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بهنامخداوندجانوخرد 

مقدمه 
جامعه بستر و زمینهساز شکلگیری تغییرات و تحوالت اجتماعی بوده و نوع مواجهه و سامانبخشی
به آنها نشاندهنده میزان کارایی جامعه و نهادهای آن است.
تغییرات اجتماعی بعنوان جزء جداییناپذییر جامعذه نشذانه پیشذرفت و یذا پسذرفت در حیذات
جمعی شهروندان نبوده و بلکه اثربخشی و یا عدم اثربخشی نشانگان اصلی در نظم و همبسذتگی و
پیشرفت و توسعه خواهد بود.
از سوی دیگر ،الگوی عمل و نظام هنجاری پییرش شده توسذ افذراد و گروههذای اجتمذاعی
ارتباطی گسستناپییر بذا راسذت کارکردهذا و کرکارکردهذا داشذته و اهمیذت نقذش سیاسذتگیاری
اجتماعی (اعم از حاکمیتی و عرصه عمومی) را نمایان میکند.
تجارب تاریخی و اجتماعی نشان میدهذد کذه هرچذه تغییذرات اجتمذاعی و الگوهذای کذنش
جمعی برگرفته از نظام ارزشی مقبول و برخاسته از جوشش هنجاری در بطذن و مذتن جامعذه و در
قالب عرصه عمومی بوده و در روندی تدریجی با «تجربه و زیستگی جمعی» شکل یابذد امیذد بذه
ماندگاری این الگو باال بوده و میتوان امید داشت که کرکارکردها و ناهنجاریهای اجتماعی ،کنترل
شده و موجب بحرانآفرینی نباشد.
عدم توجه به قاعده پیش گفته و همچنین اشتیاق و شتاب عرصذههذای حذاکمیتی در بذه انقیذاد
کشیدن عرصه عمومی و هنجارهای تجربه شده آن ،هندسه ناموزونی را شکل میدهد که حاصذلی
ً
بجز تغییرات اجتماعی عمودی ،دستوری و بخشنامهای نداشته و غالبا نگاههای خاصگرایانه غلبذه
یافته و نظام ارزشی و هنجاری مقبول جامعه را به حاشیه میبرد.
ً
دقیقا در همین اوضاع است که عرصه عمومی توس عرصه سیاسی بلع و روند بیگذانگیهذا،
زوال همبستگی و سرمایه اجتماعی ،کاهش نظم ،واگرایی ها شکل گرفتذه و گونذههذای متنذوعی از
مسائل و آسیبها جامعه و شهروندان را به ناکامی و حرمان نزدیک میکند.
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پرواضح خواهد بود که ناکارآمدی در حوزه اجتماعی در پیونذد دائذم بذا ناکارآمذدی سیاسذی و
مدیریتی بوده و تشدید انواع نابرابریهای طولی و عرضی در یک رابطهای «هم افزایانه» آسذیبها را
تولید و تکثیر مینماید.
شرای حاضر جامعه ایران حاکی از آن است که:
آسیبهای اجتماعی فراوانی باالتری یافته و افراد بیشتری را به کام خویش فرو برده است.
سنخ و گونه آسیبها و عناوین آن بس و گسترش قابل توجهی یافته است.
سرعت شکلگیری و پیدایش و تغییر شکل آسیب ها و تبدیل آنها به گونههای جدیذد و تلفیقذی
بهصورت قابل مالحظهای افزایش یافته است.
ً
آسیبهای اجتماعی وضعیت «چند الیگی» یافته و طبعذا برنامذهریذزی بذرای کذاهش آن نیذز
مستلزم عزم ویره ملی و روشهای خاص است.
بر خالف نظراتی که گاهی تحت عنوان «فروپاشی اجتماعی» مطرح میشود ،وضعیت اینگونه
نبوده و جامعه ایران بصورت توام و همزمان از پتانسیلها و منابع ارزشمند و فرصتهایی برخذوردار
است که میتواند مورد توجه قرار گیرد ولی در عین حال گسترش آسیبها تبدیل به یک مسئله مهذم
اجتماعی شده و نیاز به سیاستگیاری اجتماعی جذامع  ،واقذعبینانذه و فذارا از رویکذرد سیاسذی و
خاصگرایانه خواهد داشت.
بیمناسب نخواهد بود که اشاره شود در دو سال اخیر در سطح دستاندرکاران مدیریت کشذور
موضوع مسائل و آسیبهای اجتماعی مورد توجه کانونی واقع و با برگزاری جلسات متعذدد سذندی
تحت عنوان «تقسیم کار ملی» مبنا اقدامات قرار گرفته است.
با مغتنم شمردن عزم و اراده حاصله در مجموعذه مذدیریتی کشذور بذه اختصذار دو نکتذه قابذل
یادآوری خواهد بود.
یکم :در تدوین دستورالعمل تقسیم کار ملی مشورت کافی با اصحاب اندیشه و دانشذگاهیان و
فعاالن موثر اجتماعی و نهادهای فعذال در عرصذه عمذومی صذورت نفییرفتذه و لذیا کاسذتیهذا و
یکجانبهنگری در این سند و عطف توجه بیشتر به جنبههذای سذطحی و نمذادین از جملذه نذواق
جدی است.
دوم :نحوه اولویت سنجی و پییرش دستهبندیهای ارائه شده در سند مشخ نبوده ،و ضذمن
قابل تأمل بودن بعضی از عناوین آسیبهای منتخب و نحوه مدیریت و ساماندهی آن ،بهطوری کذه
امکان اجرائی شدن سند را فراهم آوردجای بحث و تأمل جدی خواهد بود.
امیدواریم با مباحث پیشبینی شده در قالب همایش حاضر فرصذتی فذراهم شذود تذا بتذوان بذا
بررسی دقیق ،علمی و بیطرفانه کمک شایسته به اصالح و تقویت این سند شود.

مقدمه 9

برای تحقق وضعیت اجتماعی مناسبتر از جمله اقدامات موثر ،شذناخت ،رصذد ،ارزیذابی و
ارائه توصیهها و تجویزهای متناسب جامعه ایران است که نهادهای علمذی و دانشذگاهی در حیطذه
وظایف و مسئولیتهای اجتماعی خویش به آن میپردازند.
لیا طی دو دهه اخیر با ابتکار انجمن جامعهشناسی ایران در دو نوبت همایش ملی آسیبهذای
ایران در سالهای  1380و  1311برگزار و ضمن تبادل نظر پروهشذگران و اسذاتید و دانشذجویان و
فعاالن اجتماعی ،نتایج حاصله در  14جلد کتاب و در قالب مجموعه مقاالت منتشذر و در اختیذار
دستاندرکاران و عالقهمندان قرار گرفته است.
مطابق برنامهریزیهای صورت پییرفته مقدمات سومین نوبذت از همذایش ملذی آسذیبهذای
اجتماعی ایران در قالب همکاری مشترک انجمن جامعهشناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقذات
زنان دانشگاه تهران از پائیز  1316آغاز و با یاری خداونذد متعذال در واپسذین روزهذای بهذار 1317
برگزار میگردد.
محورهای علمی برای برگزاری سومین همایش شامل موارد زیر است:
دستاوردهای مفهومی ذ نظری و رویکرد تاریخی ذ تحلیلی به آسیبهای اجتماعی؛
وضعیت موجود آسیبهای اجتماعی؛
سببشناسی آسیبهای اجتماعی ،آثار و پیامدهای آن؛
روند تغییرات و تحوالت آسیبهای اجتماعی در دهههای اخیر و آیندهنگری آن؛
ارزیابی سیاستگیاریها ،برنامهها و ساختار مدیریت آسیبهای اجتماعی؛
راهکارهای پیشگیری ،مداخله ،کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی؛
شناسایی بسترها ،فرصتهای موجود و امکانسنجی آن در کاهش آسیبها؛
تحوالت جهانی و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن.
و همچنین موضوعات پیشنهادی برای ارائه مقاالت توس پروهشذگران ارجمنذد در  11عنذوان
کلی اعالم شد:
آسیبهای خانواده (همسرآزاری ،خشونت خانگی ،طالق ،باهم باشی و )...
آسیبهای جامعه زنان (خشونت علیه زنان ،زنانه شدن فقر ،تنفروشی و )...
آسیبهای شهری و سکونتگاهی (آسیبهذای ناشذی از حاشذیهنشذینی ،مسذکن نابهنجذار،
تکدیگری و )...
آسیبهای کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،سالمندان (کودکان کار و خیابان ،کودکآزاری ،دختذران
فراری ،ازدواج کودکان ،رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان ،سالمندآزاری و )...
آسیبهای حوزه سالمت اجتماعی و روانی (بحران هویت ،آنومی ،خودکشی ،خودآزاری و )...
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بزهکاری ،جرم و جنایت (وندالیسم ،قتل ،سرقت ،قاچاق انسان ،قاچاق اعضای بدن و )...
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی ،پیامدهای اعتیاد و )...
آسیبهای نوپدید (اعتیاد اینترنتی ،آسیبهای فضای مجازی و )...
آسیبهای اقتصادی (قاچاق کاال ،فساد اداری و جرایم مالی و اقتصادی ،پولشویی و )...
رفتارهای جنسی نابهنجار (انحرافات جنسی ،رفتارهای پرخطر جنسی و )...
فراتحلیل آسیبهای اجتماعی در هر یک از موضوعات دهگانه فوق.
ً
با به فرجام رسیدن روند دریافت چکیده مقاالت ،جمعا تعداد  110چکیده دریافذت و پذا از
انجام مراحل داوری تعداد  310چکیده انتخاب گردید که در قالب کتاب مجموعه چکیده مقاالت
تقدیم اندیشمندان ،پروهشگران ،سیاستگیاران و برنامهریزان و دستاندرکاران کشورمان میگردد.
ازجمله ویرگیها و نقاط قوت چکیدههای دریافتی ،حضور فعال و مؤثر پروهشذگران جذوان از
سراسر کشور به عنوان نویسنده و همچنین وجود چکیذدههذای متعذدد بذا جهذتگیذری مسذائل و
آسیبهای مربوط به استانها و شهرستانهای مختلف کشور به همراه توصیهها و راهکارهای بذومی
است.
بدیهی است که مقاالت دریافت شده از چکیدههای حاضر طی مجلدات جداگانذهای آمذاده و
منتشر خواهد شد.
در انتها الزم میدانم ازحمایت و همکاریهای انجمن جامعه شناسی ایران ،مرکز مطالعذات و
تحقیقذذات زنذذان دانشذذگاه تهذران ،اسذذاتید و پروهشذذگران گرامذذی ،دانشذذجویان ارجمنذذد ،حامیذذان
مسئولیتشناس همایش و همکذاران عزیذز در کمیتذه علمذی و کمیتذه برگذزاری ،دبیرخانذه و کلیذه
بخشها قدردانی و سفاسگزاری نمایم.
چو غنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان

تو همچو باد بهاری گرهگشای باش
میرطاهر موسوی

دبیر علمی سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

بخشیکم 


آسیبهایخانواده


شناسیشکافنسلهادرایراندرابهادنظری 


بررسیجامعه
نرگسکاوند،7حسینآقاجانی 2

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
غالب بزرگان جامعه قرار دارد و یا با آنها فاصلهای قابل تأمل می یابد .گاهی گیر زمذان آنچنذان بذا
سرعت به پیش میرود که نسلهای قدیمیتر را جا گیاشته و با پرشی بلند بسیاری از سنتها و آداب
و ارزشهای ما را پشت سر میگیارد ،و فاصلهای عمیق را در بین نسل قدیم و نسذل جدیذد ایجذاد
مینماید ،و تفاوت و تعارض بین نسلی را تبدیل به شکاف نسلی میکند .معموال جوامذع در حذال
گیار در این وضعیت به سر میبرند و بیشتر مستعد پدیذداری شذکاف در میذان نسذل هذای خذود
میگردند و این قاعدهی عام ،در مورد کشور ایران که مصداق بارزی از یک جامعهی در حال عبذور
از مظاهر سنت به اشکال مدرن است و در این گیار تاریخ ی با حوادث و مسائل گوناگون سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی رو به رو بوده و هست ،مشهودتر به نظر میرسد .محقق در این مقاله
به دنبال این است که با بررسی نظرات موجود صاحب نظران ایرانی و خارجی و همچنین تحقیقات
انجام شده درباره شذکاف نسذلها ،بذا اسذتفاده از روش کتابخانذهای و تکنیذک فذیش بذرداری بذه
پرسشهای مطرح شده در این مقاله پاسخ دهد و این مساله را روشن نماید که آیا شکافی نسذلی در
ایران به وجود آمده یا نه؟ و چه عواملی باعث بروز و تشدید آن می شوند؟ و چه راهکارهذایی بذرای
کنترل آن وجود دارد؟
کلید واژگان :شکاف نسلی ،تضاد نسلی ،تفاوت نسلی

 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد علوم تحقیقات na.kavand@gmail.com

 .2دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز

 01مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران


قتلهایخانوادگیدرمطبوعات(تحلیلمحتوایروزنامههایشرق،ایران،

همشهریازدیماه29تادیماه)29
عطیهساداتصالحی


7

مقدمه

امروزه پدیده ی مقدس خانواده با تهدیداتی همه جانبه مواجه گردیذده اسذت.یکی از مهمتذرین
آسیب ها و تهدیداتی که خانواده با آن مواجه گردیده قتل های خذانوادگی اسذت .افذزایش قتلهذای
خانوادگی در سالهای اخیر در ایران به میزانی بوده است که میتوان آن را بذه عنذوان یذک مسذاله یذا
موضوع اجتماعی جدید بررسی کرد .آنچه که افزایش قتلهای خانوادگی را شگفتانگیز مذیسذازد
ماهیت و کارکرد خانواده و فلسفه وجودی آن است که به نظر میرسد بذا قتذل کذه شذدیدترین نذوع
ً
خشونت و جرم محسوب میشود کامال در تعارض است (کلهر.)1388 ،
از آنجایی که حفظ جان انسان ها و جلوگیری از تعرض آن در جوامع بشری از اولویت خاصی
برخوردار است ،کشته شدن افراد توس دیگر انسان ها که از آن با عنوان قتل یاد می شود ،از جملذه
وحشتناک ترین پدیده ها به شمار می رود .و خشونت و اهمیت این پدیده زمانی مهم می گردد کذه
این قتل توس آشنایان و اعضای خانواده صورت بگیرد و نزدیکترین اعضای خانواده یکدیگر را بذه
قتل برسانند .آنچه می تواند یکی از بزرگترین تهدیدات برای پدیده ای مقدس مثذل خذانواده باشذد.
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.
شناختن محی های اجتماعی که مستعد جرم قتل می باشند ،عوامل اجتمذاعی بحذرانزا ،همذه ی
اینها در برنامهریزی های توسعهای یک جامعه میتواند کمک شایانی داشته باشد.
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
منعکا شده در مطبوعات را قتل های خانوادگی تشکیل می دهند؟ روزنامه ها قتل های خانوادگی
را چگونه گزارش می دهنذد؟ و فضذای اجتمذاعی ترسذیم شذده در قتذل هذای خذانوادگی چگونذه
است؟


1. salehi660@gmail.com
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روش 

روش تحقیق مطالعه حاضر در سطح مقدماتی مشاهده و حضور در دادگاههای قتل و مصاحبه
با متخصصانی چون قضات دادگاه جنایی ،سردبیران بخش حوادث روزنامه هذا مذی باشذد.و روش
تحقیق در سطح اصلی روش تحلیل محتواسذت 133.خبذر قتذل از روزنامذه هذای ایذران ،شذرق،
همشهری در فاصله زمانی دیمذاه  11تذا دیمذاه  13از طریذق تحلیذل محتذوا مذورد بررسذی قذرار
گرفت.اطالعات حاصل از آن در پرسشنامهای که از قبل طراحی گردیده بذود وارد شذد و از طریذق
نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

چارچوبنظریتحقیق 

برای تبیین موضوع از نظریه کنترل اجتماعی هیرشی استفاده گردید .هیرشی علذت همنذوایی بذا
هنجارهای اجتماعی را در وجود پیوندها می بیند به شکلی که مهمترین عامل کنتذرل رفتذار همذین
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.
بنابراین براساس نظر هیرشی به میزانی که وابستگی ،تعهد ،درگیری ،اعتقاد در فذرد کمرنذگ تذر
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
طالق را براساس تحقیقاتی که انجام داده ،متغیر مهمی در بزهکاری نوجوان می دانذد .نذای نیذز در
تأیید تحقیقات هیرشی ،خانواده را عامل موثر در برقراری و تقویذت پیونذدهای اجتمذاعی دانسذته و
معتقد است که خانواده با اعمال کنترل بر روی نوجوانان می تواند به آنها کمک کند.

هاونتیجهگیری 


یافته

بر اساس نتایج به دست آمده ،بیشترین قتل ها را روزنامهی شرق منعکا نموده بود؛ و قتلهای
خذذانوادگی ،و نذزاع 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
در خانه و توس آشنایان رخ داده بود .تنها روزنامهای که پذا از گذزارش قتلهذای خذانوادگی آن را
تحلیلهای روانشناسی و جامعه شناسی قرار داده بود روزنامه ی ایران می باشد .روزنامه های مذورد
بررسی فضای اجتماعی تنها قتل های خانوادگی را در خبر منعکا نمودند که نشان از خشونت ها
و آشفتگی ها و پریشانی هایی در خانواده قبل از وقوع قنل داشته است.در اخبار قتل مذنعکا شذده
شاهد خودکشی قاتل در قتل های خانوادگی بودیم .بازنمایی فروانی باالی قتل های خذانوادگی مذی
تواند به تقدسزدایی از خانواده به عنوان نهادی بنیادی در جامعه منجر شود.
کلید واژگان :قتل ،انواع قتل ،قتل خانوادگی ،خانواده ،مطبوعات ،اخبار منعکاشده
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آثاراجتماعیحبسبرخانوادههایزندانیان(زندانیموادمخدر) 
امیرحسیننجاری

1


مقدمه 

قربانیشناسی» 4جایگاه ویرهای
جرمشناسی» 2و بررسی علمی جرایم ،توجه به «قربانی» 3و « 
در« 
میگیرد قربانیان جرایم است .با توجه به
داشته و عالوه بر جرایم و مجرمین آنچه مورد مطالعه قرار 
اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای مربوط به مواد مخدر به وسیله افراد عادی و گروههای
محروم جامعه انجام میشود ،بنابراین دستگیری و زندانیشدن این افراد تاثیر جدی بر «کیفیت
زندگی» 5خانوادههای آنها خواهد گیاشت و اعضای این خانواده به عنوان قربانیان مواد مخدر و
مجازات زندان سرپرست خانواده میباشند .مساله اصلی در این پروهش آثار اجتماعی حبا بر
همسر و فرزندان این زندانیان ذ به مثابه یک قربانی ذ مورد بررسی قرار میگیرد.

روش 

در این مقاله عالوه بر تحقیقات کتابخانذهای و اسذتفاده از پذروهش هذای پیشذین و هذم چنذین
مباحث نظری و مرتب با مسائل حقوقی و اجتماعی ،یک تحقیق میدانی شامل یذک نمونذه آمذاری
متشکل از  100همسر زندانی که به صورت متغییر تصادفی انتخاب شدهاند در موضوعات گذرایش
به طالق همسر ،مشکالت تحصیلی و گرایش به جرم فرزندان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

هاونتیجهگیری 


یافته

دستاوردهای این پروهش نشان میدهند که آثار منفی اجتماعی مترتب بر این بخش از جامعذه
هدف ،در بردارنده پیامدهایی است که ممکن است به اندازه ارتکذاب جذرم مذواد مخذدر از سذوی
حلها جهت حیف یا تعذدیل و کذاهش
همسر زیانبار و آسیبزا باشند .از اینرو مجموعهای از راه 
این آسیبهای اجتماعی برخانوادههای زندانیان جهت مدیریت و کنترل آن بذه عنذوان پیشذنهادهای
این پروهش ارائه میشود.
کلید واژگان :زندان ،جرایم مواد مخدر ،همسر و فرزندان زندانی،آثار اجتماعی
 .1کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی amir.hossein.najjari@gmail.com .
2. criminology
3.Victim
4. Victimology
5. Quality of life
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تحلیلیبرروابط«همخانگی»درایراندربسترجهانیشدن 
رحمانباقری

1


مقدمه 

با توجه گسترش ُپرشتاب فناوریهای نوین و جهانی شدن ،جامعه ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته و
در جریان این تاثیرگیاری ،دگرگونیهذایی هذر چنذد انذدک در الگوهذای خذانواده و ازدواج رخ داده
است ،یکی از این الگوها« ،رواب همخانگی» است .هدف مقالذه حاضذر ،تحلیذل سذازوکارهای
اثرگیاری فرایند جهانی شدن بر پدیدهی همخانگی در ایران است.

روش 

این مطالعه با روش تحلیل اسنادی انجام شده است .منابع مورد استفاده برای گردآوری دادههذا
عبارتند از پروهشهای منابع خارجی ،که مهمترین مباحث را شامل میشود و پروهشهای منذابع
داخلی .

یافتهها 

باتوجه به نظریهی جهانی شدن فرهنگی گیدنز ،نوگرایی و جهانی شدن و منابع و بسترهای آن به
عنوان بخشی از تحوالت دنیای جدید بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر دارد و موجب تعذامالت وسذیع
اجتماعی و فرهنگی بین جوامع گوناگون با فرهنگهذای متفذاوت شذده اسذت .افذزایش اسذتفاده از
فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در ایران ،سبب آگاهی و مشاهده الگوهذای متنذوع زنذدگی
اندیشی سبکها و الگوهای سنتی خانواده و ازدواج در جامعه ،و به تبذع آن
مردمان جوامع دیگر ،باز
ِ
امکان انتخاب آزادانه شیوهی زندگی با توجه به امکانات مختلف افراد ،شده است بطوری که شذاهد
گرایش جوانان به برخی اشکال جدید ازدواج از قبیل رواب همخانگی میباشذیم .بنذابراین ،امذروزه
دگرگونیهای دنیای شخصی و شکلگیری الگوهای آن را نمیتذوان جذدا از تحذوالت و الگوهذای
بزرگتر تغییر در سطح جهان و جامعه درک کرد.

نتیجهگیری 

تحوالت و فرایندهای جهانی در ابعاد گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و تکنولوژیکی خود
بهتدریج و در طول سالیان اخیر ،زمینههای بروز انواع تغییرات اجتماعی به ویره در حوزهی
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران bagherirahman26@yahoo.com .
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خانواده را در ایران ایجاد کرده است .با توجه به وضعیت مذدیریت اقتصذادی ،اجتمذاعی و
فرهنگی ج امعه (که آن هم از روند و چگونگی نوگرایی در کشور و نوع نگذاه مذدیران بذه آن
بیتاثیر نیست) ،این تغییرات متنوع ،زمینذهسذاز بذازنگری در الگوهذای سذنتی ازدواج و در
نتیجه افزایش تقلید و پییرش شکلهای نوین رواب جنسذی پذیش از ازدواج و نیذز روابذ
مبتنی بر همخانگی در بین جوانان شده است که با وجود مغایرت با ارزشها و هنجارهذای
میهبی جامعه ،روند آن رو به افزایش است .درنتیجه ،انجام اقدامات همهجانبذه و اساسذی
برای حل مشکالت فرهنگی بهویره مشکالت فعلی ازدواج جوانان ،از مهمترین اولویتهذا
میباشد .
کلیدواژگان :جهانی شذدن ،هذمخذانگی ،ف نذاوری هذای اطالعذاتی و ارتبذاطی ،ازدواج،
بازاندیشی

فراتحلیلمطالعاتخانوادهدرزمینهعواملاجتماعیبقایخانوادهایرانی 
علینوری

1

مقدمه

خانواده به مثابه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی ،تأمین کننده نیازهذای اساسذی انسذان
است و نقش تعیینکننذدهای در بقذای نسذل ،جامعذهپذییری و انتقذال فرهنذگ جامعذه بذه
نسل های بعدی دارد .از طرفی تشکیل خانواده از ارزشهای سنتی و دینی جامعذه ایذران در
تمام ادوار تاریخی بوده است .تغییر شکل و ساختار خانواده در جوامع مدرن ذذ بذهویذره در
دهههای اخیرذذ جامعه ما را نیز تحت تأثیر قرارداده است .محققان نیز با انجام پروهشهای
مختلف به تحلیل این تغییرات اقدام کردهاند .هذدف ایذن پذروهش ترکیذب و تلفیذق نتذایج
تحقیقات انجام شده در حوزه خانواده برای شناسایی عوامل اجتماعی بقای خانواده ایرانذی
است.
 .1دکتر جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیnouri54@yahoo.com .
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روش

این پروهش از نظر هدف کاربردی و از نظذر روش مطالعذه اسذنادی از نذوع فراتحلیذل
است .آثار پروهشی با موضوع عوامل اثرگیار بر نهاد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است
و تا رسیدن به اشباع ،اطالعات گردآوری شده است.
یافتهها 
 

نتایج پروهش نشان داد که غالب آثار به لحاظ برخورداری از نظریههای رایج دارای پشتوانه
علمی است ،لیکن به دلیل اتکا به متغیرهای خاص ،نوعی تقلیلگرایی در آنها وجود دارد.
در تحلیل نهاد خانواده ایرانی ،با توجه به شرای بومی نیاز بذه نظریذهپذردازی و تبیذین ویذره
جامعه ایران احساس می شود .در تحلیل نهایی الگویی مشخ از عوامل تأثیرگیار بر نهاد
خانواده که حاصل متغیرهای مورد بررسی محققان است در محورهذای موضذوعی زیذر بذه
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.
نتیجهگیری 


در این پروهش مشخ گردید که غالب آثذار بذه لحذاظ نظذری دارای پشذتوانه علمذی
ً
است ،اما به دلیذل اتکذا بذه چذارچوب نظذری در روشهذای نظذری شذناخته شذده ،صذرفا
متغیرهایی مورد توجه هستند که در آن چارچوب علمی قابل تفسیر و تحلیل است .بنابراین
با وجود عوامل مشترکی که میتواند در جوامع مختلذف وجذود داشذته باشذد ،زمینذه بذرای
شناسایی عوامل متناسب با زیست بوم کشور ایران با محدودیت نظریهپردازی روبه روست.
در همین زمینه ،مطالعات رشتهای در موضوعات مربوط بذه خذانواده از شذمول و فراگیذری
بیشتری برخوردار است .زیرا ترکیب تئوریها و بهرهگیری از آمذوزههذای نظذری  ،قابلیذت
بیش تری برای توصیف و تحلیل عوامل متعدد ،پیچیده و چند وجهی را برای محقذق فذراهم
میسازد.
کلید واژگان :خانواده ،عوامل اجتماعی ،بقای خانواده ،فراتحلیل ،تقلیلگرایی
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دههی اخیر
تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ طالق در چهار 
میثم موسایی

1

مقدمه 

روند نرخ طالق در چهار دهه اخیر در کشور نشان از افزایش رشذد طذالق در کشذور
است و این مسأله میتواند به عنوان یک آسیب جدی برای کیان خانواده تلقی گردد.
در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که رشد میزان طذالق چذه انذدازه
تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی ماننذد :توزیذع درآمذد ،متوسذ درآمذد سذرانه ،متوسذ هزینذه
خانواده ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،و عوامل کنترلی مانند رشد شهرنشینی و سح سواد و  ...است؟

روش 

در این مقاله با اسذتفاده از دادههذای ملذی از سذال  1317تذا  1316بذا اسذتفاده از روشهذای
اقتصادسنجی ،مدلی برای تعیین و سنجش سهم هر یک از متغیرهای اقتصادی تعیین خواهد شد.
یافتهها و نتیجهگیری :به نظر میرسد متغیرهای اقتصادی سذهم قابذل تذوجهی در رشذد
میزان طالق در جامعه دارد و راهحل اساسی اعمال سیاستهای پذولی ،مذالی و درآمذدی
مناسب برای اثربخشی موثر بر نرخ طالق محسوب میگردد.
کلید واژگان:نرخ طالق ،نرخ بیکاری ،توزیع درآمد ،متوس درآمد سرانه

مسئولیتمدنیمدیرانرسانهدرقبالرواجخشونتعلیهخانوادهدرحقوقایران
امینامیرحسینی

2

از چالش های اساسی در حوزه خانواده را باید موضوع فضای مجازی دانسذت کذه در ایذن
راستا فضای مجازی به ویره نرم افزارهای موبایلی و شبکه های اجتماعی موجذب تغییذرات
بسیاری در خانواده هذا شذده و موجبذات بذروز خشذونت و بذروز خسذارات بسذیاری بذرای
خانوادهها را فراهم اورده است .از این آثار زیانبار میتوان بذه تغییذر در سذبک زنذدگی ،دور
 .1دکتری اقتصاد ،دانشگاه تهران mousaaei@ut.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی amin181170@chmail.ir

آسیبهایخانواده 00


شدن خانوادهها از ایفای نقشهای قانونی خود ،ایجاد سوء معاشرت و عدم معاضدت بذین
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،
ایجاد انحرافات جنسی و در نهایت سست شدن بنیانهای خذانواده شذده اسذت .لذیا وفذق
تبیین اثار منفی شبکه های اجتماعی و موبایلی ،افرد در خانواده از ایفای تعهدات قذانونی و
قراردادی خود باز مانده و موجبات بروز خشونتهذای بسذیار و نیذز نقذه تعهذداتی نظیذر
تکلیف به حضانت ،تعهد به معاضدت ،تشدید مبذانی خذانواده و  ...میشذود کذه بذر ایذن
اساس باید برای مدیران رسانه در قبال رواج خشونت در جامعه و نقذه حقذوق خذانواده و
تضعیف بیان های خانواده ،به میزان استناد ضرر به ایشان ،محکوم به مسئولیت مدنی نمود.
کلید واژگان :مسئولیت مذدنی ،مذدیران رسذانه ،تضذعیف بنیذان خانواده،تعهذدات قذانونی و
قراردادی،رواج خشونت علیه خانواده.

