربه

ساله دوره دبیرسذتان شذهر  13تا  16بهره برده ایم؛ جامعه آماری پروهش دانش آموزان 
ستفاده از شهر تهران با ا11و  3منطقه  دختر137و پسر137تهران هستند. نمونه پروهش 

 ای انتخاب شد.  گیری خوشه شیوه نمونه
گیریونتیجه هایافته
بین میزان خشونت در خانواده و میزان رشذد اجتمذاعی نوجوانذان رابطذه معکذوس  

وجود دارد. بدین معنا که با افزایش میزان خشونت دیدگی رشد اجتمذاعی کذاهش مذی 

                                                                                                               

1.Bernstein, 1995 
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وزان بذر حسذب درآمذد خذانواده یابد و بالعکا، بین میانگین رشد اجتماعی دانش آم
)طبقه اجتمذاعی( تفذاوت معنذی داری وجذود نذدارد؛ تفذاوت معنذی داری بذین رشذد 

یان بر حسب جنسیت وجود ندارد، بنابراین می توان گفت بین پسران  اجتماعی پاسخگو
و دختران دانش آموز در رشد اجتماعی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. براساس نتذایج 

درصد از تغییرات متغیر  26د متغیره، متغیر مستقل )خشونت( تنها تحلیل رگرسیون چن
 وابسته )رشد اجتماعی( را تبیین می کند.

 شناسی، خشونت خانگی، رشد اجتماعی، نوجوانان، خانواده جامعه :کلید واژگان

 بررسیعواملمؤثربرطالقدربینزوجیندرمعرضطالقشهرجلفا

9حسینهنرور،2داودفاطمی،7فرعلیرضاحمیدی
 

مقدمه
ترین نظام اجتماعی است که ثبات و استحکام آن مؤثر در ثبات  نهاد خانواده کوچک

جامعه و مصون مانذدن آن از پیامذدهای سذوء ناشذی از ایذن عذدم ثبذات دارد. از هذم 
بی بذر  گسیختگی نهاد خانواده که غالبًا در قالب طالق پدیدار می شود، تأثیرات نامطلو

تماع دارد کذه جلذوگیری از آن را بذا شذناخت عوامذل طذالق و راهکارهذای ی اج پیکره
ی حاضر بررسی علل طالق  سازد. هدف اصلی مقاله ناپییر می پیشگیری از آن اجتناب

 باشد.در بین زوجین در معرض طالق شهرستان جلفا می
روش

ر، باشد؛ بدین منظو شناسی پروهش حاضر از نوع مطالعات کیفی می لحاظ روش به
 15ای عمیق و تا حصول اشباع نظذری، بذا  ضمن مرور منابع نظری و تجربی، مصاحبه

ی تصادفی انتخاب شده بودنذد،  نفر از زنان در معرض طالق در شهر جلفا که به شیوه
 ای استفاده شده است.ی زمینه ها از نظریهعمل آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده به

                                                                                                               

 مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا. مدیر کل 1
 dfatemi1@gmail.comی مسئول(   می )نویسندهگیاری فرهنگی دانشگاه خوارز . دانشجوی دکتری سیاست2
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه3
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گیریهاونتیجهیافته
گیری مقذوالتی ماننذد مشذکالت اقتصذادی، طبقذاتی،  های پروهش بذه شذکل یافته

خیانت، فقر، اعتیاد و غیره منتهی شده است. این مفذاهیم در دو دسذته عوامذل سذطح 
ی پذروهش،  دسذت آمذده شدند. نهایتًا بر اساس نتایج به بندی کالن و سطح خرد دسته

 باشد. یار بر طالق در خانواده میی عاطفی از دالیل اصلی تأثیرگ فقدان سرمایه
 ی عاطفی طالق، نهاد خانواده، زنان، سرمایه کلید واژگان:

بهکنندهرابطهپنجعاملیشخصیتوشادکامیدرسازگاریزوجینمراجعه
شهرتهران1مراکزمشاورهمنطقه

7معصومهمحبوبیقرخلو


مقدمه
شکل می گیرد. سذازگاری زوج ساس کارکردهای خانواده با نحوه سازگاری زوجها ا

ها نه تنها بر میزان رضایتمندی و احساس خوشبختی برای رشد فرزندان به وجذود مذی 
یی و تعادل خانواده و جامعه بشر از دیر باز با این  آید با توجه به اهمیت سازگاری زناشو
سؤال مواجه بوده است . انسان ها می توانند تصمیم بگیرند بذا چذه کسذی، چذه موقذع 

زدواج کنند و بنابراین پدیده ازدواج در زندگی انسان نقش اصلی ایفا می کند هدف از ا
پروهش حاضر، رابطه پنج عاملی شخصیت و شادکامی در سازگاری زوجذین مراجعذه 

 شهر تهران بود.  1کننده به مراکز مشاوره منطقه 
روش
شهر تهران  1قه امعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطج

بودند. روش نمونه گیری در این پروهش به صورت در دسذترس مذی باشذد کذه تعذداد  
مذذرد( انتخذذاب گردیذذد. افذذراد نمونذذه،  137زن و  137زوج ) 267نمونذذه شذذامل 

یی انریچ  پرسشنامه کسفورد و سازگاری زناشو های پنج عاملی شهصیت نئو، شادکامی آ
 را تکمیل کردند.

                                                                                                               

 psy.ty.co@gmail.com  زاد اسالمی واحد رودهنآکارشناس ارشد روانشناسی عمومی, دانشگاه  .1



 ماعی ایرانهای اجت ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  18

هایافته
ای حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که که شادکامی ، دلفییر بودن و با وجدان بودن ه یافته

دهذد کذه بذین  می تواند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند. نتایج آزمذون رگرسذیون نشذان مذی
وجود دارد همچنذین  75/7سازگاری زناشویی و شادکامی ارتباط مسمتقیم و معناداری در سطح 

و بذین باوجذدان بذودن و سذازگاری  71/7ارتباط مستقیم و معناداری در سذطح بین دلفییر بودن 
 وجود دارد.  71/7زناشویی ارتباط معکوس و معناداری در سطح 

گیرینتیجه
یی را  تواند نتایج نشان داد، که باورهای ارتباطی و هوش معنوی  می رضایت زناشذو

یی و هذوش دهد که  بینی کند. نتایج آزمون رگرسیون نشان می پیش بین سازگاری زناشو
که بین باورهای  درحالی وجود دارد. 71/7معنوی ارتباط مسمتقیم و معناداری در سطح 

یی ارتباط معکوس و معناداری در سطح   وجود دارد. 71/7ارتباطی  و رضایت زناشو
 پنج عاملی شخصیت، شادکامی، سازگاری زوجین . کلید واژگان:

چقدرنگرانکنندهاست؟وضعیتطالقدرجامعهایران

7احمدغیاثوند


  مقدمه
یی بذه عنذوان یکذی از  در جامعه ایران توجه به خذانواده و ثبذات در زنذدگی زناشذو

های اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ گذر چذه برخذی از  ارزش
امذا  دهد؛ آمارهای رسمی، روند صعودی طالق را در بین خانواده های ایرانی نشان می

یابی علل آن، به عنوان مساله اجتمذاعی  رسد توصیف وضعیت طالق و ریشه نظر می به
های بیشتری دارد. در واقع توصیف و تبیین افزایش و شیوع طالق در کنار  نیاز به واکاوی

تفاوت و تغییر در ساحت عینیت ساختارها و ذهنیت کنشگران، نیاز به نوعی فهم و درک 
بنابراین هدف اساسی پذروهش در بردارنذده ایذن ایذده اساسذی  جدیدی از طالق دارد.

های بدبینانه نسبت به نرخ طالق در دو دهه اخیر، وضعیت  است که با توجه به برداشت
  کننده است؟ طالق در ایران و به طور خاص در شهر تهران چقدر نگران

                                                                                                               

 ah.ghyasvand@gmail.com دکتر جامعه شناس، دانشگاه عالمه طباطبایی.  1
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روش
طلقه شهر تهران پروهش حاضر به روش پیمایش تلفنی و در بین کلیه زنان و مردان م

 .صورت گرفته است 31در سال 
هایافته

، تحلیل وضعیت طالق محصول برخورد و «چرخه زندگی زناشویی»با در نظر گرفتن رویکرد 
هذای مسذیر  ها در موقعیت نحوه مواجه دختران و پسران بر اساس ادراک و انتظاراتی که هر یک از آن

 .  سازند اشویی خود را عیان میزندگی مشترک دارند و بر طبق آن تصمیمات زن
گیرینتیجه

بذه  17تکیه صرف بر آمار رسمی طالق و تاکید بر افزایش آن از دهه  تاکنون، بذه نو
خود نمی تواند بیانگر نارضایتی عمیق جوانان نسبت بذه ازدواج و تشذکیل خذانواده در 

پنهذان و ایران باشد؛ گرچه در مقابل تسری و تعمیم افزایش وضعیت طالق پیامذدهای 
منفی ای چون تاخیر سنی ازدواج، نگرانی و نگرش منفی جوانان به تشذکیل خذانواده، 

 فرسایش سرمایه اجتماعی خانواده ها و ...  را به همراه داشته باشد
یی، شهر تهران کلید واژگان:  ازدواج، نرخ طالق، ثبات خانواده، چرخه زندگی زناشو

ثربرطالقازدیدگاهزنانمطلقهؤناسیمششناسیفهمعواملروانمطالعهپدیدار
)موردمطالعهشهرشیراز(

 1لیالآقایی،9حمیدرضاقاسمی،9یاسربهرامی،7ابراهیمآقایی
مقدمه

ترین پدیده های حیات انسانی تلقی کرد؛ این پدیذده  طالق را می توان یکی از مهم
است که نهاد خانواده در دارای اظالعی به تعداد تمامی جوانب و اضالع جامعه انسانی 

معرض خطرات گوناگونی قرار داده است. طالق را می توان از جوانب مختلف: روانی، 
                                                                                                               

 ebiaghaei15@gmail.comشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران  د جامعهکارشناس ارش .1
 شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران کارشناس ارشد جامعه .2
 کارشناسی ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم .3
 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور خرامه .4
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اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد بر همین اسذاس هذدف 
پروهش حاضر مطالعه پدیدار شناسی فهم عوامل روانشناسی موثر بر طالق از دیذدگاه 

ر شیراز است. بر این اساس سعی شده است تا عوامل روانشناسی موثر زنان مطلقه شه
 کارگیری رویکرد تفسیری مطالعه شود. بر طالق از منظر زنان درگیر با پدیده طالق با به

روش
روش پروهش حاضر کیفی )پدیدارشناسی( است. برای جمع آوری داده های مورد 

کنندگان ایذن پذروهش بذا روش  کتنیاز از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شذده. مشذار
نمونه گیذری هدفمنذد از نذوع گلولذه برفذی از میذان زنذان طذالق گرفتذه  شذهر شذیراز 

 وتحلیل اطالعات از روش تماتیک استفاده شده است. اند. جهت تجزیه  شده انتخاب
هایافته

هذذای بذذه دسذذت آمذذده شذذامل پذذنج مقولذذه اسذذت کذذه عبارتنذذد از: مشذذکالت یافتذذه
تامین نیازهای عاطفی، بی توجهی همسر، عدم همدلی و همراهی مرد با ارتباطی،عدم 

 زن، عدم شناخت قبل از ازدواج. 
گیرینتیجه

تذر از آن اسذت کذه در ظذاهر  نتایج تحقیق بیانگر این است که مساله طالق پیچیده
یی و ازدواج،یذک حادثذه تذک  خود را نشان می دهد. پایان دادن به یذک رابطذه زناشذو

 و مقطعی نیست که در دادگاه اتفاق می افتد، بلکه یک فرآیند است معموالً  بعدی،ساده
احساسات مثبت زوج یا  ها، حوادث و رفتارهای ناهنجار یکی از زوجین یا هر دوی آن

کند و در نتیجه با جدایی منجر می شود. این فرایند نوعی ارتباط  زوجین را تخریب می
هذای جنسذیتی و فرهنگذی  شده توس  انگذاره کند که به شدت مخدوش را بازنمایی می

ها وقتی در شرای  واقعی به سنجش)فرایندازدواج( در می آیند، یکذی  است. این انگاره
پا از دیگری فرو می ریزند و فرصت بازاندیشی را از افراد می گیرند و در نهایت زوج 

این وضذعیت نیذز  را از هم دور و در موقعیتی ناشناخته قرار می دهند. راه برون رفت از
طالق در نظر گرفته می شود. این فرایند نقبی آشکار اسذت بذه نحذوه ارتبذاط گیذری و 
ازدواج قشری از جامعه است که با عدم شناخت خود و نیازها و عواطف دیگری)زن یا 

 مرد( دست به ازدواج می زنند.
 شناسی، طالق، فهم، عوامل روانشناسی، زنان مطلقه پدیدار واژگان: کلید
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 ارائۀیکتیپولوژیازطالقعاطفی

 1شهرهروشنی
 
مقدمه

ها رابطذۀ همسذری گیرد که از جملۀ آنزندگي خانوادگي عماًل تجربه انواع رواب  را در بر مي
هذا تذرین ایذن آسذیبهای مختلفی قرار دارد کذه از مهذماست. رابطۀ همسری در معرض آسیب

متنوعی در رابطۀ همسری ایجاد شده و تداوم های طالق عاطفی است. طالق عاطفی به صورت
تواند در پیشگیری و درمان آن راهگشا باشد. بر این اساس مسذئلۀ یابد و شناسایی انواع آن میمی

 .پروهش حاضر تفکیک انواع طالق عاطفی بوده است
روش

ها بذا اسذتفاده از ای انجام شده است. دادهاین پروهش بر اساس روش نظریۀ زمینه
 نفذر از زنذان مراجعذه کننذده بذه یکذی از مراکذز مشذاورۀ تهذران  27ۀ عمیق بذا مصاحب

 آوری شده و با کدگیاری نظری به شیوه اشتراس و کوربین تحلیل شده است.جمع
هایافته

، رابطۀ همۀ زنذان مذورد مطالعذه بذا دهدهای طالق عاطفی نشان میبررسی ویرگی
باشد، بلکه وجود یا عدم وجود این ه نمیهای مورد اشارهمسرشان، دارای کلیۀ ویرگی

های ها و شدت و ضعف آن، در هر مرحله از رابطۀ همسری متفاوت است. یافتهویرگی
پروهش حاکی از تجربیات متنوع زنان در زمینۀ طالق عاطفی است که بر ایذن اسذاس 
چهار نوع طالق عاطفی قابذل شناسذایی اسذت. وجذه اشذتراک انذواع مختلذف طذالق 

یی علی عاطفی، تفاوتی همسران نسبت رغم عدم رغبت همسران، بیادامۀ زندگی زناشو
دیگر و فقدان صمیمیت است و وجه اختالف آنها تفاوت در میزان عالقه، ارتباط به یک

 است. دیگر، احساس تعلق و تعهد همسرانکالمی، ارتباط جنسی، گیران وقت با یک
 
گیرینتیجه

الق عذاطفی بذا تعذاریف موجذود، در معرفذی تفاوت تعریف پروهش حاضر از طذ
ی تواند جهت شاخ های طالق عاطفی است که میشاخ  سازی در مطالعات کّمذ

مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این پروهش حاضر چهار نوع طالق عاطفی را از هذم 
                                                                                                               

 sh.rowshani@alzahra.ac.irزهرا )س(  . دکترای مطالعات زنان، پروهشکده زنان دانشگاه ال 1
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خذالف  ها را مشخ  کرده است. بنذابراین بذرتفکیک نموده و اشتراکات و تمایزات آن
ق قانونی که تعریف و شکل واحدی دارد، طالق عاطفی شذکل واحذدی نداشذته و طال

ها و تشخی  گیرد که توجه به تمایزات آندیده را دربرمیطیفی از رواب  همسری آسیب
تواند در ارائۀ راهکارهای درمانی های ارائه شده مینوع طالق عاطفی بر اساس شاخ 

 دیده سودمند واقع شود.  آسیبهای رابطۀ هدفمند با تمرکز بر ویرگی
 طالق عاطفی، رابطۀ همسری، تیفولوژی کلید واژگان:

شناسیرسیدگیقضاییبهاختالفاتخانوادگیآسیب

2،محمدتقیکرمی7مهدیهمحمدتقیزاده
 

 مقدمه
جایگاه و اهمیت ویره خانواده در فرهنگ ایرانی اسالمی کشور ما، همچنذان مذورد 

دینی و غیردینی اسذت. بذا ایذن وصذف، دسذتگاه قضذا بعنذوان تایید صاحبنظران علوم 
ترین مرجع دادخواهی و حل تظلمات نقشی اساسی در مرتفع نمودن  ترین و اصلی مهم

 ویره خانوادگی و حفظ و صیانت ازین نهاد دارد. هاختالفات ب
اعمال اصول حاکم بذر دادرسذی عادالنذه و منصذفانه بذا توجذه بذه کثذرت دعذاوی 

های خانواده و تضییق وقت رسیدگی برای قضات، الزام موجود بر  مجتمع خانوادگی در
های رسذیدگی شذده در شذعب و حفذظ تعذادل بذین  قضات به جهت اعالم آمار پرونده

های شعبه بصورت ماهانه یا هفتگذی، عذدم  های ورودی به هر شعبه با خروجی پرونده
به طرح دعذاوی متقابذل در های خانواده با توجه  رغبت قضات برای اشتغال در مجتمع

در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و برین اساس اطاله دادرسی  هر پرونده و ... ، عمالً 
و تعلیق زوجه در دعاوی مختلف مالی و غیر مالی، مفاسد فراوانی را برای زوجذه و در 

 دنبال خواهد داشت.ه صورت وجود فرزندان، برای آن ها ب
روش

 و کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و استنتاجی است.شیوه پروهش، اسنادی 
                                                                                                               

   m.mtaghizade@yahoo.com  نویسنده مسئول: دکتری مطالعات زنان، دانشگاه عالمه طباطبائی،.  1
 دکتری فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه عالمه طباطبائی .2
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هایافته
داوری تشریفاتی فعلی قانونگیار، الزامی در دعاوی طالق بجز طالق تذوافقی، کذه 
ماهیتا متفاوت با داوری مدنظر قرآن کریم است، با توجه به آمار رو به رشذد طذالق در 

هیچ توفیقی در کاهش یا حل دعذاوی کشور مبین این واقعیت است که این نوع داوری 
خانوادگی نداشته است و از طرفی محدود نمودن داوری به بحث طالق، رسیدگی قضائی به سذایر 

که در بسیاری از کشذورهای  اختالفات خانوادگی را روز به روز سخت تر و کندتر می نماید. حال آن
 .تپیشرفته این نهاد بسیار مترقی و ضامن تداوم خانواده ها اس

گیرینتیجه
در مقاله حاضر به شذیوه اسذنادی و کتابخانذه ای بذا رویکذرد تحلیلذی، تطبیقذی و 

های رسیدگی قضائی به اختالفات خانوادگی را مورد تحلیذل  استنتاجی برآنیم تا آسیب
قرار دهیم و در ادامه با نگاهی تطبیقی به سایر کشورها، نهادهای موفذق غیرقضذایی را 

ادی همچون نهاد داوری البته با ماهیتی متمایز از قضاوت و وکالت، تحلیل نماییم، و نه
دربرگیرنده تمامی دعاوی خانوادگی و اجباری در تمامی اقسام اختالفات خذانوادگی و 

ی بذا اسذتمداد از افذراد متخصذ  و مجذرب یبر عهده نهادهایی مجزا از دستگاه قضا
لی آن اصالح و بازگشت زوجین مرتب  با حوزه خانواده را توصیف نماییم که هدف اص

 ها برای تسریع در امر جدایی. به خانواده باشد نه کمک به آن
 ی، اختالفات خانوادگی، طالق، داوری، حکمیتیرسیدگی قضا :کلیدواژگان

بررسیعواملاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیموثربروضعیتالگوی
طالقدراستانکهگیلویهوبویراحمد

9سمیهطالبیاردکانی2،حمدحاتمیکیام7،اصغرمحمدی


مقدمه
تذرین  طالق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و از آن بذه عنذوان مهذم

عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، یعنی خانواده نام می برنذد. 
                                                                                                               

 اسالمی دهاقان  شناس دانشگاه آزاد دکتر جامعه  .1
 شناسی دانشگاه ازاد اسالمی دهاقان  دانشجوی دکتری  جامعه. 2
 somaye.talebi.a@gmail.xom  دانشجوی دکتری  سیاستگیاری فرهنگی اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران. 3
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ناشویی خذود را گسذیخته ای قراردادی که به زن و مرد امکان می دهد تا تحت شرایطی پیوند ز پدیده
 ذو از یکدیگر جدا شوند. طالق پدیده ای است چند بعدی و تحت تاثیر ابعذاد مختلذف فرهنگذی 

اقتصادی و ...در هر جامعه ای قرار دارد و عوامل و دالیل مختلفذی در رخذداد آن مذوثر  ذ اجتماعی
موثر بذر طذالق در است. هدف از انجام این پروهش بررسی عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی 

 باشد.  می 1314استان کهگیلویه و بویراحمد در طول سال 
روش

این پروهش به روش پیمایشی و به صذورت توصذیفی و تحلیلذی انجذام گرفتذه اسذت. جامعذه 
 واقعذه مذی باشذد. 1410به تعذداد  1314آماری در این پروهش کلیه زوجین طالق گرفته در سال 

 400ی ساده می باشد. جهت تعیین حجم نمونه بذه روش آمذاری روش نمونه گیری به شیوه تصادف
نمونه از جامعه آماری انتخاب شده است. پا ازجمع آوری اطالعات در قالب پرسشذنامه محقذق 

های این مطالعه در جهت سنجش ارتباط طالق با عوامل هفت گانه مورد بررسذی در  ساخته فرضیه
های آماری ضریب همبسذتگی،  گیری از آزمون دید و با بهرهاستفاده گر SPSSافزار  این مطالعه از نرم

 رگرسیون خطی در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
گیریهاونتیجهیافته

، دخالت اطرافیذان  /.=31rها نشان می دهد که میان )خشونت همسر  نتایج آزمون
31 r=./ 43، اعتیادr=./ 18، فقرr=./11وء ذهذن ، سذr=./ بذا طذالق رابطذه مثبذت و )

 معناداری وجود دارد.
عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی،خشونت همسر ، دخالت اطرافیان،  کلید واژگان:

 اعتیاد، فقر، سوء ذهن،طالق

فهمازطالقدرپنداشتزنانشهرشیراز

2،علیرضاقبادی7سمیهطالبیاردکانی
قدمهم

ت فهم زنذان شذهر شذیراز از مفهذوم طذالق مذی باشذد. هدف از این مطالعه شناخ
باشذد کذه بذه  جمعیت آماری شامل تمامی زنان متقاضی طالق ساکن شهر شذیراز مذی

                                                                                                               

 somaye.talebi.a@gmail.comدانشجوی دکتری .  1
 دکترای علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت معلم. 2



 81    هایخانوادهآسیب

 
 

دادگاه مراجعه نموده و دارای پرونده ای بدین منظور در یکی از شعب دادگذاه خذانواده 
 باشند.  می

روش
م درک عمیق از انگیزه هذا با توجه به سختی دستیابی به نمونه های مطالعه و لزو 

های مورد مطالعه برای طالق در بخش روش تحقیق از روش و مبذانی  و دالیل نمونه
گیذری هدفمنذد  شناسذی، در بخذش روش نمونذه گیذری از روش نمونذه نظری پدیدار

ها  بر اساس منطق اشباع نظذری بذه  استفاده گردیده است. همچنین، تعداد مصاحبه
 مصاحبه ختم گردید. 53
 هاافتهی

بر اساس یافته ها، جز در موارد بسیار محدود، همه زنان درگیر با مسذاله طذالق  
ای ندارنذد و در اغلذب  دارای فهم مثبتی از زندگی پا از طالق هستند، از آن واهمه

های خود را از درخواست طالق، فذراهم نمذودن  ترین انگیزه موارد حتی یکی از مهم
 کنند.  و طالق از او عنوان می ای برای جدایی از همسر زمینه
گیرینتیجه

همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت نابسامان اشذتغال همسذر، خساسذت  
همسر، اعتیاد همسر، ازدواج مجدد، ناتوانی جنسی همسر، اتهام بذه روابذ  خذارج از 
ازدواج، ترک زندگی خانوادگی از سذوی همسذر، ایجذاد محذدودیت در روابذ  توسذ  

گیری بذرای امذورات مهذم  تحقیرشدن توس  همسر، عذدم توانذایی در تصذمیمهمسر، 
زندگی مشترک توس  همسر و از طرفی تسل  بیش از حد برخی از اعضای خانواده بذر 

های مکرر و پیوسته همسر، اختالف سذنی زیذاد بذا  همسر، بدخلقی همسر، عصبانیت
رواب  نامشروع و خذارج همسر، عدم تعلق عاطفی از طرف یکی از همسران یا هر دو، 

از چارچوب خانواده از هر دو سو، عدم اطمینان به همسر و یا سطوح نسذبتا پذایینی از 
آن، ناباروری و همچنین عقیم بودن یکی از همسران از عمده مضامینی هستند کذه بذه 

های تحقیق  نهنموعنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد انگیزه های الزم برای طالق از سوی 
 شده اند. مطرح

 فهم، زنان، شهرشیراز، طالق، پدیدارشناسی کلید واژگان: 
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سازدرایجادروابطفرازناشوییعواملزمینه

 2،پریرخامامی7مرجانزرندی)نویسندهمسئول(
مقدمه

هذای جوامذع بشذری  ی سذالم، یکذی از آرمذان بدون شک پایداری و ثبات خانواده 
مبنای رواب  زوجین بر اساس هنجارهذا و ارزشذهای محسوب می شود.خانواده ای که 

حاکم بر جامعه بوده و مأمنی جهت آرامش، آسذایش و رشذد و شذکوفایی اعضذای آن 
شود. در جامعه ما یکی از  باشد که این مهم در گرو ازدواج موفق امکان پییر محقق می

است. تحول  هاي انکارناپییر تحوالت و دگرگونی در ازدواج و تشکیل خانواده واقعیت
در خانواده ایرانی، در ابعذاد گونذاگون روي داده اسذت. دامنذه ایذن تحذول، از مرحلذه 
همسریابی و همسرگزینی و بعد از آن، تداوم زنذدگی خذانوادگی، روابذ  بذین اعضذاي 

هاي رواب  بین زن و مرد و بسیاري  ها، تغییر کارکرد اعضا و انگاره خانواده، تغییر نگرش
یی یک یا هر دو  گیرد که یکی از آن ر برمیمسایل دیگر را د ها رواب  موازی و فرازناشو

های متعددی را برای خانواده و به تبع آن برای جامعه همذراه  باشد که آسیب زوجین می
یی  دارد.هدف پروهش حاضر تحلیل پیرامون عوامل زمینه ساز در ایجاد رواب   فرازناشو

 باشد. می
روش

کیفی و با متد نظریه زمینه یابی به تحلیل عوامل پرداخته  در این راستا در سنت روش
نفذر از افذرادی کذه در زمذان  تأهذل تجربذه روابذ   37شده است. بدین منظور تعداد 

یی را داشته اند به روش نمونه گیری نظری و هدفمنذد انتخذاب و  اطالعذات  فرازناوشو
های موجذود در  عه پرونذدهمورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و مطال

، جمذع آوری شذده اسذت. 1336های مشاوره خانواده شهر اصذفهان در سذال  کلینیک
های عمده به دست  کدگیاری شد. یافته ای، مصاحبه ها به روش کد گیاری سه مرحله

کنندگان پروهشذی جهذت ارزیذابی  های انجام شده به برخی از مشارکت آمده و تحلیل
کننده مرد(  مشارکت 1کننده زن و  مشارکت 17اور زن و دو مرد،)سه مش ارجاع داده شد

                                                                                                               

  m.zarandi7039@gmail.comدکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان  .1
    فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان  یجامعه شناس یدکتر .2
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های ارایه شذده مذورد تأییذد افذراد  ها و تحلیل و به این ترتیب معیار اعتمادپییری، داده
 درگیر قرار گرفتند.

 ها یافته
ی چون تناقضات ارزشی، نگذرش بذه ازدواج، تجربذه لدهد که عوام نتایج نشان می

یی، بحران اخالق  هذای ارتبذاطی و زنذدگی موجذب  اجتمذاعی ، بحذران مهذارتزناشو
گذری  گردد تعارضات عاطفی و احساسی زوجین حل نشده و در مواجهه با مداخلذه می

گردد  با استفاده  سازی رواب  عاطفی خارج از خانواده موجب می ها پا از عادی رسانه
ازدواج روی آورده از استرانری خوداجتهادی توس  یک یا هردو زوج به رواب  خارج از 

 های ناپایدار را به همراه دارد. خانواده هایی چون آشوب فردی و ایجاد بشود که آسی
 گیری نتیجه

های مهارتهای ارتبذاطی و سذواد رسذانه بذه افذراد و  ترویج اخالق زندگی، آموزش 
های ناشی از تغییذرات شذناختی از زنذدگی  تواند میزان آسیب سازی در جامعه می زمینه

 رک را به حداقل برساند. مشت
یی، بحران اخذالق اجتمذاعی، مهذارت زنذدگی، آشذوب  کلید واژگان: رواب  فرازناشو

 فردی، تحلیل روایت

تاثیراتجهانیشدنبرساختارومناسباتخانوادهدرایران

9زاده،مهدیهمحمدتقی2نیا،مرتضیشهبازی7آناهیتاسیفی


مقدمه
های بارز جوامع بشری  روندی انکارناپییر و از ویرگیتوان  پدیده جهانی شدن را می

یایی فرآیند جهانی شدن و ناتمامی و  های آغاز هزاره در سال ی جدید به شمار آورد. پو
نرسیدن آن به تکامل نهایی موجب شده که هنوز اندیشمندان نتواننذد تعریذف واحذدی 

                                                                                                               

 دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه عالمه طباطبائی.  1
 دکترای حقوق، دانشگاه تربیت مدرس  . 2
   m.mtaghizade@yahoo.com  یدکترای مطالعات زنان، دانشگاه عالمه طباطبائ.  3

mailto:m.mtaghizade@yahoo.com
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بذر ابعذاد متنذوع اقتصذادی، سیاسذی،  برای آن ارایه دهند. اما تأثیرات غیرقابل انکذار جهذانی شذدن
های خذانواده،  پردازان است. از سوی دیگر دگرگونی اجتماعی و فرهنگی جوامع، مورد اجماع نظریه

ترین واحد بنیادی جامعه، مورد توجه اندیشذمندان قذرار دارد و تغییذرات ایذن نهذاد  به عنوان کوچک
 .  ردگیا های نظام اجتماعی تأثیر می اجتماعی در دیگر بخش

روش
پروهش حاضر بذه شذیوه اسذنادی و کتابخانذه ای بذا رویکذرد تحلیلذی، تطبیقذی و 

 استنتاجی صورت گرفته است.
هایافته

ی بروز مناسبات  ای از رواب  اجتماعی، بستر و زمینه ی پیچیده بایستی گفت شبکه
دی های آنان در چارچوب خانواده است. بر همین اساس، خانواده که نهذا افراد و نقش

اجتماعی است، تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن، تحوالتی را تجربذه کذرده کذه آن را در 
ها نسبت به ازدواج، قبح زدایی  ی سنتی قرار داده است. تغییر نگرش تعارض با خانواده

ها و کارکردهای زوجین در خانواده، تغییرات جمعیتی و تغییذرات  از طالق، تغییر نقش
ایش رفذاه اقتصذادی خذانواده هذا، و افذزایش اسذتقبال از سیاسذتگیاری جمعیتذی، افذز

های مجذازی و ... از جملذه علذل تغییذر سذاختار خذانواده هذا و بوجذود آمذدن  رسانه
هذذای  هذذای جدیذذد از زنذدگی خذذانوادگی و روابذذ  دختذر و پسذذر اسذذت. خانواده سذبک

های مشذذترک بذذدون ازدواج رسذذمی،  هذذای بذذدون فرزنذذد، زنذذدگی والذذدی، خانواده تک
ی فرزنذدان آنذان  والذدی بذه عذالوه ی تک های چندوالدی مرکب از دو خانواده انوادهخ

 هاست.  های جدیدی است که نهاد خانواده در جوامع در حال تجربه کردن آن شکل
گیرینتیجه

های حاکم بر خانواده و ساختار اقتدار در خانواده دچار تحوالتی عمیق و  لیا ارزش
ای سذنتی  ی هسذته در عصر جهانی شدن، دیگذر خذانواده گسترده شده است و خانواده

نخواهد بود. از سوی دیگر تغییر جایگاه زنان و کاهش رغبت به ازدواج، تغییر نگاه بذه 
گیری خانواده در جامعذه و ... از جملذه  نقش همسر، تغییر مختصات مرکزیت تصمیم

است. با این وصذف در پیامدهای این پروژه بر ساختار و مناسبات خانواده های ایرانی 
این پذروهش بذرانیم تحلیذل نمذاییم خذانواده ایرانذی در فراینذد جهذانی شذدن بذا چذه 

 هایی مواجه و چه تغییرات مضری را متحمل می گردد. چالش
 ها جهانی شدن، خانواده، تغییر مناسبات، ارزش: کلیدواژگان
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بررسینقشفروپاشینظاممحلهدرگسترشیافتنازدواجسفیددر
 هرتهرانش

2محمدرضاجوادییگانه،7پورعباستقی
 
مقدمه

شناخته می شود، اگرچه « ازدواج سفید» هم باشی یا آن چه که در کشور ما به عنوان
است، در ایذران نیذز از یذک ه به بعد رواج پیدا کرد1367ی  کشورهای غربی از دهه در

تری  شد و نمود گستردهدهه پیش به مباحث فرهنگی رسوخ یافته است و در دهه اخیر ر
« نظام محله»در کالنشهر تهران داشته است.  در سفهر اجتماعی نظام خانواده خصوصاً 

ای از رواب  اجتماعی و عذاطفی میذان همسذایگان و هذم محلذه هذا بذود کذه  مجموعه
ماحصل زندگی طوالنی خانواده ها در جوار همذدیگر بذود و نذوعی مسذئولیت پذییری 

همسایه ها در محله و در خانواده ها ایجاد می کذرد و یکذی  از  متقابل در زندگی میان
در نظام شهرنشینی سنتی کشذور بذود. از میانذه دهذه « کنترل اجتماعی»مهمترین ابزار 

های بزرگ اجتماعی چون تحرک بیشتر زندگی اجتمذاعی ،  در تهران با دگرگونی 1317
امل اقتصذادی چذون طذرح ، عو«فردگرایی»گسترش فردگرایی و لیت پرستی مبتنی بر 

نشذینی در محذالت  فروش تراکم در بخش ساخت و ساز و گسترش بی رویذه آپارتمذان
قدیمی شهر باعث گسست و فروپاشی نظام محله که خود یکی از عوامل اساسی ابزار 

 کنترل اجتماعی در فضای اجتماعی شهر نشینی سنتی ایران بود،گشت.
روش

محور و مصاحبه تکی و  چون مصاحبه مسئله تحقیق کیفی  این پروهش که به روش
 خانوار هم باش صورت گرفته است. 15عمیق با سوژه ها  و در میان 

گیریونتیجههایافته
نتیجه پروهش تاثیر عواملی چون تحرک اجتمذاعی، رشذد فردیذت و لذیت گرایذی، 

ن  گریزی و نئولیبرالیسم اقتصادی را در سسذت شذدن نظذام محلذه و نتیجذه آ مسئولیت
 . کند گسترش یافتن ازدواج سفید در محله های شهر تهران را تایید می

 نظام محله ،نئولیبرالیسم ،کنترل اجتماعی ،فردگرایی ،تهران ،ازدواج سفید کلید واژگان:
                                                                                                               

 abas.taghipoor68@gmail.comشناسی، دانشگاه تهران  انشجوی دکتری جامعه. د1
  شناس، دانشگاه تهران دکتر جامعه. 2
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شدهتوسطزنانمتاهلشهرزابلطالعهنوعومیزانخشونتخانگیتجربهم

 2آبادی،سعیدجان7مسعودگلچین                                                                                                  
 

 مقدمه
ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود،مورد اعمذال خشونت علیه زنان پدیده

چذه ایذن نذوع رفتذار در گذردد. چنذانزور و تضییع حق از سوی جنا دیگر واقذع مذی
 انواده و بذین زن و شذوهر باشذد،از آن بذه عنذوان خشذونت خذانگی تعبیذر چارچوب خ

؛در جهانی که محی  خانه می باید پناهگاهی باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند شودمی
و خستگی ها و رنج های ناشی از دشواری هذای محذی  بیذرون خانذه را بذه فراموشذی 

جهنمی می ماند کذه آتذش دشذمنی، بسفارند، متاسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به 
خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر مذی شذود.زنان بذه نحذوی از 
 انحاء چه در محی  خصوصذی)در خانذه ی پذدر ، شذوهر( و چذه در محذی  عمذومی

نذوع و  لیا مطالعه حاضر بنا دارد،بذه مطالعذه) اجتماع( مورد خشونت قرار می گیرند.
و برخذی عوامذل مذوثر  شده توس  زنان متاهل شهر زابذل گی تجربهمیزان خشونت خان

برآن بفردازد.هدف این تحقیق شناخت میزان همسرآزاری و انواع خشونت اعمال شذده 
   علیه زنان در شهر زابل)استان سیستان و بلوچستان( است.

روش
هذذل شذذهر زابذذل انجذذام شذذده أو در بذذین زنذذان مت ایذذن پذذروهش بذذا روش پیمایشذذی

نفر برآورد شده است. اطالعات  131جم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکراناست.ح
خود محقق ساخته و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحلذه با استفاده از پرسشنامه

 .ای در شهر زابل جمع آوری گردید
هایافته

زنذان بترتیذب بیشذتر انذواع خشذونت،دهنذد کذه در بذینمی نشانهای پروهشیافته
کننذد؛ و همچنذین  و روانی را تجربذه میونت اجتماعی، اقتصادی، جنسی،فیزیکیخش

همفکذری، تجربذه خشذونت در دوران کذودکی، همذدلی،خانگی با متغیرهذایخشونت
 داشت.ای معناداری با تجربه خشونت خانگی حمایت اجتماعی، رابطه

                                                                                                               

                                     شناس، دانشگاه خوارزمی تهران    دکتر جامعه.  1
            saeed.janabadi@yahoo.com (مسئولشناسی،  دانشگاه خوارزمی تهران)نویسنده  کارشناس ارشد جامعه . 2

http://virastar.blogfa.com/post-6.aspx
http://virastar.blogfa.com/post-6.aspx
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گیرینتیجه
کید بر نقش پررنگ تربیتذی   مهم ذ فرهنگذی در بذروز پدیذده ترین نتیجه پروهش تأ

 ،همفکریاز حمایذت اجتماعی،همذدلیزنذان همسرآزاری است.بطوریکه هر چقذدر 
باالتر و تجربه خشونت در دوران کودکی کمتری داشته باشند، خشونت کمتری را تجربه 

ولین بذا اسذتفاده از برنامذه غربذالگری و ایجذاد مراکذز ئخواهند کرد. الزم است که مس
ه برای این قشر آسیب پییر و محذروم گذام هذای مذوثردر جهذت ایذن حمایتی و مشاور

 معضل اجتماعی بردارند.
خشونت علیه زنان، همدلی، همفکری، تجربه خشونت در دوران کودکی، :کلید واژگان

 حمایت اجتماعی

آموزانمقطعابتداییدردانشيشیوعفرزندآزار يبررس

 2سمیهشیرمحمدلی،7علیرضاقربانی


مقدمه
اي دارد و در جوامذذع مختلذف داراي شذذّدت و ضذذعف اسذذت. در زنذدآزاري طیذذف گسذذتردهفر

مجموع کودك آزاري به ُطرق مختلف از جمله کار و استثمار کودکان، کودکان توّس  والذدین خذود 
یا ناپدري، نامادري، نابرادري و نذاخواهري، تجذاوز جنسذي بذه کودکذان، تبعذیه در خذانواده بذه 

 ...جنا یا تبعیه بین فرزندان از یك جذنا، نظذام آموزشذي ناکارآمذد وصورت تبعیه بین دو 
: آیا کودك آزاري در دانش آموزان مقطذع ابتذدایی دوره مسئله اصلی تحقیق این است  .یابدظهور مي

 دوم در روستای بدراق نوری و عرفان آباد شیوع دارد؟
روش

یه دانش آموزان دو روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و جامعه آماری شامل کل
مفذر  44نفر پذا و  56) آموزان نفری از دانش 177نفر( بوده، یک نمونه 157روستا )

نفر  10، هم چنین با گیري تصادفی ساده انتخاب شدنداز روش نمونه دختر( با استفاده
                                                                                                               

 it_ghorbani@yahoo.comنده مسئول( دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور)نویس 1
 . کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس 2
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 ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرزند آزاري با سهاز والدین نیز مصاحبه انجام شده. 
عاطفي است. براي تجزیذه و تحلیذل  توّجهي، جسمي وی فرزند آزاري از نوع بیحیطه

 استفاده گردید SPSS 20ها از نرم افزار داده
یافته

آزارها عبارتند از: سیلي زدن و پیچاندن دست؛ در  تریندر حیطه آزار جسمي شایع
توّجهي به عالقذهپزشك و بي توّجهي به بیماري فرزند و نبردن نزدبي توّجهي،بي حیطه
بذود. هذم  زاری آزار عاطفي: مقایسه با دیگذران بیشذترین آحیطه هاي فرزند و درمندي
 پسذران و دختران بین در از غفلت ناشي فرزندآزاري و جسمانيفرزندآزاری  بین چنین

 و عذاطفي مذورد فرزنذدآزاري پسذران از بیش دختران اما ندارد وجود معناداري تفاوت
  .گیرندمي قرار آزار غفلت مورد دختران از بیش پسران
گیرینتیجه

توجه به کودک آزاری در روستاها موضوع جدی است که دستگاه های متولی بایستی 
برای کاهش آن اقدام نمایند. با توّجه به تأثیر انکار ناپییري کذه قذوانین یذك کشذور در 

راي ضمانت اجرایي در جلوگیري از بروز جرائم مختلف دارد، وضع قوانین کارآمد و دا
توان تا حذدودي امیذدوار برخورد با آزارگران و در نظر گرفتن حقوق مسّلم کودکان، مي

 آزاري در کشورمان کاهش یابد. كبود که کود
 آموزان، روستا، بدراق نوری، عرفان آبادفرزندآزاري، دانش ها: کلیدواژه

عواملاجتماعیموثربرمیزانسازگاریزوجین

7قاسمیپگاهحاج


مقدمه
خانواده پناهگاه آرامشی است که هر فردی در آن پا به عرصه حیات می گذیارد. بذا 
یی به این  توجه به افزایش ناسازگاری زوجین و آمارهای طالق در ایران در پی پاسخ گو

 ؟گیار است سوال بر آمدم : که چه عوامل اجتماعی بر میزان سازگاری زوجین تاثیر
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روش
از دانشجویان متاهل تمام شماری صورت گرفت .بذه منظذور گذردآوری داده هذا از  نفر 118از 

% و 71ابزار پرسشنامه محقق ساخته و اسذتاندارد شذده داس بهذره گرفتذه شذد.  پایذایی بازآزمذایی
همچنین با توجه به موضوع از روش کتابخانه ای نیز استفاده شد . تحقیق حاضذر ترکیبذی از نظریذه 

 شناسی اجتماعی  می باشد . ، مبادله، شبکه ، توسعه خانواده و آسیب های همسان همسری
گیریهاونتیجهیافته

   T.testبررسی نتایج با استفاده از آزمون رگرسیون، ضریب همبسذتگی،  پیرسذون ، اسذفیرمن، 
حاکی از آن است که متغیر سازگاری زوجین توس  عوامل اجتماعی قابل توجیه اسذت  . زوجینذی 

ز نظر زمینه فرهنگی ،  قومی و نرادی با هم شباهت دارند انتظارات و باورهایشان نیز نزدیذک بذه که ا
هم است . تفاوت های محسوس در انتظارات زوجین می تواند منبع ناسازگاری باشذد . همسذرانی 

اند بیشتر به گردآوری اطالعات درباره موضذوع اخذتالف مذی پردازنذد و  که با رضایت ازدواج کرده
 هرچه دخالت اطرافیان بیشتر باشد سوء تفاهم زوجین بیشتر می شود . 

 .  عوامل اجتماعی ، سازگاری زوجین  کلید واژگان:

رفتاریکودکانطالق–جنسیتوالدسرپرستومشکالتعاطفی
آموزشوپرورششهرتهران(19آموزانمنطقه)مطالعهموردیدانش

7اعظماوالدیقادیکالیی


مقدمه
های طذالق  انوادهخرفتاری کودکان در  –هدف از انجام این مطالعه ، مقایسه مشکالت عاطفی 

تحت سرپرستی پدر و تحت سرپرستی مادر است . عالوه بر این پروهش به دنبال مقایسه شیوه فرزند 
 پروری در والد سرپرست مرد / زن در خانواده های طالق می باشد.

روش
آموزش و پرورش تهران ،از میان مدارس ابتدایی دختذران و پسذران  11مطالعه حاضر در منطقه 

دانش آموز می باشند بدون نمونه گیری بذه صذورت تمذام شذماری از  13000این منطقه که حدود 
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سال صورت گرفذت. والذد سرپرسذت بذه فهرسذت رفتذاری  11-6والد سرپرست فرزندان طالق 
و پرسش نامه نقاشیان برای سنجش فرزند پذروری رفتاری فرزندان  –آخنباخ برای مشکالت عاطفی 

رفتاری کودکذان  –پاسخ دادند. همچنین برای بدست آوردن اطالعات کامل تر از مشکالت عاطفی 
 پرسش نامه فهرست رفتاری آخنباخ ) فرم معلم ( را معلمان دانش آموزان پاسخ دادند.

گیرییافتههاونتیجه
و به دنبال ان فرزند پروری بعداز طالق مختل  نتایج این پروهش نشان داد والدگری

/. از 14می شود . از این لحاظ تفاوتی بذین والذد سرپرسذت مذرد / زن  نیسذت . فقذ  
بی دارند و  /. بقیه از شیوه های فرزنذد 86والدین ، شیوه فرزند پروری مقتدرانه و مطلو

/. از 31محه گرانه ، /. از روش مسا31پروری نا مطلوب استفاده می کنند. در این زمینه 
/. از روش سهل گیرانه بهره می گیرند. زنان نیز بیش از مردان از 1/11روش مستبدانه و 

روش فرزند پروری سهل گیرانه استفاده می کنند. بین شیوه فرزند پذروری و مشذکالت 
رفتاری کودکان رابطه معنی داری وجذود دارد .چنانچذه شذیوه فرزنذد پذروری  –عاطفی 

 رفتاری کودکان کاسته می شود.  –د به همان میزان از مشکالت عاطفی مطلوب باش

نظاممردساالریباپذیرشتبعیضجنسیتیوهایابطهپذیرششاخصهر
خشونتخانوادگی)همسرآزاری(تجربهشدهدربیندانشجویانزن

دانشگاهعلمیکاربردیبهزیستیتبریز

 5مجیدابراهیمیثانی،4ربابقصابی،9دانسمیراخن،2یعقوبزارعی،7داودابراهیمپور
مقدمه

در میان انواع خشونت، خشونت خانوادگی از آن نوع مسائلی است کذه حساسذیت 
رسد که دلیل این حساسیت آن اسذت کذه  خاصی را در جامعه برمی انگیزد. به نظر می

ناهگاه خود تلقی خانواده، عمومًا به منزله مکانی که افراد، آن را به عنوان مأمن و مأوا و پ
کنند، در نظر گرفته می شذود و جذایی اسذت کذه آرامذش و همذاهنگی بایذد بذر آن  می
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فرما باشد و به سبب وجود رواب  صمیمی، محبت آمیز و توأم با عواطف، بهترین  حکم
مکان برای زندگی بزرگساالن و بهترین مکان برای رشد و شکوفایی عاطفی و جسمانی 

خانواده ممکن است به صورت بستری درآیذد کذه در آن انذواع کودکان است اما بعضًا 
ها، اعمال شود. ایذن خشذونت  ها نسبت به زنان و کودکان و به ویره دختر بچه خشونت

یر آرام و امن خانواده را در هم می شکند و با محیطی که مأمن و مأوای اعضای آن  تصو
ها و  ن خانواده در میان ملتباید باشد، همخوانی ندارد. امروزه اعمال خشونت در درو

های مختلف و در سراسر جهان به درجات مختلف وجود داشته و بذه صذورت  فرهنگ
ای جهذذانی درآمذذده اسذذت. پذذروهش حاضذذر بذذه بررسذذی رابطذذه میذذزان پذذییرش  پدیذذده

نظام مردساالری بذا میذزان پذییرش تبعذیه جنسذیتی و میذزان خشذونت  های  شاخصه
 پردازد.  شده میخانوادگی )همسر آزاری( تجربه 

روش
پروهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ زمذانی مقطعذی و از نذوع پهنذانگر 

یان زن دانشگاه جامع علمذی کذاربردی تبریذز در  می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجو
باشند و نمونه آماری بر اساس فرمذول کذوکران  می 35-36نیمسال دوم سال تحصیلی 

ای تصذادفی  گیری طبقذه شده و با استفاده از روش نمونذه تعیین نفری 131نمونه آماری 
گیری در این تحقیذق پرسشذنامه محقذق سذاخته  وسیله اندازه .شده است ساده محاسبه 

ها از آزمذون  و بذرای آزمذون فرضذیه  spssافذزار  هذا از نرم باشذد بذرای تحلیذل داده می
 شده است.  همبستگی پیرسون استفاده

هایافته
های نظذام مردسذاالری و میذزان  های پروهش میزان پییرش شاخصه یافته بر اساس

پییرش تبعیه جنسیتی در حد متوس  به باال بوده و میزان خشونت خانوادگی تجربذه 
نظام مردساالری  های  باشد. همچنین بین میزان پییرش شاخصه شده در حد متوس  می

دگی تجربه شده رابطه معنذادار با میزان پییرش تبعیه جنسیتی و میزان خشونت خانوا
 مستقیم وجود دارد. 

گیرینتیجه
نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که طبق نظریه ستمگری جنسی که 
بیان می دارد  بین نظام مردساالری و خشونت خانوادگی رابطه معنی داری وجذود دارد 

ا تحقیقذات قبلذی )زارع(، در این تحقیق هم این نظریه مورد تائید قذرار گرفذت. کذه بذ
( همسو می باشذد. و همچنذین بذین نظذام Pokharel)اعزازی(،)زن گنه و احمدی(و)
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های مردساالری و تبعیه جنسیتی رابطه وجود دارد. و همچنین بین تفذاوت سذنی بذا 
همسر و شغل زنان پاسخگو با پییرش تبعیه جنسیتی و خشذونت خذانوادگی تجربذه 

دارد کذه بذا تحقیقات)اعزازی(،)موالوردی(،)حسذنی و شده رابطذه معنذاداری وجذود 
 همکاران( و )زنگنه و احمدی( همسو می باشد.

 خشونت خانوادگی علیه زنان -تبعیه جنسیتی  -ساالری  نظام مرد ها:  کلید واژه

اثربخشیایماگوتراپیبراحساساتمثبتنسبتبههمسردرزوجیندچار
همسرآزاریعاطفیدرشهراصفهان

2عذرااعتمادی7 اموسویزهر
 
مقدمه

یی  همسرآزاری یکی از معضذالتی اسذت کذه بذر عملکذرد طبیعذی سیسذتم زناشذو
احساسذات پروهش با هدف بررسی تاثیر کارگذاه ایمذاگوتراپی بذر  تاثیرگیار است. این

. در زوجذین دچذار همسذرآزاری عذاطفی انجذام شذده اسذتمثبت نسذبت بذه همسذر 
ه به افزایش ارتباطات زوجین، اصالح تثبیتهای رشذدی، ایماگوتراپی رویکردی است ک

بهبود جراحات دوران کودکی، افزایش متمایزسازی از طرف مقابل و همچنذین احیذای 
و با آموزش مهارتهای ارتباطی و افزایش شناخت زوجین، آنها  تماس بین آنها میفردازد

گاه یاری رساند  .را در جهت ایجاد یک رابطه خودآ
روش

پا آزمون با گروه کنترل است.  -نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون زپروهش ا
زوج( مبتال به مشکل همسرآزاری بودنذد کذه بذه روش  16نفر ) 31شرکت کنندگان در پروهش 

 8زوج( و کنترل ) 8گیری در دسترس انتخاب شده و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش )نمونه
رهای پروهش شامل مقیاس احساسات مثبت نسبت به همسر و پرسشنامه زوج( قرار گرفتند. ابزا

آزار عاطفی است. کارگاه ایماگوتراپی در هشت جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش برگزار شذد. 
 تجزیه و تحلیل شدند.و به وسیله آزمون کواریانا   SPSS 22افزار نرمها با استفاده از داده
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هایافته
در پیش آزمون و احساسات مثبت نسبت به همسر میانگین نمرات ها نشان داد یافته

داری کاهش داشذت. همچنذین بذین میذانگین پا آزمون در گروه آزمایش، بطور معنی
نمرات احساسات مثبت نسبت به همسر در گروه کنترل و آزمایش در مرحله پا آزمون 

 داری مشاهده شد.نیز کاهش معنی
گیرینتیجه

احساسات مثبت نسبت به همسر ارگاه گروهی ایماگوتراپی بر متغیر بنابراین تاثیر ک 
دار بود و این روش میتواند در بهبود رواب  زوجین مذوثر باشذد و بذه عنذوان یذک معنی

 راهبرد قوی و اثربخش در تامین و ارتقای سالمت افراد جامعه موثر واقع شود.
ی، زوج، همسذرآزاری، احساسات مثبت نسبت به همسر، ایمذاگوتراپ کلید واژگان:

 عاطفی

مطالعهکیفیعواملساختاریمرتبطبارضایتمندیزندگیزناشویی
)مطالعهزوجینساکندرشهرتبریز(

2،النازفخری7فاطمهگالبی
مقدمه

خانواده به عنوان جعبه سیاه جامعه، بازتاب تمام رخ جامعه از نظر ساختار و کارکرد 
انواده از طریق ازدواج، پرداختن به مواردی که سبب ساز است. با توجه به تداوم نهاد خ

یی هستند، اهمیت داشته و تحقیق در این حوزه  دوام و موجب تهدید برای زندگی زناشو
ضرورت می یابد. امذروزه مذا شذاهد افذزایش میذزان طذالق، روابذ  تعریذف نشذده و 

یی نامتعارف، ارتباطات موزائیکی و تعارضات و ناسازگاری های بسیار  در زندگی زناشو
دهنده دگرگون شدن فضای خانواده در جامعه ما می باشد.   افراد هستیم. این موارد نشان

با مقایسه آمارهای موجود ازدواج و طالق در طی ده سال گیشته شاهد افزایش شگفتی 
هسذتیم. هذدف از مقالذه حاضذر،  1335تا  1315های  در میزان طالق در فاصله سال
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یی در بین زوجذین بررسی عوامل در ونی و بیرونی موثر بر رضایتمندی از زندگی زناشو
 ساکن شهر تبریز می باشد.

روش
شیوه مطالعه کیفی با استفاده از گراندد تئوری بذوده و نمونذه گیذری هدفمنذد بذوده 
است. گروه های مورد مطالعه شامل سه گروه هستند: زوجین با سابقه ازدواج کمتذر از 

سذال.  بذا  27سال و زوجین با سابقه بیش از  27تا  17سابقه  بین  ده سال ، زوجین با
نفر از زنان و مردان در مناطق مختلف شهر تبریذز بذرای انجذام  54این تقسیم بندی با 

مصاحبه عمیق مورد پرسش قرار گرفتند. انجام مصاحبه به صورت نیمه سذاخت یافتذه 
مذرد مصذاحبه عمیذق  21زن و  21بوده و مصاحبه تاحد اشباع ادامذه پیذدا کذرده و بذا 

صورت گرفته است. کدگیاری متن مصاحبه و استخراج مقوله ها در  چند مرحله انجام 
 یافته و مقوله نهایی استخراج گردید.

هایافته
یی، میزان رضایت مردان از زندگی خذود بذیش از  در مورد رضایت از زندگی زناشو

یان زن و مرد می توان گفذت کذه زنان بوده است.  با مقایسه این دالیل در بی ن پاسخگو
مردان در رضایت از زندگی تفاهم و همدلی و درک متقابل را به عنوان مهم ترین مولفه  
دانسته و زنان در این خصذوص بذه اخذالق خذوب همسذر و داشذتن فرزنذدان خذوب و 
یان هم زنان و هم مردان دالیل اصلی تعارضات  حمایتگر اشاره دارند. در بین پاسخگو

 تواند در عوامل فرهنگی و اقتصادی خالصه گردد. می
گیرینتیجه

یی، عمدتا بیرونی و ناشی از فقر  در طبقات پایین، علل تاثیر گیار بر زندگی زناشو
اقتصادی و فرهنگی بوده و حتی مولفه های درونی را نیز متاثر می سازد؛ در حالیکه در 

حذث هذای ناشذی از تعذارض سذنت و طبقات مرفه ، عمدتا مسائل درونی خانواده و ب
گاهی نسلی به عنوان  یی را موجب گردد. در ضمن، آ مدرنیته می تواند تعارضات زناشو
دومین شکل دهنده ساختاری می تواند به خودی خود حامل مسائل مختلف و چذالش 

 بر انگیز بوده و بر رضایت افراد موثر باشد. 
یی، عوامل ساختار ان:گکلید واژ ی، فقر اقتصادی، مدرنیتذه، خذانواده، تعارضات زناشو

 رضایتمندی
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پیشبینینگرشبهروابطفرازناشوییبراساسهوشهیجانیو
هایناسازگاراولیهدرمتقاضیانطالقطرحواره

 2اسماعیلی ،عبداللهعلی7شیرخانی کورش

مقدمه
یی)خیانت(، در چند سال اخیذر بذه یکذی از معضذالت اجتمذاعی  رواب  فرازناشو

شده است، لیا باید در این زمینه برخی تابو هذا را شکسذت و بذه ریشذه یذابی و  تبدیل
اندیشی در ایذن زمینذه پرداخذت. پذروهش حاضذر بذا هذدف پذیش بینذی روابذ   چاره

یی براساس هوش هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان طذالق  فرازناشو
 صورت گرفته است. 

روش
همبسذتگی اسذت. جامعذه آمذاری پذروهش کلیذه  پروهش حاضر توصیفی از نذوع

به دادگاه خانواده  11تا شهریور  11متقاضیان طالق بودند که در بازه زمانی اردیبهشت 
 در گیذری نمونذه روش بذه نفذر 67 انهذا میان از که شهرستان قائمشهر مراجعه کردند

های  شذنامهپرس از اسذتفاده با پروهش های داده .شدند انتخاب دسترس به عنوان نمونه
یی  ان، طرحواره-هوش هیجانی بار های ناسازگار اولیه یانگ و نگرش به رواب  فرازناشو

 خطذی و رگرسذیون پیرسذون همبسذتگی ضذریب از اسذتفاده بذا و شد گرداوری واتلی
 تحلیل شدند. spss-18افزار  با استفاده از نرم چندگانه
یافتهها

یی رابطذه منفذی و  یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی با نگرش به رواب  فرازناشو
طرحذذواره )محرومیذذت هیجذذانی، رهاشذذدگی، 11معنذذادار وجذذود دارد. همچنذذین بذذین 

کفایتی، گرفتار، بازداری  اعتمادی، انزوای اجتماعی، نق ، شکست، وابستگی، بی بی
هذا بذا نگذرش بذه روابذ   هیجانی، معیارهای سرسختانه( و همچنین نمره کل طرحواره

ی اسذذتحقاق، طرحذذواره )4امذذا در ی رابطذذه مثبذذت و معنذذادار وجذذود دارد. فرازناشذذو
یشتنداری، در تحلیل رگرسیون نیذز هذوش  ( همبستگی مشاهده نشد.اطاعت، ایثار خو

یی  های ناسازگار اولیه پیش هیجانی و طرحواره بینی کننده نگذرش بذه روابذ  فرازناشذو
 ه است.بینی بیشتر بود بودند که سهم هوش هیجانی در این پیش
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بحث
با توجه به یافته ها می توان گفت، رواب  زوجین بر پایه ارتباطات عاطفی و شناختی 

اسذتفاده مناسذب از اطالعذات قرار دارد. افرادی که هوش هیجذانی پذایینی دارنذد، در 
یش ناتوان هستند و این امر موجب مذی شذود در  هیجانی برای کنترل رفتار و تفکر خو

یش دچار مشکل  شذوند. عذالوه بذر ان طرحذواره هذای ارتباطات عاطفی با هم سر خو
این امر منجر به  که سوگیری تفسیر فرد از رویدادها می شوندناسازگار اولیه نیز موجب 

 ارتباطات شناختی زوجین می شود. در مجموع مذی تذوان نتیجذه گرفذت،مختل شدن 
رت مسذتقیم یذا هوش هیجانی پایین و طرحواره های ناسازگار اولیذه مذی تواننذد بصذو

غیرمستقیم بر رابطه زوجین تاثیر نامطلوب بگیارند و در مواردی موجب گرایش زوجین 
یی شوند ، لیا می توان با تدوین برنامه های اموزشی بمنظور ارتقذای به رواب  فرازناشو

هوش هیجانی و همچنین شناسایی طرحواره های ناسازگار و درمان ان در زوجذین، از 
یی جلوگیری کرد. گرایش احتمالی ا  نها به رواب  فرازناشو

یی، هوش هیجانی، طرحواره :های کلیدي واژه های  پیش بینی، نگرش به رواب  فرازناشو
 ناسازگار اولیه، متقاضیان طالق

هایایجادوضعیتآنومیکدرساختارخانوادهبهوسیلهداستان
هایجنسیپورنوگرافیک:تحلیلگفتمانداستان

 1مجتبیبخشنده
 
مقدمه

یك معضل مهم و مسأله بحث برانگیز در جوامع  های اینترنتی به عنوان نگاری هرزه
یره در و متخصصذان  جوامع ارزش مدار و کشور های اسالمی مطرح بذوده  مختلف بو

روانذی و  -علوم رفتاری با تحقیقات گسترده در این زمینذه، بذه دنبذال تذأثیرات روحذی
میان داستان های جنسی به دلیل ایجاد شرای  همیات  اجتماعی این پدیده اند. در این

پنداری و انتخاب شریک جنسی در ذهن مخاطب، بذه اختیذار خذودش امکذان ایجذاد 
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انحراف و بروز نابهنجاری را درمیان افراد ایجاد می کند که با تحلیل آنها می تذوان بذه 
 یک شناخت علمی از گفتمان حاکم در آنها دست یافت.

روش
این پروهش از روش تحلیل انتقادی گفتمان استفاده شده است. تحلیل  روش انجام

گفتمان روشی کیفی است که هدف از آن پر کردن خأل میان تحلیل های خرد و کالن را 
داسذتان بذا  71پدیده های اجتماعی است. از این رو بذه تحلیذل و بذازخوانی انتقذادی 

ایت مسذتهجن در دو سذطح محتوای جنسی به صورت نمونه گیری تصادفی از یک سذ
 تفسیر و تبیین پرداخته شده است.

هایافته
بر اساس یافته های این پروهش آنچه که در گفتمان این داستان ها می توان مشاهده 

اسذت،  کذه از یذک فضذا سذازی  امفریالیسذتینمود نوعی روایت هدفمند، حرفه ای و 
د معتذاد مذی کنذد. یکذی از مستهجن و تحریک آمیز شروع کرده و خوانندگان را به خو

اهداف اساسی این استان ها حمله به بنیان خانواه باکمک از مکانیسم هذایی همچذون 
رواب  جنسی غیرمتعارف مبتنی بر درد و توحش میان زوجین و شرکاء جنسذی، هجذوم 
یی،  یق بذه خیانذت زناشذو به بنیان خانواده از طریق تبلیغ رابطه جنسی با محارم و تشو

ینی همچذون سذکا تبلیغ عددم  یی از همسذر، تبلیذغ مفذاهیم نذو رضایتمندی زناشذو
ضربدری وایجاد شبکه اجتماعی جنسی در جهان واقعی. در این رواب  آنچه از راویان 
و شریک های جنسی آنان مشاهده می شود رواب  جنسی نامتعذارف و غیذر اخالقذی و 

یرسازی از افرادی است که مشابه ستاره های حرفه ای فیلم های پورنو عمذل مذی  تصو
 کنند.
گیرینتیجه

با مطالعه داستان های پورنو می توان بذه ایذن نتیجذه رسذید کذه عمذده هذدف ایذن 
ها حمله به بنیان خانواده و ایجاد ناهنجاری هذای جنسذی در داخذل خذانواده و  داستان

 فروپاشی آن است.
 خانواده، داستان ، پورنوگرافیک، تحلیل گفتمان. کلید واژگان:
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رسیرابطهسرمایهاجتماعیباسالمتروانزنانیمتقاضیطالق:مطالعهبر
 موردیمراجعهکنندهبهمرکزاورژانساجتماعیبهزیستیشیراز

  9،طاهرهفیلیزاده2،خدیجهرضوینژاد7مجتبیبخشنده
 
مقدمه

سالمت روان، یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقا و تکامل انسان محسوب مذی 
سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را توانایی کامل برای ایفای نقذش هذای شود. 

اجتماعی، روانی و جسمی تعریف می کند و آن را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با 
دیگران، تغییر و اصالح محی  فذردی و اجتمذاعی، حذل منطقذی تضذادها و تمذایالت 

یت بخذش یکذی از عوامذل مهذم علیرغم اینکه ازدواج رضذاشخصی در نظر می گیرد. 
بهداشت روانی جامعه محسوب مذی شذود، ولذی چنانچذه زنذدگی خذانوادگی شذرای  
نامساعدی برای ارضاء نیازهای روانی زوجین ایجاد کند، نه تنها بهداشت روانی تحقق 
نمی یابد، بلکه اثرات منفی و گاهی جبران ناپییر به جا می گیارد که اختالالت عصبی 

پیامدهای اختالالت خذانوادگی مذی باشذد. در ایذن میذان برخذورداری از و روانی، از 
سرمایه اجتماعی درمیان زنان که از قربانیان افزایش طالق در خانواده ها می باشند می 

هذدف تواند بر سطح سالمت روان این افراد تاثیر بگذیارد از ایذن رو ایذن پذروهش بذا 
زنانی متقاضی طالق مراجعه کننده بذه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سالمت روان 

 مرکز اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز انجام پییرفته است.
روشتحقیق

جامعه آماری پروهش است. روش مورد استفاده در این پروهش، روش تحقیق کمي 
حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به مرکذز کذاهش طذالق اورژانذا اجتمذاعی بهزیسذتی 

نفذر بذر  177می باشذد. کذه از ایذن میذان  1332ماهه دوم سال  6شهرستان شیراز در  
اساس روش نمونه گیری کل شماری به عنوان جمعیت نمونه تحقیذق انتخذاب شذدند. 
ابزار پروهش در این تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته سذرمایه اجتمذاعی و سذالمت 

نیذز بذه وسذیله که هر دو دارای اعتبار صوری بوده و پایایی آنهذا  بود (GHQ-28روان)
                                                                                                               

1
 mojtababakhshande61@yahoo.com دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز  . 

 ناس مرکز تخصصی اورژانا اجتماعی بهزیستی شیرازکارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، روانش . 2
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، روانشناس مرکز تخصصی اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز  . 3



 012    هایخانوادهآسیب

 
 

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است کذه ایذن ضذریب بذرای پرسشذنامه سذرمایه 
 است. 11/7و برای پرسشنامه سالمت روان  11/7اجتماعی 
یافتهها

های این پروهش میان دامنه فعالیت اجتماعی، مسئولیت و تعهذدات بر اساس یافته
رمایه اجتماعی هسذتند و خذرده های بعد ساختاری ساجتماعی هر سه از خرده مقیاس

های اجتماعی که همگذی از مقیاس های انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و نگرش
های بعد شناختی سرمایه اجتماعی هستند با سالمت روان زنان متقاضذی خرده مقیاس

-خرده مقیاس توانسته 5همچنین این طالق رابطه معنادار مستقیم و مثبت وجود دارد. 

 (.R2=61/7درصد از واریانا متغیر وابسته را تبیین و توضیح کنند ) 61/7اند 
بحث
زا را در زندگی کاهش داده و خطر ایذن عوامذل را سرمایه  اجتماعی عوامل استرس 

تواند حوادث منفی زندگی را کذاهش داده و کند. همچنین سرمایه اجتماعی میکم می
 سودمند باشد. های زندگی برای افراددر زمان تغییرات و چالش

 سرمایه اجتماعی، بعد شناختی، بعد ساختاری، طالق، شیراز. کلیدی: واژگان

اثربخشیآموزشگروهیمهارتهایارتباطیبراساسرویکردشناختیرفتاری
 ساله92تا92هایمندیزناشوییوسبکهایحلتعارضدربینزوجبررضایت

3طمهصادقی،فا2فر،سمانهامیری1مهرنوشعطااللهی


مقدمه
یی یکی از مهممطالعات نشان می تذرین عوامذل پیشذرفت و دهد که رضایت زناشو

یی است، که نتیجه آن کاهش اختالفات و تعارضذات  دستیابی به اهداف زندگی زناشو
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بین زوجین است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های 
اختی رفتاری برسبک های حل تعذارض، رضذایت منذدی ارتباطی براساس رویکرد شن
یی در بین زوج های   ساله تهران شهر تهران بود.  30تا  10زناشو

روش
آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون پا آزمذون بذا گذروه کنتذرل بذود. روش پروهش نیمه

ها و ساله مراجعه کننده به کلینک 30تا  10های جامعه آماری پروهش شامل کلیه زوج
زوج با اسذتفاده  30راکز مشاوره خانواده شهر تهران بودند. برای تعیین نمونه پروهش م

نفره برای آزمایش و کنترل( انتخاب شد.  11گیری در درسترس )دو گروه از روش نمونه
یی  ابزارهای پروهش دو پرسشنامه راهبردهای حل تعارض و  مقیذاس رضذایت زناشذو

ها از روش هذای آمذاری در دو سذطح توصذیفی و دهانریچ بود. برای تجزیه و تحلیل دا
 استنباطی  استفاده شد. 

هایافته
های پروهش نشان داد کذه آمذوزش گروهذی مهذارت هذای ارتبذاطی براسذاس یافته

یی زوجرویکرد شناختی رفتاری بر رضایت ساله مؤثر بود و  30تا  10های مندی زناشو
یی آنهاباعث افزایش میزان رضایت هذا همچنذین نشذان داد کذه شد. یافتذه مندی زناشو
های سذبک حذل تعذارض یعنذی مؤلفذه کالمذی، غفلذت و اجرای این آموزش بر مؤلفه

( و فق  بر مؤلفه خاتمه دادن مؤثر نبذود. P<01/0گیشت زنان ناسازگار تأثیر داشت )
(01/0<P.) 

گیرینتیجه
یهای ارتباطی باعث افزایش رضایتآموزش گروهی مهارت ی و کاهش مندی زناشو

این روش بذرای زوجذین جذوان کذه بذه  ازهای حل تعارض شد، بنابراین استفاده سبک
یی و تعارضات به مراکذز مشذاوره مراجعذه مذی کننذد پیشذنهاد  منظور مشکالت زناشو

 گردد. می
یی، سبک های  واژگان:کلید آموزش گروهی مهارت های ارتباطی، رضایت مندی زناشو

 ساله  30تا  10های حل تعارض، زوج
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 تأملیبرپدیدههمباشی،راهحلیاآسیب؟

7انسیهجاللوند
 

باشی، اصطالحی است که به تازگی به شکلی از زیست دختران و پسران بذا یذدیگر  هم
شود که ذیل این مفهوم، دختر و پسر بدون شکل دادن پیوند رسمی قانونی و  اطالق می

کننذد. تغییذرات و تحذوالت کذدیگر مذیخانوادگی به طور مشترک شروع به زندگی با ی
اجتماعی و فرهنگی که هر لحظه با آن روبرو هسذتیم، موقعیذت اجتمذاعی و فرهنگذی 
کشور ما نیز مستثنی ز تغییرات و تحوالت اجتماعی نبوده و امروزه شاهد شکل گیذری 
پدیده هم باشی در کشور هستیم. آنچه مسلم است برای آنکه روشن شود هم باشی نوع 

ای از زیست است و آیا به عنوان راه حلی برای مسائل پیش روی محدودیت هذای  تازه
ارتباطی جوانان است یا آنکه آسیبی بیش نیست، باید بذه شناسذایی دقیذق ایذن مفهذوم 
پرداخت تا بتوان نسبت به زوایای این مفهوم شناخت پیدا کذرده، ابعذاد محتلذف آن را 

کمک شایانی برای شکل دهی به پرسذش هذای  مورد نظر قرار داد. شناسایی این زمینه
گیری روندهای پروهشی در خصوص آن خواهذد  بعدی در خصوص این پدیده و شکل

 کرد. 
میالدی در کشورهای  67تاریخچه ریشه هم بالینی در انقالب جنسی به اواخر دهۀ 

غییذر آمریکایی و اروپایی بر می گردد. انقالبی که به تدریج به تغییر گفتمان جنسی و ت
ها، اخالق و رفتار جنسی در بسیاری از کشورهای غربی منجر شد و  اساسی در نگرش

گسترش رواب  جنسی پیش از ازدواج زمینه را برای تغیییرات تعیین کننده بعذدی مهیذا 
کرد و در این میان نه تنها به تدریج سن ازدواج را افزایش داد که زمینه هذای اجتمذاعی 

 گوهایی چون هم باشی فراهم آورد.الزم را برای پیدایش ال
بدین ترتیب، این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی به بررسی مفهوم هم باشی در 

هذای انجذام شذده در  زمینه اجتماعی ایران و غرب خواهد پرداخت و با مذرور پروهش
خصوص این مفهوم و پدیده به دنبال دستیابی به درک عمیقتری در خصوص آن خواهد 

                                                                                                               

 jalalvandensie@gmail.com «س». کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا 1 
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این مقاله سعی شده است که با توجه به تحلیل های انجام شذده بذه دیذدگاهی  بود. در
 دست یافت که آیا هم باشی راه حل است یا آسیب.

 هم باشی، خانواده، آسیب شناسی، تغییرات اجتماعی، جنسیت کلید واژگان:

هایفرزندپروریباباورهایبررسیرابطهالگوهایارتباطیخانوادهوشیوه
 درفرزنداندارایپدریامادرمعتادغیرمنطقی

 9فر،حسینشکوهی7لیلیباغبان
 
مقدمه

های توصیفی با هدف بررسی رابطه الگو های ارتباطی   این پروهش از نوع پروهش 
های فرزند پروری با باور های غیر منطقی در فرزندان دارای پدر یا مادر   خانواده و شیوه

 معتاد است. 
روش

نفذر  160ین پروهش کلیه افراد معتاد دارای فرزند هستند که شامل جامعه آماری ا
انذد. بذر اسذاس فرمذول  بودند که به مرکز ترک اعتیاد شماره دو بیرجنذد مراجعذه نموده

اند. ابذزار  شذده  عنوان نمونه با روش تصذادفی سذاده انتخذاب نفر به 111کوکران تعداد 
نامه الگذوی ارتباطذات خذانواده، گردآوری اطالعات در این پروهش شامل سه پرسش 

نامه باورهای غیرمنطقی است. داده هذای  های فرزند پروری و پرسش  پرسش نامه شیوه
آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسذیون   آماری با استفاده از آزمون

 مورد بررسی قرار گرفته است.
گیریهاونتیجهیافته

ری گفذت و شذنود  و باورهذای غیرمنطقذی رابطذه نتایج نشان داد که بین جهت گیذ
هذای الگذو هذای ارتبذاطی   معناداری یافت نشد. بین جهت گیری هم نوایی از  مؤلفذه

خانواده و باور های غیر منطقی  فرزندان والدین معتاد رابطه معنادار مثبت وجود دارد. 
                                                                                                               

 l.baghban57@gmail.comرشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند کا.  1
 دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند. 2
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هذای   قی از مولفهانگاری و شیوه فرزند پروری اقتدار منط فرزند پروری سهل  بین شیوه
شیوۀ فرزند پروری با باور های غیر منطقی فرزندان که دارای پدر یا مادر معتذاد بودنذد 

دهذد کذه بذین شذیوه فرزنذد  رابطه مثبت معنا دار وجود دارد. هم چنین نتایج نشذان می
پروری استبدادی با باور های غیر منطقی فرزندان، رابطه معناداری  وجذود نذدارد. بذر 

 درصد باورهای غیر منطقی را تبیین کند. 3107یج مدل رگرسیون توانست طبق نتا
 های فرزند پروری، باورهای غیرمنطقی الگوهای ارتباطی خانواده، شیوه کلید واژگان:



 

 



 

بخشدوم


يزنانهایجامعهآسیب



 



 

درحالگذارهادرجامعهشدنزنانوپیامدهایآنبرایخانوادهمدرن

2محمدجوادزاهدی،7ادهزعباسلطفی
 

مقدمه

پردازد. امذروزه  شدن زنان و تأثیر آن بر رواب  بین همسران می مطالعة مدرن حاضر بهه ی مقال
یکی از  تر توسعة اجتماعی زنان و تأثیر آن بر زندگی خذانوادگی بذه تعبیر کلی شدن زنان یا به مدرن

خ ، رابطذة مذدرنیت و زنذدگی است. بطور مش شناختی بدل شده ترین موضوعات جامعه مهم
های اخیر به کرات مورد توجه پروهشگران اجتماعی و محققان حوزة خذانواده -شخصی در دهه

اولذذریش بذذک و ، (Giddens, 1992)آنتونی گیذذدنز تذذوان بذذه اسذذت. از جملذذه می قرارگرفتذذه 
، (Bauman, 2003) ، زیگمونت باومن(Beck & Beck-Gernsheim, 1990) گرنسهایم بک
اشاره کرد. همة این اندیشمندان بر تذأثیر زنذدگی مذدرن در  (Castells, 1996) انوئل کاستلزو م

( و کاسذتلز 1337گرنسذهایم )-کنند و البته بذک و بذک های صمیمی تأکید می دگرگونی زندگی
های خانوادگی تمرکز دارند. بذا  اجتماعی زنان در دگرگونی زندگیي  ه( مشخصًا بر توسع1336)

توجذه  شناسی صمیمیت، در ایران چندان مورد جامعه خیشینة نوپا ولی عمیق و گسترداین حال، پ
های اخیر در ایران رونق خذوبی گرفتذه  است. هرچند پروهش در باب خانواده در سال واقع نشده

؛ محمذدپور و همکذاران، 1311؛ ابوالحسن تنهایی و شکربیگی، 1313)مثاًل عنایت و موحد، 
تبذذار،  ؛ زاهذدی و نازک1332؛ زاهذدی و خضذرنراد، 1332کذاران، ها و هم ؛ جمشذیدی1311
شذدن زنذان و تذأثیر آن بذر تحذوالت  (، امذا بحذث مدرن1337؛ ساروخانی و مقربیذان، 1333

است. البته بخشی از کار  شناختی مورد توجه قرار نگرفته مثابة موضوعی جامعه خانواده تاکنون به
هذای  الزام»بذا « بحذران در خذانواده»مذرتب  سذاختن  (، باتوجذه بذه1333تبذار ) زاهدی و نازک

 تواند پیوند نزدیکی با این تحقیق داشته باشد. ، می«نوسازی
                                                                                                               

 lotfizade.a@gmail.comدانشجوی دکتری جامعه شناسی، مربی دانشگاه پیام نور .  1
 انشگاه پیام نورددکتر جامعه شناس، .  2
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روش
گردآوری  صذورت اسذنادی و بااسذتفادة مقتضذی از آمارهذای موجذود بذه مقالة حاضر که به

ابعذاد های  تحلیلی، پیامدها و چالش ذ کوشد با رویکردی توصیفی است، می اطالعات پرداخته
 توجه قرار دهد. شدن زنان را بر زندگی خانوادگی مورد مختلف مدرن

گیریهاونتیجهیافته
تحصذیالت  ي هزنان نسل جدید در حوزة عمومی، از جمله افزایش گسترد ي هحضور گسترد

اجتماعی گسترده، کذاهش موالیذد و تحذوالت نگرشذی  دانشگاهی، اشتغال روزافزون، مشارکت
شذود، انتظذارات زنذان از همسذر و  مطذرح می« شدن زنذان مدرن»عنوان  ا تحتزنان که در اینج

تغییربودن بسذیاری از قواعذد و  به غیرقابذل زندگی زناشویی را دگرگون کرده، نظرگاه آنان را نسبت
هنجارهذذای سذذنتی تغییذذر داده و نظذذام ارزشذذی آنذذان را درخصذذوص خذذود، خذذانواده، همسذذر و 

بذه افذزایش نذرخ  رسذد آمارهذای مربوط نظرمی  است. به تحول کردهدیگری م باذ  طورکلی رابطه به
ازازدواج و ظهور مفاهیمی چون طالق عاطفی،  جنسی خارج طالق، افزایش سن ازدواج، رواب 

خواهی زنذان از زنذدگی  ها و سذهم شریک زندگی، تفاهم، عالقة متقابل و غیره با همین دگرگونی
های سنتی و مدرن آنان  اجتماعی زنان با تعارض نقش ي همشترک ارتباط دارد. درحقیقت، توسع

که مذردان همچنذان  گری علیه مردساالری انجامیده است، درحالی چالش همراه شده و ناگزیر به
زنذان و مقاومذت مذردان  ي هکننذد. بنذابراین، مطالبذ برای حفظ موقعیت برتر خویش تذالش می

 های مشترک تمام شود. گیپاشیدن زند بهای ازهم دربرابر تغییر ممکن است به
خذانواده، روابذ  بذین همسذران، زنذدگی زناشذویی، شذدن زنذان، مسذائل مذدرن :کلید واژگان

 شناسی صمیمیت. جامعه

 هایسفیدبررسیمیزانگرایشبانوانتهرانیبهکمپینچهارشنبه

2اکبرامینی،7رضاعبدالرحمانی
مقدمه

طرح آزادی های یواشذکی در »امه ی که اد  (whitewednesdays#)چهارشنبه های سفید
نذراد قمذی، بود، نام کمفینی است که در فضای مجذازی از سذوی معصذومه علذی« 1333سال 

                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه علوم انتظامی امین .  1
 amynya52@gmail.comدانشجوی دکتری مدیریت جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین  .2
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نراد به راه افتاده، و هدف اصلی آن حجاب و عفذاف بذانوان ایرانذی اسذت. معروف به مسیح علی
ش دارد تذا از طریذق این کمفین که توس  شبکه های ماهواره ای نیز مورد حمایت قرارگرفته، تذال

شبکه های اجتماعی مجازی، بانوان ایرانی را ترغیب نماید تا روزهای چهارشنبه هر هفته با شذال 
و مانتوی سفید در خیابان ها حاضر شوند، روسری خود را بردارند، از خود عکا بگیرند و برای 

علینراد تذا چذه  مسیح کمپین چهارشنبه سفیداو بفرستند. پرسش اسای این تحقیق آن است که 
اندازه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عمل و در واقعیت )شذیوه تفکذر، احسذاس و 
عمل( مورد اقبال قرار گرفته و بذانوان تهرانذی تذا چذه انذدازه بذه پیشذنهادات وی )در اعتقذادات، 

 احساسات و عمل( پاسخ مثبت داده اند؟
روش

تحلیلذی و از نظذر جمذع  ذ از نظر روش توصیفیاین پروهش از نظر نوع یا هدف کاربردی، 
آوری اطالعات در زمره تحقیقات پیمایشی)میدانی( است. جامعه آماری این پذروهش را بذانوان 

نفرتشکیل می دهند، که با استفاده از فرمول کوکران و بذه روش خوشذه ای  347تهرانی به تعداد 
ت، پرسشنامه ای محقق ساخته است که چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطالعا

 دسذت ه ( بذα =13/7پایذایی آن برابذر بذا ) spss  پذا از تأییذد نهذایی و روایذی آن، بذا کمذک 
 آمد. 
گیریهاونتیجهیافته

نتایج به دست امده نشان می دهد که اگر چه در ابتدا )با توجه به گفته های برخی نمونه های 
هزار عضذو در کمفینذی کذه علینذزاد بذه راه  10یجی نزدیک به تحقیق و ثبت شده در شبکه ها( پ

انداخت بود، ایجاد شد؛ اما رفته رفته از تعداد اعضای پیج کاسته شد و به نظر می رسد کذه پذا 
ای طبیعذی بذه نظذر  ایذی ناانذدازه وال پذا از هذر واقعذهمذاز احساسات و هیجانات اولیه )که مع

هذای  هذای شذبکه مفین فوق در ابتدا و تحذت تذاثیر پیذامرسید( فروکش کرده باشد. در واقع ک می
اجتماعی هیجانات برخی کاربران شبکه ها را تحریک کرده، اما در جنبه های زیرین اعتقادات و 
باورهای کاربران و همچنین در عمل اساسا بذه واقعیذت نفیوسذته اسذت. بذه عبذارت علمذی تذر 

انی در خصوص این پدیده، تغییذری نکذرده های تفکر، احساس و عمل )گرایش( بانوان تهر شیوه
 است.  

بانوان تهرانی، کمفین چهارشنبه سفید، شبکه هذای اجتمذاعی مجذازی، گذرایش،  کلید واژگان:
 عفاف و حجاب
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يخیانتايبافت،فرایندوپیامدتجربهبازسازيزمینه
 (مطالعهموردی:زنانشهراصفهان)

 1مریمبهارلوئی،پورمهدیژیان


همقدم
ی اجتماعي مطرح گردیده است و به عنوان یك پدیده مهذم  خیانت امروزه به عنوان یك مسئله

 نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است. 
روش

ی کیفی است که با هدف بررسي شرای ، فرآیند و پیامدهایي کذه منجذر  این تحقیق یک مطالعه 
ی داده بنیذاد بذرای اجذرای پذروهش و تحلیذل  از روش نظریذهشوند انجام شده است.  به خیانت مي

گیری هدفمنذد بذوده اسذت. بذه منظذور  گیری مبتنی بر نمونه ی نمونه ها استفاده شده است. نحوه داده
یافته صورت گرفذت. بعذد ساختار ی نیمه زن ساکن در شهر اصفهان مصاحبه17ها، با  گردآوری داده

 ی اصلی و مدل پارادایمی ارائه شده است.  مقوله 3گزینشی از انجام کدگزاری باز، محوری و 
گیریهاونتیجهیافته

 سذامان هذاي نابه خانواده. 2هذاي اجتمذاعي  ترس. 1ی اصلی به دست آمده عبارتند از:  مقوله
 اعتمذاد آزمذون نشذده. 6اي  زنذدگي پشذت صذحنه. 5طالق عاطفي . 4پییري از محی   تأثیر. 3
ی  انگذاري و در آخذر مقولذه خذود بیمار. 3احسذاس گریذز از زنذدگي . 1ه گي در گیشذت غرقه. 1

 ی آشفتگی خانوادگی و اجتماعی به دست آمده است.  هسته
 خانواده، خیانت، شرای ، فرآیند، پیامد، زنان کلید واژگان: 

 زنانهشدنپدیدهبیکاریدرایران

2نریمانیوسفي
مقدمه

هذاي نیذروي   گیذري بهینذه از پتانسذیل و توانایي بهره یکي از مباحث اساسي در زمینه توسذعه،
تذوان آن را  . در این ارتباط، اشتغال نقشي انکارناپذییر در توسذعه دارد و ميانساني است
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تردیذد زنذان  کانون ارتباطات انسذاني و اجتمذاعي تلقذي نمذود. در همذین راسذتا، بي
ع دارند. نظر بذه ایذن عنوان نیمي از جمعیت نقشي مهم در توسعه و پیشرفت جوام به

های اخیذر همذواره اشذتغال زنذان بذه یکذی از موضذوعات مهذم در  اهمیذت، در دهذه
های کشور تبدیل شده و موضوع بحث بوده اسذت، امذا  ریزی ها و برنامه گیری تصمیم

همچنان زنان حضوري محدود در بازار کار دارند و چنانچه مشارکت نماینذد نذاگزیر 
یي با بیکاري ه یارو توان از آن به زنانه شدن بیکاري تعبیر ستند، شرایطي که میاز رو

  نمود.
روش

، 1335-35هاي  در این مطالعه با استفاده از اطالعات موجذود، منذتج از نتذایج سرشذماري
 شود.  سیماي بازار کار زنان تشریح و تحلیل مي

هایافته
اختار بررسي آمارهاي مذیکور حذاکي از آن اسذت کذه بذا وجذود تغییذرات در سذ

اجتماعي و اقتصادي کشور در نیم قرن گیشته، از جمله افزایش سطح سواد عمومي و 
کذه تخصصي زنان، رشد شهرنشیني، کاهش سهم بخذش کشذاورزي و ...، در حذالي

مشارکت اقتصادي زنان چندان افزایش نیافته، اما بیکاري در بین آنان شیوع بسیار یافته 
ات موجود، نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال است. در این ارتباط براساس اطالع

 2/13بذه  1335سال، در سذال  67درصد بوده است و با گیشت  2/3برابر با  1335
درصد افزایش یافته است. این درحالي است که در همین مدت نرخ بیکاري زنذان از  

 . درصد افزایش یافته است 6/22درصد به  704
گیرینتیجه

تعادلي جنسذیتي مذزمن در بذازار کذار  به وضوح نمایانگر بياعداد و ارقام میکور 
تعادلي بر فراینذد  بار تأخیري و اختاللي این بي ایران است. بدیهي است تاثیرات زیان
هاي اجتمذاعي امذري قابذل تأمذل  گیري آسذیب توسعه اقتصادي و اجتمذاعي و شذکل

 است.
 نسیتي، توسعه  زنان، مشارکت اقتصادي، بیکاري، نابرابري ج کلید واژگان:
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بررسینقشتسلط)قدرت(زناندرخشونتخانوادگی

 7علیعدالتی
مقدمه

مطالعات متععددی در حوزه پرخاشگری و خشونت مردان در خذانواده در کشذورمان انجذام 
شده است، اما علیرغم انجام این تحقیقذات، خشذونت خذانوادگی کذاهش پیذدا نکذرده اسذت و 

سیاری از خانواده ها تنش آلود و توام بذا خشذونت و درگیذری زوجذین همچنان کانون خانوادگی ب
است به عبارتی در این تحقیقات به بررسی نقش زنان در ایجاد خشونت کم توجهی شده اسذت. 
هر چند بسیاری تحقیقات و مطالعات متعدد در کشورهای مختلف نشان داده است هذر دو زن و 

ده سهیم هستند. در این راستا، و بذرای بررسذی و نشذان مرد در ایجاد خشونت خانوادگی در خانوا
دادن میزان نقش زنان در خشونت های خانوادگی این تحقیق تالش می کند تا رابطذه میذان میذزان 
قدرت یا سلطه زن )ناسازگاری، محدودیت و اقتدار( و پرخاشگریشان )فیزیکی و کالمذی( در در 

 خانواده را مورد بررسی قرار دهد.
یقروشتحق

ای  انجام شد. این در تحقیذق نمونذه( Survey Design)این مطالعه با استفاده از روش میدانی 
زن متاهل در شهرستان مهر استان فارس انجام شد که تجربه خشونت فیزیکذی و روانذی  143از 

زه میزان خشونت انذدا Conflict Tactics Scale( CTS) در خانواده را داشتند. با استفاده از  مقیاس
 Dominance Hamby Scaleگیری استفاده شد. میذزان قذدرت یذا سذلطه بذا اسذتفاده از مقیذاس 

(HDS)   اندازه گیری شد. همچنین در این تحقیق از آزمذون همبسذتگی بذرای تعیذین رابطذه بذین
متغیرها و میزان پرخاشگری استفاده شده است و بذرای تعیذین عوامذل مذوثر بذر پرخاشذگری، از 

 ده شد. رگرسیون استفا
هایافته

نتایج این مطالعه نشان داد که بین قدرت یا سلطه و خشونت فیزیکذی و کالمذی زنذان رابطذه 
معنادار و مثبتی وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که میذزان تسذل  یذا قذدرت 

یا تسذل   ٪ خشونت زنان  بوده است. با این حال، نقش متغییر قدرت 3106زنان توضیح دهنده 
 در توضیح خشونت زنان قابل توجه بوده است.
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گیرينتیجه
این یافته ها و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که میزان قدرت یا تسل  در خانواده یک متغیذر 
مهم است که باید در تجزیه و تحلیل خشونت زنان باید مورد توجه کسانی که به مطالعه مسذایل 

 ط بذذه ایذذن حذذوزه مذذی پردازنذذد مذذورد توجذذه و بررسذذی قذذرارخذذانواده، زنذذان و مشذذکالت مربذذو
 گیرد.

 خشونت زنان، پرخاشگری زنان، تسل ، قدرت، زنان ایران  کلید واژگان:

هایخانوادگیجامعهوپرخاشگریزنانبررسیرابطهبینارزش

علیعدالتی
 
مقدمه

هذای جامعذه  زشهدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رابطه بین دیدگاه زنذان نسذبت بذه ار
 هاست.  های سنتی و مدرن( با پرخاشگری آن ایران )ارزش

روش
یان به تعداد  زن به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشذنامه هذا  143پاسخگو

( بذرای تعیذین میذزان ar   STC)  پاسخ دادنذد. از پرسشذنامه اسذتاندارد اسذتراوس
از پرسشنامه محقق سذاخته  های جامعه ایرانی پرخاشگری استفاده شد و برای ارزش

استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین ارزش های خانوادگی )نابرابری در 
امور خانه، نابرابری در دسترسی به شغل، نذابرابری در امذور سیاسذی و نذابرابری در 
قوانین و مقررات جامعه( و پرخاشگری رابطه معنذا دار و منفذی وجذود دارد. تئذوری 

جتماعی برای درک درک بیشتر موضوع مورد استفاده قرار گرفت. از رگرسیون یادگیری ا
 چند متغیره برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد.

هایافته
کننذده، سذه متغیذر نذابرابری در امذور  بینی نتایج تحقیق نشان داد که در بین چهار متغیر پیش 

ر قذوانین و مقذررات جامعذه در تبیذین و روشذن خانه، نابرابری در دسترسی به شغل و نابرابری د
 کردن تغییرات پرخاشگری زنان مهمند و نقش قابل توجهی دارند.
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گیرینتیجه

درصد از مجموع واریانا مشاهده شده در پرخاشگری زنان را  22به طور کلی، مدل نهایی 
 توضیح می دهد.

 ن، زنان، ایرانهای خانوادگی، خشونت زنا پرخاشگری زنان، ارزش کلیدواژگان:

پذیریزناندرفضایسایبربررسیعواملآسیب
سالهشهرتهران(11تا92)موردمطالعه:زنان

 2،هدییاقوتی7پوربهارههمت

 
مقدمه

پروهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضذای سذایبر در میذان 
وش پیمذایش انجذام شذده اسذت. در بخذش ساله شذهر تهذران، بذا اسذتفاده از ر 45تا  27زنان 

چارچوب نظری از نظریه های صاحب نظرانی هم چذون هیرشذی، مذرتن، بانذدورا ، پیترسذون و 
 دنسلی استفاده شده است. 

روش
نفر محاسبه که بذا روش نمذونهگیری خوشذهای  316بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 

هذا پرسشذنامهی ترکیبذی محقذق  آوری دادهچند مرحلهای انتخاب و مطالعه شدهاند. ابزار گذرد
هذا توسذ   ن ساخته و گویذه هذا اسذتاندارد بذوده کذه پذا از تاییذد اعتبذار سذازهای و صذوری آ

( محاسذبه و اسذتفاده 7013صاحبنظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )
 شده است.
یافتهها

ابطهی بین متغیرها نشان دهنده آن است کذه بذه یافته های حاصل از آزمون فرضیهها درباره ر
موازات افزایش مشارکت اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان کذاهش مییابذد 
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و بین همنوایی در گروه همساالن و ناکامی در دسذتیابی بذه اهذداف از راه مشذروع رابطهذی غیذر 
 یابد.   ها کاهش می ه آنمستقیم وجود دارد و با افزایش گمنامی زنان خشونت علی

گیرینتیجه
نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت اجتماعی بیش از دیگر متغیرهذا بذر 

 خشونت علیه زنان تاثیر دارد.
 خشونت علیه زنان، فضای سایبر، گمنامی، مشارکت، دلبستگی کلیدواژگان:

ندرفضایسایبربررسیرابطهدلبستگیاجتماعیوخشونتعلیهزنا
 سالهشهرتهران(92-11)موردمطالعه:زنان

 9،حامدنوروزی2،هدییاقوتی7بهارههمتپور
 
مقدمه

پروهش حاضر با هدف بررسی رابطه دلبستگی اجتماعی و خشذونت علیذه زنذان در فضذای 
امعذه ساله شهر تهران انجام شده اسذت. دلبسذتگی میذان فذرد و ج 41تا  10سایبر در میان زنان 

نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فردی است بذه ایذن دلیذل در چذارچوب  ترین علت هم مهم
هذای سذایبری  همنوایی گروهی، خشذونت هایی هم چون نظریه کنترل اجتماعی، نظری از نظریه

 استفاده شده است. 
روش

نفذر  386باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، روش پزوهش پیمایش و اسنادی  می
انذد. ابذزار ای انتخذاب و مطالعذه شذدهای چنذد مرحلذهگیذری خوشذه محاسبه که با روش نمونه

ها استاندارد بوده که پا از تایید اعتبار ی ترکیبی محقق ساخته و گویهها پرسشنامهگردآوری داده
 ای و صوری آنها توس  صذاحب نظذران، پایذایی پرسشذنامه بذا اسذتفاده از ضذریب آلفذایسازه

 ( محاسبه و استفاده شده است. 0078کرونباخ )
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هایافته
ی بین متغیرها نشان دهنده آن است که به ها دربارهی رابطههای حاصل از آزمون فرضیهیافته

یابد و بین همنوایی موازات افزایش دلبستگی و مشارکت اجتماعی خشونت علیه زنان کاهش می
ی غیذر مسذتقیم وجذود دارد. نتذایج تحلیذل رابطذههذای سذایبری در گروه همساالن  و خشونت

رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت بیش از دیگر متغیرها بر خشذونت علیذه زنذان تذاثیر 
 دارد. 
 گیرینتیجه

میزان وابستگی ومشارکت فرد به اشخاص دیگر در خانواده، محی  و نهادهای اجتماعی هذر 
ه فرد دچار آسیب شود. بذه نظذر هیرشذی افذراد فاقذد ایذن قدر کمتر باشد احتمال بیشتری دارد ک

شوند. از نظر هیرشذی مبنذای اصذلی درونذی کذردن هنجارهذا،  دلبستگی، بیشتر قربانی جرم می
وابستگی به دیگران است. بنابراین بین میزان در معذرض خشذونت هذای سذایبری قذرار گذرفتن و 

 دلبستگی و تعلق خانوادگی رابطه ی معکوس وجود دارد.
 دلبستگی، خشونت علیه زنان، فضای سایبر :کلید واژگان

کردهبیکارزنانتحصیل
)نگاهیبرشکافبینمیزانتحصیالتواشتغالزنانوپیامدهایآن(

 1سارادارابی
 
مقدمه

هذذای برنامذذه ریذذزی در کشذذورهای در حذذال توسذذعه، بهبذذود  تذذرین سرفصذذل یکذذی از مهذذم
باشد. امذا بهبذود ایذن  ت، اشتغال و غیره برای زنان میهای مربوط به سالمت، تحصیال شاخ 
تواند اثرات مطلوب و پایدار داشته باشد، که همه با هذم بهبذود یابنذد، چذه  ها زمانی می شاخ 

اینکه بهبود تنها یک یا دو شاخ  میتواند، اثرات منفی زیانباری داشذته باشذد. تمذامی آمارهذای 
در زمینه افزایش باسوادی چه در سطح آموزش عمومی  دهند که ایرانداخلی و خارجی نشان می
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 1311های چشم گیری داشذته اسذت بطوریکذه در سذال  و چه آموزش عالی برای زنان موفقیت
درصد پییرفته شدگان دانشگاه ها دختر بودند. اما عرصه اشتغال همچنان بذه شذدت  67بیش از 

مارهای رسمی تعداد دختذران تحصذیل جنسیتی است و زنان و مردان سهم برابری ندارند. طبق آ
کرده بیکار سه برابر پسران است. این نوشتار در پی توصیف و تحلیل این شذکاف بذین وضذعیت 
تحصیالت و اشتغال زنان است و کنکاش در مورد اینکه این شکاف چه تاثیری بذر زنذدگی زنذان 

 گیاشته است.
روش

به مرور داده هذای مربذوط بذه وضذعیت این پروهش از روش تحلیل ثانویه استفاده میکند و 
 تحصیل و اشتغال زنان میفردازد. 

هایافته
درصد بوده اسذت کذه در  3505، 1355داده ها نشان میدهند نسبت باسوادی زنان در سال 

درصد میرسد و همچنین فاصله بین زنان و مردان در نسبت باسوادی بسیار  1101به  1337سال 
درصذد  57گر، آمارهای آموزش عالی خبر میدهنذد کذه بذیش از کاهش یافته است. از طرف دی

میلیذون دختذر دانشذجو  205حدود  1335پییرفته شدگان دانشگاه ها زن هستند، یعنی در سال 
درصذد از نذرخ  11وجود داشت. اما آمارهای مربوط به اشتغال نشان میدهند که تنهذا در حذدود 

یکاری در میان آنها در اغلب سذال هذا بیشذتر از مشارکت اقتصادی مربوط به زنان است و میزان ب
درصد است. این یعنی اینکه، درصد زنان تحصیلکرده بیکار بسیار باالسذت و طبذق آمارهذا  27

 برابر مردان است.. 3حدودًا 
گیرینتیجه

این پدیده اثرات منفی زیادی بر زندگی زنان داشته است. نرخ بیکذاری در میذان زنذان بسذیار 
طرف دیگر، زنان بسیاری به جستجوی کار به بخش های حاشیه ای، غیررسذمی و  باال است. از

کم درآمد اقتصاد وارد شده اند. باال رفتن سطح تحصیالت زنان سبب افزایش توقعات آنان شذده 
و هم بر افزایش سن ازدواج تاثیر گیاشته و هذم افذزایش تجذرد قطعذی. بسذیاری از صذاحبنظران 

اجتماعی در میان زنان، ناشی از شکاف بین تحصذیالت و اشذتغال  معتقدند افزایش آسیب های
ها تبعات رشد بی برنامه دانشذگاه هذا و  دهد. ایناست که آنان را به سوی کارهای دیگر سوق می

افزایش فارا التحصیالنی است که به حال خود رها شذده انذد. زمذانی کذه بحذث فقذ  بذر سذر 
ی ای بذرای شذغل و ازدواج فذارا التحصذیالن آینذده ریذز گسترش دانشگاه ها بود، هذیچ برنامذه

 خصوصًا دختران نشده بود. این عدم هماهنگی آُثار و آسیب های خود را نشان داده است. 
 زنان، تحصیالت، اشتغال، بیکاری، آسیب های اجتماعی   کلید واژگان:
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هاینهادهایرسمیدراعتیادزناندربسترفعالیتيهپدیديهمطالع
البرزاستان

4صالحالدینقادری،9مسعودگلچین،2سمیهسلیمانی،7سیدحسینسراجزاده
 
مقدمه

در این مقاله سعی شده است از منظر مسئوالن استان البذرز، شذرای ، تعذامالت، پیامذدها و 
 فهمیده شود. « استان البرز»اقدامات و کارهای انجام شده در خصوص اعتیاد زنان در 

روش
تفاده کیفی است و در فرایند پروهش از نظریة زمینه ای اسذتفاده شذده اسذت. روش مورد اس

گیذری  داده ها با استفاده از روش تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شده اند. بر اساس روش نمونه
 نفر از مسئوالن استان البرز در مطالعه شرکت کردند.  11نظری و با معیار اشباع نظری، 

هایافته
مقوله عمده به شرح زیذر  10از مقوله بندی به روش نظریه زمینه ای شامل  یافته های حاصل

یادگیری اجتماعی و فشار هماالن، تنش خانوادگی، ضعف نظام کنترلذی، عذدم حمایذت  است:
بعد از ترک، مراکز درمانی بهبود یافتگان، آگاهی و آمذوزش بذرای پیشذگیری از اعتیذاد، فرهنذگ 

های مذردم  مراکذز تذرک اعتیذاد در اسذتان البذرز، سذازمانسذازی از طریذق نهادهذای مختلذف، 
 ، شیوع و روند رو به رشد اعتیاد زنان در استان البرز. (NGO)نهاد

گیرینتیجه
رونذد رو بذه رشذد اعتیذاد زنذان برآمذده از فشارسذاختاری و »هسته نیز ایذن اسذت:  ي همقول

ای تحقیذق،  زمینه ي هر می گیرد. نظریاین مقوله سایر مقوله ها را نیز درب«. ناهماهنگی سازمان ها
در قالب مدل پارادایمی شامل شش بعد شرای  عّلی، پدیذدة مذورد مطالعذه، شذرای  زمینذه ای، 

 گر، تعامل و پیامدها بیان شده است. شرای  مداخله
 اعتیاد زنان، استان البرز، روش کیفی، فشار ساختاری، مدیریت ناهماهنگ کلید واژگان:
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فرایندطرداجتماعیدرزندگیزنانفقیرشهریبررسیابعادو

4،رضامجرب3،فیروزراد2،پروانهدانش1محمدجوادزاهدی
 
مقدمه

شواهد موجود نشان می دهد زنان فقیر شهری ، به شکل هذای گونذاگونی از طذرد اجتمذاعی  
و جذزو گروههذای  ترین اعضای جامعه اند پییر رنج می برند. در واقع  این گروه از زنان ، از آسیب

پرخطر در معرض طرد اجتماعی محسوب می شوند. طذرد ایذن دسذته از زنذان ، از یذک سذو بذر 
بهزیستی و کیفیذت زنذدگی آنهذا تذاثیر مخذرب دارد و از سذوی دیگذر باعذث کذاهش انسذجام و 
یکفارچگی جامعه و افزایش نابرابری ها در درون جامعه می گردد. این تحقیق به جسذتجوی علذل 

های طرد اجتماعی در زندگی آنها پرداخته و سعی کرده است تا بعضی از ابعاد این مسذاله  و ریشه
 را روشن سازد.

روش
روش تحقیق ترکیبی از روش کمی وکیفی است. از روش کیفی جهت فهذم ماهیذت و فراینذد 

گیری طرد و از روش کمی جهت روشن ساختن گستردگی مساله و سایر زوایای پدیذده کذه  شکل
های تحقیق در مرحله کمی،  وش کیفی قابل احصا نبود ، استفاده شد. تکنیک جمع آوری دادهبا ر

نفذر( 30نفر( و در مرحله کیفی، مصاحبه های زندگینامه ای)بذه تعذداد  318پرسشنامه  )به تعداد
 بود. 

گیریهاونتیجهیافته
 ولذه اصذلی درمق 1در زنذدگی ایذن دسذته از زنذاننتایج بخش کیفی تحقیق نشان مذی دهذد 

هذای  محدودیت»، « فقدان سرمایه فرهنگی:» گیری طرد اجتماعی نقش دارد که عبارتند از  شکل
دو مقولذه «. حوادث منفی زندگی»و«طرد ناشی از جنسیت»، «رویکرد منفی به فقرا»، «مادی فقر

هسذتند  از پیامدهای  روانشناختی این پدیده« عواطف منفی»و « اجتناب از ادغام اجتماعی»مهم 
مقولذه نهذایی هسذته ای کذه در برگیرنذده کذل فراینذد  که باعث تقویت و تذداوم طذرد مذی شذود.

مطرح شده اسذت. مقولذه « پیوندذ شکست هنجار» گیری طرد اجتماعی است تحت عنوان  شکل
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هسته ای بیانگر این است که فرایند طرد اجتماعی با نقه هنجار شروع مذی شذود و بذه گسذیختگی 
عی منجر می شود. نتایج روش کمی نشان داد که بجز طرد از رواب  همسذایگی ، سذایر رواب  اجتما

ابعاد طرد عمدتا در درجه متوس  و شدید تجربه مذی شذوند. همذه پاسذخگویان در وضذعیت طذرد 
  .از سایر ابعاد طرد شدیدتر است« طرد از رواب  اجتماعی»چندگانه )و یا عمیق( قرار دارند و  

 د اجتماعی، گراندد تئوری، زنان فقیرشهری، ادغام اجتماعی، فقرطر واژگان: کلید

بررسیعواملمرتبطباطرداجتماعی
 :زنانسرپرستخانوارتحتپوششادارهبهزیستیمنطقهغربتهران(يمطالعهمورد)

9مجیدکاظمياصل،2عليزیركآبدارلو،7محمدباقرتاجالدین
 
مقدمه

سرپرست" به دالیل متعدد در تمام دنیا رو بذه فزونذی گیاشذته و های اخیر پدیده "زن  در سال
های شذغلی،  ای نظیر ضذعف دسترسذی بذه فرصذت اغلب این زنان با مسائل و مشکالت عدیده

سذوادی، نداشذتن درآمذد مسذتمر و مشذکالت روحذی و روانذی، عذدم روابذ   سوادی یا کم بی
توجهی به مسئله فقر و  رصورت بیخویشاوندی و همسایگی و طرد اجتماعی روبرو هستند که د

های هنگفتی در جامعه خواهد شد. هذدف ایذن  محرومیت و طرد اجتماعی منجر به بروز هزینه
مقاله بررسی مساله فقر و محرومیت چند بعدی زنان سرپرست خانوار تحذت پوشذش سذازمان 

 باشد. حسب شاخ  های طرد اجتماعی می  بهزیستی منطقه غرب تهران بر
روش
نفذر از زنذان سرپرسذت  1577جامعه آماری این تحقیق، رت کیفی انجام شده است. صو به

نفر بذه عنذوان حجذم نمونذه بذه  37خانوار تحت پوشش بهزیستی منطقه غرب تهران؛ که تعداد 
صورت گرفت. اطالعات مورد نیاز از طریق مصذاحبه عمیذق نیمذه گلوله برفی گیری  روش نمونه

   آوری گردید. ساختاریافته جمع
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هایافته
ها، بی قدرتی، عدم دسترسذی بذه  اغلب این زنان در هر چهار مولفه عدم دسترسی به فرصت

درصذد از ایذن زنذان  61انذد.  حقوق شهروندی و عدم مشارکت، به نوعی طرد را احساس نموده
مهترین عامل را عدم مشارکت در تولید و عرضذه، بهذره بذرداری از منذابع جامعذه بذرای تأمیذذن 

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، گسست از بذازار کذار  و سازماندهی زندگی و شبکهمعذاش 
ها نشذان داد کذه  گیری طرد اجتماعی عنوان نمودند. یافته اند و آن را از عوامل مهم شکل ذکر کرده

سوادی و کم سذوادی بذه دلیذل مشذکالت مذالی و  ریشه اصلی طرد در عدم امکان تحصیل، بی
هذا را تحذت تذأثیر قذرار داده  در نهایت همه ارکان زندگی و فرصت شغلی آناقتصادی است. که 

 های زندگی است. کننده فرصت است. چرا مشارکت، تضمین
گیرینتیجه

جا که اغلب این زنان سرپرست خذانوار دائمذًا تحذت تذأثیر ارزیذابی از تجذارب منفذی  از آن
رابر امور زندگی و کمیت و کیفیذت امذور زندگی خود قرار گرفته و با آن به تفکر و کنش خود در ب

 افزایند.  دهند، بر طرد در زندگی خود می زندگی واکنش نشان می
 طرد اجتماعی، فقر، محرومیت، زنان سرپرست خانوارکلید واژگان: 

بررسیعواملمرتبطبااحساسناامنیاجتماعیزنان:موردمطالعهزنان
 شهرتهران

 4محمدرضابزرگی،9غالمرضامقدم،2رضاعسکریمقدم،7علیحاتمی
 مقدمه

های متفذاوت از ادراک مذردان اسذت و نیازمنذد  ادراک زنانه از مسائل، مشذکالت و آسذیب 
 .شناسی مسائل اجتماعی زنان است مطالعات مستقلی ذیل جامعه
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روش
 پذردازد و بذه روش این مطالعه به بررسی عوامل مرتب  با احساس ناامنی اجتماعی زنذان می 

نفذری از زنذان سذاکن در منذاطق   477کّمی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه، در یک نمونذه 
 گانه شهر تهران انجام گرفته است. 22
هایافته

 31« )سذرقت»های اجتماعی از نظر زنان تهرانی عبارتنذد از؛  ترین آسیب ها، شایع بنابر یافته
« آسذیب هذای مربذوط بذه خذانواده»درصذد(،  3506« )خرید و فروش مواد مخذدر»درصد(، 

تر، از بذین جذرایم  درصذد(. در سذطحی عمیذق 603« )فساد مالی و اداری»درصد( و  2302)
درصد(، احسذاس نذاامنی دارنذد. در  4306« )زورگیری»مرتب  با سرقت، زنان بیش از همه از 

و  درصذد( 4105«  )خیانذت همسذر»های اجتماعی مطرح شده مرتب  بذا خذانواده،  بین آسیب
کننذد. نکتذه قابذل تأمذل آن  درصد(، بیشتر در زنان احساس ناامنی ایجذاد می 3103« )طالق»

را مغایر « طالق»درصد  4104و « خیانت همسر»درصد از این زنان،  57است که تنها نزدیک 
ها با استفاده از مدل رگرسذیونی نشذان داد دو  اند. تحلیل یافته با عرف و هنجارهای جامعه دانسته

ادراک از شیوع »و « ادراک زنان نسبت به میزان انحراف جرایم از هنجارها و عرف»یر مستقِل متغ
 کنند.  درصد تغییرات متغیر وابسته )احساس ناامنی زنان تهرانی(، را تبیین می 41، «جرم

گیرینتیجه
 دست آمده باید گفت، تحولی ارزشی در نگرش زنان نسبت بذه عذرف وه با توجه به نتایج ب  

گر تغییذر نگذرش زنذان از حذوزه  شود کذه نشذان هنجارهای جامعه نسبت به گیشته مشاهده  می
 خصوصی و خانواده به موضوعات عمومی اثر گیار بر مسائل خانواده است.

 آسیب اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، ناامنی، زنان، تهران. کلیدواژگان:

 امپساانقالبآسیبشناسیگفتمانسیاستهایجنسیایراندرای

 2یونسنوربخش،7سعیدصفارحیدری

 
رشذذد و نمذذو گفتمذذان مدرنیزاسذذیون درایذذران کذذه خذذود دارای وجذذوه گونذذاگون فرهنگذذی، 
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سیاسی،اجتماعی و اقتصادی بود با مناقشات ،مجادالت و مبارزات همراه بذوده ، ریشذه و رونذد 
بوده است. بذا وقذوع انقذالب  این مجادالت از عصر مشروطه تا انقالب اسالمی بسیار دامنه دار

اسالمی ،  گفتمان  مدرنیزاسیون در کسوت آرمذان هذای انقذالب اسذالمی خذود را بازسذازی  و 
بخش هایی از آن به  نحوی نظام مند حیف شذدند . از مهذم تذرین جریذان هذای مدرنیزاسذیون 

ایام مشروطه  فرهنگی ، تحول گفتمان جنسی بوده که از همان نقطه شروع روند نوسازی ایران در
از پرسشها و دغدغه های اساسی روشنفکران و سیاست مذداران بذود و در همذین راسذتا در طذی 
مدت کوتاهی چرخش ها و تحوالت زیادی را می توان در حوزه سیاست های جنسذی مالحظذه 
کرد. وقوع انقالب اسذالمی کذه نشذان گذر تفذوق و پیذروزی یذک گفتمذان یذا خذوانش درمیذان 

ود از عصذذر مشذذروطه در خصذذوص مقذذوالت جنسذذی بذذود ،توانسذذت هذذای موجذذ گفتمذذان
 های جنسی  رسمی را انجام دهد.  گیاری سیاست

این مقاله با روشی تاریخی و جامعه شذناختی از طریذق مطالعذه ی منذابع موجذود تذاریخی 
تالش دارد که به دو پرسش اساسی پاسخ دهد. اول اینکه روند سیاست های جنسذی درایذران از 

یند مدرنیزاسیون چگونه بوده است و دوم اینکه انقالب اسالمی چه خوانشذی و فهمذی از آغاز فرا
مسذذیله سیاسذذت هذذای جنسذذی داشذذته و دارد. در نهایذذت بذذه آسذذیب شناسذذی چنذذین خذذوانش و  

 های جنسی طی تقریبا چهار دهه ی اخیر پرداخته می شود. سیاست
 ، آسیبگفتمان ، سیاست ، جنسی ، انقالب اسالمی  کلیدواژگان:

 فراتحلیلمطالعاتحوزهخشونتجنسیعلیهزنانوعواملمؤثربرآن

 7راضیهعجمی
 

شناختی است که ریشه در علذل  ی نابهنجار اجتماعی و جامعه خشونت نسبت به زنان یک پدیده
و اسباب متعدد اخالقی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد. یکی از اقسذام خشذونت کذه 

رهنگی و اجتماعی اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، خشونت جنسی علیذه به دلیل مسائل ف
صورت گرفته و حجم عظیمی   های بسیاری در این زمینه زنان و عوامل مؤثر بر آن است. پروهش

                                                                                                               

 raziyeajami@gmail.comانشجوی کارشناسی ارشد د.  1
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هذا  رسد این پروهش نظر می ی آن شده است؛ اما به از منابع مالی و انسانی صرف پروهش درباره
اند. یکی از دالیل اساسی این اسذت  سطح آن در کشور چندان موفق نبوده در حل مسأله یا تقلیل

بندی جامع و کاملی  از این تحقیقات وجود نذدارد تذا راهگشذای مسذئوالن اجتمذاعی  که  جمع
ی خشونت جنسی علیه زنان در جامعه باشد. در این پروهش بذر آن خذواهیم  برای کاهش مسئله

ترین عوامذل  ای صورت گرفته در این حوزه انجام داده و مهمه بود که فراتحلیلی بر روی پروهش
تذوان  تر قذرار دهذیم.  فراتحلیذل را می تأثیرگیار بر خشونت جنسی علیه زنان را مورد بررسی بیش

ی یک عنوان  هایی که همه درباره های گیشته دانست. پروهش مند پروهش مطالعه و بررسی نظام
هذایی صذورت گرفتذه  ی یک موضوع خاص، پروهش ربارهاند. هنگامی که د خاص به عمل آمده

ها را مجددًا مورد مطالعه قرار داده و با یکدیگر مقایسه کرد و در  ی آن پروهش  توان همه باشد، می
ها را بذا یکذدیگر تلفیذق و ترکیذب  ی آن پروهش واقع با استفاده از فنون آماری خاص، نتایج همه

ی آماری تحقیق شامل مقاالت معتبر علمی است کذه  امعهی واحد رسد. ج نموده و به یک نتیجه
، پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، مگ ایران و موتورجسذتجوگر dis»های اطالعاتی  در پایگاه

 «های خانگی، خشذونت جنسذی علیذه زنذان   خشونت، خشونت»هایی چون  با کلیدواژه «گوگل
هذا از  هذای اسذتخراج شذده از پروهش ادهاند و جهت تجزیه و تحلیذل د مورد جستجو قرار گرفته

 استفاده خواهد شد. AaM2افزار فراتحلیل) ) نرم
 های خانگی، خشونت جنسی علیه زنان خشونت، خشونت واژگان: کلید

تحلیلجامعهشناختیساختارهایمؤثربرخشونتعلیهزنان
خرمآباد( )نمونهمطالعاتیزنانشهر

 2دادینورالدیناله، 1حسنرضایوسفوند
 
مقدمه

خشونت شامل طیفی از اعمال عمدی خشن جسمی، جنسی، روانی، عاطفی و بی تذوجهی 
گیارد و به عنوان  یک آسذیب است که تاثیر منفی بر سالمت جسم و روان فرد خشونت دیده می

                                                                                                               

 . دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور 1
 nalahdadi@gmail.com دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور. 2
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خانوادهای ایرانی را گرفتذه اسذت. اسذتان  لرسذتان  نیذز بذه دالیذل  ازاجتماعی  گریبان بسیاری 
بذا ی  مختلف  در مواردی خشونت علیه زنان در آن به مراجع قانونی گزارش شذده اسذت. فرهنگ

توجه به اهمیت موضوع و اینکه هر آسیبی به خانواده باعث آسیب رساندن بذه کذل جامعذه را در 
تر به همرا دارد؛  این پروهش به بررسی  علل و عوامل موثر بر خشونت علیذه زنذان مقیاسی کالن
 معه شناختی می پردازد. از منظری جا

روش
 16این تحقیق به بررسي علل و عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر خرم آباد در سذال 

مي پردازد که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آمذاري ایذن تحقیذق زنذان متاهذل شذهر 
تجزیه تحلیل  نفر است. 417آباد است. ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه وحجم نمونه خرم

 صورت گرفته است.  plsو   spssداده ها با استفاده از نرم افزار 
هایافته

دهد که خشونت تحذت  تذاثیر پایگذاه اقتصذادی اجتمذاعی، تجربذه نتایج مطالعه نشان می 
داشتن خشونت  زوجین، شبکه رواب  اجتماعی و نظام شبکه ارزشذی  زوجذین اسذت  کذه ایذن 

 بذذر متعیذذر خشذذونت علیذذه زنذذان اثذذر   121/7م وغیذذر مسذذتقیممتغیرهذذا بذذه صذذورت مسذذتقی
 اند.گیاشته
گیرینتیجه

با تاملی بر چارچوب نظری این تحقیق می توان چنذین اسذتنباط کذرد  از یذک سذو افذزایش 
تواند به کاهش خشونت  بینجامد چرا که در جامعه ایران، زنان به دلیذل قدرت زن در خانواده می

نابع مالی در اکثر مواقع ناچارند قدرت را به مرد تفذویه کذرده و در فقدان قدرت به خصوص م
آمیز آنان شوند. نظریه منابع نیز این مطلب را تایید می کندکه برخی موارد پییرای اعمال خشونت

قدرت گرفتن زنان در رواب  خانوادگی در صورت دسترسی به منابع با ارزش اجتماعی از جملذه 
تواند میزان خشونت بر علیذه اشتغال،  منابع حمایتی و خانوادگی میدرآمد، تحصیالت، ثروت، 

 آنان را کاهش دهد.
 شبکه رواب  اجتماعی، نظام شبکه ارزشی، تجربه خشونت.: زنان، خشونت، واژگان کلیدی
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تأثیرآموزشمهارتحلمسئلهبرکاهشخشم،افزایشتوانمندیحل
 مسئلهوافزایشسازگاریدخترانفراری

7سااسدیدستجردیپری
روش

مطالعه حاضر، از نوع شبه آزمایشی است و دارای پیش آزمون و پا آزمون همذراه بذا گذروه 
کنترل می باشد. به همین منظور با استفاده از شیوه نمونه گیذری مبتنذی بذر هذدف و بذه صذورت 

نفذر  15و  نفر از دختران بهزیستی شهرری )دولت آباد( را به عنذوان گذروه آزمذایش 15تصادفی، 
دیگر از مراکز بهزیستی شهرستان تهران )شهید نواب صفوی( و شذمیرانات )آصذف( بذه عنذوان 
گروه کنترل  هستند.در این پروهش از سه پرسشنامه راه های مقابله با استرس برکلی ، پرسشذنامه 
خشم اسفیلبرگر و پرسشنامه سازگاری بل اسذتفاده شذده اسذت.  حذل مسذئله: عبذارت اسذت از 

ازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب،  در حالی که شذخ  حذل پرد
کننده برای حل مسئله به طور آماده روش واضحی ندارد.  فرار:ترک خانه بدون اجذازه والذدین یذا 
سرپرست که معموال به دلیل ناتوانی در بحث با اعضای خانواده یا مشکالت شخصذی صذورت 

مقابل برآورده نشدن انتظارات خود یا دیگران است. همچنین خشذم  می گیرد.  خشم:پاسخی در
به عنوان یک هیجان مفید است ولی اگر خارج از کنترل  باشد و رواب  میان فردی افراد را تحذت 
تأثیر قرار دهد می تواند مخرب باشد و می تواند همراه با احسذاس رنجذش، بیقذراری، غضذب، 

د.  سازگاری: مجموعذه تغییذرات زمذانی اسذت کذه بذه غیه، هیجانات شدید و عصبانیت باش
منظور ارضای نیازها و امیال در فرد به وجود می آیند، به گونه ای کذه آسذیبی بذه خذود و دیگذران 

 نرساند. 
گیریهاونتیجهیافته
نتیجه پروهش بیانگر تأثیر آموزش مهارت حل مسئله در کاهش خشم و افذزایش سذازگاری  

 زیسذذتی مذذی باشذذد ولذذی در افذذزایش توانمنذذدی حذذل مسذذئله تذذأثیر گذذیاردختذذران مسذذتقر در به
 نیست. 

 آموزش مهارت حل مسئله، خشم، توانمندی حل مسئله، سازگاری، دختران فراری کلید واژگان:

                                                                                                               

 parisaasadidastjerdi@gmail.comکارشناس ارشد روانشناسی.  1
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تحلیلجامعهشناختیمصرفگراییوبحرانهویت
 شهراصفهان(02و12،12های)موردمطالعه:زناندهه

9،ثریامعمار2دالهنقدی،اس7مریمداستانی
مقدمه

گرایی در جهان معاصر چنان سرعتی فراگیر یافته که بنیادی ترین وجذه زنذدگی بشذر  مصرف
یعنی هویت را با چالش جدی مواجه ساخته است؛به گونه ای که هویت های سنتی گیشذته کذه 

فرهنذگ شرط الزم برای حفظ وضع موجود بودند در حذال تغییذر و تحذول مذی باشذند.در ایذن 
مصرفی،مصرف به منبع اصلی کسب هویذت تبذدیل مذی شذود. در ایذن میذان بحذران هویذت 

ترین آسیب اجتماعی است که عالئم آن را می توان در رواب  اجتماعی به وضذوح مشذاهده  مهم
گرایذی جهذان  کرد. در این میان زنان بذه عنذوان قشذری کذه بیشذترین تذأثیر را از شذرای  مصذرف

اکش بین هویت های سنتی و مدرن قرار دارند.رویکرد نظری پروهش حاضذر در کش اند، پییرفته
 ها خواهد بود. ها و پست مدرنیست های نظری مدرنیست با تأکید بر دیدگاه

روش: روش تحقیق،پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطالعات،پرسشذنامه محقذق سذاخته 
ری تحقیق،کلیذذه زنذذان اسذت کذذه پذذا از کسذذب اعتبذذار و روایی،اجذذرا شذذده اسذذت.جامعه آمذذا

نفذر بذا روش 314شذهر اصذفهان مذی باشذند کذه از ایذن میذان تعذداد 17و  67، 57هذای دهه
 گیری خوشه ای انتخاب شده اند. نمونه

گیرییافتههاونتیجه
گرایی و بحران هویت زنان کذه فرضذیه  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین مصرف

( و مصرف گرایی بذه عنذوان 15/7یم و معناداری وجود دارد)اصلی تحقیق می باشد،رابطه مستق
یکی ازعناصر هویت بخش در جهان معاصر،بر بحران هویت زنان تأثیرگیار است.همچنین بین 

( با میانجی گری مصرف گرایی رابطه وجود دارد.در نهایذت 45/7جهانی شدن و بحران هویت)
ر بحذذران هویذذت زنذذان را متغیرهذذای از تغییذذرات متغیذذ43/7نتذذایج رگرسذذیونی نشذذان داد کذذه 

گرایی،جهانی شدن،استفاده از فناوری های ارتباطی و اطالعذاتی و گذرایش بذه مصذرف  مصرف
 کاالهای خارجی تبیین می کنند.  

 گرایی،جهانی شدن،زنان. بحران هویت،مصرفواژگان کلیدی:
                                                                                                               

  Maryamdstn59@gmail.com    (نویسنده مسئول )  دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.  1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه بوعلی سینا همدان . 2
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه اصفهان . 3
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یچالشهاونیازهایزنانبارداربیخانماندرشهرتهران:یکپژوهشکیف


2،صابرهصادقی1ستارپروین
مقدمه

خانمان  هم از آن رو که تعداد نذوزادان فاقذد هویذت و در معذرض خطذر را  بارداری زنان بی
افزایش می دهد و هم آنکه هزینه های بهداشتی و اقامتی زیادی را جهت رسذیدگی بذه وضذعیت 

الذه حاضذر بذا هذدف بهداشتی و اقامتی آنان بر دولت تحمیل می کند حذائز اهمیذت اسذت. مق
خانمان شهر تهذران  خانمانی زنان بی بررسی چالش ها و نیازهای  بارداری ناخواسته در دوران بی

 صورت گرفته است.
روش

مطالعه حاضر یک تحقیق کیفذی بذا اسذتفاده از مصذاحبه هذای عمیذق، مشذاهده و تحلیذل 
الت مراجعان باردار و بذی تماتیک است و تالش شده تا با نمونه گیری در دسترس، نیازها و مشک

خانمان مراکز کاهش آسذیب و درمذان اعتیذاد در جمعیذت خیریذه تولذد دوبذاره، موسسذه زنذان 
هذا و مرکذز نویذد همذرازی ایرانیذان، از طریذق ادامذه  نشان سرزمین خورشید، جمعیت طلوع بی

 متخصذذ ( 7زن بذذی خانمذذان و 13مصذذاحبه تذذا حذذد اشذذباع بذذا مراجعذذان و متخصصذذان )
 د.صورت گیر

یافتهها
سذال سذن داشذتند و تحصذیالت آنذان عمومذا ابتذدایی و 30اکثریت شرکت کنندگان، زیذر 

مقولذه اصذلی مذرتب  بذا نیازهذای بذارداری ناخواسذته در زنذان  1راهنمایی بود. در این پروهش 
دست آمد که عبارتنداز: مراقبت های بهداشتی، حمایت هذای اجتمذاعی، مراقبذت ه خانمان ب بی

دهنذده  حرفه ای که نشان ذذ عی، تهدیدهای بارداری ناخواسته و چالش های اخالقیهای اجتما
 خانمان باردار تحت مطالعه بود.  های زندگی زنان بی معنای نیازها و چالش

گیرینتیجه
شواهد نشان می دهد که سیاست های اجتماعی و شهری، هنوز فاقذد ظرافذت هذایی نظیذر 

های ذهنی زنان بی خانمان باردار بوده است و به ایذن صذورت اهمیت دادن به مفاهیم و اولویت 
تر ساختن مفاهیم ذهنذی ذینفعذان کذه در  تواند پاسخگوی نیازهای این گروه باشد. با نزدیک نمی

                                                                                                               

 معه شناس، دانشگاه عالمه طباطبایی . دکتر جا 1
 sadeghi.sabereh@gmail.com. کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی   2
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این پروهش بیان شده است به ذهنیت برنامه ریزان و مددکاران اجتمذاعی مذی تذوان راهکارهذای 
 حرفه ای برای آنان تدوین نمود.

 .خانمانی، بارداری ناخواسته، زنان بی خانمان، نیازها، تهران بی اژگان:کلیدو 

 عواملمؤثربرخشونتخانگیعلیهزناندرشهرتهران

 9،نسیبهزنجری9،مریمویژه7رسولصادقی
 
مقدمه

های حوزه خذانواده اسذت کذه هذم داّل بذر مسذائل خشونت خانگی، یکی از مسائل و آسیب
 و خانوادگی و هم در سطح کالن و جامعه است.  اجتماعی در سطح فردي

روش
سذال در شذهر  30نفری از زنان متأهل زیر 400رو با استفاده از نمونه مقاله پیش

هذا بذه پردازد. دادهتهران به بررسی میزان شیوع انواع خشونت و عوامل همبسته آن می
 ی شده است. ای از مناطق مختلف شهر تهران گردآورگیری چندمرحلهروش نمونه

هایافته
نتایج مطالعه نشان داد زنان مورد بررسی در طول زندگی زناشویی خود به ترتیب تجربه پنج شکل 
خشونت خانگی شامل خشونت کالمی، خشونت روانذی، خشذونت مذالی و اقتصذادی، خشذونت 

انذد. همچنذین، نتذایج مقالذه نشذان داد کذه شذیوع خشذونت در جسمی، و خشونت جنسی  داشته
های نامطلوب، ساختار غیرمشذارکتی قذدرت در خذانواده، طبقذه پذایین اجتمذاعی، زنذان بذا  زدواجا

 .طور معناداری بیشتر بوده است هتر، زنان غیرشاغل، و زنان مهاجر بتحصیالت پایین
گیرینتیجه

هذای جذامع جهذت با توجه به شیوع انواع خشونت خانگی علیه زنان، نیاز به سیاستگیاری
ارتبذاطي و حذل اخذتالف  هذايآموزش مهذارت شاوره زوجین در امر همسرگزینی،آموزش و م

 وجود دارد. 
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 یافته، ساختارهای اجتماعی، زنان.   خشونت خانگی، ازدواج ترتیب :کلید واژگان

 آوریاجتماعیزنانبارویکردمحلهمحورتوانافزاییوارتقاءتاب

7بنیامیننعیمایی

مقدمه
اعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و به دنبال آن تغییر شکل و وظایف تحوالت گسترده اجتم

خانواده در کشور سبب شده است تا زنان به عنوان کارگزاران اصلی تشذکیل و حفذظ خذانواده در 
معرض شرای  متفاوت و دشواری قرار بگیرند. مسذائل و آسذیب هذای اجتمذاعی و رونذد رو بذه 

وان افزایی زنان را نشان می دهد از سذوی دیگذر محلذه افزایش آن در کشور، ضرورت آموزش و ت
محوری و خرد کردن سطح دسترسی به شهروندان شذرای  مناسذب توسذعه عمذومی مهذارت و 
آموزش را فراهم می کنذد. بنذابراین تذاب آوری اجتمذاعی بذه عنذوان راهکذار مهذارت افزایذی و 

 واده باید مد نظر قرار گیرد.توانمندی زنان در مقابله با آسیب های اجتماعی مرتب  با خان
روش

در بخش اول با بهره گیری از روش اسنادی به جمع بندی مفذاهیم نظذری پیرامذون موضذوع 
زنان سرپرست خانوار یک محلذه  ذذ پرداخته و در بخش دوم از طریق روش کیفی، جامعه هدف

ته بعد از مداخالت در معرض آموزش قرار گرفته اند. سفا تغییرات کیفی به وقوع پیوس ذذ تهران
 بررسی شده است.

هایافته
های محلی از زنان کمک می کند تا ضمن تسذهیل دسترسذی،  محله محوری و تشکیل گروه

ارایه آموزش به مخاطبان امکان پییر شود و اقشار در معرض آسذیب هذای اجتمذاعی یذا آسذیب 
لی، تذاب آوری خذود دیده بتوانند ضمن شناخت ظرفیت ها در سه سطح فردی، خانوادگی و مح

را نسبت به آسیب ها افزایش داده و نسبت به کاهش و حداقل سازی آسذیب اقذدام کننذد. ایفذای 
 نقش سذازمان هذای مذردم نهذاد و غیردولتذی در کنذار امکانذات و تسذهیالت دولتذی ضذروری

 است.  
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گیرینتیجه
ی اجتمذاعی و از سذوی توان افزایی و ارتقاء تاب آوری زنان که از یک سو قربانیان آسیب ها 

دیگر کارگزاران اصلی خانواده در پیشگیری و کنترل آسیب اجتماعی هستند، می تواند بذه عنذوان 
راهکذار قابذل دسذذترس در اختیذار متولیذذان امذور و سذازمان هذذای مذردم نهذذاد باشذد. شذذناخت 

تصذادی های فردی زنان و تشکیل گروه های اجتماع محور با رویکرد معیشتی و تذامین اق ظرفیت
هذای  ضمن ایجاد تاثیرات مثبت روانشناختی و انگیزشی در مهارت یابی زنذان و کذاهش آسذیب

 اجتماعی در سطح خانواده نقش دارد.
 زنان، تاب آوری اجتماعی، محله، توان افزایی، آسیب های اجتماعی کلیدواژگان:

شناختیشغلمطالعةجامعهشناختیمعنایشغل:بررسیکیفیوپدیدار
پذیرفروشندگیاتیوآسیبخدم

 9،حمیدعباداللهی2،محمدامینکنعانی7مهدیکاظمی
 
مقدمه

شغل بیش از آنکه تحت الزام ساختاری و نیروهذای خذارج از ذهذن کنشذگر عمذل کنذد از 
مجرای یک انتخاب ذهنی منحصر به فردی عبور می کنذد کذه در اکثذر پروهشذهای ایذن حذوزه 

گرایش زنان به کاِردستمزدی آنان را در صذورت طذرد از بخذش  غایب می باشد. درسالهای اخیر
عمومی به بخش خدماتی خصوصی و کاذب سوق داده است. ابعاد این تمایل تنها در صورت درک 
معنای ذهنی شغل و فرض کردن آن بعنوان یک تجربة زیسته قابل شناخت می باشد. این مطالعه به 

 پردازد. پییر فروشندگی در شهر خوی می آسیبمعنای شغل در زنان شاغل در شغل موقت و 
روش

این پروهش به صورت کیفذی و بذه روش پدیدارشناسذی انجذام و نمونذه گیذری آن بذه روش 
زن دارای شغل فروشندگی در مغذازه هذای  12هدفمند صورت پییرفت. شرکت کنندگان -معیار
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اده ها از طریق مصذاحبة سال بودند. جمع آوری د 67تا  15غیر مالکیتی شهر خوی و بین سنین 
عمیق و مصاحبة روایی صورت گرفت و ابذزار جمذع آوری داده هذا سذواالت نیمذه سذاختاری و 

 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش کوالیزی انجام شد.
هایافته

حیطذه اقتصذادی، اجتمذاعی و فرهنگذی رده بنذدی  3گزاره های معنایی شرکت کنندگان در 
زیر مضمون ظهور یافت. مضامین عام بدست آمده عبارت بودند از: 17مضمون و 4گردید و در 

استفاده از مزیت های شغل، کسب استقالل، پییرش نقش های جدید و آگاهی کذه در ذیذل ده 
 زیر شاخه معانی عینی آزمودنی ها را شکل داده اند.

گیرینتیجه
اب  جنسیتی تعریف تغییر نقش های والگوهای سنتی که نمونه سازی های فرهنگی در رو 

و تثبیت نموده بیشترین دلیل زنان در تمایل به کذار دسذتمزدی و خذروج از نقذش خانذه دارِی 
صرف و ورود به عرصه های اجتماعی و اقتصادی عمومی آن معنای عینی مشترکی اسذت کذه 

 شذذان  موجذذب اهمیذذت کذذنش شذذغلی در مقایسذذه بذذا سذذایر جنبذذه هذذای زنذذدگی اجتماعی
 می گردد.

 اشذذتغال زنذذان، مشذذاغل خذذدماتی، معنذذای ذهنذذی، شذذغل فروشذذندگی، مطالعذذة گددان:کلیددد واژ
 کیفی 

هایبحرانهویتدرزنانشناختیآسیبررسیجامعهب
 )موردمطالعهدانشجویاندانشگاهتهران(

7هاجرسنگریسلیمانی
 
مقدمه

یت است. تحوالت دهه اخیر ترین بحران یکی از مهم  های جامعه مدرن بحران هو
یذت سذاز و نتیجتذًا ایجذاد  مینهدر ز های فرهنگی، به ایجاد تنوع و تعارض عوامل هو
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یره زنان دامن زده است. شکل یت در اقشار جامعه به و یت گیری  بحران هو بحران هو
گذیارد  شماری است و بر عوامل اجتماعی، فرهنگی نیز تاثیر می خود ثمره عوامل بی

یت بر عوامل که جامعه زنان از این تأثیرات به دور نیس ت. لیا، بررسی تأثیر بحران هو
مختلف ازجمله، نحوه رفتار فردی/ اجتماعی، خانواده محوری، توانمندی و سالمت 

شود که بررسی آن ضذروری بذه نظذر  اجتماعی در بین زنان، موضوع مهمی تلقی می
 رسد.  می

روش
اسذت. جامعذه  آوری شده  روش تحقیق حاضر پیمایش و اطالعات از طریق پرسشنامه جمع

گیری به صذورت تصذادفی انجذام شذده  نفر از دانشجویان زن دانشگاه تهران و نمونه 110آماری 
، رگرسذیون  ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق میانگین است. تجزیه و تحلیل داده

 و تحلیل مسیر صورت پییرفته است. 
گیرییافتههاونتیجه

در بین دانشجویان زن، بحران هویت بیشترین تاثیر را به ترتیذب بذر  نتایج نشان داده است که
نحوه رفتار فردی/ اجتماعی، خانواده محوری، سالمت اجتماعی و توانمندی آنان داشذته اسذت. 

های سنتی، تعهد به خانواده، نقش  همچنین، بحران هویت در ایجاد نگاه ساختارشکنانه به نقش
خود محوری را افزایش داده است. تاثیر بحران هویت بر سذالمت اساسی داشته و تمایل زنان به 

عملکرد اجتماعی زنان را تهید نموده و باعث کنارگیری آنذان از جامعذه شذده اسذت.  اجتماعی،
های سذالمت اجتمذاعی، نشذان داد کذه بحذران  بررسی تاثیر بحران هویت بذر مولفذههمچنین، 

مشذارکت، انسذجام، پیوسذتگی و در آخذر تعلذق هویت بیشترین تاثیر را به ترتیذب بذر پذییرش، 
اجتماعی زنان داشته است. از طرفی، نتایج نشان داده است که تحصیالت باال در توانمند سازی 
 زنذذان، ترسذذیم آینذذده روشذذن، سذذبک زنذذدگی بهتذذر، خذذانواده محذذوری نقذذش بسذذزایی داشذذته

 است.
ت، خانواده محوری، سالمت هوی های بحران زنان، هویت، بحران هویت، آسیب ی: واژگان کلید

 اجتماعی، توانمندی زنان
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 خشونتعلیهزنانوعواملموثربرآندرشهرگیالنغرب

 اکبرمرادی،2سلمانامیری،7فرزادپرهوده


 مقدمه
خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به خاطر  جنسیت خود مورد اعمال تضذییع حذق و 

د.وچنان چه که این نوع رفتار در چهارچوب خذانواده و زور از سوی جنا مخالف واقع می گرد
بین زن و شوهر باشد از آن تحت عنوان خشونت خانگی یاد می شود.که به معنای عمل هرعمل 

های روانی.جسذمی.رنج وآزار علیذه زنذان  خشونت آمیزی مبتی بر جنسیت که سبب بروز آسیب
اختیذاری در شذرای  خذاص از آزادی  ازجمله تهدید به انجام اعمالی مثل محرومیت اجبذاری و

زندگی عمومی یا زندگی خصوصی می گردد.خشونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی دارد که که 
در این راستا می توان به خشونت فیزیکی مثل کتذک زدن ضذرب و جذرح بذا اسذتفاده از دسذت 

رفتارهذای و...خشونت روانی تهدید.تحقیر.سرزنشوفحاشی....خشونت اجتمذاعی مثذل کنتذرل 
زن.در انزوا قرار دادن و ممنوعیت ارتباط با دیگران وخشذونت جنسذی اشذاره کرد.هذدف اصذلی 

 تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر گیالنغرب است.
 روش

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطالعات از روش کیفذی و تکنیذک مصذاحبه عمیذق و بذدون 
سذال شذهر 41تذا10نفذر از زنذان متاهذل 11ست.حجم نمونه شذامل شذامل ساختار استفاده شده ا

گیالنغرب بوده است.نتایج حاصل نشان میدهد که در بین انواع خشونت های رایج برعلیذه زنذان هذم 
 خشونت جسمی هم روانی وهم مالی دیده شده است اما خشونت جنسی کمتر به چشم خورده است.