بررسیتطبیقیحقوقمالیزوجهدرقانونخانوادهایرانوکبک/کاناداوآثارآنبر
خانوادهوجامعهایرانی 
فاطمهزینالدینی


1

در تقسیمبندی سیستمهای حقوقی موجود به دو سیستم بزرگ سیسذتم هذای حقذوقی تذابع
رژیم حقذوق مذدنی مذدون (سذیویل ال) و حقذوق عرفی(کذامن ال) ،ایذران زیذر مجموعذه
سیستمهای دارای حقوق مدون قرار میگیرد .یکی از مهمترین قوانین مدون در ایذن رژیذم،
قانون خانواده می باشد .در کشورهای دارای رژیم حقوقی مدون مانند فرانسه و کبک ،بخش
مهمی در قسمت حقوق خانواده موجود می باشد به نام حقوق مربوط به رژیم مالی خانواده
که به صورت مدون به رابطه مالی زوجین درانعقاد قرارداد نکاح ،رژیم حاکم بر اموال آنها
در طول رابطه زوجیت وهنگام جدایی و انواع رژیمهای مالی موجود میپذردازد .در قذانون
ایران ،در حالی که قسمت مدونی به نام رژیم مالی زوجین وجود ندارد ،قانونگذیار بذه ایذن
موضوع در البهالی مادههای قانون مدنی پرداخته .مباحث مهریه ،نفقه ،حق شیردهی ،ارث
و اجرتالمثل از مثالهای حقوق مالی زوجه میباشد .نظام مالی که قانونگیار ایران بذرای
 .1دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه مونترال/کانادا fateme.zeynodini@umontreal.ca
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خانواده درنظر گرفته نظام استقالل مالی است .استقالل مالی به این معناست که هر یک از
ً
زوجین مستقال از حق مالکیت و تصرف و اداره اموال خود برخوردارنذد و دارایذی مشذترکی
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
پویا در فقه شیعه ،امکان آن هست کذه آزادی اراده طذرفین در قذرارداد مذالی هنگذام ازدواج
دخیل گردد و رژیم اشتراک اموال به عنوان سیستم جایگزین وارد نظام حقوقی ایران گردد؟
کلیدواژگان :رژیم مالی /استقالل مالی/اشتراک اموال/حق انتخاب /خانواده ایرانی

فهمزیستجهانخردهفرهنگهاوآسیبهایاجتماعی 
ُ َ
(خردهفرهنگهایتقاص،ناموس،نومن َسق(انگ)درجامعهلرستان) 
اردشیربهرامی

1

زیست جهان خرده فرهنگهای تقذاص ،نذاموس ،نذوم نسذق (انذگ اجتمذاعی) در جامعذه
روستایی لرستان سهم مهمی در بروز قتل ها و خودکشیها دارد .سذؤال ایذن اسذت :خذرده
ُ َ
فرهنگهای تقاص ،ناموس و نوم ن َسق در فرایند تجربه نوسازی چگونه به حیات خود ادامه
داده و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ مقاله با رویکرد تلفیقی جامعذهشذناختی نگاشذته شذده
است .روش پدیدارشناسی برای فهم و تجربه زیسته خرده فرهنگ ها بکار گرفته شد .مناطق
روستایی شهرستان کوهدشت طی سالهای  1310الی  1311مطالعه شذد .مبنذای نظذری
مقاله حاضر نظریههای «چندگانگیهای جهانهای زیسذت اجتمذاعی» و «منسذوخ شذدن
مفهوم آبرو» پیتر برگر ( ،)1381فرهنگ بذاوری میشذل اللمذان ( )1113مذی باشذد .مذردم
منطقه بر این باورند «در جامعه سنتی به هنگام بروز قتل ،بخشش یذا اجذرای «رسذم خذون
با» ،نهاد ریش سفیدی و کوچ خانواده فرد خاطی خود ختم به خیر می شد» (مصاحبه با
آگاهان محلی .)1314 ،اما امروزه علیرغم تجربه نوسازی و گسترش نظام جزایی ،تقاص
در مناطق روستایی بیشتر از قبل شده است .خرده فرهنگهذا مذیکور در زمینذه اسذتفاده از
خشونت در واکنش به هنجارشکنی و تخطی ،پیوند دیرینهای بذاهم دارنذد و اجتمذاع را بذه
وضعیت تهاجمی سوق میدهند .ارزشهای مبتنی بر حفظ ناموس در دوران نوسذازی نیذز
 .1دانشجوی دکتری bahrami_dr2014@yahoo.com

آسیبهایخانواده 02


حیات اجتماعی خود را بازسذازی کذرده اسذت .پدیذداری ایذن وضذعیت موجذب انسذداد
اجتماعی و فروپاشی اجتماعی می شود .خودکشی اعتراضی به فشارهای اجتماعی ناموس
و نوم نسق است .این وضعیت بیانگر تجربه تلخ «مرحله گیار طوالنی پر رنذج» جامعذه از
«زیست جهان اجتماعی» به «زیست جهان هویت فردی» است.
ُ َ
َ
کلید واژگان :زیست جهان ،خرده فرهنذگ هذا ،تقذاص ،نذاموس ،نذوم نسذق ،نوسذازی،
خودکشی ،لرستان

تحلیلروندیچندشاخصازدواجوطالقدرایرانطیسالهای1921تا1921

مجیدکاظمیاصل

1


مقدمه 

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که تکوین و پرورش شخصیت
افراد در آن شکل میگیرد یکي از مهمترین تغییرات اجتماعي اساسي که در طول یک دههی
گیشته در کشور رخ داده ّ
تحوالت مربوط به ازدواج و تشذکیل خذانواده اسذت .هذدف ایذن
مقاله تحلیل روندي چند شاخ ازدواج و طالق در ایران طی سذالهای  1311تذا 1311
ميباشد

روش 

روششناسي این مقاله تحلیل ثانویه دادههای ازدواج و طالق جمعآوری شذده توسذ
سازمان ثبت احوال کشور میباشد.

یافتهها 


نتایج بهدست آمده از آمار ثبتي ازدواج و طالق نشذان مذیدهذد میذزان عمذومي ازدواج
کشور از  1001در سال  11به  808در سال  1311کاهش یافته است میزان عمومي طذالق
کشور از  1در سال  1311به  101در سال  1311افزایش یافته است .نسبت طذالق بذه هذر
یکصد ازدواج نیز در همین سالها از  1801به 1107درصد افزایش یافتذه اسذت میذانگین

 .1کارشناس ارشد جمعیتشناسی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
majid_kazemy57@yahoo.com
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سن همسران در اولین ازدواج براي مردان و زنان به ترتیب در سال  1703 ،1311و 1101
سال بوده که در سال  1311به  1704سال براي مردان و براي زنان به  1101سذال رسذیده
است .در سال  1311بیش ترین فراوانی ازدواج مربوط به زنان  18ساله از مردان  13سذاله
مي باشد در حالی که بیشترین طالق های صورت گرفته در این سال مربوط بذه زنذان 17
ساله از مردان  31ساله است  .در سال  1311تعداد  181041واقعه طالق در کشور به ثبت
رسیده است که  11درصد زوجین دوام زندگي کمتذر از یکسذال داشذته و  4406درصذد از
طالقها مربوط به  1سال اول زندگي مشترک بوده است.

نتیجهگیری 


طی سالهای مورد بررسی تعداد ازدواج ها با سرعت آهسته و تعداد طالق ها با سرعت
باالیی رو به افزایش بوده است .میتوان گفت افزایش تعداد ازدواجها در سالهای اخیذر بذه
دلیل تغییر ساختار سنی جمعیت کشور و افزایش تعداد جمعیت واقع در سذن ازدواج بذوده
است .آمارهای ازدواج و طالق و نسبتهای مربوط به آنهذا متذاثر از وضذعیت اقتصذادی،
اشتغال و بیکاری ،امنیت شغلی ،سنت ها و جرایم و ..است که همه با یکذدیگر در ارتبذاط
هستند.
کلید واژگان :میانگین سن همسران ،طول مدت ازدواج ،میزان عمومي ازدواج و طالق

تحلیلبرخیعواملخانوادگیمرتبطباگرایشبهاعتیادجوانان 
ملیحهشیانی،7ابوالقاسمراسخیبخشایش 2


مقدمه 

تمام جوامع به منظور پیشرفت و توسعه یافتگی نیازمند نیروی انسانی کارآمد و جوانان
متخص و دارای مهارت هستند .اعتیاد به مواد مخدر و توهمزا در میان این قشر از جمله
عوامل نابودکننده نیروی جوانی محسوب میشود که از یک سو معلول شرای نامناسب
جامعه بوده و از دیگر سو عاملی در ایجاد و تشدید آسیبهای اجتماعی دیگر نظیر
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
 .2کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران rasekhi.a@ut.ac.ir

آسیبهایخانواده 01


تنفروشی ،سرقت ،طالق و ...قلمداد می شود این ویژگی ضرورت پرداختن به اعتیاد در میان

جوانان را دو چندان می کند .هدف اصلی مطالعه ،شناسایی برخی عوامل خانوادگی موثر
بر گرایش جوانان به اعتیاد است .برای ذستیابی به هدف از نظریه های کنترل اجتماعی
هیرشی ،یادگیری ساترلند ،فشار آگینو ،انتقال فرهنگی شاو و مک کی ،فرصتهای نابرابر
کلوارد و اوهلین و خرده فرهنگی بزهکار کوهن استفاده شده است.

روش 

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

یافتهها 


بر اساس یافته ها متغیرهای رفاه اجتماعی خانواده ،شرای حاکم برمحی خانواده،
کنترل غیر رسمی ،میزان دینداری افراد دارای رابطه معکوس و معنی دار با گرایش به اعتیاد
بوده و وجود فرد معتاد در میان اعضای خانواده و نوع همساالن رابطه مثبت و معنیداری را
با تمایل به مصرف مواد در بین جوانان داشته است .همچنین در یافته های مقایسهای
آزمون  tبرحسب مناطق ،جوانان ساکن در منطقه  17در مقایسه با منطقه  6گرایش بیشتری
به اعتیاد داشتهاند در صورتی که تفاوت میانگین به دست آمده بر حسب جنسیت معنیدار
نمیباشد .در مجموع مدل رگرسیون نشانگر  48درصد از تغییرات گرایش به اعتیاد بر
حسب شرای حاکم بر محی خانواده ،نوع همساالن و دینداری یوده است.

نتیجهگیری 


نظارت و کنترل به دور از افراط و تفری والدین بر رفتارهای فرزندان از جمله در
انتخاب دوستان ،حمایت و توجه ویره به خانواده های که دارای عضو معتاد میباشند،
ایجاد امکانات الزم برای تفریحات سالم جوانان ،جمع آوری معتادان از سطح شهر و
اسکان آنها در مکانهای تحت نظارت سازمانهای ذیرب  ،برخورد جدی و مستمر با
توزیعکنندگان مواد مخدر ،ایجاد مراکز امنیتی در مناطق جرمخیز ،ارائه آموزشها و
آگاهیهای الزم در زمینهها ،پیامدها و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس و
خانوادهها و  ...ساز و کارهایی هستند که به منظور پیشگیری ،کنترل و کاهش گرایش
جوانان به اعتیاد در می توان ارائه کرد.
کلید واژگان :اعتیاد به مواد مخدر،جوانان،عوامل خانوادگی ،شهر تهران،مناطق  6و 11
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پدیدههمخانگیدراصفهانازمنظرصاحبنظران
7
،سیدحسینسراجزاده،2عباسطاهری

مریمایرانخواه

9

مقدمه 

مطالعه تحوالت اجتماعی ایران حکایت از تغییراتی آرام و رو به گسترش در زمینه
رواب جنسی و زندگی مشترک؛ «همخانگی» یا «ازدواج سفید» یکی از این مظاهر است
که با وجود اثرات سوء فراوان و جدیای که در دراز مدت بهجا خواهد گیاشت ،در جامعه
ما هنوز هم تابو به حساب میآید؛ و البته تحقیقات بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته
است.

روش 

این تحقیق با هدف انجام تحقیقی منسجم در مورد موضوع همخانگی ،ابتدا به بررسی
وضع کنونی آن در جامعه شهر اصفهان پرداخته و سفا عوامل و شرای بسترساز ظهور این
پدیده ،پیامدهای ناشی از آن و راهحلهای برخورد با این مساله را بررسی کرده است .به
همین منظور با استفاده از روش نظریه داده محور و تکنیک مصاحبه عمیق با نظریهپردازانی
که از طریق نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیرهای انتخاب شده بودند ،دادهها گردآوری شدند.

هاونتیجهگیری 


یافته

پا از انجام مراحل کدگیاری مشخ شد شهرهای بزرگ و غیربومینشین ،و افراد
غریب و ناشناس ،افراد آسیبدیده از ناحیه خانواده ،کسانی از سن ازدواج آنها گیشته و
همچنین افراد تحصیلکرده از جمله مکانها و افراد مستعد برای درگیر شدن در رابطه
همخانگی هستند .شدت گرفتن تمایل به تحصیل ،تغییرات ایجاد شده در نحوه ایجاد ،نوع
و میزان رواب  ،فقدان پاسخ مناسب از سوی جامعه به نیاز ازدواج در افراد ،ضعیف شدن
جنبههای دینی ،شرای بد اقتصادی و عدم برنامهریزی کالن برای تسهیل امر ازدواج از
جمله عوامل بروز این پدیده هستند؛ که خردهفرهنگهای اشتباه در جامعه ،نحوه
جامعهپییری و همچنین تاثیر بیگانگان به روند آنها کمک میکنند .تهدید نظام خانواده و
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی تهرانIrankhah.Maryam@gmail.com

 .2دکتر جامعهشناس ،دانشگاه خوارزمی تهران
 .3کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی ،دانشگاه کاشان

آسیبهایخانواده 01


آینده زنان ،تاثیرات منفی بر اخالق در حوزه کالن ،کاهش جمعیت و همهگیرشدن
پیامدهایی هستند که جامعه را دچار مشکل خواهند ساخت.
کلید واژگان :خانواده ،ازدواج جدید ،همخانگی ،ازدواج سفید

تجربهترنسسکشوالیدرخانوادهایرانی

سپیدهیادگار

1


مقدمه 

ترناسکشوالی یک پدیده ناخوشایند است و در واقع برهم زننده تصور رایج و غالب
مردم در مورد جنسیت میباشد .به همین دلیل نام ترناسکشوالی همواره با بحران هویت
جنسیتی همراه است .با وجود تالش برای شکلگیری گفتمان آگاهیساز در ایران همواره
شاهد کند بودن روند پییرش آن توس افراد در جامعه هستیم .تحقیق حاضر تالشی است
برای فهم تجربه زیسته ترناسکشوالی در خانواده که هنوز در ایران مهمترین و
تاثیرگیارترین نهاد اجتماعی میباشد .تجربه زیسته در طول زندگی ترناسکشوال؛ قبل از
آگاهی به ترنا بودن خود ،تالش برای درمان و بعد از عمل جراحی تعیین جنا مورد
بررسی قرار گرفت تا تاثیر خانواده بر نوع نگاه و شیوه برخورد فرد با ترناسکشوال بودن
خود را فهم شود.

روش 

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

هاونتیجهگیری 


یافته

نتیجه برآمده بدین شرح بود خانواده مهمترین اعضای زندگی یک فرد میباشد و نوع
برخورد آنان تاثیر مستقیمی بر سالمت روانی ،نوع برخورد فرد با ترناسکشوالی ،میزان
خودکشی و امید به زندگی ،شیوه طی کردن روند درمانی ،ارتباط با دیگران و نوع نگاه به
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه تهران s167yadegar@gmail.com
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جنسیت فرد دارد .حمایت خانواده به شدت در افزایش موارد میکور موثر و عدم حمایت
آنان باعث کاهش شدید موارد ذکر شده و ایجاد انواع آسیبهای روانی و اجتماعی در فرد
میشود.
کلیدواژگان :بحران هویت جنسیتی ،ترناسکشوالی ،خانواده ،روایت پروهی ،تجربه زیسته

مطالعهشاخصهایانقالبجنسیدرایرانازسال1931الی 1921

اعظمآهنگرسلهبنی ،7زهرهنجفیاصل

2


مقدمه 

تغییرات رفتارها و ذائقه های جنسی در ایران یکی از مسائلی است که محققین حوزۀ زن
و خانواده را طی سالهای گیشته به خود مشغول کرده است به طوری که عده ای با مطرح
کردن ظهور انواع جدیدی از خانواده و رواب معتقدند دامنۀ انقالب جنسی به ایران رسیده و
زنگ خطر فروپاشی خانواده در ایران را به صدا درآورده اند .به راستی شاخ های انقالب
جنسی چیست؟ و وضعیت تحقق آن شاخصها در ایران چگونه است؟

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
پروهشی حوزۀ زنان و خانواده طی ده سال گیشته  1386الی  1316و برخی کتب مختلف
در این خصوص نموده است و پا از استخراج شاخ ها اقدام به گرفتن تایید آنها با
استفاده از آمارهای موجود از سایت مرکز آمار ایران ،ثبت احوال کشور ،روزنامه رسمی و
مصاحبه های نیمه ساختاریافته تکمیلی از متخصصین و مطلعین شد .در این قسمت
مصاحبه نیمه ساختار یافته با  1وکیل خانواده 8 ،پزشک زنان و عمومی 3 ،مشاور خانواده،
 1مصاحبه با افرادی که ازدواج سفید داشتند 6 ،مصاحبه با دگراندیشان جنسی مفاهیم
شاخ های استخراج شده به حد اشباع رسید.
 .1دکتر جامعه شناس پروهشگر مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران aahangar@ut.ac.ir
 .2دکتری برنامه ریزی و رفاه اجتماعی  ،دانشگاه تهران najafiasl@ut.ac.ir

آسیبهایخانواده 09


هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج نشان می دهد که یازده شاخ انقالب جنسی در ایران به ظهور رسیده است که
شامل موارد ذیل است .1 :افزایش نرخ طالق(همانگونه مستحضرید نرخ طالق در کشور به
یک سوم رسیده و در برخی از نواحی شهری تهران حتی به پنجاه درصد نیز رسیده است.1 .
کاهش نرخ ازدواج  .3افزایش سن ازدواج .4 ،افزایش آمار مجردان قطعی  .1افزاش
بیماریهای جنسی و خود ایمنی ناشی از رواب جنسی پر خطر  .6بارداری دختران نوجوان
و افزایش سق جنین (که با شعار حق مالکیت بر بدن از سوی زنان انجام می شود و تا
حدی نیز به دلیل فشارهای اجتماعی موجود برای سرپوش گیاشتن بر رفتارهای نامتعارف
جنسی دختران مجرد)  .7افزایش کودکان بی سرپرست(این موضوع آنقدر در ایران مشکل
ساز شده است که مجلا را ملزم به تصویب قانونی کرد که برای کودکانی که پدر
مشخصی ندارند با نام مادر شناسنامه صادر شود)  .8افزایش هرزه نگاری  .1افزایش
خشونت و تجاوز جنسی (به دلیل آنکه لیت جویی جنسی ارزش و اهمیت بیشتری می
یابد و ارتباط جنسی در قالب عشق رنگ می بازد)  .10افزایش احساس عدم امنیت جنسی
زنان .11 .اهمیت به رابطه جنسی و لیت جویی از انواع آن به جای اهمیت به مفهوم عشق
و ارتباط در قالب رابطه عاشقانه.
کلید واژگان :انقالب جنسی ،خانواده ،ایران ،زنان ،خشونت ،طالق

بررسیروندطالقوازدواجدرطولسالهای1931تا 1921
باتأکیدبرنقشنابرابریهایاجتماعیـاقتصادی

احمدجعفری

1


مقدمه 

با وجود تغییرات فراوان در ساختار و کارکرد خانواده هنوز هم خانواده به عنوان یکی از
مهمترین نهادهای اجتماعی در تمامی جوامع شناخته می شود .بسیاری از جوامع تالش
 .1دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه خوارزمی jafari.course@gmail.com
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دارند با حفظ پایداری و کارآمدی خانواده کیفیت زندگی اعضای خود را افزایش دهند .از
این رو ،خانواده در کانون برنامه ها و سیاست های مبارزه با آسیب های اجتماعی قرار دارد.
مطالعات خانواده نشان میدهد که پایداری و کارآمدی خانواده تحت تأثیر عوامل بسیار
زیادی قرار می گیرد .در این میان ،یکی از حوزههای مورد عالقه پروهشگران تبیین نقش
نابرابریها در تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده است .مطالعات نشان میدهند
که افزایش نابرابریها می تواند به فروپاشی ساختاری خانواده و در نتیجه طالق
منجر شود .با توجه به این مسئله تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه نابرابریهای
اجتماعیذ اقتصادی با روند طالق و ازدواج در طول سال های 1381تا  1311در سطح
ملی است.

روش 

این تحقیق با روش تحلیل ثانویه انجام شده و آمار مورد نیاز از منابع معتبر (مرکز آمار
ایران ،بانک مرکزی و ثبت احوال) استخراج شده است.
یافته ها :یافته ها حاکی از آناند که در طول دهه اخیر میزان طالق افزایش چشم گیری
یافته و از  1101طالق در هر صد ازدواج در سال  1381به  1603طالق در هر صد ازدواج
در سال 1311رسیده است .در همان زمان میزان ازدواج به طور نگران کننده ای در حال
کاهش بوده و از  11مورد ازدواج در هر هزار نفر جمعیت به  803مورد کاهش یافته است
بررسی رواب بین متغیرها نشان می دهد که بین نرخ ازدواج و میزان افزایش هزینههای
زندگی خانوار همبستگی معکوس و معنی داری به میزان  0011وجود دارد .این مقدار برای
رابطه بین میزان هزینه زندگی مثبت و طالق  0061می باشد .همچنین نابرابریهای
اجتماعی ذ اقتصادی (بر اساس شاخ فاصله هزینه خانوار در دهک اول و دهم)
همبستگی مثبت و معنی داری با نرخ طالق در حد  0061و همبستگی معکوس و معنی
داری با نرخ ازدواج به میزان  0073دارند.

نتیجهگیری 


با توجه به یافته ها و داللت های نظری موجود میتوان گفت؛ مقابله با آسیب طالق و
دیگرای پیش روی خانواده بدون توجه به متغیرهای اقتصادی و معیشتی ممکن نخواهد بود.
همچنین ،پیشبینی میشود این وضعیت نگرانکننده در مورد طالق و ازدواج در آینده نیز
تداوم داشته باشد .زیرا که بهبودی مناسبی در متغیرهای اقتصادی مؤثر بر نهاد خانواده و
بهبود سطح رفاهی آن مشاهده نمیشود .در این شرای اولویت اول سیاستگیاری بایستی
توجه به عوامل مؤثر در معیشت و رفاه خانواده ها و کاهش سطح نابرابری در جامعه باشد.

آسیبهایخانواده 20


بیتردید تاکید صرف بر متغیرهای فرهنگی در این زمینه چاره ساز نخواهد بود .زیرا
سیاستگیاری های فرهنگی در زمینه استحکام خانواده زمانی کارآمدی الزم را خواهد
داشت که حداقل معیشتی الزم برای بقا و کارکرد مثبت خانواده فراهم شود .این مهم پیش از
هر چیز نیازمند یک بستر اقتصادی عادالنه است که تأمینکننده رفاه مناسب برای اکثریت
خانواده های ایرانی باشد.
کلید واژگان :نابرابری ،ازدواج ،طالق ،هزینه ،خانوار ،اقتصاد

بررسیروابطمادروکودکدرزنانآسیبدیدهتجربهزیستهزنانکارتن
خواببهبودیافتهدرمرکزآموزشیحمایتیکودکوخانوادهمهر
اعظمدهصوفیانی،7زهراآقانوری،2نسیمامیدی

9


مقدمه 

زنانی که به مرحله کارتن خوابی میرسند مجموعهای از آسیبهای اجتماعی را چه در
خانواده و چه در جامعه پشت سر گیاشته اند .این زنان خواسته یا ناخواسته دارای فرزندانی
هستند که به طور حتم آسیبهای آنها به فرزندانشان نیز منتقل میشود .اگر بتوان به شناخت
درست و دقیقی از رواب مادران آسیب دیده و کودکانشان رسید ،میتوان به بهبود این رواب
کمک نمود و تا حدی از بروز آسیبها و مسایل این کودکان در بزرگسالی جلوگیری کرد.

روش 

جامعه آماری این پروهش عبارت است از  6مادر و کودک ساکن «مرکز آموزشی
حمایتی کودک و خانواده مهر» موسسه طلوع بینشانها که در طول یک دوره شش ماهه
مورد بررسی قرار گرفت .تکنیک اصلی به کار رفته قومنگاری است که با مشاهده مشارکتی،
گروههای متمرکز ،تحلیل اسناد و مصاحبه عمقی تکمیل شده است.
 . 1کارشناس ارشد علوم ارتباطات ،موسسه طلوع بی نشانها asoufiyani@yahoo.com

 . 2کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی ،مرکز آموزشی حمایتی کودک و خانواده مهر
 . 3کارشناسی نقاشی ،موسسه طلوع بینشانها
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هاونتیجهگیری 


یافته

یافتههای پروهش نشان میدهد همانطور که مادر آسیبهای اجتماعی مختلفی را
تجربه کرده است ،به همان نسبت کودک نیز دارای رفتارهای نابهنجار مختلفی است.
عمدهترین مورد در رواب مادر و کودک ،وابستگی شدید کودک به مادر همراه با ترس از
دست دادن مادر است؛ به این معنا که مادر تنها پناه برای کودک محسوب میشود و حتی
زمانی که کودک از طرف مادر مورد خشم یا بیمهری قرار میگیرد ،کودک برای آشتی کردن
و بازگشت به آغوش مادر پیشقدم میشود .این یافته نشان میدهد که جدا کردن این مادران
و کودکان آسیبهای بیشتری برای کودک دارد و باید هر چه بیشتر بر روی اصالح رواب
مادر و کودک تأ کید داشت .نکته حایز اهمیت در اینجا ،آموزش همزمان به مادر و کودک
متناسب با هر مورد و همچنین تدریجی ،نوسانی و کند بودن فرایند آموزش است.
کلید واژگان :زنان آسیبدیده ،رواب مادر و کودک ،بیخانمانی ،قومنگاری ،مرکز آموزشی
حمایتی کودک و خانواده مهر

بررسیعواملمؤثردرهمسرآزاریشهرتهراندرسال 1921
سلمانقادری،7آمنهسماوات،2زهراجیریایی 9


مقدمه 

خشونتهای خانگی نظیر همسر آزاری از مهمترین آسیبهایی است که تهدیدکننده
ً
نهاد خانواده بوده و هر روز بر قربانیان آن که عمدتا زنان و کودکان هستند افزوده میشود .با
توجه به تغییراتی دو دههی اخیر در نهاد خانواده ،شاهد تاثیرات آن بر زنان و کودکان بودهایم
که پیامد آن عالوه بر از هم گسیختگی خانوادگی ،رشد آزار و اذیت در بین آنها بوده است.
در این پروهش ضمن بررسی دالیل بروز این پدیده در تهران و مقایسه آن با روند دو سال
اخیر ،در نهایت به ارایه راهکارهایی به منظور کاهش آسیب زنان پرداخته میشود.
 .1دانشجوی دکتری salmang41@gmail.com

 .2کارشناس ارشد
 .3کارشناس ارشد
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روش 

روش این پروهش پیمایش بوده و روش نمونهگیری به صورت تمام شماری است .تکنیک
جمعآوری به صورت مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه معکوس بوده است .ابزار پروهش،
پرسشنامه محقق ساختهای است که توس پروهشگران تدوین گردید .جمعیت مورد بررسی زنان
خشونت دیدهای است که به دلیل آزار به مراکز مشاوره و فوریتهای شهر تهران در سال 1311
مراجعه کردهاند .تعداد جامعه آماری در این پروهش  161مورد بوده است .با توجه به اینکه روش
نمونهگیری تمام شماری بوده است لیا حجم نمونه در این پروهش همین مقدار بوده است.
یافتهها 


یافتههای این پروهش حاکی از رشد قابل توجه همسر آزاری نسبت به سالهای قبل دارد .زنان
طیفی از انواع خشونت (جسمی ،روانی و عاطفی) را تجربه مینمایند ( 6401درصد) اما فراوانی
آزار جسمی نسبت به آزار روانی و مسامحه بیشتر است .بیشترین دلیل همسر آزاریها نیز به ترتیب به
مشکالتی نظیر بیماریهای روانی و اعتیاد (محرک شیشه) و سفا فقر مالی و خیانتهای زناشویی
در مراتب بعدی برمیگردد .سطح تحصیالت اکثر پاسخگویان کمتر از دیفلم بوده است .یافته های
تحلیلی نشان داد که بین سطح تحصیالت با آزار دیدگی رابطهی معنیداری وجود داشته است.
نتیجهگیری 


علیرغم روند رو به گسترش همسر آزاری،خالهای قانونی و اجتماعی متعددی به
منظور حمایت از زنان آزار دیده در کشور وجود دارد و درمان ،بازتوانی و حمایت از آنها را
با مشکالت زیادی مواجه میسازد و چرخهی خشونت به صورت مکرر تکرار می شود.
کلید واژگان :همسر آزاری ،خشونت خانگی ،مداخله ،خانواده ،زنان

نگرشبهاشکالنوپدیدازدواجوتشکیلخانواده 
9

رسولصادقی،7مریمرضایی

مقدمه 

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

 .1دکتر جمعیتشناس ،دانشگاه تهران rassadeghi@ut.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسیارشد جمعیتشناسی ،دانشگاه تهران
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تجر به کرده و اشکال جدیدی در زندگی خانوادگی پدید آمده است .اگرچه این تغییرات،
ابعاد ساختاري و ایذدهایي دارد ،اما تأکید اصلي در مقاله پیشرو بر تحوالت ایدهایي و
نگرشي مرتب با اشکال نوپدید در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده (شامل معاشرت و
دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج و زندگیهای همباشی) است.

روش 

در این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه نتایج پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان
( )1314و دادههای پیمایش نگرش جوانان تهرانی به ازدواج و طالق ( )1313به بررسی
نگرش به پدیدههای نوظهور در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده و همبستههای اجتماعی و
فرهنگی آن میپردازیم.

یافتهها 

نتایج پروهش نشان داد در سطح ملی  36درصد ایرانیان نگرش مثبت به معاشرت و دوستی
دختر و پسر قبل از ازدواج داشته و حدود  7درصد نیز نگرش مثبتی به همباشی داشتهاند .برای جوانان
شهر تهران ،میزان نگرش مثبت به پدیدههای میکور ،به ترتیب  61و  18درصد بوده است .بهعالوه
نتایج نشان داد نگرش مثبت به پدیدههای نوظهور در حوزه ازدواج و خانواده با عوامل اجتماعی و
جمعیتی نظیر سن ،جنسیت ،زمینه شهری ذ روستایی ،تحصیالت ،طبقه اجتماعی ،میزان استفاده از
رسانههای فرامرزی (اینترنت و ماهواره) و دینداری بهطور معناداری همبسته بوده است.
نتیجهگیری 

با افزایش و گسترش شهرنشینی ،آموزش و تحصیالت و رسانههای مدرن (بهعنوان نیروهای
نوسازی) از یکسو و تغییرات ارزشی ذ فرهنگی (در جهت گسترش ارزشها و ایدههای مدرن)
از سوی دیگر ،اشکال نوپدید در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده افزایش خواهد یافت.
کلید واژگان :همباشی ،معاشرت با جنا مخالف ،ازدواج ،رسانه ،نوسازی ،تغییرات فرهنگی.

اختاللنظماجتماعیکالن،زمینهسازطالق
شهرهروشنی 7

مقدمه 

خانواده مهمترین نهاد جامعه است و منشأ جامعۀ سالم ،خانوادۀ سالم است .یکی از
 .1دکتر مطالعات زنان ،پروهشکدۀ زنان ،دانشگاه الزهرا (س)sh.rowshani@alzahra.ac.ir ،
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راههای صیانت از سالمت خانواده آسیبشناسی آن در راستای حفظ خانواده از آسیبهایی
است که با آن مواجه است .یکی از شاخ های آسیبشناسی خانواده آمارهای ازدواج و
طالق است .جامعۀ ایران در سالهای اخیر شاهد افزایش آمار طالق نسبت به ازدواج بوده
است که این مسئله ضرورت و اهمیت بررسی طالق از منظرهای گوناگون را روشن
میسازد .پروهشهای مختلف با استفاده از نظریات گوناگون روانشناسی و جامعهشناسی
به تبیین عوامل مؤثر بر طالق پرداختهاند؛ نظریۀ نظم چلبی نیز یکی از نظریات مورد
استفاده در پروهشهای حوزۀ آسیبشناسی خانواده از جمله طالق است که بر اساس آن
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 

این پروهش با استفاده از روش کتابخانهاي به شیوه تحلیلي بر مبناي نظریه نظم چلبي
انجام شده است و به تشریح نقش اختالل نظم اجتماعی کالن در ایجاد و افزایش طالق
پرداخته است.

یافتهها 

مقاله حاضر با تکیه بر نظریۀ نظم چلبی ،که بر اساس آن نظم اجتماعی در سطح کالن
با چهار مسئلۀ اختالل هنجاری ،اختالل نمادی ،اختالل رابطهای و اختالل توزیعی مواجه
است ،اختالل نظم اجتماعی کالن را زمینهساز طالق دانسته است و به تشریح نقش اختالل
هنجاری در اشکال قطبی شدن هنجاری ،تضاد هنجاری ،ناپایداری هنجاری ،ضعف
هنجاری و بیهنجاری ،اختالل نمادی ،اختالل رابطهای در ابعاد همکاری اجتماعی،
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.

نتیجهگیری 


نتایج پروهش ،ضرورت توجه به عوامل کالن را در تدوین سیاستها و برنامههای
کاهش طالق روشن ميسازد .همچنین توجه به عوامل زمینهساز اختالل در نظم اجتماعي
کالن در مرحلۀ همسرگزیني و به بیانی در نظر گرفتن عواملی که منجر به اختالل هنجاری،
نمادی و رابطهای در خانواده میشود ،ميتواند در پیشگیری از طالق مؤثر واقع شود.
کلید واژگان :طالق ،نظم کالن ،اختالل ،نظریۀ چلبی
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بررسیرابطهبینکنترلاجتماعیوگرایشونگرشبه 
ارتباطباجنسمخالفقبلازازدواج 
(موردمطالعه:دانشجویاندانشگاهشهیدباهنرکرمان)

فاطمهیارینسب،7فاطمهابراهیمی

2

مقدمه 

معاشرتهای دختر و پسر در دوران پیش از ازدواج ،یکی از پدیدههای پیچیده در
جامعهی کنونی است که تحت تأثیر فرهنگ و میهب و عرف جامعه مدام در حال کنترل و
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
کرمان انجام گرفته است.

روش 

پروهش حاضر توصیفی تحلیلی است به روش پیمایشی است ،تعداد نمونه  100نفر از
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان میباشند و شیوه نمونهگیری به صورت
تصادفی انتخاب شده است .دادههای الزم از طریق پرسشنامه ،جمعآوری و توس نرم افزار
 spssو با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون  ،tو تحلیل واریانا
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

یافتهها 


یافتهها نشان داد که بین کنترل اجتماعی و نگرش ( )-0/31و گرایش ( )-0/11دانشجویان
به جنا مخالف (برای دانشجویانی که با جنا مخالف ارتباط نداشتهاند) رابطه معناداری
وجود دارد اما بین کنترل اجتماعی و نگرش و گرایش دانشجویان به جنا مخالف (برای
دانشجویانی که با جنا مخالف ارتباط داشتهاند) رابطه معناداری وجود ندارد همچنین در
متغیر نگرش و گرایش به جنا مخالف پیش از ازدواج بین دو گروه (زنان و مردان) تفاوت
معناداری دیده میشود؛ از سوی دیگر نوع نگرش و گرایش مثبت به جنا مخالف در پیش از
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.
 .1نویسنده مسئول :کارشناس ارشد مطالعات زنان ،دانشگاه شهید باهنر کرمانyarinasab.f@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد مطالعات زنان ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
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نتیجهگیری 


آنچه به طور کلی می توان از نتایج حاصل از این مطالعه استنباط کرد این است که،
پدیده معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج در بین جوانان به خصوص دانشجویان،
ً
یک واقعیت اجتماعی است و گاها کنترل اجتماعی نیز مانعی برای آن نمی باشد.
کلید واژگان :کنترل اجتماعی ،نگرش ،گرایش ،جنا مخالف ،دانشجویان

فقردرمیانخانوارهایدارایسرپرستزندرایران
محمدعلیبراتی

1


مقدمه 

ً
مقدمه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،اما صرفا  11/1درصد از نیروی
کار شاغل در اقتصاد متعلق به آنهاست .با وجود عدم حضور اکثریت زنان در بازار کار،
آمارها نشان میدهد که نرخ بیکاری آنها در حدود دو برابر مردان است .پیشبینی میشود
تحصیالت زنان و تغییرات فرهنگی ،تمایل زنان به حضور در
که با افزایش سطح
ِ
فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد ،و این امر بر نابرابریهای اقتصادی زنان و مردان خواهد
افزود .از این رو ،برخی از نویسندگان از «زنانهشدن فقر» سخن گفتهاند.

روش 

روش ما با استفاده از آمارهای بودجۀ خانوار مرکز آمار ایران در سال  ،1313و بهرهگیری از
مدلهای الجیت و پرابیت به توضیح فقر در میان خانوارهای خانوارهای دارای سرپرست زن
پرداختهایم .با توجه به مجموعۀ دادههای در دسترس ،دو نوع مدل برآورد شدهاند )1( :مدلهای
روی کل خانوارها ( )1مدلهای روی خانوارهای دارای سرپرست زن .در مدلهای نوع اول،
متغیر جنسیت به عنوان متغیرتوضیحدهنده وارد میشود ،اما در مدلهای نوع دوم ،چون
سرپرست همۀ خانوارها از یک جنا بوده (زن هستند) ،چنین متغیری وجود ندارد .مدلهای
اول بیانگر اثر خال تبعیههای اجتماعی است که میتواند با توجه به عالمت ضریب علیه
مردان یا زنان باشد .مدلهای نوع دوم ،احتمال فقیربودن یک زن سرپرست خانوار را با توجه
به ویرگیهای آن نظیر سن ،تحصیالت ،وضع فعالیت و وضع زناشویی برآورد میکند.
 .1کارشناس ارشد mabaraty@gmail.com
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هاونتیجهگیری 


یافته

یافتهها نتایج مدلهای اول نشان میدهند که ضریب تبعیههای اجتماعی در مدلهای
نوع اول مثبت و معنیدار است .همچنین در مدلهای دوم ،متغیرهای :ساکن استانهای
ِ
سرپرست خانوار ،باالبودن تعداد
بودن
ِ
سنینشین بودن 30 ،تا  40ساله و  10تا  60ساله ِ
مساحت در اختیار خانوار اثر
نوجوانان (1ذ  11ساله) در خانواده ،تعداد کم اتاقها و نیز
ِ
فقیربودن خانوارهای دارای سرپرست زن دارند .همچنین متغیرهایی
معنیداری بر احتمال
ِ
رپرست زن دارند ،عبارتند
که اثر معنیداری بر کاهش احتمال فقیربودن خانوارهای دارای س
ِ
از :کمتر بودن بعد خانوار ،خانهدار بودن ،شاغل بودن و از درآمد بدون کار برخوردار بودن،
باالبودن تعداد اعضای در حال تحصیل و شاغل ،مالک یا مستأجر بودن و داشتن عزاداری و
همچنین عمل جراحی در یک سال گیشته .بحث حمایت اجتماعی یکی از مهمترین
متغیرهای تأثیرگیار بر فقر خانوارهای دارای سرپرست زن میباشد که متأسفانه در دادههای
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
تحقیق نشان میدهد که خانوارهای دارای سرپرست زن به مراتب آسیبپییرترند.
کلیدواژگان :فقر ،زنان سرپرست خانوار ،زنانهشدن فقر ،احتمال فقر ،عوامل فقر

بررسیشاخصهايهمسرآزاريگزارششدهبهمراکزاورژانساجتماعي

سازمانبهزیستیکشوربهتفکیکاستانیدرسال 1921
مجیدکاظمياصل،7نرگسانتظاري

مقدمه 

2

همسرآزاری به هر رفتار خشنی اطالق می گردد که وابسته به جنسیت بوده و بذه
آسیب های جسذمی ،جنسذی ،روانذی زنذان منجذر مذی شذود  .همسذرآزاري یکذي از
شایع ترین مشکالت زوجین در هر جامعه اي مي باشد .هدف ایذن مقالذه بررسذي
شذذاخ هذذاي  4گانذذه همسذذر آزاري کذذه در مراکذذز اورژانذذا اجتمذذاعي سذذازمان
بهزیستي کشور در سال  1334گزارش شده است.

 .1کارشناس ارشد جمعیت شناسی  ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی majid_kazemy57@yahoo.com

 .2کارشانا ارشد روان شناسی عمومی ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
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روش 

بهصورت توصیفي تحلیلي ميباشد جامعه آماری این تحقیق کلیذه مذراجعین بذه مراکذز
اورژانا اجتماعي در کشور مي باشد که  1137مورد همسر آزاري در کشور گذزارششذده
است.

یافتهها 


نشان داد که میزان همسرآزاري در کشور  101مي باشد به عبارتي در مقابل هر  100هزار
نفر جمعیت  101مورد همسرآزاري اتفاق افتاده است و بیشترین میزان همسر آزاري مربوط به
استانهاي خراسان جنوبي( )10701اردبیل ()3307و همدان( )3306و کمترین آن براي
ایالم ( ،).01چهارمحال و بختیاري( ).08و تهران( )001مي باشند و شاخ هاي 4گانه
همسرآزاري عبارتند از :همسرآزاري جسمي زن و مرد به ترتیب  3303درصد و  4درصد،
همسرآزاري جنسي زن و مرد  3درصد و  1درصد ،همسر آزاري رواني زن و مرد  14درصد و 7
درصد و همسرآزاري غفلت زن و مرد  11درصد و  4درصد گزارش شده است.

نتیجهگی ری 


همسرآزاري بسیار رایج است و با عوامل متعددي در رابطه هسذت و در منذاطق
مختلف کشور هم متفاوت مي باشد با توجه به شاخ هاي همسر آزاري و ارتباط
آن با برخی ویرگي هاي زوجین ،افزایش آ گاهی هاي الزم در زمینه شناخت بیشذتر
این مشکل و عوامل مؤثر بر آن ضرور ی به نظر می رسد .
کلید واژگان :همسرآزاری ،آسیبهای اجتماعی ،اورژانا اجتماعی ،خشونت خانوادگی

بررسیکیفیعواملازدواجهمباشیدربیندانشجویاندختردانشگاههای

عالمهطباطباییوتهران 
قدرتمرادیثانی 7

مقدمه 

هدف از این مقاله بررسذی کیفذی عوامذل ازدواج هذم باشذی یذا سذفید در بذین
دانش جو یان تهران می باشد.

 .1کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی moradi_ghodrat@yahoo.com
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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
دیدگاههای افراد مورد مطالعه نزدیک شده باشد.
جامعه آماری زوجینی هستند که به صورت ازدواج هم باشی در کنار هم زندگی میکنند که
از بین آنها تعداد  10نفر( ده زوج) به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .روش نمونهگیری نیز به
صورت گلوله برفی یا زنجیرهای بوده است .نتایج اولیه حاکی از آن است که یکی از متغیرهای
تاثیرگیار بر ازدواج هم باشی زوجین ،رانده شدن و عدم ارضای نیاز عاطفی از سوی خانواده
بوده است .زوجین بیشتر از سطح متوس جامعه با همدیگر بودهاند .همچنین بیان نموده اند
که ،سطح فرهنگی و اجتماعی نزدیکی به همدیگر داشته اند.
هاونتیجهگیری 


یافته

بذذر اسذذاس نتذذایج در حذذدود  35درصذذد زوجذذین هذذم زن و ه ذ م مذذرد شذذاغل
بوده اند؛یافته های اولیه حاکی از آن است که این زوجین بذر اسذاس اصذل اعتمذاد
بهم در کنار هم زندگی می کنند .همچنین اکثر زوجین ارتباط خذود بذا خذانواده و
خو یشاوندان را قطع کرده اند .فقذ یکذی از خذانواده هذای مذورد مصذاحبه دارای
فرزند بوده اند .آنان معتقد هستن د که فرزندآوری در این شذرای مذانع پیشرفتشذان
می شود .اکثر زنذان ،طذول دوره ازدواجشذان را بذه عنذوان یکذی از دغدغذه هذا یذاد
کرده اند .در حالی که د شرای و اوضاع اقتصادی از نگرانی های مردان بوده است.
کلید واژگان :ازدواج سفید ،همباشی ،دانشجو ی ان تهران ،خانواده.

جنسیتوتجربهطالق:یکمطالعهکیفی 
1

2

یوسفکریمی ،رزگارمحمدی ،احمدخاکی

مقدمه 

3

زیربنایی ترین بعد در شکل گیري هر پدیدهاي معانی ذهنی است .معنایی که
فرد مطلقه براي طالق قائل است بعدي مهم در ساختار این پدیده است .هدف از
 .1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی
( .2نو یسنده مسئول) دکتری مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهوازrzgarmohammadi@yahoo.com .
 .3دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
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پروهش حاضر مقایسه تجربه پدیده طالق در زمینه معناها ،پیامدها و سازگاری با آن در زنان و مردان
مطلقه میباشد .همچنین بررسی نقش جنسیت در پدیده طالق با رویکرد پدیدارشناسی است.
روش 

جامعه پروهش حاضر افراد مطلقهای هستند که محل جغرافیایی زندگی آنها داخل کشور در طول
سالهای 14ذ  11است .مشارکتکنندگان این پروهش ( 13زن و  11مرد) به وسیله نمونهگیری
هدفمند و با استراتری نمونهگیری معیار وگلوله برفی انتخاب شدند .این مطالعه جهت انتخاب
شرکتکنندگان با روش «نمونهگیری هدفمند» معیارهایي براي داخل شدن و در نظر گرفتن افراد در این
مطالعه بهصورت زیر مدنظر قرارداد :شرکتکنندگان باید طالق را تجربه کرده باشند و حداقل یک ماه
تجربه زندگي مشترک داشته باشند .شرکتکنندگانی که طالق را تجربه کردهاند حداقل سه ماه و حداکثر
ده سال از لحظه طالقشان یا متقاضی بودن گیشته باشد .شرکتکنندگان دوباره ازدواجنکرده باشند.
برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و جمعآوری دادهها تا اشباع نظری ادامه
یافت .برای تحلیل پدیدارشناسی دیدگاه شرکتکنندگان تحقیق از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.
یافتهها 


در زمینه طالق مردان و زنان دارای نگرش منفی به طالق بودند اما دارای ادراکهای متفاوت طالق
با توجه به جنسیت بودند .در زمینه پیامدها و سازگاری با طالق تجارب آنها تفاوت بیشتری دارد.
پیامدهای طالق برای مردان بیشتر در بعد هیجانی و فردی و برای زنان در بعد فرهنگی و اجتماعی
پررنگ است و فرایند سازگاری برای مردان بیشتر یک امر درونی و برای زنان یک امر بیرونی است.
نتیجهگیری 



در نهایت نتیجهگیری میشود تجربه طالق متأثر از جنسیت در بستری فرهنگی و اجتماعی میباشد.
کلید واژگان :طالق ،جنسیت ،پدیدارشناسی ،معانی ،پیامدها.