 گیری ها و نتیجه یافته
میدهذذد کذذه بیشذذتر عذذواملی از قبیذذل تجربیذذات دوران کذذودکی یذذادگیری هذذای نتذایج نشذذان 

اجتماعی.سلطه واقتدار مردان وبرخی عوامل اقتصادی روی خشونت نقش داشذته انذد.بر طبذق 
نظریذذات اسذذتفاده شذذده هذذم روی عذذواملی از قبیذذل یذذادگیری اجتماعی.تجربیذذات دوران 

ری تاکید شده اسذت کذه نتذایج حاصذل کودکی.مردساالری موجود در جامعه ونقش جامعه پیی
 کند. این عوامل را تایید می

 : خشونت خانوادگی.خانواده.پرخاشگری.گیالنغرب.مردساالریکلیدواژگان
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خشونتوتجاوزعلیهزنان

1سیدهمرجاندبیري
 
مقدمه

تداعی می کند؛ حال آن کذه  خود خشونت علیه زنان همواره آزارهای جسمی و فیزیکی را در
له گستره ای وسیع دارد و در گیر سنت به مدرنیته شکل تازه ای بذه خذود گرفتذه اسذت و این مسئ

زنان در زندگی خود حالت هاي مختلف خشونت؛ شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را 
تجربه می کنند. برخالف تصور عموم، حتی دنیای مدرن نیز خشونت علیه زنان را کم نکرده کذه 

ی قتل هذا بذه دسذت مذردان کذه اغلذب بذا  . حمله، تجاوز، اکثریت گستردهبیشتر نیز کرده است
دهد. گفته مي شود زنان تنها قربانی تبعیه نیستند. تجذارت و  معافیت کامل از مجازات رخ می

برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر بذه مراکذز فسذاد و  بهره
 .خالقی منجمله مصادیقی از خشونت علیه زنان استرونق بازار فیلم های غیرا

روش
نقلي( ضمن ارایذه تعریفذي از خشذونت  ذ در این مقاله، با استفاده از روش شناسي)مروري 

علیه زنان، عوامل مؤثر و اشکال مختلف خشونت علیه زنان همچذون خشذونت هذاي جسذمی، 
ا ذکذر اینکذه خشذونت علیذه زنذان جنسی، روانی، مالی و سیاسی را مورد بررسي قذرار داده و  بذ

ای جهانی است به ذکر کشورهای دارای بذیش تذرین میذزان آزار و اذیذت جنسذی در سذال  پدیده
پرداخته است. سفا با ارایه آمار انواع خشونت علیه زنان در ایران، به ارایه نمونه هاي آزار  2711

پرداخته و تبعات حاصذل از و اذیت جنسی در برخي از شهرها همچون اصفهان، دزفول و تهران 
 .خشونت علیه زنان را مورد موشکافي قرار داده است

 گیرییافتههاونتیجه
توجه به آنچه در رابطه با "خشونت و تجاوز" گفته شد، مي توان صذراحتًا بذه زنذاني  ˓در پایان

برابري »اشاره کرد که قربانیان تجدد توخالي و ظاهرفریب غرب هستند. تمدني که به ظاهر شعار
و بذه نظذر مذي رسذد سذناریوی  .مي نامد« جنا دوم» مي دهد، ولي در باطن، زنان را« جنسي

 انگیز خشونت علیه زنان و تجاوز بر کودکان در هیچ کجاي دنیا پایانی ندارد. غم
 خشونت، زنان، تجاوز، جامعه، مدرنیته کلید واژه:

 
                                                                                                               

 marjan_dabiri58@ yahoo.comواحد تهران مرکز  ˓دانشگاه آزاد  ˓کارشناس ارشد مدیریت فرهنگي.  1
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نظریهزمینهایمطالعهجامعهشناختیاعتیادزناندرمازندرانبهروش

3نژادسیدهمهدیههاشمی2نیااکبرعلیوردی1زادهسیدحسینسراج

مهدمق

پروهش حاضر به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پدیده اعتیاد زنان و چگذونگی تفسذیر  
 کننده و مردم عادی شهرهای استان مازندران است آن از دیدگاه زنان مصرف

روش
وتحلیل اطالعات و ارائه نظریذه نهذایي  ای جهت تجزیه زمینه از رویکرد کیفي و روش نظریه

کننده  نفذر از زنذان مصذرف 11گیری کیفی ، هدفمند و نظری با  شده است. با انجام نمونه استفاده
نفر مردم شهرهای مختلف مازندران مصاحبه عمیق شد تا اشذباع نظذری حاصذل گذردد، و  37و

کدگیاری نظذری طذی سذه مرحلذه مذورد تجزیذه و  داده های حاصل از این مصاحبه ها بواسطه
 تحلیل قرار گرفته اند

گیرییافتههاونتیجه
براساس یافته های تحقیق شرای  رجوع به اعتیذاد در زنذان سذبکی متفذاوت از مذردان را دارا 

باشد، بیش از نیمی از زنان مصاحبه شونده در استان مازندران قربانی اعتیاد اعضذای خذانواده  می
ی باشند،خانواده در درجه اول و بعد گروه دوستان و مشکالت و فشذار زنذدگی آنذان را بذه خود م

این سمت سوق میدهد وهمچنذین باتوجذه بذه مردانذه دانسذتن مسذاله اعتیذاد، بذه نسذبت آنذان 
جایگاهی در جامعه برای ترک مواد ندارند و همچنین می توان گفت از نکاه مردم مازنذدران طذرد 

تیاد یک زن در این فرهنگ پییرفته نیست و حتی اکثر مصاحبه شذوندگان اظهذار شده اند،زیرا اع
داشته اند که به مساله اعتیاد یک زن فکر نکرده اند و اعتیاد را تنها مخت  به مذردان مذی دانسذته 

فرهنگذی و -اند. تفسیرمردم مازندران ایذن گونذه بذوده اسذت کذه اعتیذاد زن در نظذام اجتمذاعی
به عنوان یک کنش هنجارشکن و دراثرچالش ها و بی نظمی های سذاختاری اقتصادی مازندران 

 ونهادی روی می دهد.
ای، کذنش تبعذی و لذیت جویانذه،  برساخت اجتماعی، اعتیاد زنذان، نظریذه زمینذه کلید واژگان:

 خانوادگی-نابسامانی اجتماعی
                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه خوارزمی  .1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه مازندران .2
 Seyedemahdie_hasheminezhad@yahoo.comکارشناسی ارشد جامعه شناسی .3
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بررسیمیزانتاثیرتوسعهیپایداربرروینابرابریاقتصادیواجتماعی
 زنانروستایییالقیکوشکزرساوجبالغ

 2مصطفیازکیا،7ملیحهزودبین


مقدمه
توسعه امذری تذک بعذدی و مردانذه نبذوده و دارای ابعذاد مختلذف اقتصذادی و اجتمذاعی  و 
جنسیتی است. یکی از اهداف بزرگ توسعه، کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتمذاعی در بذین 

مهمترین وجوه نابرابری نیز ، نابرابری میان موقعیت مردان و اقشار مختلف جامعه است. یکی از 
زنان است که هدف توسعه این گونه تعریف می شود که بذه حذیف ایذن نذابرابری کمذک کنذد. 
توسعه ابتدا در شهرها صورت پییرفت و سفا به سمت روستاها با هدف ایجاد برابری و بهبذود 

ی به عمل آمده است که اثرات توسذعه را بذر روی زندگی انسان ها، راه یافت. در این پروهش سع
نابرابری اقتصادی و اجتماعی زنان جوان و میانسال روستای ییالقذی در حذال گذیار کوشذک زر 
ساوجبالا به لحاظ مفاهیم قدرت و آگاهی بررسی شود تا مشخ  گردد که اثذرات توسذعه بذر 

د اجتماعی و اقتصادی در بذین ایذن روی کدام نسل مثبت تر بوده و باعث کاهش نابرابری در ابعا
 زنان گشته است. 

روش
از روش کیفی و با تکنیک بحث متمرکز گروهی، مصاحبه ی عمیق و تحلیل محتوای گفتگوها 

 در طی دو سال شش ماه حضور مستمر رفت و برگشتی پروهشگر در روستا بدست آمده است
گیرییافتههاونتیجه

این موضوع است که توسعه به لحاظ ارتقای شاخ  هذای  یافته های این پروهش که حاکی از
آگاهی و قدرت در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، اثرات چشمگیری تری بر 
روی زنان نسل جوان این روستا داشته است. زنان میانسال این روستا با آگاهی از شرای  نابرابر خود 

ر بهبود شرای  اجتماعی و اقتصادی دختران خود مذوثر واقذع در طی روند توسعه ی روستا، در مسی
شده و جز اندکی تغییرات بهینه در حوزه ی فردی و خانوادگی در خود، در تغییر شرای  نابرابر خود در 

 ابعاد گسترده تر اجتماعی و اقتصادی، توفیق چندانی نداشته اند.
 ماعی، قدرت، آگاهی، جنسیتی پایدار، نابرابری اقتصادی و اجت توسعه کلیدواژگان:

                                                                                                               

 zoodbin_m@yahoo.com ارشناس ارشد علوم اجتماعیک . 1
 دکتر جامعه شناس. دانشگاه تهران . 2
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هایفرهنگیومیزانهوشاجتماعیدرخودبررسینقشپذیرشارزش
کنندهبهمراکزحمایتیومراقبتبعدازپندارهمسائلجنسیزنانمراجعه

 1921زنداندرشهرزنجاندرسال

 2،فرنازامیراصالنی7شمسیهنوشادی


مقدمه
تشدید کرده است و آن را در دورن فرآینذدهای متقابذل جهانی شدن روند متناقه مدرنیته را 

جماعتی وارد کرده است. اثر مشذخ  ایذن  -از همگن سازی ها و ناهمگن سازی های هویتی
امر, گسترش هویت اقلیتی در سطح بومی و محلی از یک سو و تذداخل نقذش هذای هذویتی و 

ی اسذت. تحقیذق و شکل گیری هویت های اجتماعی هر چذه گسذترده تذر در قالذب هذای بذوم
پروهش در حیطه ی سالمت جنسی و اختالالت جنسی در ایران حیطه ای نوپا است و تغییرات 
فرهنگی و جمعیتی و تغییر در الگوهای ارتباطی بین فردی و خانوادگی باعث شده است که ایذن 

یذران حیطه مورد توجه بسیاری از پروهشگران قرار گیرد از طرف دیگر طی بررسی های اخیر در ا
نشان داده شده است که یکی از مهمتذرین مسذائلی کذه باعذث اختالفذات زناشذویی مذی شذود 

های جنسی است و این امر در زنانی که همسران آنها مدتی دور از منزل بذه سذر مذی بذرد  تفاوت
حادتر می باشد. همه ی عوامل نشذانگر آن اسذت کذه جامعذه ایذران بایذد آگذاهی و بذه تبذع آن 

را در رفتارهای اجتماعی و به تبع آن جنسی شخصی خود ارتقا بخشند تا بتذوانیم خودپنداره خود 
از بسیاری از انحرافات اخالقی و بیماری های موجود در سطح جامعه پیشگیری به عمل آوریم. 
هدف از پروهش حاضذر بررسذی ارتبذاط میذزان هذوش اجتمذاعی افذراد و همچنذین اعتقذاد بذه 

 .بر میزان خودپندراه جنسی زنان است ارزشهای فرهنگی در سطح جامعه
روش

زن مراجعه کننده کلینیک مددکاری اجتماعی فردای  157شرکت کنندگان در پروهش جمعا 
هذای  روشن شهرستان زنجان می باشند. برای اندازه گیری متغیرهای پروهش از پرسشنامه نگرش

ی مسذائل جنسذی فرهنگی هافتسد, مقیاس هوش اجتماعی ترومسو و پرسذش نامذه چنذد وجهذ
اسنل استفاده شد. داده های بدست آمده با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانذه مذورد 

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت
                                                                                                               

 avasocialwork@yahoo.comی ارشد مددکاری اجتماعی, اداره بهزیستی شهرستان دیواندره استان کردستان کارشناس.  1
 کارشناسی مددکاری اجتماعی, کلینیک مددکاری اجتماعی فردای روشن شهرستان زنجان. 2
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هایافته
نتایج پروهش نشان داد که بین هوش اجتماعی و احقاق جنسی ارتباط معناداری وجذود دارد 

فرهنگی درباره جنسذیت و روابذ  جنسذی بذر  همچنین یافته ها بیانگر تاثیر منفی یاورهای قالبی
میزان خود پنداره جنسی زنان می باشد به گونه ای که با تقویت کنتذرل بیرونذی جنسذی انگیذزش 

  .ها کاهش می دهد جنسی را در آن
گیرینتیجه

نتایج پروهش موید ارتباط هوش اجتماعی و نگرش فرهنگی با احقاق جنسی می باشد، لیا 
نی کنندی هوش اجتماعی را در احقاق و یذا عذدم احقذاق جنسذی زنذان، در می توان نقش پیشبی

 تبیین عوامل موثر در این سازه مورد توجه قرار داد
نگرش های فرهنگی, هوش اجتماعی, خودپنداره جنسی, مرکز حمذایتی و مراقبذت  کلید واژگان:

 از زندانیان, زنان جدا از همسر

خشونتمردانعلیهزنانایبرمیزانهایماهوارهتأثیرسریال
)مطالعهموردی:زنانمتأهلشهربابل(

 9علیرحمانیفیروزجاء،9راحلهرضازادهسرخ،7علیرضابراری


مقدمه
اي در چنذد سذال تذرین تحذول رسذانهها، احتماأل مهذمدر عصر حاضر تأثیر و نفوذ ماهواره

هذا بذه سذتند. بنذابرین مذاهوارهگیشته بوده است. تقریبأ همه خانوارها اکنون صاحب مذاهواره ه
هاي جمعي تحوالت بسیاري را در دنیاي کنوني ایجذاد کذرده اسذت، کذه از عنوان یکي از رسانه

هاي مختلف اشاره کذرد. در ایذن میذان توان به گسترش دسترسي مخاطبان به شبکهجمله آن مي
بیشتر به درگیري و جدال  ها، بیشتر عصبي شده و با تمایلافراد ممکن است با تماشاي این برنامه

                                                                                                               

 bararialireza96@gmail.comدانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران.  .1
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، موسسه غیرانتفاعی سبز آمل .1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی بابل. 3
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هاي خشن و پر برخورد، تحریک شذده فیزیکي بفردازند. معموأل مردان مضطرب، با دیدن برنامه
 دهند. بار بیشتري را نشان مي و برخورد خشونت

روش
آوري اطالعات نیز  پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده کذه روش تحقیق، پیمایشي و ابزار جمع

ار آن از طریق سازه تایید شده و جامعذه آمذاري تحقیذق، متشذکل از کلیذه % و اعتب78روایی آن 
نفر گزارش و حجم نمونذه محاسذبه شذده بذا  74413، 1311زنان متأهل شهر بابل، که در سال

 ایگیذذري طبقذذهنفذذر و روش نمونذذه 381% برابذذر بذذا 1اسذذتفاده از فرمذذول کذذوکران بذذا خطذذای 
 بوده است. 

هایافته
، دیدگاه یادگیري اجتماعي بوده است. متغیرهاي مسذتقل چارچوب نظري تحقیق

اند، شذامل تماشذاي پروهش که در پي تبیین متغیر وابسته )خشونت علیه زنان( بوده
یقاقتصادي، جامعه ذ  اي، پایگاه اجتماعيهاي ماهواره سریال وتنبیه پییر شدن، تشو

اقتذدار مذردان بذوده آمیز، تقلید و متفاوت، تجربه خشونت، مشاهده رواب  خشونت
ها همبستگي قابل قبول با های حاصل از تحقیق، تمامي فرضیهاست. باتوجه به یافته

 اند.و تأیید شده خشونت علیه زنان داشته
گیرینتیجه

رسانه و الگوهایی که از رسانه به صورت مداوم برای مخاطبان جهذت سذرگرمی و پذر کذردن 
بذر چگذونگی زیسذت کنشذگران و کنشذگری آنهذا در اوقات فراغت، پخش می شود، می تواند 

زندگی فردی و جمعی تاثیر بگیارد و ذائقه های کنشی و تصمیمی را فرم ببخشد. رسانه بذا ابذزار 
اقناعی و ارضایی که دارد، فرد فرد را به صورت جمعی به سذمتی سذوق مذی دهذد کذه ایذن امذر 

فرم خودتنظیمی و خودکنترلی در جامعه و نهاد تواند آگاهانه و غیرآگاهانه باشد  که افراد را از  می
 اجتماعی؛ دور یا نزدیک کند. 

 .اي، شهر بابلهاي ماهواره:خشونت، زنان متأهل، مردان، تماشاي سریالکلید واژگان
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  تجاربوچالشهایدختراندارایسابقههمخانگییاهمباشی

 9،رقیهمحمدزاده2،منصورفتحی7محمدزاهدیاصل


همقدم

فرایند نوسازی و جهانی شدن و تغییرات نظام ارزشی، به تدریج زمینه را برای بروز الگوهذای 
نوین و نامتعارفی از رواب  در میان بخشی از جوانان ایرانی فراهم کرده است. در این میذان یکذی 

اسذت. الگذویی از  4از افراطی ترین اشکال رواب  پیش از ازدواج، پیدایش الگوهای هم خانگی
رابطه که ریشه های عمیق غربی دارد و ناشی از تحوالت اجتماعی و اقتصذادی  و بذه خصذوص 

در این کشورهاست. در کشور ما بذه دلیذل  و تضعیف بنیان های فلسفی ازدواج  5انقالب جنسی
مغایرت این موضوع با هنجارها و ارزش های جامعه، تحقیقات اندکی در رابطه با ایذن موضذوع 

. این پروهش به دنبال فهم عمیق تجارب و چذالش هذای افذراد دارای سذابقه صورت گرفته است
 همباشی و ارایه راهکارهای کاربردی در این زمینه است.  

روش
روش مطالعه حاضر از نوع پدیدارشناسی است و بر اساس روش  نمونه گیري هدفمند  و نیز 

در ایذن مطالعذه شذرکت نمودنذد. نفر از  دختران دارای تجربه همباشذی  16معیار اشباع نظري، 
جهت گرد آوری اطالعات از روش مصاحبه نیمه ساختارمند عمیق و برای تحلیل اطالعذات از 

 تحلیل تماتیک بهره گرفته شد.
هایافته

تحلیل اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها، هشت مقولذه اصذلی را آشذکار سذاخت کذه 
یتی و اسذتقالل و آزادی عمذل (، نگذرش شامل؛ عرصه تعادل جنسیتی )احسذاس برابذری جنسذ

منفی به ازدواج، تغییر نگرش به باکرگی و نقش های جنسیتی، طرد و انزوای اجتماعی، تذرس از 
افشای رابطه، عدم احساس امنیت در رابطه و نگرانی از بارداری، رفتارهذای پرخطذر و خشذونت 

 است. 
 

                                                                                                               

 دکتر مدیریت خدمات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،ایران . 1
 fathi.mansour @gmail.com ن)نویسنده مسئول(دکتر مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،ایرا .  2
 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی . 3

4 . Cohabitaion 

5 . Sexual revolution 
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گیرینتیجه
شارکت کننده در کنار احساس برابذری جنسذیتی و نتایج پروهش حاضر نشان داد که،  افراد م

استقالل و آزادی عمل بیشتر و تغییر نگرش به نقش هذای جنسذیتی، بذا چذالش هذای جذدی از 
جمله انگ و طرد اجتماعی، کذاهش سذرمایه اجتمذاعی، احسذاس نذاامنی، رفتارهذای پرخطذر 

 )مصرف مواد و سیگار و...( و  خشونت مواجه بودند.
 باشی، همبالینی، هم خانگی، پدیدارشناسی، تجارب و چالش های دخترانهم  کلید واژگان:

 نابرابریجنسیتی:نظریهها،خطمشیهاوراهحلها

 7امیدبابایی
 
 همقدم

در همه جوامع، زندگی زنان و مردان از جهذات مهمذی تفذاوت دارند.جامعذه شناسذان ایذن 
که ویرگی های شخصی و شانا زنذدگی  تفاوت ها را با استفاده از مفهوم جنسیت بیان می کنند

است که جامعه برای مرد بودن و یا زن بودن قائل است.مقاله حاضر در سه بخش ارائه می شذود: 
در بخش اول، سعی می شود موقعیت اجتماعی متفاوت زنان و مردان ایران در دهذه اخیذر مذورد 

 بررسی قرار گیرد.
روش
های آماری خواهیم دیذد کذه چگونذه نهادهذای داده در این بخش با استفاده از تحلیل ثانویه 

 اجتماعی )نهذاد خانواده،نهادآموزش،نهادسیاست،نهاداقتصذاد،نهاددین،نهادحقوقی و نظذامی(،
همه بازتاب قشربندی جنسیتی هستند و شاخ  شکاف جنسیتی که از محاسبه چهار شذاخ  

شذود بیذانگر سذطح  کلی آموزش، سالمت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی محاسبه می
از روش کتابخانذه ای بذه  باالی نابرابری جنسیتی در ایران مذی باشذد. در بخذش دوم بذا اسذتفاده

)تحلیل ساختاری کارکردی که تفاوت بذین زنذان و مذردان را  تحلیل نظریه های نابرابری جنسیتی
 باعذذث وحذذدت انسذذان هذذا در خذذانواده و پیونذذد خذذانواده هذذا بذذه صذذورت کذذل جامعذذه 

 ند.دا می
                                                                                                               

 omidbabaei20@gmail.com  دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور .  1
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گیرییافتههاونتیجه
تحلیل تعامل اجتماعی که تحلیلی خرد از جنسیت ارائه می کند و تجربه ای را کذه افذراد در  

زندگی روزمره از تفاوت جنسیت دارند را برجسته می کند ، تحلیل تضاد اجتمذاعی ،کذه کذانون 
دیذدگاه سلسذه  توجهات را از تصویر همطرازی تفاوت های جنسیتی به صورت مکمل بودن، بذه

گرداند و فمینیسم که به طور رسمی  می مراتبی جنسیت به صورت وجهی از نابرابری اجتماعی بر
مطالعه جنسیت را با هدف تغییر جامعه برای ایجذاد برابذری بذین زن و مذرد بررسذی مذی کنذد( 

هذای مربذوط بذه  حذل خواهیم پرداخت و در بخش پایذانی نشذان خذواهیم داد کذه مسذایل و راه
 ها( می باشند.  ها و رادیکال )محافظه کاران،لیبرال سیت، بازتاب نگرش سیاسی مردمجن

 ها حل ها و راه مشی شکاف جنسیتی، خ  نابرابری جنسیتی، قشربندی جنسیتی، کلید واژگان:

 نقشتبعیضجنسیدراحساستنهاییوهویتزنانشهرجوانرود

 2،رویارسولی7زهراقادری

 
مقدمه

ح مسئله ی نابرابری طبقاتی، نرادی، قومی و سذایر نذابرابری هذای اجتمذاعی در به دنبال طر
جوامع غربی و سفا سایر جوامع، اذهذان عمذومی متوجذه نذابرابری هذای حاصذل از تمذایزات 
جنسی شد. اگرچه این مسئله در جوامع گوناگون به شیوه های مختلفی طرح گردید ولذی عامذل 

افراد جامعه نسذبت بذه تفذاوت هذا و سذفا نذابرابری هذای  مشترک در تمامی آنها، رشد آگاهی
جنسیتی در حوزه های گوناگون زندگی روزمره بود. بر همین اسذاس هذدف از پذروهش حاضذر 
 بررسذذی نقذذش تبعذذیه جنسذذیتی در تبیذذین احسذذاس تنهذذایی و هویذذت زنذذان شذذهر جذذوانرود 

 بود. 
روش

ورد سذاکن شهرسذتان جذوانرود در ساله ک 57تا  27جامعه آماری این پروهش را  کلیه زنان 
 312تشکیل دادند.  در این پروهش از نمونه گیری در دسترس  استفاده شد و تعداد  1336سال 

                                                                                                               

 azar1z@yahoo.com: ران جنوب، ایمیل. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد ته 1
  دانشگاه الزهرا. دکتری مشاوره  2
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آمیذز  های رویذدادهای تبعذیه عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونذه پذروهش بذه پرسشذنامه نفر به
اطفی بزرگسذاالن (، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ذ ع1335جنسیتی)کلونوف و لندرین، 

( پاسذخ 1316( و پرسشنامه حاالت هویت  را بنیون و آدامذز)2774دی توماسو، برانن و بست)
ها از روش همبسذتگی پیرسذون و  های پروهش، تحلیل داده دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده

 رگرسیون چندگانه استفاده شد. 
 هایافته
 235/7جنسیتی با احساس تنهایی برابذر بذا  نتایج پروهش نشان داد همبستگی بین تبعیه 

معنی دار بود و تبعیه جنسذیتی مذی توانذد بذه شذکل معنذی داری 71/7بوده و در سطح آلفای 
احساس تنهایی را پیش بینی نماید؛ همچنین همبستگی بین تبعیه جنسذیتی بذا هویذت آشذفته 

(313/7=r( و هویت تعویق افتاده )311/7=r مثبت و در سطح آلفای )معنی دار بذود امذا 71/7
همبستگی بین تبعیه جنسیتی و سبک های هویت زودشکل گرفته و هویت پیشرفته معنذی دار 
 نبذذود. تبعذذیه جنسذذیتی، هویذذت آشذذفته و تعویذذق افتذذاده را بصذذورت مثبذذت پذذیش بینذذی

 نماید.  می
گیرینتیجه

و اجتمذاعی  کاران حوزه های سیاسی اندر با توجه به پیامدهای منفی تبعیه جنسیتی، دست
باید اقداماتی را در جهت کاهش تبعیه های جنسیتی در سطح جامعه انجام دهند. بنذابراین بذا 
توجه به تاثیرات نامطلوبی که تبعیه جنسذیتی بذر زنذان دارد، بذه نظذر مذی رسذد بذه کذارگیری 
راهبردهایی در جهت کاهش این رفتارها و اثرات ناملوب آن هذا ضذروری اسذت. در درجذه اول 

ن باید از میزان شیوع تبعیه جنسیتی در زندگی شخصی خود آگاه باشند؛ چرا که ناآگاهی از زنا
 این امر به درونی سازی تبعیه و توجه نکردن بذه آن انجامیذده و بذا عذدم مقابلذه زنذان بذه دوام
آسیب های ناشی از آن دامن می زند. در سطح کالن باید در جهت اصالح قوانینی را که بذه نفذع 

و تبعیه جنسیتی بیشتر در حق زنذان اسذت تذالش کذرد.  قذدم بعذدی مذی توانذد ارایذه  مردان
 هایی در جهت کاهش تصورات قالبی باشد که باعث می شوند زنان همذواره در معذرض  آموزش

داوری و رفتارهای تبعیه آمیز قذرار داشذته باشذند کذه از رسذیدن آن هذا بذه جایگذاه هذای  پیش
ند. این آموزش ها با هذدف فرهنذگ سذازی و تذاثیر بلندمذدت در اجتماعی باال جلوگیری می ک

جامعه به صورت مداوم در سطح خانواده، مدرسه و رسذانه هذا بذه خصذوص تلویزیذون انجذام 
 شوند.

 تبعیه جنسیتی، هویت، احساس تنهایی، زنان، نابرابری. :کلید واژگان
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  بازنماییجنسیتدرکتابهایدرسی
 ارسیپایهاولتاپنجمابتداییدورهقدیمودورهجدید(هایف)باتمرکزبرکتاب

7نسیمنظری


مقدمه
دوره ابتدایی از مهمترین و تاثیر گذیارترین دوره هذای تحصذیلی سذت، کذه در آن کذودک از 
خانواده جدا شده و وارد اجتماع بزرگتر یعنی مدرسه مذی شذود. بذه دلیذل حساسذیت هذایی کذه 

چه را که به آنان آموزش داده می شود معمواًل تا همیشه پذا زمینذه کودکان در این سنین دارند، آن
سذالگی( شذدیدًا مسذتعد یذادگیری 1-12ذهنشان باقی می ماند، چرا که کودک در ایذن سذنین)

ست.با توجه به اهمیت جامعه پییری در شکل گیری کلیشه های جنسیتی و بذا توجذه بذه اینکذه 
ش و جامعه پذییری کودکذان اسذت، میتذوان گفذت کتاب های درسی از مهمترین ابزارهای آموز

محتوای کتاب های درسی نقش مهمی در شکل گیری کلیشه هذای جنسذیتی در ذهذن کودکذان 
دارد. لیا آنچه که در این مقاله پیگیر آنیم، بررسذی کتذاب هذای درسذی دوره ابتذدایی از دیذدگاه 

( 1315دوره قدیم )قبذل از جنسیتی ست. برای این منظور کتب کالس های اول تا پنجم ابتدایی
( را با هم مقایسه نمودیم تذا دریذابیم زنذان و مذردان در کتذاب هذای 1315و دوره جدید )بعد از

درسی چگونه به تصویر کشیده شده اند؟ و در واقع چه مفهذومی از جنسذیت بذه دانذش آمذوزان 
م جامعذه بذه چذه القاء می شود؟ همچنین هدف از قیاس دوره قدیم و دوره جدید اینست که ببینی

 سذذمت و سذذویی مذذی رود؟ و کلیشذذه هذذای جنسذذیتی در دو دوره چقذذدر بذذا هذذم متفذذاوت 
 است؟
روش

 ایذذن پذذروهش، پروهشذذی توصذذیفی بذذا روش تحلیذذل محتواسذذت. واحذذد محتذذوا جملذذه و 
تصاویر است، که جمالت و تصاویِر با بار جنسیتی در قالب مفذاهیمی مشذخ  مقولذه بنذدی 

تحقیق، متن و تصاویر کتذاب هذای فارسذی پایذه هذای اول تذا پذنجم شده است. جامعه آمارِی 
ابتدایی دوره قدیم و دوره جدید است. بنابراین نمونه گیری انجذام نگرفتذه و کذل جامعذه آمذاری 
سرشماری شده است. همچنین قابل ذکر است که برای کتب دوره قدیم از کتابهای فارسی سذال 

اسذتفاده  1313-37تابهای فارسی سذال تحصذیلی و برای دوره جدید از ک 1313-17تحصیلی
 شده است. 

                                                                                                               

 nsahra18@gmail.com   کارشناس ارشد. 1
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ست که دریابیم چه مفهذومی از جنسذیت ا طور که اشاره شد هدف از این پروهش این همان
در قالب کتاب های درسی به دانش آموزان القاء می شود؟ لیا با توجه بذه ایذن هذدف، انتخذاب 

 .استتصاویر و جمالت با محوریت موضوعات زیر صورت گرفته 
 هایی که زنان و مردان ایفا می کنند. . نقش1
. الگوهایی که زنان و مردان در جامعه بدان عمل می کنند و یا دستکم انتظذار مذی رود کذه 2

 خود را با آن تطبیق دهند.
 هایی که برای زنان و مردان توصیف شده است. . ویرگی3

جلد کتذاب 17رفت، و محتوای با توجه به این محورها کدگیاری جمالت و تصاویر انجام گ
فارسی دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوای موضوعی و بذر اسذاس مفهذوم جنسذیت 

 تحلیل شد.
هایافته

در نهایت می توان گفت طبق یافته ها، کتذاب هذای درسذی بیشذتر محتذوایی مردانذه دارد، و 
ست. زنان در ایذن کتذاب هذا بذه ساختار حاکم بر برنامه ریزی آموزشی کشور ساختاری مردانه ا

صورت کنشگرانی منفعل به تصویر کشیده می شوند، این در حالیسذت کذه مذردان بذه صذورت 
توانند هرجا که بخواهند ساختارهای موجود را درهذم  آیند که می کنشگرانی فعال به نمایش درمی

 شکنند. 
گیرینتیجه

ای درسی خود را بازنمی یابد و خذود ه ست که دانش آموز دختر در کتابا نتیجه این امر این
های درسی به جای بازنمایی دنیای واقعی و ارائه  را با این ساختار بیگانه می پندارد، چرا که کتاب

الگوهای مناسب و سازنده برای دانش آموزان دختر و پسر، سعی دارد از ابزار آمذوزش در جهذت 
شی کشذور ضذرورت برنامذه ریذزی صذحیح انقیاد زنان سود جوید. امید است برنامه ریزان آموز

برای آموزش و پرورش را دریابند، تا افراد پا از رهایی از سلطه نظام آموزشذی، بذه سذاختارهای 
 اعتمذذاد نگردنذذد، و خذذود را محصذذور در فضذذایی مملذذوء از تعذذارض و تضذذاد  موجذذود بذذی

 نبینند.
  کتاب درسی،یتیکلیشه های جنس ،جنسیت، جامعه پییری  ،: ابزار آموزشکلید واژگان
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توانمندسازیزنانفقیر

 7مهدیهمحمدنیایمشفقی
 
مقدمه

گیار در روند پیشرفت،  توانند نقشی سازنده و تاثیرزنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، می
تکامل و توسعه جامعه داشته باشند. اما همواره در طذی قذرون متمذادی علذی رغذم فعالیذت در 

اند. عالوه بذر ایذن زنذان بذه عنذوان بازتولید مورد کم توجهی قرار گرفتههای تولید و تمامی عرصه
هذای اجتمذاعی و یکی از اقشار در معرض آسیب جوامع، بیش از سذایرین در معذرض تبعذیه

گیرند. و این در حالی است که بخذش اعظذم مشذکالت زنذان ناشذی از فشارهای روانی قرار می
نان را به خطر می اندازد. همچنذین زنذان در جایگذاه عوامل اقتصادی است که این امر سالمت آ

مادر بودن در خانواده نقش محوریت را برای همسر و فرزندان دارنذد و نقذش مهمذی در تربیذت 
نسل آینده و ارتقاء محی  روانذی، اجتمذاعی و اقتصذادی خذانواده دارنذد. بذر اسذاس مطالعذات 

ها  راردارند و  به دالیل متعددی از قابلیتپروهشگران، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر ق
 و امکاناتی که برای کاهش فقر الزم است، محرومنذد. تحقذق فرآینذد توانمندسذازی بذرای زنذان
 فقیذذر، نیازمنذذد تحذذول و مشذذارکت در تمذذام نهادهذذا )خذذانواده، اجتمذذاع، سذذمن هذذا و ...(

 باشد.  می
روش
ر چذذارچوب مفهذذومی کذذاهش ای مذذروری و اسذذنادی ، د ایذذن مقالذذه براسذذاس یافتذذه 

های کمی و کیفی در جامعه زنان تدوین شده  فقر،توانمندسازی ، قابلیت سازی و با ترکیب روش
 است. 
هایافته

دهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قذرار دارنذد. فقذر زنذان  یافته ها نشان می
ر زنان نیز مهم است. و برای مبذارزه بذا های روانی و اجتماعی فق فق  جنبه اقتصادی ندارد و جنبه

 فقر، توانمندی زنان و تحوالت ساختاری الزم است.
                                                                                                               

 وزارت رفاه و تامین اجتماعی  ن شناسی. دانشکده علوم و تحقیقاتکارشناسی ارشد روا .1
 mahdiyeh.moshfeghi@yahoo.com  

  

mailto:mahdiyeh.moshfeghi@yahoo.com
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گیرینتیجه
ها در همه ابعاد زنذدگی و برطذرف کذردن رسالت اصلی توانمندسازی زنان باالبردن ظرفیت

و هذای خذود را بشناسذند ها خود را بذاور داشذته، توانذایی فقر قابلیتی است. به این صورت که آن
 بتوانند به عنوان فردی مستقل فعالیت کنند. 

 توانمندسازی، کاهش فقر، زنان سرپرست خانوار  واژگان:کلید 

بررسیخشونتعلیهزناندرفضایمجازیوراهکارهایکاهش
هایناشیازحضورزناندراینفضاهاآسیب

 2،زهراامیری7نویدسعیدآقاخانی
 
 مقدمه

 مجذازی، هاي شبکه پیدایي امکان آوردن فراهم با اطي و اطالعاتي،ارتب نوین هاي تکنولوژي 
 و ارتبذاط بذر حذاکم قوانین و قواعد تنها تازه، هویت نو بخشید و َنه هاي قالب در را جوامع و افراد

یکی از  .است داده جهان را تغییر و دیگران خود، به نگرش آنها نسبت بلکه ها، تعامل میان انسان
توانذد دسذتخوش  ارتی تغییرات ناشی از این امر، خشونت علیه زنان است کذه میپیامدها و به عب

 های اجتماعی مجازی قرار گیرد. عضویت افراد در شبکه
روش

مقالة حاضر با هدف بررسی خشونت علیه زنان در فضذای مجذازی و راهکارهذای کذاهش 
طالعذات گیشذته انجذام های ناشی از حضور زنان در این فضاها با استفاده از کاوش در مآسیب

 باشد.ای میگرفته است. و از نوع مطالعات کتابخانه
هایافته

باشذد  مجذازي اجتمذاعي هذاي شذبکه در یکی از عواملی که می توانذد متذأثر از عضذویت
 عامذل وشخصذیتي هذاي فذردي ویرگذي دلیل به ها ازخشونت زنان است. برخي علیه خشونت

                                                                                                               

 Saeid.aghakhani.navid@gmail.comخوارزمی شناسی، دانشگاه ارشد جامعهکارشناسی.دانشجوی1
  خوارزمیشناسی، دانشگاه ارشد جامعهکارشناسی. دانشجوی2

mailto:Saeid.aghakhani.navid@gmail.com
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 يفرهنگذي دارنذد، زمینذه و اجتمذاعي ماهیتي عوامل از دیگر اي و دسته میدهند روي خشونت
 .موثراست خشونت بروز در جامعه هر حقوقي و اقتصادي
گیرینتیجه

ترین راهکارهای مبارزه با خشونت علیذه زنذان در فضذای با توجه به نتایج این مطالعه از مهم
هذدف ازحضذور بذیها، جلوگیری مجازی، افزایش اگاهی آنان در مورد ساز و کارهای این شبکه

باشد. همچنین حضور خذانواده در ها میدر چنین فضاهایی و حفظ حریم شخ  در این شبکه
 کنار دختران جوان میتواند به کاهش خشونت علیه آنان کمک چشمگیری داشته باشد.

  عاطفیمجازي، پرخاشگری، طالقاجتماعی های ها، شبکه زنان، رسانهخشونت علیه کلیدواژگان:

همبستگیتعیینکنندههایاجتماعیساختاریسالمتباکیفیتزندگیبررسی
)موردمطالعه:زناندارایتجربههمسرآزاریمراجعهکنندهبهاورژانساجتماعی

(1921شهرتهراندرسال

1،رضاشکرریز9،مهرزادکیانی2،هانیهناظم7محبوبهاحمدی


مقدمه
هذوم حساسذی اسذت و مذی توانذد احسذاس اجتمذاعی، مف -مفهوم کیفیت زنذدگی  فذردی

خوشبختی و رضایت از زندگی نیز باشد . طبق چهارچوب مفهومی کمیسیون تعیین کننده هذای 
اجتماعی مؤثر بر سالمت سازمان جهانی بهداشت، عوامل کلیدی مؤثر بر سالمت عبارتنذد از: 

 –ادی سیاسذذی، سذذاختاری و اجتمذذاعی واسذذ . عوامذذل سذذاختاری و اقتصذذ-عوامذذل اجتمذذاعی
اجتماعی شامل: درآمد، تحصیالت، قومیت/نراد، جنسیت، اشتغال، طبقه اجتماعی می باشذدو 
با عواملی مانند سن، فرهنگ، جنا، تحصیالت، وضعیت طبقاتی، بیماری و محی  اجتمذاعی 

 .ارتباط دارد. البته این عوامل هم با بروز بدرفتاری مرتب  اند
                                                                                                               

  mah1372@yahoo.comدکتری دانشگاه بهشتی تهران . 1
 دکتري پزشکي دانشگاه شهید بهشتي  .2
 دکتری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. 3
 دکتری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. 4
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روش
زن دارای تجربذه همسذرآزاری مراجعذه کننذده بذه 172 مقطعذی بذا -مطالعذه ازنوع توصیفی

اورژانذذا اجتمذذاعی شذذهرتهران  مذذی باشذذدکه بذذه روش دردسترس)مسذذتمر( انتخذذاب شذذدند. 
اجتماعی، خشونت خذانگی -ابزارمطالعه شامل پرسشنامه های دموگرافیک و وضعیت اقتصادی

دسذت آمذده ه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی خالصه شده، می باشذد. اطالعذات بذ و
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتذه وازآمارتوصذیفی، 22نسخه spssازنمونه ها توس  نرم افزار

 تی مستقل، کای اسکوئراستفاده گردیده است.
هایافته

بین تحصیالت، درآمد، شغل و کیفیت زندگی زنان دارای تجربۀ همسذرآزاری رابطذۀ آمذاری 
حالیکه نتایج،رابطۀ معنادار بین کیفیت زندگی و طبقذۀ  (، درp<75/7معناداری مشاهده گردید)

 ( نشان ندادند.p>75/7(، کیفیت زندگی و قومیت)p=417/7اجتماعی) -اقتصادی
گیرینتیجه

اجتمذاعی، -خشونت خانگی در تمام جوامع و بدون توجه به سذطح سذواد، وضذعیت اقتصذادی
دهد و در  اعی ساختاری سالمت(، رخ میدرآمد، شغل و اقوام مختلف )اجزاء تعیین کننده های اجتم

نهایت بر سالمت روانی، جسمی، اجتماعی)ابعاد حیطۀ کیفیت زندگی(، می تواند اثر منفذی گذیارد. 
اقتصذادی هذم  -برخی از تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت از جمله وضعیت اجتمذاعی

 .ای همسرآزاری را افزایش دهدنمی تواند اثر خشونت را کم رنگ تر و کیفیت زندگی زنان دار
 کیفیت زندگی، تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت، خشونت خانگی کلیدواژگان:

 اقتصادیمرتبطباتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارـبررسیعواملاجتماعی

 7فریدونکریمی
مقدمه

نمند سازی کمک بذه توانمندسازی زنان نقش مهمی در توسعه جوامع ایفا می کند. هدف توا
افراد ضعیف است تا تالش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبذت زندگیشذان را بهبذود 

ها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقالنه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل  بخشیده، مهارت
                                                                                                               

 e.soorena@yahoo.comدانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی . 1
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رش یافتذه انذد، بلکذه پیاده نمایند. خانوارهاي زن سرپرست نه تنها در همه کشورهاي جهان گست
به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست کذه اغلذب هذم در جمعیذت کذم درآمذد قذرار 

زایي همچون ضعف دسترسي  گیرند، افزوده مي شود. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب مي
سوادي، نداشتن درآمد مسذتمر و مشذکالت روحذي و روانذي مواجذه  هاي شغلي، بي به فرصت

زایي را به جامعذه تحمیذل  هاي آسیب هاي همه جانبه، هزینه ستند که در صورت فقدان حمایته
خواهند نمود. یکی از نهادهای عمده در کشور ما برای مبارزه با فقر، کمیته امذداد امذام خمینذی 
)ره( است که با هدف شناخت محرومیت های مذادی و معنذوی افذراد جامعذه و خذانواده هذای 

ت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشذی محروم و حمای
 و به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است.

روش
تحقیق حاضر برای بررسی عوامل موثر بر میزان توانمنذدی زنذان سرپرسذت خذانوار تحذت  

ق پیمایشذی و ابذزار انجام گرفته است. روش تحقی 1311پوشش کمیته امداد شهر تبریز در سال 
اندازه گیری مورد استفاده نیز پرسشذنامه بسذته پاسذخ بذوده اسذت. جامعذه آمذاری شذامل زنذان 
سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( شهر تبریز بوده که طبق آمذار گرفتذه 

کران و به نفر بر اساس فرمول کو 341نفر می باشد که از این تعداد  11317، 11شده پایان سال
شیوه طبقه ای تصادفی انتخذاب شذده انذد. روش آمذاری مذورد اسذتفاده شذامل آزمذون تحلیذل 

، مقایسه میانگین ها و رگرسذیون چنذد متغیذره rواریانا یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون، 
بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهذد کذه میذزان توانمنذدی اقتصذادی زنذان 

 وار در حذذد ضذذعیف مذذی باشذذد و میذذزان توانمنذذدی روانذذی در حذذد متوسذذ  سرپرسذذت خذذان
   .است

گیرییافتههاونتیجه
همچنین بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره انجام شده بذه ترتیذب تذاثیر متغیرهذای میذزان 
برخورداری از حمایتهای اجتماعی کمیته امداد، سطح سالمت زنان و متغیر سن بر متغیر میذزان 

درصذد از  30ندی زنان سرپرست خانوار معنی دار بوده و متغیرهای یاد شذده توانسذته انذد توانم
 تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

: توانمندسذذازی، زنذذان سرپرسذذت خذذانوار، حمایذذت اجتمذذاعی، سذذالمت زنذذان، کلیددد واژگددان
 محرومیت

 
 



 ماعی ایرانهای اجت ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  011

تحلیلفرایندطرداجتماعیزنانکارتنخوابدرشهرتهران

2مرتضیدّیاری7مرضاغفاریغال


مقدمه
مسئله طرد اجتماعی زنان موضوعی مهم در حوزه مطالعات آسیب پذییری زنذان اسذت. در 
دهه اخیر ، با توجه به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در میان زنان ، تعداد زنان کارتن خواب 

، پدیذده کذارتن خذوابی  نیز افزایش یافته است.امروزه یکی از آسیب های اجتماعی شذهر تهذران
است.زنان کارتن خواب در نتیجذه طذرد اجتمذاعی ، در معذرض انذواع آسذیب هذای اجتمذاعی 
همچون تنفروشی ، آزار جنسی و تکدی گری قذرار دارند.نکتذه حذائز اهمیذت در پدیذده کذارتن 
خوابی زنان ، توجه به حمایت های عاطفی و اجتماعی در طول دوره زندگی این افذراد اسذت.در 
واقع بی خانمانی تنها از نداشتن مسکن ناشی نمی شود.هدف این پروهش ، بررسذی چگذونگی 
طرد اجتماعی زنان کارتن خواب وهمچنین بررسی نقش طرد)حاشیه ای شدن( در بی خانمذانی 

 این افراد است
روش

این پروهش با رویکرد کیفی و با ابزار مصاحبه انجام پییرفته است.در این پروهش با بیسذت 
و پنج نفر از زنان کارتن خواب که دچار طرد اجتماعی شده اند ، مصاحبه عمیق صذورت گرفتذه 
است. نمونه گیری به شکل هدفمند و با مراجعه بذه محذل تجمذع ایذن افذراد و همچنذین مراکذز 

 گرمخانه در شهر تهران انجام گشته است.
گیریهاونتیجهیافته

ان کارتن خواب ، خانواده و همسر نقشی اساسذی یافته های پروهش نشان می دهد که در زن
در طرد اجتماعی داشته اند.در واقع بررسی نقش خانواده در میان زنان کذارتن خذواب ، اهمیذت 
اساسی دارد.همچنین روایت طرد شدگی نشان دهنده طرد در دو مرحله قبل و بعد از شروع دوره 

ر زمان مراجعه فرد به خانواده ، تصذمیم کارتن خوابی است.یافته ها همچنین نشان می دهد که د
برای ترک اعتیاد و درخواست کمک از دیگران ، زنان کارتن خواب طرد شده انذد.در ایذن میذان ، 

 دسته ای از افراد در زمان پا از ترک مواد مخدر نیز مورد قبول خانواده قرار نگرفته اند.
 زنان کارتن خواب ، طرد، اعتیاد کلید واژگان:

                                                                                                               

 دکتر جامعه شنانا ،دانشگاه تهران . 1
  mortezadayyaree@yahoo.comی دانشگاه تهران  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماع .2
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بررسیفشارنقشدرمیانزنانسرپرستخانواربهعنوانیکگروهمطالعهو
 پذیردرجامعهآسیب

 7آتناغالمنیارمی


مقدمه

پدیده ای به نام "زن سرپرست خانوار" یک واقعیت اجتمذاعی اسذت کذه امذروزه در سراسذر  
نوار از جهان وجود داشته و به دالیل گوناگون پدید می آید. گروه اجتمذاعی زنذان سرپرسذت خذا

جمله گروه های به شدت آسیب پذییر در هذر جامعذه ای هسذتند کذه بررسذی و مطالعذه ابعذاد 
گوناگون زندگی آنان از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است. مسأله اصذلی در ایذن مقالذه، 
بررسی میزان پدیده فشار نقش و چالش های آن در میان زنان سرپرست خانوار است. در اغلذب 

طور معمول مردان سرپرست خانواده بوده و ایفای نقش اقتصادی و حمذایتی خذانواده  جوامع، به
را بر عهده دارند. هنگامی که به دلیل غیبت مرد در خانواده به هر دلیلی، زن مسئول و سرپرسذت 
خانواده شود، نقش های چندگانه او آغاز می گردد. یعنی عالوه بر وظذایف مذادری و مراقبذت از 

رورش و تربیت آنان و مدیریت خانه، ایفای نقش اقتصادی و تذأمین معذاش خذانواده فرزندان و پ
نیز بر عهده آنان قرار می گیرد که این خود، مشکالت و گرفتاری های فراوانی برای آنان به همذراه 
آورده و به نوعی تضاد نقش در آنان منجر می گردد. به تعبیذر جامعذه شذناختی، بذه ایذن حالذت 

 فته می شود.گ« فشار نقش»
روش

نفذره از  30در این پروهش، برای مطالعه و بررسی این فشار نقش در میان یک نمونه آمذاری 
گیذری تصذادفی  موسسه خیریذه غیردولتذی کذه بذا نمونذه 1زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 

انتخاب شده بودند به روش کیفی مصاحبه عمقی انجام شده و داده ها، با روش تحلیذل گفتمذان 
 زیه و تحلیل شده است.تج

هایافته
یافته های پروهش حاضر نیز نشان می دهد فشار نقش در میان زنان سرپرست خانوار بسذیار 

پییر کذرده اسذت. وضذعیت  باالست و چالش های فراواِن این فشار نقش آنان را به شدت آسیب

                                                                                                               

 پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشناس،  کتر جامعهد .1
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هنگذی، مالی نامناسب، خود موجد محرومیذت هذا و کاسذتی هذای دیگذری در زمینذه هذای فر
اجتماعی و روانی در آنان و فرزندان شان است. عامل فقر اقتصادی تأثیر مستقیم و غیذر مسذتقیم 
خود را بر وضعیت فردی و اجتماعی این زنان می گیارد. از طرفی ایفذای نقذش هذای چندگانذه 
)نقش هر دووالد( توان جسمی و روانی ایذن زنذان را تقلیذل داده و زنذدگی شخصذی آنذان را بذه 

طره مذی انذدازد. اداره زنذدگی و تربیذت فرزنذدان بذه تنهذایی و بذدون حضذور پذدر، نقذش مخذا
 پرمسئولیتی است که گاهی با رنج فراوان توأم است.

گیرینتیجه
به دلیل موقعیت ویره این زنان سرپرست خانوار، مطالعه و بررسی همذه ابعذاد زنذدگی آنذان 

ندگی شان و کمک به پروژه توانمند سذازی آنذان برای یافتن راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت ز
ضروری به نظر می رسد. برای کاستن از رنج زنان سرپرست خانوار دو امکان وجود دارد: امکان 
حمایتی و امکان توانمندسازی. با توانمند سازی فردی، اجتماعی، روانی، اقتصذادی و فرهنگذی 

ی، نهادهذای خیریذه و همچنذین زنان سرپرست خانواده توسذ  موسسذات حمذایتی، توانبخشذ
بسترسازی بیشتر برای حمایت و پشتیبانی از این زنان، جامعه ای عادالنذه تذر خذواهیم داشذت و 
جهش بزرگی به طرف توسعه پایدار خواهیم کرد. حمایت از ایذن زنذان بذه طذور غیذر مسذتقیم، 

 ها و حمایت از سالمت بدنه جامعه خواهد بود. حمایت از کودکان آن
 زن سرپرست خانوار، فشار نقش، تضاد نقش، آسیب اجتماعی.  اژگان:کلید و 

هایغیرمتعارف،مطالعهموردی:چالشهایزنانمهاجرافغانزنانومهاجرت
  ساکندرایراندرمسیرمهاجرت

 7سعیدهسعیدی
 
مقدمه

ن ترین چالش های جامعه جهانی تاثیرات متعددی بر مهاجرا مهاجرت به عنوان یکی از مهم
گیارد. اگرچه مهاجرت در جامعه افغان همواره مفهومی مردانه بوده اما در  و کشورهای درگیر می
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به صذورت تبعذی و وابسذته تحذرک مکذانی را تجربذه  صرفاً  های اخیر زنان و دختران که قبالً  سال
مهذاجرت نقذش مهمذی در جابجذایی هذای بذین مذرزی ایفذا  1کردند امروزه به عنوان عامذل می
ند. این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه به دنبال شناخت الگوهذای رفتذار مهذاجرتی اتبذاع نمای می

افغان ساکن ایران با تاکید بر زنان در عرصه مهاجرت های غیرمتعارف به سمت اروپذا و چذالش 
 های آنها در کشور های ترانزیت با تاکید بر ترکیه می باشد.

روش
داده هذذا بذذر مبنذذای ني اديمطالعه مده و بوافیذذک ایذذن پذذروهش کیفذذی بذذر مبنذذای روش اتنوگر

نفر در ترکیذه(، مشذاهده  1نفر در تهران و  11زن مهاجر افغان ) 30مصاحبه نیمه ساختاریافته با 
گیذری  مشارکتی و بررسی های اسنادی می باشد. در انتخاب مصاحبه شذوندگان از روش نمونذه

که حداقل یکی از اعضای مونث درجذه یذک هدفمند و گلوله برفی به منظور دسترسی به افرادی 
ها تجربذه مهذاجرت غیرمتعذارف را داشذته انذد اسذتفاده شذده اسذت. روش تحلیذل  خانواده آن

 موضوعی برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
گیرینتیجهو هایافته

تذرین  یکی از مهذم طی چهار دهه گیشته رفتار مهاجرتی اتباع افغان ساکن در ایران به عنوان
کشورهای میزبان سه الگوی متفاوت تذداوم حضذور در ایذران، مهذاجرت بازگشذتی و همچنذین 
مهاجرت به کشورهای ثالث را  نشان می دهد. الگوی سوم در میان نسل جذوان مهذاجران افغذان 
ساکن در ایران شایع بوده که عمدتا به روش های غیرمتعارف صورت مذی گیذرد. تصذمیم زنذان 

جر افغان به مهذاجرت مجذدد بذه اروپذا در دو سذطح خذرد )دالیلذی چذون احسذاس طذرد مها
اجتماعی، عدم دسترسی مناسب بذه آمذوزش و اشذتغال، مشذخ  نبذودن وضذعیت تابعیذت و 

های خویشاوندی  های حاکم بر نهاد خانواده( و همچنین سطح کالن )تاثیر شبکه اقامت و سنت
های قاچاق( مورد تحلیذل قذرار خواهذد گرفذت. همچنذین  در دیاسفورا و تبلیغات انتزاعی شبکه

چالش های پیش رو در مسیر مهاجرت های غیرمتعارف در کشورهای ترانزیذت از قبیذل بحذران 
مالی، سواستفاده های جنسی، عدم ادغام اجتماعی و فرهنگی، اخراج بذه کشذور مبذدا، چذالش 

 ت.ها و مسئله مادران مورد بررسی قرار خواهد گرف سکونتگاه
قاچاق انسان، کشور ترانزیت، زنان، مهاجران افغان، عاملیذت، نهذاد خذانواده،  کلید واژگان:

 مهاجرت های غیر متعارف
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بررسیمدلتجربیعواملمؤثربرخشونتخانگیباتأکیدبرهمسرآزاریدر
 1921-1921سالشهرکرد

1،نسریندرویشی9فر،سیدعلیهاشمیان9،عزیزاللهآقابابایی7شهراممقدسقهفرخی


مقدمه
این تحقیق با هدف بررسی تجربی عوامل موثر بر خشونت با تاکید بر همسرآزاری در بین   

زنان و مردان متأهل دارای همسر در شهرکرد انجام شده است. قلمروهای موضذوعی آن عبارتنذد 
خشذونت و اعمذال از: آموزه های برابری جنسیتی ناشی از مدرنیتذه، اجتمذاع پذییری جنسذیتی، 

قدرت به منظور حفظ پایگاه جنسیتی، اعمال سلطه به منظور حفذظ انسذجام و کذارکرد جامعذه، 
نگرش به خشونت و همسر آزاری که با استفاده از مباحث و دیذدگاههای نظریذه منذابع،  نظریذه 
ناسازگاری پایگاهی، نظریه خرده فرهنگ خشونت، نظریه خشونت بمثابه امذری فطذری،  نظریذه 
اقتدار و سلطه، نظریه جامعه پییری جنسیتی، نظریه فراگیذری اجتمذاعی،  نظریذه کذنش متقابذل 

 اجتماعی و رویکرد فمینیستی مورد تحلیل قرار گرفته اند.
وشر

مقطعي و از نوع پیمایشي است. جامعه آماري شامل کلیذه زنذان و  روش تحقیق توصیفي،   
نفذر  414بوده و نمونه آماری مشذتمل بذر  1311 مردان متاهل دارای همسر در شهرکرد در سال

اساس توزیع مکانی انتخاب شده انذد. متغیذر  پاسخگویانی بوده است که به صورت تصادفی بر
از  حالت وابسته داشته و متغیرهاي دیگذر«خشونت با تاکید بر همسر آزاری» اصلي مورد بررسي

یه هاي معتبری که در تحقیقات دیگر نوع مستقل بوده اند. پرسشنامه محقق ساخته است و از گو
بیشذتر بذوده و  4/0مربوط به سازه هذا از  AVEنیز استفاده شده، بهره گرفته است. تمامی مقادیر 

در کذاربرد  .این مطلب، مؤید این می باشدکه روایی همگرای پرسشنامه در حد قابل قبول اسذت
کذافي برخذوردار بذوده و بذاالتر از  هاي متغیرهای پنهان از پایذایي ، هر یك از نشانگر PLSمدل 

% بذوده بیذانگر 13% تذا 77های این مطالعه نیذز از بوده اند. ضریب آلفای کرونباخ متغیر 1/0
میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسذب ابعذاد مربذوط بذه خذود هسذتند.  داده هذا در دو سذطح 

 مورد تحلیل قرار گرفت.spss , amos توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری 
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گیریهاونتیجهیافته
های برازش مدل عاملی تاییدی، نشان می دهند که مذدل یافته ها حاکی از آن است که شاخ 

دارای برازش مطلوب بوده و این امر موجب قابل اتکاء شدن نتایج حاصذله از مذدل اسذت. تحلیذل 
انذد دار مثبت بر روي خشونت و همسر آزاری داشتهرگرسیون بیانگر آن است که متغیرها  تأثیر معني

 که امري کاماًل منطقي بوده و  با نظریات موجود در ادبیات موضوع نیز همخواني دارد.
 : خشونت خانگی، همسرآزاری، فمینیسم،  پیشگیری، شهرکردکلید واژگان

دهاهاوپیاماعتیادزناندراستانالبرزباتأکیدبرعلتیهپدیدیعهمطال

7سمیهسلیمانی
 

مقدمه
باعذذذذذث ست که اي اهپدید، جتماعیلذذذذذه ابه مثابه یک مسار مخداد موف مصرءسود و عتیاا

شذود. مذی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگذی یذک اجتمذاعدگرگونی
تذرین جدیهای اخیر به یکی از ترین مسائل اجتماعی جهان معاصر است که در سال اعتیاد از مهم

ي هارکثر کشوامنگیر های انسانی تبذدیل شذده کذه داترین پدیدهمعضالت بشری و یکی از پیچیده
این پدیده عالوه بذر رشذد روز افذزونش، همذه ست. ه انیافته شدتوسعهو یافته عهذتوساز م ذعن اجها

 از منظذر شده استجمله زنان را نیز درگیرکرده است. در این مقاله سعی  های جامعه ازاقشار وگروه
 فهمیده شود. « استان البرز»مردم، شرای ، تعامالت و پیامدهای اعتیاد زنان در  ي هعام

روش
ای اسذتفاده شذده اسذت. روش مورد استفاده کیفی است و در فرایند پروهش از نظریة زمینذه

یری نظذری و گاند. بر اساس روش نمونهگردآوری شدهها با استفاده از تکنیک مصاحبة عمیقداده
 نفر از مردم استان در مطالعه شرکت کردند.  11با معیار اشباع نظری، 

هایافته
مقولة عمده بذه شذرح زیذر  13ای شامل بندی به روش نظریه زمینههای حاصل از مقولهیافته

کننذده، تربیذت نادرسذت خذانواده، یذادگیری اجتمذاعی، رشذد نایذافتگی  است: خانواده مصرف
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یکاری و فشاراقتصادی، رفاه مالی، مصرف تفریحی، تضاد و تذنش فرهنگذی، شخصیت فردی، ب
تضاد خانوادگی، شرای  اجتماعی و اقتصادی استان، عدم پییرش اعتیاد زنذان، طذرد زن معتذاد، 

 شیوع اعتیاد زنان. 
گیرینتیجه

نهذادی و  ذذذ اعتیذاد زنذان برآمذده از بذی نظمذی سذاختاری»مقولة هسذته نیذز ایذن اسذت: 
هذا را نیذز این مقوله سایر مقوله«. اقتصادی و فرهنگی و طرد زن معتاد ذ  های اجتماعی مانینابسا

ای تحقیق، در قالب مدل پارادایمی شامل شذش بعذد شذرای  عّلذی، گیرد. نظریه زمینهدر بر می
      گر، تعامل و پیامدها بیان شده است. ای، شرای  مداخلهشرای  زمینه
 ایزمینه ي هزنان، استان البرز، روش کیفی، نظری اعتیاد کلیدواژگان:

هایخیابانیزنانودخترانجواندرفضاهاییمزاحمتمطالعهکیفیتجربه
  عمومیشهر

9طاهرهرحمانینژاد،2نادررازقی،7محمداسماعیلریاحی
 

مقدمه
بذانی یکی از شایع ترین اشکال خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی، مزاحمت هذای خیا

های داخلی و خارجی حاکی از شیوع و گستردگی این پدیده بوده و بر این اسذاس  است. پروهش
می توان گفت که بخش اعظمی از زنان و دختران، مزاحمت خیابانی از سوی مردان را به اشذکال 

یم های متفاوتی در زندگی روزمره تجربه کرده اند. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال ترسذ و میزان
های ذهنی و تجارب زیسته ی زنان مذورد مزاحمذت قذرار گرفتذه، در خصذوِص علذل،  بازنمایی

 هذذا، و پیامذذدهای بذذروز مزاحمذذت از سذذوی مذذردان و نیذذز راهکارهذذای برخذذورد بذذا آن  زمینذذه
 باشد. می

 
                                                                                                               

یسنده مسئول(   . 1  meriahi2005@gmail.comدکتر جامعه شناس، دانشگاه مازندران )نو
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه مازندران .  2
 دانشجوی کارشناسی ارشد پروهش اجتماعی دانشگاه مازندران .  3
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روش
 ای  بذذه منظذذور دسذذت یذذابی بذذه اهذذداف تحقیذذق، از روش تحقیذذق کیفذذی، نظریذذه زمینذذه

تفاده شده است. با به کارگیری نمونه گیری نظری و هدفمند، داده ها از طریذق )گراندد تئوری( اس
 سذذاله کذذه دارای تحصذذیالت کارشناسذذی و  21تذذا  27نفذذر از زنذذان  15مصذذاحبه عمیذذق بذذا 

 کارشناسذذی ارشذذد بذذوده و در اسذذتان مازنذذدران بذذه تحصذذیل پرداختذذه بودنذذد، گذذردآوری شذذده 
 .است
هایافته

ترین انواع مزاحمت های تجربه شده توسذ  زنذان،  ش حاضر، مهمبر اساس یافته های پروه
شامل مزاحمت های لفظی، بصری، تعقیبی، فیزیکی و جسذمی بذوده اسذت. همچنذین، شذایع 
ترین علل تجربه کردن مزاحمت خیابانی در سطح فضاهای عمذومی شذهر، عبذارت بودنذد از؛ 

کذاری  گیری اجتمذاعی، کذمهذای مردسذاالری، یذاد مردانه بودن فضذای عمذومی، غلبذه ارزش
ها، مشکالت اقتصادی و بیکاری مردان. عالوه بر این، بر اساس تجارب زیسذته ی زنذاِن  خانواده

مورد مزاحمت قرار گرفته در این پروهش، در صورت فراهم بودن زمینه هایی همچذون؛ ناآشذنا و 
ت زمانی، و فضذاهای غریبه بودن افراد با هم، وضعیت ظاهری و پوشش زنان، رفتار زنان، موقعی

شهری، تجربه ی مزاحمت خیابانی افزایش می یابد. در نهایت، بر اساس تجارب زیسته ی زنان 
تواند پیامدهای منفذی و نامناسذبی  مورد بررسی، مشخ  شد که وقوع این گونه مزاحمت ها می

همچون؛ احساس ناامنی اجتمذاعی، انذزوای اجتمذاعی، مشذکالت روحذی و روانذی، و تغییذر 
 .حساسات زنانه را برای آنان به همراه داشته باشدا

گیرینتیجه
مبتنی بر تجارب زیسته ی زناِن قربانی مزاحمت های خیابذانی، مهذم تذرین راهکارهذا بذرای 
پیشگیری و یا درمان این معضل می تواند شامل؛ برخوردهای قانونی، تقویت کارکردهای تربیتی 

 اد، و نیذذز کذذاهش مشذذکالت اقتصذذادی جامعذذهو آموزشذذی خذذانواده هذذا، آمذذوزش صذذحیح افذذر
   باشد. 

تجربذه ی مزاحمذت خیابذانی، زنذان و دختذران جذوان، فضذاهای عمذومی شذهر،  کلید واژگدان:
 ی کیفی مطالعه
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 بستفرودستی)موردمطالعه؛زنانمبتالدراستانتهران(وی/ایدزوبنآیاچ

2،علیاحمدرفیعیراد1مرضیهمحمدی

مقدمه
با ابعاد جسمانی،روانی و اجتماعی است که رونذد  ایدز یک بیماری مزمن پیچیدهوی/آیاچ

همراه است پیامذدهای « انگ اجتماعی»کند و از آنجایی که با عادی زندگی را دچار گسست می
بسیاری برای رواب  اجتماعی فرد مبتال به همراه دارد.این مسذاله بذرای گروههذای فرودسذت بذه 

-آیری آنها شدیدتر است. مقاله حاضر به بررسی وضعیت زنان مبتال بذه اچدلیل شرای  تاثیرپیی

 وی/ایدز در استان تهران پرداخته است.
روش

وی/ایذدز  آی روش تحقیق مورد استفاده به صورت کیفی و جامعه پروهشی، زنان مبتال بذه اچ
هذا،  ز میذان باشذگاه. از میان جامعه میکور سه باشگاه افذراد مثبذت و ادر استان تهران بوده است

نفربه صورت در دسترس با حداکثر تنوع ، رضایت آگاهانه و اصول اخالقی رازداری انتخذاب 14
، ابذزار گذردآوری از طریذق 1335زمان گردآوری اطالعات زمستان  اند.و به سواالت پاسخ داده

 .ستبوده ا« تحلیل مضمونی»یافته و شیوه تحلیل اطالعات به صورت مصاحبه نیمه ساخت
هایافته

وی/ایدز با طیفی از مشکالت مشذتمل بذر آیهای تحقیق تمامی زنان مبتال به اچبر اساس یافته
روانی و اجتماعی دست به گریبان هسذتند در ایذن میذان مشذکالت و  -مشکالت جسمی ، روحی

-ن مذیهای اجتماعی درد بیماری را مضاعف نموده و امکان کنار آمدن با بیماری را پاییمحدودیت

دهد غالب زنان مبتال با توجه به جنسیت، برخورداری از امکانذات های تحقیق نشان میآورند. یافته
های اند که بیماری و عدم حمایتمادی و وضعیت شبکه اجتماعی در موقعیت فرودستی قرار داشته

 موده است.بست گرفتار ناجتماعی موقعیت فرودستی آنان را تشدید نموده و به اصطالح در یک بن
گیرینتیجه

ای/ های هذدف نیازمنذد پیشذگیری در سذطوح )جامعذه با توجه به نتایج به دست آمده، گروه
باشذند. ضذمن اینکذه بذرای افذراد مبذتال، تقویذت فردی( و مراحل) اولیه، ثانویذه( متفذاوت مذی

 ر گیرد.های اجتماعی بویره اشتغالزایی و تقویت باشگاههای مثبت باید در اولویت قراحمایت
                                                                                                               

 lelamohamadi@gmail.com . دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی 1
  یشناسی فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبائ. دانشجوی دکتری جامعه 2
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 وی/ایدز، انگ اجتماعی، فرودستی،جنسیت، زنان.آیاچ کلید واژگان:

هاینخبگیسیاسیزنانشناختیچالشتحلیلجامعهزنانوامرسیاسی؛

7نسرینمحمدی
 
مقدمه

ی عذدالت جنسذیتی بذه طذور خذاص بذه عنذوان امذوری  طور عام و مساله امروزه جنسیت به
رو یکی از عوامل مهم در تعیین میزان سالمت و پویایی جوامذع روند، از این  سیاسی به شمار می

می باشد.اموری که تا پیش از این در دیدگاه های جامعه شناسی تلقی آن به عنذوان امراجتمذاعی 
غالب بوده است. لیک  موضوع عدالت جنسیتی در نخبگی سیاسی و چالش هذای آن، یکذی از 

اجتماعی، واکذاوی و مذورد تحلیذل قذرار گیذرد.  های مسائلی است که میتوان در حوزه ی آسیب
هذای  هذایی فعذال میذان گذروه¬بدین معنی چنانچه تبعیه جنسی، قومی و ... منجر به شذکاف

مختلف جامعه باشد، بر مسیر توسعه و سالمت آن جامعه تاثیر بیمارگونذه دارد چنذین جامعذه از 
ید اجتماعی است. ایذن مطالعذه در پذی نظر ساختاری عمیقا بیمار بوده ودارای میزان پایینی از ام

هذای  بررسی مساله ی تبعیه جنسیتی در زمینه ی مشخ  نخبگی سیاسی با بررسذی چذالش
 تحقق آن در ایران بوده است.

روش
های آن با استفاده از منذابع کتابخانذه ای ¬تحلیلی می باشد که داده -روش تحقیق، توصیفی

د تا با نگاهی جدید، به بررسی موانع نخبگی سیاسی فراهم شده است. در این باره سعی بر آن ش
 ی امر سیاسی استفاده شده است.¬درباره  2زنان پرداخته شود. بدین سبب از دیدگاه موفه

گیریهاونتیجهیافته
های صورت گرفته بر اساس توصذیف جایگذاه سیاسذی زنذان در ادوار ¬در نتیجه ی تحلیل 

سی، مهمترین چالش موجود، سیاسذی شذدن امذر اجتمذاعی تاریخی و نیز تلقی موفه از امر سیا
دانسته شد که در کنار عواملی همچون فرهنگ سیاسی مردساالرانه، نظام سیاسی شبه اقتدارگرا و 

                                                                                                               

   nava15.mohammadi@gmail.comکارشناسی ارشد دانشگاه شیراز . 1
2.Moffe 

mailto:nava15.mohammadi@gmail.com
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شبه پدرساالر همچنین جامعه پییری سیاسی بر امکان نخبگذی سیاسذی زنذان تذاثیر نذامطلوبی 
 داشته است.

 پییری سیاسی  ، امر اجتماعی، فرهنگ سیاسی، جامعهامر سیاسی، نخبگی سیاسی کلیدواژگان:

 تحلیلپیامدهایانگزنیبرایزنانمطلقه)موردمطالعه:شهرستانمهاباد(

 9،اوینفرخزاد2،محمدمبارکی7ثریااسمعیلیآذر
مقدمه

یکی از پیامدهای اصلی طالق برای زنان، انگ زنی است کذه بذه عنذوان مهذم تذرین آسذیب 
طلقه مطرح می باشد. در واقع، بیشترزنان بعد از طالق، طرد شذدگی اجتمذاعی جدی برای زن م

را تجربه می کنند که این طرد شدگی و عدم حمایت خانواده و واکنش های تحقیر آمیذز جامعذه، 
باعث محدودیت بسیار شدید برای حضور آنان در اجتماع گردیذده و لطمذات روحذی و روانذی 

 آورد. زیادی را برای آنان به بار می
روش
با توجه به اهمیت این مساله، پروهش حاضر در صدد این است که به دو پرسش اساسی پاسخ   
پرسش از پیامدهای انگ زنی بر  .1زنی برای زنان مطلقه بعد از طالق.  پرسش از وجود انگ.1دهد: 

ها  ست. دادهزندگی آنها. برای پاسخگویی به این پرسش از روش کیفی)پدیدارشناسی( استفاده شده ا
گیری هدفمنذد از زنذان مطلقذه جمذع آوری  یافته و با شیوه نمونه ساخت  به وسیله ابزار مصاحبه نیمه

زن مطلقذه از بذین  11گردیده و تجربه زیسته آنان مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه شذامل 
 می باشد.  ان سفری شده،ماه از زمان طالقش 6طالق گرفته اند و حداقل  و قانوناً  زنانی که رسماً 

 
هایافته

مضذمون اصذلی اسذتخراج گردیذده اسذت کذه  3پا از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه هذا، 
شدگی،  پیامدهای اجتماعی با زیر مضمون های هرزه انگاری، دیدگاه ابزاری، طرد. 1عبارتند از: 

                                                                                                               

 shabnam.esmailiazar@gmail.comارشد پروهش علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان   کارشناس . 1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه یزد . 2
 ناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائیکارش.  3
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 دگی.های منذزوی شذدن، احسذاس عذدم امنیذت، افسذر پیامذدهای فذردی بذا زیذر مضذمون. 1
های اشتغال، حمایت خانواده مرجع. یافته های به دسذت  پیامدهای اقتصادی با زیرمضمون . 3 

آمده حاکی از آن است که اکثر زنان مطلقه دغدغه مالی دارند و دارای شغل مذی باشذند و یذا بذه 
ن، زنی و تجربه مورد طمع واقع شدن از جانب مردا دنبال شغل می گردند. اما به دلیل وجود انگ

بیشتر به دنبال شغل های خدماتی از قبیل؛  آرایشگری، خیاطی و قالی بافی مذی باشذند تذا از در 
 معرض مردان بودن در امان باشند.

گیرینتیجه
همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر زنان به رواب  آزاد اعتقاد دارند ولی نمی توانند 

عذه پذا فراتذر بگیارنذد و علیذرغم رعایذت ایذن های حاکم بذر جام از چهارچوب فرهنگ و سنت
چهارچوب، مورد اتهام قرارمی گیرند. بنابراین، بیشتر زنان بذرای رهذایی از فشذارهای اجتمذاعی 

 تمایل به ازدواج مجدد یا بازگشت به زندگی قبلی دارند. 
 زنان مطلقه، انگ زنی، طرد شدگی اجتماعی، فشار اجتماعی، پدیدارشناسی. کلید واژگان:

هایحمایتیدربازدارندگیازفزایندهشدناجراییسیاست ارزیابیتقنینیو
فقرزنانهدرایران

2،محمدمهدیحسینمردی7زینبعصمتی
 
مقدمه

رشد قابل توجه جمعیذت زنذان مسذتمند در سذازه هذای پیچیذده جوامذع امذروزی یکذی از 
ه بخش امنیت اجتمذاعی نمودهای تحوالت جمعیت شناسی در ایران است. ابر چالشی جدی ک

های اجتمذاعی، فرهنگذی و توان نسبت به چنین گسلهرا با معضالتی مواجه نموده تا آنجا که نمی
اقتصادی وآنومی شدن نظام اخالق عمومی اغماض روا داشت. فقر زنانه به معنای افذزایش زنذان 

عه و حتذی در ترکیب جمعیت فقیر یکی از مسائل پذیش روی زنذان در کشذورهای در حذال توسذ
می باشدکه در سال های اخیر رشذد بسذیاری نیذز یافتذه اسذت. در ایذن زمینذه نقذش  توسعه یافته

                                                                                                               

 esmati_tehranbar@yahoo.comنویسنده مسئول ،  –دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج .  1
 ام نور دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، مربی دانشگاه پی . 2

mailto:esmati_tehranbar@yahoo.com
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حکومت ها با سیاست هایی تقنینی و اجرایی که در پیش می گیرند در تعیین جایگاه زنذان اثذرات 
یذی مستقیم دارند. از این رو هدف اصلی پروهش بازنمایی از عملکرد ساختارهای تقنینذی و اجرا

در تحقق عدالت معیشتی و تاثیر آن بر رفاه مثبت زنان همراه با طراحی تمهیداتی قانونی و نهذادی 
انداز کلذی بذه مقذررات و  های اجتماعی می باشدکه در پروهش حاضر با چشم در تمشیت بحران

 نحوه اجرای پیشگیرانه آن طی چهار دهه تجربه حکمرانی نظام جمهوری اسالمی ایران با واکاوی
 گیرد.  های اعالمی و اجرایی بازدارنده مورد بررسی قرار می سیاست
روش

تحلیلی با ارائه تصویری از پدیده فقر زنانه در ایران و اشاره بذه  -در این مقاله با روش توصیفی
اقدامات تقنینی و اجرایی دولت در پیشگیری و درمان ایذن مسذئله، بذه بررسذی و ارزیذابی وضذع 

 شود. موجود پرداخته می 
گیرییافتههاونتیجه

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه فقر زنانه در جامعه ایذران در حذال افذزایش اسذت و 
که اگر چه زنان به مقتضذای  دهد مطالعه وضعیت فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشور نشان می

مذا در بسذیار مذوارد، قانون باید از رفاه اقتصادی از سوی پدران و همسران خود برخوردار باشند ا
مردان عمدتا به خاطر مشکالت اقتصادی جامعه قادر به بر آورده ساختن این حذق زنذان نیسذتند 
ودر بسیاری از موارد زنان مجبورند برای تامین هزینه روزمره خود بذه مشذاغل بیذرون خانذه روی 

اده نیسذتند از آورند و گاه به دلیل اینکه از نظذر قذانونی مکلذف بذرای کسذب درآمذد بذرای خذانو
ها و امکانات موجود باز می مانند. شناخت واقع بینانه از راهکارهای پیشذگیرانه در برابذر  فرصت

های معیشتی زنان می طلبد تا با رویکردی اجتمذاعی و تحلیذل حقذوقی از  پدیده نوظهور آسیب
راسذتای  زاویه مطالبه گری زنان نسذبت بذه تذدابیر دسذتگاههای تقنینذی و نهادهذای اجرایذی در

ها پرداخذت.  های حمایتی توامان با پاسداشت عزت وکرامت انسانی آن عملیاتی ساختن سیاست
ها با سیاست هایی که در پیش می گیرند در تعیین حقوق زنان نقذش مهمذی دارنذد بذه  حکومت

عنوان مثال در دولتی که حق اشذتغال زنذان بذه رسذمیت شذناخته نشذود و یذا در آن مذانع ایجذاد 
جه آن فقر و بیکاری زنان خواهد بود. چنانچه جامعه و حکومت نقش حمذایتی در قبذال شود،نتی

این زنان نداشته باشد گرفتاری آن در فقر دور از انتظار نیست. ووقتی جامعه راهکاری برای حذل 
مساله فقر زنان نداشته باشد این زنان مجبور به حل مشکل فقر به صذورت فذردی خواهنذد شذد. 

زنان از آنجا که در فرایند برنامه ریزی یذک اولویذت انکارناپذییر محسذوب و سیاست کنشگری 
مشارکت آنها در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از پیش شرطهای مهم توسعه 

ها به عنوان نیمذی  انسانی پایدار می باشد بی التفاتی درتالش برای روند تقویت حقوق رفاهی آن
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ما آسیب پییر جامعه، فرآیند  حق برتوسعه را نه تنهذا در قلمذرو داخلذی ازجمعیت انسانی موثر ا
 الملل نیز  با مشکلی جدی مواجه می نماید.  صیانت نکرده بلکه در گستره نظام بین

 هایحمایتی،حقوقرفاهیزنان،فقر،سیاست:کلید واژگان

 تحلیلیجامعهشناختیازاولینزنقاتلسریالیدرایران

1کولیوندعلیرضا

مقدمه
قتل های سریالی، که طی سه دهه گیشته در کشورمان رشد داشته، بیش از هر جرم دیگذری 
وجدان جمعی را جریحه دار کرده است. بر همین اساس تالش های مختلفذی بذرای تبیذین ایذن 
پدیده از سوی جرم شناسان، روان شناسان و جامعه شناسان صورت گرفته که مقاله حاضر یکذی 

ن تحلیل هاست. هدف از انجام این تحقیق، ارائه تحلیلی جامعه شناختی از اولین زن قاتذل از ای
سریالی در ایران بوده، که با تاکید بذر سذه مولفذه شذرای  خذانوادگی، شذرای  محیطذی و پایگذاه 

 اقتصادی قاتل انجام شده است.  –اجتماعی 
روش

بر مطالعه موردی )مورد پروهشذی( تحقیق حاضر با توجه به موضوع، از روش کیفی و تاکید 
سود جسته است. جامعه آمذاری تحقیذق پرونذده قاتذل سذریالی بذوده، کذه جهذت جمذع آوری 
اطالعات ضمن بررسی اسنادی )بررسی اسناد موجود در خصوص علل و انگیزه های قتل های 
 سریالی(، از طریق مصاحبه هذای عمیذق بذا کارشناسذان، بازجوهذا، قاضذی پرونذده، دوسذتان،

 همسایه، اعضای خانواده قاتل و مقتوالن استفاده شده است. 
هایافته

برخی از مهمترین یافته هاي این تحقیق با تاکید بر سه مولفه یادشده، بذه ترتیذب عبارتنذد از: 
وضعیت خانوادگی قاتل نابسامان بوده است برای نمونه، اختالفات زیادی بین بعضی از اعضای 

خی اعضای خانواده و بستگان سابقه خشونت و اعتیاد داشته اند، سذطح خانواده وجود داشته، بر
تحصیالت اعضای خانواده و خود قاتل پایین بوده است، منزلت شغلی قاتل و اعضذای خذانواده 
در حد پائینی قرار داشته است. محل مسکونی و در کل محی  اجتماعی قاتذل بذه سذبب وجذود 

                                                                                                               

      colivanda@yahoo.com :دانشجوی دکتری  رفاه  اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی. ایمیل  . 1

mailto:colivanda@yahoo.com
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اجتمذاعی  –بوده است. قاتل فاقد برخی مهارت های فردی  افراد ناباب، به میزان زیادی جرم خیز
اجتمذاعی. قاتذل از مشذکالت  –مهم بوده است. برای مثذال مهذارت حذل مشذکالت ارتبذاطی 

اقتصادی و معیشتی حادی مانند درآمد بسیار پائین، بیکاری فصذلی، و بذدهکاری )کذه خذود از 
 دیدا رنج می برد.عوامل تشدید کننده برای انجام قتل هایشان شده بود( ش

گیرینتیجه
اگر چه اطالعات اندکی در بذاره خصوصذیات فذردی و شخصذیتی قاتذل وجذود دارد و ایذن 
اطالعات چندان توضیح گر قتل های سریالی وی نیست، در عوض عوامل اجتماعی و محیطذی 

و اثرگیار بر بروز قتل های سریالی )ماننذد خذانواده از هذم گسذیخته، محذی  زنذدگی نامناسذب 
 وضعیت نابسامان اجتماعی( در زندگی وی حضوری جدی داشته است.

 شناسانه، پایگاه اجتماعی، محی  خانوادگی زنان قاتل، قتل های سریالی، تحلیل جامعه  کلید واژگان:

هایدانشجویاننسبتبهپدیدهروسپیگریبررسیتطبیقیدیدگاه
 سراسری و    یرکبیرتهرانودانشگاه)موردمطالعهدانشجویاندانشگاهشهیدبهشتیوام
(شهید صدوقی یزد

2وصدیقهشفیعی7کوروشغالمیکوتنایی


مقدمه
وضعیت روسفیگری در جامعه ما در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که اگر دربذاره آن از طذرف 
هر یک از نهادهای مربوطه اقدامی صورت نگیرد در نهایت به جذایی خواهذد رسذید کذه دیگذر 

کنترل آن وجود ندارد. در این میان نیز با مسئله گیار از جامعه سنتی به مذدرن نیذز مواجذه  امکان
تأثیر خود قرار داده است. نسل جذوان  ای که تمام ابعاد زندگی افراد جامعه را تحت هستیم. مسئله

کنذد کذه شذاید از  ما بیشتر این گذیار بذرایش ملمذوس اسذت. ایذن نسذل مذواردی را تجربذه می
شان مورد بد و قبیحی نباشد. در کل مسئله گیر از جامعه سنتی به جامعه مذدرن یکذی از دیدگاه

شناسی بوده است. نظر بعضی از اندیشمندان علوم اجتماعی درباره رابطذه  مباحث اصلی جامعه
                                                                                                               

 k.gholami@gu.ac.ir، شناس، دانشگاه گلستان دکتر جامعه .1
 شناسی کارشناس ارشد جامعه .2
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مدرنیتذه و گذیر از جامعذه سذنتی بذه مذدرن،  بین سنت و مدرنیته این است که در فرایند استقرار
: 1313شذوند )فرهمنذد و همکذاران،  اصر مهم ساختار سنتی جامعذه دگرگذون میبسیاری از عن

11  .) 
هذای اجتمذاعی و فرهنگذی  و صذنعتی، دگرگونی اقتصذادی هذای دگرگونی بدیهی اسذت کذه

ای را موجب گردیده است و بافت اجتماعی را از حالت سنتی بذه شذکل مذدرن و حتذی  گسترده
ورده است. البته توجه داریم که مذدرن بذودن یذک تیذ  نیمه مدرن( درآ -مدرن )نیمه سنتی شبه
(. بنذابراین ایذن 61: 1387درصد مدرن یا سنتی نداریم )بشیریه، 100آل است. ما هیچ فرد  ایده

اجتماعی شده  تغییرات، موجب تغییر روحیات و دگرگونی نگرش مردم نسبت به مسائل مختلف
ل گرفت که اولین آثذار مدرنیتذه بذه ایذران های سنت و مدرن در ایران از زمانی شک است. چالش

 وارد شد. 
اهمیت پدیده روسفیگری و عوارض ناشی از آن و همچنذین مسذئله گذیار از  حال با توجه به

ای را در کشذور بذه خذود  سنت به مدرنیته و با توجه به اینکه دانشجویان، جمعیت قابل مالحظذه
دهند و نیز مذا در حذال گذیر از  تشکیل می اند و هرم جمعیتی کشور ما را جوانان اختصاص داده

های دانشجویان با نوع تفکر سذنتی و  جامعه سنتی به مدرن هستیم، این مطالعه به بررسی دیدگاه
مدرن نسبت بذه پدیذده روسذفیگری پرداختذه اسذت کذه دیذدگاه دانشذجویان نسذبت بذه پدیذده 

   روسفیگری متغیر وابسته و نوع تفکر مدرن یا سنتی متغیر هستند.
روش

روش تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی بوده و سطح تحلیل در ایذن تحقیذق، خذرد 
 باشد و از لحاظ معیار زمان یك تحقیق مقطعي و کاربردي قرار دارد. مي

های امیرکبیذر و شذهید بهشذتی شذهر  جامعه آماری این پروهش شامل دانشجویان دانشذگاه
سراسری و دانشگاه شهید صدوقی شهر یزد )نمذاد شذهری  تهران )نماد شهری مدرن( و دانشگاه

نفذر  711باشند که حجم نمونه بذا توجذه بذه فرمذول کذوکران تعذداد  و با حفظ سنن( می 1سنتی
گیری  . ابتدا با روش نمونذه1باشد. انتخاب اعضای نمونه نیز در دو مرحله انجام گرفته است؛  می

بهشتی و امیرکبیر از شهر تهران و دانشگاه سراسذری های شهید  ای دانشگاه چند مرحله بندی طبقه
و شهید صدوقی از یزد در مرحله اول، و در مرحله دوم توس  فرمول کوکران تعداد افراد نمونذه از 

گیری تصادفی ساده )کذه همذه  . سفا پاسخگویان با روش نمونه1هر دانشکده انتخاب شدند. 
                                                                                                               

ر اساس مطالعات اولیه و کتاب مدرنیته و مدرنیسم حسینعلی نوذری انتخاب شده است، که شهر یزد به عنوان شهری سنتی ب . 1
تر  شهر تهران و یزد مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن سنتی 1ای مقدماتی آماده شده و پا از آن در  در این رابطه پرسشنامه

 .بودن شهر یزد نسبت به تهران را تأیید کرد
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ها  باشند(، از بذین دانشذجویان ایذن دانشذگاهدانشجویان شانا برابر جهت انتخاب شدن داشته 
هذا از دو شذیوه پرسشذنامه  آوری اطالعذات و داده اند. در این پذروهش بذرای جمذع انتخاب شده

کشذور اسذتفاده  های علمذی  ها و سذایت ها، طرح نامه ساخت و مراجعه به کتابخانه، پایان محقق
های به دست آمده را بذه وسذیله  دادهها،  شده است و بعد از گردآوری اطالعات توس  پرسشنامه

اس مذورد تجزیذه و تحلیذل قذرار گرفتذه اسذت. روش سذنجش اعتبذار  اس پذی برنامه آماری اس
باشذد. روش سذنجش پایذایی نیذز در پرسشذنامه  پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صذوری می

 محاسبه شده است. 0087باشد که  محقق ساخت، آلفای کرونباخ می
هایافته
ین دو متغیر اصلی پروهش یعنی متغیر تفکر سنتی و یذا مذدرن دانشذجویان و دیذدگاه آنذان ب

نسبت به پدیده روسفیگری رابطه معناداری به دست آمد، که با توجه به ضریب همبستگی ارتباط 
 منفی و ضعیف بود. 

بذه گذرایش  نظذام خویشذاوندی،گرایی،  میهبی بودن، دنیاگرایی، خرافاتی بودن، تجربذهبین 
همبسذتگی  مدگرایی و طبقه اجتماعی دانشجویان و دیذدگاه آنذان نسذبت بذه پدیذده روسذفیگری

استقالل اقتصذادی و مشذاغل از خذانواده دانشذجویان و معناداری مشاهده شد، اما بین دو متغیر 
 رابطه معناداری به دست نیامد.  دیدگاه آنان نسبت به پدیده روسفیگری

دهند بین شهر و منطقه محل سکونت، جنسیت، دیذن و دیذدگاه  های دیگر نیز نشان می یافته
دانشجویان نسبت به پدیده روسفیگری تفاوت و بین متغیر سن و تحصیالت دانشذجویان و دیذدگاه 

دست آمد. همچنین بین دین، شغل، رشته  آنان نسبت به پدیده روسفیگری ارتباط مثبت و معناداری به
 به پدیده روسفیگری ارتباط معناداری به دست نیامد.تحصیلی و دیدگاه دانشجویان نسبت 

 گیرینتیجه
های دانشجویان شهر سذنتی و شذهر مذدرن در مذورد  نتایج این پروهش نشان داد بین دیدگاه

روسفیگری ارتباط منفی و ضعیفی وجود دارد. به این معنا که اگر مقدار یک متغیر اضذافه شذود، 
معنا که دیدگاه دانشذجویان شذهر تهذران کذه نمذاد شذهری  شود. به این مقدار متغیر دیگر کم می

مدرنیته است به نسبت دیدگاه دانشجویان شهر یزد، تفاوت داشته و دیدگاه آنان نسبت بذه پدیذده 
تر است. شهر یزد نماد شذهری سذنتی اسذت و سذاکنین ایذن شذهر دیذدگاهی  گری مثبت روسفی
جذا کذه  باشذد. از آن ی از دیدگاه دورکذیم میهای شهر سنت سنتی دارند که یکی از مؤلفه ذ میهبی

کنند و قوانین سختی در برخذورد  های دینی و عرف جامعه به شدت با روسفیگری مقابله می آموزه
اند؛ نگرش دانشجویان این شهر نیز به این پدیده نگاهی نامشروع و متعصذبانه  ها وضع کرده با آن

ای  مدرنیتذه ایذن مقولذه بیشذتر بذه عنذوان مسذئله شهر تهران به دلیل ترکیب بذا است. اما در کالن
شناسانه و روانشناسانه با این پدیذده را دارنذد.  اجتماعی پییرفته شده و مردم انتظار برخورد جامعه

در مشاهدات میدانی در حین پر کردن پرسشنامه نیز این یافته قابل مشاهده بود که ساکنین شذهر 
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ای نیز پا از اطالع از عنوان پروهش از پاسخگویی  عده یزد متعصبانه با موضوع برخورد کرده و
 این یافته با نظریات دورکیم درمورد تفاوت سنت و مدرنیته همخوانی دارد. زدند.  سر باز می

پرسذتی  گرایی، خرافه های متغیر تفکر سنتی )میهبی بودن، تجربه همچنین بین تمام شاخ 
نسبت به پدیده روسفیگری ارتبذاط معنذاداری بذه های دانشجویان  و دیدگاهو نظام خویشاوندی( 

های متغیذر تفکذر  از بذین شذاخ  دست آمد که این یافته نیز با نظریات دورکیم همخوانی دارد.
دانشجویان نسبت به پدیده روسفیگری ارتباط معنذاداری   مدرن بین دنیاگرایی و مدگرایی و دیدگاه

 مخوانی دارد.به دست آمد که با تعاریف دورکیم از مدرنیته ه
جا که سنجش تفاوت دیدگاه سنتی و مدرن دانشذجویان نسذبت بذه پدیذده روسذفیگری  از آن

تذوان مذورد  های پذروهش را نمی تحقیقی نو بوده و پیش از این به این موضوع پرداخته نشده یافته
 های آتی، تکمیل گردد. های مطالعه حاضر در پروهش مقایسه قرار داد. امید است که یافته

 روسفی، نگرش، سنت، مدرنیته، شهر یزد، شهر تهران. :کلیدواژگان

تجربهزیستهزناندرحالبهبوداززندگیدرکمپ

 2،مرجانکیانی7حسینیحییزاده
 

 پروهش حاضر با هدف فهم )تجارب زنان در حذال بهبذود از زنذدگی در کم (انجذام گرفذت.
باشد. با توجه به کیفی بودن این پروهش، روش پروهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی می 

از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای نمونه مورد نظر پروهش با در نظر گیذری مذالک 
نفر از زنان در کم  مصاحبه به عمل آمد. جهذت جمذع آوری اطالعذات از  25اشباع نظری با 

استفاده از شیوه تحلیل موضوعی یذا مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در نهایت با 
تماتیک داده های گردآوری شده براساس سذواالت و اهذداف تحقیذق، مقولذه بنذدی شذده و در 
ارتباط با هم مورد تفسیر قرار گرفت. یافته هذای ایذن پذروهش در محذور اصذلی بذا نذام )دنیذای 

ازد. این مضمون جدیدی به نام کم ( به بیان تجارب و احساسات زنان در محی  کم  می پرد
خرده مضمون با عناوین جدال پاکی و مصذرف، روشذنایی امیذدبخش، پیگیذری  5اصلی شامل 

کمذ  فرصت های بازمانده، درگیر در احساسات متناقه، رسیدن به خودشناسذی مذی باشذد. 
                                                                                                               

 تماعی دانشگاه عالمه طباطبائی                                                     . دکتری مددکاری اج 1
      m.kiany33@yahoo.com                         . کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی             2
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برای زنان تجارب و احساسات مختلفی را بر می انگیزد. آنها ممکن اسذت در کمذ  در جذدال 
صرف قذرار گیرنذد زمذانی کذه محذی  کمذ  نامناسذب باشذد، مسذئوالن توانذایی بین پاکی و م

مسئولیت سنگین خود را نداشته باشند و کم  به محیطی تبدیل می شود برای آموزه های منفذی 
و معرفی انواع مواد مخدر جدیدی که ممکن است بسیاری از افراد آن را تجربه نکرده باشند، و یا 

کم  محیطذی اسذت درگیر در احساسات متناقه می کند. در واقع محیطی می شود که فرد را 
که فرد با هدف بهبودی در آن پا می نهذد. در بذین مشذارکت کننذدگان برخذی از آنهذا در چرخذه 
 تکذراری تذذرک و لغذذزش دوبذذاره گرفتذذار بودنذذد ایذن نشذذان مذذی دهذذد قسذذمتی از برنامذذه درمذذان 

 تماعی و حضور آن احساس نمی شود.معیوب است. در بسیاری از کم  ها نقش مددکار اج
 : مصرف مواد مخدر، زنان در حال ترک، کم ، تجربه زیسته  کلید واژگان

 هایجنسیتیدرایرانتحلیلوضعیتنابرابری

7پورپروینعلی

 
مقدمه

هذای تذرین نذابرابریتذرین و کهذنهای برآمده از جنسیت یکی از پرسذابقهنابرابری
توان یافت که این نوع نابرابری را به ای را نمیکه هیچ جامعهای اجتماعی است. به گونه

خود ندیده باشد. نابرابری جنسیتی در زمانه اکنون نیز در قالب و صورت پیوستاری که 
به خود گرفته است در جای جای دنیای کنونی با شدت و حدت متفذاوتی بذه بازتولیذد 

این نذوع نذابرابری بذه دلیذل توسذعه پردازد. کو آنکه در کشورهای توسعه یافته خود می
هذای فرامذادی بذه تعبیذر انسانی پرسرعت و حاکمیت دموکراسی و نهادینه شدن ارزش

تری برخوردار است و در مقابل در کشورهای در حال توسذعه اینگلهارت، از شدت کم
هذای بذازآفرینی خذود در عرصذهبذه  اند، کماکانایدئولوژیکی که پیدا کرده توس  ساختار

 پردازد. مناقشه اقتصادی، حقوقی و سیاسی می های پرتلف به ویره در عرصهمخ
روش

المللذی بذه هذای ملذی و بذینتحقیق حاضر بر آن است با روش اسنادی و بر اساس گذزارش
 های جسیتی در ایران بفردازد.شناختی نابرابریتوصیف و تحلیل آسیب

                                                                                                               

 palipoor@ut.ac.ir  شناس، پروهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهرانکتر جامعه.د 1
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هایافته
هذای بهداشذت و وضعیت زنذان در ایذران در حذوزهالمللی های ملی و بینبر اساس گزارش 

آموزش از وضعیت نسبتٌا خوبی برخوردار است و زنان و مردان  دسترسی نسبتًا برابری بذه منذابع 
هذای حقذوقی و سیاسذی هذای اقتصذادی و بذه ویذره در حذوزهاین دو حوزه دارند. ولی در حذوزه

هذای های جنسیتی در حوزهه نابرابریوضعیت زنان از شرای  مساعدی، برخوردار نیست به طوریک
حقوقی و سیاسی نزدیک به نابرابری کامل بین زنان و مردان است. وضذعیت آموزشذی زنذان بهبذود 

 یافته است ولی این بهبود منجر به بهتر شدن شرای  اقتصادی، سیاسی و حقوقی آنان نشده است.
گیرینتیجه

ن ادعا کرد که علت اصلی نذابرابری جنسذیتی توابا توجه به تحلیل وضعیت زنان در ایران می
در دسترسی نابرابر زنان و مردان به منابع مختلف اسذت و ایذن موضذوع مسذئله بذودن ایذن نذوع 

« کذاهش نذابرابری شذرط توسذعه اسذت»سازد. اگر این اصل را بفییریم که نابرابری را نمایان می
توان بذه عنذوان مسذئله درک را بهتر میمانع بودن نابرابری جنسیتی در ایجاد توسعه و گسترش آن 

هذای انسذانی کرد. گو آن که هیچ کشوری قادر نیست بدون توجه به زنان بمثابه نیمی از سذرمایه
 خود قدم در راه توسعه بگیارد.

 نابرابری جنسیتی، توسعه، زنان گان:ژکلید وا

ایشدناشتغالزناندرایرانشناختیحاشیهررسیجامعهب
 سالهشاغلدرموسساتدولتیوخصوصیشهراصفهان(11-11:زنان)موردمطالعه

 2سیدرحیمموسوی،7عبدالهارژندی

مقدمه
حاشیه ای شدن اشتغال زنان  یکی از مسایلی است کذه  امذروزه در ایذران شذاهد آن  هسذتیم  و 

ق ای شذدن اشذتغال زنذان هذدف اصذلی ایذن تحقیذ بنابر این بررسی علل و عوامل موثر بر حاشذیه
 .  باشد می

 
                                                                                                               

 arzhandi@yahoo.com رایانامه–واحد دهاقان )نویسنده مسئول(   شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسالمیدکتری جامعه . 1
 د دهاقان واح  شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسالمیدکتری جامعه. 2
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روش
روش تحقیق کمی، نوع تحقیق پیمایشی  و شذیوه جمذع آوری داده هذای تحقیذق 

ساله شاغل در ادارات و 65-15پرسشنامه محقق ساخته می باشد.  جامعه آماری زنان
 ذذذ موسسات دولتی و خصوصی شهر اصذفهان و روش نمونذه گیذری غیذر احتمذالی

و تحلیل بذا اسذتفاده از ضذریب همبسذتگی نفر. شیوه تجزیه  317هدفمند به تعداد 
روایی تحقیق صوری و  بذا اسذتفاده از دیذدگاه اسذاتید و  پیرسون انجام گرفته است.

 1/7 نخبگان جامعه شناسی و پایایی کل تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان
 بدست آمده است. 

هایافته
/(؛تفکیذک 677نسذیتی)نتایج تحقیق نشان می دهذد بذین متغیرهذای تبعذیه ج

و  /( ؛  تفذذاوت هذذای جسذذمی زنذذان311/.(؛  فرهنذذگ مردسذذاالری)374) جنسذذیتی
هذای   /. (؛ تفذاوت171/( ، فشذار حاصذل از وظذایف خانذه و خذانواده)223مردان)

زایمان  مشکالت ناشی از دوران بارداری، /(،133روحی،روانی و ذهنی زنان ومردان)
 دن اشذذتغال زنذذان رابطذذه معنذذاداری وجذذودای شذذ /( و حاشذذیه131) و فرزنذذدپروری

 دارد. 
گیرینتیجه

به طور کلی مهم ترین عوامل موثر بر حاشیه ای شدن اشذتغال زنذان در ایذران و  
یره  شهر اصذفهان تبعذیه جنسذیتی، تفکیذک جنسذیتی، فرهنذگ مردسذاالری،  هب و

تفذاوت هذای جسذمی زنذان ومذردان،  فشارهای حاصل از وظایف خانذه و خذانواده،
شکالت ناشی از دوران بارداری، زایمان و فرزندپروری وتفاوت های روحی، روانی م

ای شذدن  وذهنی زنان و مردان است که اشتغال زنان را در جامعه دچار مساله حاشیه
 می کند.

ای شذدن، اشذتغال زنذان، تبعذیه جنسذیتی، تفکیذک جنسذیتی، فرهنذگ  : حاشذیهکلید واژگان
 مردساالری
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 آنانی فراروعیاجتمایهاروآسیبزنانسرپرستخانوا

 9لیالحاجیعسکری،7یرحمتالهامیراحمد
 

هذاي اجتمذاعي زنذان  مقاله حاضر به منظذور زمینذه سذنجي در راسذتاي مطذرح نمذودن آسذیب
هاي شرق استان گلستان با تأکید بر شهرهاي گنبدوآزادشهر صذورت  سرپرست خانوار شهرستان

 پییرفته شده است.
ي خاص آسیب یا کجروي تلقي مي شود ممکن اسذت  ر یك جامعهآنچه امروز د

فردا در همین جامعه و یا همین امروز ولي در جامعذه اي دیگذر آسذیب یذا کجذروي 
رو در جذوامعي ماننذد جامعذه ایذران، معمذواًل مذردان نذان آور  شناخته نشود . از این

معه ایراني و سذنت خانواده بوده و زنان به کارخانه داري مشغول هستند. اما عرف جا
دیني مذا بذا اشذتغال زنذان در بیذرون از خانذه مخالفذت چنذداني نذدارد و لذیا زنذان 

آوري خانواده را بر عهذده  توانند خارج از منزل نیز به کار پرداخته و مسئولیت نان مي
گیرند. آنچه موجب مي شود سرپرستي زنان خانوار به عنذوان یذك مسذأله اجتمذاعي 

و موانعي است که در دنیاي بیرون بر سر راه سرپرستي زنذان  شناخته شود، مشکالت
پذییر  وجود آمده و باعث مي شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشري آسذیب هب

شناخته شوند. هدف از نوشتار حاضر ، روشن کردن مشکالت این زنذان و پذرداختن 
ی ري واقعذي و به این مشکالت از زبان خود ایذن زنذان و همچنذین نشذان دادن تصذو

ب رو شذده و در مذوارد متعذددي  هعمیق از زندگي و مشکالتي است که آن ها با آن رو
ي حاضذر از روش  کنند. لیا براي مشخ  نمودن مسذأله حتي از بیان آن کوتاهي مي

مصاحبه عمیق و نیمه استاندارد تعذدادي از زنذان سرپرسذت خذانوار تحذت پوشذش 
 رفته است. صورت گ« ره»کمیته امداد امام خمیني 

آسیب هاي اجتماعي ، زنان سرپرست خذانوار ، مشذکالت عذاطفي، مشذکالت  کلید واژگان:
 اجتماعي، مشکالت اقتصادي، زندگي روزمره .

 

                                                                                                               

  Amirahmadi569@yahoo.com      دکتر جامعه شناس دانشگاه آزاداسالمی واحدآزادشهر،گلستان،ایران. 1
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کاراحساسیبهمنزلهراهمقابلهباخشونتعاطفی
 (شناسیاحساسموردیتجربهزنانازخشونتعاطفیبراساسنظریاتجامعهی)مطالعه

 0زآبادیزهره عزی


مقدمه
تا کنون محققان به مسئله خشونت عاطفی علیه زنان  از منظرهذای گونذاگونی پرداختذه انذد. 
آنچه که در این تحقیقات عموما نادیده گرفتذه شذده اسذت بررسذی بعذد احساسذی آن از منظذر 

شناسی احساسات با طرح مفاهیمی  همچون کار احساسی، قواعذد  شناسی است. جامعه جامعه
های ارزشمندی را برای  درک بهتر الیه های پنهان ایذن مسذئله  فذراهم اورده  بینش و ... احساسی

تالش برای تغییر در شدت و یا کیفیذت احساسذات اسذت کذه « کار احساسی»است. منظور از 
دهد کار احساسی تبعذات  شامل کنترل و سرکوب کردن احساسات می شود.تحقیقات نشان می

 نی را برای افراد در پی دارد. زیادی همچون فرسودگی روا
روش

 زن   10تحقیذذق پذذیش رو بذذا روش کیفذذی و مصذذاحبه عمیذذق نیمذذه سذذاختار یافتذذه بذذا 
 مراجعه کننده بذه مراکذز مشذاوره شهرسذتان مشذهد، صذورت پییرفتذه اسذت تذا بذه بررسذی 

 گیرنذد بفذردازد. زنذان از دو  کار احساسی زنان، زمانی کذه مذورد خشذونت عذاطفی قذرار مذی
(  انتخاب شذده انذد. بذا اسذتفاده از  14-40سال و زنان  11-11)دختران  وه سنی متفاوتگر

گاه از موضوع تحقیق را برای مصاحبه انتخاب نمونه  کرد. گیری هدفمند محقق موارد غنی یا آ
هایافته

گیرنذد بیشذترین  دهد هنگامی که زنان مورد خشونت عاطفی قرار مذی نتایج تحقیق نشان می
سی را از خود بروز می دهند. پاسخگویان از  کار احساسذی بذه منزلذه شذیوه ای بذرای کار احسا

کاهش فشار و تنش  ناشی از خشونت روانی هنگام مشاجرات بهذره مذی گیرنذد.همچنین نتذایج 
و بعذد از  «کذار احساسذی نمذود یافتذه»می دهد حین مشاجره زنان بیشتر گرایش به انجام  نشان

 دارند.  «کار احساسی شناختی  »انجام  اتمام مشاجرات گرایش به
گیرینتیجه

در این مطالعه  تبعات کار احساسی که فرسودگی روانی و افزایش استرس و اضذطراب زنذان  
 ها، برای سالمت زنان است، مورد بحث قرار گرفته است. ترین آن از جمله مهم

                                                                                                               

 Zaziz117@gmail.com     . کارشناس ارشد پروهشگری اجتماعی دانشگاه تهران1
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 روانی واعد احساسی، فرسودگیخشونت عاطفی، جامعه شناسی احساسات، کار احساسی، ق کلید واژگان:

ایران:شناختیرضایتاززندگیزناندرتبیینجامعه
ها،الگوهایاجتماعیونقشعواملموثراجتماعیبرآنمولفه

سالهشهراصفهان(12-92)مورد:مقایسهزنانشاغلوخانهدار

 علی زکی محمد

مقدمه
شناسذی ایذران معاصذرتلقی یکی ازموضوعات کاربردی درتحقیقات جامعذه « زندگی پروهی»

)بذرای نمونذه معنذاداری  شده که شامل تحقیقاتی بوده که به ابعادگوناگون زنذدگی اجتمذاعی افذراد
پردازد.رضذایت  زنذدگی(می هذای رضایت از زندگی، کیفیت زندگی،سبک زندگی ومهارت زندگی،

 زندگی یکی ازمهمترین شاخ  های کیفیت زنذدگی اجتمذاعی وسذالمت روانذی محسذوب مذی
شود.رضایت اززندگي ارزیابي شناختي وآگاهانه فرداز کیفیذت زنذدگي خذودمي باشذد.زنان نیمذی 
ازساختاراجتماعی ایران رابه خوداختصاص داده اند.برخورداری زنان ازرضایت زنذدگی بذی شذک 
درعرصه های مختلف نظام فردی، خانوادگی،فرهنگی واجتمذاعی زنذان تذاثیر چشمگیروشذگرفی 

 )مذورد:  ایذران .هدف تحقیق تبیین جامعه شناختی رضذایت اززنذدگی زنذان درگیارد ازخودبجامی
هذم چنذین بررسذی نقذش عوامذل  دارشهراصذفهان،مولفه ها،الگوهذای اجتمذاعی و شاغل وخانذه

 خواهدبود. اجتماعی برآن(
روش

پذذروهش حاضذذرتحقیقی پیمایشذذی وابزارجمذذع آوری اطالعذذات بااسذذتفاده ازپرسشذذنامه 
بذوده کذه ابزارمذیکورپنج حذوزه رضذایت  (1011و  1001ی هیذوبنر )چندبعدی رضایت زندگ

دارشهراصفهان ونمونه  زندگی راموردسنجش قرارداده است. جامعه آماری کلیه زنان شاغل وخانه
 زن درنظرگرفته شد.384آماری شامل

هاتهفیا
 پروهش نشان داده که تمامی پنج مولفه وهم چنین کل رضایت اززندگی زنان شذهر اصذفهان

رضذایت اززنذدگی آنذان  درسطح زیاد ارزیابی شده است.اگرچه وضع اقتصادی زنان تذاثیری در
رضذایت زنذدگی  نداشته ولیکن رضایت زندگی از زنان متاثرازوضع زناشوئی گزارش شده است.
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زنذذان شهراصذذفهان بذذه طورجداگانذذه روابذذ  معنذذاداری منفذذی بذذاپنج متغیرتحصذذیالت،طبقه 
چنذذین روابذذ  معنذذاداری باچهذذار متغیرحمایذذت  هذذم فرزنذذدان و تعذذداد اجتماعی،سذذن،درآمدو

اجتماعی،دینداری،معناداری زندگی وبیگانگی اجتماعی داشته اند.نتایج تحلیل مسیر معرف آن 
زندگی زنذان شذهر اصذفهان،به ترتیذب اختصذاص بذه  بوده که بیشترین عوامل موثربررضایت از

گی،وضذذذع زناشذذذوئی،تعداد هفذذذت متغیرحمایذذذت اجتمذذذاعی، دینذذذداری،معناداری زند
درصدتغییرات رضایت اززنذدگی  11 فرزندان،بیگانگی اجتماعی وسن زنان داشته اندودرمجموع

 کنند. تبیین می زنان شهراصفهان را
گیرینتیجه

وضع اقتصادی تاثیری دررضایت زندگی زنان نداشذته ونذوعی همگونی)تجانا(اجتمذاعی 
هان مشذذاهده شذذده اسذذت.ازطریق دررضذذایت زنذذدگی زنذذان شذذاغل وخانذذه دارشهراصذذف

چهارمتغیرحمایت اجتماعی،دینداری، معناداری زندگی وبیگانگی اجتماعی می توان موجبذات 
 افزایش رضایت اززندگی زنان شهراصفهان رافراهم نمود.

 زنان،رضایت اززندگی،شاغل،خانه دار،شهراصفهان،تحقیق پیمایشی.کلید واژگان :

جتماعیزنانسرپرستخانوارهایانقشنهادهادرکاستنآسیب
 باتأسیازآموزههایدینی

 2حسین سراوانی ،0علی حیدری توانی

مقدمه
زنان ما در عصر حاضر بواسطه موقعیت و جنسیت خذود، متحمذل آسذیب هذای گونذاگونی 

شوند، از آن جمله می توان به مسئولیت تأمین مالی خانواده با خود اشاره داشت، این زنذان بذا  می
های اخیر  سرپرست خانوار شناخته می شوند. نرخ جمعیت زنان سرپرست خانوار در دههعنوان 

ماننذد  ای داشته است. در کنار افزایش نرخ رشد جمعیت، این گروه تغییرات کیفذی  رشد گسترده
اند که مسذائل مبذتال بذه  ذ را نیز تجربه کرده تغییر ترکیب سنی، تحصیلی، درآمدی و فقر اقتصادی

مرور از یک  پدیدۀ اجتماعی نسبتًا طبیعی به موضوع اجتماعی از جنا آسذیب تبذدیل   هآنان را ب
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کرده است. هدف از این پروهش بررسی نقش نهادها در کاسذتن آسذیب هذای اجتمذاعی زنذان 
 باشد. سرپرست خانوار با تأسی از آموزه های دینی می

روش
 باشد وجود میصورت استنادی ورجوع به منابع و قوانین مه روش پروهش ب

هایافته
هذای خیرخواهانذه ، نیکوکارانذه ، داوطلبانذه،  آموزه های دینی ما همواره مؤمنین را به فعالیت

دستگیری از نیازمندان، تشذریک مسذاعی بذا دیگذر مذؤمنین توصذیه و تشذویق کذرده انذد و نیذز 
هبذه و .... از اند نسبت به دیگر همنوعان خود بی تفاوت نباشند.وقف ، سذنت خیذرات و  آموخته

 جلوه های بارز امور داوطلبانه و خیرخواهانه و مشارکت جویانه در آموزه ها و متون دینذی اسذت.
 مردم. لیا بر این اساس هم نقش نهادهای دولتی مبرهن هست وهم نقش آحاد

گیرینتیجه
تأمین رفاه وبه حداقل رسذاندن آسذیبهای اجتمذاعی اسذت. فقذر  ها، از وظایف اصلی دولت

ارهای روانی تنهایی، ناامیدی و بردوش گرفتن بار زندگی به تنهذایی زنذان را بذه سذمتی پذیش فش
برد که آنان را دچار انواع بیماری های جسمی و روحی می کند زنان سرپرست خانوار اغلذب  می

هذا بارمذالی بذرای   های روان تنی و ... رنج می برند.کذه همذه ایذن از افسردگی ناامیدی، بیماری
 .دهد بهتر از درمان موجه  نشان می ها دارد که مسأله پیشگیری را دولت

 های دینی های اجتماعی، نهاد،زن سرپرست خانوار،آموزه آسیب کلید واژگان:

(برخشمREBTرفتاری)-عاطفی-بررسیتاثیررویکرددرمانعقالنی
 شهرتهران1زنانسرپرستخانوارمنطقه

 2ی، عبداهلل شفیع آباد0زینب طاهری

مقدمه
جائي که تصمیم گیري براي مقابله با مسائل و مشکالت شخصي، روانذي، اجتمذاعي،  از آن

عاطفي، اقتصادي خانوادگي، تحصیلي و رفتاري فرزندان در آینده بر عهذده سذر پرسذت خذانوار 
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)مادر( است و اوست که باید کاري کند که نظام رواب  عاطفي موجذود در خذانواده 
د حداقل تنش ها در خانواده جلوگیري نماید و از لحاظ مادي و حفظ شود و از ایجا

یکرد درمان  معنوي فرزندان را حمایت کند هدف از پروهش حاضر، بررسی تاثیر رو
 5( بر کنترل خشم زنان سرپرست خانوار منطقه REBTرفتاری ) ذ عاطفیذ  عقالنی

 شهر تهران بود.
روش
شهر تهران بود. روش نمونه گیذری  5وار منطقه جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خان 

نفر گروه کنترل و  16نفر ) 32در این پروهش به صورت خوشه ای چند مرحله ای  که تعداد آنها 
پرسشذنامه هذای خشذم اسذفیلبرگر را  بودند انتخاب شذدند. افذراد نمونذه، نفر گروه آزمایش( 16

 تکمیل کردند. 
هایافته

ز دو روش آماری تحلیل کوواریذانا ، بررسذی جهت بررسی فرضیات پروهش ا
همگنی شیب رگرسیون جهت بررسی همگنی واریاسنها در متغیرهای پذروهش الزم 

  لون اسذتفاده شذودنتایج آزمذون تحلیذل واریذانا چنذد متغیذره Fاست که از آزمون 
در مولفه کنترل   =F 4/51طور که مالحظه می شود مقدار آماره  )مانوا (است. همان

% می توان ادعا کرد که درمان 33معنادار است لیا  با اطمینان  71/7در سطح  خشم 
رفتاری بر کنترل خشم  تاثیر  معناداری ایجاد می کند. تایج نشان  –عاطفی  –عقالنی 

یکرد درمان عقالنی رفتذاری بذر کنتذرل خشذم زنذان سرپرسذت  -عاطفی -داد که رو
 کند.  ایجاد میشهر تهران تاثیر معناداری  5خانوار منطقه 

گیرینتیجه
، عذاطفی، در تبیین این یافته می توان گفت که، در رابطه بذا ایذن یافتذه کذه آمذوزش عقالنذی

رفتاری بر کنترل خشم زنان سرپرست خانوار موثر است، باید بیان کرد که بذه طذور کلذی هذدف 
اصذول و  ها و مداخالت کنترل خشم، افزایش آگذاهی افذراد نسذبت بذه خشذم و آمذوزشدرمان

 .های موثر به منظور کنترل آن است شیوه
 (، کنترل خشم، ، زنان سرپرست خانوارREBTرفتاری ) -عاطفی-درمان عقالنی کلید واژگان:
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(برشادکامیREBTرفتاری)-عاطفی-بررسیتاثیررویکرددرمانعقالنی
 شهرتهران1زنانسرپرستخانوارمنطقه

 0ادی، عبداهلل شفیع آب0زینب طاهری

 
مقدمه

شوند سبب خستگی ای که گاه درتعارض با یکدیگر نیز تعریف میگانههای چندایفای نقش
ویره در ادارة امذور اقتصذادی خذانواده، قدرتی بهشود. فقر، ناتوانی، بیها میجسمی و روحی آن

وانذی را نفا و سالمت روانی آنان را مختل و زمینة ابتال به افسذردگی و سذایر اخذتالالت رعزت
رفتذاری  -عاطفی-سازد هدف از پروهش حاضر، بررسی تاثیر رویکرد درمان عقالنیفراهم می

(REBT بر شادکامی زنان سرپرست خانوار منطقه )شهر تهران بود.  5 
شهر تهران بود. روش نمونذه  5روش:جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار منطقه 

نفذر گذروه  16نفر ) 32ای چند مرحله ای  که تعداد آنها  گیری در این پروهش به صورت خوشه
پرسشنامه شادکامی اکسذفورد را  بودند انتخاب شدند. افراد نمونه، نفر گروه آزمایش( 16کنترل و 

 تکمیل کردند. 
هایافته

جهت بررسی فرضیات پروهش از دو روش آمذاری تحلیذل کوواریذانا ، بررسذی همگنذی 
ها در متغیرهای پروهش الزم است که از آزمذون  گنی واریاسنشیب رگرسیون جهت بررسی هم

F  لون استفاده شودنتایج آزمون تحلیل واریانا چند متغیره) مانوا (اسذت. مولفذه شذادکامی  در
ذ عذاطفی  ذ% می توان ادعا کرد که درمان عقالنی 33معنادار است لیا  با اطمینان  71/7سطح 

عناداری ایجاد می کنذد. تذایج نشذان داد کذه رویکذرد درمذان رفتاری بر مولفه شادکامی  تاثیر  م
شذهر تهذران  5( بر شادکامی زنان سرپرست خانوار منطقه REBTرفتاری )ذ   عاطفیذ  عقالنی

   تاثیر معناداری وجود دارد.
گیرینتیجه

درصد زنذان  65تا  27پروهش ها حاکي از آن است که  توان گفت که، در تبیین این یافته می
ست خانوار دچار افسردگي و اضطراب مي شوند. به طور کلي مي توان گفت که همذه ایذن سرپر

تنیدگي ها در بدن زن برنامه ریزي شده اند، اما بعد روان شذناختي آن هذا بذه تاریخچذه زنذدگي 
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(. دسذتیابي بذه توسذعه 1311شخصي، خذانوادگي و اجتمذاعي وي وابسذته اسذت )رحمذاني، 
به اهمیذت سذالمت زنذان سرپرسذت خذانوار و در نظذر گذرفتن  بهداشت در جهان، بدون توجه

هاي جنسیتي در ابعاد گوناگون سیاست ها و برنامه هاي بهداشت و توسعه بذراي همگذان  تفاوت
 است

 (، شادکامی، زنان سرپرست خانوار REBTرفتاری ) -عاطفی-درمان عقالنی کلید واژگان:

یزنانخشونتدیدههایحمایتشناختیایجادپناهگاهجامعهبررسی
 درشهرتهران

 0اسماعیل پوالدی، 0پروانه بیاتی


مقدمه
هدف کلی این پروهش بررسی جامعه شناختی ایجاد پناهگاه های حمایتی برای زنان تحت 

 خشونت خانگی قرار گرفته در شهر تهران می باشد. 
روش

. از  مصذذاحبه و ایذن تحقیذق بذه روش کیفذی انجذذام شذده و مذاهیتی اکتشذافی و تبیذین دارد
زن مذورد خشذونت خذانگی قذرار گرفتذه  10پرسشنامه استفاده گردیده و جامعه آماری آن شامل

کارشناس سازمان بهزیستی کل کشور می باشد که با اسذتفاده از  11ساکن در پناهگاه حمایتی و 
نظارت کارشناسان نقاط قوت و ضعف و همچنین عوامل خذارجی فرصذت هذا و تهدیذدات بذر 

 نظارت جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. اساس 
گیریهاونتیجهیافته

مولفذذه کذذاهش میذزان خشذذونت خذذانگی و  .1نشذان مذذی دهذذد کذه:  SWOTنتذایج تحلیذذل 
مولفذه عذدم  .2های الزم به عنوان مهم ترین نقاط قذوت  برخورداری زنان آسیب دیده از حمایت

گاهی حمایتی و جا نیافتادن مزایذای پنذاه گذاه حمذایتی بذرای آگاهی و اطالع زنان از وجود پناه
های بیرونی ایجاد امکانات جدیذد  از بین فرصت -3عموم جامعه اولیت اول در ضعف پناهگاه 
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بذذرای ورود زنذذان مذذورد خشذذونت خذذانگی قذذرار گرفتذذه بذذه جامعذذه و افذذزایش توجذذه دولذذت در 
ن تهدیدهای خارجی تعارض فرهنگ سنتی و از بی -4گیاری انسانی به عنوان اولیت اول  سرمایه

ها و اصالحات زیر بنای قذانونی بذه عنذوان مهمتذرین تهدیذد  فرهنگ مدرن و ضعف زیرساخت
 خارجی شناخته شده است.

   خشونت خانگی، حمایت، امنیت، پناهگاه حمایتی. د واژگان:یکل

هایایرانآزارجنسیدردانشگاه

 0علی تقویان ناصرالدین

 
پروهی ایران کمتر بدان پرداخته شده اسذت، موضذوع  ضوعاتی که در مطالعات دانشگاهیکی از مو

است. این در حالی است که این موضوع بیش از نیم قرن است کذه در « آزار جنسی در دانشگاه»
شذذود. در ایذن گفتذذار  های مطذرح جهذذان بررسذی و مطالعذذة جذدی روی آن انجذام می دانشذگاه

ا که در خالل انجام یک پروهش کیفی در این زمینذه بذه دسذت آمذده هایی ر کوشیم اهم یافته می
های پردامنة دیگذر دربذارة آزار  است بازنماییم و افزون بر آن بر اهمیت و ضرورت انجام پروهش

ایم به درکی حذداقلی از پدیذدة  های ایران تأکید کنیم. در این پروهش کوشیده جنسی در دانشگاه
یران  و نیز چگونگی مواجهة دختران دانشجو با ایذن پدیذده برسذیم. های ا آزار جنسی در دانشگاه

شذود  بر این قرار، انواع این آزارها اغلب با تکیه بر اقتدار استادی بر دختران دانشجو روا داشذته می
های نامربوط و حتذی  های آزاردهنده، آزارهای کالمی، درخواست گیرد از نگاه و طیفی را دربر می

های گوناگون آزار و ناامنی را در سذه مقولذة کلذی  با این حال ما اینجا این شکل آزارهای فیزیکی.
دهیم. گفتنی است داللت و بار معنایی هذر سذة  جای می« خشونت»و « تبعیه»، «کشی بهره»

گیرد، بذدین معنذی کذه  ( را دربر میgender« )جنسیت»( و هم sex« )جنا»ها هم  این مقوله
ن دانشجو هذدف و موضذوع ایذن سذه مقولذه اسذت و هذم هویذت هم جسم و فیزیولوژی دخترا

ای را بذا  گیارانه ایم خطوط کلی پیشذنهادهای سیاسذت جنسیتی و اجتماعی آنان. سرآخر کوشیده
 های ایران برجسته سازیم.  هدف کاستن از شدت و ژرفای پدیدة آزار جنسی در دانشگاه

 جنا، جنسیتآزار جنسی، دانشگاه، دختران دانشجو،  کلید واژگان:
                                                                                                               

 پروهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کتر جامعه شناس. د 1
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ررسیوضعیتآسیبهایاجتماعیزنانودختراندرعرصهجهانیب

 0لیال فالحتی


مقدمه
ای فراگیر در همذه کشذورها و جوامذع دنیاسذت. فقذر، ها و مشکالت اجتماعی پدیدهآسیب

های پایدار اجتماعی ها، ناتوانی در دسترسی به سرمایهنابرابری، عدم دسترسی به منابع و فرصت
های اجتماعی است که بنا بذه شذواهد و مسذتندات از عوامل موثر در پدیدار شدن آسیب بخشی

هایی هسذتند کذه بیشذتر در معذرض آن هسذتند. ایذن مطالعذه در صذدد بررسذی زنان جزء گروه
 های زنان و دختران بر اساس آمار و داده های بین المللی است. ترین آسیب مهم
روش

 المللی بوده است. های آماری بیناستفاده از دادهروش این مطالعه اسنادی و با 
گیرییافتههاونتیجه

هذای نتایج بررسی نشان میدهد در حالی که در جوامع و کشورهای مختلف مسائل و آسیب
های مشترکی در سذطح جهذان مختلفی در صدر مشکالت وجود دارد، اما بصورت کلی چالش

این زمینه مرتب  با موضوع آموزش اسذت. در حذالی قابل مشاهده است. اولین چالش جهانی در
ای به آمذوزش پیذدا کذرده انذد و شذکاف که روندها نشان میدهد زنان و دختران دسترسی گسترده

جنسیتی در زمینه آموزش بصورت معناداری کاهش یافته، اما بر اساس آخرین گزارش یونسذکو، 
رسه نرفته اند و این بدان معناست کذه میلیون کودک، جوان و بزرگسال در سراسر جهان، مد 163

 131یک پنجم جمعیت جهان در مورد آموزش دچذار چذالش هسذتند. از مجمذوع ایذن تعذداد 
میلیون نفر زن هستند و بیشترین تعداد آنها مربوط به آفریقا و سفا آسیای غربذی اسذت. دومذین 

ان در مجمذوع چالش مرتب  با مشارکت اقتصادی و کسب فرصت های شغلی است بطوریکه زن
دو سوم از ساعات کاری را در جهان انجام میدهند تنها یک دهم از مجمذوع درآمذدها را کسذب 
میکنند.سومین چالش مرتب  با سالمت و بهداشت است. بر اسذاس آمارهذای سذازمان جهذانی 

میلیون زن در کشورهای در حال توسعه با چالش بهداشذت بذاروری و خذدمات  111بهداشت 
زن در هنگام زایمان فوت میکنند. خشذونت آسذیب  800هستند، بطوریکه روزانه  زایمان مواجه

جدی است که بر اساس آمارهای رسمی همچنان یک زن از بین سه زن خشونت های جسذمی، 
هذای روانذی، اقتصذادی، جنسی و یا تجاوز را تجربذه میکنذد و ایذن آمذار در بررسذی خشذونت

                                                                                                               

 Falahati@iscs.ac.irدکتر جامعه شناس، پروهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .1



 081    يزنانهایجامعهآسیب

 
 

دارد. ازدواج هذای اجبذاری و زیرسذن قذانونی از دیگذر اجتماعی و .. نیز در سطح بذاالیی قذرار 
، در 1010تذا  1011های این حوزه هستند بطوریکه پیش بینی مذی شذود در بذازه زمذانی آسیب
های رایج در برخذی سالگی ازدواج کنند. عالوه بر این سنت18میلیون دختر زیرسن  140حدود 

نذان خذود را نمایذان مذی سذازد. جوامع مثل ختنه نیز بصورت آسیب جذدی در طذول زنذدگی ز
های رایج در این حذوزه اسذت بطوریکذه در دسترسی به آب آشامیدنی و فاضالب از دیگر اسیب

های مذرتب  بذا امذر خانذه داری کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دختران بدلیل مسئولیت
مجبور به ترک مدرسذه و  وظیفه تهیه آب آشامیدنی را بر عهده دارند و بدلیل طوالنی بودن فواصل

بندی کلی مذی تذوان گفذت در انجام وظیفه روزانه برای تهیه آب آشامیدنی هستند. در یک جمع
حالی که بنظر می رسد سرعت توسعه و تحوالت در ساختارهای روبنایی در سطح جهان بسذیار 

ن در دسترسذی بذه های بنیادین و غیرقابل انکار ناشی از عدم تذوازسریع و فراگیر بوده، اما چالش
ها جهذان نذابرابرتر شذده و ها برای توسعه یافتگی باقی است و علی رغم پیشرفتمنابع و فرصت

 های جدی قرار دارند. زنان در این چرخه در معرض آسیب
-های اجتماعی، نابرابری جنسیتی، نابرابری اجتمذاعی، شذاخ  هذای بذینآسیب کلید واژگان:

 المللی 

 فراردخترانبررسیعواملموثربر

 0رضا بابایی حمید
 
 مقدمه

یکی از آسیب های اجتماعی که از دیر باز بویره در جوامع شهری بعنوان مساله اساسی مورد 
توجه بسیاری از اندیشمندان اجتماعی و روان شناسی قرار گرفته است روند رشد سریع و فزاینذده 

اکنده گذواه بذر ایذن ادعاسذت کذه فذرار پدیده دختران فرار می باشد. بررسی آمارهای موجود و پر
دختران از خانه بشکل فزاینده ای در حال رشد اسذت کذه همذراه بذا خذود بسذیاری از مسذائل و 
مشکالت عدیده اجتماعی را رقم می زند. هدف این مقاله بررسی عوامل مذوثر در فذرار دختذران 

 می باشد. 
                                                                                                               

 babaei@icas.ir کتر جامعه شناس، پروهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهید.  1
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روش
ی این منظذور طذی انجذام مصذاحبه روش این پروهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و برا 

دختر که توس  مددکاران اجتماعی مرکز خذدمات اجتمذاعی پایانذه  40عمیق با تعداد 
جنوب شناسایی و به مرکز برای ساماندهی آورده شده بودنذد صذورت پییرفتذه اسذت. 

ترین دالیل اصلی فرار دختران آشفتگی حاکم بذر  نتایج این مطالعه نشان می دهد مهم
واده و بر این اساس خشونت های خانگی می باشد. عدم تفاهم و ناسازگاری فضای خان

جمعیت بودن خانواده خشونت های خانگی را افزایش داده و از  های والدین، اعتیاد، پر
یی دیگر آنومی اجتماعی شدید، آرزوها و آمال های دختران جوان زمینه را برای فرار  سو

یاری از مسذائل اجتمذاعی تنیذدگی و پیچیذدگی از حانه محیا می سازد. هرچند در بسذ
یره فقر اقتصادی یکی از مهمتذرین عوامذل تذاثیر  علت و معلول ها وجود دارد و فقر بو
گیار در بوجود آمدن آسیب های اجتمذاعی و انحرافذات اجتمذاعی اسذت لذیکن ایذن 

عامل  مطالعه نشان می دهد فقر اقتصادی تاثیر بسزایی در این مساله نداشته و بیشترین
گاهی دانست. تاثیر  گیار کلی را می توان فقر فرهنگی و عدم آ
گیریهاونتیجهیافته

از آنجا که نتایج این مطالعه نشان می دهد دختران جوان در صذورت قذرار گذرفتن در چنذین 
موقعیت هایی که مورد خشونت واقع شوند و یا تاب و توان تحمل شرای  را ندارند نمی دانند کذه 

مرکز برای دریافت مشاوره یا شکایت و یا حداقل برای درامان مانذدن مراجعذه نماینذد دو  به کدام
راهکار اصلی پیشنهاد می شود: ابتدا آموزش و آگاهی رسانی در حوزه های مختلف مذن جملذه 
نحوه فرزندپروری و توجه به دختران، نحوه حمایت از دختران، نحوه مقابله با خشذونت و انجذام 

م، آگاه سازی والدین و دختران از مشکالت و عواقب فرار از خانذه از طریذق رسذانه اقدامات الز
های عمومی و آموزش های رسمی تحصیلی از مقاطع ابتدایی و در نهایذت توجذه جذدی بذرای 
ایجاد مراکز مشاوره و مذددکاری و حمایذت هذای محلذی و توانمندسذازی دختذران در مراکذزی 

ی و تالش برای ارائه راهکارهایی عملیاتی برای خروج فذرد های اجتماعی محل همچون اورژانا
 از آن شذذذرای  بغذذذرنج و یذذذا مداخلذذذه در بحذذذران بصذذذورت متمرکذذذز و قابذذذل دسذذذترس 

 سریع و آسان.
 های اجتماعی، انحرافات اجتماعی، خشونت خانگی، خانواده فرار دختران، آسیب کلید واژگان:
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 ایرانیهایزندگیدانشجوییدرمیاندخترانآسیب

خدیجه کشاورز
1 


مقدمه

های اخیذر  هایی کذه تحذوالت دهذه دختران با تالش و ممارست خود و با استفاده از فرصت
ها را برچیننذد.  اند موانع حضذور خذود در دانشذگاه ها قرار داده توانسته  جامعۀ ایرانی در اختیار آن

سذنتی مردانذه تلقذی  طور  ه بذههایی ک ها حاکی از آن است که دختران حتی در رشته نتایج بررسی
اسذت کذه   ها بیذانگر ایذن این، نتذایج بررسذی بذر . عذالوهرنذدتری دا شوند نیز حضور پررنگ می

و دکتذری چشذمگیرتر شذده و ایذن     ارشذد  های اخیر حضور دختران در مقاطع کارشناسی درسال
حضور زنذان در این،  وجود موضوع حاکی از کم شدن شکاف جنسیتی در آموزِش عالی است. با

هذا میذان  هایی نیذز همذراه اسذت کذه برخذی از ایذن چالش هذا و دشذواری ها بذا چالش دانشگاه
های  ها مسائل و مشکالتی است کذه دانشذگاه  دانشجویان زن و مرد مشترک است و بخشی از آن

انشذجو ها ویرۀ دختران د ها روبرو هستند؛ اما برخی دیگر از این چالش ها پیش با آن ایران از دهه
ها و مشذکالتی کذه میذان زنذان و مذردان  هستند. در هر صورت باید توجه کرد که حتی دشواری

اند، در زمینۀ تاریخی و اجتمذاعی کنذونی و در بطذن مناسذبات جنسذیتی موجذود، بذرای  مشترک
ای از مسئلۀ جنسذیت  ها وجه تازه  گیرند و گاه ابعاد آن دختران دانشجو شکل و شمایل دیگری می

 کنند. های کشور یادآوری می ر دانشگاهرا د
های  دانشگاه کشذور: دانشذگاه 4در این پروهش بر آنیم تا با تکیه بر نتایج پروهشی کیفی در 

بذه دو پرسذش زیذر  1335مازندران، اراک، بوعلی سینای همدان و سیستان و بلوچستان در سال 
 پاسخ دهیم: 

 هایی مواجه هستند؟  ب.دختران دانشجو در زندگی دانشجویی با چه آسی1
 ها تاثیر دارند؟ چه عواملی بر ایجاد یا تشدید این آسیب

روش
هذای مختلذف روش کیفذی بذرای دسذتیابی بذه از میان تکنیذکدر این پروهش کیفی است. 

انتخاب شده است. جامعذۀ نمونذه ایذن پذروهش  2اطالعات مورد نیاز، مصاحبه متمرکز گروهي
های شذمالی،  گیری کیفی، ابتدا از هر یذک از اسذتانبرای نمونه های دولتی است و تمام دانشگاه

                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس،  پروهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم.  1
2   . Focus Group Discussion/FGD 
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مرکزی، شرقی و غربی یک دانشگاه انتخاب شد. دو نوع مصاحبه متمرکز گروهی برای هذر یذک 
ها اجرا شد:  مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلذی. در مجمذوع در هذر چهذار  از این دانشگاه

روهی بین دو تا چهار نفذره برگذزار شذد کذه زمذان دانشگاه، یازده فوکوس گروپ و سه مصاحبۀ گ
 است.   ها بین دو تا سه ساعت بودههریک از مصاحبه

یافتههاونتیجهگیری
های متعددی زندگی دانشجویی دختذران را تهدیذد  دهد که آسیب نتایج پروهش ما نشان می

هاست که  دانشگاه کند: یکی از این آسیب ها از نگاه دختران دانشجو فضای رخوت حاکم بر می
زند. یکی از دالیل این رخذوت، نبذود فضذای شذادی و نشذاط در  های دیگری دامن می به آسیب

هذایی بذرای ایجذاد نشذاط در فضذای  باور برخذی از دانشذجویان، تالش دانشگاه است. گرچه به
 رسد نیروهای مخالف با فضای انجمنی و نشذاط در دانشذگاه، نظر می دانشگاه صورت گرفته، به

ها دارند. نتایج این پروهش نشذان مذی دهذد کذه نبذود  باال را در برخی از دانشگاه همچنان دست
خصوص در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی، بیشتر قابل مالحظذه  فضای شادی و نشاط به

گویند؛ از دلمردگی و غمذی کذه  است؛ دختران از شیوع افسردگی در میان دانشجویان سخن می
هایی که به بیان دانشجویان از ضذعف زنذدگی سرشذار و  رگرفته؛ از گسترش آسیبدانشگاه را درب

 شود. بانشاط دانشجویی ناشی می
نظر  ها از نگذاه دختذران دانشجوسذت: بذه نداشتن امینت ذهنی و روانی یکی دیگر از آسذیب

لکذه های جدید نیسذت؛ ب تنها فضایی برای تولید ارزش بسیاری از دانشجویان، محی  دانشگاه نه
خود به یک ضد ارزش بدل شده است. پیامد حاکمیت چنین فضایی در دانشگاه، از بذین رفذتن 

های عظیم فرهنگی است. نداشذتن  امنیت روانی و ذهنی دختران دانشجو و از دست رفتن سرمایه
امنیت ذهنی و روانی در نگاه دانشجویان از یک سو در بسته بودن بازار کار بر آنذان پذا از فذارا 

حصیلی ریشه دارد و از سوی دیگر بر حاکمیت معیارهای دوگانه بر زندگی آنان حکایت دارد. الت
معیارهای دوگانه ای که زندگی دانشجویان را با چالش مواجه می کند. یکذی از ایذن چذالش هذا 
مسئله ازدواج دختران تحصیل کرده به ویره در دوره های تحصیالت تکمیلی است. درمجمذوع، 

ویره دانشذجویان تحصذیالت  ای جذدی اسذت. بذه برای دختذران دانشذجو مسذئله مسئلۀ ازدواج
توجهی از دختذران در مقطذع  تکمیلی از باالرفتن سن ازدواجشذان نگذران هسذتند. بخذش قابذل

کذه در  هایشان در تردید هستند؛ درحالی رفته تحصیالت تکمیلی، گاه میان دستاوردها و از دست
ای حذاکم اسذت کذه معیارهذای ازدواج را بذرای  اردهای دوگانهمیان دانشجویان، همچنان استاند

کند؛ مثاًل همچنان زیبذایی همسذر، معیذار بسذیار  های جنسیتی بنا می دختر و پسر بر پایۀ تفاوت
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شود؛ یا اختالف سن زوجین در میذان دانشذجویان  تری در میان پسران دانشجو محسوب می مهم
 نفع مرد پییرفته شده است. عمدتًا به

هذذای جنسذذیتی در دانشذذگاه نگذذران هسذذتند؛ خصوصذذًا در  تذذران دانشذذجو از تذذداوم تبعیهدخ
احوالی که همچنان بر معیارهای اخالقی دوگانه برای دختران و پسذران در فضذای جامعذه و  و اوضاع

هایی پی بذرد کذه   توان به حاکمیت رویکرد های دختران، می شود. از خالل روایت دانشگاه تأکید می
های دختران دانشذجو  دانند. از میان گفته های سنتی می نان را صرفًا سزاوار و شایستۀ نقشهمچنان ز

های فنی، دختذران را صذرفًا  خصوص اساتید رشته توان موارد بسیاری را شاهد آورد که استادان به می
 . حاشیه راندن آنان دارند  دانند و با زبان و رفتارشان سعی در به شایستۀ درخانه ماندن می

ها وجود استانداردهای دو یا چندگانذه، شذرای  سذختی را بذرای  ها و رشته در برخی از دانشگاه 
ها  گیری مهندسی فذراهم سذاخته اسذت. ازسذویی، سذخت های فنی ویره در دانشکده دانشجویان به

دیگر، استانداردهای ضروری بذرای تحصذیل و امنیذت در دانشذگاه وجذود  بسیار باالست و ازسوی
یذا  1گفتۀ یکی از دانشجویان دانشکدۀ فنی، شاید تنهذا  این شرای  فضایی را فراهم کرده که به ندارد.