آسیبهایاجتماعیازدواجمجددزنانسرپرستخانوار 
زهرامحمدی

مقدمه 

1

ازدواج پیوندی است که نه تنها نیازهای جسمی ،عاطفی ،روحی ذ روانی و اقتصادی خانواده را
برطرف میکند بلکه سالمت اجتماعی را تضمین مینماید .امروزه وقتی نقش مرد از خانوادهای
ً
کاسته شود ،عموما زن سرپرستی خانواده را بهعهده میگیرد .این امر موجب گرانباری نقش زن
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور zmohammadiz@gmail.com
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شده و مشکالتی برای آنان درپی دارد .یکی از راههای اساسی رفع این مشکالت ،ازدواج مجدد
است که پروهش حاضر به عوامل مرتب با آن میپردازد.
روش 

روش پروهش آمیخته است .در روش کیفی ،با  18زن سرپرست خانوار بدون همسر
مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و مسائل فرهنگ ذ اجتماعی ازدواج آنها استخراج و تحلیل
شد .با شاخ سازی دادههای کیفی پرسشنامهای تنظیم و توس  110زن سرپرست خانوار
استان تهران با نمونهگیری گلوله برفی تکمیل گردید.
یافتهها 

زنان سرپرست خانوار نگرش مثبت و گرایش باالیی به ازدواج دارند .مهمترین مشکالت
آنها وضعیت اشتغال ،نیازهای عاطفی ،امنیتی ،اقتصادی ،جنسی و فرهنگی اجتماعی است.
دادهها نشان داد که بین سن ،تعداد فرزندان ،پایگاه اقتصادی اجتماعی و علت سرپرستی با
نگرش زنان به ازدواج رابطه معنیداری ندارد اما نیاز جنسی ،عاطفی ،عوامل فرهنگی اجتماعی
و نیاز امنیتی بهترتیب بیشترین تاثیر را بر نگرش به ازدواج دارد.
نتیجهگیری 


اهمیت مسائل اقتصادی در ازدواج کمرنگتر از بقیه عوامل بود زیرا ازدواج بیش از آنکه
یک امر بیرونی باشد یک احساس و نیاز درونی است .بنابراین الزم است در سیاستهای
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار درجهت اقتصاد و اشتغال بازنگری و شرای اجتماعی
فرهنگی الزم برای ازدواج مجدد آنها فراهم گردد.
کلید واژگان :زنان سرپرست خانوار ،موانع فرهنگی اجتماعی ،گرانباری نقش ،ازدواج مجدد ،روش آمیخته

روابطموبایلیوارزشهایخانواده 
فیروزراد،7حمیدهمحمدزاده،2فاطمهمحمدزاده 9

مقدمه 

تلفن همراه در عصر حاضر یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی است که کاربردهای
روزافزونی در میان مردم و بهخصوص جوانان دارد ،رسانهای متمایز با خصوصیات معین و
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه پیام نور
 .2کارشناسیارشد ،جامعهشناسی ،دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول) mohammadzadehhamideh@yahoo.com

 .3کارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشگاه مازندران
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مهمترین تکنولوژي فردي که ضمن ایجاد خلوت مستقل برای فرد رابطه اجتماعي او را در یك
بستر شبکهاي معنیدار کرده و از یک ابزار ارتباطی صرف بهیک پدیده اجتماعی ذ فرهنگی بدل
گردیده و بهصورت گسترده وارد زندگی آدمی شده و بهطرزي ساختاري ،مناسبات انساني و
شیوههاي ارتباطی را دگرگون کرده و اثرات قابل توجهی را در سطوح مختلف بر رواب
خانوادگی ،اجتماعی و کنشهای میان انسانها بهویره تعامالت و ارزشهای حاکم بر رواب
بین فرزندان با اعضای خانواده برجای گیارده است .از اینرو ،هدف پروهش حاضر بررسی
نقش رواب موبایلی بر ارزشهای خانواده در بین دانشجویان است.
روش 

روش پروهش ،پیمایشي و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد مرند است که با روش
نمونهگیری طبقهای و تصادفی ساده 310 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
یافتهها 

بنابر یافتههای تحقیق بین متغیرهای میزان استفاده از تلفن همراه و نوع استفاده از تلفن
همراه (اجتماعی ذ فرهنگی ،تفریحی) با پایبندی به ارزشهای خانواده رابطه معنیدار و
معکوسی وجود دارد ،اما بین متغیرهای سابقه استفاده از تلفن همراه و استفاده ابزاری از تلفن
همراه با پایبندی به ارزشهای خانواده رابطه معنیداری وجود ندارد .بنابر نتایج رگرسیون،
متغیرهای مستقل در این تحقیق توانستهاند  30درصد از تغییرات متغیر پایبندی به ارزشهای
خانواده را تبیین نمایند.
نتیجهگیری 


کاربرد تلفن همراه در میان انسانها از استفاده ابزاری برای تأمین مجموعهای از نیازهای
خاص شروع شده و با گسترش فنآوریهای نوین بهتدریج کارکردهای آن از حالت صرف
ابزاری خارج گردیده و تنوع و گسترش بیشتری یافته همچون استفاده اجتماعیذ فرهنگی،
تفریحی و  ،...بهنحویکه جیابیت و گستره کاربرد آن در بین افراد موجب کاهش اقتدار
نهادهای سنتی جامعهپییری بهخصوص خانواده و پیدایش شیوهی جدیدی از جامعهپییری را
در میان آنها فراهم خواهد کرد.
کلید واژگان :تلفن همراه ،رواب موبایلی ،میزان و نوع استفاده از تلفذن همذراه ،ارزشهذای
خانواده.
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آسیبشناسیوفاداریدرروابطزناشوییباتوجهبهتفاوتهایجنسیتی

(مطالعهموردیشهرتهران) 
سهیالصادقیفسایی،7نسیمنظری 9

از آغاز تولد بشری جز دوره ای که به نظر برخی صاحبنظران اختالط آزاد وجود داشته است،
جامعه به نظم بخشی به رفتار جنسی مشغول شده و اصول و قواعدی را برای رفتار جنسی بنیان
گیاشته است( .ساروخانی)1381:18 ،
بدین سان در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ های مختلف و ادیان مربوطه ،انواعی از
رفتار جنسی و ازدواج تائید یا رد شده ،و در برخی جوامع حیطه کنترل رفتار جنسی تا تحریم
کلی زناشویی و پیشنهاد رهبانیت به پیش رفت .به اعتقاد وبر «زهد دینی به شدت با تجاهد به
فسق مخالف است و انصراف از رواب جنسی را از شرای کف نفا قرار داده است .از این رو
بسیاری از ادیان کوشیده اند تا امر ازدواج را تحت قاعده دقیق در آورند .در هر حال این تنها
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
کنفوسیوسی هم بی بند و باری جنسی نکوهیده است( ».فروند)1361 :111 ،
در واقع آنچه از این گفته ها بر می آید ،اینست که ازدواج و رابطه جنسی یک امر فردی
ً
نیست و صرفا به زن و مرد محدود نمیشود ،بلکه در ذات خویش امری اجتماعی است .چرا
که ازدواج سنگ بنای تشکیل خانواده است .جامعه شناسان اولیه نیز به خانواده ،به عنوان نهادی
ضروری ،که تأثیر بسزایی بر سایر نهادها دارد و وجودش برای حفظ و بقای جامعه الزامی است،
می نگریستند .از اینرو رابطه اش با سایر نهادها و کارکردی که در اجتماع داشت را مدنظر قرار
می دادند و به رواب درون خانواده توجه چندانی نشان نمیدادند .تقسیم نقش ها در خانواده
براساس جنسیت چیزیست که از دیرباز وجود داشته است .محول کردن نقش های ابزاری به
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
وضعیت اقتصادی سبب سلطهی مردانه شده است .وابستگی حیات اجتماعی به حیات
اقتصادی سبب میشود ،زنان که نقشهای عاطفی را برعهده دارند و از ِق َبل آن درآمدی حاصل
نمیکنند ،همواره جهت رفع نیازهای اقتصادی خود وابسته ی مردان باشند .این مرد چه در
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه تهران ssadeghi@ut.ac.ir

 .2کارشناس ارشد
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سیمای پدر ظاهر شود ،چه همسر ،فرقی نمی کند ،چرا که از زن جز کلیشه های زنانه چیزی
نمیخواهد .در این ساختار ،زن محکوم است به اطاعت ،به اینکه همواره ذیل یک مرد تعریف
شود ،به اینکه همواره تحت کنترل و سلطه باشد .در اسطوره های آفرینش ،در ادیان و آیین ها،
در حیات تاریخی و اجتماعی جوامع ،زن آفریده شده تا انتخاب شود .زن هرگز برنمیگزیند.
جامعه از او نمیخواهد که انتخاب کند ،از این رو هرگز انتخاب را به زن نمیآموزند.
«سرنوشتی که جامعه سنتی به زن عرضه می کند ،ازدواج است .اغلب زنان امروزه نیز شوهر
کرده اند ،شوهر کرده بودند ،آماده ازدواج میشوند یا از اینکه ازدواج نکرده اند رنج می برند.
زن مجرد خواه محروم مانده از پیوند ،خواه طغیان کرده بر آن و یا حتی بی اعتنا به این نهاد ،بر
اساس ازدواج تعریف می شود( ».دوبووار ،ج ،1ص  )111چرا که ازدواج در درجه اول خود را
به دختر جوان تحمیل میکند نه به مرد جوان .نمیتوانیم بهطور قطع بگوییم که ازدواج این
جنبهی سنتی خود را از دست داده است ،چرا که هنوز هم افراد با این خیال که انتخاب می کنند
در حال گزینش موردهایی هستند که بستر اجتماعی و خانوادگی سر راهشان قرار داده و به آنها
تحمیل میکند.
آنچه که ازدواج و تشکیل خانواده را برجسته می سازد ،محدود کردن رابطهی جنسی به نهاد
خانواده است .در واقع ایجاد دوگانهی مشروع و نامشروع سبب میشود هرآنچه که بیرون از این
ً
چهارچوب است نامقدس ،ناپاک ،و نامشروع شمرده شود .در این سیستم که نیاز جنسی الزاما
در خانواده و از طریق ازدواج برآورده می شود ،زن و مرد ،افرادی هستند که بهخاطر برطرف
کردن یک نیاز طبیعی ،خواسته و ناخواسته مجبور به تشکیل خانواده میشوند.
تمامیت مقبول خانواده ،تنها وقتی خدشهدار گشت که زنان و مردانی از درون همین
چهارچوب و نظم مشخ به مقابله با آن پرداختند .آنچه که انگلا تحت عنوان «زناکاری»
مطرح می کند و دوبووار بدان لقب «عشق لطیف» می دهد ،در واقع اعتراضی است به سنت
ازدواج .خیانت ،زناکاری ،و یا عشق لطیف ،یکی از کرکارکردهای ازدواجهایی است که جامعه
آنها را به رسمیت میشناسد و برای بقای نوع و تولید مثل صورت می گیرد.
در این بررسی برآنیم تا از نظرگاه کنشگرانی که خود به گونه ای عدم وفاداری را در زندگی
زناشویی خویش تجربه کرده اند ،دریابیم چه عواملی زمینه ساز بروز خیانت در رواب زناشویی
میگردد؟ و یا اینکه چه عواملی وفاداری زوجین را نسبت به هم تضمین میکند؟ و درک و
تصور کنشگران نسبت به این موضوع چیست؟ ما در این بررسی به دنبال کشف حقایقی
جاودان نیستیم ،بلکه درصددیم زمینه ی مشترکی که اساس خیانت افراد است را تشریح کنیم.
کلید واژگان :ابزار آموزش  ،جامعه پییری  ،جنسیت  ،کلیشههای جنسیتی ،کتاب درسی،
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شناساییعواملسالمتوبهزیستیروانشناختیمؤثربرازدواجمجددزنان

سرپرستخانوارها 
(مطالعهموردی:کمیتهامدادامامخمینی(ره)شهرکرمانشاه) 
سعیداحمدی،7کریمافشارنیا 2

مقدمه 

زن سرپرست ها گروهی از زنان جامعه هستند که سرپرستی خانوار را برعهده دارند و از
جملهی گروه های آسیب پییر جامعه به شمار می روند ،چرا که دشواری هایی را تنهایی به
دوش میکشند و دغدغه هایی زیادی در زندگی روزمره خود دارند .دغدغه های عاطفی ،روانی،
امنیتی ،فرهنگی ،اقتصادی ،بیکاری ،وسواس فکری .حاشیه های ناخواسته اطرافیان ،مشکل
سرپناه ،بیکاری ،محدودیت های خانواده ،جامعه ،فرهنگی ،مشکالت روحی و روانی ،تنهایی،
فقر ،مشکالت ازدواج مجدد ،سالمت روان و بهزیستی او را تحت خطر قرار می دهد و بهطور
خالصه با سیلی از مشکالت به تنهایی دست و پنجه نرم میکنند .پروهش حاضر با هدف
شناسایی عوامل سالمت و بهزیستی روانشناختی مؤثر بر ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارها
کمیته امداد امام خمینی ناحیه  3شهر کرمانشاه انجام گرفته است.
روش 

پروهش از نظر اهداف کاربردی و از لحاظ اجرایی توصیفی ذذ پیمایشی بوده است .جامعه
آماری شامل کلیه زن سرپرست های خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) ناحیه  3شهر
کرمانشاه به تعداد  1100نفر است که با روش نمونهگیری طبقهای متناسب بخش های اداره
کمیته امداد امام خمین ( ره ) و بر اساس فرمول کوکران به تعداد  306آزمودنی به عنوان نمونه
انتخاب و برآورد شدند .ابزار پروهش شامل پرسشنامه مخقق ساخته احمدی و نعمتی ()1316
 80سوالی در طیف پنج گزینهای لیکرت که به ابعاد ویرگی های اقتصادی ،ویرگی های
فرهنگی ،اجتماعی و بهزیستی و سالمت تقسیم بندی شده است .روایی ابزار مورد تایید
صاحبنظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ  13/0درصد محاسبه
و گزارش شد .برای تجزیه و تحلیل داده های پروهش از آمار توصیفی (درصد ،میانگین،
 . 1کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره  ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه
 .2نویسنده مسئول k.afsharineya@iauksh.ac.ir :ادکتر روانشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه
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انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف ذ اسمیرونوف و تی تک گروهی)
استفاده شد.
یافتههاونتیجهگیری 


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.
کلیدواژگان :سالمت ،بهزیستی روانشناختی ،ازدواج مجدد ،زن سرپرستها ،کرمانشاه.

تبیینابعادخشونتخانگیعلیهزناندرقومیتهایشمالکشورازمنظر

جرمشناسیفرهنگی 

جمشیدغالملو،7ساهرهسکوتی 2


مقدمه 

خشونت خانگی ،خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی جامعه با خطر مواجه می کند.
سازمان جهاني بهداشت ،خشونت خانگي را محدودهای از رفتارهای جسمي ،جنسي،
اقتصادی ،کالمی و رواني میداند ﻛه علیه زنان یک خانواده ارتکاب مییابد .براساس آمارهای
رسمی کشور ،انواع خشونتهای برشمرده در شهرهای مختلف ایران ،فراوانیهای متنوعی
دارند که با تکیه بر چند پیمایش انجام گرفته ،اگر مورد سنجش آماری قرار بگیرند با عوامل
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
خشونتآمیز علیه زنان است که در بخشی از فرهنگ ما ،خالف عرف بهشمار نمیآیند.
روش 

در این پروهش کیفی ،با تکیه بر رویکرد جرمشناسیفرهنگی ،نمونه هایی بررسی میشوند
که در بین قومیتهای شمال کشور عمومیت داشته و به عنوان الگوهای فرهنگی ،بهنجار
انی نمادها و نشانههای خشونت خانگی در
شدهاند .با کمک گرفتن از مترجم بینفرهنگی ،مع ِ
رواب افراد و تحلیل فراوانی هر شکل از خشونت در چند شهر مورد مطالعه ،شناسایی و
 .1دکتری حقوق ،دانشگاه تهران jamshid.gholamloo@ut.ac.ir

 .2کارشناس ارشد ،دانشگاه گیالن
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رمزگشایی شدند .رویکرد جرمشناسیفرهنگی با درنظر گرفتن ظرفیتهای قومنگاری و
مردمشناسی فرهنگی ،بهدور از بزرگنمایی یا همسانسازیهای اغراق شده ،تا حد زیادی حجم
واقعی خشونت علیه زنان را در این پروهش نمایان ساخت.
یافتهها 


یافتهها حاکی از آن است که به جهت تسل همه جانبة فرهنگ بر زندگی افراد ،خشونت
در بستر فرهنگ رخ داده و برخی رفتارهایی که بر اساس معیارهای حداقلی ،خشونت محسوب
می شوند ،از طرف جامعه و قربانیان ،خشونت تلقی نمی گردند.
نتیجهگیری 


افراد در اعمال روزانه ،کلیشههای کالمی ،آئینهای گیار و قراردادهای قومیتیشان،
هنجارمندی این اعمال را بازتولید کردهاند و برای اصالح شرای  ،هیچ اجبار یا قانونی قادر به
حیف آن نیست ،مگر آنکه با سیاستهای فرهنگی بلندمدت ،زیربنای فرهنگی هر منطقه
اصالح شود.
کلیدواژگان :خشونت خانگی ،زنان ،جرمشناسی فرهنگی ،نمادشناسی ،فرهنگ.

تبیینکاهشآسیبهایاجتماعیبارویکردنقشیابیوالدینوآموزشوپرورش 
محمد قدرتی

1


مقدمه 

آسیبهاي اجتماعي ،قابل درمان و پیشگیرياند .پیشگیري از آسیب هاي اجتمذاعي در هر
جامعه اي موکول به شناخت علمي ویرگي ها و قانون مندي هاي حاکم بر تحول آسیب ها در
آن جامعه و به کارگیري یافته هاي علمي در فرایند برنامه ریزي هاي اجتماعی است آمارها در
ایران نشان دهنده آن هستند که بیشترین موارد بی مباالتی جنسی  %11/ 6در سنین 16
تا11سالگی رخ میدهند .میانگین سن شروع سیگار در ایران 16/6سال بوده واالترین نسبت
معتاد کشور ( )41/7در فاصله 17تا 11سالگی مصرف را آغاز کرده اند کنترل پییری
 .1دانشجوی کارشناسی ارشدفقه ومبانی حقوق اسالمی Mohamad.ghoodrati1373@gmail.com
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آسیبهای اجتماعی شناخت علمی آنهارادرهرجامعهای برای پاسخ به پرسشهای نظری
وعملی وکاربردی از ایدهها و یافتههای علمی تولیدشده دربرنامهریزیهای کوتاه وبلندمدت
برای مقابلهی صحیح با آسیبهای اجتماعی درمان یاپیشگیری از گسترش و پیدایش آنها
ضروری وپراهمیت می سازد
روش 

بر آن است با روش تحلیلی اسنادی به تبیین نقش والدین ونقش آموزش وپرورش درکاهش
آسیب های اجتماعی بفردازد.
هاونتیجهگیری 


یافته

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
شذرایطی نظیر آمادگی جسمانی ،روانی ،معنوي ،اقتصادي اجتماعی و دانش الزم و امکانات
مناسب داشت عدم آموزش صحیح به افراد جامعه از طریق خانواده و آموزش و پرورش سبب
گسترش ناهنجاريهاي اجتماعي همچون اعتیاد ميشود :،بسیاري از والدین نسبت به آموزش
صحیح فرزندان خود منفعالنه عمل کرده و یا به درستي توانایي پیشگیري از اعتیاد فرزندانشان را
ندارند نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف مواد مخدر در میان فرزنذدان خانواده هاي از
هم گسذیخته بیشتر است .یک فرد معتاد در خانواده می تواند فرزندان و همسذر را نیز به مصذرف مواد
ترغیب نماید .پا به کارگیري راهکارهاي پیشگیرانه بدون کمک و همکاري فعاالنه والدین و خانواده
غیرممکن است بدون شک ناآشنایي کافي کودکان و نوجوانان با مهارتهاي اجتماعي ریشه اغلب
آسیبپییريهاي اجتماعي آنهاست؛ از این رو بررسي نقش آموزش مهارتهاي اجتماعي در
کاهش آسیبهاي اجتماعي در مدارس ميتواند بسیار کمککننده باشد  .آموزش و پرورش11 ،
سال با افراد ارتباط دارد ضمن آنکه مدرسه یکي از مورد وثوقترین محی هاي اجتماعي است .از
سوي دیگر مردم و خانوادهها نیز در زمان حضور فرزندانشان در مدرسه ،با این محی در
ارتباط هستند .بنابراین دانشآموزان در سني قرار دارند که اگر اطالعات کافي به آنها داده شود ،به
ندرت در سنین باالتر درگیر آسیبهاي گوناگون از جمله آسیبهاي ناشي از مواد مخدر
ميشوند.
کلیدواژگان :خانواده ،آسیب اجتماعی ،موادمخدر ،معلم،آموزش وپرورش
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پرهیزیابهرهمندی:نگرشزنانجداشدهنسبتبهازدواجمجددوعوامل
اجتماعیاقتصادیتاثیرگذاربرآن 
شهرهمجمع

7

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
مردان جداشده است و این نسبت در گروه های
جداشده ای که دوباره ازدواج میکنند کمتر از ِ
سنی  30سال به باال به  101برابر می رسد (مرکز آمار .)1311 ،این در حالی است که در
جامعه ایران ،یکی از اهداف زندگی زناشویی شیوه انحصاری و یا غالب بهنجار برای ارضای
نیازهای عاطفی و جنسی ،بعالوه بهره مندی از حمایت های الزم اجتماعی و خانوادگی بوده
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
ندارند؟ آیا گرایش به ازدواج مجدد زنان و موانع آن در گروههای مختلف اجتماعی به خصوص
زنان دارای پایگاه های مختلف اجتماعی متفاوت است؟ علتها و دالیل این تفاوت جنسیتی
ِ
در ازدواج مجدد چیست؟ آیا زنان بر اساس یک رویکرد فمنیستی تمایلی به این امر ندارند ،و
جدایی را نوعی رهایی از دشواری های زندگی زناشویی می دانند و حاضر به ورود به شرای
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 

در این مقاله تالش می شود این پرسش ها از طریق اطالعاتی که از طریق مطالعه کیفی و با
استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شده پاسخ داده شود .به این منظور با مراجعه
به  3مراکز بهزیستی در مناطق شمالی ،مرکزی و جنوبی شهر تهران با زنان جداشده یا در
معرض جدایی مصاحبه هایی صورت گرفته است .داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده
محور( )grounded theoryبررسی میشود.
 .1کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی ،دانشگاه الزهراءsh.majma@gmail.com :
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یافتهها 


یافتههای مقدماتی نشان میدهد که علت های عاطفی(شکست در ازدواج قبلی) و داشتن
فرزند ،شرای اقتصادی اجتماعی مثل پایگاه اجتماعی ذ اقتصادی خانواده ،اشتغال و درآمد زنان
جداشده ،در گرایش آنان به ازدواج مجدد پا از جدایی مؤثر است.
نتیجهگیری 


میتوان گفت با توجه به نظام ارزش و هنجاری غالب در جامعه ایران ،در شرایطی که نیاز و
حمایت های اقتصادی و اجتماعی موضوعیت نداشته باشد ،اغلب زنان جداشده ،تجرد و پرهیز
از بهره مندی عاطفی و جنسی را بر ازدواج دوباره و ارضای نیازهای بیولوژیک ترجیح میدهند.
کلید واژگان :ازدواج مجدد ،طالق ،پایگاه اجتماعی ذ اقتصادی ،نیاز جنسی ،پرهیز جنسی

مدلساختاریرابطهسرمایهفرهنگیوخشونتخانگیعلیهزنان 
سیدعلیرضاافشانی،7حسنفالح 2

مقدمه 

خشونت علیه زنان ،به عنوان یک معضل جامعه و از رایجترین جرائم اجتماعي و جلوهاي از
اقتدار مردساالري در جهان امروز است؛ که در تمام ملیتها ،طبقات و گروههاي اجتماعي بذه
چشم ميخورد .خشونت خانگی از موضوعات مهمی است که از گیشته همواره وجود داشته
است ولی در دهههای اخیر ،مورد توجه محققین و صاحبنظران قرار گرفته است .پروهش حاضر با
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،
شامل زنان متأهل شهر اصفهان میشود که مبتنی بر فرمول کوکران 313 ،نفر از آنها با شیوه
نمونهگیری خوشهای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه بود که اعتبار
آن به شیوه محتوایی پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ ،محرز گردید .دادهها به کمک
نرمافزارهای آماری  SPSSو  Amosتحلیل شدند.
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد جمعیتشناسی دانشگاه یزد

afshanialireza@yazd.ac.ir
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یافتهها 

تحلیل دادهها نشان داد خشونت خانگی علیه زنان پایینتر از میانگین نظری است .سرمایه
فرهنگی نیز میانگینی پایینتر از متوس نظری داشت .بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با خشونت
خانگی و ابعاد آن رابطه معکوس و معنیداری وجود داشت .تحلیل مدل معادله ساختاری نشان
داد سرمایه فرهنگی  17درصد از تغییرات خشونت خانگی را تبیین میکند.
نتیجهگیری 


نتایج پروهش همسو با چارچوب نظری پروهش بود ،از این رو مشخ میگردد
تمهیدات الزم در راستای افزایش سرمایه فرهنگی گام مهمی در جهت کاهش خشونت خانگی
علیه زنان خواهد بود و ضروری است سیاستها و اقدامات الزم در این زمینه اتخاذ شود.
کلید واژگان :سرمایه فرهنگی ،خشونت علیه زنان ،خانواده ،معادالت ساختاری ،اصفهان

بررسیجامعهشناختیتأثیرمیزانکنترلاجتماعیبر 

میزانگرایشبهبیوفاییزناشویی 
محمداسماعیلریاحی،7حوریهنورانیانامیری

مقدمه 

2

بیوفایی زناشویی ،به عنوان یکی از مهمترین مسایل اجتماعی جوامع امروزی ،پدیدهای
بهسرعت در حال رشد در ایران نیز محسوب میگردد .نتایج پروهشهای مختلف ،نشان
میدهد که ارتکاب بیوفایی زناشویی و یا حتی تصور ارتکاب آن از سوی همسر ،یکی از
عمدهترین دالیل طالق در کشورهای گوناگون بوده است .از این رو ،به نظر میرسد شناسایی
ً
میزان شیوع و نیز علتشناسی این پدیده پنهان اما نسبتا شایع ،میتواند مقدمهای برای
سیاستگیاری جهت کاهش و کنترل آن محسوب شود .پروهش حاضر با هدف بررسی
جامعهشناختی تاثیر میزان کنترل اجتماعی بر میزان گرایش به بیوفایی زناشویی انجام شده
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران –m.riahi@umz.ac.ir

 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه مازندران
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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 

تحقیق حاضر با روش پیمایش در سال  11انجام شده و ابزار گردآوری داده ها ،پرسش نامه
همراه با مصاحبه بوده است .جامعه آماری ،تمامی مردان و زنان متأهل  18-60ساله ساکن
شهر بابلسر بوده است که از بین آنان ،در مجموع  141نفر ( 114زن و  88مرد) به روش نمونه
گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافتهها 


نتایج توصیفی این تحقیق نشان می دهد که به لحاظ میزان گرایش به بی وفایی زناشویی،
 3107درصد پاسخگویان به میزان کم و  1707درصد به میزان خیلی کم گرایش نسبت به
بیوفایی زناشویی را گزارش کرده اند .این در حالی است که در حالی که  10درصد از آنان
گرایش زیاد و یا خیلی زیاد به بیوفایی زناشویی داشته اند .مقایسه این میزان بر حسب جنا،
نشان میدهد که در مجموع ،مردان نسبت به زنان ،گرایش بیشتری به بی وفایی زناشویی گزارش
کردهاند .همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد که متغیرهای دلبستگی ،تعهد ،و باور با
گرایش به بیوفایی زناشویی رابطه معکوس و معناداری داشته اند .این در حالی است که بر
اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی ،متغیرهای میزان دلبستگی (با بتای معادل
 ،)-00176و پا از آن متغیر میزان باور و اعتقاد ( ،)-00118بیشترین قدرت برای پیشبینی
میزان گرایش به بیوفایی زناشویی را داشته اند .لیا میتوان پیشبینی نمود که گرایش به بی
وفایی زناشویی در بین آن دسته از مردان و زنان متأهل کمتر است که دلبستگی بیشتری نسبت به
خانواده ،دوستان و اطرافیان و کشورشان داشته و نیز ارزشهای میهبی و اصول اخالقی جامعه
را پییرفته و باور داشتهاند.
نتیجهگیری 


این یافته ها با تأ کید بر نقش مهم و تأثیرگیار دلبستگی به شبکه رواب و پیوندهای اجتماعی
قدرت باورها و اعتقادات میهبی ،معنوی ،و اخالقی در کاهش بیوفایی
قوی ،در کنار
ِ
زناشویی ،میتواند حاوی داللتهای سیاستی مهمی برای سیاستگیاران فرهنگی– اجتماعی
کشور باشد تا با طراحی و اجرای راهبردهای سازمان یافته و نظام مند ،نسبت به تقویت و
تحکیم پیوندها و شبکه های رواب اجتماعی صمیمی و نیز مبانی میهبی ،معنوی و اخالقی
اعضای جامعه برنامهریزی نمایند تا از گرایش آنان به ارتکاب بی وفایی زناشویی کاسته
گردد.
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کلید واژگان :گرایش به بیوفایی زناشویی ،کنترل اجتماعی ،دلبستگی ،تعهد ،باور.

دوگانهیتعهد،خیانتوروابطفرازناشویی 

فانتزیهایهمسران،

(موردمطالعهزوجینشهراصفهان) 
مرجانزرندی،7پریعطایی،9اعظمجابرمرادی 9

مقدمه 

اندیشمندان عقیده دارند در میان تغییراتی که این روزها درجوامع در جریان است ،اهمیت
هیچکدام به اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی ،در رواب جنسی حیات عاطفی،
ازدواج و خانواده در حال وقوع است .بررسیهای آسیب شناسانه نشان میدهد رواب فرا
زناشویی به عنوان یکی از مسائلی است که خانوادههای بسیاری را درگیر خود نموده است.
مطالعات بسیاری برای شناسایی عوامل زمینه ساز و مستعدکننده رواب فرا زناشویی انجام
پییرفته است که عموما سوژههای انسانی را متأثر از تعینات اجتماعی بیرونی دانسته و بعضا
انگیزههای درونی و ابعاد ناخودآگاه هستی وجودی سوژهها را نادیده میگیرند .درهمین راستا،
هدف از پروهش حاضر بر آن است با پیشفرض قرار دادن ابعاد درونی و ناخودآگاه به نقش
فانتزی های همسران در تعریف تعهد و خیانت و رواب فرا زناشویی بفردازد .بدین منظور،
مفهوم فانتزی از نظریات لکان و فروید به عنوان ابزار مفهومی برگرفته شده است.
روش 

در این مطالعه با نگاهی تفسیرگرایانه و با اتخاذ رویکرد کیفی ،به روش تحلیل روایت به
واکاوی نقش فانتزی در رواب فرازناشویی همسران شهر اصفهان سال  1316پرداخته شده
است .تعداد  30نفر از افرادی که تجربه تأهل را داشتهاند به روش نمونهگیری نظری و هدفمند
انتخاب و اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیمهساختار یافته جمع آوری شده
است.
 .1نویسنده ی مسئول دکتر جامعهشناس ،دانشگاه آزاد اصفهان m.zarandi7039@gmail.com

 .2دکتر جامعهشناس ،پردیا دانشگاه فرهنگیان اصفهان
 .3کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه شهرکرد
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یافتهها 


نتایج نشان مي دهد که دو نوع فانتزی در وقوع رواب فرازناشویی قابل دسذته بنذدي هسذتند
 .1فانتزی های عشقی و  .1فانتزیهای جنسی .که آسیبهای ناشي ازفانتزيهای تحققنیافتذهی
عشق و رواب جنسی به این گونه برساخته می شوند سوژه ها فذانتزي هذایی بذراي خذود ایجذاد
ً
کرده اند که در آن یکی از زوجین معموال مردان عناصر فانتزی همسر را نادیده گرفتهانذد و آن را
ویران کردهاند و یکی از زوجین با گرفتن میل به دیگری بیرون از رابطه به صذورت ناخودآگذاه بذه
تخریب رابطه میپردازد .از سوی دیگر با گسترش رسانهها و ممنوعیتهای جامعه فذانتزیهذای
جنسی در رواب زوجین تحققنیافته و موجب می گذردد همسذران تعریفذی منعطذف از تعهذد و
خیانت ارائه داده و به رواب فرازناشویی اقدام نمایند .
نتیجهگیری 


از آنجایی که فانتزي پدیده اي است که شکافي را در خود یا دیگري بزرگ پنهان ميکند لذیا
آموزش سوژهها در بازاندیشی مداوم وضعیت زندگی خود میتواند در کاهش آسیبهای ناشذی
از شکست فانتزیها در رواب زوجین مؤثر واقع شود.
کلید واژگان :فانتزی عشق ،فانتزی جنسی ،تحلیل روایت ،بازاندیشی ،رواب فرازناشویی.

آیندهپژوهیپدیدههمخانگی(ا زدواجسفید)درمیاندانشجویان 
باروشسناریونگاری 
فردینمنصوری، 7نرگسشجاعی 2

مقدمه 

شواهد و مطالعات نشان می دهد که هم خانگی در طول چند سال اخیذر در شذهر تهذران و
برخی از شهرهای بزرگ کشور بهخصوص در میان دانشجویان در حال گسترش و شکل گیذری
است ،ولی از آنجایی که نمودهای آن بیشتر در حوزه خصوصی افراد ،و در بین اقشار خاصی از
 .1دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی تهران( نویسنده مسئول).
FARDINMANSORI@GMAIL.COM

 .2دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی تهران.
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جامعه می باشد؛ چندان مورد توجه جامعه شناسان و محققین قرار نگرفته اسذت و تنهذا در بذین
روزنامه نگاران آن هم به شکلی غیرمنسجم و ژورنالیستی مطرح شده است .عدم توجذه بذه ایذن
واقعیت جدید اجتماعی ،به منزله گسترش زیرپوستی و هر چه آسذیبزاتذر بذودن آن مذیباشذد.
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 

روش تحقیق حاضر روش سناریو نگاری است .سناریو مبتنی روایتی از آینذده هذای
ممکن در مورد پدیده های مورد مطالعه است که رابطه متغیرهای آشوبناک را بصذورتی
همگن و منسجم و البته جیاب و خالقانه بیان می دارد .نکته اساسی در سذناریونگاری
ّذ
آن است که ارزش سناریوها به دقیق بودن آنها نیست ،بلکه به برقذراری رابطذه عل ی و
معلولی منطقی بین متغیرها و رخدادهاست که بی نش نسبت به آینده را پدید می آورد .در
تحقیق حاضر از سه نرم افزار  MIC MACبرای شناسایی پیشران های کلیدی و تنظیمی
و  Scenario Wizardبرای طراحی سناریوهای پیش رو استفاده شده است .ودر نهایت از
نرم افزار  MULTIPOLجهت ارزیابی سناریوها ،اقدامات وسیاست هذا پرداختذه شذده
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.
یافتهها 

در تحقیق حاضر در ابتدا مهم ترین پیشران های کلیدی پدیده هم خانگی از طریذق
مصاحبه با دانشجویانی که تجربه هم خانگی را داشته و همچنین مصاحبه با تعدادی از
کارشناسان استخراج شده است .در نهایت ده پیشران کلیدی استخراج شذده و بعذد از
آنکه از طریق نرم افزار ) (MIC MACمیذزان تأثیرگذیاری و تذأثیر پذییری هذر کذدام از
پیشران ها مشخ شد سه پیشران کلیدی و تنظیمی (مشکالت جنسی ،پیدایش ارزش
های جدید و افزایش طالق) ب ه دست آمد که وارد چرخه سناریونگاری تحقیق حاضذر
شده و در نهایت در یک فرایند خبرگی دیگر و با نظر خبرگان و با استفاده از نذرم افذزار
) (Scenario Wizardدو سناریوی اصلی و قوی به دست آمده که یک سناریو بذه عنذوان
سناریوی بحران نام نهاده شده که در آن مذا بذا وضذعیت پیذدای ش ارزش هذای جدیذد،
افزایش طالق ،و افزایش مشکالت جنسی مواجه ایم .وسناریوی دیگر به عنوان سناریوی
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
نرم افزار( ، )MULTIPOLارزیذابی سذناریوهای سذاخته شذده قبلذی ،براسذاس تجزیذه

آسیبهایخانواده 11


وتحلیل های چند معیاره انجام می شود و از ارزیابی اقدامات در برابر خذ مشذی هذا و
ارزیابی خ مشی ها در برابر سناریوها استفاده می کنذد .چشذم انذداز زمذانی تحقیذق
حاضر نیز  1ساله آینده می باشد.
نتیجهگیری 

با توجه به ی افته های تحقیق در زمینه پدیذده هذم خذانگی بذا دو سذناریو کذه یکذی
بیان کننده شرای بحرانی و یکی نیز شرای ثبات است ،مواجه ایم .بنابراین با توجذه بذه
هر دو شرای باید تحلیل گران و سیاستگیاران حوزه خانواده وسایر حوزه های مربوطه
در مورد هر دو وضعیت احتمالی پیش بینی شده خ مشی ها وراهبردهای هر کذدام از
وضعیت ها را طراحی کنند.
کلید واژگان :آینده پروهی ،هم خانگی،ازدواج سفید ،دانشجو ،سناریونگاری ،راهبرد.

زنانحاشیه نشینوتلهخشونتدرخانواده 
(موردمطالعه:شهرکرمانشاه) 

ساجدهواعظزاده،7علی اصغراسماعیلزاده،2علیایاسه 9

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
سیاست گیاری اجتماعی تبدیل شده است .شهرنشینی فزاینده و در پی آن گسترش مناطق
حاشیه نشینی و تجمع بخش عظیمی از جمعیت شهرها در این منذاطق چذالش مهمذی در
مسیر توسعه پایدار شهری ایجاد نموده است .تنوع و گستره آسیب های اجتمذاعی در ایذن
مناطق ضرورت توجه به نقذش زنذان هذم بذهعنوان آسذیب دیده و هذم بذه عنوان کذارگزار را
بیش ازپیش ضروری ساخته است.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه ،ایمیل sawaez@yahoo.com

 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
 .3دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز
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روش 

در این مطالعه که به روش پیمایشی انجامشده ،چهار منطقذه شذهر کرمانشذاه شذامل دو منطقذه
حاشیهای به نامهای جعفرآباد و دولتآباد و دو منطقه غیر حاشذیهای بذه نذام مسذکن و الهیذه ازنظذر
ارتکاب جوانان آن به انواع رفتارهای خشونت آمیز و متغیرهای زمینه ای مذورد مقایسذه قرارگرفتهانذد.
هدف از مطالعه ،شناسایی زنجیره عواملی بوده است که به تشکیل تله خشونت در این مناطق منجذر
می شود .در این میان نقش زنان در درون خانواده بذهطور ویذره بررسیشذده اسذت .جامعذه آمذاری
پروهش را جوانان  11تا  11ساله ساکن در این چهار ناحیه تشکیل میدهند که از میان آنان  384نفر
به روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخابشدهاند.
یافتهها 

بر اساس نتایج پروهش ،خشونت فیزیکی در بین جوانان حاشیه نشین بیشتر اسذت.
پسران خشن تر دارای تجربه خشونت بیشتری از سوی والدین خود در کودکی هستند اما
خشذذونت آنذذان بیشذذتر متوجذذه خواهرانشذذان اسذذت .بذذه عبارت دیگر ،دختذذران خذذانواده
دریافت کنندگان اصلی خشونت برادران خود هستند.
نتیجهگیری 

نتایج پروهش مؤید آن است که تله خشونت در خذانواده از نحذوه رفتذار مذادران بذا
فرزندان خود آغاز می شود .زنان در قالب نقش تربیتی خود در پرورش فرزنذدان خشذن
نقش دارند اما خشونت به وجود آمده گریبان گیر نسل بعدی زنان خانواده است.
کلید واژگان :زنان ،خانواده ،تله خشونت ،خشونت فیزیکی ،خشونت غیرفیزیکی ،حاشیهنشینی

کیفیتبازتشکیلخانوادهپسازطالقدرایران 
عباسعلییزدانی،1فردینعلیپور 2

مقدمه 

ازدواج یکی از مهم ترین قراردادهای اجتماعی جوامع بشری محسوب می شود .اما
گا هی به دالیل مختلف از جمله طالق ،امکان پایداری ازدواج فراهم نیست و خانواده
 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نویسنده مسئولbbasayazdani@gmail.com :

 .2دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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گسسته می شود .فراوانی طالق در کشورهای مختلف به طذور معنذاداری رو بذه صذعود
ً
است .نرخ طالق در ایران در مقیاس جهانی احتماال به دلیل جذوانی جمعیذت و عذدد
باالتر ازدواج ها در این سن در حد متوس است .برخذی از طذالق هذا بذه تجذرد دائذم
ً
می انجامد اما طبیعتا انتخاب بخشی از این جمعیت ازدواج مجدد خواهد بود.
روش 

در این مطالعه با مرور پروهش های انجام شده نقاط منفی و مثبت ازدواج مجدد پا
از طالق و نکات مغفول مانده آن در خانواده های ایرانی بررسی می شود.

یافتهها 

جدایي می تواند مشکالت زیادي را اعم از جسمانی ،روانی ،اجتماعی و اقتصذادی
بر سر راه افراد جداشده قرار دهدّ .ام ا پذروهش هذا نشذان مذی دهذد ،چنان چذه زنذدگي
زناشویي جدیدي با کیفیت مناسب آغاز شود ،تا حدودي شرای زندگي افذراد یاد شذده
تغییر خواهد کرد و می تواند شرای را نسبت به دوران بحرانی قبل از جدایی مسذاعدتر
کند .تجرد بعد از طالق آسیب های فراوان (جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی)... ،
به دنبال دارد و ازدواج مجدد می تواند مفید باشد اما زنان و مردانی که پذا از طذالق،
ازدواج مجدد می کنند هم در معرض خطرهایی هستند .ازجمله :دوام خاطرات زندگی
مشترک قبلی و گاهی عیاب وجدان ،ورود ارتباطذات بذاقی مانذده از زنذدگی قبلذی بذه
زندگی جدید  ،چالش های خانواده درهم تنیده ،هم چنذین چذالش هذای غیرآشذکار امذا
زیان آوری مثل :پایان غیررسمی (با متارکه یا غیبت های مکرر) به دلیل ترس از طذالق
مجدد« ،تحمل» زندگی بی کیفیت از بیم انگ «طالق مکرر» و سوءظن ادامه ارتباط با
شریک قبلی ممکن است وجود داشته باشد..
نتیجهگیری 

نتایج مطالعات مختلف ،ازدواج مجدد را مفید ارزیذابی کذرده انذد و سیاسذت هذا و
قوانین ایران هم بازتشکیل خانواده را تشویق می کنند .بذا وجذود ایذن ،موانذع متنذوعی
(فرهنگی ،اقتصادی یا اجتماعی) برای عدم اقبال زوج های مطلقه به ازدواج مجذدد یذا
یک زندگی خانوادگی با کیفیت وجود دارد .پذروهش پیرامذون ایذن موضذوع و بررسذی
این که افراد دارای این تجربه چه وضعیتی دارند جدی پنداشته نشده اسذت .از کیفیذت
زندگی های بازتشکیل شده در ایران اطالع درستی در دست نیست .در صورتی که وقوع
موارد باال و وجود کیفیت پایین رابطه می تواند آسذیب هذای فذراوان اجتمذاعی و عذدم
برخورداری از حق زندگی باثبات و رضایت آمیز را به دنبال داشته باشد.
کلیدواژگان :بازتشکیل خانواده ،ازدواج مجدد پا از طالق ،آسیبهای اجتماعی ،کیفیت زندگی
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بررسیرابطهبینتعارضاتوالدفرزندیباگرایشبهرابطهباجنسمخالف 
کیوانشکری،7افسانهرفیعی 2

مقدمه 

دوستی و معاشرت با جنا مخالف در قبل از ازدواج،پدیذده ای اسذت کذه در بذین
نوجوانان و جوانان ایرانی با سرعت باور نکردنی رو به افزایش است به گونذه ای کذه در
کش ور ما در حال تبدیل شدن به یک امر عرفی و هنجاری می باشد .این تحقیق با عنوان
بررسی رابطه ی بین تعارضات والد فرزندی و گرایش به دوستی و معاشذرت بذا جذنا
مخالف به دنبال این است بداند که بین میزان تعارضات والد ذذ فرزنذدی و گذرایش بذه
رابطه با جنا مخالف چه رابطه ای وجود دارد؟

روش 

این پروهش بذه صذورت پیمایشذی و بذا ابذزار پرسشذنامه در بذین دختذران و پسذران
دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 1336ذ  1331که هم اکنون بذا والدینشذان
زندگی می کردند انجام شد و حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمذول کذوکران 477
نفرمحاسبه شد که به صذورت نمونذه گیذری خوشذه ای مرحلذه ای از نذواحی آمذوزش و
پرورش تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای سنجش تعارضذات والذد ذ فرزنذد از
مقیاس تاکتیک های تعارض  CTاشذتراس و بذرای سذنجش میذزان گذرایش بذه جذنا
مخالف از مقیاس بررسي نگرش و گرایش به ارتباط قبل ازازدواج استفاده شد.

یافتهها 

داده ها نیز با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه(گام به گام)
تحلیل شدند .یافته ها نشان داد که بین تعارض والدذ نوجوان و گرایش به جنا مخاف
ّ
رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین بین مؤل فه های تعارض والدذ نوجوان و گرایش بذه
رابطه با جنا مخالف نی ز رابطۀ معناداری وجود دارد .براساس نتایج تحلیل رگرسذیون
ّ
گام به گام مؤل فه های تعذارض والذد ذ نوجذوان می توانذد ارتبذاط بذا جذنا مخذالف را
پیش بینی کند .بنابراین ،هر چه تعارض والد ذ نوجوان بیش تر شود ،گرایش به ارتباط با
جنا مخاف نوجوانان بیش تر می شود.
 .1کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،نویسنده مسئول shokrikeyvan69@gmail.com

 .2دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
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نتیجهگیری 

بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان با برگزاری دوره های آموزشی بذرای والذدین و
ارائه راهکار هایی جهت تعامل بهتر با فرزندان و نظارت مناسب ،گامی مؤثر در جهت
کاهش نگرش افراد به جنا مخالف برداشت.
کلید واژگان :تعارضات والد فرزند ،نوجوانان ،گرایش به جنا مخالف

تجربهزیستهکودکانازخشونتخانوادگی:یکمطالعهکیفی
زهراصمدنژادآذر 7جعفرزلفعلیفام 2

مقدمه
خشونت خذانگی واقعیتذی آزار دهنذده و غیذر قابذل انکذار در دنیذای امذروز اسذت،
خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه ی خاصی نیست ،بلکه اکنذون همذه ی
کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مخ تلف با آن دست به گریباننذد .خشذونت خذانگی
ً
خشونتی است که در محی خصوصی خانواده به وقوع می پیوندد و عمیقا میان افذرادی
رخ می دهد که به سبب صمیمیت ،ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند.
هدف این تحقیق این بود که تجربه زیسته خود کودکان و نظرات خود آن ها را در مذورد
ً
خشونتی که بر آن ها در خانواده از سوی پدر یا مادر یذا خذواهرو بذرادر و احیانذا سذایر
بستگانی که به نوعی در زنذدگی کذودک نقذش بذازی مذی کننذد را از زبذان خذود آن هذا
بشنویم.

روش 

روش تحقیق این پروهش روش کیفی می باشد  .که با استفاده از تکنیذک مصذاحبه
عمیق و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمنذد بذا  15نفذر از کودکذان  5تذا  12سذاله
مصاحبه انجام گرفت است.

 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز .نویسنده مسئول samadnezhad@yahoo.com

 .2دکتر جامعه شناسی  ،دانشگاه پیام نور تهران
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یافتهها 


نتایج این تحقیق نشان می دهد کذه تجربذه زیسذته کودکذان از خشذونت خذانگی را
می توان در سه نوع از انواع خشونتی که آن ها تجربذه کذرده انذد طبقذه بنذدی کذرد :اول
خشونت جسمی  :آشکارترین شکل خشونتی که کودکان مشارکت کننذده در تحقیذق بذه
وقوع ان اذعان دارند .دوم خشونت روانی و عاطفی و سوم غفلت و بی توجهی.

جهگیری 
نتی 

پدیده ای چون خشونت خانگی ،بخش هایی تاریک از تجربه زیسذته کودکذان را در
خانواده را به نمایش می گیارند که نادیده گرفتن آن ها ،آسیبی جدی در درستی دریافت
ما از روابذ خذانوادگی وارد می کنذد .در چنذین شذرایطی  ،دیگذر نمی تذوان تصذویری
یکدست و بی کم و کاست از خانواده نشان داد .سرکوب فردیت افراد و دست کم گرفتن
عواطف آنان از طریق اعمال انواع خشونت بر علیه کودکان نهاد خذانواده را بذا مسذایل
م ناقشه برانگیزه مواجهه کرده است.
کلید واژگان :خشونت ،خشونت خانوادگی ،کودکان ،تجربه زیسته ،روش کیفی.

تحلیلماهیتطالقتوافقیدرنظامحقوقخانوادهایران 
سیدمهدیکاظمی 7

توافق زوجین بر طالق اگرچه در حقوق اسالم به رسمیت شناخته شده است و مصداق
بارز آن را می توا ن خلع و مبارات دانست ،اما استعمال عنذوان « طذالق تذوافقی» بذرای
نخستین بار در قوانین حمایت خانواده ایذران و موضذع سذکوت قانون گذیار نسذبت بذه
حکومت یا عدم حکومت قواعد خلع بر آن ،تردیذدهایی را پیرامذون ماهیذت ایذن نذوع
طالق در میان نویسندگان ایجاد کرده است؛ به نحوی که برخی از آنها با توجه به عذدم
تصریح قانون گیار مبنی بر لزوم احراز کراهت و حتی بیل حقوق مالی توسذ زوجذه،
طالق توافقی را تأسیا جدیدی پنداشته اند و پاره ای دیگر ،الجرم آن را منطبق با یکذی
از عناوین خلع یا مبارات دانسته و بر ایذن اسذاس ،وجذود کراهذت در زوجذه را شذرط
 .1کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی seyedbox@gmail.com
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صحت طالق های توافقی تلقی کرده اند .پذروهش حاضذر بذا تأ کیذد بذر احذراز عنصذر
«کراهت» به واکاوی آنچه در نظام حقوقی ایران طالق توافقی نامیده می شود و تطبیذق
آن با انواع طالق های مبتنی بر توافق در فقه امامیه پرداخته است و به این نتیجه دسذت
یافته که در فقه امامیه و به تبع آ ن حقوق ایران ،اسباب انحالل نکاح به خصوص طالق،
نیاز به توقیف شارع دارد و در واقع در مسأله طالق با یک حصر اعتباری مواجه هستیم.
از این رو ،عنوان طالق تذوافقی نمی توانذد خذارج از عنذاوین خلذع ،مبذارات و طذالق
به عوض باشد که در این بین به نظر می رسد قانون حمایت خانواده مصوب  1311از نظر
فقهی ای پیروی نموده که طالق به عوض را صحیح می داند .بر این اساس احراز کراهت
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
گواهی عدم امکان سازش دانسته است.
واژگان کلیدی :طالق ،طالق توافقی ،خلع ،مبارات ،طالق به عوض.

بازنماییعواملطالقدرمطبوعاتایران؛
موردمطالعه:صفحاتاجتماعیروزنامهایراندرسال 1921
هادیغیاثی،7علیسلیمانی

2

مقدمه

طالق در جامعه ایرانی تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل میگیرد .این پدیذده داراي
اضالعي به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انساني است .نخست طالق یذک پدیذده
رواني است ،زیرا به تعادل رواني نذه تنها دو انسذذان ،بلکه فرزندان  ،دوسذذتان  ،بستگان
و نزدیکان آن ها اثر مي گیارد .ثانیذذا طالق پدیده اي اقتصادي اسذذت؛ به این معنا که
هم مي توانذذد «خانواده » را به عنوان یک واحذذد اقتصذذادي بر پاي دارد و هم به ایذذن
معنا که یک عذامل اقذتصذذادي مانند « مقدار درآمد خانذذواده» و به طور کلي« ،فقر»
موجب از هم گسذذیختگي خانواده مي شذذود.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق عhadi.ghiasi@gmail.com ،

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
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روش

در این پروهذش به منظور بررسي بازنمایي عوامذل مذؤثر د ر طذالق در روزنامذه ،از
روش «تحلیل محتواي کیفي» اسذتفاده شذده اسذذت .تحلیل محتواي کذیفي یکذذي از
تذکنیک هاي پر کاربرد کذیفي تذحقیق است .این پروهش از روش تحلیل محتوای کیفی
با رویکردهای عرفی و هدایت شده بهره می برد.