شان را دارند. دانشجویان از وجذود  درصد از دانشجویان تمایل به ادامۀ تحصیل در دانشگاه فعلی 6
 اسشذن گفتۀ یکی از دانشجویان، مراجعه به روان گویند. به مشکالت جسمی و روحی نیز سخن می

در میان دانشجویان گسترش یافته است؛ حال آنکه پیش از ورود به دانشگاه، دانشجویان عمذدتًا 
پسران مشترک است، در اند. گرچه برخی از مشکالت در میان دختران و  مشکالت روحی نداشته

، های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گوناگون و در بطن مناسباتی که بر تبعیه جنسیتی استوارند زمینه
 .یابند ای می این مشکالت برای دختران، شدت، حدت و کیفیت دیگرگونه

 دختران دانشجو، آسیب های زندگی دانشجویی، رخوت دانشگاه، امنیت ذهنی و روانی کلید واژگان:

 پیامدهایازدواجزودهنگامدختران

زهرا میرزائی
1 

مقدمه
ت متعذددی روبذرو مذی شذوند امذا دختران و پسران هر دو به دلیل ازدواج زودهنگام با مشکال

مشکالت ناشی از ازدواج زود هنگام بذرای زنذان بذیش از مذردان اسذت. مطذابق بذا آخذرین آمذار 
                                                                                                               

 zahramir1985@gmail.com -هزیستی و توانبخشیدانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم ب 1
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 18درصذد و زیذر  3سال در ایذران  11منتشرشده از سوی یونیسف، نرخ ازدواج های ثبت شده زیر 
تعذداد  1311 درصد می باشد. آمار رسمی سازمان ثبت احوال نشذان مذی دهذد در سذال 17سال 
سالگی ازدواج کرده انذد. هذدف نوشذتار حاضذر  10-14زن بین  31041سال و  10زن زیر  134

سذال  18بررسی پیامدهای ازدواج زودهنگام بر زندگی فذردی و اجتمذاعی زنذانی اسذت کذه  زیذر 
 ازدواج کرده اند.

روش
ها و مقاالت مربذوط بذه  این مطالعه به روش تحلیل ثانویه انجام گرفته است. به این منظور داده

 مرور و تحلیل شدند.  1311تا  1381ازدواج زودهنگام و پیامدهای آن از سال های 
یافته ها: ازدواج دختران در سن کودکی پیامدهای متعددی را به دنبال دارد. زنذانی کذه در سذنین 

ش مهمذی از کودکی ازدواج کرده اند با مشکالت سالمتی و بهداشتی بیشتری مواجه می شوند. بخ
این مشکالت ناشی از فرزندآوری زودهنگام آنها و عدم تعهد به تنظیم خانواده مذی باشذد. در عذین 

سذال ازدواج مذی کننذد، خشذونت خذانگی  18حال این زنان در مقایسه با زنانی که در سنین باالی 
سال بذاردار  11 بیشتری را تجربه می نمایند. از سوی دیگر خطر مرگ و میر مادرانی که در سنین زیر

ساله می باشد و مسمومیت بارداری در میذان نوجوانذان شذش  10بیشتر از زنان باالی  1می شوند، 
درصد(. عذالوه بذر ایذن بذارداری زودهنگذام  3درصد در مقابل  10برابر بیشتر از زنان بالغ است )

حم را افزایش می دهذد. خطر زایمان زودرس، به دنیا آوردن نوزدان کم وزن و ابتال به سرطان دهانه ر
سذال نیذز  14سال و حتذی در سذنین زیذر  18در کنار ازدواج زودهنگام، پدیده طالق در سنین زیر 

سذالگی عذالوه بذر تجربذه ازدواج بذا تجربذه  18مشاهده می شود. به این معنا که یک فرد تا قبل از 
ین زیذر کذودکی ازدواج دشوار طالق نیز مواجه می شود. تحصیالت و نرخ اشتغال زنانی که در سذن

 سال ازدواج کردند.  18می کنند، پایین تر از زنانی است که در سنین باالی 
بحث

ازدواج زنان در سن پایین نه تنهذا عذوارض و پیامذدهایی بذرای خذود و کودکانشذان دارد، بلکذه 
رد. عواقب و پیامدهای منفی در سطح کالن، برای خانواده هذا، اجتماعذات و جوامذع بذه همذراه دا

ازدواج کودک عروسان با تحصیالت پایین تر و کاهش سطح سواد همراه اسذت کذه بذه نوبذه خذود 
اجتماعی زنذان مذی شذود. از سذوی دیگذر  -منجر به انزوای اجتماعی و کاهش مشارکت اقتصادی

ازدواج کودک عروسان، موجب زنانه شدن فقر، به حاشیه رانده شذدن زنذان و سذیکل معیذوب فقذر 
کودکان، کودکانی در فقر بزرگ می کنند و در یک سذیکل معیذوب -این معنا که مادرخواهد شد به 

 .روند فقر پیش می

 کودک عروس،  ازدواج زودهنگام، زنان  کلید واژه:
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تجربهزیستهزناندرحالبهبوداززندگیدرکمپ

، مرجان کیانی0زاده حسین یحیی
2 

 
 بذود از زنذدگی در کم (انجذام گرفذت.پروهش حاضر با هدف فهم )تجارب زنان در حذال به

روش پروهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. با توجه به کیفی بودن این پروهش، 
از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای نمونه مورد نظر پروهش با در نظر گیذری مذالک 

جمذع آوری اطالعذات از نفر از زنان در کم  مصاحبه به عمل آمد. جهذت  25اشباع نظری با 
مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در نهایت با استفاده از شیوه تحلیل موضوعی یذا 
تماتیک داده های گردآوری شده براساس سذواالت و اهذداف تحقیذق، مقولذه بنذدی شذده و در 

نذام )دنیذای ارتباط با هم مورد تفسیر قرار گرفت. یافته هذای ایذن پذروهش در محذور اصذلی بذا 
جدیدی به نام کم ( به بیان تجارب و احساسات زنان در محی  کم  می پردازد. این مضمون 

خرده مضمون با عناوین جدال پاکی و مصذرف، روشذنایی امیذدبخش، پیگیذری  5اصلی شامل 
کمذ  فرصت های بازمانده، درگیر در احساسات متناقه، رسیدن به خودشناسذی مذی باشذد. 

و احساسات مختلفی را بر می انگیزد. آنها ممکن اسذت در کمذ  در جذدال  برای زنان تجارب
بین پاکی و مصرف قذرار گیرنذد زمذانی کذه محذی  کمذ  نامناسذب باشذد، مسذئوالن توانذایی 
مسئولیت سنگین خود را نداشته باشند و کم  به محیطی تبدیل می شود برای آموزه های منفذی 

کن است بسیاری از افراد آن را تجربه نکرده باشند، و یا و معرفی انواع مواد مخدر جدیدی که مم
کم  محیطذی اسذت محیطی می شود که فرد را درگیر در احساسات متناقه می کند. در واقع 

که فرد با هدف بهبودی در آن پا می نهذد. در بذین مشذارکت کننذدگان برخذی از آنهذا در چرخذه 
ن می دهذد قسذمتی از برنامذه درمذان معیذوب تکراری ترک و لغزش دوباره گرفتار بودند این نشا

 است. در بسیاری از کم  ها نقش مددکار اجتماعی و حضور آن احساس نمی شود.
 مصرف مواد مخدر، زنان در حال ترک، کم ، تجربه زیسته کلید واژگان:

                                                                                                               

 . دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی  1
  m.kiany33@yahoo.com     . کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی 2
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 مشهد شهر گردهای زباله اجتماعی موقعیت بررسی

قاسمی ضاعلیر
1 

 
  مقدمه

 سذال ودرچنذد نذدارد درکشذورما زیذادی سذابقه کذه اسذت ای پدیذده گردی زباله
 در کذه ای زننذده ی چهذره خاطر به هم آن کرده، جلب خود به را اخیرنظرپروهشگران

 مبلمذان ونذاموزونی تخریب موجب بهداشتی مشکالت بر آورده،عالوه بوجود شهرها
با کیفی تحقیق روش با مقاله این. است شده شهری  گذردی زبالذه مسذیر از اسذتفاده و

 گذردی زبالذه هذای وریشذه علذل جسذتجوی بذه )پشتی ،کیسه ،کیفتکی دزدی زباله(
 . است پرداخته 1336 سال در مشهد شهر در گردها زباله اجتماعی وموقعیت

روش
 این از که ، آمده بدست نفر 22 با مصاحبه طریق از مجموع در تحقیق این دادهای

 مواد، بازیافت امر در نفرمسئول ویک زایدات خریدار نفر2 ، مرد گرد زباله نفر 11 نمیا
 نمونذه بررسی این در گیری نمونه روش. است آمده بدست مشهد شهرداری در شاغل
با بوده موردی گیری  هذای وداده تدوین کار مراحل ای زمینه تئوری روش از استفاده و

 پذا روش درایذن. اسذت شذده تحلیذل یومحذور بذاز گذیاری کذد قالب در پروهش
  اند شده تحلیل ونتایج استخراج مقوالت وسفا مفاهیم خام، های داده ازاستخراج

 گیرینتیجه و هایافته
 عوامذل از وروانذی جسذمی هذای ناتوانی مخدر، مواد به اعتیاد مساله دو دهد می نشان نتایج

 ، وجامعذه خذانواده از طذرد امر این نتیجه که.باشد می گردی زباله مسیر به افراد ورود کننده تسهیل
 مرتب  بهم شبکه یک بصورت عوامل این. است شده ...و فروشی تن ، گیری زور ، سرقت ، طالق

 . کنند می عمل فقر از ای زمینه در دیالکتیکی رواب  غالب ودر
                                                                                                               

 asemi@gmailcomبابل اسالمی آزاد دانشگاه ، شناسی جامعه دکتری دانشجوی.  1
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 گرد زباله ،زباله، اجتماعی موقعیت : واژگان کلید

ماعینزاعدرمناطقحاشیهنشینشهربررسیوتبیینبومشناختیاجت
(1921اراک)

 3عباس خسروانی  ،0، حبیب صبوری خسروشاهی 1رضا علی محسنی

 
مقدمه

هدف از انجام این پروهش شناسائی و تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در منذاطق 
مولفه اصلی این محله ها یعنی تذراکم  3حاشیه نشین شهر اراک است.برای این منظور 

یت،ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسائی و تاثیر آنها بر  نزاع مورد جمع
 بررسی قرار گرفت.

روش
در این پروهش بنا بر ماهیت موضوع از روش پیمایش بهره گرفته شده است.بنابراین 
با استفاده از تکنیک های پرسشنامه داده های الزم گردآوری شده اند.روائی پرسشذنامه 

نفذر اسذت کذه بذا روش  381/. برآورد گردید.نمونه آماری 801ی کرونباخ توس  آلفا
 نفذر 16744مرحله ای سهمیه ای،خوشه ای و تصذادفی سذاده از بذین  3نمونه گیری 

 محله حاشیه نشین شهر اراک انتخاب شده اند. 3ساکن در 
هایافته

هذای منذاطق  ا و شاخصهیافته های پروهش کلیه فرضیات را تائید کرد به طوری که بین مولفه ه
حاشیه نشین شهر اراک با نزاع رابطه مستقیم و همبستگی قوی وجود دارد.این پروهش نشان داد کذه 

شذاخ  بذوم شذناختی  3نزاع در محله های حاشیه نشین شهر اراک از سطح باالئی برخوردارند و 
در ایذن پذروهش سذطح  اجتماعی این محله ها نیز زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده اند.به طوری که

                                                                                                               

 مرکزی    تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناس، کتر جامعه. د 1
     (دشت قیام)شرق تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتر جامعه شناس،.  2
 abbas362@gmail.com   (دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی)نویسنده مسئول.  3
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نزاع در محله های حاشیه ای،با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت و تذراکم منذازل مسذکونی رابطذه 
   معنی دار و مستقیمی دارد.

 گیری نتیجه
نتایج تحلیذل رگرسذیون نشذان داد کذه مقذدار ضذریب همبسذتگی چندگانذه مذدل 

اسذت.به عبذارتی مذدل  00111و  00116رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع برابر 
های  وابسته را پیش بینی  رگرسیون می تواند به طور معنا داری و مناسبی تغییرات متغیر

کند.همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد کذه اثذر عوامذل تذراکم جمعیت،نذاهمگونی 
جمعیت و تراکم منازل مسکونی بر روي متغیر وابسته تحقیق معني دار است.به عبارت 

متغیذر مسذتقل باعذث تغییذرات معنذي دار در متغیذر وابسذته  3در سذطوح دیگر تغییر 
بخش بهسازی و نوسازی محله ها  1راهکارهای اجرایی جهت حل مسئله در  گردد. مي

 و تامین مسکن اقشار کم درآمد شهری ارائه شده است.
 حاشیه نشینی،نزاع،تراکم جمعیت،تراکم منازل مسکونی،ناهمگونی جمعیت :کلید واژگان

شهرییپایدارهایغیررسمیبرتوسعهگاهبررسیتأثیرسکونت
 یموردیشهردزفول()مطالعه

 0داریوش رضاپور


مقدمه

گسترش شهرها از منظر فضایی و کالبدی یکی از مشکالت شهرنشذینی در جهذان  
معاصر است؛ زیرا با گیشت زمان و رشد بی رویذه کمذی و کیفذی و ترکیذب نذاموزون 

آورد. رشذد و گسذترش  های ناخوشایندی را پیرامون شهرها به وجود مذی هری، زایدههای ش محدوده
های غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با دیگذر منذاطق جهذان بسذیار  گاه سکونت

ای در  های توسعه نمایان است و با توجه به مشکالت و معضالتی که به همراه دارد به یکی از چالش
های غیذر  گاه این پروهش به دنبال بررسی تأثیر سذکونتدیل شده است. در این راستا این کشورها تب

  ی پایدار شهری است. رسمی بر توسعه
                                                                                                               

 (d.rezapour@gmail.com) دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 1
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 روش
های میدانی و اسنادی و مصاحبه بذا  های مورد نیاز پروهش با استفاده از روش داده

 اند.  آوری شده ساکنان حاشیه نشین شهر دزفول جمع
 هایافته
هذاي  هاي کشاورزي بذه زمین حاشیه نشین شهر دزفول، با تغییر کاربردي زمین قساکنان مناط 

های  مسکوني، به خصوص بعد از انقالب اسذالمي، موجذب سذرعت یذافتن مهذاجرت بذه محلذه
حاشیه نشین شدند، که با توجه به نرخ رشد جمعیت، تراکم جمعیت باال بوده و در نتیجه به کاهش 

ای از  دهذذد کذذه بخذذش عمذذده ه اسذذت. نتذذایج نشذذان میی مسذذکونی منجذذر شذذد سذذطح سذذرانه
های روستائیان به شهر است. حاشذیه  های غیر رسمی در شهر دزفول ناشی از مهاجرت گاه سکونت

ی زندگی خود رضایت باالیی ندارند و نسبت بذه دیگذر سذاکنان شذهر از احسذاس  نشینان از محله
هذای  ی آنذان از اولویت کالبذدی محلذه های تعلق شهروندی کمتری برخوردارند. بهبود زیرساخت

 شان است.  آنان برای بهبود وضعیت
 گیرینتیجه

وساز نامناسب، بیکذاري، اشذتغال کذاذب،  هایی همچون، ساخت ساکنان این مناطق از ویرگی
 گرایي برخوردار هستند. عدم دسترسي به امکانات رفاهي، بهداشتي و آموزشي، و قومیت

های  ی پایذذدار شذذهری، آسذذیب ی غیذذر رسذذمی، توسذذعههذذا سذذکونت گاه کلیدددواژگان:
 اجتماعی، شهر دزفول

هایهایرفاهیافرادفاقداسنادهویتیساکندرسکونتگاهاستراتژی
 غیررسمیشهرمشهد

 2جمال طوسی فر، 0سیدحسین وزیری، 0مجید فوالدیان

مقدمه
اقد بررسی سیاست های رفاهی مورد استفاده توس  افراد ف»موضوع تحقیق حاض

یتی سذذاکن در سذذکونتگاه اسذذت. منظذذور از « های غیررسذذمی شذذهر مشذذهد سذذند هذذو
                                                                                                               

 fouladiyan@ut.ac.irدکتر جامعه شناس، دانشگاه فردوسی مشهد  1
 کارشناس ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی. 2
 رشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیکا. 3

mailto:fouladiyan@ut.ac.ir


 010    هایشهريوسکونتگاهيآسیب

 
 

هایی است که افراد فاقد سند  ها و انتخاب های رفاهی در این تحقیق، فعالیت سیاست
یتی جهت بهبود یا پایداری وضعیت رفاهی خود در حوزه های مختلذف رفذاهی از  هو

هداشذت و درمذان، تفریحذات، جمله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل و آمذوزش، ب
 دهند. وسایل ارتباطی و تأمین اجتماعی انجام می

روش
رویکرد این تحقیق، کیفی بوده و برای دستیابی بذه اهذداف تحقیذق از روش نظریذه 

یتی  23ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا با  زمینه نفذر از افذراد فاقذد سذند هذو
د انجام شد و پا از حصول اطمینان از رسیدن به مصاحبه نیمه عمیق و نیمه ساختارمن

 حد اشباع نظری به مرحله کدگیاری و تحلیل نهایي و نگارش رسیدیم.
هایافته

ها در دو بخش شامل مشکالت و محرومیت های افراد  های حاصل از مصاحبه یافته
یتی و سیاست های رفاهی اتخاذشده توس  آنها ارائه گردیده است. تح لیل فاقد سند هو

یتی  نتایج تحقیق بیانگر آن است که مشذکالت و محرومیت هذای افذراد فاقذد سذند هذو
هایی که جامعه برای اعضذای  توانایی کم آنها در استفاده از فرصت»شود در خالصه می

شانا کذم تحصذیل و ازدواج رسذمی، عذدم « دارای مدرک شناسایی فراهم کرده است.
امعذه، عذدم پایذداری در اشذتغال و روی برخورداری از تسهیالت و خدمات رفذاهی ج

هذا و مشذکالت موجذود در  آوردن به مشاغل کم درآمد و یذدی از مهمتذرین محرومیت
یتی است.  زندگی افراد فاقد سند هو

گیرینتیجه
یتی با توجه بذه شذرای  موقعیذت سذاختاری خذود و جهذت حذل  افراد فاقد سند هو

انذد. ایذن افذراد  ی را تشذکیل دادههای خود، اجتماع شبه اشذتراک مشکالت و محرومیت
اند شذرایطی را در ایذن اجتمذاع بذه وجذود آورنذد تذا مشذکالت خذود را حذل و  توانسته

های مختلف ، جهت بهبود وضعیت رفاهی خود  های رفاهی متنوعی را در حوزه سیاست
 کار گیرند. به

یتی، نظریذه زمینذه کلیدواژگان: رفذاهی،  ای، حذوزه سیاست رفاهی، افراد فاقد سند هذو
 اجتماع شبه اشتراکی.
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نشینیکالنشهرهایایرانایوتداومیمؤثردرحاشیهبازشناسیعواملزمینه

 0، داود فاطمی0شالی رضا صفری

مقدمه
ترین مسذائل و  شمول و اپیدمیک، از پیچیده ی چالشی جهان مثابه نشینی به حاشیه

وصًا در کشذورهای شهرها خص معضالت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کالن
 های متعذددی  شود که بذا خذود آسذیب در حال توسعه )از جمله در ایران( قلمداد می

 نشذین در میلیذون نفذر حاشیه 11همراه دارد. بذا توجذه بذه منذابع موجذود حذدود  را به
ای و  کشور وجذود دارد. لذیا، پذروهش حاضذر، بذا هذدف بازشناسذی عوامذل زمینذه 

های ناشذی از آن انجذام  کالنشهرها و پیامدها و آسیب  نشینی تداومی مؤثر در حاشیه
 .گرفته است

روش
باشد؛ بدین منظور، در ابتدا به  مطالعه حاضر از نوع مطالعات اسنادی و میدانی می 

نشینی  ای و تداومی مؤثر در حاشیه مرور منابع نظری و تجربی در خصوص عوامل زمینه
نشینی در کالنشذهر  میدانی به بررسی حاشیه و دسته بندی آنها پرداخته شد، در مطالعه

ای عمیذق بذا محورهذای  اهواز به صورت خاص اقدام گردید. لذیا از تکنیذک مصذاحبه
ی  نفر از خبرگان و متخصصین و مطلعین حوزه 27مشخ  و تا حصول اشباع نظری، با 

راجعذه برفی به عنوان جامعه آماری مورد مطالعذه م گلوله شهر اهواز به شیوه شهری کالن
 گردید.
هایافته

دهد که  عدم وجود یا کمبود امکانات مناسذب و فقذر در  ها نشان می مهمترین یافته
های ناکارآمذد  روستاها، جنگ ایران و عراق و تشدید مهاجرت به کالنشهرها و سیاست

ی  ای؛ نبود برنامه ترین عوامل ایجادی و زمینه عنوان مهم برای رشد و آبادانی روستاها به
 گرایانه از سوی نهادهای رسمی، گسترش بیکاری در روسذتاها و شذهرهای قیق و واقعد

 
                                                                                                               

 reza_safaryshali@yahoo.comشناس، دانشگاه خوارزمی  دکتر جامعه . 1
 گیاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی دکتری سیاست . دانشجوی2
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گاهی و عدم نگاه تخصصذی در مسذئولین نهادهذا و سذازمان  های رسذمی  کوچک و ناآ
در  ترین عوامل تداومی حاشذیه نشذینی در کالنشذهرهای ایذران) خصوصذاً  عنوان مهم به

 اهواز( است. 
گیرینتیجه

عنوان یک واقعیت اجتماعی تحمیل شذده بذر کالنشذهرها، دارای نشینی به  حاشیه
شذناختی )شذامل احسذاس  . پیامذدهای روان1پیامدهای مختلفی است که از جمله: 

پذییری عصذبی و زودتحریکذی  عدالتی، احسذاس محرومیذت و تحریک تبعیه و بی
ی عمرانذی  کالبدی )شامل عدم هماهنگی بذین بودجذه ذ . پیامدهای شهری2مردم(، 

ای و خذود شذهر،  های حاشذیه های مورد نیاز برای رفع مشکالت محلذه شهر با هزینه
های مذورد نیذاز شذهری در  سازهای غیراستاندارد و عدم ایجاد مکان و افزایش ساخت

امنیتی )شامل افزایش سطح نارضایتی مذردم  ذ . پیامدهای سیاسی3مناطق حاشیه(، 
د محالت به ناکارآمد بذودن اقذدامات از مسئولین و ادارات، انتساب مشکالت موجو

مسئولین و افزایش سطح احساسات منفی نسبت به مسذئولین در بذین مذردم محذالت 
ها و جذرائم  . پیامدهای اجتماعی و فرهنگی )شامل افزایش میزان آسذیب4حاشیه( و 

اجتمذذاعی، افذذزایش فاصذذله و شذذکاف طبقذذاتی در بذذین سذذاکنان منذذاطق مختلذذف 
باشذذد کذذه ایذذن موضذذوع در  گرایی و...( می قذذانون کالنشذذهرها و کذذاهش سذذطح

کالنشهرهای کشور )از جمله در کالنشذهر اهذواز( چذالش جذدی را بوجذود آورده و 
ریزی جذامع و بذا در نظرگذرفتن متغیرهذای مختلذف اجتمذاعی،  نیازمند نوعی برنامه

فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطذی و آمذایش سذرزمین اسذت کذه حذداقل از رشذد 
یه ای بی ن امر و پیدایش سایر آسذیبهای اجتمذاعی متعاقذب آن در آینذده جلذوگیری رو

 شود و یا کاهش یابد.
ای، عوامذذل تذذداومی،  شذذهر اهذذواز، عوامذذل زمینذذه نشذذینی، کالن حاشیه کلیددد واژگددان:

 های اجتماعی آسیب
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مسائلزیستمحیطیبهعنوانآسیباجتماعی؛بررسینظریبهشیوهبر
گراییساخت

 0، بیژن زارع0ادهوحید باباز

مقدمه
برساخت گرایی از رویکرد های نو پدید می باشد که مسائل اجتماعی را بذر اسذاس 
داعیه های معطوف به مسئله دانستن یک وضعیت در میان گروه های ذینفع بررسی مذی 
کند. با مقایسه مسائل زیست محیطی با آسیب های اجتماعی چنین عنوان می شود کذه 

در جامعه به مثابه آسیب اجتماعی شذناخته نشذده انذد. پرسذش  مسائل زیست محیطی
مقاله حاضر این است که به طور کلی در راه تبدیل نگاه به یک مسئله زیست محیطی به 
یک آسیب اجتماعی چه مراحلی وجود دارد؟ با هدف پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر 

بذه عنذوان آسذیب  به بررسی پیشینه نظری و تجربی برساخت مسذائل زیسذت محیطذی
هذای  اجتماعی پرداخته است و سفا با مقایسه برخی مسائل زیست محیطذی و آسذیب

 اجتماعی یک مدل نظری در این باره ارائه نموده است.
روش
روش مقاله حاضر روش کتابخانه ای و تحلیلی بوده است امذا مباحذث نظذری بذه  

طبوعات بازتاب داشذته دست آمده با شرای  بحران های زیست محیطی کشور که در م
 است مقایسه گردیده است.

هایافته
مراحل و ابعاد طرح یک داعیذه مسذئله زیسذت محیطذی دارای سذه مرحلذه اسذت: 

که شامل کشف مسئله و نامگیاری آن است. مرحله دوم، « جمع آوری»نخست مرحله 
لذه است که شامل جیب توجه به ادعا و مشروع و قانونی کردن آن اسذت. مرح« ارائه»

حمایت گروه های مختلف و اسذتراتری هذای دفذاعی  شاملنام دارد که « رقابت»سوم 
 است.
 

                                                                                                               

 Vahid.babazadeh1990@gmail.com شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران کارشناسی ارشد جامعه. 1

 شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران دکتر جامعه. 2
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نتیجهگیری
در برساخت یک مسئله زیست محیطی از کذار علمذی آغذاز مذی شذود. اثرگذیاری 
گاهی های زیسذت محیطذی و فضذای بذاز و آزاد مذدنی  ادعاهای اولیه نیازمند وجود آ

و ذینفعان آن نیازمند یک فضای مبتنی بذر دانذش،  است. در مراحل بعدی نیز یک ادعا
اعتماد و جامعه مدنی هستند. در بحران های زیست محیطذی ایذران برخذی از مسذائل 
زیست محیطی در سطح یک بحران تعریف نمی شذوند و ذینفمذان در فضذایی عمذدتا 

 سیاسی و نه علمی و مدنی درباره ادعاهای زیست محیطی به رقابت  می پردازند. 
رویکرد برساخت گرایی، مسائل زیست محیطی، آسیب های اجتمذاعی ذ  لید واژگان:ک

 محیطی، ادعاهای بحران های زیست محیطی

زیمل«هاياجتماعيسنخ»متکدي:آزموننظریة-رابطةشهروند

 0پور گتابی کرم حبیب
 
مقدمه

ران و گري در جامعه، مسئلة همواره اکنوِن بسیاري از صاحبنظ شیوع و تعمیق تکدي
اي که مقالة  قرائت است. اما زاویه هاي گوناگوني براي آن قابل کارگزاران است که روایت

متکدي است که -حاضر براي بررسي این موضوع انتخاب کرده، از منظر رابطة شهروند
جورج زیمل تبیین شده است و براساس این « هاي اجتماعي سنخ»در چارچوب نظریة 

 گرایي مورد تحلیل قرار گرفته است.  نظر برساختگري از م نظریه، امر تکدي
روش
هاي کّمي  شناسي اي ترکیبي است که با روش پشتوانة تجربي مقالة حاضر، مطالعه 

( 1ساختاریافته( با طرح همگرا در بین دو گروه  )پیمایش( و کیفي )مصاحبة عمیق نیمه
در شذهر تهذران بذا سذاله  65تذا  15نفر از شهروندان مذرد و زن واقذع در سذنین  677
نفر از  11( 2مند و ساده و  اي، تصادفي نظام اي چندمرحله گیري خوشه هاي نمونه روش

 متکدیان شهر تهران انجام گرفته است. 
                                                                                                               

 karamhabibpour@yahoo.comمی شناس، دانشگاه خوارز دکتر جامعه.  1
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هایافته
ها نشان داد که از حیث کمک شهروندان به متکدیان، چهار سنخ از شهروندان  یافته

کنندة خنثذي و  دة معمولي، دستگیريکنن کنندة قهار، دستگیري تهراني شامل دستگیري
اند که اکثریذت نسذبي شذهروندان جذزو  شناسایي کننده قابل تفاوت، و غیردستگیري بي

کنندة معمولي هستند. همچنین، نگرش و گرایش به کمک به متکدیان در بین  دستگیري
حدود یک پنجم شهروندان باالست و حدود یک پنجم نیز در قبال کمک بذه متکذدیان 

کنند. در مقابل، متکدیان نیز کمک شهروندان را یک حق دانسته و  تکلیف مي احساس
اعتقاد داشتند مردمي که پولدارند و از تمکن مالي برخوردارند، بایستي به آنهذا کمذک 

کننذد و هذم از اجذر  کردن به آنها، هم کمک مذالي مي کنند. در حقیقت، مردم با کمک
 شوند.  ُاخروي و ثواب آن برخوردار مي

گیرینتیجه
ها حاکي از آنند که علیرغم این جریذان کلذي نگذرش منفذي و عذدم احسذاس  یافته

تکلیف شهروندان به متکدیان، رویکرد بخشي از شهروندان تهرانذي و حتذي متکذدیان 
کردن را یذک تکلیذف انسذاني و  گرایانه است و کمک گري، تکلیف نسبت به امر تکدي

نند. بالنتیجه، این احساس تکلیذف در قبذال امذر دا میهبي و در نتیجه امري واجب مي
شناسد و با برساخت آن  گري، آن را به عنوان یك منزلت اجتماعي به رسمیت مي تکدي

 زند.  به عنوان یک سنخ اجتماعي، به پایداري آن در جامعه دامن مي
 تکدي، شهروند، متکدي، سنخ اجتماعي، برساخت اجتماعي کلید واژگان:

 فروشیفروشیازموضعفرودست؛روایتدستفهمسیاستدست

 0علی شمسی ،0مراد عناصری علی


مقدمه
نگاری از پایین، فهم  کنم برای یک بار هم که شده، به تاریخ در این مقاله تالش می

، «علذی شمسذی»فروشی از موضع فرودسذت بفذردازم. تذاریخ زنذدگی  سیاست دست
                                                                                                               

  alimorad.anaseri@yahoo.comشناسی، دانشگاه خوارزمی  دانشجوی دکتری جامعه.  1
 اه خوارزمی،شناسی، دانشگ دانشجوی دکتری جامعه . 2
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گیاران و نهادهای  دانشگاه، سیاستعصر تهران را پیش چشم  فروش چهارراه ولی دست
شذونده یذا  حکمرانی شهری گیاشته و از تقالی یذک فرودسذت زیذر فشذارهای نامرئی

گیری،  سره در غیاب او در نظام تصمیم ای که یک گیاری شهری ی سیاست شونده توجیه
یسیم. روایت دست شوند، از زندگی او با شغلش می بر تن او حک می فروشذی، ایذن  نو

از منظر یک مدیر شهری با لباسی که خذاکی نشذده، یذا نذه از دیذد یذک انسذان بار نه 
کادمیک یا مامور امنیت، از زبان تن واقعی ای که برای سیرشدن، صورتش زیر سذیلی  آ

اش، ایسذتاده و جذان  ی زنذدگی کننذده هذای ناممکن ی عقالنیت سرخ شده و علیه همه
رگذذون از شذذکل مقاومذذت یذذک کنذذد. از خذذالل ایذذن روایذذت، فهمذذی واقعذذی و دیگ می

آیذد. ایذن  فروش، از ریخت یک زندگی حقیقی در این جا و اکنون بذه دسذت می دست
هذای  دهی، و روایت ی سذامان خورده شود به خروجی طرح شکسذت روایت افزوده می

فروشی را به مثابه  دانشگاه، مدیران شهری و نیروهای اجرایی ذ امنیتی که همواره دست
اند، تذا آن جذا کذه بذرای نمونذه، بذر طبذق آخذرین  بلماتیزه کردهیک معضل شهری پرو

گردی بذرای کارفرمذای  ، گسذترش زبالذه1336دستورالعمل صادر شده در اول بهمذن 
های شهری، به طور سیستماتیک به عنوان  آوری بازیافت از زباله خدمات شهری و جمع
کذاری امنیتذی و  یمانشود. این مقاله نقدی است بذر نهادهذای پ جایگزین آن اعالم می

ای که پاسدار منافع فرادستان است، و  رانی شهری، و اقتصادسیاسی های حکم سیاست
 کنند.      چنین نظام دانشی که فهم مساله را ناممکن می هم

چارچوبمفهومی
دهنده بذه روایذت، از مذارکا )فرودسذتی/  مفاهیم نظری کدگیاری کننده و سذامان

ی طرد(، هاروی )حکمرانی شهری(، و گرامشی گرفته شده ها فرادستی(، فوکو )سیاست
ی علذی شمسذی  است. این ها همنشین مفذاهیم برداشذت شذده از میذدان و برسذاخته

 شوند.    می
روش

کذذردی پدیدارشذذناختی، از روش  در چهذذارچوب یذذک کذذنش اتنوگرافیذذک، بذذا روی
ه گرفته شده است تا ی عمیق و پیاپی در/ بیرون میدان بهر ی مشارکتی و مصاحبه مشاهده

 روایت علی شمسی از شغلش گفته شود.
نگاری از پایین، حکمرانی شهری، فرودست، سیاست  فروشی، تاریخ دست کلیدواژگان:

 زندگی، علی شمسی
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ایدربرقرارینظموامنیتهایمشارکتمحلهچالش
  ایشهرکرمانشاه()مطالعهموردیمناطقحاشیه

 0ظ زادهساجده واع  ،0تا حامد بی


مقدمه
جامعه پایدار درگرو امنیت پایدار اسذت کذه خذود مسذتلزم مشذارکت پایذدار بذین  

که  واحدهای متشکله جامعه ازجمله نیروهای دولتی و کنشگران محلی است. ازآنجایی
ثابت شده افزایش میزان جرائم در بسیاری از نقاط جهان ناشی از عدم کذارایی اجذرای 

روز اهمیذت بیشذتری  شهروندان در تأمین امنیذت روزبذه صرف قوانین است، مشارکت
رو اهمیت دارد که جوامع محلی مشکالت منطقه خود را  ویره ازآن یابد. مشارکت به می

شناسذند و در صذورت نقذش داشذتن در تذأمین امنیذت، از آن بهتذر پاسذداری  بهتر می
مطلوب نیست. ای شهرها چندان  حال، سطح مشارکت در مناطق حاشیه کنند. بااین می

ای  در این مقاله هدف آن است که ساختارهایی که مشارکت پایین را در مناطق حاشذیه
 زنند موردبررسی قرار گیرد. شهر کرمانشاه رقم می

روش
گرایی انتقادی سعی شده  روش بررسی در این مطالعه کیفی است و با رویکرد واقع

دهنده مشارکت پایین شهروندان  با استفاده از استراتری پا کاوی، ساختارهای تشکیل
در برقراری امنیت در محالت، بررسی شود. به این منظور ضمن انجام مصاحبه گروهی 
متمرکذذز بذذا تعذذدادی از سذذاکنان دو محلذذه جعفرآبذذاد و کذذولی آبذذاد، در یذذک فراینذذد 

ها با محی  کذنش  شده، ارتباط یافته وبرگشت و بازبینی مجدد اطالعات گردآوری رفت
های هریک، دالیل اصلی مشذارکت پذایین  و پلیا، ماهیت جایگاه و انگیزه شهروندان

 .ای اسذذت گیری، هدفمنذذد و از نذذوع زنجیذذره شذذهروندان جسذذتجو شذذد. روش نمونذذه
های متمرکز به اشذباع رسذید.  ها در گروه گیری تا زمانی ادامه یافت که جمع داده نمونه

دختران و پسران بذه تفکیذک در دو گروه متمرکز با مشارکت زنان، مردان،  1درمجموع 
محله تشکیل شد. روایی نتایج توس  مسذئوالن انتظذامی دو منطقذه مذورد تأییذد قذرار 

 گرفت.
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هایافته
نتایج پروهش نشان داد که مشارکت ازنظر شهروندان به معنی اطالع دادن به پلیا  

کت ازنظذر آنکه مشذار در خصوص جرائم به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع است، حال
پلیا به معنی در اختیار گیاشتن اطالعات پیشگیرانه است. دو گروه از موانع بذر سذر 

یذت -1مشارکت شهروندان وجود دارد:  ترس از عواقب مشارکت، به خاطر لو رفتن هو
پوشذی و  عدم بازخورد مناسب از سوی پلذیا، ضذعف، چشم-2کاران  آنان نزد خالف

 کاران.  مماشات پلیا با خالف
گیریجهنتی

قذدری  ای به حجم و سطح خشونت رفتارهای برهم زننده امنیت در مناطق حاشذیه 
است که درگیر شدن با آن در توان پلیا نیست. از سوی دیگر، بازداشت همه مظنونان 
حتی باوجود مستندات کافی با امکانات و مصالح امنیتی همخوانی ندارد که ایذن امذر 

کند. اطالعات پیشذگیرانه  کاران القاء می با خالف پوشی و حتی همراهی پلیا را چشم
تواند این ضعف را جبران کند، اما مشذارکت شذهروندان در ایذن خصذوص نیذز بذا  می

 شده است.  مشکالتی همراه است که در متن مقاله به آن پرداخته
 نشینی، پلیا، کرمانشاه مشارکت، نظم و امنیت، حاشیه کلید واژگان:

هایاجتماعیدرمدارسمناطقحاشیهنشین؛بهکاوشیپیرامونآسیب 
 سویتدویننظریهدادهبنیاد

 0حسین ملتفت، 0سجاد بهمنی


مقدمه

تدوین استراتری های مختلف و تجربه دهه ها برنامه ریذزی بذرای نیذل بذه توسذعه 
اگرچه با دستاوردهایی همراه بوده است اما به موازات این رونق ها ، مسائل اجتمذاعی 

وجود آمده اند. کالنشذهرهایی کذه قطذب توسذعه شذدند و شذهرهای کوچذک و  نیز به
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روستاهایی که مهاجران و حاشیه نشینان از آن خارج شده اند، دیگر در تعادل پیشین با 
یکدیگر نیستند. اهواز یکی از کالنشهرهایی اسذت کذه دارای محذالت حاشذیه نشذین 

بسیاری امکانات موجود در فضای متعددی در اطراف خود است. حاشیه نشینانی که از 
شهری محروم اند و آسیب های اجتماعی متعددی را تجربه می کنند. معمذوال در ایذن 
مناطق بعد خانوار باالتر از سایر مناطق شهری است و بطذور بذالقوه  جمعیذت دانذش 

 آموزای بیشتری نیز باید وجود داشته باشد.
روش

بنیاد سعی در فهم تجذارب فرهنگیذانی را این پروهش با بکارگیری روش نظریه داده 
دارد که در مدارس این مناطق تدریا کرده اند و هذدف کذاوش پیرامذون آسذیب هذای 
اجتماعی متداول میان دانش آموزان در این مناطق است. محالت مورد بررسی شذامل 

هذزار 177زرگان، منبع آب، سیاحی و عین دو در اطراف شهر اهواز بوده اند که بالغ بر 
مدرسه متوسذطه  2مدرسه ابتدایی،  1مدرسه مورد بررسی شامل  5نفر جمعیت دارند. 

 دبیرستان متوسطه دوم هستند که دو مورد دخترانه و سه مورد پسرانه هستند.  2اول و 
هایافته

نشان داده است که فقدان بضاعت مالی، ضرورت کار و فعالیذت اقتصذادی دانذش 
پاره گروه های بزهکار در محالت، دانش ناکذافی و  آموزان جهت تامین مخارج، وجود

پایگاه اجتماعی اقتصادی نامطلوب اولیا و سرپرست خانوار زمینذه سذاز شذکل گیذری 
 بسیاری از آسیب های اجتماعی در این مناطق شده است.

گیرینتیجه
نشین اهواز، بذا  های پروهش نشان می دهد دانش آموزان مناطق حاشیه تحلیل یافته

هذای اقتصذادی  امین بخشی از نیازهای خذانوار از سذنین نوجذوانی در فعالیذتهدف ت
غیررسذذمی مشذذغول مذذی شذذوند و بذذدین ترتیذذب بخشذذی از سذذاعات روز را در چنذذین 

کنند. از سوی دیگر خانواده، با اسذتقبال از مشذارکت فرزنذد در  هایی سفری می محی 
آموزان در کسب و کار می تامین معیشت باعث ایجاد دلگرمی و جدیت در اراده دانش 

شوند. این جدیت در پیگیری وضیت حصیلی دانش آموزان به چشم نمذی خذورد زیذرا 
هذا و  پایگاه اجتماعی اقتصادی ،سرپرسذت خذانوار را قذانع کذرده اسذت کذه ضذرورت

یت ها را بر مبنای نیازهای خود طراحی و بازآفرینی کند نه بر مبنای هنجارها، عرف  اولو
 .و قوانین جامعه

 نشین، اهواز، آسیب اجتماعی، فرهگیان، دانش آموزان،نظریه داده بنیاد حاشیه کلید واژگان:
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 بیخانمانیوعواملموثربرآنباتاکیدبرعواملساختاری

، فاطمه آرمان0سهیال صادقی فسائی
2 

مقدمه
جامعه امروزی هزینه های اجتماعی و اقتصادی بی سابقه ای را بابت معضذل بذی 

با توجه به هزینه های گزاف بی خانمانی در جامعه، تعیذین  ی پرداخت می کند.خانمان
کردن راههای که جامعه بتواند به این گروه کمک کند و همچنین شناسایی عوامل موثر 
بر بذی خانمذانی و سیاسذتگیاری در جهذت پیشذگیری از بذی خانمذان شذدن افذراد و 

 . های در معرض خطر دارای اهمیت می باشد خانواده
روش

براین اساس در این مقاله تالش کردیم که با اسذتفاده از روش مطالعذه کتابخانذه ای و اسذنادی، 
ضمن بررسی عوامل موثر بر بی خانمانی از منظر مطالعات تجربی، بذه بررسذی وضذعیت برخذی 

 عوامل ساختاری همچون مشکل مسکن و بودجه خانوار در ایران بفردازیم. 
هایافته

ی و فردی هر دو بطور بالقوه بر روند رو به رشد بی خانمانی و خروج از آن تذاثیر عوامل ساختار
ای اسذت کذه عوامذل  فعل و انفعال بین عوامل فردی و ساختاری نشان دهنده شذیوهدارند. در واقع، 

بذر اسذاس ساختاری، عوامل فردی که منجر به بی خانمانی میشود را تقویذت و تشذدید مذی کنذد. 
ساالنه تقاضاهای بیشذتر بذه ایذن  میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی و افزایش 6د وجوها،  یافته 

جمع در اثر ازدواجهای جدید و طالق، در حالی که افزایش قیمت مسکن در سذالهای 
اخیر بیشتر از افزایش سطح درامدها بوده است، تامین مسکن اقشار کم درامد را به یکی 

همچنین مطالعه میکور نشان می دهد کذه  ت.از معضالت بازار مسکن تبدیل کرده اس
درصد از تمام خانوارها که مستاجر هستند و در حال حاضر بیش از نیمذی  11بیش از 

 دهند.  از درامد خود را به اجاره اختصاص می
گیرینتیجه

زمانی که بیشتر بودجه یک خانواده حاشیه ای از نظر اقتصادی به مسکن اختصاص 
حران مانند یک بیماری یا بیکاری ناگهانی اغلب خانه خود را از داده می شود، با یک ب

لیا نمذی تذوان بذدون داشذتن شذبکه  خانمان می شوند. دست می دهند و در نتیجه بی
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امنیت اجتماعی که برنامه ها و سیاستهای مربوط به کاهش فقر ارائه می کند، از افراد یا 
گیری کرد یا به عبارت دیگر محافظت خانمان شدن جلو خانواده های فقیر در فرایند بی

ها همه منابع خانوادگی خود را از جمله بستگان، دوستان و والدین خود را  نآکرد. اگر 
 استفاده کنند، در نهایت شبکه امنیت اجتماعی تنها عامل محافظ انها می شود. 

 ه خانوار.خانمانی، عوامل ساختاری، ریسک فاکتورهای فردی، مسکن، بودج بی کلید واژگان:

نشینانشمالومطالعهرابطهسرمایهفرهنگی،اقتصادیواجتماعیحاشیه
 جنوبکالنشهرتبریز

 3، ابراهیم اکبری2، نگار چایچی تبریزی1محمدباقر علیزاده اقدم
 
مقدمه

شهر تبریز به دلیل صنعتی بودن و ارائه وظایف عمده خدماتی چون آموزش و درمان 
آید. با توجه به  ترین شهرهای مهاجر پییر کشور به حساب می و نظایر آن، یکی از مهم

درصذد جمعیذت ایذن شذهر را  11نشینان تبریذز حذدود  ها، جمعیت حاشیه سرشماری
سمت شهر پراکنده اند  4نشینان شهر تبریز در  دهند. با توجه به اینکه حاشیه تشکیل می

ق میسذر نبذود، مقایسذه و امکان مطالعه تمام مناطق به دلیذل گسذتردگی در ایذن تحقیذ
نشینان دو منطقه شمال و جنوب به عنوان محدوده مورد مطالعه درنظر گرفته شد.  حاشیه

 –بر همین اسذاس، در مطالعذه حاضذر، تعیذین رابطذه بذین انذواع سذرمایه ) اجتمذاعی 
نشینان جنوب و شمال تبریز به عنذوان  فرهنگی( و بیگانگی اجتماعی حاشیه -اقتصادی

 نظر گفته شد که با استفاده از روش پیمایش اجرا گردید.  هدف تحقیق در
روش

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جمعیت حاشیه نشینان شمال و جنوب تبریز بذوده 
نفذر از  100است که با توجذه بذه نسذبت جمعیذت حاشذیه نشذینان دو منطقذه تعذداد 

وان حجم نمونذه در نفر از حاشیه نشینان جنوب تبریز به عن 100نشینان شمال و  حاشیه
                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه تبریز   .1
یسنده مسئول2  negar.chaichi@gmail.com  ). دانشجوی پروهشگری اجتماعی، دانشگاه تبریز)نو
 د اسالمی واحد تبریز. کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزا 3
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نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق بذرای متغیذر سذرمایه فرهنگذی و متغیذر 
هذای اسذتاندارد و جهذت سذنجش متغیرهذای سذرمایه  بیگانگی اجتماعی از پرسشنامه

های محقق ساخته باستفاده گردید که پا از  اجتماعی و سرمایه اقتصادی از پرسشنامه
ایی هر کدام نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قذرار تایید اعتبار، پای

 مورد تایید قرار گرفت.  0/7گرفت و با ضریب آلفای باالتر از 
هایافته

بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، بین میزان سرمایه اجتماعی و بیگانگی اجتمذاعی 
ی بذه دسذت آمذد. همچنذین نشینان جنوب و شمال تبریز، رابطه معنذادار و منفذ حاشیه
 های تحقیق از میانگین بیگانگی اجتماعی باالیی برخوردار بودند. نمونه
گیرینتیجه

با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، الزم است نسبت بذه بهبذود وضذعیت اعتمذاد 
مذورد اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی حاشیه نشینان کالنشهرها به ویره جامعذه 

بررسی اقدامات اساسی صورت گیرد تا بتوان بذا بهبذود وضذعیت سذرمایه اجتمذاعی و ابعذاد آن از 
 بیگانگی اجتماعی حاشیه نشینان تا حد زیادی پیشگیری نمود.

بیگانگی اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی،  کلید واژگان:
 نشینان حاشیه

نیتاجتماعیشهروندانتأثیرفضاهایشهریبرام
 کالنشهرتهران(11دفاعشهریمنطقه)مطالعهموردیفضاهایبی

 0، سید فهیم ایراندوست0سینا احمدی


مقدمه

های  گسترش و توسعه شتابان شهرنشینی و توزیع نامتعذادل در دوره جدیذد، آسذیب
های اجتماعی  شهرها بدنبال داشته است. این آسیب ویره در کالن اجتماعی بسیاری را به

                                                                                                               

 sinaahmadi25@gmail.com  . دانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. نویسنده مسؤل1
  .ایران، تهران، ایران پزشکی علوم هدانشگا، ، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش دکتری . دانشجوی2
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باعث کاهش احساس امنیت اجتماعی شده است. زیرا شهرها و فضاهای مختلذف آن 
ها و رفتارهای ساکنان آن هسذتند و کیفیذت ایذن فضذاها وابسذتگی ظرفی برای فعالیت

ها و الگوهای رفتاری شهروندان دارد. از طرف دیگر، به دلیذل شدیدی به نحوه فعالیت
هذای اجتمذاعی و فرهنگذی و اقتصذادی، احسذاس اوتتفاوت فضاهای شهری و نیز تف

خذورد. طراحذی نامناسذب امنیت متفاوتی در فضاهای شهری مختلذف بذه چشذم مذی
فضاهای شهری و ساختار کالبدی خاص این فضاها باعث شذده اسذت کذه بعضذی از 

هذا فضاها مکانهای جرم خیزتری باشند و بذه همذین خذاطر شذهروندان در ایذن مکذان
متری دارند. فضاي شهري در دو بعد فیزیکی و اجتماعي، به مکانهاي احساس امنیت ک

 وقذوع محذل کذه شودمي ها و میادین اطالق ها، چهارراه ها، پارك عمومي مانند خیابان
 آلذوده و خیذزجذرم فضذاهاي عنوان به و است اجتماعي زیادي هاي کنشها و خشونت

 شوند.شناخته می
روش
های کم عرض از مناطق دارای بافت فرسوده با کوچه تهران به عنوان یکی 11 منطقه 

ها، دارای فضاهای بی دفاع فراوانی است که می توان از آنها بذه عنذوان بستو انبوه بن
فضاهای دارای پتانسیل جرم نام برد که باعث کاهش احساس امنیت شهروندان در این 

یمایش( و با استفاده منطقه شده است. به همین خاطر در تحقیق حاضر با روش کمی )پ
نامه به بررسی احساس امنیت با توجه به ابعذاد  نفری از طریق پرسش 110ای  از نمونه

 دفاع این منطقه پرداختیم. آن در فضاهای بی
گیریهاونتیجهیافته

نتایج حاکی از پایین بودن ابعاد احساس امنیت در این منطقه بود. نتایج نشذان داد 
تر از متذأهلین  تر از مردان و در بین افراد مجرد پذایین نان پاییناحساس امنیت در بین ز

کردند  چنین، بیشترین آسیب اجتماعی که مردم در قبال آن احساس ناامنی می است. هم
 33درصذذد(، و افذذراد معتذذاد خیابذذانی ) 41درصذذد(، مزاحمذذت خیابذذانی ) 16دزدی )

 درصد( بود. 
 منیت، جرم، فضاهای شهریهای اجتماعی، احساس ا آسیب ید واژگان:لک
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هاوپیامدهاکیدبرعلتأنشینیباتیحاشیهگیریپدیدهمطالعهشکل
)مطالعهیموردی:محلهدیزجوخضردراستانهمدان(

 0، محمد سلیمانی0سمیه سلیمانی

 
مقدمه

شد رسرعت ، حاضرل حادر ست. ي اندگي شهرش زگسترل حادر به سرعت ن جها
نیذذز ان يردر است. اتوسعه يافته ي هاركشواز  شتريب، عهذذذتوسل اذذذحي در اهروذذكشدر  نييشهرنش

ت معضالو ائل ذذمسن، تاباذذد شذذشرن ذذيده و اوذذباه رذذهمن تاباذشو سريع با روندی  شهرنشیني
است. مطالعه حاضذر بذا شته ل داست بدنباهمدان( اشهر ه )بويران يررگ ابزي شهرهااي بردي ياز

نشذینی از نگذاه مذردم حاشذیه ینی به مطالعه دالیل و پیامدهای حاشیهنشتر حاشیه هدف فهم عیمق
نشین دو محله دیزج و خضر در استان همدان، انجام شده اسذت و همچنذین شذرای ، تعذامالت و 
پیامدهای تاثیرگیار در حاشیه نشینی در ایذن دو محلذه فهمیذده شذود. روش: روش مذورد اسذتفاده 

ها بذا اسذتفاده از تکنیذک ای استفاده شده است. دادهظریة زمینهکیفی است و در فرایند پروهش از ن
نفذر  33گیری نظری و با معیار اشباع نظذری،اند. براساس روش نمونهگردآوری شده مصاحبه عمیق

 کردند.در مطالعه شرکت 
هایافته
لذی، ای، شذرای  ع مقولة عمده و با محوریت شرای  زمینه 11های حاصل از مطالعه ذیل یافته 

ت اقتصذادی، مکانااضعف ، تعامل و پیامذدها دسذته بنذدی شذدند کذه عبارتنذد از:  شرای  مداخله
یا و فتن ربین ي در همذذدان، از ندگی شهرز مختلفي ها بهذجاد جوت اجتمذذاعی، ومکانااضعف 

، جتماعیایم اجرری هذا و یش ناهنجاافزنشینی، ا حاشیه ، رواجستاهارومدیریت فعلی ي مدر آناکا
فتن ربین و از یی اگرم بینش قورض، رواج معاهنذذذگ هذذذذاي فرده شاعه خرذب، امشاغل کا رواج

ممنوعه وده محددرمسکونی غیر قانونی ي بخش هاو شهر ی  یهروبی ش گستر، تجانا فرهنگی
   ي.شهر

گیرینتیجه
، اجتمذاعی ، نشینی برآمده از شذرای  اقتصذادیحاشیه»مقولة هسته نیز این است: 

این مقوله سایر «. رشد حاشیه نشینیبهنظام کنترلی و مدیریتی و روند رو نبود ،فرهنگی
                                                                                                               

 Soleymani89@yahoo.com .اجتماعی، دانشگاه خوارزمی. تهرانارشد پروهشگری علوم . کارشناس1
  .. کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران 2
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ای تحقیق، در قالذب مذدل پذارادایمی شذامل گیرد. نظریة زمینهها را نیز دربر میمقوله
گر، تعامل و ای، شرای  مداخلهشش بعد شرای  عّلی، پدیدة مورد مطالعه، شرای  زمینه

      پیامدها بیان شده است. 
 ایزمینه  هنشینی، محله دیزج، محله خضر، روش کیفی، نظری حاشیه لیدواژگان:ک

هایسنجشوبررسیعواملموثربرپایداریاجتماعیدرسکونتگاه
غیررسمیکاشان

)موردمطالعه:کویمفتحومحلهکارگر(

 0،  مریم پاکار0محمد جواد سامانی نژاد


مقدمه

و لزوم توجه به تمام ابعاد آن مسئله سکونتگاه های با مطرح شدن توسعه پایدار شهری 
غیررسمی وارد مرحله جدید شده است و محققان علوم انسانی با دیدی کلی و نگاهی 
جغرافیایی پدیده اسکان غیررسمی در شهرها را مورد مطالعه قذرار مذی دهنذد. در ایذن 

ی پیشذرفت در سذایر راستا امروزه ابعاد اجتماعی توسعه به دلیل فراهم سازی زمینه ها
ابعاد توسعه پایدار، اهمیت ویره ای  دارد. بر این اساس، در این پروهش بذه بررسذی و 
سنجش عوامل موثر بر پایداری اجتماعی در بین محذالت کذوی مفذتح و کذارگر شذهر 

 کاشان پرداخته شده است.                  
روش
اسذتفاده از روش پیمذایش این پروهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی اسذت و بذا  

سال سذکونتگاه هذای غیررسذمی  11انجام شده است. جامعه آماری را جمعیت باالی 
نفر مورد بررسذی قذرار گرفتنذد.   477محالت میکور تشکیل می دهد که در این میان 

اعتبار تحقیق از نوع صوری و روایی مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید 
 قرار گرفت.

                                                                                                               

 (Samani.javad@yahoo.com) پروهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتیکارشناس ارشد . 1
 هانفکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اص .  2
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هایافته
استفاده از رگرسیون چندمتغیره و ضریب بتا برای شناسایی میذزان اهمیذت هریذک از  

یای نقش مهم شاخ  هذای عذدالت فضذایی) (، 62/7شاخ  های مطالعه شده، گو
( 47/7( و احساس تعلق مکانی)41/7(، بهره وری اقتصادی)54/7سرمایه اجتماعی)

است. تحلیل همبستگی میان عذدالت  در پایداری اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی
یای همبستگی معنادار متغیرها با عدالت فضایی است.   فضایی بادیگر متغیرها، گو

گیرینتیجه
بذدیل شذاخ  عذدالت فضذایی در میذان دیگذر  با توجه به نقش و جایگاه مهم و بذی

های بررسی شده، به نظر می رسد نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری باید بذه  شاخ 
گاهی از نحوه توزیع خذدمات در سذطح محذالت و  یی حرکت کند که با آ سمت و سو

 رضایت شهروندان از نحوه توزیع در جهت ارتقاء سطح پایداری شهر گام بردارد.
 توسذعه پایذدار، پایذداری اجتمذاعی، احسذاس امنیذت، پایذداری شذهری، کلید واژگان:

 کاشان 

رازبرحسبدالیلنشینشهرشیشناسیخانوادههایحاشیهگونه
 مهاجرتبهشهر:یکمطالعهکیفی

 0علی خواجه نژادیان

 
مقدمه

پروهش حاضر به بررسی وضعیت زندگی خانواده های حاشیه نشین در شهر شیراز 
 شناسی آنها بر حسب دالیل مهاجرت به شهر می پردازد. و گونه
روش

اهده و مصاحبه بذا روش تحقیق کیفی می باشد که داده های مورد نیاز از طریق مش
 های حاشیه نشین احصاء شد. خانواده

                                                                                                               

  khajenezhadian@gmail.com  . کارشناس ارشد مشاوره خانواده، قرارگاه مردمی توانمندسازی محله های حاشیه شهر شیراز1
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هایافته
نتایج تحقیق نشان می دهد که پیشرفت اقتصادی و کسب درآمد بیشتر، خشکسالی 
و عدم امکان کسب درآمد در حوزه کشاورزی، کاهش تعلقات اجتماعی خانواده های 

ن انگیذزه هذای روستایی و احساس حقارت از زندگی در روسذتا، از جملذه عمذده تذری
مهاجرت خانواده ها به شهر می باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که می توان ایذن 
خانواده ها را به چهار دسته مهاجر برای کسب درآمذد، مهذاجر بذرای کسذب موقعیذت 

 اجتماعی، مهاجر اجباری و مهاجر کور  تقسیم کرد.
گیرینتیجه

می توانذد کمذک شذایانی بذه متولیذان کنتذرل و  یابی دالیل سکونت در حاشیه های شهر، ریشه
یذابی  های اجتماعی در طراحی برنامه های رشد و تعالی خانواده ها نمایذد کذه ریشذه کاهش آسیب

دالیل مهاجرت، می تواند به عنوان یک موضوع پیشینی در بحث حاشذیه نشذینی مذورد توجذه قذرار 
ی برنامه ها رشد خانواده هذا و پرهیذز از گیرد. گونه شناسی حاضر حرکتی است در راستای دسته بند

 همسان نگری مخاطبین این برنامه ها در حاشیه شهر شیراز.
 شناسی،خانواده اجتماعی،گونه های نشینی،مهاجرت،آسیب حاشیهکلیدواژگان:

شناسیبزهکاریدرمحالتبافتفرسودهوبافتجدیدشهرمطالعهپدیدار
جهرم

 1یاسر بهرامی چگنی ،2اهیم اقاییابر ،0سیامک قزلی، 0سیاوش قزلی


مقدمه
بزهکاری پدیده ای است که برای درک وجودی و عمیذق آن بایذد بذه شذکلی درون 
نگرانه به آن نظر افکند تا تفسیری همدالنه از آن بتوان به دست داد. از ایذن رو، هذدف 
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. تفسیر بزهکاری از دید افرادی است که بزهکار خطاب می شوند و پروهش حاضر فهم
بر این اساس تالش شده است تا با اتخاذ رویکرد تفسیری چگونگی در افتادن به ورطه 
بزهکاری، نحوه سازگاری یا عدم سازگاری افراد با مشکالت ناشی از انگ بزهکذاری، 

 در محالت بافت فرسوده و جدید شهر جهرم، فهم شود.
روش

تکنیذذک  جهذذت دسذذتیابی بذذه اهذذداف تحقیذذق،از روش کیفی)پدیدارشناسذذی( و
کنندگان ایذن  شذده اسذت. مشذارکت  ها استفاده مصاحبه عمیق برای جمع آوری داده

نفذر از نوجوانذان و  14گیذری هدفمنذد از میذان  کارگیری روش نمونذه پروهش، با بذه
وتحلیل اطالعذات  اند انتخاب شده و جهت تجزیه جوانانی که انگ بزهکاری خورده

کذد  100شده اسذت. درهمذین راسذتا تعذداد بندی از روش تماتیک استفاده  و مقوله
 16سذفا بذه  41استخراج گردید و با شناسایی وجوه اشتراک کدها تعداد آن ها بذه 

بندی مقوله های  بندی شد. دسته تم کلی صورت 6عدد کاهش یافت و در نهایت در 
به دست آمده در دو دسته کلی شرای  و زمینه های بزهکاری و پیامدهای بزهکذاری 

 شده است. انجام 
هایافته
آمده از پروهش حاضر  شامل شش مقوله هستند کذه عبارتنذد از:  دست های به افتهی

نابسامانی خانوادگی، عدم ارتباطذات صذمیمی ، عذدم امیذد بذه آینذده، شذرای  کذاری 
نامساعد، بی اعتمادی و طرد اجتماعی افراد کجذرو، تحذت فشذار قذرار دادن خذانواده 

 قربانی. 
یریگنتیجه
عموال افرادی که در بافت فرسوده زندگی می کننذد زمینذه و بسذتر بیشذتری بذرای م

بزهکاری دارند و از لحاظ روانی و فرهنگی استعداد بیشتری جهذت بزهکذاری دارنذد. 
ها توجذه  امید و اعتماد بین فردی و اجتماعی نکات بسیار مهمی هستند که بایذد بذدان

خورنذد را  یشتر از افرادی که انگ بزهکاری میها لزوم حمایت و پشتیبانی ب شود. یافته
 .کند گوشزد می

 بزهکاری، پدیدارشناسی، بافت فرسوده، بافت جدید،شهر جهرم واژگان کلیدی:
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هاوجرایماجتماعیفقرشهریوتوزیعآسیب

 0حسین اکبری


مقدمه

ها و جرایم اجتماعی طی چندین دهذه اخیذر  بررسی تاثیر حوزه اقتصادی در آسیب
توجهات تجربی و نظری فراوانی را بذه خذود جلذب کذرده و در ایذن ارتبذاط تحقیقذات 

های مختلف اقتصادی )ماننذد  مختلفی در دنیا انجام شده که در آنها تاثیر تعیین کننده
ها و جرایم اجتماعی به  بیکاری، توزیع نابرابر منابع، فقر و ...( بر گسترش انواع آسیب

اند. همچنین بررسی نظریات جامعه شناختی  ن قرار گرفتهشیوه های مختلف مورد آزمو
های اجتماعی نیز نشان از تاثیر وضذعیت و شذرای  اقتصذادی در افذزایش بذروز  آسیب
تری از  ها تببین واضذح ها و جرایم اجتماعی دارند. در این بین سه دسته از نظریه آسیب

های  کذه شذامل نظریذهها و جذرایم اجتمذاعی دارنذد  رابطه عوامل اقتصادی بذا آسذیب
باشد. یکذی از متغیرهذای  های فشار می های فرهنگی و نظریه ساختاری فرصتی، نظریه

یره  مهم در بررسی میزان آسیب ها و جرایم اجتماعی سطح درامد و گستره فقر شهری بو
باشد. فقر و عدم تامین نیازهای مادی بر اساس نظریات و تحقیقات  در کالن شهرها می

 دهد. ها  و جرایم اجتماعی افزایش می ن درگیری افراد را در انواع آسیببسیار، امکا
روش

محله شهر مشهد به بررسی  114خانوار شهری در  6104مطالعه حاضر با بررسی 
رابطه بین سطح درامد و میزان برخورداری از امکانات زندگی )فقذر شذهری( بذا انذواع 

ها  تحقیق به روش پیمایشی انجام و دادهها و جرایم اجتماعی آنها پرداخته است.  آسیب
ی مردان و  ی آماری تحقیق، همه اند. جامعه با استفاده از ابزار پرسشنامه گرداوری شده

گیری  باشذند کذه بذا روش نمونذه گانذه شذهر مشذهد می 13سال مناطق  11زنان باالی 
 اند.   ای انتخاب شده ای چند مرحله خوشه
هایافته

ای کذه  نده شکاف بزرگ اقتصادی در شهر مشهد اسذت بذه گونذهبررسی نتایج نشان ده
باشذد.  برابذر می 11شکاف درامدی دهک دهم نسبت به دهذک اول درامذدی بذیش از 

درصد خانوارهای مورد بررسی در سه دهذک پذایین  6308ها  همچنین بر اساس یافته
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ز امکانات درامدی قرار داشتند. بررسی رابطه بین سطح درامد و وضعیت برخورداری ا
اقتصادی )فقر شهری( نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بذین سذطح درامذد )رابطذه 

 منفی( و فقر شهری )رابطه مثبت( با آسیب های اجتماعی می باشد. 
گیرینتیجه

ها وجرایم اجتماعی رابطذه قذوی بذا  نتایج مطالعه نشان داد که توزیع فضایی آسیب
خورداری از حداقل امکانات زندگی در محالت شهر توزیع فضایی فقر شهری و عدم بر

مشهد دارد. بر این اساس شهر مشهد به دو بخش کم برخوردار پر آسیب و برخوردار با 
 آسیب کمتر تقسیم شده است.

فقر شهری، آسیب ها و جرایم اجتمذاعی، دهذک هذای درامذدی، توزیذع  کلید واژگان:
 فضایی، مشهد

اجتماعینهشهرتهرانازنظرآسیبگا99بندیمحالتومناطقرتبه
سرقتازمنازل

  0، سکینه ایرانخواه کوخالو0احمد ایرانخواه کوخالو


مقدمه

ای از مناسذبات با رونق گرفتن زندگی شهری و سرریز بیش از پیش جمعیت به شهرها، نوع تازه
مهاجرت گسذترده و  وجود آمده که پیش از این سابقه نداشته است.اجتماعی و مراودات اقتصادی به

ای را پذیش های اجتماعی گستردهی کالنشهر را سبب شد که مسایل و آسیبتمرکز جمعیت، پدیده
هذا، الزم اسذت ریزی در جهت کنترل و کاهش آسذیبرو برای برنامه پای شهروندان قرارداد. از این

عی هذر محلذه های اجتمامدیریت شهری ونهادهای متصدی، اطالعات دقیقی از ویرگیهای آسیب
های اجتماعی اطالعذات بسذیار داشته باشد، تفکیک محالت بر اساس شاخصی خاص از آسیب

کند. با درنظذر گذرفتن اینکذه کالنشذهر تهذران دارای ریزان ارائه میجزئی را نیز از هر محله به برنامه
 محله است سوال تحقیق اینگونه طرح شد که وضعیت رتبه بنذدی محذالت و منذاطق شذهر 331

 تهران از نظر آسیب اجتماعی سرقت از منازل نسبت به هم چگونه است؟ 
                                                                                                               

 ahmadirankhah@ut.ac.irکارشناس ارشد مخاطرات محیطی گرایش انسانی، دانشگاه تهران  .  1
 دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی .  2
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روش
 سذال اسذاس سرشذماری بر شهر تهرانخانوارها  آمار حاضر ابتدادر روش تحقیق 

 بذا نمونه در گام بعد حجم شده محالت مشخ  تمامی در بلوک تفکیک به و 1337
 بدست آمده است.  G*POWER افزار نرم از استفاده
هایافته

گانذه  22ی محذالت و منذاطق اجتماعی درمحدودهبندی آسیبهای تحقیق نشان داد رتبه یافته
کند. الگوهایی که در سذطح از الگوهای خاصی تبعیت میسرقت از منازل،  شهر تهران با شاخ 

ای از فرآیندهای اقتصادی، اجتمذاعی، فرهنگذی و گیرند، نتیجه مجموعهفضای محالت شکل می
 دهند. ست، که مردم ساکن این محالت از خود بروز میرفتاری ا
گیرینتیجه

سذرقت های اول تا سوم از نظر فراوانی و ازدیذاد شذاخ  در رتبه 11و  11و  12بدینسان مناطق 
ی سذرقت قراردارند بدین معنی که این مناطق وضعیت نامطلوبی در ایمنی از نظذر مسذئلهاز منازل 

انذد ها را به خذود اختصذاص دادهآخرین رتبه 21و  22و  1مقابل مناطق آن دارند در  خودرو و لوازم
 است.سرقت از منازل که نشانگر وضعیت امن این مناطق در برابر آسیب 

اجتماعی، سرقت از منذازل ، رتبذه بنذدی محذالت، نذرم افزارهذای آسیب کلید واژگان:
 آماری، شهر تهران.

ددرنواحیحاشیهنشینشهرشیرازرابطهعملکردخانوادهباگرایشبهاعتیا

 2، خدیجه رضوی نژاد0، طاهره فیلی زاده0مجتبی بخشنده


مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است. چرا که مصذرف  

مواد مخدر اگر هم در گیشته وجود داشذت، بذه عنذوان اعتیذاد و یذا انحذراف شذناخته 
مدرن، ارزش ها و هنجارهای مذدرن نیذز رواج یافتذه و  شد. اما با گسترش فرهنگ نمی
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کنش ها و رفتارهایی چون اعتیاد به مواد مخدر متعارض با هنجارها تلقی شده اسذت. 
اعتیاد یکی از مهم ترین انحرافات اجتماعی محسوب می شود که پایه و اساس بسیاری 

ز آن که پدیده ای از آسیب ها و معضالت اجتماعی در سطح جامعه است. اعتیاد پیش ا
روانی و شخصیتی باشد، یک پدیده اجتماعی است. اعتیاد به مواد، نه تنها بر سذاختار 
فرهنگی، بلکه بر رفتارهای اجتماعی و حتی سالمت روانی جامعه تاثیر می گذیارد. از 
آنجا که اعتیاد یك بیماري جسمي، رواني، اجتماعي است. در زمینه وابستگي به مذواد 

اجتماعي، خذانوادگي و زیسذت شذناختي درگیذر   ل گوناگون روانشناختي،مخدر، عوام
هستند. در سال هاي گیشته تالش ها و پروهش هذاي بسذیاري در راسذتاي شناسذایي 

این پروهش ارتباط بین سوء مصرف مواد و سازه هاي روانشناختي صورت گرفته است. 
در میان دانش آمذوزان شذهر رابطه عملکرد خانواده با گرایش به اعتیاد با هدف بررسی 

 شیراز انجام پییرفت. 
روش

جامعه آماری پذروهش شذامل کلیذه تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و روش 
نفر با استفاده از جدول 100دانش آموزان حاشیه شهر شیراز بود. تعداد نمونه شامل 

در مورگان به روش تصادفی طبقه ای انتخذاب شذدند.ابزارهای گذردآوری اطالعذات 
ید و همکذاران)این پروهش شامل  ابذزار سذنجش  ( و1332مقیاس استعداد اعتیاد و

( بودند. یافته ها: نتایج ایذن پذروهش نشذان داد 1313اپشتاین و همکاران ) خانواده
میان ابعاد حل مشکل، ارتباط، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتذاری بذا 

داشت. همچنین میان عملکذرد خذانوادگی و اعتیاد پییری رابطه معنادار منفی وجود 
اعتیاد پییری دانش آموزان نواحی حاشذیه نشذین شذهر شذیراز رابطذه معنذادار منفذی 

 وجود داشت. 
گیرییافتههاونتیجه

بینی احتمال اعتیاد در نوجوانان در ادامذه  عملکرد خانواده، عامل مهمی برای پیش 
در عملکرد خانواده، تآثیراتی نذامطلوب زندگی است. آشکار است که هرگونه نارسایی 

بر رفتار فرزند بجا می گیارد که این مساله می تواند پیامدهایی منفی برای کل جامعذه 
 در بر داشته باشد.

 عملکرد خانواده، گرایش به اعتیاد، محالت حاشیه نشین، شیراز. واژگان کلیدی:
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 ارزیابیپیامدهایاجرایطرحمسکنمهردرشهرهایجدید

 0زینب امامی غفاری ،0جعفر هزار جریبی


مقدمه

مسکن مهر کالن ترین پروژه مسکن سازی پا از پیروزی انقالب اسذالمی اسذت. 
این طرح برآمده از طرح جامع مسکن بوده که با حیف قیمت زمین درصدد برآمد برای 

بذه افراد کم درآمد و ساکنان بافت غیررسمی مسکن مناسب ایجاد نماید. این مطالعذه 
 دنبال بررسی معضالت ناشی از اجرای این طرح با تکیه بر شهرهای جدید می باشد. 

روش
داده های حاصل از این مقاله با رویکرد کیفی و بذه روش مصذاحبه عمیذق و نیمذه 
ساختار یافته بذا مراجعذه بذه کارشناسذان اجرایذی و مطلعذان کلیذدی گذردآوری شذده 

دهد تا براساس آنچذه خذود وندگان فرصت میشها به مصاحبهاین گونه مصاحبه است.
تکنیک تحلیل داده ها، تحلیل روایت می باشد.  دانند، پاسخ دهند.مهم و تأثیرگیار می

مرور ادبیات پروهش بر مبنای مقایسه تطبیقی در کشذورهایی چذون نذروژ، دانمذارک و 
ی همچنین انگلستان می باشذد. بذالطبع چنذین مقایسذه ای تفذاوت هذا و شذباهت هذا
 سیاست گیاری، تامین مالی و چگونگی تدارک مسکن را برای ما روشن تر می کند.

گیریهاونتیجهیافته
یافته ها  نشان مذی دهذد کذه ایذن طذرح از اهذداف اولیذه خذود مبنذی بذر مسذکن  

ساله(، تعداد ساخت محدود و شناسایی متقاضیان واقعی دور شد  11اجتماعی)اجاره 
رید و فروش گشته و بحث مالکیت آن مطرح شد و میزان ساخت و در اجرا وارد بازار خ

نیز بالغ بر دو میلیون واحد گشت. ورود همه جانبه دولت از تدوین تا اجذرا منجذر بذه 
اشکاالت اجرایی و فنی متعددی از جمله حیف مشارکت و نظذارت مذردم و اصذناف، 

هذای محیطذی و  مکان یابی غل ، استفاده از مصالح بی کیفیت، عدم رعایت پیوسذت
عدم توجه به زیر ساخت ها و انبوه سازی موجب شد این طرح در بهبود وضع مسذکن 
اقشار کم درآمد و حاشیه نشینان موثر واقع نشود و منافع آن عمدتا متوجه انبوه سازان و 
سوداگران مسکن شد. عالوه بر آن ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید آسیب هذایی 

د. از جمله افزایش دفعی جمعیت و تراکم آن در شهرهای جدید، دو چندان را ایجاد نمو
                                                                                                               

 ی دکتر جامعه شناس، دانشگاه عالمه طباطبائ .1
    ghafarizeynab@yahoo.com یئدانشگاه عالمه طباطبادانشجوی دکتری علوم اجتماعی، .  2
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نامتجانا بودن بافت ساکن در این شهرها به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، متفاوت بودن 
کارکرد و هدف اولیه شهرهای جدید و مساکن مهر، عدم کفایذت امکانذات محیطذی و 

یت مسکن مهری، جامعذه پذییری  خدمات اجتماعی، فاصله از مرکز و شکل گیری هو
یتی، افزایش  فرودستی و مخفی ماندن سطوح اختالف طبقاتی و شکل گیری شکاف هو

نابرابری اجتماعی وکاهش قدرت تاثیرگزاری این سذاکنان در معادلذه قذدرت از جملذه 
های ناشی از اجرای مسکن مهر در شهرهای جدید می باشند.  ترین تبعات و آسیب مهم

ت چون کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بذی اعتمذادی، با توجه به انبوهی از مشکال
نارضایتی ساکنان و سطح نازل کیفیت زندگی در ایذن مسذاکن خصوصذا در شذهرهای 
جدید، لیا سیاست مسکن مهر را نمی توان چندان موفق دانست و مضار ایذن طذرح را 

  بسیار بیشتر از منافع آن به ویره در شهرهای جدید می توان ارزیابی کرد.
گیاری اجتماعی، مسکن مهر، کاالیی شدن، سوداگری، شهرهای  سیاست کلید واژگان:

یت.  جدید، هو

هایشهرتهرانهایاجتماعیمحلهوضعیتآسیب

 2، مینا نامی0، سید حسن ایاللی0سیده نرگس حسینی امین
 
مقدمه

هذای موجذود، درگیذر  ای متناسب با شرای  ساخت خود، نهادها و ارزش هر جامعه
هاایآسذیبهاییراواردسازد.تواندبهجامعهآسیبالت و مسائلی است که میمشک

سازمانی اجتماعی دارد، در صورتی کذه مذورد هاوبیاجتماعیکهریشهدرناهنجاری
ها در جامعذه خواهذد شذد.  شناسایی و کنترل قرار نگیرند، منجر به تشدید کرکارکردی

هذای اجتمذاعی اسذت از منظذر  آسذیب هدف این پروهش شناسایی و بررسی وضعیت
 شهروندان در هر محله است در معرض آن قرار دارند. 

                                                                                                               

  sn.hoseiniamin@gmail.com ، تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتشناسی جامعهدکتری .  1
 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی  .  2
 مدیریت امور شهری، دانشگاه تهران کارشناس ارشد.  3
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روش
روش مورد استفاده در این پروهش، پیمایش است. جامعه آماری، شهروندان تهرانی 

اطالعات، پرسشنامه اسذت. شذهروندان بذه تفکیذک   آوری و ابزار جمع 1311در سال 
ها،  نفر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده 3113منطقه و محله در حجم نمونه 

هایی نظیر  های اجتماعی با مولفه بهره گرفته شد. متغیر آسیب GISو  SPSSافزار  از نرم
زنذان، فذرار دختذران از خانذه، قتذل،  و دختذران بذرای مزاحمذت اعتیاد، سرقت، ایجاد

 سنجیده شد.   رباییو...آدم
هایافته

های اجتمذاعی از نظذر شذهروندان در  د که بیشترین میزان آسیبده نتایج نشان می
، محلذه ابذوذر شذرقی 17اسذت. در منطقذه  1و کمترین میزان آن در منطقذه  17منطقه 

اجتمذاعی گذزارش شذده اسذت.   بیشترین و محله ابوذر غربذی کمتذرین میذزان آسذیب
ین میذزان ، محله چییر، بیشترین و محله شذهرک محالتذی کمتذر1همچنین در منطقه 

دهد. همچنین نتایج حاکی از آن اسذت کذه زنذان بذیش از  آسیب اجتماعی را نشان می
 کنند. های اجتماعی در محله را احساس می مردان آسیب
نتیجهگیری

هذای اجتمذاعی  ترین محلذه از لحذاظ رویذارویی بذا آسذیب ترین و نامناسب شناسایی مناسب
قرار گیرد تا در جهذت برطذرف نمذودن و یذا کذاهش  تواند راهنمای عملی کارشناسان اجتماعی می

 ریزی الزم انجام شود. آسیب باتوجه به بافت اجتماعی هر منطقه و محله، برنامه
 های شهر تهران. های اجتماعی، زنان، مردان، مناطق شهر تهران، محله آسیب کلیدواژگان:

هجومحاشیهبهمتنشهر،تهدیدیبرایارتقایسطحزندگیشهری

  0سین کوچکیان فردح
 
نشینی پدیده ای اجتماعی است که با توسعه در تمذامی ابعذاد نسذبتی معکذوس  حاشیه

                                                                                                               

  hkfard@gmail.comمدیر توسعه سرمایه اجتماعي و صیانت از حقوق شهروندي  سازمان امور اجتماعي کشور . 1
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دارد.گرچه از منظر کالبدی حاشیه ها بخشی از شهرها هستند ولی از نظر زندگی سالم 
شهروندی ، توزیع امکانات شهری ، خواستگاه اقتصادی اهالی ، سطح درآمذد ، بعذد 

اد ساکنان در کنذار کذاربری زمذین دارای تمذایز معنذاداری بذا سذایر خانوار و میزان سو
فضاهای شهری هستند، همچنین به لحاظ آمادگی مکانی برای شیوع انواع آسیب های 
اجتماعی و وجود فرهنگ متعارض با توسعه انسانی و رشد شهری ایذن منذاطق تقابذل 

ای بحران ساز برای سذالمت بارزی با متن شهرها دارند به گونه ای که ازآن به کانون ه
شود. رشد یکباره جمعیت در این منذاطق بذه علذت جابذه جذایی گسذترده  شهر یاد می

جا به شهرهای بزرگ و  های انسانی از روستا به شهرهای کوچک و متوس  و از آن گروه
کالن شهرها برنامه ریزی را با وقفه مواجه کذرده اسذت . لذیا شذناخت شذیوه ایجذاد و 

ه محله ها و نیازهای ضروری این دسته مناطق برای به حداقل رسذاندن گسترش اینگون
یذذت هذذای اولیذذه برنامذذه ریذذزان و  آسذذیب هذذای ناشذذی از آن بذذه زنذذدگی شذذهری از اولو

گیران کشور است ، زیرا حاشیه شهرها در نقاط کور دید برنامذه ریذزان ایجذاد و  تصمیم
تاندارد در تمامی مناطق شهری رشد کرده اند و در نتیجه رشد طبیعی شهر و زندگی اس

را عالوه برمشکالت ساکن مناطق حاشیه ای در بلنذد مذدت مذورد تهدیذد قذرار داده و 
 دهد. زندگی شهری را به سطح غیر قابل قبولی تنزل می

 راهکارهای ساماندهی ،های اجتماعی آسیب، مهاجرت ،علل پیدایی، نشینی حاشیهها:  کلید واژه

ب مجتمعهایمسکنمهردرهرهتحلیلمسائلاجتماعی  برداریونگهداری 
شهرهایجدید

بُر عبدالوهاب شُهلی
1 

 
 13هذزار واحذد در  471واحد مسکن مهر در کشور، حدود  202670777از مجموع 

بذرداری  شهر جدید واقع شده اند کذه بخذش عمذده آنهذا افتتذاح شذده و در حذال بهذره
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ساخت واحدهای مسکن مهر در شذهرهای باشند. الگوی مسکِن مورد استفاده برای  می
های چنذدین واحذدی  جدید، عمدتأ مبتنی بر انبوه سازی و مسکن متراکم در قالب برج

یی در  است. طراحان مسکن مهر با این استدالل که انبوه سازی هم منجر به صرفه جذو
برداری از زمین و هم منجذر بذه کذاهش هزینذه هذای سذاخت مذی شذود، روی بذه  بهره

 سازی در شهرهای جدید، آوردند. هبلندمرتب
ی جمعیذت پذییری  های مسذکن مهذر شذهرهای جدیذد بذه مرحلذه االن که مجتمع

اند مسائل اجتماعی متعددی در بهره بذرداری و نگهذداری از آنهذا بوجذود آمذده  رسیده
شرکت عمران شذهرهای « دفتر توسعه اجتماعی»است. مطالعات کیفی انجام گرفته در 

( 1مسکن مهر سه شهر پرند، هشتگرد و عالیشهر نشان می دهد که  جدید در سایت های
-( خاستگاه اجتماعی2فقدان برنامه ریزی اجتماعی در طراحی واحدهای مسکن مهر، 

بذرداری  ی بهره ( غلبذه4( ضعف شدید توان مذالی سذاکنین، 3فرهنگی متنوع ساکنین، 
بهذره بذرداری فضذاهای  ( تأخر در احذداث و5برداری ملکی،  استیجاری نسبت به بهره

( نبود نهاد توسعه ای در شرکت عمذران بذرای 1( مشکالت فنی در ساخت، 6عمومی، 
یایی هیذأت مذدیره ( نقذ  در خذدمات 1هذا ،  هذای مجتمذع کمک به شکل گیری و پو

( ضعف نهذادی در مذدیریت بهذره بذرداری و نگهذداری در 3زیرساختی و رو ساختی، 
ی مسذائل  دهنذده م ترین عوامل سذاختاری شذکلصنعت ساختمان کشور، از جمله مه

 اجتماعی مجتمع های مسکن مهِر شهرهای جدید، هستند. 
این نوشتار ضمن توصیف فضای اجتماعی موجود در مجتمع های مسکن مهر سذه 
شهر پرند، هشتگرد و عالیشهر به دنبال تحلیل ساختاری مسائل اجتماعی مطرح در آنها 

ی استفاده بهینه تر از ایذن واحذدها کذه مذدعی تذأمین مسذکن و نیز ارائه پیشنهاداتی برا
 مناسب برای گروه های کم درآمد اجتماعی بودند، می باشد. 

شهرهای جدید، مجتمع های مسکن مهر، نظام مدیریت و بهذره بذرداری،  کلید واژگان:
 پرند، هشتگرد، عالیشهر
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شناسیگذارشناسیمسائلاجتماعیدرپارادایمتفسیری:آسیبجامعه
 شهروندیدرایرانامروز

  0ابوالحسن تنهایی

 
مفهوم گیار شهر از جوامع پیشامدرن به مدرن، و مفهوم شهروند چنین شذهرهایی، در پذارادایم 

های  تفسیری از سیمل و وبر گرفتذه تذا میذد و بلذومر، بذه معنذای گذیاری تذاریخی بذا شذاخ 
 (individuality) و تحمذذل فردیذت هذا، ظهذذور، بذروز تذرین آن مشخصذی اسذت، کذذه از مهم

شهروندی است. ظهور، بروز و تحمذل فردیذت شذهروندی، اگرچذه در جوامذع مذدرن بذا فهذم 
مشترک از مفهوم مثبت تضذاد .در دیالکتیذک فاصذله، همیشذه بذه عنذوان برابرنهذاد هذر سیسذتم 

ی جوامذع پییر بوده است، امذا در برخذ های مسئله آفرین تحمل اجتماعی و پدیدآورنده موقعیت
درحال گیار به عنوان میهمان ناخوانده تفسیر شده، یا نادیده گرفته شده و احتمااًل سرکوب گشذته 

گری  جنذبش مطالبذه»تواند به جنذبش آرام مذدنی یذا  است. ظهور و بروز فردیت شهروندی، می
بینجامد، و سذرانجام، و امذا، در صذورت تحمذل نشذدن در اشذکال: نادیذده شذدن،  «اجتماعی

اعتمذاد و »هایی چون کذاهش  سازی و گسترش آسیب شی گرفتن یا سرکوب شدن، به زمینهخامو
انجامذد.  جامعذه می «خذود ملذی»منجرشده و به تخریب  «امید به زندگی»و  «امنیت اجتماعی

هایی چذون خودکشذی، جذرم، افسذردگی  ای، بذه آسذیب فراگذرد تذاریخی در هذر جامعذه  چنین
هذای  تاریخی، و گاه به شورش و بذا نگذاهی مثبذت، بذه جنبش اعتمادی اجتماعی، ناامیدی و بی

 .انقالبی، راه خواهد برد
هایی از چنین گیار تاریخی در تفسیر مشترک  نگاهی به رخدادهای ایران امروز، نشانگر برهه

ی ایرانی است، دورانی که نادیده ماندن تضذادهای طبیعذی شذهروندی احتمذال تخریذب  جامعه
  .کند را روزافزون میکامل خود ملی جامعه 
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ابطهبینحمایتاجتماعیباسالمتروانسالمندانر
)مطالعهسالمندانآسایشگاهزناناردبیل(

1مینااقراري
 

 مقدمه
معیت سذالمندان ، لذزوم توجذه بذه باتوجه به تحوالت جمعیتی و رشد روزافزون ج

سالمت روان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.سالمندان بنا به اقتضائات سذنی و 
تجربه زیسته ممکن است با مسائلی نظیذر افسذردگی ، حذا طذرد اجتمذاعی و حذا 
محرومیت مواجه شوند که سالمت روان آنها را تحت تاثیر قرار دهند.حمایت اجتماعی 

 گیار می باشند. سوب می شود که در حفظ سالمتی افراد تاثیراز عواملی مح
روش

درآن  1314جامعه آماری این پروهش را زنان سالمند آسایشگاه ماندگاران اردبیل کذه در سذال 
   .نفر انتخاب شد 110آسایشگاه بسر می برده اند تشکیل می دهد حجم نمونه 

یافته
ری و بذا سذالمت روان سذالمندان این پروهش نشان داد بین منابع حمایت سذاختا

رابطه معنی داری وجود دارد و در بین انواع کارکردهای حمایت اجتماعی ، بهره مندی 
یت گروهذی و پیونذدهای قذوم و  از خدمات تامین اجتماعی ، حمایت عاطفی ، عضذو

یشی به ترتیب بیشترین رابطه را با سالمت روان سالمندان داشتند.  خو
گیریبحثونتیجه

توجه به وجود ارتباط بین دریافت خذدمات اجتمذاعی نظیذر دریافذت مسذتمری با 
اجتماعی و حقوق بازنشستگی با سذالمت روان سذالمندان، بایسذتی گسذتره خذدمات 
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اجتماعی را وسعت داد تا موجبات ارتقای بهداشت و سذالمت روان سذالمندان فذراهم 
یری سذالمندان کذاهش شود.و رضایت مندی شان از زندگی افزایش یافته و آسذیب پذی

 یابد.
حمایت اجتماعی ، منابع ساختاری ،خدمات اجتمذاعی ، سذالمت  کلید واژگان:

 روان سالمندان

هایفردی،روانی،خانوادگی،اجتماعی،وفرهنگی،مؤثربرفراتحلیلزمینه
آزاریوپیامدهایآندرایرانکودک

 9،موسیخدمتگزارخوشدل7لیالزائر


مقدمه
های اجتمذاعی ذ  روهش کوشش بر آن بوده است تا به عوامل و زیرسذاختدر این پ

خیزد و در  ها بر می آزاری از بطن آن فرهنگی نامحسوسی پرداخته شود، که پدیدة کودک
فرایندی ممتد در نهادهای مختلف خانواده، پرورشی و سایر نهادهای اجتماعی پدیذد 

های اجتمذاعی پرداختذه  های آسیب ظریهآزاری و ن آید. ابتدا به بررسی مفهوم کودک می
آزاری در  شده در مورد کودک های انجام شده، سفا با روش فراتحلیل، تعدادی از مقاله

 ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش

سازی تحقیقات گیشته است؛ در واقع روش  ترین روش برای خالصه فراتحلیل مهم
یی به سؤاالتی در شدة قبلی، که  بارة نتایج مطالعات انجامپروهشی است برای پاسخگو

پردازد، سفا به مقایسذة بذین مطالعذات توجذه  به ترکیب اطالعات مطالعات قبلی می
پذردازد. در ایذن مقالذه بذه  نماید و به کشف نتایج جدید از میان مطالعات قبلی می می

های گیشذته و بذه تحلیذل کیفذی مبذانی نظذری و رابطذة  تحلیل توصیفی کّمی پروهش
 متغیرها پرداخته شده است. 
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گیریهاونتیجهیافته
آزاری و متغیرهایی  دهد به طور کلی بین وقوع پدیدة کودک نتایج فراتحلیل نشان می

چون وجود جنسیت، سن کودکان، مشذکالت روابذ  بذین فذردی، سذطح تحصذیالت 
سنین  آزاری در آزاری، سابقة کودک والدین، وضعیت زندگی والدین، میزان شیوع کودک

کودکی والدین، سالمت عمومی، جسمی، و عاطفی والذدین، اعتیذاد والذدین، روابذ  
دشوار والدین با یکدیگر، میزان درآمد والدین، شغل والدین، پرجمعیت بودن اعضذای 
خانواده، فقر حمایت مادی و معنوی در خانواده، و برخی متغیرهای دیگر رابطة معنادار 

 وجود دارد.
شناسذی و روانذی، سذاخت  شذناختی، آسیب آزاری، عوامل جمعیت دککو :کلید واژگان

 خانواده، فراتحلیل.

 مطالعهمروریکدرایران:ییآزارکعللوعواملکود

 3هماصدقیجالل،2آزادهصدقيجالل*،7فهمیهقهوهچیالحسینی
 
مقدمه

ان از پییرتر از سایر افراد جامعه اند. کذودک ازاری وغفلذت ازکودکذ کودکان آسیب 
اجتماعی جامعه است. پیامدهاي ناگوار  -جمله شایعتری نو پیچیده ترین مسایل روانی

کودك آزاري تنها متوجه کودك وخانواده وي نبوده و همه جامعه را در بر میگیذرد، زیذرا 
کودکان آزار دیده امروز آشخاص آزارگر فردا خواهند بود واین تسلسل همچنذان ادامذه 

 خواهد داشت. 
روش

وهش حاضر یک مطالعه مروری اسذت. جسذتجوی متذون بذا اسذتفاده از کلیذد پر
مرور با کلید واژه های شناسایی شده  .های تعیین شده و فرمول جستجو انجام شد واژه
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به صورت تک و هم با فرمول جستجو برای بازیابی مطالعات استفاده شد. به همین منظذور هم 
در نظر گرفتن اصذول روش پریزمذا، از پایگذاه هذای برای شناسایی پروهش های انجام شده، با 

، Googlescholar, Scopus ،ScienceDirect ،Pubmed ،SIDعلمذذذذذی از قبیذذذذذل 
Magiran هزار مقاله با کلیذد واژه 67، بیش از(هذای طذالقChild Abuse علذل کذودک ،)

(، Child Abuse Etiology (، سبب شناسی کودک آزاری)Child Abuse Causesآزاری)
یافت شد که با توجه به 1336تا  1317و  2711تا  2771( در بازه زمانی سال های Iranیران )ا

مطالعه در مرحلذه اولیذه انتخذاب شذدند و خالصذه  377مالک های ورود و خروج به مطالعه
مقاله با داشذتن مطالذب مذرتب  بذا  34مقاالت آنان مورد بررسی قرار گرفت و از بین آنها تعداد 

مقالذه فارسذی بذا ذکذر  11مقاله التذین و  1رد نظر انتخاب شدند. از این بین نیز مالک های مو
 جزیئات مربوط به نتایج مورد تحلیل قرا گرفتند.

 یریگنتیجه
های پروهش حاضر نشان داد عواملی چون  فقر و درآمد ناکافی، اعتیاد، سن و  یافته 

ای از  ی و مذواردی زمینذهسابقه جسمانی والدین، جنسیت کودک  به عنوان عوامل اصل
قبیل شغل والدین، طالق والدین و نارسایی کودک در بروز کودک آزاری سهم بیشذتری 

 دارند.
 کودک آزاری، علل کودک آزاری، سبب شناسی، ایران کلید واژگان:

شدگان:تحلیلیانتقادیپیرامونمسئلهکودکانکاروفهمماازکودکیفراموش

 1کیهانصفری
 
مقدمه

وند تحوالت اجتماعي شتابان در دهه هاي اخیر در سذطح جهذاني و محلذي بذه ر 
تغییراتی در زندگي شهرنشیني منجر شده و باعث شده که بسیاري از ساختارهاي سنتي 

هاي فردي عوض یا دچار تغییر گردد. این ها و نگرشو فرایندهاي کنشي و حتي ارزش
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گي، عاملیذت و رهذایي از براي سوژه ها و امکانات خاصي که تحوالت با ایجاد فرصت
کننذد، زمینذه هذاي ورود افذراد بذه زیسذت ساختارهاي اقتدارگرایانه و سنتي ایجاد مذي

هاي اجتماعي خاصي مانند  کنند. در عین حال افراد وگروههاي دیگر را فراهم مي جهان
و آنهذا را برد حفاظ فرو ميهاي بي کودکان را به کام مناطق فقیرنشیِن شهرهاي سرزمین

دهد. کودکذان و نوجوانذان بذه عنذوان یکذي از هاي اجتماعي قرار مي در معرض آسیب
هاي جمعذي و سذنتي  هاي اجتماعي خاص در جامعه همذواره نیازمنذد وابسذتگي گروه

ها به دلیل شرای  خاص آنها باشند که استقالل و رهایي آنها از این وابستگي خاصي مي
یذا  ا و مهارته از قبیل، فقدان توانایي ذ هاي اجتماعي الزم براي رویارویی صحیح و پو

در غیاب نهادهاي حمایتي سنتي یا مذدرن ممکذن اسذت آنهذا در  ذ با محی  اجتماعي
هاي اجتماعي جدی قرار دهد. در واقع آنچه تحت عنوان پدیده کودکذان معرض آسیب

ر و کذذار مطذذرح شذذده اسذذت دوري و جذذدایي جمعیتذذي از کودکذذان در وضذذعیت دشذذوا
پییر از نهادهاي اجتمذاعي کننذده تربیتذي و حمذایتي ماننذد خذانواده مدرسذه و  آسیب

نهادهاي جایگزین خذانواده، روي آوردن آنهذا بذه کذار و زنذدگي خیابذاني و در نتیجذه 
دیدگي این کودکان و روي آوردن آنها به انحرافات  اجتماعي پییري، استثمار و بزهآسیب

نوجوانان به کار که بخشی از آن در خیابذان اسذت، میذزان است. روي آوردن کودکان و 
پییري و رواج انحرافات اجتماعي در میان آنها و چگونگي انطبذاق اجتمذاعي و آسیب

شیوه هاي غلبه این کودکان بر دشواري و مشکالت موجود در خانواده، محی  اجتماعي 
د: کذه عبارتنذد از هاي محی  کار و خیابان بذه عوامذل متعذددي بسذتگي دار و دشواري

هاي فردي)جنا، سن، درجه رشد جسماني، ادراکذي و اجتمذاعي(، تصذورات  ویرگي
بیت زندگي خانواده و محی  خیابان، انتخاب آن هاي آنها بذراي ها و تصمیمها از مطلو

ماندن در خانواده، میزان گرایش به ارتباط با نهادهاي اجتماعي کننده، تربیتي و حمایتي 
به کار و زندگي خیاباني  بستگي دارد. رشد و افذزایش سذریع جمعیذت،  یا روي آوردن

مهاجرت به حاشیه کالن شهرها، افزایش بیکاري، باال رفتن تورم از جملذه عوامذل بذه 
وجود آورنده ساختاري این مساله هستند که مقاله حاضر درصدد شذناخت، بررسذی و 

 چیستی و چرایی و چگونی این مسأله است.
هذای  کودکان کار، زیسذت جهذان، نهادهذای حمایذت کننذده، مهارت :کلید واژگان

 های اجتماعی  اجتماعی، آسیب
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قیاخالیهاتحولارزش موثربرعیعواملاجتما
 شهرداری تهران( 12مطالعه موردی)جوانان ساکن در منطقه 

 7علیرضانجفیتیرتاشی
 
مقدمه

ش از هر دوره سني دیگري تحول اخالقي، دیني و به طورکلي ارزشي در جوانان، بی
شذود کذه بهتذر بتواننذد دربذارة مسذائل  است. رشد سریع شناختي در آنها موجب مي

تر و  اخالقي، دیني و ارزشي قضاوت کنند و در برخورد با این مسذائل، واکذنش دقیذق
اي وسیع از تغییرات دروني و  تري نشان دهند. زماني که فرزندان ما با مجموعه پیچیده

شذوند، بایذد جایگذاه  هذاي گونذاگون روبذرو مي هاي ناشي از ارزش عارضبیروني و ت
 مطمئني براي رشد و دوام خود دست و پا کنند.

روش
پیمایشی اسذت و از داده هذای  -روش تحقیق در این پروهش، یک روش توصیفی

از  کیفی و تبدیل آن به داده های کمی در سطح شبه فاصله ای اسذتفاده شذده اسذت و
بذرای بررسذی تذاثیر آمذاری بذین  Regression)اطی و آزمون رگرسذیون )آماره استنب

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. Spssمتغیرها بکارگیری شده و از نرم افزار 
هایافته

% متغیر های 11نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان مي دهد که با اطمینان 
ت خانواده ، پایگاه اجتماعی( بذر های فردی ، وضعی عوامل اجتماعی از قبیل )ویرگی

 شهرداری تهران تاثیر دارد. 11های اخالقی جوانان منطقه  تحول ارزش
گیرینتیجه

)ویرگیهذای فذردی ، وضذعیت خذانواده ، نظر به تاثیر گیاری متغیر هذای پروهش
که این تذاثیر بذه صذورت تذاثیر  های اخالقی جوانان پایگاه اجتماعی( بر تحول ارزش

ه یعنی با افزایش تذک تذک متغیذر هذای عوامذل اجتمذاعی متغیذر تحذول مستقیم بود
های  های اخالقی هم در جامعه رشد می کند پا می توان گفت مجموعه ارزش ارزش

اخالقی بر تفکر و احساس و رفتار جوانان عمیقا تأثیر می گیارد و جا دارد که نسذبت 
معلمان اخالق قذرار داشذته به این مسأله حیاتی که تا به حال در حیطه مباحث نظری 
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است، حساسیت علمی بیشتری نشان داده شود و درباره چگونگی کارکردهای تربیتی 
موجود و راه کارهای مؤثر آموزش و اعتالی ایذن ارزش هذا مطالعذات دقیقذی توسذ  

 .صاحب نظران و محققان و به خصوص روان شناسان تربیتی، صورت گیرد
های فردی، وضعیت خانواده، پایگاه  جوانان، ویرگیهای اخالقی،  ارزش کلید واژگان:

 اجتماعی

فرهنگیپروژهتوسعهوتجهیزسرایکودک–ارزیابیتاثیراتاجتماعی
مطالعهموردیمجتمعصبحرویشمحلههرندی

 2سرا،ناصرپوررضاکریم7امیدعلیاحمدی


مقدمه
حذوزه کودکذان آسذیب های مردم نهاد در  های اخیر افزایش فعالیت سازمان در دهه

یای افزایش مشکالت در این حوزه  دیده، در معرض آسیب و همچنین کودکان کار، گو
است و نشان دهنده افزایش میزان حساسیت و توجه افکار عمومی به وضعیت فعلذی و 
آینده این کودکان است. بر این اساس ایجاد مراکز آموزش برای کودکان کار امری مهم 

ای نتایج و اثرات مثبت  شود، اما باید توجه داشت، هر اقدام توسعه و اساسی قلمداد می
 دنبال دارد. ه و منفی ب

روش
( مصذاحبه نیمذه 1هذای  در این تحقیق جهت گردآوری اطالعات و داده از تکنیذک

های خیریذه،  ساخت یافته با کودکان کار و مسئولین نهادهاي محلي و مسئولین انجمن
( گذروه بحذث 3های آموزشی کودکذان  در فضاي کالس( مشاهده مشارکتی، حضور 1

گر در فرایند  ای و افراد مداخله های متمرکز با ذینفعان اقدام توسعه متمرکز، برگزاری گروه
( مطالعه اسناد مرتب  با محله هرندی، مطالعه در حذوزه کودکذان، اسذتفاده 4توسعه و 

 شده است.
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گیرییافتههاونتیجه
توان به مواردی همچون کاهش میزان درآمد  ی این طرح را میاز جمله پیامدهای منف

خانواده کودکان و فقر بیشتر، دوگانگی ارزشی و هنجاری خانه و مدرسه، باج خذواهی 
ها برای سفردن کودکان به سرای کودک اشاره کرد این اقدام نتایج مثبتی نیذز بذه  خانواده

ن بازمانده از تحصیل در محله و همراه خواهد داشت که عبارتند از کاهش نسبت کودکا
های ناامن، تغییذر در فراینذد  دور کردن کودکان بازمانده از تحصیل از موقعیت منطقه،
یر نامناسذب کذار و  جامعه پییری توس  خرده فرهنگ منحرف، تالش برای زدودن تصو

کشی از کودکان در فضذاهای عمذومی، افذزایش سذالمت روحذی کودکذان کذار و  بهره
 پییری کودکان. فزایش همبستگی قومی و اجتماعی و افزایش جامعهخیابانی، ا

 فرهنگی –کودکان کار، سرای کودک، تاثیرات اجتماعی  کلید واژگان:

هایاجتماعیونسبتآنباواقعیت¬نظرجواناندرخصوصشیوعآسیب
هاهاونگرشبراساسپیمایشارزش

  7محدثهجلیلی


مقدمه
شناسذی معیذاری بذرای  ی اجتمذاعی چذه دیذدگاهی دارنذد؟ آسیبجوانان نسبت به آسیب هذا

نظمی جامعه به کارمیرود. تعاریفی که در خصوص این مفهذوم وجذود  سنجش و مطالعه نظم و بی
انذد: اجتمذاعی بذودن و نسذبی بذودن. بنذابراین، مصذادیق آسذیب  دارد دو مالک مشذترک را پییرفته

د و محصول شرای  اجتماعی است. با این توضیح ایذن اجتماعی نیز تغییرپییر و  چندجانبه، زمانمن
های اجتمذاعی در  سذال( در خصذوص رونذد آسذیب 15-23مقاله در پی بررسی دیدگاه جوانان )

و تغییذرات « های اجتمذاعی گرایش جوانان نسذبت بذه آسذیب»باشد و بر دو محور  جامعه ایران می
  .نگارش شد ،«های اجتماعی واقعیت موجود در خصوص آسیب»طولی آن و 

روش
های اجتمذاعی،  مقاله حاضر از نوع توصیفی است که در چهار بخش تعریف مفهومی آسذیب

های اجتماعی و بررسی تغییرات طذولی  سال( در خصوص آسیب 15-23بررسی نگرش جوانان )
                                                                                                               

 mohadesehjalili@yahoo.com  پروهشگر مرکز بررسی های استراتریک ریاست جمهوری. کارشناس ارشد،  1
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نگرش آنها در این خصوص نگارش شده است. مقایسه وضعیت نگرشی نسبت به واقعیت موجذود و در 
باشد. داده های مورد استفاده در  گیری در آن خصوص می بندی بر آمارهای مرور شده و نتیجه معنهایت ج

سال کل کشور، که توس   15-23های جوانان  ها و نگرش این مقاله بر اساس نتایج آماری پیمایش ارزش
اجذرا   32و  13، 16، 13، 12، 13های  وزارت ورزش و جوانان )سازمان ملی جوانان سذابق( در سذال

شذاخ  )نگذرش  4شود. سنجش نگرش نسبت به شیوع انواع آسیب اجتماعی  شده است، استفاده می
  .نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، رواب  جنسی و نزاع خیابانی( است

هایافته
ها در خصوص میزان شیوع انواع رفتارهذای پرخطذر در میذان جوانذان در کذل کشذور بذه ¬یافته

مصرف مواد مخدر صنعتی، مصذرف مشذروبات الکلذی، رابطذه جنسذی خذارج از روابذ  ترتیب 
 .باشد¬زناشویی، مصرف مواد مخدر سنتی و نزاع و خشونت خیابانی می

نتیجهگیری
انظبذاطی در وفذاق و پذییرش  نتایج بررسی ایذن مقالذه نشذان داده اسذت گسسذت 

ن حوزه وجود دارد. بعالوه های اجتماعی از نگاه عموم و صاحبنظران ای مصادیق آسیب
 .یم¬شناسی مسائل ایران مواجه با غلبه نگرش ایدئولوژیک در آسیب

 آسیب های اجتماعی، شیوع آسیب، دیدگاه جوانان، تجربه زیسته، تجربه ذهنی :کلید واژگان

دانشگاههاینسلچهارموآسیبهایسالمتاجتماعیزنانسالمندبا
ساکنخانهسالمندانوزنانسالمندعادینگرشیبرسالمتاجتماعیزنان

 2میکائیلرسولزاده،1یونسنوربخش
 
مقدمه

اهتمام به  موضوع سالمت اجتماعی در بین سالمندان زن جامعه، در راستای زمینه 
یابی و ارتقای شاخ  های زندگی اجتماعی سالم بسیار ضروری است. برنامه ریذزان 

المت اجتماعی  افراد جامعه ی خود ارتقذاء بخشذند در ایذن کنند که اخالق را در کنار س تالش می
راستا الزم است پروهش هایی در زمینه شناخت میزان سالمت اجتماعی سذالمندان توسذ  مراکذز 

                                                                                                               

 ynourbakhsh@ut.ac.irدکتر جامعه شناس، دانشگاه تهران   . 1
  فرهنگی ، دانشگاه تهران –داتشجوی دکتری جامعه شناسی . 1

mailto:ynourbakhsh@ut.ac.ir
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دانشگاهی و به خصوص دانشگاه های نسل چهارم که در نقش تولید رفاه تعیین شده اند و حرکذت 
 جام پییرد.خود را به این سمت و سو آغاز کرده اند، ان

روش
این تحقیق با هدف مشخ  کردن نقش دانشگاه در سالمت اجتماعی سذالمندان بذا نگرشذی 

مقایسه ای یذا پذا رویذداری مذی باشذد از روش  -تطبیقی  انجام گرفت . این پروهش از نوع علی
ره اسنادی در بحث تطبیقی پیرامون دوره های متفاوت مواجه با سالمندی از مدیکال تا سوشذال و دو

نفذر  67های تحول در دانش سالمت هم استفاده شده است. جامعذه آمذاری ایذن تحقیذق شذامل
 شهروندان عادی شهرستان میانه و سالمندان زن ساکن خانه سالمندان می باشد

گیریهاونتیجهیافته
آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بذین سذالمندان زن عذادی بذا سذالمندان زن سذاکن خانذه 

اختالف معنی داری از نظر انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی، پذییرش اجتمذاعی ، سالمندان 
شکوفایی اجتماعی و  انطباق اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. در این پروهش ضمن اینکذه 

هذا بذه  دوره های تحول در رویکردهای حل مسئله سالمندی مطرح می شود، تحول در نوع دانشگاه
توانذد  خالق مدار و با مسئولیت اجتماعی و رویکردی اجتماعی به سالمت میهای ا سوی دانشگاه

 نقش موثری در حل این مسئله داشته باشد.
 دانشگاه، اخالق ، سالمت اجتماعی ، سالمندان، خانه سالمندان کلیدواژگان:

1921بررسیعواملموثربرفراردخترانازمنزلدرشهرتهراندرسال

9،مرضیهبافرانی9یساداتموسوی،مهر1سلمانقادری


 مقدمه
ی اخیر به دلیل تغییراتی که در ساخت و کارکرد خانواده صورت گرفته  طی دو دهه 

است منجر به بروز آسیب های متعددی شده است که در نتیجه کودکان، زنان و دختران 
تران فرار ای قرار داده است. یکی از پیامدهای این تغییر، دخ را در معرض خطرات عمده

                                                                                                               

 salmang41@gmail.com. دانشجوی دکتری،  1
 . دانشجوی دکتری پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1
 . کارشناس3

mailto:salmang41@gmail.com
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است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر و شناسایی مهمترین مشکالتی است که 
 اند.  در حین فرار و حضور در خیابان با آن مواجه

روش
گیری بذه صذورت تمذام شذماری اسذت.  باشذد. روش نمونذه روش این پروهش پیمایش می

س بذوده اسذت. ابذزار پذروهش ها به صورت مصاحبه و پرسشنامه معکو تکنیک جمع آوری داده
های  پرسشنامه محقق ساخته بوده است کذه روایذی و پایذایی آن محاسذبه گردیذد. تعذداد نمونذه

 در مراکز اسکان دختران تهران تکمیل گردید.  1311مورد بوده است و در سال  160پروهش 
هایافته

 7/61خذانگی )های  ترین عامل ترک منذزل، خشذونت های این پروهش، مهم بر اساس یافته
گیرد. از مهمترین مشذکالتی کذه ایذن  های بعدی قرار می باشد و سایر عوامل در رتبه درصد( می

های جنسذی، آزار و  نماینذد مذی تذوان بذه خشذونت دختران به هنگام خروج از خیابان تجربه می
 اذیت، گرسنگی، خودزنی، افسردگی و برچسب زنی اشاره کرد.

اختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذدیریتی ها، س ترین چالش یکی از مهم
است که به باز تولید خشونت های خذانوادگی و اجتمذاعی منجذر گردیذده و در نتیجذه 

های متعددی همراه است. زیرا خدمات ارایه شده نیز نه  توانبخشی دختران رابا دشواری
نهایت نتیجه به دلیل تنها تناسبی با وضعیت درمان و بازتوانی این دختران نداردبلکه در 
 گردد. ساختارهای ناراکارمد به افزایش فرار این دختران از منزل منجر می

 های خانگی پییری، بازتوانی، خشونت دختران فرار، خانه، جامعه، آسیب کلید واژگان:

،ابزاریبرایتحققسالمتورفاهکودکانکارکتابخوانیترویج

1حسینتوالئی


مقدمه
ها تحقذق  ها و نوانخانذه گرفتن پرورشگاه ت و رفاه کودک تنها با شکلدر ابتدا سالم

هاست که نظام رفاه کودک تغییر کرده است و شکلی مدرن، علمی و  یافت. اما سال می
                                                                                                               

    دانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1
hossein.tavallaee@gmail.com 



 ماعی ایرانهای اجت ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  011

درعین حال پیچیده به خود گرفته است. سالمت و رفاه اجتماعی، دانشی است کذه بذه 
ای  میان کودکان کار نیازمند توجه ویره پردازد. در این ساختار و کارکردهای این نظام می

های اجتمذاعی  هستند و تحقق ابعاد سالمت و رفاه این گروه برای پیشذگیری از آسذیب
 اهمیت باالیی دارد. 

روش
این مقاله براساس نتایج حاصل از طرح ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان  
هایی شذامل کتذاب از  طرح بسذته گرد شهرستان بیرجند نوشته شده است. در این زباله
شذد کذه روی آنهذا نشذانی مراکذز  های اطراف آنها آویزان می های زباله و درخت سطل

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درج شده بود. کودکان و نوجوانان کار بعذد از 
ه یکی توانستند ب داشتند می ها را به عنوان هدیه برمی بازکردن پاکت عالوه بر اینکه کتاب

های درج شده بر پشت پاکت مراجعه کنند و به صورت رایگذان عضذو مراکذز  از نشانی
 های آنجا استفاده کنند. ها و کتاب فرهنگی هنری کانون پرورش فکری شوند و از کالس

هایافته
یت مراکذز کذانون درآمدنذد و از  تعدادی از کودکان و نوجوانان زباله  گرد بذه عضذو

دارها  اند. عالوه بر این مشارکت مردم و مغازه دبی بهرمند شدهخدمات فرهنگی هنری ا
شدن طرح بسیار قابذل توجذه بذود. ایذن طذرح همچنذان ادامذه دارد و  و ... در عملیاتی

کودکان و نوجوانان کار درباره استفاده رایگذان از خذدمات کذانون پذرورش فکذری بذه 
کننذد  گردی می آنها که زبالذه کنند. به طوری که دیگر نه فق  رسانی می یکدیگر اطالع

 تری از کودکان و نوجوانان کار در طرح حضور دارند. بلکه طیف گسترده
گیرینتیجه

برای تحقق سالمت و رفاه کودکان کار، نیاز به مداخله و کار میدانی ضروری به نظر 
رسد. پییرفتن این گروه از کودکان به عنوان شهروند و ارائذه خذدمات بذه آنهذا هذم  می

های اجتماعی از آنها محافظت شود و  ها را احیا کند و در برابر آسیب تواند حقوق آن یم
تواند برای جامعه در درازمدت مفید باشد. چنانکه کودکان امروز نیرو و سرمایه  هم می

 انسانی و اجتماعی آینده هستند.
 های اجتماعی کتابخوانی، کودکان کار، سالمت و رفاه، آسیب کلیدواژگان:
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نقشپایگاهاطالعاترفاهایرانیاندرشناساییکودکانبازماندهازتحصیل
وزارتتعاونکارورفاه-یکتجربهموفقسیاستی–مقطعابتداییدرکشور

 1921-اجتماعی،معاونترفاهاجتماعی

 2سیدهافسانهحسینی،7لیالتوحیدنیا


مقدمه
وسعه پایدار، عذدالت اجتمذاعی و تجارب ملی و بین المللی در حوزه دستیابی به ت

کاهش فقر در حوزه های غیایی، آموزشی و درمان حاکی از آن است که بدون استفاده 
از ظرفیت فناوری اطالعات و بانک های اطالعات، دستیابی به توسعه به کندی پذیش 

بذا هذدف کذاهش فقذر  1335خواهد رفت. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 
ا استفاده از ظرفیت پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان اقدام به سرشماری کودکان آموزشی و ب

 سال در کشور نمود.  11تا 6بازمانده از تحصیل 
گیریهاونتیجهیافته

یری روشذن از وضذعیت اقتصذادی و اجتمذاعی  نتایج این اقدام منجر به ارائه تصذو
سطح ملی، استانی و شهرستانی  خانواده کودکان و دالیل بازماندگی از تحصیل آنها در

گردیده است.که فرصت سیاستگیاری ملی و منطقه ای را در حوزه فقر آموزشی و کمک 
به بازگشت کودکان به مدرسه فراهم نموده است.  فرایند شناسایی به این صورت بود که 

بذا  35-34کد ملی دانش آموزان ثبذت نذام شذده در دوره ابتذدایی در سذال تحصذیلی 
-34سن ابتدایی تطبیق داده شد، مقایسه فوق نشان داد که در سال تحصذیلی کودکان 

کودک خارج از تحصیل در کشور وجود دارد. با استفاده از  335هزار و  134تعداد  35
کد ملی کودکان شناسایی شده، اطالعات خانوار این کودکان از طریق پایگاه اطالعات 

از این کودکان در کجا زندگی می کنند و   رفاه ایرانیان بدست آمد و مشخ  شد هر یک
خانواده آنها از چه سطح اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند. در ادامذه بذا برقذراری 
تماس تلفنی با سرپرست کودکذان، مشذخ  شذد کذه چذرا ایذن کودکذان از تحصذیل 

 اند؟ بازمانده

                                                                                                               

 leylatohidnia@gmail.com (بخشی . کارشناس ارشد رفاه اجتماعی )دانشگاه علوم بهزیستی و توان 1

 . کارشناس ارشد2
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حصذیل، وزارت پایگاه اطالعات رفاه ایرانیذان، کودکذان بازمانذده از ت کلیدواژگان:
 تعاون کار و رفاه اجتماعی.

 1921-1922بررسیروندکودکهمسریدرایران

2لیالتوحیدنیا ،7نفیسهنورمحمدی
 

سال تمام شمسی اسذت.  15و برای پسران  13در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران 
ای به نام  دیدهتر از سن قانونی منجر به بروز پ رسی ازدواج و ازدواج در سنین پایین پیش

تواند منجربه محرومیت تحصیلی، محرومیذت از  خواهد شد که می« کودک همسری»
های شناختی و روانذی بذه لحذاظ عذدم  های کودکانه، بروز آسیب تفریحات و سرگرمی

های خانوادگی، اجتمذاعی و اقتصذادی،  آمادگی روحی کودکان برای پییرش مسئولیت
بذرای دختذران در مواجهذه بذا بذارداری، عذدم  بروز عوارض و خطرات جسمی به ویره

شکوفایی شخصیت فردی و اجتماعی مستقل، ظهور پدیده کودک بیوه و کودک مطلقه، 
های اجتماعی را بذه همذراه  بازتولید چرخه فقر و ... گردد که در نهایت گسترش آسیب

و  1337های  خواهد داشت. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال
ساله و حداقل یک بار ازدواج کرده بیشذتر از  14-17همواره تعداد و سهم زنان  1335

در نقاط شهری سهم ازدواج مردان نسبت به زنان  1335مردان بوده است، اما در سال 
در کودک  1335و  1337باشد. این درحالی است که سهم زنان در سال های  بیشتر می

هری باالتر بوده اسذت.  در ایذن مقالذه تذالش همسری در مناطق روستایی نسبت به ش
های شذهری، روسذتایی،  شود روند کذودک همسذری در ایذران بذر اسذاس شذاخ  می 

گی کودکذان  دسترسی به آموزش، نسبت جنسی و سنی،گروه سنی مادران نوجوان و بیوه
 و... مورد بررسی قرار گیرد.

 ان، ازدواج کودکانگی کودکان، مادران نوجو کودک همسری، بیوه کلیدواژگان:

                                                                                                               

 leylatohidnia@gmail.comد اسالمی واحد تهران مرکزی( . کارشناس ارشد روانسنجی )دانشگاه آزا 1
 بخشی(. . کارشناس ارشد رفاه اجتماعی )دانشگاه علوم بهزیستی و توان 2
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شناسیفرهنگلذتدرمیانجوانانایرانیآسیب

 1محدثهامیریمقدم


مقدمه
مقوالتی چون جهانی شدن، گسترش شهر نشینی، تحوالت سریع و شکاف نسذلی، 
ظهور تکنولوژیهای جدید اطالعاتی و ارتباطاتی، گسترش فرهنگ مصرف و در پذی آن 

نجارها، و فرهنگ حاکم بر جوامع، نسذل جذوان ها، ه ظهور تغییرات گسترده در ارزش
های بسیاری مواجه سذاخته اسذت. چراکذه، ایذن تغییذرات و شذتاب  امروز را با چالش

های مختلذف را بذه لحذاظ ارزش و هنجذاری از یکذدیگر متفذاوت  روزافزون آن، نسل
ته شود که جوانان در بسیاری از موارد از بزرگساالن خود فاصله گرف ساخته، و منجر می

توجهی بذه  های متفاوتی را نسبت به آنان تجربه کنند. در این میان بی و مسائل و چالش
بخش غربی،  مسائل فرهنگی مرتب  با جوانان از جمله فرهنگ لیت، نفوذ اشکال لیت

هذای فذراوان، بیگذانگی از  یابی و افذراط و تفری  های نامتعذارف لذیت گرایش به روش
انتخذاب و مصذرف ایذن فرهنذگ و در پذی آن افذزایش ها و هنجارهای دخیل در  ارزش
توانذد تبعذات بسذیاری را بذرای ایذن نسذل  و  های ناشی از این بذی تذوجهی، می آسیب

 های آتی نیز در پی داشته باشد. نسل
روش

در این پروهش سعی بر این است که ضمن سنخ شناسی از آنچه که در بین جوانان 
های کتبی و اینترنتی  با تحلیل و مقایسه پرسشنامهشود  به عنوان منابع لیت برشمرده می

شناسی فرهنذگ لذیت در  و همچنین مصاحبه حضوری در سه مقطع مختلف به آسیب
 میان جوانان ایرانی نیز پرداخته شده است.

ویره در ایذران انجذام  های چندانی در این حوزه بذه با توجه به اینکه تاکنون پروهش
شناسی  شناسی بدن، جامعه شناسی جوانان، جامعه جامعه های نگرفته، با ورود به حوزه
شناسذی شذادی،  شناسی مصرف، جامعه شناسی اعتیاد، جامعه اوقات و فراغت، جامعه

روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریات فروید، الکان، فوکو و دلوز بذه تحلیذل و 
 ها پرداخته خواهد شد. بررسی داده
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گیریهاونتیجهیافته
دهذد بیشذتر امذور  های به دست آمده نشان می ایج به دست آمده از تحلیل پاسخنت 

بخش برای جوانان ایرانی معطوف به امذور فذردی اسذت؛ نقذش خذانواده، کذار و  لیت
یت در  کوشش، فعالیت های اجتماعی، سیاسی و خیریه نسبت به مواردی همچون عضو

تر اسذت؛  بسذیار کمرنذگ های مجازی، رابطه جنسی، گرایش به صنعت فرهنذگ شبکه
پولی و نهادهذای سیاسذی و اجتمذاعی را مذانع دسذتیابی بذه امذور  بیشتر افراد دین، بی

های درونی همچون رابطه  دانند. جوانان در ابراز گرایش بخش در زندگی خود می لیت
کنند. همچنین افراد بذه  کار عمل می جنسی خارج از ازدواج، پورنوگرافی و ... محافظه

یش به کشف امور لیت بخش در زندگی روزمره می  لیت جای خلق  پردازند. برای خو
 شناسی اخالق، مطالعات فرهنگی شناسی لیت، جامعه لیت، فرهنگ لیت، آسیب کلیدواژگان:

 بررسیکیفیمتغییرهایموثردررفتارآسیببهخوددربیننوجوانان

فرهادطارمیان،2عباسپورشهباز،7محبوبهعباسیان
 1مریمعباسیان،9سارانعیمی،پورشریفیحمید

 
مقدمه

بینی دقیق دالیل پدیده خودزنی در بین نوجوانان اگرچه که سذخت اسذت امذا  پیش
کند که مشکالت سالمت روان، تکانشگری، اعتماد بنفا و استرس  شواهد پیشنهاد می

سذی در زندگی این نوجوانان عوامل برانگیزاننذده هسذتند ایذن پذروهش بذا هذدف، برر
 رسانی نوجوانان انجام شد.  آسیب ها و عوامل مؤثر در خود ویرگی
روش

 در مطالعه کیفی )طرح پدیدارشناسی( حاضذر ابتذدا بذا اسذتفاده از گذروه متمرکذز
(pcood sTcof به بررسی این پدیده در بین نوجوانان پرداخته شد در این مرحله چهار )

                                                                                                               

  ma.abasian@uswr.ac.irدانشجوی دکتری، . 1 
  کتر روانشناس، دانشگاه علوم بهزستی و توانبخشید . 2 

 یدانشجوی دکتر. 3
  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی . 4

mailto:ma.abasian@uswr.ac.ir


 019    هایکودکان،نوجوانان،جوانانوسالمندانآسیب

 
 

و دهم از نوجوانان در گروه جای گرفتند گروه از چهار پایه تحصیلی هفتم، هشتم، نهم 
نوجذوان بذا  10هذای  و در مرحله بعد با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته توصیف

سابقه خودآسیب رسانی که توس  اولیای مدرسه شناسایی شده بودند ثبت شد. شرکت 
به تجزیه  کنندگان با استفاده از روش نمونهگیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. در انتها

 و تحلیل داده ها ی حاصل از دو قسمت پرداخته شد. 
هایافته

رسذذانی، تحقیذذر و سذذرزنش والذذدین، رفتذذار  درونمایذذه هذذای تعریذذف خودآسذذیب
پرخاشگرانه والدین، طالق و همچنین طالق عاطفی والدین، وضعیت اقتصادی پایین و 

موقعیتهذای اسذترس زا،  الگوگیری، احساس تنهایی، استیصال و ناتوانی در مواجهه بذا
استرس و اضطراب زیاد، شکست عاطفی در رابطه با جنا مخالف، رابطه زود هنگام 

، تجربذذه چیزهذذای جدیذذد و sidlcidبذذا جذذنا مخذذالف، گذذوش دادن آهنگهذذای 
 انگیز، همساالن و پییرش از جانب ایشان و نشانه ای از بزرگ شدن بود.  هیجان

گیرینتیجه
نی را به عنوان روشی برای رهایی از هیجانهای منفی مثذل نوجوانان خودآسیب رسا

داننذد. رابطذه آشذفته  خشم و تحقیر یا گرفتن حقوق نادیده گرفته شده خود و انتقام می
والد فرزند و والدین با همدیگر و از دست دادن دوست به عنوان وضعیتهای پیشذایند و 

 برانگیزاننده خودآسیب رسانی نقش دارند.
 خودآسیبرسانی، گروه متمرکز، نوجوانان، کیفی کلیدواژگان:

شناختیکودکانخیابانیدرایرانبررسیجامعه

2،فاطمهجمشیدیاردشیری7علیاصغرفیروزجائیان
 
مقدمه

امروز شاهد تحذوالت چشذمگیري در زمینذه هذاي متعذدد اجتمذاعي، اقتصذادي، 
توسعه یا به عبارتي  فرهنگي و سیاسي هستیم. روند این تحوالت در کشورهاي در حال
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جهان سوم معضالت و مشذکالت عدیذده اي را در پذي داشذته کذه قابذل تأمذل اسذت. 
تحوالت اجتماعي شتاباني همچون رشد سریع جمعیت، رشد سریع صذنعتي شذدن و 
شهرنشیني، که پیامدهاي اجتماعي ناگواري را در زندگي شهري در جوامع به خصوص 

یکي از آسیب هذاي جذدي کذه جوامذع در حذال  جوامع در حال توسعه رقم زده است.
توسعه از جمله جامعه ایران را تهدید مي کند، گسترش روزافزون کودکان خیاباني است 
که به دالیل گوناگون بخشي یا همه اوقات خود را در خیابان ها سفري مي کنند. ویرگي 

خذانواده در عمده کودکان خیاباني این است که احساس امنیتي را که به طور طبیعذي، 
طي مراقبت، تغییه، آموزش و بازي با کودکان فراهم مي کند، به دست نمي آورند، در 
نتیجه اصول اخالقي حاکم بر جامعه و رواب  موجود در آن از سوي افراد فذوق مذردود 

گرایانذه دارنذد. و  تخریذب شناخته شده و اکثرا نیز تمایل به رفذتارهاي مذجرمانه و خود
 ین رفتار در بزرگسالی ادامه داشته باشد، خیلی زیاد است.احتمال اینکه ا

روش
 این تحقیق از نوع کیفی است و به روش کتابخانه ای و فراتحلیل انجام شده است. 
هایافته

دهد که مسأله کودکان خیابانی در جامعه ایرانذی بخصذوص در  ها نشان می بررسی
ترین عواملی که  دهد که مهم ن میشهرهای بزرگ شیوع دارد. همچنین نتایج تحقیق نشا

 در ایجذذاد پدیذذده کودکذذان خیابذذانی دخیذذل بودنذذد عبذذارت انذذد از: عوامذذل اجتمذذاعی
)نابرابری اجتماعی، تضذاد طبقذاتی، و...(، عوامذل خذانوادگی ) بذد سرپرسذتی، تذک 

 ها و...(، عوامل اقتصادی ) فقر، نابرابری، و...(.  سرپرستی، وجود تنش سرپرستی، بی
گیرینتیجه

وجود کودکان خیابانی در جامعه نشان دهنده این است که جامعه حالت کذارکردی 
بی نداشته باشند و  خود را از دست داده است. زمانی که نهادهای اجتماعی عملکرد خو
به وظایف خود عمل نکنند، جامعه از حالت طبیعی خارج شده و با معضالت و مسائل 

طراحی نظام جامع حمایتی برای تحذت  -1ادی: روبه رو می شود. راه حل های پیشنه
ها؛  پوشش قرار دادن خانواده های محروم شهری و تأمین اجتماعی و رفاهی این خانواده

ایجاد اشتغال برای حداقل یکی از اعضای خانواده هذای فقیذر بذرای پیشذگیری از  -2
ه هذای ایذن ارائه مشاوره های تخصصی به خانواد -3احتیاج خانواده به درآمد کودک؛ 

 کودکان و برخورد با کودک آزاری و خشونت های خانگی؛ و... .
 شناختی، ایران آسیب اجتماعی، کودک خیابانی، عوامل اجتماعی، بررسی جامعه کلید واژگان:
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تاثیرتحصیالتبرتاخیرسنازدواجومقایسهپسرانودختران
 )مطالعهموردیشهرتهران(

 1قاسماویسیفردویی
 

مقدمه
در اهمیت ازدواج  همین با که ازدواج مبنای تشکیل اولین نهاد اجتمذاعی یعنذی 
خانواده است، خانواده امروزه با تغییرات و تحوالت زیادی مواجه شده است، یکذی از 

« تذاخیر سذن ازدواج»تحوالتی که در خانواده جدید و امروزی رخ داده اسذت مبحذث 
ان و برنامذذه ریذذزان  اجتمذذاعی، اسذذت موضذذوعی کذذه ذهذذن بسذذیاری از سیاسذذت گذذیار

یره جامعه شناسان را بخود مشغول کرده است، مروری بر مطالعذات  صاحب نظران، بو
پیشین نشان داده است عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تا حدی اقتصادی در ایذن 
زمینه تاثیر گیار بوده اند، یکی از این عوامل گسترش نظام آموزش عالی و تحصذیالت 

وده است.  سوال اساسذی ایذن اسذت کذه متغیذر تحصذیالت بذر اسذاس چذه تکمیلی ب
گیار بوده است؟ و اینکه این اثر گیاری، از نظر جنسیتی  مکانیسمی بر سن ازدواج تاثیر

 چگونه بوده و بین آن دو چه تفاوت ها و تشابهاتی وجود داشته است؟
روشتحقیق

طه ای بذوده اسذت،.جامعه مطالعه حاضر با روش پیمایشی در پی بررسی چنین راب
سذاله مجذرد هذر گذز ازدواج  33تا  37و پسران   37تا  21نفر از دختران  167آماری 

نکرده چهار دانشگاه دولتی تهران )علوم اجتماعی( دانشگاه عالمذه و شذهید بهشذتی و 
تربیت مدرس، در مقطع دکتری اعم از افراد در حال تحصیل و یا فارا التحصیل بذوده 

پسر( اطالعات الزم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است،  17تر و دخ 17است) 
 پردازش اطالعات در دو مرحله توصیفی، و روش استنباطی صورت گرفته است.

هایتحقیقیافته
یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار )مستقیمی( بین تحصذیالت و سذن ازدواج 

ی بین زنان و مردان ایذن رابطذه و تذاثیر در وجود داشته است، و اینکه  از بعد مقایسه ا
همه موارد از نظر جنسیتی یکسان نبوده است به این معنی که تاثیر تحصیالت بر تاخیر 

دهذد  های پروهش  نشان می سن ازدواج در زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است. داده
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ور طبیعذی سذن طذ هیابذد، بذ که هر چه تحصیالت افراد اعم از دختر و پسر  افزایش می
ازدواج آنان نیز افزایش پیدا می کند، یعنی بین تحصیالت و تاخیر در سن ازدواج رابطه 

مستقیم وجود دارد.  اما این تاثیر بین دختران و پسران یکسان نیست، به این معنذی کذه  
دختران تحصیل کرده نسبت به پسران تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند. چرا کذه بذر 

ها پسران تحصیل کرده با دستیابی به شغل و درآمد کذافی آمذاد گذی  ل دادهاساس تحلی
بیشتری برای ازدواج پیدا می کند، در حالی دختران با تحصیالت باال با افزایش توقعات 
و دشواری بیشتر در انتخاب همسر مناسب به علت باالتر رفتن سن ازدواج و همچنین 

دانی بذه ازدواج  نتیجذه: مطذابق بذا نظریذه درآمد احتمالی ناشی از تحصیل تمایل چنذ
هذای مهذم ناشذی از  مدرنیزاسیون که مدعی است تحصیالت به عنذوان یکذی از مولفذه

تواند از طریق متغیرهایی چون: مشارکت اجتماعی، استقالل فذردی و  مدرنیزاسیون می
شد دراین امکان رواب  قبل از ازدواج بر تاخیر سن ازدواج دختران و پسران تاثیر گیار با

تحقیق تایید شده است، با این مالحظه که این تذاثیر در متغیذر هذای مختلذف از نظذر 
جنسیتی یعنی بین پسران و دختران بطور یکسان نبوده است. رواب  قبل از ازدواج برای 
پسران بیشترین تاثیر را در تاخیر سن ازدوج آنان داشته است و برای دختذران دو متغیذر 

 گیارتر بوده است اجتماعی و استقالل فردی اثر دیگر یعنی مشارکت
 تحصیالت، تاخیر سن ازدواج، نهاد خانواده، مدرنیزاسیون، جنسیت. کلید واژگان:

یموردیکنترلیورفتارهایپرخطرجوانان:مطالعه-یخودبررسیرابطه
شهرشیراز

  7 دکترمهدیمعینی
 
مقدمه

ترلذی و رفتارهذای پرخطذر جوانذان کن-ی بذین خذود هدف این مقاله بررسی رابطذه
است.مفهوم رفتار پرخطر به عنوان رفتاری تعریف می شود کذه مذی توانذد بهزیسذتی، 
 سالمتی و مسیر زنذدگی را بذه خطذر بینذدازد و دارای نتذایج منفذی و پیامذدهای مضذر 

                                                                                                               

 mmoeini84@gmail.com دکتر جامعه شناس، دانشگاه سیستان و بلوچستان . 1
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ی اصلی این پروهش این است که اواًل چرا نوجوانان و جوانان اقدام به  می باشد. مسئله
کنند و دومًا پیامذدها و نتذایج مخذرب ناشذی از درگیذری آنهذا در  تارهای پرخطر میرف

 رفتارهای پرخطر چیست؟
روش

در این پروهش بذا اسذتفاده از روش پیمایشذی و از طریذق پرسشذنامه و بذا روش 
ها و اطالعذات مذورد نیذاز جمذع آوری شذده  ای مختل ، داده گیری چندمرحله نمونه

ساله شذهر شذیراز مذی  11-11ی جوانان  ر این تحقیق کلیهی آماری د است. جامعه
نفذر تعیذین گردیذد و در  600باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول لذین برابذر بذا 

گردید و مورد تجزیه و تحلیل  SPSS های جمع آوری شده وارد نرم افزار نهایت داده
 .قرار گرفت

هایافته
ذ  ی معنی دار و معکوسی بین خذود رابطه دهد که های به دست آمده نشان می یافته 

کنترلی افراد ذ  کنترلی و رفتارهای پرخطر وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان خود
افزایش یابد، رفتارهای پرخطر آنان کمتر مذی شذود. همچنذین بذین درآمذد، جنسذیت، 

داری  ی معنی ی زندگی و رفتارهای پرخطر رابطه وضعیت تأهل، وضعیت طبقاتی، شیوه
  .وجود دارد

گیرینتیجه
کنترلی در ارتبذاط نزدیذک بذا شذیوه هذای جامعذه پذییری و -با توجه به اینکه خود

الگوهای تربیتی خانواده ها است، چنانچه والدین نتوانند نظارت و کنترل کافی بر روی 
 رفتارهای فرزندان خود داشته باشند، احتمال وقوع رفتارهای پرخطر از سوی آنان بیشتر

خواهد شد. بنابراین ضروری است که خانواده ها نسبت به رفتار فرزندان خود دقذت و 
 نظارت کافی را داشته باشند.

 کنترلی، شیوه زندگی، جوانان، شیراز-رفتارهای پرخطر، خود کلید واژگان:
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 مرورنظامندکودکآزاریوغفلتازکودکاندرایران

 2محمدرضاسمیعیمیبدی،7سارانوروزی


 مقدمه
این پروهش با هدف مرور منابع و تحقیقذات علمذی در خصذوص کذودک آزاری و 

 غفلت در میان داده های فارسی، صورت گرفته است.
روش

این مقاله مروری خواهد داشت بر پروهش های صورت گرفته در حذوزه ی کذودک 
س نتایج . براسا1336تا پایان شهریور  1315آزاری و غفلت در ایران در بازه ی زمانی 

 31سند بدست آمد که پا از بررسی و غربالگری اولیه، محتوای 111جستجوی اولیه 
 تحقیق استخراج گردید.

هایافته
های بدسذت آمذده از ایذن تحقیقذات در سذطوح مشخصذات عمذومی، اهذداف و  سفا یافته

ارزیذابی سواالت و متدولوژی تحقیق، متغییرهای مورد بررسی و یافتذه هذا و نتذایج طبقذه بنذدی و 
به بعد عالقه مندی محققان بذه مسذئله ی  1311گردید. یافته های این پروهش نشان داد که از سال 

 42/11و  1316تذا  1311درصد در بازه ی زمذانی 51/31کودک آزاری و غفلت بیشتر شده است، 
ش انجام شده اند. به هر صورت چنین پذراکن 1317تا  1315درصد مطالعات هم در بازه ی زمانی 

کذه  طذوری هزمانی با سیر صعودی آگاهی اجتماعی در خصوص کودک آزاری همراه بوده است، بذ
سیاست های تحقیقاتی و رویکردهای محققان به شدت متأثر از فضای عمذومی و گفتمذان غالذب 

است.در سطح پروبلماتیک کودک آزاری و غفلت می توان سه گروه را برشذمرد: پرسذش  در جامعه
ی و جمعیت شناختی، پرسش های روانشناختی و پرسش هذای حقذوقی. بذیش های جامعه شناخت

از نیمی از تحقیقات از منظر روانشناختی به این تبیین این موضوع پرداخته اند. در اکثذر مطالعذات، 
عاطفی بیشترین شیوع را داشته است. وابستگی به مواد، افسردگی و اضذطراب  -کودک آزاری روانی

ری و پیامدهای شناختی از رایج ترین متغییرهای وابسته در ابعذاد اجتمذاعی والدین و مشکالت رفتا
 و روانشناختی مرتب  با کودک آزاری بوده اند.

 مرور نظامند، کودک آزاری، غفلت از کودکان کلیدواژگان:
                                                                                                               

 sara.noruzi82@gmail.com، . دکتری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1

 اس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی لرستانکارشن.  2
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هایوالدینکودکانکاروخیاباندرشهریزد:تحلیلیازویژگی
ووضعیتخانوادگیآنان

4،حجتفالح9،مریمصباغچی2،حسنفالح7ندوشنعباسعسکری
 
مقدمه

 هذذاي جذذدي کذذه جوامذذع در حذذال توسذذعه از جملذذه جامعذذۀ ایذذران را تهدیذذد یکذذي از آسذذیب 
کند، گسترش روز افزون کودکان خیاباني است که به دالیل گوناگون بخشي یا همه اوقات خذود مي

 از طریق تها سفري ميرا در خیابان
ً
کدي، بزهکاري، شغل هذاي کذاذب فصذلي و ... کنند و عمدتآ

کنند. ویرگي عمده کودکان خیاباني این است کذه احسذاس امنیتذي را کذه بذه طذور امرار معاش مي
 آورند.کند بدست نمي، تغییه، آموزش و بازي با کودکان فراهم مي، خانواده در طي مراقبتطبیعي

شود کودکان بذه کارهذای خیابذانی که باعث میبا توجه به اینکه خانواده یکی از نهادهایی است 
های خانوادگی کودکان کار در شهر یذزد روی بیاورند، بنابراین هدف پروهش حاضر بررسی ویرگی

 باشد. های مربوط به کودکان کار میهای مفقوده در پروهشباشد که یکی از حلقهمی
روش

ز بذا اسذتفاده از تکنیذک پرسشذنامه های مذورد نیذاپروهش حاضر از نوع پیمایشی بوده که داده
 14آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان کار شهر یزد است که در سنین زیذر جمع

ها در مناطق منتخبذی از شذهر یذزد مذورد مصذاحبه قذرار نفر از آن 147سالگی قرار دارند که تعداد 
 آوری گردید.گرفتند و اطالعات الزم جمع

گیریهاونتیجهیافته
ای از این کودکان کار، افرادی هسذتند کذه از های پروهش بیانگر آن است که بخش عمدهیافته 

درصذد از کودکذان کذار  15انذد. والذدین های دیگر و یا خارج از کشور به یزد مهاجرت کردهاستان
ه نزدیذک اند. ضمن آنکذدرصد از این کودکان مورد دعوای والدینشان قرار گرفته 33معتاد هستند و 

درصد از کودکذان بدسرپرسذتی  41درصد والدین در خانواده با هم دعوا داشتند. در مجموع  57به 

                                                                                                               

        دانشگاه یزد  -شناسیدکتری جمعیت.  1
 hassan.fallah67@yahoo.comدانشگاه یزد      -شناسیکارشناس ارشد جمعیت.  2
 دانشگاه یزد     -شناسیکارشناس ارشد جمعیت .  3
 شهرداری یزد     -ریزی شهرسازیس ارشد برنامهکارشنا . 4
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دهنذده رابطذه بذین متغیذر بدپرسذتی والذدین بذا اند. نتایج تحلیل دو متغیره نیذز نشذانرا تجربه کرده
 باشد.میمتغیرهایی نظیر تعداد افراد خانواده، نوع مصرف پول به دست آمده و سن کودکان 

 اقتصادی، شهر یزد –های اجتماعی، وضعیت اجتماعی خانواده، کودکان کار، آسیب کلید واژگان:

فرهنگیموثربرسالمندآزاریمطالعهموردی–بررسیعواملاجتماعی
سالشهریاسوج12سالمندانباالی

،9کوثرالوندیزاده،2داریوشبوستانی،7مسلمنراقیمنش
5سیدعبدالمهدیحسینی،4کبریساعدیفر

 
مقدمه

سال سالمند اطذالق مذي  67طبق تعریف سازمان جهاني بهداشت، به افراد باالي 
سذال آینذده،  47شذود کذه تذا زده مذي گردد. با رشد سریع جمعیت سالمندي، تخمذین

درصد آنان در کشور هاي  52برابر شود که در این بین  2سال جهان  65جمعیت باالي 
درصد در کشور هاي پیشرفته زندگي خواهند کرد. ایران نیز به عنوان یکي  47آسیایي و 

از کشور هاي در حال توسعه، از این تغییرات جمعیتي مستثني نیست. بذر اسذاس سذر 
نفر( 6274127درصد جمعیت کشور را معادل) 1024، سالمندان 1337شماري سال 

)هروی درصد برسد.  17به ، این رقم 1477شوند و برآورد شده است تا سال شامل مي
سالمندي یک سیر طبیعي است که در آن تغییرات فیزیولوژیکي (. 1: 1313کریموی، 

 –و رواني در بدن رخ مي دهد. هدف از انجام این پروهش بررسذی عوامذل اجتمذاعی 
 باشد.فرهنگی موثر بر سالمند آزاری می

 
                                                                                                               

          moslemnaraghi@gmail.com      ل     ئوکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه قم نویسنده مس 1.
 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه قم . 2
 شگری دانشگاه یاسوجکارشناس علوم اجتماعی پروه . 3

 دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزد اسالمی یاسوج 4.
 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران واحد فرنگ  .5
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روش
باشد. براساس سرشذمارس یاسوج میسال شهر  67جامعه آماری این تحقیق سالمندان باالی 

باشند که تعداد نمونه آمذاری نفرمی 6212سال در شهر یاسوج  67تعداد سالمندان باالی  35سال 
باشند. ابزار گردآوری ایذن تحقیذق پرسشذنامه اسذت کذه بذا نفر می 361با بر اساس فرمول کوکران 

د.  پایایی این تحقیذق بذا اسذتفاده از استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده بین پاسخگویان توزیع ش
های این تحقیق با استفاده از نرم افذزار اس پذی اس باشد. داده. درصد می16فرمول آلفای کرونباخ 

هذای اسذمیرنوف کولمذوگروف،  ضذریب همبسذتگی پیرسذون و  اس تجزیه و تحلیذل و از آزمذون
 رگرسیون همزمان استفاده شده است. 

گیریهاونتیجهیافته
ها نشان داد که ضعف ایمان تاثیری مثبتی ر واقع نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهد

اقتصذادی از عذواملی بذود کذه در ایذن  –بر سالمند آزاری در شهر یاسوج دارد. پایگاه اجتمذاعی 
تحقیق به عنوان عامل سالمندآزاری مورد بررسی قرارر گرفت این عامل تاثیر مهمی در رابطذه بذا 

اقتصذذادی سذذالمندان بذذا ضذذریب  –المندآزاری در شذذهر یاسذذوج داشذذت. پایگذذاه اجتمذذاعی سذذ
درصد تاثیر معکوس داشته است. ودر آخر فرضیه سبک زندگی سذالمندان و  -7057همبستگی

های نشان از این دارند که سبک زندگی ها مورد بررسی قرار گرفت یافته تاثیر آن بر آزار و اذیت آن
 المندآزاری در شهر یاسوج دراد.تاثیر مثبتی بر س

 آزاری  عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی،  سالمند، سالمند کلید واژگان:

آوریدرنوجوانانبیسرپرستوعادیمقایسهتاب

 2،محمودنجفی7رکسانارهبر
مقدمه

های مهم تحول و دارای تغییرات جسمانی و روانشناختی متعددی اسذت. نوجوانی یکی از دوره
های اخیر بذه روانشناسذی مثبذت توجذه خاصذی توجه به این دوره امری ضروری است. در دهه لیا

های روانشناختی مثبت است کذه نقذش مهمذی در بهداشذت آوری یکی از سرمایهشده است. تاب
زا آوری به عنوان سفر و محافظی در برابر شذرای  خطذر روانی و سازگاری نوجوانی دارد.در واقع تاب

                                                                                                               

 کارشناس روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، ایران. 1
 m_najafi@semnan.ac.ir  روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان. نویسنده مسئول: دکتری 2
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دهد. پذروهش حاضذر بذا هذدف و در شرای  خطر پیامدهای نامطلوب را کاهش می کندعمل می
 سرپرست و عادی انجام شد. آوری در نوجوانان بی مقایسه تاب

روش
سذذال( 11-18ای بذذود. جامعذذه آمذذاری شذذامل نوجوانذذان) مقایسذذه-روش پذذروهش علذذی

 1316تابسذتان سرپرست تحت پوشش دفتر شبه خذانواده اداره بهزیسذتی اسذتان سذمنان در  بی
ای سال( عادی استان سمنان بودند. نمونذه11-18بودند. جامعه نوجوانان عادی شامل نوجوانان)

گیری دردسذترس انتخذاب  نفر بی سرپرست( به روش نمونه 30نفر عادی، 30نفر) 60به حجم 
آوری های جمع(بود. دادهCD-RISC) دیویدسون -آوری کانر شدند.ابزار پروهش مقیاس تاب

 .  مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت tبا استفاده از آزمون  شده
گیریهاونتیجهیافته

مستقل نشان داد که بین تاب آوری در نوجوانان بذی سرپرسذت و عذادی تفذاوت  tنتیجه آزمون 
معناداری وجود دارد. بدین صورت که نوجوانان عذادی در پرسشذنامه تذاب آوری نمذرات بذاالتری 

آوری بذاالتری سرپرسذت از تذاب عبارتی نوجوانذان عذادی در مقایسذه بذا نوجوانذان بذیداشتند. به 
برخوردار بودند. در مجموع نتیجه حاکی از آن بود که نوجوانان بی سرپرسذت دارای مشذکالتی در 

آوری آنهذا را افذزایش داد. بذا توجذه بذه اینکذه فقذدان توان بذا آمذوزش تذابآوری هستند و می تاب
نواده پیامدهای روانشناختی متعددی برای نوجوانان دارد.لیا این موضوع باید مذورد سرپرست در خا

 توجه مسئولین بهزیستی قرار گیرد.
 سرپرست. آوری، نوجوانان، بی تاب: کلید واژگان

 فراتحلیلجامعهشناسانهمقاالتمرتبطباکودکآزاریدرایران

 رضایوسفوندحسن ،7نورالدینالهدادی


مقدمه
دک آزاری همواره در طول تاریخ به اشکَال مختلف وجود داشته است، به عبارتی کو

کودکان از جمله آسیب پذییرترین گروههذای اجتمذاعی هسذتند و همیشذه در معذرض 
                                                                                                               

 nalahdadi@gmail.com دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور.  1
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انذد. هرچنذد کذودک آزاری  تعرض افراد گوناگون خواه در خانه یذا اجتمذاع قذرار گرفته
آن مربوط به دنیذاَی معاصذر اسذت،  ی تاریخی دارد، اما جنبه پروبلماتیک شدن صبغه

هذای متفذاوتی از  های گونذاگون تلقی رغم اینکه در جوامع و فرهنگ بدین معنا که علی
کودک آزاری وجود دارد؛ اما آسیب زا بودن کودک آزای بذه طذور عذام و جذرم انگذاری 
کودک آزاری به طور خاص در دنیای امروزی بیشتر در کانون توجهات قرار گرفته و بذه 
میزان توسعه یافتگی جوامع نیز مسأله بودن و توجه به انذواع و ابعذاد آن مذورد توجذه و 

آزاری شامل رفتارهایی است که توس  افذراد -برساخت شدن  قرار گرفته است. کودک
گیذرد کذه بذه سذالمت جسذمی و  دیگر، خصوصًا بزرگساالن نسبت به کودک انجام می

رسان شامل برآورده  عی از رفتارهای آسیبرساند و طیف وسی روانی کودکان آسیب می
های بهداشتی، تنبیه و بد رفتاری فیزیکی،  نکردن نیازهای اولیه کودک، غفلت از مراقبت

گیرد. انذواع کذودک  سوءاستفاده جنسی، سوءرفتارهای هیجانی و آزار روانی را در برمی
جنسذی و آزاری نیز شامل کودک آزاری جسمی، کذودک آزاری عذاطفی، کذودک آزاری 

مباالتی است. در خصذوص جامعذه ایرانذی و نحذوه  کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی
توان ارائه کذرد ولذی  پردازش به  پدیده کودک آزاری نیز هر چند آمار قابل استنادی نمی

  .شود های حال حاضر جامعه محسوب می ترین آسیب توان گفت یکی از مهم می
روش

حلیل انجام گرفته است مقاالت نمایه شده در پایگاه در این پروهش که به روش فرات
 .اند مقاله هستند مورد تحلیل قرار گرفته 14مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی که 

هایافته
دهذد، پذاردایم حذاکم بذر تحلیذل پدیذده  نتایج تحلیذل مقذاالت موجذود نشذان می

مفذذاهیم  شذذناختی اسذذت و کذذودک آزاری بیشذذتر بذذه واسذذطه آزاری عمذذدتًا روان کذذودک
شناختی از جمله عزت نفا، افسذردگی، سذازگاری و عذدم سذاز گذاری والذدین،  روان

خشونت های تجربه شده، اختالات رفتاری، بد تنظیمذی هیجذانی و مفذاهیمی از ایذن 
 قیبل مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. 

گیرینتیجه
ل آن نیذذز وجهی اسذذت و بذذرای تحلیذذ ای چنذذد آزاری پدیذذده تذذوان گفذذت کذذودک می
شناختی  و جامعه شناختی هر کدام از منظری  پزشکی، روان های حقوقی، روان  پاردایم

خاص این پدیده را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهند. هرچند در این مقاالت غیر از 
پاردایم روان شناختی، پاردایم های روان پزشکی، و حقوقی هذم کمتذر بذه کذار گرفتذه 
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ز همه پارادایم های دیگر، به کار نگرفتن پارادایم جامعه شذناختی و اند، اما بیش ا شده
تذوان گفذت تقلیذل  مقاالتی با نگاه جامعه شناختی مشهود هست. به طور خالصذه می

آزاری به متغیرهای روان شذناختی و غیبذت نگذاه جامعذه شذناختی باعذث  پدیده کودک
جذذای توجذذه بذذر بسذذترها و ها بذذه  ها و سیاسذذتگیاری ریزی هذذا، برنامذذه شذذود تحلیل می

ای، نظذام  هایی از قبیل نظام آموزشی، نظام حقوقی، نظام فرهنگذی، نظذام رسذانه زمینه
وار  های اجتمذاعی زنجیذره شده و آسیب های نهادینه خانوادگی، نظام اقتصادی، تبعیه

که مولد پدیده کود آزاری هستند، سمت و سوی منفعالنه و محدودتری به خود گیرد و 
 .ای بین تحلیل ها و واقعیت های موجود شود گسست قابل مالحظه   منجر به

 .کودک آزای، فرا تحلیل، جامعه شناختانه، آسیب، جرم :واژگان کلید

21تا22هایتحلیلیبروضعیتکودکآزاریدراستانمازندرانطیسال

2،علیرضابراری7لیالفرقانی


مقدمه

ملذه شذایع تذرین و پیچیذده تذرین مسذایل کودک آزاری و غفلذت از کودکذان از ج 
اجتماعی جامعه است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهذانی،  کذودک آزاری عبذارت 
است از آسیب یا تهدید سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک بذه 
دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسوول هستند.مقاله حاضر روند و علل تعیذین 

 سال اخیر نشان می دهد.  6های کودک آزاری در استان مازندران را طی  کننده
روش

یه و مطالعذه اسذنادی اسذت. حجذم نمونذه بذر   روش مطالعه  تحلیل داده های ثانو
اساس کودکان ارجاع داده شده به مراکز اورژانا اجتماعی در سطح استان تعیین شده 

 .است
 

                                                                                                               

 leyla1_forghani@yahoo.comشناسی ، دانشگاه پیام نور،   نویسنده مسوول  دانشجوی دکتری جامعه .1
 شناسی  دانشجوی دکتری جامعه. 2
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هایافته
د که  کودک آزاری با ابعاد مختلف آن) جسمی، پا از بررسی روند مشخ  گردی 

عاطفی و مسامحه و غفلت (در استان مازندران رو  به افزایش اسذت.  ذ  جنسی، روانی
که این امر در شهرهای مختلف متفاوت است. طبق آمارهای موجود، بیشترین کذودک 

مشذهر ها به ترتیب به شهرستان هذای بهشذهر، سذاری، بابذل و  قائ آزاری طی این سال
اختصاص داشته است. بیشترین نوع کودک آزاری به کودک آزاری جسمی و سذفا بذه 
کودک آزاری عاطفی اختصاص داشته است. دختذران بیشذتر از پسذران مذورد آزار قذرار 
گرفتند.عوامل زیادی در بروز خشونت نسبت به کودکذان نقذش دارد  کذه بذا توجذه بذه 

 ه اعتیاد والدین اختصاص داشته است.های مقاله حاضر، بیشترین فراوانی ب داده
گیرینتیجه

یرگی های کودک آزاری در کشور ما از قبیل گسترش و پیچیده  با در نظر گرفتن و
بودن علل این مسأله، همچنین به دلیل آثار زیان بار این پدیده، هر اقدامی که در راه 

المت و شناخت و کاهش کودک آزاری انجام گیرد، گامی در جهت کمک به حفظ س
امنیت آنان است. در برخذی مذوارد پیامذدهای حاصذل از آزار در دوره کذودکی کذل 
سرنوشت آزار دیدگان را تحت تاثیر قذرار داده اسذت.این موضذوع ضذرورت طذرح و 

 کند. ناپییر می توجه به مشکل، چاره اندیشی و تدبیر برای مواجهه با آن را اجتناب
کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی،  کودک، کودک آزاری جسمی، کلید واژگان:

 کودک آزاری مسامحه و غفلت.

21بررسیعواملاجتماعیموثربرپیدایشکودکانکاردرشهرتهرانسال

2امیراقاجانی،7علیاسدنژاد
مقدمه

انذد و های مختلفی در جامعه در هذم آمیختذه آسیب های اجتماعی امروزه با پدیده
ای ناخوشذایند،  وضذعیتی برخوردارنذد کذار کودکذان، پدیذده کودکان کار نیز از چنذین

                                                                                                               

 s_2468so@yahoo.com  علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلدانشجوی دکتری  . 1
      کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز . 2
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هذذا بذذه شذذرای  دشذذوار اقتصذذادی درون  معضذذلی پرخطذذر و آخذذرین پاسذذخ خانواده
در کشور ما نیز، کودکذان بذه دالیذل مختلذف )اقتصذادی، اجتمذاعی،  .هاست خانواده

قیذق ها و مشکالت اقتصادی متعددی روبه رو هستند. ایذن تح فرهنگی و ...( با آسیب
با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیدایش کودکان کار در شذهر تهذران صذورت 

 گرفته است.
روش

ساله( مشغول به کار در صنایع و 17-11جامعه آماری این تحقیق را کلیه کودکان )
کارخانجات، واحدهای کوچک و حتی در دستفروشی و ... استان تهران که بذه تعذداد 

اند. نمونه آماری نیز با استفاده از فرمول کوکران ند، تشکیل دادههزار نفر هست 47تا  37
بال(  نفر تعیین شده و سفا با استفاده از روش نمونه 314به تعداد  گیری برفذی )اسذنو

یان توزیع و تکمیل گردید.   پرسشنامه  ها بین پاسخگو
هایافته

، «)بیکذاری(وضذعیت اشذتغال والذدین »های تحقیق نشان داد که متغیرهذای  یافته
 «نشذینیمهذاجرت و حاشذیه»، «خشونت والدین»، «طالق والدین»، «اعتیاد والدین»

دارند. متغیرهذای حمایذت  «پدیده کودکان کار»رابطه مستقیم و مثبتی با متغیر وابسته 
اجتماعی و میزان درآمد خانواده نیز رابطه معکوس و منفی با این پدیذده داشذتند. و در 

( دارای بیشترین میذزان =r -46/7آمد خانواده با ضریب همبستگی )این بین، متغیر در
( دارای کمترین  = 26/7rبا ضریب همبستگی ) «خشونت والدین»همبستگی و متغیر 

 همبستگی با پدیده کودکان کار است. 
گیرینتیجه

نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که متغیر  درآمد خانواده با ضریب تعیین برابر با  
( دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسذته )پدیذده کودکذان کذار( بذوده و  متغیذر -42/7)

 داری کمترین تاثیر است. 27/7خشونت والدین با ضریب تعیین 
کودکذذان کذذار، درآمذذد خذذانواده، خشذذونت والذذدین، طذذالق والذذدین، : کلیدددواژگان

 نشینی حاشیه
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دربینجوانانایوگرایشبهکجرویاجتماعیاحساستعلقمحله
 کالنشهرتهران

3حمیدهطایفهباقر،2سیدیعقوبموسوی،1محمدباقرتاجالدین


مقدمه
ای و گرایش به کجروی پروهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین احساس تعلق محله

آیا حا تعلق »اجتماعی در بین جوانان تهران، قصد دارد  به این پرسش پاسخ دهد که 
 «تواند در گرایش به کجرفتاری اجتماعی در بین جوانان تأثیرگذیار باشذد؟ای میمحله
روش

 15 -23روش پروهش از نوع پیمایشی و  جامعه آماری، شامل زنان و مردان جوان 
 3و  22، 6، 13، 13نفر در  پنج منطقه  315ساله شهر تهران بوده که از بین آنها تعداد 

بذه عنذوان نمونذه « ایخوشذه»گیذری شیوه نمونذه گانه شهرداری تهران با 22از مناطق 
 انتخاب شدند.  

هایافته
بذوده کذه  5از  3ای دهد که میانگین حا تعلذق محلذههای پروهش نشان مییافته

ای در بین افراد نمونه را باالتر از حد متوسذ  نشذان مذی دهذد. میزان حا تعلق محله
د ارزشی در بین افراد نمونه برابر با همچنین میانگین گرایش به کجروی اجتماعی در ُبع

 است.   3026و میزان گرایش به کجروی اجتماعی در ُبعد عملی برابر با  3023
دهد که بین ابعاد حا تعلق نتیجه گیری: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

ای( بذا گذرایش بذه ای )اجتماعی، فرهنگی، احساسی، اخالقی، فضایی و شذبکهمحله
،  -173/7،  -413/7،  -111/7جتماعی بذه ترتیذب بذا ضذرایب همبسذتگی کجروی ا

درصد همبستگی وجود دارد. با توجه  35با اطمینان  -213/7، و  -114/7،  -134/7
های محله و نیز احساس تعلق به آن توان نتیجه گرفت که ویرگیهای پروهش میبه یافته

یت راد است. پیونذدهای اجتمذاعی خذود کننده پیوندهای اجتماعی افدر همه ابعاد تقو

                                                                                                               

 mb_tajeddin@yahoo.com نویسنده مسئول-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -.دکتر جامعه شناس1
 لزهراءدانشگاه ا -.دکتر جامعه شناس1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی-رشد جامعه شناسی .کارشناس ا3
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عاملی است که بر کنترل اجتماعی و نیز کنترل غیررسمی اثرگیار است و با گرایش بذه 
 کجروی اجتماعی رابطه عکا دارد. 

 ای، کجروی اجتماعی، جوانان، کالن شهر، تهران تعلق محله کلید واژگان:

 ثربرشادکامیسالمندانشهرتهرانؤررسیعواملمب

3نسیبهزنجری،2مریمشریفیانثانی،1نصیریآذریالمیرا


 مقدمه
ای اسذت. بذا توجذه بذه رونذد رو بذه افذزایش  سالمت از موضوعات مهم هر جامعه

جمعیت سالمندان در کشذور میبایسذت توجذه بیشذتری بذه سذالمت جسذمی،روانی و 
وثری اجتماعی سالمندان مبیول گردد و از آنجایی که افزایش سالمت اجتماعی نقش م

در باال بردن شادکامی افراد داشته و تاثیر مثبت شادکامی بذر سذالمت جسذمی توسذ  
مطالعات فراوان به اثبات رسیده است، بنابراین مطالعه حاضر با هذدف بررسذی رابطذه 

 بین سالمت اجتماعی با شادکامی در بین سالمندان شهر تهران انجام گرفته است.

 روش

تحلیلذی اسذت و داده هذای موردنیذاز بذه روش ذ  ینوع مطالعه این پروهش توصیف
 22ساله و بذاالتر از منذاطق  67سالمند  571پیمایشی گردآوری گردیده است. تعداد 

ای انتخذاب شذدند. بذرای  گانه شهر تهران به از شیوه نمونه گیری احتمالی چندمرحلذه
کسفورد و برای گردآوری  اطالعات سنجش شادکامی سالمندان از پرسشنامه شادکامی آ

پایا شده توس  رفیعی و -در مورد سالمت اجتماعی از پرسشنامه سالمت اجتماعی روا
 22نسخه  SPSSعلیفور استفاده گردید. نتایج حاصل از پروهش با استفاده از نرم افزار 

 و به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
                                                                                                               

 elmira.nasiri.azari@gmail.comایران  تهران، توانبخشی،  و بهزیستی علوم دانشگاه اجتماعی، رفاه ارشد کارشناس .1
 ایران تهران، توانبخشی،  و بهزیستی علوم دکتری علوم اجتماغی، دانشگاه .2
 توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه اجتماعی، رفاه و سالمت یدکتر .3



 011    هایکودکان،نوجوانان،جوانانوسالمندانآسیب

 
 

 هایافته
اد که رابطذه بذین سذالمت اجتمذاعی و شذادکامی کذه بذا آزمذون یافته های این تحقیق نشان د 

همچنذین  (p=0/001) (r=0/482)باشذد. همبستگی پیرسون سنجیده شد، مثبذت و معنذادار می
طبق نتایج آزمذون رگرسذیون خطذی، بذین شذادکامی و سذالمت اجتمذاعی، تحصذیالت، و طبقذه 

 ی وجود دارد.اقتصادی، وضعیت اشتغال و محل تولد رابطه معنادار-اجتماعی
 گیرینتیجه

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، از آنجاییکه با افزایش سذالمت اجتمذاعی،  
سطح شادکامی افراد باالتر میرود، با توجه بیشتر به مسائل اجتماعی سالمندان، میتوان 

 در جهت ارتقای شادکامی سالمندان برنامه ریزی کرد.
 سالمت سالمندان اعی، شادکامی، سالمند،سالمت، سالمت اجتم کلید واژگان:

یادگیریاختالالتبااینترنتبهاعتیادرابطهبررسی
 شهرکرددخترآموزاندانشدر

4،فهیمهشفیعی9،سمانهاحمدی2،زهراصیادی7الهاممحمودی


مقدمه
مقاله حاضر به منظور بررسی رابطه اختالل به اینترنت با اختالالت یادگیری در بین 

نوعی » است.اختالل اعتیاد به اینترنت  دانش آموزان دختر شهرستان شهرکرد انجام شده
استفاده از اینترنت که بتواند مشذکالت روانشذناختی، اجتمذاعی، درسذی و شذغلی در 

اختاللی عصذب »گیری   تعریف می شود. همچنین اختالل یاد« زندگی فرد ایجاد کند 
ی  بند ن و یا کلمه ن، حساب کرد ر خواند ی د زیست شناختی است که از یک مشکل جد

 «.  ه شود اد ی نسبت د عاد  به یک فرد  رود که انتظار نمی  آید می  نوشتن به وجود
                                                                                                               

 elham.mahmoodi75@gmail.com . دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری1
 . دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری2
 دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری . دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،3
 . دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری4
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روش
جامعه آماری متشکل از دانش آموزان دختر شهرستان شهرکرد می باشد که نمونه ای بذه حجذم 

آماری انتخاب شد.در این بررسذی از  تصادفی از جامعه ذذ ای نفر به صورت دو مرحله خوشه 177
است.ابزار اسذتفاده شذده در ایذن پذروهش  روش تحقیق توصیفی از نوع پا رویدادی استفاده شده

گیری شدت و میزان اعتیاد به  سوال برای اندازه 27پرسشنامه اعتیاد به اینترنت وان می باشد که دارای 
باشد  می(CLDQ) لورادو ویلکات و همکارانشده و پرسشنامه مشکالت یادگیری ک  اینترنت ساخته

است و مشکالت یادگیری را متشذکل از پذنج عامذل اساسذی خوانذدن،  آیتم تشکیل شده 10که از 
دانذد کذه موجذب  حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می

مستقل نیز برای تحلیذل  های آماری آلفای کرونباخ و آزمون تی روش .شوند. مشکالت یادگیری می
 آمد.  عمل آن بکار گرفته شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل آماری به

گیریهاونتیجهیافته
دختر شذهر شذهرکرد کذه بذه  دانش آموزان از درصد %61که  داد نشان توصیفی آمار از حاصل نتایج

طیذف  2-2د به اینترنت قرار دارند . با توجه به نمودار عنوان نمونه در نظر گرفته شده بودند در معرض اعتیا
هم نشان  Tنمرات دانش آموزان در مقاطع مختلف پراکنده بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی آزمون  

ضریب همبستگی باال و درنتیجه بین اعتیاد به اینترنذت بذا اخذتالالت  5-2دهد که  با توجه به جدول  می
ن دختر شهر شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.در آخر نیز با توجه به تاییذد پدیذده یادگیری در دانش آموزا

 .در شهرستان شهرکرد بحثی از پیشگیری به میان آمده است  اعتیاد به اینترنت
 اعتیاد، اختالالت یادگیری، اینترنت کلید واژگان:

 مشهدوتهرانشهرهایدرخوابکارتنمردانروزمرهزندگیوپژوهیسرگذشت

9،مرتضیدّیاری7غالمرضاغفاری


مقدمه
امذذروزه در کالنشذذهرهایی همچذذون تهذذران و مشذذهد ، پدیذذده کذذارتن خذذوابی رو بذذه گسذذترش 
است.افراد کارتن خواب ، اغلب به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند و بررسذی زنذدگی روزمذره ایذن 

                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه تهران . 1
 mortezadayyaree@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران   . 1
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هد نمود.بذه نظذر مذی رسذد افذراد افراد ، به شناسایی وضعیت کلی و ویرگی های ایشان کمک خوا
کارتن خواب به دلیل سبک زندگی خود در معرض انواع آسیب های اجتماعی نیز قرار دارند.هذدف 
این پروهش سرگیشت پروهی و بررسی زندگی روزمره افراد کارتن خواب است.به عبذارت دیگذر، 

 .با آن سروکار دارد بررسی انواع کنش هایی که یک فرد کارتن خواب در طول دوره کارتن خوابی
روش

این پروهش با روش کیفی صورت گرفته است.بدین منظور بذا بیسذت و هشذت نفذر از مذردان 
گیذری  شذیوه نمونذه کارتن خواب در شهرهای تهران و مشهد مصذاحبه عمیذق انجذام شذده اسذت.

 هدفمند و به شکل گلوله برفی بوده است.
گیریهاونتیجهیافته

روش تماتیک انجام گشته است.نتایج پروهش حاکی از آن اسذت کذه مذردان  ها نیز به تحلیل یافته
کارتن خواب در طول روز به منظور کسب درآمد جهذت تهیذه مذواد مخذدر صذنعتی بذه جمذع آوری 
ضایعات روی آورده اند.در مواردی ، دسته ای از ایشان به سرقت ، تخلیه صندوق صذدقات ، خریذد و 

... مشغول گشته اند.به طور کلی افذراد کذارتن خذواب دچذار طذرد فروش مواد مخدر ، تکدی گری و 
اجتماعی شده و زندگی خود را به شکل فردی سفری می کنند. در این میذان ، بذه دلیذل سذبک زنذدگی 
 خاصی که این افراد دارا بوده اند ، رفتن به زندان و حضور در کم  های اجباری را نیز تجربه نموده اند.

 گری خواب ، اعتیاد ، طرد ، تکدیکارتن کلیدواژگان: 

هایمقیمآسایشگاهبررسیرابطهمعنایزندگیوتابآوریدرسالمندان
شهررشت

9زاده،دکترشادیدهقان7نیامعصومهکوچکی
 

 مقدمه
افزایش سن جمعیت است. توجه  11های اجتماعی قرن  یکی از بزرگترین دگرگونی

یت بیشتری برخذودار  اسذت، زیذرا جذزو ها  به سالمت سالمندان مقیم آسایشگاه از الو
ترین تهدیذدات بذرای  پییرترین اقشار سالمندان محسوب می شوند. یکی از مهم آسیب

                                                                                                               

 نشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران. کارشناس ارشد روا .  1
 )نویسنده مسئول( Shadidehghan90@gmail.comدکترای پرستاری، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران.  . 1
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دهنذد کذه ایذن  سالمندان مقذیم آسایشذگاه سذالمندآزاری اسذت. مطالعذات نشذان می
تذوجهی بذه احتیاجذات  سالمندان تنها در معرض صدمات جسمانی نیسذتند، بلکذه بی

ای توجهی به نیازهای تغییه محروم کردن آنان از تماس با افراد مورد عالقه، بیعاطفی، 
و بهداشتی آنان از اشکال مهم سذالمندآزاری در آسایشگاههاسذت. از اینذرو از جملذه 
مشکالت روانشناختی پیش روی این سالمندان فقدان معنا در زندگی است. عذالوه بذر 

هایی با آن روبرو می شوند،  ان در چنین محی آن تعدد و تنوع استرس هایی که سالمند
توجه به مقوله سالمت روان و به خصوصذی تذاب آوری را در دوره سذالمندی بذه یذک 
ضرورت تبدیل کرده است. تاب آوری عاملی است که به افراد در رویارویی و سازگاری 

 زای زندگی کمک می کند و افسردگی را کذاهش میدهذد. های سخت و تنش با موقعیت
افزایش تاب آوری منجر به توان بیشتر مقابله با مشکالت زنذدگی و رضذایت بیشذتر از 

آوری راه حذل سذالمندآزاری نیسذت. بذر اسذاس  زندگی می شود، اگرچه ارتقذای تذاب
مطالب ذکر شده محققان بذر آن شذدند تذا ارتبذاط معنذای زنذدگی و تذاب آوری را در 

 کنند.  های شهر رشت بررسی سالمندان مقیم آسایشگاه
روش

انجذام  35-36های  پروهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که طذی سذال
گرفت. جامعه آماری این مطالعه کلیه سالمندان مقیم آسایشگاههای شهر رشت شامل 

نفر از این سالمندان بودند کذه بذه روش  225های پروهش  سالمند بودند. نمونه 657
برای بررسی معنای زندگی از مقیذاس معنذای  ای انتخاب شدند. ای چند مرحله خوشه

 17و حذداکثر  17( استفاده شد. حداقل امتیذاز ابذزار 2776زندگی استایگر و فرایزر )
یدسون استفاده شد.  باشد. برای بررسی تاب می آوری از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیو

هذا از  ل دادهو کمترین نمره صفر است. جهت تجزیه و تحلیذ 177بیشترین نمره ابزار  
آمار توصیفی )فراونی، میانگین و انحراف معیار( و آمار تحلیلذی )ضذریب همبسذتگی 

 پیرسون، آزمون تی مستقل و آنووا( استفاده شد.
هایافته
 136سذذال، اکثریذذت  65-15%( سذذالمند در گذذروه سذذنی 5/11) 141اکثریذذت  

نفر بذی سذواد  %(3/46) 174%( نفر بدون همسر و 11) 167ها زن،  %( نمونه67)
بذود.   13/53±  71/1و معنای زندگی  41/53±  16/3آوری بودند. میانگین نمره تاب

( و مثبتذی میذان p<71/7دار ) ضریب همبستگی پیرسون نشذان داد کذه ارتبذاط معنذی
درصذد اطمینذان  33( وجذود دارد. بنذابراین بذا r=332/7آوری و معنای زندگی ) تاب
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زایش معنای زندگی، تاب آوری سالمندان افزایش می یابد. توان نتیجه گرفت که با اف می
داری را میذان تذاب آوری و  ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنووا ارتباط معنی

 معنای زندگی با مشخصات فردی نشان نداد.
گیرینتیجه

با توجه به این که سالمندان مقیم آسایشگاه ها از زیستن در میان خانواده و جامعذه 
انده اند و احتمال آسیب در این گروه زیاد است، عالوه بر بکذارگیری راهکارهذایی بازم

جهت پیشگیری از آزار و صدمه به سالمندان، می توان به متخصصذان حذوزه سذالمت 
های مناسب  روان و افراد فعال در حوزه سالمندان توصیه کرد، با طراحی و کاربرد روش

  معنوی و تاب آوری این سالمندان بیافزایند. الهام گرفته از معنادرمانی بر سالمت
  آوریسالمندی، معنای زندگی، تاب کلیدواژگان:

«معتاد-دیدگیکودکاندرخانوادههایوالدپیشگیریوضعیازبزه»

3،مسعودهمت2،ژیالبزیتنها1حمیدرضاحیدرپور

 
بت به کودکان، اعتیاد والدین، به عنوان یک عامل کاهش کارکردهای مثبت خانواده نس

زمینه های بزهدیدگی کودکان در محی  معیوب و نامطلوب خانواده را فراهم و یا حتی 
تشدید می کند. بنابراین، اعتیاد والدین را بر اساس موازین جرم شناختی می توان یذک 

برای کودکذان حاضذر در محذی  خذانواده محسذوب کذرد. ایذن « موقعیت خطرآفرین»
احتمال بزهدیدگی کودکان را چه از سوی والذدین بذه عنذوان موقعیت خطرزا می تواند 

عوامل درون خانوادگی و چه از سوی دیگر افراد به عنوان عوامل برون خانوادگی افزایش 
دهد. ازجمله موضوعات مهمی کذه در ارتبذاط بذا بحذث اعتیذاد والذدین و اثذر آن بذر 

ی وضذعی از بزهدیدگی کودکذان قابذل طذرح و بررسذی اسذت، آن اسذت کذه پیشذگیر
دیدگی کودکان در چنین خانواده هایی، باید به عنوان یک وظیفه مبتنی بذر احسذاس  بزه

                                                                                                               

 hrh_1364@yahoo.comکارشناس ارشد  . 1
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مسئولیت اجتماعی نسبت به این قبیل کودکان، برای دولت و دیگر نهادهای مربوطذه و 
حتی برای خود والذدین مطذرح باشذد. ایذن پیشذگیری مذی توانذد از طریذق کاربسذت 

ن یا کسانی که به نحوی موجبات بزهدیدگی کودکان بذه راهکارهای ناظر بر خود والدی
)منظور، محی   واسطه اعتیاد والدینشان را فراهم کرده اند، راهکارهای ناظر بر موقعیت

خانواده( و راهکارهای ناظر بر کودکان بزهدیذده یذا در معذرض بزهدیذدگی، عملیذاتی 
منظذور پیشذگیری از رسد از جمله اصلی تذرین راهکارهذایی کذه بذه  گردد. به نظر می

بزهدیدگی کودکان می توان ارائه کرد، ارتقای مهارت ها و توانمنذدی هذای والذدین در 
فرزندپروری است که نسبت به والدین معتاد، مبتنی بر ترک اولیه اعتیاد و تالش برای در 
پیش گرفتن یک زندگی سالم و هدفمند و مبتنی بر احساس مسئولیت نسبت به فرزندان 

دیدگی و  این تحقیق، ضمن شناسایی مفاهیم بنیادین یعنی اعتیاد والدین، بزهاست. در 
پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار، سه دسته از عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطذی و 

معتذاد بررسذی  ذ فرهنگی را به عنوان عوامل بزهدیدگی کودکان در خانواده هذای والذد
از بزهدیدگی این کودکان در ایذن قبیذل ایم و در مورد چگونگی پیشگیری وضعی  کرده

 ایم.     ها توضیحات الزم را ارائه نموده خانواده
بزهدیدگی کودکان، پیشگیری از بزهدیدگی، خذانواده نذامطلوب، والذدین  :کلیـدواژگان

 معتاد، پیشگیری وضعی.

خانمانیخانمان:شناساییروندبییپدیدارشناختیمعتادانبیمطالعه
کیفی(ی)یکمطالعه

 9فریدهساداتمومنیماسوله،2بهزادخدری،7زادهحسینیحیی
 
مقدمه

اند که مردم ایران همواره از اعتیاد به عنوان یک مشکل  ها مشخ  نموده نظرسنجی
اند، و اکثر کارشناسان مسائل اجتماعی نیز بر ایذن امذر وفذاق  اجتماعی بزرگ یاد کرده

                                                                                                               

 . دکترای مددکاری اجتماعی ،  دانشگاه عالمه طباطبایی1
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یسنده بر این باو ر است که مطذرح کذردن اینگونذه مسذائل بذه عنذوان نظر دارند، اما نو
مشکالت اصلی جامعه ایران حاضر، تنها پاک کذردن صذورت و نمذای مسذائلی دیگذر 

های بسیاری با رویکرد  های کرکارکرد و...( است. پروهش ریزی )مدیریت ناکارا، برنامه
 بذا رددا سذعي پروهش حاضذر اند، لیا کمی به عوامل شیوع و گسترش اعتیاد پرداخته

خانمذانی )از  کیفي، چگونگی سیر ورود معتادان به بی هاي پروهش از پارادایم استفاده
خانمانی( به عنوان یک واقعیت اجتماعی مذورد بررسذی قذرار  نقطه شروع تا مقصد بی

خانمذانی،  دهد، چرا که امذروزه اعتیذاد بذا بسذیاری از مسذائل اجتمذاعی همچذون بی
شذوند و سذالمت  های همجواری تلقی می ه که آسیبگری، فحشا و... گره خورد تکدی

نماید، لیا طرح سوال و پذروهش در ایذن بذاب  روانی و اجتماعی، جامعه را تهدید می
های  باشد تا بهتذرین راهکارهذا بذرای مقابلذه بذا اینگونذه مسذائل و آسذیب ضروری می

 اجتماعی هم از بعد استراتریک و هم عملیاتی، شناسایی و طراحی شوند.
شرو

دیذدگاه  -اتیک )دیدگاه معتادان ذ پروهش حاضر سعی دارد در یک پیوستار امیک  
 ضخیم از توصیفی ارائه محقق را به و نموده مطالعه طبیعی آن بستر در را محقق( پدیده

گونذاگون بذا رویکذرد کیفذی )پدیدارشناسذی( وا دارد.  جوانذب و مطالعه مورد موضوع
خانمان( انجام شد و تا اشذباع  فمندی )معتادان بیگیری به صورت نظری و با هد نمونه

ساخت یافتذه بذود، و بذا تحلیذل  ها مصاحبه نیمه نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده
 ها صورت گرفت.  مضمونی )تماتیک( تجزیه و تحلیل داده

هایافته
های جسماني و شخصیتی  های این پروهش نشان داد سه مقوله مفهومی ویرگی یافته

دی، از هم گسیختگی خانوادگی، محی  اجتمذاعي آنومیذك از مهمتذرین بسذترهای فر
کنندگان  های مشذارکت باشد. در نهایت از تحلیل مضمون یافته ورود افراد به اعتیاد می

این تحقیق پنج تم اصلی، شامل شرای  سه گانه فردي، خانوادگي و اجتمذاعي، طیذف 
اب  اجتماعي، فقدان هدف و حمایت پشیماني، از هم گسیختگي رو -احساسي شادی

 اجتماعی، و مطرودیت اجتماعی استخراج شد.
گیرینتیجه

 کنندگان تحقیق، محی  اجتماعی آنومیک، شرای  جسمانی و براین اساس، مشارکت
فردی را در ورود به اعتیاد از علل اصلی ذکر نموده و احساس انرژی را در بدو مصرف و 

یان اظهار می نموده د تجربه میدرماندگی را در تشدید اعتیا دارند، به علل  اند. پاسخگو
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مختلف از جمله فقدان نگاهی کارکردی به آنذان، عذدم اعتمذاد جامعذه بذه آنذان، فقذر 
اقتصادی، طرد از جانب خانواده، طرد از بذازار کذار و فقذدان درآمذد روی بذه زنذدگی 

 «مطرودیذت اجتمذاعی»فراد بسا بهترین واژه برای وضعیت این ا اند. چه خیابانی آورده
ها و حقذوق خذود محذروم  مندی ای که در آن افراد از همه امکانات و بهره باشد، چرخه

آورنذد و خذود ایذن مسذئله عذاملی بذرای  سر از زندگی خیابانی درمی شوند و نهایتاٌ  می
 بازتولید اعتیاد انان باشد.

 جتماعیخانمانی، حمایت اجتماعی، اعتیاد، طرد ا بی واژگان:  کلید

 هایایرانیآزاری:غربالگریدرخانوادهسالمند

 9ساراشیخ،2زهراحسینخانی،7فرزادخدامرادی
مقدمه

سالمندآزاری یک مشکل اجتماعی بشمار می آید که در حال افزایش بوده و افرادی 
با  که مورد آزار قرار می گیرند از ابراز آن به دیگران به دالیل مختلف خودداری می کنند.

افزایش تعداد سالمندان در جامعه میزان بروز سالمندآزاری رو به افذزایش اسذت. ایذن 
مطالعه با هدف شناسایی  افراد مستعد سالمندآزاری با تعیین عوامل موثر در  بذروز آن 

 انجام شده است. 
روش

نفذر از سذالمندان سذاکن در شذهر و روسذتاهای  613این مطالعه مقطعی بر روی 
ماه انجام شد. نمونه ها با روش تصادفی طبقه ای  4ان( در طی فاصله زمانی قزوین )ایر

سذال و توانذایی  67چندمرحله ای انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه دارای حداقل 
یی به سواالت در نظر گرفته شذد. اطالعذات الزم  حضور در خانه بهداشت و پاسخگو

اقبتذذی، پذذا از کسذذب اجذذازه و زمذذان مراجعذذه سذذالمندان بذذرای دریافذذت خذذدمات مر
( H- /AM rرضایتمندی ایشان تکمیل شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد )

                                                                                                               

 f_khodamoradi@yahoo.com. دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران  1
 . دکتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران 2
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین. کارشناسی،  3
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بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمذون هذای تذک متغیذره و چنذد متغیذره رگرسذیون 
 لجستیک استفاده شد. 

هایافته
لمندان مسذتعد درصد سذا 5/31بود.  57/61±6/1میانگین سنی شرکت کنندگان  

سالمندآزاری بوده یا تجربه سالمندآزاری را داشتند. در آنالیز رگرسیون چندمتغیره پا 
R=20343 (35 %a:: 10321–40151 ،)=از حیف عوامل مخدوش کننده جنسیت 

% 35( و سطح تحصیالت )R=.334 (35 %a::70255–70673=محل سکونت 
a::7075–70471 )=R=.142 اری با سالمندآزاری داشتند. سالمند رابطه معنی د 

گیریتیجهن
سالمندآزاری به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی به میزان قابل توجهی در جامعه 
وجود دارد که عوامل مختلذف اقتصذادی اجتمذاعی در بذروز آن نقذش دارنذد. لذیا بذا 

 ریزی به منظور بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه و تذالش  در راسذتای شناسذایی برنامه
 افراد مستعد سالمندآزاری می توان از بروز آن جلوگیری کرد.

 سالمند،سالمندآزاری، شیوع، خشونت، ایران کلیدواژگان:

تحلیلکیفیعللارتکابجرایمخشونتآمیزدرمیاننوجوانانبزهکار
استانتهران

3،علیرستمی2،احمدراهروخواجه7سعیدحیدری


مقدمه
و موجودی کانون اصالح و تربیذت تهذران مشذخ  مذی با بررسی آماری ورودی  

گردد که درصد قابل توجهی از متهمان و محکومان حاضر در کانون ، نوجوانی هستند 
که به جرم قتل عمد ، ضرب و جرح عمدی و سرقت مقرون به آزار تحمذل حذبا مذی 

                                                                                                               

 heidari_noori@yahoo.comها  . دانشجوی دکتری، مددکار اجتماعی سازمان زندان 1
 دانشجوی دکترا جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.  2
 ت تهرانمدیر کانون اصالح و تربیدانشجوی دکتری، .  3
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شناسذی،  نمایند. در این خصوص اندیشمندان حذوزه هذای مختلفذی همچذون زیسذت
شناسی و حقوق جزا تحقیقات مختلفی را انجذام داده و بذا طذرح و  اسی، جامعهروانشن

ارائه نظریات مختلفی همچون همنشینی افتراقی، برچسب زنی، یذادگیری اجتمذاعی و 
 خرده فرهنگ بزهکاری در تبیین مسئله جرم معروف و شناخته شده هستند.

دور از هرگونه استفاده از  آنچه که در این تحقیق سعی می شود به آن پرداخته شود به
نظریات مرسوم ، انجام یک پروهش کیفی است تا به این سوال اساسی پرداخته شود که 
زمینه و علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز توس  نوجوانان کانون اصالح و تربیت تهران 

  .شود چگونه توصیف می
روش

از ابذزار گرانذدد  روش تحقیق در این پروهش، روش کیفی می باشد که با اسذتفاده
ای( سعی در پاسخ به سوال پروهش را داریم . شیوه نمونه گیری در  تئوری) نظریه زمینه

ی اشباع نظری می باشد به طوریکه با انجام مصاحبه، انواع کدگیاری  این پروهش شیوه
باز، محوری و گزینشی تا جایی ادامه می یابد که مقوله ی جدیدی بذه مفذاهیم اصذلی 

 افه نگردد .پروهشی اض
هایافته

اطالعات حاصل از مصاحبه های انجام شده نشذان مذی دهذد کذه اگرچذه جذرایم 
آمیز دارای ماهیتی متفاوت می باشند اما نیت و قصد ارتکاب جرایمی همچون  خشونت

قتل عمد و سرقت مقرون به آزار با تعذاریف ایذن عنذاوین مجرمانذه  صذرفا همخذوانی 
ر اغلذب ایذن جذرایم انگیذزه جذرم توامذان بذا هیجذان و کذه د طذوری ظاهری داشته بذه

یانه می باشد. میزان و کیفیت خشونت موجود در میان  طلبی منفعت های آنی و بازی جو
ای بذودن منقطذع بذودن و  نوجوانان میکور بیشتر دارای ویرگیهایی چذون آنذی و لحظذه

یانه بودن همراه می باشد.  منفعت طلبانه و رقابت جو
گیرینتیجه
رچذذه زمینذذه و ماهیذذت جذذرایم خشذذونت آمیذذز در میذذان نوجوانذذان دارای تنذذوع و اگ

هذای پذروهش حذاکی از اسذتخراج مفذاهیم مشذترک و  باشد امذا یافتذه هایی می تفاوت
توان تحت عنوان) بروز و فوران خشونت انباشذتی پنهذان( بذه  محوری می باشد که می

 ین نمود. عنوان زمینه و ماهیت جرایم خشونت آمیز توصیف و تبی
تحلیل کیفی ، گراندد تئوری ، جرائم خشونت آمیذز ، نوجوانذان بزهکذار،  کلید واژگان:

 کانون اصالح و تربیت
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نابرابریاجتماعیووضعیتسالمتسالمندانشهرتهران

 7نسیبهزنجری

مقدمه
های مختلذف جامعذه  تفاوت در مالکیت منابع اقتصادی و اجتماعی بر سالمت گروه

کند. زیرا  یارد. نابرابری اجتماعی در سالمت در گروه سالمندان بیشتر جلوه میگ تاثیر می
موضوع سالمت اهمیت بیشتری در این دوران پیدا می کند و از طرف دیگر جایگاه پایین 
اقتصادی و اجتماعی و وضعیت سالمتی بدتر، سالمندان را آسیب پییر کرده و آنان را در 

مندآزاری قرار می دهد. از اینرو، در مطالعذه حاضذر بذه ها مانند سال معرض سایر آسیب
 دنبال بررسی نابرابری اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت سالمت سالمندان هستیم. 

روش
 677این مطالعه به روش پیمایش و نمونه گیری احتمالی چندمرحلذه ای در میذان 

ن پروهش نذابرابری گانه شهر تهران انجام شده است. در ای22نفر از سالمندان مناطق 
اجتماعی در دو ُبعد نابرابری طبقاتی و نابرابری فضایی و وضعیت سالمت نیز در ابعاد 

 روانی و اجتماعی سنجیده شده است.  ذ جسمانی
هایافته

های مطالعه نشان داد که هرچند میانگین سالمت کل سالمندان تهرانی در حد  یافته
های اجتماعی و اقتصادی  ها و موقعیت ه فرصتباشد، اما دسترسی نابرابر ب متوس  می

روانی و اجتمذاعی سذالمندان -و نابرابری فضایی توسعه بر وضعیت سالمت جسمانی
گیارد. بر اساس نتایج تحلیل چندمتغیره، با کنترل متغیرهذای  بطور معناداری تاثیر می

در اشکال  گر مانند سن، جنسیت و ترتیبات زندگی، همچنان نابرابری اجتماعیمداخله
ای بر وضعیت سالمت سذالمندان اثرگذیار توسعه -نابرابری طبقاتی و نابرابری فضایی

 است. 
گیرینتیجه

بر اساس نظریه علت بنیادی، نابرابری اجتماعی به عنوان علت های سذاختاری بذر 
سالمت سالمندان تاثیر می گیارد و سالمندان ساکن در منذاطق توسذعه یافتذه شذهر و 

ات باالی اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع چندگانه وضذعیت سذالمت همچنین طبق
بهتری دارند. از اینرو، سیاستگیاری رفاهی و مداخالت اجتماع محور در محله هذای 

                                                                                                               

 zanjari.nz@gmail.com. دکتری سالمت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران  1
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کمتر توسعه یافته و در میان سذالمندان طبقذات پذایین اجتمذاعی بذه ارتقذای سذالمت 
 سالمندان شهر تهران کمک خواهد کرد.

 برابری اجتماعی، سالمت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، نابرابری فضایی، سالمندان، تهراننا کلیدواژگان:

تجاربودیدگاههاینوجوانانبزهکارمقیمکانوناصالحوتربیتاستان
تهرانازتعاملباسایرمددجویان:یکپژوهشکیفی

 4سیدمحمدحسینجوادی،9معصومهدژمان،2،حسنرفیعی7تیناصیرفی
 
مقدمه

کانون اصالح و تربیت مکانی برای اصذالح و بذازپروری نوجذوان بزهکذار اسذت. بذه منظذور  
های بازپروری، الزم است کارشناسان از تجذارب ایذن نوجوانذان مطلذع اجرای موفقیت آمیز برنامه

شوند. این پروهش به منظور شناخت تجارب و نظرات نوجوانان از تعامل بذا سذایر مذددجویان، در 
 دت اقامت در کانون اصالح و تربیت استان تهران انجام گرفته است. م

روش
نوجذوان بزهکذار  21استقرایی بهره بذرد.  –پروهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی

گیری هدفمند و معیار اشذباع نظذری انتخذاب کننده در این پروهش با روش نمونه به عنوان مشارکت
هذای مشذاهده هذا از شذیوهآوری داده ها بررسی شد. بذرای جمذعهای آنها و تجربهشدند و دیدگاه

 مشارکتی، مصاحبه و یادداشت در عرصه استفاده شد. 
هایافته

زیرگذذروه،  3کذذد مفهذذومی بدسذذت آمدکذذه در  65هذذا از تحلیذذل و کدگذذیاری داده
هذای انذواع قذدرت، تذر بذه نذامگروه کلی 4زیرگروه در  3بندی شدند. سفا این  طبقه
یت قدرت، کاربرد قدرت، روش روش های تطابق با مراجع قدرت، جذای داده های تقو

 شود. شدند. در این مقاله مفهوم کلی با زیر گروه اصلی قدرت ارایه می
                                                                                                               

یسنده مسئول( .  1     elal.seirafi@gmail.comکارشناس ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی) نو
 روانفزشک . دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   . 2
 دکتری سالمت رون . دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی  .  3
 اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   دکتری مددکاری . 4
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گیرینتیجه
ی نامطلوب مددجویان از تعامل با یکدیگر داشت و این امر از بلذد  ها حکایت از تجربه یافته

ی قذدرت نشذأت  مناسب در تعامل با هذم و جذایگزین کذردن رابطذههای ارتباطی  نبودن مهارت
گیذری از اصذطالحات بهذره گرفت. استفاده از قدرت و خشونت، در تعامالت بذین فذردی و می

دهد که فرهنگ غالب اینگونه امذاکن خاص در گفتگوی روزمره مددجویان با یکدیگر، نشان می
کند. کارکنان و مراقبان کذانون اصذالح و یت میبه قوت خود باقی است و رفتار مددجویان را هدا

تربیت هم این فرهنگ را پییرفته و حتی گاهی )با تبعیه میان مددجویان صاحب قدرت و فاقد 
تواند به مسئولین مربوطه در مدیریت بهینذه های این پروهش میزنند. یافتهقدرت( به آن دامن می

 ری کمک بسزایی نماید. های بازپرواین مراکز و ارتقاء کیفیت برنامه
 کیفی پروهش، تعامل نوجوانان با یکدیگر، تجربه حبا ،بزهکار کلید واژگان:

تجربهتعاملباکارکناندردورانحبس:مطالعهکیفینوجوانانبزهکارمقیم
کانوناصالحوتربیتاستانتهران

9دکترمعصومهدژمان،2،دکترحسنرفیعی7تیناصیرفی
 4محمدحسینجوادیدکترسید

مقدمه
تعامل مناسب کارکنان شاغل در کانون های اصالح و تربیت، بذا نوجذوان بزهکذار 
تأثیر بسزایی در روند اصالح و بازپروری این افراد دارد. بر این اساس، پروهش حاضر 

های نوجوانان بزهکذار از تعامذل بذا کارکنذان کذانون به منظور مطالعه تجارب و دیدگاه
 و تربیت استان تهران انجام گرفت. اصالح 
روش

استقرایی  –این پروهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قیاسی
 نفذر از نوجوانذان مقذیم )دختذر و پسذر( و کارکنذان  41انجام شد. بدین منظور تعذداد 
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و  ای کانون اصالح و تربیت استان تهران با روش نمونذه گیذری مبتنذی بذر هذدفحرفه
ی  ها با استفاده از سه شیوهها، مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهتارسیدن به حد اشباع داده

 مشاهده مشارکتی، مصاحبه و یادداشت در عرصه، گردآوری شدند. 
هایافته

های  زیر طبقه اصلی با عنوان 2کد مفهومی بدست آمد که در 31از تحلیل و کدگیاری داده ها، 
 زیر طبقه فرعی قرار گرفت.  11مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان و تعامل کارکنان با 

گیرینتیجه
این مطالعه مضامین مهمی برای قضات و مدیران شاغل در کانون های اصالح و تربیذت دارد و 

هذای می تواند الهام بخش مسئولینی باشد که خواهان ارتقاء کیفیذت اینگونذه مراکذز هسذتند. یافتذه
ای نامطلوب برای نوجوانان بزهکار، از نظذر تعذامالت انسذانی داشذت. ایت از تجربهپروهش، حک

که وظیفذه خطیذر اصذالح و بذازپروری نوجوانذان بزهکذار بذه  رغم ایننتایج پروهش نشان داد علی
کردند و در عمل، این مراقبان مددکاران و روان شناسان واگیار شده بود، این افراد نقشی خنثی ایفا می

کردند. عالوه دهی به رفتار نوجوانان ایفا میگیاری در شکلبودند که نقش حائز اهمیت و تأثیر مرکز
بر این، رفتار بیشتر نوجوانان در کانون اصالح و تربیت، آیینه رفتارکارکنان بود. کارکنان به عنوان مراجع 

 کردند.ها تقویت میقدرت، با بدرفتاری با نوجوانان، طرز تفکر سواستفاده از قدرت را در آن
 تعامل  –پروهش کیفی  –تجربه حبا –کانون اصالح و تربیت  ذنوجوان بزهکار  کلید واژگان:

حقوقیباکودکآزاری پیشگیریومقابله

9،فاطمهامیری7سهیالکوشا
مقدمه

راقبت و نگهداری از کودکان در درجه اول یکی از وظایف والذدین میباشذد. بذر اسذاس مذاده م
. والدین موظذف «حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین است» قانون مدنی 1161

می باشند که فرزندان خویش رابه خوبی تربیت نمایند و به فکذر منذافع و نیازهذای او باشذند. طبذق 
ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیذت اطفذال خذویش »قانون مدنی  1111ماده 

 .«اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگیارند بر حسب مقتضی
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 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور. دانشجوی 1
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تواند عواقبی جبران نشدنی در پی داشته باشد. متاسفانه اخیذرا در  عدم مراقبت والدین گاهی می
جنسی آمار باالیی پیدا کرده که  کشور ما کودک آزاری و یا سواستفاده از کودکان اعم از جنسی و غیر

 سوء استفاده جنسی )تجاوز( می باشد. بدترین نوع اینگونه سوءاستفاده ها، 
شذود و  می آمیزش  نسیز است کذه معمذواًل شذامل « خشونت جنسی»تجاوز نوعی 

تواند با اجبار  شود. این عمل می توس  فرد یا افرادی به رغم رضایت شخ  انجام می
اسذت  سن قانونیفیزیکی، تهدید، سوءاستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر 

سن و سال و کودکذان، حتذی اگذر بذا رضذایت او  رخ دهد. نزدیکی فرد بالغ با افراد کم
  شود. باشد، تجاوز محسوب می

مذاده مذی باشذد کذه در  42کنوانسیون حقوق اطفال سذازمان ملذل متحذد، حذاوی
 باشد. رگیرنده حقوق کلیه کودکان میب

روش
یی به این -مندی از روش تحقیق توصیفی این مقاله با بهره تحلیلی درصدد پاسخگو

آزاری  سوال است که راهکارهای قانونی پیشگیری ومقابله با خشذونت جنسذی وکذودک
 توان آمار تجاوز به کودکان را کاهش داد؟  کدامند و چگونه می

گیریهاونتیجهیافته
رسد نظارت والدین و اجازه صحبت کردن درباره مشکالت کودکان و توجه بیشتر بذه  به نظر می

 تر قوانین باشد. تواند گام موثری برای اجرای دقیق نیازهای عاطفی آنان، می
تجاوز جنسی کودکان، کودک آزاری، خشونت جنسی، کنوانسیون حقذوق  کلید واژگان:

 اطفال سازمان ملل متحد

1921بیسریعوضعیتکودکانخیابانیدرششاستانکشور،ارزیا

2،پیامروشنفکر7مروئهوامقی
مقدمه

کار و زندگی کودکان در خیابان در زمره آسیب هذای اجتمذاعی کشذور در دو دهذه 
اخیر بوده است. خیابان های بسیاری از شهرهای بزرگ ایران محل کسب و کار کودکان 

                                                                                                               

 m_vameghi@yahoo.comروانفزشک، ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران .  1
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طالعات انجام شده در حوزه کودکذان خیابذانی در ایذران، خیابانی هستند. بسیاری از م
عمدتا بر شهر تهران تمرکز داشته و از روش های کمی برای ارزیابی وضعیت کودکذان 
سود جسته اند. مطالعه حاضر تالش نموده تا با بهره گیری از روش های کمی و کیفذی 

 بررسی نماید.  همزمان در شش شهر کشور شرای  کار و زندگی کودکان خیابانی را
روش

 1336تا خرداد  1335مطالعه به روش ارزیابی سریع و پاسخ در دوره زمانی اسفند 
در شهرهای تهران، مشهد، کرج، کرمانشاه، زاهدان و بندرعباس، انجام شد.گروه هدف 

سذاله ایرانذی و غیذر ایرانذی و مطلعذین  11تذا  17مطالعه کودکان خیابانی دختر و پسر 
ا موضذذوع کودکذذان خیابذذانی بودنذذد. جمذذع آوری اطالعذذات توسذذ  کلیذذدی مذذرتب  بذذ

مصاحبه  27کارشناسان سازمان های غیر دولتی و با استفاده از روش های کیفی شامل
بحث گروهی با کودکان خیابانی و مطلعین کلیدی در هر  3فردی با مطلعین کلیدی و 

  6ی دختر و پسر در کودک خیابان 156شهر، و روش کمی از طریق تکمیل پرسشنامه از 
شهر کشور انجام شد. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمنذد و در مرحلذه کمذی 

مکان از پاتوق های باز کودکان در خیابان های شهر هذای  -گیری مبتنی بر زمان نمونه
مورد مطالعه بود. انجام مصاحبه ها با مجوز کمیته اخالق دانشذگاه علذوم بهزیسذتی و 

گاهانه از کودکان انجام شد. توانبخشی و کسب  رضایت آ
 هایافته

ساله بودند. نیمی  14تا  17درصد  67درصد کودکان خیابانی پسر و  37در حدود 
درصد  54از کودکان به مدرسه می رفتند و بقیه بی سواد بوده یا ترک تحصیل کرده اند. 

ر کنذار درصذد کودکذان د 15درصد ایرانی بودنذد. محذل خذواب  46کودکان افغان و 
 درصذد اعتیذاد داشذته  11درصد پدران بیکار بوده،   37خانواده یا اقوام بود. در حدود 

درصذذد پیشذذتر اعتیذذاد داشذذته امذذا تذذرک کذذرده انذذد. رایذذج تذذرین شذذغل کودکذذان  11و 
%( 105%( و باربری)16%( و پا از آن جمع آوری زباله و ضایعات)11دستفروشی)

در روز در خیابان کار می کردند. مهمترین علل  ساعت 5بود و دو سوم کودکان بیش از 
درصذذد مذذوارد و پذذا از آن تذذامین مذذالی  16کذذار کودکذذان تذذامین معذذاش خذذانواده در 

درصذد کودکذان  17%( بود. در حذدود 17%( و تامین مخارج تحصیل)21شخصی)
 درصد آنها درآمد خود را خرج خانواده یا خود و خانواده می کنند. 14کارفرما نداشته و 

%(، تذوهین و 23بیشترین مشکالت کودکان در خیابان، تحمل سرما و گرمای شدید)
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%( و تصادف با 21%(، گرسنه ماندن)1505%( و ماموران)21کتک خوردن از مردم)
بیل)  %( بود. 14اتومو

گیرینتیجه
کودکان خیابانی متعلق به خانواده های کم درآمد با نرخ باالی بیکاری و اعتیاد بوده 

ا به منظور کمک به معاش خانواده در خیابان هستند. از آنجا که کودکان افغذان و عمدت
بخش قابل توجهی از کودکان خیابانی را تشکیل می دهند، توجه به تفاوت های زمینذه 
ای منجر به وضعیت نامطلوب درآمد و اشتغال خانواده ها در خذانواده هذای ایرانذی و 

هذا بذرای کنتذرل و کذاهش  ریذزی ی الزمه ی برنامهافغان و تمرکز بر این عوامل زمینه ا
 کودکان خیابانی در کشور است. 

 ارزیابی سریع وضعیت، کار کودک، کودک خیابانی کلیدواژگان:

 بررسیجامعهشناختیپدیدهکودکآزاریدرمنطقهشهریار

9،طهمورثشیری2،رضاعلیمحسنی7حسینعباسیاقدم
 
مقدمه

ی جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در منطقه شذهریار در تابسذتان در پروهش حاضر به بررس
پرداخته شده اسذت . ابعذاد و مولفذه هذایی چذون خذانوادگی ، فرهنگذی، اجتمذاعی و  1316سال 

اقتصادی در قالب متغیرهای مستقلی چون فذوت والذدین ، اعتیذاد، طذالق، تحصذیالت، حاشذیه 
گذیار بذر پدیذده  درآمد و شغل بذه عنذوان عوامذل تذأثیر نشینی ، اختالفات خانوادگی ، بعد خانوار ،

 کودک آزاری به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است. 
روش

از آنجا که بررسی حاضر از دیدگاه و منظر جامعه شذناختی مذد نظذر اسذت ؛ لذیا 
 رفاً سال منطقه شهریار به عنوان جامعه آماری لحاظ گردیده و ص 18همگی افراد باالی 
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های واصله تحت عنوان کودک آزاری در اورژانا اجتماعی اکتفا نشده است.  به گزارش
نفر از جمعیت منطقه شهریار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجذم  400حدود 

ای و  نمونه انتخاب شده اند و نحوه نمونه گیری نیز از طریق خوشه بندی چنذد مرحلذه
است . جمع آوری اطالعات از طریق پرسشذنامه خذود تصادفی هدفمند صورت گرفته 

یان توزیع گردیده است انجام شد. اعتبار  ساخته محقق و استاندارد که در بین پاسخ گو
پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و روائی آن نیز طذی مشذاورت بذا اسذاتید و 

 ید قرار گرفته است. ی، مورد تأ کارشناسان پروهش
گیرییجههاونتیافته

ی که افذراد معتذاد زنذدگی مذی کننذد بذه مراتذب یها دهد در خانواده های پروهش نشان می یافته
نسبت به خانواده هائی که افراد معتاد وجود ندارد پدیده کودک آزاری بیشتر است . همچنین شذدت 

نذد بیشذتر آزار و اذیت کودک در خانواده هائی که یکی از والدین آنها فوت شذده یذا طذالق گرفتذه ا
است. همچنین آن پدیده اجتماعی با عنوان آسیب در حاشیه شهر بیشذتر از مرکذز شذهر بذوده و بذه 
لحاظ تحصیلی و سطح فرهنگ نیز پدیده کذودک آزاری در میذان افذراد بذا تحصذیالت بذاال کمتذر 
 است. به لحاظ شغلی نیز هرچه میزان درآمد بیشتر باشذد میذزان آرامذش و آسذایش در خذانواده هذا
حاکم خواهد شد لیا ضریب امنیت برای کودکان به لحاظ عدم وقوع کذودک آزاری بذاالتر خواهذد 
بود و هر چه والدین به مشاغل روزمره رو بیاورند زمینه تأمین نیازهای خانواده فراهم شده و کودکذان 

 برند. در رفاه و آرامش به سر می
ع کذودک آزاری، عوامذل کذودک آزاری، انذوا آزاری، تعاریف کودک کودک کلید واژگان:

 آزاری، جامعه شناختی، منطقه شهریار

مطالعهعواملاجتماعیمرتبطباگرایشدخترانبهفرارازخانه

2ابوالقاسمراسخیبخشایش،7ملیحهشیانی
مقدمه

های اجتماعی  امروزه پدیده فرار از خانه به یکی از مقوله های جدی در حوزه آسیب
این راستا فرار دختذران نذوعی واکذنش دفذاعی نسذبت بذه شذرای  تبدیل شده است. در 
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محیطی نامساعد و غیر قابل تحمل به منظور خالص شدن از مشذکالت و رسذیدن بذه 
خواسته ها تعریف می شود.لیکن گزارش ها و آمارهای موجود نشانگر آن است که نذه 

زای  آسذیب تنها با فرار از خانذه مشذکالت کذاهش نمذی یابذد، بلکذه فذرد وارد چرخذه
اجتماعی از جمله اعتیاد، رواب  نامشروع، خرید و فروش مواد مخدر، مبتال شذدن بذه 
انواع بیماری های مقاربتی و ... می شود. هدف اصلی مطالعه، بررسی برخذی عوامذل 

اجتماعی مرتب  با فرار دختذران از خانذه اسذت کذه بذا رویکذرد ترکیبذی بذا اسذتناد بذه  
عی، کنترل اجتماعی، فشار، بوم شذناختی و خذرده فرهنگذی های یادگیری اجتما نظریه

 انجام شده است. 
روش
ساله مناطق  23تا  15وش تحقیق کیفی و کمی و جامعه آماري در تحقیق، دختران ر

شهر تهران هستند، و براي تعیین حجم نمونه مناسب، از فرمول کوکران استفاده  11و  6
نفذر محاسذبه گردیذد.روش  483نه معادل گردید. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمو

گیري چند مرحله اي و تصادفي ساده، جامعذه آمذاري مشخصذانتخاب و پذا از  نمونه
بررسي اعتبار و روایي پرسشنامه و مصاحبه بذا روش پیمذایش، اطالعاتاطالعذات الزم 

 آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع
هایافته

تغیرهذای رفذاه اجتمذاعی خذانواده، شذرای  حذاکم ها حاکي از آن است کذه م یافته
تحصذیالت فذرد ، کنتذرل غیذر رسذمی. میذزان  ،برمحی  خانواده ،تحصذیالت والذدین

دینداری ،منحرف بودن یکی از اعضای خانواده، نوع همساالن رابطه معنی داری با فرار 
ق بذر حسذب منذاط tاز خانه داشته است. نتایج به دسذت آمذده از آزمذون مقایسذه ای 

به فرار از خانه در مقایسه با منطقه  11دهنده تمایل بیشتر دختران ساکن در منطقه  نشان
همچنین مدل رگرسیون مطابق با مدل نظری تحقیق نشذان مذی دهذد شذرای   است.  6

درصذد از  64حاکم بر محی  خانواده ،نذوع همذاالن و تحصذیالت افذراد مذی تواننذد 
 د. تغییرات فرار از خانه را تبیین کنن

گیرینتیجه
شرای  نامساعد حاکم بر محی  خانواده یکی از دالیل اصلی بذروز پدیذده فذرار از 
خانه است. آموزش خانواده ها در خصوص شیوه صحیح کنترل فرزندان، پرهیز از تنبیه 
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سرپرست و  شدید دختران توس  والدین، حمایت مالی از خانواده های آسیب پییر)بی
یت مراک ز مشاوره ای و ایجاد مراکز اورژانذا اجتمذاعی در منذاطق بدسرپرست(، تقو

های الزم جهت همکاری بذا اورژانذا اجتمذاعی و پلذیا بذه  خیز، ارائه آموزش آسیب
خانواده هایی که احتمال فرار دختران درآنها بیشتر است راهکار هایی هسذتند کذه  بذه 

 د. توان ارائه کر منظور پیشگیری از بروز پدیده فرار از خانه می
 فرار از خانه، شرای  حاکم بر محی  خانواده، دختران، شهرتهران کلید واژگان:

آموزانبررسیعواملموثربرناهنجاریهاوجرایمدانش
)مطالعهموردیدانشآموزانپسرمقطعمتوسطهدومشهرمادوانبین

1(21–29هایسال

9فر،کبریساعدی2سیدناصربدیسار


لهوهدفتحقیقبیانمس:مقدمه

نابهنجذار و  رفتارهای افزایش و بروز امروز جامعه های نگرانی و ها نارسایی از یکی
 بذار بذه جامعه برای را تبعات منفی تواند می کنترل عدم با که است مدارس در جرایم 
 با مقایسه در که هستند رفتاری،افرادی ناهنجاری دارای آموزان دانش و نوجوانان. بیاورد

 و شدت. دهندمی نشان خود از اجتماعی هنجارهای با مغایر همساالن، رفتارهای گروه
 آنذان تحصذیلی با اسذتعداد متناسب عملکرد مانع که است حدی به رفتارها این تداوم

 موجذب رفتارهایشذان یذا و گردنذد مند بهره عادی آموزش از توانندنمی آنها و شودمی
 از استفاده نیازمند نتیجه در و گردندمی نیز زانآمو دانش تحصیلی سایر روند در اختالل
(.هذدف از انجذام ایذن تحقیذق  15: 1313)محسذنی تبریذزی،   .هسذتند ویره آموزش

 باشد. ها و جرایم دانش آموزان می بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری
                                                                                                               

 . این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد کبری ساعدی فر استخراج شده است. 1
 naserbadisar@yahoo.comول   ئ. دکتری حقوق جزا و جرم شناسی نویسنده مس 2
 ی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج. دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناس 3
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روش
باشذند. کذه جامعه آماری این دانش آموزان پسر مقطع متوسذطه شذهر مذادوان مذی 

باشند که بر نفر می 277باشند. تعداد نمونه آماری این تحقیق نفر می 167ان تعدادش
اساس فرمول کوکران به دست آمده است. روش نمونه گیریی این پروهش با استفاده از 

باشد. ضریب پایایی این تحقیق با استفاده از آزمون آلفذای نمونه گیری طبقه بندی می
ایایی باالیی برخوردار است. در چارچوب نظری این باشد که از پ.( می715کرونباخ ) 

 تحقیق از نظریات دورکیم، مرتون و سادرلند استفاده شده است. 
هایافته

از چهار فرضیه فرعی استفاده شده است: معاشرت با دوسذتان هنجارشذکن، پیوسذتگی دانذش 
که هر چهذار فرضذیه تاییذد  باشد.آموزان با والدین، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و میزان دینداری می

کولمذوگروف، ضذریب همبسذتگی اسذفیرمن و رگرسذیون  –هذای اسذمیرنوف  شده است. از آزمون
 باشد.( می7707) R2( و 7707) Rاستفاده شده است. مقدار 

گیرینتیجه
باشذد .( مذی75.(  که کذوچکتر از )77با توجه به سطح معناداری به دست آمده )

 نتیجذه ایذن فرضذیه بذا نظریذه گذردد. ان با والدین تایید میفرضیه پیوستگی دانش آموز
.(  74با توجه به سطح معناداری به دست آمده ) کنترل اجتماعی هیرشی مطابقت دارد.

 گذردد.  اجتمذاعی تاییذد مذی –باشد فرضذیه پایگذاه اقتصذادی .( می75که کوچکتر از )
 باشذد .( مذی75ر از ).(  کذه کذوچکت73با توجه به سطح معناداری بذه دسذت آمذده )

 ایذن فرضذیه بذا گذردد. آموزان با دوستان هنجار شکن تاییذد مذی فرضیه معاشرت دانش
 بذا توجذه بذه سذطح معنذاداری بذه دسذتنظریه پیوند افتراقی سادرلند مطابقت دارد.  

 باشذد میذزان دینذداری دانذش آمذوزان تاییذد .( مذی75تذر از ) .(  که کوچک74آمده ) 
 هذذا و  ه معنذاداری بذین میذذزان دینذداری دانذش آمذذوزان و ناهنجذاریگذردد. و رابطذذمذی

 هنجذاری دورکذیم مطابقذت  جرایم آنان وجذود دارد. نتذایج ایذن فرضذیه بذا نظریذه بذی
 دارد. 

 آموزان ناهنجاری، جرم، دانش هنجار، کلید واژگان:
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 ررسیکیفیتجاربنوجوانانبزهکارازتعاملباخانوادهدردورانحبسب

4سیدمحمدحسینجوادی،9معصومهدژمان،2،حسنرفیعی7صیرفیتینا

مقدمه

برقراری ارتباط مناسب و عاطفی با والدین، تأثیر مثبتی بر وضعیت بهداشت روانی 
و اجتماعی نوجوانان دارد. بر این اساس هدف از این پروهش، بررسی تجربه نوجوانان 

 است.  بزهکار از تعامل با خانواده، در دوران حبا
روش

پروهش کیفی حاضر در کانون اصالح و تربیت استان تهذران و بذا رویکذرد تحلیذل 
های مشاهده، مصاحبه عمیذق و یادداشذت ها با استفاده از شیوهمحتوا انجام شد و داده

یان مقذیم و کارکنذان کذانون  در عرصه، گردآوری شد. جامعه پذروهش شذامل مذددجو
ند. با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تا رسیدن بذه اصالح و تربیت استان تهران بود

تذن از کارکنذان حرفذه ای )مذددکار و مراقذب(  6مذددجو ( و  26ها، ) حد اشباع داده
ها به صورت دستی و با روش تحلیل محتوای استقرایی انجام بررسی شدند. تحلیل داده

 گرفت. 
هایافته

یان واجذد طبقذه اصذلی  2کد مفهومی بدست آمد کذه در  31 بذا عنذاوین مذددجو
یان  یان فاقد مالقات حضوری تقسیم شد. در طبقه مذددجو مالقات حضوری و مددجو
واجد مالقات حضوری، زیر طبقات: محتوای مالقات، کارکرد مالقات و بافتار مالقات 
یان فاقد مالقات حضذوری، زیذر طبقذات: برقذراری تمذاس  قرار گرفت و طبقه مددجو

 ارتباط با خانواده و تبعات نداشتن مالقات حضوری را در برگرفت.  تلفنی، فاقد هرگونه 
گیرینتیجه

ترین نیازهای اساسی و روانی افراد، به  ترین و اساسی محبت والدین از جمله اصیل
رود. نوجوانان بزهکار نه تنها از این امر مستثنی نیستند خصوص نوجوانان به شمار می

                                                                                                               

  helal.seirafi@gmail.comلنویسنده مسئو  ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشیکارشناس ارشد رفاه اجتماعی. 1
 . دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   روانفزشک.  2
 . دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   سالمت روان دکتری. 3
   جتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشیدکتری مددکاری ا.  4
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ها و خانواده به ویره در دوران حبا ، باید به تعامل آنبلکه به دلیل آسیب دیدگی بیشتر
ها نشان داد مالقات حضوری و برقراری ارتباط مناسب والدین ای نمود. یافتهتوجه ویره

یان به دلیل تأثیر مثبت روانی بر نوجوانان، بسیار حائز اهمیت است. در غیذر  با مددجو
و تهییب مددجو با مشذکل مواجذه این صورت با کسر این مرحله مهم، فرآیند اصالح 

 شود. می
مالقات ، نوجوان بزهکار، کانون اصالح و تربیت، خانواده، پروهش کیفی : کلید واژگان

 طی دوران حبا 

رفتارهایپرخطر،سرمایهفرهنگی؛
خطر؛بررسیرابطهابعادسرمایهفرهنگیبرتمایلبهرفتارهایپر

متوسطهبخشمیانوالیتتایباددرسال)مطالعهموردی:دانشآموزاندورهدوم
 (21-20تحصیلی

  2،حسیندهقان7مهدیکرمانی


مقدمه
امروزه شیوع رفتارهای پرخطر  به خصوص در بین جوانان به عنوان یکی از  اساسی 

های  جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اسذاس سذرمایه فرهنگذی  ترین دل نگرانی
ش به انحرافات و رفتارهای آسذیب زا مذوثر باشذد.هدف تواند در گرایش وعدم گرای می

بررسی  رابطه بین ابعاد سرمایه فرهنگی بر تمایل به رفتارهای پرخطر  »پروهش حاضر 
 می باشد. «آموزان در بین دانش

روش
روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی اسذت و جامعذه آمذاری 

نفربذا  136دوم متوسطه  بوده کذه از ایذن تعذداد  نفر از دانش آموزان دوره 477شامل  
روش نمونه گیری کوکران  به شیوه تصادفی انتخذاب و مذورد آزمذون قذرار گرفذت.ابزار 

                                                                                                               

 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه فردوسی مشهد 1
 hooseind@yahoo.com انشگاه آزاد اسالمی واحد قوچانانشجوی دکتری جامعه شناسی ، دد.  2
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گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده  و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سذرمایه فرهنگذی 
باشذد.  ل مذیبه دست آمد که قابل قبو 15/7و برای پرسشنامه رفتارهای پرخطر  16/7

های همبستگی، آزمون فرض میانگین ومحاسبات  ها از آزمون برای تجزیه و تحلیل داده
 رگرسیونی متناسب با هر متغیر استفاده شد.

گیریهاونتیجهبافته
های تحقیق نشان داد که بین ابعاد سرمایه فرهنگی) بعد تجسمی ، عینیت یافته  یافته

رابطذه معنذاداری وجذود دارد و  طر )شناختی و عملی(و نهادی( با ابعاد رفتارهای پرخ
فرضیه های تحقیق بر مبنای نظریه بوردیو مورد تایید قذرار گرفذت.  دو مولفذه فعالیذت 

، همبسذتگی مثبذت ومولفذه 23/7و فعالیت تفریحذی و سذرگرمی بذا 36/7بصری  با  
منفذی ، همبسذتگی -16/7و مولفه مدارک کسب شذده بذا  -21/7فعالیت مطالعاتی با 

معناداری با متغیر رفتارهای پرخطر نشان می دهد.در مجموع ابعاد سرمایه فرهنگی در 
از واریانا متغیر وابسته)بعد شناختی رفتارهذای پرخطذر (  25/7این تحقیق توانست 

همچنین متغیر سن و فعالیت بصری در یک محاسذبه مسذتقل توانسذت  راتبیین نماید.
 )بعد عملی( را تبیین نماید.از متغیر رفتارهای پرخطر  46/7

رفتارهای پرخطر،تمایل بذه رفتذار  ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه فرهنگی، کلیدواژگان:
 پرخطر، دانش آموزان.

 حمایتاجتماعیوبروزرفتارهایپرخطردربیننوجوانانشهربجنورد

9فر،علیهاشمیان2،وحیدقاسمی7مریمرحمانی
 
مقدمه

بی کذه بذر فذرد، بروز رفتارهای پرخ طر در بین نوجوانان با توجه به تاثیرات نذامطلو
های مهم جوامع تبدیل شده است، و متعاقب آن  خانواده و جامعه دارد به یکی از نگرانی

                                                                                                               

  Rahmani.Maryam1@gmail.com مدرس مدعو دانشگاه بجنورد . نویسنده مسئول، دکتری جامعه شناسی،1
 . دکتر جامعه شناس ، ، دانشگاه اصفهان2
 . دکتر جامعه شناس ، دانشگاه اصفهان3

mailto:Rahmani.Maryam1@gmail.com
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های بسیاری عوامل محافظ و خطر مرتب  بذا رفتارهذای پرخطذر را  مطالعات و پروهش
عوامل محذافظ بذروز رفتارهذای بررسی نموده اند. حمایت اجتماعی به عنوان یکی از 

 پرخطر در نظر گرفته می شود.
هدف از این پروهش بررسی میذزان برخذورداری نوجوانذان از حمایذت اجتمذاعی، 

ین بررسذی تذاثیر نذبررسی رابطه حمایت اجتمذاعی و بذروز رفتارهذای پرخطذر و همچ
 ست.تفاوتهای جنسیتی در تاثیرگیاری حمایت اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر ا

روش
سال شهر بجنورد در  11-11نوجوان  411این مطالعه توصیفی همبستگی، در بین 

انجام گردید، نوجوانان به روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب بذا سذن و  1313سال 
جنا تعیین و در هر گروه به شیوه در دسترس انتخاب شدند، از پرسشذنامه رفتارهذای 

نامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل )با شش پرخطر )با هفت خرده مقیاس( و پرسش
آنذالیز  Smart PLS 3و  SPSS 20خرده مقیاس( استفاده گردید. داده ها با نرم افزار 

 شدند.
گیریهاونتیجهیافته

نتایج پروهش نشان می دهد، نوجوانذان از حمایذت اجتمذاعی متوسذ  بذه بذاالیی 
عتماد میزان حمایت دریافتی پسران بطور برخوردارند و تنها در زیر مقیاس پیوند قابل ا

معناداری بیش از دختران گزارش شده است. رواب  همبستگی برای پسذران نشذان مذی 
دهد بین پیوند قابل اعتماد و مقیاس کلی حمایت اجتماعی با خودکشی رابطه معنذادار 
 وجود دارد. رواب  همبستگی برای دختران نشان می دهد بین خشذونت بذا اطمینذان از

ارزش و احساس پیوند قابل اعتماد و بدست آوردن راهنمایی، بین خودکشی با هر شش 
مقیاس حمایت اجتماعی، و بین رفتارهای پرخطذر دختذران بذا مقیذاس کلذی حمایذت 

هذای اطمینذان از ارزش و احسذاس پیونذد قابذل اعتمذاد رابطذه  اجتماعی و زیر مقیاس
وهش نشان داد حمایت اجتماعی بذر معناداری وجود دارد. همچنین مدل ساختاری پر

بروز رفتارهای پرخطر دختران تاثیرگیار است امذا تذاثیری بذر بذروز رفتارهذای پرخطذر 
پسران ندارد. همچنین در بررسی زیر مقیاسهای حمایت اجتماعی اطمینذان از ارزش، 
احساس پیوند قابل اعتماد و بدست آوردن راهنمایی بر بروز رفتارهای پرخطر دختذران 

 ثیرگیار است اما تاثیری بر بروز رفتارهای پرخطر پسران ندارد.تا
این مطالعه نشان داد حمایت اجتماعی به عنوان عامل محذافظ در بذروز رفتارهذای 
پرخطر دختران تاثیرگیار است، اما تاثیری بذر بذروز رفتارهذای پرخطذر پسذران نذدارد، 
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ر بر زیر مقیاس خودکشی همچنین بیشترین تاثیر حمایت اجتماعی بر رفتارهای پرخط
 دختران است. 

هذای توانمندسذازی نوجوانذان در  گذیاری هذا و سیاسذت شود در برنامه پیشنهاد می
راستای کاهش بروز رفتارهای پرخطر به تفاوت عوامل خطر و عوامل محافظ بر مبنذای 

 های جنسیتی توجه گردد.  تفاوت
 ن، بجنوردرفتار پرخطر، حمایت اجتماعی، نوجوانا کلید واژگان:

اثربخشیواقعیتدرمانیگروهیبرتنظیمهیجاناتوسازگاریاجتماعی
مشهد1ایعالمهناحیهآموزانفنیوحرفهدانش

 2،فاطمهگلچین7رمضانعلیقادریثانوی


مقدمه
زندگي بشر تحت تأثیر تغییرات وسیع صنعتي ، اجتماعي و فرهنگي دچار تحول شده است. 

قادر نیستند بین محرك هاي متنوع بیروني و نیروهاي متعارض دروني تذوازن شمار زیادي از افراد 
ایجاد کنند و در فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلي تعالي انسان است، دچذار 

هذای مختلذف زنذدگی از قبیذل خذانوادگی، تحصذیلی،  مشکل مي شذوند. سذازگاری در حذوزه
های اساسی زندگی سالم توأم با آرامش مطرح اسذت و یکذی  اجتماعی و هیجانی به عنوان مؤلفه

از ویرگی های انسانی است که نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و اجتماعی آدمی دارا مذی 
باشد. مناسب، راه کمال را طی نماید؛ و این پیشرفت هم در مقوله روانی و هذم جسذمانی قابذل 

تکالیفی که فرد برای آن اجتماعی شده است را بذه مشاهده است، زیرا کارکرد مؤثر در نقش ها و 
 آورد. همراه می

سازگاری و هماهنگ شدن با حوزه و محی  پیرامون ، برای هذر موجذود زنذده یذک 
ضرورت حیاتی است. هر انسانی هشیارانه یا ناهشیارانه مذی کوشذد نیازهذای متنذوع و 

کنذد، بذرآورده سذازد. متغّیر و گاه متعارض خود را در محیطذی کذه در آن زنذدگی مذی 
                                                                                                               

 ramezanali.ghaderi1@gmail.com  . دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 1
 . کارشناس ارشد مشاوره 2



 090    هایکودکان،نوجوانان،جوانانوسالمندانآسیب

 
 

شناسان در دهه هاي اخیر، در بررسي اختالل های رفتاري و انحرافات اجتمذاعي  روان
به این نتیجه رسیده اند که بسیاري از اختالل ها و آسیب ها در ناتواني افراد در تحلیل 
یش، عدم احساس کنتذرل و کفایذت شخصذي  صحیح و مناسب از خود و موقعیت خو

موقعیت هاي دشوار. توجه به اهمیت متغیرهای بررسذی شذده ایذن جهت رویارویي با 
تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال است کذه آیذا آمذوزش واقعیذت درمذانی بذر تنظذیم 

مشهد مذوثر  4آموزان فنی وحرفه ای عالمه ناحیه  سازگاری اجتماعی دانش هیجانات و
 است؟
روش

همبسذتگي اسذت. از روش   نوع مطالعه این پروهش از نوع طرح تحقیق توصذیفي
جامعذه  گذردد. همبستگي زماني که رابطه بین دو یا چند متغیر بررسي شود استفاده مي

شهرسذتان  4آماري در این تحقیق را همة دانش آموزان فنذی وحرفذه ای عالمذه ناحیذه 
دهند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان در نظر گرفته خواهد شد  مشهد تشکیل می
 4ای عالمذه ناحیذه  با در نظر گرفتن همة دانش آموزان فنذی وحرفذه در پروهش حاضر

گیري تصادفی با استفاده از جذدول نفر با توجه به نمونه 237شهرستان مشهد به تعداد 
نفر انتخاب شدند. زمانی که نه از واریانا جامعه و نه از احتمال موفقیت  165مورگان 

های آماری برای برآورد حجذم  توان از فرمول یا عدم موفقیت متغیر اطالع  دارید و نمی
 47نفر تعذداد  165کنیم. سفا از بین  نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می

آموز که سطح نمره آزمون تنظیم هیجانات و سازگاری آنها از بقیه افرا نیم انحراف  دانش
نفذری  27ا را بذه دو گذروه ه استاندارد پایین تر است را بعنوان نمونه انتخاب کرده و آن

کنیم. گروه آزمایش مورد آموزش واقعیت درمذانی گروهذی  آزمایش و کنترل تقسیم می
 گونذه آمذوزش واقعیذت درمذانی دریافذت نخواهنذد گیرند و گروه کنتذرل هذیچ قرار می

  کرد.
در خصوص گردآوری اطالعات مربذوط بذه ادبیذات تحقیذق و پیشذینه پذروهش از 

ی و جهت جمع آوری اطالعذات بذرای تائیذد یذا رد فرضذیه هذای ا های کتابخانه روش
 پروهش از روش میدانی و اجراي پرسشنامه استفاده می شود.

 گیری متغیر های تحقیق از سه نوع ابزار استفاده شد که شامل موارد ذیل است:  برای اندازه
پرسشذنامه تنظذیم هیجذان . 2(:BAIبذل ). 1 راهنماي مقیاس سازگاري اجتمذاعي 

 جلسات آموزشی واقعیت درمانی گروهی گالسر .3(1331گارنفسکی )
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روشتجزیهتحلیلاطالعات
نوع مطالعه این پروهش از نوع طرح تحقیق توصذیفي همبسذتگي اسذت . از روش 

بررسي شود استفاده مي گذردد.  کهمبستگي زماني که رابطه بین یك یا چند متغیر مال
آزمون رگرسون و ضریب همبستگي پیرسون و بذا  فرضیه هاي این پروهش با استفاده از

 مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد. 22spssکمك نرم افزار 
هایافته
 =771/7با توجه به داده ای به دست امده سطح معنی داری برای اثر پیالیی گروه  

p-value  75/7که از سطح خطای=α کمتر است نتیجه مي گیریم تفاوت معني داري
-4وجود دارد. با توجه به نتایج جدول  کنترل و آزمایش در مرحله پا آزمونبین گروه 

و ردیف مربوط به متغیر مستقل) گروه( که در این جدول سذطح معنذی داری بذراي  11
کمتذر  75/7که از سطح خطاي  p-value =771/7تمام متغیرها در مرحله پا آزمون

رماني گروهي بر تنظیم هیجذان است در نتیجه فرضیه محقق مبني بر آموزش واقعیت د
)مثبت و منفي( و سازگاري اجتماعي دانش آموزان موثر اسذت، تأییذد مذي شذود. و از 

 درصد  133/7طرفي با توجه به اندازه اثر براي پا آزمون تنظیم هیجان مثبت در گروه 
درصد از واریذانا در متغیذر وابسذته توسذ  متغیذر مسذتقل تبیذین  13نشان مي دهد  

نشذان 563/7با توجه به اندازه اثر پا آزمون تنظذیم هیجذان منفذي در گذروه  شود. مي
درصد از واریانا  در متغیر وابسته توس  متغیر مستقل تبیین مي شود . با  51دهد  می

نشان مي دهذد  372/7توجه به اندازه اثر براي پا آزمون سازگاري اجتماعي در گروه 
 شود  وس  متغیر مستقل تبیین ميدرصد از واریانا در متغیر وابسته ت 37

نتیجهگیری
 و گرفته قرار بررسی مورد ها فرضیه ترتیب به پروهش هاي یافته تمامی بخش راینب

 پرداخته ها یافته تبیین و تفسیر به و است شده مقایسه قبلی مرتب  پروهش هاي نتایج با
 نتایج به دادن عنیم و پروهش هاي داده رواب  درونی تفسیر کارازطریق این . است شده

 بذا پذروهش درایذن آمذده بدست هاي داده نتایج دیگر بیان به .گردد می دنبال پروهش
 ها پروهش سایر نتایج و ها نظریه با زمینه این در آمده بدست هاي داده ونتایج ها نظریه

گردد.در نتیجه می تولن گفت اموزش گروه درمانی فوق میتوانذد اجتمذاعی  می مقایسه
 د موثر باشدشدن افرا

 واقعیت درمانی،هیجانات،سازگاری اجتماعی گان:ژکلید وا
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بررسیویژگیهایشخصیتینوجوانانپسربزهکارومقایسهآنبا
نوجوانانغیربزهکار

  9جوادخلعتبری،7سیدهمریمسیدطالبی
مقدمه

ست شود، متمم دوره کودکی ا سالگی شروع می11یا  11دوره نوجوانی که معمواًل از 
هذا و  و دوره تحول جسمی و روانی فرد است. رشد سریع اعضذاء سذبب بیذداری هوس

های گوناگون شذده و از درون نوجذوان فشذارهایی را بذر وی تحمیذل  احساسات و رؤیا
هذایی را  هذا و هیجان کند که برایش ناشناخته است. این فشارهای ناشناخته، نگرانی می

ابقه نداشته و به همین دلیل، نوجوانذان زودتذر از در پی دارد که برای نوجوان تاکنون س
بزرگساالن تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی قذرار گرفتذه و بذه مسذائل و مشذکالت 
پیرامون خود، پاسخ ها و واکنش های گوناگونی می دهد که ممکن است هنجار مدار یا 

کذاری ضدهنجاری تلقی شود. از جمله این واکنش های ضدهنجاری می توان بذه بزه
 اشاره کرد. می توان بزهکاری را نقه معیارهای قانونی توسذ  نوجذوان تعریذف نمذود

هذا و  این معضل از مشکالت اساسذی بسذیاری از جوامذع اسذت کذه بذه علذت آسذیب
هایی که در زندگی قربانیان و بزهکاران و در مقیاس وسیع تر جامعه بذر جذای  خسارت

وی نهادهای مختلذف شذده اسذت. در ایذن می گیارد، سبب ایجاد نگرانی فراوان از س
پروهش به بررسی ویرگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار که مذی تواننذد زمینذه سذاز 

 0اعمال ضد اجتماعی در آنها باشند؛ پرداخته شده است.
روش

طرح تحقیق بصورت طذرح پذا آزمذون بذا گذروه کنتذرل و پذروهش از نذوع علذی 
ثیر ویرگی های شخصیتی بر بی هنجاری ای است. هدف آن کشف و توصیف تأ مقایسه

و بزهکاری نوجوانان پسر می باشد کذه در آن از ابذزار پذروهش پرسشذنامه شخصذیتی 
( استفاده شده است. جامعه آماری این پروهش شامل نوجوانان پسر 1110)وودورث: 
نفذر  10سال شهرستان اردبیل و حجم نمونه مورد نظر در این پروهش  18بزهکار زیر 

نفر نوجوان بزهکار مقیم در کانون اصالح و تربیت این شذهر و  11شد که شامل می با
نفر نوجوان عادی از مدارس سذطح ایذن شذهر بذود. ایذن پرسشذنامه توسذ  خذود  11

فرضیه  8پروهشگر اجرا گردیده است. با توجه به عوامل آزمون شخصیتی برای دو گروه 
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دهی به سواالت و  به دست آمده و پاسخ با توجه به آزمون ارائه و برای تحلیل اطالعات
 استفاده شده است. SPSS 21های پروهش از آزمون خی دو و نرم افزار  فرضیه
هایافته

نوجوانان بزهکار در هیجان پییری، وسواس، گرایش به گوشه گیری، رفتار وافکذار 
یی، گرایش به افسردگی، پرخاشگری و بی قراری که از آیتم ورد های شخصیتی مذپارانو

انذد. بررسی در این پروهش بودند نمرات باالتری نسبت به نوجوانان عادی کسب کرده
یعنی در این آیتم ها تفاوت معنی داری بین نوجوانان بزهکار و عادی وجذود دارد. هذم 

گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی در نوجوانان بزهکار و  چنین در این تحقیق در فرضیه
 اهده نشده است.عادی رابطه معنی دار مش

 گیرینتیجه
با توجه به فرضیه های ارائه شده در پروهش حاضر تعذدادی از ایذن فرضذیه هذا در 

اختالالت شخصیتی با بزهکاری نوجوانذان  درصد( تأیید شدند. 1سطح معنی داری )
های شخصذیتی  پسر در ارتباط بوده و انجام مداخالت مناسب در جهت اصالح ویزگی

 گردد.  سر توصیه میفوق در نوجوانان پ
 نوجوانان، بزهکاری، ویرگی های شخصیتی، نوجوانان عادی)غیر بزهکار( کلید واژگان:

آموزانبینحمایتاجتماعیوکجرویدردانش بررسیرابطۀ

2،سجادکریمی7سیدمجیدحسینی


 مقدمه
حمایت های اجتماعی، آسایش فیزیکی و عاطفی است که توس  خانواده، دوستان، 

ران و دیگران به ما داده می شود. حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از همکا
محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سذایر افذراد تعریذف شذده اسذت. 

در حفظ سالمتی و امنیت افراد تاثیر دارد وتقریبًا با تمامی « حمایت اجتماعی»مفهوم 
های اجتمذاعی و  ماعی، ازجمله حوزه آسذیبموضوعات مطرح در حوزه انسانی و اجت
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کند. با توجه به این تأثیرات متقابل، هدف تحقیذق  خصوص کجروی، ارتباط پیدا می به
 باشد. حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین حمایت اجتماعی باکجروی می

روش
آمذوزان  این پروهش به روش پیمایشی انجام گرفت، جامعذه آمذاری تحقیذق را، کلیذه دانش 
انذد. بذرای  دهند ساکن شذهر تهذران بوده گانه شهر تهران تشکیل می 22سال مناطق  15-11پسر

نفر به عنوان حجذم   314گیری کوکران استفاده شد که تعداد  برآورد حجم نمونه، از فرمول نمونه
نمونه محاسبه گردید. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد کذه بذه 

 .طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفتوسیله 
هایافته

درصد حمایت اجتماعی با کجروی  35دهد که با ضریب اطمینان  ها نشان می یافته
 آموزان، رابطه منفی ومعناداری از نظر آماري وجود دارد.  دانش
گیرینتیجه

هر چه همبستگی میان جوانان،والدین،بزرگساالن وهمساالن بیشذتر باشذد،جوانان 
مند ودرگیر مدرسه ودیگر فعالیت های مقبول اجتمذاعی مذی شذوند کمتذر  ر عالقهبیشت

ممکن است کجرو شذوند. نتذایج ایذن تحقیذق نشذان مذی دهذد، هذر انذدازه افذراد در 
ساختارجدید اجتماعی دارای حمایت های اجتماعی در جنبذه هذای مختلذف زنذدگی 

 ری قرار خواهد گرفت.باشند،سالمت اجتماعی افراد در جامعه جدید در وضعیت بهت
 های اجتماعی آسیب حمایت اجتماعی، دانش آموزان،کجروی،سالمت،:کلید واژگان

آموزانمدارسحاشیهشهرتهرانهایاجتماعیدانشمطالعهآسیب

2،معصومهملکی7حسینمالحسنی
مقدمه

 نشینی در کالن شهر تهران به واسطه رواب  اجتماعی ویره ای که بر آن حاکم حاشیه
است، با آسیب های اجتماعی گره خورده است. و کودکان و نوجوانان بزرگترین قربانیان 
آسیب های اجتماعی این مناطق هستند. کودکانی که باید زود بزرگ شوند تذا نذان آور 
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خانواده باشند یا زودتر از آنچه باید، بذا دنیذایی آشذنا شذوند کذه سرشذار از خشذونت، 
رحمی، اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی است. کودکذان در محذی  هذای حاشذیه  بی

برند و همانند سایر کودکان قادر به درک زیبایی های زنذدگی  نشین از زندگی لیت نمی
نیستند. آموزش و پرورش برای این کودکان جدی گرفته نمی شود و خانواده ها به دلیل 

جهی ندارند. هدف اصذلی ایذن تحقیذق شذناخت فقر، بیکاری، اعتیاد یا طالق بدان تو
شهر تهذران  27ای در منطقه  های اجتماعی دانش آموزان دو مدرسه حاشیه انواع آسیب

 است. 
روش

روش تحقیق در این پروهش ، کیفی می باشد و روش گردآوری داده ها مصاحبه با 
مشذتمل بذر  )موزان است. داده ها با استفاده از روش فرایند چرخذه ای تحلیذل آدانش 

هار مرحله: گردآوری اطالعات ، تقلیذل احیاگرانذه داده هذا، سذازماندهی و تحلیذل چ
 ( مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. گیری اطالعات و تفسیر و نتیجه

گیریهاونتیجهیافته
آمذوزان بذا مشذکالتی همچذون  طور کلی نتایج بدست آمده نشان می دهد دانش هب

ی پرخطر در معرض آسیب هستند. فقر مالی و فرهنگی خذانواده بذه خشونت و رفتارها
آمذوزان بذا  . دانذش رود آموزان به شمار می ترین عامل در ترک تحصیل دانش عنوان مهم

های خالفکار، خشونت و دیگر رفتارهذای پرخطذر و  موضوعات مختلفی همچون گروه
در زنذذدگی روزمذذره بذذا زا درگیذذر هسذذتند. عذذالوه بذذر ایذذن دانذذش آمذذوزان  بذذالقوه آسذذیب

زاهای محیطی مانند از دست دادن والدین بذر اثذر طذالق، خشذونت خذانواده،  استرس
مصرف یا سوء مصرف الکل و مواد مخدر توس  والدین یا یکذی از اعضذای خذانواده، 

آمذوزان و  آزار روحی، جسمی و طردشدگی مواجه هستند که سبب افت تحصیلی دانش
یی مذا در نهایت ترک تحصیل و افزا یش رفتارهای ضداجتماعی آنان مذی شذود. از سذو

آموزان مورد  شاهد گسترش کودکان کار در این مدارس هستیم به گونه ای نیمی از دانش
مصاحبه بیشتر اوقات شبانه روز کار می کننذد و مدرسذه را فرصذت تفذریح خذود مذی 

ت که  پدیده شایع شمارند. از دیگر داده های بدست آمده پدران بیکار ، فرزندان کار اس
 در برخی از خانواده ها به شمار می رود.

شناسی، مدرسه، خشونت، رفتارهذای  ، آسیب نشینی ، حاشینه آموزان دانش کلید واژگان:
 پرخطر
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دیدگانحمایتازکودکاندرسکونتگاههایموقتآسیب
 درشرایطبحرانیپسازبروزحوادثطبیعی

 7وندمعصومهمعارف


مقدمه
های در معرض خطر در شرای  بحرانی پا از بذروز  ترین گروه ان یکی از مهمکودک

حوادث طبیعی بشمار می روند. ساختارهای حمایتی در سطح خانواده و جامعه در اثر 
بروز حوادث طبیعی آسیب می بینند و تا زمان بازسازی این ساختارها کودکان بذیش از 

یی جمعیت پذا از حذوادث طبیعذی پیش در معرض خطر قرار خواهند گرفت. جابجا
خصوص در مناطق شهری موجب می شود ساختارهای اجتمذاعی تذا انذدازه زیذادی  هب

ها مربوط به جابجذایی سذاکنین  دستخوش تغییر شوند. ساده ترین شکل این جابجایی
مناطقی است که در اثر حادثه طبیعی سرپناه خود را از دست داده اند. اسکان این افراد 

گیذری الگذوی متفذاوتی از  ناپییری زمینه را برای شکل دید، به طور اجتنابدر مکان ج
هذای موقذت  رواب  میان ساکنین فراهم می آورد. مداخله اجتماع محذور در سذکونتگاه

ای است که در این  دیدگان حوادث طبیعی مستلزم در نظر گرفتن مالحظات ویره آسیب
 مقاله مورد توجه قرار گرفته اند. 

روش
ن مقاله مداخله اجتماع محور به منظور حمایت از کودکان در سکونتگاه های در ای

دیدگان از زلزله در محدوده شهری سرپل ذهذاب بذه روش گذزارش مذورد  موقت آسیب
شرح داده شده است. مراحل مداخله شامل شناسایی و انتخاب محی  مداخله، بسذیج 

ه هذذای محلذذی بذذود. اجتمذذاعی، تشذذکیل تذذیم هذذای محلذذی و طراحذذی و اجذذرای پذذروژ
گران پا از ارزیابی سریع وضعیت، کلونی های کوچکی را شناسایی کردند که  تسهیل

در برخی نقاط سکونتگاه های موقت توس  بسذتگان و آشذنایان و همسذایگان قذدیمی 
تشکیل شده بود. کلونی های میکور به عنوان واحذد مداخلذه در نظذر گرفتذه شذدند و 

های  آنها برگزار شد. افراد داوطلب در این کلونی ها تیم جلسه بسیج اجتماعی با حضور
حمایت از کودکان را تشکیل دادند و اقدامات و پذروژه هذای کوچذک محلذی را بذرای 

 حمایت از کودکان طراحی و اجرا نمودند.  
 

                                                                                                               

 arammaref@gmail.comمددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی . دکتری  1



 ماعی ایرانهای اجت ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  098

هایافته
های محلی بر تأمین امنیت، ارتقذای وضذعیت بهداشذتی  های تیم ابتکارات و پروژه

کید بر دسترسی به آب سالم، جمع آوری زبالذه و نظافذت کودکذان( و سکونتگاه )ب ا تأ
هذای محلذی بذا  تأمین فضای امن و مناسب برای بازی کودکان متمرکز بود. اگرچه تذیم

کرد، آثار مثبت  ریزی می تمرکز بر حمایت از کودکاِن هر کلونی اقدامات خود را برنامه
 شد.  تگاه نیز میاین اقدامات متوجه سایر کودکان مقیم سکون

بحث
در شرای  بحرانی پا از بروز حذوادث طبیعذی اسذکان اهذالی محلذه هذا و اقذوام 
مختلف در مجاورت یکدیگر، ورود افراد غیربومی به منطقه، توزیع ناعادالنه امکانات 

دیدگان زلزله و استفاده نابجای برخی افراد محلی از نفوذ و اعتبارشان برای  میان آسیب
منافع شخصی موجب کاهش اعتماد اجتماعی می شود. در عین حال انتظار  دستیابی به

ساکنین از منابع بیرونی برای تأمین نیازهایشان موجب کاهش مشذارکت اجتمذاعی در 
گردد. بذه همذین دلیذل اجذرای  های موقت آسیب دیدگان می میان افراد مقیم سکونتگاه

لونی های کوچکی که اعضای آنها مداخله اجتماع محور در این سکونتگاه ها فق  در ک
به یکدیگر اعتماد دارند و حاضرند برای هدف مشترک به صورت مشارکتی اقذداماتی را 

 پییر است.  انجام دهند، امکان
مداخله اجتماع محور، بحران ناشی از حوادث طبیعی، اعتماد اجتمذاعی،  کلیدواژگان:

 مشارکت اجتماعی



 

بخشپنجم


اجتماعیوروانییسالمتهایحوزهآسیب



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

بررسیجرایمخشنوخودکشیدرایران

 2،طیبهطالبیدلیر7معصومهطالبیدلیر
 

مقدمه
خشونت ماهیتی اجتماعی دارد. جرایم خشن یکی از انواع انحرافات اجتماعی و جرایم 

 بذه را عمذومی افکار و انصاحبنظر اذهان نامطلوب، هاییبه عنوان پدیده خشرنت،هستند. 
  . جرایم همراه با خشونت یذا جذرایم خشذن، از جملذه رفتارهذاییاست داشته مشغول خود
 گران فردی یا جمعی، علیه خذود یذا علیذه دیگذری اعمذال باشند که معموال توس  کنشمی
شذذوند. ایذذن تحقیذذق شذذامل دو بخذذش اسذذت. در بخذذش اول، میذذزان جذذرایم خشذذن، یمذذ

در ایذران مذورد   1314-1371های م خشن و میزان خودکشی در سالدستگیرشدگان جرای
 بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به درک از جرم پرداخته شده است.  

روش
سالنامه آمذاری »ها روش تحقیق این پروهش تحلیل ثانویه است. منبع اطالعات و داده

 .است« های اجتماعی در کشوروضعیت مسائل و آسیب»و « کشوری
هایافته

های تشذکیل شذده در جذرایم خشذن مربذوط بذه نتایج نشان داد، بیشترین میزان پرونده
های تشکیل شده در جرایم خشذن مربذوط است. بیشترین پرونده« ضرب و جرح و صدمه»

های تهران، چهارمحال بختیاری و قم و کمترین آن مربذوط بذه ایذالم؛ کرمانشذاه و به استان
های تشکیل شده در جرایم خشن، در د است. همچنین، میزان پروندهکهگبلویه و بویر احم

نسبت به یک سال قبل، در زمینه قتل عمذد، قتذل غیرعمذد، ضذرب و جذرح و  1314سال 
 صدمه، تهدید و مسموم کردن عمدی افزایش داشته است.
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شذته اسذت. نسبت به یکسال قبذل افذزایش دا 1314تعداد دستگیرشدگان جرایم خشن )زن و مرد( در سال 
 های سنی است.  ساله، بیشتر از سایر گروه 34-11تعداد دستگیرشدگان جرایم خشن در گروه سنی 

نسذبت بذه یکسذال قبذل، افذزایش داشذته اسذت.  1314میزان موارد خودکشی در سال 
هذای های ایالم، تهران و فذارس و کمتذرین آن در اسذتانبیشترین میزان خودکشی در استان

 ان، سمنان و یزد رخ داده است.سیستان و بلوچست
فحاشذی و »بر اساس ادراک مردم جامعه، بیشترین شذیوع جذرم خشذن در جامعذه مربذوط بذه 

 است.« قتل»و « زورگیری اراذل و اوباش و اخاذی»، «نزاع و درگیری»و بعد از آن، «  تندخویی
گیرینتیجه

دارنذد. بذا توجذه بذه های تحقیق نشان داد جرایم خشن و خودکشی روند افزایشذی یافته
توان گفت، شرای  جامعه نابسامان و آنومیک است و نابسامانی اجتمذاعی نتایج تحقیق می

 دهذد افراد را به به سوی خشونت زبانی و ارتبذاطی، جذرایم خشذن و خودکشذی سذوق مذی
همچنین این نکته قابل توجه است که فحاشی و تندخویی کمترین آسیب فیزیکی را بذه همذراه دارد 

انجذام  آورد. ای بذرای اسذیب فیزیکذی فذراهم مذیا با این حال آسیب روانی در پذی دارد و زمینذهام
های الزم در جهت رفع مشذکالت اقتصذادی، اجتمذاعی، معیشذتی و ... و برگذزاری سیاستگیاری

توانذد بذه افذراد جامعذه در کارهایی است کذه مذیهای آموزشی کنترل خشم  از راهها و کارگاهبرنامه
 کمک نماید.  ذذ علیه خود و دیگری–تعادل روانی و دوری از خشونت   حفظ

 خشونت، جرم، خودکشی، درک جرم، آسیب اجتماعی کلید واژگان:

بررسیوتحلیلشبکهمشکالتافرادداریاختاللهویتجنسی
)مطالعهموردیافراددارایاختاللهویتجنسیدرشهرمشهد(

2کاشانیزهرابرادران،7مجیدفوالدیان
 
مقدمه

بررسی و تحلیل مشکالت بیماران اختالل هویت جنسی در شذهد »موضوع این مطالعه 
است. اختالل هویت جنسی نوعی بحران هویت جنسی و بذه معنذای عذدم تطذابق  «مشهد
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مختصات جنسی و جنسیتی آنان است کذه بذرای آنذان مشذکالت فراوانذي در تمذامي ابعذاد 
ادي و خذانوادگي از جملذه، افذزایش احسذاس وابسذتگي، جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصذ

کاهش اعتماد به نفا، کاهش سرمایة اجتماعي و افزایش احسذاس آسذیب پذییري در پذی 
دارد. این موارد می تواند عملکرد روزانه تراجنسی ها، فعالیت هاي اجتماعي آنان و آرامذش 

همراه با درمذان هذای مختلذف فکریشان را دچار نابساماني و بحران کند. تمامی این مسائل 
های باالی درمان و درد های جسمانی بعد از عمل  آنان و عوارض عمل های جراحی و هزینه

تغییر جنسیت و همچنین محدودیت های بدنی آنان در فعالیذت هذای روزمذره بعذد از ایذن 
 عمل، کاهش کیفیت زندگی آنان و بروز مشکالت متعدد برای آنان را به همراه دارد. 

وشر
این مطالعه با رویکرد کیفی، روش میدانی، از طریق مصاحبه های عمیق ساختار نیافته  

در صدد بررسی مشکالت بیماران اختالل هویت جنسی قبل و بعد از عمل تغییذر جنسذیت 
برآمده است و در گام بعد مصاحبه به متن تبدیل شد و بعد از ورود اطالعات بذه نذرم افذزار 

maxqda ا به روش نظریه زمینه ای تحلیل و بررسی شد. متن مصاحبه ه 
هایافته

مشکالت عمده این گروه در دو دسته قرار می گیرد. دسته نخست مشکالت فردی آنان است 
که قسمتی از این مشکالت مربوط به بعد روانی و خانوادگی آنان می باشد و شامل عدم حمایذت 

ختصذات جنسذیتی، نداشذتن منبذع تذامین خانواده، فشار روحذی ناشذی از تنذاقطع روحیذه بذا م
اقتصادی، سختی عمل ها و ... و دسته دیگر مشکالت فردی به طور خاص به مسذائل جنسذی و 
اندام جنسی آنان مربوط می شود. این مورد در گروه زن به مرد، به این دلیل که اندام جنسذی آنذان 

و از بسیاری از ویرگی هذای یذک به طور کامل تخلیه می شود، اندام جنسی مردانه کاملی ندارند 
اندام مردانه در رابطه جنسی که زن را ارضا می کند را نذدارد و ایذن باعذث نارضذایتی جنسذی در 
شریک جنسی شان می شود. در گروه زن به مرد شاید به لحاظ جنسذی رضذایتی وجذود نداشذته 

ند کار کنند. اما گروه مذرد توان باشد. این گروه از سوی جامعه به عنوان مرد پییرفته می شوند و می
هذای  به زن با وجود این که در رواب  جنسی رضایت کامل دارند اما از سوی جامعه به دلیذل ویرگذی

باردار نشدن، نداشتن رحم و ... بذه عنذوان  )بلند قد بودن، نداشتن ظرافت زنانه و ...(، ظاهری
 زن پییرفته نمی شوند. 

گیرینتیجه
قیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که افذرادی کذه عمذل تغییذر با توجه به یافته های تح

جنسیت انجام داده و در قالب جنا جدید در جامعه حاضذر مذی شذوند، اغلذب از سذوی 
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خانواده طرد می شوند و از سوی جامعه نیز اگر انجام عمل آنان آشکار شود پییرفته نخواهند 
ت بیشتری برخوردار هستند، کسانی شد. همچین زنان به لحاظ جنسی بعد از عمل از رضای

که عمل زن به مرد انجام داده اند، از اندام جنسی کاملی برخوردار نیستد و در رابطه جنسذی 
نیز موفقیتی ندارند به همین دلیل میزان رضایت جنسی کسانی که عمذل زن بذه مذرد انجذام 

سذوی دیگذر گذروه اخیذر اند از کسانی که عمل مرد به زن داشته اند، کمتر است. اما از  داده
یعنی کسانی کذه عمذل زن بذه مذرد انجذام داده انذد در جامعذه از پایگذاه اجتمذاعی بهتذری 
برخوردارند به همین دلیل هم در مجموع کیفیت زندگی آنان به طور کلذی از کسذانی عمذل 

 مرد به زن انجام داده اند بیشتر است. 
 ای، تغییر جنسیت، تراجنسی زمینه بحران هویت، اختالل هویت جنسی، نظریه کلیدواژگان:

رابطهمیزاناستفادهازشبکههایاجتماعیمجازیباسالمتاجتماعی

9فاطمهقلیزادهخواجه،7محمدزاهدیاصل
 

مقدمه
های اجتمذاعی مجذازی و  هدف این پروهش بررسی و شناخت میزان اسذتفاده از شذبکه

باشد و به ایذن مسذئله پرداختذه  ن دختر میی آن با سالمت اجتماعی در بین دانشجویا رابطه
های اجتمذاعی مجذازی بذا سذطح سذالمت اجتمذاعی  شود که آیا میزان استفاده از شبکه می

 دانشجویان دختر رابطه دارد یا خیر؟ 
روش

آوری اطالعذات اسذتفاده در این پروهش از روش توصیفی و از نوع پیمایشی برای جمذع
دانشذجویان دختذر سذاکن خوابگذاه ماری بوده و تمام . روش نمونه گیری تمام ششده است

کنند از طریق روش سرشماری و در  های اجتماعی مجازی استفاده می سالمت، که از شبکه
 مورد بررسی قرار گرفتند.  1314دسترس در سال 

                                                                                                               

 دکتر مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی  . 1
  gholizadehf_1390@yahoo.comایی کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطب. 1
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هایافته
های پروهش پا از جمع آوری از طریق پرسشنامه استاندارد سذالمت اجتمذاعی  داده

های اجتماعی مجازی با اسذتفاده از  نامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکهکییز و پرسش
ها بذه تناسذب  تحلیل و با توجه به سذواالت تحقیذق در هرکذدام از فرضذیه SPSSنرم افزار 

 سطوح متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون مرتب  با آن استفاده شده است. 
گیرینتیجه

های اجتمذاعی  کذه کذه بذین میذزان اسذتفاده از شذبکهنتایج حاصل از پروهش نشان داد 
بین میزان اسذتفاده  مجازی و سالمت اجتماعی دانشجویان دختر ارتباط معنادار وجود دارد.

های اجتمذذاعی مجذذازی و پذذییرش اجتمذذاعی، مشذذارکت اجتمذذاعی و شذذکوفایی  از شذذبکه
های اجتمذاعی  شذبکه اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم است و با افزایش میذزان اسذتفاده از

مجازی، سطح پییرش اجتماعی، مشارکت اجتمذاعی و شذکوفایی اجتمذاعی آنهذا افذزایش 
های اجتماعی مجازی و انطباق اجتمذاعی و انسذجام  یابد. اما بین میزان استفاده از شبکه می

های  اجتماعی رابطه معنذادار و معکذوس اسذت یعنذی بذا افذزایش میذزان اسذتفاده از شذبکه
 کند. جازی، سطح انطباق اجتماعی و انسجام اجتماعی کاهش پیدا میاجتماعی م

 شبکه های اجتماعی ، مجازی، سالمت اجتماعی، دانشجویان دختر، ساکن خوابگاه کلید واژگان:

نورپیامدانشگاهنانشجويادعواملموثربرسالمتاجتماعیسیربر
آبادخرمشهرستان

2،صابرقلینسب7سمانهپورعالی

 
مقدمه

سالمت اجتماعي تابعي از عوامل مختلف اجتماعي و فرهنگي است و دانشجو پا از  
ورود به دانشگاه با محی  جدیدي روبرو مي شود که با زندگي قبلي او و محذی  اجتمذاعي 
گیشته اش متفاوت مي باشد و در طي دوران تحصیل نیز با مسایل و مشذکالت عدیذده اي 

                                                                                                               

 samanehporali@gmail.comکارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن          . 1
      کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه رازی. 2
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تواند به سالمت اجتماعي او خدشه وارد کند و با توجه روبرو خواهد گشت که هر کدام مي 
به اهمیت تأمین سالمت اجتمذاعي دانشذجویان ایذن مطالعذه بذا هذدف بررسذي سذالمت 

  .اجتماعي دانشجویان و تأثیر شبکه هاي اجتماعي بر آن انجام خواهد پییرفت
 روش

آبذاد  رستان خذرمجامعه آماری تحقیق ما شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور  شه
ي قسمت هااز حجم نمونه یکی آورد برنفر ،اعم از دختر و پسر می باشذد. 1777با تعداد 

روي بر ن موآزیک پیش ا بتدنمونذذذه احجم  آورد براي ست .براساسی هر تحقیق پیمایشی ا
سفا نفر از پاسخگویان انجام گردید تا واریانا صفت مورد مطالعه مشخ  گردد و  37
، و سطح اطمینان صددر  5دقت برآورد با ان کوکري نمونه گیرل فرموس ساابر  نمونهاد تعد
 ید.دنفر مشخ  گر 317ان کوکرل مشخ  شد که با توجه به فرمو 36/1
 گیریهاونتیجهیافته

در این تحقیق پنج فرضیه مطرح شد که نتایج یافته های پروهش  نشان می دهد که بذین 
اجتمذذاعی،میزان ارتبذذاط شذذبکه ای،وضذذعیت  شذذبکه هذذای اجتمذذاعی،میزان حمایذذت

 سکونت،وضعیت تاهل دانشجویان و سالمت اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
دانشجویان، سالمت اجتماعی،ارتباط شذبکه ای،حمایذت اجتمذاعی، شذبکه کلید واژگان:

 های اجتماعی

ساختپردازانبرهایهویتجنسیوجنسیتیباتاکیدبرآثارنظریهبحران
 اجتماعیجنسیت

 7سپیدهیادگار
 

هذای  یکی از مسائل مهمی که امروزه در حذوزه جنسذیت در جهذان و ایذران مطذرح اسذت بحران
باشد کذه روز بذه  سکشوالی، همجنسگرایی و بایسکشوالی می هویت جنسی و جنسیت چون ترنا

های  چذون برگذزاری جشذن نمایاند روز بر دامنه آن افزوده شده و به اشکال مختلف خود را بر ما می
وار شذذدن(  طراحذذی پذذرچم و  مخصذذوص در روزی معذذین و در مکذذانی مشذذخ  )مناسذذک
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هایشان برای کسب مشروعیت، با این وجود این مسئله در ایران و بسیاری از کشورها پییرفتذه  تالش
شذذذده نیسذذذتند. در ایذذذن مقالذذذه سذذذعی شذذذده ابتذذذدا تعریفذذذی جذذذامع از جذذذنا، جنسذذذیت، 

گیری ایذن  گرایی و بایسکشوالیته ارائذه شذود و سذفا تبارشناسذی شذکل ناسکشوالی،همج ترنا
های جدید انسانی با توجه به فرمی و شکل جدیدی که به خود گرفته است مورد بررسذی قذرار  گروه

بندی  پردازانی چذون بذاتلر، گذافمن، فوکذو و لذوربر تحذت دسذته گیرد. بدین منظور از نظریه نظریذه
پردازان معاصذر  جتماعی جنسیت استفاده شد تا بتوان تفسذیر و فهذم نظریذهپردازان برساخت ا نظریه

های جنسی و جنسیتی را درک کرد. در نتیجه آنکه توجذه بذه تمذایز  جنسیت در نگاه به مسئله هویت
دهذد کذه جنسذیت برسذاخت  ها نشذان می گیری این برچسذب جنا و جنسیت و تاریخچه شکل

ها شکل گرفتنذد  هایی از انسان گروه  1367ی شکل گرفته از باشد که با شیفت گفتمان اجتماعی می
شذود و براسذاس آن برچسذب  که تمام هویت آنان تنها با گرایش جنسی و جنسیتی اشان شناخته می

زنی گروهذی را بذا  خورند. ایران نیز در روند مدرنیته از این قاعده مستثنی نبوده و با این برچسذب می
 به حاشیه رانده و حیات پنهانی برای آنان ایجاد کرده است. زدایی کردن از آنان مشروعیت

سکشذوالی،  جذنا، جنسذیت، برسذاخت اجتمذاعی، بحذران هویذت، ترنا واژگان: کلید
 گرایی، بایسکشوالیته همجنا

(1922-1921بررسیوضعیتموجودوروندخودکشیدرکشور)

2لیالتوحیدنیا،7نفیسهنورمحمدی 
مقدمه

های مختلذف  آمیز علیذه خذود از جنبذه عنوان یذک اقذدام خشذونت به نگاه به خودکشی 
رود که  شمار می عنوان یکی از معضالت اجتماعی به سو به تأمل است. خودکشی از یک قابل

رو به افزایش است و از سذوی  ترشدن تعامالت و ارتباطات در بیشتر جوامع به علت پیچیده
عبارتی  شذود. بذه مام کشورهای دنیا محسوب میهای پیچیده روانی در ت دیگر یکی از پدیده

تنها اختالالت روانی و افسذردگی در بذروز خودکشذی نقذش مهمذی دارد؛ بلکذه مسذائل  نه
رو  مختلف اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی نیز در گسذترش آن نقذش دارد. ازایذن

 . عنوان یک اولویت سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد پیشگیری از آن به
                                                                                                               

 nnourmohamadi@yahoo.comسنجی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی . کارشناس ارشد روان1
 بخشی . کارشناس ارشد رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان2
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روش
این پروهش یک مطالعه توصیفی است که با استفاده از آمار تعداد متوفیات مشکوک به  

( و 1337-1335« )سذازمان پزشذکی قذانونی کشذور»های  شده در سالنامه خودکشی ثبت
( 1337-1334« )مرکز آمذار ایذران» های شده در سالنامه آمار موارد اقدام به خودکشی ثبت

هذای رایذج، گذروه  های مختلف اعم از نسبت جنسذی، روش شاخ شده و در آن به  انجام
 های بحرانی و... پرداخته شده است. سنی، نوع فعالیت، تحصیالت، استان

هایافته
مذورد  134هذزار و  23های مورد مطالعه حذدود  دهد در طول سال ها نشان می بررسی 

و نیز موارد اقدام  مرگ مشکوک به خودکشی ثبت شده و نرخ متوفیات مشکوک به خودکشی
به خودکشی همواره افزایش داشته و نسبت جنسی متوفیذات خودکشذی در مذردان در همذه 

ها بیش از دو برابر زنذان بذوده اسذت، همچنذین بیشذترین متوفیذات دارای تحصذیالت  سال
 اند.  های سوم و چهارم زندگی بوده راهنمایی و ابتدایی و در دهه

گیرینتیجه
های ملذی،  ق متوفیات مشکوک به خودکشی در راستای تدوین و اجذرای برنامذهتعیین پروفایل دقی

های غربی کشور و نیز اصالح قوانین و تدوین  ویره در استان ای و محلی پیشگیری از خودکشی به منطقه
 تواند در کاهش این امر تأثیرگیار باشد. کننده به خودکشی می برنامه حمایتی جامع از افراد اقدام

 های رایج، تحصیالت. متوفیات، خودکشی، اقدام به خودکشی، روشژگان: کلید وا

هایاجتماعیباسالمتروانوکیفیتبررسیرابطهبینعضویتدرشبکه 
 21زندگیکارمندانوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرسال

2،ابولفضلکرمی7نرگسانتظاری


مقدمه
از شبکه های اجتماعی وجذود دارد و ایذن در  امروزه رشد چشم گیري در استفاده مفرط

حالي است که به اثرات استفاده طوالني مدت از شبکه هذای اجتمذاعی و فضذای مجذازی 
                                                                                                               

 nargesentezary@gmail.comکارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی سمنان  .1
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توجه کافي نشده است. فضای مجازی و اینترنت به عنوان جزء الینفذک مناسذبات روزمذره 
بذدون آن  محسوب می شود به طوری که می توان ادعا کرد بذرای بسذیاری از افذراد زنذدگی

امکان پییر نیست. شبکه های اجتماعی در دهه اخیر بشدت جای خود را در بذین خذانواده 
هابویره جوانان باز نموده و مانند سایر فناورهذای نذوین چذون تلویزیذون و مذاهواره عذالوه 

 های مثبت ، می تواند آثار منفی بر سالمت روان بدنبال داشته باشد.  برداشتن جنبه
روش

ش حاضر همبستگی می باشذد. جامعذه آمذاری آن تمذامی کارکنذان وزارت روش پروه
نفر است با بهذره گیذری از جذدول مورگذان  1411تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشتمل بر 

نفر به دست آمذده انذد. روش نمونذه گیذری بذه  327حجم نمونه ها در این پروهش حدود 
ده ها پرسشنامه سالمت روان )فذرم صورت تصادفی طبقه ای است. ابزارهای جمع آوری دا

(، پرسشنامه کیفیذت زنذدگی کرمذی و پرسشذنامه اثذرات عضذویت SCL-90کوتاه شده )
( است. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 1334درشبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی )

 تک نمونه ای بهره گرفته شد.  tو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و spssآماری 
هافتهیا

بر اساس یافته های به دست آمده با افزایش نمره عضذویت در شذبکه هذای اجتمذاعی، 
سالمت روان کاهش می یابد. با افزایش نمره عضویت در شذبکه هذای اجتمذاعی کیفیذت 
زندگی، سالمت جسمانی رواب  اجتماعی، محی  و وضذعیت زنذدگی نیذز بذاال مذی رود. 

ضویت در شذبکه هذای اجتمذاعی وجذود نذدارد. نمذره ای بین حیطه روانشناختی با ع رابطه
عضویت در شبکه های اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمت جسذمانی، محذی  و وضذعیت 
زندگی زنان بیش از مردان است. نمره حیطه روانشناختی مردان بیش از زنذان اسذت. میذان 

ان عضذویت رواب  اجتماعی و سالمت روان زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. می
در شبکه های اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمت جسذمانی، محذی  و وضذعیت زنذدگی و 

هذذای مجذذرد و متاهذذل تفذذاوت معنذذاداری وجذذود نذذدارد.میان حیطذذه  سذذالمت روان نمونذذه
روانشناختی و رواب  اجتماعی نمونه های مجرد و متاهل تفاوت معناداری وجود دارد نمذره 

 اعی متاهلین از مجردها بیشتر است.حیطه روانشناختی و رواب  اجتم
گیرینتیجه

شکلی نامتعذارف  افرادی که به شکل افراطی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند به
ی این رسانه و حاکمیت محرک های بصری این رسانه قرار دارنذد چنذین افذرادی  زیر سلطه

مرور زمذان،  ن آنذان بذهگیرنذد. ذهذ های دیگذران را وام می طور معمول، فکرها و احساس به
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ها و باورهای فرد را بذا  مرور زمان، ارزش شود وبه  انباری از معلومات پراکنده و گوناگون می
چذه کذه دیگذری بذه او ارائذه  چذه خذود دارد و پذییرش آن کند. سرکوب آن بحران مواجه می

در  گردد  یو فرد دچار تنزل سالمت روان م  شود گیری رفتار منفی می دهد، منجر به شکل می
هذای اجتمذاعی مذی توانذد پیامذدهای مطلذوبی از جملذه  کنار آن استفاده مناسب از شبکه

افزایش کیفیت زندگی بر جای بگیارد. بی شك، رشد روزافزون شبکه های اجتماعی فوایذد 
انکاری دارد، چندان که در دوران حاضر، نقش محوری ایذن شذبکه هذا چنذان و اهمیت غیر قابل 

های فرهنگی، اجتمذاعی،  وری در زمینه بدون آن امکان برنامه ریزی، توسعه و بهره اساسی است که
 هذر اعذتالي بذراي پروهش این نتایج به توجه باپییر نخواهد بود.  اقتصادی و علمی در آینده امکان

هذایی در  برنامذه اجذراي و آموزش جنا اعم از مجرد و متاهل، دو هر در زندگي بیشتر کیفیت چه
 گردد. یش سالمت روان و کیفیت زندگی پیشنهاد میافزا جهت

 های اجتماعی، سالمت روان، کیفیت زندگی. عضویت در شبکه کلید واژگان:

رخطرپرابطهسبکهایهویتوسالمتروانبارفتارهای
)گرایشبهسیگارکشیدن،مصرفموادمخدروالکل(دردانشجویان

2املشریفیفرد،7محمدبیگدلی
مقدمه

 .روان با رفتارهای پرخطر بود  هدف پروهش بررسی رابطه سبک های هویت و سالمت
روش

نفذر از  377روش پروهش حاظر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه مذورد مطالعذه  
سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز بود که با اسذتفاده از جذدول  27تا  11دانشجویان 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بذه منظذور  ا روش نمونه( و ب1317مورگان و کرجسی )
  (، سالمت1313های هویت برزونسکی ) گردآوری اطالعات پروهش، از پرسشنامه سبک

پذییری نوجوانذان ایرانذی )زاده  ( و مقیذاس خطذر1317( )نجاریان و داودی،scl25روان )
 ( استفاده شد. 1337محمدی، احمد آبادی و حیدری، 
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هایافته
  ایج ضرایب همبستگی ساده نشان داد بین سبک هنجذاری، تعهذد هویذت و سذالمتنت

دار وجود   روان با گرایش به سیگار کشیدن، مصرف مواد و مصرف الکل رابطه منفی و معنی
  دارد، بین سبک اطالعاتی با گرایش به سیگار کشیدن و مصرف الکل رابطه منفذی و معنذی

ف مواد رابطه منفی و غیذر معنذی دار وجذود دارد؛ و بذین دار وحود دارد و با گرایش به مصر
سبک سردرگم/ اجتنابی و گرایش به سیگار کشیدن، مصذرف مذواد و مصذرف الکذل رابطذه 

دار وجود دارد؛ همچنین نتایج ضریب همبستگی چندگانذه نشذان داده کذه از   مثبت و معنی
ک هویذت سذردرگم/ روان، سذب بین، متغیرهای تعهذد هویذت، سذالمت بین متغیرهای پیش

 باشند.  اجتنابی و سبک هویت هنجاری پیش بین رفتارهای پرخطر می
گیرینتیجه

بنابراین هر چه افراد به ترتیب در سبک هویذت اطالعذاتی، هنجذاری، تعهذد هویذت و 
روان باال و در سبک سردرگم/ اجتنابی پایین باشد گذرایش بذه رفتارهذای پرخطذری   سالمت

 شیدن، مصرف مواد مخدر و الکل، پایین خواهد بود.چون گرایش به سیگار ک
 روان، رفتارهای پرخطر های هویت، سالمت سبک کلید واژگان:

معتادمعتادوغیرHIVمقایسهکیفیتزندگیوسالمترواندربیمارانمبتالبه

2مهزاددریاصفهانی،7هادیعبداللهی


مقدمه

 HIVمت روان در بیمذاران مبتالبذه هدف پروهش بررسی مقایسه کیفیت زندگی و سال
 HIV،27نفر مرد اعتیاددار  27نفر ) 17معتاد و غیر معتاد است. نمونه موردمطالعه شامل 

 HIVنفر زن بذدون اعتیذاد  27دار و  HIVنفر مرد بدون اعتیاد  HIV،27نفر زن اعتیاددار 
 ( انتخذذاب3هذذای رفتذذاری در غذذرب تهذذران )منطقذذه  ای بیماری دار( در کلینیذذک مشذذاوره

 اند.  شده 
                                                                                                               

 hadiarpanahi@gmail.comکارشناس ارشد  . 1
 اطبائیکارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه عالمه طب . 2
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روش
گیری در دسترس انتخاب شدند. این پروهش در  روش پروهش پیمایش که از طریق روش نمونه

یابی به اهداف مذوردنظر در پذروهش از  گیرد. برای دست ای قرار می مقایسه ذذ مقوله تحقیقاتی علی
اخته مشخصذات شده است، که شذامل پرسشذنامه محقذق سذ ابزارهای مختلفی پرسشنامه استفاده

بعد )عملکذرد جسذمانی، درد بذدنی،  1، در SF-36جمعیت شناختی، پرسشنامه کیفیت زندگی 
عملکرد پایین، سالمت عمومی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سالمت روانذی( و 

بعد )عالئم جسمانی، عالئم اضطراب، کارکرد اجتماعی،  4(، در GHQپرسشنامه سالمت روان )
شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی ) میانگین و  انحراف  ( استفادهافسردگی

 استاندارد( و استنباطی از آزمون )واریانا چند متغیره و شفه( استفاده شده است.
گیریهاونتیجهیافته

اری معتذاد و غیذر معتذاد تفذاوت معنذاد HIV که  بین دو گروه  مبتال به  نتایج نشان داد
وجود دارد. در متغیر کیفیت زندگی در سه بعد )درد بدنی، نقش هیجانی، سالمت روانذی( 
و در متغیر سالمت روان سه بعد )عالئم جسمانی، عالئم اضطراب، کارکرد اجتمذاعی( در 

معتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری وجود دارد، زیذرا کذه کیفیذت  HIVبین بیماران مبتالبه 
تر از غیذر معتذاد اسذت.  معتذاد پذایین HIVوان در بین بیماران مبتالبذه زندگی و سالمت ر

دارنذد و  HIVو معتاد هستند، نسبت به افرادی که فقذ   HIV درنتیجه افرادی که مبتال به 
 معتاد نیستند به لحاظ کیفیت زندگی و سالمت روان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. 

 ندگی، سالمت روان.ایدز، اعتیاد، کیفیت ز کلید واژگان:

هایسالمتدرایرانگذارینگاهیجامعهشناختیبهآسیبهایسیاست

1،داودمهدویکنده9،امیرملکی9،رضاصفریشالی7فاطمهجواهری


مقدمه
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد الگوی سالمت و معلولیت قابل پیشگیری، 

ارتباط دارد تا به دسترسی به مراقبت هذای بهداشذتی،  بیشتر به عواملی چون شیوه ی زندگی
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العاده کمی برای مداخلذه  درمانی. بنابراین از چشم انداز جامعه شناختی، سهم فوق
مانذد. هذدف اصذلی از پذروهش  پزشکان و پرستاران در سالمت و بیماری باقی مذی

ای گیاری هذ حاضر، بررسی و تحلیل جامعه شناختی آسیب های موجود در سیاست
های  سالمت جمهوری اسالمی ایران می باشد. بدین منظور آن بخش از قانون برنامه

 پذذنج سذذال توسذذعه اقتصذذادی، اجتمذذاعی و فرهنگذذی کذذه مربذذوط بذذه ابعذذاد سذذالمت 
هستند، مورد تحلیل و ارزیابی جامعه شذناختی قذرار مذی گیرنذد. چذارچوب نظذری 

فرهنگی )بخذش دولذت  ذعی های اجتما گیاری های سیاست حاضر استفاده از نظریه
 .رفاه( می باشد

روش
جامعه آماری تحقیق حاضر تحلیل متذون و اسذناد باالدسذتی همچذون قذوانین توسذعه 

ساله و طرح تحول سالمت در دولت های گیشته می باشد. روش تحقیق، از نوع کیفی  پنج
این بحذث و با تکنیک تحلیل محتوا بصورت کمی و کیفی )آمیخته( انجام مذی گیذرد. بنذابر

 حول این می باشد کذه رویکذرد و جهذت گیذری دولذت و قذوانین توسذعه در امذر سذالمت
و بهداشت چگونه می باشد؟ سفا تحلیل نقش و سهم متغیرهای جامعه شناختی جهذت  

 ارتقذذاء سذذالمت و مقابلذذه بذذا آسذذیب هذذای ناشذذی از آن، در حیطذذه سیاسذذت گذذیاری 
 می باشد.

گیریهاونتیجهیافته
سالمت وابسته به سیاست ها، سیسذتم هذا و فراینذدهایی اسذت کذه از بیذرون درنتیجه  

درصذد،   10قلمرو بخش بهداشت و درمان سرچشمه می گیرند؛ مراقبت های درمانی تنها 
درصذد،  در تعذین 80و رفتارهای سذالم، عوامذل اقتصذادی و اجتمذاعی، محذی  فیزیکذی 

تواننذذد از طریذذق تذذاثیر بذذر  سذذالمت مذذردم سذذهم دارنذذد و سیاسذذت هذذا و برنامذذه هذذا مذذی
 هذذای سذالمت، سذذالمت مردم)امیذد بذذه زنذدگی، کیفیذذت زنذدگی( را تعیذذین  کننذده  تعیذین
 کنند.

 شناختی  سالمت، سیاست گیاری، قوانین توسعه، متغیرهای جامعه کلید واژگان:
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سالوباالترشهرمشهد92بررسیرابطهانزوایاجتماعیباسالمتشهروندان

4،مهدیکرمانی9درمیان،غالمرضاحسنی2،سیدعلیرضاافشانی7اهیمیسیریزیپژمانابر


مقدمه
سذال  37پروهش حاضر، با هدف بررسی رابطه انزوای اجتماعی با سالمت شهروندان 

 و باالتر شهر مشهد و نیز شناسایی رابطه برخی متغیرها با میزان سالمت انجام شده است.
روش

هذا  یش بذوده و از ابذزار پرسشذنامه بذه منظذور جمذع آوری دادهروش مورد استفاده پیما
سال و باالتر شهر  37استفاده شده است. جامعه آماری پروهش حاضر را تمامی شهروندان 

گیری  نفذر از آنهذا بذه شذیوه نمونذه 377دهند که تعذداد  مشهد در زمان مطالعه تشکیل می
 د.ای به عنوان نمونه انتخاب شدن ای چند مرحله خوشه
هایافته
اند.  درصد از جمعّیت نمونه را مردان تشکیل داده 61درصد پاسخگویان را زنان و  32 
های توصیفی نشان داد که وضعیت سالمت شهروندان به طور کلی در سطح بذاالتر از  یافته

حد متوّس  و انزوای اجتماعی شهروندان در حد متوسطی قذرار داشذت. در بعذد تحلیلذی، 
نشان داد که رابطه معنادار و منفی میان انزوای اجتماعی و سذالمت وجذود آزمون فرضیات 

دارد. همچنین بین سطح سالمت بر حسب جنست و وضعیت اشتغال شذهروندان، تفذاوت 
 معناداری مشاهده شد.