یافتهها


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

تعداد مطالب

درصد فراوانی

عامل دینی

1

% 5/5

عامل روانشناختی

6

% 33

عامل اجتماعی

11

% 61

عامل اقتصادی

17

% 55/5

اما پا از تحلیل محتوای کی فی عرفی صفحات اجتماعی روزنامه ایران ،از مجموع
 11مضمون مرتب با طالق 36 ،مفهوم استخراج گردید .سفا در کدگیاری مرحله دوم
 35مفهوم استخراج شده ،در  5مقوله کلی دسته بندی شد .بدین ترتیب عواملی کذه در
صفحات اجتماعی روزنامه ایران به عنوان عوامل مؤثر در طالق بازنمذایی شذده اسذت
ذیل پنج مقوله عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامذل سیاسذتی و
عوامل روان شناختی دسته بندی می شوند.
جذذدول خروجذذی هذذای تحلیذذل محتذذوای کیفذذی بذذدین صذذورت قابذذل ارائذذه اسذذت:
عوامل مؤثر در طالق

تعداد مطالب

درصد فراوانی

عوامل سیاستی

5

% 1402

عوامل روان شناختی

6

% 1101

عوامل اجتماعی

6

% 1101

عوامل اقتصادی

4

% 1104

عوامل فرهنگی

14

% 47
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نتیجهگیری 


با توجه به جدول تحلیل محتوای کیفذی عرفذی ،بذه نظذر مذی رسذد عذاملی کذه در
نظریه های جامعه شناختی به شدت مورد غفلت واقع شده است یا حذداقل در جامعذه
ایرانی بسیار بیش تر از آنچه که در نظریات جامعه شناختی مذورد تاکیذد قرارگرفتذه مذوثر
است عوامل فرهنگی مؤ ثر در طالق است .عواملی چون عدم مهارت گفت و گو ،تغییر
دیدگاه ها نسبت به گیشته ،دخالت خانواده ها ،عذدم تفذاهم و سذازش ،عذدم مهذارت
زندگی کردن ،عدم مهارت تعامل با همسر ،عدم سواد ارتباطی ،عذدم فرهنذگ زنذدگی
سالم ،اختالفات زناشویی ،نزاع های خانوادگی ،رواج فرهنگ غربذی ،کمرنذگ شذدن
فرهنگ ایرانی ،عدم تفاهم خانوادگی و فضای مجازی حدود  47درصد از عوامل موثر
در طالق را شکل میدهند.
نکته دیگری که قابل توجه است عدم توجه به عوامل سیاسذتی در نظریذات جامعذه
شناختی است .در حال حاضر و در سال  1336جامعه ایرانی بذا عذواملی چذون عذدم
آموزش های قبل ازدواج ،عدم مشاوره ،کمبذود فرهنگ سذازی بذرای گسذترش فرهنذگ
زندگی سالم  ،عدم اجرای قانون تسذهیل ازدواج جوانذان و کمبذود سیاسذت هذای رفذاه
اجتماعی دست و پنجه نرم می کند.
سهم مساوی عوامل روان شناختی و عوامل جامعه شناختی در آمار ،توجه یکسان به
هر دو رویکرد کالن در علوم اجتماعی را گوشزد می کنذد .همذان مقذدار کذه عذواملی
روان شناختی چون عدم امنیت شغلی ،استرس ،اظطراب و نگرانذی ،خسذتگی بذیش از
حد ،عدم امنیت روانی ،سوءظن جنسی ،عدم رابطه جنسی مناسب مؤثر هستند همان
مقدار نیز عوامل جامعه شناختی چون تغییر ساخت قذدرت در خذانواده هذا نسذبت بذه
گیشته ،اعتیاد ،مشذروبات الکلذی ،تذرک زنذدگی ،عذدم امنیذت اجتمذاعی ،خشذونت
می توانند در طالق مؤثر باشند.
اما از تفاوت آمار واقعی در متن جامعه ایرانی با آمار بازنمایی شده در روزنامذه هذا
نباید غافل شد .به عنوان مثال ممکذن اسذت سذهم عوامذل اقتصذادی چذون بیکذاری،
مشکالت معیشتی ،عدم اشذتغال و فقذر خیلذی بذیش از آن چیذزی باشذد کذه در آمذار
بازنمایی شده توس مطبوعات نشان داده شده است .چیزی که نظریات جامعه شناختی
نیز ما را به آن توجه می دهند.
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با توجه به جدو ل تحلیل محتوای کیفذی هذدایت شذده ،سذهم عوامذل اجتمذاعی و
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
جامعه یا واقعیت بازنمایی شده در مطبوعات توجه کنیم عوامل فرهن گی پررنگ جلذوه
می کند اما وقتی به نظریات جامعه شناختی غربی رجوع می کنیم و با عینذک آن هذا بذه
سراا داده های مورد نظر می رویم عوامل اقتصادی و اجتمذاعی غلبذه پیذدا مذی کننذد.
همچنین به عوامل جدیدی چون عوامل دینی در نظریات جامعذه شذناختی توجذه شذده
است که در بازنمایی مطبوعات ایرانی یا نیست یا به طور مستقیم مورد توجه قرار نگرفته
است.
کلید واژگان :طالق ،عوامل طالق ،بازنمایی ،مطبوعات ،جامعه ایرانی

بررسیجرمشناختیهمسرکشیدراهوازوکاستیهایقانوندررابطهباآن 

پویهمددی 7

مقدمه 

همسرکشی از جملذه جذرایم علیذه اشذخاص و از پیامذد هذای مهذم و قابذل توجذه
خشونت خانگی ا ست که دلیل مشخ و ثابتی ندارد و هر نوع اتفاق و تغییر فرهنگی،
اجتماعی ،حقوقی و تربیتی می تواند در وقوع آن مؤ ثر باشد .جامعه امروز ما جامعه ای
با فضای سنتی و میهبی ست که دوران گیار به مدرنیته را طی می کند زنی که تا دیذروز
از ح قوق خویش ناآگاه و مالکیت مرد بر تمام زوایای زندگی خود پییرفته بود ،امذروزه
خواهان استقالل و برابری خود می باشد و مرد ،که سنتی پرورش یافته تا همیشه در برابر
زن برتر و حاکم باشد قبول استقالل زن برایش سخت و غیرقابل باور است که همین امر
 .1کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاداسالمی علوم تحقیقات چهارمحال بختیاری
Pouyeh.madadi@gmail.com

آسیبهایخانواده 11


خود از عوامذل مهذم و قابذل توجذه ،ایجذاد خشذونت در خانذه اسذت کذه در مذواردی
خشونت های پی در پی به قتل ختم می شود.

روش 

در این پروهش تالش شده با روش پرسشنامه ای و مطرح کذردن سذؤاالتی کذه بذا
متغیرهای مورد نظر ما هماهنگ باشد در میذان  17مجذرم ( 10زن و  17مذرد) ،بذه
علت و عوامل بروز همسرکشی در شهرست ان اهواز بفردازیم تا روشن شود که چرا در
شهری با بافت قومی و قبیله ای و باال بودن ازدواج فامیلی ،همسرکشی ،در سال های
اخیر رو فزونی نهاده است.

یافتهها 


با 10زن و  17مرد که محکوم به قتل همسر خود بودند صحبت شد و پرسشنامه ای
توس آن ها تکمیل گردید و تمامی زنان عدم همراهی خانواده ،نگاه عرف و قومیت بذه
آن ها ،و سخت بودن روند طالق و عدم حمایت قانون از آن ها را مانعی در برابر مبارزه
با خشونت خانگی می دانستند.

نتیجهگیری 


در این پروهش این موارد به دست آمده اند که :مردان خود اقدام به قتذل همسذر
نموده ولی زنان در بیشتر م واقع با حضور همدست و معاون اقدام به قتل شوهر خود
نموده اند .یکی از س ؤاالت مطرح شده این است که چرا به جای قتذل ،گزینذه طذالق
انتخاب نمی شود؟ بیشتر زنان برای طالق اقدام کرده بودند که عدم حمایت خذانواده
و قبح طذالق در خذانواده و ....را از عذواملی دانسذتند کذه باعذث شذد از پذی گیذری
طالق خودداری کنند ولی مردان به ندرت قبل از قتل برای طالق اقذدام کذرده بودنذد
در واقع قتل همسر را برای حفظ آبروی خود الزم می دانستند هرچند که هذم زنذان و
مذردان از عملکذرد خذود (بذا ایذن کذه آن را حذق خذود می دانسذتند) ابذراز پشذذیمانی
نموده اند.
کلیدواژگان :خشونت خانگی ،زن ،خانواده ،آسیب اجتماعی ،قانون
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تحلیلمحتویکمیوکیفیصفحهحوادثروزنامههایکشورباموضوع

خشونتهایخانوادگی 


مقدمه 

قادرباالخانی 7

یکی از مهمترین چالشهای امروزین جامعه ما افزایش خشونت ها در عرصذه هذای مختلذف
اجتماعی است .در مقاله حاضر این مساله در عرصهی خانواده بررسی شده است؛ تمرکذز بذر ایذن
عرصه به تغییرات و چالش های امروزین خانواده در ایران مربوط می شود که بسیاری از کارکردها و
ارزش های خانواده را تحتالشعاع قرار داده است .در جریان این تغییرات بخش عمدهای از مسائل
اجتماعی پیرامون نهاد خانواده انباشته شده است .یکذی از ایذن مسذائل ،افذزایش خشذونت در بذین
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 

در تحقیق حاضر این مساله با تمرکز بذر صذفحه حذوادث  6روزنامذه کثیراالنتشذار
کشور که به شکل تصادفی انتخاب شده اند؛ بررسی شده است .این بررسی بذه شذیوه
تحلیل محتوی کمی و کیفی انجام گرفته است.

یافتهها 


یافته های تحقیق در بخش کمی نشان می دهد که در بیش از  70درصذد صذفحات
بررسی شده ،مطلبی در خصوص خشونت خانوادگی چاپ شده است .رویداد اصذلی
 17درصد از این مطالب را موضوع قتل تشکیل می دهد و  13درصد باقی مانده نیز به
مواردی چون ضرب وشتم ،کالهبرداری های مالی و نیز خشونت هذای لفظذی مربذوط
می شود 16 .درصد قربانیان مادر خانواده 13 ،درصد پدر خانواده 1 ،درصد کودکان و
در حدود  7درصد نیز کل اعضای خانواد ه قربانی خشذونت یکذی از اعضذای خذانواده
بوده اند 1604 .درصد عامالن خشونت ها را مردان تشکیل می دهند .تحلیذل محتذوی
کیفی با تمرکز بر اظهارات ثبت شده عامالن به قتل همسر و یا شوهر انجام گرفته است.

نتیجهگیری 


یافتههای این بخش نشان میدهد که قتل های انجام گرفته را می توان در دو گروه طبقهبنذدی
کرد .گروه نخست قتلهایی هستند که به صورت هدفمند و با قصد قبلی قاتل انجام گرفتذهانذد و
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور balakhani18@yahoo.com
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گروه دوم ،قتل هایی هستند که در آن قتل بصورت اتفاقی و بدون قصد قبلی اتفاق افتذاده اسذت.
در گروه نخست ،اغلب قاتالن از یک رابطه زناشو یی اجباری سخن میگویند کذه امکذان بذرون
رفت از آن به شیوه های مرسوم و قانونی نظیر طالق وجود نداشته است .در نتیجه قاتذل تصذمیم
میگیرد تا با از میان برداشتن شریک زندگی اجباریاش به این رابطه پایان دهد .قتل های اتفذاقی
ً
و بدون قصد قبلی عمدتا ریشه در اختالفهای زناشو یی دارند؛ ایذن اختالفذات در اثذر عوامذل
زمینهای چون ترس از خیانت ،سوءظن ،اختالالت روانی و احساس حقارت تشدید شذده و زن
و مذذرد را وارد پروسذذهای از خشذذونتهذذای لفظذذی و فیزیکذذی مذذیکنذذد ،ایذذن پروسذذه اغلذذب بذذا
خشونتهای لفظی آغاز میشود ،تداوم مبادله خشذونتهذای لفظذی بذین زن و مذرد ،بذه بذروز
خشونتهای فیزیکی منجر میشود ،بذا شذدت گذرفتن خشذونتهذای فیزیکذی احتمذال بذروز
شدیدترین نوع خشونت ،یعنی قتل بیشتر میشود .به لحاظ نظذری اگذر زن و مذرد مهذارتهذای
الزم برای مواجهه با موقعیتهذای تذنشزای زنذدگی زناشذو یی را داشذته باشذند پذیش از ظهذور
خشونتهای فیزیکی میتوانند مبادلذه محذرکهذای خشذونتآمیذز را متوقذف کذرده و از بذروز
خشونتهایی چون قتل جلوگیری کنند.
کلید واژگان :اختالفات خانوادگی ،تعارضات زناشو ی ی ،خانواده ،خشونت

خشونتخانگیعلیهزنانواستراتژیهایزناندرمواجههباآن 
(مطالعهایکیفی) 


مجتبیپورترکارانی،7امینروشنپور 9


مقدمه 

خشونت خانگي علیه زنان به صورت عام و همسر آزاري به صورت خاص یکذی از
انواع خشونت در دنیاي امروز است که به رغم تمام پیشرفت هاي فرهنگي و اجتمذاعي
ً
در میان اکثر جوامع بشری رایج است و قسمت عمده اي از زنان مخصوصا در مناطق
حاشیه نشین و فقیر قرباني این نوع خشونت در اشکال مختلف آن مي باشند.

 .1دکتر جامعهشناس دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی A.rushanpoor@yahoo.com
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روش 

ً
با توجه به این که رویکرد کمي قادر به شناخت کامل این پدیده مخصوصا در مناطق
حاشیه نشین نمي باشد ،سعي گردیده است در ایذن تحقیذق بذا رویکذرد کیفذي و روش
پدیدارشناسي مصادیق تجربه همسرآزاري را در میان زنان محالت حاشیه نشذین شذهر
خرم آباد مورد تحقیق و بررسي قرار دهیم .به این منظور با روش گلوله برفي ایذن زنذان
انتخاب شده و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفته اند .مصاحبه هاي به دست آمده با روش
کالیزري مورد تحلیذل قذرار گرفذت و بعذد از پیذاده کذردن مصذاحبه هذا ،کدگذیاري و
دسته بندي مقوالت و مفاهیم  ،سعي شده است که این مقوالت در چهار دسته مصادیق
همسذرآزاري  ،پیامذدها ،علذل و زمینذه هذذاي همسذرآزاري و اسذتراتري هذاي مقابلذذه اي
دسته بندي گردد و در مورد هر یك از دسته هاي فوق تفسیر مربوطه نیزبیان شود.

هاونتیجهگیری 


یافته

یافتهها نشان میدهد که اعتیاد ،فقذر ،بیکذاري ،فرهنذگ مردسذاالرانه ودرمانذدگي و وابسذتگي
دورباطلي را به وجود آورده و باعث میشود زنذان در درون خذانواده گرفتذار شذده و ایذن امذر کذل
خانواده را با مشکل مواجه میکند .بنابراین براي خروج از این دور باطل به حمایذتهذاي دولتذي و
قانوني و تغییر نگرش افراد و جامعه و تقویت نهادهاي غیردولتي در زمینه آگاهسازی و پیشذگیری از
خشونتهای خانگی از جمله همسرآزاری نیازمندیم.
کلید واژگان :خشونت علیه زنان ،حاشیهنشینی ،روش پدیدارشناسی ،همسر آزاری ،حمایتهای قانونی

ایبراشکالهمخانگیواستراتژیهایپذیرشآن 

تغییردرالگویخانواده:مطالعه
مهشیدشهیدی،7لیالشیریقیداری

مقدمه 

2

به طور کلی در چند دهه اخیر نهاد خانواده در جهذان تحذوالت گسذترده ای داشذته
است ،یکی از مهم ترین تحوالت اسطوره زدایی از رابطه جنسی خارج از ازدواج و بدل
کردن آن به امری عادی و متعارف بوده است ،در این راستا الگوهایی از رابطه با جنا
 .1کارشناس ارشد پروهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران mahshidshahidi@yahoo.com

 .2کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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مخالف که آن را از سطح مناسبات جنسی پیش از ازدواج نه تنها به سطح عاطفی بلکه
به زندگی مشترک بدون ازدواج میان آن ها ارتقا داده است ،پدیدار گشته اند .در ایران نیز،
رواب خارج از ازدواج با انگیزه های مختلف و در قالب های گوناگون صورت می گیرد
که پ یش از این تحقیقات گسترده ای در خصوص آن صورت نگرفته است.

روش 

بر این اساس نیاز به تحقیقی در این رابطه احساس می شد و از آن جذا کذه رویکذرد
پدیدارشناسانه با توجه به اصول هستی شناختی خود تا حد امکان بر تجربه های دسذت
اول یا تجربه زیسته متمرکز شده و از پرداختن به موضوعات ثانویه خودداری می نماید
در مقاله حاضر تالش گردید با استفاده از این رویکرد مسئله هم خانگی مورد واکذاوی
قرار گیرد .بر این اساس با  10نفر از جوانانی که تجربه زیست مشترک با جنا مخالف
را خارج از رواب رسمی داشته اند مصاحبه صورت گرفته است.

جهگیری 
یافتههاونتی 


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
شکل از رواب استراتری هایی را برای حل مسائل در پیش می گیرند که شامل :فراموشی
فعال ،فرافکنی ،سکوت و امید به تغییر می باشد.
کلید واژگان :هم زیستی ،رواب جنسی آزاد ،تغییرات هنجاری ،الگوهای خانواده

بررسیمیزانآگاهیوالدیندررفتارهایجنسیکودکانپیشدبستانیشهرفسا 
علیرضاخدامی،7غالمرضافرهمند

مقدمه

2

رفتارهای جنسی کودکان یکی از مهم ترین مقوله هایی است که در تربیذت جنسذی
آن ها باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه این رفتارها و میزان آگاهی والذدین از میذزان طبیعذی
بودن آنها در بروز رفتارها در نوجوانی ،جوانی و بزرگسذالی تذأ ثیر بسذزایی دارد .در ایذن
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم rfarahmand70@yahoo.com
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راستا ،پروهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی والدین در رفتارهای جنسی کودکان
پیش دبستانی شهر فسا انجام پییرفته است.
روش 

روش تحقیق در این پروهش از نوع همبستگی و توصیفی بود .طبذق محاسذبات از
 52مهد کودک و پیش دبستانی و  2161کودک جامعذه آمذاری 325 ،نفذر بذه عنذوان
نمونه به دست آمد .در ای ن پروهش با توجه به جامعه آماری و پراکنذدگی آن ،از روش
ً
نمونه گیری کامال تصادفی براي نمونه آمذاري مذورد نظذر اسذتفاده گردیذد .داده هذای
پروهش با استفاده از پرسشنامه تایید شده محقذق سذاخت جمذع آوری گردیذد .بذرای
تأ یید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کذه مقذدار ایذن ضذریب
برای پرسشنامه  7/11به دست آمد  .داده ها با استفاده از روش همبستگی بذا ضذریب
همبستگی اسفیرمن با نذرم افذزار آمذاری  SPSS22و جذداول فراوانذی مذورد تجزیذه و
تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها 


یافته ها نشان دادند که میزان آگذاهی پذدران و مذادران نسذبت بذه رفتارهذای جنسذی
کودکان در حد متوس بوده اما سطح آگاهی مادران از پدران بیشتر بود .همچنین نتایج
نشان دادند که بین سطح تحصیالت پدر و مادر و میزان آگاهی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
نتیجهگیری 


این نتایج بیانگر آن بود که هر چه سطح تحصیالت پدر و مذادر بیشذتر بذود ،میذزان
آ گاهی بیشتری در آن ها نسبت به رفتارهای جنسی کودکانشان مالحظه گردید .با توجه به
میزان آگاهی پدران و مادران نسبت به رفتارهای جنسی کودکذان در حذد متوسذ  ،ارائذه
آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی با محتوای مناسب در این زمینه پیشنهاد می گردد
تا بدین وسیله بتوان به ر شد کذودک در ایذن دوره سذنی بسذیار حسذاس کمذک و زمینذه
رفتارهای اجتماعی مناسب در آینده آنها را فراهم نمود.
کلیددد واژگددان :آگذذاهی والذذدین ،رفتارهذذای جنسذذی ،کودکذذان پذذیش دبسذذتانی ،سذذطح
تحصیالت ،فسا.
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تبیینجامعهشناختیطالقدراستانکردستان) :تحلیلثانویهتحوالتدودههاخیر) 
یعقوباحمدی 7


مقدمه 

طالق و آسیب های ناشی از آن یکی از جدی ترین مسذائل اجتمذاعی اسذت کذه در
یکی دو دهه اخیر خانواده ایرانی را با چالش اساسی مواجه ساخته است .رونذد رو بذه
رشد این پدیده محدود بذه منطقذه جغرافیذایی و اسذتان خاصذی نبذوده و اکثذر منذاطق
کم وبیش از این پدیده متأثر شده اند .بر اساس گزارش های منتشره ،استان کردستان در
سال های اخیر رشد مثبتی را در این زمینه تجربه کرده است؛ به طوری که آمار طالق در
ً
طول دو دهه اخیر (از سال  1315الی  )1335تقریبا  4برابر افزایش یافته اسذت و نذرخ
ً
طالق در برخی از شهرهای آن (مانند سنندج و سقز) غالبا بیشتر از میذانگین کشذوری
گزارش شده است .هدف از پروهش حاضر ارائه تحلیلی و تبیینی جذامع از تغییذرات و
نوسانات طالق در استان کردستان به ویره در دهه اخیر ( 1315الی  )1335است.

روش 

روش تحقیق مطالعه حاضر ،اسنادی و مبتنی بر تحلیل ثانویه دادههای سرشذماری
م رکز آمار ایران و سالنامه های آماری سازمان ثبت احوال دهه اخیر ( 1381الی )1311
بوده است .جامعه آماری این پذروهش کذل اسذتان کردسذتان بذوده کذه مشذتمل بذر ده
شهرستان است.

هاونتیجهگیری


یافته

نتایج حاصل از این پروهش حاکی از این است که روند طالق در طول دهذه اخیذر
شیب ت ندی را سفری کرده ،به طوری که رتبذه ایذن اسذتان همذواره پذایینتذر از رتبذه 10
گزارش شده است .این در حالی است که روند ازدواج در یکی دو سال اخیر به شذدت
حالت نزولی در پی داشته است .مقایسه آمار طالق در میان شهرستان های این استان از
این حکایت دارد که روند طالق حالت یک نواختی را طی نکرده و با نوسذانات اساسذی
روبه رو بوده است .بیشترین ترکیب طذالق ثبت شذده در میذان زنذان بذه ردههذای سذنی
10ذ 14ساله و در بین مردان به رده های سنی 11ذ  11ساله اختصاص داشته اسذت .از
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور yahmady2001@yahoo.com
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جمله نتایج دیگر این پروهش ،رشد فزاینده طالق در مناطق روسذتایی اسذت کذه هماننذد منذاطق
شهری روند صعودی داشذته و در عذوض میذزان ازدواج بذه شذدت سذیر نزولذی را پیمذوده اسذت.
مهمترین علل طالق را میتوان در دو دسته کلی طبقهبندی کرد :الف) علل سنتی (ماننذد نذازایی و
عقیم بودن ،مسائل و مشکالت مالي ،و)...؛ ب) علل نوین (افزایش سذطح تحصذیالت و آگذاهي
زنان از حقوق خود ،تورم ،توقعات نابهجا و تشریفات فزاینذده ،کذاهش قذبح طذالق در بذین افکذار
عمومی و .)...درمجموع ،میتوان اسذتدالل کذرد کذه رشذد فزاینذده طذالق در ایذن اسذتان باعذث
دگردیسی نهاد خانواده شده است که از یک طرف گاه دستاوردهایی برای اعضای اجتمذاع (بذهویره
برای قشر زنان) به همراه داشذته اسذت و از طذرف دیگذر ،آسذیبهذای اجتمذاعی ،روانذی و حتذی
اقتصادی بیشماری در پی داشته است.
کلید واژگان :طالق ،تغییرات ساختی ،خانواده ،زنان ،نهاد اجتماعی.

بررسیرابطهخشونتخانوادگیووضعیترشداجتماعینوجوانان 
(مطالعهموردیدانشآموزانشهرتهران:منطقه9و )11

7

سجادمرجانی 

مقدمه 

خانواده اولین و بنیادی ترین گروه اجتماعی است که فرد در آن به وجذود مذی آیذد،
رشد می کند و جامعه پییر می شود .جامعه پییر کردن فذرد و آمذوزش و درونذی سذازی
ارزش ها ،باورها ،هنجارها و هر آنچه که الزمه زندگی اجتمذاعی انسذان اسذت توسذ
خانواده انجام می شود و اساسی ترین کارکرد این نهاد اجتماعی است .مقطع نوجذوانی
در زندگی فرد ،مقطعی حساس و مهم است که تغییرات اساسی در شخصیت فرد اتفاق
می افتد که رفتارها و نگرش های او را در زندگی اجتماعی شکل می دهد .در این مرحله
است که رشد اجتماعی مورد توج ه جدی قرار می گیرد .رشد اجتماعی مهم ترین جنبه
رشد انسانی است که چنانچه دچار اختالل شود آسیب های اجتماعی بسذیاری در پذی
خواهد داشت که بر طرف کردن این آسذیب هذا نظذام اجتمذاعی و جامعذه را متحمذل
 .1کارشناسی ارشد ،پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
sajjadmarjani@gmail.com
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هزینه های بسیاری خواهد کرد .در سال های اخیر خشونت یکی از مسایل مهمی است
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
خشونت آمیز اعضای خانواده و نزدیکان را تجربه می کنند .رواب نادرست والذدین بذا
فرزندان از نقطه نظذر احسذاس حمایذت و امنیذت و پذییرش در نذزد والذدین ،ضذعف
احساس پیوستگی میان اعضای خذانواده ،سذخت گیذری افراطذی و افذراط در آزادی از
عوامل انحراف فرزندان است و به محدودیت رشد فرد می انجامد .در واقذع مذی تذوان
گفت تضاد و تنش در خانواده اثر مستقیم خود را از طریق نقش والدینی بر نوجوان می
گی ارد .بنابراین بررسی مساله رابطه خشونت خانوادگی و رشد اجتماعی نوجوانان هذم
برای مسئوالن کشور و هم برای کنشگران اجتمذاعی کذه در جامعذه زنذدگی مذی کننذد
دارای اهمت به سزایی است .چون فرد پرخاشگر و خشن هرگز نمی تواند مورد اعتماد
جامعه باشد و ادامه موضوع م ی تواند لطمه بسیاري به شکل ارتباطی افراد در اجتماع
وارد آورد و امتداد یابد و به د لیل نقش حساس فرزندان در خانواده هاي امروزي که
نوعی پیوند اخالقی و عاطفی بین اعضاي خانواده برقرار می کند ،و هم چنین این که
آینده همین نوجوانان خود تشکیل دهنده خانواده ها هستند پا نباید آن را به عنوان
موجودي فرو دست به حسا ب آورد .از این رو پروهش حاضر با هذدف بررسذی رابطذه
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.
برای سنجش متغیر رشد اجتماعی از پرسشن امه استاندارد وایتزمن و برای سنجش متغیر
خشونت خانوادگی از پرسشنامه استاندارد کودک آزاري و ضذربه ) (CTQبرنسذتاین،1
بهره برده ایم؛ جامعه آماری پروهش دانش آموزان  16تا  13ساله دوره دبیرسذتان شذهر
تهران هستند .نمونه پروهش 137پسر و137دختر منطقه  3و  11شهر تهران با استفاده از
شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد.

ونتیجهگیری 

یافتهها 


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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یابد و بالعکا ،بین میانگین رشد اجتماعی دانش آم وزان بذر حسذب درآمذد خذانواده
(طبقه اجتمذاعی) تفذاوت معنذی داری وجذود نذدارد؛ تفذاوت معنذی داری بذین رشذد
اجتماعی پاسخگویان بر حسب جنسیت وجود ندارد ،بنابراین می توان گفت بین پسران
و دختران دانش آموز در رشد اجتماعی تفاوت چشمگیری وجود ندارد .براساس نتذایج
تحلیل رگرسیون چن د متغیره ،متغیر مستقل (خشونت) تنها  26درصد از تغییرات متغیر
وابسته (رشد اجتماعی) را تبیین می کند.
کلید واژگان :جامعه شناسی ،خشونت خانگی ،رشد اجتماعی ،نوجوانان ،خانواده

بررسیعواملمؤثربرطالقدربینزوجیندرمعرضطالقشهرجلفا
علیرضاحمیدیفر ،7داودفاطمی،2حسینهنرور 9

مقدمه 

نهاد خانواده کوچک ترین نظام اجتماعی است که ثبات و استحکام آن مؤثر در ثبات
جامعه و مصون مانذدن آن از پیامذدهای سذوء ناشذی از ایذن عذدم ثبذات دارد .از هذم
ً
گسیختگی نهاد خانواده که غالبا در قالب طالق پدیدار می شود ،تأثیرات نامطلوبی بذر
پیکره ی اج تماع دارد کذه جلذوگیری از آن را بذا شذناخت عوامذل طذالق و راهکارهذای
پیشگیری از آن اجتناب ناپییر می سازد .هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی علل طالق
در بین زوجین در معرض طالق شهرستان جلفا میباشد.