گیرینتیجه
نتایج نشان داد که وضعیت سالمت شهروندان باالتر از حد متوس  قذرار دارد. از آنجذا  

معّیت در نمونة مورد برّرسی با توّجه به ساخت جمعّیتی ایران، جمعّیتی بذین که اکثریت ج
رفت  بوده است انتظار می 33/41سال بوده و میانگین سن جمعّیت مورد مطالعه  45تا  37

سالمت از حد متوّس  باالتر باشد. فرضیة کّلی پروهش حاضر مبنی بر وجود رابطه معنادار 

                                                                                                               

    Pezhman.ebrahimic@yahoo.com (لوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد) نویسنده مسئولکارشناسی ارشد ع .1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه یزد 2.
 . دکتری جمعّیت شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد3
 . دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد4
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و سالمت بود بدین معنا به هر اندازه میذزان روابذ  اجتمذاعی  و منفی بین انزوای اجتماعی
افراد کاهش یابد و بر میزان انزوا و انفصذال در شذبکه روابذ  آنهذا افذزوده گذردد، از میذزان 
سالمت آنها کاسته خواهد شد. همچنین مردان نسذبت بذه زنذان و افذراد شذاغل نسذبت بذه 

 ند.غیرشاغلین از سطح سالمت باالتری برخوردار بود
 سالمت، انزوای اجتماعی، رواب  اجتماعی، شهروندان، مشهد.کلید واژگان: 

متن ایران-خوانشیبردیالکتیک   فرهنگدرخشونتَنمادین 

2،میکائیلموسیزاده7بهروزآقازاده


مقدمه
اجتمذاعی دارای تبذاِر تذاریخی بذه درازای  -خشونت به عنوان یک مساله و امر انسذانی

تمدنی و تغییذرات شذیوه تولیذدی، شذکلهای  –ه و همگام با مراحل تکاملی خلقت بشر بود
گوناگون به خود گرفته و بازتولید شده است. با وجود محوریت عقالنیت در برسازی تمدن 
مدرن و رشد احکام حقوقی و شهروندی، این پدیده اجتمذاعی، بذا شذکلی نذو و در قالذب 

شذکال خشذونت، کماکذان شذمار زیذادی از خشونت نمادین و محوریت آن در کنار سایر ا
های این کره خاکی را تحت تاثیر قرار داده و برآینذدهای آنذومیکِی متعذدد و مختلفذی  انسان

داشته است، در تعریف آن آوردند که خشذونت نمذادین، نذوعی از خشذونت اسذت کذه بذا 
را اعمال  شود و نیز کسانی که آن ها اعمال می همدستی ضمنی کسانی که این خشونت برآن

شود. مساله داری یا پروبلماتیک بودن این پارامتِر اجتماعی در ایذران، از  کنند، انجام می می
آنجا نشات می گیرد که یافته های جامعه شناختی در حوزه ِی آسیب های اجتماعی، نشذان 
 از بهم ریختگی جامعه و شهرونداِن ایرانی دارد که دومین رتبه ِی کشورغمگین جهان بعد از

درصد اختالل روانی و همچنذین  23عراق، رتبه اول خودسوزی زنان در خاورمیانه، داشتن 
ترین مردم جهذان و خیلذی از مسذائل دیگذر را در رنکینذگ آسذیب هذای  به عنوان عصبانی

اجتماعی خویش دارد و لزوم پرداختن بیش از پیش در این خصوص را از زوایذای مختلذف 
 آشکار می سازد. 

                                                                                                               

 behroozagazadeh@yahoo.com. رانین، اتهرا ،ی تهران مرکزدانشگاه آزاد اسالم دکتر جامعه شناس، .  1
   ..  دکتر جامعه شناس،  دانشگاه پیام نور واحد بیله سوار 2
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روش
اده شده در این تحقیق به کارگیری روش تلفیقی بذوده کذه در آن از روشذهای روش استف

ای( و تاریخی یا گیشته نگر توامًا استفاده شذده اسذت. تکنیذک یذا فنذون  اسنادی)کتابخانه
تحلیل داده ها شامل فنوِن تحلیل داده های کیفی ماننذد تحلیذل عنصذری و تحلیذل محتذوا 

 باشد.  می
گیریهاونتیجهیافته

دست آمده از این بررسی گویای آن است که: خشونت نمادین جامعه  ِی ما بر ه نتیجه ب
آیندی از نظام قشربندی موجود در جامعه بوده و متناسب با جایگاه طبقاتی افراد و گروهها، 
اعماِل نامرئی می شود. بخشی از مکانیزم خشونت نمادین در ایران را می تذوان در راسذتای 

فرهنگ، تبارشناسی کرد. در ایران خشونت نمادین بر همه افراد و گروههای  –دیالکتیک متن 
موجود در جامعه با واریانا در شذدت درجذات مختلذف اعمذال مذی شذود و برآینذدهای 
مختلف آن به صورت انحرافات و آسذیب هذای مختلفذی همچذون افسذردگی، خودکشذی، 

 .آشکار می یابد خودسوزی، قتل، اعتیاد و نزاع خیابانی ... نمود عینی و
 شناختی، خشونت نمادین، متن، فرهنگ، نظام قشربندی. آسیب کلید واژگان:

گیریکنشقانونشکنانهدرایرانبهکمکتحلیلعواملموثربرشکل
هانظریهبازی

7محسنسوهانیانحقیقی
مقدمه

می ای از قواعد بازی زندگی اجتماعی  است که از طریق هنجارهای رس قانون مجموعه
جامعه شکل می گیرد و اجرای آن برای همه ی بازیگران جامعه الزم و ضذروری اسذت امذا 
هرگاه عده ای از بازیگران قوانین بازی در  جامعه را نادیده بگیرند با وضعیت قذانون شذکنی 
رو به رو هستیم و وقتی عده زیادی از بازیگران جامعه ،قذوانین جامعذه را نادیذده بگیرنذد و 

نون به نوعی تبدیل به قاعده ی بازی شود قانون شکنی به مساله اجتماعی تبدیل تخطی از قا
 .خواهد شد

                                                                                                               

 haghighimohsen804@gmail.com.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد   1



 201    یسالمتاجتماعیوروانیهایحوزهآسیب

 
 

گریزی و میل به رفتار قانون شکنانه  همواره به عنوان یک مساله و آسیب اجتماعی  قانون
در ایران مطرح بوده است. نتایج آخرین پیمایش ملی ارزش ها و نگذرش هذای ایرانیذان در 

گرش مردم ایران نسذبت بذه امکذان قذانون شذکنی و همچنذین گذزارش به لحاظ ن 34سال 
درخصوص رشد جرایم در کشور، به عنوان شاخصی   34وضعیت اجتماعی کشور در سال 

 برای رفتار قانون شکنانه، گواه این مدعاست.
روش

این مقاله در پی آن است تا به کمک نظریه بازی ها که یک نظریه ی ابزاریست، به شکل 
ه این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل و شرایطی در جامعه ایران سبب شکل گیذری نظری ب

 شود. رفتار قانون شکانه در افراد و کنشگران می
گیریهاونتیجهیافته
در شکل گیری قانون شکنی در ایران، بازیگران در موقعیت کنش به محاسبه ی سذود و  

گاه می شوند کذه کذنش زیان ناشی از عدم پیروی از قوانین بازی می پردا زند و به این نکته آ
گیری  قانون شکنانه در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد عوامل مختلفی شرای  شکل

این نوع کنش را فراهم می کند  کذه از جملذه مذی تذوان بذه ناکارآمذدی نهذاد تشخیصذی و 
 ناکارآمدی نهاد قضایی و تنبیهی اشاره کرد.

 ی، جرم، نظریه بازی ها، کنش سودمند، تعادل نش.قانون شکن کلید واژگان:

آسیبشناسیحوزهسالمتروانیبارویکردیبهبحرانهویتدینی

 7نداُمراد

مقدمه
تربیت اجتماعی از این جهت اهمّیت دارد که انسان، اجتماعی زنذدگی مذی کنذد و بذه 

نیاز دارد تذا او را  تربیت اجتماعی مناسب برای آشنایی با مسئولیت ها و وظایف اجتماعیش
در رسیدن به مرز شکوفایی یاری می رساند. اسالم به عنوان دین کامل و آیین الهی زنذدگی 
انسان ها است. از این رو می توان از آموزه های آن به عنوان منبعی ارزشمند و کارآمد بذرای 

 استخراج و تبیین اصول و روش های تربیت اجتماعی استفاده نمود.
 

                                                                                                               

 neda_morad@yahoo.com دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، پردیا کیش دانشگاه تهران. 1
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روش
ات این مقاله، به روش کتابخانه ای فراهم آمده است. از این رو پا از تحقیذق و مستند

جستجو در منابع موجود، اّطالعات گردآوری شده با روش توصیفی تحلیلی مذورد بررسذی 
قرار گرفته و در مجموع یک مقدمه و سه گفتار به آسیب شناسی اصول و روش های تربیذت 

ضه ی نماز، به عنوان یک اصل ارزشی، پرداخته شذده  و ی موردی بر فری اسالمی با مطالعه
 گردد. ها ارائه می راهکارهای پیشگیری از آسیب

هایافته
نماز، عبادتی است عظیم که ارتباط انسان با خدا را در بردارد و گسترش آن مستلزم بذه کذارگیری 

سذوی  های مفهومی تربیت اسالمی و دینذی اسذت. روش هذایی چذون حرکذت بذه اصول و روش
 پییری، احیاء شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر در رفتار و عملکرد افراد. معنویات، والیت

گیرینتیجه
هنگامی که در جامعه، روش های تربیذت اسذالمی و دینذی و الگوپذییری مفهذومی از 

رنذگ مذی گیذرد و آثذار معنذوی، « ارزش ها»ی بزرگان، به درستی عملی و اجرا شود،  سیره
ی و فراجهانی نماز، که بارزترین فرهنگ عبودیت است، در زوایای گونذاگون پدیذدار ملکوت

 شود. از این رو آحاد جامعه در پاسداشت آن، نقش ایفا می کند. می
 پیشگیری ، آسیب شناسی ، سالمت روانی–ارزش، فریضه واجب  کلید واژگان:

تبریز1نطقهمطالعهجامعهشناختیبیتفاوتیاجتماعیدربینشهروندانم

9،شهالحکمتپناه2،سعیدمعدنی7محمدباقرتاجالدین
مقدمه

پروهش  حاضر به دنبال بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بی تفاوتی اجتماعی بوده و بذه همذین 
منذدی،  منظور پا از مطالعه نظری و سوابق تجربی ابعاد چهار گانه بذی تفذاوتی اجتماعی)عالقذه

دلی ( به همراه متغیرهای مستقل)از خودبیگذانگی، اعتمذاد اجتمذاعی، رفتار، مشارکت و حا هم
 محرومیت نسبی، آنومی و فردگرایی ( در قالب مدل نظری و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

                                                                                                               

 (Mb_tajeddin@yahoo.com)نویسنده مسئول-ر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیدکت .1
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی2
 .کارشناس ارشد جامعه شناسی3
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روش
 27در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است به همین منظور از بین افراد سنین 

نفر به عنوان حجم  313با استفاده از فرمول کوکران تعداد سال منطقه یک شهر تبریز  67تا 
 نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شدند. 

هایافته
به دسذت آمذد و آزمذون فرضذیات  24/33میانگین بی تفاوتی اجتماعی در این تحقیق  

صذد، متغیذر اعتمذاد در 57درصد، متغیر آنومی با  11نشان داد که متغیر فردگرایی به میزان 
 31درصد و متغیر ازخودبیگذانگی بذا  11درصد، متغیر محرومیت نسبی با  45اجتماعی با 

)از  درصد بر متغیر بی تفاوتی اجتماعی اثرگیار بوده اسذت. در نهایذت متغیرهذای مسذتقل
درصذد  51خودبیگانگی، اعتماد اجتماعی، محرومیت نسبی، آنومی و فردگرایی( به میذزان 

درصذد بذاقی مانذده  43تفاوتی اجتماعی و فردی را تبیین مذی کننذد و  انا متغیر بیاز واری
 مربوط به عواملی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. 

گیرینتیجه
تفذاوتی اجتمذاعی نتیجذه  توان گفت که بی در مجموع بر اساس نتایج تحقیق حاضر می

کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش محرومیت نسذبی، عواملی چون: افزایش از خودبیگانگی، 
 افزایش آنومی و افزایش فردگرایی است. 

 تفاوتی اجتماعی، از خودبیگانگی، اعتماد اجتماعی، محرومیت نسبی، آنومی، فردگرایی بی کلید واژگان:

هایاجتماعیجوانان،مدگراییوآسیب
مدگراییشناختیتخمینعواملمؤثربرتمایلبه)بررسیجامعه

)موردمطالعه:دانشجویاندانشگاهپیامنورفیروزکوه((

2آفاقرستمیان،7شیواپورقاضی
مقدمه

ارتباطات  ای،رایانه جدید هایفناوری و جمعی ارتباط وسایل گسترش با جوانان امروزه 
 شذده تذا باعذث موجود، هایزمینه بسا چه ،های جوامع گوناگون یافتهای با فرهنگگسترده

                                                                                                               

 Sh_pourghazi@yahoo.comدانشجوی دکتری جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد بابل .  1
 ی دکتری جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد بابلدانشجو .  2
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خذویش روی آورنذد. مذدگرایی  جامعۀ های ارزش با متضاد هنجارهای رفتارهای به وانانج
گیذری در افذراد شذده و  تواند سبب از بین رفتن قدرت تعقذل، ابتکذار و تصذمیم افراطی می

 اسذت: های اجتماعی را در بذر داشذته باشذد. دو هذدف درایذن مطالعذه دنبذال شذده آسیب
نذور  پیذام دانشذگاه دانشذجویان دربذین با مذدگرایی تب مر شناختی عوامل . بررسی جامعه1

 هذذای مذذؤثر در ممانعذذت از تمایذذل بذذه مذذدگرایی از منظذذر  . بررسذذی شذذیوه2و   فیروزکذذوه
 دانشجویان.

روش
نذور دانشجویان دانشذگاه پیذام این تحقیق جامعه آماري و پیمایش نوع از روش پروهش

 ایمرحلذه چنذد ایخوشه گیرینمونه یوهش به دانشجویان از نفر 277 .است بوده فیروزکوه
به گذام در  شناسی گاماین مقاله علل تمایل به مدگرایی را با استفاده از روش .انتخاب شدند

 تحلیذذل تشخیصذذی شناسذذایی نمذذوده و سذذهم عوامذذل را در تمایذذل بذذه مذذدگرایی تبیذذین 
 نماید. می

هایافته
جذویي،  منزلذت جمعذي، هذاي رسذانه از اسذتفاده متغیرهذاي هذا بذین یافتذه براسذاس

و  اجتمذاعي همنوایي اجتماعي، مقایسه مدارانه، فراغت اخالقي گیري گرایي، جهت مصرف
 .داد نشذان مذدگرایي با را رابطه ترین قوي گرایي دارد و مصرف وجود معنادار رابطه مدگرایي،

 ورتصذ بذه مسذتقیم، تأثیر بر عالوه ماهواره و مجازی فضای جنسیت، همچنین متغیرهای
 اند. نیز بر مدگرایی تأثیر داشته غیرمستقیم
نتیجهگیری

های اثرگیار برای ممانعت وجه مشترک بررسی عوامل مؤثر در تمایل به مدگرایی و شیوه
دهندگان، نخست آن است که آنها هذم علذل تمایذل بذه از تمایل به مدگرایی از منظر پاسخ

ها را نه به نند، و دوم، آنها این عوامل و شیوهداهای ممانعت را متنوع میمدگرایی و هم شیوه
شذناختی(، اند )تحلیل جامعههای افراد بلکه به شرای  و عوامل اجتماعی نسبت داده ویرگی

های ارتباطی نوین )فضذای توان نتیجه گرفت، تکنولوژیطبق نظریات مرتن و کولی می که
ضاء جامعه را تحذت تذأثیر قذرار توانند طیف وسیعی از اعمجازی و ماهواره( به سرعت می

 .کنند دگرگون را جامعه ارزشی ساختارهای درازمدت دهند و در
 هذاياجتمذاعي، رسذانه گرایي، همنذوایيشناسی، مصرف مدگرایی، آسیب کلید واژگان:

 جمعي
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روایتخودکشیازمنظرخودکشیکنندگان:علل،زمینههاوپیامدها

 7محمداحمدی
مقدمه

ن سومین عامل مرگ و میر نوجوانان و یکی از هشت علل شایع مرگ و خودکشی به عنوا
 ابعاد دارای محور، زمینه و سیال کیفی، چندبعدی، پیچیده، ای پدیده مثابه به  میر در جهان

باشد. از این رو هدف از انجام این  می ...و روانی اجتماعی ذ فرهنگی، اقتصادی، گوناگون
، علی و تشدید کننذده، تعذامالت و سذرانجام پیامذدهای پروهش ، مطالعه شرای  زمینه ای

برجامانده خودکشی از  دیدگاه اقدام کنندگان به آن در شهرستان کرج است. داده هذای ایذن 
 مطالعه از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. 

روش
نفر  1طریق مصاحبه با  روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار بوده و اشباع نظری از

 کنندگان به خودکشی بدست آمده است.  از اقدام
گیریهاونتیجهیافته

ترین مقوالت بدست آمذده بذر حسذب مذدل پذارادایمی  یافته ها بیانگر آن است که مهم
عبارتند از:بحران های اجتماعی ذ اقتصادی و هذویتی بذه عنذوان بسذتر، عذدم درک متقابذل 

تگی خانواده و مشکالت روحی روانی، کاهش سطح دینداری فرد به والدین و از هم گسیخ
عنوان علل وقوع حادثه، انگ زنی و بی توجهی اطرافیان به عنوان عوامل تشدید کننده ، انزوا 
و گوشه گیری از سوی شخ  و طرد اجتماعی فرد از سذوی جامعذه در حذوزه تعذامالت و 

اکرده استدر در وهلذه اول پایذان زنذدگی فذرد پیامد های این اقدام که در دو حالت نمود پید
خودکشی کننده و در صورت زنده مانذدن بذروز و ظهذور انذواع ضذایعات روحی،روانذی و 
جسمی از سوی شخ  و وقوع واکنش های عاطفی اجتماعی،احساس ناامنی و اقذدام بذه 
خودکشی های بعدی از سوی افراد جامعه است. که در نهایذت مذی تذوان گفت)اقذدام بذه 

–خودکشی به مثابه پاسخی به ناکامی هذای شخصذی و گسسذت هذا و فشذارهای فرهنگذی 
اقتصادی و اجتماعی که پدیده ای آسیب زا و بی سرانجام است( به عنوان مقوله هسذته ایذن 

 پروهش که پوشش دهنده همه مقوالت است در نظر گرفته شد.
 اجتماعیخودکشی، ناکامی شخصی، فشار فرهنگی، اقتصادی،  کلیدواژگان:

 
                                                                                                               

 saedimasume94@gmail.comشناسی، دانشگاه خوارزمی  کارشناس ارشد جامعه. 1
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«شناختیخودکشیجرمـبررسیحقوقی»

2بیگی،مجیدقورچی7سودابهرضوانی
مقدمه

چذه ای است که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است، اّما، آنخودکشی، پدیده
ی کشورهای های اخیر در کلیهها در سالکه تازگی دارد، گسترش و افزایش میزان خودکشی

ای که وفِق برآورد سازمان بهداشذت جهذانی، هذر سذاله گونهان است، بهجهان از جمله ایر
بینی شده اسذت کذه ایذن زنند و پیشحدود یک میلیون نفر در جهان دست به خودکشی می

رو، با توجه به افزایش فزاینذده و میلیون نفر در سال برسد. از این 1/1به  1010آمار در سال 
نظام عدالت کیفذری در دو حذوزه حقذوق کیفذری و  کننده خودکشی همچون گیشته،نگران

 ی کارآ با این آسیب اجتماعی است. شناسی به دنبال پیشگیری و مبارزهجرم
روش

تحلیلذی اسذت و تذالش شذده اسذت تذا بذا مطالعذه منذابع  -پروهش حاضر توصذیفی
جنبذه رو تذا میذزان مناسذبی از دو ای و مراجعه به منابع الکترونیکی، پروهش پیش کتابخانه

 شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی تبیین و تحلیل شود.حقوق کیفری و جرم
گیریهاونتیجهیافته

شناسذی هذای جذرم کذم، از دو منظذِر آمذوزهشذناختی، خودکشذی دسذتی جرماز جنبه
شناسانه، قابل بررسی است. با توجه به چندوجهی بودن ایذن شناسی عّلتی و جرمپیشگیر
شناختی، اجتماعی و زیستی در مطالعه آن نقش اساسی دارند. البته شایان علل روان پدیده،

-، برخی بذر ایذن نظرنذد کذه جذرم«اجتماعی شناسیآسیب»بیان است که اخیرًا، در حوزه 

هذای اجتمذاعی کذه شناسی باید فراتر از جرم بنگرد و دامنذه مطالعذاتی خذود را بذه آسذیب
، . همچنینگسترش دهد که خود، جای تعمق و تأمل دارد است، هاخودکشی نیز یکی از آن

کارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از این پدیده قابل توجه اسذت. از دیذدگاه حقذوقی نیذز راه
نماید مطذرح انگاری خودکشی و به َتبع، کیفردهِی کسی که اقدام به خودکشی میلزوم جرم

تواند جنبه یب یا به زعِم برخی، انحراف میکه آیا پاسِخ کیفری نسبت به این آسشود؛ اینمی
های عرصه عدالت کیفری کشذورهای مختلذف بذوده بازدارنده داشته باشد، یکی از چالش

اند و فق  برخی زدایی نمودهانگاری و برخی از آن جرمکه برخی آن را جرمایاست، به گونه
                                                                                                               

 نویسنده مسئول. -(S.Rezvani@khu.ac.ir) . دکترای حقوق، دانشگاه خوارزمی1
   . دکترای حقوق،  دانشگاه خوارزمی2

mailto:S.Rezvani@khu.ac.ir)-
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ش، به افذراد در خودکشذی صاحبان مشاغل مانند پزشکان که با سوءاستفاده از جایگاه خوی
شذده، بزهکذار هایی مانند اتانازی یا خودکشی مسذاعدتکنند در قالب بحثمساعدت می

های اخیر، اسذتفاده از ویره این که در دههشوند که هر یک، جای بحث دارد، بهشناخته می
ر ایذران د چالش نهنگ آبیای موصوف به ای مانند بازی رایانههای مخابراتی و رایانهسیستم

 1388ای قانون جرائم رایانذه 11چه که در بند ب ماده یا تحریک افراد به خودکشی مانند آن
بینی شده است بذر دامنذه پیش 1371قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده  734یا ماده 

های جدیدی بر سر راه مبارزه با ارتکاب این جرم یا تسهیل آن فزوده است که هر یک چالش
هذای ی جنبذهگفتذه، مطالعذهترتیب، با توجه به مطالب پذیشبه وجود آورده است. به اینآن 

شناختی و حقوقی خودکشی به عنوان یذک آسذیب اجتمذاعی مهذم بذه طذور مبسذوط، جرم
 رو است.موضوع نوشتار پیش

شناسذی علذت شذناختی، شناسذی پیشذگیری، جذرمخودکشی، اتانازی، جرم کلید واژگان:
 شده پزشکی خودکشی مساعدت

جوانانشناسیسبکزندگیآسیب
 یسبکزندگیجوانانشهرکرمانشاهازمنظرنظامارزشییزاپژوهشیدرسالمتوآسیب

9،مرتضیسعیدیان2،محمدعزیزاحمدی7پورجمالعبداله
 
مقدمه

ای  کنند، نذه پدیذده امروزه بسیاری از الگوهای رفتاری و مصرفی که جوانان انتخاب می
وش و بومی جامعه، بلکه عناصری از سبک زندگی وارداتی جوامع دیگر هستند که به خودج

هذای دینذی و ملذی مذا موجبذات بسذیاری از مسذائل و  خاطر عدم سازگاری با نظذام ارزش
اند. اهمیت این موضوع ضرورت پروهش در باره سذبک زنذدگی  های اجتماعی گشته آسیب

از ایذن رو هذدف اصذلی پذروهش سذازد.  می شناختی مطذرح جوانان را با رویکردی آسیب
                                                                                                               

   jamalabdollahpour@gmail.comشناس، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(،  . دکتر جامعه1
 شناس، دانشگاه تهران،  . دکتر جامعه2
 . کارشناس ارشد جامعه شناسی، مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، 3
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ی سذبک زنذدگی جوانذان شذهر کرمانشذاه در یزا حاضر، بررسذی میذزان سذالمت و آسذیب
چذارچوب نظذذام ارزشذی متعذذارف جامعذذه اسذت. چذذارچوب مفهذذومی تحقیذق بذذا هذذدف 

ای اتخاذشده تا بتوان با اتکذا بذه  های متقن تعریف موضوع تحقیق به گونه سازی بنیان فراهم
 م موجود، سبک زندگی را در پرتو نظام ارزشی، تعریف و وضعیت آن را سنجید.مفاهی
روش

ها به صورت پیمایش مبتنی بر تکنیک پرسشنامه بوده که در جامعذه  روش گردآوری داده
ای  گیری خوشذه نفری به روش نمونه 400ای  ساله با انتخاب نمونه 11تا  11آماری جوانان 

هذای آمذاری تحلیذل توصذیفی شذده  ها با اسذتفاده از روش دهای انجام شده و دا چندمرحله
 انجام گردیده است. 11است. این پروهش در سال 

هایافته
شناختی با توجه به نظام ارزشی متعذارف، در  سبک زندگی جوانان از نظر ماهیت آسیب

ای  مرهن گیرد اما اگر سبک زندگی را در یک طیف ده سه گروه سالم، ناسالم و ترکیبی قرار می
گیرنذد هذر چنذد  از سالم به ناسالم در نظر بگیریم، بیشتر افراد در نیمه سالم طیف قذرار می

های بینذابین  افرادی نیز هستند که در مواردی از سبک زندگی خود گرایش به گزینش سذبک
هذا بذه  سالم و ناسالم دارند. سبک زندگی در حوزه هنجارهای مصرف بیشتر از دیگذر حوزه

 ن گرایش دارد. زابود آسیب
گیرینتیجه

شناختی نشان داد که سبک زندگی به طور کلی در  بررسی سبک زندگی با رویکرد آسیب
توان گفت  ای که می وضعیتی رضایتبخش با توجه به چارچوب نظام ارزشی قرار دارد به گونه

هایی در ابعاد سبک زندگی وجذود دارد لذیکن سذبک زنذدگی جوانذان، بیشذتر دارای  آسیب
تذوان ایذن  رسد و نمی های موجود، طبیعی به نظر می گیری سالم است و مقدار آسیب هتج

گیاری و  ای اجتماعی قلمداد نمود. پیشنهاد پذروهش در جهذت سیاسذت وضعیت را مسأله
های مثبذت سذبک زنذدگی جوانذان و رفذع و اصذالح  ریزی این موضوع، ارتقاء جنبذه برنامه
های  های اجرائی و سازمان ارزشی و مأموریت دستگاه زا در چارچوب نظام های آسیب جنبه
 نهاد است.  مردم

شناختی؛ نظذام ارزشذی؛ سذبک زنذدگی سذالم؛ سذبک زنذدگی  رویکرد آسیب کلیدواژگان:
 ناسالم؛ سبک زندگی ترکیبی.
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پدیدارشناسیاقدامبهخودکشیدرمیانافرادبیخانمانشهرهایمشهدوتهران

 2دّیاری،مرتضی7مجیدفوالدیان
 
دمهمق

امروزه ، پدیده خودکشی به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا محسوب می  
خانمان به عنوان یکی از گروه های آسیب پییر، دارای تجارب متعدد اقدام بذه  گردد.افراد بی
شذتن خانمان که غالبا به مواد مخدر اعتیاد داشته و به دلیذل ندا باشند.افراد بی خودکشی می

نمایند، با توسل به خودکشی، سعی در پایذان دادن بذه  سرپناه ، وضعیت حادی را تجربه می
ثیرگذیار، مسذیر أزندگی نامطلوب خود دارند: در این پروهش سعی می شود تا بذه عوامذل ت

 اقدام به خودکشی و در نهایت تفهم فرد از اقدام به خودکشی پاسخ داده شود
روش

از روش کیفذی صذورت گرفتذه اسذت و از روش پدیدارشناسذی این پروهش با استفاده 
استفاده شده است.در مجموع با هجذده نفذر از افذراد کذارتن خذواب کذه سذابقه اقذدام بذه 
خودکشی بیش از یکبار داشته اند ، مصاحبه عمیق صورت گرفته است.شذیوه نمونذه گیذری 

دکشذی کذرده انذد نیذز گلوله برفی بوده است و با افرادی که به شکل دسذته جمعذی نیذز خو
 مصاحبه عمیق صورت گرفته است

هایافته
نتایج پروهش نشان می دهد که اعتیاد به مواد مخدر نقش مهمی در اقدام به خودکشذی 

ترین عذواملی  افراد کارتن خواب داشته است.گسست خانوادگی و طرد اجتماعی نیز از مهم
 .است که موجب گرایش افراد به خودکشی گردیده است

گیریجهنتی
همچنین نتایج پروهش نشان می دهد کذه افذراد کذارتن خذواب در ابتذدای دوره کذارتن 

، بلکه با گیشت زمان و با از دست دادن امید به آینذده ،  زنند خوابی دست به خودکشی نمی
، نداشذتن امیذد  گزینند.عدم توانایی در تهیه مواد مخدر ، تذرس از زنذدان خودکشی را برمی

ترین دالیل اقدام به  وضع موجود و از دست دادن خانواده و دوستان ، از مهم نسبت به تغییر
 خودکشی بوده است.

 کارتن خواب ، اعتیاد ، طرد ، خودکشی کلیدواژگان:
                                                                                                               

 دکتری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.  1
 mortezadayyaree@yahoo.comمه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد برنا. 1
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سالمتاجتماعیزنانسرپرستخانوار؛فراتحلیلکیفی

7سیدمجیدحسینی
 
مقدمه

ی هستند که با مشذکالت زنان سرپرست خانوار از جمله گروه های آسیب پییر اجتماع
و موانع زیادی مواجذه هسذتند.قرار گذرفتن در چنذین مذوقعیتی در بخذش قابذل تذوجهی از 

های اجتماعی نیز می شود.بر این اساس پرداختن  ها ، زمینه ساز گسترش سایر آسیب حالت
به چنین موضوعاتی با هدف شناخت سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ضروری بذه 

 .نظر می رسد
روش

کیفی  می باشد. در این پروهش با استفاده از روش   روش تحقیق این پروهش فراتحلیل
فراتحلیل بررسی شکلی )صوری( و محتذوایی تحقیقذات صذورت گرفذت. جامعذه آمذاری 
تحقیق شامل طرح هذای تحقیقذاتی، پایذان نامذه هذای کارشناسذی ارشذد بذه بذاال وزارت 

پروهشی در  -شت ومقاله های فصلنامه های علمی ،تحقیقات و فناوری، وزارت بهدا علوم
حوزه سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد.در مجموع با توجذه بذه تحقیقذات 

 تحقیق بوده است برای فراتحلیل انتخاب گردید. 12انجام شده در این حوزه که تعداد 
هایافته
ت اجتماعی زنان سرپرست ها نشان می دهد بیشترین موضوعی که در حوزه سالم یافته 

اند، حمایت اجتماعی می باشد و بقیه موارد به یک اندازه مورد بررسی  خانوار به آن پرداخته
قرار گرفته اند. از لحاظ روش شناسی، بیشترین روش بکار رفته پیمایش بوده است.بیشترین 

شذان داد نظریه استفاده شده مربوط به سالمت اجتماعی کییز مذی باشذد. نتذایج پذروهش ن
 میزان سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در حد متوس  و پایین می باشد.

گیرینتیجه
سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بذه لحذاظ اهمیذت موضذوع، در راس تمذامی 
موضوعات قرار گرفته است.برای رسیدن بذه جامعذه ای سذالم ضذروری اسذت بذه مسذایل 

ماعی توجه بیشتری گردد.به طوری که سطح سالمت مختلف این گروه به ویره سالمت اجت
اجتماعی آنان ارتقاء یابد.برای این کار عالوه بر تحقیقات کمی، نیاز به ژرف بینذی خاصذی 

 است که تحقیقات کیفی و ترکیبی را می طلبد. 
                                                                                                               

  seyyedmajidhosseini1@gmail.com دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی . 1

mailto:seyyedmajidhosseini1@gmail.com
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سالمت اجتماعی، زنان سرپرست خانوار ، مذددکاری اجتمذاعی، فراتحلیذل  کلید واژگان:
 پییر، آسیب های اجتماعی  کیفی،گروه آسیب

بررسیرابطهبینسازگاریاجتماعیباترساجتماعیدربیمارانمرد
اسکیزوفرنیبستریدربیمارستانروانپزشکیرازیتهران

 4،مریمنخکوب9،بهزادریگیکوته2،زهراحیدریرامشه7زهراویسانیان


مقدمه
طول زمان اتفاق می افتذد وسذبب سازگاری جریانی پیشرونده و همیشگی است که در  

بقا وسالمت جسم وروان می شود. لیا پروهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سازگاری 
اجتماعی با ترس اجتماعی در بیماران مرد اسکیزوفرنی بسذتری در بیمارسذتان روانفزشذکی 

 رازی تهران می پردازد.
روش

اسذکیزوفرنی بسذتری در بیمارسذتان جامعه آماری پروهش شامل کلیه بیماران مرد مبتال بذه 
بیمذار  37روانفزشکی رازی تهران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیذری هدفمنذد تعذداد 

اسکیزوفرن، به عنذوان نمونذه انتخذاب شذدند.جهت گذردآوری اطالعذات از پرسشذنامه تذرس 
 ده گردید.استفا (1361( و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل )1314اجتماعی راولین ووی )

هایافته
را  64تذا  22می باشد کذه طیذف سذنی  31046±3012میانگین سنی نمونه پروهش  

 11%( مذدرک سذیکل، 37بیمذار ) 3%( مدرک ابتذدایی،27بیمار) 6دربر می گیرد.تعداد 
 %( مدرک باالی دیفلم دارند. 1303بیمار ) 4%( مدرک دیفلم و 3601بیمار )

و میذانگین کلذی تذرس اجتمذاعی  15033±5036میانگین کلی سذازگاری اجتمذاعی 
و بذاالترین نمذره  2می باشد. پایین ترین نمره سازگاری اجتماعی بیمذاران  1011±14047

                                                                                                               

 تهران کارشناس ارشد روانشناسی، بیمارستان روانفزشکی رازی.  1
 کارشناس ارشد روانشناسی، بیمارستان روانفزشکی رازی تهران . 2
 behzadrigi1367@gmail.comدانشجوی دکتری، مربی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .  3
 کارشناس ارشد روانشناسی، بیمارستان روانفزشکی رازی تهران .4
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اسذت. نتذایج  37و بذاالترین نمذره  7است و پایین ترین نمره ترس اجتمذاعی بیمذاران  32
طه معناداری وجود ها نیز نشان می دهد که بین سازگاری اجتماعی و ترس اجتماعی راب یافته

(، اگرچه معناداری مشاهده نشد، اما همبستگی پایینی بین R= 0.25  , sig= 0.17) ندارد
 این دو متغیر برقرار است.

گیرینتیجه
گیذرد  های انطباقی خود را بکار مذی سازگاری فرایندی است که طی آن فرد تمام مکانیزم

ده باشند فائق آید.یکی از عالئذم بیمذاران کنن تا به محرک هایی که ممکن است تازه یا تهدید
 اسکیزوفرنیا، عالئم انزوای اجتماعی و عالئم منفی است که باعث کناره گیری از اجتماع و

عدم حضور آنان در جمع می شود.از سوی دیگر دفاعی بودن و بدبینی بیماران عاملی است 
تواند بذه سذازگاری  فردی میکه آنان را از اجتماع دور می کند. لیا آموزش مهارت های بین 

 بیشتر بیماران کمک کند.
 سازگاری اجتماعی، ترس اجتماعی، اسکیزوفرنی. کلید واژگان:

برساختهویتایرانیانزیرسایهسنگینساختارهایناکارآمد

7اصلزعیممهدی


مقدمه
هویت به سان سکه ای است که یک روی آن را شباهت ها و روی دیگر آن را تفاوت ها 
رقم زده است. هویت هرچند از گیشته می آموزد و می آغازد و افق های آینده را نیز در نظر 

،کذه « اکنذون»سر برمذی آورد. تعذامالت اجتمذاعی ای در « حال»دارد لیکن در تعامالت 
 امروزین در ساحت های زیست خود، آن را سامان می دهد. انسان
 هذای متکثذر فذاعلی و اجتمذاعی اسذت و« مذن» حاصل دیالکتیذک مسذتمر « خود » 

ساختارهای ناکارآمد که نمی توانند حداقل نیازهای زیسذت انسذان را تذامین و آزادی هذای 
مذن »یجاد تعامل سازنده ی مشروع او را درمقام فاعل شناسا به همراه داشته باشند قادر به ا

 نخواهند بود. « من اجتماعی»با « فاعلی
                                                                                                               

 Mahdizaeem@yahoo.com   شناسی، دانشگاه عثمانیای هند                 دکتر جامعه .1
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روش
 روش این تحقیق از نوع اسنادی و بر پایه تحلیل ثانوی تحقیقات گیشته است.

هایافته
یافته ها حاکی از همبستگی فرآیند برساخت هویذت بذا منظرهذای شذهری ، مشذارکت 

، الگوهای خرید ، آزادی های فردی و اجتماعی و سرزندگی ، مدیریت بدن ، سبک زندگی 
 قدرتی ، عوامل اقتصادی و ... است.  جمعی ، احساس محرومیت نسبی ، احساس بی

گیرینتیجه
آشفتگی در فضاهای معماری که نتوانسذته اسذت تعذامالت اجتمذاعی و خذاطرات جمعذی را 

یکردهذای تقویت کنند ، کاهش سرمایه اجتماعی ، وضعیت شذادی و نشذاط جمعذی ، وجذود رو
اقتدارگرایانه سیاسی ایدئولوژیک ، محرومیت های مزمن در مناطق مرزی ، اصرار بر قرائت رسذمی 
از دین ، القای هویت جمعی سیاسی ایدئولوژیک به جای هویت جمعذی تذاریخی فرهنگذی و ... 

القذا « مذن»بذه مثابذه « من اجتماعی»به مثابه اراده آزاد با « من فاعلی»موجب گردیده تا دیالکتیک 
شده از سوی ساختارهای رسمی ، مخدوش شده و از آنجایی که انسان امروز بسیار مایل اسذت تذا 
سهم هویت های اکتسابی را در تجارب زیسته خود بیش از پیش نماید و خودتعریف هذای مختذار 
از خویش عرضه نماید ، برساخت هویت با چالش های سنگینی روبرو اسذت و آشذفتگی در ایذن 

 با بروز سایر آسیبهای اجتماعی همبسته می باشد.فرآیند 
 هویت، من فاعلی، من اجتماعی، ساختار، ناکارآمدی  کلید واژگان:

شناساییواولویتبندیعواملموثربرافولاحساساخالقیبودن
شهروندانشهرستانبهشهر

9،نادرگنجی2،محمدحسنرضایی7رحمتالهامیراحمدی

مقدمه
اولویت بندی عوامل مؤثر بر افول احساس اخالقذی  ضر شناسایی وهدف از تحقیق حا

 بودن شهروندان شهرستان بهشهر بوده است.
                                                                                                               

 amirahmadi569@gmail.com دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهردکترجامعه شناس، .  1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهردانشجوی دکتری علوم اجتماعی،  .  2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهردانشجوی دکتری علوم اجتماعی،  .  3
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روش
نفذر از شذهروندا نشهرسذتان بهشذهر بذه روش نمونذه گیذری  381در این راستا، 

تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتنذد. تحقیذق حاضذر از حیذث 
ي و از حیث نحوه گذردآوري داده هذا از نذوع تحقیقذات هدف آن یک تحقیق کاربرد

توصیفي)غیرآزمایشي( و از شاخه مطالعات میداني به شمار مي آید و از آنجایی کذه 
یذت بنذدی عوامذل مذوثر بذر افذول  در این تحقیق محقذق بذه دنبذال شناسذایی و اولو
احساس اخالقی بودن شهروندان شهرستان بهشهر می باشد ایذن تحقیذق بذر اسذاس 
روش تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی است و روش انجام آن بذه صذورت پیمایشذي 
بوده که مهمترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده مي باشذد. بذه منظذور 
گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق حاضر، از پرسشذنامه برگرفتذه از مبذانی نظذری 

سؤال پنج گزینذه ای در طیذف  30پروهش استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 
لیکرت )خیلی کم تا خیلی زیاد( بوده است. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأییذد 

 81خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفذای کرونبذاخ، 
 صذذدم بذذه دسذذت آمذذده کذذه ایذذن آمذذاره نشذذان از پایذذایی مناسذذب پرسشذذنامه تحقیذذق 

 دارد.
گیریهاونتیجهیافته
های به دست آمده از تحقیق به کمک آزمون تذی تذک نمونذه و نذرم افذزار  در پایان داده 

لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان دادکه ازنظرشهروندان شهرستان بهشهر، عوامذل 
گانه )عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی، عوامل سیاسی، 8

مل خانوادگی، عوامل شخصیتی، ویرگیهای جمعیت شناختی( بر افول احساس اخالقی عوا
نتذایج آزمذون فریذدمن بودن شهروندان شهرستان بهشهر تأثیر معنی داری دارند. همچنذین 

افول احساس اخالقی بودن شهروندان شهرستان بهشذهر  بر نشان داد که از بین عوامل موثر
داری می باشند. عوامل سیاسی دارای بیشترین اهمیت و به از نظر اهمیت دارای تفاوت معنا

های  ترتیب اهمیت رتبه های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم متعلق به عامل
عوامل شخصیتی،ویرگیهای جمعیت شذناختی، عوامذل اجتماعی،عوامذل فرهنگی،عوامذل 

 عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی می باشد. قانونی،
 اخالق، افول اخالقی بودن، شهروندان شهرستان بهشهر . ن:کلیدواژگا
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بحراناخالقیوعواملاجتماعیمؤثربرآن
 پژوهشیدربینشهروندانتهرانی

9،دکترباقرساروخانی2،دکترسیدمحمدصادقمهدوی7فریبرزبیات
 
مقدمه
از سذویی  کند. طی دهه اخیر امعه ایران از نظر اخالقی وضعیت بحرانی را تجربه میج

شاهد رونق محافذل و مجذالا مذیهبی، فذوران ادبیذات اخالقذی، تذراکم قذوانین، تشذدید 
ها،  ایم. اما در همان حال بذا تشذدید انذواع آسذیب ها و تعدد نهادهای نظارتی بوده مجازات

ایم. در ادبیذات علذوم اجتمذاعی از چنذین وضذعیتی  ها روبروشده ها و بزهکاری ناهنجاری
شود. از دیدگاه این پروهش جامعه ایران  خالقی یا آشفتگی اجتماعی یاد ميعنوان بحران ا به

 در چنین وضعیت بحرانی قرار دارد.
 روش
سال به باالست، از این جامعه به روش  18امعه آماري این پروهش شهروندان تهراني ج
 11و  8، 3نفذر از سذه منطقذه  400اي به حجذم  اي نمونه اي چندمرحله گیری خوشه نمونه

پرسشنامه و از طریق  کها با تکنی انتخاب شده است. روش این پروهش پیمایش بوده و داده
عمل آمذده  های ثانویذه آمذاری نیذز اسذتفاده بذه مصاحبه گردآوري شده و در کنار آن از داده

، تحلیل واریانا یک راهه، ضذریب Tهاي آماری گیری از آزمون ها با بهره است. سفا داده
رگرسیون چندمتغیری، تحلیل عذاملی و تحلیذل مسذیر مذورد تجزیذه و  همبستگی پیرسون،

 انجام گردیده است. 16تحلیل قرار گرفته است. این پروهش در سال 
هایافته
کنند جامعه به میزان زیاد و  درصد پاسخگویان احساس می 7/13 دهد  ها نشان مي یافته 

حکایت از نقه مکرر قواعذد و  خیلی زیاد دارای بحران اخالقی است. آمارهاي رسمي نیز
 بحران اخالقی در جامعه دارد.

 گیرینتیجه
های  دهد جامعه ایران دچار بحران اخالقذی اسذت. یافتذه شواهد عینی و ذهنی نشان مي

متغیذر احسذاس نذابرابری، احسذاس نارضذایتی، احسذاس ضذعف  4دهذد  تبیینی نشان می
                                                                                                               

 fzbayat@gmail.com .شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی . دانشجوی دکتری جامعه1
  .واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی ،شناس جامعهدکتر . 2
  واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی. ،شناس جامعه دکتر .3
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غییرات بحران اخالقی در جامعه ایران درصد ت 70های اجتماعی و فردگرایي مجموعًا  کنترل
 های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.  دهند و این نتیجه از سوی پروهش را توضیح می
بحران اخالقي، فردگرایذي، احسذاس نذابرابری، احسذاس نارضذایتی، ضذعف  کلید واژگان:

  .های اجتماعی کنترل

فرادوابستهبهموادآوریدراروانیوتابهایهویتی،سالمتمقایسهسبک
 باافرادعادی

 9،زهراعزآبادی2،ساجدهناصری1شکوفهمتقی                                    
 
 مقدمه

آوری افراد وابسذته روانی و تابهای هویتی، سالمتاین پروهش با هدف مقایسه سبک
 مخدر با افراد عادی صورت گرفته است. به مواد
روش

ای بود. جامعه آماری کلیۀ مردان وابسته بذه مقایسهذذ  ی از نوع علینوع پروهش توصیف
نفر افراد معتذاد و  110نفر ) 300مواد مخدر و افراد عادی شهر شهرکرد بودند. گروه نمونه شامل 

صورت در دسترس انتخاب و مذورد بررسذی قذرار گرفتنذد. ابذزار نفر افراد عادی( بود که به 110
(، پرسشذنامه 1181) هذای هویذت برزنسذکیامل پرسشذنامه سذبکگیری اطالعذات شذاندازه

 . آوری کانر و دیویدسون بود( و پرسشنامه تاب1171روان گلدبرگ و هیلر )سالمت
هایافته

 دست آمده از گذروه نمونذه در دو بخذش توصذیفی و اسذتنباطی و بذا کمذک های بهداده
ت و برای بررسی فرضیه اصلی پذروهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف spssافزار آماری نرم

 tهای فرعی از آزمون( و برای فرضیهMANOVAاز تجزیه و تحلیل واریانا چند متغیره )
 مستقل برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده شد. 

 
                                                                                                               

                             mottaghi@ardakan.ac.ir دکتر روانشناس، دانشگاه اردکان.  1
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه  اردکان. 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه اردکان   . 3
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گیرینتیجه
(، P<0/01(، سذبک هویذت اطالعذاتی )P<0/01آوری )نتایج نشان داد که بین تذاب

 (، عالئذذم اضذذطرابی و P<0/01(، عالئذذم جسذذمانی )P<0/01سذذبک هویذذت سذذردرگم )
روان ( و بعذذد افسذذردگی سذذالمتP<0/01(، کذذارکرد اجتمذذاعی )P< 0/01خذذوابی )کذذم

(P<0/01بین دو گروه تفاوت معنا ) دار وجود داشت. اما هویت هنجاری در بین دو گذروه
روان هویتی، سالمتهای توان گفت که سبکدست آمده میهای بهمتفاوت نبود. طبق یافته

باشد لیا افزایش مصرف مواد آوری متغیرهای مهمی در اعتیاد افراد به مواد مخدر میو تاب
دنبال دارد، بنابراین در برنامه پیشبرد اهداف  مخدر نگرانی روزافزونی را برای تمام جوامع به

 ها توجه ویره داشت.آتی جامعه باید به این مؤلفه
 آوری، اعتیاد، مواد مخدر روان، تابی هویتی، سالمتهاسبک :کلید واژگان

   بررسیخودکشیوارائهراهکارهاییبرایجلوگیریازآن

 1زهرهسالمی


مقدمه
در گیشته عوامل طبیعی و بیماری ها علت اصلی مرگ و میر بوده اسذت در حذالی کذه  

خیذر علذل مذرگ و امروزه عوامل قابل پیشگیری جایگزین آن ها شده است. در دهه های ا
میر تغییرات زیادی داشته است. آمارها بیانگیر این است که ساالنه نزدیک به یذک میلیذون 
نفر از جمعیت جهان جان خود را به دلیل خودکشی از دست می دهند. خودکشی عبارت 
 اسذذت از قتلذذی کذذه فاعذذل جذذرم )قاتذذل(، مفعذذول جذذرم )مقتذذول( نیذذز مذذی باشذذد کذذه بذذه 

، بیکاری، عوامل محیطی، ابتال به بیماری های صعب العالج و عوامل مختلفی چون سن
... بستگی دارد که در آن فرد با روش های مختلفی ازجمله خودسوزی، حلق آویذز کذردن 
 خذذود، سذذقوط از ارتفذذاع، بریذذدگی بذذا وسذذایل تیذذز و ... اقذذدام بذذه کشذذتن خذذود

 کند. می 
                                                                                                               

 zohi683@gmail.comدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پردیا فاطمه الزهرا آذربایجان شرقی، . 1
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روش
ای به ارائه راهکارهذایی  وری و کتابخانهدر این مقاله سعی شده با بهره گیری از شیوه مر

 جهت پیشگیری از خودکشی و مبارزه با آن در جامعه بفردازد.
گیرییافتههاونتیجه

در پایان برپایه یافته های این پروهش می توان گفت افرادی که به احکام دینذی پایبنذدی 
که خداوند را مهربذان بیشتری دارند کمتر دچار افکار خودکشی می شوند. آن دسته از مردم 

ها کمک کرده و حمایت هذاي مذورد  می دانند، معتقدند که خداوند در حل مشکالت به آن
 .تذري برخوردارنذد نیاز را در اختیارشان میگیارد، به نظر میرسد از بهداشذت روانذی مثبذت

نگرش میهبی مبتنی بر فهم مسائل میهبی و عالقۀ قلبذی بذه ایذن مسذائل)ایمان بذاطنی(، 
کاهش ناراحتی هاي روانی می شود و فعال سازي نگرش مذیهبی مذی توانذد باعذث  باعث

 .کاهش اختالالت روانی افراد شود
 خودکشی، عوامل، پیشگیری، راهکار، نگرش میهبی کلیدواژگان:

هایگرایشبهجادودرزندگیزنانعللوزمینه

 2،مرواریدباقری7سوسنباستان
 
مقدمه

زنان از دیرباز در جامعه ایران وجذود داشذته اسذت. بذا افذزایش  گرایش به جادو در میان
سطح تحصیالت  زنان این گرایش تا حد زیادی کاهش یافته است امذا فذالگیران و رمذاالن 
هنوز مراجعان زیادی دارند. این مطالعه به علل تأثیرگیار در گرایش زنان بذه جذادو اعذم از 

سذاله شذهر تهذران بذا    وپنج تا سذی ن زنان بیستبینی بی گیری، دعانویسی، رمالی و کف  فال
 پردازد. تحصیالت دانشگاهی می

 
                                                                                                               

 جامعه شناس دانشگاه الزهراء دکتر . 1
 پروهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهراءکارشناس ارشد . 1  
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روش
ای)گراندد تئذوری(  روشی که در این مطالعه به کار گرفته شده است، روش نظریه زمینه

گیری هدفمند آغاز شده  گیری در این مطالعه با نمونه بر پایه مصاحبه عمیق بوده است. نمونه
گیری نظری تا مرحله رسذیدن بذه اشذباع نظذری ادامذه داشذته اسذت.  است و سفا با نمونه

ها از راه کدگیاری باز، محذوری و گزینشذی  های حاصل از مصاحبه بنابراین با توجه به یافته
 مقوالت استخراج شده است.

گیریهاونتیجهیافته
شذود های زندگی خانوادگی اگر همراه روابطذی  نتایج پروهش حاکی از آن است که گره

 کنند. که در آن افراد به جادو توصیه و آشنا گردند، به جادو گرایش پیدا می
پناهی( به همراه کنجکاوی در صورت عدم تنذاقه بذا  شرای  روحی فرد )احساس ناامنی و بی

دهذد بنذابراین زنذان در مشذکالت خذانوادگی و  فرد او را به امتحان جذادو سذوق می  مبانی اعتقادی
مسر و یا رواب  با جنا مخالف میل به حل کردن مسذائل بیذرون از چذارچوب مسائل مربوط به ه

عقالنی را دارند که از توان شخصی آنان خارج است. زنان به علل متعذدد از جملذه عذدم حمایذت 
شوند. همچنین پیامدهایی که گرایش جذادو بذرای زنذدگی افذراد  قانون از آنان به جادو سوق داده می

ت. فرد احساس سبکی و امیدواری، حماقذت و از دسذت دادن عقالنیذت در دارد مثبت یا منفی اس
 کند. تصمیمات را در دو سر این طیف تجربه می

 ای، احساس امنیت، جادو زنان، نظریه زمینه کلید واژگان:

ایبررسیسالمتروانیدانشآموزانایرانی:سرشماریمنطقه
آموزاندبیرستانیدانش

9،آتوساهاشمی2میثماخالقدوست،7پوریاداودی         

مقدمه
سالمت روان یکی از مشکالت مهم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اسذت  

که بر تمام جنبه های زندگی تأثیر می گذیارد. ازعوامذل مذوثر بذر سذالمت روان مذی توانذد 
                                                                                                               

 Poorya.davoodi20@gmail.com   . دانشجوی کارشناسی زیست فناوری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام)ره( تهران نویسنده مسؤل: 1
 اسالمی تهران آزاد دانشگاه . دکترای پزشکی، 2
 انشجوی کارشناسی زیست فناوری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام)ره( تهران. د 3
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وجوانان ٪ کودکان و ن10-10مشکالت اقتصادی و مهاجرتی مطرح شود. در سراسر جهان 
سالگی و تا سذه  14دچار اختالالت روانی هستند. نیمی از تمام بیماری های روانی از سن 

شروع می شود. مطالعات متعدد نشان مذی دهذد کذه سذالمت  10ماهه دوم تا اواس  دهه 
گیارد. هدف از این مطالعذه تعیذین سذالمت روان  روان بر وضعیت تحصیلی افراد تاثیر می

 تان بود.دانش آموزان دبیرس
روش

دربین تمام دانش آموزان چهار دبیرستان   16این مطالعه مقطعی در اردیبهشت ماه سال
)دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه( در تهران انجام شذد. روش نمونذه گیذری بذه روش 

مذورد  GHQ-28سرشماری بود. در این مطالعه، یک نسخه معتبذر فارسذی از پرسشذنامه 
مورد تجزیذه و تحلیذل  11نسخه  SPSSت و داده ها با استفاده از نرمافزار استفاده قرار گرف

 قرار گرفتند.
هایافته
%( و 3401پسر ) 484دانش آموز دبیرستانی انجام شد که  1387این مطالعه بر روی  

%(ثبت نام کردند. نمره سالمت عمومي در دختران باالتر از پسران بود 6101دختر ) 103
(p<0.001همبس .) تگی بین سن و نمره سالمت عمومی معنی دار بود 

(0003 p= ، r=0.05در مقایسه مقیاس افسردگی، باالترین نمره از کالس هشتم بذ.) ه
( p=0.13های اضطراب) (. با این حال، نمرات بدست آمده از مقیاسp=0.04دست آمد )

وجذود  (. بذین نمذرات تحصذیلی تفذاوت معنذاداریp=0.24و مقیاس عملکرد اجتماعی )
نفذر از  133% از دانشجویان مشکالت جسذمی دشذوار داشذتند و 104نداشت. همچنین 

 دانش آموزان عالئم افسردگی را نشان دادند.
گیریجهینت

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، بررسی سذالمت روانذی دانذش امذوزان بذا  
د کذه بابرنامذه ریذزی دقیذق در ریزی دقیق بسیار هائز اهمیت است و توصیه مذی شذو برنامه

های پیش رو به سالمت روحی دانش اموزان اهمیت بیشتری داده شود؛چرا کذه دانذش  سال
 اموزان امروزجامعه ی اینده را می سازند . 

سذذالمت عمذذومی، سذذالمت دانذذش آموزان،موفقیذذت تحصیلی،سذذالمت  کلیددد واژگددان:
 روحی،افسردگی و تحصیل
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سرپرستدختراندرسنازدواجبییختالالتروانباایرابطهبیندینداریبررس

7حسینسراوانی


مقدمه
اهمیت دین در زندگی خانوادگی بارز است. نقش دین واعتقادات میهبی به عنوان یذک 
متغیر کنترل اجتماعی، معمول ترین روشی است که دین در آن مورد مطالعه قرار مذی گیذرد 

بیشتری برخوردار است.سن ازدواج برای دختران  این مهم ،در سن ازدواج دختران از اهمیت
برهه عقالنیت وتعارضات است.همانند سازی دختران دم بخذت بذا مذادران خذود راه حذل 
مناسبی برای تسهیل در تعارضات است.اما دخترانی که به هردلیلی با فقذدان پذدر ومادربذه 

پروهش بررسذي  سر می برددامنه تعارضات جهت گیری دیگری به خود می گیرد. هدف از
 باشد. رابطه بین دینداري با اختالالت رواني دختران  در سن ازدواج بی سرپرست مي

روش
شهر تهذران 22و5نفر از دختران  در سن ازدواج بی سرپرست مناطق  63نمونه تحقیق  

کسذب  که پرونده اطالعاتی آنها در دفتر مشذاوره کمیتذه امذداد منطقذه)با اطذالع رسذانی و
گیري  در دسذترس انتخذاب شذدند. ابزارهذاي  باشد که بذا روش نمونذه (  ميرضایت ایشان

هاي  سذنجه دینذداري مسذلمانان  تحقیق مورد استفاده در ایذن پذروهش  شذامل پرسشذنامه
هاي آماري همبستگي و رگرسیون چندگانه بذراي بررسذي  باشد. روش مي SCL90وآزمون 

 اده قرار گرفتند.بیني و مالك مورد استف ارتباط بین متغیرهاي پیش
هایافته
داري بین دینذداري و اخذتالالت روانذي وجذود دارد.  نتایج نشان دادند که رواب  معني 

عالوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که بعد اعتقادي و مناسکی دینداري 
 .بیشترین نقش را در تعیین اختالالت رواني برخوردارند

گیرینتیجه
به دین ومناسک میهبی،می تواند تکیه گاه مناسبی برای  کمک به تصمیم گیذری اعتقاد 

صحیح دخترانی که به هر دلیلی فاقد پدر ومادر هستند باشد.نتیجه ایمان به خدا و اجابذت 
دعوت خداوند رشد، تکامل و دستیابي به سالمت روان اسذت. انسذاني کذه در ایذن مسذیر 

فکر را دارد.اعمال میهبي موجب ارتباط نزدیك فذرد کند،معیار ایده آل سالمت  حرکت مي
                                                                                                               

 saravani79@gmail.com . کارشناس ارشد روانشناسی،آموزش وپرورش شهر قدس1
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شود و این موضذوع  شود. این احساس، سبب رضایت بیشتر از زندگي مي با خداي خود مي
 .تواند همبستگي بین دینداري و سالمت عمومي را تبیین کند مي

 سن ازدواج دینداری، سرپرست، بیکلید واژگان: 

ایرانبررسیتحقیقاتسالمتاجتماعیزناندر
(1933-21های)تحلیلثانویهکلیهمقاالتعلمیپژوهشیمنتشرهطیسال

 
7محمدعلیزکی

مقدمه
مفهومی نسذبتًا جدیذد در مباحذث ، نظذرات ومطالعذات جامعذه « سالمت اجتماعی»

شناسی معاصرایران است.این مفهوم هم بعد نظری وهم کاربردی،تجربی ومیذدانی داردکذه 
سالمت اجتمذاعي اساسذي تذرین جذزء رفذاه وجه قرارگرفته است.دردهۀ اخیردرایران موردت

بذه عنذوان تلقذي افرادازکیفیذت رابطذه شذان سذالمت اجتمذاعي اجتماعي به شمار مي رود.
بادیگران،همنوعان و اجتماع اطراف تعریف وازشاخ  هاي کیفیت زندگي محسذوب مذي 

تعددي ریشه مذي شود.سالمت اجتماعي،بازتاب شرای  جامعه است وازعوامل اجتماعي م
بذه موضذوعي مهذم وحسذاس تبذدیل شذده ویکذی « سالمت اجتماعي زنان»  گیرد.امروزه

ازاولویت های اصلی درتمامی کشورهاسذت.گرچه سذالمت زنذان درابعذاد جسذمي،رواني 
واجتماعي مهم ترین بنیان سالمت جامعه قلمداد مي شود، بااین حال درمقایسه باسایرابعاد 

نان کمترموردتوجه قرار گرفته است.ضرورت توجه به سذالمت سالمت،سالمت اجتماعي ز
ه ذذجامعاده،انوذذسالمت خامربدیهي وآشکاربوده وبه همان میذزان کذه  کاجتماعي زنان ی

 ناپذییر اجتنذاب نیزامذري زنذان اجتمذاعي سذالمت است،تامین ضروري تذيسز  يذمحو
زه"سذالمت .براین اساس هدف پروهش حاضربررسی تحقیقذات انجذام گرفتذه درحواست

 بااسذذذذتفاده ازتحلیذذذذل ثانویذذذذه1311-31هذذذذای طذذذذی سذذذذال» اجتمذذذذاعی زنذذذذان
سذالمت اجتمذاعی « :پروهش حاضذربه بررسذی تحقیقذات انجذام شذدهروشخواهدبود.

اطالعات تحقیذذق بااسذذتفاده ازپایگذذاه خواهذذدپرداخت.تحلیددث نانویدده بااسذذتفاده از»زنذذان
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 انی نشذریات علمذی ایذران(،ب(پایگاه اطالع رسsid.irجهاددانشگاهی)اطالعات علمی 
(magiran .comتاخردادماه سال)جمع آوری شده است.1331 

هایافته
نتایج پروهش نشان ازروندی صعودی وافزایشی درتحقیقات سالمت اجتماعی زنان درایذران 

صذفحه 634مقالذه وحجذم37)طی یک دهذه( داشذته ودر قالذب1331تا1311های  طی سال
 ت.تحقیقات درسذذذذه بخذذذذش وضذذذذعیتتولیذذذذددانش وپذذذذروهش انجذذذذام گرفتذذذذه اسذذذذ

 21مقاله(وپیشذذایندهای سذذالمت اجتمذذاعی زنذذان)1مقالذذه(،مرورتحقیقات انجذذام شذذده) 1) 
های پروهشی حوزه پیشایندهااختصاص به حمایذت  مقاله(طبقه بندی شده اند. بیشترین گرایش

دگی مقالذه (،مهارتهذای ارتباطی،زنذ 4مقالذه( ، دینذداری )4مقاله(،اشتغال زنذان )5اجتماعی)
مقاله(،سرمایه اجتماعی،امنیذت اجتمذاعی 4مقاله (،اثربخشی آموزشی ودرمانی)4واجتماعی)

مقاله(و سذائرعوامل رفتذاری ، تربیتی،سذازمانی واجتمذاعی مذوثر بذر 2وطبقه اجتماعی)هرکدام
 متغیر( داشته است.  27سالمت اجتماعی زنان درایران)

گیرینتیجه
 ابذه موضذوعی کذاربردی تلقذی شذده کذه گیشذته ازبذه مث« سالمت اجتماعی زنان درایران»

زمینذذذه  در گیذذذری پروهشی،خصوصذذذاً  افذذذزایش جهذذذت تحقیقذذذات انجذذذام شذذذده نیازمنذذذد
 .آن درآینده خواهدبود« کارکردهای»بررسی

 زنان،سالمت اجتماعی،تحلیل ثانویه،مجالت علمی. :ها کلیدواژه

 ایدرادراکتبعیضشهرونداناهوازقشمتغیرهایزمینهن

7طیبیعادل
مقدمه

های اجتماعی است که مورد توجه پروهشگران در  ترین پدیده بعیه یکی از مهم
ای بذر  های متفاوت علمی بوده تبعیه رفتارهذای ناعادالنذه، متفذاوت و منفذی رشته

یت در گروه اجتماعی است کذه بذر یذک گذروه یذا  اساس خصوصیات فردی یا عضو
ی چذذون اشذذتغال، درآمذذد، مسذذکن، شذذود و دسترسذذی بذذه منذذابع اعضذذای آن وارد می
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ای  کنذد. بذه عبذارتی تبعذیه رابطذه زشکی را محدود میپهای  تحصیالت و مراقبت
یه با نابرابری ازلحاظ مفهومی دارد: از یک سو تفاوت و نابرابری عامذل ایجذاد  دوسو

شذود.  هذای جدیذد می تبعیه و از سوی دیگر تبعیه باعث به وجود آمدن نابرابری
هذای اقتصذذادی و نذرخ بذذاالی  بذدلیل وجذود تنذذوع قذومی، نابرابریشذهر اهذواز نیذذز 

ها بخصوص ادراک تبعیه در بین شهروندان  نشینی مستعد بسیاری از آسیب حاشیه
ای موثر بر ادراک تبعیه در بین  است. لیا در این پروهش به بررسی متغیرهای زمینه

المت روانذی در شهروندان اهوازی پرداخته شده و همچنین با توجذه بذه اهمیذت سذ
 .اجتماع تاثیر ادراک تبعیه بر آن مورد بررسی قرار گرفت

روش
روش این تحقیق پیمایش از طریذق پرسشذنامه اسذت کذه جامعذه آمذاری ایذن تحقیذق 

« بندی تصذادفی گیری طبقه نمونه»سال ساکن اهواز هستند که از شیوه  11شهروندان باالی 
بنذدی از بذین  گیری از قیمذت منطقه ابتدا با بهرهگیری استفاده شد. بدین منظور  جهت نمونه

ها نیذز  بلوک پیشنهاد شده با توجه به قیمت منطقه به دلیل آنکه بتوان به قیاس بین محله 26
طبقه به ترتیب قیمت از خیلی پایین تا خیلی باال انتخاب شد و  5محله در  17دست یافت 

آمذاری بذود تعذداد   عرفی برای جامعهنفر که براساس فرمول کوکراین نمونه م 435سفا از 
صذورت تصذادفی بذا  گیری در محله به نمونه مساوی به هر طبقه اختصاص داده شد و نمونه

گیری  شده و بذرای بذاال بذردن ضذریب اطمینذان نمونذه بلوک از روی نقشه انجام 4انتخاب 
ا سذری اعذداد ها و به روش سیستماتیک ب ها هم به با استفاده از شماره پالک انتخاب پالک

 . گیرها نقشه تعیین داده شد انتخاب و به نمونه 6تصادفی با چرخه 
گیریهاونتیجهیافته

ای جنسیت، سن، قومیت، وضعیت اشذتغال،  براساس نتایج این تحقیق متغیرهای زمینه
داری بذا متغیذر ادراک تبعذیه نشذان داد  درآمد، تحصیالت و محل سکونت رابطذه معنذی

 .بعیه تاثیر منفی بر ادراک سالمت روانی نشان دادهمچنین ادراک ت
اقتصذادی، -ادراک تبعیه، تبعیه قومی، تبعیه جنسی، پایگذاه اجتمذاعی :کلید واژگان

 سالمت روانی
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ناسالمتیاجتماعیواثراتآنبرجامعهسالمدرایران

  7محمدعلیمحمدی
 
مقدمه

راي نخستین بار براي سالمت سال از هنگامي که سازمان جهاني بهداشت ب 70حدود  
گیرد اما هنذوز در مذورد سذالمت انسان سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي را برشمرد، مي

های دقیق ارائه نشده است. همچنین در تعریف اجتماعی یک تعریف عینی با ابعاد و ویرگی
اماادرمجماو ،شذود.جامعه سالم هم رویکردهای آرمانی و ذهنی زیذادی مشذاهده مذی

 بیکذاري، تبعذیه جنسذیتی و نبذود خشذونت بذه عنذوان هاییچونزیارطاففقار،مؤلفه
برابری همه در اجذرا و حمایذت  هاییچونکنترلرشدجمعیت،مؤلفههای کلی و ویرگی

هذا، آمذوزش  هذاي مذرتب  بذا حقذوق انسذان قانون، رعایت پیمان حقوق بشر و سایر پیمذان
نمایي، دسترسي همگذان بذه خذدمات سذالمت و تحذت اجباري و رایگان تا پایان دورۀ راه

پوشش بیمه بودن همه مردم ، وجود امنیت ،آزادي عقیده و احساس رضایت از زندگي افراد، 
اي، مشذروعیت حکومذت بذا  توزیع عادالنه درآمدها، رفع  تبعیه قومي و نرادي و منطقذه

توصذیف جامعذه سذالم و ساالرانه در انتخابات و  نظارت مذردم، در  های مردمتقویت شیوه
 های عمومی معرفی شده است.ایضًا سالمت اجتماعی به عنوان ویرگی

روش
است که به مرور پیشینه موجود در موضوع سالمت اجتماعی و   مقاله مروریروش این  

بنذدی و ارزیذابی شذده  جامعه سالم پرداخته و نتایج ارائه شده در نوشذتارهای علمذی جمع
ای تجربی و جدید گزارش شده و اما مقاالت علمذی کذه  درت یافتهاست. در این روش به ن

بندی و رهیافت و نظری مرور و به جمع  اند را با رویکرد انتقادیروایی کاماًل مشخ  داشته
های مروری به ترتیب شذامل مقدمذه، ترکیذب پیشنهادی رسیده است. ساختار اصلی مقاله

 نیز عرضه شده است.گیری است که در این چکیده  نتایج و نتیجه
ترکیبنتایج

تبذار و همکذاران ، عبداللذه1381، بهذزاد،1388،1380های پروهشی)رفیعی،رغم تالشعلی 
متأسفانه در مورد سذنجش سذالمت اجتمذاعی غیذر از تعذاریف مفهذومی و پذرداختن بذه  (1386
ه و ایذن نگرفتذ مبتنذی بذر سذنجش کمذی صذورت های آن،اقدام پروهشی قابل مالحظهکننده تعیین
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هرچند غالب مطالعات در ایران با استفاده از مدل پنج عاملي  مفهوم در حد یک سازه باقیمانده است.
(  شامل شکوفایي، همبستگي یذا انسذجام، انطبذاق اجتمذاعي، پذییرش و مشذارکت 1004کییز) 

ای هذا، رویکردهذاند، اما در تبیین و بحذث نتذایج پذروهشاجتماعي به پیمایش و سنجش پرداخته
بذرای جامعذه (، 1335در مطالعه )زمان خذانی و دیگذران، مفهومی و انتزاعی غلبه پیدا کرده است. 

تذرین مشخصذات  شاخ  تشکیل شده کذه طبذق آن مهذم 31شاخ  ترکیبی با استفاده  ازسالم 
کردگذان، تنبیذه و  کاری تحصیلجامعه سالم را در عدم وجود مصرف مواد، کار کودکان، طالق، بی

داند. بذا ایذن شذاخ ، اسذتان یذزد بذاالترین رتبذه ناکافی کودکان و مصرف دخانیات میمواظبت 
 سالمت اجتماعی و استان سیستان و بلوچستان آخرین رتبه را احراز کرده است.

گیرینتیجه
شناسذي کالسذیک و مشخصذًا از ادبیذات  هاي جامعه سالمت اجتماعي اساسًا از نظریه

 هذای جدیذد سذرمایهنشأت گرفته و بذا نظریذه 2خودبیگانگيو از 1دورکیمي در زمینة آنومي
اجتماعی و حکمرانی خوب و... عجین شده که خود این امر به گستردگی دامنه مفهذومی و 

ترین اقدام پروهشذی  گفتمانی آن افزوده و سنجش آن را دچار مشکل کرده است. شاید مهم
سالمت اجتماعی و جامعه سذالم های دقیق از سازیدر این عرصه و در این زمانه، شاخ 

 تر این دو سازه در جامعه ایران است.و فراهم کردن امکان سنجش عینی
 احساس محرومیت، امنیت، ناسالمتی اجتماعی، جامعه سالم، ایران، سالمت اجتماعی کلید واژگان:

بررسیرابطهبیناحساسمحرومیتاجتماعیبااحساسامنیتاجتماعی
ختردانشگاهآزاداسالمیقوچاندانشجویانتکمیلید

  4،زهرارضایی9مهنازامیرپور
مقدمه

محرومیت نسبی از نظر گیدنز به معنای تفاوت میان دو سطح زنذدگی شذخ  اسذت، 
سطح زندگی که فرد در آن به سرمی برد با سطحی که می بایست از آن برخوردار باشد. این 

یذت اجتمذاعی بذا احسذاس امنیذت تحقیق به بررسی شناخت رابطه بذین احسذاس محروم
                                                                                                               

1 . Anomic  

2 . Alienation  

 ) نویسنده مسئول(  dehghan2456@gmail.com قوچان اسالمی آزاد دانشگاه  شناس، جامعه دکتر . 3
 دانشگاه آزاد اسالمی قوچان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی.  4

mailto:dehghan2456@gmail.com


 212    یسالمتاجتماعیوروانیهایحوزهآسیب

 
 

اجتماعی دانشجویان دختر دوره تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی قوچذان مذی باشذد. در ایذن 
افزایی  تحقیق،مدل نظریه های ترکیبی نظریه پردازان کالسیک و مدرن  بر اساس رویکرد هم

 ولکاک و نورایان مورداستفاده قرار گرفته است .
روش

دانشجوی دوره تکمیلی دانشذگاه کذه بذه روش تصذادفی   257مورد  این تحقیق میدانی که در 
آزمون گردیده است، نقش عوامل  موثر بر ارتباط احساس محرومیت اجتماعی با احسذاس امنیذت 
اجتماعی موردمطالعه علمی قرار گرفته است. ابزار جمع اطالعذات  دو پرسشذنامه،یکی احسذاس 

باشذد. روایذی  ( می1332اجتماعی تحقیق دهقان)محرومیت اجتماعی ودیگری پرسشنامه امنیت 
محتوای پرسشنامه ها توس  اساتید مجرب دانشگاه و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفذای 

 به دست آمد.  7/15کرونباخ تحلیل شد که میزان آلفای کرونباخ باالتر از 
گیریهاونتیجهیافته
ت و ناامنی اجتماعی در بین دانشجویان دختر بذاال نتایج نشان داد که اوال احساس محرومی 

باشد و دوم بین احساس محرومیت و امنیت اجتماعی یک رابطه منفی معناداری وجود دارد؛  می
ها، ارتباط  معناداری  بذین  نگذرش خذانواده و دوسذتان بذا احسذاس  نتایج در مورد آزمون فرضیه

هذای احسذاس  ود دارد . همچنذین مولفذهدانشجویان در مورد امنیت و محرومیت اجتماعی وج
دهذد.  های احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری را نشذان مذی محرومیت اجتماعی  با مولفه

 درصد از واریانا متغیر وابسته در این تحقیق تبیین گردیده است. 23نتایج نشان داد که 
منیذت احسذاس محرومیذت اجتمذاعی، محرومیذت اجتمذاعی،  احسذاس ا کلید واژگدان:

 اجتماعی، دانشجویان  دوره تکمیلی 

شناسیمطالعاتاجتماعیآسیب
()مورد:رابطههویتوسرمایهاجتماعی

 1عمادالدینباقی
مقدمه

شناسی اجتماعی پیش درآمد ضروری هر نوع اصالح اجتماعی است اما آسذیب  آسیب
اجتمذاعی و بطور کلی آسیب شناسذی مطالعذات « مطالعات آسیب شناختی»شناسِی خوِد 
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هم ضرورتی گریز ناپییر است کاری که در ایران چندان سذابقه ای نذدارد بذه همذین دلیذل 
 خطاها و نقصان های مطالعات اجتماعی تصحیح نمی شوند و همچنان ادامه می یابند.

روش
موضذوع تحقیذذق، فراتحلیذذل رابطذذه هویذذت و سذذرمایه اجتمذذاعی اسذذت. روش تحقیذذق 

با استفاده از تکنیک فراتحلیل به منظور مطالعه تشخیصی از اسنادی است و  ذذ ای کتابخانه
وضعیت تولید علمی کتاب ها درباره پیوند هویت ملی با سرمایه اجتماعی، مطالعه در بازه 

 . 2پرتال جامع علوم انسانی . 1انجام شد. منابع اطالعاتی عبارتند از:  1335تا1355زمانی 
کتابخانه دایذره المعذارف بذزرگ  .4ک علمی ایران. مرکز اطالعات و مدار . 3کتابخانه ملی 

 کتابخانه شخصی محقق وهمکاران.. 5اسالمی. 
در کتابخانه دایره المعارف از جستجو درباره سرمایه اجتماعی و هویت ملذی و ترکیذب آنهذا 

رکذورد و بذا  235« هویت ملی»کتاب یافته شد. و در کتابخانه ملی با جستجوی کلید واژه  137
مورد کتاب و بقیه مقاله و پایذان  432رکورد یافت شد که  3416« سرمایه اجتماعی» جستجوی

کتاب نیز عمدتا درباره مباحث نظری و نظریه های سرمایه اجتماعی کذه  432نامه هستند از این 
غالبا ترجمه شده هستند و یا درباره رابطه سرمایه اجتماعی با خانواده، اداره، کارمندی و رضذایت 

سذالمندی، مذدیریت،  اختمان، صذنعت، سذالمت، توسذعه و اقتصذاد، کشذاورزی،شغلی، س
ندرت به موضوع هویت ملی ارتباط دارند. روش نمونذه  پیشگیری از جرم و غیره هستند و به

 گیری به شیوه تمام شماری نمونه های شناسایی شده است.
منبع مرتب  بذا 121پا از بررسی مقدماتی و پاالیش فهرست، از میان آنها در مجموع  

مورد از آنهذا پیونذد مسذتقیم تذری بذا ایذن تحقیذق داشذتند. 27موضوع طرح برگزیده شدکه
مذورد دربذاره هویذت و سذرمایه  3مورد درباره سرمایه اجتماعی و1مورد درباره هویت، 17

 ها درباره فراتحلیل هویت و سرمایه اجتماعی است.  اجتماعی، که یکی از آن
گیریهاونتیجهیافته

ای  اجرای پروهش نشان داد که نگرش غالب در مطالعات اجتماعی ایران، نگرش جزیره
هذا  ای در خصوص علل و عوامل آسذیب است یعنی نگرش رگرسیونی و هم پیوندی و شبکه

های منتشذر شذده توسذ  همذایش ملذی آسذیب هذای  وجود ندارد و دست کم مرور کتاب
انجام شده با تمرکز بر یذک وگذاه دو عامذل دهد عمده مطالعات  اجتماعی تاکنون نشان می

صورت گرفته و از درافتادن به صعوبت و پیچیدگی مطالعات چندوجهی پرهیز شده اسذت. 
همچنین نشان داد یک مطلب بذه عنذاوین متعذدد در ایذن کتذاب هذا تکذرار شذده و نذوعی 

یکی از دو  کند. در میان منابع بررسی شده با وجود اینکه در خصوص سازی را القا می کتاب
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های زیادی وجذود  طور مستقل)یعنی سرمایه اجتماعی یا هویت( کتاب همولفه این تحقیق ب
داشت اما منبع مستقلی درباره رابطه سرمایه اجتماعی و هویت مشاهده نشذد. ایذن مسذئله 
نشانگر غلبه مطالعات تک متغیری و حضور محدود نگرش تعاملی میان مولفه های متعدد 

 است. 
زا است. به عبارت دیگر  وجه به نقش سرمایه اجتماعی خود از عامل های آسیبفقدان ت

گیاران توجه داشته باشند که با فرسایش سذرمایه اجتمذاعی، هویذت ملذی نیذز  اگر سیاست
دچار فرسایش می شود و افول هویت ملی پیامدهای امنیتی داشذته و کشذور را بذا خطذرات 

بودجه گذیاری تمرکذز بیشذتری بذر حفذظ سذرمایه ریزی و  جدی مواجه می سازد در برنامه
 اجتماعی خواهند داشت..

شذود و بذه اقتضذای  در منابع موجود اصطالح فراتحلیل وجودی و عدمی مشاهده نمذی
نتایج این پروهش ادبیات فراتحلیل هم توسعه می یابد و اصطالحات فراتحلیذل وجذودی و 

این است که به تحلیل تحلیل هذا در شود. فراتحلیل  عدمی برای توضیح نتایج برساخته می
منابع مرتب  با مسئله بفردازد اما مطالعات انجام شذده نشذان مذی داد کذه در زمینذه هذر دو 

، کتاب هذای «هویت ملی»و ابعاد و زوایای گوناگون آن و نیز « سرمایه اجتماعی»موضوع 
هویت ملی، کتابی زیادی در زبان فارسی وجود دارد اما در زمینه نسبت سرمایه اجتماعی و 

 مشاهده نشد. 
به عبارت دیگر نفا اطالع از اینکه منبعی در زمینه مورد مطالعه وجود نذدارد خذودش 
یک اطالع سودمند است و این جنبه عدمی)یعنی فقدان منابع( خودش به یک مسئله بذدل 

د که مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی تقلی می شود و نیازمند بررسی است. نخست این
و گرته برداری ناقصی از منابع سرمایه اجتماعی در غرب بوده است. دوم اینکه نشانه ضعف 
ادبیات سرمایه اجتماعی در دانشگاه های ایران است. سوم اینکه نشان می دهد اصوال خود 

طور کذه در سذفهر عمذومی و از طریذق  ای نداشته و همان هویت ملی چندان جایگاه بایسته
کادمیک و در حوزه پروهش  ف میساختار قدرت تضعی شده این فتور در نهادهای علمی و آ

اند. در واقع  و نگارش و نشر هم راه یافته است. چهارم اینکه اساسا متوجه رابطه این دو نبوده
درک رابطه ها میان پدیده ها و متغیرهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خذودش بخشذی از 

دهذد هذیچ مکانیسذم  ته است. پنجم اینکه نشان مذیسرمایه اجتماعی است که وجود نداش
 هذا وجذود نداشذته تشویقی در حوزه رسذمی و غیذر رسذمی بذرای پذرداختن بذه ایذن رابطذه

 است. 
 فرا تحلیل عدمی  ایران؛ هویت؛ سرمایه اجتماعی؛ مسئلۀ اجتماعی؛ شهروند؛ جوان؛ کلید واژگان:
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 1921درسال هرانیت1222اجتماعی:پیمایشـوقایعمولداسترسروانی

 4،غالمرضاقائدامینیهارونی9پور،فردینعلی2،حسنرفیعی7احمدعلینورباال
 

مقدمه
هذای  ترین اولویذت امروزه توجه به سالمت روانی و اجتماعی شهروندان به یکی از مهم

تذرین عوامذل مذوثر بذر  گیاران سالمت تبدیل شده است. اسذترس و تذنش از مهذم سیاست
های  کننده زا و تعیین شوند. شناسایی عوامل استرس و اجتماعی محسوب می سالمت روانی

 هذذا اطالعذذات مهمذذی را بذذرای درک و تقویذذت وضذذعیت سذذالمت افذذراد جامعذذه ارائذذه  آن
 کند.  می

روش
سذال  18و از نوع مقطعی است که در میذان شذهروندان بذاالی  مطالعه حاضر توصیفی

ها با اسذتفاده از  انجام شده است. نمونه 1311سال گانه شهر تهران و  در  11ساکن مناطق 
ای  ای انتخاب شدند. ابزار پروهش، چک لیست محقذق سذاخته ای چندمرحله روش خوشه

هذای مختلذف فذردی، خذانوادگی، مذالی و اقتصذادی، شذغلی، تحصذیلی،  است که بخش
ی آمذاری هذا ای، جامعه و رویدادهای آتی را مورد سنجش قرار داده اسذت. از آزمذون محله

های  های توصیفی و آزمون رگرسیون لجسذتیک بذرای تحلیذل یافتذه مختلف از جمله آزمون
 استفاده شده است.

هایافته
سذال گیشذته  را طذی یذک اسدتر  شددید حداقث یکدرصد مشارکت کنندگان،  8107

کنندگان حذداقل یذک اسذترس  درصذد از مشذارکت 4106اند. دریکسال اخیر  تجربه کرده
درصذد  1808درصد حداقل یک استرس شدید مرتب  با خانواده،  3103دی، شدید اقتصا

درصد حداقل یک استرس شدید مرتب   1107حداقل یک استرس شدید مرتب  سالمت و 
%(، نگرانذی از آینذده  1307اند. نگرانی از آینده فردی و خذانوادگی ) با آینده را تجربه کرده

ین شایع%( 4107زندگی ) %( و گرانی مایحتاج4701مالی و اقتصادی ) رویذدادهای  تدر
                                                                                                               

 پزشک. دانشگاه علوم پزشکی ایران.  روان. 1
 پزشک. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.  روان. 1
 دکتری مددکاری اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )نویسنده مسئول(.. 3
    دکتری سالمت و رفاه اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 4
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حذال، نگرانذی در  زای روانی و اجتماعی تجربه شده در یکسال اخیر بودند. بذا ایذن استرس
%(، نگرانذی از آینذده فذردی و خذانوادگی 1404مورد سالمت یکذی از اعضذای خذانواده )

 %( شذذدیدترین اسذذترس را بذذه1107%( و نگرانذذی از آینذذده مذذالی و اقتصذذادی )1301)
اجتماعی ذهنی، و  ذکنندگان وارد نموده است. وضعیت سالمتی، پایگاه اقتصادی  مشارکت

 های شدید بودند.  کننده تجربه استرس بینی ترین متغیرهای پیش سن از مهم
گیرینتیجه

ای از جمعیت با استرس و نگرانی، و آثار سوء شناخته  با توجه به درگیربودن بخش عمده
جسمی، روانی و اجتماعی، الزم است اقداماتی در سذطوح کذالن شده استرس بر سالمت 

سیاستگیاری برای کاهش استرسهای شایع و شدید صورت گیرد و عالوه بذر آن، کذارگزاران 
اجتماعی، اعم از روانشناس، روانفزشذک، مشذاور، و مذددکار اجتمذاعی، ذ  سالمت روانی

سایر افراد به طور جدی به کذار  الزم است مداخالت تدبیر استرس را برای مراجعان خود و
 بندند. 

 زا ، تهران. استرس، عوامل استرس کلیدواژه:



 

 
 



 

بخشششم


بزهکاری،جرموجنایت



 



 

 شناختیازوضعیتتجاوزبهعنفدراستانقزوینتحلیلیجامعه

 2رضاعبدالرحمانی،7محمدی


مقدمه
ه به عنوان یکی از بدترین و تأسف جرایم جنسی به ویره تجاوز به عنف در طول تاریخ هموار

 -بارترین جرایم تلقی شده است. این جذرم نذه فقذ  بذه سذبب پیامذدهای ویذران کننذده فذردی
اجتماعی، توهینی عظیم بذه شذأن وکرامذت انسذانی و تعذرض بذه تمامیذت جسذمانی و روانذی 

امذا  اشخاص محسوب می شود. به هر ترتیب در وقوع هر جرم، عوامل متعددی دخالت دارنذد،
هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اجتماعی موثر در وقوع تجاوز به عنف است. به تعبیر دیگذر 
این مقاله در پی آن است تا تحلیل جامعه شناختی از وضعیت و درونمذای تجذاوز بذه عنذف بذه 

 خواننده ارائه دهد، سفا تاثیر عوامل اجتماعی را بر آن تحلیل نماید.
روش

روش به ما کمذک کذرد تذا از  ایناضر کیفی از نوع مورد کاوی است. روش انجام پروهش ح
، و کنذار گیاشذتن تجذاوز بذه عنذفعمیق، ضمن شناسایي پیچیدگي جذرم  طریق مصاحبه هاي

 همین و موضوع بودن بعدي چند و وجهي واقعي بسیاری از تحقیقات، چند غیر و موارد تصنعي
 پذیش از و مشذخ  کذامالً  مطالعذه مونه های موردنماییم. اگر چه ن درك رابهتر  آن پویایي طور

تجاوز به عنف که در زندان های اسذتان شده نبود، با این وصف ما از میان تمامی مجرمان  تعیین
نفر را )البته به سبب محدودیت در مصذاحبه و نیذز تکذرای  15هدفمند،  صورت بهقزوین بودن، 

 شدن پاسخ ها( انتخاب کردیم.
 یریگیافتههاونتیجه

ارزیابي میزان تجاوزهاي جنسي با هر دقتي کذه صذورت یافته ها در این خصوص نشان داد که الف( 
                                                                                                               

 دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین .  1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه علوم انتظامی امین.  2
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خواهند این واقعه را از ذهن خود دور  اند، یا مي گیرد، دشوار است. زیرا اکثر زناني که مورد تجاوز قرار گرفته
معاینذه پزشذکي، بذازجویي پلذیا و تواند یك فرایند اهانت آمیذز  سازند یا مایل به شرکت در آنچه که مي
تجاوز به زور توس  افراد نزدیذک و به خالف برخی برداشت ها که رسیدگي در دادگاه باشند، نیستند. ب( 

هذای  در خیابان خانواده ها انجام می گیرد، این تحقیق نشان داد که تجذاوز از سذوی بیگانگذان و معمذوالً 
سی در مقایسه با سایر جرایم دارای موقعیتی ویره است. در تاریک و خلوت انجام می گیرد.  ج( تجاوز جن

یابد و نتایج جرم در خیلی موارد مشخ  و خاتمه یافته است،  حالی که اغلب جرایم پا از وقوع پایان می
 تجاوز جنسی دارای فرایندی مداوم است و حتی ممکن است با درگیر ساختن ذهن قربانی تذا ده هذا سذال 

و با دیدن برخی صحنه ها( ادامه یابد. تحقیقات حاکی از آن است که این گونه رخداد  )و شاید تا اخر عمر
عوامل مانند: تحصیالت، سن، در مواردی مبنای افسردگی و خودکشی در افراد مورد تجاوز شده است. د( 

د. شغل، وضعیت تاهل و رواب  خانوادگی بزهکار ارتباط معناداری با فعل مجرمانه تجاوزبذه عنذف دارنذ
وجودآورنده جرم نیست، بلکه در برخی پرونده ها، بزه دیدگان نیز زمینه بذزه دیذدگی را ه متجاوز تنهاعامل ب

فراهم آورده اند. برخی یافته های دیگر نشان می دهند که بعضی مورد تجاوز قرار گرفته ها، بارضایت خود 
 داف خود، اقدام به طرح شکایت نموده اند.اقدام به ارتباط با متجاوز نموده اند. اما با عدم رسیدن به اه

 شناختی، استان قزوین، خانواده تجاوز به عنف، تحلیل جامعه :گانکلیدواژ

ثربرسرقتهایخرددرشهرستانگرگانؤبررسیعواملم

2،سیدرضاجوادیان7میناکشیر


مقدمه
قت و بذر هذم عوامل متعدد اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه باعث سذر 

و چگونگی تحقق و شناخت و بازدارندگی آن از  شود. سرقتخوردن نظم و هنجار اجتماعی می
ای است. بر این اساس پروهش حاضر با هذدف شذناخت و های شایان توجه در هر جامعهمقوله

 های خرد در شهرستان گرگان انجام شده است. بررسی عوامل موثر بر میزان و نوع سرقت
روش
ش پروهش، اسنادی و پیمایشی بوده و جامعذه آمذاری شذامل تمذامی افذراد محکذوم بذه رو 

                                                                                                               

 m.spandamas@gmail.comرشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه یزد . دانشجوی کا 1
 . دکتر مددکار اجتماعی، دانشگاه یزد2
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-نفر از مجرمان محکوم به سذرقت 110های خرد در شهر گرگان بود. حجم نمونه شامل سرقت

های خرد در گروه نوجوانان کانون اصالح و تربیت و زنان و مردان زندانی شهرستان گرگذان بذوده 
در دسترس، اقذدام بذه تکمیذل پرسشذنامه کذرده انذد. بذرای جمذع آوری گیری که با روش نمونه

سوالی محقق ساخته استفاده شذد. سذفا اطالعذات بذا اسذتفاده از  30اطالعات از پرسشنامه 
 آزمون های ضریب همبستگی اسفیرمن و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هایافته
مستقل که شامل عوامذل خذانوادگی، اجتمذاعی و فرهنگذی، ها نشان داد که بین متغیرهای یافته

هذای خذرد رابطذه معنذادار ی ارتکاب به سرقتباشد با متغیر وابستهای میاقتصادی، فردی و رسانه
وجود دارد. یعنی هر چه سطح آگاهی و آموزش در زمینه عوامل اجتماعی و فرهنگی پایین تر باشذد 

هرچه رابطه میان اعضای خانواده مثبت تر باشد فرد کمتذر بذه در جرم فرد نقش بیشتری داشته و نیز 
ها در آمذوزش و آگذاهی افذراد در زمینذه  سمت سرقت گرایش پیدا می کنند. همچنین هرچه رسانه

و مجازات آن، مدون تر کار کنند در کاهش ارتکاب جذرم نقذش مذؤثرتری خواهنذد ارتکاب جرایم 
 داشت. 
گیرینتیجه

ان یکی از مؤلفه های آسیب اجتماعی، به شدت تحذت تذأثیر های خرد به عنو سرقت
های فرهنگی و مناسذبات اجتمذاعی قذرار  های مکانی، زمانی، خانوادگی، زمینه مشخصه

 دارد. 
 .زندان، ، اعتیادسرقت، خانواده، عوامل فردی کلید واژگان:

تحلیلرابطهبینتعهداجتماعیوبزهکاری
 آبادویزد(طهشهرهایخرمآموزانمقطعمتوس)مقایسهدانش

9،سیدعلیرضاافشانی2،محمدمبارکی7سهیالکردعلیوند


مقدمه
شناسذان و جذرم  ای کذه توجذه جامعذهامروزه یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننذده

                                                                                                               

 soheilaalivand94@yahoo.com انشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه یزد. د1
   شناس، دانشگاه یزد دکتر جامعه.  2
  دکتر جامعه شناس، دانشگاه یزد . 3
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خود معطوف داشته، موضوع بزهکاری نوجوانان است.از جمله عواملی کذه شناسان را به 
زهکاری نوجوانان دارد تعهد اجتماعی است. تعهد اجتمذاعی رابطه تنگاتنگی با موضوع ب

باشذد و شذامل یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد نظم و ثبات اجتمذاعی در جوامذع مذی
وضعیتی احساسی، شناختی و رفتاری است که در فرد وفاداری و التزامی نسبت به جمع، 

شذود فذرد بذا انتظذارات کند و باعذث مذیها ایجاد می قواعد، نقش ها، هنجارها و ارزش
شود. این مقاله میدیگران سازگاری و تطابق یابد، اگر چه در این راه  محتمل هزینه ها نیز 

آمذوزان مقطذع به بررسی تحلیل رابطه بین تعهد اجتمذاعی و بزهکذاری )مقایسذه دانذش
تعهد های تأثیرگیار پردازد و درصدد بررسی مکانیسمآباد و یزد( میمتوسطه شهرهای خرم

 باشد.اجتماعی بر بزهکاری نوجوانان می
روش

نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم شذهرهای  472با استفاده از روش پیمایش 
ای مذورد ای چنذد مرحلذهبا روش خوشه 1335-36آباد و یزد در سال تحصیلی خرم

مده و ابذزار اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آارزیابی قرار گرفته
هذا بذا آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. میزان پایایی پرسذشجمع

ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده است و اعتبار تحقیق از نوع اعتبار محتوایی است. 
مذورد تجزیذه و  Amosو  Spssهای به دست آمده با اسذتفاده از نذرم افزارهذای داده

  اند.تحلیل قرار گرفته
گیریهاونتیجهفتهیا

دهد که بین متغیرهای تعهذد اجتمذاعی و بزهکذاری نتایج آزمون همبستگی نشان می
داری وجود داشته است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داده رابطه منفی و معنی

است که متغیرهای تعهد اجتماعی، غضب اخالقی و آنذومی بیشذترین تذأثیر را در تبیذین 
اند به طوری که، متغیرهای غضب اخالقی و آنومی رابطه مثبذت و ی داشتهمتغیر بزهکار

 اند.معنی داری با بزهکاری داشته
 بزهکای، تعهد هنجاری، غضب اخالقی، احساس آنومی، اختالل. کلید واژگان:
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()مطالعهموردی:شهرخرمآباد یسرقتجوانانررسیعواملموثربرانگیزهب

2قلینسب،صابر7سمانهپورعالی

مقدمه
 ن ناا.جوورت دارد پیشرفت جامعه ضردر نها اي آلیل نقش بسزدبه ن نااسی مسائل جوربر 

و ارج و همیت داراي اهستند ر هر کشودي قتصاي اچرخهاه نندداکه گرل فعاوي نظر نیراز 
به نسل بعد منتقل را فرهنگی اث میرو هذذذذا ارزشن نااهمچنین جو میباشد.دي یار زبسیاارزش 

ی سرقت جوانان شهر خذرم آبذاد  برانگیزه عوامل موثرسی ربرف با هده میکنند.مقاله مطالعه شد
 .ستصورت گرفته  ا

روش
روش تحقیق دراین پروهش به صورت کمی واز طریق پرسشنامه شاخ  های مورد نظذر را  

کذه شذامل روابذ  خانوادگی،همنشذینی بذا دوسذتان ناباب،وضذعیت اقتصذادی،عدم اشذذتغال و 
ی سرقت می باشند را مورد ارزیابی قرار دادیم.جامعه آماری ما کل جوانان شهر خذرم آبذاد  یزهانگ

نفر می باشذد ونیزپرسشذنامه  313می باشد که نمونه آماری  به روش نمونه گیری کوکران شامل 
پخش شده بین  این افراد به صورت تصادفی در نقاط مختلف شهر خذرم آبذاد پخذش و داده هذا 

 شد.جمع آوری 
گیرییافتههاونتیجه

بذذا توجذذه بذذه یافتذذه هذذای تحقیذذق بذذه ایذذن نتیجذذه رسذذیدیم کذذه عذذواملی ماننذذد روابذذ   
خانوادگی،وضعیت اقتصادی،همنشینی با دوستان ناباب و عدم اشتغال جوانان چندمورد از تذاثیر 

تحقیذق از گیارترین عوامل موثر بر انگیزه ی سرقت جوانان می باشند لیا بین متغیرهای مسذتقل 
جمله: رواب  خانوادگی،وضعیت اقتصادی،همنشینی با دوستان ناباب و عدم اشذتغال بذا متغیذر 
 وابسذذته تحقیذذق مذذا یعنذذی انگیذذزه ی سذذرقت دربذذین جوانذذان رابطذذه مثبذذت و معنذذاداری وجذذود 

 دارند. 
 رواب  خانوادگی،عدم اشتغال ، وضعیت اقتصادی  :جوانان،انگیزه ی سرقت،کلید واژگان

                                                                                                               

 samanehporali@gmail.comارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیالن کارشناس .  1
  کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه رازی .2
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هایخردهفرهنگالتولوتلفهؤییعناصرومشناسا
 )نمونهکیفی:تحلیلمحتوایمصاحبهباالتولوتهایمعروفمازندران(

9،علیاصغرعباسیاسفجیر2،علیرحمانیفیروزجایی7سعیدحیدری
 
مقدمه

چرایی ظهور و بروز خرده فرهنگ الت و لوت  همواره یک از مسایل و دغدغه هذای فکذری 
نظران و اندیشمندان کشور محسوب می گردد افزون بر این طی سالهای اخیذر ، رواج و  صاحب

بازتولید این نوع خرده فرهنگ در فضای مجازی و رشد و تنوع تعقیب کنندگان الت و لذوت هذا، 
اینگونه سوال اساسی مقاله را طرح می نماید که عناصر و مولفه های خرده فرهنذگ الت و لذوت 

 رای چه ابعاد و مشخصاتی هستند . در حال حاضر دا
روش

در این پروهش، با اتخاذ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک گراندد تئذوری مذی باشذد 
بطوریکه محقق ) مددکار اجتماعی زندان ( با انجام مصاحبه باتعذدادی از مجرمذان خشذن کذه 

داشته اند به دنبال کشق عالوه برداشتن سوابق کیفری متعّدد ، در فضای مجازی نیز حضور فعال 
 هدفمنذد  –ابعاد مختلف عناصر خرده فرهنگ الت و لوت برآمده است. روش نمونه گیریکیفذی 

نفر از مجرمان خشن شذهرهای  30)نمونه گیری نظری( و معیار اشباع نظری و انجام مصاحبه با 
 باشد. مازندران می

 
 
هایافته

به بذر چسذبی کذه از سذوی نهادهذای رسذمی اگرچه مفهوم الت و لوت که در واقع با توجه 
امنیتی، انتظامی و قضایی به برجی مجرمان جرایم ایجاد مزاحمذت و اذیذت و آزار ایجذاد تذرس 
شهروندان در فضاهای عمومی اطالق می شود. و دارای بار ارزشی منفی می باشد اّما آنچذه کذه 

نگ در میان جوانذان گذردد بهذره موجب گشته به طور مستمر به رشد و بازتولید این نوع خرده فره

                                                                                                               

 heidari_noori@yahoo.com. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل      1
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل 2
 شناس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل . دکتر جامعه 3
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هذا ،  هذا ، صذحرایی گیری و رواج عناصری مشترک دارای بار ارزشذی مثبذت، از جملذه پهلذوون
 خوبان می باشد. 

 
گیرینتیجه

های مادی و ظاهری در غالب سبک زندگی عذالوه بذر توجذه بذه بذدن و  عناصر و مولفه
ریش هذای بلنذد و اسذتفاده از  متظاهر نمودن اندام های عضالنی، نوع آرایش سرو صورت

های بدن نما ، تولید آهنگ ها و ق  های ویره ی مجرمان در غالذب آزادی از  انواع پوشش
زندان و انتشار سریع تصاویر و کلی  های سفره آرایی دورهمی دوستانه، مشخصات سبک 

ی و مملو از پارادوکا و تناقه را جلوه می نماید که همگی به معنذای تاکیذد بذر جداسذاز
تفکیک از فرهنگ عمومی است که این موضوع در جیب و گرایش نوجوانذان و جوانذان در 

متعاقبًا، موجب نو آوری در تولید عناصر معنذادار فرهنگذی ایذن فضای مجازی مؤثر بوده و 
 گروه خرده فرهنگ گردیده است. 

 دارن گراندد تئوری ، خرده فرهنگ ، الت و لوت ، برچسب زنی ، مازن کلید واژگان:

شناختیآندرجمعیوتبیینجامعههایدستهبررسیپیامدهاینزاع
 شهرستانکهگیلویه

7سیروسبرزگر
 

مقدمه
مسئله نزاع درگیشته و امروز منشأ خسارات مالی و جانی فراوان شذده،ودرهر جامعذه همیشذه 

صذورت  بدینجمعی معمذواًل  عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بذوده اسذت. نزاعهذای دسذته به
افتد که ابتدا بین دو یا چند نفر بنا به دالیل مختلذف مشذاجره و برخذورد لفظذي بذه وجذود  اتفاق می

ی مناقشذذه  آیذد و بذذه دنبذذال آن درگیذذري و نذزاع فیزیکذذي فذذردی آشذذکارمی گذردد و سذذفا دامنذذه می
ایل و طایفه نیذز بذه  ها و فامیل و افراد وخویش یافته و پاي تعدادي از اطرافیان، نزدیکان و قوم گسترش

                                                                                                               

 siros.barzgar@gmail.com . کارشناس ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 1
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برهمین اساس هدف مقالذه حاضذر بررسذی  شود. شودوتبدیل به نزاع دسته جمعی می آن کشیده می
 باشد. شناختی آن در شهرستان کهگیلویه می جمعی و تبیین جامعه های دسته پیامدهای نزاع

روش
 گرفتذه اسذت. جهذت صورت توصیفی و همبستگي انجام این پروهش به روش پیمایشی و به

نمونه از نمونه های در دسترس محقق  400تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری غیراحتمالی 
 شده است.جهت شناسایی نمونه هذاازطریق اطالعذاتی کذه پروهشذگر از جامعه آماری انتخاب

 عمل آمد. ه ها شناسایی وسفا باانتخاب وی امرپرسشگری ازآنان ب نمونه داشته اند
هایافته

و  SPSSافزار  جمعی به کمک نرم اطالعات در قالب پرسشنامه نزاع دسته پا ازجمع اوری
انذد.محقق  وتحلیل قرارگرفته های آماري ضریب همبستگي، رگرسیون خطي مذورد تجزیذه آزمون

برای رسیدن به هدف تحقیق داده های جمذع آوری شذده رادردوبخذش تجزیذه وتحلیذل نمذوده 
سن، سطح تحصیالت ،شذغل ،وضذعیت تاهذل  ابتدامشخصات دموگرافیک نمونه شامل .است

صورت تعدادودرصذدفراوانی اسذتخراج گردیدودرتذداوم ان ه وجنا درقالب جدول یک بعدی ب
اطالعذذات توصذذیفی ازجملذذه میذذانگین وانحذذراف معیذذارنمره آزمذذودنی هادرمتغیرهذذای تحقیذذق 

پیامدهاي آن کذه  جمعی و دهد بین گرایش به نزاع دسته ها نشان می استخراج گردیده است. .یافته
ای مذذی  زنذذدگي، روابذذ  اجتمذذاعي و تخریذذب منذذابع سذذرمایه کشذذکنی، سذذب مهذذاجرت، قانون

 (P/> 01باشدرابطه معناداري وجود دارد. )
گیرینتیجه

های دسته جمعی ازجمله رفتارهای مخاطره امیزی است که درمناطق ایلذی وعشذیره ای  نزاع
ان نذزاع حذا انتقذام باعذث پیامذدهای مثذل پیامدهای ناگواری درپی خواهدداشت  کذه درزمذ

هذای دیگذری  مهاجرت ازمحل سکونت ومجبوربه حاشیه نشینی شدن کذه خذود ریشذه اسذیب
خواهد بود.قانون گریزی وساختارشکنی به هم خوردن شیوه معمول زندگی ازهم پاشیدن روابذ  

خاصذم مثذل وانسجام اجتماعی ودرنهایت منجربه تخریب منابع مذالی وسذرمایه ای طذرفین مت
 غارت اموال خواهدشد.

دهدشت ، مهاجرت ، قانون شکنی ، سبک زندگی ، رواب  اجتماعی ، تخریذب  کلید واژگان:
 منابع سرمایه ای
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بررسيمیزانگرایشبهوندالیسموعواملموثربرآندربیندانشآموزان
شهردهدشت

2،حمیدبیرانوند7مجیدکرمیتراب
 
مقدمه

کنذد، پدیذده وندالیسذم  اعی کذه امذروزه هذر جامعذه ای را تهدیذد مذییکی از مسائل اجتمذ
)خرابکاری( نوجوانان و جوانان مذی باشذد، ایذن پدیذده امذروزه تذا حذدودی مشذکل و معضذل 

ی  اجتماعی بیشتر جوامذع بذوده اسذت. اگذر ایذن مسذئله اجتمذاعی در سذال هذای اخیذره ویذره
وسعه صنعت در بیشتر کشورهای جهان و با های پیشرفته صنعتی بوده است، هم اکنون با ت کشور

نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده اسذت. از دیذدگاه جامعذه  انتقال عوارض آن و گسترش شهر
طذور مسذلم، بذه  شناختی و آسیب شناختی این پدیده یک بیماری اجتماعی تلقی می شود و بذه

های پیدایش و وقوع آن را شناخت و  منظور مبارزه با هر بیماری و مسئله ای باید زمینه ها و ریشه
ای این معضل در میان افراد جامعه، به ویذره آسذیب پذییرترین قشذر آن  های برای حل ریشه تدبیر

یعنی نوجوانان و جوانان اندیشید. پروهش حاضر به بررسی وندالیسم در بین دانش آموزان مقطع 
 متوسطه شهر دهدشت و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. 

روش
روش به کار رفته در این پروهش، روش پیمایشی بذوده اسذت. جامعذه آمذاری کلیذه دانذش 
آموزان متوسطه )پسر و دختر( شهر دهدشت بوده که با اسذتفاده از شذیوه نمونذه گیذری تصذادفی 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقذق سذاخته  400چند مرحله ای، 
 ن پایذذایی، از همذذاهنگی درونذذی بذذه روش آلفذذای کرونبذذاخ اسذذتفاده بذذوده کذذه جهذذت تعیذذی

 گردید.
گیریهاونتیجهیافته

نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معناداری بین تاثیرپییری دوستان، مسئولیت پییری و دینذداری 
دهد که از بذین متغیرهذای جمعیتذی با وندالیسم وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می

 ، جنا، درآمد خانوار, فق  بین جنا با وندالیسم ارتباط معناداری وجود دارد.سن
 پییری، دینداری، دهدشت وندالیسم، تاثیر پییری دوستان، مسئولیت کلید واژگان:

                                                                                                               

یسنده مسئول(1  majidkarami87@gmail.com.  کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی)نو
 .  دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی1
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 ،جنسیتی،سرمایهاجتماعیابعادبزهکار

2میدمحمدي،ا7مهدیورمزیار
مقدمه

ساس تشکیل جامعه و حفظ رواب  انسذاني را اجتماعي ا عنوان کوچکترین واحده ب خانواده 
ها مکانهایي براي شکل گیري الگوهاي رفتذاري نوجوانذان  برعهده دارد. پیوندهاي درون خانواده

کنذد. الگوهذاي مي  است که آنان را در بسیاري ازتصمیمات رفتاری و رواب  اجتماعی راهنمایي
ر و حل تعارضات رفتاری اسذت. )رایذت و رفتاري نهادها دربرگیرنده راههایی برای مدیریت رفتا

 رم شناسذی همچذون، نظریذذه جذ( بررسذی نظریذه هذای مختلذف 2006 :1435فیتزپاتریذک،
)هیرشذی(، نظریذه 4)سامفسون، شاو، مک کی(، نظریه کنترل اجتمذاعی 3سازمانی اجتماعیبی

انذد کذه )سامفسذون،الب و تذورنبری( نشذان داده  6)میلر(، دیذدگاه دوره زنذدگی 5خرده فرهنگی
از آنجذایی کذه بیشذتر   .خانواده عامل مهمی در پیش بینی رفتار هاي ناهنجار به شذمار مذی آیذد
گیري از نظریذة سذرمایه مسایل اجتماعی برآمده از رواب  اجتماعی هستند، تحقیق حاضر با بهره

اجتماعی خانواده کلمن و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی بذه بررسذي تجربذي فرضذیة رابطذة بذین 
 سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان دختر و پسر پرداخته است.

روش
آموزان سذال سذوم دبیرسذتان شذهر نفري از دانش 417براي بررسي رابطه میکور از یك نمونة

تحقیذق  ایناند. مشغول به تحصیل بوده94-95سنندج استفاده شده است،که در سال تحصیلی
 اند. ها پاسخ دادهآموزان به طور خود اجرا به پرسشنامهو دانش به صورت پیمایشی انجام گرفته

یافتههاونتیجهگیری
بیشذذتر از   پسذذر  هذذای تحقیذذق حذذاکی از آن اسذذت کذذه بزهکذذاری در بذذین پاسذذخگویانیافتذذه 

خورد. همچنین با توجه به ابعاد بزهکاری تقلب در بین پاسذخگویان پاسخگویان دختر به چشم می
رساندن به وسذایل از پاسخگویان پسر انجام گرفته است ، در بعد وندالیسم میزان آسیبدختر بیشتر 

مدرسه در بین پاسخگویان دختر بیشتر از پاسخگویان پسر مشاهده شده، در حالی که میزان آسیب 
                                                                                                               

  مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج -کارشناس ارشد جامعه شناسی  .1
 mhmd_omid@yahoo.com نویسنده مسئول. کارشناس ارشد علوم اجتماعی ) برنامه ربزی رفاه اجتماعی ( 1

 
3. Social Disorganization Theory 

4 . Social Control Theory 

5. Sub Cultural Theory 

6 . Life-Course Perspective      

mailto:mhmd_omid@yahoo.com
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رساندن به وسایل منزل در بین پاسخگویان پسر بیشتر بوده اسذت و همچنذین در ابعذاد کجذروی و 
میزان بزهکاری در بین پاسخگویان پسذر بیشذتر از پاسذخگویان دختذر ارزیذابی شذده خشونت نیز 

 .است
 سرقت و تقلب ، خشونت،  وندالیسم،، سرمایه اجتماعی ، جنسیت واژه:کلید

تاثیرجرایمبراخالقاجتماعیبادرنظرگرفتنمحیطوفضابهعنوان
 متغیرزمینهای

 2شجاعبهرامی،7داودمهدویکنده


همقدم
هاي اخیر و تغییر الگوهاي زندگی و روابذ  انسذانی، بذه ویذره ورود بذه مدرنیتذه،  با پیشرفت

مسائل اخالقی نیز اشکال جدیدتري به خود گرفته اند. مشکالت و مسذائل اخالقذی مربذوط بذه 
رفتار دانش آموزان، نافرمانی وگستاخی نوجوانان نسبت به اولیاي خود، بداخالقی هاي رایذج در 

 زناشویی، رفتارهاي غیراخالقی تماشاگران و ورزشذکاران در امذاکن ورزشذی، خشذونتزندگی 
هاي قومی و نرادي، تروریسذم، بذداخالقی هذاي سیاسذی و ... همگذی از معضذالت جدیذدي 
هستند که یافتن راه حل براي آنها، توسل به اندیشه هاي نو در قلمرو اخذالق و انعکذاس آنهذا در 

هدف از تحقیق حاضذر، فراتحلیذل و فراترکیذب نتذایج ب می کند. حوزه اخالق اجتماعی را طل
بدست آمده از پروهش های کمی جامعه شناختی در زمینه تأثیر جرایم بر اخالق اجتماعی ذ کذه 
در حیطه مکان و فضا به وقوع پیوسته اند ذ مذی باشذد. چذارچوب نظذری اسذتفاده شذده در ایذن 

کوهن و فلسذون، کذالرک و ر حیطه فضا و مکان(؛ گافمن و کوهن)د تحقیق، تلفیقی از نظریات
 کورنیش)در حیطه جرایم( آیزن و فیش بین)در حیطه اخالق اجتماعی( می باشد. 

روش
روش تحقیق حاضر بصورت فراتحلیل می باشد. بدین صورت که پذروهش هذای داخلذی و 

ه و سفا مورد خارجی در رابطه با جرایم و اخالق اجتماعی و مؤلفه های اساسی آن ترکیب گشت
 تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. 

                                                                                                               

 mahdavi_davood1@yahoo.com تهران خوارزمی دانشگاه فرهنگی، سیاستگیاری دکتری نویسنده مسئول: دانشجوی. 1
 ایران نور، پیام دانشگاه دانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی، مربی،.  2
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گیریهانتیجهیافته
واحد تحلیل در پروهش حاضر، اخالق اجتماعی و مؤلفه های اساسی آن می باشد که یک عنصر 
فرهنگی و اجتماعی می باشد، بطوری که این عنصر هم دارای ماهیت عینی و هم ماهیت ذهنذی مذی 

عنوان متغیر مستقل و مکان و فضا به عنوان بافت و زمینذه، و اخذالق  باشد. در تحقیق حاضر جرایم به
ارزیابی و بحث حذول اجتماعی نیز به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل واقع شده است. نتایج بصورت 

 هایش ارائه می گردد. مفاهیم محی  و واکاوی تأثیرات ناشی از آن بر اخالق اجتماعی و مؤلفه
 لیل، اخالق اجتماعی، فضا، مکان، جرایمفراتح ها: کلید واژه

بررسیرابطهبینسالمتاجتماعیوگرایشبهبزهکاریدرنوجوانانشهر
تهران)محلهفرحزاد(

4،غالمرضاقائدامینیهارونی9،حسنرفیعی2،میرطاهرموسوی7زهرااحمدی


مقدمه
ز به روز آثذار نذامطلوبی را در ای بغرنج تبدیل شده که روامروزه رفتارهای بزهکارانه به مساله

جذوانی سذاخت جمعیذت و تذاخر فرآینذد  حیات فردی و خانوادگی افراد برجای گیاشته اسذت.
هذای اجتمذاعی را سذرعت جامعه پییری در جامعه در حال گذیار ایذران سذرعت رشذد آسذیب

اد و آمارهای رو به افزایش بزهکاری نوجوانان و جوانان از سذویی و گسذترش ابعذبخشیده است. 
مطالعذه های مرتب  و چندالیه شدن آن از سوی دیگر موجب شذده تذا کیفیت بزهکاری و آسیب

. سالمت اجتمذاعی بذه چگذونگی بزهکاری نوجوانان در جامعه ایران اهمیت مضاعفی پیدا کند
ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پییری اشاره دارد، بنابراین نقش مهمی در پذییرش 

رهای پییرفته شده جامعه دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه دورکیم به بررسی رابطه بین هنجا
 شود.سالمت اجتماعی و گرایش به بزهکاری در میان نوجوانان پرداخته می

                                                                                                               

 zahmadi.1990@yahoo.comاجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران  . کارشناسی ارشد رفاه1
 .ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم  دانشگاه شناس، جامعه . دکتر1
   ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه . روانفزشک،3
   ایران تهران، توانبخشی و یستیبهز علوم دانشگاه اجتماعی، رفاه و سالمت . دکتر4
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 روش
هذا بذه باشد و دادهتحلیلی می-انجام گردید که مطالعه توصیفی 35پروهش حاضر در سال  

بذا روش نمونذه که  نفر از نوجوانان ساکن محله فرحزاد شهر تهران 257صورت پیمایش در بین 
مذورد  SPSSافزار ها با استفاده از نرمگیری دردسترس انتخاب شدند، گردآوری شده است و یافته

 اند.تحلیل و بررسی قرار گرفته
هایافته

آنذان را  درصد از 1/41درصد از شرکت کنندگان پسر و  8/18های توصیفی برطبق یافته
دهند. میانگین نمره سالمت اجتماعی هردو گذروه در سذطح میانذه قذرار دختران تشکیل می

دارد. نتایج مدل رگرسیونی خطی گام به گام نشان داد که سالمت اجتماعی رابطه معکوس و 
داری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارد. به طوری که با افزایش سالمت اجتمذاعی، معنی

کند و بذالعکا. براسذاس معادلذه رگرسذیونی رفتارهای بزهکارانه کاهش پیدا میگرایش به 
درصد از تغییرات گرایش به بزهکاری را تبیین نمود. اثر همزمان ابعاد  31سالمت اجتماعی 

سالمت اجتماعی )همدلی، تعامل اجتماعی، وظیفه شناسی، نگرش به جامعذه، مشذارکت 
رواب  خانوادگی( بر گرایش به بزهکذاری نوجوانذان پییری اجتماعی و اجتماعی، مسئولیت

پییری اجتماعی، وظیفه شناسی و مسئولیتمحله فرحزاد در مدل رگرسیون وارد شد و ابعاد 
 رواب  خانوادگی در مدل باقی مانده و سایر ابعاد از مدل خارج شدند.

گیرینتیجه

آن عامل موثری در کم کذردن های پروهش، سالمت اجتماعی و ابعاد بنابراین بر اساس یافته
پذییری اجتمذاعی، وظیفذه باشد. بنابراین تقویت مسذئولیتنرخ بزهکاری نوجوانان و جوانان می

عی، تعامذل اجتمذاعی و نگذرش مثبذت بذه شناسی، همدلی، رواب  خانوادگی و مشارکت اجتما
 تواند به کاهش میزان بزهکاری کمک کند. جامعه می

 نشینیاجتماعی، آسیب اجتماعی، بزهکاری، حاشیه سالمت، سالمت کلید واژگان:
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تبیینرابطهاحساسمحرومیتنسبیووندالیسم
آموزاندختردورهاولودوممتوسطهشهریزددربیندانش

2،لیالفرقانی7نداجواهرچیان

 
مقدمه

 شناسذان، شناسذان، جرم کننده کذه توجذه بسذیاري از محققذین، جامعه یکي از مسائل نگران 
روانشناسان و متخصصین امور را به خود معطوف داشذته اسذت، موضذوع بزهکذاری نوجوانذان 
است. یکی از انواع بزهکاری نوجوانان وندالیسم است. وندالیسم یا تخریذب عمذومی، یکذی از 

های رفتار انسانی است که نتیجه عوامل و شرای  مختلف فذردی، اجتمذاعی و  ترین نمونه پیچیده
شناختی به مفهوم داشتن نوعی رفتار بیمارگونه به کذار رفتذه اسذت  از نظر جامعهخانوادگی است. 

سذازد.  که هر ساله خسارات فراواني را بر سرمایه ملي، منابع و امکانات جوامع امذروزي وارد مي
دهد عواملی گوناگونی بر ایجاد وندالیسذم تذأثیر دارنذد. از میذان فاکتورهذای  ها نشان می بررسی

وانشناختی مختلف محرومیت نسبی از جمله متغیرهایی است که اهمیت فراوانذی اجتماعی و ر
دارد. به همین سبب هدف پروهش حاضر تبیذین رابطذه محرومیذت نسذبی و وندالیسذم در بذین 

 آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر یزداست.  دانش
روش

ها بذا ابذزار پرسشذنامه و بذا  ادهباشد؛ د روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می
آمذوزان دختذر و  نفذر از دانش 311ای به طور ترکیبذی و از  ای و خوشه گیری طبقه استفاده از نمونه

پسر دوره اول متوسطه  شهر یزد گردآوری شده است. اعتبار ابزار به صورت محتوایی محرز شده 
افذزار  هذا بذه کمذک نرم اسذت. دادهو برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده 

 مورد تحلیل قرار گرفتند.  SPSS24آماری 
هایافته

های تحقیق نشان داد بین محرومیت نسبی با وندالیسم رابطه مستقیم و معناداری وجذود  یافته
یابذد.  داشت. به عبارت دیگر با افزایش میزان محرومیت نسبی میذزان وندالیسذم نیذز افذزایش می

دهد پسران بیش از دختران در برابر احساس محرومیت نسبی از خذود  ها نشان می همچنین یافته

                                                                                                               

 javaherchian.neda@yahoo.com دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان، نویسنده مسئول .1

  دانشگاه پیام نوردانشجوی دکتری جامعه شناسی،  .2
  



 211   بزهکاری،جرموجنایت

 
 

های پروهش حاضر با نظریه کوهن، کلذوارد و اوهلذین  رفتارهای وندالیستی بروز می دهند. یافته
 در مورد محرومیت نسبی و وندالیسم هماهنگی دارد..

گیرینتیجه
آورد،  گری روی مذی خشذونت و تخریذب کند، احتمااًل بذه وقتي فرد احساس محرومیت مي

کند، جامعه در مقابل توزیع امکانات، ناعادالنه عمل کرده است. به میزاني که  چون احساس مي
باره نیز نشذان  ها در این تر است. پروهش محرومیت فرد بیشتر باشد میزان وندالیسم نیز در او بیش

اه هذای دسذت یذابی بذه موفقیذت بذرای ها در جامعه نذابرابر باشذد و ر دهد زمانی که فرصت می
شذود و ناچذار بذه گزینذه هذای  بسیاری از افراد مسدود باشد، فذرد دچذار محرومیذت نسذبی می

 آورند.  جوید به همین سبب به انحراف و بزهکاری روی می  قانونی توسل می غیر
 .آموزان، ناهنجاری، یزد وندالیسم، محرومیت نسبی، دانش کلید واژگان:

رانحرافیجوانانمجرمدرزندانهایشهرشیرازبررسیرفتا

2همتعلیحیدری،7علیرضاخدامی
مقدمه

شیوع رفتار انحرافذی در میذان نوجوانذان و جوانذان کذه سذازندگان اجتمذاع فذردا هسذتند، از 
هذای  دار شدن آن، موجب بیم و نگرانی حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف است، و ریشه

ای بغرنج تبذدیل شذده اسذت،  مروزه رفتارهای انحرافی در جامعه ما به مسألهزیادی شده است. ا
گذیارد و موجذب  که روز به روز اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای می

شناسی انحرافذات، انحذراف  پردازان جامعه های اجتماعی فراوانی نیز شده است. نظریه نابسامانی
ان شیوه رفتاری که بر خالف وفاق جامعه است، در نظر گرفته و آنذرا بذه عذدم اجتماعی را به عنو

هایی از هنجارهایی که مورد قبول بیشتر اعضذای یذک جامعذه  همنوایی با یک هنجار یا مجموعه
 اند.  واقع شده است، تعریف نموده

روش
آن هذا اجذرا  این پروهش با هدف بررسی رفتار انحرافی حوانان شهر شیراز و عوامل موثر بذر

نفر از  254ساله جامعه آماری را تشکیل می دهد که تعداد  24تا  15شده است. جوانان زندانی 
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 آنان به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شذده انذد. در ایذن بررسذی از روش تحقیذق پیمایشذی 
 و چذذارچوب نظذذری؛ یذذادگیری، بذذوم شناسذذی، نظذذارت اجتمذذاعی، آنذذومی و ... اسذذتفاده

   .تشده اس 
هایافته

درصد نیز زنان تشذکیل داده انذد.  5درصد آنان را مردان و 35نفر مجرم،  254در مجموع از 
از نظر تحصیالت؛ اغلب آن ها دیفلم و زیر دیفلم بوده اند. اغلب آن ها شغل مادرشذان را خانذه 

درآمذد دهذد متوسذ   دارد و پدرشان نیز مشاغل آزاد داشته اند. اطالعات بدست آمده نشذان می
ی تغییذرات   تومان و دامنذه 262777تومان با انحراف استاندارد  217777ماهیانه خانواده افراد، 

شذود. از طرفذی نیذز، رابطذه ی بذین  باشد که تفاوت آشکار درآمذدها نمایذان می می1317777
درصذد  35های مختلف خانوادگی و رسانه های جمعی با رفتار انحرافی جوانان در سذطح  علقه
 دار بوده اند. نان معنیاطمی

گیرینتیجه
های نظری مورد استفاده در این مقالذه و ارتبذاط آن بذا رفتارهذای انحرافذی  با توجه به دیدگاه 

هذای  شود که تبعیه اجتماعی و علقه های خانوادگی عمده ترین عامذل جوانان نتیجه گیری می
هذا  ی بین متغیر العه نیز معناداری رابطهمؤثر بر نوع رفتار انحرافی جوانان بوده است که در این مط

 انحرافی جوانان معنی دار بوده اند. .نیز مشخ  شده است
 رفتار انحرافی، جوانان، مجرم، زندان   کلید واژگان:

سرمایهاجتماعیوجرم

7فرشیدخضری
مقدمه

توانذد در سذطوح مختلذف اشذکال  رابطه بین سرمایه اجتماعی و جذرم پیچیذده اسذت و می
 تلفی به خود بگیرد. هدف این نوشتار بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم با تأکیذد بذر مخ

 سطح فرد و محله است.
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روش
ای است که به مرور و بررسی ادبیات نظذری و تجربذی ایذن  روش این نوشتار از نوع کتابخانه

 حوزه پرداخته شده است.
هایافته

توانند از طریق سازوکارهای  ی اجتماعی می مایهدهد که عناصر مختلف سر شواهد نشان می
کنترلذی، -پییری و خود های ارتکاب جرم، یادگیری، جامعه اجتماعی مانند افزایش هزینه-روانی

سازی فرصت، نذوعی دارایذی و منذابع حمذایتی،  کنترل اجتماعی، هنجارمندی اجتماعی، فراهم
های مداخلذه،  کذاهش هزینذه تقویت احساسذات مثبذت، توافذق هنجذاری، انتقذال اطالعذات،

های اجتماعی، کارآمدی جمعی، اعتماد و همکاری با پلذیا از مجذرم شذدن  فروبستگی شبکه
توان سرمایه اجتمذاعی مثبذت  فرد و وقوع جرم جلوگیری کنند. این نوع از سرمایه اجتماعی را می

کارهای ماننذد نامید. همچنین تضعیف سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی منفی از طریق سازو
هذا، کذاهش  افزایش ترس، تضعیف مشذارکت مذدنی، زنذدگی اجتمذاعی گذرم و مثبذت، کنترل

های ارتکاب جرم، بدبینی نسبت به قانون و از دست رفتن منابع حمایتی افذراد بذه تقویذت  هزینه
اثر رابطه اجتماعی با توجذه بذه جذرم ترکیبذی  دهند ها نشان می کند. همچنین یافته جرم کمک می

های  گیری شبکه تواند به شکل ویره در سطح محله می ای که رابطه اجتماعی قوی به گونه به ست.ا
توانند منجذر بذه  جرم منجر شود و کارآمدی جمعی را تضعیف کند و رابطه اجتماعی ضعیف می

 .تقویت کارآمدی جمعی و لیا مانع وقوع جرم شود
گیرینتیجه

ویره از نوع مثبذت و بذین گروهذی آن  مایه اجتماعی بهدهد سر ها نشان می طور که یافته همان
تذوان از  ویره از نوع مثبت آن می تواند از جرم پیشگیری کند. لیا با تقویت سرمایه اجتماعی به می

 وقوع جرم جلوگیری کرد.
-جرم، رابطه اجتماعی ضعیف، رابطه اجتماعی قذوی، سذازوکارهای روانذی کلید واژگان:

 عی، کارآمدی جمعی.اجتماعی، سرمایه اجتما
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درکوتجربهنوجوانانبزهکارازبزه
 (21)مطالعهموردینوجوانانکانوناصالحوتربیتلرستاندرسال

 4،مجتبیروشنپور9،نرگسپیرحیاتی2،مجتبیپورترکارانی7امینروشنپور
مقدمه

وعی بذا آن درگیذر فرهنگی است که همه جوامذع  بذه نذ -های اجتماعیبزهکاری یکی از پدیده
های جدید در های ساختی و ظهور مولفههستند. پدیده میکور  در دوران معاصر  و به دنبال دگرگونی

ای بذه زیست انسانی روند روبه رشدی را دنبال کرده است. بزه و  کذنش بزهکارانذه در هذر جامعذه
شود. اگر چه در بیشتر میانجی قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه تعریف  و تصریح می

 جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما در تبیین آن، بعد حقوقی
به تنهایی کافی نیست. بدیهی است در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای کیفری)واکنشی( 

هذای سیاسذت جنذایی ین دلیذل نظذامدر جهت مقابله و کنترل بزهکاری، راه به جایی نبرده و به هم
 اند. مختلف به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری)کنشی( روی آورده

روش
مقاله حاضر به روش کیفی به بررسی درک و تجربذه نوجوانذان بزهکذار از بذزه  مذی پذردازد. 

رای تحلیذل های تحقیق به کمک تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته گرد آوری شده انذد و بذ یافته
 ها نیز روش نظریه زمینه ای استفاده شده است.  داده
گیریهاونتیجهیافته

نفر از مددجویان کانون اصذالح و تربیذت  30نتایج حاصل از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 
استان لرستان نشان می دهد که فقدان حمایت اجتماعی، خرده فرهنذگ منحذرف، طردشذدگی، 

ه نشینی از جمله دالیل و زمینه های بزهکاری دربین نوجوانذان اسذت. محرومیت نسبی و  حاشی
همچنین نوجوانان، بزهکاری رابه صورت فراغتی شدن)سرگرمی( و هیجان طلبی درک و تفسذیر 

اجتمذاعی  کنند. احساس ندامت و برچسب منحرف خوردن نیز از جمله پیامذدهای فذردی و می
یز از طریق کدگیاری گزینشی یک مقوله هسذته ای بذه بزهکاری برای نوجوانان است. در پایان ن

 شود. می به دست آمده است که بقیه مقوالت را شامل «هزیست جهان شکنند » نام 
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بزهکاری، کانون اصذالح و تربیذت، خذرده فرهنذگ منحذرف، زیسذت جهذان  واژگان کلیدی:
 شکننده، بزه.

اجتماعی،کجروی،جرم:ازمسئلهشناسیتامواجههآسیب

7حالدینقادریصال
مقدمه

اجتماعی، جرم و کجروی، سذه مفهذومی هسذتند کذه بذه صذورت مسذتمر در حذوزه  آسیب
گیرند. واژه  شناختی، نظام اداری و در میان عامه مردم ایران مورد استفاده قرار می مطالعات جامعه

شذناختی  های نگارنذده( امذروز در حذوزه مطالعذات جامعذه آسیب اجتماعی )با توجه به بررسی
شناسی جرم و کجذروی صذحبت  گیرد و بیشتر از جامعه المللی چندان مورد استفاده قرار نمی بین
مذیالدی  17و  67شناسی در ایران این واژه همچنذان دهذه  شود اما در حوزه مطالعات جامعه می

گیاری ایذران بذه صذورت  در حوزه آموزشی و پروهشی، حوزه عمومی و نظام مدیریتی و سیاست
اجتماعی از طریذق مکتذب کذارکردگرایی و الگذوی  شذود. مفهذوم آسذیب رده به کار برده میگست

شناختی شد اما با افذول ایذن  های اجتماعی وارد مطالعات جامعه ارگانیسمی تبیین جامعه و پدیده
های اجتماعی به قذوت و بذه شذکل  مکتب نظری، هنوز این مفهوم در ایران در تببین برخی پدیده

شود. استفاده گسترده و استقرار این مفهوم در ادبیات علمذی، عمذومی و  به کار برده میتر  گسترده
مدیریتی لزوم تصریح معنایی، مرزهای مفهومی، دیدگاه نظری تبیین کننده این مفهوم را از سذوی 

 کند.  شناسان ایرانی الزامی می جامعه
زات مفهومی در وضعیت موجود بین مفهوم آسیب اجتماعی، جرم و کجروی تمای

شناسذی و  شود، و امذروز جرم شناختی دیده نمی روشن و شفافی در مطالعات جامعه
شناسذی در ایذن  های مسل  جامعه ترین پاردایم شناسی جرم و کجروی اصلی جامعه

های اجتمذاعی و انحرافذات  هذای نوشذته شذده در حذوزه آسذیب حوزه هستند. کتاب
اند. پایان  آسیب اجتماعی قائل نشده اجتماعی تمایزات خاصی بین جرم، کجروی و

یی، طرح نامه کادمیک در تبیین  های پروهشی، سخنرانی های دانشجو های عمومی و آ
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یکردهای نظری یکسانی در تبیذین  هایی جرم، کجروی و آسیب پدیده اجتماعی از رو
های اولیه و طرح بحذث  کنند. لیا هدف اصلی مقاله حاضر برداشتن قدم استفاده می

های اجتماعی در جامعه ایران است  رد دقت و شفافیت مفهومی در مورد پدیدهدر مو
ها بذه  تر از پدیده گرایانه های درست و به تبع آن شناخت واقعیت تا از این مسیر تببین

ین استراتری ها و راهبردهای مواجهذه بذا آنهذا فذراهم  دست آید و در ادامه زمینه تدو
 .گردد
روش

تببینی است و به تناسب از روش تحلیل ثانویه در ایذن  –تحلیلی  روش پروهش حاضر از نوع
 زمینه استفاده شده است. 

گیریهاونتیجهیافته
توان در زمینه اسذتفاده از مفهذوم آسذیب  های بیانگر این است که سه سطح تحلیل را می یافته

ن در سذطح کذالن ( دالیل کاربرد مفهوم آسیب اجتماعی در ایرا1اجتماعی از هم تفکیک کرد:  
هایی نگاهی مبتنی بذر وفذاق  مربوط به نظام سیاسی انقالبی و ارزشی است که همواره چنین نظام

( در سطح میانه میدیکالیزه شدن )پزشذکی شذدن(  امذر اجتمذاعی در 2و نظم به جامعه دارند، 
اربرد ایران و سلطه حوزه پزشکی و نگاه بیمار گونه به کجروی های غیر جرمذی عذاملی بذرای کذ

توان به مناسبات بین فردی خذاص  ( و در سطح خرد می3گسترده مفهوم آسیب اجتماعی است، 
توان اشاره کذرد کذه در مواجهذه بذا درد و رنذج و ناخوشذی هذا احساسذات و  در میان ایرانیان می

عواطف آنها به سرعت غلیان و منجر به افراط در این حوزه و فاصله گذرفتن از واقعیذت گرایذی و 
 شود.  عقالنی می کنش

گرایی و نقذش زبذان و  با توجه به این یافته ها مقاله با اتکاء به نظریذات مربذوط بذه برسذاخت
پذردازد کذه  مفاهیم بر ساخت اجتماعی  به تحلیل پیامدهای ناشی از عدم شفافیت مفهذومی می

مذال سذلیقه و ها، اع های معنایی متفاوت و گاها متعارض در مورد برخی پدیده اولین آنها داللت
 قلمرو گرایی سازمانی در مواجه با آنها و .... است.

آسذیب اجتمذاعی، کجذروی، جذرم، میذدیکالیزه شذدن، داللذت هذای معنذایی،  :کلید واژگان
 برساخت گرایی، مواجهه
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بررسیجرمنزاعدستهجمعی)موردمطالعهعشایرمنطقهمغان(

9می،شجاعبهرا2،حسینمهدویکنده7داودمهدویکنده

 
مقدمه

نزاع دسته جمعی، درگیری بدنی یا رفتار پرخاشگرایانه و سذتیزه جویانذه جمعذی اسذت کذه  
حداقل شامل سه نفر است و از این منظر که در چارچوب و محذدوده روابذ  متقابذل اجتمذاعی 
تجلی و بروز می یابد می توان آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف نمذود. ایذن پدیذده کذه 

ار جمعی محسوب می شود در زمره آسیب های اجتماعی قرار دارد. نزاع دسته جمعذي یکذي رفت
از مسائل اجتماعي است که از دیرباز تاکنون کماکان در برخي اجتماعات کوچک و بین عشذایر 
وجود داشته و دارد. هدف اصلی پروهش حاضر  پاسخ به این سوال است کذه چذرا در برخذی از 

ه اجتماعات عشایری نزاع دسته جمعی رواج دارد؟ پذروهش حاضذر اجتماعات کوچک و خاص
به بررسی این پدیده از دیدگاه جامعه شناختي و با رویکردي تاریخي و نقش نیروهاي اجتمذاعي 

 پردازد.   و تاریخی در بروز این پدیده مي
روش

لعذه از نوع پیمایش و فن جمع آوری داده، اسذتفاده از تکنیذک مصذاحبه مذی باشذد. بذا مطا
 موردي دو روستا درمنطقه مغان که قشالق اقوام عشایر می باشد. 

گیریهاونتیجهیافته
بذه ایذن نتیجذه گیذری « ناکامی دوالرد و تضاد گروهذی ولذد»با استفاده از چارچوب نظری 

رسیدیم که در جایي که گروه هاي متمایز اجتماعي وجود دارد، مبارزه آنها براي کسذب قذدرت و 
کننده دارد. از سوي دیگر   ب )آب و زمین( در بروز نزاع هاي دسته جمعي نقش تعیینمنابع کمیا

هذاي متمذایز  بندي  اي است و گروه  در جایي دیگر که مبتني بر نظام خویشاوندي نسبتا یکفارچه 
 .پیوندد اجتماعي شگل نگرفته است، معموال نزاع دسته جمعي به وقوع نمي 

 جمعي، گروه هاي متمایز اجتماعي، منابع کمیاب نزاع هاي دسته کلید واژگان:
 

                                                                                                               

 Mahdavi_davood1@yahoo.comتهران .  دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ، دانشگاه خوارزمی 1

 .  دانشجوی دکتری فقه و حقوق ،مربی دانشگاه پیام نور 2
 .  دانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی، مربی دانشگاه پیام نور، ایران3
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بررسیاپیدمیولوژیکنزاعدراستانخراسانشمالی

7سکینهبیگی
 
مقدمه
آینذد و  هاي مختلف معضلی بزرگ و جهانی بذه شذمار می خشونت و پرخاشگري، از جنبه 

کرد. ارائه توصذیفی  ها را باید در این امر جستجو ها و انحراف ها، نابسامانی ریشه بسیاري از جرم
تواند جهت طراحی برنامذه هذای پیشذگیرانه، تخصذی  و توزیذع  از وضعیت نزاع در کشور می

منابعی مانند بودجه و نیروی انسانی جهت مداخالت پیشذگیرانه در آینذده و همچنذین ارزیذابی 
 برنامه های در حال اجرا موثر باشد.

روش
این مطالعه، پا از کسب مجوزهای الزم از  این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. در

هذای کیفذری و  اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی تمام افذراد ارجذاع شذده از دادگاه
اند. در ایذن راسذتا،  مورد بررسی قرار گرفته 1335کالنتری استان در بازه زمانی چهار ماهه سال 

کی قانونی شذهرهای مختلذف اسذتان در ای طراحی و اطالعات تمامی مراجعین پزش پرسشنامه
آن ثبت شد. متغیرهایی مانند جنسیت ضارب و مضروب، تذاریخ نذزاع، قومیذت، محذل نذزاع، 
شغل، درآمد، تحصیالت، علت نزاع و عوامذل ایجادکننذده ضذرب و جذرح در ایذن پرسشذنامه 

 گنجانده شده است.
هایافته
کننذده بذه  اند. میانگین سنی افذراد مراجعه نفر مورد مطالعه قرار گرفته 1131در این تحقیق،  

درصد از افراد  37درصد از افراد مضروب مرد و  17حدود سال بوده است.  35پزشکی قانونی 
%( و خانذه دار 13%(، کذارگر )45زن بودند. بیشترین فراوانی شغل افراد مربوط به شغل آزاد )

( بذوده اسذت. بیشذترین 1%/3اور )%( بوده است. کمترین فراوانی نیز مربوط به افراد کشذ14)
درصد افراد نسبت فامیلی با شذخ   47%( بوده است. حدود 47فراوانی محل نزاع در منزل )

درصد افراد درآمذد کمتذر از یذک میلیذون  11اند و  درصد افراد بیکار بوده 45اند.  ضارب داشته
درصد  62اند. همچنین  اشتهتر از آن د درصد افراد تحصیالت دیفلم و پایین 12اند.  تومان داشته

 اند. سال داشته 35افراد سن کمتر از 
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گیریجهتین
رود مشذاهده شذد کذه کذه افذراد بذا  با استفاده از نتایج به دست آمده همانطور که انتظار می

هذا  انذد. جوان ها را به خود تخصی  داده تر بخش قابل توجهی از نزاع درآمد و تحصیالت پایین
هذا در  های آماری مشذخ  شذد کذه میذزان نزاع اند. با بررسی ها داشته زاعمشارکت زیادی در ن

روزهای تعطیل و همچنین ماه رمضان به طور معنذاداری کمتذر از سذایر روزهاسذت. همچنذین 
ها در مرکز استان به طور معناداری بیشتر از سایر شهرهای اسذتان بذوده اسذت. رفتذار  میزان نزاع

شذود تذا توجذه  های ایشذان در خذانواده اسذت. پیشذنهاد می موختهافراد در جامعه انعکاسی از آ
بیشتری به گسترش اخالق در خانواده شود تا همان طور که بررسی های این تحقیق نشان داد از 

 ها جلوگیری شود. بخش اعظمی از نزاع
 نزاع، پزشکی قانونی، خراسان شمالی، اپیدمیولوژی کلید واژگان:

تهران11درمنطقهعللوبسترهایوقوعسرقت

2سینااحمدی،7سیدفهیمایراندوست
 

مقدمه
شذود و  سرقت از جرایم مهم و پرشمار اجتماع انسانی است که در بیشذتر جوامذع دیذده می

های روزمره اجتماعی افراد در ارتباط است. سرقت در فضاهای شذهری بذه  الگوی آن با فعالیت
است که عوامل زیادی در وقوع و گسترش آن دخیذل های اساسی  شهرها از نگرانی ویره در کالن

دهد که در خذود کالنشذهرها نیذز، آمذار سذرقت در برخذی از  هستند. نتایج مطالعات نشان می
تهران به عنوان یکی از منذاطق دارای بافذت  15 مناطق نسبت به مناطق دیگر باالتر است. منطقه

 دن میذذزان سذذرقت در آنفرسذذوده فذذراوان اسذذت کذذه نتذذایج مطالعذذات حذذاکی از بذذاالبو
 است.
 

                                                                                                               

 مسؤول  . دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. نویسنده 1
fahim.irandost@gmail.com    

 اعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات رفاه اجتم. 2
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روش
گیری سذرقت در  در مطالعه حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی و تبیین بسترها و علل شکل

ی ی نیمه ساختمند جهت انجام عملیات میدانی و نظریهتهران پرداختیم. از مصاحبه 15منطقه 
و معیذار پایذان فرآینذد  صذورت نظذری گیری به ها استفاده شذد. نمونذهای برای تحلیل دادهزمینه
 گیری، اشباع نظری بود. نمونه
هایافته

نفذر از سذاکنین منطقذه نشذان داد دو مقولذه عمذده عوامذل  24نتایج حاصله از مصاحبه با 
رنگ نیروی انتظذامی،  اجتماعی شامل مهاجرپییر بودن منطقه، تراکم جمعیتی باال، حضور کم

های  ود روشنایی و نور مناسب در خیابان، کوچهفقر، و عوامل محیطی ذ فیزیکی شامل عدم وج
خواب، و کمبود دسترسی به وسذایل  عرض، وجود شمار زیادی افراد معتاد و کارتن باریک و کم

 ترین علل وقوع سرقت در این منطقه هستند. ونقل عمومی مهم حمل
گیرینتیجه

هایی  خذاذ سیاسذتبا توجه به برجستگی دو مقوله عوامل اجتماعی و محیطی ذ فیزیکذی، ات
ریزی و اقذدامات اجتمذاعی مناسذب و  در راستای این دو مقوله حائز اهمیت است. باید برنامذه

 پیشگیرانه در زمینه علل سرقت میکور انجام گیرد. 
 های اجتماعی، سرقت، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی آسیب کلید واژگان:

 ریاتجرمشناسیهایپیشگیریازجرمبراساسنظبندیاستراتژیطبقه

 7ساجدهعالمه
دمهمق

های عملذی پیشذگیری از  های اجتماعی در جامعه نیازمند اسذتراتری کاهش جرایم و آسیب 
های پیشذگیری از جذرم وجذود  هایی با عنوان نظریه شناسی، نظریه جرم است. اما در ادبیات جرم

های پیشذگیری از  سذتراتریهذایی بذرای ا تواننذد داللت شناسی می های جرم ندارد. اگر چه نظریه
های پیشگیری  کننده جرم به نحوی استراتری های تبیین جرم داشته باشند. به عبارت دیگر، تئوری

                                                                                                               

  allameh.sajedeh@yahoo.com     شناسی  دانشگاه تهران دانشجوی دکتری جامعه.   1
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 های عملذی پیشذگیری کنند. مسئله پروهش حاضر، استخراج استراتری از جرم را نیز پیشنهاد می
 شناسی است.  از جرم از نظریات جرم

روش
های مهذم پیشذگیری از  ای، درصدد اسذت براسذاس مذدل ابخانهاین مقاله با اتخاذ روش کت 

هذای  بنذدی از اسذتراتری انذد، یذک طبقه شناسی نشات گرفته جرم که از رویکردهای نظری جرم
   پیشگیری از جرم ارائه کند.

هایافته
اسذت.  مدِل پیشگیری کیفری و مدِل پیشگیری غیذر کیفذریدو مدل مهم پیشگیری از جرم، 

های کالسیک جرم همسو اسذت. در اینجذا، پیشذگیری از  با نظریهز جرم کیفری مدل پیشگیری ا
جرم بیشتر بر ارعاب و تهدیذد از طریذق تشذدید مجذازات هذای کیفذری متمرکذز اسذت. مذدل 

گذردد. پیشذگیری  پیشگیری از جرم غیر کیفری، خود به پیشگیری وضعی و اجتماعی تقسذیم می
های روزمذره و  ب عقالنی، فضای قابل دفاع، فعالیتانتخا وضعی متشکل از چهار نظریه تئوری

هدف آن عبارت از اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه طراحی محی  است. 
سذازمانی  پیشذگیری اجتمذاعی نیذز ریشذه در نظریذات بی نسبت به سذود حاصذل از آن اسذت.

مذاعی، پیونذد افتراقذی و تضذاد اجتماعی، فشار، محرومیت نسبی، انحراف فرهنگی، کنترل اجت
این نوع پیشگیری به عوامل بروز جرم از قبیل اقتصادی، فرهنگذی و اجتمذاعی توجذه دارد و دارد. 

های پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حیف و خنثی کردن علل و  شامل آن دسته از استراتری
 باشند.  عوامل موثر در جرم می

گیرینتیجه
های  ها مختلف در این مقاله، با محور قرار دادن انذواع مذدل ده از استراتریبندی ارائه ش طبقه

های  پیشگیری از جرم، میان طیف گونذاگونی از رویکردهذای نظذری جذرم شناسذی و اسذتراتری
تواند با روشذن سذاختن  کند که خود می های معناداری برقرار می عملی پیشگیری از جرم داللت

 های خالقانذه بیشذتری منجذر  گیری از جذرم بذه ارائذه اسذتراتریهای پیشذ های نظری مذدل بنیان
 گردد.

های پیشگیری از جرم، مدل پیشگیری کیفری، مذدل  های جرم شناسی، مدل نظریه کلیدواژگان:
 های پیشگیری از جرم.  پیشگیری غیر کیفری، استراتری
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یمطالعهجامعهشناختینزاعدرشهرستانکوهدشتباروشنظریهیزمینها

9مژگانامیدی،2محمدرضاپویافر،1مسعودگلچین
 
مقدمه

پدیده نزاع و درگیری در جامعه،از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اخذتالل در روابذ  
کنده از کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امذر بذا زمینذه  اجتماعی، فضایی آ

ی بعذدی، جامعذه را از نظذر مذادی و معنذوی متضذرر مذی سازی برای ایجذاد نذزاع و تذنش هذا
سازد.پروهش حاضر در پی مطالعه جامعه شناختی نذزاع انجذام گرفت.هذدف ایذن مطالعذه بذه 

 دست آوردن شناخت بیشتر و عمیق تر نسبت به پدیده نزاع در شهرستان کوهدشت می باشد
روش

بذرای فهذم و درک ایذن مسذئله از  به دلیل ناپیدا بودن چرایی و چگونگی انجام این نذزاع هذا،
رویکرد کیفی و  روش نظریه زمینه ای استفاده شده است.روش نمونه گیری در این تحقیق نمونذه 

فرد درگیر نزاع سذاکن شهرسذتان کوهدشذت 13گیری هدفمند بود.تعداد نمونه های این تحقیق، 
 13ام شذده، تعذداد بودند.بر اساس تحلیل داده های کیفی حاصل از محتوای مصاحبه های انج

 مقوله از مصاحبه با نزاع کنندگان بدست آمد
یافتهها

دسذت  مقولذه از مصذاحبه بذا نذزاع کننذده هذا به 13های این پروهش به این شکل بود،  یافته 
شذد ایذن اسذت کذه در میذان  تر بر آن تأکید می آمد.عمده مفهوم مقوالتی که در این تحقیق بیش

به رفتارهاي خشن نگرش هاي مثبتی وجذود دارد و کسذانی  طوایف شهرستان کوهدشت  نسبت
را که بیشتر پرخاشگر و خشن هستندتحسین میکنند. همچنین عذدم مذدیریت صذحیح و حتذی 
رسیدگی نکردن مسئولین به منطقه میکور، منجر بذه بیکذار شذدن تعذداد زیذادی از قشذر جذوان 

 شهرستان مورد مطالعه شدند
گیرینتیجه

شدن خشونت، محرومیت وفقر و بافت عشذایری، منجذر بذه همذه گیذر فرآیندهای مشروع  
شدن نزاع درشهرستان مورد مطالعه شده است.لیا می توان گفت که این پدیده دربستری از یذک 

                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه خوارزمی   . 1

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه علوم انتظامی امین . 2
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عمومیت و مشذروع خصوصیات اجتماعی به مثابه ی یک راه حل می باشد.به عبارتی نزاع نتیجه 
در سذطح  عضی مشخصذه هذای زنذدگی عشذایریشدن خشونت در بستری از فقر و بیکاری و ب

 جامعه می باشد.
 فقر، سالح گرم، جرم، نزاع جمعی، نزاع فردی کلید واژگان:

بررسیوضعیتسرقتازمنازلدراستانآذربایجانشرقی

2،معصومهصادقیانور7محمدمیرزاخانی


مقدمه
مانذه و جذرایم علیذه سرقت از منازل،از قدیمی ترین،شدیدترین و شایع ترین رفتارهذای مجر

اموال و مالکیت به شمار می رود که،عالوه از تجاوز بذه عنف،باعذث کذاهش احسذاس امنیذت 
ساالنه بخش زیذادی از مراجعذات کالنتذری هذا و دادگسذتری اجتماعی در جامعه نیز می شود.

آذربایجان شرقی به شکایت از این موضوع اختصاص داشته و جمعیت زیادی از زندانیان اسذتان 
ا هم سرقت از منازل تشذکیل مذی دهد.بنابراین،سذرقت از منذازل،جزء جذرایم و آسذیب هذای ر

اجتماعی اولویت دار این استان بوده و مطالعه و یافتن راهکارهای علمذی کذاهش آن،از اهمیذت 
بر همذین اسذاس،هدف مقالذه،تحلیل وضذعیت سذرقت از منذازل اساسی برخوردار می باشذد.

بود.در همین راسذتا،مقاله حاضذر بذه دنبذال پاسذخ دو  1335-1337آذربایجان شرقی در سال 
،روند سرقت از منازل در آذربایجان شرقی به 1337-1335طی سال -1سوال اساسی می باشد:
شهرستان های آذربایجان شرقی از نظر وقوع سرقت از منازل،چگونه -2چه صورت بوده است ؟

 گروه بندی می شوند؟
 روش

ل ثانویذه داده هذای سذرقت از منذازل در سذالنامه هذای آمذاری روش مقاله،مبتنی بذر تحلیذ
مذی  1335 -1337زمذانی آذربایجان شرقی است.جامعه هدف،شهرستان های اسذتان در بذازه 

                                                                                                               

 نویسنده مسئول،کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی، پروهشکده توسعه و برنامه ریزی.  1
mirzakhani48@yahoo.com 

 کارشناسی پروهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.  2
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باشد.جهت تحلیل داده ها،از شاخ  های تعداد،میزان و رشد استفاده گردیذد.میزان سذرقت از 
به صذورت نقطذه ای بذرای شهرسذتان نفر جمعیت و رشد سرقت از منازل  17777منازل در هر

،وارد و خروجذی آنهذا در جذداول و نمودارهذا Excelهای استان محاسبه شده است.داده هذا در 
 نمایش داده شده است.

هایافته
 1331فقذره ،سذال  1377تعداد  1337بر اساس داده های ساالنه،در آذربایجان شرقی،سال 

 1334فقره،سذال  2232تعذداد  1333سذال فقره، 2257تعذداد  1332فقره،سال  1131تعداد 
فقذره سذرقت از منذازل،رخ داده اسذت.بر اسذاس  1151تعذداد  1335فقره و سال  2161تعداد 

و کمتذرین  1332نفر،بیشترین میزان سذرقت از منذازل در سذال  17777جمعیت استان،در هر 
رونذد نزولذی مذی سذرقت از منذازل در اسذتان دارای  وبه وقوع پیوسذته  1335میزان نیز در سال 

،بیشترین میزان سذرقت از 1310نتایج حاصل از تحلیل سرقت از منازل نشان داد که،سال باشد.
منذذازل در شهرسذذتان تبریذذز و کمتذذرین آن در شهرسذذتان بسذذتان آبذذاد بذذه وقذذوع پیوسذذته 

بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرسذتان جلفذا و کمتذرین آن در 1311است؛همچنین،سال 
بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرسذتان تبریذز و کمتذرین آن در 1311یبر،سال شهرستان کل

بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرستان میانه و کمترین آن در  1313سال  شهرستان هریا،
بیشذترین میذزان سذرقت از منذازل در شهرسذتان تبریذز و 1314شهرستان هریا و ورزقان،سال 

بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرستان تبریذز و 1311قان،سال کمترین آن در شهرستان ورز
کمترین آن در شهرستان ورزقان رخ داده است.نتایج تجزیه کالستر و دندروگرام سرقت از منذازل 

،نشان داد که،شهرستان های استان از نظر وقوع سرقت از منذازل،در سذه 1311-1310طی سال
وه اول،شهرسذتان هذای تبریز،مراغذه و میانذه قذرار دارنذد و در گرکه،گروه متفاوت قرار می گیرند 

دارای بیشترین میزان وقوع سرقت از منازل می باشند.در گروه دوم،شهرستان هذای مرنذد،بناب و 
جلفا قرار می گیرند که،میزان وقوع سرقت از منازل در آنها در حد متوسذ  اسذت و سذرانجام در 

به آن تعلق دارند،میزان وقوع سرقت از منازل در آنهذا  گروه سوم،که اکثریت شهرستان های استان
کم بوده و شذامل شهرسذتان هذای اسکو،اهر،شبستر،سراب،ملکان،آذرشهر،بسذتان آباد،عجذب 

 شیر،هریا،هشترود،ورزقان،کلیبر و چارواویماق هستند.
گیرینتیجه

کمتر توسعه یافته  یافته ها نشان داد که،سرقت از منازل در مناطق توسعه یافته،بیشتر از مناطق
های پیشین در یک راستاست؛چرا که در مطالعات قبلی نیذز کذه  می باشد.نتایج این مقاله،با یافته

نقش بیکاری،مهاجرت،شهرنشینی،فقر،تراکم جمعیت،صنعتی شدن را در وقوع سرقت از منازل 
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ها،بذا نظریذات انذد.همچنین،این یافتذه  اند،به نتذایج مشذابهی دسذت یافته مورد مطالعه قرار داده
جمعیت شناختی پارک و برگا،بذوم -سازمانی اجتماعی و آنومی دورکیم،مرتون،بوم شناختی بی

،همخوانی دارد.با توجه شناسی اجتماعی شاو و مکی،نظریه کانون های جرم خیز شرمن،گارتین
به یافته ها،راهبرد مقاله ایذن اسذت کذه،جهت کذاهش آسذیب اجتمذاعی سذرقت از منازل،بایذد 

اقذذدامات پیشذذگیرانه ای مختلذذف بذذه ایذذن امذذر همذذت گمارند؛بذذه همذذین خاطر،نهادهذذ
 اجتماعی،فرهنگی،انتظامی،امنیتی وقضایی از سوی نهادهای مرتب  ضرورت دارد.

سذذذرقت از منازل،تحلیذذذل تعذذذداد،میزان و رشد،آسذذذیب اجتمذذذاعی و  کلیدددد واژگدددان:
 های آذربایجان شرقی شهرستان،اقتصادی

آموزش  شناسیوپژوهشجرمالزاماتکارآمدی 

7علیحسیننجفیابرندآبادی


ای از علذوم اجتمذاعی ذ علذوم انسذانی، بذه عبذارت دیگذر،  شناسی، به یک عبارت شاخه جرم  . 1
ای از علوم جنایی تجربی )در برابر علوم جنایی حقذوقی ذ حقذوق کیفذری( و سذرانجام بذه  شعبه

زیرا، مانند پزشکی، هذم جنبذۀ نظذری  شود؛ محسوب می "علوم مرکب"تعبیِر شاید جدیدتر جزء 
شناسی، علم مطالعذۀ علذل و عوامذل فذردی، محیطذی و وضذعی  دارد و هم جنبۀ کاربردی. جرم

های اجتمذاعی، بذه دنبذال حذل معمذای بزهکذاری  مداِر( جرم به عنوان یکی از آسیب )موقعیت
جذاوز جنسذی، فروشذی، اخذتالس، رشذا و ارتشذا، قتذل، ت ، تن )مانند ولگردی، اعتیذاد، تکذدی

ها( و اشذخاص  شکنجه، بازداشت غیرقذانونی( و چرایذِی مجرمیذت اشذخاص حقیقذی )انسذان
شناسذی از گذیر  های دولتذی و خصوصذی( اسذت. جرم ها، مؤسسذات و شذرکت حقوقی )بنگاه

ای در واقع به دنبال ارائۀ راهکذار مناسذب بذرای پیشذگیری از  هاِی میان رشته مطالعات و پروهش
شناسذانۀ قذوانین و مقذررات و  ز تکرار جرم و نیز ارزیذابی و سذفا اصذالح جرمجرم، پیشگیری ا

سذان، آمذوزش و  های پلیسذی ذ قضذایی اسذت. بدین نهادهای حقوق و عدالت کیفذری و رویذه

                                                                                                               

 شناسی. استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی . دکترای دولتی در حقوق کیفری و جرم1
ahnaus@yahoo.com 



 های اجتماعی ایران ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  281

های مرتب  مانند جامعه شناسی جنایی، جامعه شناسذی انحرافذات،  شناسی و رشته پروهش جرم
 در دو حوزۀ نظری و عملی همواره ضروری است. شناسی  دیده روانشناسی جنایی و بزه

شناسی دانشگاه  شناسی در ایران، برخالف بعضی کشورها مانند کانادا )مؤسسۀ جرم جرم  .2
های حقذوق، در  شناسی دانشذگاه لذوَون(، عمذدتًا در دانشذکده مونترآل( و بلریک )مدرسۀ جرم

کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشذد و های  قالب چند واحد درسِی الزامی و یا اختیاری در دوره
شناسی، آن هم با هدف آشنا کردن ذهِن قضات، وکیالن و مشذاوران  دکتری حقوق کیفری و جرم

شود. در کشورهایی کذه  های انسانی ذ اجتماعِی جرم و کیفر آموزش داده می حقوقی آینده با جنبه
بینی و ایجاد شذده اسذت،  پیششناسی به عنوان یک رشتۀ مطالعاتی و گروه مستقل آموزشی  جرم

شناختی از حمایت مالِی مناسب برخذوردار اسذت و از سذوی دیگذر،  از یک سو، مطالعات جرم
شناسان )اعم از استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی( را بذا  نتایج تعلیمات و تحقیقات جرم

هذای  ها و آموزه تذهسذان، یاف سذازد. بدین اقبال نهادهاِی مخاطب از جملذه قانونگذیار مواجذه می
شناسی برای حل معمای بزهکاری با استقبال نهادهذای عذدالت کیفذری در مفهذوم موسذع  جرم

شود و همزمان سیاست جنایی  رو می )قانونگیار، دادگستری، مؤسسات زندان، پلیا و...( روبه
نذد، بذه ک خارج می "جزمیت"گیاری کیفری، بالینی و پیشگیری در برابر جرم، را از  یعنی سیاست

بخشذد و سذازوکارهای کنتذرل اجتمذاعی را بذه مذوازات  سازوکارهاِی آن پویایی و جذان تذازه می
 نماید. های اجتماعی، روزآمد می تحوالت کّمی و کیفِی آسیب

. ناگفته پیدا است که مطالعذات و تحقیقذات در حذوزۀ علذوم انسذانی، بذه ویذره در حذوزۀ 3
عملِی نهادهای رسمِی اجتماعی، از جملذه عذدالت  های مرتب ، به حمایت شناسی و رشته جرم

شناسذذی، کیفرشناسذذی،  کیفذذری نیذذاز دارد. پروهشذذگری در حذذوزۀ علذذوم جنذذایی تجربذذی )جرم
شناسِی کیفری، جامعه شناسی حقوق کیفری و...( در کنار امنیت مذالی،  شناسی ذ قربانی دیده بزه

سان، راهکارهای برخاسته از  طلبد.  بدین یرا در پرتو آزاد اندیشِی علمی م "امنیت علمی"به ویره 
چنین تحقیقاتی برای پیشگیری از جرم، بازپروری بزهکاران، اصالح قوانین و نهادهذای عذدالت 

ها، رفتارهذذا و  انگذذاری و کیفرگذذیاری، رویذذه کیفذذری )یعنذذی بذذازبینی فرآینذذد و محتذذوای جرم
ن و مؤسسذات مشذابه( و اصذالح هذا، زنذدا هاِی نهادهایی ماننذد پلذیا، دادسذرا دادگاه سیاست

توانذد بذا ممیذزی، مقاومذت و  هاِی مدیریتی ذ حکمرانِی نهادها و اشذخاص حکمذران نمی رویه
رو شود. در این چهارچوب، دسترسی مطالعاتِی  برخورد سیاسِی مخاطبان و متولیاِن مربوط روبه

ی کیفذری، کنشذگران ها آزاد پروهشگران علوم جنایی به آمار بزهکاری، جمعیت کیفری، پرونده
 نماید. می "محور تجربه"عدالت کیفری، راهکارهای ارائه شده را برای حل مسائل جنایی، 
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شناسی و راهکارگیاری در برابر بزهکذاری  شناسی به منظور علت مطالعات و تحقیقات جرم
یا(، شناسی سرقت خودرو و ارائۀ راهکار به مالکان آن، خودروسازان و پل )به عنوان نمونه علت

افزون بر حمایت بخش عمومی، پشتیبانِی مذالی ذ علمذی بخذش خصوصذِی مذرتب  بذا آسذیب 
طلبد، امری که در کشورهای صنعتی و جوامذع دموکراتیذک  اجتماعی ذ در اینجا جرم ذ را نیز می

 جاری و معمول است.
های مذردم نهذاِد فعذال در حذوزۀ  . به عذالوه، مشذارکت جامعذۀ مذدنی، بذه ویذره سذازمان4

شناسذانه شناسذایی رسذمی  شذناختی و راهکارهذای جرم های اجتماعی در مطالعات جرم سیبآ
هایی را، از سوی حاکمیت و رویکرِد غیرسیاسی ذ غیر امنیتی حاکمان و نهادهذای  چنین سازمان

 "یذاور"های غیردولتی را  که نهادهای حکومتی، سازمان طلبد، چندان حکومتی به بزهکاری را می
های اجتمذاعی  جامعه تلقی کنند، آزادی عمل به آنها دهند. رویکرد علمی به آسیب خود در ادارۀ

ای از سیاست اجتمذاعی را  و اعتماد علمی به پروهشگران، تحول سیاست جنایی به عنوان شاخه
 کند. می« محور واقعیت»نیز 

یل شذناختی و امکذان ادامذۀ تحصذ بینِی ساختار دانشگاهِی مستقل بذرای علذوم جرم . پیش5
مند و اعطاء دانشنامۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در جرم شناسذی،  دانشجویانِ  عالقه

های دولتذی  شناسذی در سذازمان بینِی ردیف استخدامِی مستقل برای دانش آموختگذان جرم پیش
های رفذاه اجتمذاعی ذ بهزیسذتی، پلذیا، دادگسذتری، شذهرداری و  ها، سذازمان همچون زندان

مسکن و شهرسازی و نیز در بخذش خصذوص، بذه ایذن رشذته، دورنمذای شذغلی های  سازمان
 شود. شناسی می منِد ادامۀ تحصیل در جرم دهد و موجب انگیزۀ مضاعِف جوانان عالقه می

های اجتمذاعی نیذز  های آن، به تعبیذر جامعذه شناسذان، آسذیب ای جلوه . بزهکاری که پاره6
هذا و  گیاری اجتمذاعِی حکومت اسذی و سیاسذتتواند محصول شیوۀ حکمرانذِی سی هستند  می

انذد،  ای، همان طور که اغلب جامعه شناسان ماننذد دورکذیم گفته حاکمان نیز باشد. هیچ جامعه
های اجتماعی از جمله جرم نیست، ولی آنچه که جوامع را از یکدیگر متشذخ   عاری از آسیب

ای از مظذاهر آن  اری و افذزایش پذارهکند، گونه و میزان بزهکاری است. باال بودن میزان بزهکذ می
زا ذ آسذیب زا  ای جذرم ای دارای ساختار سیاسی ذ اجتماعِی ناکارآمذد، جامعذه حکایت از جامعه

آگهی نوعی تزلزل قریب الوقوع در نهادهذای سیاسذی و اجتمذاعی ارزیذابی  تواند پیش دارد و می
ناسذایی مسذائل سیاسذی ذ اجتمذاعی بینِی بزهکاری و ش شود. بنابراین، برای مطالعۀ کارآمِد پیش

در حذوزۀ مطالعذات « دموکراسی علمی»های کارآمد، رعایت الزامات  ناشی از آن و ارائۀ راه حل
های اجتمذذاعی،  گیاری جنذذایی نیذذز اصذذلی، محذذوری اسذذت. آسذذیب شناسذذی و سیاسذذت جرم
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ا آن نیز گاه شود و به همین ترتیب، راهکارهای مقابله ب های ناگوار هرجامعه محسوب می واقعیت
 گیاری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد.  به بازنگری اساسی در شیوۀ حکمرانی سیاست

شناسذی و  . در این چهارچوب، مطالعۀ چگونگی و چرایِی موفقیت آموزش و پروهش جرم1
های اجتماعی در کشورهای دیگذر مناسذبت  شناسانه در کاهش آسیب کارآمدی راهکارهای جرم

 156اصذل  5های کیفری، قانون اساسی ایذران در بنذد  کند، به ویره اینکه، افزون بر اقدام پیدا می
تکلیذف »را بذه عنذوان یذک « اقدام مناسب برای پیشذگیری از جذرم و اصذالح مجذرمین»خود، 

برای قوۀ قضاییه تعریف کرده است. مؤسسان )خبرگذان( قذانون اساسذی ایذران بذا ایذن « اساسی
شناسی را به عنوان یک رشته و گذروه  طور غیرمستقیم آموزش و پروهش جرم اقدام، از یک سو به

اند و از سوی دیگر، نهادها و مقامذات مربذوط یعنذی قانونگذیار،  آموزشی مستقل تکلیف نموده
دادگستری، پلیا و نهادهای اجتماعی را مکلف بذه انجذام مطالعذات کّمذی و کیفذی در حذوزۀ 

یعنی توجه به نتایج تحقیقذات و راهکارهذای « جربه محورگیاری جنایی ت سیاست»بزهکاری و 
 اند.  علمی کرده

شناسذی اجتمذاعی، مطالعذات  شناسذی، جامعذه شناسذی انحرافذات، آسیب جرم کلیدواژگان:
 شناختی، سیاست جنایی. جرم
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دارندگیقاچاقموادمخدردربازهابررسینقشمجازات
مجازاتاعدام(تأکیدبربا)

2وحیدالدینجهانیان،1رضاعبدالرحمانی

مقدمه
قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد مختلف خود از انواع مجازات ها بذرای مبذارزه بذا صذور 
مختلف جرائم بهره برده است؛ به طور کلی مجازات های این قانون بذه چهذار دسذته کلذی 

زات های بدنی از جمله اعدام، شالق، سلب مالکیت نظیر ضب  اموال و جزای نقدی و مجا
مجازات های سالب یا محدود کننده آزادی قابل تقسیم بندی است. تحقیق حاضذر تذالش 
کرده تا معین سازد که اعمال این مجازات ها )به ویره مجازات اعدام( بذر قاچاقچیذان مذواد 

گی این جرم در نظام حقوقی ایران داشته است. به تعبیذر دیگذر مخدر چه تأثیری بر بازدارند
مقاله حاضر قصد دارد تاثیرات مجازات اعدام را بر کاهش قاچاق مواد مخدر مورد بررسذی 

 قرار داده، سهم آن را در بازدارندگی این جرم تحلیل نماید.
روش

مذاری تحقیذق تحلیلی از نوع پیمایش است. جامعه ا -روش انجام این تحقیق توصیفی
نخبگان، کارشناسان، قضات، وکال، اساتید دانشگاه، برخی مجرمان، و پلیا های مربذوط 

نفر به  121نفر بود که بر اساس جدول مورگان  111می باشد. حجم نمونه اماری در حدود 
روش نمونه گیری طبقه متناسب انتخاب گردیدند. روش جمذع اوری اطالعذات میذدانی و 

مه محقق ساخته است که برای عمق بخشیدن به نتایج کار در برخی نمونه ابزار آن پرسش نا
 ها مصاحبه نیز صورت گرفته است.

گیریهاونتیجهیافته
حاکی از آن است که به طور کلی مجازات  اعدام کارآمد و تأثیر گیار بوده است. البتذه 

ی که بیشذتر پلذیا هذا و این به معنای موافقت همه نمونه ها با مجازات اعدام نبود، در حال
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برخی قضات قویا معتقد به اجرای مجازات اعدام بودند، به همان اندازه مابقی نمونه هذای 
تحقیق با مجازات اعدام مخالف و به جای آن بر مرتفع کردن مشکالت ساختاری جامعه و 
 فقر و نابرابری اجتماعی نظر داشتند. آنهذا معتقذد بودنذد کذه تعذداد مجذازات هذای اعذدام

قاچاقچیان مواد مخدر )در بعد از انقالب( اگر چه بسیار شایع و زیاد بوده، امذا تذاثیرات آن 
 چندان زیاد نبوده است. 

گیرینتیجه
نتیجه این که تا زمانی که مشکالت ساختاری جامعه بذه ویذره فقذر و تنکدسذتی و نیذز  

بودن عوامل مافیایی  جریان های اعتیادزا در کشورمان مرتفع نگردد و  از سوی دیگر مخفی
 قاچاق مواد مخدر آشکار نشود، مجازات اعدام از بازدارندگی الزم برخوردار نخواهد بود.

 مواد مخدر، مجازات اعدام، بازدارندگی، قاچاق مواد مخدر  کلید واژ گان:

بررسیعواملاجتماعیمؤثربراعتیادافرادمعتادبهموادمخدردر
 ردگانهایترکاعتیادشهرلکمپ

3نژاد،مجتبیشفیعی2،مهنازفرهمند1یزدانکریمیمنجرموئی

مقدمه
های  اعتیاد یکی از چهار بحران جهانی هذزاره سذوم اسذت کذه در ظهذور سذایر آسذیب

گذیارد. امذروزه  اجتماعی نمود عینی دارد و اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جوامذع می
شذود کذه  ، روانشناختی و اجتماعی تعریذف میشناختی اعتیاد به عنوان یک بیماری زیست

 شناسی آن مؤثر هستند.  عوامل متعددی در تعامل با هم در سبب
روش

نفذر از معتذادان حاضذر در 61این پروهش با استفاده از روش پیمایش و با نمونه آماری 
مراکز اقامتی کوتاه مدت)کم ( )تولدی بهتر و فردایی بهتر( صورت گرفتذه اسذت و بذرای 

های انحذراف  هذا و اطالعذات از پرسشذنامه اسذتاندارد اسذتفاده شذد. نظریذه دآوری دادهگر
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اجتماعی مرتون، سازگاری بروس الکساندر، رویکذرد کنتذرل اجتمذاعی تذراویا هرشذی، 
انحراف اجتماعی تری واستر و نظریه اوقات فراغت زیمل در این پروهش مورد استفاده قرار 

 گرفتند. 
هایافته

دهند؛ بیشترین میزان مصرفی مواد مخدر در بین معتادان به  آمده نشان می دست نتایج به
باشذد و بذین متغیرهذای مستقل)سذطح  ترتیب تریاک، هروئین، شیره، شیشه و حشذیش می

یابی نادرسذت، فقذدان تفریحذات سذالم و  تحصیالت، ضعف ارتباطات خانوادگی، دوست
 رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. عدم موفقیت اجتماعی( و اعتیاد به مواد مخدر 

گیرینتیجه
توان گفذت پذایین بذودن سذطح تحصذیالت تذا مقطذع   های پروهش می با توجه به یافته

سوادی در گرایش به اعتیاد نقش دارد چرا که پایین بودن سطح سواد منجذر  دبیرستان و یا بی
، پی نبردن به نیازهای روانی های غیرمنطقی در برخورد با مشکالت به مسائلی از قبیل روش

شود که تمامی این مسائل موجذب  خود، نفییرفتن تغییرات و انعطاف در شرای  مختلف می
یافتن همدرد و همدل،  گردند فرد نوعی احساس تنهایی و کمبود نماید و در نتیجه، در پی می

  عذاطفی به هر شخ  و هر موادی روی آورد همچنین تا زمانی که رواب  انسذانی و روابذ
های عذاطفی در خذانواده بذرآورده نشذوند و  بین اعضا خانواده سست و ضعیف باشد و نیاز

گیران اوقات فراغت بدون برنامه باشد و در انتخاب دوست سالم با نگرش منفذی بذه مذواد 
های اجتماعی مورد تأیید جامعه ناکام شود، میذزان  دقت نشود و فرد در دستیابی به موفقیت

 یابد. رف مواد مخدر افزایش میگرایش به مص
ضعف ارتباطات خذانوادگی، فقذدان تفریحذات سذالم، ناکذامی اجتمذاعی،  :گانواژ کلید

 اعتیاد، لردگان
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شناسانهقوانینرسمیکشورتحلیلمحتوایآسیب
درحوزهپیشگیریازاعتیاد

 1عباسخسروانی
مقدمه

ماعي ایران است که توانسذته سوء مصرف مواد مخدر از جمله بارزترین آسیب هاي اجت
اجتماعي و اقتصادی کشور را تهدید و پویایي هاي انساني را به مخاطره  بنیان های فرهنگي،

اندازد.این موضوع باعث شده تا طی دهه های اخیر قذوانین متعذددی بذه منظذور مبذارزه بذا 
جود در زمینه اعتیاد در کشور تدوین و تصویب گردد.با توجه به ناکارآمدی قوانین رسمی مو

کاهش نرخ اعتیاد در کشور ضرورت تدوین و تصویب قوانین نوین و کارشناسانه به منظور 
ریل گیاری صحیح در مسیر مبارزه بذا اعتیذاد احسذاس مذی شذود.گام اول در تحقذق ایذن 
مهم،جستجوي چرایي ناکارآمدي طرح ها و قوانین رسذمی کشذور در حذوزه پیشذگیری از 

 اعتیاد است.
روش

ین پروهش با روش تحلیل محتوای مقوله ای و با رویکرد آسیب شناختی اجتماعی در ا
برنامذه ملذی پیشذگیري،  قانون و طرح ملی که عبارتند از،برنامه چهارم توسعه، 4به بررسی 

و طرح پیشذگیری  1477برنامه جامع ملی ایران  ،درمان و مبارزه با سوء مصرف موادمخدر
ها:در این تحقیق نشان داده شد کذه اعتیذاد در حذال گسذترش و از اعتیاد،پرداخته ایم.یافته 

روش های نفوذ و مصرف آن در حال تغییر است و هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و 
قوانین موجود امکان اثر بخشی در حوزه پیشگیری را ندارند و لیا توجه و تاکید بیش از پیش 

 رهنگی و اجتماعی امری ضروری است.بر تصویب قوانین پیشگیرانه با رویکرد ف
گیریهاونتیجهیافته

چه قوانین متعددی برای مبارزه با پدیده اعتیاد و پیشگیری از آن تدوین شده اما نیذاز اگر
شناسی دارد که در این پروهش پا از نقد آنها،پیشنهاد می شود در تدوین قذوانین  به آسیب

،نگذاه اجتمذاعی و فرهنگیتن انسذان،رویکرد جدید به مقوله هایی چون:محوریت قرار گرف
 باز اجتماعی شدن توجه گردد. زنجیره ای،
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 آسیب هاي اجتماعي،مجلا شورای اسالمی،اعتیاد،قوانین،پیشگیری کلید واژگان:

هایاجتماعیاقداممشارکتیدربرخوردباآسیب
)موردبررسیاعتیاد(

 9علیسمعیی،2غالمحسینصارمی،7رضاصفریشالی
امروزه برخورد با آسیب های اجتمذاعی بگونذه ای کذه "بهبذودی فذردی و سذرزندگی را 

اش  ایجاد، حفظ و گسترش دهد و از جانذب دیگذر سیسذتمی ایجذاد نمایذد کذه در چرخذه
ها را مهار و رفع کنذد"، امذری غیذرممکن نیسذت. "انجمذن معتذادان  های رشد آسیب زمینه

نسذته اسذت ایذن قابلیذت را ایجذاد نمذوده و در گمنام" از جمله جمعیت هایی است که توا
ساختار"، ضمن شناخت آسیب مورد نظر، آن را رفع نمذوده و سذرمایه  -دیالکتیک "کنشگر 

 اجتماعی منحصر به فرد، خود را گسترش دهند.
به لحاظ اهداف، بررسی حاضر به تحلیل جامعه شذناختی رویکذرد مشذارکتی انجمذن 

اله اعتیاد می پردازد. و در ضمن  این موضوع را نیذز مذدنظر معتادان گمنام در برخورد با مس
اجتمذاعی مذیکور موفذق بذوده و دسذت   دارد که این انجمن تا چه میزان جهت رفع آسذیب

 تواند باشد . آوردشان برای جامعه چه می
به لحاظ روش شناسی، روش تحقیق مورد استفاده در ایذن مطالعذه، از نذوع میذدانی و  

درو بوده و جمعیت آماری آن شامل اعضای "انجمذن معتذادان گمنذام بصورت مصاحبه رو
تا بتوان  نفر انتخاب شده اند. 30نفر عضو  40باشند  که از  جلسه شقایق" خانی آباد نو می

مساله همبستگی اجتماعی را در انجمن فوق مورد ارزیابی قرارداده و نقش آن را در پیشذبرد 
 اهدافشان روشن نمود.

بر پیوستگی و همبستگی قوی اعضای انجمن معتذادان گمنذام بذه مثابذه  در تحقیق فوق
نوعی سرمایه اجتماعی جهت رسیدن به هدف تایید گشته است. تالش و موفقیذت انجمذن 
جهت تداوم پاکی اعضاء به وضوح قابل اثبات می باشذد و اعضذای انجمذن جهذت حفذظ 
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تنیذدگی سذاختار و  ن ایذن درهمساختار و گسترش آن کوشش الزم را مبیول داشته اند، تبیذی
 کنشگر دست آورد اصلی تحقیق فوق می باشد.

کنشگر های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و  اعتیاد، شبکه کلیدواژگان:
 ساختار. –

ایموثربرفراغتانحرافیشناختیعواملزمینهتحلیلجامعه
کیدبراعتیادجوانان(أ)بات

 2،زهراسعادتیچافی1انعلیاصغرفیروزجائی
مقدمه

اوقات فراغت به عنوان یک پدیده و حتی گاهی بعنوان یک مسئله فرهنگی، اجتمذاعی و 
سیاسی موضوع مشترک بین قشرهای مختلف جامعه می باشد. فراغت انحرافی بعنوان بعذد 

نونی منفی اوقات فراغت شامل فعالیت های فراغتی بوده که مغایر با هنجارهای اخالقی و قا
جامعه صورت می گیرد. این جنبه از فراغت پیامدهای شدیدی برای فرد و جامعه به همذراه 

پروهش حاضر به دارد، از جمله این آسیب ها مصرف تفننی مواد مخدر و اعتیاد می باشد. 
ای موثر بر فراغت انحرافی با تاکید بر اعتیذاد جوانذان )مصذرف تفننذی  بررسی عوامل زمینه

 .ن و مواد مخدر( می پردازدسیگار،  قلیا
روش

گیذری  سال شهر بابلسر بوده که به صورت نمونذه 31تا 18جامعه آماری تحقیق جوانان 
آوری اطالعذات  نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید. ابذزار جمذع 400ای  ای چندمرحله خوشه

 پرسشنامه می باشد. 
هایافته

راغت انحرافذی در بذین جوانذان در حذد توصیف یافته ها بیانگر این امر بوده که میزان ف
متوس  بوده است. همچنین بررسی متغیرها نشان می دهد متغیره سذن دارای رابطذه معنذی 
داری با اعتیاد جوانان مذی باشذد. مطذابق نتذایج افذراد در سذنین پذایین تذر بیشذتر مرتکذب 
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سذطح  های فراغتی انحرافی بویره مصرف مواد مخذدر مذی شذوند و اعتیادشذان در فعالیت
باالتری می باشد. همچنین رابطه سایر متغیرهای زمینه ای چون تحصیالت فذرد، وضذعیت 
تأهل، وضعیت اشتغال، تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادی با فراغذت انحرافذی معنذی 

 دار نمی باشد.
گیرینتیجه

ی نتایج تحقیق نشان می دهد که ویرگی های زمینه ای افراد تأثیر چندانی بر مصرف تفنن
مواد در زمان فراغتشان ندارد، این در حالیست که این نتیجه می تواند بیانگر این امذر باشذد 
که عوامل دیگری در این امر موثر می باشد که خارج از محدوده ایذن پذروهش بذوده و مذی 

این نتایج نشان می دهد توان در طرح های تحقیقاتی دیگر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین 
گونذه  د فراتر از ویرگی های زمینه ای بود و ممکذن اسذت هذر فذردی بذا هذرکه مصرف موا

 های زمینه ای مرتکب مصرف مواد مخدر و اعتیاد در زمان فراغت شان گردد. ویرگی
 فراغت انحرافی،اعتیاد،مصرف تفننی، جوانان. کلید واژگان:

بررسیجامعهشناختیاعتیاددرشهرلردگان

 3نژاد،مجتبیشفیعی2ازفرهمند،مهن1یزدانکریمیمنجرموئی
مقدمه

های  اعتیاد یکی از چهار بحران جهانی هذزاره سذوم اسذت کذه در ظهذور سذایر آسذیب
گذیارد. امذروزه  اجتماعی نمود عینی دارد و اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جوامذع می

شذود کذه  شناختی، روانشناختی و اجتماعی تعریف مذی اعتیاد به عنوان یک بیماری زیست
 شناسی آن مؤثر هستند. عوامل متعددی در تعامل با هم در سبب

روش
نفر از معتذادان حاضذر در  67این پروهش با استفاده از روش پیمایش و با نمونه آماری 
هذا و اطالعذات از پرسشذنامه  مراکز ترک اعتیاد صورت گرفته اسذت و بذرای گذردآوری داده

                                                                                                               

  Yazdan484@yahoo.com شناسی، دانشگاه یزد کارشناس ارشد جامعه .1
 شناس، دانشگاه یزد دکتر جامعه .2

   شناسی، دانشگاه یزد کارشناس ارشد جامعه 3.

mailto:Yazdan484@yahoo.com


 های اجتماعی ایران ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  290

های انحراف اجتماعی مرتذون، سذازگاری بذروس  ظریهاستاندارد استفاده شد. همچنین از ن
الکساندر، کنترل اجتماعی تراویا هرشی، انحراف اجتماعی تری واسذتر و نظریذه اوقذات 

 فراغت زیمل به عنوان مبانی نظری استفاده شد. 
هایافته

دهند؛ بیشترین میزان مصرفی مواد مخدر در بین معتادان به  آمده نشان می دست نتایج به
باشد و بین متغیرهای مستقل و اعتیاد بذه  یب تریاک، شیره، هروئین، شیشه و حشیش میترت

 مواد مخدر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 
گیرینتیجه

سذوادی  توان گفت پایین بودن سطح تحصیالت و یا بی  های پروهش می با توجه به یافته
سذطح سذواد منجذر بذه مسذائلی از قبیذل  در گرایش به اعتیاد نقش دارد چرا که پایین بذودن

های غیرمنطقی در برخورد بذا مشذکالت و نفذییرفتن تغییذرات و انعطذاف در شذرای   روش
گردنذد فذرد نذوعی احسذاس کمبذود نمایذد و در  شود که این مسائل موجب می مختلف می

ی یافتن همدرد و همدل، به هر شخ  و هر موادی روی آورد همچنین تا زمان نتیجه، در پی
که رواب  انسانی و رواب  عاطفی بین اعضا خانواده سست و ضعیف باشد و خالء عذاطفی 

های عاطفی در خانواده برآورده نشوند و نحوه گیران اوقات فراغت  وجود داشته باشد و نیاز
مناسب نباشد و بدون برنامه باشد و در انتخاب دوست سالم که نگرش منفی به مواد داشته 

های اجتماعی مذورد تأییذد جامعذه  و همچنین فرد در دستیابی به موفقیتباشد، دقت نشود 
 یابد. ناکام شود، میزان گرایش به مصرف مواد مخدر افزایش می

اعتیذذاد، ضذذعف ارتباطذذات خذذانوادگی، فقذذدان تفریحذذات سذذالم، ناکذذامی  کلیددد واژگددان:
 اجتماعی، لردگان
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دانشجویانبررسیعواملاجتماعیموثربرمصرفقلیاندرمیان
 ازدیدگاهنظریهفشارعمومی

 3؛شیواپورقاضی2؛آفاقرستمیان1علیرحمانیفیروزجایی
مقدمه

مصرف مواد دخانی از جمله سیگار، قلیان، پی  و ... تعذداد زیذادی از مذردم را تحذت 
های اجتماعی و تبدیل شدن  تأثیر قرار داده و به طور روزافزونی در حال تعامل با سایر آسیب

ه تهدیدی شالوده شکن است. امروزه استعمال دخانیات بعنوان یک معضل مهم بهداشتی ب
و فراگیر در اقشار مختلف و از جمله در دانشجویان مطرح میباشد. جوانی از مراحل مهذم، 
سرنوشت ساز و حساس زندگی انسان است. دوره جوانی زمانی است که با ضذعیف شذدن 

هذای مختلفذی از همسذاالن، فشذارهای اجتمذاعی  گروهنظارت والدین و گسترش رواب  با 
ای عاطفی ناشی از گسذیختگی خذانواده و تغییذرات  شود. بسیاری از آنها با ضربه ایجاد می

بیننذد.  چهذارچوب نظذری تحقیذق،  مکرر در ساختار خانواده، خودشان را تحت فشذار می
گنیو به سه نوع  اصلی فشار اشاره شده است نظریه فشار عمومی اگنیو بوده است. در نظریه آ

( رواب  منفی ای که فرد را از رسیدن به یک هذدف 1که هر یک متفاوت از دیگری هستند. )
( رواب  منفی ای که انگیزه با ارزش را که متعلذق بذه شذخ  اسذت 2با ارزش باز میدارد )

را بذی خفه میکند و یا شخ  را تهدید به از بین بردن آن )انگیزه با ارزش( میکنند. شخ  
 کنند. ( رواب  منفی ای که انگیزه ناخوشایندی را بر فرد تحمیل می3و ) انگیزه میکند.

روش
تحقیق حاضر با هدف بررسی گرایش  دانشجویان نسبت به مصرف قلیان انجام گرفتذه اسذت. 

آوری اطالعذات پرسشذنامه بذوده اسذت. جمعیذت تحقیذق،  روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمذع
 151دختذر و  373نفذر ) 461باشد. در مجمذوع  دانشجویان دانشگاه مازندران می کلیه متشکل از

 ای متناسب انتخاب شدند.  گیری تصادفی طبقه پسر( از این دانشجویان به روش نمونه
هایافته

ها حاکی از آن است که بین دختران و پسذران از لحذاظ گذرایش بذه مصذرف قلیذان  یافته
 سران نسبت به دختران گرایش بیشتری به مصرف قلیان دارند.تفاوت معناداری وجود دارد. پ

                                                                                                               

 کتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد بابلد . 1
 afagh.rostamian@yahoo.comدانشجوی دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد بابل  .2

 نور دانشگاه پیام دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ، 3.



 های اجتماعی ایران ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  291

گیرینتیجه
نتایج تحقیق، فرضیات مبتنی بر اینکه حضور محرک منفی و خشم بر فشار مؤثر اسذت 

 را تأیید نموده است.
 گرایش، نظریه فشار عمومی اگنیو، دانشجویان، حضور محرک منفی :ناگواژ کلید

روانۀفروشندگانموادمخدرهایکجبرساختاجتماعیمهاجرت
 شهرستانکوهدشت

3؛سیدحسینسراجزاده2؛حدیثمینایی1محمدرضاپویافر

 مقدمه
آنچه عالوه بر تبیین عوامل موثر بر آسیبها و انحرافذات اجتمذاعی اهمیذت جذدی دارد، 
بررسی این موضوعات از رویکردی همدالنه و تفسیری برای رسیدن به فهمی عمیذق تذر از 

ع است. بدون داشتن چنین فهمی از واقعیت هایی همچون مسایل اجتماعی، به ویره موضو
جرایمی مثل خرید و فروش مواد مخدر که با مسایل دیگری نیز در هم تنیده اسذت، تذالش 
برای تبیین این پدیده ها کامل نخواهد بود. مقالذه حاضذر در پذی بررسذی نذوع جدیذدی از 

هایی بذه تهذران بذرای انجذام کارهذای  ت؛ مهاجرتها در شهرستان کوهدشت اس مهاجرت
مجرمانه از جمله فروش مواد مخدر. به دلیل ناپیذدا بذودن چرایذی و چگذونگی انجذام ایذن 

ای  ها، الزم بود برای فهم و درک این مسئله از رویکرد کیفی و روش نظریذه زمینذه مهاجرت
میدان تحقیق و رسیدن به یذک ای رجوع به  استفاده شود. دلیل استفاده از روش نظریه زمینه

گیری این نوع از  وسیله بتوان شرای  شکل نگاه امیک و درونی از مسئله موردنظر بود تا بدین
مهاجرت و همچنین  فرایندها و روندهای تأثیرگیار بر تداوم آن و نیز پیامدهای ناشی از این 

 پدیده را بررسی کرده و به فهم نسبتًا جامعی از مسئله رسید. 

                                                                                                               

 mrpouyafar@gmail.comدکتر جامعه شناس، دانشگاه خوارزمی  .1
 رزمیکارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه خوا .2
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه خوارزمی .3



 

شور
نفر مصاحبه شد.  36گیری هدفمند بود و جمعا با  گیری در این تحقیق نمونه روش نمونه

ها و اهذالی، فروشذندگان مذواد مخذدر، نیذروی انتظذامی  شوندگان شامل؛ خانواده مصاحبه
 شهرستان کوهدشت و شهر تهران بودند. 

گیریهاونتیجهیافته
ها و اهذالی،  قوله از مصاحبه با خانوادهم 12های این پروهش به این شکل بود که،  یافته

مقوله از مصاحبه با نیروی انتظامی به دست آمذد.  13مقوله از مصاحبه با فروشندگان و  14
کید می هذا مشذترک  شد و در بذین تمذام گروه عمده مقوالتی که در این تحقیق بیشتر بر آن تأ

 قر و نداری بود.بودند مقوله  فشار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و مقوله ف
 بیکاری  -فقر  -فشار ساختاری  -مجازات  -جرم  -کجروی -مهاجرت :ناگکلیدواژ

بررسیعللگرایشبهاعتیادوموادمخدردربینزندانیانشهرستانگنبد
1921کاووسدرسال

2،امیدصارمی7الهامیراحمدیرحمت

مقدمه
تحقیذق  ای مذورد توجذه اسذت. نحو قابل مالحظهاثرات اعتیاد بر نیروی انسانی هر جامعه ای به 

تذا بررسذی نمایذد  حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش به اعتیذاد در میذان زنذدانیان میفذردازد
 معاشرت با افذراد معتذاد تذا احساس افسردگی، نگرش میهبی، عواملی چون سهولت دستیابی،

ه بررسذی علذل گذرایش بذه اعتیذاد و هدف مطالع .چه میزان در گرایش اعتیاد زندانیان موثر است
مواد مخدر در بین زندانیان شهرستان گنبد می باشد. بدین معنا کذه عذواملی، همچذون سذهولت 
دستیابی، نگرش میهبی، احساس افسردگی، معاشرت با افراد معتاد و خذانواده گسسذته  تذا چذه 

عنوان  یك بیمذاري اجتمذاعي میزان در گرایش به اعتیاد زندانیان موثر است در این تحقیق اعتیاد ب

                                                                                                               

 ( . مسئول نویسنده) yahoo.com@161Amirahmadiآزادشهر،گلستان  واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناس، جامعه دکتر. 1
 آزادشهر،گلستان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، دانشجوی دکتری جامعه. 2
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است که عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني که به علل گرایش توجه نشود، درمان جسذمي 
 گردد.  و رواني براي مدت کوتاهي نتیجه خواهد داد و معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر مي

روش
معتذاد  روش تحقیق در این پروهش، پیمایشی و جامعه آماری پذروهش کلیذه زنذدانیان

نفر بوده و برای تعیین حجم  437حاضر در زندان مرکزی گنبد بوده، که تعداد کل آنها برابر 
نمونذه بذرآورد  117تعداد  33/7نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و با ضریب اطمینان 

 شده است.
عذه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مذورد مطال های مورد مطالعه بر اساس و نمونه 

 قرار گرفتند.
گیرینتیجههاویافته

دهد که بذین سذهولت دسترسذي بذه  های جمع آوری شده نشان می نتایج حاصل از داده
و همچنذین بذین محّلذه  مواد مخدر و اختالف خانوادگي )پدر و مادر( با گرایش بذه اعتیذاد

بذا افذراد  مسکوني با معتاد شدن رابطه معناداری وجود داردو بین نگرش میهبی، معاشذرت
 معتاد و افسردگی با گرایش به اعتیاد زندانیان  رابطة معناداري وجود ندارد . 

 اعتیاد، زندانیان، شهرستان گنبد گرایش اعتیاد، مواد مخدر، ژگان:کلیدوا
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ثیرگذاریرسانهدرپیشگیریازگرایشبهسوءمصرفمواددرأتحلیلت
 ینوجوانانبراساسمدلماتریسارزیابیدین

 
5سیامکجعفرزاده،4مصطفیسلیمانیاصل،3علیابراهیمی،2فاطمهکیوانی،1رضادهقانی

 
مقدمه

های عصر حاضذر، نذه نفذی و طذرد، کذه منطق نظری و عملی عقال در مواجهه با رسانه
هذا گیری آنها در راستای تأمین غایات مطلوب بوده است. رسذانهبیشتر بر استخدام و به کار

گیار بوده وآنها را با روز، به عنوان ابزاری فراگیر قادرند بر جریانهای مختلف اثردر دنیای ام
سازی وهمگرایی انسانی واسالمی سنجیده وتحلیل کنند. در شرای  کنذونی، شاخ  انسان

زدگی وبا ارائۀ اطالعات صذحیح ودقیذق در زمینذۀ سذوء توانند با پرهیز از شعارها میرسانه
سازی در مقابل این فاجعه، توجذه بذه دادن مستقیم مردم در توانمندمصرف مواد، مشارکت 

جوانان ونیز بررسی وشناسایی عملکرد و دستگاههای مسئول نقش مهمی را در ایذن حذوزه 
 تجلی بخشند.

روش
 SWOTای بر اساس ماتریا ارزیذابی و مذدل تحلیلذیدر این مقال، راهبردهای رسانه

و  Tو تهدیذذدات Wو ضذذعف Sقیذذق نقذذاط قذذوت اسذذتفاده شذذده ودر جذذواب سذذئواالت تح
است. که در رسانه در پیشگیری از سوء مصرف مواد، شناسایی ومعرفی گردیده Oفرصتهای

وتدوین راهبردها چهار دسذته راهبذرد  SWOTاین راستا با بررسی ماتریا و تدوین راهبرد
ذذذ 4وکنایذهتمثیذل  -3ذذذ الگذو آفرینذی دینذی1ذذ گفتمان 1 ارائه می شود در چهار مبحث

 است.ذذ مسجد مجازی حالجی گردیده 1 سرگرمی وتفریح
گیریهاونتیجهیافته

-می توان بیش از سی راهبرد رسانه برای ایمن  SWOTطبق ماتریا ارائه شده در مدل

اهبردهذای A-سازی و پیشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد در چهار دسته ارائه نمذود )
                                                                                                               

 Dr.rd.iran@chmail.irه فرهنگیان پردیا شهید رجایی ارومیه، دکترای تخصصی فقه و حقوق اسالمی، دانشگا . 1
 فوق لیسانا الهیات، آموزش و پرورش شهرستان خوی . 2
 فوق لیسانا علوم قرآن و حدیث، آموزش و پرورش شهرستان خوی . 3
 شهید رجایی ارومیهدکتری تخصصی الهیات، دانشگاه فرهنگیان پردیا  . 4
 دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق، دانشگاه اورمیه.  5

mailto:Dr.rd.iran@chmail.ir
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راهبردهای ST ،-Dراهبردهای رقابتی-WO  Cهای محافظهراهبردB SO-تهاجمی رسانه
( و بر مبنای راهبردهای فوق، راهکارهایی نیذز در چهذار زمینذه گذزینش شذده WTتدافعی
راهکارهذای اجرایذی نمذودن   B-راهکارهای اجرایی نمودن راهبردهای تهاجمیA-است)

راهکارهذای D-ابتی راهکارهای اجرایی نمودن راهبردهای رق C-راهبردهای محافظه کارانه
اجرایی نمودن راهبردهای تدافعی( تا بتوانیم بر اساس این راهبردهذا و راهکارهذا رسذانه ای 

 همیار و تاثیرگیار برنامه ریزی نماییم. 
 رسانه، راهبردها، راهکارها، پیشگیری، سوء مصرف مواد.  کلید واژگان:

اعتیاددرمراکزآموزشی

1محسنمحمدی  

مقدمه
ی پیشگیری از اعتیاد در محی  های آموزشذیبود. اهذداف تحقیذق بذا در بررسی روشها

 نظرگرفتن ابعاد مختلف موضوع و متغیرهای مربوط مطرح و بررسی شد.
روش

گاهی دانش آموزان از توانایی هایشان، عالوه بر آنکه باعذث  -کیفی تحلیلی می باشد. آ
حا نمایند، سبب مذی شذود  می شود به ارزش وجودیشان پی برده و خود را فردی شایسته

تالش نموده ظرفیتهای بالقوه خود را به مرحله فعل برسانند. در یک دانش آمذوز خودبذاور، 
هویت به معنای واقعی شکل گرفته و بسیاری از استعدادها به منصه ظهور رسیده است. لیا 

ادگی، فردی کمتر در دام انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد، گرفتار می گردند؛ عوامل خانو
و آموزشگاهی متعددی دست به دست هم داده باعث شکست تحصیلی دانش آموزان شده، 
تا آنان نتوانند به خواسته ها و آرزوهای تحصیلی خود برسند و دچار ناکامی شوند. بنابراین 

که خانواده ها و جامعه را نیز تحت تذأثیر قذرار  دچار مشکالت روحی و روانی شده بطوری
که معمواًل دانش آموزان برای فرار از این مشکالت به مواد دخانی و مخذدر روی می دهند. 
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می آورند؛ عدم کنترل یا سستی یکی از این سه نهاد، خانه، مدرسه و جامعه، در جلذوگیری 
 از اعتیاد دانش آموزان، اقتدار دیگری را در پیشگیری تضعیف می نماید.

گیریهاونتیجهیافته
رسه و جامعذه پیشذگیری از اعتیذاد را در دانذش آمذوزان بهبذود مذی هماهنگی خانه، مد

بخشد؛ ورزش بخشی از انرژی های دانش آموزان را که از جوانی آنان سرچشمه می گیذرد، 
را به صورت تحرک، همکاری و تعاون، در می آورد و به آنان کمک می کند تا روحیه رقابت 

دگی را یاد بگیرند و از گرایش به اعتیاد امتنذاع سالم و مبارزه با بیماریهای روحی مانند افسر
را تجربه  نمایند؛ دانش آموزان به ضرر و زیان مواد مخدر و سیگار زمانی پی می برند که آن

نمایند. چون تجربه مواد مخدر، اعتیاد به دنبال می آورد لیا جبذران و رهذایی از آن برایشذان 
باید عماًل و بطور تجربی و ملموس، دانش گران تمام می شود. پا تا آنجا که ممکن است 

آموزان را با عوارض اعتیاد آشنا کرد و آنان را راهنمایی و مشاوره نمود تا در دام اعتیذاد اسذیر 
 نشوند.

 روشهای پیشگیری، اعتیاد، محی  های آموزشی، مواد مخدر ،جوانان کلید واژگان:

بررسیعواملموثربراعتیادبهمشروباتالکلی
دمطالعه:معتادانبهمشروباتالکلیعضوانجمنالکلیهایگمنام)مور

شهرستانشهربابک(

3،علیقائمی2رمجردی،وحیدهغالمیان1علیرضاخدامی

مقدمه
الکلیسم یک آسیب اجتماعی و بیماری مزمنی است که تحت تاثیر شبکه ای پیچیده از 

عتیذاد و وابسذتگی بذه مصذرف عوامل است. هدف این پروهش شناسایی عوامل مذوثر بذر ا
 می باشد.  1336مشروبات الکلی در شهرستان شهربابک در سال 
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 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم 3.
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روش
این مطالعه از نوع توصیفی ، روش پروهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را معتذادان 
به مشروبات الکلی عضو انجمن الکلی های گمنام شهرستان شهربابک تشکیل می دهذد. 

 نفر را در اختیار ما قرار داده است.   52س تعداد روش نمونه گیری در دستر
هایافته

در تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریه های پیوند افتراقی ساترلند ، آنذومی مذرتن و 
 57کنترل اجتماعی هیرشی استفاده نموده ایم.  نتایج تحقیق نشذان مذی دهذد کذه بذیش از 

ز آنان در سن جوانی برای اولین بار درصد ا 4704درصد از پاسخگویان در سن نوجوانی و 
درصد از آنان برای اولین بار   1603مصرف مشروبات الکلی را تجربه کرده اند  و همچنین 

درصد از آنان بذا  6103با دوستان و همساالن خود مشروبات الکلی را مصرف نموده اند. 
ه و دانشذگاه دوستان خود در اماکن تفریحی ، مراسم های جشن )عروسی و تولذد(، مدرسذ

 برای نخستین بار مصرف مشروبات  الکلی را تجربه نموده اند.
گیرینتیجه

به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مشذکالت هیجذانی ، اثذرات خوشذایند، در هذم 
ریختگی اجتماعی و عوامل خانوادگی تذأثیر بسذزایی در وابسذتگی بذه مصذرف مشذروبات 

درصدی مشخ  گردید که عوامل استرس، دستیابی بذه با استفاده روش رتبه  الکلی دارند.
سرخوشی، احساس درماندگی و تضاد خذانوادگی بذاالترین تذأثیر را در اعتیذاد بذه مصذرف 
مشروبات الکل داشته اند. در تقسیم بندی دیگر می توان گفت کذه پاسذخگویان بذه دلیذل 

بذرای کذاهش نگرش مثبت به اثرات مشروبات الکلی ، وجود محرک های مثبذت کذاذب و 
 حاالت عاطفی منفی  به مصرف مشروبات الکلی پناه برده اند.

الکلیسم، اعتیاد به مشروبات الکلی، شهر بابذک، آسذیب اجتمذاعی، تضذاد کلید واژگان: 
 خانوادگی
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اجتماعیموثربرپیشگیریازسوءمصرفمواد-تبیینعواملاقتصادی
رتهران(سالهساکنشه91-11مخدر)موردمطالعه:افراد

 1مهدیمختارپور

مقدمه
اعتیاد و موضوعات مرتب  با آن در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتذه اسذت و 
اغلب در کالن شهرها صورت گرفته است. در جامعه امروز موادمخدر و درصورت حذادتر 
سوءمصرف مواد مخدر در سیمای یک مساله و مشذکل اجتمذاعی رخ نمذوده اسذت. ایذن 

اجتماعی، تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و بطذور روز افزونذی در  آسیب
شکن های اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید و شالوده ساختحال تعامل با سایر آسیب

اقتصذادی مذوثر بذر پیشذگیری از -است. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین عوامل اجتماعی
شذهر تهذران اسذت. در  7ساله ساکن منطقه  40تا 18اد سوء مصرف مواد مخدر در بین افر

گرایی، رقابذت بذر سذر منذابع، وبذر، دورکذیم، های پیشینهتدوین چارچوب نظری از نظریه
 گورویچ، بالو، شوتز و هالبواکا بهره گرفته شده است. 

روش
روش تحقیق پیمایش و جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه محقق سذاخته انجذام 

ساله ساکن شهر تهران( طبذق نتذایج سرشذماری  34-11ست. جامعه آماری )افراد گرفته ا
نفر بوده است که با اسذتفاده از روش  1176037برابر  1311عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.   381نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 
گیریهاونتیجهیافته

های تحقیق نشان می دهد که بهبود پایگاه طبقاتی افراد موجب کاهش محرومیت یافته 
گردد و در نتیجه بر پیشگیری از سوءمصذرف موادمخذدر مذوثر نسبی در بین شهروندان می

باشد. همچنین متغیر بهبود روابذ  اجتمذاعی بذر افذزایش مشذارکت اجتمذاعی در بذین می
باشذد. یشگیری از سوءمصرف موادمخدر اثرگیار میگیارد و بنابراین بر پشهروندان اثر می

همچنین بذین دو متغیذر مسذتقل ذکذر شذده رابطذه معنذادار وجذود دارد و بذر پیشذگیری از 
 سوءمصرف مواد مخدر موثر می باشند. 
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اقتصادی، مشارکت اجتماعی، پایگاه طبقذاتی، پیشذگیری، -عوامل اجتماعی کلید واژگان:
 تهران.

مراقبتهایخانوادهمحوردرمصرفموادوراهبردهایپیشگیریو
 روانگردانها

 1فرحمیدرضاعاطفی
مقدمه

کنذد هذر خذانواده تربیتذی آن ایجذاب مذی-سرشت تربیتی خانواده و کذارکرد آموزشذی
راهبردی برای مراقبت از فرزندانش داشته باشد. این راهبردها به تبع عوامل متعدد به منظذور 

مصذرف)به  های اجتمذاعی از جملذهر برابر خطرات و آسیبمحافظت و مراقبت فرزندان د
طور اعم، علی الخصوص مواد و داروهای روان گردان و یا الکل و از این قبیل(، به کار برده 

گیار است که اعضای آن مدام در حال بازتعریف ماهیذت می شود. خانواده سیستمی قانون
(. 11: 1310از بیرامذی و همکذاران،رواب  خود بر مبنای الگوی ارتباطی هسذتند)به نقذل 

گیذری و تقلیذد از رفتذار شذدن، سرمشذقمتغیرهای خانوادگی از طریق فرایندهای اجتماعی
هذای کنتذرل ها و رفتارهای خذانواده و شذیوهسازی ارزشوالدین، تقویت اجتماعی، درونی

نقل از فرشاد سازند)به اجتماعی و انضباطی، آمادگی فرزندان را برای مصرف مواد متاثر می
 (.48: 1310و ابراهیمی،

مصرف و بدنبال آن وابستگی)اعتیاد( یکی از مسایل اجتماعی مهم ایران و جهان است. 
های اجتماعی نیست که فارا از تاثیر خانواده پدید آمده باشد. فروپاشذی هیچ یک از آسیب

ارهذا از جملذه دهد کذه زوال خذانواده بذا دگرگذونی در هنجبزرگ در جامعه، موقعی رخ می
(. اعتیاد تاثیرات عمیقذی بذر 1381، 2طالق، مصرف مواد مخدر و ... شروع شود)فوکویاما

بندوباری کذه بذه گیارد: از بین رفتن کنترل و نظم، ایجاد هرج و مرج و بیپیکر خانواده می
 14(. 1377نظمی و بحران در جامعه است)فرجاد،نوبه خود فرصتی برای ایجاد و رشد بی

های گیشته از مواد غیرقذانونی اند که طی ماهدرصد( در آمریکا گزارش داده4/6ون نفر)میلی
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های خانگی مصرف مذواد دارد)بذه نقذل از اند این نتایج حاکی از وجود زمینهاستفاده کرده
ترین مسایل بهداشتی، درمانی، (. مصرف مواد در ایران یکی از مهم1310زاده و فرد،موسی

درصد مردم نسبت به مصرف  10ای که بیش از رود به گونهی به شمار میاجتماعی و فرهنگ
اند؛ بر اساس گزارش منتشذره سذتاد مبذارزه بذا مذواد مواد در جامعه ابراز نگرانی جدی کرده

سذاله  64تذا  11مخدر نهاد ریاست جمهوری، نرخ شیوع مواد مخذدر در جمعیذت سذنی 
بوده است)صرامی و  -هزار نفر 311میلیون و برابر با یک –درصد  61/1کشور ایران معادل 

 (. 1311همکاران، 
روش

توسذعه ای و از حیذث نحذوه -روش تحقیق در این پروهش از حیذث هذدف، کذاربردی
گردآوری اطالعذات بذا  گردآوری اطالعات، توصیفی و از حیث مبنا، پروهش کیفی است.

 الدین صورت گرفته است.استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با یکی از و
هایافته

-شناسی دو نوع راهبرد اساسی بذین خذانوادهنتیجه مطالعه نشان می دهد از حیث سنخ

 های تحت مطالعه، جهت مراقبت از فرزندان در برابر مصرف مواد قابل شناسایی است: 
یذد بذه کنند)تاکاز راهبردهای منع و تحییر برای مراقبت استفاده میهایی که خانواده. 1

های دارای عضو مصذرف کننذده، دوری فرزند از دوستان ناباب، احتراز از تعامل با خانواده
عدم اعتماد به دوستان و صمیمی نبودن با آنها، جلوگیری از مواجهه فرزند با آالت و وسایل 

 های مصرف و از این قبیل(ها و محی مصرف، جلوگیری از تردد فرزندان در محل
ی که از راهبردهای بهبود نظام شذناختی و توانبخشذی شذناختی ) ارتقذا و هایخانواده .1

 فرزندشان، بهره می برند.ارشاد( برای محافظت و مراقبت 
گیرینتیجه

هذای های فرهنگی مختلفی است، وجود اسذتراتریجامعه ایران متشکل از اقوام و گروه
فلیا انجام پذروهش متنذاظر بذا های اقوام گوناگون متصور است مراقبتی متفاوت در خانواده

هذای کلذی تواند راهبردهذای اصذلی مراقبذت را بهتذر تبیذین نمایذد. سیاسذتها میقومیت
ها پیشگیرانه به ویره در عرصه تعلیم و تربیت اگر با در نظرگرفتن راهبردهای مراقبتی خانواده

ی مختلف به های جمعیتهای اجتماعی گروهاتخاذ گردد موجب تسهیل در امر کنترل آسیب
 ویره کودکان و نوجوانان خواهد شد.

 خانواده، مراقبت، راهبردهای مراقبتی، پیشگیری، مصرف مواد، فرزندان. کلید واژگان:
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تبیینیفرهنگیبرگرایشبهموادمخدردانشجویان
)موردمطالعه:دانشگاهپیامنورپارسآبادوبیلهسوار(

 3،علیمرادعناصری2ه،حسینمهدویکند1داودمهدویکنده
مقدمه

هدف از پروهش حاضر آزمون دو فرضیه اساسی مذی باشذد؛ اول: بذین دو دانشذگاه در 
گرایش به مواد مخدر تفاوت وجود دارد. دوم: عوامل فرهنگی گرایش به مذواد مخذدر در دو 

 دانشگاه متفاوت می باشد. 
روش

اطالعذات در سذطح  نوع پروهش حاضر، کمذی بذوده و از پرسشذنامه بذرای گذردآوری
چارچوب نظری پذروهش، اسذتفاده از نظریذه هذای  استفاده شده است.توصیفی ذ تحلیلی 

ضذریب پایذایی  آنومی و همبستگی اجتماعی دورکیم، مرتون و کنتذرل هیرشذی مذی باشذد.
(، گویذه هذای 71/0پرسشنامه در ابعاد سه گانه گرایش به مواد مخدر در گویه های منفی )

( می باشد. آزمون های آمذاری اسذتفاده 73/0یه توجیه غل  اجتماعی)( و گو70/0مثبت)
 ، خی دو، تحلیل رگرسیون و تحلیل عامل می باشد.KMOشده در پروهش حاضر 

گیریهاونتیجهیافته
درصذد از دانشذجویان گذرایش  8؛ بعد اولنتایج در رابطه با فرضیه اول نشان داد که در 

درصد گذرایش  4/17بعد سوم؛در  درصد متوس  به باال، 7/16بعد دوم متوس  تا زیاد، در 
گرایش دانشجویان پیام نور دانشگاه بیله سوار به مواد مخذدر همچنین  متوس  به باال دارند.

در در بعد اول، دوم و سوم نسبت به دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد کمتر می باشد. 
همبستگی خانوادگی دانشجویان با هر ی؛ )قسمت اول( از مجموع عوامل فرهنگ فرضیه دوم

نابسامانی خانواده بذا بعذد دوم گذرایش بذه مذواد سه بعد؛ فعالیت دانشگاهی با بعد سوم؛ و 
مخدر رابطه معنی دار نشان دادند. اما بین فروپاشی کانون خانواده و گرایش به مواد مخذدر 

مخذدر رابطذه معنذی داری  اجتماعی فرد با گرایش بذه مذواد –همچنین بین پایگاه اقتصادی 
و  این رابطه در دانشجویان بیله سوار به این صورت است که گرایش آنذان مالحظه نگردید. 

 در مورد این عوامل از گرایش دانشجویان پارس آباد متفاوت و کمتر می باشد.
 تبیین فرهنگی، گرایش به مواد مخدر، دانشگاه پیام نور کلید واژگان:

                                                                                                               

 Email: mahdavi_davood1@yahoo.com دانشجوی دکتری، سیاستگیاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی تهران.  1
 کتری، مربی دانشگاه پیام نوردانشجوی د.  2
 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران.  3
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یدرمواجههبااعتیادومصرفموادمخدردرچهاردههسیاستگذار
ایران:بیمهاوامیدها

 1 صالحالدینقادری
مقدمه

های اجتماعی در جامعه  ترین آسیب اعتیاد و مصرف مواد مخدر و محرک یکی از اصلی
ایران است. مواجهه و برخورد با این پدیده همزمان با آغاز به کار نظذام جمهذوری اسذالمی 

های مختلف رویکردهای خاصذی در ایذن زمینذه مسذل  بذوده  ت و در دورهشروع شده اس
دهه گیشذته در ایذران در  4هایی است که در طی  است. هدف مقاله نقد و بررسی سیاست

 4های  مواجهه با مواد مخدر و اعتیاد به اجرا گیاشته شده است. مقاله با اتکاء بذه سیاسذت
مذذوزش و درمذذان( بذذه تببذذین و تحلیذذل گانذذه مهذذار مذذواد مخذذدر ) انسذذداد، تعقیذذب، آ

 پردازد. های عملیاتی در این حوزه می های انجام گرفته و برنامه گیاری سیاست
روش

هایی است که با  روش مطالعه مقاله از نوع تحلیل ثانویه اطالعات و اسنادی و مصاحبه
 برخی از متخصصان این حوزه انجام گرفته است.  

هایافته
گیاری  دوره را در حذوزه سیاسذت 4قالذه  بعذد از پیذروزی انقذالب های م براساس یافته

تذا اواخذر  57( دوره اول، نیمه دوم دهه 1توان از هم تفکیک کرد.  مواجهه با مواد مخدر می
( دوره سذوم کذه از 3اسذت،   1317تا اول دهه  1361( دوره دوم از سال 2است ،  67دهه 

به بعد که تحت عنوان  37هارم از نیمه اول دهه ( دوره چ4و  37تا اویل دهه  17اوایل دهه 
 شود. از آن نام برده می« کردن مبارزه با مواد مخدر اجتماعی»

گیرینتیجه
گیاری در حوزه مذواد مخذدر  های سیاست های پروهش مهمترین چالش اساس یافته بر

های  تراتری( فقدان اسذ3( دستورالعملی دیدن موضوع، 2ای،  ( نگاه بعد واقعه1عبارتند از: 
( منفذک کذردن مذواد 5( حاکمیذت مسذئولیت پذییری دولتذی، 4منسجم و مطالعه شذده، 

 اعتیادآور و مصرف آن از مسائل دیگر در کشور.
 ها، بعد از انقالب. گیاری، اعتیاد، مواد مخدر، چالش سیاست کلید واژگان:
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 اعتیادوتأثیرآنبرخانواده

 2ی،فاطمهالساداتمرتضو1علیرضاقربانی
مقاله حاضر با هدف تبیین مفهوم اعتیاد و تأثیر آن بر خانواده به روش کتابخانه ای انجام 

ناپییر به ماده مخدر از نظر جسمی و روانذی اسذت و شده است. اعتیاد وابستگی اجتناب 
معموال در سه مرحله طی می شود که عبارتند از: مرحله آشنایی، مرحله میل بذه افذزایش 

عتیاد)بیماری(. از جمله علل اعتیاد می توان به عوامل فردی هم چون اثذر مواد و مرحله ا
... و علل اجتماعی هم چذون محذی  خذانواده، محذی   ارث، نراد، بیماری های روانی و

تحصیلی، علل جغرافیایی هم چذون رشذد جمعیذت، شذهر و روسذتا، مهذاجرت و علذل 
ه می توان به نابسامانی و آشذفتگی اقتصادی اشاره کرد. از جمله عوارض اعتیاد در خانواد

در خانواده، بیگانگی، خشم و نفرت، مشکالت مالی، متولد شدن فرزندان ضعیف البنیه 
خانواده، جدایی عاطفی و ایجاد بروز بیماری و ناق  الخلقه، معتاد شدن دیگر اعضای 

مرحلذه  طالق و.... اشاره کرد. درمذان اعتیذاد در دو خودکشی، زندان، ایدز،های روانی،
بازگیری و بازتوانی با روش های دارویی و غیر دارویی به دو صورت ناگهانی و تذدریجی 
یذه و  انجام می گیرد. پیشگیری از اعتیاد سه مرحله دارد: پیشگیری اولیذه، پیشذگیری ثانو
پیشگیری ثالث. از جمله راه های پیشگیری اولیه از اعتیاد می توان به عذدم مصذرف هذر 

گاه سازی و آموزشی، عدم دسترسی به ماده اعتیذاد آور، گونه ماده اعتی ادآور، شیوه های آ
ورزش، اوقات فراغت،اشتغال،آموزش رسانه ای، خانواده و انتقال ارزش ها اشذاره کذرد. 
هم چنین نیاز به اطالع رسذانی و افذزایش سذطح همگذانی از سذوی کارشناسذان جهذت 

بیماری ها بذیش از گیشذته  م چون سایربرخورد علمی با این پدیده شوم و خانمان سوز ه
 احساس می گردد.

 اعتیاد، خانواده، نابسامانی و آشفتگی   گان:ژکلیدوا


                                                                                                               

 it_ghorbani@yahoo.comدکتری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور)نویسنده مسئول(  .1
 گاه پیام نور واحد گالیکش. کارشناس ارشد روانشناسی، دانش2



 111    اعتیادوقاچاقموادمخدر

 
 

سال11-92"بررسیرابطهبیننشاطاجتماعیوگرایشبهاعتیادبینافراد
شهربروجن"

7پورفائزهشریعت

مقدمه
نسان ها به شمار مذی نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی ا

رود. نشاط هر جامعه ای موتور محرکه آن است؛ بذه طذوری کذه توسذعه یذافتگی و توسذعه 
نیافتگی هر جامعه با میزان نشاط اجتماعی انداز ه گیری می شود. نقش نشاط در جامعه بذه 
گونه ای است که فقدان آن پیامدهای منفی همچون اعتیاد را برای شهروندان یک جامعه، به 

نبال دارد. پروهش حاضرباهدف شناخت رابطه بین نشذاط اجتمذاعی وگذرایش بذه اعتیذاد د
 سال شهر بروجن انجام شده است.15-23درافراد

روش
همبستگی است که رابطذه نشذاط اجتمذاعی -پروهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی

-23وهش شامل افذرادآماری این پر ی دهد. جامعه وگرایش به اعتیاد را مورد مطالعه قرار می
گیری مبتنذی بذر هذدف  باشد. بذرای انتخذاب افذراد از روش نمونذه سال  شهربروجن می15

ی  استفاده شده است وافراد بر اساس شرای  ورود به پروهش برگزیده شده اند.حجم نمونذه
ها از پرسشنامه شادی ونشذاط آزگذود و  آوری داده باشد. برای جمع نفر می 314برآورد شده 

( اسذتفاده شذد. 1311(  و پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد میرحسذامی )1351رانش)دستیا
و  22نسذذخه  SPSSافذذزار  هذذا بذذه کمذذک نرم آوری آن هذذا پذذا از جمذذع وتحلیل داده تجزیذذه

 آماری پیرسون وتحلیل رگرسیون لوجستیک انجام گردید.  گیری از آزمون بهره
هایافته

عناداری بین نشاط اجتمذاعی وگذرایش بذه اعتیذاد در نتایج پروهش نشان داد که رابطه م
سال شهر بروجن وجود دارد .از بین خرده مقیاس ها،بین بعد تعامل اجتماعی 15-23افراد

نشاط وهر سه بعد فردی ،محیطی واجتمذاعی اعتیادرابطذه معکذوس وجذود داردونیذز بذین 
رد.هم چنین دیذده شذد بعدکمک به دیگران نشاط وهر سه بعد اعتیاد رابطه مستقیم وجود دا

 که ابعاد آراستگی ظاهری وکارایی فردی نشاط فق  بابعد اجتماعی اعتیاد ارتباط دارند .
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گیرینتیجه
باالبودن نشاط اجتماعی کمک شایانی در زمینه کاهش گرایش به اعتیاددارد،به ویره این 

ه های سنی بیشتر درمورد جوانان ونوجوانان بسیار حائز اهمیت است چراکه افراد در این رد
به فعالیت های اجتماعی می پردازند که اگر از نوع فعالیت هاو تعامل های جمعذی مثبذت 
باشند می توانند نشاط اجتمذاعی را افذزایش دهنذد واز پیامذد هذای منفذی همچذون اعتیذاد 

ریزان فعذال  گیاران و برنامذه برجامعه و افراد جامعه بکاهند. نتایج این مطالعذه بذه سیاسذت
وق درحوزه افزایش نشاط در جامعه و همچنین فعال در زمینه های پیشگیری از اعتیاد و ومش

ریزی سیاسذت  کنذد کذه دربرنامذه سال پیشنهاد می15-23کاهش آن در جوانان ونوجوانان 
اجتماعی و مداخالت مرتب  در حوزه سالمت روان جوانان و نوجوانان ،مشکالت حاصذل 

ش نشاط اجتماعی درگرایش به اعتیذاد توجذه نمذوده و از آن اعتیاد ونشاط اجتماعی به نق از
 استفاده نمایند. 

 نشاط ،نشاط اجتماعی، گرایش به اعتیاد،جوانان ،نوجوانان کلید واژگان:

بررسیعواملفرهنگیموثربرشیوعوبروزمصرفموادمخدردرزندان
مرکزیاستانکهگیلویهوبویراحمد

 2باقری،شهال1سمیهطالبیاردکانی
مقدمه

گیذری شناسی، آن را مصذرف مذواد مخذدر و شناسذایی دالیذل همذهدر تعریف از شیوع
اجتمذاعي،  مسایل ترینمهم از دانند. مسأله ای که در حال حاضر یکيمصرف این مواد می

رود و سبب هدررفت و آسیب بخش مي شمار فرهنگی جامعه ایرانی به درماني و بهداشتي،
های اجتماعی و اقتصادی جامعه می گردد و عالوه بر ابع انسانی، سرمایهقابل توجهی از من

تذر از زای پنهانی دارد که به مراتب خطرنذاکها و ابعاد منفی آشکار خود، ابعاد آسیبجلوه
مذواد  مصذرف شذیوع درصدی 65/2 گر نرخبیان ابعاد آشکار آن می باشد. نتایج مطالعات
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 تقریبذي تعذداد که طوري می باشد به ایران سال کشور 64تا  15میان گروه سني  در مخدر
 43هزار نفر برآورد شذده اسذت و بخذش زیذادی ) 325و  میلیون افراد معتاد در حدود یك

باشند )صرامی؛ قربانی؛ درصد( از زندانیان کشور با جرایم مربوط به مواد مخدر در بند می
ی موثر بر شیوع و بذروز مذواد (. پروهش حاضر با هدف مطالعه عوامل فرهنگ1332تقوی، 

ی هدف خذود قذرار مخدر در میان زندانیان زندان کهگیلویه و بویراحمد، زندانیان را جامعه
 شناسی مصرف مواد مخدر پرداخته است. داده و به شیوع

روش
گیذری در ی مورد پروهش به روش نمونهروش پروهش توصیفی و پیمایشی است. نمونه

نفر بود. ابزار پروهش پرسشذنامه محقذق سذاخته  172ها عداد آندسترس انجام گرفت که ت
 ( بوده است. 1335برگرفته از پروهش صدیق سروستانی و قادری )

گیریهاونتیجهیافته
های پروهش حاکی از آن است که: در درون زندان مرکزی استان کهگیلویه و بویراحمد یافته

هذای پزشذکی و طذب سذنتی بذا تذرویج صذیهمصرف مواد مخدر شذیوع نسذبتا زیذادی دارد؛ تو
هذا در شذیوع مصذرف مذواد مخذدر در میذان اثربخشی استفاده از مواد مخدر در درمان بیمذاری

ی های تشویق کننذدهالمثلزندانیان شهر یاسوج وجود دارد؛ باورهای عامیانه و جمالت و ضرب
ت خاصی در بعضی خاص در خصوص مصرف مواد در زندان وجود دارد؛ آداب و رسوم و عادا

میزان شیوع مواد مخدر بذه نسذبت »ی ها در خصوص مصرف مواد وجود دارد؛ فرضیهنشینیهم
، در مذورد دو ویرگذی سذن و «سن، تحصیالت، تأهل و محذل زنذدگی بذا هذم متفذاوت اسذت
-توصذیه»و « سذن»شود؛ بذین تحصیالت تأیید و در مورد دو ویرگی تأهل و محل زندگی رد می

گر مصذرف مذواد در هنجارهاي تسهیل»و « جنسیت»از یک سو و « درماني مواد هاي دارویي و
هذای از سذوی دیگذر ارتبذاط مثبذت و معنذاداری وجذود دارد؛ و اولویذت« هذاها و جشنمراسم

عبارتنذد از:  -از بیشذترین بذه کمتذرین–ی مصرف مواد مخدر به ترتیذب هنجارهای تسهیل کننده
هاي دارویي و درماني مذواد؛ و ها؛ توصیهها و جشنر مراسمگر مصرف مواد دهنجارهاي تسهیل

 باورهاي عامیانة مشوق مصرف مواد در ادبیات شفاهي.
شیوع شناسی؛ عوامل فرهنگذی، مذواد مخذدر؛ اعتیذاد: زنذدان؛ کهگیلویذه و  کلید واژگان:

 بویراحمد
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بررسیالگویمصرفدخانیاتدردانشجویانپسردانشگاهمحققاردبیلی
 21-20لتحصیلیدرسا

 3مهرنازصداقت،2سعیدرحیمی،1اکبرعطادخت
مقدمه

هاي مختلف جامعذه از جملذه دانشذجویان  رسد مصرف سیگار در بین گروه به نظر مي
افزایش پیدا کرده اسذت و این مساله به عنوان یذك آسذیب فرهنگذي و اجتمذاعي، سذالمت 

بررسی الگوی مصرف دخانیذات در دهد. هدف این پروهش  جوانان را مورد تهدید قرار مي
 دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی بود. 

روش
نفر از دانشجویان سیگاری دانشگاه محقذق بذه روش  60توصیفی تعداد  هدر این مطالع

نامه  ها از طریذق پرسذش آوري داده گیری هدفند )گلوله برفی( انتخاب گردیدند. جمع نمونه
های وابستگی به نیکوتین، تمایل به تذرک و الگذوی مصذرف   استاندارد که شامل زیر مقیاس

هذای آمذاری  و آزمون spss-24افذزار  ها با استفاده از نرم  دخانیات بود صورت گرفت. داده
 توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. 

هایافته
در این مطالعه نشان داده شد که دانشجویان پسر در خصوص عوارض دخانیات اطالع 

چنین بیشترین مصرف در ایذن گذروه را سذیگار و پذا از آن قلیذان و پیذ  کامل دارند. هم
سیگارکشذیدن  هدهد که بیشتر دانشذجویانی کذه تجربذ داد. این مطالعه نشان مي تشکیل می

 سذالگی، آن را اسذتعمال کذرده و 10سذالگي تذا  16دارند، براي اولین بذار در سذنین بذین 
اند و مهمترین علت اقدام  اقدام به ترک نمودهدرصد دانشجویان تمایل به ترک داشته و 7/46

تذرین علذت  به ترک را ترس از بیمار شدن و خستگی از مصرف بیان کردند. در ضمن مهذم
 اند. های قبلی را نیز نداشتن تفریح عنوان کرده عدم موفقیت در ترک

گیرینتیجه
یاز به اقذدامات شده در این بررسي، ن شده دخانیات و نتایج کسب با توجه به ضرر اثبات
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هذای آموزشذی بذذرای  برگذزاری کارگاهباشذد.  فذوري و مذداخالت آموزشذی در دانشذگاه می
های ایجاد شذده بعذد از  سازی مسائل و دغدغه دانشجویان در محی  دانشگاه جهت شفاف

  تواند سودمند باشد. استعمال دخانیات نیز می
 به ترک دانشجویان پسر، استعمال دخانیات، تمایل کلید واژگان:

کنندهبهمراکزبررسیارتباطعزتنفسباکیفیتزندگیدرمعتادانمراجعه
ترکاعتیادشهرستانجهرم:یکمطالعهتوصیفیهمبستگی

4،شهینرحمانیان9،حمیدرضادولتخواه2،عباسرحمانیان7الدنمعین
مقدمه

اعتیذاد مذی کیفیت زندگی نشان دهنده وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی می باشد و 
تواند به عنوان یک بحران در بعد روحی و جسمانی منجر به کاهش کیفیذت زنذدگی شذود. 

ها، موجبات اعتمذاد بذه حذق  اعتماد به توانایی فرد معتاد در اندیشیدن و کنارآمدن با چالش
خود برای موفقیت و شاد زیستن، احساس ارزشمندی و مفید بودن ، داشتن حق ابراز نیازها 

شذود را  های خویش که عزت نفذا تعبیذر مذی ها و برخوردارشدن از نتیجه تالش و خواسته
کند. لیا در این پروهش به بررسی ارتباط عزت نفا با کیفیت زندگی در معتادان  فراهم می

 کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان جهرم پرداخته شد. مراجعه
روش
ز معتادان مراجعه کننده به مراکذز تذرک نفر ا 110این پروهش توصیفی از نوع همبستگی،  در

به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شذدند. ابذزار   1311اعتیاد شهرستان جهرم در سال 
های عزت نفا کذوپر اسذمیت و کیفیذت زنذدگي بذود. تجزیذه  وری اطالعات پرسشنامهآ جمع
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و اسذتنباطی بذا وتحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی ) میذانگین، درصذد و انحذراف معیذار( 
 استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.

هایافته
هذا  نفا معتادان با کیفیت زنذدگی  آن تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین عزت

نفا  عذزت(. همچنذین تنهذا بعذد =r 0 /131رابطه معنذادار و مسذتقیم وجذود  دارد. )
 بینی نماید.  درصد  از واریانا کیفیت زندگی معتادان را پیش 1101ند خانوادگی می توا

گیرينتیجه
نفا معتادان با کیفیت زندگی آنها، باید تمهیذداتی اندیشذیده  با توجه به رابطه عزت

 شود که عزت نفا در معتادان تقویت شود.
 ن. اعتیاد، کیفیت زندگی، عزت نفا،مراکز ترک اعتیاد، معتادا کلید واژگان:

بررسیارتباطگرایشبهاعتیاددرنوجوانانوتعارضآنهاباوالدیندر
21-21نوجوانانشهرستانبیجاردرسال

 1رمضانعلیقادریثانوی
مقدمه

طذور روزافذزون در میذان  هامروزه اعتیاد و مصرف مواد به عنوان یک معضل متأسذفانه بذ
ح باال رسیدگی به این امر و شناسایی عوامل نوجوانان ایرانی گسترش یافته و با توجه به توضی

)شذومیکر بذه نقذل از  گرایش به آن از مسایل خیلی مهمی است که باید به آن پرداخته شود
 (.1312غالمی آبیز،

اگر ما پدیده اسفبار اعتیاد را برای جامعذه نوجذوان کشذورمان بذه عنذوان معضذلی حذاد 
برنامه ریزی اجتماعی مستلزم شذناخت  بفییریم، دستیابی به اقدامات اساسی در چارچوب

علل اجتماعی است که موجب گرایش به مصرف موادمخدر مذی گردد)همان(.هذدف ایذن 
 .پروهش بررسی رابطه  تعارض نوجوانان با والدین با گرایش آنان به اعتیاد است
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روش
تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است، زیرا پروهشگر درصدد بررسی رابطذه ی بذین 

نوجوانان با والدین و گرایش به اعتیاد می باشد بدون اینکذه در مذورد هذیچ یذک از  تعارض
 متغیرها دستکاری و یا کنترلی صورت گیرد.

جامعه مورد بحث در این پروهش نوجوانان دختر و پسر دبیرستانی شهر بیجار در سذال 
 می باشند. 35-36

باشد که به روش نمونذه گیذری نفر از نوجوانان می  100در این تحقیق، نمونه ی آماری 
در دسترس انتخاب شدند، در حقیقت نمونه گیری در دسذترس، گروهذی از اعضذای یذک 
جامعه هستند که انتخاب آن ها فق  به خاطر سهولت در نمونه گیری بوده و انتخاب نمونذه 

(. ایذن گذروه نمونذه بذا 1387به صورت تصادفی یا غیر تصادفی مشکل می باشذد)دالور، 
 ت پروهشگر و به صورت داوطلبانه اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند.درخواس

و تعارض نوجوان   MAC-Rو  AAS به اعتیاد  گرایش پرسشنامه 2در این پروهش از 
استفاده شده است که در ادامه به شرح پرسشنامه و روایی و اعتبذار  (1313با والدین پرینز )

 هر یک پرداخته خواهد شد. 
هاافتهی

های به غیر از فرضیه دوم با ضریب همبسذتگی پیرسذون و فرضذیه دوم بذا  مامی فرضیهت
در تعارض  121/7آزمون کندال مورد بررسی قرار گرفتند.  فرضیه اول با سطوح معنی داری 

می باشد، فرض  75/7در تعارض با والد پدر که در هر دو بزرگتر از  566/7با والد مادر و 
پروهش رد شد. یعنی میان میزان تعارض نوجوانذان بذا والذدین بذا  صفر تأیید شده و فرضیه

 گرایش آنان به اعتیاد رابطه مثبت وجود ندارد
گیرینتیجه

الزم به تیکر نیز می باشد کذه تنهذا علذت گذرایش بذه اعتیذاد در نوجوانذان تعذارض بذا 
حساسیت های  والدینشان نمی تواند باشد. در نوجوانان با توجه به ویرگی های دوران بلوا،

دوران، محی ، نوع رابطه با همساالن و ویرگی های دوستان و بسیاری دالیل دیگر احتمذال 
 گرایش به اعتیاد را افزون می نماید. 

 اعتیاد،تعارض با والدین، جوانانگان:ژکلید وا
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مهمترینآسیباجتماعیعصرحاضروارائهراهکارهای،سوءمصرفمواد
مقابلهباآن

 1واریزهراشهس
مقدمه

  های اجتماعی از عوامل تهدیدکننده حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسذی جامعذه امروزه آسیب
اجتماعی به شمار مذی   به شمار می روند.در جامعه کنونی ما، اعتیاد به مواد مخدر، مهمترین آسیب

اند بستر مناسذب های بعدی قرار می گیرند، چرا که اعتیاد حتی می تو های دیگر در رده  رود و آسیب
برای وقوع سایر جرائم را نیز ایجادکند.در حال حاضر اطالعاتی در دست است که نشان مذی دهذد 
مصرف مواد در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته است . سوء مصرف مذواد مخذدر 

اه هذای کذاهش در بسیاری از افراد از سنین دبیرستان آغاز می شود، بنذابراین یکذی از مهذم تذرین ر
مصرف مواد مخدر در بزرگسالی کنترل آن در نوجوانی است.به نظذر مذی رسذد "پیشذگیری اولیذه" 
کارآمدترین روش برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر و همچنین بروز و افزایش شذیوع اعتیذاد در 
ا جامعه باشد و هدف نهایی پیشگیری از مصرف مواد مخدر، اطمینان از عدم مواجهذه جمعیذت بذ

 مواد مخدر و عدم اتخاذ آن در موقعیت انجام رفتارهای پرخطر است.
روش

ایذن  پروهش حاضر از نوع مروری و روش گردآوری آن عمدتا به شکل کتابخانه ایست.
مقاله به بررسی مهمترین آسیب اجتماعی عصرحاضذر،  یعنذی پدیذده سذوء مصذرف مذواد 

د، ایذن بذالی خانمانسذوز قذرن حاضذر، مخدر  در نوجوانان و جوانان پرداخته است. اعتیذا
آور  مختلذف معرفذی و علذل  توضیح ، انواع اعتیاد مجاز و غیر مجاز بررسی ، مذواد اعتیذاد

ضذمن نشذان دادن آسذیب  گرایش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد، بیان شده است.
از گرایش  های  وارد شده به فرد و اجتماع از طریق سوء مصرف مواد، به ضرورت پیشگیری

افراد به این آفت خطرناک اشاره شده است. در ادامه بذرای پیشذگیری از تمایذل نوجوانذان و 
جوانان بذه سذوء مصذرف مذواد پیشذنهادهایی را در سذطوح مختلذف، فذردی، خذانوادگی، 

 مطرح کرده است. ها( شهرداری ها، نیروی انتظامی و اجتماعی) مدارس، رسانه
یگیرهاونتیجهیافته

گرایش فرد به سمت سوء مصرف مواد ، عوامل فردي ، خانوادگي و اجتماعي موثرند. در 
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بایذد   بدیهي است کذه بذراي پیشذگیري از گذرایش نوجوانذان و جوانذان بذه سذمت اعتیذاد،
چرا که با توجه به دخالت و اثر گیاري هر سه  راهکارهایي در سه سطح  یاد شده بیان شود،

نتیجه مطلذوبي را در  نظر و کار در یك یا دو زمینه خاص، قطعاً عامل بر اعتیاد افراد ، دقت 
 برخي از روشهاي پیشگیري  مطرح شده  ممکذن پیشگیري از اعتیاد در پي نخواهد داشت.

اسذذت در منذذاطق و یذذا شذذرایطي خذذاص از کشذذور عزیزمذذان از اهمیذذت بیشذذتر یذذا کمتذذري  
شده بر اساس  از  راهکارهای مطرحمل این است که  برخي أبرخوردارباشد ، اما  نکته قابل ت

موقعیت و شرای  خاص منطقه محل سکونت نویسنده  بیان شده تا با توجه به شرای  حاکم 
 بر فضاي جامعه کارآمدي خود را حفظ کنند.

 .های اجتماعي، اعتیاد، گرایش، پیشگیري وجوانان، آسیبن کلیدواژگان:



 

 



 

 

بخشهشتم


هاینوپدیدآسیب



 

 



 

 مردمایالمبهنگهداریسالحگرمغیرمجازعللگرایش

3وعلینورمحمدزاده2،حسنفرامرزی1رضاعبدالرحمانی

مقدمه
یکي از معضالت فعلي که امنیت استان ایالم را بذه مخذاطره مذی انذدازد،گرایش مذردم 

أ استان به نگهداری سالح هاي  گرم غیر مجذاز اسذت. سذالح غیذر مجذاز بذه عنذوان منشذ
هذا،  ها، زورگیذريقتل ها، سذرقت هذاي مسذلحانه، تهدیذداز جمله وقوع  معضالت امنیتي

... در استان ایالم مطرح مي باشد. از ایذن رو هذدف از  ها، تیراندازي هاي عمدي و شرارت
این پروهش بررسي علل گرایش مردم استان ایالم به نگهداری سالح هاي گرم غیر مجازمی 

  باشد.
روش

بذرای هردو روش کیفی و کمی بذا رویکذرد پروهشذی،  یبیترکاین تحقیق از تکنیک  در
گردآوري اطالعات مربوط به مباحذث نظذري از روش تحلیذل محتذوا ، همچنذین مطالعذه 
گاهی، که برای اسذتخراج اطالعذات پرونذده هذا از روش تهیذه  اسنادي پرونده های پلیا آ

از اطالعذات   پرسش نامه معکوس استفاده گردیده است. در این تحقیق بذه روش هدفمنذد
نفر که بدلیل  حمل و نگهداری سالح گرم غیر مجاز مرتکب جرم شده بودند استفاده  471

گردید، اطالعات گردآوری شده که با استفاده از روش های آزمذون ناپذارامتری و همچنذین 
گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیذابی 

 متغیر وابسته و توس  متغیرهای مستقل تبیین شده است. و درصد
گیریهاونتیجهیافته

یافته های این تحقیق نشان داد که به دلیل سهولت دسترسي مردم شهر ایالم بذه سذالح 
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گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن، و همچنین فرهنگ 
تان و نیز در همین رابطه، عواملی مانند: دفاع از اموال ، کسذب حاکم ، تعصبات قومی دراس

سود، انتقام گیری های شخصی و قومی، ارتکاب جرایم نظیر قتل ، سرقت مسلحانه و... از 
 جمله عوامل نگهداری سالح و مهمات است. 

ایالم، گرایش به سالح گرم،.امنیت، قاچاق، سالح گرم غیر مجاز، تعصذبات  کلید واژگان:
 ومی.ق

 

شبکههایاجتماعیمجازیوآسیبهایاجتماعینوپدید

  1محمدآقاسی
در هر جامعه با ساختار و نظام اجتماعی آسیب های اجتماعی شناخته و مطرح شذده انذد. 
جامعه ایرانی نیز از دیرباز آسیبهای اجتماعی توس  جامعذه شناسذان و سذایر اندیشذمندان 

ا با شکل گیری فضذای رسذانه ای جدیذد در جهذان و های مرتب  مطرح بوده است. ام حوزه
ایران که به گسترش دنیای مجازی انجامیده است دسته های مختلف تحلیذل آسذیب هذای 

ای فضای به وجود آمده را ناشی از جهانی سازی فرهنذگ  اجتماعی شکل گرفته است. عده
گیذر جامعذه  دامن های جوامع دیگر به ِویره سبک زندگی امریکایی دانسته و معتقدند آسیب

هذای  ایرانی و به ویره جوانان و دانشجویان شده است. از دیگر سو عده ای معتقدند رسذانه
گروهی و مجازی تنها به بازنشر و یا بازتولید همان آسیبهای موجود در جامعه و یا تسریع در 

آسذیب اطالع رسانی پیرامون آن می پردازند و لیا رسانه ها  به خودی خذود توانذایی بسذ  
 اجتماعی را ندارند. 

این مقاله تالش دارد تا با ارزیابی نظذرات کذاربران شذبکه هذای مجذازی در نسذبت بذا 
های اجتماعی، به ارزیابی ایجاد و شکل گیری آسیب های اجتماعی نوپدید بفردازد.  آسیب

تی شهر های دولاطالعات به کار رفته در این مطالعه از نتایج پیمایش انجام شده در دانشگاه
انجام شده، استخراج شده است. در ایذن پذروهش  1313نمونه در خرداد  401تهران که با 
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های اجتماعی مجازی توس  دانشجویان از وضعیت پا از توصیف سبک استفاده از شبکه
 آسیب های اجتماعی در فضای مجازی تصویری را  ارائه خواهیم داد. 

 جتماعی، جهانی شدن فرهنگ، فضای مجازیهای اجتماعی، آسیب ا شبکه کلید واژگان:

چالشهاوفرصتهادینوفضایمجازی:

7سازمحمدجوادچیت
همه جوامع به درجات متفاوت با ظهور وگسترش رسانه های اطالعاتی  طی سالهای اخیر،

جامعذه  ، اجتمذاع مجذازی ، پدیدار شدن مفذاهیمی ماننذد جهذانی شذدن مواجه شده اند.
شبکه ای و فضای سایبر بر این واقعیت داللت دارد که تکنولذوژی هذای  جامعه ، اطالعاتی
. فهذم تغییذرات و  صذورتبندی تذازه ای از حیذات اجتمذاعی را پدیذد آورده انذد ، اطالعاتی

است به  تحوالت ناشی از تعامل انسان با فضای مجازی که در حال احاطه کردن زندگی ما
 ، ترین دغدغه ها ی محققذان علذوم اجتمذاعی تدریج در حال تبدیل شدن به  یکی از مهم

 و دین نسبتیکی از مباحث مهم این حوزه  سیاستگیاران و برنامه ریزان جامعه شده است.
 بذدل جامعه ایرانی مسائل ترین یکی از مهم به جدید است که هاي فّناوري با دیني فرهنگ

 به دین ، و فرهنگ انه ،رس با مرتب  اندیشمندان چند سالی است دراین حوزه ،  .است شده
 و دینذي فرهنذگ فضذای مجذازی ، ماهیذت بذاب در تأمذل بذه و آورده رو مشذترکي مسائل

اند. اسالم در ایران بذه عنذوان کشذوری کذه  دو پرداخته این احتمالي تضادهاي و همنشیني
دینداری از ویرگی های مهم فرهنگی ، تاریخی و اجتماعی آن محسوب مذی شذود همیشذه 

بوده است ،این مسئله ضرورت بررسی روند تحوالت و تغییرات دینذداری را در مورد توجه 
دوران معاصر به وپره تحت تذاثیر رسذانه هذای نذوین را دو جنذدان مذی کنذد. شذبکه هذای 
اجتماعی مجازی به لحاظ عمومیت یافتن در بین کاربران و بذا گسذتره وسذیع جغرافیذایی و 

به وسیله ای بی بدیل در عرصه ارتباطات تبذدیل  فارا بودن از کنترل از سوی مراجع قدرت
شده اندو زمینه های تاثیر گیاری را درجوامع فذراهم مذی آورنذد.کاربران متناسذب بذا نذوع 
نیازهای دینی و میهبی خود از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کننذد و بذه همذان 

ثیر می گیارد أداری آنها تترتیب استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برشیوه و سبک دین
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و انعطاف پییری نسبت به قرائت های دینی مختلف را افذزایش مذی دهذد. از طذرف دیگذر 
شبکه های اجتماعی  مجازی مرجع تامین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای 
خود هستند و با ورود سریع ارزشها و ایده های جدید مذی تواننذد چذالش هذای جذدی در 

سوال اصلی این پروهش حول چالش ها و فرصت هذایی ویتی جامعه ایجاد کنند . مبانی ه
که فضای مجازی برای دینداری ایجاد کرده است تنظیم شده است ودر پی پاسذخگویی بذه 

 آن است.
 چالش ، فرصت، فضای مجازی ، دینداری  ،دین کلید واژگان:

دانش)مطالعهموردی بررسینقشتلویزیوندرآسیبهایاجتماعی
آموزانحاشیهشهرتربتجام(

 2نژادُممرآبادی،حسینحسین1یعقوبدرستکاراحمدی

 مقدمه
از جمله مسائل مهم شهر نشینی است که می تواند پیامذدهای زیذادی در  حاشیه نشینی

عوامذل  آسذیب هذای اجتمذاعی از جملذه ایذن پیامدهاسذت. جامعه به همراه داشته باشذد.
که تلویزیون از مهم تذرین آن عوامذل مذی باشذد کذه  ها موثرند متعددی در بروز این آسیب

  تواند در شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی نقش بسزایی ایفا کند. می
 روش 

 آمذوزان دانذش اجتمذاعی هذای نقش تلویزیون درآسیب بررسی هدف با تحقیق حاضر
ایذن . اسذت شذده مانجذا جذام تربت شهر حاشیه( راهنمایی) اول دوره پسرانه دبیرستانهای

 روش هذای از و مرحلذه دو در تحقیذق .روش اسذت( کمی و کیفی) ترکیبی نوع از پروهش
مقطعی استفاده شده است.جامعه آماری در ایذن تحقیذق  پیمایشی و جمعی موردی مطالعه

 نمونه و  هدفمند گیری نمونه روش استفاده ازدو با نفر بوده است که حجم نمونه در آن 337
بذوده کذه بذه  نفذر6 اول مرحلذه در است . تعداد نمونه ها انتخاب شده ساده یتصادف گیری

 بدسذت کذوکران فرمول ازطریق که نفر،37 دوم مرحله در صورت هدفمند انتخاب شدند و
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. اسذت کذرده اسذتفاده مصذاحبه و پرسشنامه از اطالعات گردآوری برای محقق. است آمده
   spss افذزار نذرم و تلخیصذی محتذوای تحلیل روش دو از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه

 .است گرفته صورت
هایافته

نشان می دهد با توجه به اینکه بیشتر دانذش آمذوزان  تحقیق این در فریدمن آزمون نتایج
تماشای تلویزیون را به عنوان نحوه گیران اوقات فراغت خود انتخذاب کذرده انذدو گذرایش 

ت آمیز است ، این رسانه به عنوان مهم ترین عامل موثر بیشتر آنان به سوی فیلم های خشون
 بر گرایش دانش آموزان به آسیب های اجتماعی می باشد.

گیرینتیجه
 زدایذی، بذازداری سذادرلند،نظریه پیوندافتراقی های نظریه راستای در پروهش این نتایج

 تلویزیون ، ها نظریه این براساس.باشد می تزریقی نظریه و سازی مدل کاشت،نظریه نظریه
 الگذوبرداری و تقلید و پییری جامعه فرایند طی فرد که است پییری جامعه اصلی عوامل از
 الگذو و تقلیذد لذیا.گیذرد بکذار جامعذه در و بیاموزد را رفتارها این تواند می دیگران رفتار از

 را فذرادا در انحرافذی رفتارهذای توانذد می ها هنرپیشه خشن های رفتار و ها برنامه از گرفتن
همچنین  بسیاری از محققین در مقاالت خود بر اهمیت تلویزیون بذه عنذوان .نماید تقویت

 یکی از عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی تاکید نموده اند.
 . جام شهر،تربت حاشیه ، آموزان اجتماعی،دانش های آسیب تلویزیون، :واژگان کلید

رشتدرمطالعه:رسانهمصرفویاجتماعاعتمادها،یتیسلبر

3،سیدهاشمموسوی2،محمدامینکنعانی1زهرابیگزاده

مقدمه
 اما. است ریاخ ۀده دو در آن سطح کاهش نشانگر اعتماد مورد در شده انجام قاتیتحق

 یبرخذ بذه نسذبت یاجتماع اعتماد که دهد یم نشان دوران همان در یاجتماع عیوقا یبرخ
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 بذه مربذوط حذوادث در مثال، عنوان به. است داشته زین شیافزا یاجتماع یها انیجر و افراد
 یها حسذاب شذماره به خود یها کمک زیوار یبرا مردم هجوم و کشور غرب در ریاخ ۀزلزل

 نیا به یاجتماع اعتماد سطح که دهد یم نشان( یتیسلبر) مشهور افراد طرف از شده اعالم
 به مردم اعتماد لیدل که است نیا شود یم مطرح که ییها پرسش. است داشته شیافزا افراد

 هذم یدولتذ ینهادها به دارند اعتماد مشهورها به که یا اندازه به مردم ایآ ست؟یچ مشهورها
 بذه اعتمذاد بذه نسذبت مذردم نگذرش از یفیتوصذ ارائذه حاضذر مقالذه هدف دارند؟ اعتماد
 . است آن یامدهایپ و لیدال ها، مشهور
روش

جامعذۀ آمذاری . اسذت پیمذایش بذوده هذا داده یآور جمع کیتکن و کّمی پروهش روش
نفذر بذوده کذه از  400و حجم نمونه   1316متشّکل از کّلیۀ شهروندان شهر رشت در پاییز 

 یا رسذانه هیذنظر ،ینظذر چذارچوب طریق نمونه گیری طبقه بندی شده انجام شده اسذت.
 . باشد یم پاتنام رابرت دگاهید و استفاده و خشنودی

هاافتهی
 ینهادها از اعتماد چرخش موجب یاجتماع یها رسانه انواع مصرف که دهند یم نشان

 یها شذبکه کذه یا گونذه به. است شده مشهور افراد رهیو به و یررسمیغ ینهادها به یرسم
 از. باشند ها مشهور و انیپاسخگو نیب راب  پل ساز یدرون یروین عنوان به توانستند یمجاز
 و احمذر هالل توّسذ  گرفتذه صذورت اقدامات دادن شانن با یمل رسانه اگرچه گر،ید طرف
 اعتمذاد نتوانسته و نبوده ثمربخش اما داشته، ینهاد یاعتمادساز در یسع یدولت یها ارگان

 یاجتمذاع یهذا رسذانه انذواع از اسذتفاده نکه،یا جهینت. دینما جلب خود به را انیپاسخگو
 و. اسذت داشته ریتأث مشهور افراد به نسبت انیپاسخگو یاجتماع اعتماد شیافزا بر یمجاز

 نیبذ در یخدمات و یاسیس ینهادها به نسبت یاجتماع اعتماد فیتضع موجب طور نیهم
 . است شده انیپاسخگو
گیرینتیجه
 به) یمجاز یاجتماع یها رسانه مصرف نیب ارتباط وجود فرض حاضر، پروهش جینتا

 یمذ ق،یذتحق جینتا به توّجه با. است کرده دییتأ را ها یتیسلبر به اعتماد و( تلگرام خصوص
 شده خود رامونیپ یایدن از انیپاسخگو شناخت موجب یاجتماع یها رسانه که گفت توان

 یهنجارهذا انذد توانسذته ،(مشذهور افراد) جامعه افراد گرید به راجع آنان دانش شیافزا با و
 از اعتماد چرخش موجب قیطر نیا از و دهند گسترش را یاجتماع اعتماد و متقابل ارتباط
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 انیذم در کذه انذد شذده یافذراد بذه نسذبت افتذهی میتعمذ اعتمذاد به یدولت یرسم ینهادها
 .برخوردارند ییباال تیاهم از انیپاسخگو

 ی.نهاد اعتماد ،یاجتماع ها،اعتماد یتیسلبر رسانه، مصرف کلید واژگان:

یدرساختاراقتصادیسازییکاالندیمضاعفمرداندرفرآیفرودست
یابانیکودکانکارخیکیفیازانمونهیبررس«:رضهـفروشع»

7مرادعناصریعلی

مقدمه
کذه  نیذنه، فارا از ا ایبه شمار آورده شود « کار» ابان،یکودکان کار و خ تیکه فعال نیاز ا یجدا

 ایذو زدوده شذود،  یآور ها از سطح شهر جمع زباله گریمثل د دیباشد که با زا بیکاذب و آس یتیفعال
دارد کذه سذاخت جامعذه را  یمناسذبات شتیشکل از مع نیفرودستان، خود ا یبقا یباشد برا یحق
 کوشذم یو مذ پذردازم یمذ یابانیکار خ یروین یتینوشتار تنها به مناسبات جنس نی. در اکند یم یمرئ

و عرضذه ذ فذروش،  از،یذو خلق ن یساز ییکاال ی هیچگونه بر پا یاقتصاد تیفعال نیکه ا منشان ده
فذروش  رد یاز بابذت نذاتوان ،یشکل از فرودسذت نیو فرودستان مضاعف ا ابدی یساخت و تداوم م

هستند؛ آنهذا  یچه کسان ،ینقش فروشندگ یفایا یبرا یتعارض ماهو ایکار و نداشتن بازار،  یروین
 یاز سذو ینظذر یکار خود را ندارند و با خطا یرویامکان فروش ن یحت ،یساز ییکاال ندیکه در فرآ

 ی هفرادسذت انگاشذذته شذذده و از دامنذذ شیشذذاپیبذذودن، پ نرینذذه ی بذذه واسذطه یگذران اجتمذذاع کنش
و سذاخت  یذ نراد یقوم یها یرگی. به عمد، وشوند یگیاشته م رونیب یاجتماع ینیتام یها تیفعال

 یرویذن یتیجنسذ یسذاز ییدقت بر مناسبات کاال یبه بها ،یابانیاقتصاد خانوار کودکان کار خ یکل
 یاختارعوامل سذ توان یبابت، ضمن نقد فرهنگ جامعه، م نیاند. از ا کودک، کنار گیاشته شدهکار 

و  وعیکذرد و نشذان داد کذه چذرا شذ یبازار را مرئ نیا ی کننده دهنده و ممکن شکل یاسیس یاقتصاد
 است.  یاسیذ س یذ اجتماع یشهر یحکمران یها یگیار استیس امدیگسترش آن، پ

روش
ی میذدانی  ی یافتن اشکال فرودستی مذردان، از خذالل مشذاهده دغدغهمساله بر اساس 

                                                                                                               

 alimorad.anaseri@yahoo.comدانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی . 1
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وگوی عمیذق غیررسذمی، بذدون پیوسذتگی زمذانی و  یافته شده و برای پیگیری آن، از گفذت
 ی وهیش یتالش شده با مستندسازها بهره گرفته شده است.  نیافته برای گردآوری داده ساخت
مذردان در  یاز فرودسذت یا نمونذه ت،یذو احسذاس محروم ارکذ یروین یتیجنس یده سامان

ها در مرکذز تهذران، حدفاصذل میذدان  تمرکذز نمونذه نشان داده شود. دارانه هیمناسبات سرما
 انقالب تا میدان فردوسی بوده است. 

گیریهاونتیجهیافته
ی کیفی، نوعی از فرودستی مردان، در جمعیت کودکذان کذار و خیابذان  برای یک نمونه

دهد که اشکالی از فرودستی مردان، بذه نفذع نگذاه  . این پروهش نشان میمستند شده است
 شود.  رسمی علوم اجتماعی در ایران نادیده گرفته شده یا توجیه شده و پسندیده انگاشته می

  مردان یها یبررس ،یفرودست ،یساز ییکاال ،یتیکودک کار، مناسبات جنس کلید واژگان:

براساسروابط،ینترنتیاییروابطفرازناشووییابعادتعهدزناشونیرابطهب
یدرگروهیویژهازکاربراندلبستگیوسبکهانیزوجیوجنسیعاطف

یمعادلهساختاریابی:مدلفضایمجازی

9،علیرضاکاکاوند2،محمدرضاجاللی7سیدهریحانهحسینی

مقدمه
 قیذراد از طرافذ یبه تعذداد نامحذدود یو سهولت دسترس یفرد نیگسترش ارتباطات ب

از  یدیذفضذا موجذب بذروز اشذکال جد نیذمنحصر به فذرد ا یها یرگیو و یمجاز یفضا
شده است. پروهش حاضر قصد دارد در قالذب دو مذدل  یارتباطات در سطوح مختلف سن

 شرفتیپ زانیو م ییسطوح تعّهد زناشو ،یدلبستگ ی، سبکهایو جنس یتعامل رواب  عاطف
 .دینما یکاربران متاهل بررسز گروهی ارا در  ینترنتیرواب  ا
روش

 یاز شذبکه هذا یکذیبودنذد کذه حذّداقل در  یپروهش تمام افذراد متذأّهل نیا یجامعه 
                                                                                                               

 (s.reyhaneh.h@gmail.com. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان )1
 . دکتر روانشناس، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین2
 ایی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. دکتر روانشناس کودکان استثن3
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 کیراه آهن تهران که در بازه  ستگاهیمسافران ا انینفر از م 271داشتند.  تیّ عضو یاجتماع
ب شدند. سه سفر نموده اند به صورت در دسترس انتخا ستگاهیا نیاز ا 1335ماه  یماهه د

 یمجذاز یدر فضا یجنس تیّ میصم ،ینترنتیرواب  ا شرفتیپ ی شنامهاز پرس اسیخرده مق
 یاز پرسشذنامه  اسیذ(، دو خذرده مقMCQ) ییمحّقق سذاخته، پرسشذنامه تعّهذد زناشذو

شرکت کنندگان قذرار  اری( در اختRQرواب  ) ی( و پرسشنامه MSI-Rاز ازدواج ) تیرضا
 گرفتند. 

هاافتهی
انجذام  -13SPSSو  -601EQS یپروهش با استفاده از نرم افزارهذا یداده ها یبررس

و  یکردند. سبک دلبستگ دایبا داده ها پ یحات، برازش خوبالشد. هر دو مدل با اعمال اص
از رابطه  تیبر رضا یداشت. تعهد به طور کل میاثر مستق ینترنتیاز رابطه بر رواب  ا تیرضا

افتذادن  ریبر احساس گ ینترنتیا یر تعّهد به همسر، و ارتباط جنسب ینترنتیا واب با همسر، ر
از رابطذه بذا همسذر بذر  تیرضذا یبه واسطه  ییداشتند. تعّهد زناشو میدر ازدواج اثر مستق

پروهش، سطوح تعّهد به  نیا یها افتهیداشت. طبق  میرمستقیاثر غ ینترنتیرواب  ا شرفتیپ
دارد. کذاهش  ریتذأث ینترنتذیروابذ  ا شرفتیر، بر پرابطه با همس از تیرضا زانیم یواسطه 

افراد به روابذ   شیاز رابطه منجر به گرا یتیاز رابطه، و نارضا یتیسطح تعّهد منجر به نارضا
 . دیتعهد گرد شتریمنجر به کاهش ب ینترنتیآن رواب  ا یو در پ ینترنتیا

گیرینتیجه
 ییبذا مذوارد روابذ  فرازناشذو در برخذورد کنذد یمذ شنهادیپروهش به درمانگران پ نیا

قرار دهند. به  یابیت ارزیّ رواب  را در اولو نیدر ا ریافراد درگ یدلبستگ یها ییایپو ،ینترنتیا
 یفضذاها یمحتذوا لیذشود در رابطه بذا تحل یم شنهادیحوزه پ نیپروهشگران عالقمند به ا

آن به یک پیمان شکنی  و بررسی دقیق آنچه از آغاز یک رابطه اینترنتی تا تبدیل شدن یمجاز
 گیرد.انجام  یشتریب یپروهش هاواقعی رخ می دهد، 

 یدلبستگ-تعهد -تیمیصم -ییفرازناشو-نترنتیا کلید واژگان:
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یایرانهایایرانی:پدیداریامرجنسیـاینترنتیدرجامعهچتسکس

7محسنعباسپور

 
مقدمه

 هذای ظرفیت بذا مواجهه در، تاینترن به ایرانی ی جامعه دسترسی کیفی و کمی گسترش
 اجتماعِی  رواب  در جدید های کنش برخی پدیداری به منجر، مجازی ارتباطی ی شبکه این

 آن از حذاکی متعذددی هذای گزارش و ها مشاهده، ها مطالعه. است شده جامعه این مجازی
 مذاعیاجت روابذ  بر را تأثرهایی و تأثیر توانند می مجازی های کنش از دست این که هستند
 ابعذاد بذه بنذا کذه اسذت چت سذکا ی مقوله، ها کنش این از یکی. بگیارند برجای واقعی

 . شود مطرح اجتماعی ی مسئله یک قالب در تواند می، دارد که مختلفی
روش

 بذا گفتگذو و شناسذایی بذرای عرفذی های محذدودیت دلیل به توصیفی ی مطالعه این در
 ای پرسشنامه ی ارایه ضمن، برفی گلوله گیری ونهنم با، دارند چت سکا ی تجربه که افرادی

 ی تجربذه کذه ایرانذی کاربران از نفر هفت و بیست ی زیسته ی تجربه، بسته و باز سواالت با
 و داخلی های مطالعه از برخی و ها تحقیق با نتایج این. شد آوری جمع اند داشته چت سکا

 صذورت آنهذا بر توصیفی مروری و شد داده تطبیق حوزه این پیرامون گرفته صورت خارجی
 . گرفت
هایافته

 امذر» ی پهنذه سذه ایرانذی چت سذکا ی تجربذه در اینکذه دادن تشذخی  با نهایت در
 روی پیش را متعددی های چالش و ها امکان توانند می «جامعه بستر» و «اینترنت»، «جنسی

 فضای این، فاهیمم این نمودن عملیاتی و آنها بررسی ضمن، دهند قرار اجتماعی کنش این
 از بخشذی میذان در اجتمذاعی ی مسذئله یک عنوان به چت سکا که گردید ایجاد مفهومی
 روابذ  بذر را مشذهودی تأثیرهذای و است یافته ظهور و بروز ایران ی جامعه اینترنتی کاربران

 . است آورده پدید رواب  این در را تغییراتی و گیاشته باقی اجتماعی
گیرینتیجه
 و مهذم ابزارهذای از یکذی عنذوان بذه مجازی فضای و اینترنت از استفاده هک عصری در
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 بذا اجتمذاعی کذالن های ریزی برنامذه از بسذیاری حتی و شده تعریف انسان زندگی اساسی
 اجتمذاعی ی پدیذده، شذوند می طراحی اینترنت از مردم عموم ی استفاده قراردادن فرض پیش

 ایذن در کذه همذانطور. اسذت یافتذه ظهذور و زبرو برای ای گسترده بسیار بستر چت سکا
 روابذ  بذر مجذازی ذذ سکسذی کذنِش  ایذن تأثیرگذیاری دلیذل به، گردید مشخ  پروهش

 را متعذددی تبعذات توانذد می مجموع در که رواب  این در تغییرات ایجاد و واقعی اجتماعی
 مسایل زا یکی عنوان به شناسی آسیب ضمن بایستی، نماید جامعه مختلف های پهنه متوجه

 مذورد و مطذرح شناسذی جامعه هذای حوزه ویره به، ایران علمی ی جامعه در محوری و مهم
 رواب  ی عرصه به پا جدید اجتماعی آسیب یک عنوان به اکنون مسئله این. گیرد قرار مطالعه

 ی مسذئله یذک بذه شذدن تبذدیل نیازمند زیادی بسیار حد تا و است گیاشته ایران اجتماعی
، ایران ی جامعه در که خصوص به، است کشور علمی محافل و دانشگاهی عجوام در علمی

 بستر» و «اینترنت»، «امرجنسی» یعنی، چت سکا تحقق برای شده شناسایی بستر سه هر
 روابذ  و آنهذا تجمیذع و دارنذد را خذود خذاص ی جداگانذه های آسذیب کذدام هذر «جامعه

 در ها آسذیب تزایذد بذه منجذر توانذد می، شذود می برقذرار عرصذه سه این بین که دیالکتیکی
 .گردد چت سکا جمله از و آنها اجتماعی های خروجی

، مجذازی فضذای، ایذران ی جامعذه، جنسذی امذر، سکسذتینگ، چت سذکا کلید واژگان:
 اجتماعی آسیب، اجتماعی ی مسئله

هایاجتماعی)الین،وایبر،تلگرام،واتساپ،ررسینقششبکهب
هایاجتماعییباینستاگرام(درافزایشآس

 1سیدناصرحجازی
مقدمه

 کنذار در مجذازی فضای ظهور موجب اطالعاتی، و ارتباطی جدید های فناوری امروزه
 مصذرف و انتقال تولید، سنتی، ارتباطات الگوهای و معادالت امر این که شده واقعی جهان

 اخیذر های سال در نیز ما جامعه در. است شده آن در تغییر موجب و زده هم به را اطالعات
                                                                                                               

 hejazinaser@yahoo.com. دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان  1
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 هذای آسذیب رابطه این در ولی. است شده زیادی توجه ارتباطات و اطالعات نولوژیکت به
 بررسی حاضر پروهش از هدف .پرداخت آن یابی ریشه به ضروریست که دارد وجود جدی
 های آسیب افزایش در( اینستاگرام واتساپ، تلگرام، وایبر، الین،) اجتماعی های شبکه نقش

 های نظریذه بذر مبتنذی فرضذیه پذنج راسذتا ایذن در. باشذد می شهرضا ساکنین نبی اجتماعی
 .است شده تدوین اجتماعی های شبکه و اجتماعی های آسیب

روش 
 نظذری مبذانی تذدوین در. اسذت همبسذتگی نوع از پیمایشی - توصیفی تحقیق، روش

 شذده اسذتفاده یمیدان روش از آماری های داده آوری جمع در و ای کتابخانه روش از تحقیق
 با متناظر های شاخ  بر مبتنی ساخته محقق پرسشنامه اطالعات، آوری جمع ابزار. است
 تأییذد متخصصذان توس  محتوایی صورت به پرسشنامه روایی. است بوده تحقیق های سازه
 جامعذه. اسذت شذده تأییذد 116/7 کرونبذاخ آلفذای بذا پروهش ی پرسشنامه پایایی و شده

. انذد بوده نفذر 12777 تعداد به سال 63 تا11 از اجتماعی های شبکه رانکارب کلیه آماری،
 روش بذه گیذری نمونذه و گردیذد تعیین نفر 312 تعداد کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم

 و تلخی  ها داده ها، پرسشنامه آوری جمع از پا. شد آوری جمع ای خوشه نوع از تصادفی
 و است شده گزارش تحقیق های شاخ  و فردی یمتغیرها توصیفی آمار و شده بندی طبقه

-خذی آزمون از ها فرضیه آزمون برای. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد تحقیق های فرضیه
  .شد استفاده دو

هایافته
 های مولفه و اجتماعی های شبکه عضویت بین رابطه که، داد نشان ها فرضیه آزمون نتایج

 عذاطفی، طالق خانه، از فرار خیانت، رخاشگری،پ جنسی، انحراف اجتماعی، های آسیب
  .است دار معنی
گیرینتیجه

 نوع ساز زمینه میتواند( جدید های فناوری با مرتب  های آسیب) نوظهور های آسیب بروز
 شناسذایی، بذرای ریذزی برنامذه دلیل، همین به باشد روانی و اجتماعی آسیبهای از جدیدی

 .رسد می نظر به ضروری و زمال نوظهور آسیبهای کاهش و پیشگیری
 عذاطفی، طذالق پرخاشذگری، اجتمذاعی، های آسذیب اجتماعی، های شبکه :کلیدواژگان

 خیانت
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راهکارهایبرونرفتازآسیبهایفضایمجازی

فرشتهنظری،محمدمهدیلبیبی
مقدمه

در شرای  کنونی اغلب پروهش ها و مطالعات علمی بر آسیبهای فضای مجازی متمرکز 
اند و در واقع تا حدی بر نقش منفی فضای مجازی تاکید میشود  که گویی این فضا از شده 

نظر ماهیت فاقد قابلیتهایی است که بتوان از آن برای کاهش آسیبهای اجتماعی بهره برد. بذا 
پیشرفتهای اخیر امکان تبادل اطالعات به اشکال گوناگون فراهم آمده است و در عین حذال 

قابلیت های گسترده ای در زمینه امکان تبادل نظر بذین افذراد در کنذار  فضای مجازی دارای
کارکردهای آموزشی و تقویت باورهای دینی و انسجام اجتماعی و همدلی و توسعه فضذای 

 اخالقی می باشد. 
روش

روش تحقیق پیمایش و از نوع تحقیقات کمی است . حجم نمونه توس  فرمول کذوکران 
پرسشنامه محقق ساخته تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونبذاخ   محاسبه گردیده و اعتبار

 مورد تایید قرار گرفته است.
هایافته

ماهیت  کانال ها و شبکه های اجتماعی در داخل کشور با خارج از کشور دارای تفاوت 
های زیادی است، عالقه مندی افراد به حضور در شبکه های اجتماعی به صورت خاص  به 

دقیق و ضروری در  کنار سذرگرمی و برقذراری ارتبذاط بذا دیگذران مربذوط  کسب اطالعات
میشود. در این پروهش  از دیدگاهها و نظریات اندیشمندانی چون آنتونی گیدنز / پیر بوردیو 
/ یورگن هابرماس و مانوئل کاستلز  استفاده شده و همچنین  با انجام مصاحبه با افرادی کذه 

تالش شده تا تلفیقذی از مبذانی نظذری بذا واقعیتهذای موجذود در این گروهها عضو هستند  
 حاصل گردد.

گیرینتیجه
مروری بر کارکرد برخی شبکه های  اجتماعی نشذان میدهذد اگرچذه برخذی از آنهذا در 
ایجاد یا گسترش آسیبهای اجتماعی موثر هستند اما برخی  دیگر کامال به صورت بذرعکا 

پتانسیل مثبت این  شبکه ها در کاهش آسیبهای اجتماعی عمل میکنند. در واقع در ایران  به 
کمتر  توجه شده است. به صورت اجمالی میتوان گفت این  شیکه ها در کذاهش آسذیبهایی 
چون طالق، اعتیاد، بزهکاری و فحشا و مانند آن میتواند نقش موثری ایفا نمایند. اگر اصول 
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و اکتشذاف بذدانیم اغلذب  کلی حاکم بر یک پذروهش علمذی را شذامل توصذیف، تحلیذل
تحقیقات شامل مراحل اول و در نهایت مرحله دوم میشوند در حالیکه مقصود از اکتشذاف 
ارائه راه حل هایی برای برون رفت از مسائل و آسیبهای اجتماعی است که موضذوع اصذلی 

 این مقاله راتشکیل میدهد.
 خانواده. طالق. بزهکاری. اعتیاد. فحشاء کلید واژگان:

یرابطهکنترلاجتماعیورفتارهایمخاطرهآمیزفضایمجازی:بررس
مطالعهموردیجوانانشهرشیراز

2نجمهشرفی،1مهدیمعینی

مقدمه
فضذای مجذازی مخاطره آمیذز هدف این مقاله بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی و رفتارهای 

هذای نذوین  نذد، تکنولوژیکن افذراد در آن زنذدگی میکذه  واقعذی دنیای موازات جوانان است. به 
 انذد کذهخلذق کذرده مجازی و جدیذدی را های اجتماعی، دنیای ارتباطی از قبیل اینترنت و شبکه

 امذروزه جوانان و بخشیده است. نوجوانان اجتماعی تمایالت و ها پدیده به جدیدی های خصلت
 توسذ  ازی کذهمجذ دنیذای در را خذود زیادی از اوقات زندگی بخش دیجیتال، فرزندان عنوان به

کننذد. ایذن  می سذفریاسذت،  شذده  احاطه اینترنت و موبایل کامفیوتر، ویره به ،های نوین رسانه
 فضای مجازی دارای چالش ها و آسیب هایی برای نوجوانان و جوانان است.

روش
در این پروهش با استفاده از روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری 

ی ها و اطالعات مذورد نیذاز جمذع آوری شذده اسذت. جامعذهمختل ، دادهچندمرحله ای 
ساله شهر شیراز می باشذد و حجذم نمونذه بذا  11-11ی جوانان آماری در این تحقیق کلیه

                                                                                                               

           mmoeini84@gmail.comدکتر جامعه شناس، دانشگاه سیستان و بلوچستان  .1
 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه فاطمیه .2
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های جمذع آوری شذده در نهایت دادهنفر تعیین گردید و  600استفاده از جدول لین برابر با 
 یه و تحلیل قرار گرفت.  گردید و مورد تجز SPSSوارد نرم افزار 

هایافته
نتایج بررسی فرضیات نشان می دهد که بین تعهد به هنجارهذا، مشذارکت در فعالیذت هذای 

فضای مجازی رابطذه معنذادار امذا منفذی  مخاطره آمیز سالم و باور به اصول اخالقی و رفتارهای
ان از رفتارهذای مخذاطره وجود دارد بدین معنی که با افزایش میزان تعهد، مشارکت و بذاور جوانذ

 آمیز فضای مجازی آنان کاسته می شود. اما بذین دلبسذتگی بذه خذانواده و دوسذتان و رفتارهذای
فضای مجازی رابطه معناداری مشاهده نشذد. همچنذین دو متغیذر بذاور بذه اصذول  مخاطره آمیز

 تبیین نمایند. درصد از تغییرات متغیر وابسته را 18اخالقی و تعهد به هنجارها توانستند حدود 
گیرینتیجه

امروزه استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی به حدی در بین جوانان شایع شده است 
که از پدیده ای به نام اعتیاد اینترنتی صحبت می شود. لیا ضروری است با اتخاذ سیاسذت 

هذای های درست نظارتی توس  والدین و بکارگیری برنامه های جایگزین از جمله فعالیت 
مناسب، از شیوع بیشتر رفتارهای پرخطر فضای مجازی جلوگیری شود. ورزشی و تفریحی 

به عالوه، از طریق ساخت برنامه هایی درباره پیامذدهای مخذرب اسذتفاده بذیش از حذد از 
گاهی جوانان از این مسذئله را افذزایش داد تذا  فضای مجازی توس  صدا و سیما، می توان آ

 تفاده نمایند.کمتر از فضای مجازی اس
 فضای مجازی، اینترنت، کنترل اجتماعی، جوانان، شیراز. کلید واژگان:

واینستاگراماجتماعیشبکهازاستفادهاجتماعی-فردیپیامدهایبررسی
(ذهنیمنزلت)موقعیتشازفردذهنیتصوربرآنتاثیر

 2،هدیهموحدی1صباصفاری
مقدمه

 و زیبذا هذای صذورت نقذ ، بذی هذایاندام تصویر ندید به امروز آور اعتیاد وابستگی
                                                                                                               

  دانشگاه خوارزمی کارشناس ارشد پروهشگری. 1
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دارد، و در  فاصله ما واقعی و روزمره زندگی با اغلب الکچری و... های مسافرت فتوژنیک،
 در را فعذالی نقذش اجتمذاعی اسذت کذه های شبکه مهمترین جمله از اینستاگرام این راستا

 .نماید می وابستگی ایفا این ایجاد
 بذه آن در را واقعیذت افراد آنکه از بیش که شده بدل ابزاری به در حال حاضر اینستاگرام

 تصذاویری هذا،عکذا بذارۀ چنذد ادیت بواسطۀ نرم افزارهای دیجیتالی و بگیارند، اشتراک
 . کنندخلق می ...و ،اجتماعی عاطفی تجربیات چهره، بدن، از آرمانی

 ، سذرخوردگی دگی،افسذر تواندمی دنیای مجازی و واقعی دنیای بین تطابق همین عدم
 دنبذال چذه و گیارنذده اشتراک به برای چه را روانی و روحی های ناراحتی سایر و  اضطراب

 سنجی نظر یک چنان که نتایج .باشد داشته همراه به کننده ، بویره در رده های سنی پایین تر
 و چذت اسذن  بذوک، فذیا یوتیذوب، بذا مقایسه در اینستاگرام که دهد می نشان بریتانیا در

 . 1دارد جوانان روانی سالمت بر را تاثیر بدترین توییتر،
-های مرجذع جدیذد مذیساز ایجاد گروهخودفریبی، زمینه و دگرفریبی این بعالوه تداوم

 یذا اسذت آنهذا عضذویت کسذب درصذدد فرد که هستند هاییگروه مرجع، های شود. گروه
 کذارکرد دو" های مرجعگروه. "کندمی آرزو را آنها به پیوستن روانی و ذهنی حیث از حداقل

 و کننذدمی القا دیگران به را باورهایی و هاارزش ها،هنجارها، رویه کنند؛ اوالً می ایفا عمده
 قذرار کنشذگران اختیذار در و معیارهایی استانداردها ثانیا دارد، هنجاری کارکرد اصطالح به

 و ای مقایسذه کذارکرد صذطالحاا و زنندمی محک آنها با را خود نگرش و کنش که دهندمی
  .2کنندمی ایفا تطیقی

هذای مرجذع جدیذد در اینسذتاگرام ، تذاثیرات با توجه کارکردهای یاد شده و تّعدد گذروه
 مل می باشد.أاجتماعی ناشی از آن ها قابل ت

اجتمذاعی اسذتفاده از شذبکه اجتمذاعی  -هدف این پروهش بررسی پیامذدهای فذردی
 باشد.ر تصور ذهنی فرد از موقعیتش )منزلت ذهنی( میثیر آن بأاینستاگرام و ت

روش
 مطالعذه پیمایشذی، اواًل ویرگذی کذاربران و از اسذتفاده با تا است آن بر حاضر پروهش

عوامل جیب آنها به اینستاگرام را شناسایی نموده،  ثانیًا اثرات استفاده از این فضای مجازی 
                                                                                                               

1. Royal Society for Public Health (RSPH)(2017), Status of Mind: Social media and young 

people’s mental health. https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-

young-people-s-mental-health.html 

 با اجتماعی روانشناسی و شناسی جامعه در مرجع های گروه» ،(1381) ضیا سید هاشمی، و الله ستانی، رحمتسرو صدیق. 2
 .141-167: 10اجتماعی،شمارۀ علوم نامۀ ،«فستینگر و مرتن های نظریه بر تاکید
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 منزلت ذهنی افراد را بررسی نماید.گیری هنجارهای جدید و تاثیر آن بر  بر شکل
هایافته
هذای مرجذع جدیذد بذرای بر اساس یافته های این پروهش اینسذتاگرام بذا ایجذاد گذروه 

ساز تغییر ارزشها و نگرش های فرد و مقایسه خود بذا دیگذران شذده اسذت و کاربران، زمینه
 د.پیامدهایی مانند کاهش منزلت ذهنی و افزایش نیاز را به همراه دار

نتیجه گیری: در پایان با در نظر گرفتن ایذن نکتذه کذه اینسذتاگرام نیذز ماننذد هذر شذبکه 
های مثبت نیسذت، از جملذه ایجذاد همذدلی میذان افذراد اجتماعی دیگری خالی از ویرگی

جامعه، ایجاد فضای بازاریابی و اشتغال و یا بازیافتن دوستان قدیمی و آشذنایی بذا دوسذتان 
یی این فرصت ها و تهدید ها در بهره گیری از آن بعنذوان ابذزاری کمتذر جدید و ....، شناسا

تهدید کننده و بیشتر مفید، حائز اهمیت است. نتایج حاصل از این نوع پروهش هذا بذه مذا 
گاهی سطح بردن باال کمک می کند با  زیذادی حد تا آن ها  منفی تاثیرات به نسبت جامعه آ

 .  دهیم کاهش را وابستگی ینا از ناشی اجتماعی و فردی های آسیب
 مرجذع، های اینستاگرام، فضای مجازی، کاربران شبکه های اجتماعی، گروه کلید واژگان:

 ذهنی منزلت

اجتماعیاعتمادبراجتماعینوینهایرسانهتأثیرشناختیجامعهبررسی
(تهراندانشگاهدانشجویانموردمطالعه)کاربران

2کبریصحراگرد ،1یونسنوربخش
قدمهم

 از یکی عنوان به اجتماعی نوین های رسانه و اجتماعی اعتماد بررسی به حاضر پروهش
 عناصذر از اجتماعی اعتماد. پردازد می تهران دانشگاه دانشجویان میان در آن بر موثر عوامل

 و تذاریخی هذای ویرگی. بذود خواهد جامعه در پویایی حال درعین و نظم برقراری برای مهم
 لذیا اسذت، جامعذه در آن تأثیرگذیاری و اهمیذت از نشذان مطالعه مورد ی هجامع اجتماعی

 ایذن شذناخت های شرط پیش ترین مهم از یکی به جامعه این در اجتماعی اعتماد ی مطالعه
                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه تهران  .1
  p.sahragard@ut.ac.irیسنده مسئول(کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ) نو. 2
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 ایذن. اسذت ضذروری امذری آن اجتمذاعی ی توسذعه شذرای  سذازی فراهم منظور به جامعه
 اجتماعی اعتماد  اجتماعی، اعتماد خصوص در نظری مباحث به پرداختن از پا پروهش،

 است داده قرار توجه مورد نهادی اعتماد و یافته تعمیم اعتماد شخصی، بین اعتماد ابعاد در را
 مورد ها رسانه این از استفاده نوع و استفاده میزان ی مؤلفه دو در اجتماعی نوین های رسانه و

  .است گرفته قرار سنجش
روش

 پیمذایش روش از ای کنابخانذه طریذق بذه نظری مطالعات امانج از پا پروهش این در
 بذا کذه انذد تهران دانشذگاه دانشذجویان 53441پذروهش این آماری ی جامعه. شد استفاده
 سذه در تهران دانشگاه دانشجویان از نفره311 ای نمونه کوکران گیری نمونه فرمول از استفاده

 .شد انتخاب سیستماتیک صورت به  دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقطع
 هایافته
 بذه متوسذ  شخصذی بین اعتماد از دانشجویان دهد می نشان ها داده توصیفی وضعیت 
. دارد قرار تری پایین سطح در(3073) یافته تعمیم اعتماد اما هستند، برخوردار( 3051)باال

 همچنذین. اسذت دیگذر نوع دو از کمتر(2041) میانگین با دانشجویان نهادی اعتماد میزان
 اعتمذاد بذا اجتمذاعی نوین های رسانه از استفاده بین ای کتابخانه و نظری مطالعات از پا

 بذه اعتمذاد بر ها رسانه تأثیرگیاری که معنا این به ندارد، وجود مستقیم همبستگی اجتماعی
گذاهی)  میذانجی متغیرهای ی واسطه  و دانذش اجتمذاعی، انذزوای مشذارکت، اجتمذاعی، آ

 و داوطلبانذه هذای انجمن در مشذارکت میذانجی متغیرهذای تذرین مهم که. تاس( اطالعات
 از غیراجتمذاعی ی اسذتفاده سذبب به دانشجویان که معنا این به. باشند می اجتماعی انزوای
 سذه بذر منفی تأثیر متغیر این و شوند، می اجتماعی انزوای دچار اجتماعی، نوین های رسانه

 کاهش به منجر اجتماعی نوین های رسانه از ی استفاده ینهمچن. دارد اجتماعی اعتماد  بعد
 شذده اجتمذاعی اعتمذاد کذاهش موجب نیز این که است شده دانشجویان بین در مشارکت

گاهی متغیر. است  دارد، اجتمذاعی اعتمذاد بعد سه با ومستقیم معنادار ی رابطه اجتماعی آ
 .ندارد تماداع نوع سه بر مستقیم ی رابطه اطالعات و دانش متغیر اما

گیرینتیجه
 از اسذتفاده نوع به اجتماعی اعتماد رسانه های نوین اجتماعی بر باید توجه داشت تأثیر

 برقذراری باهذدف اجتماعی نوین های رسانه از استفاده که معنی این به دارد، بستگی رسانه
 امذا. شذود یم یافته تعمیم و شخصی بین اعتماد تقویت به منجر آشنایان و دوستان با ارتباط

 گیرانذدن و سرگرمی برای دانشجویان از توجهی قابل درصد دهد می نشان پروهش های داده
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 فراغذت که داشت توجه باید نکته این تحلیل در کنند، می مراجعه ها رسانه به فراغت اوقات
 ارتبذاطی هذای فناوری تأثیر تحت جهات بسیاری از زندگی، سبک از مهمی بخش عنوان به

 دو مسئله این بهتر فهم برای. است قرارگرفته همراه تلفن و اینترنت ویره به مجازی، و تعاملی
 فراغذت از ای عمذده بخذش گذیران کننده توصیف" شدن خانگی" و"  شدن ای رسانه" فرآیند

 منظذور کذه اجتماعی نوین های رسانه گفت توان می بنابراین .است مدرن جوامع در جوانان
 هذای¬استفاده مورد اند، شده معاصر دنیای وارد افراد برای تعامل و اجتماعی ی شبکه ایجاد

 بلکه کند، نمی اجتماعی های شبکه ایجاد به کمکی تنها نه بعضاً  که گیرند می قرار گوناگونی
 ایذن توجذه جالب ی نکتذه. است شده منجر ما ی جامعه در بیشتر انزوای و تعامل کاهش به

 مورداستفاده اطالعات کسب و سرگرمی باهدف بیشتر ها رسانه این ما ی جامعه در که است
. دارد قذرار اهذداف اولویت در اجتماعی ی شبکه تشکیل دیگر جوامع در اما گیرند، می قرار

 بذرای را محلذی و کننده سذرگرم ارتبذاطی اجتماعی، نوین های رسانه ما ی جامعه در درواقع
 ها رسذانه ایذن لذیا اند، شذده کذاران واقعذی دنیذای در کذه است ساخته مهیا افراد از بخشی

 وسذیله بدین و اند رهاشذده تنهذا واقعذی دنیذاي در کذه باشذند افذرادي بذراي مأمنی تواند می
 .کنند می ارضاء را خود روانی و روحی هیجانات

 اجتمذاعی، انزوای نهادی، اعتماد یافته، تعمیم اعتماد شخصی، بین اعتماد :واژگان کلیدی
 .اجتماعی نوین های رسانه مشارکت،

بررسیتاثیراستفادهازرسانههابربلوغزودرسدردختران)مطالعهی
موردیشهرشیراز(

 2،شهنازصداقتزادگان1پورانامیدوار
مقدمه

پیدایش اولین عالئم بلوا در دخترها قبل از سن طبیعی بلوا، به عنوان بلوا زودرس در 
ا و آسیب هایی است که هم خذانواده و هذم نظر گرفته می شود.  بلوا زودرس دارای پیامده

جامعه را درگیر می کند. در جامعه ی ما تعداد دخترانی که زودتر از سن معمول به بلوا می 
                                                                                                               

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور. 1
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 جسذمی، طبیعذی رشذد پذای پابه دهد، روی موقع به بلوا رسند در حال افزایش است. اگر
 در موقع به نیز تحوالت سایر گونه بدین ویابد،  می ادامه و شروع آن با هماهنگ فکری رشد

گاهی شوند، می بالغ زودتر که افرادی درولی  .دهد می رخ وجودش  و خود به توجه و خودآ
 از بعد خاص مسائل و موضوعات به حساسیت و بیداری و شده بیشتر روانی وضع تغیرات

در بلذوا زودرس  .گردد می آغاز زودتر باشد او سنی شرای  به مضر و مهم مسائل ولو بلوا
دخترها قبل از رسیدن به بلوا فکری و اجتماعی به بلوا جسمی و جنسی می رسند. نوجوان 

 تمناهای و باشد خود کنترل و حفظ به قادر که نرسیده رشد از ای درجه به عقالنی نظر از که
 نیسذت و  دو ایذن بذین تذوازن ایجاد به قادر است، بالغ افراد سطح در و باال او نسبتا غریزی

می بیند که تاثیر آن  در تمام دوره های زندگیش بذاقی خواهذد مانذد. از طرفذی  آسیب هایی
شدن بذه شذدت مذورد توجذه نوجوانذان  ترین عوامل اجتماعی ها به عنوان یکی از مهمرسانه

 از زودتذر و نوجوانذان کودکذان والدین، مراقبتی و نظارتی های زمینه کاهش است و به دلیل
شذوند بنذابراین چگذونگی مذی متوجذه بفهمند باالتر درسنین دبای که را مقرر مسائلی موعد

ها می توان به عنذوان یکذی از عذواملی کذه در بلذوا زودرس تاثیرپییری و استفاده از رسانه
 دختران تاثیرگیار است مورد مطالعه قرار گیرد.