روش 

به لحاظ روش شناسی پروهش حاضر از نوع مطالعات کیفی می باشد؛ بدین منظور،
ضمن مرور منابع نظری و تجربی ،مصاحبه ای عمیق و تا حصول اشباع نظذری ،بذا 15
نفر از زنان در معرض طالق در شهر جلفا که به شیوه ی تصادفی انتخاب شده بودنذد،
به عمل آمده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نظریه ی زمینه ای استفاده شده است.
 .1مدیر کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا
 .2دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی (نویسندهی مسئول) dfatemi1@gmail.com
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
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هاونتیجهگیری 


یافته

یافته های پروهش بذه شذکل گیری مقذوالتی ماننذد مشذکالت اقتصذادی ،طبقذاتی،
خیانت ،فقر ،اعتیاد و غیره منتهی شده است .این مفذاهیم در دو دسذته عوامذل سذطح
ً
کالن و سطح خرد دسته بندی شدند .نهایتا بر اساس نتایج به دسذت آمذده ی پذروهش،
فقدان سرمایه ی عاطفی از دالیل اصلی تأثیرگ یار بر طالق در خانواده می باشد.
کلید واژگان :طالق ،نهاد خانواده ،زنان ،سرمایه ی عاطفی

رابطهپنجعاملیشخصیتوشادکامیدرسازگاریزوجینمراجعهکنندهبه
مراکزمشاورهمنطقه1شهرتهران 
معصومهمحبوبیقرخلو 7


مقدمه 

ا ساس کارکردهای خانواده با نحوه سازگاری زوجها شکل می گیرد .سذازگاری زوج
ها نه تنها بر میزان رضایتمندی و احساس خوشبختی برای رشد فرزندان به وجذود مذی
آید با توجه به اهمیت سازگاری زناشویی و تعادل خانواده و جامعه بشر از دیر باز با این
سؤال مواجه بوده است  .انسان ها می توانند تصمیم بگیرند بذا چذه کسذی ،چذه موقذع
ا زدواج کنند و بنابراین پدیده ازدواج در زندگی انسان نقش اصلی ایفا می کند هدف از
پروهش حاضر ،رابطه پنج عاملی شخصیت و شادکامی در سازگاری زوجذین مراجعذه
کننده به مراکز مشاوره منطقه  1شهر تهران بود.

روش 

ج امعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه  1شهر تهران
بودند .روش نمونه گیری در این پروهش به صورت در دسذترس مذی باشذد کذه تعذداد
نمونذذه شذذامل  267زوج ( 137زن و  137مذذرد) انتخذذاب گردیذذد .افذذراد نمونذذه،
پرسشنامه های پنج عاملی شهصیت نئو ،شادکامی آ کسفورد و سازگاری زناشویی انریچ
را تکمیل کردند.
 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن psy.ty.co@gmail.com
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یافتهها 


یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که که شادکامی  ،دلفییر بودن و با وجدان بودن
می تواند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند .نتایج آزمذون رگرسذیون نشذان مذیدهذد کذه بذین
سازگاری زناشویی و شادکامی ارتباط مسمتقیم و معناداری در سطح  7/75وجود دارد همچنذین
بین دلفییر بودن ارتباط مستقیم و معناداری در سذطح  7/71و بذین باوجذدان بذودن و سذازگاری
زناشویی ارتباط معکوس و معناداری در سطح  7/71وجود دارد.
نتیجهگیری 


نتایج نشان داد ،که باورهای ارتباطی و هوش معنوی می تواند رضایت زناشذویی را
پیش بینی کند .نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که بین سازگاری زناشویی و هذوش
معنوی ارتباط مسمتقیم و معناداری در سطح  7/71وجود دارد .درحالی که بین باورهای
ارتباطی و رضایت زناشویی ارتباط معکوس و معناداری در سطح  7/71وجود دارد.
کلید واژگان :پنج عاملی شخصیت ،شادکامی ،سازگاری زوجین .

وضعیتطالقدرجامعهایرانچقدرنگرانکنندهاست؟ 
احمدغیاثوند 7


مقدمه

در جامعه ایران توجه به خذانواده و ثبذات در زنذدگی زناشذویی بذه عنذوان یکذی از
ارزش های اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ گذر چذه برخذی از
آمارهای رسمی ،روند صعودی طالق را در بین خانواده های ایرانی نشان می دهد؛ امذا
به نظر می رسد توصیف وضعیت طالق و ریشه یابی علل آن ،به عنوان مساله اجتمذاعی
نیاز به واکاوی های بیشتری دارد .در واقع توصیف و تبیین افزایش و شیوع طالق در کنار
تفاوت و تغییر در ساحت عینیت ساختارها و ذهنیت کنشگران ،نیاز به نوعی فهم و درک
جدیدی از طالق دارد .بنابراین هدف اساسی پذروهش در بردارنذده ایذن ایذده اساسذی
است که با توجه به برداشت های بدبینانه نسبت به نرخ طالق در دو دهه اخیر ،وضعیت
طالق در ایران و به طور خاص در شهر تهران چقدر نگران کننده است؟
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه عالمه طباطبایی ah.ghyasvand@gmail.com
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روش 

پروهش حاضر به روش پیمایش تلفنی و در بین کلیه زنان و مردان مطلقه شهر تهران
در سال  31صورت گرفته است.

یافتهها 


با در نظر گرفتن رویکرد «چرخه زندگی زناشویی» ،تحلیل وضعیت طالق محصول برخورد و
نحوه مواجه دختران و پسران بر اساس ادراک و انتظاراتی که هر یک از آنها در موقعیتهذای مسذیر
زندگی مشترک دارند و بر طبق آن تصمیمات زناشویی خود را عیان میسازند.
نتیجهگیری 


تکیه صرف بر آمار رسمی طالق و تاکید بر افزایش آن از دهه  17تاکنون ،بذه نوبذه
خود نمی تواند بیانگر نارضایتی عمیق جوانان نسبت بذه ازدواج و تشذکیل خذانواده در
ایران باشد؛ گرچه در مقابل تسری و تعمیم افزایش وضعیت طالق پیامذدهای پنهذان و
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
کلید واژگان :ازدواج ،نرخ طالق ،ثبات خانواده ،چرخه زندگی زناشویی ،شهر تهران

شناسیفهمعواملروانشناسیمؤثربرطالقازدیدگاهزنانمطلقه 


مطالعهپدیدار
(موردمطالعهشهرشیراز) 

ابراهیمآقایی ،7یاسربهرامی،9حمیدرضاقاسمی ،9لیالآقایی

1

مقدمه 

طالق را می توان یکی از مهم ترین پدیده های حیات انسانی تلقی کرد؛ این پدیذده
دارای اظالعی به تعداد تمامی جوانب و اضالع جامعه انسانی است که نهاد خانواده در
معرض خطرات گوناگونی قرار داده است .طالق را می توان از جوانب مختلف :روانی،
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران ebiaghaei15@gmail.com

 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران
 .3کارشناسی ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 .4کارشناسی روانشناسی ،دانشگاه پیام نور خرامه
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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
زنان مطلقه شه ر شیراز است .بر این اساس سعی شده است تا عوامل روانشناسی موثر
بر طالق از منظر زنان درگیر با پدیده طالق با به کارگیری رویکرد تفسیری مطالعه شود.

روش 

روش پروهش حاضر کیفی (پدیدارشناسی) است .برای جمع آوری داده های مورد
نیاز از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شذده .مشذارکت کنندگان ایذن پذروهش بذا روش
نمونه گیذری هدفمنذد از نذوع گلولذه برفذی از میذان زنذان طذالق گرفتذه شذهر شذیراز
انتخاب شده اند .جهت تجزیه وتحلیل اطالعات از روش تماتیک استفاده شده است.

یافتهها 

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

نتیجهگیری 


نتایج تحقیق بیانگر این است که مساله طالق پیچیده تذر از آن اسذت کذه در ظذاهر
خود را نشان می دهد .پایان دادن به یذک رابطذه زناشذویی و ازدواج،یذک حادثذه تذک
ً
بعدی،ساده و مقطعی نیست که در دادگاه اتفاق می افتد ،بلکه یک فرآیند است معموال
حوادث و رفتارهای ناهنجار یکی از زوجین یا هر دوی آن ها ،احساسات مثبت زوج یا
زوجین را تخریب می کند و در نتیجه با جدایی منجر می شود .این فرایند نوعی ارتباط
را بازنمایی می کند که به شدت مخدوش شده توس انگذاره هذای جنسذیتی و فرهنگذی
است .این انگاره ها وقتی در شرای واقعی به سنجش(فرایندازدواج) در می آیند ،یکذی
پا از دیگری فرو می ریزند و فرصت بازاندیشی را از افراد می گیرند و در نهایت زوج
را از هم دور و در موقعیتی ناشناخته قرار می دهند .راه برون رفت از این وضذعیت نیذز
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.
کلید واژگان :پدیدار شناسی ،طالق ،فهم ،عوامل روانشناسی ،زنان مطلقه
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ارائۀیکتیپولوژیازطالقعاطفی
شهرهروشنی

1

مقدمه 

ً
زندگي خانوادگي عمال تجربه انواع رواب را در بر ميگیرد که از جملۀ آنها رابطذۀ همسذری
است .رابطۀ همسری در معرض آسیبهای مختلفی قرار دارد کذه از مهذمتذرین ایذن آسذیبهذا
طالق عاطفی است .طالق عاطفی به صورتهای متنوعی در رابطۀ همسری ایجاد شده و تداوم
مییابد و شناسایی انواع آن میتواند در پیشگیری و درمان آن راهگشا باشد .بر این اساس مسذئلۀ
پروهش حاضر تفکیک انواع طالق عاطفی بوده است.
روش 

این پروهش بر اساس روش نظریۀ زمینه ای انجام شده است .داده ها بذا اسذتفاده از
مصاحبۀ عمیق بذا  27نفذر از زنذان مراجعذه کننذده بذه یکذی از مراکذز مشذاورۀ تهذران
جمع آوری شده و با کدگیاری نظری به شیوه اشتراس و کوربین تحلیل شده است.

یافتهها 

بررسی ویرگی های طالق عاطفی نشان میدهد  ،رابطۀ همۀ زنذان مذورد مطالعذه بذا
همسرشان ،دارای کلیۀ ویرگی های مورد اشاره نمی باشد ،بلکه وجود یا عدم وجود این
ویرگی ها و شدت و ضعف آن ،در هر مرحله از رابطۀ همسری متفاوت است .یافتههای
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
عاطفی ،ادامۀ زندگی زناشویی علی رغم عدم رغبت همسران ،بی تفاوتی همسران نسبت
به یک دیگر و فقدان صمیمیت است و وجه اختالف آنها تفاوت در میزان عالقه ،ارتباط
کالمی ،ارتباط جنسی ،گیران وقت با یک دیگر ،احساس تعلق و تعهد همسران است.
نتیجهگیری 


تفاوت تعریف پروهش حاضر از طذ الق عذاطفی بذا تعذاریف موجذود ،در معرفذی
شاخ های طالق عاطفی است که میتواند جهت شاخ سازی در مطالعات کمّذ ی
مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر این پروهش حاضر چهار نوع طالق عاطفی را از هذم
 .1دکترای مطالعات زنان ،پروهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) sh.rowshani@alzahra.ac.ir
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تفکیک نموده و اشتراکات و تمایزات آن ها را مشخ کرده است .بنذابراین بذر خذالف
طال ق قانونی که تعریف و شکل واحدی دارد ،طالق عاطفی شذکل واحذدی نداشذته و
طیفی از رواب همسری آسیب دیده را دربرمی گیرد که توجه به تمایزات آنها و تشخی
نوع طالق عاطفی بر اساس شاخ های ارائه شده می تواند در ارائۀ راهکارهای درمانی
هدفمند با تمرکز بر ویرگیهای رابطۀ آسیب دیده سودمند واقع شود.
کلید واژگان :طالق عاطفی ،رابطۀ همسری ،تیفولوژی

آسیبشناسیرسیدگیقضاییبهاختالفاتخانوادگی 

مهدیهمحمدتقیزاده،7محمدتقیکرمی 2

مقدمه

جایگاه و اهمیت ویره خانواده در فرهنگ ایرانی اسالمی کشور ما ،همچنذان مذورد
تایید صاحبنظران علوم دینی و غیردینی اسذت .بذا ایذن وصذف ،دسذتگاه قضذا بعنذوان
مهم ترین و اصلی ترین مرجع دادخواهی و حل تظلمات نقشی اساسی در مرتفع نمودن
اختالفات به ویره خانوادگی و حفظ و صیانت ازین نهاد دارد.
اعمال اصول حاکم بذر دادرسذی عادالنذه و منصذفانه بذا توجذه بذه کثذرت دعذاوی
خانوادگی در مجتمع های خانواده و تضییق وقت رسیدگی برای قضات ،الزام موجود بر
قضات به جهت اعالم آمار پرونده های رسذیدگی شذده در شذعب و حفذظ تعذادل بذین
پرونده های ورودی به هر شعبه با خروجی های شعبه بصورت ماهانه یا هفتگذی ،عذدم
رغبت قضات برای اشتغال در مجتمع های خانواده با توجه به طرح دعذاوی متقابذل در
ً
هر پرونده و  ، ...عمال در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و برین اساس اطاله دادرسی
و تعلیق زوجه در دعاوی مختلف مالی و غیر مالی ،مفاسد فراوانی را برای زوجذه و در
صورت وجود فرزندان ،برای آن ها به دنبال خواهد داشت.
روش 

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

 . 1نویسنده مسئول :دکتری مطالعات زنان ،دانشگاه عالمه طباطبائیm.mtaghizade@yahoo.com ،
 .2دکتری فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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یافتهها 

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
کشور مبین این واقعیت است که این نوع داوری هیچ توفیقی در کاهش یا حل دعذاوی
خانوادگی نداشته است و از طرفی محدود نمودن داوری به بحث طالق ،رسیدگی قضائی به سذایر
اختالفات خانوادگی را روز به روز سخت تر و کندتر می نماید .حال آنکه در بسیاری از کشذورهای
پیشرفته این نهاد بسیار مترقی و ضامن تداوم خانواده ها است.
نتیجهگیری 


در مقاله حاضر به شذیوه اسذنادی و کتابخانذه ای بذا رویکذرد تحلیلذی ،تطبیقذی و
استنتاجی برآنیم تا آسیب های رسیدگی قضائی به اختالفات خانوادگی را مورد تحلیذل
قرار دهیم و در ادامه با نگاهی تطبیقی به سایر کشورها ،نهادهای موفذق غیرقضذایی را
تحلیل نماییم ،و نه ادی همچون نهاد داوری البته با ماهیتی متمایز از قضاوت و وکالت،
دربرگیرنده تمامی دعاوی خانوادگی و اجباری در تمامی اقسام اختالفات خذانوادگی و
بر عهده نهادهایی مجزا از دستگاه قضای ی بذا اسذتمداد از افذراد متخصذ و مجذرب
مرتب با حوزه خانواده را توصیف نماییم که هدف اص لی آن اصالح و بازگشت زوجین
به خانواده باشد نه کمک به آن ها برای تسریع در امر جدایی.
کلیدواژگان :رسیدگی قضای ی ،اختالفات خانوادگی ،طالق ،داوری ،حکمیت

بررسیعواملاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیموثربروضعیتالگوی
طالقدراستانکهگیلویهوبویراحمد 

مقدمه 

اصغرمحمدی7،محمدحاتمیکیا 2،سمیهطالبیاردکانی 9

طالق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و از آن بذه عنذوان مهذم تذرین
عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه ،یعنی خانواده نام می برنذد.

 .1دکتر جامعهشناس دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه ازاد اسالمی دهاقان
 .3دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران somaye.talebi.a@gmail.xom
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پدیدهای قراردادی که به زن و مرد امکان می دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خذود را گسذیخته
و از یکدیگر جدا شوند .طالق پدیده ای است چند بعدی و تحت تاثیر ابعذاد مختلذف فرهنگذی ذ
اجتماعی ذ اقتصادی و ...در هر جامعه ای قرار دارد و عوامل و دالیل مختلفذی در رخذداد آن مذوثر
است .هدف از انجام این پروهش بررسی عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی موثر بذر طذالق در
استان کهگیلویه و بویراحمد در طول سال  1314میباشد.
روش 

این پروهش به روش پیمایشی و به صذورت توصذیفی و تحلیلذی انجذام گرفتذه اسذت .جامعذه
آماری در این پروهش کلیه زوجین طالق گرفته در سال  1314به تعذداد  1410واقعذه مذی باشذد.
روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده می باشد .جهت تعیین حجم نمونه بذه روش آمذاری 400
نمونه از جامعه آماری انتخاب شده است .پا ازجمع آوری اطالعات در قالب پرسشذنامه محقذق
ساخته فرضیههای این مطالعه در جهت سنجش ارتباط طالق با عوامل هفت گانه مورد بررسذی در
این مطالعه از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید و با بهرهگیری از آزمونهای آماری ضریب همبسذتگی،
رگرسیون خطی در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج آزمون ها نشان می دهد که میان (خشونت همسر  ، r=./31دخالت اطرافیذان
 ،r=./ 31اعتیاد  ،r=./43فقر  ،r=./18سذوء ذهذن  ) r=./11بذا طذالق رابطذه مثبذت و
معناداری وجود دارد.
کلید واژگان :عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی،خشونت همسر  ،دخالت اطرافیان،
اعتیاد ،فقر ،سوء ذهن،طالق

فهمازطالقدرپنداشتزنانشهرشیراز 
مقدمه 

سمیهطالبیاردکانی،7علیرضاقبادی 2

هدف از این مطالعه شناخ ت فهم زنذان شذهر شذیراز از مفهذوم طذالق مذی باشذد.
جمعیت آماری شامل تمامی زنان متقاضی طالق ساکن شهر شذیراز مذی باشذد کذه بذه
 . 1دانشجوی دکتری somaye.talebi.a@gmail.com
 .2دکترای علوم اجتماعی ،دانشگاه تربیت معلم
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دادگاه مراجعه نموده و دارای پرونده ای بدین منظور در یکی از شعب دادگذاه خذانواده
می باشند.

روش 

با توجه به سختی دستیابی به نمونه های مطالعه و لزوم درک عمیق از انگیزه هذا
و دالیل نمونه های مورد مطالعه برای طالق در بخش روش تحقیق از روش و مبذانی
نظری پدیدار شناسذی ،در بخذش روش نمونذه گیذری از روش نمونذه گیذری هدفمنذد
استفاده گردیده است .همچنین ،تعداد مصاحبه ها بر اساس منطق اشباع نظذری بذه
 53مصاحبه ختم گردید.

افتهها
ی 

بر اساس یافته ها ،جز در موارد بسیار محدود ،همه زنان درگیر با مسذاله طذالق
دارای فهم مثبتی از زندگی پا از طالق هستند ،از آن واهمه ای ندارنذد و در اغلذب
موارد حتی یکی از مهم ترین انگیزه های خود را از درخواست طالق ،فذراهم نمذودن
زمینه ای برای جدایی از همسر و طالق از او عنوان می کنند.

نتیجهگیری 


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
همسر ،تحقیرشدن توس همسر ،عذدم توانذایی در تصذمیم گیری بذرای امذورات مهذم
زندگی مشترک توس همسر و از طرفی تسل بیش از حد برخی از اعضای خانواده بذر
همسر ،بدخلقی همسر ،عصبانیت های مکرر و پیوسته همسر ،اختالف سذنی زیذاد بذا
همسر ،عدم تعلق عاطفی از طرف یکی از همسران یا هر دو ،رواب نامشروع و خذارج
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
عنوان عوامل زمینه ساز در ایجاد انگیزه های الزم برای طالق از سوی نمونه های تحقیق
مطرح شده اند.
کلید واژگان :فهم ،زنان ،شهرشیراز ،طالق ،پدیدارشناسی
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عواملزمینهسازدرایجادروابطفرازناشویی 

مرجانزرندی(نویسندهمسئول)، 7پریرخامامی

2

مقدمه 

بدون شک پایداری و ثبات خانواده ی سذالم ،یکذی از آرمذان هذای جوامذع بشذری
محسوب می شود.خانواده ای که مبنای رواب زوجین بر اساس هنجارهذا و ارزشذهای
حاکم بر جامعه بوده و مأمنی جهت آرامش ،آسذایش و رشذد و شذکوفایی اعضذای آن
باشد که این مهم در گرو ازدواج موفق امکان پییر محقق می شود .در جامعه ما یکی از
واقعیت هاي انکارناپییر تحوالت و دگرگونی در ازدواج و تشکیل خانواده است .تحول
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
خانواده ،تغییر نگرش ها ،تغییر کارکرد اعضا و انگاره هاي رواب بین زن و مرد و بسیاري
مسایل دیگر را در برمی گیرد که یکی از آن ها رواب موازی و فرازناشویی یک یا هر دو
زوجین می باشد که آسیب های متعددی را برای خانواده و به تبع آن برای جامعه همذراه
دارد.هدف پروهش حاضر تحلیل پیرامون عوامل زمینه ساز در ایجاد رواب فرازناشویی
می باشد.

روش 

در این راستا در سنت روش کیفی و با متد نظریه زمینه یابی به تحلیل عوامل پرداخته
شده است .بدین منظور تعداد  37نفذر از افذرادی کذه در زمذان تأهذل تجربذه روابذ
فرازناوشویی را داشته اند به روش نمونه گیری نظری و هدفمنذد انتخذاب و اطالعذات
مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و مطال عه پرونذده های موجذود در
کلینیک های مشاوره خانواده شهر اصذفهان در سذال  ، 1336جمذع آوری شذده اسذت.
مصاحبه ها به روش کد گیاری سه مرحله ای ،کدگیاری شد .یافته های عمده به دست
آمده و تحلیل های انجام شده به برخی از مشارکت کنندگان پروهشذی جهذت ارزیذابی
ارجاع داده شد (سه مشاور زن و دو مرد 17،مشارکت کننده زن و  1مشارکت کننده مرد)

 .1دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان m.zarandi7039@gmail.com
 .2دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان
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و به این ترتیب معیار اعتمادپییری ،داده ها و تحلیل های ارایه شذده مذورد تأییذد افذراد
درگیر قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج نشان می دهد که عوامل ی چون تناقضات ارزشی ،نگذرش بذه ازدواج ،تجربذه
زناشویی ،بحران اخالق اجتمذاعی  ،بحذران مهذارت هذای ارتبذاطی و زنذدگی موجذب
می گردد تعارضات عاطفی و احساسی زوجین حل نشده و در مواجهه با مداخلذه گذری
رسانه ها پا از عادی سازی رواب عاطفی خارج از خانواده موجب می گردد با استفاده
از استرانری خوداجتهادی توس یک یا هردو زوج به رواب خارج از ازدواج روی آورده
شود که آسیب هایی چون آشوب فردی و ایجاد خانواده های ناپایدار را به همراه دارد.
نتیجه گیری
ترویج اخالق زندگی ،آموزش های مهارتهای ارتبذاطی و سذواد رسذانه بذه افذراد و
زمینه سازی در جامعه می تواند میزان آسیب های ناشی از تغییذرات شذناختی از زنذدگی
مشت رک را به حداقل برساند.
کلید واژگان :رواب فرازناشویی ،بحران اخذالق اجتمذاعی ،مهذارت زنذدگی ،آشذوب
فردی ،تحلیل روایت

تاثیراتجهانیشدنبرساختارومناسباتخانوادهدرایران 
آناهیتاسیفی،7مرتضیشهبازینیا،2مهدیهمحمدتقیزاده 9


مقدمه 

پدیده جهانی شدن را می توان روندی انکارناپییر و از ویرگی های بارز جوامع بشری
در سال های آغاز هزاره ی جدید به شمار آورد .پویایی فرآیند جهانی شدن و ناتمامی و
نرسیدن آن به تکامل نهایی موجب شده که هنوز اندیشمندان نتواننذد تعریذف واحذدی
 . 1دکترای حقوق بین الملل ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دکترای حقوق ،دانشگاه تربیت مدرس
 . 3دکترای مطالعات زنان ،دانشگاه عالمه طباطبائی m.mtaghizade@yahoo.com
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برای آن ارایه دهند .اما تأثیرات غیرقابل انکذار جهذانی شذدن بذر ابعذاد متنذوع اقتصذادی ،سیاسذی،
اجتماعی و فرهنگی جوامع ،مورد اجماع نظریهپردازان است .از سوی دیگر دگرگونیهای خذانواده،
به عنوان کوچکترین واحد بنیادی جامعه ،مورد توجه اندیشذمندان قذرار دارد و تغییذرات ایذن نهذاد
اجتماعی در دیگر بخشهای نظام اجتماعی تأثیر میگیارد.
روش 

پروهش حاضر بذه شذیوه اسذنادی و کتابخانذه ای بذا رویکذرد تحلیلذی ،تطبیقذی و
استنتاجی صورت گرفته است.

یافتهها 


بایستی گفت شبکه ی پیچیده ای از رواب اجتماعی ،بستر و زمینه ی بروز مناسبات
افراد و نقش های آنان در چارچوب خانواده است .بر همین اساس ،خانواده که نهذادی
اجتماعی است ،تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ،تحوالتی را تجربذه کذرده کذه آن را در
تعارض با خانواده ی سنتی قرار داده است .تغییر نگرش ها نسبت به ازدواج ،قبح زدایی
از طالق ،تغییر نقش ها و کارکردهای زوجین در خانواده ،تغییرات جمعیتی و تغییذرات
سیاسذتگیاری جمعیتذی ،افذزایش رفذاه اقتصذادی خذانواده هذا ،و افذزایش اسذتقبال از
رسانه های مجذازی و  ...از جملذه علذل تغییذر سذاختار خذانواده هذا و بوجذود آمذدن
سذبک هذذای جدیذذد از زنذدگی خذذانوادگی و روابذ دختذر و پسذذر اسذذت .خانواده هذذای
تک والذذدی ،خانواده هذذای بذذدون فرزنذذد ،زنذذدگی های مشذذترک بذذدون ازدواج رسذذمی،
خانواده های چندوالدی مرکب از دو خانواده ی تک والذدی بذه عذالوه ی فرزنذدان آنذان
شکل های جدیدی است که نهاد خانواده در جوامع در حال تجربه کردن آن هاست.