روش
ر این پروهش با روش پیمایش به بررسی تاثیر استفاده از رسذانه هذا بذر بلذوا زودرس د

در شهر شیراز است  ی آماری دانش آموزان دختر مقطع راهنماییدختران می پردازد. جامعه
 تصذادفی گیذری نمونذه بذه روش نمونذه 250 کوکران، فرمول از استفاده با هاآن میان از که

 .شدند انتخاب ایخوشه
گیریهاونتیجهیافته

ن به بلذوا زودرس تذاثیر دارد و ها بر رسیددهد استفاده از رسانهنتایج پروهش نشان می
کنند)اینترنت، ماهواره و...( بر بلوا زودرس تاثیر متفاوت ای که افراد استفاده مینوع  رسانه

 ی معناداری وجود دارد.اجتماعی و بلوا زودرس رابطه-دارد. همچنین بین پایگاه اقتصادی
 هرنذوع از بذه دور و یشخصذ کذامالً  فضذایی ایجذاد با مجازی( فضای و )اینترنت هارسانه
 نوجوانذان بذرای را ارتباطی آزاد رواب  مبتنی بر ایحوزه خانواده، یا در مدرسه قدرت رواب 

باعث دسترسی آزاد  کند واست فراهم می شکوفایی درحال هاآن در طلبی استقالل حا که
ا اینترنتذی و نهایتذ هذای مبتذیلعکذا و هذافذیلم مشذاهدۀنوجوانان به اطالعات جنسذی و

 .است اجتماعی و فردی آسیب های دارای کهشود می شدن زودتر دختران  بالغ
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اجتماعی، دختذر، آسذیبهای فذردی و -بلوا زودرس، رسانه، پایگاه اقتصادی کلید واژگان:
 اجتماعی

هاوسنجشعواملمؤثربرمیزانآشناییشهروندانشهرشیرازباآسیب
 پیامدهایجرایمسایبری

 1یوحیدترابیجهرم
مقدمه

تر شدن آن شده است  سبب هر چه ملموس ریرشد ساحت ذهن انسان، در چند قرن اخ
 نیذاند کذه ا شذده بیذترغ شذمندانیاز اند یاریبس ،یارتباطنوین  یها یو با ظهور تکنولوژ

ها و  شذدن یدوجهذان»نظریذه قذرار دهنذد.  لیوتحل هیذانسذان را مذورد تجز یدستاورد ذهنذ
جهانی مذوازی بذا جهذان واقعذی خلذق  ،ها ارد که این تکنولوژیاشاره د «ها شدن ییدوفضا

و  ها بیآسذ ناق  خواهد بذود. یکار یگریبدون در نظر گرفتن د کیهر  لیو تحل اند کرده
 است. دوجهانیی بوده که نقطه تالقی این ها حوزهی نیز یکی از بریسا میجرا یامدهایپ

روش
 کیذکذه برابذر  رازیشذ تیذجمع وجه بذهاین پروهش با روش پیمایش انجام گرفته و با ت

 11در  اي خوشذه یریگ نمونذه پرسشذنامه بذا روش 400نفر بوده،  16هزار و  800و  ونیلیم
نیز بذه ترتیذب از  ها پرسشنامهیی ایو پا ییروامنطقه شهرداری شهر شیراز توزیع شده است. 

شذده بذا  گردآوریی ها داده تیدرنهاتهیه شده و  آلفا کرونباخ بیضرطریق اعتبار صوری و 
 قرار گرفته است. لیوتحل هیتجزمورد  spss افزار نرم
هاافتهی

درصذد  44/68برابر  11/34 نیانگیبا مو پیامدهای جرایم سایبری  ها بیآسمیزان آشنایی با 
 زمان مذدتاست. همچنین فراوانی تجمعی  از مردانصد بیشتر در4ده و این میزان در بین زنان بو

شذهروند  1هذر  نیدر بذ باً یکه تقر دهد یمر شیراز در فضای سایبری نشان حضور شهروندان شه
 .کند یاستفاده م یمجاز یساعت از فضا کی رینفر حداقل ز کی باً یتقر رازیش
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گیرینتیجه
ی و دار نیذسذطح د ی،ا سطح سذواد رسذانه ی،ا نهیزم یرهایمتغحاصل آزمون رگرسیون 

گاه زانیم بوده که نشان از سطح متوسذ   513/7برابر  ابستهتغیر وبر م یبریسا میاز جرا یآ
 ریذشده اسذت کذه سذه متغ یریگ جهینت تیها است. درنها آن نیب یاز همبستگ ییرو به باال

گاه زانیو م یدار نیسطح د ،یا سطح سواد رسانه بذر  یمعنذادار ریتذأث یبریسا میرااز ج یآ
 دارند. یبریسا میجرا یامدهایو پ ها بیبا آس ییآشنا زانیم ریمتغ
 داری. ها و پیامدهای جرایم سایبری، دین ای، آسیب ، سواد رسانه شدن جهانی گان:واژ دیکل

وارائه هایفضایمجازیدراستانآذربایجانشرقیمطالعهآسیب
 راهکارهایعملیوکاربردی

2البنینمرادی،ام1پور صمد عدلی

مقدمه
 و سیاسی فرهنگی ،امدهای اجتماعیو پیگسترش و استفاده روزافزون از فضای مجازی 

 ،بذر ایذن اسذاس .ز اهمیت و ضرورت کرده استئرا حافضا آنها، مطالعه در خصوص این 
فضای مجذازی در اسذتان آذربایجذان  و پیامدهای ها آسیب شناسایی، نوشتار حاضرهدف 

  ست.ها شرقی و ارائه راهکارهای عملی در خصوص کاهش این آسیب
روش

ش تحلیل ثانویه انجذام شذده اسذت و متکذی بذر تحلیذل و تلفیذق پروهش حاضر با رو
مذورد از  21دسذت آمذده اسذت. بذر ایذن اسذاس  اطالعاتی است که از تحقیقات قبلذی به

شذرقی در زمینذه فضذای  های اخیر در محذدوده اسذتان آذربایجان هایی که در سال پروهش
 اند. فتهاند، انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرار گر مجازی انجام شده

هایافته
هایی چون  های پروهش حاکی از آن است که فضای مجازی باعث گسترش آسیب یافته

پییری اجتماعی، افت و ناکارآمذدی تحصذیلی و شذغلی، تضذعیف هویذت  عدم مسئولیت
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هذای  اجتماعی )هویت دینی، هویت ملی و هویت خانوادگی(، کاهش پایبنذدی بذه ارزش
های اجتماعی و فرهنگی، تضعیف تربیذت دینذی، تضذعیف  دینی، کاهش پایبندی به ارزش

تعامالت خانوادگی، به وجود آمدن اختالفات جدید بین زن و شذوهرها، فرسذایش اعتمذاد 
متقابل زناشویی، کاهش صذمیمیت در میذان اعضذای خذانواده، نقذه حذریم خصوصذی 

تشذدید ، افذزایش مذدگرایی، پورنذوگرافی تذرویج ،کاربران، تشدید شکاف نسلی و ارزشذی
ایجاد شرای  براي برقراري ارتبذاط بذا جذنا مخذالف، گرایی، تغییر نگرش به بدن،  مصرف

تضعیف سالمت اجتماعی، تضعیف فرهنگ سیاسی، کذاهش اعتمذاد اجتمذاعی، افذزایش 
ها در بذین  ها و آسیب همچنین این چالش شده است.ناهنجارهای رفتاری و اعتیاد اینترنتی 

های زنذدگی  گرایش به سبک به خود، فرسایش اعتقادات دینی،کاربران فضای مجازی به نو
فرسایش سرمایه اجتماعی ، استحاله حجاب و پوشش )از بین رفتن قبح بدحجابی(، مدرن
 اند. تضعیف احساس امنیت اجتماعی و فرهنگی را سبب شدهو  گروهی درون
گیرینتیجه

کنتذرل  در مناسذبي حذل راه توانذد نمي فضای مجذازی به دسترسي حیف یا و فیلترینگ
 هاي گیاري سیاسذت اسذت ضذروري باشذد و ایذران در مجازي فضاي از ناشي هاي آسیب

 پرهیذز زمینذه در ایذن قهري و پلیسي برخوردهاي از و اتخاذ گردد خصوص این در مناسبي
گاهانه استفاده مهارت و کرده  افزایش جامعه در سطح را ای و سواد رسانه مجازي فضای از آ
 داد.
های اجتمذاعی مجذازی، فضذای مجذازی،  شذبکه ،های نوین رسانه اینترنت، دواژگان:کلی

 آسیب اجتماعی

فضایمجازیوچگونگیپیشگیریازآسیبهاینوپدیدباتاکیدبر
هایسوادرسانهایمهارت

 1محمدمهدیفتورهچی
صت هایی گسترش استفاده از اینترنت و بویره شبکه های اجتماعی در دنیا، عالوه بر فر
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که در زمینه های متعدد در اختیار کاربران قرار داده، تهدیدها وآسیب های نوپدیذدی را نیذز 
در پی داشته است. این تهدیدها بیشتر حول جرایم اینترنتی و آسیب های اخالقذی و روانذی 

 بویره در نوجوانان و جوانان بروز پیدا می کند. 
سایت های شبکه اجتماعی پیشگام بوده و امروزه  کاربران ایرانی از دیرباز در استفاده از

نیز نوجوانان و جوانان با گسترش بکارگیری گوشی های هوشمند از جمله بیشترین اسذتفاده 
ی تلگرام هستند. اهمیت این سذایت هذا و کنندگان از پیام رسان های اجتماعی بویره شبکه

وانذان و جوانذان عضذو در شذبکه هذای نرم افزارها نزد کاربران ایرانی و نیز تعداد بذاالی نوج
ی ابعاد مختلف استفاده از آنها را بذویره آسذیب هذای نوظهذور ناشذی از اجتماعی، مطالعه

کاربری های بی هدف و طوالنی مدت ایشان را ضروری می سذازد. جذرایم و آسذیب هذای 
مرتب  با فضای مجازی، بویره در کشذورهای اسذالمی از جملذه ایذران از جایگذاه خاصذی 
برخوردار بوده  وهر روز ابعاد مختلفی از تهیدهای آن نمایان شده و موجبات نگرانذی هذای 

 روزافزون والدین و کارشناسان مسائل تربیتی و فرهنگی شده است.   
با عنایت به موارد فوق، اهمیت شناسایی الگوهای جرایمی چون سرقت از حساب های 

نوگرافی و آسذیب هذای اخالقذی، اسذفم و شخصی، خشونت و اغفال کودکان و زنان، ، پور
فیشینگ، هک اطالعات و نصب بدافزار، و آسیب های نوپدیدی همچذون تسذهیل روابذ  
اجتماعی نابهنجار، تجاوز به حریم خصوصذی، تبلیذغ و مشذتری یذابی مذواد، روسذفیگری 

انذواع  مجازی، قماربازی و.... را بیشتر می کند. در واقع این مقاله در پی شناسایی  و مرور
آسیب های نوپدید در فضای مجازی و الگوهای جرایم اینترنتی در شبکه های پیذام رسذان 
موبایلی بوده و در نهایت تالش خواهد کرد تا با ارائه راهکارهایی از جمله ارتقذای مهذارت 

های سواد رسانه ای بویره تفکر خالق، کنشگری فعال و اتخذاذ رژیذم مصذرف رسذانه ای،  
ان و جوان را در بهره گیری هر چه مطلوب تر از قابلیت های جهان مجذازی و کاربران  نوجو

 کاهش تهدیدهای فردی و اجتماعی آن یاری رساند. 
فضای مجازی، اینترنت، شبکه های اجتماعی، آسیب هذای نوپدیذد، سذواد  کلید واژگان:

 رسانه ای
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سایبرمجرائیاجتماعیدرهابیآسنقشتدابیرپیشگیرانهدرمواجههبا

 1علیعلمداری
مقدمه

ارتباطذات اسذت کذه اثذرات فناوری اطالعات و از تحوالت دوران معاصر توسعه  یکی
ها و  گیاشذته اسذت. فرصذت یجا به یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یها را در عرصه یژرف
حذاکم  یهذا یرگیو رو به گسترش و و ریفراگ ی دهیپد نیاز ابزارها و عوامل ا یناش داتیتهد

نظذام  دیذنما یمذ جذابیبودن ا یفرامل ،ی، سهولت دسترسیازجمله گمنام بریسا یر فضاب
و مواجهه بذا  ییپاسخگو و تحقق عدالت جنایی یها نهیکاهش هز منظور بهی فریعدالت ک

متناسب با تحوالت ایذن حذوزه  ،بریسا یاز سوءاستفاده از فضا یناش یاجتماع یها بیآس
پیشذگیری  هذای ظرفیت تبیین باهدفپروهش  نیا .دیذ نماتخاااقدامات پیشگیرانه و کنشی 

سذایبر،  جرائمیکی از الگوهای غیر کیفری در مواجهه با  عنوان به سایبر جرائماجتماعی در 
 بذا تالقذی در هذا آموزه ایذن کذاربردمطالعذه  چذارچوب در را مختصذر نیذااسذت  درصدد

 ارائذه زمینذه، این در موجود یها کاستی رفع برای و بس  سایبر جرائم ی اجتماعیها بیآس
ی هذا آموزهپاسخگویی به این پرسش اسذت کذه کاربسذت  درصدد پروهش نی. اکند طریق

ی در ایجذاد ریتذأثسایبر چه  جرائمی اجتماعی ها بیآسپیشگیرانه غیر کیفری در مواجهه با 
 سیاست تقنینی افتراقی در نظام عدالت کیفری ایران خواهد داشت.

روش
 نهذادن ریتذأثگی تبیین چگذون منظور بهبه پرسش اصلی این پروهش و  برای پاسخگویی

در نظذام عذدالت  سذایبر جذرائمی اجتمذاعی ها بیآسذپیشگیری غیر کیفری در مواجهه بذا 
 بذه مراجعذه طریق از و تحلیلی توصیفی تحقیق روش ی، ازالملل نیبمنطبق با اصول  کیفری

 خذارجی و داخلذی از اعذم مقذاالت ،یالمللذ نیبها، مصوبات  کتاب شامل مختلف اسناد
 است. شده استفاده
هایافته

بذه بیذان  یالمللذ نیاسذناد ب ،سذایبر جذرائمی اجتمذاعی ها بیآسذبذا  مواجهذه منظور به
پرداخته است که کشورها باید در پیشگیری یی ها اصول بنیادی روش ،ها تیفعال چهارچوب

انتخاب پییری رویکردهای  اصل ارها،این معی نیتر یاز محور .کنند تیرعا بریاز جرائم سا
                                                                                                               

  Email:Alamdari.al@gmail.comی، دانشگاه شیرازشناس جرمکارشناس ارشد حقوق جزا و  .1
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کذه  سذایبر اسذت جذرائمو اصول راهبردی پیشگیری از  پیشگیری مبتنی بر توسعه اجتماعی
اصذول در قذوانین بسذیاری از کشذورها  نیا .کند یمرا بیان  مؤثرعناصر الزم برای پیشگیری 

 لحاظ شده است.
یریگجهینت بحثو

ی بنذد طبقهپییرش اصل شناسایی و ، سایبر ائمجربر مبنا اصل پیشگیری غیر کیفری در 
فرهنگذی  و تحذوالت انتخاب پییری مبتنی بر توسعه اجتماعیمخاطبین تدابیر پیشگیرانه و 

الگوهاي بر اساس راهبردی پیشگیری از جرم و ی الملل نیبعصر حاضر و به کار بردن اصول 
نینذی افتراقذی در نظذام ی یک سیاسذت تقزیر یپدر  شناطتيسایبريشناطتيوروانجامعه

 مثبت خواهد گیاشت. ریتأثعدالت کیفری ایران 
 سذایبر، جذرائم غیذر کیفذری، پیشذگیری ی اجتماعی،ها بیآس سایبر، جرائم :گانواژ دیکل

 ی رشد مدار.ریشگیپ

بررسینقششبکههایاجتماعیمجازیبرایجادشکافنسلی

2اسدالهباباییفرد،1الهامفرجدخت
مقدمه

ه به گسترش تکنولوژی های جدید اطالعات و ارتباطات می توان بیذان کذرد کذه با توج
نسل جدید با دنیایی روبه رو است که ارزش ها، هنجارها و فرهنگ او در معذرض تغییذر و 
تحول است. مقاله حاضر به بررسی تأثیر شبکه های اجتمذاعی مجذازی  در ایجذاد پدیذده 

  با آن آورده شده است. شکاف نسلی به عنوان شکاف نسلی پرداخته است و نظریات مرتب
 یک مسئله اجتماعی که متأثر از شبکه های اجتماعی مجازی می باشد.

روش
شناسی تحقیق حاضر، روش اسنادی می باشد که از مقاله ها و کتاب های مذرتب   روش

 با موضوع تحقیق استفاده شده است.

                                                                                                               

 Elham.org.1370@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه کاشان.  .1
 دکتری  علوم اجتماعی دانشگاه کاشان.  .1
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هایافته
ق یافته هذا نشذان مذی دهذد کذه شذبکه هذای طبق بررسی های انجام شده در این تحقی

گسترش تکنولوژی و فناوری اطالعات اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد شکاف نسلی دارند. 
باعث شده تا بیشتر از گیشته افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در معرض تغییر و تحذول 

 ر گیرد. قرار گیرند و ارزش های اجتماعی و فرهنگی آنها دستخوش تغییر قرا
گیرینتیجه

های اجتماعی مجازی مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و ... بر روی انتظذارات،  شبکه
گاهی، جهت گیری های ارزشی و نوع نگاه جوانان به جهذان تذأثیر مذی  الگوهای رفتاری، آ

 بنابراین به ایجاد شکاف نسلی منجر می شود. تجربیات نشان می دهد که هر اندازهگیارد، 
ارتباط میان والدین و فرزندان کاهش یابد، فاصله عاطفی و هیجانی میان اعضذای خذانواده 

بنابراین به لحاظ جامعه شذناختی فضذای مجذازی باعذث عذدم همذدلی و  ود،بیشتر می ش
شذکاف میذان آنهذا هذر روز بیشذتر  و می شود و کاهش تعامالت اشتراک والدین با فرزندان

به عهده دارد تا بذا فضذای مجذازی آشذنا شذود و خواسذته هذا و شود. خانواده این وظیفه را 
اگر خانواده در مقابل پدیده ای نو مقاومت نشان ندهد  .نیازهای نسل جوان را بهتر درک کند

گاهی کسب کند، می تواند زمینه گفت وگو بذا فرزنذدان را بذاز کنذد و  آن و بتواند نسبت به آ
گاه سازی درباره ارتباط کارآمد با شبکه های اجتماعی مجازی، از آسذیب هذای آن  ضمن آ

 .بکاهد
 خانواده، هویت نسلی  شکاف نسلی، شبکه های اجتماعی مجازی، نسل، کلید واژگان:

سبوکیفینگاهبهمقولهازدواجدرشبکهاجتماعیبررس

2محمدرضاجوادییگانه،1پورعباستقی
مقدمه

و ... امروزه آنچنذان گسذترده و  سبوکیآپ ،فچون تلگرام ، واتا  ینترنتیا یارتباط یها شبکه
شذده  یسذنت یارتباط یالگوها ریروزنامه ها ، مجالت و سا نیگزیشده اند که عمال جا ریهمه گ

                                                                                                               

 abas.taghipoor68@gmail.com دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تهران ، ایمیل:. 1
 دکتری جامعه شناسی ، دانشگاه تهران . 2
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شذبکه  انیسهم را در م نیشترینفر کاربر ب اردیلیم به دو کیبا نزد سبوکیشبکه ف انیم نیاند . در ا
 یاز خذرده نظامهذا یاریبر بس یگسترده ا ریتاث یشبکه اجتماع نیدارد و ا یجهان یاجتماع یها

خاصه  ینوع نگاه مردم به مسائل اجتماع رییسراسر جهان گیاشته است ، تغ یو اجتماع یفرهنگ
 .است پر رنگ اریبس این شبکهازدواج و خانواده در 

روش
صذفحه  کیمحتوا در  لیبه روش تحل عکسهانشانه ها و   لیو تحل هیپروهش تجز نیهدف ا

 باشد. یصفحه م نیو نگاه به نهاد ازدواج در ا« ازدواج ممنوع»پرطرفدار با نام  یوکسبیف
گیریهاونتیجهیافته

 نیذبطذور عذام و  ا یمجذاز یپروهش نشان داد که اساسا در فضذا نیحاصل از ا جینتا
مذدت ،  وتاهسامان و ک یاز ازدواج، رواب  ب یزیگر تیبطور خاص مسئول یسبوکیصفحه ف

بصذورت  بذه طذور گسذترده و  طلبانه لیت یها یاز نهاد خانواده و خوش باش ییتقدس زدا
پسذت مذدرن آن را  شذمندیاند« بذاومن گموندیز»که  یزیشود . همان چ یم جیترو یعمد

 یبذوم یزندگ یاجتماع یخواند ،جدا شدن انسان مدرن از چارچوبها یم «الیس تهیمدرن»
 یو زندگ یجمع یزندگ تی، فرار از مسئول یالیخ یایدر دن یور غوطه و جهانش – ستیو ز

و  شذتریهرچذه ب یذیکه مصرف گرا یشده افراد در نظام جهان یتا حد ممکن ذره ا یاجتماع
 .بارز آن است یهایرگیکردن انسان از و گانهیو از خود ب یسنت ینهاد ها ینابود 

 باومن گموندزی ،الیس تهمدرنی ،یاجتماع های شبکه ،سبوکفی ،ممنوع ازدواجکلید واژگان: 

ازپیشگیریدرموفقالگویدارایکشورهایعملکردتطبیقیمطالعه
 بومیمؤثرپیشنهادمجازیوارائهفضایهایآسیب

3مریمتافته ،2،منصورهاعظمآزاده1شهنازکریمی
مقدمه

یافته کذه همذه ابعذاد زنذدگی  امروزه میزان حضور در فضای مجازی به حذدی گسذترش
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ی روابذ  اجتمذاعی جدیذدی در ریگ شکل ساز نهیزمو   حت تأثیر خود قرار دادهها را ت انسان
ها و پیامدهای متعددی شذده اسذت. پذروهش حاضذر تالشذی بذرای جامعه همراه با آسیب

 مجذازی بذر مبنذای عملکذرد فضذایهذای پیشذگیری از آسذیب شناسایی اشذتراک الگذوی
 .باشدیم بومی مؤثر مدل موفق و ارائه الگوی دارای کشورهای

روش
شناسی پروهش حاضر از روش مطالعه تطبیقی استفاده شده اسذت، الگوهذای  در روش

عالوه  هذای مختلذف؛ بذه های کشذورها در قاره بررسذی؛ ترکیبذی از برنامذه مذورد پیشگیری
ازجملذذه سذذازمان ملذذل و ) المللذذی های بین های پیشذذنهادی سذذازمان ها و برنامذذه اسذذتراتری

 ای و محلی است. های منطقه ازمانهای آن(، س زیرمجموعه
هایافته

های فضای مجازی در سازمان و کشورهای  های پیشگیرانه از آسیب موارد اشتراک برنامه
حفذظ امنیذت ملذی و اجتمذاعی، حفذظ هویذت ملذی و بذومی در  موردمطالعه عبذارت از

بخشذی از خذاک سذرزمینی و تغییذر  عنوان بذهی مجازی، تعریف فضذای مجذازی ها شبکه
ی ملذی، تغییذر پهنذای ها شبکهی انداز راهباشد. همچنین عریف از مرزبندی جغرافیایی میت

باند اینترنت، آموزش استفاده بهینه از فضای مجذازی و اسذتفاده از ظرفیذت قذوه قضذاییه و 
های  ی فضای سذایبری و مجذازات مجرمذان از جملذه اسذتراتریها جرمپلیا برای تعریف 
 باشد. مجازی می های فضایپیشگیری از آسیب

گیرینتیجه
های  در نهایت جهت دستیابی به مدلی بذومی و تذدوین اسذتراتری پیشذگیری از آسذیب

تأمل است: چگونگی تعامل دولذت و  فضای مجازی در ایران پیشنهادات و نکات ذیل قابل
در ایذران، توجذه بذه قواعذد و  فضذای مجذازی جامعه در ایران، وضعیت حقذوقی و قذانونی

های پیشذگیرانه، تفذاوت در کیفیذت و  ها در تذدوین اسذتراتری میهبی و نقش آن های سنت
های فضای مجازی در ایران و سایر نقاط جهان، منابع مذالی احتمذالی و  دالیل بروز آسیب

های پیشذگیرانه، وضذعیت اطمینذان بخشذی  گیاری بذرای برنامذه چگونگی جلذب سذرمایه
شده،  زی و دسترسی به آمار و تحقیقات انجامهای فضای مجا آمارهای موجود درباره آسیب

های  بررسی وضعیت و جایگاه نهادهای حذاکمیتی و انتظذامی در تذدوین و اجذرای برنامذه
های فضای مجذازی در ایذران بذا  پیشگیرانه و همچنین وضعیت آموزش پیشگیری از آسیب

کید بر آموزش و پرورش.   تأ
 وفقم ها، الگویفضای مجازی، آسیب کلید واژگان:
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 گلستان ستانابررسیتاثیراینترنتبرسالمتاخالقیدانشآموزان

2،قاسمرضائی1رحمتالهامیراحمدی
مقدمه

شناسایی میزان تاثیر اینترنت بذر سذالمت اخالقذی » هدف اصلی و اساسی این تحقیق 
بوده و برای تحقق این هدف کلی، تعذداد «  دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آزادشهر

ازده هدف جزئی و سرانجام یک فرضیه ی اصلی و یذازده فرضذیه فرعذی طراحذی گردیذده ی
 است.
روش

براي انجام این پروهش از روش کتابخانه ای و پیمایشی و برای جمع آوری اطالعات از 
ابزارهایی مانند اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است برای 

تعیین پایایی ابذزار مذورد اسذتفاده، از ضذریب  برای تکنیک اعتبار صوری وتعیین اعتبار، از 
دانش آمذوز دختذر و  3577جامعه آماری این تحقیق است. آلفای کرونباخ استفاده گردیده

-1332پسر شاغل به تحصیل در دبیرسذتان هذای شهرسذتان آزادشذهر در سذال تحصذیلی 
حجذم  ،نتذایج محاسذباتبراساس ران و بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوک1331

و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیذری تصذادفی  بودهدانش آموز  313نمونه تحقیق 
و  خوشه ای استفاده شده است. براي توصیف داده ها ازتکنیك هاي موجود درآمارتوصیفي 

؛ آنذالیز  tآزمون :مانندتکنیك هاي موجود در آمار استنباطي؛ برای تجزیه و تحلیل داه ها از
 واریانا یکطرفه و تکنیک ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

گیریهاونتیجهیافته
درصد( میزان استفاده شان  1/32اکثریت دانش آموزان ) نشان می دهند یافته هانتایج  و 

ه آنذان در دقیقه( و میانگین اسذتفاد 367دقیقه تا  241از اینترنت در شبانه روز در حد زیاد)
میانگین ارزیابی آنان نسبت به متغیر میزان نظارت والدین شذان  ؛دقیقه  21/131شبانه روز 

میانگین ارزیابی آنان نسبت بذه متغیذر میذزان  ؛5از  63/3در فرایند استفاده آنان از اینترنت 
دینذداری متغیذر میذزان ؛ 41/3نظارت اولیای دبیرستان ها در فرایند استفاده آنان از اینترنت 

گاهی ارایه شذده  توسذ  ؛ 35/2متغیرمیزان دینداری شان  ؛63/3والدین شان  متغیر میزان آ

                                                                                                               

 Amirahmadi569@yahoo.comعه شناس دانشگاه آزاداسالمی واحدآزادشهر،گلستان،ایران . دکتر جام1
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 آموزان دانش میانگین میزان برخورداری و 12/3دبیرستانها به آنان بواسطه استفاده از اینترنت 
 بوده است.   5از  31/2از سالمت اخالقی 

 موزان/ مقطع متوسطه/ آزادشهر/ اینترنت/ دانش آسالمت اخالقی کلید واژگان:

وبانشانههایمرضیمقایسهنشانگاناختاللرفتاریدرکاربران
ازاینترنتمرضیغیر

3شهراموزیری،2فرحلطفیکاشانی،1سیمینشیخزادهحصاری

مقدمه
 اعتیاد اعتیاد؛ از جدیدي شاهد نوع اینترنت، به گسترده و روزافزون دسترسي با همزمان

 کنتذرل اخذتالالت حیطذه در است و اطالعات عصر رشد به رو موضوع که ستیمه اینترنتي
 در شدن درگیر براي تکانه اش مقابل در براي مقاومت فرد ناتواني شامل و میگیرد قرار تکانه

هذدف از پذروهش حاضذر،  مذي باشذد پیامدهایش گرفتن نظر در خاص علیرغم رفتار یك
 بود. نترنتیاز ا یرمرضیو غ یمرض یران بانشانه هادر کارب ینشانگان اختالل رفتار سهیمقا

روش
 واحذد اسذالمی آزاد دانشذگاه دانشذجویان از نفذر 277 شاملجامعه آماری این پروهش 

 اسذتفاده نمونذه 177 حداقل به رسیدن تا نمونه حجم تعداد. باشد می 1335-36 در رودهن
کیل مذی دهنذد. شذتاینترنذت  از غیرمرضی کننده استفاده نفر 177 و اینترنت از مرضی کننده

  پرسشذنامه هذایروش نمونه گیری این پروهش به صورت هدفمند مذی باشذد. افذراد نمونذه، 
را تکمیذل ( SCL –90-Rو نشانه هذای اخذتالالت روانذی )( 1336اعتیاد به اینترنت یانگ )

 کردند.
هایافته

تذاثیر از  بیشترین که دهد می نشان اثرات اندازه های مقایسهنتایج حاصل نشان داد، که 
 روان فذردی؛ بذین روابذ  در حساسذیت مرضذی؛ تذرس اضذطراب؛ در ترتیذب بذه اینترنت

                                                                                                               

 ayebehmalmir1@gmail.com  )نویسنده مسئول( ایمیل روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایرانکارشناس ارشد .  1
 روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایرانکارشناس ارشد .  2
 روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران کتری. د 3
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مذی   پارانوییا و عملی/فکری وسواس جسمانی؛ شکایت پرخاشگری؛ افسردگی؛ پریشی،؛
از اینترنت  مرضی وغیرمرضیکاربران بین  که یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد .باشد

فردی، افسردگی،  بین رواب  در عملی، حساسیت/فکری سمانی، وسواسج شکایت نظر از
 دارد  وجود داری معنی تفاوت مرضی، پارانوییاو روان پریشی اضطراب، پرخاشگری، ترس

گیرینتیجه
ها به طور معنذی باتوجه به یافته های پروهش در همه نشانگان اختالل رفتاری، میانگین

ریزي  برنامهاست، بنابراین،  مرضیغیر بیشتر از کاربرانت از اینترنمرضی اربران داری در ک
ضذروري  از اینترنت مرضی و درمان کاربران اي در راستاي پیشگیري براي اقدامات مداخله

 .رسد به نظر می
 اینترنت. ، مرضیغیر کاربران  ، مرضی کاربران رفتاری، اختالل کلید واژگان:

مراهازدیدگاهنوجوانانپسر""تحلیلجامعهشناختیجذابیتهایتلفنه

7فخریجمشیدی
مقدمه

تاکنون وسایل ارتباطی بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی مردم وارد شده. پیش ازتلفن 
اینترنذت و مذاهواره در صذحنه زنذدگی فذردی و  سذینما، کذامفیوتر  ،تلویزیونرادیو،  همراه،

یک از آن ها،  تا ایذن حذد، افذراد و  اجتماعی مردم نقش آفرینی می کردند. اما نه تنها، هیچ
گروه های اجتماعی را به یکدیگر نزدیک نکرده بود، بلکه،  نقش "ترمینال فرهنگی " را هم تا 
این حد وسیع، ایفا نکرده بودند. در واقع تلفن همراه نظیر سایر ابذزار هذاو صذنایع، ماننذد: 

مان های مختلف بذین مذردم که در طی ز ...چاپ، ضب  صوت، سینما، رادیو، تلویزیون و 
رایج شده بودند، عمل کرده است، اما این وسیله ارتباطی، سهم بسیار باالیی در گسترش و 
نزدیکی فرهنگی، در میان جوامع مختلف داشته و دارد. در واقع تلفن همذراه بذه مثابذه یذک 

ه، جذدا عمل می کند. از همین رو، مثبت نگریستن به این وسیل چند منظوره 2ایچندرسانه
از این که حمل و نقل آسان آن و امکان ارتباط با آن در هر مکان و اسذتفاده از آن بذه وسذیله 

                                                                                                               

 fakhrijamshidi@gmail.comکارشناس ارشد علوم اجتماعی، پروهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی  . 1
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اینترنت، جیابیت بسیار باالیی به آن داده است کذه سذهم مذردم در اسذتفاده از آن را بسذیار 
 بیشتر از وسایل ارتباطی دیگر نموده است.

سهم قابل توجهی از ایذن فرهنذگ را  در میان گروه های گوناگون اجتماعی، نوجوانان 
در میان خود دارند. امروزه کمتر نوجوانی است که به عنوان مشذوق، یذک تلفذن همذراه، 
همراه خود نداشته باشد. برای نوجوانان این وسیله جیابیت بیشتری دارد. آن ها به آسانی 

ا دریافت مذی به گروه ها، کانال ها و سایت های مختلف وارد و نیاز های فرهنگی خود ر
کنند.  نیاز هایی که شاید از سوی والدین به آن ها ارائه نشود و یا این که تشخی  داده اند 
در سال های بعد به آن نیاز ها پاسخ بدهند. از این رو، بذرای کمتذر نوجذوانی اسذت کذه 
فضای مجازی آن، ارزش و اهمیت نداشته باشد. جیابیت تلفن همراه که بیشتر در فضای 

آن موجود است، سبب نشده تا نوجوانان از مدل های جدیدتر و به روز بذودن آن  مجازی
دور بیفتند. بلکه داشتن یک گوشی کامل تر که عملکرد قوی تر و امکانات به روز و جدید 
یت دارد. بنابر این داشتن یذک گوشذی بذا ویرگذی هذای  داشته باشد نیز در میان آنان اولو

گوناگونی های فراوان منظور نظر اکثذر نوجوانذان اسذت.  کامل، همراه با فضای مجازی و
"تحلیدث جامعده شدنا تذ جدتابیی هدای تلفدن همدراه اه دیددگاه  این مقاله که با عنوان

تدوین و تهیذه شذده اسذت و بذر  نوجوانان )دانش آموهان پسر دبیرستان های شهر تهران("
هذا را بیشذتر و واقذع گرفته از یک پروهش می باشد، کوشش دارد که نقش این جذیابیت 

بینانه تر در اختیار خوانندگان قرار دهد. در این پروهش هدف "شذناخت جذیابیت هذای 
تلفن همراه" است و این سوال مطرح است که " چه علل و عواملی سذبب شذده تذا بذرای 

 نوجوانان تلفن همراه جیاب باشد؟".
دارد؟ و علذل و عوامذل آن  اگر بدانیم که چرا تلفن همراه برای نوجوانان اهمیت و جاذبه

چیست؟ بهتر می توان به آسیب های آن نیز پذی بذرد و در رفذع مسذائل بوجذود آمذده بذرای 
نوجوانان برنامه ریزی کرد. به عبارت دیگر، شذناخت جذیابیت هذا پذیش زمینذه واکذاوی و 

نتذایج ایذن تحقیذق  ،تحلیل آسیب شناسانه تلفن همراه در میان نوجوانان اسذت. بنذابر ایذن
مک خواهد کرد تا در پروهش دیگری آسیب های آن را بهتر تحلیل و ارزیابی نموده و بذه ک

کاربستی دست پیدا کنیم که توانایی رفع برخی از آسیب ها را در میان نوجوانان به ما بدهد. 
  بنابر این شناخت کامل از جیابیت های تلفن همراه یک ضرورت است.

روش
نتایج  دقیق تحلیل جهت هماهنگ بصورت کمي و يکیف هايروش ازدر این تحقیق 

 نوجوانذان با عمیق هايمصاحبه ،تردقیق شناخت براي منظور این بهشده است.  استفاده
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نوع مطالعه در این پروهش، از نظر هدف، کاربردی و روش پروهش از نظر  ه.گرفت انجام
نیذز، میذدانی و باشد. روش مورد اسذتفاده بذراي گذردآوري اطالعذات مسیر توصیفي می

اسنادي خواهد بود. در بخش اسنادی، مدارک و اطالعات موجود در خصوص شذناخت 
موضوع مورد مطالعه و ویرگی های آن از نظر نوجوانان مورد بررسذی، گذردآوری خواهذد 

مصاحبه های عمیق و هدفمند فردی و گروهی نظر و شد و در بخش میدانی نیز در قالب 
 هذايروش از دیگر یکي مشاهده رفتار نوجوانان نیزاهد شد. دیدگاه نوجوانان پرسش خو

رفتار نوجوانان و  شناختبر این اساس  .باشدمی  موضوع بهتر چه هر شناخت براي کیفي
کند بر اسذاس نگرش آن ها نسبت به موضوع مورد مطالعه را مد نظر قرار داده و سعی می

ضوع را ارائه دهذد، آن را توصذیف آوری شده، تحلیل جامعه شناختی از موهای جمعداده
نمونه آماری" این پذروهش،  بذه طذور "تصذادفی" و از نماید و در نهایت به تبیین برساند. 

میان "دانش آموزان پسر" که در دبیرستان های شهر تهران درس می خوانند، انتخاب شده 
 است.
گیریهاونتیجهیافته

عی" ارضاء فرهنگذی، روحذی و روانذی" بررسی و مطالعه نتایج بدست آمده حاکی از نو
است که در این دوران بیشترین نیاز نوجوانان را تشکیل می دهد.نتایج نشذان مذی دهذد کذه 
"فضای مجازی"  مهم ترین اولویت نوجوانان است. به طوری که بیشترین وقت خذود را در 

وهای خنده آن می گیرانند. سرگرمی و وقت گیرانی، شادی و نشاط، دسترسی آسان به ویدئ
دار و شاد، موسیقی و فیلم خصوصا ویدئو هایی که خودشان دنبال کرده انذد از مهذم تذرین 
اولویت های دانش آموزان در استفاده از فضای مجازی است. "اینسذتاگرام "و "تلگذرام"  بذه 
ترتیب اولویت مهم ترین شبکه هایی اند که نوجوانان بذه آن عالقذه دارنذد. در مرحلذه بعذد 

چت" مورد توجه نوجوانان است. این شبکه، به دلیل شکلک های خاص و بامزه ای  "اسن 
که دارد توانسته است، توجه نوجوانان را به خود جلب کنذد . از اسذن  چذت اغلذب بذرای 

 عکا گرفتن استفاده می کنند. 
                                                                                                           فرهنگ، ترمینال فرهنگی، شناخت جیابیت ها، تلفن همراه، نوجوانان پسر.     کلید واژگان:
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انیوعواملموثربرآندردانشجونترنتایازسازاستفادهمشکل
 کشوریعلومپزشکیهادانشگاه

4،جمالاحمدپور9،علیرضاسلطانیان2،یونسمحمدی7جاللپورالعجل

مقدمه
 ی(، اطالعات کمذPIU)5 ساز از اینترنتاستفاده مشکلرو به رشد  گیریهمهبا وجود 

در حال توسعه وجود دارد. این مطالعه شیوع  یدر کشورهابا آن و عوامل مرتب   آندر مورد 
هذای علذوم در دانشذجویان دانشذگاه راو عوامل مرتب  با آن  نترنتیاستفاده مشکل ساز از ا

 .می دهدارزیابي قرار  مورد پزشکی
روش
صذورت  2711در سذال  یکشذور بصورت یدانشگاه پزشک 13در  یمطالعه مقطع نیا

اسذذتفاده از  تیوضذع ،مشخصذات دموگرافیذذک :هذا شذذاملداده یگرفذت. ابذزار جمذذع آور
اقذدام تنباکو، الکل و مواد مخدر، افکار و  ،آنالین یهایباز ،یاجتماع هایشبکه نترنت،یا

همچنین از سذه پرسشذنامه اسذتاندارد از جملذه  نامتعارف بود. یو رابطه جنس یخودکش به
-IATسذوالی ) 27، آزمذون اعتیذاد (GHQ-28سذوالی ) 21پرسشنامه سالمت عمومي 

 استفاده شد. (GPIUS-2سوالی ) 15و پرسشنامه  (20
هایافته

ه استفاده سابقدرصد  3/4 ،یگاریدرصد افراد س 5/13درصد زن،  3/55دانشجو،  4261از 
 1/1 در یذک مذاه اخیذر و الکذلسابقه مصرف درصد افراد  3/1، در یک ماه اخیر مواد مخدراز 

ی در یذک درصد افکار خودکشذ 4/1ند، اهداشتدر یک سال اخیر  نامتعارف یدرصد رابطه جنس
درصذد  3/21کذرده بودنذد،  یخودکشذاقدام بذه  در یک سال اخیر درصد 1/1داشتند،  ماه اخیر

اعتیاد بذه  ٪701 و ٪2301 ٪،4101 بیداشتند، به ترت نترنتیاستفاده مشکل ساز از ا یرفتارها
 سذالمت عمذومی مناسذب، افذراد از ٪6101 بیذبودند، به ترت دیمتوس  و شد ف،یخف اینترنت
بودنذد.  دیمتوسذ  و شذد ف،یخف سالمت عمومیمشکالت  دارای ٪701 و 102٪ ٪،3703

                                                                                                               

 ی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایرندکتری اپیدمیولوژ.  1
 دکتری آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.  2
 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان.  3
 Ahmadpour.jml@gmail.com: مسئولنویسنده .  4

5. Problematic Internet Use 
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 افکذارتاهذل،  تیو سذن، وضذع نترنذتیه مشذکل سذاز از ااسذتفاد نیبذآماری معناداری ارتباط 
 وجود داشت. یعموم یکل متو سال نترنتیبه ا ادیاعت ن،یآنال یها یاستفاده از باز ،یخودکش
گیرینتیجه

داشتند و دو سذوم  نترنتیاستفاده مشکل ساز از ا یدانشگاه انیسوم دانشجو کی باً یتقر
ناسذالم بذا سذالمت  هایرفتار نیبودند. ا نترنتیه اب ادیاعتاز مختلف  مبتال به درجات افراد

 کیکننده سالمت  دیتهد، این عوامل همراه بود یخودکش یرفتارها افزایشو خطر  یعموم
را  پیشرفت تحصیلی دانشجویانگرفته شود، ممکن است  دهیناد اگرکه  هستند هیهشدار اول

 کند. جادیا به توسعه کشور یریجبران ناپی بیو آس تحت تاثیر قرار داده
های اجتمذاعی؛ اعتیذاد؛ سذالمت روانذی؛ های آنالین؛ شبکهاینترنت؛ بازی کلید واژگان:

 دانشجویان؛ خودکشی

کنندگانمواددرخصوصمقایسهدیدگاهشهروندانعادیوسوءمصرف
هاوشرایطمؤثربرتجربهمصرفموادعوامل،ویژگی

2،علیرضامحسنیتبریزی1مهریساداتموسوی

مقدمه
توانذد در حذوزه  های مؤثر بر تجربه مصذرف مذواد می آشنایی با شرای ، عوامل و ویرگی

پیشذذذگیری مهذذذم تلقذذذی شذذذود خصوصذذذًا اگذذذر  دیذذذدگاه رایذذذج در بذذذین شذذذهروندان و 
های برگرفته از شرای ،  کنندگان، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد تفاوت دیدگاه سوءمصرف

 تصور شده،  بهتر تبیین خواهد.های واقعی و م عوامل و ویرگی
روش

در تحقیق حاضر با استفاده از روش مطالعه اسذنادی و پیمذایش و بکذارگیری مصذاحبه 
کنندگان  نفر از سذوء مصذرف 100نفر از شهروندان تهرانی و  1600ساختارمند در بین  نیمه

 مواد تالش شداهداف تحقیق محقق گردد. 

                                                                                                               

 smousavi1@gmail.com روهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، پدانشجوی دکترا.  1
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه تهران 2
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گیریهاونتیجهیافته
های خانوادگی مؤثر بر تجربه مصرف مذواد  ترین ویرگی ی از آن بود که مهمها حاک یافته

بذین اعضذای خذانواده،   کنندگان به ترتیب، درگیری والدین و مشذاجره از دیدگاه سوءمصرف
الگوی نامناسب رفتاری والدین، مصرف سیگار، مشذروبات الکلذی و ... توسذ  والذدین، 

سوادی در والذدین و احسذاس  سوادی و کم یک، بی وجود معتاد در خانواده و بستگان درجه
ترین ویرگی مطرح شده از سوی شذهروندان،  کمبود محبت  فرزندان است. در حالیکه مهم

دادن بذه فرزنذدان توسذ   سوءمصرف مواد توسذ  یکذی از اعضذای خذانواده، آزادی مطلذق
و حمایذت مذالی والدین، طالق عاطفی والدین، محترمانه نبودن رواب  والدین با فرزنذدان 

کنترل نشده فرزندان است. مردم عادی به ترتیب سهولت دسترسی به مواد، لیت، تفذریح و 
از مسذیر قذانونی و در چذارچوب   سرگرمی، ناامیدی از دسذتیابی بذه اهذداف مهذم زنذدگی

هنجارهای جامعه، آرامش اعصاب و روح و روان، ناامیدی نسبت به آینده خود، اخراج و از 
گذاه بذه مسذائل دانذشدادن شغ دست آمذوزان و نوجوانذان را  ل، عدم وجود مربیان واقعی و آ

کنندگان در  ترین عوامل مؤثر بر تجربه مصرف مواد ذکر کردند در حالیکه سوء مصذرف مهم
، نگرش مثبت به مواد، آرامش اعصاب الوصول بودن دسترسی به مواداین خصوص به سهل

بینی نسبت به ت، تفریح و سرگرمی، عدم خوشو روح و روان، شب کاری، سختی کار، لی
 اشاره داشتند.   آینده خانواده

مصرف مشروبات »، «های مختل  شرکت در پارتی»از نظر شهروندان عادی،  به ترتیب 
داشتن روابذ  جنسذی خذارج از »گرایش افراطی به دوستان و »، «سیگار کشیدن»، «الکلی
جربه مصرف مواد مخّدر بودند. این در حذالی اسذت ترین رفتار تأثیرگیار بر ت مهم« ازدواج

کنندگان، عدم اعتمذاد بذه نفذا، اضذطراب و افسذردگی، گذرایش  که از دیدگاه سوء مصرف
طلبی،  افراطی به دوستان، مصرف مشروبات الکلی، انزوا طلبی، خجذالتی بذودن، هیجذان

تجربذه مصذرف ترین ویرگیهای مذؤثر بذر  قلیان کشیدن، سیگار کشیدن و پرخاشگری، مهم
هذایی کذه  تذرین مکان کنندگان در خصذوص مهم مواد بودند. نظر شهروندان و سوء مصرف

های  یکدیگر بسیار نزدیک است. جمع کنند، به برای اولین بار افراد در آنجا مواد مصرف می
اند.  تذرین مکانهذا عنذوان شذده دوستانه و میهمانی به ترتیب در هر دو گروه، بذه عنذوان مهم

ست که مراسم عزاداری از نظر معتادان در رتبه هفذتم مکانهذایی کذه بذرای بذار اول جالب ا
ممکن است فرد مواد مصرف نماید عنوان شده است که حتی بذاالتر از پادگذان، خوابگذاه و 

کنندگان و هم شهروندان عادی، اظهذار داشذتند کذه بذرای  آرایشگاه است. هم سوء مصرف
کننذد. از نظذر شذهروندان  با دوستان خذود مذواد مصذرف  اولین بار افراد بیشتر ممکن است
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کننده پاسخگویان به مصرف مواد،  بذه ترتیذب عبارتنذد  های ترغیب ترین ویرگی عادی، مهم
خیالی و رهایی از مشکالت، سهل الوصول بودن مواد،  از: رسیدن به سرخوشی و لیت، بی

ایذن دو ویرگذی از نظذر سذوء فرار از بیکاری و پرکردن اوقات فراغت. جالذب آن اسذت کذه 
است. سه آیتم بعدی از نظذر آنذان بذه ترتیذب  ترین ویرگی ذکر شده کنندگان نیز مهم مصرف

کنندگان، در  مصرف. از نظر سوء مصرف بودن و آسانی دسترس یافتن، در عبارتند از آرامش
 بذه اعتمذاد، سذالم زنذدگی محذی ، منسجم و سالم خانواده، گاهیآ داشتنصورت داشتن 

 منطقی صورت به مشکالت با شدن رو روبه قدرت، احساسات با رویارویی توانایی، نفا
یافذت. ایذن پاسذخها  مواد در آنها بسیار کذاهش می ، احتمال سوء مصرفگفتن نه مهارتو 

بیانگر آن است که در برنامه پیشگیری، هم الزم اسذت بذر آمذوزش خذانواده، هذم بذر ارائذه 
گاهی  ها متمرکز شد. و هم آموزش مهارت اطالعات و ارتقاء سطح آ

 کننده، عوامل محافظتی، عوامل خطرساز اعتیاد، سوء مصرف کلید واژگان:

تاملیآسیبشناختیبراحساسنابرابریاجتماعیدرمیانحذفشدگان
 یملیرسانه

 2،سبحانیحیائی1هادیخانیکی

قدمهم
منجر بذه کاسذتن از قذدرت  ، عمال ای هر صدای اجتماعی توس  رسانه بازنمایی رسانه

هذای اجتمذاعی، بذرای  بازنمایی شده در افکار عمومی است. طبعذا گروه« دیگرِی »صدای 
کننذد کذه صذدای ایشذان را  هایی را مصذرف می ها، رسذانه ها و ایذده تثبیت و تحکیم ارزش

ن ها و صدایشذا های اجتماعی در ایران که ایده بازنمایی کند. این مقاله مدعی است که گروه
شذوند،  شود و تنها با صدای دیگری رقیب در رسذانه مواجذه می از رسانه ملی بازنمایی نمی

شذوند و  ی ملی حیف و طذرد می به شکل غیر مستقیم از دایره شمول مخاطبان رسانه عمالً 
 .کاهد ای خود می های رسانه ی ملی نیز از برد پیام بدین سان، رسانه

                                                                                                               

 Hadi.khaniki@gmail.com دانشگاه عالمه طباطبایی ،ارتباطات دکتری. 1
 ت، دانشگاه عالمه طباطباییدکتری ارتباطا. 2

mailto:Hadi.khaniki@gmail.com
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های خذود را در  ی احساس نابرابری در کسانی که ایدهاین مقاله با مطالعه پدیدار شناخت
عملی و بی تفاوتی اجتماعی  دانند، از سویی وضعیت بی ی ملی می زمره محیوفان از رسانه

دسذته از افذراد  ایذن در احساسذی چنین پیامد را  و سوی دیگر جایگزینی رسانه های رقیب
 .داند می

روش
و با ابزار مصاحبه عمقی انفرادی است که با شناسی مقاله، کیفی و پدیدارشناختی  روش

گیری توأمان نظری و هدفمند، نمونه ها انتخاب و با ایشان مصاحبه انجام شذده  منطق نمونه
 .است
گیریهاونتیجهیافته

پذییری نذدارد، امذا مذدعی   این مطالعه هر چند به تبع اتخاذ روش کیفی ادعای تعمذیم 
توانذد در  ای، عمذال می ه احسذاس نذابرابری رسذانهدهذد کذ است که این تحلیذل نشذان می

عملی ضمنی و نامعتبر سازی رسانه ملذی  تفاوتی و بی های از جامعه منجر به نوعی بی گروه
شود که در پی آن انتخاب و مصرف رسانه های رقیب منجر به کاهش نقش مرجعیت رسانه 

ای جامعذه، یذک گسسذت توانذد بذر ملی در جامعه شود که این امر، در شرای  بحذران، می
 .اجتماعی و یک آسیب جدی تلقی شود

ای، رسانه ملی،  آسیب شناسی، احساس نابرابری اجتماعی، محیوفان رسانه :کلید واژگان
 پدیدارشناسی، نامعتبرسازی رسانه

شناسیآسیبحوزهدردینیجوانانبارویکرداصالحیمبانیتربیت
مجازیوسایبریفضای

7ممحمدحسینزادهحجتاالسال    
مقدمه

 اجتمذاعیترین مباحث   دغدغه ترین و پر و فضای مجازی، یکی از مهم ها امروزه رسانه
از فضذای مجذازی بذه دلیذل کذریم قذرآن متن دین و آیات نورانی  گرچه در آید. به شمار می

                                                                                                               

 www.dr.hoseinzade.m@gmail.com)دکتری فقه و اصول، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  . 1

http://www.dr.hoseinzade.m@gmail.com/
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 بذه تن دینو م توان از میان آیات الهی نیامده، اما می ی به میانسخن به ظاهر نوپدید بودن آن
اشاره دارد.  باحثاشاره کرد که به مسائل پیرامون این م راهگشایی مولفه ها و مطالب مهم و

و  هذای رسذانه مطلذوب ؛ یکی بحث ویرگینموداشاره  قوله مهمتوان به دو م در این باره می
و فضذای  هذا پذیش روی رسذانه و چذالش هذای ها و دیگری آسیب فضای مجازی مطلوب

بیان آسیب های فضای مجازی به نقش دین در رفع  با پروهشاین  ما در .جازی و سایبریم
 .ایم مقوله پرداخته ، به این دوو متن دین آیات الهی  آن با تطبیقآسیب های فضای مجازی و 

 روش 
روشی که در این مقاله مد نظر بوده و با آن روش، بخش هذا و فصذول تحقیذق ارائذه      

می باشد و سعی بر آن شده که اول ویرگیهای آرمانی فضای شده، روش تحلیلی و توصیفی 
مجازی بیان می شود و سفا آسیب های موجود در مساله، مورد تحلیل و بررسی قرار مذی 

 گیرد و در نهایت راهکارها و توصیه های دینی به عنوان الگوی اصالحی، بیان می شود.
یافته

، مذی توانذد نقشذی جوانذاندر تربیذت  قرآنیکردن اصول و مبانی تربیت دینی و  رعایت
داشته باشد؛ چرا  جوانان بر روی و سایبری در جلوگیری از تأثیر منفی فضای مجازی یمؤثر

خود را از تأثیر منفی  جوانان و نوجوانانتوانند  می نیغیردی جوامع، بیشتر از دینی جوامعکه 
ذکذر شذده، بیشذترین  و از توصیه هذای دینذی و قرآنذی کذه فضاهای مجازی دور نگه دارند

 استفاده را ببرند و از فضای مجازی سالم تری بهره مند شوند.
گیرینتیجه

در این پروهش، فضای مجازی مطلوب از منظر دین بررسی شده و سفا آسذیب هذا و 
های فضای مجازی، از نگاه مولفه های دین ذکر می شود و در ادامه این چالش های  چالش

های روانی و آسیب های فرهنگی مورد بررسذی قذرار مذی گیذرد و  فرا رو، از دو منظر آسیب
راهکارهای دینی و قرآنی ارائه شده در محل بحث، برای رفع آسیب های نو پدید اجتمذاعی 

رفع آسیب های فضای مجازی و فضای سایبری ارایه می شود کذه در کذاهش و  و خصوصاً 
 رفع آسیب های موجود موثر خواهد بود.

 خانواده هایی کذه محبذت بیشذتری بذهآیات نورانی قرآن کریم، جوامع و از منظر دین و 
و الگوهایی که در متن آیات نورانی قرآن، مطرح می باشذد را  خود دارندجوانان و نوجوانان 

شده  ذکر و آسیب هایی که کمتر در معرض تأثیرات منفی به جوانان خود آموزش می دهند،
 (و معنویذت نمذاز اعمال عبادی ) خصوصذا هایی که برخانواده و جوامع و ند؛ گیرقرار می 
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کید بیشتری دارند، می توانند محافظت در برابر  جوانان و نوجوانان،بیشتری از  و مصونیت تأ
  .تأثیر منفی فضای مجازی داشته باشند

 ، فضای مجازی و سایبری، آسیب های اجتماعی، جوانانقرآن کریم ،دین اسالم :کلید واژگان

هایاجتماعیدرسینمایایرانیفضاییآسیببازنمای

2یونسرشیدی،1زهرااحمدیپور

هایی فضایی است که به سذبب تذاثیرات های اجتماعی از آن دست پدیدهموضوع آسیب
ی تاثیر این پدیده عالوه بذر متصذدیان گسترده خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. دامنه

هذایی نظیذر سذینما وتلویزیذون را نیذز درگیذر خذود هامور و پروهشگران دانشذگاهی، رسذان
ی سینما، در چارچوب ژانر سینمای اجتمذاعی بذه بازنمذایی سازد. به عنوان نمونه رسانه می

هذای اجتمذاعی و... در هایی نظیر خشذونت، اعتیذاد، فقذر، نذابرابریها و ناهنجاریآسیب
گاهیفضای جغرافیایی می اثیرگذیاری بذر روی نگذرش بخشذی بذه دنبذال تپردازد و ضمن آ

سازی و همچنین روندهای اجتمذاعی اسذت. بذه سذبب نقذش عمومی، فرآیندهای تصمیم
پسند، بسیاری از پروهشگران تاکید های سینما بر روی فرهنگ عامهکنندهای بازنماییتعیین

ا هذا ) در اینجذهای اجتماعی، باید فرآینذد بازنمذایی ایذن پدیذدهکنند که عالوه بر پدیدهمی
 ها را نیز مورد تحلیل قرار داد.های اجتماعی( و به خصوص پیامدهای این بازنماییآسیب

های اجتماعی در دو در سینمای ایران، علیرغم اهمیت سینما در بازنمایی فضایی آسیب
گاهی کادمیذک مذورد بعد آ بخشی و پیامدهای اجتماعی، کارکرد این رسانه کمتر از منظذر آ

ت. این پروهش بذا تحلیذل موضذوع فذوق بذه دنبذال تحلیذل چگذونگی توجه قرار گرفته اس
بذه دنبذال پاسذخگویی بذه ایذن « های اجتماعی در سینمای ایذرانبازنمایی فضایی آسیب»

های اجتمذاعی در سذینمای ایذران چگونذه ها است؟ تصویرسازی جغرافیایی آسیبپرسش
هذای اجتمذاعی ز آسذیبگیرد؟ کارکرد فضای جغرافیذایی در بازنمذایی سذینما اصورت می

 چیست؟
 های اجتماعی، سینما، بازنمایی، تصویرسازی، فضای جغرافیاییآسیب کلید واژگان:

                                                                                                               

 دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس. 1
 Yunes.rashidi@gmail.comدکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس . 2



 های اجتماعی ایران ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  111

تأثیروابستگیبهفضایمجازیبرپرخاشگریوپیشرفتتحصیلیدانش
21-21آموزاندورهدوممتوسطهشهریاسوجدرسالتحصیلی

  2حسیننصرتزاده،1حسیندولتدوست
مقدمه
های ناشی از فضای مجازی، مذي توانذد زمینذه هاي نوظهور از جمله آسیبوز آسیببر

هاي اجتماعي و رواني باشد. هدف از انجام این پذروهش تعیذین ساز نوع جدیدي از آسیب
تفاوت پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان استفاده کننده افراطي و عادي 

 از فضای مجازی بوده است.
روش
دختر و پسر مقطع متوسطه شهریاسوج،  آموزان دانشجامعه آماری این پروهش را کلیه  

نفر دانش آمذوز بذه عنذوان  361تشکیل داده بودند که تعداد  1335-36در سال تحصیلی 
ي پرو سبا يپرخاشگرنمونه انتخذاب شذدند. جهذت گذرد آوري اطالعذات از پرسشذنامه 

زان به عنوان شاخ  پیشرفت تحصذیلی آنذان در استفاده گردید. همچنین، معدل دانش آمو
ای بذود کذه تجزیذه و تحلیذل مقایسذه-نظر گرفته شد.روش تحقیق این پروهش از نوع علی

 صورت گرفت.  spssها با کمك نرم افزار آماری داده
هایافته

، (=771/7p  و =F 177/63پیشذرفت تحصذیلی)بذین نتایج این پروهش نشان داد کذه 
(، دو گروه دانش آموزان استفاده کننده و عدم  =771/7pو  =671/431Fپرخاشگری کلی)

  تفاوت معنادار وجود دارد. استفاده از فضای مجازی
گیرینتیجه

عملکرد تحصیلی، پرخاشگری کلذی، پرخاشذگری بین نتایج این پروهش نشان داد که 
ي و عذادي از کالمی، فیزیکی، خشم و خصومت دو گروه دانش آموزان استفاده کننده افراط

به طوری کذه عملکذرد تحصذیلی دانذش آمذوزان  تفاوت معنادار وجود دارد. فضای مجازی
استفاده کننده افراطي کمتر از دانش آموزان استفاده کننذده عذادي از فضذای مجذازی بذوده 

های آن در دانش آموزان استفاده کننده افراطي بیشتر از دانش است. اما، پرخاشگری و مؤلفه
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ها حاکی از ایذن ستفاده کننده عادي از فضای مجازی بوده است. به طور کلی یافتهآموزان ا
بوده است که استفاده افراطی از فضای مجازی تأثیر سوئی بر عملکرد تحصذیلی و افذزایش 

 پرخاشگری دانش آموزان دارد.
 فضای مجازی، پرخاشگری، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، افراطی کلید واژگان:



 



 

همبخشن


هایاقتصادیآسیب



 

 



 

هایمقابلهبابازارهایغیرقانونیوسیاستناکامیشناختیدرتاملیجامعه
 الدرایرانقاچاقکا

2،سمیهورشوی1علییوسفی

مقدمه
 مطالعذه مذورد هذای حوزه از خذاص صذورت بذه قاچذاق و کلی طور به غیرقانونی بازارهای

 .اسذت ضذروری شذناختی جامعه دیدگاهی از پدیده این مطالعه ضرورت اما است اقتصاد
 کذه دهذد پاسذخ سوال این به اقتصادی شناسیجامعه منظر از است صدد در حاضر نوشتار

 ناکذامی بذا ایذران در غیرقذانونی بازارهای با مقابله یا کاال قاچاق با مبارزه های سیاست چرا
 و است اقتصادی -اجتماعی پدیده یک کاال قاچاق که است این اساسی فرضیه روبروست؟

 مبذانی بذه توجذه و نگذری چندجانبذه مسذتلزم غیرقانونی بازارهای با مقابله گیاریسیاست
 .است مقابله این اجتماعی

روش
 از آرشیو و اسناد برخی مرور با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ضمن مقاله، این در

 گزارشهای ارز، و کاال قاچاق با زهمبار ملی مرکز گزارشهای توسعه، پنجم برنامه قانون جمله
 نشذان اسذت، گرفتذه قذرار بررسذی مورد و کشاورزی مرور و معادن صنایع، بازارگانی، اتاق

 کاال قاچاق و عام صورت به غیرقانونی بازار با مقابله برای دولت سیاستهای که داد خواهیم
 .است بوده کارآمد اندازه چه تا خاص، بطور
هایافته
 کذاال قاچذاق بذا مرتب  قوانین و توسعه های برنامه کالن، های سیاست اسنادی تحلیل نتایج
 بازارهذای و قاچذاق بذا مبذارزه هذای  سیاسذت  تنظذیم در اجتمذاعی رویکذرد دهد می نشان
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 نیذاز بازار کنشگران که شرایطی در. است مغفول و داشته قرار حاشیه در ایران، در غیرقانونی
 وجذود و کذاال قاچذاق دارنذد، بذازار در نظذم ایجذاد بذرای ییرپ محاسبه یا باثبات جهانی به

 . ریزند می برهم را پییری بینی پیش و نظم این غیرقانونی، بازارهای
گیرینتیجه

 بذرای نهذادی یکفذارچگی و قذانونی تضذمین و شفافیت ضرورت بر عالوه رسد می نظر به
 افزایش قانونی، بازارهای ریتجا های شبکه تقویت غیرقانونی، بازارهای تشکیل از جلوگیری

 کاال، قاچاق با مقابله برای آن امثال و مالکیت حقوق از نهادی های حمایت نهادی، اعتماد
 .باشد ناپییر اجتناب

 قاچاق کاال، بازار غیرقانونی، شفافیت قانونی، حقوق مالکیت، اعتماد نهادی کلید واژگان: 

جوانانونابرابری
اشتغال()باتأکیدبربازارکارو

 1محمدرضاحسني
درصد از همه جوانذان در  86جمعیت جوان جهان، به طور کاماًل نابرابر توزیع شده است: 

درصد از جوانان کشورهای در حال توسعه،  71کنند و کشورهای در حال توسعه زندگی می
کنند. در بسیاری از کشورهای در حذال توسذعه، سذرعت در حال حاضر در آسیا زندگی می

ییرات جهانی، همزمان با رشد بی سابقه در تعداد جمعیت جوانان بذوده اسذت. در سذال تغ
رسذد کذه میلیذارد نفذر مذی 101ساله طبق برآوردها به  14-10تعداد کل جمعیت  1001
درصد از جمعیت این مناطق را تشکیل می دهد. وضعیت ایران نیز از این قاعذده  30تقریبا 

درصد بوده است. پروهش حاضذر  1/11، 11ن در سال مستثنی نیست. جمعیت جوان ایرا
کوشد با روش تحلیلی و با تکیه بر آمار و اسناد موجود و همچنین تحقیقات انجام شده، می

کید بر زمینة کار و اشتغال بررسی کند.  وضعیت جوانان را در ارتباط با موضوع نابرابری با تأ
سال حاکی از آن است  11تا  11سنی  وضعیت نیروی کار در گروهطبق یافته های تحقیق، 

 1303ایذن میذزان  14درصذد اسذت کذه در سذال  1101که نرخ بیکاری در این جمعیت 
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درصذدی نذرخ بیکذاری در ایذن گذروه سذنی  106درصد بود. این آمار نشان دهنده افزایش 
 قذرار سذال 11 تذا 11 سذنی گذروه در کشذور بیکار جمعیت کل از درصد 17 حدود است.
برابر میانگین نذرخ  1/1دهد که نرخ بیکاری جوانان در کشور ایج تحقیق نشان مینت .دارند

بیکاری کل است و این از یک نوع نابرابری بین گروههای سنی و مبتنی بر سن حکایت دارد 
 که کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

 جوان، نابرابری، بیکاری، اشتغال، گروههای سنی کلیدواژگان:

 تحلیلفساداداریدرایرانفرا

 1آمنهعباسی
مقدمه

فساد اداری مذالی، انجذام دادن اعمذال اداری توسذ  مذأموران دولتذی بذه شذکل نذاق  و 
(، فساد اداری مالی 277المللی ) باشد. بر این اساس، سازمان شفافیت بین غیرصادقانه می

شخصذی تعریذف  را سوءاستفاده از قدرت و نیروهذای دولتذی و عمذومی در جهذت منذافع
 کند. هدف اصلی این پروهش مطالعه متغیرهای مربوط به فساد اداری در ایران است.  می

روش
این پروهش از نوع فراتحلیل است. از این رو با اسذتفاده از پایگاههذای داخلذی و خذارجی 

های پروهشی قدام شذده اسذت. نمونذه مطالعذات  آوری تمام گزارش نسبت به یافتن و جمع
باشذد.  در سراسذر ایذران می 1335تذا  1317مطالعه انجام شده از  37تفاده شامل مورد اس

ها و برشمردن نقاط ضعف و قوت  فراتحلیل حاضر کوششی برای تحلیل مجدد این پروهش
ها اجرا شذده اسذت تذا از  باشد. این مطالعه با هدف ترکیب کمی نتایج این پروهش آنها می

فساد اداری مشخ  گردد و شدت تأثیر هر یک از آنها بر ترکیب این نتایج، عوامل مؤثر بر 
متغیر فساد اداری، از طرق ضریب شدت تأثیر محاسبه گردد و مؤثرترین عوامذل بذر فسذاد 
اداری مشخ  گردند. بنابراین این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق اسنادی و با اسذتفاده 

 حلیل اجرا شده است.  افزار فرات از روش فراتحلیل و با استفاده از نرم
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هایافته
مالی، شامل ضذعف مذدیران در -عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری 5بر این اساس از بین 

رهبری و هدایت، ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران بسیج منابع و امکانات 
 توان نام برد.   را می
گیرینتیجه

هذای صذورت گرفتذه در ایذران در  تحلیل پروهشهای حاصل از فرا آنچه که بر اساس یافته 
ها  ارتباط با فسا د اداری حائز اهمیت است، نقشی است که ضعف مدیریت در این سازمان

ها دانسذت. در  توان ناشی از استفاده از مدیران ناتوان در سازمان کند که آن را نیز می ایفا می
است. به این صورت که به علت فساد واقع فساد اداری در ایران در یک دو باطل گرفتار شده 

شود و استفاده از مدیران ضعیف نیذز منجذر بذه  اداری حاکم، از مدیران ضعیف استفاده می
 شود. فساد اداری می

 های دولتی، عوامل مدیریتی و سازمانی فراتحلیل، فساد اداری، سازمان :گانواژ کلید

تاکیدبراصالحاتیبررسیجامعهشناختیمسئلهفساداداریدرایران)با
 جهتبهبود(

 1زهرااکبری
مقدمه

ین به حساب می آیند و تعریف،تحلیذل و  امروزه مسائل اجتماعی جزء الینفک جوامع نو
ارائه راه حل درجهت رفع آنها همیشه محذل بحذث ومناقشذه بذوده است.فسذاد اداری از 

داشته و آنها را بذا  جمله مسائل اجتماعی است که بر روند توسعه کشورها تاثیر به سزایی
چالشی جدی روبه رو ساخته است.هیچ کشذوری بذا وجذود بهذره منذد بذودن از شذرای  
مساعد اقتصادی و سیاسی نمی تواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد در امان بوده 
است.این مسئله فق  مخت  کشورهای در حال توسعه نیست هرچند که در این کشورها 

شاهده می شود اما کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز با فقدان سالمت به میزان زیادی م
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اداری دسته و پنجه نرم می کنند.آنچه سبب تمایز کشورهای برخوردار از سذالمت اداری 
از سایرین می شود،نوع برخورد آنها با فساد اداری و برنامه ریزی هدفمنذد بذرای کذاهش 

دوجهی فساد توجه بسذیاری از اندیشذمندان میزان آن است. در چنددهه اخیر موضوع چن
علوم اجتماعی)به معنای عام( را به خود جلب کرده که به واسطه آن ادبیات مبسذوطی از 
ایذذذذن موضذذذذوع میذذذذان رشذذذذته هذذذذایی چذذذذون جامعذذذذه شناسی،اقتصذذذذاد،علوم 
سیاسی،روانشناسی،مدیریت و حقوق ایجاد شذده اسذت. در ایذن پذروهش در قذدم اول 

گذذرفتن فسذذاد در قالذذب نظذذام اداری بذذه عنذذوان مسذذئله کوشذذش شذذده بذذا در نظذذر 
اجتماعی،علل،پیامدها و انواع آن مورد بررسی قرار گیرد و در قدم بعدی از طریق مقایسه 
ایران با برخی کشورهای آسیایی، حوزه اسذکاندیناوی و ایذاالت متحذده، وضذع موجذود 

اهکارهذایی را در جهذت کشور در زمینه فساد اداری تشریح شود تا از این طریذق بتذوان ر
 ایجاد وضع مطلوب در حوزه نظام اداری ارائه داد.

روش
روش به کار گرفته شده در این نوشتار،روش اسنادی است کذه براسذاس مطالعذه و بررسذی 

 کتب و مقاالت موجود،مسئله میکور مورد تبیین و پروهش قرار گرفته است. 
د که با وجذود پذرداختن بذه مسذئله فسذاد نتایج حاصل نشان می دهیافته ها و نتیجه گیری: 

اداری توس  پروهشگران و چاپ مقاالت و کتب مختلف من باب این مسئله در ایران، عدم 
وجود سازمانی مشخ  برای سنجش فساد موجب گشته، برنامه های مبارزه با فساد اداری  

اهمیذت قذرار  به صورت نظام مند و منظم دنبال نشوند و پیگیری این مسئله در درجه چندم
گیرد. از آنجایی که ارائه راه حل های اساسی در جهذت رفذع مسذائل اجتمذاعی از اهمیذت 
زیادی برخوردار است،پیشنهاد این پروهش برای مبارزه بذا انذواع فسذاد بذه عنذوان یکذی از 
بزرگترین معضالت عصر حاضر، توجه بذه امذر شفافیت،پاسذخگویی و مشذارکت فعاالنذه 

ربه های جهانی نشان می دهد کنترل فسذاد از شذاخ  هذای مهذم است.از طرف دیگر تج
 حاکمیت خوب محسوب می شود.

 .حاکمیت خوب-پاسخگویی-شفافیت-سنجش فساد-فساد اداری :گانکلیدواژ
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جامعهشناسیمالیچارچوبیکارآمدبرایتحلیلآسیبهایمالیواقتصادی
یواعتباریدرایرانباتاکیدبرتأسیسوورشکستگیموسساتمال

 1حمزهنوذری
مقدمه

داری در اقتصذاد پیذدا کذرده اسذت. مسذائل مربذوط بذه  در دهة اخیر بخش مالی رشد معنا
اعتبارات و سود بانکی، مسئله افذزایش بذیش از حذد مؤسسذات مذالی و اعتبذاری و  نحذوه 

هایی از اهمیت و رشذد بخذش مذالی در جامعذه اسذت.  مصرف بودجه توس  دولت نمونه
و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، بحران مالی مهمی را در جامعه ایجاد کرد توسعه 

 وجود آورد. حل آن در میان نخبگاه و عموم مردم به های متعددی دربارة چرایی و راه که بحث
روش

براي پاسخ به مسئله تحقیق از پروهش اسذنادي اسذتفاده شذده اسذت و تکنیذک گذردآوري 
 ي تحلیل، مضامین و مفاهیم تکرار شونده در این خصوص است.هاي مورد نیاز برا داده

هایافته
کنندگان را به وام گیرندگان  انداز به شکل سنتی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پول پا

منتقل می کنند. مسئله زمانی شروع شد که این مؤسسذات بذه دنبذال ایجذاد سذود وسذیعی 
گان پول در این مؤسسات و نرخ پذائین سذود بازگشذتی بودند. سود باال برای پا انداز کنند

هم  برای وام گیرندگان در نظر گرفته شد این مذدل از کذار مذالی مذدیرت منذابع مذالی را بذه
شناسی مالی بازارهای مالی به طور طبیعی و مستقل کار نمذی  ریخت. در چارچوب جامعه

ها در مالی سازی  گیاری یاستهای سیاسی و اجتماعی وابسته هستند. س کنند بلکه به زمینه
جامعه و اقتصاد نقش اصلی را دارند. مقررات زدایی، نظارت ناکافی بر مقررات بخش مالی 

گیرد. ورود نهادهای قدرتمند نظامی، میهبی و سیاسی به بخذش  به خودی خود شکل نمی
بذر  مالی و تاسیا مؤسسات مالی و اعتباری، کم توجهی و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت

 آنها نشان دهنده رابطه میان جامعه و سیاست با بخش مالی است.
گیرینتیجه

های مختلف در تحلیل مسئله توسذعه و ورشکسذتگی موسسذات مذالی و  این مقاله  دیدگاه
کند و چارچوب کارآمدی از منظر جامعه شناسذی مذالی بذرای  اعتباری را نقد و بررسی می

اساس جامعه شناسی مالی برای تحلیل مسائل مالی الزم  تبیین این مسئله روشن می کند. بر
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)شبکه هذا، بازارهذا،  )افراد یا سازمان ها( نوع کنش، زمینه کنش است  چهار بعد کنشگران
 سیاست( و تنظیمات قانونی در ارتباط با هم تحلیل شوند.

بحران های مالی، آسیب های اقتصادی، جامعذه شناسذی مذالی، موسسذات  کلید واژگان:
 ی و اعتباری، زمینه کنشمال

«قاچاقکاالوارز»شناسیاجتماعیمصافباآسیب
(1929)باتأکیدبرقانونمبارزهباقاچاقکاالوارزمصوب

 1نژادسمیهآقایی
اجتمذاعی  -گردد، بلکه بدنذه فرهنگذیی اقتصاد نمیهای قاچاق کاال صرفًا محدود به حوزهآسیب

های داد و سذتد در کشذاکش قاچاق کاال به عنوان یکی از شیوهاید. نمجامعه را نیز دچار خدشه می
قرار دارد. با این وجود، سیاسذت « عدم مقبولیت حقوق کیفری»و « برانبخشِی کولهمقبولیت»میان 

مهمترین پاسذخی اسذت کذه در عذین برآمذدگی از "تفکذر سذختگیرانه" و "رویکذرد « کیفرگیاری»
« حقذوق کیفذری»فوق داده شده است. با این وجود، فارا دانستن  سزاگرای جامعه ایرانی" به مسأله

از دسذت دادگذِی مشذروعیت و »، «شکست کیفذِر قاچذاق»، نقطه «شناسانههای جامعهتحلیل»از 
خواهد بود. نوشذته حاضذر بذا تأکیذد بذر « پییری از کیفرسلب جامعه»و « مقبولیت از چهره قوانین

به ارزیذابی بسذترهاي اجتمذاعی و « میهب، فرهنگ و...(شناختی )نظیر سیاست، عوامل جامعه»
شناسذی اجتمذاعی ایذن قذانون و آسذیب 1332فرهنگی قانون مبارزه با قاچاق کذاال و ارز مصذوب 

رسد مبارزه بذا قاچذاق کذاال و ارز پردازد. به نظر میگاه مبنای تصویب این قانون مینسبت به آرمان
و « انگذاریهای علمذی جذرممولفه»دارد اما نتوانسته میان توجه « شناختی  جامعه»گرچه به حیثیت 

سیاسذت جنذایی سذرگردان و »هماهنگی برقرار کند؛ به نحوی که جنبه « شناختیمقوالت جامعه»
پییری باشد، بذر عوامذل به خود گرفته است. چنین سیاستی، بیش از آنکه مبتنی بر جامعه« گرا عوام

تشدید کیفر قاچذاق بذدل از سذعی بذر توسذعه » همچنین  سیاسی و ایدئولوژِی حاکم متکی است.
هذای از دیگذر آسذیب« یافتذهتفاوت ننهادن میان قاچاق مرزنشینان و قاچاق سذازمان»و « اقتصادی

تحلیلذِی مبتنذی بذر مطالعذات -اجتماعی مبارزه با قاچاق است. تحقیق حاضر با رویکرد توصذیفی
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سیاسذت جنذایی »ارز در ایذران، نهایتذًا بذه تئذوری  شناسی قاچاق کاال وای، پا از آسیبکتابخانه
شناختِی اقتصذاد علل جامعه»یازد که مولفه اصلی آن بر دست می« برانسرگردان در خصوص کوله

انگذاری کشذور بذا نظام جرمهای مبتنی است و لزوم تغییر نگره« بریآمار اقتصاد کوله»و « بریکوله
 این پدیده است.توجه به عوامل جامعه شناختی در خصوص 

شناسی اجتماعی، نظام قانونی مبارزه شناسی، قاچاق کاال و ارز، آسیبجامعه کلید واژگان:
 های اجتماعی کارآمد و ناکارآمد. با قاچاق، سیاست

هایگفتمانیعدالتدرایرانپساانقالبیتخاصم

2،محمودنوائیلواسانی1محمدجوادزاهدی

دمهقم
وزی انقالب اسالمی، همذواره یکذی از گفتمذان هذای اجتمذاعی گفتمان عدالت پا از پیر

و دولت ها و نیروهای اجتماعی بسته به آنکه به کذدام  _سیاسی غالب در جامعه بوده است
کید می  جناح وابسته باشند هر یک به نحوی و با قرائت خاصی از عدالت اجتماعی بر آن تأ

تخاصم ها و درگیری هذای معنذایی درون  گیاشته اند. با وجود فراگیری این گفتمان همواره
گفتمانی منجر به جابجایی  نشانه ها بین نظام های معنایی شذده و هویذت نیروهذای مذؤثر 
همواره با این تفاوت ها و تخاصمات رابطه داشته است و این عوامذل بنوبذه خذود برشذکل 

 است . گیری گفتمان هرمون و به سایه رانده شدن گفتمان های رقیب مؤثر افتاده 
روش: این تحقیق  برمبنای نظریه و روش تحلیل گفتمان الکالئو و موفه، به دنبال پاسخی به 

 پرسش چگونگی تخاصم های گفتمانی عدالت در ایران پسا انقالبی است. 
هایافته

امام، راست و چ ، اصذولگرا و اصذالح  خ  و تحلیل تنازعات گروه های اسالمی و ملی گرا، بازار
زه گفتمانگونگی دال هایی چون توزیع برابر نعم مادی، آزادی خواهی، اسذالم گرایذی، طلب در حو

ملی گرایی، مردمساالری، توسذعه، قذانون گرایذی، اسذتقالل، اخذالق گرایذی، پیشذرفت، اعتذدال، 
هذا بذا دال مرکذزی عذدالت  سازندگی، فقرزدایی، مبارزه بافساد و ارتباط یک یا چند مورد از این دال
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قالب مفصل بندی گفتمان غالب هر دوره نشان می دهد که تکیه بر عناصر مذا و آنهذا ،  اسالمی در
خودی و دیگری)غیر خودی ها( و روش های برجسته سازی و حاشیه رانی، همذواره نظذام معنذایی 

 مرتب  با دال مرکزی عدالت و نشانه ها یا دال های پیرامون آن را جابجا کرده است.  
گیرینتیجه

وهش نشان می دهد جریان های فعال اجتماعی و سیاسذی در چذارچوب نظذام معنذایی و نتایج پر
هویت یابی مستقل خود، همواره رابطه خود را با یکی از مفاهیم کانونی انقالب یعنذی عذدالت پذر 
رنگ نشان می دهند. گو آنکه در این میان نوع قرائت خاص از عدالت و داللذت تراشذی بذرای آن و 

یدئولوژیک از آن همواره نقش مهمی در شکل بخشی به خذرده نظذام سیاسذی و بذه مفهوم پردازی ا
تبع آن جهت گیری نظام اجتماعی در کشور داشته است. چون هویذت هذای مسذتقل از تفذاوت و 
تخاصم هایی معنایی سر برمی آورد برخی  گروه های سیاسذی بذا وجذود اینکذه در مذنش و هذدف 

لت ندارند با استفاده از کردارهای زبانی و غیر زبانی، کوشذش گیاری سیاسی تناسبی با موضوع عدا
می کنند دال ها را به گونه ای تعریف کنند که با نظام معنایی آنها سذازگار باشذد. ایذن تولیذدمعنا، در 
دوره های مختلف، دال مرکزی عدالت را با مدلول دلخواه گروهی که توان اجماع همگذانی داشذتند 

اد معنا گفتمانی هرمون ایجاد کرده است. هر چند که پا از مدت کوتذاهی و نزدیک کرده و با انسد
اغلب  به فاصله اندکی به همراه  یک ساختارشکنی درون گفتمانی این هرمونی از بین رفتذه اسذت. 
در مقاطعی گفتمان خاصی از عدالت مانند توزیع برابر، سازندگی یا آزادی خذواهی عینیذت یافتذه و 

جامعه، امکان انقطاع آن را موقتًا و تاحدودی ناممکن سذاخته امذا تخاصذم هذای  در آن دوره اجماع
گفتمانی عدالت همواره این امکان را داده است که هویت مستقل دیگری در رابطذه بذا دال مرکذزی 

 عدالت هرمونیک شود.    
 عدالت، تحلیل گفتمان، تخاصم گفتمانی، نظام معنایی، دال مرکزی  کلید واژگان:

اداریدرایرانوعواملموثربرگسترشآنفساد

2،الهاممرادی1علیرضاکریمی
 مقدمه

هذای جذدی بذر مسأله فساد اداری در ایران ریشه تاریخی دارد که گسترش آن همواره آسیب
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روند توسعه کشور و حکمرانی خوب در جامعه وارد نموده است. در وضعیت کنونی شدت 
توانذد بذه عنذوان یذک بیمذاری مذزمن در نظذام ت که میفساد اداری در جامعه به حدی اس
ریزی برای مبارزه با فساد اداری قبل از هر اقدامی نیازمنذد سیاسی کشور مطرح شود. برنامه

باشذد. بذر همذین اسذاس ایذن شناسایی عوامل موثر بر گسترش این مسذاله در جامعذه مذی
شناسایی مهمترین عوامل موثر بر ای به دنبال پروهش با در نظر گرفتن یک دیدگاه بین رشته

 گسترش فساد اداری در جامعه است.
روش

ترین تحقیقات صذورت گرفتذه در این پروهش با تکیه بر مطالعات اسنادی و فراتحلیل مهم
ارتباط با فساد اداری که در قالب مقاالت علمی پروهشی منتشر شذده، مذورد بررسذی قذرار 

مقاله که بیشذترین ارتبذاط را بذا  30ی مقاالت، تعداد بندگرفته است. بعد از مطالعه و دسته
 اهداف تحقیق داشتند، انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند.

هایافته
دهد کذه موضذوع فسذاد اداری در ایذران عمذدتًا از های تحقیق نشان مینتایج به دست آمده از یافته

قرار گرفته اسذت. وجذه مشذترک شناسی، اقتصاد، مدیریت و حقوق مورد توجه چهار دیدگاه جامعه
باشد. عوامذل مذوثر بذر های فساد اداری در جامعه میها مبتنی بر گسترش زمینهتمامی این پروهش

تذوان در سذه هذای صذورت گرفتذه را مذیگسترش فساد اداری در ایران بر اساس فراتحلیل پروهش
در سذطح کذالن مربذوط  بندی نمود. مهمترین عوامل گسترش فسادسطح کالن، میانه و خرد طبقه

گری دولت و محدود نمودن مداخله بخذش خصوصذی واقعذی به افزایش روز افزون حجم تصدی
هذا و مطبوعذات و در جامعه، تضعیف پایبندی به مبانی ارزشی و دینذی و مالکیذت متمرکذز رسذانه

ار تذوان بذه سذاختدهی آنها است. در سطح میانذه مذیهایی بر کم و کیف گزارشاعمال محدودیت
-ها در موضوعاتی مانند نظذارت و کنتذرل، عذدم وجذود شایسذتهسازمانی و نظام مدیریتی سازمان

ها و بسیج منابع و امکانات اشاره نمود. در سطح خذرد مهمتذرین عوامذل ساالری در عزل و نصب
موثر بر گسترش فساد اداری شامل پایین بودن تعهد سازمانی کارکنان، کیفیت زندگی کاری پذایین و 

 باشد.گرایی کارکنان می نارضایتی شغلی، فردگرایی و گسترش مصرف
گیرینتیجه
ها برای مبارزه با فساد اداری و کنترل و تقلیل این پدیده بایذد مبتنذی بذر سذطوح ریزیبرنامه

مختلف کالن، میانه و خرد باشد. تمرکز بر سطح خرد و نادیده گرفتن عوامل سطوح میانه و 
تواند مساله فساد اداری در جامعه را تقلیل دهد بلکه منابع مالی ا نمیباالخ  کالن نه تنه

سازد. بر همین اساس باید گفت مبارزه با این اثر می ها را بیریزیصرف شده در این برنامه
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کید بر سطح کالن و عزم دولذت بذرای  پدیده قبل از هر اقدامی نیازمند دیدگاهی جامع با تأ
 باشد.بازنگری خود می

 فساد اداری، دولت، نظام مدیریتی، نظارت، فردگراییلید واژگان:ک

چراقوانینجزاییکشورازبازدارندگیکافیبرخوردارنیست؟

2،میثمموسایی1مهدیحاجیحسینی

این مقاله با روش انتقادی،اجتماعی در شاخه اقتصاد جرم سعی دارد این موضوع را بررسی 
یی کشور با رویکرد افذزایش هزینذه ارتکذاب جذرم سذعی در کند که چرا با اینکه قوانین جزا

اصالح مجرمین و کاهش وقوع جرم را دارد اما با افزایش آمار پرونده هذای جزایذی و تعذداد 
 زندانیان در کشور مواجهیم.

جامعذه شذناس « جرمذی بنتذام» در این راستا ابتدا نظریه سود گرایی بنتام مطرح مذی شذود
حسابگرانه دست به ارتکاب جرم می زند. او بذا محاسذبه دقیذق  انگلیسی معتقد بود مجرم،

هزینه های جرم و منافع آن تصمیم به رفتار مجرمانه می گیرد.اگر شرای  اجتمذاعی، هزینذه 
تمام شده ارتکاب جرم را افزایش دهد، به گونه ای که جرم منفعتی برای مجرم نداشته باشد، 

 ر وقوع جرم کاهش پیدا خواهد کرد. انگیزه های ارتکاب جرم کاهش یافته و خط
تقویت شده است. یکذی « نظریه گزینش عقالنی»این نظریه، امروزه با نظریه دیگری به نام 

ازمهم ترین نظریه های بنا شده بر پایه نظریه انتخاب عقالنی ، نظریه بازی است.در نظریذه 
ای از قواعذد بازی کالسیک ،مجموعه ای کنشگر،اعم از فردی و جمعی ،تحذت مجموعذه 

معلوم،هریک یا مجموعه ای از گزینه های کنشی معین و نتایج مشخ  )یا محتمل(،برای 
 به حداکثر رساندن سود)نفع( فردی خود به تعامل با یکدیگر می پردازند.

شوند که هرکا آنچذه  بهترین نتایج موقعی حاصل می»جان نش نظریه خود را چنین مطرح کرد که 
هذا گسذترش  او مسئله همکاری را در نظریه بازی« وه بهترین است انجام دهد.را که برای خود و گر

داد و نشان داد که اگر افراد همکاری کنند و نفع گروه را نیز در نظر داشته باشند به بیشذترین منذافع و 
یابند. در بین کارهای متعدد شلینگ مفهوم نقطه کانونی ، بیشذترین  سود برای خود و گروه دست می
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ر و ارجاع را داشته است. مفهوم پیشنهادی او درک ما را از تعادل های ممکذن در کذالس بزرگذی تأثی
شلینگ با معرفی مفهوم تهدیذد  نامیده می شوند، ارتقا داده است.« بازی هماهنگی» از بازی ها که 

حقیقذت معتبر و غیرمعتبر درک از این ماجرا را بسیار تعمیق بخشید. عبارت تهدید غیرمعتبر به ایذن 
اشاره می کند که حتی اگر یکی از بازیگران، طرف مقابل را به استفاده از یک راهبرد خذاص تهدیذد 
کرده باشد ولی اگر شرای  جوری شود که او مجبور شود تهدید خود را عملی کنذد خذود او اجذرای 

 تهدید را عقالنی نخواهد یافت.
مجذازات هذا همذان  نی.ارندیگ یرا در نظر م ییمجازات ها نیرفتار مجرم یگیاران عموما برا قانون
 یقواعذد مذ نیکننذد.ا یمذ میرفتارشذان را تنظذ یاست که بر اساس آن عموم مردم استراتر یقواعد

کذه  یقانونگیار در مواقع نینشوند بنابرا تیرعا زیمواقع ن یشوند و در بعض تیرعا یتوانند به درست
تذر  نیمواقع مجازات هذا سذنگ یدر بعض ردیگ یبه اصالح آن م مینشود تصم تیقاعده رعا کیکه 

شذود .  یمعکوس م جهیکه نت مینیب یکه باعث اصالح رفتار مجرمان شود اما م دیام نیشوند با ا یم
 نذابرب ابذدی ینم یآن را عقالن یقانون اجرا یشوند که مجر یوضع م نیسنگ یبه قدر نیقوان یبعض

کنذد،  یاقذدام مذ یمجازات با هر روش فیبه تخف نسبت نکهیا ایکند  یقانون تعلل م یدر اجرا نیا
که مجازات در نظر گرفته اجذرا  دید نیبا ا نی.مجرمدیآ یمعتبر وس  م ریغ دیتهد یکه پا نجاستیا

خذود را از  ینذدگقانون عمال روح بازدار گریشود به رفتار مجرمانه خود ادامه داده و به عبارت د ینم
الزم در  یهذا راهکارهذا یباز هینظر هیموضوع بر پا ریتفس شده با یمقاله سع نیدهد.در ا یدست م

 شود.        هیاز وقوع جرم ارا یریشگیپ یدر راستا نیقاطع قوان یجهت اجرا
 یعقالن نشیمعتبر،تعادل نش،گز ریغ دیها،تهد یباز هینظر :دواژگانیکل

 ندانبررسیتاثیرسبکهایرهبریبرپیشگیریازجرمفساد)اداری(ازمنظرکارم

2فریدهالساداتمومنی،1بهزادخدری

مقدمه
 شواهد، براساس لکن دارد، وجود کشورها همه در که است جهاني پدیده فساد اداری یك

دهد. از طذرف دیگذر فسذاد اداری  مي قرار آسیب مورد سایرین از بیش را فقیر کشورهاي
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 سذایر و بهداشت ش،آموز براي نیاز مورد هاي بودجه و کند می سرکوب را اقتصادي رشد
سازد. اینکه کارکنذان یذک سذازمان تذرجیح  مي منحرف خود مسیر از را عمومي خدمات

دهند که چه سبکی از مدیریت و رهبری در در سازمان کاریشان اجرایذی شذود و چذه  می
آنها نسذبت بذه اعمذال انذواع   تاثیری اقدامات بعدی آنها خواهد شد، و در نهایت نگرش

ی آن با انحرافات اجتماعی از جمله فساد اداری چگونه خواهد  رابطه سبکهای مدیریتی و
هذدف ایذن تواند در قالب یک پروهش میدانی قابلیت بررسی داشته باشذد. لذیا  بود، می

ی نگرش به سبکهای رهبری در سازمان بر میذزان پیشذگیری از فسذاد  پروهش تبیین نحوه
 اداری می باشد. 

روش
همبسذتگی و  -ضذع و اهذداف آن، روش تحقیذق از نذوع کمذیدر این تحقیق بر اسذاس مو

 32-31جامعذذه آمذذاری دسذذتگاههای اداری شهرسذذتان سذذنندج در سذذال مقطعذذی بذذوده و 
نفر تعیین گردید کذه بذا اسذتفداه از  188باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  می

صذورت تصذادفی  ای در میان واحذدهای مختلذف سذازمانی افذرادی بذه گیری خوشه نمونه
ها پرسشنامه بوده که روایی آن تاییذد و پایذایی آن بذا  انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده

 بوده است. 13/7ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل 
هایافته

(، سذبک رهبذری -11/7نتایج پروهش نشان داد که مابین سبک رهبری دستوری با ضریب)
( و رهبذری تفذویه 11/7بری حمایتی بذا ضذریب)( و سبک ره44/7مشارکتی با ضریب)

  .( با پیشگیری از فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد-15/7اختیار)
 گیری نتیجه

تواند در پیشگیری از میزان فسذاد اداری  نتایج نشان داد که سبک رهبری در یک سازمان می
و حمایتی، به صورتیکه  توان پیشنهاد داد که ترویج سبکهای رهبری مشارکتی موثر باشد. می

تعهد، وظیفه شناسی و احساس مسئولیت را در میان کارکنان افزایش دهذد در پیشذگیری از 
  میزان فساد موثر می باشد.

 سبک رهبری، فساد اداری، پیشگیری، مشارکت کلیدواژگان:
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بررسیمفهومومولفههايفسادمالیواداریدرنظامبانکیباتأکیدبر
ازوظایفوموقعیتشغلیسوءاستفاده

)مطالعهدرنظامحقوقیایراندرپرتوکنوانسیونمریدا(

3،مسعودهمت2،ژیالبزیتنها1حمیدرضاحیدرپور

پدیده فساد اداری و مالی، به خودی خود، پدیده ای خالف تمذام سذازوکارهای حرفذه ای، 
مالی است. این پدیذده، بذه  استانداردهای رفتاری و الزامات قانونی در ساختارهای اداری و

ویره در بانک ها)نظام بانکی( و از آن رو که سامانه بانکی، حجم انبذوهی از سذرمایه هذای 
عمومی و خصوصی را در اختیار دارد، بسیار مورد توجه بوده است چراکه این امذر، ممکذن 
است موجب شکل گیری و تقویت وسوسذه هذا و نتیجتذًا ارتکذاب رفتارهذای مجرمانذه بذه 
صورت تعدی از حدود صالحیت ها و اختیارات و تکالیف تفویه شده در راستای منتفذع 
فردی یا غیرفردی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شود. این رفتار مجرمانه، در عین حال، 

را داشته باشذد. در « سوء استفاده از وظایف و موقعیت های شغلی»می تواند عنوان مستقل 
نسیون مریدا به منظور تدوین راهکارهایی الزام آور برای دولت هذای سطح بین المللی، کنوا

عضو به منظور پیشگیری از وقوع مصادیق فساد اداری و مالی به تصویب رسیده و بخشی از 
)نظام بانکی( بذه  ها مقررات خود را نیز به طور خاص به مقوله فساد اداری و مالی در بانک

ف و موقعیذت شذغلی اختصذاص داده اسذت. از سذوی ویره از طریق سوء استفاده از وظای
دیگر، ایران به عنوان یکی از کشورهای ملحق به اکنوانسیون مریدا، طبعًا به ایفای تعهدات و 
تکالیف مندرج در این کنوانسیون در باب پیشگیری از وقوع فسذاد اداری و مذالی کذه سذوء 

و مصادیق آن است، متعهذد و استفاده از وظایف و موقعیت شغلی، یکی از مهم ترین صور 
مکلف شده است که بخش مهمی از آن ها مذرتب  بذا نظذام بذانکی اسذت. بذا ایذن حذال، 
اقداماتی که تا به حال در راستای ایفای این تعهدات در نظام حقوقی کشور ما صورت گرفته 

ه و نیز سنجش میزان توفیقات در مسیر پیشگیری از وقوع فسادهای مذالی و اداری و بذه ویذر
سوء استفاده از وظایف و موقعیت های شغلی در نظام بانکی کشورمان، موضوعاتی هستند 
که باید مورد بررسی قرار گیرند. در پروهش پیش رو، ضمن بررسی رویکرد این کنوانسذیون 
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در مورد فساد اداری و مالی در بانک ها، موضع اتخاذی توس  نظام حقوقی داخلذی را نیذز 
  ه ایم. مورد بررسی قرار داد

فسذاد  -سوء استفاده از وظایف و موقعیت شذغلی -فساد اداری ومالی -فساد کلیدواژگان:
 نظام حقوقی ایران. -کنوانسیون مریدا -بانکی

ونرخبیکاریسیاستهایجمعیتی

3،زهرادشتستانی2،وحیدهغالمیانرمجردی1مجیدرضاکریمی

مقدمه
 بذر تقریبذاً  جمعیتي، تحوالت . شود مي محسوب اعياجتم مرکزي نظام نقطة آن، ابعاد و جمعیت

 اجتمذاعي، هاي نظام خرده بر متعددي آثار گیاشته، تأثیر ما پیرامون و جهان زندگي از اي جنبه هر
 مقابل، در . است بوده ها حوزه این در بسیاري تحوالت منشأ و داشته محیطي سیاسي و اقتصادي،

 بذوده توسذعه هذاي برنامذه و هذا سیاسذت اجتماعي، دي،اقتصا نظام تحوالت تأثیر نیز تحت خود
است. بیکاری یکی از معضالتی است  که تحت تأثیر تحول جمعیت مذی باشذد و سیاسذت هذای 
جمعیتی نیز بر افزایش و کاهش و بر کیفیت آن تذأثیر مذی گذیارد لذیا در ایذن تحقیذق بذا توجذه بذه  

 بررسی نموده ایم.   ، نرخ بیکاری راسیاست های جمعیتی و نرخ رشد جمعیت
تحقیقروش

روش این پروهش کتابخانه ای و اسنادي و با اسذتفاده از منذابع و نشذریات مخصوصذًا داده 
 هاي مرکز آمار ایران)عمدتًا از سرشماریهاي عمومي نفوس و مسکن( مي باشد.

هایافته
درصد  4/1در حال حاضر متوس  نرخ رشد ساالنه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود 

درصذد  2/7است در حالیکه نرخ رشد ساالنه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود 
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درصد است . طبق آمار درج شده در سایت مرکز آمار ایران نذرخ بیکذاری  24/1و در ایران  است
در  درصد بوده اسذت. تحذوالت جمعیتذي دهذه شصذت  1/11(  1336در تابستان سال جاری)

دراز مذدت بذر وضذعیت اجتمذاعی و اقتصذادي تذأثیرات زیذادی داشذته اسذت و کوتاه مذدت و 
معضالت و مسائل اجتماعی از جمله بیکاری ناشی از رشد جمعیت در آن دهذه مذی باشذد. بذا 
ورود متولدین دهه شصت،  به سن فعالیت و عدم تناسب بین نیروی جویای کار بذا بذازار کذار ، 

می رسد و مشکل بیکاری که خود علت بسیاری از آسذیب به اوج خود   17نرخ بیکاری در دهه 
 های اجتماعی است،  در رده مهترین مسائل اجتماعی قرار می گیرد.

گیرینتیجه
 و سیاست های جمعیتی می باشد.روند رشد جمعیت ای نرخ بیکاری تابعی از در هر جامعه 

اضای نیروی انسانی انعکاس عدم تناسب عرضه و تق در حال حاضر میزان بیکاری در ایران
و که شرای  اقتصادی  می تواند عامل توسعه باشد است. افزایش حجم نیروی انسانی زمانی

و همچنین کیفیت و کمیت نیذروی جویذای  الزم برای استفاده از آنها فراهم باشداجتماعی 
کار باید متناسب با بازار کار باشد. پا سیاست هذای جمعیتذی بایذد بذه رابطذه منطقذی و 

اسب بین جمعیت و منابع توجه داشته باشد. برای حل مسذائل اقتصذادی و اجتمذاعی و متن
سیاسذتهای جدیذد ، مطالعه کارشناسی جمعیذت پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید با 

نیازهذای اقتصادی و منذابع و امکانذات و بذر اسذاس  –با توجه به شرای  اجتماعی جمعیتی 
 گردد. تدوین امعهواقعی ج
 نرخ بیکاری ، سیاست های جمعیتی ، جمعیت ، نرخ رشد جمعیت، ایران  ژگان: کلید وا

فقرعاملیبازدارندهدرتحققسرمایهاجتماعیجوامعروستاییباتاکیدبر
کشورایران

2علیاکبرزارع،7آذراسکندریچراتی
 مقدمه

یکي از دالیذل  محرومیت غیر ارادي مردم از فرصت مشارکت در امور اجتماعي ، مي تواند
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اصلي عدم توفیق برنامه هاي توسعه در کاهش فقر تلقي شود . بررسي عمیق مفهوم سرمایه 
اجتماعي که مشارکت از اصلي ترین مؤلفه هاي آن است ، مذي توانذد بذه تصذحیح دیذدگاه 

 برنامه ریزان توسعه کمك کند.
انجام شذده و اطالعذات آن از روش: این مطالعه درباره رابطه فقر و مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي 

دو روستاي منطقه آزادشهرازتوابع استان گلستان با تلفیقي از روش هذاي تحقیذق کیفذي ) بحذث 
 هاي گروهي و مصاحبه عمیق( و کمي )پیمایش و ابزار پرسشنامه( گردآوري شده است.

هایافته
گانذه سذرمایه بر اساس یافته هاي پروهش گرچه رابطه معکوس میان فقر و مؤلفه هاي سذه 

اجتماعي ) اعتماد ، انسجام و مشارکت ( تأئید شده است ، اما نتایج رگرسیون چند متغیذره 
» از مقیاس مشذارکت اجتمذاعي و « مشارکت در تصمیم گیري » مؤید رابطه معنادار متغیر 

از مقیاس انسجام اجتماعي با پدیده فقر اسذت. درجذة مشذارکت « نزاع در میان روستاییان 
 ییان از حد سهیم شدن در اطالعات فراتر نرفته و روسذتاییان از مشذارکت در تصذمیمروستا

 گیري در سطوح باالتر محروم بوده اند . 
گیرینتیجه

در نتیجه، مشارکت هایي از نوع ابزاري ، تغییر چنداني در وضذعیت فقذر روسذتا بذه وجذود 
ر فرهنذگ جامعذه و نیاورده است. هم چنین به نظذر مذي رسذد ریشذه دوانیذدن خشذونت د

 خسارتهاي انساني و مادي ناشي از آن ، زمینه کافي را براي بروز و تداوم فقر فراهم مي کند.
 انسجام اجتماعي ، توسعه اقتصادی اجتماعی ، فقر ، مشارکت اجتماعيکلید واژگان: 

آتوپئتیکفساد

 1محمدجوادزاهدی
انگیذزی پیذدا ابعاد وسیع و حیرت شناختی است که در جهان امروزیای آسیبفساد پدیده

کرده است. اگرچه این پدیده همیشه در جوامع بشری و در ارتباط نزدیذک بذا نظذام قذدرت 
انگیز تکنولذوژی های شگفتیابی جهانی اقتصاد و پیشرفتحضور داشته است اما سازمان

ت. امذروزه ای کم و بیش مهارناپییر بدل کذرده اسذخاصه در حوزه ارتباطات آن را به پدیده
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-های متفاوتی در همۀ جوامع جهان حضور دارد. در کشذورهای دارای نظذامفساد با شدت

های مستقل و های سیاسی مبتنی بر دموکراسی به لحاظ وجود جامعۀ مدنی قدرتمند، رسانه
تذر و میذدان نشذو و نمذای آن محذدودتر اسذت در های آن تنذگآزاد و حاکمیت قانون دامنه

های سیاسی اقتدارگرا و استبدادی که فاقد جامعه مدنی قذوی ع دارای نظامکه در جوامحالی
هذای فسذاد ها وجود ندارد دامنذهاند و دموکراسی مشارکتی واقعی در آنهای مستقلو رسانه

تذر اسذت، فسذاد تر و امکان مقابلذه بذا آن بسذیار کذمتر و محسوستر، اقتدارش بیشوسیع
کنذد؛ قذوانین و مقذررات ده و مقومش را دسذتچین مذیکند: عناصر سازنسیستمی عمل می

ای را برای ارتباط با محی  های راب  ویرهکند؛ حلقهای برای دوام و بقای خود وضع میویره
های زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاسذت و فرهنذگ و گزیند؛ در همۀ عرصهپیرامون برمی

ذ دارد؛ مرزهایش را خذود از طریذق آموزش و هنر و حتی موسسات دینی ریشه دوانده و نفو
کند؛ و بذرای حفذظ حذریم و اقتذدارش بذه قواعد و مقررات خودساخته تعریف و تعیین می

کنذذد و بذذر وفذذاداری سذذازمانی و نگرشذذی عناصذذر شذذدت گزینشذذی و بسذذته عمذذل مذذی
ها که بقای فساد وابسذته بذه آن اسذت، آن را بذه فشارد. این ویرگیاش پای می دهنده تشکیل

 Autopoieticهذای آتوپئتیذک )های آتوپئتیک لومان شبیه کرده اسذت. نظذامم نظاممفهو
systems که یکی از مفاهیم کلیذدی در نظریذه سیسذتمی لومذان اسذت داللذت دارد بذر )

ها چهار ویرگی اصلی کند و این نظاماش را خود بازتولید میهایی که عناصر سازندهسیستم
را خذود تعیذین  شذاندهنذدهستند و عناصر اصلی تشکیلدارند: نخست آن که خود ارجاع ه

دهند؛ سوم آن کذه را خود سامان می شان؛ دوم آن که مرزهای نظام و ساختار درونیکنندمی
اند هایی به غایت بستهکند؛ و باالخره فساد در ایران نظاماند و خود را بازتولید میخود ترمیم

شی است. در این مقاله کوشش شذده اسذت کذه پدیذده شان با محی  ارتباطی گزینو ارتباط
های فساد بمثابه یک و از دیدگاه نظریه سیستمی لومان مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و عرصه

 های عمل آن در شرای  کشور مورد بحث قرار گیرد.عمل و برخی از نحوه
 فساد، نظام اتوپئتیک، خودارجاع، لومان، ایران. کلید واژگان:



 

دهمبخش


رفتارهایجنسینابهنجار



 

 



 

سکسواعتیاد
«نگاهیکیفیبهرابطهجنسیوسوءمصرفمواد»

 2حبیباحمدی،1علیعربی
مقدمه

نماید: اینکه کذارکرد صذحیح جامعذه، وابسذته بذه چگذونگی  انکار این واقعیت ناممکن می
اجتمذاعی در تعریف میل جنسذی و رفتارهذای مذرتب  بذا آن، در کذنش متقابذل کنشذگران 

باشد. در واقع مدیریت سکا )تعریف، آموزش، امکان(،  کانتکا فرهنگی یک جامعه می
ای از شذرم،  اصل مهمی در زندگی اجتماعی انسان است که همواره پرداختن به آن در هالذه

هذای متفذاوت و  تاریک مانده و مواجه با آن حتی بذه عنذوان یذک مسذئله پروهشذی بازتاب
توان این ادعا را مطرح کرد که توجه به چنین موضوعی به عنذوان  است. می بسیاری را برتافته

های علمی با تابوهای بسیار کذه  مسئله پروهش و نیازمند بودجه تحقیقاتی، حتی در محی 
گردد. این  اند مواجه می برخی به شکل قواعد و هنجارهای رسمی و غیر رسمی نهادینه شده

ناصحیح از نیاز جنسی و رفتارهای منتسب به آن سبب امر سبب شده تا پیامدهای شناخت 
ای برای جامعه شود، که یکی از پیامدهای حاصذل از فقذِر  های اجتماعی گزنده بروز آسیب

ویره مواد اپیوئیدی است که این مقاله به  مصرف مواد اعتیادآور، به شناختی از این میل، سوء
 آن پرداخته است. 

روش
کیفی برای مطالعه اکتشافی رابطه متقابذل بذین سذکا و اعتیذاد  در مقاله حاضر از رویکرد

ای )رویکرد استراوس  شناسی نظریه زمینه منظور با استفاده از روش استفاده شده است. بدین
و کربین(، به بستر جامعه مورد مطالعه  که شامل اعضای جمعیذت احیذای انسذانی کنگذره 
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با موضوع بذه وسذیله تکنیذک مصذاحبه شصت بودند ورود نمودیم. سفا اطالعات مرتب  
آوری و  عمیق از بیست نفر که به شکل هدفمند در جریان پذروهش انتخذاب شذدند، جمذع

تحلیل شد. نمونه شامل افراد میکری بود که سابقه مصرف مواد و اعتیاد به آن را در تجربذه 
رآیند درمان زیسته خود داشتند و در هنگام مصاحبه برای تحقیق حاضر، درمان شده یا در ف

 قرار گرفته بودند.
هایافته

ها پا از سه مرحله کدگیاری باز، محوری و گزینشی منجذر  اطالعات حاصل از مصاحبه
به برساخت چهار مفهوم با عناوین: بلوا تاریک؛ اوج تاخیری؛ رابطه جنسذی زناشذویی؛ و 

عبذارت  های اصذلی پذروهش گشذت. در نهایذت زدگی پورنوگرافیک به عنذوان مقولذه توهم
های فرعی و اصلی و همچنذین در  با توجه به کدهای جنینی، مقوله« های سکا بدنوشت»

شذونده، بذه عنذوان مقولذه  ها از سوی اعضذای مصاحبه فرآیند بازخوردهای بازاندیشانه یافته
 پردازی گردید. مرکزی مفهوم

گیرینتیجه
ده جامعذه از میذل های دانش تحریف شذ سازی اندوخته با برجسته« های سکا بدنوشت»

های شیطانی که جذان انسذان را در قبذال قذدرت و دسذت یذافتن بذه  جنسی همچون طلسم
گیارد که امور جنسی در اجتمذاع انسذانی  ستانند؛ بر این واقعیت صحه می امیالش از او می

ها در واقذع حاصذل تذابوی رابطذه  ای ژرف و کارشناسی شده است. بدنوشذته نیازمند توجه
د اخالقی، خالء آموزش و همچنین صنعت پورنوگرافی هستند، که در روزگار جنسی، استبدا

های اسرارآمیز آموزشی در بین کنشذگران اجتمذاعی بذرای رسذیدن بذه  کنونی در قالب لوح
باشند. این جریذان در فضذایی همچذون  مطلوبیت جنسی در حال دست به دست شدن می
نی باقی مانده، هر روز بیش از پذیش بذر کشور ایران که گفتمان جنسی در آن در مرحله جنی

افزاید به نحوی که  ابعاد تاریک و عمق جهل نسبت به این نیاز زیستی و اجتماعی انسان می
در حال حاضر، بدن )به خصوص زنان( و درک از آن را، در نگاه آفت زده انحرافات جنسذی 

ضذای میذل جنسذی و اند تذا ار های سکا سبب شده مردان قرار داده است. در کل بدنوشته
ای تعریف شوند که تنها راه دسترسی به آنها استفاده از مواد محرک  رفتارهای جنسی به گونه

 شوند. و تقویت کننده بیرونی باشد، که عمده آنها اعتیادآور بوده و به سوءمصرف منجر می
 سکا، سومصرف مواد، آموزش جنسی، پورنوگرافی کلید واژگان:
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نسیخیابانیفقرفرهنگیومزاحمتج
سالسنندج(92-13)موردمطالعه:پسران

 1یعقوباحمدی
مقدمه: تعامالت میان دو جنا در جوامع معاصر از جمله ایران از پیچیدگی هذا و زوایذای 

 اجتماعی،به رابطه  جنسیت عنصر ورود پیدا و چنهانی بسیاری برخوردار است، چه آنکه با
مزاحمذت و حتذی  بذه توانذد میشذود کذه  میشکلی از پیچیدگی در فهذم یکذدیگر حذادث 

شود. اگرچه مزاحمت جنسی و پیامدهای آن، در سالیان اخیذر  منجر یکدیگر علیه خشونت
در ایران و البته در بسیاری از کشورهای جهان به مسئله ای اجتماعی بدل شذده اسذت، امذا 

راستای بررسذی  انجام نفییرفته است. مطالعه حاضر در پروهش های چندانی در این زمینه
وضعیت مزاحمت جنسی در شهر سنندج و زمینه فرهنگی وقوع چنین پدیذده ای و البتذه از 

 زاویه ای متفاوت یعنی زمینه فرهنگی عاملیت مزاحمت انجام پییرفته است. 
روش

رو به روش توصیفی از نوع همبستگی و با تکنیک پیمایشي انجام شده اسذت و تحقیق پیش
سال ساکن در شهر سنندج بوده اسذت.  30تا  18ي افراد میکر ل کلیهي آماري شامجامعه
در مناطق مختلف شهر سذنندج  سهمیه اي متناسب با حجمگیري پروهش به صورت نمونه

سذاخته، مذورد ي محقذقنامذهانجام پییرفته و افراد منتخب از طریق پاسخگویي به پرسذش
 بررسي و تحلیل قرار گرفته اند. 

هایافته
اس نتایج توصیفي به دست آمده از مزاحمت جنسي که شذامل چهذار نذوع مزاحمذت بر اس

گونذه نفذر هذیچ 18نفذر تنهذا  380و فیزیکذي اسذت، از مجمذوع  بصری، تعقیبیکالمي، 
آمده از تحلیل پیرسذون و رگرسذیون نیذز نشذان  دستنتایج بهاند. مزاحمتي را مرتکب نشده

دار و تبیین کننده ای بر ارتکاب عاملیت به مزاحمذت فقر فرهنگی اثر معنا دهد که متغیرمي
 .جنسي داشته است

گیرینتیجه
آنچه که در جامعه معاصر در رواب  میان دو جنا مشهود است، آسذیب هذا و تذنش هذای 
موجود در این رابطه است که جامعه ایرانی را دچار چالش های جدی نموده است و در این 
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نواع خشونت در رواب  میان دو جنا نمودهذای فراوانذی در زمینه، مزاحمت ها و آزارها و ا
جامعه ایرانی دارد که این مطالعه عمده آسیب را ناشی از نبود بنیان هذای فرهنگذی مناسذب 
همزمان با رشد بی سابقه تعامالت و برخوردهای میان دو جنا می داند. و از ایذن منظذر، 

یر رفتار متناسب با وضعیذت تعامالت اصل بحث نوشتار بر فراهم سازی مبانی فرهنگی تغی
 میان دو جنا است.

 ، سنت، فقر فرهنگیمزاحمت جنسي، مزاحمت خیاباني، فرهنگ کلید واژگان:

بررسيرابطهبینآموزشهايمهارتیباگرایشبهرفتارهایانحرافي)مورد
مطالعه:زندانیانندامتگاهگرگان(

9دی،زهرابا2،فرشتهبادی7رحمتالهامیراحمدی

مقدمه
آموزش همیشذه کذارکرد مناسذبی داشذته و همگذام بذا توسذعه علذم و تکنولذوژی، کیفیذت 
آموزشهای مهارتی، در زندانها گسترش داشته است. هدف این مطالعذه شذناخت رابطذه ی 
آموزشهای فنی و حرفه ای زندانیان ندامتگاه گرگان با گذرایش بذه رفتارهذای انحرافذی بذوده 

 است. 
روش

مایشی و میدانی انجام شد، جامعه  آماری شامل زندانیان ندامتگاه گرگذان کذه به صورت پی
از هذر دو نفر به عنوان نمونه  277نفر و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد   417تعداد آنها 

تعیین شده و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونذه هذا اسذتفاده جنا 
ایی از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه استفاده شده که اعتبار ابذزار شد. برای اعتبار و رو

( مورد تاییذد 31/7به وسیله اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ)
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قرار گرفته و  برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیکها و روشهای آماری پیشرفته متناسذب 
 شد.  با سطح سنجش متغیرها استفاده

هایافته
بین نوع و میزان آموزشهای مهارتی، سابقه و مذدت محکومیذت، سذن ورود بذه نذدامتگاه و 
مصرف رسانه ای میزان گرایش زندانیان به رفتارهای انحرافی بین دو گذروه آمذوزش دیذده و 
آموزش ندیده تفاوت معنی داری وجود ندارد. و بین جنسذیت، وضذعیت تاهذل، وضذعیت 

جرم، وضعیت شغلی و سن،  در بین ابعذاد گذرایش بذه رفتارهذای انحرافذی شغل فرد و نوع 
 صرفا گرایش به ناهنجاری مصرف مشروبات الکلی تفاوت معنی داری نشان داد. 

گیرینتیجه
زندانیانی که سابقه محکومیت داشتند گرایش به رفتارهای انحرافی در بین آنان بیشتر بذوده اسذت. و 

ه افزایش، گرایش به رفتارهای انحرافی کاهش داشذته اسذت. و هذر چذه هر چه سن ورود به ندامتگا
پییرد، به طوری که زنذان  مدت محکومیت افزایش یابد گرایش به رفتارهای انحرافی هم افزایش می

بیش از مردان، و طالق گرفته ها و متاهلین، بیش از مجردین، و سنین پایین تر بیش از سذنین بذاالتر 
 ن به رفتارهای انحرافی ششگانه گرایش داشته اند. غالو بیکاران بیش از شا

 آموزشهای مهارتی، گرایش، رفتارهای انحرافی، زندانیان، ندامتگاه گرگان.  کلید واژگان:

 تبیینیبرعواملوعوارضخشونتجنسیعلیهگروههایخاص

7محسنکرمانینصرابادی

به دیگری علیرغم مخالفذت وی  خشونت جنسی، به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد، نسبت
تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، ضذرب و جذرح،  شود.  این رفتار خشن جنسی می اطالق می

تر هر نوع رفتار جنسی بذه عنذف، خشذونت  تعرض و تجاوز جنسی انجام پییرد. به عبارت ساده
گسال است؛ با ایذن شود. خشونت جنسی، عمومًا معطوف به زنان و دختران بزر جنسی نامیده می

های خاص اجتماعی مانند کودکان، معلذوالن و سذالمندان نیذز از تهدیذد خشذونت  وجود گروه
های اجتماعی خاص شامل کودکان، معلوالن و سالمندان بذه  جنسی مصون نبوده و نیستند.گروه

                                                                                                               

 m.kermani.n@gmail.comدکتری علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی . 1
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دلیل اقتضائات و شرای  جسمی، ذهنی و اجتماعی ناشذی از سذن یذا معلولیذت ماننذد: ضذعف 
های شناختی، عدم اسذتقالل و وابسذتگی )در مذورد  نی، عدم بلوا فکری، ضعف مهارتجسما

توانی و عارضه ذهنی )در مورد معلذوالن(؛ تحلیذل قذوای جسذمانی،  کودکان(؛ نق  عضو، کم
و خشذونت   اختالل در کارکردهای فردی و اجتمذاعی )در مذورد سذالمندان( از ظرفیذت آسذیب

ی  هذای اجتمذاعی برخوردارنذد. خشذونت جنسذی، پدیذده هپییری بیشتری نسبت به سذایر گرو
ی انعکذاس  های اخیر است که به واسذطه جدیدی نبوده و قدمت تاریخی دارد. لکن تنها در سال

ای و واکنش عمومی به عنوان یک مسأله اجتماعی مطذرح شذده اسذت. از ایذن رو، مقالذه  رسانه
و عذوارض خشذونت جنسذی علیذه  شذناختی بذه تبیذین عوامذل حاضر در قالب رهیذافتی جامعه

ی مطالعذه حذاکی از آن اسذت  خشذونت  های اجتماعی خاص پرداخته است. نتایج اولیذه گروه
ای از عوامل روانی و اجتماعی است که فرد را مسذتعد  آمیزی و ترکیب مجموعه جنسی برآیند هم

شذدت  ای اسذت کذه بذه براین، خشونت جنسی پدیذده نماید. عالوه بروز خشونت )جنسی( می
دیده و اطرافیان وی تحت الشعاع قرار داده و عذوارض  سالمت جسمی، ذهنی و اجتماعی فرد بزه

 ماند.-آن تا به صورت طوالنی مدت پابرجا می
 خشونت جنسی، عوامل، عوارض، کودکان، معلوالن، سالمندان :گانکلیدواژ

نوجوانانگرایشبهرفتارهایپرخطردرهایاجتماعیمجازینقششبکه
شهرتهران(1)مطالعهموردیمنطقه

2راضیهفرحانیان،1خالدحدودی

همقدم
ی اجتماعی مجازی در ایران گسترش فراوانذی یافتذه ها شبکهطی چند سال اخیر استفاده از 
تواند کارکردهذای مثبذت و منفذی داشذته باشذد.  ها می یدهپداست، این پدیده همچون سایر 

بذودن دوره  و از سذوی دیگذر بحرانذی ها رسذانهی این نوع  کننده سرگرمانگیز و  یجانهفضای 
 ازنوجوانی باعث شده است که نوجوانان تمایل زیادی به استفاده از این نوع رسانه پیدا کنند 

ممکن است در معرض پیامدهای منفی آن قرار گیرند. از طرف دیگر رفتار پرخطذر  ،رو ینا
                                                                                                               

  hododi@yahoo.comئی )نویسنده مسئول( شناسی دانشگاه عالمه طباطبا کارشناس ارشد جمعیت .1
                                               یبائشناسی دانشگاه عالمه طباط کارشناس ارشد جمعیت .2
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کذه ایمنذی دارد  ...رایش به مصرف الکل و اشاره به رفتارهایی همچون میل به خودکشی، گ
اندازد، این رفتارها نیز طی سذالیان اخیذر در بذین نوجوانذان فزونذی یافتذه  یمفرد را به خطر 

های  بررسذی نقذش عضذویت و اسذتفاده از شذبکه باهذدفاست؛ بنابراین پروهش حاضذر 
 اجتماعی مجازی در گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان طراحی شده است.

روش
ی دانذش آمذوزان  یذهکلاین مطالعه یک پیمایش مقطعی است و جمعیت آمذاری آن شذامل 

باشد کذه  یم 16-17شهر تهران در سال تحصیلی  1مقاطع اول و دوم دوره متوسطه منطقه 
بذا تصذادفی سذاده  تذوأمی ا خوشذهیری گ نمونذهنفر با اسذتفاده از روش  400از این تعداد، 

ب شدند. برای گذردآوری اطالعذات در بخذش رفتذار پرخطذر از حجم نمونه انتخا عنوان به
یفذذایی خذذود اپرسشذذنامه رفتارهذذای پرخطذذر محمذذدخانی و در بخذذش دیگذذر از پرسشذذنامه 

 یافته استفاده شده است. ساخت
گیریهاونتیجهیافته
های اجتماعی مجازی و گرایش به رفتارهای  ها نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه یافته

های اجتمذاعی و  پرخطر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد همچنین بین عضویت در شذبکه
یذت متغیرهذای مسذتقل درنهای معنذاداری وجذود دارد و  رابطذهگرایش به رفتارهای پرخطر 

توان گفت  یم درمجموعبنابراین  درصد واریانا متغیر وابسته را تبیین نمایند 34 اند توانسته
 برد. یماحتمال گرایش به رفتار پرخطر را باال  ها رسانهنوع  که عضویت و مصرف این

 ی اجتماعی مجازی، نوجوانان، گرایش.ها شبکهرفتار پرخطر، فضای مجازی،  کلید واژگان:

آن()فهمدالیلوپیامدهایمخالفخوابگاهیدارایرابطهباجنسدختران

2نویدسعیدآقاخانی،1زهراامیری

مقدمه
-ایذران بذویره در سذطحامروزیجامعة در دهیچیپ هایدهیپد از یکیخالف، مبا جنا رابطه

                                                                                                               

 

 zahra.amiri503@gmail.com خوارزمیشناسی، دانشگاه ارشدجامعهکارشناسی. دانشجوی 1
 خوارزمی شناسی، دانشگاه ارشد جامعهکارشناسی.دانشجوی1
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و پیامذدهای آن بذویره در بذین دختذران ماهیذت و دالیذلکذه فهذماسذتدانشگاه و خوابگاه 
کند. هدف از آن جلوگیریها و پیامدهای احتمالی تواند از بسیاری از آسیب خوابگاهی، می
 مخالف است.خوابگاهی با جنارابطه دختران دالیل و پیامدهایاین مقاله، فهم 

روش
 ،یفشار سذاختار هایهیاز نظر یقیتلفو با استفاده از و نظریتحلیلیبا روشمقالة حاضر با 

-رابطه با جذنا دةیپد یها شهیو ر تیدر ماه یبه تأمل نظری، تحول فرهنگی و افتراق وندیپ

از ورود خوابگذاه ایذن رابطذه را تجربذه که پا .پردازد یم یدختران خوابگاهنیمخالف در ب
 اند.کرده
هایافته

وجود داردکه شناسی انداز نظری مهم در جامعه در زمینة رابطه با جنا مخالف، چهارچشم
نگرنذد: فشذار سذاختاری، کنتذرل  هر یک از زاویة خاصی به ماهیت و ریشة ایذن رابطذه می

خوابگذاه فشار ساختاری، محذی   ظریهفرهنگی. براساس ناجتماعی، پیوند افتراقی و تحول 
-کنتذرلمخذالف اسذت. نظریذه بطور ماهوی عاملی تاثیرگیار در ایجذاد روابذ  بذا جذنا

نظریذه پیونذد وداندتاثیر افزایش وکاهش نظارت میرابطه با جنا مخالف را تحتاجتماعی
مخذالف  بذا جذناکذه رابطذه افتراقی، این رابطه را در میزان همنشینی و برخورد با دوستانی

رابطة دختران خوابگاهی گیریشکلفرهنگی، کند.و باالخره نظریه تحول  دارند، جستجو می
 داند.  و ارزشی میفرهنگیتحوالتواز تغییراترا ناشیمخالفبا جنا
گیرینتیجه

در  مخذالفبذا جذنا رابطه لیو دال تیماه نةیدر زمهر یک های اصلی ها وگزاره مرورنظریه
بذا  یمتفذاوت یهذا زهیبا انگ یگرچه دختران خوابگاهداللت براین داردکه یتران خوابگاهدخ

بذه  یا ازدواج، عذده یمناسذب بذرایفردباهدف انتخاب یبرخ کنند؛ یپسران رابطه برقرار م
صذرفًا  توانذدیکه مموقت هاییبا هدف دوست یو بعض ،یگریو شناخت د یکنجکاو قصد

ی و بذویره امذا سذهم تحذول فرهنگذ ،یجنس یازهایکردن ن برآورده ایباشد  یرابطة عاطفکی
دردختذران  دهیذپد نیذماهذت ااشذاره بذهضمن است. مقاله،  هیاز بقشتریرابطه بنیدر اارزشی

-ینظذر یکردهذایدر روموجذودیاصذل یها گزارهآن را براساسلیو دال ها شهیر ،یخوابگاه
 .گیارد یمبه بحثرا  آنپیامدهای کرده و  تیروا ورداالشارهم

 مخالفرابطه با جنا ،یاجتماع یها بیآسدختران،   دانشگاه، خوابگاه، :گاند واژیکل
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مطالعهموردی»هایاجتماعیورفتارهایانحرافیرابطهگرایشبهشبکه
«دانشآموزاندبیرستانیشهریاسوج

2،فیضاللهدانشنیا1احمدرستگار

مقدمه
 و نذاامني توانذد موجذب مي ، اجتماعي مشکلي عنوان به وانانج بین در اجتماعي انحراف

 جوانان هاي مختلف گروه بین در آن تعمیق و جامعه در انحرافات گسترش گردد. نظمي بي
 حذاکم و هنجارهاي ارزشها تدریج به و شده درجامعه فرعي ارزشهاي به تبدیل نوجوانان و

 فنذاوری ی هذزاره نذام بذا که ویک تبیس قرن در ساخت. امروزه خواهد سست را جامعه بر
 بذه دارنذد، رنگذی پذر و مهذم بسیار نقش جمعی ارتباط وسایل شود، می شناخته اطالعات

 مذی مقابلذه بذه نیز را نهادهایی و اند گرفته عهده بر را زیادی های نقش و وظایف که نحوی
 تذراهمیت با و رترگیا تاثیر همه از که آن هزاره این در جمعی ارتباط وسایل بین در. خوانند

 بذین از.باشدمی گسترش به رو آن از استفاده فراگیری صورت به که, است اینترنت باشدمی
 اجتمذاعی هذای شبکه از دارد؛استفاده می ارائه خود مخاطبین به اینترنت که امکاناتی تمام

هدف از انجذام ایذن تحقیذق رابطذه (. 4: 1331 بیات، قدسی و شهابی) است.  گسترش رو
 باشد. های اجتماعی و رفتارهای انحرافی  میرایش به شبکهگ

روش
روش انجام این تحقیق روشی پیمایشی است. جامعذه آمذاری ایذن تحقیذق  دانذش آمذوزان 

نفر  و تعداد نمونه  43564باشد. تعداد جامعه آماری این تحقیق دبیرستانی شهر یاسوج می
اده از از فرمول کوکران به دست آمده است و باشد که با استفنفر می 317آماری این تحقیق 

با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی پرسشنامه ها بین پاسخگویان توزیذع شذد. در 
این تحقیق از نظریات دورکیم، هیرشی، جان بریتویت، سادرلند و.. استفاده شده است. در 

ردن قوانین مدرسه، کشیدن )رعایت نک این تحقیق از چهار فرضیه فرعی استفاده شده است
های غیرمجاز، عمل دزدی(؛ که همه فرضیات تایید شذدند.برای  سیگار و قلیان، دیدن فیلم

ها در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسذون، اسذمیرنوف کولمذوگروف، آزمون فرضیه
 رگرسیون همزمان استفاده شده است. 

                                                                                                               

 rastegar_ahmad@yahoo.com. دکتر علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور  1
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هایافته
چذون سذطح معنذاداری کلیذه متغیرهذای پذروهش  کولموگروف –با توجه آزمون اسمیرنوف 

رسذاند و در تحلیذل هذا را مذیباشد، متغیرهای نرمال بودن توزیع داده( می75/7بیشتر از )
شود. همانطوری کذه عنذوان شذد از های پروهش از آزمونهای پارامتریک استفاده میفرضیه

یذت نکذردن قذوانین چهار فرضیه فرعی استفاده شده است. که سطح معناداری فرضذیه رعا
(، 77/7(، فرضیه کشیدن سیگار توس  دانش آمذوزان ) 72/7مدرسه توس  دانش آموزان )

باشذد. ( مذی73/7آمذوزان )  ( و عمل دزدی توس  دانذش77/7های غیرمجاز )  فیلم دیدن
 .باشدمی R/( 771و ) R2( 771/7نتیجه ضریب رگرسیون )

گیرینتیجه
در رابطه بین اسذتفاده از فضذای مجذازی و رعایذت نکذردن با توجه به نتیجه به دست آمده 

قوانین مدرسه که تایید گردیده است. پا استفاده کردن نادرست دانش آموزان از شبکه های 
اجتماعی باعث شده که دانش آموزان قوانین مدرسه را به درستی رعایت نکنند و باعث بذی 

.( که کمتر 777داری به دست آمده ) نظمی  در قوانین مدرسه شوند. با توجه به سطح معنا
های اجتماعی و کشیدن سیگار و قلیان توس  دانذش آمذوزان .( بین گرایش به شبکه75از )

گردد.کشیدن سذیگار و قلیذان از شهر یاسوج  رابطه معناداری وجود دارد. و فرضیه تایید می
در بین آنان بیشذتر های اجتماعی آسیبهایی است که به واسطه گرایش دانش آموزان به شبکه

های اجتماعی و دیدن فیلمهای غیرمجاز دانش آموزان شهر شده است. بین گرایش به شبکه
هذای گذردد. بذین گذرایش بذه شذبکهیاسوج  رابطه معناداری وجود دارد. و فرضیه تایید مذی

اجتماعی و عمل دزدی دانش آموزان شهر یاسوج  رابطه معناداری وجود دارد. و فرضیه تایید 
این رفتار انحرافی از دیگر رفتارهایی است که به واسطه استفاده نامناسب از شبکه  گردد.می

توانند با انجام یک های مجازی بیشتر شده است.در مجموع مدیران مدرسه ها و والدین می
برنامه ریزی مناسب و دقیق میزان دسترسی به دانش آموزان و فرزندانشان را محدود کننذد و 

 و راهنمایی نحوه استقاده صحیح و مفید را برای این قشر نوجذوان گوشذزد کننذد.با آموزش 
 غیذر و منطقی غیر یعاطفه و ضعف دچار نباید هرگز خود تربیتی وظایف انجام در والدین
گذاهی بذا بلکه دهند، فرا گوش کودکان صحیح غیر های خواست به و شوند معقول  هذای آ

 . .نمایند پرهیز منطقی غیر توقعات از تا سازند قانع را فرزندان الزم
 های اجتماعی، انحراف، رفتار انحرافیشبکهکلید واژگان: 
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درجنسیهویتاختاللبهمبتالبیماراندراجتماعیهایآسیببررسی
مازندراناستان

3،نداجواهرچیان2،لیالفرقانی1اصغرمحمدی

مقدمه
ان را تشذکیل مذی دهذد و  در جنسی، بخش قابذل مالحظذه ای از هویذت هذر انسذ هویت

بردارنده تصویری است که هر فرد به عنوان یک مرد یا یک زن از خود دارد. فرد می آموزد از 
آن حیث که مرد یا زن آفریده شده باید به شیوه ای خذاص بیندیشذد، رفتذار کنذد، احسذاس 

 جنسذی اللم درجه شدیدترین جنسیتی نماید و نقشی را ایفا کند. از این رو اختالل هویت
 تناسلی اعضای از خالصی جنسی، آرزوی آناتومیک ساخت از ناراحتی احساس به و است

 از دسذته ایذن .شذود می تعریذف مقابذل جذنا از فذردی صورت به کردن زندگی و خویش
 وی خذانواده مبتال، فرد برای زا آسیب پیامدهای و بزرگ مشکالت روانشناختی، های اختالل

  های اجتمذاعی گران با نقش شناسی، سازگاری کنش از منظر جامعه .کنند می ایجاد جامعه و
ای برخوردار است و در صورت عدم انطباق ، پیامذدها و مشذکالت زیذادی  از اهمیت ویره

گیری، خودکشی، کم رنگ شدن  شود. مشکالتی نظیر انزوا و گوشه برای این افراد ایجاد می
 راسذتای زل کیفیذت زنذدگی و ... . دررواب  بین دوسذتان، کذاهش سذرمایه اجتمذاعی، تنذ

 این اصلی هدف افراد، این برای یابی هویت و زندگی شیوه انتخاب و ها آسیب این شناخت
 در جنسذیتی هویذت اختالل به مبتال افراد به وارده های آسیب مورد در دهی گزارش پروهش

 .باشد می مسئولین برای راهکارهایی ارائه و مازندران استان
روش

حقیق حاضر توصیفی است که به تفسذیر و  توصذیف شذرای  و روابذ  موجذود مذی روش ت
 جامعذه پردازد، این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده مذورد مطالعذه را بررسذی مذی کنذد.

 مراکذز بذه اجتمذاعی -روانذی خذدمات از برخذورداری آماری کلیه افرادی است که جهت
 37-35 سذالهای طذی در و تعداد آنهذانمودند  مراجعه در سطح استان اجتماعی اورژانا

                                                                                                               

   asmohamadi@dehaghan.ac.ir   دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، نویسنده مسئول   .1
 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ، دانشگاه اصفهان واحد دهاقان  .2
 آزاد اسالمی واحد دهاقان.  دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه . 3
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حجم نمونه نیذز بذر اسذاس فرمذول کذوکران محاسذبه   .شد برآورد نفر هفت و بیست و صد
 نفر. 36گردید که عبارت است از 

هایافته
 تعیذین جنسذی هویت اختالل دارای افراد در زیستی جنسیت دهد می نشان آماری های یافته

. است خودکشی به تمایل کند می تهدید را آنها ها آسیب بقیه از بیشتر که آنچه. است کننده
 بذرای اقذدام بذه نسذبت اغلذب و نیسذتند سذازگار فرزندانشان شرای  با والدینشان همچنین
 .دهند می نشان مقاومت ها آن های جراحی
گیرینتیجه

 ایذن و شوند می شدیدی انزوای دچار اجتماعی نظر از جنسی هویت اختالل به مبتال افراد
 خذود همسذاالن سذوی از اسذت ممکن و شده منجر پایین نفا عزت به خود نوبه به زواان

 بذه را آنذان روانذی -اجتمذاعی بهزیسذتی امذر، ایذن که  شوند می واقع طرد و تمسخر مورد
 امذری ابتذدا در جذنا تغییذر به اقدام و جنسی نارضایتی پدیده چند هر. اندازد می مخاطره

 اجتماعی ابعاد حیث از هم و گیری شکل های زمینه نظر از هپدید این رسد می نظر به فردی
 این به هم تواند  می هم پروهشی تحقیقات انجام رو این از. دارد پیامدهایی و آثار فرهنگی ذ

 زمینذه ایذن در بهتذر های گیری تصذمیم بذرای مسئوالن به هم زندگی شرای  بهبود برای افراد
 .کند شایانی کمک

 اسذتان  و جنسذی هویذت اخذتالل بیمذاران، اجتمذاعی، های آسذیبهویت،  کلید واژگان:
 مازندران

بررسیتاثیرعواملجامعهپذیریجنسیبررفتارهایپرخطرجنسی

9،محمدخلیلی2،نیرباقری7بیژنزارع

مقدمه
های اجتماعی یکی از عوامل کندشدن چرخه توسعه و در مواردی عامل بازدارنده آن  آسیب

                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس دانشگاه خوارزمی. 1
 nbagheri852@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی . 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی داشنگاه خوارزمی. 3
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فتارهای پرخطر جنسی)رفتارهایی که از لحاظ جنسی به سالمت فذرد، شود. ر محسوب می
از های اجتماعی اسذت.  کند(یکی از اهم آسیب جامعه، هنجارها و... آسیب جدی وارد می

آور رفتارهذای پرخطذر جنسذی کودکذان و جمله مسائل اجتماعی در ایران، افزایش سرسذام
ها را به فکر چاره انداخته اشد که دولتب های اخیر مینوجوانان زیر بیست سال در طی سال

ای است که تقاضاهای محذی  افذزایش یافتذه و بسذیاری از اخذتالالت نوجوانی دوره است.
غریزه جنسی غیر قابذل انکذار و سذرکوب اسذت امذا هذدایت و  گردد.روانی جدی آغاز می

است کذه بذه ها و فرهنگ هر جامعه  مدیریت آن در هر جامعه متناسب با ایدئولوژی، ارزش
پذییری جنسذی  ترین منابع جامعه شود. مهم پییری آموزش داده و مدیریت می وسیله جامعه

 در این تحقیق: خانواده، گروه همساالن، مدرسه، رسانه و فضای مجازی در نظر گرفته شد. 
روش

گیذری  سال شهر تهران بوده کذه بذا روش نمونذه11-11نفر از نوجوانان  384جامعه آماری 
از سه منطقه یک، شش و نوزده  بر اسذاس وضذعیت اقتصذادی و معیشذت: بذاال،  تصادفی

پرسشنامه در هر منطق پر گردید. نمونه مورد مطالعه  117متوس  و پایین انتخاب شدند که 
 از نوع نمونه در دسترس بود.

چهارچوب نظری این پروهش شامل نظریذات سذاترلند، میذد، مذرتن، پارسذونز و دورکذیم 
هایتحقیقبااستفادهازروشپیمایشوابزارپرسشنامهگاردآوریوتحییا ادهباشد.دمی

.گردید
 گیری ها و نتیجه یافته

آنازپااواولوهیاهدرمجازیفضایورسانهنقشازحاکیگذروه دوسذتان، در افذزایش نتایج
ضذای مجذازی و باشد. به عبارتی هرچه فرد بیشتر از طریذق رسذانه و ف رفتارهای پرخطر جنسی می

پییری جنسی شود، رفتارهای پرخطذر جنسذی در او افذزایش یافتذه و  همچنین گروه دوستان جامعه
برعکا. همچنین به منظور کنترل اثر و غنای کیفیت نتایج، متغیرهذای تعذدیلگر، دانذش جنسذی، 
 نگرش به امر جنسی، دینداری و سرمایه فرهنگذی والذدین نیذز بررسذی شذدند. دینذداری در تمذام
جوانب با رفتارهای پرخطر رابطه معکوس داشته است. یافته ها حاکی از تناقه عملکذرد عذامالن 

پییری جنسی دارد. به تعبیر مرتن و ساترلد مدرسه همذان چیذزی را آمذوزش مذی دهذد کذه  جامعه
      جامعه می خواهد اما رسانه ها و گروه دوستان فردیت نوجوان را بزگنمایی می کنند.               

 
پییری جنسذی،  رفتذار پرخطذر جنسذی، آسذیب هذای  پییری، جامعه جامعه کلید واژگان:

 اجتماعی، نوجوانی
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رضایتجنسیتیورضایتاجتماعی)دانشآموزاندورهدوممتوسطهشهر
اصفهان(

  1اکرمحمیدیان
مقدمه

کنند  میای که در آن زیست  رضایت اجتماعی مبین نگرش و قضاوت افراد نسبت به جامعه
است و پیامدهای فردی و اجتماعی بسیار دارد به طوری کذه در بیشذتر مذوارد منشذاء انذواع 

اجتماعی است. از آنجاییکه رضایت اجتماعی به طور خذاص بذا نیازهذا ، -آسیبهای روانی
اهداف و دستیابی به این نیازها و اهداف  مرتب  است، از اینذرو نسذبی بذوده و تحذت تذأثیر 

مکانی و مهمتر از همه مسایل شناختی و هویتی از جملذه هویذت جنسذیتی  شرای  زمانی،
نوسان دارد. هویت جنسیتی یعنی نقشهای جنسیتی و پییرش الگوهای رفتاری تعریف شده 
جامعه برای جنسهای میکر و مونث. در تعامل و کنش و برهم کنش افراد و جامعذه هویذت 

ساختار هویتها و ساختار اجتماعی تناقضهای ها ساخته، فهم و اجرا می شوند. با این حال 
اجتماعی کذامال راضذی  –درونی خود را دارند و هیچ فردی نیست که با هرگونه تطابق فردی 

 کنند.   باشد و عموما افراد نارضایتی های اجتماعی را تجربه می
ی مطالعه حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که نوجوانان امروزی کذه در گیذر تردیذدها

هویتی از جمله تردید نقش جنسیتی و بیگذانگی اجتمذاعی هسذتند چگونذه بذین نیازهذای 
کنند و آیا بین رضایت جنسیتی و  اجتماعی مدرن و الگوهای جنسیتی سنتی پیوند بر قرار می

 رضایت اجتماعی رابطه وجود دارد؟ 
گیریهجهاونتییافته

 ان دوره دوم متوسذطه شذهر اصذفهاننفری دانش آمذوز 277نتایج حاصل از پیمایش نمونه 
( نشان داد علیرغم سازگاری نیازهای اجتماعی مذدرن بذا الگوهذای جنسذیتی 1336)سال 

سنتی، بین رضایت جنسیتی و رضایت اجتماعی رابطذه مثبتذی وجذود دارد و هرچذه دانذش 
آموزان چالشهای جنسیتی بیشتری دارند، نارضذایتی اجتمذاعی بیشذتری دارنذد. البتذه بذین 

رضایتی اجتماعی و جنسیتی و طبقه اجتماعی نیز رابطه مثبتی وجود دارد و طبقذات مرفذه نا
 دهند. نارضایتی جنسیتی بیشتری را گزارش می

 هویت،جنسیت، نیاز، رضایت جنسیتی و رضایت اجتماعی.   واژگان کلیدی:
                                                                                                               

 hamidian@pnu.ac.ir. دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور  1
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شیوعرفتارجنسیمحافظتنشدهدرروابطآزادجنسی)موردمطالعه؛
سالهایرانی(92-12جوانان

3،حمیدشریفی2اکبرحقدوست،علی1راداحمدرفیعیعلی

مقدمه
استفاده از کاندوم در رواب  آزاد جنسی یک ابزار اصلی است و هر دو شذریک جنسذی را از 

کند. لیا ضرورت دارد به صورت پیوسته، موضوع های آمیزشی محافظت میابتال به بیماری
ان گروه فعال جامعه بررسی شود. پذروهش حاضذر بذه بررسذی بویره در میان جوانان به عنو

وضعیت و دالیل استفاده و عدم اسذتفاده جوانذان ایرانذی از کانذدوم در روابذ  آزاد جنسذی 
 پرداخته است.
روشتحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در کار حاضر پیمایش بوده که در آن با ابزار پرسشنامه اطالعات 
سذاله ایرانذی در 11تذا11جامعه آمذاری مذورد مطالعذه جوانذان الزم گردآوری شده است. 

باشذد. شذیوه نفذر مذی3146باشند. نمونه مورد مطالعه مشذتمل بذر می1313-1311سال
اسذتان  13ای بوده است که بر اساس آن جوانان ای چند مرحلهگیری به صورت خوشهنمونه

 اند.سخ دادهشهرستان در مناطق شهری و روستایی به سواالت تحقیق پا16و 
هایافته

انذد. درصذد مذرد بذوده 11درصذد زن و 41نفری مورد مطالعذه 3146از میان نمونه آماری 
درصذد 5/13 سال بوده است. از میذان پاسذخگویان 1403کنندگان  میانگین سنی مشارکت

درصذد مذردان و  1/31انذد.) نفر( تجربه رابطه جنسی خارج از ازدواج رسمی داشته 633)
درصد افراد سن اولین رابطه جنسذی خذارج از ازدواج را زیذر  17د زنان(. بیش از درص 6/3

درصد 4/15، «هر بار»درصد  1/21سالگی عنوان نمودند.از میان افراد دارای رواب  آزاد 15
درصذد 6/21انذد و از کاندوم استفاده کذرده« بعضی اوقات»درصد  3/35« تقریبًا هر بار»،
در ». دالیل افذراد بذرای عذدم اسذتفاده هربذاره و مذنظم از کانذدومانداستفاده نکرده« هرگز»

دوست نداشذتن کانذدوم از طذرف » ،«کردیم الزم باشدفکر نمی» ، «دسترس نبودن کاندوم
                                                                                                               

 a.ahmad.r.rad@gmail.com سی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.شنادانشجوی دکتری جامعه . 1
 دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان. . 2
 دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان . 3
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» و « گذران بذودن کانذدوم »، «دوست نداشتن کاندوم از طذرف شذریک جنسذی » ، «خود
نفر( قبذل از 241درصد افراد) 3/33 ها،بوده است. بر اساس یافته« استفاده از وسایل دیگر

 اند.رابطه جنسی خارج از ازدواج از مواد محرک و یا الکل استفاده کرده
گیرینتیجه

ی مداوم اکثریذِت افذراد دارای روابذ  های آمیزشی؛ عدم استفادهبا توجه به گسترش بیماری
محرک و یذا الکذل مواد آزاد جنسی از کاندوم، تجربه رابطه جنسی در سن پایین و مصرف و 

-باشد. ضمن اینکه بخشی عمدهقبل از رابطه جنسی  بسیار نگران کننده و نیازمند توجه می

ای از دالیل عدم استفاده از کانذدوم ریشذه هذای فرهنگذی داشذته و یذا وابسذته بذه ذایقذه و 
 ترجیحات فرهنگی بوده و لیا اصالح آن نیازمند سیاستگیاری فرهنگی متناسب است.

جوانان، رواب  آزاد جنسی، کاندوم، رفتار جنسی محافظت نشذده، فرهنذگ. :گانکلید واژ



 

بخشیازدهم

سایرعناوین



 



 

بررسیعواملمؤثربررواجبرخیآسیبهایاجتماعیبینکارکناناقماری
شرکتملیحفاریایران)باتاکیدبرکاهشسرمایهاجتماعی(

2ناهیدشیخزاده،7منصورحقیقتیان
 
همقدم

هذای اجتمذاعی  این پروهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر رواج برخذی آسذیب
بین کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری جنوب ایران در اسذتان خوزسذتان بذا تاکیذد بذر کذاهش 
سرمایه اجتماعی صورت گرفته است .به منظور دستیابی به ایذن هذدف از مؤلفذه هذای سذرمایه 

تماعی ، شبکه های اجتماعی ،اقتذدار اجتمذاعی، میذزان پایبنذدی بذه اجتماعی چون )اعتماد اج
دین( جهت سنجش تأثیر دوری از خانواده )متغیرهای مستقل( استفاده شده است تذا اثذر آن بذر 

 های اجتماعی ( به دست آید.  متغیر وابسته )آسیب
روش
منطبق با طیذف  روش تحقیق در این پروهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه 

( محاسذبه 7011) لیکرت که روایی آن صوری و پایایی آن با استفاده از آزمذون آلفذای کرونبذاخ 
شد که پایایی باالیی را می رساند .جامعه آماری کارکنان ستادی و اقماری شرکت  ملذی حفذاری 

جذم نمونذه جنوب ایران هستند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و ح
نفر محاسبه شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات 314باتوجه به بیشترین پراکندگی

 دو نمونه مستقل استفاده شده است.  tوآزمون  spssاز نرم افزار 
 

                                                                                                               

                                                                       دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد دهاقان.  1
                                        nahid.sheykh@yahoo.comکارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی  .  2
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 گیریهاونتیجهیافته
های ایذن پذروهش عبارتنذد از:  میذزان گذرایش بذه عضذویت در شذبکه هذای  مهمترین یافته

ی و اقتدار اجتماعی بین کارکنان اقمذاری کمتذر از کارکنذان سذتادی اسذت.اما در زمینذه اجتماع
 اعتماد اجتماعی و پایبندی دینی تفاوتی وجود ندارد. 

آسیب اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کار کن اقمذاری، اعتمذاد اجتمذاعی، اقتذدار  : کلید واژگان
 اجتماعی

ایاجتماعیهمثابهمسئلهگراییدینیدرایرانوخاورمیانهبافراط

 7کمالرضوی
 
 مقدمه

ی خاورمیانذه را بذا  های اخیذر منطقذه ای اجتماعی است که در دهذه گرایی دینی، پدیده افراط
چالش و بحران سیاسی ذ امنیتی مواجه کرده و بسیاری از کشورهای منطقه را تحذت تذاثیر خذود 

گذرا نظیذر جنداللذه در  هذای افراط ایش جریانهایی شاهد پید قرار داده است. در ایران نیز در برهه
ای اجتمذاعی بذرای منذاطق  ایم که تحلیل این پدیده را به عنذوان مسذئله سیستان و بلوچستان بوده

 سازد.  اند، ضروری می ای ایران که به مثابه کمربندی مناطق مرکزی کشور را در بر گرفته حاشیه
روش

ی  مازاد قدرت سیاسی و مازاد قدرت اجتمذاعی و ارائذه ی میان در این مقاله با تمرکز بر رابطه 
تحلیلی با رویکرد رئالیستی از این رابطه، به بررسی یکی از پیامذدهای مذازاد قذدرت اجتمذاعی 

گرایی دینی خواهیم پرداخت و شروط عّلی مؤثر در پیدایش، تثبیت و افول این پدیذده  یعنی افراط
   را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

گیری، تثبیذت و افذول  بر اساس شذروط عّلذی مذیکور بذه تشذکیل فضذای وضذعیت شذکل
انذد،  ای فذوق را طذی کرده ی سه مرحله گرای دینی پرداخته و سه مورد که چرخه های افراط جریان

 ی عراق و جندالله ایران.  دهیم: طالبان افغانستان، القاعده مدنظر قرار می

                                                                                                               

 k_razavi@sbu.ac.irشناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه شهید بهشتی.  . دانشجوی دکتری جامعه1
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گرایذذی دینذذی،  یح سذذیر پیذذدایش، تثبیذذت و افذذول افراطهذذا بذذرای توضذذ منذذابع شذذواهد و داده
هذا اسذت )اسذتفاده از  های تذاریخی از رونذد تکذوین ایذن جریان های پیشین و گزارش پروهش

 های موجود(. داده
هایافته

تذوان در  گرایذی دینذی را می هذای عّلذی افراط چنانکه نشان داده خواهد شد، نیروها و قابلیت
گیری رهبذری و  شذکل»و « جو های معارضذه ی اولیه به ایدئولوژی ستهتجهیز ه»ی  عناصر دوگانه

بندی کرد. شروط عّلی که در پیذدایش و تثبیذت  صورت« ها و ایدئولوژی سازمان حول نارضایتی
های  وجذود بسذتری از نارضذایتی»گذرای دینذی مؤثرنذد نیذز عبارتنذد از:  های افراط جایگاه گروه

؛ «ی نیروهای خارجی ناشی از عملکرد دولت یا مداخله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و میهبی
های  ضعف دولت در مدیریت تضادها؛ ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی بنیذادی و زیرسذاخت»

؛ «پایه؛ حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه؛ ایجذاد و حفذظ همبسذتگی اجتمذاعی و سیاسذی
ی مالی، سیاسی و ایذدئولوژیک ها حمایت»و « جوتر های رقیب معارضه عدم وجود ایدئولوژی»

 «.  ای المللی و منطقه بین
گیرینتیجه

گیری بذه تثبیذت، دو شذرط عّلذی  ی شکل بررسی تجربی مؤید این بود که در گیار از مرحله
هذای مذالی،  دهی و رهبذری؛ جلذب حمایت گیری سذازمان یابند: شذکل کننده می اهمیت تعیین

. این بررسی نشان داد که تغییذر وضذعیت از تثبیذت بذه ای المللی و/یا منطقه سیاسی و نظامی بین
قطذع یذا تضذعیف »افول مشتمل بر مسذیرها عّلذی چندگانذه اسذت کذه در کنذار دو شذرط الزم 

وجود عامل سذرکوب از جانذب دولذت مرکذزی یذا نیذروی »"و" « ها و امکانات خارجی حمایت
پیدایش »، «ذ اجتماعیهای سیاسی  تخفیف و تعدیل نارضایتی»، هر یک از سه شرط «خارجی

« گذرا دهی گذروه افراط ی اساسی بر رهبذری و سذازمان ضربه»یا « جوتر ایدئولوژی رقیب معارضه
 گرای دینی شوند. ساز افول گروه افراط توانند زمینه می

مذازاد قذدرت اجتمذاعی، نارضذایتی اجتمذاعی، ضذعف خذدمات رفذاهی،  واژگان کلیددی:
 تحلیل تطبیقی بولی.  گرایی دینی، جندالله ایران، افراط
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شناسانهالگوهایفرهنگسیاسیدرایرانمعاصربررسیآسیب

 7حامدشیری

مقدمه
شناختی رابطه ایذن الگوهذا   شناخت الگوهای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و بررسی آسیب

شناختی مقاله حاضر الگوهای فرهنذگ   با توسعه سیاسی مسئله مقاله حاضر است. رویکرد آسیب
توانند بذه   توانند در تحکیم ثبات سیاسی نقش داشته باشند یا می  یاسی را نسبت به اینکه تا حد میس

های فرهنگ سیاسذی در  تقویت جامعه مدنی کمک کنند مورد ارزیابی قرار می دهد. چنانچه مولفه
از کننده ثبات سیاسی نباشند بنیادهای نظام سیاسی به چالش کشذیده خواهذد شذد. جامعه تضمین

اسذت. فرهنذگ یذا   سوی دیگر یک نظام سیاسی با ثبات وابسته به یک جامعه مذدنی توسذعه یافتذه
فرهنگ های سیاسی در یک جامعه اگر نتوانند به تقویت جامعه مدنی کمک کنند پیامدهای آسیب 

 شناختی گوناگونی را به همراه خواهند داشت. 
روش

هذای   ای و با کذاربرد تکنیذککتابخانه –ادی شناختی مطالعه حاضر به شیوه اسن  از نظر روش
تفسیری و تحلیلی انجام شده است. اسنادی که در این پروهش مورد استفاده قرار گرفتذه عمذدتًا 

گران قبلی در حوزه مذورد بحذث  شامل اطالعات و نتایجی است که توس  نویسندگان و پروهش
 اند.د قرار گرفتهفراهم شده و در اینجا به اقتضای موضوع مورد تحلیل مجد

هایافته
ترین و شاخ  ترین الگوهای فرهنذگ   دهد که برخی از برجسته  نتایج این تحلیل نشان می
ای،   ای و عشذیره  سیاسذِی طایفذه توان در الگوهایی چون فرهنذگ   سیاسی در ایران معاصر را می

هنگ سیاسذی اسذالمی ای و پوپولیستی، فر  سیاسی چند پاره قومی، فرهنگ سیاسی توده  فرهنگ
محور جوانان و زنان صورتبندی کرد. الگوهایی که در جامعذه معاصذر   و فرهنگ سیاسی هویت

هذای   تری برخوردار بوده و نقش مهمی در تاثیر گذیاری بذر کذنش  ایران از نمود بیشتر و برجسته
 سیاسی مردم دارند. 

گیرینتیجه
عناصذر و گونذه هذای فرهنذگ سیاسذی موجذود توان استدالل کرد کذه با استناد به نتایج می 

همگرایی زیادی با اقتضائات جامعه مدنی از خود نشان نمی دهنذد و ممکذن اسذت پیامذدهای 
 .آسیب شناختی برای ثبات سیاسی داشته باشند
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 مدني، ایران معاصر سیاسي، جامعه   سیاسی، ثبات فرهنگ سیاسی، توسعه  کلید واژگان:

درکشورهایجهانسوم«بهپیشرفتمیل»و«امیدبهزندگی»

 7سعیدهسرایی
 

میل به پیشرفت یکی از عوامل موثری است که در امید به زندگی در کشورهای جهان سذوم نقذش 
اساسی دارد. در واقع امید به زندگی، امید به زنده ماندن فرد در هنگام تولد را نشان مذی دهذد بذه 

ام تولد او به همان صورت باقی بماند. با توجه بذه شرط آنکه الگوی رایج برای مرگ و میر در هنگ
اهمیت موضوع، این پروهش به دنبال یافتن ارتباط امید به زندگی موثر بین میل به پیشذرفت مذی 

 باشد. 
بطور کلی شاخ  امید به زندگی تابع تندرستی، چگذونگی زنذدگی، امکانذات بهداشذتی و 

، میذل بذذه پیشذرفت، نبذودن نگرانذذی و درمذانی، دسترسذی بذذه حذداقل هذای الزم بذذرای زنذدگی
 برخورداری از آرامش و امنیت اقتصادی و اجتماعی است. 

دراین مقاله کوشش می شود با توجه به گزارش توسعه انسانی سازمان ملذل متحذد در سذال 
کشور جهذان شذاخ  توسذعه انسذانی و امیذد بذه  223و شاخ  های بدست آمده از  2714

رهای جهان سذوم در ایذن فهرسذت برگزیذده شذود و چگذونگی کشور از کشو 17زندگی حدود 
ارتباط امید به زندگی و میل به پیشرفت در این جوامع مطالعه و بررسی گردد. به منظذور بررسذی 
موضوع تحقیق، پرسشنامه استاندارد امید به زندگی بین دانشجویان توزیذع شذده اسذت و نتذایج 

 ت.بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته اس
برای به دست آوردن چیزهای کذه بذرام »در بررسی سوال های پرسشنامه برای نمونه در سوال 

برای رهایی از گرفتاریها به راه حلهای زیذادی فکذر »، «کنممهم است به راهای گوناگون فکر می
« برای هر مشکلی راه حلهای زیادی وجود دارد که تا حدی مشابه سوال قبلی است»و  «می کنم

درصد پاسخ مثبت داده شده است. درصدهای بدست آمده  47و  1/52،  1/64تیب حدود به تر
توان باشد و مینشان از اعتماد به نفا، آگاهی به قدرت درون و اطمینان به موقعیت در آینده می

 ها یافت.های مثبت از امید به زندگی و پبشرفت در این پاسخنشانه 
                                                                                                               

 saidesarai@yahoo.com   کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه خیام.  1
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نمودارآماری آن مشهود اسذت نشذان از تذالش جوانذان  ارزیابی کل پرسشنامه بطوری که در
 برای بهبود زندگی و رسیدن به موفقیت و امید به آینده را دارد. 

 های توسعه انسانی، جهان سوم، سالمت روان. امید به زندگی، میل به پیشرفت، شاخ  کلید واژگان: 

شرطالزموکافیدرتحلیلمسائلاجتماعی:مطالعاتچندسطحی

4،منصورهغفاری9،مروئهوامقی2،غالمرضاقائدامینیهارونی7اسجادیحمیر
 
مقدمه

مسائل اجتماعی عصر حاضر پیچیده و در تعامل با یکدیگر بوده و معمواًل دانشمندان علذوم 
اجتماعی برای اصالح اینگونه مسائل، سیاستها و برنامه هایی تدوین و اجرا نموده و در گذام بعذد 

ش بودن مداخالت برنامه ریزی شده، طرح های مطالعذاتی تذدوین و اجذرا جهت بررسی اثربخ
می شود. با این حال در اکثر مواقع، به دلیل در نظر نگرفتن شذرط الزم و کذافی، نذه تنهذا  نتذایج 
دقیقی حاصل نمی شود بلکه موجب هدر رفتن منابع نیز می شود. در پروهش حاضر به بررسی 

در پاسخ گویی به بررسی مسذائل اجتمذاعی پرداختذه شذده تحقیقات چندسطحی و محاسن آن 
 است.
شناسیروش
ای و بذر اسذاس مسذتندات موجذود انجذام شذده مطالعه مروری حاضر به صورت کتابخانه 

 است. 
هایافته

کننده های  در بررسی مسائل اجتماعی با هر نوع متغیر پیامدی، عالوه بر در نظر گرفتن تعیین
ه های سطوح باالتر از فرد نیز نقش موثری ایفا می نمایند. مرور ادبیذات سطح فردی، تعیین کنند
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حوزه مسائل اجتماعی ایران نشان می دهد که گرچه تعیین کننده هذای سذطح فذردی شذرط الزم 
درصد تحقیقات در این سطح انجام گرفته است، ولی متغیرهای سطح بذاالتر  37بوده و بیش از 

شده است. برخی از مطالعات نیز در سطح اکولوژیک اجذرا شذده  از فرد بطور کلی نادیده گرفته
 که تعمیم دهی نتایج آنها به سطح فردی با احتمال مغالطه محیطی همراه است. 

گیرینتیجه
های سطح فردی شرط الزم بوده ولی اگذر بذه گرچه در بررسی مسائل اجتماعی تعیین کننده 

ستیم، می بایست عالوه بر شرط الزم، شرط کذافی دنبال مداخالت موثر و اثر بخش بودن آنها ه
نیز مد نظر قرار  گیرد و این شرط کافی همان متغیرهای سطح غیذر فذردی هسذتند کذه از طریذق 
مطالعات چندسطحی قابل انجام می باشد. با انجام مطالعذات چنذد سذطحی دیگذر نیذازی بذه 

 .نگران بودن در مورد دو نوع مغالطه اتمی و محیطی وجود ندارد
مسائل اجتماعی، سطح فردی، سطح اکولوژیک، مغالطه اتمی، مغالطه محیطذی،  کلید واژگان:

 مطالعات چندسطحی

گرایشمهاجرتدانشجویانبهخارجازکشور؛پیمایشیدربین
 دانشجویاندانشگاهصنعتیشریف

 7علیمحمدجوادی
مقدمه

معه به شمار مذی آیذد، سذرمایه سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت جا
انسانی در هر کشور ثروت اصلی آن کشور است و از این دیدگاه، دانشذجویان و تحصذیلکردگان 
مهمترین سرمایه کشور محسوب می شوند، از جمله مسذایلی کذه کشذور مذا بذا آن روبروسذت 

 مساله مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است، 
روش

عوامل موثر بر  گرایش دانشجویان به خارج از کشور است،  پروهش حاضر در مورد  میزان و
نفر در بین دانشذجویان دانشذگاه صذنعتی  277این تحقیق به صورت پیمایشی و با حجم نمونه 
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شریف انجام گرفته است،چارچوب نظری این تحقیق با توجه بذه تئذوری جاذبذه و دافعذه انجذام 
 گرفته است. 

گیریهاونتیجهیافته
ان می دهد که گرایش به مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور زیاد می باشذد،که نتایج نش 

درصذد بذه صذورت موقذت قصذد مهذاجرت  54/5درصد به صورت دائم و  45/5از این تعداد 
دارند، میانگین شاخ  دافعه داخلی در حد زیاد ) نزدیک به زیذاد( و میذانگین جاذبذه خذارجی 

انجام آزمون پیرسذون شذاخ  هذای دافعذه داخلذی و جاذبذه نزدیک به خیلی زیاد می باشد، با 
خارجی در گرایش به مهاجرت دانشجویان معنی دار شده اند که شذدت رابطذه شذاخ  دافعذه 

/  71درصد و در سطح  33/ و شاخ  جاذبه خارجی با شدت 75درصد و در سطح  11داخلی 
جاذبذه خذارجی هذر دو  معنی دار شده است، که نشان می دهد هم شاخ  دافعه داخلی و هذم

تاثیر معنی داری بر گرایش به مهاجرت دانشجویان به خارج دارند ، که البته سهم جاذبه خارجی 
 در مهاجرت بیشتر است.

 مهاجرت، فرار مغزها، جاذبه داخلی، جاذبه خارجی کلیدواژگان:

فعالدرهايمردمسازيمسائلاجتماعيدرسازمانتحلیلبرجسته نهاد 
 استانتهرانیهاسمنی؛مطالعهموردعیاجتمایهابحوزهآسی

7بهناملطفيخاچکي
 
 
مقدمه

قذرن  هذاي مهذم جامعذه بذیش از نیم ها( به عنوان یکذی از گروه نهاد )سمن های مردم سازمان
تذدریج بذا  انذد. بههذای ملذی قذرار گرفتذهالملذی و حکومذتهای بذیناست که مورد توجه نهاد

های حمایتی، تعذداد آنهذا در ایذران  ها و ظهور سمن صی در سمنگیری رویکردهای تخص شگل
ای، به دنبال بهبود وضعیت  های حاشیه ها با تمرکز بر محله نیز رو به گسترش گیاشت. این سمن

هاي اجتمذاعي زیذادي توجذه  دیدگان جامعه بوده و به مسائل و آسذیب زندگی محرومین و آسیب
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هاي  ها و مسائل اجتماعي که توس  سذمن ترین آسیب دارند. مقاله حاضر با هدف شناخت مهم
 های برساخت آنها نگاشته شده است.  شود و نیز شیوه حمایتي برجسته مي

روش
ساختاریافته و نیذز مشذاهده بذه  این تحقیق با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه نیمه

مذاعي در اسذتان تهذران هاي اجت غیردولتی فعذال در حذوزه آسذیب  سازمان 34بررسي وضعیت 
گیری هدفمند انتخاب شده و با رسیدن به اشباع نظری و  پرداخته است. این تعداد از طریق نمونه

 گیری پایان یافت.  کسب تنوع کافي، نمونه
هایافته
، «کشذذی و سوءاسذذتفاده از کودکذذان بهره»، «کذذار کودکذذان»هاي پذذروهش  طبذذق یافتذذه 

« خشذذونت علیذذه کودکذذان»و « اعتیذذاد»، «از تحصذذیلمحرومیذذت کودکذذان »، «نشذذینی حاشیه»
کودکذان »، «کودکان کار و خیابان»ها است. همچنین  هاي اجتماعي مورد سمن ترین آسیب مهم

سرپرسذت و  کودکان بی»و « کودکان محروم از تحصیل»، «خیز و فقیرنشین ساکن مناطق آسیب
ر آنها تأکید داشذته و بذه دنبذال ها ب پییري هستند که سمنترین اقشار آسیب اصلي« بدسرپرست

های برسذذاخت مسذذائل اجتمذذاعی در  تذذرین شذذیوه حذذل مشذذکالت آنهذذا هسذذتند. از جملذذه مهم
، «رفذع ابعذاد ُخذرد آسذیب»، «ها سازی آسذیب ملموس»های حمایتی نیز عبارت است از  سمن

، «ريادعاسازي زباني، نمایشذي و رفتذا»، «طرح ابعاد جدید مسئله»، «رفع ابعاد وخیم آسیب»
نزدیکذی عذاطفی بذه اقشذار »و « ایجاد موج توجه بذه مسذئله»، «پیوند مسائل با زندگی روزمره»

 «.پییر آسیب
گیرینتیجه

های اجتمذاعی را مشذکالتی نذامطلوب و شذایع  ها سعی دارند برخی مسائل و آسذیب سمن
ت مؤثری انجذام جلوه دهند؛ به نوعی که در اعتقاد عمومی قابل حل باشد و بتوان برای آن اقداما

ها اسذت.  سذازی مسذائل اجتمذاعي از سذوی سذمن و برجسته  داد. این عمل در واقع برسذاخت
هاي اجتمذاعي هسذتند و  هاي فعال اجتماعي به دنبال مداخلذه در آسذیب ها به عنوان گروه سمن

 کنند، بازتابی از مسائل و معضالت اجتماعی مهم جامعه است. آنچه که بدان توجه می
سذازي،  پذییر، برجستهاقشذار آسذیب های غیردولتذی، مسذائل اجتمذاعی، سازمان ها: کلیدواژه
 .گرایی اجتماعي برساخت
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واکاوینظاممعناییشهرونداناصفهانیاززمان
)تحلیلآسیبشناختیزمانمندیدرزندگیروزمره(

2،زهراذاکرینصرآبادی7محمدجوادزاهدیمازندرانی
 
مقدمه

واکاوی نظام معنایی شذهروندان از زمذان بذر حسذب درک، تفسذیر و  هدف از تحقیق حاضر
های  تجربه آنها از زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است. آگاهی درون زمانی طی برهمکنش

کنشگران با یکدیگر و با ساختارها و نهادهای اجتماعی به جریان بیرونی زندگی اجتماعی تبذدیل 
گیری زمانی معطوف  زندگی روزمره، زمان بیوگرافیکی و جهتشود و در قالب سازمان زمانی  می

یابد. سوال اصلی تحقیق این است که کنشگران چه درک، تفسیر  به گیشته، حال و آینده نمود می
ای از زمان دارند و چگونه زمانمندی خود را در برهمکنشی دیالکتیکی بذا یکذدیگر و بذا  و تجربه

 کنند؟ محی  برساخت می
روش
العه کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. مط روش 
هایافته

نفر از شهروندان اصفهانی و کشف مفذاهیم اولیذه و  25های عمیق با  پا از انجام مصاحبه
هایمتناقضازمقوله اصلی حاصل شد: تجربه 1مقوالت مهم طی کدگیاری به شیوه کالیزی، 

؛ زدایایزایذی تذا توسذعه ر حرکذت از توسذعهتعادلی بر تعادل در سرعت؛ پیوستا سرعت:غیبهبی
برنده/بازدارنده توسعه؛ تلفیق زمانی حوادث در مسیر؛ سازمان زمذانی رکذودآور،  های پیش هدف

غلبه زمانمندی دگرراهبر)منفعالنه( بذر زمانمنذدی خودراهبر)عذاملیتی(؛ غلبذه زمذان حذال بذر 
زمانمنذدی توسذعه »ای دوگانذه  تهها فضای مفهومی مقولذه هسذ گیشته و آینده. تمامی این مقوله

کشذند؛ افذراد در بذرهمکنش بذا یکذدیگر و در برهمکنشذی را بذه تصذویر مذی« مدار/ توسعه زدا
کنند، امذا تمذامی ایذن  ویره خود را برساخت می« معماری زمانی»دیالکتیکی با شرای  موجود، 

تند و یذا مخذل تر، یا معطذوف بذه توسذعه هسذ های زمانی در یک سفهر اجتماعی وسیع معماری
 توسعه. 

 
                                                                                                               

 س،  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران   دکتر جامعه شنا .1
 elmi-zakeri@hr.isfpnu.ac.irدانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران   .2
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گیرینتیجه
های خودمذدار در  گرایی، عدم قطعیت و حرکت تجربه زیسته افراد حاکی از آن است که حال

هذای  گرایی، قطعیذت و حرکذت های نامنتظم است، بر آینده مسیر زندگی، که ویرگی بارز آن ریتم
امذد ایذن امذر در نهایذت مدار که سرعت اجتماعی متعادل دارنذد، غلبذه یافتذه ابسذت. پی توسعه
گیری یک زمانمندی ناکارآمد و مخل توسعه است که مذانع تحقذق فراینذدهای توسذعه در  شکل

      شود. پرتو افق و انتظارات مشترک می
جامعذذه شناسذی زمذذان، سذذازمان زمذذانی زنذدگی روزمذذره، زمذذان بیذذوگرافیکی،  هددا: کلیددواژه

 پدیدارشناسیتفسیریگیری زمانی،  جهت

هایمورداستفادهافرادمبتالبهبیماریوایدز:بررسیاستراتژیداغننگ
ایدزدرروابطاجتماعی

9زهراصمدنژادآذر،2 منصورموقر،7جعفرزلفعلیفام
مقدمه

در این تحقیق بر آن بوده ایم که به فهم بیشتری از دنیای ذهنی افراد مبتال به ایدز دست یابیم  
)ایدز( بر رواب  اجتماعي این افراد با افراد سالم را توصذیف کنذیم. و چگونگی تأثیر این داا ننگ

مهمترین مساله این تحقیق فهم و توصیف استراتری های مورد اسذتفاده افذراد مبذتال بذه بیمذاري 
ایدز و چگونگی کنار آمدن این افراد با هویت فذردي و اجتمذاعي داا خذورده شذان و چگذونگی 

 ماعي و زندگی روزمره است. مدیریت این وضعیت در رواب  اجت
روش

روش تحقیق کیفي با اسذتفاده از تکنیذک مصذاحبه عمیذق اسذت. روش  روش این پروهش،
انتخاب نمونه ها برای انجام مصاحبه، روش نمونه گیری هدفمند اسذت کذه بذا اسذتفاده از ایذن 

صاحبه عمیذق انجذام روش با پانزده نفر از افراد مبتال به ایدز که در شهر تبریز زندگی می کردند م
 شده است.  

                                                                                                               

 jafar_fam@yahoo.com.  دکتر جامعه شناس، دانشگاه پیام نور تهران.  1
 . کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیالن.2
 وانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز..  کارشناس ارشد ر3
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هایافته
سذازی، انکذار، انذزوای اجتمذاعی، عضذویت در  ها حول پنج استراتری اصلی: مخفذییافته

گروهه آگاهان و عادی نمایی است که افراد مبتال به ایدز در زندگی روزمره خودشان بذا اتکذا بذه 
 نند. ک این استراترها داا ننگ شان را در رواب  اجتماعي مدیریت مي

گیرینتیجه
دهد در زمینه رواب  اجتماعي افراد مبتال به بیمذاري ایذدز بذا قبذول واقعیذت ها نشان مییافته

اند. این در حالي است کذه مهمتذرین  بیماري خود به زندگي روزمره در کنار افراد سالم ادامه داده
ه مي کنند. استراتري انکار استراتري که این افراد براي مدیریت رواب  اجتماعي خود از آن استفاد

است. علت آن هم این است که فاش شدن بیماری باعث بدنامی و برچسب خذوردن ایذن افذراد 
 شود. و هر لحظه ممکن است به صورت انحراف بازنمایی شود. بذه ایذن علذت آنهذا تذالشمی

و هنگذامی  ای از هویت خود را به مخاطبان نشان دهند که مورد پییرش آنها باشدکنند جنبهمی 
طور مستقیم از بیماری شان پرسیده می شود از شگرد انکار کردن استفاده می کننذد.  که از آنها به

حتی در مواردی مثل آرایشگاه، کلینیک دندانفزشکی و بیمارستان ها که احتمال بذاالیی از انتقذال 
یذا ناخواسذته باعذث کنند و خواسذته این بیماری به افراد دیگر وجود داشته باشد آن را مخفی می

 گسترش و شیوع ایدز در جامعه مي شوند.  
 ایدز،داا ننگ، رواب  اجتماعي، هویت اجتماعي، هویت فردی.    کلید واژگان:

 هایاجتماعیبررسیرابطهبینمهاجرتوآسیب

7عبداللهرضاییرضایی
 

شناسان بذوده  شناسان و جمعیت عنوان یک پدیده اجتماعی موضوع بحث جامعه مهاجرت هم به
صورت یک موضوع اقتصادی موردتوجذه اقتصذاددانان قرارگرفتذه اسذت. سذیر تطذورات  و هم به

شناسان و جمعیذت شناسذان بذه بررسذی  دهد که ابتدا جامعه پردازی در این زمینه نشان می نظریه
د.در دانسذتن ای می این پدیده پرداخته و آن را صرفًا ناشی از عوامل اجتمذاعی، فرهنگذی و منطقذه
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های اخیر شاهد مهاجرت در ایران به انذواع واقسذام شذکل بذوده ایذم کذه مهذم تذرین آنهذا  سال
مهاجرت از شهر به روستا بوده است که بیشترین مهاجرین به سمت شذهرهای بذزرگ و توسذعه 
یافته تر همچون تهران،اصفهان،تبریز و...رهسفار شذده انذد کذه هذم مبذدا و هذم مقصذد از ایذن 

هایی از متغیرهذای اقتصذادی نیذز  یب هایی دیده اند. در این نظریات گرچذه رگذهمهاجرت ها آس
دهذد کذه  های اقتصاددانان نشان می شود، اما چندان موردتوجه آنان قرار نداشت. بررسی دیده می

ترین عامل تصمیم به مهاجرت موضوعات مالی و اقتصادی است که در اثر وجود اخذتالف  مهم
در منذاطق شذهری اسذت. یکذی از « درآمذدهای انتظذاری»وسذتایی و میان درآمد در منذاطق ر

ای از عوامل  تودارو است که بخش عمده-ترین و مؤثرترین الگوها در این زمینه مدل هریا مهم
های  گیاری توانذد در سیاسذت کند و می های مهاجرت را تبیین می و متغیرهای تأثیرگیار بر انگیزه

 ری را ایفا کند. اشتغال و توسعه روستایی نقش مؤث
دوم و روش  هذذا، منذذابع دسذذت در ایذذن پذذروهش کذذه بذذا رویکذذرد توصذذیفی و اسذذتفاده از داده

هذا و مجذالت و ...و دیگذر  ای که شامل استفاده از مقاالت تخصصی و علمذی و کتاب کتابخانه
های تلفیقی هست، سعی کردیم نگاهی توصیفی به مسئله مهاجرت، آثار و تبعات افذزایش  روش

 های کاهش آثار منفی این آسیب اجتماعی در سطح جامعه بفردازیم. و راهآن 
 های اجتماعی. اقتصاد مهاجرت، آسیب کلیدواژگان:

 هایاجتماعیبراحساسامنیتاجتماعیشهروندانتاثیرشبکه

 7عبداللهرضاییرضایی
 مقدمه

امنیذت حاضر به بررسی تذأثیر عضذویت در شذبکه هذای اجتمذاعی در احسذاس  ی همطالع
اجتماعی شهروندان می پردازد. از ابتدای زندگی بشر امنیت یکی از دغدغه هذای اصذلی انسذان 
ها بوده است، امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شذبکه ای در کشذورمان لذزوم امنیذت بذرای 
فعالیت در این فضا های مجازی بیش از پیش احساس می شود. ترس و بذیم از تخریذب مبذانی 

اجتماعی، و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطالعات آلوده و مخذرب اخالقی و 
از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعذه ای چذارچوب هذای 
اطالعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطالعاتی که این حد و مرزهذا را بشذکند، 
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شهروندان جامعه را به خطذر انذدازد. در دوران امذروز انسذان هذا کذه می تواند سالمت و امنیت 
خصوصا ارتباطات و اطالعات یکی از لوازم ضروری آن به نظر می رسد. در این مقاله بذا توجذه 
به اهمیت موضوع امنیت در فضای مجازی و تذاثیرات ایذن فضذای جدیذد مذورد توجذه جامعذه 

 جهت تامین شهروندان مورد توجه قرار گرفته استشناسان و روانشناسان و نیروهای انتظامی 
روش

روش تحقیق پروهش حاضر توصیفی از نذوع کتابخانذه ای_اینترنتذی اسذت.برای گذردآوری 
اطالعات از منابع مختلذف اینترنتی،پایذان نامذه هذای داانشذگاهی،تحقیق هذای دانشذجویی و 

 های تخصصی در این زمینه استفاده شده است کتاب
گیرییجههاونتیافته

نتیجه تحقیق این را نشان داد که شبکه های اجتماعی نوظهور می تواند به تقویذت احسذاس 
امنیت اجتماعی شهروندان کمک کند.نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که شذهروندان در 
برخورد با فضای جدید شبکه های اجتماعی ممکن است احساس نا امنذی را تجربذه کننذد و در 

تا نقش گروه های آگاهی دهنده مثل اندیشمندان و نیروی انتظذامی و رسذانه هذای ملذی این راس
جهت آشنایی با این خطرات امنیتی و دادن احساس امنیت بیشتر به شهروندان هنگام اسذتفاده از 

 شبکه های اجتماعی قابل توجه است.
 شبکه های اجتماعی،احساس امنیت اجتماعی،امنیت شهرواندان کلیدواژگان:

 هایکنترلاجتماعیدربسترقانونگذاریمجلسشورایاسالمیگفتمان

  4پروانهدانش، 9امیرملکی،2محمدجوادزاهدی،7علیمیرزامحمدی
قدمهم

هذای اجتمذاعی  کنترل اجتماعی در معنای محدود و در قالب رسذمی آن مجموعذه واکذنش
منظور رعایت هنجارهای مهم اسذت؛اما سازمان یافته در برابر کجروی در قالب تدوین قانون به 

به علت عدم توافق درباره میزان اهمیت هنجارها، تقاضاهای مختلفی در حوزه کنتذرل اجتمذاعی 
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مطرح می شود. بحث و گفتگو درباره این تقاضاهای اجتماعی و نوع پاسحگویی به آنها در میان 
سذاختارمند معرفتذی تحذت مردم و نهادهای سیاستگیاری از جمله مجلا، شالوده نظام هذای 

   عنوان گفتمان های کنترل اجتماعی قرار می گیرد.
روش

با تلفیق روش تحلیل گفتمان الکذال و موفذه و فذرکالف، و رهیافذت نهذادگرایی  این پروهش
گفتمانی، میاکرات قوانین پیشنهادی مجلا در سه دوره دوم ، ششم و هفتم را بذه منظذور رصذد 

و  بررسی تاثیرات جدلی تغییرات اجتماعی و سیاسی بذر چذرخش گفتمان های کنترل اجتماعی 
 گفتمان ها مورد تحلیل انتقادی قرار داده است.

هایافته
سه گفتمان مجازات ، ترمیم و رجعت ارزشذی از همذدیگر  نتایج پروهش نشان دهنده تمایز 

 -وسعه اقتصذادیبرآیند تغییرات ت ،تبیین چرخش گفتمان ها بر اساس مدل ارایه شده برای است.
اجتماعی، تغییرات ارزشی و گفتمذان عمذومی ، تغییذرات سیاسذی و سذاختار نهادهذای کنتذرل 
اجتماعی موجب تغییر در تقاضاهای اجتماعی حوزه کنترل اجتماعی از جمله لزوم کنتذرل نذرخ 

 شده است. جرایم و آسیب های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب چرخش گفتمانی 
گیرینتیجه
گفتمان های کنترل اجتماعی ایران با فاصله گیری از وجه کیفری از رویکرد سلبی بذه رچند ه

سمت وجه ترمیمی و رویکرد ایجابی چرخش پیدا کرده اند امذا در پاسذخگویی بذه تقاضذاهای 
افذزایش  ،مهمترین نشذانه بذر عذدم موفقیذت حوزه کنترل اجتماعی موفقیت چندانی نداشته اند.

لگوهای جدید ناهنجاری ها و کجروی های اجتماعی و افزایش شکاف آمار، ظهور شکل ها و ا
بین گفتمان عمومی و گفتمان نخبه ها در حوزه کنترل اجتماعی است.بر این اساس برای انطبذاق 

مسیر آینده گفتمان ها باید متذاثر از ارتبذاط بذین مراکذز تقنینذی و  ،گفتمان ها با تقاضاهای واقعی
، جامعذه  جرایم بر اساس پروهشهای چند بعدی جذرم شذناختی پروهشی در جهت کنترل جامع

 شناختی و روانشناختی باشد.
 های اجتماعی، گفتمان ، مجلا  کنترل اجتماعی، جرم، آسیب کلید واژه ها :
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هایسرمایهاجتماعیدراحساسامنیتاجتماعیبررسینقشمولفه
سالهشهرتبریز(91-13)موردمطالعه:جوانان

7سمزادهداودقا
 
مقدمه

ای در آرامش کنندههای بنیادی بشر بوده که نقش تعییناحساس امنیت اجتماعی یکی از نیاز
و آسایش بشر بازی می کند. یکی از متغیرهای تاثیرگیار در احساس امنیذت اجتمذاعی سذرمایه 

نقذش های تشکیل دهنده آن می باشد.  بنابراین، هدف پروهش حاضر بررسی اجتماعی و مولفه
 های سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی می باشد. مولفه
روش
ساله شذهر تبریذز  25- 11روش مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری جوانان  

نفذر بذه  377است که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحلذه ای 
 است. عنوان حجم نمونه انتخاب شده

هایافته
های سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتمذاعی رابطذه مثبذت و نشان می دهند که مولفه 

حاکی از عدم تفذاوت معنذی دار بذین جنسذیت برحسذب  tمعنی داری وجود دارد. نتایج آزمون 
احساس امنیت اجتماعی می باشد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان می دهد کذه متغیرهذای وارد 

درصد از واریانا متغیر وابسته یعنی احسذاس امنیذت اجتمذاعی را تبیذین مذی  37ه بر مدل شد
 کند. 
گیرینتیجه

هذا و باتوجه به نتایج پروهش حاضر، متولیان امر امنیت اجتماعی بایسذتی در سیاسذتگیاری
های سرمایه اجتمذاعی نظیذر اعتمذاد، مشذارکت و حمایذت های خود به نقش مولفهریزیبرنامه

 جتماعی توجه زیادی معطوف دارند. ا
احسذذاس امنیذذت اجتماعی،اعتمذاد اجتمذذاعی، مشذذارکت اجتمذذاعی، حمایذذت  کلیدد واژگددان:

 اجتماعی.
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عواملموثربرعدمرعایتحقوقشهروندیبهعنوانیکآسیباجتماعی
)موردمطالعه:شهرستانبیرجند(

 2الهامعرب،7محمدمهدیلبیبی
 
مقدمه

ماعی  در شذرایطی شذکل میگیذرد کذه افذراد هنجارهذای جامعذه را  نادیذده  های اجت آسیب 
بگیرند. حقوق شهروندی به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای افراد جامعه و مشروع ترین حق 
فردی در زندگی شهری به حساب می آید.یکی از مواردی که در جامعه  کنذونی ایذران بسذیار بذه 

شهروندی  توس  اقشار گونذاگون جامعذه اسذت . پذروهش خورد عدم رعایت حقوق  چشم می
حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت حقوق شهروندی انجام شده اسذت . از آنجذا 
که این حقوق در ایران فق  در حد یک منشذور بذه ثبذت رسذیده لذیا در سذطح جامعذه توسذ  

د آن نمیداند یذا حذداقل تذا کنذون شهروندان اجرایی نشده و دولت نیز خود را ملزم به رعایت مفا
 اقدامات مهمی برای اجرایی شدن آن و نظارت بعد از اجرا در مورد آن انجام نشده است. 

روش
این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و  حجذم نمونذه مذورد نظذر توسذ  فرمذول کذوکران 

از ضذریب آلفذای  محاسبه گردیده است . اعتبار  پرسشنامه محقق ساخته تحقیق نیز بذا اسذتفاده
 کرونباخ قابل قبول می باشد

هایافته
در این پروهش چهار مولفه عدم رعایت حقوق شهروندی تحت عنوان : عدم التزام به قانون، 
عدم مسئوولیت پییری ، بی اعتمادی به دیگران ، اعمال خشونت نسبت  بذه دیگذران  اسذتخراج 

به رعایت موارد میکور نمیداننذد یذا باورهذای شده است در جامعه ای که شهروندان خد را ملزم 
آنان با این موارد همسو نیست امکان عدم رعایت حقوق شهروندی بسذیار زیذاد اسذت.  نتذایج /  
در این تحقیق شش متغیر بعنوان عوامل موثر بر عدم رعایذت حقذوق شذهروندی بدسذت آمذد و 

ارتنذد از میذزان احسذاس بذی عذدالتی نقش و تاثیر آنها مورد بررسی قرار گرفت . این متغیر ها عب
اجتماعی ، عدم پایبندی به نظم اجتماعی ، ضعف باورهای اخالقی ، میذزان احسذاس نذاامنی ، 
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ضعف جایگاه کرامت انسانی و ضعف باورهای دینی. بطوریکذه برخذی از ایذن متغیرهذا باعذث 
 تقویت روحیه رعایت حقوق شهروندی و برخی در جهت عکا آن عمل میکنند.

گیریجهنتی
این پروهش نشان می دهد متغیرهای مستقل بر عدم رعایت حقوق شهروندی اثر گیاشته و  

 به صورت واسطه ای نیز بر این مولفه ها موثر واقع می شوند .
عدم التزام به قانون ، عدم مسذئوولیت پذییری ، بذی اعتمذادی بذه دیگذران ، اعمذال  :کلید واژگان

 خشونت  نسبت به دیگران

هایعلمیدرایرانامعهشناختیآسیبتحلیلج
)بررسیموردیجامعهشناسیسیاسیدرایران(

7ابراهیمصالحآبادی
مقدمه

شناسی و نقد این آثار از منظر فلسفه  نبود نگاه فلسفی جدی به آثار تولیدشده در حوزه جامعه
قذان و مؤلفذان دهد. آثار منتشرشذده از سذوی محق علوم اجتماعی وضعیت نامناسبی را نشان می

گیرد. این امر موجب گردیده است که علوم اجتماعی ایذران  کمتر موردبررسی نقادانه صورت می
زایندگی خود را از دست دهد. ایذن امذر ناشذی از عذدم تعامذل نویسذندگان و خواننذدگان علذوم 

شناسذی در ایذران و عذادات غیذر انتقذادی در  اجتمذاعی در ایذران اسذت. عذدم نقذد آثذار جامعه
شناسی ایران موجب شده است که آثار علمی تولیدشده موردنقذد قذرار نگیذرد و تولیذدات  امعهج

علمی آماج تقاضاهای بیرونی قرار بگیرد. این آثار بعد از تولید هرگز توس  جامعه علمی خوانده 
ن بعد از نقد چنین آثذاری، مؤلفذا .شوند شود و بر این اساس نقدی نیز از این آثار منتشر نمی نمی

دیگر، مؤلفذان اساسذًا پیگیذر  عبارت نیز هیچ برخوردی )بد یا خوب( با چنین نقذدی ندارنذد. بذه
 اند بازخورد آثار خود در جامعه علمی نبوده

روش
کتذاب اسذتفاده  -در این مقاله، تالش نمودیم تا از ابزارهای مفهومی و تحلیلی در نقد رساله

کتاب است که مرحله مقذدماتی در  -رساله  25دی نماییم. روش این مقاله بیشتر مروری و انتقا
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دهذد  نتایج تحقیق نشذان می ها یافته  .پارادایمی است کارهای فراتحلیل است. روش نقد ما درون
نداشذتن مسذاله . 1 :قرار زیذر اسذت شناسی سیاسی ایران، بذه ترین آسیب پروهش در جامعه که مهم

اسذتفاده از . 3 ها؛ ازحد محقق بذه نظریذه یفتگی بیشش. 2 عنوان معما و َخل  بین مساله و سؤال؛ به
هذای مسذتتر  پردازی و فرض شده دیگران و تأثیرپییری محققان از معقولیت، مفهوم های معقول داده

بودن نقطه عزیمت نظری محقذق؛ اسذیر اسذطوره تعذدد روش و کهکشذان  مغشوش . 4ها؛ در داده
ر رئالیستی از مفذاهیم؛ برقذراری نادرسذت روابذ  ها و تعبی تحمیل مفاهیم بر حوادث، داده. 5علل؛

اسذتفاده ناشایسذت از روش تطبیقذی ذ . 1 های علذی؛ عذدم ارائذه مکانیسذم  . 6 علی بین متغیرها؛
عذدم بررسذی اعتبذار و روایذی  .1هذای روایذی؛ بیین کارگیری نذاق   تاریخی و راهبردهای آن و بذه

در باب عوامل مذؤثر  گیری نتیجه.های آماری ی روشکارگیر عدم دقت در به. 3 گیری؛ ابزارهای اندازه
ها  های نیز تحقیق نشان داد که گسستگی زمانی بین ارشد و دکترا و گسسذتگی بذین مقالذه بر آسیب

منتشرشده محقق اثر کاهنده و گسستگی دانشگاهی بین ارشد و دکترای محقق اثر افزاینذده بذر روی 
د راهنما و موضوع تأثیری روی مشکالت ندارنذد. در ای، استا معایب تحقیق دارد و گسستگی رشته

دهد مشکالت روشی، بیان مسذاله  ها، نتایج نشان می مورد تأثیر رشته تحصیلی بر مشکالت رساله
و آسیب رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسذی نسذبت بذه رشذته تحصذیلی 

های غیردولتذی  کالت پذروهش در دانشذگاهشناسی در دوره ارشد و دکترا زیادتر است. مشذ جامعه
 .های دولتی است بیشتر از دانشگاه

 کتاب و ایران -پروهش، جامعه شناسی سیاسی، روش انتقادی، رساله های : آسیبکلید واژگان

 «شرمساریبازپذیرکنندهوعدالتترمیمیدریچهاصالحنظامکیفری»

2،پریاانصاری7نیااکبرعلیوردی


مقدمه

های اخیذر مذورد توجذه  تذرین مبذاحثی اسذت کذه در سذال و کاهش جذرم از مهمپیشگیری 
چنین این مهم در قانون اساسی جمهوری اسذالمی ایذران  گیاران بوده، هم ریزان و سیاست برنامه

                                                                                                               

 دکتر جامعه شناس، دانشگاه مازندران.  1
 P.ansari22@gmail.comشناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه مازندران  دانشجوی دکتری جامعه.  2



 های اجتماعی ایران ی مقاالت سومین همایش ملی آسیب ی چکیده مجموعه  100

اقذدام مناسذب بذرای »ذیل بند پنجم اصل یکصذد و پنجذاه و ششذم مذورد تأکیذد قذرار گرفتذه و 
 قضائیه عنوان شده است. از وظایف کلیدی قوه« رمینپیشگیری از وقوع جرم و اصالح مج

محور که بر پایه بستر فرهنگی و اجتماعی و مداخلذه و مشذارکت فعذال  رویکردهای اجتماع
شناسی مورد  شناسی و جامعه نفعان بنا نهاده شده، جهت پیشگیری از جرایم در دو حوزه جرم ذی

تا نظریه شرمساری بازپییرکننده را که بر نقش  استقبال قرار گرفته است. مقاله حاضر در نظر دارد
محوری در کاهش نرخ جرم اشاره دارد، مورد مداقه قرار دهد و کاربست و  گرایی و جامعه اجتماع
را به تصویر کشذد. ایذن نظریذه بذر بازپذییری مجرمذان تأکیذد دارد و بذا  های سیاستی آن داللت

بذرانگیختن احسذاس شذرم دارد، در جوامذع اشاراتی که بر نقش رواب  اجتمذاعی و فرهنگذی در 
های فرهنگذی  لحاظ ویرگی چون ژاپن و چین بکار رفته و در کشورهایی نظیر ایران که به شرقی هم

گرا است، قابلیت کاربرد دارد. ایذن نظریذه بذا ظرفیذت بذاالیی کذه در  ای کمابیش اجتماع جامعه
هش نذرخ جذرم اسذت و وسذعت ها در جهت کذا سازی دارد از راهگشاترین توصیه جهت بومی

 رسد. بخشیدن به درک و شناخت آن ضروری به نظر می
روش
هذای سیاسذتی آن در  که دایره مطالعات در زمینه ایذن نظریذه، کاربسذت و داللت نظر به این 

های فرهنگذی جامعذه ایذران و لذزوم  رغم متناسب بودن با ویرگی ایران بسیار محدود است و علی
و مطالعه در مورد این نظریه در این کشذور مغفذول بذاقی مانذده، بذر ایذن  گیری از آن، بحث بهره

المللذی را مذورد بررسذی قذرار  ای و اسنادی مطالعات بینکتابخانه  اساس مطالعه حاضر با روش
 های این نظریه پرداخته است. داده و به تدقیق مفاهیم و داللت

گیریهاونتیجهیافته
راهکارهای ارزشمند و غیذر قابذل انکذاری را جهذت اصذالح  بر اساس نتایج، نظریه میکور 

هذای سیاسذتی نظریذه شرمسذاری  نماید. عدالت ترمیمذی یکذی از داللت نظام قضایی ارائه می
عنوان جذایگزین معتبذری بذرای بازدارنذدگی سذنتی و  بازپییرکننده در سطح فردی اسذت کذه بذه

گرفته  پییرش و ترمیم آسیِب صذورت مباحث قصاص شناخته شده است. این راهکار با تمرکز بر
از سوی مجرم، راه بازگشت مجدد به جرم را مسدود کذرده و بذا ادغذام مجذدد مجذرم در جامعذه 

 دهد. تر و حمایت از وی نرخ جرم را کاهش می بزرگ
 محور، پیشگیری. شرمساری، بازپییرکنندگی، عدالت ترمیمی، رویکرد اجتماع کلید واژگان:
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رتحلمسئلهوکنترلخشمبرکاهشخشمباتأکیدبراثربخشيآموزشمها
درنوجوانانکانوناصالحوتربیتشهرستانزاهدانینیدیهاقرآنوآموزه

 4،عليفرنام9،فاطمهراشکي2،عباسمحمدي7محمودمحمديمرام
 
مقدمه

هذا و  عدم توانایي نوجوانان در کنتذرل خشذم روزمذره زنذدگي، شذرای  نامناسذبي را بذراي آن
کنذد. نوجوانذان خشذمگین درک درسذتي از سذطح پرخاشذگري خذود  هایشان ایجاد مي خانواده

تعیذین اثربخشذي  ایذن مطالعذه، از هذدفتوانند خشم خود را کنتذرل کننذد.  ندارند بنابراین نمي
هاي دینذي در  آموزش مهارت حل مسئله و کنترل خشم بر کاهش خشم، با تأکید بر قرآن و آموزه

 انون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان است.نوجوانان ک
روش

 بذراي جامعذه .بذود گروه گذواه و آزمون پا آزمون، پیش طرح با آزمایشي شبه روش تحقیق،
از نوجوانان حاضر در کانون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان که براي همکاري  پروهش آماري

کشي(  تصادفي ساده )قرعه گیري هنمون روششده است؛ و با  در پروهش داوطلب بودند، استفاده
شذدند.  تقسذیموپنج نفر، گروه آزمایش و گواه  دو گروه بیست به تصادفي طور سفا به و انتخاب

 دو گذروه بذرايکذه  1استاکسذي صذفتي اسذفیلبرگر، -پرسشنامه بروز خشم حالتي ابزار پروهش
ل مسئله و کنترل خشم ح برنامه آموزش .گردید اجرا آزمون و پیگیري پا و آزمون پیش صورت به
 .گردید اعمال آزمایش بر گروه جلسه( 5اي )هرکدام  دقیقه 37جلسه  ده در

هایافته
آزمذون و آزمذون پیگیذری مشذخ  شذد کذه  های پذروهش در مرحلذه پا با بررسی فرضیه

آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم موجب کذاهش خشذم نوجوانذان کذانون اصذالح و 
کذاهش  گذواه، گذروه با مقایسه در آزمایش، گروه در داد، میزان خشم نشان نتایج شود. تربیت می

 داشت.
 
 

                                                                                                               

 mohamadimaram@gmail.com کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان )نویسنده مسئول(.  1
 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه، دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان.  2
 کارشناس علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان زاهدان. 3
 کتر روانشناس، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان. د4
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گیرینتیجه
های پروهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم بذا تأکیذد  یافته
توانذد توانذایی کنذار آمذدن بذا مشذکالت زنذدگی را در  داری می طور معنذی های دینی به بر آموزه

   ایش دهد و در کاهش خشم آنان مؤثر باشد.نوجوانان افز
 .هاي دیني حل مسئله، قرآن و آموزه خشم، مدیریت آموزش کلید واژگان:

سوادرسانه ایایشهرونداندرجامعهبهشیوۀنظریۀزمینهمطالعۀکیفیجایگاه 
مانآموزشوپرورششهربوکان(

ِّ
)مطالعهموردی:معل

7عمرخضرنژاد
 
مقدمه

ضذذر در صذذدد اسذذت، بذذا اسذذتفاده از سذذه رویکذذرد تفسذذیرِی مکتذذب انتقذذادِی پذذروهش حا 
فرانکفورت، حوزۀ عمومی هابرماس و نظریۀ شذبکۀ گرانذوِوِتر، بذه بررسذی و بازسذازِی معنذایِی 

ای در بین معلمان شهر بوکان بفردازد. این موضوع تبیذین شذده اسذت کذه بذا جایگاه سواد رسانه
هذای اجتمذاعی مجذازی، گیرِی انواع متعّدِد شبکهزی و شکلگیر شدن فضاِی عمومِی مجاهمه

کذاربر در جامعذه، چگونذه بذوده؟  همچنذین -ای مفهومی بذه نذام شذهروندجایگاه سواد رسانه
 وضعیت نهاد خانواده، در حوزۀ عمومی مجازی چگونه است؟

روش
نگذاری واقعذی و شناسذی کیفذی اسذت و از روش قذومشناسی پذروهش حاضذر، روشروش

نگاری مجازی برای انجام عملیذات تحقیذق اسذتفاده شذده اسذت. جهذت تجزیذه و تحلیذل  مقو
 است. ای استفاده شدهاطالعات و ارائۀ نظریۀ نهایی از روش نظریۀ زمینه

هایافته
 های به دست آمده شامل هشت مقولۀ عمده است که عبارتند از: حذوزۀ عمذومی، سذوادیافته

گرایی، تغییذر سذبک زنذدگی، دیدگان، مصرفاهش سنِّ آسیبهای اجتماعی، کای، شبکهرسانه

                                                                                                               

  o.khezrnezhad@gmail.comکارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه پیام نور  . 1
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تضعیف نهاد خانواده، گسست در فراینِد اجتماعی شدن. مقولۀ هستۀ این بررسی، حوزۀ عمذومِی 
 گیرد.مجازی است که سایر مقوالت عمده را در بر می

گیرینتیجه
ایج پذروهش بذازگوِی ای نهایی و رویکردهذای تفسذیری، نتذطبِق مدل پارادایمِی نظریۀ زمینه

های اجتماعی مجذازی بذر جامعذه و شذهروندان بوکذانی، تحذِت عنذواِن ها و شبکهسلطۀ رسانه
هذا هرچنذد در انذد کذه ایذن رسذانهباشد. همچنین نتایج بذازگوِی آن بذودهمی« صنعت فرهنگ»

مذا هذا داشذته اسذت، ابسیاری موارد رهایی بخشند و آثار مثبت زیذادی بذرای جامعذه و خذانواده
اند، کذه همگذی یذک پیذام دارنذد و آن ای نیز به همراه داشتههای تازهوسوسه انگیزی و فریبندگی

ای بوده است و همذۀ ایذن مذوارد در درون خذانواده و پذا از آن در اینکه جامعه فاقد سواد رسانه
 اند.جامعه شکل گرفته

ۀ اجتمذاعی، صذنعت ای، شذبکاینترنت، حوزۀ عمذومی مجذازی، سذواد رسذانه واژگان: کلید
 فرهنگ.

ایبهفقرنقدرویکردخیریه

2داودابراهیمپور،7اللهرشیدکرشانروح
 
مقدمه

مهم و اساسی نباشد. « فقر»اندازۀ  کدام به در فهرست بلندباالی مسائل اجتماعی، شاید هیچ
پرداختذه شناختی، سه رویکرد، بیش از سایر رویکردها به مسذئلۀ فقذر  های جامعه در میان نظریه

ناپییر و حتی دارای کارکردهذای مثبذت  . رویکرد کارکردگرا، که فقر و نابرابری را اجتناب1است: 
تنها محصذول اراده و اختیذار  کند فقر و محرومیت نذه . رویکرد تضادگرا، که تأکید می2داند.  می

نش متقابذل . مکتذب کذ3شود.  ها تحمیل می افراد نیست، بلکه از سوی ساختارها و رواب  بر آن
نمادین، که تالش دارد افراد را مبنای تحلیل جامعه قرار دهد و برخالف دو رویکرد قبلذی کذه در 

 پرداختند، سطح تحلیل ُخرد را مدنظر قرار داده است. سطح کالن به تحلیل فقر می
                                                                                                               

 rashidi58@hotmail.comشناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز )نویسنده مسئول(،  . دانشجوی دکتری جامعه1
 دکتر جامعه شناس، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز. 2
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شناختی به دست آورد، این است کذه  ای جامعه بندی نظریه توان از جمع درمجموع، آنچه می
های فذردی، کذه  . رویکرد مبتنی بذر زمینذه1یکرد عمده درزمینۀ مواجهه با فقر وجود دارد: دو رو

های  . رویکرد مبتنی بر زمینه2داند و  ها می های آن های افراد و ناتوانی علت فقر را در فرد، ویرگی
گیاری و  ساختاری، که علت فقر را نه در عوامل فردی، که در سذطوح کذالن، نهذادی، سیاسذت

 کند. گیری جستجو می میمتص
ها  المللی در قالب سازمان  ها و تحرکات ملی و بین ریزی درزمینۀ مقابله با فقر، در کنار برنامه

هایی هستیم که با هذدف کمذک بذه فقذرا تأسذیا  و نهادهای رسمی، شاهد افزایش تعداد خیریه
گرچه چنین سذازوکاری، اند. این موضوع هم در ایران و هم در سایر کشورها مشهود است. ا شده

سذو، رشذد  از قبل از انقالب اسالمی نیز در ایران وجود داشته، ولی مشخصًا از دهۀ هفتاد به این
عنوان یکذی از مراکذز و  ها، امذروزه بذه ایم. خیریذه ها را در کشور شاهد بوده شتابان فعالیت خیریه

تذوان نقذش  کذه نمی چنان آن شذود  های اصلی مواجهه با فقر در جهان و ایران محسوب می امکان
های هنذری و سیاسذی،  ها را در مبارزه با فقر و آثار ناشی از آن نادیده گرفت. مشهورترین چهره آن

کنند و بذه دسذتگیری از قربانیذان فقذر  ها، اقدام به سفر به اقصی نقاط جهان می در پوشش خیریه
نیز نام برد. با توجذه « ای به فقر خیریه رویکرد»توان از رویکردی به نام  پردازند. حاال دیگر می می

کنی و یذا  ای به فقر از سویی و عدم توفیق کشذورها در ریشذه به گسترش روزافزون رویکرد خیریه
حتی حداقل کاهش میزان فقر و اثرات مترتب بر آن، پرسش اصلی پروهش حاضر این است کذه 

ها در فراینذد مبذارزه بذا فقذر  های به فقذر کذدام اسذت؟ جایگذاه خیریذ های رویکرد خیریه ویرگی
ها با فقر چگونه است؟ حاصل ایذن مواجهذه چذه بذوده اسذت؟  کجاست؟ نحوۀ مواجهۀ خیریه

ها با فقر در مقایسه با مواجهۀ ساختاری و نهادی بذا  های کارآمد و ناکارآمد مواجهۀ خیریه ویرگی
 فقر چیست؟

روش
 روش تحقیق در این پروهش، اسنادی است.

هایافته
شذود.  کردهای مواجهه با فقر، بسته به این است که چه عذاملی موجذب فقذر دانسذته میروی

کند، تمام اهتمام خود را معطوف بذه  رویکردی که عامل فقر را در فرد )فرهنگ فقر( جستجو می
اش را بذه سذمِت  داند، جهت مبارزه کند و رویکردی که عامل فقر را در ساختار و نهاد می فقرا می

 کند. مناسبات بنیادین تنظیم می ساختارها و
ها را در دستۀ نخست جذای داد.  توان خیریه با توجه به ماهیت دو رویکرد عمدۀ ذکرشده، می

ای بذه فقذر،  روست که اعمال خیریه، بیشتر معطوف به خود فقرا است. پا رویکرد خیریذه ازاین
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های اصذلی و  بذا زمینذه ها کاری همان رویکرد فردی و غیرساختاری است. با این وصف، خیریه
 شوند. حلی موقتی برای رفع فقر محسوب می بنیادیِن ایجاد فقر ندارند و راه

گیرینتیجه
کنی آن بذه حاشذیه  ها هم در تولید فقر و هذم در ریشذه ها، نقش و سهم دولت با رونق خیریه

عطف توجذه را ها  دهند؛ چراکه خیریه نشان می  ها روی خوش ها، به توسعۀ خیریه رود. دولت می
ناپذییر  گردانند. این روند، وجذود دائمذی فقذر را اجتناب از سمِت دولت به سمِت خود فقرا برمی

کن  تنها فقذر ریشذه آفریند. به این ترتیب نه های مشهوِد تولید فقر غفلت می کرده و نسبت به ریشه
 شود.  شود بلکه تثبیت و نهادینه می نمی

 ای، رویکرد ساختاری، رویکرد فردگرایانه د خیریهفقر، خیریه، رویکر کلید واژگان:

انقالب از بعد توسعه چهارم برنامه عملکرد و محتوا شناختیتحلیلآسیب
اجتماعی مددکاری رویکرد با

 2خدری بهزاد 7اصل زاهدی محمد
 
مقدمه

بسته و موزون در همذه ابعذاد از دیدگاه اجتماعی، توسعه عبارتست از، رشدی هماهنگ، هم
 دولذت را توسذعه چهذارم برنامذهریزی اسذت.  دی، روانی و معنذوی کذه نیازمنذد امذر برنامذهما

 15 های سال برای اسالمی، شورای مجلا توس  1313 سال که ای برنامه نوشت، اصالحات
 و محتوا از تخصصی و کارشناسانه بررسی که برآنیم، ما حاضر شد. در پروهش تصویب 13 تا

 از  اجتمذاعی نگذاهی شناسی و با از زاویه آسیب را، انقالب از بعد عهتوس چهارم برنامه عملکرد
 بذه کذه آنجذا از دهذیم. انجذام اجتمذاعی رفاه های مولفه بر تاکید با و اجتماعی مددکاری دیدگاه
 بذود ها برنامه جامعترین از یکی ها، برنامه به سایر نسبت چهارم، برنامه محتوایی و شکلی لحاظ

 صذراحتا دولذت، وقت رئیا و شد سفرده فراموشی به کال نهم دولت زمان در که جهت این از و

                                                                                                               

 طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی، مددکاری . دکتر 1
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شذناختی  آسیب ضرورت نمود، اعالم برنامه با را خود همراهی و موافقت عدم مجلا در صحن
 شود. و نقد عملکردی آن بیش از پیش آشکار می

روش
 های یزیر برنامذه عملکذرد و محتذوا در مفقذوده شناسذایی عناصذر هذدف با که تحقیق این 

ذذ  توصذیفی »  رویکذرد قالذب در گرفتذه، صورت ایران در )انقالب از بعد چهارم برنامه (توسعه
 است. گرفته انجام ای کتابخانه و اسنادی مطالعه با و « تبیینی
هایافته
 در اکثریذت برنامذه ایذن اجذرای سذال پذنج در کشذور دهد، می نشان حاضر پروهش نتایج 

 کذه اهدافی از بسیاری روند "عقبگرد" داشته، و رفاهی، و جتماعیا اقتصادی، مهم های شاخ 
شد، اجرایی نشده اسذت. نادیذده گذرفتن تقویذت نقذش زنذان در  می عملیاتی باید نهم دولت در

ها، گسترش سطح مشارکت، رفع تبعیه، حمایت اجتماعی، و همچنین  جامعه، توسعه فرصت
شذناختی در زمذان  مهمتذرین نقذدهای آسیب افزایش نرخ تورم و بیکاری و کذاهش نقذدینگی از

 بسذیاری موارد و بندها محتوایی لحاظ به اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه بوده است. همچنین
 همخذوانی ارزشذی و مذیهبی، ملذی، فرهنذگ بذا و هسذتند تقلیذدی دارد، کذه وجذود برنامه در

  ندارد.
گیرینتیجه

 در کذه ای محرکذه موتذور و عامذل تذرین ممهذ کذه، گفذت تذوان می با توجه به نتایج پروهش
 های برنامذه محذور انسذان، اسذت، یعنذی انسذانی عامل گیرد قرار نظر مد باید توسعه های برنامه

عالوه بر آن، در شرای  فعلي کشور ما، توجه  باشد. نیز  )ذینفع(بهرمند و گرفته قرار کشور توسعه
توسعه مؤثرترین عامل براي گام نهذادن در های  اجتماعی، در طراحی برنامه -به عوامل اقتصادی

 توجذه کذافی دیگر منابع و کشور توانمندیهای سایر به در نهایت باید، و مسیر توسعة پایدار است
 .گردد حیف کشور ریزی برنامه استراتریک کانون از نفت و شود مبیول

 ادیاقتص و اجتماعی های شاخ  اجتماعی، رفاه توسعه، چهارم برنامه کلیدواژگان:
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راهکارهایارتقایسطحامید،مشارکتونشاطاجتماعیباتمرکزبرجامعه
نخبگانکشور

 1علیمحمدی
 
مقدمه

بدون شک زمانی که مردم جامعه ای از امیذد و نشذاط اجتمذاعی برخذوردار باشذند، وفذاق، 
همبستگی، تعلذق اجتمذاعی، تعذامالت اجتمذاعی مطلذوب، مشذارکت، رضذایت از زنذدگی و 

ن سالمت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کذرده و طبیعذی اسذت کذه بذه مذوازات آن همچنی
یابد و انگیزه برای کار و تالش در جامعه افذزایش های اجتماعی و مهاجرت نیز کاهش میآسیب

 چذرا کذه انسذان .ای، مسیر پیشرفت و ترقی را طذی خواهذد کذردیابد. در نتیجه چنین جامعهمی
 او روانی نیازهای از یکی عنوان به نشاط و است سعادت و شادکامی جویای و هدفمند موجودی

 همذواره دارد، اش زنذدگی مجمذوع و شخصذیت شذکل گیذری بذر عمده ای که تأثیرات دلیل به
توسذعه  طذوری کذه اسذت؛ بذه آن محرکه موتور ای جامعه هر نشاط و امید است. داشته اهمیت
 .شذود مذی انذدازه گیذری اجتمذاعی آن نشاط و امید یزانم با جامعه هر نیافتگی توسعه و یافتگی

برهمین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی دو مفهوم مهم امید و نشاط اجتماعی و ارتباط این 
 دو مقوله با مشارکت اجتماعی و احساس مفیدبودن نخبگان کشور انجام شد. 

روش
 نذذه ای انجذذام شذذده کتابخا-تحلیلذذی و از نذذوع مذذروری –ایذذن پذذروهش بذذا روش توصذذیفی 

 است. 
هایافته

در ابتدا، ابعاد جامعه شناختی و روانشذناختی مفهذوم امیذد، مشذارکت و نشذاط اجتمذاعی و 
 عوامل اجتماعی موثر )ماننذد پیونذدهای اجتمذاعی، اعتمذاد اجتمذاعی، همبسذتگی و انسذجام 

موضذوع، مذدل ای( بر ارتقاء آنها مرور شده، آنگاه بذر اسذاس مباحذث نظذری مربذوط بذه  محله
مفهومی استداللی پیشنهاد شد. همسو با دیگر تحقیقات انجام شده در کشور، مذی تذوان نتیجذه 
گرفت که بین نشاط، امید، مشارکت اجتمذاعی و بهذره منذدی از توانمنذدی هذا و ظرفیذت هذای 
 جوانان و نخبگان کشذور بذا آسذیب هذای اجتمذاعي در جامعذه ایرانذی رابطذه معکذوس وجذود 

 دارد. 
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گیریجهنتی
درنهایت، به منظور پیشگیری از آسیب هذای اجتمذاعی، و مهذاجرت نخبگذان، در مطالعذه  

حاضر پیشنهاداتی به منظور افزایش روحیه مشارکت شهروندان به طذور عذام و جامعذه نخبگذان 
 کشور  به طور خاص و ارتقاء سطح امید و نشاط اجتماعی آنان ارائه می شود

هذای  ، نشاط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، جامعه نخبگان، آسیب: امید اجتماعیکلید واژگان
 اجتماعی

آموزشونابرابری

7بهزادخدری
 مقدمه

امروزه اهمیت آموزش و پرورش و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. افذراد جامعذه توجذه 
بذه  ای به آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاهها دارنذد، زیذرا آینذده جامعذه و فرزندانشذان ویره

های برابذر بذرای  ی کشذورها ایجذاد فرصذت آموزش و پرورش بستگی دارد. به همین دلیل، همه
دهنذد.  های خذود قذرار می همگان به منظور دسترسی یکسان به آموزش را در سذرلوحه سیاسذت

نابرابری آموزشی، عدم برخورداري برابر و نداشتن شانا مساوي، کلیه افراد براي ورود بذه نظذام 
برخورداري از کالس و برنامه هاي آموزشي مطلوب، معلمان و اسذتادان متخصذ ،  آموزشي و

باشد. تحقیذق حاضذر بذا هذدف  امکانات و تجهیزات آموزشي و نیز فضاي مناسب آموزشي مي
های نابرابری آموزشی و در نهایت بیان راهکارهذا و پیشذنهادهایی بذرای  شناخت نظریات و زمینه

   فته است.بهبود وضیعت آموزش صورت گر
روش

 و در گرفتذه، صذورت درنذابرابری آموزشذی مفقوده عناصر شناسایي هدف با که تحقیق این
 بذدین اسذت. گرفتذه اي انجام کتابخانه و اسنادي مطالعه با و «تبیینی ذ توصیفی»  رویکرد قالب

و نقد  رسيبر به کتابها و ها مقاله ها، در گزارش شده منتشر علمي متون تحلیل و مطالعه با ترتیب
 ی حاضر خواهیم پرداخت. مسئله
 

                                                                                                               

 behzad.khedri@gmail.com. دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی،1



 120    سایرعناوین

 
 

هایافته
شذود:  برای آموزش صحیح و کارآمد، دو سذنجه اصذلی در نتذایج ایذن پذروهش مطذرح می

. هذا کیفیت و برابری در آموزش. آموزش کیفی رفع کمبودهاست و برابری از میذان بذردن تبعیه
دارد، کیفیذت پذایین آموزگذاران و های حاصله نشان داد که در کشور ما، مدارس غیذر اسذتان یافته

هذای قذومیتی و جنسذیتی،  آور، آزمونهای ورودی، تبیعیه های میلیونی و سرسام اساتید، شهریه
کاری مدرسان و بی مسئولیتی و پایین بودن وجذدان کذاری، فقذدان دسترسذی بذه مجذالت و  کم

ایی امکانذات از ژورنالهای علمی، نامناسب بودن امکانات آموزشذی، توزیذع نامناسذب جغرافیذ
   باشد. های آموزشی می مهمترین موارد نابرابری در آموزش و فرصت

گیرینتیجه
های آموزشی انتظار داشت که به تنهایی عدالت را حکمفرمذا کنذد، امذا  توان از سیاست نمی

کنذد. بذه  ها در زندگی کمذک می ها در آموزش به برابری فرصت توان گفت که برابری فرصت می
توانذد افزاینذده  های اصالحی، نظام آموزشی می ر، بسته به دقت و سنجیدگی سیاستعبارت دیگ

تواند دسذتیابی  ها و اقداماتی می توان گفت که سیاست میهای اجتماعی باشد.  یا کاهنده نابرابری
های پایین جامعه افزایش دهد و منجر به کذاهش نذابرابری در توزیذع  به آموزش عالی را نزد گروه

توان به گسترش آموزش عذالی،  آموزش همگانی و عالی شود که از مهمترین آنها می های فرصت
 درآمد، افزایش توانایی علمی، بورس تحصیلی اشاره نمود. سهمیه برای اقشار کم

 نابرابری، آموزش، امکانات آموزشی، برابری فرصت کلید واژگان:

 مدلهاوراهکارهایپیشگیریازآسیبهایاجتماعی

 7مدیعلیمح
 
مقدمه

شود کذه در چذارچوب اصذول  آسیب های اجتماعی به هر عمل فردی یا جمعی اطالق می 
گیرد. در پروهش حاضر ضمن تبیین مفهوم آسذیب اجتمذاعی و  اخالقی و قواعد جامعه قرار نمی
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انواع آسیب های اجتماعی رایج و نوپدید، به بررسی تفصیلی مدل های مختلفی از آسیب هذای 
 جمله مدل ویلسون، کاساردا و کلیفورد شاو پرداخته است.  اجتماعی از

روش
 کتابخانه ای انجام شده است. -تحلیلی و از نوع مروری –این پروهش با روش توصیفی 

هایافته
مدل ویلسون دور بودن از امکانات شهری، اشتغال های با مهارت پایین و مهاجرت های پشت سر 

نابسامانی اجتماعی می داند. براساس مدل کاساردا، عمذومی تذرین هم طبقه متوس  را عامل موثر در 
شاخ  نابسامانی اجتماعی، اندازه گیری درصد رسمی فقر در محدوده داده شده یذک شذهر اسذت. 
کاساردا همچنین تأکید دارد که عالوه بر فقر، نابسامانی اجتماعی با آسیب شناسی شرای  اجتماعی نیز 

انند خصوصیات نابسامانی اجتماعی که توس  ویلسون در نظر گرفته شذده ارتباط دارد؛ یعنی درست م
 . بود. و مدل کلیفورد شاو که جرائم شهری را تحت تأثیر فضای مناطق خاص شهری می داند

گیرینتیجه
درنهایت براساس مرور مذدل هذای نظذری، در مطالعذه حاضذر پیشذنهاداتی تحذت عنذوان، 

ی اجتمذاعی بیذان شذده اسذت کذه بذه نقذش خذانواده، های پیشگیری از وقوع آسذیب هذا روش
توانذد های مردمی و همچنین سازمان های آموزشی اشاره دارد و تدوین امذوری کذه مذی سازمان

 نقش موثری در این موضوع داشته باشد.
 : آسیب های اجتماعی، جرم، مدل های پیشگیری، مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی کلید واژگان

بدرمیانجامعهکشاورزانواکاویبحرانآ
 ای:استاناصفهان()مطالعهنمونه

 4،محمدسعیدذکایی9،محمدجوادزاهدی2،صادقصالحی7عظیمهالساداتعبداللهی


مقدمه
گسترش بحران آب، بخش کشاورزی را با چالش بسیار جدی مواجه سذاخته اسذت و دیگذر 

ار داده اسذذت. کشذذاورزان بذذه عنذذوان سذذاختارهای اجتمذذاعی و غیراجتمذذاعی را تحذذت تذذأثیر قذذر
                                                                                                               

 a_abdelahi@pnu.ac.ir. دکتر جامعه شناس، دانشگاه پیام نور  1
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه مازندران 2
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه پیام نور 3
 . دکتر جامعه شناس، دانشگاه عالمه طباطبایی 4



 122    سایرعناوین

 
 

پییرترین گروه از این بحران به عنوان  یکی از مهمترین کنشگرانی هستند که می تواننذد بذر  آسیب
آن تاثیر گیار باشند. این پروهش بحران آب را از دریچه چشم آنها می بیند و به دنبال ایذن اسذت 

ی درک و شذناخِت کشذاورزان از ایذن ی خشکسالی بذر مبنذاشناختی از پدیدهکه تحلیلی جامعه
 پدیده ارائه دهد. 

روش
روش پروهش ترکیبی است. نوع طرح، اکتشافي متذوالي بذا رویکذرد مذدل تذدویني توسذعه 

در روش کیفذی بذه منظذور تذدوین الگذوي  کمذی اسذت. -بندي که شامل دو روش کیفذیطبقه
اي اسذتراتري نظریذه زمینذهپارادایمي مرتب  با مقوالت ساخته شده حذول پدیذده خشکسذالی از 

استفاده شد. در این مرحله گرد آوری داده ها از طریق انجام مصاحبه هذای عمیذق و بذر اسذاس  
گیری هدفمند و نظری بود. بخش کمي نیز با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری خوشه نمونه

خذش کیفذی ای دو مرحله ای بود. هدف اصلی در بخش کمی سنجش اجزاء مدل حاصذل از ب
پروهش در یک نمونه آماری معرف بود که بتوان یافته ها را با اطمینان  بذه جامعذه آمذاری تعمذیم 

 داد.
هایافته

از میان عوامل مطرح شده توس  کشذاورزان، حکمرانذی ناکارآمذد آب و بخذش کشذاورزی 
 مهمترین عامل در بروز بحران آب است.

گیرینتیجه
ای کذه ایذران را درنوردیذده اسذت، عذالوه بذر پیامذدهای  بحران آب همه گیر و چنذد جانبذه

مستقیمی که بر بخش کشاورزی دارد دارای پیامدهای اقتصادی، اجتمذاعی، سیاسذی، روانذی و 
زیست محیطی است که نه تنها زندگی شخصی کشاورزان بلکذه زنذدگی دیگذر ایرانیذان و حتذی 

ن پایذان دادن بذه مصذرف و تولیذد نسل هذای آتذی را بذه مخذاطره انداختذه اسذت و راه گذیر از آ
 بلندپروازانه و تالش برای مصرف و تولید سازمان یافته است.

تغییرات جهانی اقلیمی، خشکسالی، جامعذه کشذاورزان، اسذتان اصذفهان، روش  کلید واژگان:
 تحقیق ترکیبی.
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یکرامتانسانیدرمواجههمحوربرپایهرویکردعدالت یخاستگاه 
)ع(ازنظرگاهروایاتمعصومین«اعیهایاجتمآسیب»

2،حمیدهرحیمیبیده7مهدیهبرزگری
 

بذه طذور خذاص،  نقذش  «های اجتمذاعی آسذیب»یابی علل  پیذدایش  شناخت خاستگاه و ریشه
کنی برخی از مصذادیق  بسزایی در کاهش رشد و پیشرفت این پدیده شوم اجتماعی و بعضًا ریشه

های اجتمذاعی و  طح جامعذه  دارد.  بذین پیذدایش آسذیبسذ  های اجتمذاعی در و موارد آسذیب
افذراد و  «کرامذت انسذانی»عذدالتی از سذرکوِب  ی متقابلی وجذود دارد و ایذن بی عدالتی رابطه بی

حقوِق مسلم آنان ناشی می شذود . بذا مراجعذه و تفحذ  در احادیذث و روایذات گهربذار ائمذه 
کنذی معضذل بذرای کذاهش و ریشذهآیذد کذه معصومین )ع(، این درک و راهبذرد بذه دسذت مذی

عذدالتی در نهادهذای فرهنگذذی،  های اجتمذاعی، برخذورد و مبذذارزه بذا انذواع و اقسذذام بی آسذیب
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اجتماع اولین گذام و اساسذی تذرین راهکذار اسذت. از نظرگذاه 

ه انگاشذتن کرامذت ها و نادید عدالتی و عدم رعایت حقوق انسان روایات وارده در این مسئله، بی
ی اجتمذاعی و در برخذی مذوارد در سذطح  انسانی افراد در سذطح اجتمذاع و نهادهذای گسذترده

دیدگان را به سمت و سوی انحراف و شکسذتن هنجارهذا و  تر مثل خانواده، ستم نهادهای کوچک
 دهد. این مقاله بر آن است، ضمن طذرح و تبیذین های اجتماعی سوق می به تبع آن، ایجاد آسیب

های اجتمذاعی، بذه ذکذر احادیذث و  رابطه تعاملی میان فقدان عدالت و ایجاد و گسترش آسذیب
روایاتی از ائمه هدی )ع(  بفردازد که راهکار کاهش این معضل بزرگ اجتماعی را ارائه داده اند و 

 های اجتماعی و شیوه برخذورد بذا اند. گرچه در باب علل آسیب به روشنگری در این باره پرداخته
ای بنیادین و راهبذردی در مواجهذه بذا  آن مقاالتی نگاشته شده است، اما موضوع این مقاله، شیوه

شناسذان علذوم اجتمذاعی قذرار  روی فعذاالن اجتمذاعی و جامعه های شوم جامعه، فذرا این پدیده
برداری و تذدوین مطالذب انجذام  ای و به روش فیش دهد. نگارش این مقاله به سبک کتابخانه می

 ه است. گرفت
های اجتماعی، ائمه معصذومین )ع(، حقذوق شذهروندی، کرامذت  عدالت، آسیب کلیدواژگان:

 انسان
 

                                                                                                               

 سی ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آیت الله حائری میبد، کارشنا . 1
 Rahimi@haeri.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور واحد مشهد . 2
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اجتماعی»بررسیتأثیر در«عدمتخصصوناکارآمدینهادهایمسئول 
«هایاجتماعیآسیب»ایجادوگسترش

شناسی()بامطالعهآوردهایدینیوجامعه

 2دهحمیدهرحیمیبی،7مهدیهبرزگری
 

هذا و انحرافذات آسذیب»در جوامع کنونی، عمده آشفتگِی اجتماعی، مسذئله رشذد و گسذترِش 
کنی ایذن معضذل بذزرگ، شذناخِت علذل و عوامذل است. برای کاهش و بعضًا ریشه« اجتماعی

شناسذی و ای که در سذببهای سطحی و جانبدارانهپدیداری آن الزم و ضروری است. از بررسی
شناسان اجتمذاعی صذورت شناسان و رواناجتماعی از سوی برخی جامعههای علل بروز آسیب
یافتذه از پیونذدها و گونه برداشت می شود که صرفًا افراِد هنجارشذکن و انحذرافگرفته است، این

ها و انحرافات اجتماعی هستند و در نهایت، جامعذه آنذان را هنجارهای اجتماعی، مسئول آسیب
کند. در این میان، تأثیر و سهِم عملکذرِد  وضعیت موجود دعوت می به تغییر نگرش و سازگاری با

هذای اجتمذاعی، نادیذده نابخردانه و غیرمتخصصانه نهادهای اجتماعِی مسئول در قبذال آسذیب
شناسذانه، حلقذه کلیذدی های دینذی و جامعذهتر و با تفح شود. اما با بررسی دقیقانگاشته می

وابسذته  «ارآمدی و عذدم تخصذ  نهادهذای اجتمذاعیناک» ی معضالت اجتماعی، بهمفقوده
ساالرانه و پوپولیستی،  ناکارآمدی و ضعف مذدیریتی خذویش را های غوغااست که البته به شیوه

های اجتماعی بذه اند. در واقِع امر، ریشه اصلی بروز و گسترِش معضالت و آسیبمخفی ساخته
اجتماعی )اقتصادی، سیاسذی، فرهنگذی، تدبیری و عملکرِد غیرمتخصصانه نهادهای مسئول بی

گردد و متأسفانه در جامعه ایران، تخص  و کارآمدی نهادهای اجتماعی مذرتب  انتظامی( برمی
گونه که باید، مورد توجه نیست. در این مقاله سعی بر آن است با تکیذه با انحرافات اجتماعی، آن

شناسانه مرتب ، مسئله عذدم تخصذ  بر مضامین دینی )منابع روایی و حدیثی( و نظرات جامعه
های اجتماعی و پیامدهای آن مورد بررسی نهادهای اجتماعِی مسئول در ایجاد و گسترِش آسیب

برداری و تدوین مطالب انجذام ای و به روش فیشقرار گیرد.  نگارش این مقاله به سبک کتابخانه
 گرفته است.

آمدی، نهادهای اجتمذاعی، روایذات های اجتماعی، عدم تخص ، ناکارآسیب کلیدواژگان:
 شناسیمعصومین، نظریات جامعه

                                                                                                               

 کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آیت الله حائری میبد . 1
 Rahimibide@yahoo.com، دانشگاه پیام نور واحد مشهددانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی . 2
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وی/ایدزدرایرانآیبررسیتغییراتترکیبجمعیتیمبتالیاناچ

 2،مرضیهمحمدی7راداحمدرفیعیعلی
 
مقدمه

وی/ایدز در ایران بذوده آیدر سالیان اخیر آمارها بیانگر افزایش نگران کننده تعداد مبتالیان اچ
تواند روند تحذوالت را نشذان داده و ابذزار مناسذبی ر این میان بررسی ترکیب مبتالیان میاست. د

برای سیاستگزاری مرتب  باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مهمترین تغییرات ترکیب جمعیتذی 
 وی/ایدز در ایران نوشته شده است.آیمبتالیان اچ

روش
ی اسناد و مدارک بذوده اسذت. مبتنذی بذر روش مورد استفاده به صورت تحلیل ثانوی و بررس

روش مورد اسذتفاده بذه مذرور تحقیقذات انجذام شذده و پایگاههذای داده مرتب )سذایت وزارت 
بهداشت ایران، سایت دفتر ایدز سازمان ملل متحد( پرداخته شده است.روش تجزیذه و تحلیذل 

مرکذزی و پراکنذدگی( و ها استفاده از آمار توصیفی) جداول، نمودارها، شاخ  های گرایش داده
 های زمانی( بوده است.های جنبی تحلیل اطالعات)مقایسه الگوها، دورهروش
هایافته

وی/ایذدز آیهای به دست آمده مهمترین تغییرات ترکیب جمعیتی مبتالیذان اچبر اساس یافته
ن در ایران بیانگر  حرکت در مسیرهای جوانانه شدن، جنسذی شذدن و زنانذه شذدن اسذت. در ایذ

سالگی قذرار دارنذد. ضذمن اینکذه 31تا11درصد مبتالیان در سنین 13ارتباط باید گفت بیش از 
درصذد  3/11سهم مبتالیان از راه آمیزش جنسی در سالهای اخیر دچار تغییر اساسذی شذده و از  

انذد درصد مبتالیان را تشذکیل داده16رسیده است. زنان نیز تا کنون  1316درصد در سال 41به 
 درصد بوده است. 30م آنها در میان مبتالیان سال اخیر ولی سه
گیرینتیجه

شذدن و زنانذه شذدن بذا ی جوانانه شدن، جنسذیگانهاز آنجایی که هر کدام از مسیرهای سه 
هذای الزم بذه جامعذه و پیوندی دارند لیا الزم اسذت آگذاهیمشکالت عمیق دیگری امکان هم

 بروز و تشدید وضعیت، شناسایی و تعدیل شوند. هایگروههای در خطر داده شود و زمینه
                                                                                                               

  a.ahmad.r.rad@gmail.com شناسی فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکتری جامعه.  1
 دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی  .  2
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 شدن ، زنانه شدن.وی/ایدز، جوانانه شدن، جنسیآیترکیب جمعیتی، اچ واژگان کلیدی:

بینیم:نگاهیبهمتنوتصاویرچهارچهمامیبیند،آنچهقهرمانمیآن
هایاجتماعیکتابتصویریایرانیوخارجیدربازنماییآسیب

 1عادلهخلیفی
مقدمه

دانذد. از نگذاه ایذن ی مفهومی کانون استعاره را در مفهوم و نه در کلمات میی استعارهنظریه
توانذد نقذش بسذیار مهمذی در نظریه، استعاره فرآیندی فعال در نظام شناختی انسان اسذت و مذی

ها داشته باشذد و در حقیقذت مذدلی بذرای اندیشذیدن و حتذی یذک مذدل شناخت و درک پدیده
ریزی شود. بذا ایذن نظریذه، اسذتعاره ی در ذهن ایجاد کند که رفتارهای ما براساسش برنامهفرهنگ

تذر شذدن دیگر ابزاری زینتی در زبان نیست و در زندگی روزمره ما جاری است و باعذث روشذن
ها و مجازهای متنذی های تصویری کودکان گاهی استعارهشود. در کتابهای ما میبیشتر اندیشه
خاطر کارکرد دوگانذه واژه و تصذاویر های تصویری بهروند. همچنین کتابه کار میو تصویری ب

توانذد کذودک را  این توانایی را دارند از زوایای متعددی به یک مسئله نگاه کنند. متن و تصویر می
در یک متن اجتماعی قرار دهد. مذا در ارتبذاط بذا جهذان و در تعامذل بذا دیگذران قذرار داریذم و 

 روند. شمار می راب  بسیار مهمی در انتقال فرهنگ و ایدئولوژی به  تصویریهای  کتاب
روش

 نذوع از محتذوا تحلیذل کاوي داده روش آید.شمار ميهاي کیفي بهاین پروهش جزو پروهش
بذرد.  است و تلفیقی از تحلیل قیاسي و استقرایی را به کذار می توصیفی تفسیری رویکرد با قیاسی

شود. هدف این پروهش بررسی کارکردهذای  اب، متن و تصویر، تحلیل میدر این بررسی کل کت
در بازنمذایی « کذاله حصذیری»و « دایذره»استعاره در متن و تصاویر دو کتاب تصذویری ایرانذی 

تذوجهی والذدین بذه کودکذان در خذانواده، هایی مانند آزار جسمی و جنسذی، طذالق، بذیآسیب
هذا در ایذن دو کتذاب بذا ودکان و مقایسه این بازنمذاییکودکان خیابان و جنگ و پیامدهایش بر ک

                                                                                                               

   adeleh.khalifi@gmail.com   . کارشناسی ارشد ادبیات کودک، دانشگاه شیراز1
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در چهار خوانش در کتذاب « دیگری»و بررسی « گشت و گیار لی لی»کتاب تصویری خارجی 
 است. « حاال نه برنارد!»تصویری خارجی 

هایافته
هذای متنذی در کتذاب دهد که برداشت غل  از اسذتعارههای کلی این پروهش نشان مییافته

های متنی در ایذن کتذاب، بذه کلیذت کتذاب های تصویری با استعارهو همانندی استعاره« دایره»
صدا بذرای کذودک و زاویذه دیذد، بذرای بزرگسذال « دایره»تصویری آسیب رسانده. در متن کتاب 

ی هوشمندانه و انتخاب درستی است. نکته« کاله حصیری»است. شخصیت مترسک در کتاب 
توانذد شذاهد ماجراهذای تری دارد و مترسک میرنگخشونت کم آسیب وارده به مترسک، درد و

توانذد بذا آن ارتبذاط خذوبی ای که مخاطب کودک میمزرعه باشد و پایی هم بر فرار ندارد. راوی
همذراه بذا « دیگذری»حضذور « گشت وگیار لیلذی»بگیرد و دید بزرگساالنه هم ندارد. در کتاب 

های دید چندگانه در کتاب تصذویری ایجذاد کذرده ویهقهرمان و کارکرد درست متن و تصاویر، زا
انذد کذه متوجذه  توجه ، والدین اینقدر به حضور کودک خذود بی«حاال نه برنارد!»است. در کتاب 

 شوند، حتی اگر غولی به جای او به خانه بیاید.  های او نمی تفاوت
گیرینتیجه

های واردآمده بذر کودکذان ز آسیبا« دایره»دهد برداشت متن کتاب ها نشان میتحلیل یافته 
هذا در کردن دردها بوده، اما زشتی و خشونت ایذن آسذیب رنگبا بیان استعاری، تالشی برای کم

متن چندین برابر شده و انتخاب نادرست بخشی از متن برای تصذویرگری، زشذتی را در تصذاویر 
های جنذگ دانه آسیببا نگاهی استعاری و هوشمن« کاله حصیری»هم افزون کرده است.کتاب 

را در مزرعه با باقی گیاشتن نخلی که هر سال « امید»گیرد اما دهد و آن را نادیده نمیرا نشان می
ی کودک در سفر بذا تذرس ، تجربه«گشت و گیار لی لی»دارد. در کتاب دهد، نگه میخرما می

 بزرگسذال نشذان ی کذودک و هذم بذه خواننذده کتاب هم». دایره»شود برعکا کتاب همراه نمی
 بینذد. بذینتواند جای ترسناکی باشد اما این ترس را قهرمان داسذتان نمذیدهد که خیابان میمی

نذاامنی روانذی « حاال نه برنارد!»در کتاب . بینیم تفاوت وجود داردبیند و ما میچه قهرمان میآن 
 کند.ترسناکی را درون کودک خلق می« دیگرِی »درون خانه، 
 استعاره، دیگری، کتاب تصویری، کودک، اجتماع :کلید واژگان
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ازترومایفیزیکیتاترومایفرهنگی:
تصادفات-اجتماعی هایبررسیابعادپنهانآسیب رانندگیدرایران فرهنگی 

2سمانهفروغی،7یاسرفروغی
مقدمه

ه بذیش ای برخوردار است. هرسذال کننده حوادث ترافیکی در ایران از وضعیت بسیاری نگران 
ای  هزار کشته و ده برابر ایذن تعذداد مصذدوم و میلیاردهذا تومذان خسذارت حذوادث جذاده 16از 

شذود. اکثذر ی ایران تحمیذل مذیای است که بر جامعهها و تلفات فیزیکینشانگر وسعت هزینه
چذه کنند. امذا آنگرایانه و آماری دنبال میتحقیقات این حوادث را از منظر علل و با نگاهی عینیت

ایسذت کذه گریبذان گیذر های اجتماعی و فرهنگذیدر این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، جنبه
ها تا جایی است که بسیاری از افذراد قربذانی را  شود. شعاع این پیامدها و آسیبدیدگان میحادثه

 کاهد.پییر و ناتوان فرو میتا حد قشر آسیب
روش
ای اسذت کذه مصذدومین حذوادث ماعی و فرهنگذیهدف این مقاله بررسی پیامدهایی اجت 

با مصدومان ناشی از این حذوادث، « مصاحبه»و « کیفی»شوند و با روشی ترافیکی دچار آن می
 ها را روشن سازد. تالش دارد ابعاد پنهان این آسیب

گیریونتیجههایافته
جامعذه را در هاست که از سطح خرد تا کذالن نتایج حاصل نمایانگر طیف وسیعی از آسیب

تذرین ایذن  که همان قربانیان و مصدومین حوادث هستند مهم« فرد»گیرد. در سطح خرد یا  برمی
هذای پیامدها شامل: سبک زندگِی اجباری، افزایش احسذاس آنذومی، افذزایش فشذار و اسذترس

های مالی و هویتی، کاهش  روانی، تضییع حقوق فردی، تزلزل موقعیت شغلی و تحصیلی، زیان
این پیامدها شامل: فشذارهای « خانواده»شود. در سطح میانی یا یه اجتماعی و نظایر آن میسرما

ِی اقتصادی، جانی و روانی به اعضای خذانواده، بحذران سرپرسذتی، تزلذزل سذاختار، چندجانبه
شذود و در اقتصذادی خذانواده و نظذایر آن مذی -ناامنی روانی و اقتصادی، تنزل پایگاه اجتمذاعی

پیامدهایی چون خسارات سنگین اقتصادی به دولت، تشدید « ساختار اجتماعی»یا سطح کالن 
هذا و گریزی اجتماعی، کاهش متوس  سن امید به زندگی، هدر رفتن مهارتشکنی و قانونقانون

های کنترل و نظارت پلیسی، کاهش قشر مولد و افزایش قشر نذاتوان را ها، افزایش هزینهتخص 
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هذای فیزیکذی، اجتمذاعی و فرهنگذی دالیذل داین طیف گسذترده از آسذیبباوجو .گیرد در برمی
گیری یک روایت فرهنگی یا به تعبیر جفری الکسذاندر یذک مختلفی وجود دارد که مانع از شکل

دهذد کذه زمذانی رخ مذی« ترومذای فرهنگذی»شود. ها میدربارۀ این آسیب« ترومای فرهنگی»
هذا مذدتی در معذرض ، بذه دلیذل اینکذه آنانذدیاعضاء جامعه دارای نوعی حا )ضایعۀ( جمع

های محو ناپییری بر روی آگاهی گروهی آنذان گذیارده و هویذت اند که نشانهرویداد مهیبی بوده
پراکندگی وقوع تصادفات و عذدم تمرکذز « صورت مسلم و قطعی تغییر داده است. آینده آنان را به

ی معنای احساس آسیب جمعی یذا ترومذای گیرترین موانع شکلدر یک نقطه و مکان، از اصلی
آنکذه عمذق  گیذرد بیای در سکوت قربذانی مذیفرهنگی در جامعه است و کماکان حوادث جاده

 ها روایت شود.  ها درک و یا داستان دردناکی برای آنآن آسیب
هذذای اجتمذذاعی، تصذذادفات راننذذدگی، مصذذدومین حذذوادث ترافیکذذی، آسذذیب :کلیددد واژگددان

 ترومای فرهنگی پییر، قشرآسیب

مطالعهحمایتکیفریازحقبرسالمتداروییدرقوانینجزاییایران؛
1910موردیقانونتعزیراتحکومتیدراموربهداشتیودرمانی

7ریحانهاشرف
 

انذد.  گیذري هاي اجتماعي پدیده هذایي واقعذي، متغیذر، قانونمنذد و قابذل کنتذرل و پذیش آسیب
ي شذناخت علمذي آنهذا را در هذر جامعذه اي بذراي پاسذخ بذه هاي اجتمذاع پییري آسیب کنترل

پرسشهاي نظري و عملي و کاربردي از ایده ها و یافته هاي علمذي تولیذد شذده در برنامذه ریذزي 
هاي کوتاه و بلند مدت براي مقابله صحیح با آسیبهاي اجتماعي، درمان یا پیشگیري از گسذترش 

های  ای روش د. سیاست های اجتماعی هر جامعهو پیدایش آنها را ضروري و پر اهمیت مي ساز
مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کند.شیوه ی برخورد با این مسائل هم 
چنان که پیشتر گفته شد،ارتباط مستقیمی با این سیاست ها دارد.این سیاست ها را هم نهادهذایی 

                                                                                      که در تمامی جوامع وجود دارد تعیین می کند.   
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حمایت کیفری از حق بر سالمت دارویی از مهمترین قلروهای حقوق اقتصذادی،اجتماعی 
و فرهنگی است.با تالش هاي جامعه بین المللي براي حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامذل 

تحقق حقوق بشر مورد شناسایي قذرار گرفتذه انذد. حذق برخذورداري از بذاالترین تاثیرگیاري در 
استانداردهاي قابل حصول سالمتي یا حق بر سالمتي یکي از حق هاي بشري است که در اسناد 
حقوق بشري بر اهمیت آن تاکید شده است. سالمت فردي، به عنوان یکذي از مهمتذرین مولفذه 

شود. از این روي حق بر سالمتي به عنوان یکذي از حقذوق  هاي کرامت هر انساني محسوب مي
بنیادین بشري در نظام بین المللي حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حوزه هذاي مربذوط 
به سالمتي متنوع بوده و داراي ابعاد گوناگوني است.یکی از مهمترین حوزه هایی که تاثیر زیذادی 

ها با ان گذره خذورده اسذت و قانونگذیار  درمان انسانبر حق سالمت دارد،امور دارویی است که 
بتوانذد ایذن ذ  حمایذت کیفذریذ  ایرانی سعی کرده است به وسیله مهمترین ضمانت اجرای خود

حق را تضمین نماید.این مقاله در جستجوی ان است که این حمایت کیفذری و ابعذاد و چذالش 
 اسذتفاده تحقیذق روشرسی قرار دهد.را مورد بر 1361های ان در قانون تعزیرات حکومتی سال 

 بذر مبتني اطالعات و ها داده گردآوري ابزار و است تحلیلي ذ توصیفي نوع از تحقیق این در شده
                                                                                                        باشد. مي اي کتابخانه روش

 کیفری حمایت-دارویی و بهداشتی حکومتی تعزیرات قانون-سالمت بر حق ن:کلید واژگا

پیشبینیتعهدسازمانیبراساسهوشمعنویوکمالگراییدرسربازان
مرکزتکاورنزاجا

 2،دکترهائیدهصابری7صابربختیاری
 
مقدمه

یذی هدف از پروهش حاضر، پیش بینی تعهد سازمانی براساس هذوش معنذوی و کمذال گرا
 سربازان مرکز تکاور نزاجا است.  در 
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روش
مشذغول بذه خذدمت   1336جامعه آماری شامل کلیذه سذربازان مرکذز تکذاور نزاجذا در سذال  

باشند، را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این پروهش به صورت داوطلبانه و در دسذترس  می
نه،پرسشنامه های تعهذد سذازمانی مذایر و نفر انتخاب گردید. افراد نمو 157 می باشد که تعداد آنها 

 و  پرسشنامه کمال گرایی هیل را تکمیل کردند.  ( SISRI )آلن، هوش معنوی کینگ 
هایافته

رای بررسی جامعه آماری متغیرهاي مورد مطالعذه بذا اسذتفاده از جذدول فراوانذي و نمذودار ب
حذت وینذدوز، بانذك اطالعذات ت spss-11توصیف شد، کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار 

هذا، رسذم  مورد نیاز تشکیل و سفا داده ها مورد پردازش قرار گرفت. از جداول توزیذع فراوانذي
نمودارها، در به تصویر کشیدن اطالعات از آزمون هذای  آمذاری ماننذد همبسذتگی و رگرسذیون 

با تعهذد سذازمانی   استفاده شده استنتاج نشان داد که بین مولفه های هوش معنوی و کمال گرایی
 رابطه معناداری وجود ندارد.

گیرینتیجه
پیش بین نمی توانند تعهد سازمانی سربازان مورد پروهش را پیش بینذی  تایج نشان داد متغیر ن

تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معنذاداری نشذان داد. لذیا بذه  کنند.  تنها تالش برای عالی بودن با 
 مورد پروهش حاضر را پیش بینی کند.  واند تعهد سازمانی نمونه عنوان متغیر پیش بین می ت

 کمال گرایی. ، هوش معنوی ،تعهد سازمانی کلید واژگان:

برساختاجتماعیجرایممحیطزیستی

7پازوکینژادزهرا


مقدمه
جرایم محی  زیستی جرایمی هستند که ارتکاب آن توس  افراد حقیقذی یذا حقذوقی موجذب 

مت جبران ناپییر در بلند مدت نسبت به انسان، آب  وهذوا، زیسذت گیذاهی و بروز آسیب و صد
جانوری می شود. این نوع جرایم نق  کننده مصذالح عمذومی بذوده و امنیذت و سذالمت یذک 
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ها و تذاثیرات  جامعه را نیز به خطر می اندازند. علی رغم افزایش شفافیت علمی در باره  میزان، علت
ه تغییر آب وهوا  و نیز اجماع علمی آشکار در باره این موضوعات، انکار مسائل محی  زیستی از جمل

های مقابله بذا تغییذر آب و هذوا  )حامیذان  یا شکاکیتی است که توس  گروهی از مخالفان سیاست
کنند یا آن را  شود که اصل تغییر آب و هوای انسان ساخت را رد می جرایم میح  زیستی( ترویج می

یافته و به ویره اتاق فکر وابسته بذه آن در انکذار  کار سازمان دهند. جنبش محافظه یتردید آمیز جلوه م
واقعیت و اهمیت گرمایش جهانی انسان ساخت نقشی مهم دارد. آنها به خوبي از این مساله آگاهند 
که درصورت اعتماد شهروندان به منابع معتبر علمي، اطالعات الزم دربارۀ مسائل محی  زیستی و 

های مسئوالنۀ محی  زیستی را خواهند پییرفت و بسیاري از منذافع  اقتصذادي و سیاسذي آنهذا رفتار
تهدید خواهد شد و جایگاه شان را در عرصه ملي یا بین المللي از دست خواهند داد. به منظور مقابله 

ت زیستي   است. این راهبرد شواهد علمی مشکال با این مشکل، راهبرد کلیدی آنها شکاکیت محی 
کشد و از این رو، ضرورت وضع مقررات و قوانین محی  زیسذتی را  زیست محیطی را به چالش می

کنند کذه شذواهد  دهد. مساله مهم برای آنها ،تداوم ابهام آفرینی است و همواره اصرار مي کاهش می
برای اقدامات نظارت جدی کافی نیست. چنین کاری در راستای سرپوش گیاشتن بر جرایمی است 

 . شوند آنها در بهره برداری از منابع طبیعی مرتکب می که
روش

( نقذش تولیدکننذدگان مخذاطره، 1111بر اساس رویکرد ارزیابی اجتماعی مخاطره پالمند )
محققان مخاطره، داوران مخذاطره و مخبذران مخذاطره را در ابهذام آفرینذی و شذکاکیت بررسذی 

هذاي  شذود. روش نادی محسذوب میشود. پروهش حاضر نظري است و جزء مطالعات اسذ مي
هاي  شوند. روش هاي تحقیق، به ویره تحقیق موردي محسوب مي ترین ابزار اسنادي یکي از مهم

آیذد زیذرا مشذکل  مزاحم و غیر واکنشذي بذه شذمار مي هاي غیر ها یا سنجه اسنادي در زمره روش
وجذه داشذت کذه آوري اطالعات وجود ندارد و اطالعذات از قبذل موجذود هسذتند. بایذد ت جمع

شذود. همذانطور کذه  اصالت یك تحقیق اسنادي به منابع حائز اهمیتي است که از آن استفاده مي
گیري معتبذر آن بسذتگي دارد.  هاي درست و نمونذه اصالت و درستي یك تحقیق میداني به روش

ادي توانذد از اسذن هایش مي این، هر محقق براي ارتقاي سطح شناخت و اثبات یا رد فرضذیه بنابر
تواند از اسناد وسیع و  وسیع و گوناگون استفاده کند. محقق برای ارتقا سطح شناخت و فضایا می

ای و حتذی  ها به صورت پرسشنامه گوناگون استفاده کند. گرچه شاید بتوان گفت جمع آوری داده
، های زمانی، گستردگی ابعاد موضذوع میدانی و موردی امکان پییر است، اما به دلیل محدودیت

تامین منابع مالی و لزوم وجود یک تیم تحقیقاتی بین المللی پروهشی آشنا و مسل  به موضذوع، 
هذا بذا اسذتفاده از روش کتابخانذه ای و بهذره گیذری از  تحقیق حاضر عمدتًا بر جمذع آوری داده

 ها و مقاالت تایید شده اصوال خارجی اتکاء دارد.  کتاب
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گیریهاونتیجهیافته
العمل  سیاست و رسانه ها است/ این امر بر نحوه عکایستی تعامل بین علم، جرایم محی  ز

واحدهای اجتماعی نسبت به توزیع اطالعات و نیذز اقذدام تذاثیر مذی گذیارد. صذاحبان قذدرت 
توانند از دانش در جهت منافع خود و منحرف ساختن اذهان عمومی از جرایم محی  زیستی  مي

رهاي تحت اختیار و دانذش محذور آنهذا، ایجذاد شذکاکیت دربذاره بهره برداري کنند. یکي از ابزا
توانند با استفاده از دانذش مذانع از ورود اطالعذات  کننده جامعه است. شکاکان می مسائل تهدید

خاص به اذهان عمومی شوند با این کار نظام معنذایی منسذجم، وضذعیت عذاطفی و اثربخشذی 
ان را از جرایم مرتکب شده منحرف کننذد. در ایذن مطلوب خود  را در بین مردم حفظ کنند و اذه

شناسی و برساخت گرایی اجتماعی یک مخذاطره محذی  زیسذتی یعنذی  مقاله، از دیدگاه جامعه
تغییر جهانی آب و هوا در بین چهار گروه اصلی آن یعنی مرتکب شوندگان جرایم محی  زیسذتی 

تگی نزدیکی به علم و شواهد علمذی محققان مخاطره، داوران مخاطره و مخبران مخاطره که وابس
زیسذتي دارنذد،  سازی یا طرح ادعاهای علمی خود برای ترویج شذکاکیت محی  برای مخدوش

ارزیابی شد. اقدام مرتکب شوندگان جرایم محذی  زیسذتی مبنذی بذر تاسذیا مراکذز تحقیقذاتی 
تفذاوت  و نحذوه بيکننده دانش متناقه اسناد معتبر وقوع پیامدهاي منفي تغییر آب و هذوا،  تولید

ادعاي محذی   کشدن مردم نسبت به مساله مشخ  شد و در پایان مقاله نحوه تدوین و طرح ی
 زیستي حقیقي و افشاسازي برعلیه مرتکب شوندگان جرایم محی  زیستی بیان شد.

 برساخت اجتماعی، علم، جرایم محی  زیستی کلیدواژگان:

علماندورهابتدائیوفرسودگيشغلي،سالمتعمومیورضایتشغليم
متوسطهدورهاولشهرستاننیمروز:یکمدلپیشبین

9،سعیدشهرکیکمک2،راحلهشهرکیکمک7حسنیهشهریاری
مقدمه

ترین مسائل شغلي که معمذوال بذه شذکل واکذنش در برابذر فشذارهاي  یکي از عمده  امروزه 
، پدیده فرسودگي شغلي اسذت شغلي و سازماني در میان کارکنان خدمات انساني دیده مي شود

                                                                                                               

 دکتر روانشناس، دانشگاه زابل  .  1
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که مي تواند سالمت روان و رضایت شغلي کارکنان شاغل را نیز تحت تاثیر قرار دهذد، کارکنذان 
ادارات آموزش و پرورش به خصوص معلمان که رسالت پرورش انسان هاي الیق، متخص  و 

ي دهنذد. متعهد براي جامعه را به دوش مي کشند، بخش بزرگي از کارکنان دولذت را تشذکیل مذ
بدیهي است اجراي چنین رسالتي بدون برخورداري معلمین از رضذایت شذغلي الزم، سذالمت 

 پییر نیست.  ناپییر امکان عمومي و روحیه خستگي
روش

بنابراین پروهش حاضر با هدف بررسي رابطه فرسودگي شغلي و سذالمت روان بذا رضذایت 
همبستگي است ذ  توصیفي قیق از نوعشغلي معلمان شهرستان نیمروز انجام شده است. این تح

که داده هاي به دست آمده از سذه پرسشذنامه فرسذودگي شذغلي پیذنا و ارونسذون، پرسشذنامه 
نفذري از  157را بذر روي یذک نمونذه ي  jdlو پرسشنامه رضایت شذغلي  GHQ سالمت رواني 

تحلیذل  هذاي همبسذتگي پیرسذون، رگرسذیون، معلمان شهرستان نیمروز، بذا اسذتفاده از آزمذون
 تحلیل کرده است.  spss ver20مستقل توس  نرم افزار  tکواریانا و آزمون 

گیریهاونتیجهیافته
نتایج تحقیق نشان داد که بین فرسودگي شغلي و سالمت روان با رضذایت شذغلي معلمذان رابطذه 

را  درصد تغییرات سالمت عمومي 11فرسودگي شغلي و رضایت شغلي حدود معناداري وجود دارد، 
درصد  33، و بین میزان فرسودگي شغلي  با توجه به سابقه کار تفات معنادار درسطح پیش بیني مي کنند

 .. همچنین، بین میزان فرسودگي شغلي معلمان زن و مرد تفاوت معناداري وجود نداردوجود دارد
 سالمت عمومی ،رضایت شغلي ،فرسودگي شغلي واژگان کلیدی:

اسالميایرانیدرجمهوریاجتماعحلمسائلینقدسازوکارها

2فرهادرستگارنسب،7رضامحبوبي
مقدمه

اي از وقذایع  جامعه ایران در بعد از انقالب اسالمي دچار تغییرات بنیادیني از طریق مجموعه
تاریخي و جریانهاي توسعه شده است. این حجم از تغییرات شرای  و ساختارهاي جامعذه ایذران 

                                                                                                               

 ر اجتماعي کشوردکتري رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي _معاون آسیب هاي اجتماعي سازمان امو.  1
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داده و وضذع جامعذه و مذردم را در سذطوح کذالن اقتصذادي، اجتمذاعي  را تا حد زیذادي تغییذر
ها و شخصیت افراد جامعه( متحول ساخته است. پیامذد  وفرهنگي و نیز در سذذطح فردي)انگاره

اي  این تحوالت ظهور و گسترش مسائل و آسیب هاي اجتماعي است. ازآنجائي که هیچ جامعه
اهمیت است نه بذروز مسذائل اجتمذاعي بلکذه نحذوه فارا از مسائل اجتماعي نیست آنچه حائز 

مواجه و حل مسائل اجتماعي است. سازوکارهاي حل مسائل اجتماعي به گونه ای اسذت کذه از 
یک طرف حل یک مسأله بذدون توجذه بذه سذایر مسذائل امکانفذییر نیسذت و از طذرف دیگذر، 

گی درک مسأله، از طذرح دهد. اساسا چگونچگونگی درک مسأله نحوه مواجهه با آن را تغییر می
هر پدیده به مثابه یک مسئله اجتماعی متفذاوت اسذت و ایذن نکتذه بحذث جدیذدی را در حذوزه 

 کند کذه از آن بذه قذدرت برسذاخت و حذل مسذأله اجتمذاعی تعبیذر مسائل اجتماعی مطرح می
 شود. می

گیریهاونتیجهیافته
هاي اساسي است. اولین تنذاقه  ناقهبه نظر فرایند هاي حل مسائل اجتماعي در ایران دچار ت

مرتب  با نقطه شروع یا پیش نیاز هذاي حذل مسذئله اسذت. آشذفتگي دوم تنذاقه هذاي مذرتب  بذا 
برساخت مسئله اجتماعي و وفاق همگاني است و نهایتا تناقه سوم در سذازوکارهاي حذل مسذئله 

گذیار، مجذري و  سذتهذاي سیا مرتب  با صنعت مسائل اجتماعي در ایران و نسذبت آن بذا دسذتگاه
علمي است. این مقاله تناقه هاي مورد نظر را با بهره گیري از دیذدگاه برسذاخت گرایانذه  طذرح و 

 )هرچند ناکارآمد( بر حل مسائل اجتماعي در ایران است.        درصدد نشان دادن سازوکارهاي غالب
 اجتماعيسیاست اجتماعي،برساخت،آسیب هاي اجتماعي،صنعت مسائل  :واژگان کلیدي

دینگریزیهیستریک،دینگزینیهیستریک
)بررسیجامعهشناختیرشدگرایشهاوجنبشهایدینیوشبهدینیاخیر(

 7عمادالدینباقی
 

این مقاله در سه فاز شناخت مسئله، توصیف، تعلیذل و تبیذین بذه آن مذی پذردازد. روش مطالعذه 

                                                                                                               

 ebaghi@gmail.com. نویسنده و پروهشگر اجتماعی  1



 111    سایرعناوین

 
 

هذا  بندی گرایش هذا و نحذوه مواجهذه بذا آن میدانی و کتابخانه ای است. مقاله به توصیف و طبقه
 گرایش عمده مواجه است: 3پردازد و بیان می دارد که نظام رسمی با  می

مسذیحیان آزاد، . 3گرایش های عرفانی و همچنین عرفان هذای نوظهذور. 2فرق اسالمی، . 1
 قشذذریگری مذذیهبی یذذا اسذذالمی، .1کمونیسذذم،  .1بودیسذذم،  . 6بهاییذذت ،  .5وهابیذذت،  . 4
 سکوالریسم .3 

درباره وضعیت هر یک از آنها بر اساس داده های رسمی گزارشی کوتاه ارائه شذده و برخذورد 
قضایی که شیوه غالب رویارویی با گرایش به این دین ها و شبه دین هذا بذوده بیذان شذده اسذت. 

ا گرایش همچنین توضیح داده می شود اگر همه این گرایش ها در بیرون از حاکمیت قرار دارند ام
هشتم)قشریگری میهبی یا اسالمی( در درون حکومت و در بیرون و حتی مقابل حکومذت، در 
درون گفتمان رسمی و بیرون از آن حضور داشته و از زمینه های میهبی و سذنتی جامعذه ارتذزاق 

 کرده و رشد سهل تری داشته است. 
یذان و فرقذه هذا نیسذت، و موضع نویسنده در این بحث، داوری و ارزیابی ماهوی دربذاره اد 

صرفا تمرکزی بر جنبه جامعه شناختی مسئله و علل و دالیل گرایش به انواع فرقذه هذا و مذیاهب 
 دارد.

است از اینرو به بیان شباهت هذا و تفذاوت هذای « خالء هنجاری و ارزشی»تئوری نویسنده 
ویسنده عبارتست از نظریه آنومی دورکیم و نظریه خالء هنجاری خویش می پردازد. تئوری دوم ن

وابستگی اعتبار و منزلت اضالع سه گانه مذیهب، روحانیذت و اخذالق بذه یکذدیگر در جامعذه 
 سنتی و جامعه در حال گیار.

تئوری سوم نیز متعلق به پارسونزدرباره تعادل خرده نظام ها است که ضمن نقد آن مورد بهذره 
 گیرد. برداری قرار می

هذای  در تبیین مسئله است و پدیذده جنذبش هذا و گذرایش گریزی هیستریک، تئوری پایه دین
 تحلیذل مذی نمایذد و نقطذه « دیذن گریذزی هیسذتریک»میهبی جدید در ایذران را ذیذل مفهذوم 

 گزینذذی  دیذذن»گریذذزی هیسذذتریک نیذذز مفهذذوم معتبذذر دیگذذری اسذذت تحذذت عنذذوان  مقابذذل دیذذن
 «.  هیستریک

های فکذری و مذیهبی پذیش گفتذه را  بینی وضعیت آینده می پردازد و جنبش در پایان به پیش
 داند.  مهم ترین چالش های پیش روی ایران آینده می
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هذای  جنبش ،های دینی جنبش ،گزینی هیستریک دین ،دین گریزی هیستریک کلید واژگان:
 آنومی ، خالء هنجاری، شبه دینی

تحلیلونقدنظامسنجشوضعیتاجتماعیدرایران

 7امیرملکی
  

زیابی وضعیت اجتماعی جامعه از جمله دغدغه های اصلی سیاستگیاران اجتماعی مطالعه و ار
است که نتایج آن معموال در قالب گزارش وضعیت اجتماعی نشان داده مذی شذود. سذازمانهای 
متعددی در کشور به ارائه گزارش در حوزه های مختلف اجتماعی می پردازند که بذه دلیذل عذدم 

اغلذب ایذن گذزارش هذا بذه صذورت « ضعیت  اجتمذاعینظام سنجش شاخ  های و» وجود
بخشی، مقطعی و  غیر جامع ارائه می گردند. به عنوان اولین قدم در برسذاخت چنذین نظذامی از 

اهمیذذت اساسذی و حیذذاتی دارد. هذذدف چنذذین   «چذارچوب مفهذذومی»شذاخ  هذذا ، تذذدوین 
مرور پیشنه چارچوبی هدایت و تصحیح فرایند انتخاب شاخ  های وضعیت اجتماعی است. 

نظری و سوابق تجربی موضوع حاکی از انست که گزارش های اجتماعی در دنیا معمذوال مبتنذی 
بر یکی از دو این دیدگاه تدوین شده اند: الف( رصد تغییرات اجتماعی؛ ب(سذنجش وضذعیت 
رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی. در رهیافذت اول تغییذرات سذاختاری جامعذه همچذون سذاختار 

قاتی اجتماعی و ساختار شذغلی و .. در طذول زمذان رصذد مذی شذود و تفاوتهذای جمعیتی، طب
ساختاری بین مناطق مختلف یک کشور مورد مقایسه قرار می گیرد. در رهیافذت دوم ، وضذعیت 
رفاه و کیفیت زندگی در جامعه مورد اندازه گیری قرار می گیرد و تغییذرات ان در زنذدگی فذردی و 

زیابی می شود . در این راستا وضعیت رفاه و مولفه های آن بر حسب کل جامعه در طول زمان ار
 مناطق و شهر های مختلف مقایسه می گردد.  

 گیاري اجتماعي،رفاه اجتماعي،کیفیت زندگي    سنجش وضعیت اجتماعي، سیاست کلید واژگان: 
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 شناساییراهبردهایموثربرایحلمعضلهدایتتحصیلی
بنیادبااستفادهازنظریهداده

 
9،منصوردهقانمنشادی2،کاظمبرزگربفرویی7خدیجهعابدینی

 
مقدمه

هذا بذه سذمت شذکوفایی در  های فردی و هدایت آن بینی منابع انسانی و توجه به تفاوت پیش
ریزی دقیذق توسذ   راستای تأمین نیروی انسانی از احتیاجات هر کشوری است و نیازمند برنامذه

پذردازد  د است در کشور ما  اولین سازمانی که در این امر به فعالیذت میهای متعه افراد و سازمان
و پرورش است هدف پروهش حاضر، شناسذایی راهبردهذای مذوثر بذرای حذل معضذل  آموزش

 هدایت تحصیلی با استفاده از روش داده بنیاد است.
روش

ی شرکت کنندگان در پروهش حاضر، صاحبنظران و متخصصان راهنمایی شغلی و تحصذیل
گیری نظری جهذت انجذام مصذاحبه عمیذق  صورت نمونه ها به نفر از میان آن 23بودند که تعداد 

ها  ها به اشباع نظری رسذیدند اعتبذار یافتذه ها تا آنجا ادامه یافت که داده انتخاب شدند و مصاحبه
 داده هذا، هاي تطبیق توس  اعضا و بررسی همکار بررسی شد. درتحلیذل در این مطالعه با روش

های تحلیلی اشتراوس و کوربین از نظریه داده بنیذاد مورداسذتفاده قذرار  ای و تکنیک روش مرحله
 گرفت. 
گیریهاونتیجهیافت

های باز ، محذوری و گزینشذی انجذام  ها بر اساس کدگیاری تحلیل داده تجزیه و
مقوله اصلی را به عنوان راهبردهای هذدایت تحصذیلی نشذان داد کذه ایذن  6شده و  

هذای  . آموزش مهارت2. فرایندی کردن هدایت تحصیلی، 1  :عبارت اند از ها قولهم
گذذیاری مربذذوط بذذه مشذذاغل، مبذذارزه بذذا  سذذازی )تغیذذر ارزش . فرهنگ3زنذذدگی، 

جای مذذدرک،  ی متوسذذطه، توجذذه بذذه مهذذارت بذذه های مرسذذوم در دوره بنذذدی رتبه
)تعامل بذین بذازار  ی مسئول . همکاری بین نهادها4ها(،  سازی توس  رسانه فرهنگ
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کار و نهادهای آموزشی، تعامل بین آموزش عذالی و آمذوزش عمذومی، تعامذل بذین 
محوری. نتذایج بذه دسذت آمذده  . پروهش6. آمایش سرزمین، 5مدرسه و خانواده(، 
 آمذوزان دوره متوسذطه را مذنعکا تحصذیلی بذرای انتخذاب رشذته دانش راهبردهای هذدایت

 کند. می
 ها، هدایت تحصیلی، تظریه داده بنیاد،راهبرد کلید واژگان:

 هایاجتماعیشناسیوآسیبذخائرنظریجامعه

 
7پورحمیدرضاجالئی

 
  ایران در معرض روندهای نوسازی و مدرن شدن قرار گرفتذه صد سال است که جامعه بیش از یک 

فقذر، های اجتمذاعی )مثذل  را هذم بذا توانذایی و هذم بذا تراکمذی از آسذیب  است. و این جامعذه
اسذت. همچنذین   نشینی، اعتیذاد، انحرافذات اجتمذاعی و جذرم و جنایذت( روبذرو کذرده حاشیه

اجتماعی در دانشذگاههای  شناسی و علوم  های جامعه  اکنون نزدیک هشتاد سال است که رشته هم
شذود. بذا  های اجتمذاعی انجذام شذده و می شود و کثیذری از مطالعذات آسذیب می  ایران تدریا

های اجتماعی در ایران یک نارضایتی از دسذتاوردهای مطالعذات  توجه به تراکم آسیبهمه با  این
ها وجذود دارد. هذدف مذن در ایذن مطالعذه  اجتماعی در مهار ایذن آسذیب شناسی و علوم جامعه

های  شناسذی و ربذ  آن بذا مجموعذه آسذیب بررسی نسبت دو حوزه وسیع ذخائر نظذری جامعه
ژه مطالعاتی بزرگی است. بلکه مذن هذدف محذدودی را دنبذال که پرو-اجتماعی در ایران نیست

دهذد و هذم مطالعذاتی دربذاره  شناسذی درس می کنم. هدف من )بعنوان کسی که هم جامعه می
کند( پاسخ به این سذوال محذدود اسذت کذه: چذرا در حذوزه عمذومی از  ایران می  مسائل جامعه

های اجتمذاعی نارضذایتی وجذود  بشناسی در رب  با مهذار آسذی دستاوردهای مطالعات جامعه
 دارد؟
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بررسیاثراتتغییراقلیمبرآسیبهایاجتماعی

7گیتیبهرامی
 
مقدمه

تغییر اقلیم جهانی که در کذره زمذین در حذال رخ دادن اسذت اکوسیسذتم، محذی  زیسذت، 
یی سالمت گونه ها، حیوانات و انسان ها را تحت تاثیر قرار داده و یکذی از بزرگتذرین چذالش هذا

است که انسان و طبیعت عصر حاضر با آن رو به روست. تغییر اقلیم به صذورت مسذتقیم و غیذر 
مستقیم بر انسان ها و شرای  زندگی آن ها تاثیرگیار است به طوری که  یکی از عوامذل مذوثر بذر 

 سالمتی فیزیکی، اجتماعی و روانی گروه ها و مسائل مربوط به محی  زندگی آنها می باشد. 
روش

تحلیلی انجذام شذده و بذه صذورت مذروری بذا اسذتناد بذه ذ  این مطالعه به صورت توصیفی
 های اطالعاتی موجود معتبر اطالعات الزم گردآوری شده است. پایگاه
یافته

بر اساس یافته ها می توان اظهار داشت، تغییر اقلیم بر ابعذاد مختلفذی از زنذدگی انسذان هذا 
ند مهاجرت، بیکذاری، اعتراضذات، بذی اعتمذادی، تذرس و تاثیرگیار است. مطالعات نشان داد

 اضطراب و بیماری های روانی می تواند از پیامد های تغییر اقلیم باشد.
گیرینتیجه

بر اساس نتایج می توان اذعان داشت که تغییرات محیطی و زیستی به صورت مستقیم و غیر 
امع تذاثیر گذیار اسذت. شناسذایی مستقیم بر سالمت اجتماعی، روانی و فیزیکی انسان ها و جو

گروه های آسیب پییر و ارزیابی ریسک های تغییر اقلیم برای سیاستگیاری جهذت کذاهش و یذا 
 کنترل اثرات آن امری ضروری به نظر می رسد.

 تغییر اقلیم، سالمت اجتماعی، آسیب اجتماعی، محی  زیست کلید واژگان:
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ظریهوپژوهشحلمسالهاجتماعیدرگروشرایطیبیشازن

7سعیدمعیدفر
 

این موضوع که آیا جامعه شناسی به عنوان یک حوزه علمی باید معطذوف بذه تاثیرگذیاری در 
جامعه هم باشد یا صرفا بایستی در حوزه اندیشه خالصه شود مبحذث جدیذدی نیسذت و میذان 

جامعذه  دانشمندان کالسیک این علم نیز در این زمینذه اخذتالف وجذود دارد. قطعذا زمذانی کذه
شناسان بخواهند فراتر از دانش صرف به آثار نظریه بذر جامعذه بیاندیشذند الزم اسذت بذه لذوازم 
دیگری مجهز باشند و ممارست نزدیکی با جامعه و حوزه عمومی داشته باشذند و شذرای  آن نیذز 

 .موجود باشد
ارد. اگرچذه این امر به ویره در مورد شاخه مساله اجتماعی اهمیتی تعیین کننده و مضذاعف د

داشتن نظریه و داده های پروهشی شرط الزم شناخت مسائل اجتمذاعی اسذت امذا اگذر شذرای  
دیگری در جامعه وجود نداشته باشد سخن گفتن دربذاره مسذائل اجتمذاعی بیهذوده و بذی تذاثیر 
است. بدون وجود آن شرای  نه تنها تعیین مسائل اجتماعی امری واهی و نادرسذت اسذت بلکذه 

  .ارائه راه حل درباره مسائل اجتماعی نیز بی نتیجه استتحلیل و 
هذا و  در ایران چند دهه است که درس بررسی مسائل اجتماعی داده میشود و تاکنون همایش

های متعددی برگزار شده و مقاالت کتابها تحلیلها گزارشهای پروهشی فراوان تولید شذده  نشست
هشی بوده است اما چقدر این اقدامات در جامعه و است که قطعا مبتنی بر نظری و داده های پرو

 .در حوزه مسائل اجتماعی تاثیر گزار بوده جای بحث و گفتگوی جدی دارد
 مساله اجتماعی، جامعه، حوزه عمومی، جامعه شناسی کلید واژگان:
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