نتیجهگیری 


لیا ارزش های حاکم بر خانواده و ساختار اقتدار در خانواده دچار تحوالتی عمیق و
گسترده شده است و خانواده در عصر جهانی شدن ،دیگذر خذانواده ی هسذته ای سذنتی
نخواهد بود .از سوی دیگر تغییر جایگاه زنان و کاهش رغبت به ازدواج ،تغییر نگاه بذه
نقش همسر ،تغییر مختصات مرکزیت تصمیم گیری خانواده در جامعذه و  ...از جملذه
پیامدهای این پروژه بر ساختار و مناسبات خانواده های ایرانی است .با این وصذف در
این پذروهش بذرانیم تحلیذل نمذاییم خذانواده ایرانذی در فراینذد جهذانی شذدن بذا چذه
چالش هایی مواجه و چه تغییرات مضری را متحمل می گردد.
کلیدواژگان :جهانی شدن ،خانواده ،تغییر مناسبات ،ارزش ها
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بررسینقشفروپاشینظاممحلهدرگسترشیافتنازدواجسفیددر
شهرتهران
عباستقیپور ،7محمدرضاجوادییگانه 2

مقدمه 

هم باشی یا آن چه که در کشور ما به عنوان« ازدواج سفید» شناخته می شود ،اگرچه
در کشورهای غربی از دهه ی  1367به بعد رواج پیدا کرده است ،در ایذران نیذز از یذک
دهه پیش به مباحث فرهنگی رسوخ یافته است و در دهه اخیر رشد و نمود گسترده تری
ً
در سفهر اجتماعی نظام خانواده خصوصا در کالنشهر تهران داشته است« .نظام محله»
مجموعه ای از رواب اجتماعی و عذاطفی میذان همسذایگان و هذم محلذه هذا بذود کذه
ماحصل زندگی طوالنی خانواده ها در جوار همذدیگر بذود و نذوعی مسذئولیت پذییری
متقابل در زندگی میان همسایه ها در محله و در خانواده ها ایجاد می کذرد و یکذی از
مهمترین ابزار « کنترل اجتماعی» در نظام شهرنشینی سنتی کشذور بذود .از میانذه دهذه
 1317در تهران با دگرگونی های بزرگ اجتماعی چون تحرک بیشتر زندگی اجتمذاعی ،
گسترش فردگرایی و لیت پرستی مبتنی بر «فردگرایی» ،عوامل اقتصذادی چذون طذرح
فروش تراکم در بخش ساخت و ساز و گسترش بی رویذه آپارتمذان نشذینی در محذالت
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 

این پروهش که به روش تحقیق کیفی چون مصاحبه مسئله محور و مصاحبه تکی و
عمیق با سوژه ها و در میان  15خانوار هم باش صورت گرفته است.

ونتیجهگیری 

یافتهها


نتیجه پروهش تاثیر عواملی چون تحرک اجتمذاعی ،رشذد فردیذت و لذیت گرایذی،
مسئولیت گریزی و نئولیبرالیسم اقتصادی را در سسذت شذدن نظذام محلذه و نتیجذه آن
گسترش یافتن ازدواج سفید در محله های شهر تهران را تایید می کند.
کلید واژگان :ازدواج سفید ،تهران ،فردگرایی ،کنترل اجتماعی ،نئولیبرالیسم،نظام محله
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه تهران abas.taghipoor68@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
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مطالعهنوعومیزانخشونتخانگیتجربهشدهتوسطزنانمتاهلشهرزابل 
مسعودگلچین،7سعیدجانآبادی

2

مقدمه

خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود،مورد اعمذال
زور و تضییع حق از سوی جنا دیگر واقذع مذیگذردد .چنذان چذه ایذن نذوع رفتذار در
چارچوب خ انواده و بذین زن و شذوهر باشذد،از آن بذه عنذوان خشذونت خذانگی تعبیذر
میشود ؛در جهانی که محی خانه می باید پناهگاهی باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند
و خستگی ها و رنج های ناشی از دشواری هذای محذی بیذرون خانذه را بذه فراموشذی
بسفارند ،متاسفانه برای بسیاری از مردم ،خانه به جهنمی می ماند کذه آتذش دشذمنی،
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
( اجتماع) مورد خشونت قرار می گیرند .لیا مطالعه حاضر بنا دارد،بذه مطالعذه نذوع و
میزان خشونت خانگی تجربه شده توس زنان متاهل شهر زابذل و برخذی عوامذل مذوثر
برآن بفردازد.هدف این تحقیق شناخت میزان همسرآزاری و انواع خشونت اعمال شذده
علیه زنان در شهر زابل(استان سیستان و بلوچستان) است.

روش 

ایذذن پذذروهش بذذا روش پیمایشذذی و در بذذین زنذذان متأ هذذل شذذهر زابذذل انجذذام شذذده
است.ح جم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 131نفر برآورد شده است .اطالعات
با استفاده از پرسشنامه خود محقق ساخته و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحلذه
ای در شهر زابل جمع آوری گردید.

یافتهها 

یافتههای پروهشنشان می دهنذد کذه در بذینانذواع خشذونت ،زنذان بترتیذب بیشذتر
خش ونت اجتماعی ،اقتصادی ،جنسی،فیزیکی و روانی را تجربذه می کننذد؛ و همچنذین
خشونتخانگی با متغیرهذایهمذدلی ،همفکذری ،تجربذه خشذونت در دوران کذودکی،
حمایت اجتماعی ،رابطه ای معناداری با تجربه خشونت خانگیداشت.
 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمی تهران
 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران(نویسنده مسئول) saeed.janabadi@yahoo.com
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نتیجهگیری 


مهم ترین نتیجه پروهش تأ کید بر نقش پررنگ تربیتذی ذ فرهنگذی در بذروز پدیذده
همسرآزاری است.بطوریکه هر چقذدر زنذان از حمایذت اجتماعی،همذدلی،همفکری
باالتر و تجربه خشونت در دوران کودکی کمتری داشته باشند ،خشونت کمتری را تجربه
خواهند کرد .الزم است که مسئ ولین بذا اسذتفاده از برنامذه غربذالگری و ایجذاد مراکذز
حمایتی و مشاوره برای این قشر آسیب پییر و محذروم گذام هذای مذوثردر جهذت ایذن
معضل اجتماعی بردارند.
کلید واژگان :خشونت علیه زنان ،همدلی ،همفکری ،تجربه خشونت در دوران کودکی،
حمایت اجتماعی

دردانشآموزانمقطعابتدایی 

بررسي شیوعفرزندآزا ري
علیرضاقربانی،7سمیهشیرمحمدلی

2


مقدمه 

ّ
فرزنذدآزاري طیذذف گسذذتردهاي دارد و در جوامذذع مختلذف داراي شذذدت و ضذذعف اسذذت .در
مجموع کودك آزاري به ُطرق مختلف از جمله کار و استثمار کودکان ،کودکان ّ
توس والذدین خذود
یا ناپدري ،نامادري ،نابرادري و نذاخواهري ،تجذاوز جنسذي بذه کودکذان ،تبعذیه در خذانواده بذه
صورت تبعیه بین دو جنا یا تبعیه بین فرزندان از یك جذنا ،نظذام آموزشذي ناکارآمذد و ...
ظهور ميیابد .مسئله اصلی تحقیق این است :آیا کودك آزاري در دانش آموزان مقطذع ابتذدایی دوره
دوم در روستای بدراق نوری و عرفان آباد شیوع دارد؟
روش 

روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دو
روستا ( 157نفر) بوده ،یک نمونه  177نفری از دانش آموزان ( 56نفر پذا و  44مفذر
دختر) با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند  ،هم چنین با  10نفر
 1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول) it_ghorbani@yahoo.com
 . 2کارشناسی روانشناسی ،دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس
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از والدین نیز مصاحبه انجام شده .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرزند آزاري با سه
حیطه ی فرزند آزاري از نوع بی ّ
توج هي ،جسمي و عاطفي است .براي تجزیذه و تحلیذل
داده ها از نرم افزار  SPSS 20استفاده گردید

یافته 

در حیطه آزار جسمي شایعترین آزارها عبارتند از :سیلي زدن و پیچاندن دست؛ در
توج هي به بیماري فرزند و نبردن نزد پزشك و بي ّ
توج هي ،بي ّ
حیطه بي ّ
توج هي به عالقذه
مندي هاي فرزند و در حیطه ی آزار عاطفي :مقایسه با دیگذران بیشذترین آزار بذود .هذم
چنین بین فرزندآزاری جسماني و فرزندآزاري ناشي از غفلت در بین دختران و پسذران
تفاوت معناداري وجود ندارد اما دختران بیش از پسذران مذورد فرزنذدآزاري عذاطفي و
پسران بیش از دختران مورد آزار غفلت قرار ميگیرند.

نتیجهگیری 


توجه به کودک آزاری در روستاها موضوع جدی است که دستگاه های متولی بایستی
برای کاهش آن اقدام نمایند .با ّ
توج ه به تأثیر انکار ناپییري کذه قذوانین یذك کشذور در
جلوگیري از بروز جرائم مختلف دارد ،وضع قوانین کارآمد و دا راي ضمانت اجرایي در
ّ
برخورد با آزارگران و در نظر گرفتن حقوق مسل م کودکان ،مي توان تا حذدودي امیذدوار
بود که کودك آزاري در کشورمان کاهش یابد.
کلیدواژه ها :فرزندآزاري ،دانش آموزان ،روستا ،بدراق نوری ،عرفان آباد

عواملاجتماعیموثربرمیزانسازگاریزوجین 
پگاهحاجقاسمی 7


مقدمه 

خانواده پناهگاه آرامشی است که هر فردی در آن پا به عرصه حیات می گذیارد .بذا
توجه به افزایش ناسازگاری زوجین و آمارهای طالق در ایران در پی پاسخ گویی به این
سوال بر آمدم  :که چه عوامل اجتماعی بر میزان سازگاری زوجین تاثیر گیار است؟
 .1کارشناسی ارشد مطالعات زنان  ،دانشگاه آزاد اسالمی phajghasemi@yahoo.com
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روش 

از  118نفر از دانشجویان متاهل تمام شماری صورت گرفت .بذه منظذور گذردآوری داده هذا از
ابزار پرسشنامه محقق ساخته و اسذتاندارد شذده داس بهذره گرفتذه شذد .پایذایی بازآزمذایی %71و
همچنین با توجه به موضوع از روش کتابخانه ای نیز استفاده شد  .تحقیق حاضذر ترکیبذی از نظریذه
های همسان همسری  ،مبادله ،شبکه  ،توسعه خانواده و آسیبشناسی اجتماعی می باشد .
هاونتیجهگیری 


یافته

بررسی نتایج با استفاده از آزمون رگرسیون ،ضریب همبسذتگی ،پیرسذون  ،اسذفیرمنT.test ،
حاکی از آن است که متغیر سازگاری زوجین توس عوامل اجتماعی قابل توجیه اسذت  .زوجینذی
که از نظر زمینه فرهنگی  ،قومی و نرادی با هم شباهت دارند انتظارات و باورهایشان نیز نزدیذک بذه
هم است  .تفاوت های محسوس در انتظارات زوجین می تواند منبع ناسازگاری باشذد  .همسذرانی
که با رضایت ازدواج کردهاند بیشتر به گردآوری اطالعات درباره موضذوع اخذتالف مذی پردازنذد و
هرچه دخالت اطرافیان بیشتر باشد سوء تفاهم زوجین بیشتر می شود .
کلید واژگان :عوامل اجتماعی  ،سازگاری زوجین .

جنسیتوالدسرپرستومشکالتعاطفی–رفتاریکودکانطالق 
(مطالعهموردیدانشآموزانمنطقه19آموزشوپرورششهرتهران) 


اعظماوالدیقادیکالیی 7


مقدمه 

هدف از انجام این مطالعه  ،مقایسه مشکالت عاطفی – رفتاری کودکان در خانوادههای طذالق
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 

مطالعه حاضر در منطقه  11آموزش و پرورش تهران ،از میان مدارس ابتدایی دختذران و پسذران
این منطقه که حدود  13000دانش آموز می باشند بدون نمونه گیری بذه صذورت تمذام شذماری از
 .1کارشناسی ارشد مطالعات زنان؛ دبیر آموزش و پرورش azamoladi@yahoo.com
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والد سرپرست فرزندان طالق  11-6سال صورت گرفذت .والذد سرپرسذت بذه فهرسذت رفتذاری
آخنباخ برای مشکالت عاطفی – رفتاری فرزندان و پرسش نامه نقاشیان برای سنجش فرزند پذروری
پاسخ دادند .همچنین برای بدست آوردن اطالعات کامل تر از مشکالت عاطفی – رفتاری کودکذان
پرسش نامه فهرست رفتاری آخنباخ ( فرم معلم ) را معلمان دانش آموزان پاسخ دادند.
یافتههاونتیجهگیری 


نتایج این پروهش نشان داد والدگری و به دنبال ان فرزند پروری بعداز طالق مختل
می شود  .از این لحاظ تفاوتی بذین والذد سرپرسذت مذرد  /زن نیسذت  .فقذ  ./14از
والدین  ،شیوه فرزند پروری مقتدرانه و مطلوبی دارند و  ./ 86بقیه از شیوه های فرزنذد
پروری نا مطلوب استفاده می کنند .در این زمینه  ./31از روش مسامحه گرانه  ./31 ،از
روش مستبدانه و  ./ 11/1از روش سهل گیرانه بهره می گیرند .زنان نیز بیش از مردان از
روش فرزند پروری سهل گیرانه استفاده می کنند .بین شیوه فرزند پذروری و مشذکالت
عاطفی – رفتاری کودکان رابطه معنی داری وجذود دارد .چنانچذه شذیوه فرزنذد پذروری
مطلوب باش د به همان میزان از مشکالت عاطفی – رفتاری کودکان کاسته می شود.

رابطهپذیرششاخصههاینظاممردساالریباپذیرشتبعیضجنسیتیو
خشونتخانوادگی(همسرآزاری)تجربهشدهدربیندانشجویانزن
دانشگاهعلمیکاربردیبهزیستیتبریز 
مقدمه 

داودابراهیمپور،7یعقوبزارعی،2سمیراخندان ،9ربابقصابی ،4مجیدابراهیمیثانی

5

در میان انواع خشونت ،خشونت خانوادگی از آن نوع مسائلی است کذه حساسذیت
خاصی را در جامعه برمی انگیزد .به نظر می رسد که دلیل این حساسیت آن اسذت کذه
ً
خانواده ،عموما به منزله مکانی که افراد ،آن را به عنوان مأمن و مأوا و پناهگاه خود تلقی
می کنند ،در نظر گرفته می شذود و جذایی اسذت کذه آرامذش و همذاهنگی بایذد بذر آن

 . 1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی و احد تبریز.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی (نویسنده مسئول)
 .3کارشناس مددکاری اجتماعی -خانواده
 .4کارشناس مددکاری اجتماعی -خانواده
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی

ebrahimpoord@iaut.ac.ir
yagobzarei@yahoo.com
s.khandan32@gmail.com
robabgassabi@yahoo.com
majidebrahimisuni13690@gmail.com
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حکم فرما باشد و به سبب وجود رواب صمیمی ،محبت آمیز و توأم با عواطف ،بهترین
مکان برای زندگی بزرگساالن و بهترین مکان برای رشد و شکوفایی عاطفی و جسمانی
ً
کودکان است اما بعضا خانواده ممکن است به صورت بستری درآیذد کذه در آن انذواع
خشونت ها نسبت به زنان و کودکان و به ویره دختر بچه ها ،اعمال شود .ایذن خشذونت
تصویر آرام و امن خانواده را در هم می شکند و با محیطی که مأمن و مأوای اعضای آن
باید باشد ،همخوانی ندارد .امروزه اعمال خشونت در درو ن خانواده در میان ملت ها و
فرهنگ های مختلف و در سراسر جهان به درجات مختلف وجود داشته و بذه صذورت
پدیذذده ای جهذذانی درآمذذده اسذذت .پذذروهش حاضذذر بذذه بررسذذی رابطذذه میذذزان پذذییرش
شاخصه های نظام مردساالری بذا میذزان پذییرش تبعذیه جنسذیتی و میذزان خشذونت
خانوادگی (همسر آزاری) تجربه شده می پردازد.

روش 

پروهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ زمذانی مقطعذی و از نذوع پهنذانگر
می باشد .جامعه آماری کلیه دانشجویان زن دانشگاه جامع علمذی کذاربردی تبریذز در
نیمسال دوم سال تحصیلی  35-36می باشند و نمونه آماری بر اساس فرمذول کذوکران
نمونه آماری  131نفری تعیین شده و با استفاده از روش نمونذه گیری طبقذه ای تصذادفی
ساده محاسبه شده است .وسیله اندازه گیری در این تحقیذق پرسشذنامه محقذق سذاخته
می باشذد بذرای تحلیذل داده هذا از نرم افذزار  spssو بذرای آزمذون فرضذیه ها از آزمذون
همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافتهها 


بر اساس یافته های پروهش میزان پییرش شاخصه های نظذام مردسذاالری و میذزان
پییرش تبعیه جنسیتی در حد متوس به باال بوده و میزان خشونت خانوادگی تجربذه
شده در حد متوس می باشد .همچنین بین میزان پییرش شاخصه های نظام مردساالری
با میزان پییرش تبعیه جنسیتی و میزان خشونت خانوا دگی تجربه شده رابطه معنذادار
مستقیم وجود دارد.

نتیجهگیری 


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
در این تحقیق هم این نظریه مورد تائید قذرار گرفذت .کذه بذ ا تحقیقذات قبلذی (زارع)،
(اعزازی)(،زن گنه و احمدی)و( ) Pokharelهمسو می باشذد .و همچنذین بذین نظذام

 91مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

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
شده رابطذه معنذاداری وجذود دارد کذه بذا تحقیقات(اعزازی)(،موالوردی)(،حسذنی و
همکاران) و (زنگنه و احمدی) همسو می باشد.
کلید واژه ها :نظام مرد ساالری  -تبعیه جنسیتی  -خشونت خانوادگی علیه زنان

اثربخشیایماگوتراپیبراحساساتمثبتنسبتبههمسردرزوجیندچار
همسرآزاریعاطفیدرشهراصفهان 
زه راموسوی 7عذرااعتمادی 2

مقدمه 

همسرآزاری یکی از معضذالتی اسذت کذه بذر عملکذرد طبیعذی سیسذتم زناشذویی
تاثیرگیار است .این پروهش با هدف بررسی تاثیر کارگذاه ایمذاگوتراپی بذر احساسذات
مثبت نسذبت بذه همسذر در زوجذین دچذار همسذرآزاری عذاطفی انجذام شذده اسذت.
ایماگوتراپی رویکردی است ک ه به افزایش ارتباطات زوجین ،اصالح تثبیتهای رشذدی،
بهبود جراحات دوران کودکی ،افزایش متمایزسازی از طرف مقابل و همچنذین احیذای
تماس بین آنها میفردازد و با آموزش مهارتهای ارتباطی و افزایش شناخت زوجین ،آنها
را در جهت ایجاد یک رابطه خودآگاه یاری رساند.

روش 

پروهش از نوع نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیش آزمون -پا آزمون با گروه کنترل است.
شرکت کنندگان در پروهش  31نفر ( 16زوج) مبتال به مشکل همسرآزاری بودنذد کذه بذه روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش ( 8زوج) و کنترل (8
زوج) قرار گرفتند .ابزارهای پروهش شامل مقیاس احساسات مثبت نسبت به همسر و پرسشنامه
آزار عاطفی است .کارگاه ایماگوتراپی در هشت جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش برگزار شذد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 22و به وسیله آزمون کواریانا تجزیه و تحلیل شدند.
 1کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه اصفهان zzz.moosavi.zzz@edu.ui.ac.ir
 2دکتری مشاوره ،دانشگاه اصفهان
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یافتهها 


یافتهها نشان داد میانگین نمرات احساسات مثبت نسبت به همسر در پیش آزمون و
پا آزمون در گروه آزمایش ،بطور معنی داری کاهش داشذت .همچنذین بذین میذانگین
نمرات احساسات مثبت نسبت به همسر در گروه کنترل و آزمایش در مرحله پا آزمون
نیز کاهش معنی داری مشاهده شد.

نتیجهگیری 


بنابراین تاثیر ک ارگاه گروهی ایماگوتراپی بر متغیر احساسات مثبت نسبت به همسر
معنی دار بود و این روش میتواند در بهبود رواب زوجین مذوثر باشذد و بذه عنذوان یذک
راهبرد قوی و اثربخش در تامین و ارتقای سالمت افراد جامعه موثر واقع شود.
کلید واژگان :احساسات مثبت نسبت به همسر ،ایمذاگوتراپ ی ،زوج ،همسذرآزاری،
عاطفی

مطالعهکیفیعواملساختاریمرتبطبارضایتمندیزندگیزناشویی 
(مطالعهزوجینساکندرشهرتبریز) 
فاطمهگالبی، 7النازفخری 2

مقدمه 

خانواده به عنوان جعبه سیاه جامعه ،بازتاب تمام رخ جامعه از نظر ساختار و کارکرد
است .با توجه به تداوم نهاد خ انواده از طریق ازدواج ،پرداختن به مواردی که سبب ساز
دوام و موجب تهدید برای زندگی زناشویی هستند ،اهمیت داشته و تحقیق در این حوزه
ضرورت می یابد .امذروزه مذا شذاهد افذزایش میذزان طذالق ،روابذ تعریذف نشذده و
نامتعارف ،ارتباطات موزائیکی و تعارضات و ناسازگاری های بسیار در زندگی زناشویی
افراد هستیم .این موارد نشان دهنده دگرگون شدن فضای خانواده در جامعه ما می باشد.
با مقایسه آمارهای موجود ازدواج و طالق در طی ده سال گیشته شاهد افزایش شگفتی
در میزان طالق در فاصله سال های  1315تا  1335هسذتیم .هذدف از مقالذه حاضذر،
 .1دکتری جامعه شناسی ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز f.golabi@tabrizu.ac.ir ،f.golabi@gmail.com
 .2کارشناسی پروهشگری اجتماعی دانشگاه تبریز
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بررسی عوامل در ونی و بیرونی موثر بر رضایتمندی از زندگی زناشویی در بین زوجذین
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
ده سال  ،زوجین با سابقه بین  17تا  27سال و زوجین با سابقه بیش از  27سذال .بذا
این تقسیم بندی با  54نفر از زنان و مردان در مناطق مختلف شهر تبریذز بذرای انجذام
مصاحبه عمیق مورد پرسش قرار گرفتند .انجام مصاحبه به صورت نیمه سذاخت یافتذه
بوده و مصاحبه تاحد اشباع ادامذه پیذدا کذرده و بذا  21زن و  21مذرد مصذاحبه عمیذق
صورت گرفته است .کدگیاری متن مصاحبه و استخراج مقوله ها در چند مرحله انجام
یافته و مقوله نهایی استخراج گردید.

یافتهها 


در مورد رضایت از زندگی زناشویی ،میزان رضایت مردان از زندگی خذود بذیش از
زنان بوده است .با مقایسه این دالیل در بی ن پاسخگویان زن و مرد می توان گفذت کذه
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
حمایتگر اشاره دارند .در بین پاسخگویان هم زنان و هم مردان دالیل اصلی تعارضات
می تواند در عوامل فرهنگی و اقتصادی خالصه گردد.

نتیجهگیری 


در طبقات پایین ،علل تاثیر گیار بر زندگی زناشویی ،عمدتا بیرونی و ناشی از فقر
اقتصادی و فرهنگی بوده و حتی مولفه های درونی را نیز متاثر می سازد؛ در حالیکه در
طبقات مرفه  ،عمدتا مسائل درونی خانواده و ب حذث هذای ناشذی از تعذارض سذنت و
مدرنیته می تواند تعارضات زناشویی را موجب گردد .در ضمن ،آگاهی نسلی به عنوان
دومین شکل دهنده ساختاری می تواند به خودی خود حامل مسائل مختلف و چذالش
بر انگیز بوده و بر رضایت افراد موثر باشد.
کلید واژگان :تعارضات زناشویی ،عوامل ساختار ی ،فقر اقتصادی ،مدرنیتذه ،خذانواده،
رضایتمندی
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پیشبینینگرشبهروابطفرازناشوییبراساسهوشهیجانیو
طرحوارههایناسازگاراولیهدرمتقاضیانطالق 
کورش شیرخانی،7عبداللهعلی اسماعیلی

2

مقدمه 

رواب فرازناشویی(خیانت) ،در چند سال اخیذر بذه یکذی از معضذالت اجتمذاعی
تبدیل شده است ،لیا باید در این زمینه برخی تابو هذا را شکسذت و بذه ریشذه یذابی و
چاره اندیشی در ایذن زمینذه پرداخذت .پذروهش حاضذر بذا هذدف پذیش بینذی روابذ
فرازناشویی براساس هوش هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان طذالق
صورت گرفته است.

روش 

پروهش حاضر توصیفی از نذوع همبسذتگی اسذت .جامعذه آمذاری پذروهش کلیذه
متقاضیان طالق بودند که در بازه زمانی اردیبهشت  11تا شهریور  11به دادگاه خانواده
شهرستان قائمشهر مراجعه کردند که از میان انهذا  67نفذر بذه روش نمونذه گیذری در
دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .داده های پروهش با اسذتفاده از پرسشذنامه های
هوش هیجانی بار-ان ،طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و نگرش به رواب فرازناشویی
واتلی گرداوری شد و بذا اسذتفاده از ضذریب همبسذتگی پیرسذون و رگرسذیون خطذی
چندگانه با استفاده از نرم افزار  spss-18تحلیل شدند.

یافتهها 

یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی با نگرش به رواب فرازناشویی رابطذه منفذی و
معنذذادار وجذذود دارد .همچنذذین بذذین  11طرحذذواره (محرومیذذت هیجذذانی ،رهاشذذدگی،
بی اعتمادی ،انزوای اجتماعی ،نق  ،شکست ،وابستگی ،بی کفایتی ،گرفتار ،بازداری
هیجانی ،معیارهای سرسختانه) و همچنین نمره کل طرحواره هذا بذا نگذرش بذه روابذ
فرازناشذذوی ی رابطذذه مثبذذت و معنذذادار وجذذود دارد .امذذا در 4طرحذذواره (اسذذتحقاق،
خویشتنداری ،اطاعت ،ایثار ) همبستگی مشاهده نشد .در تحلیل رگرسیون نیذز هذوش
هیجانی و طرحواره های ناسازگار اولیه پیش بینی کننده نگذرش بذه روابذ فرازناشذویی
بودند که سهم هوش هیجانی در این پیش بینی بیشتر بوده است.
 .1کارشناس ارشد  .روانشناسی بالینی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری ،ایرانkorosh90.ks@gmail.com
 .2دکتر روانشناس ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد بابل،ایران
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بحث 

با توجه به یافته ها می توان گفت ،رواب زوجین بر پایه ارتباطات عاطفی و شناختی
قرار دارد .افرادی که هوش هیجذانی پذایینی دارنذد ،در اسذتفاده مناسذب از اطالعذات
هیجانی برای کنترل رفتار و تفکر خویش ناتوان هستند و این امر موجب مذی شذود در
ارتباطات عاطفی با هم سر خویش دچار مشکل شذوند .عذالوه بذر ان طرحذواره هذای
ناسازگار اولیه نیز موجب سوگیری تفسیر فرد از رویدادها می شوند که این امر منجر به
مختل شدن ارتباطات شناختی زوجین می شود .در مجموع مذی تذوان نتیجذه گرفذت،
هوش هیجانی پایین و طرحواره های ناسازگار اولیذه مذی تواننذد بصذو رت مسذتقیم یذا
غیرمستقیم بر رابطه زوجین تاثیر نامطلوب بگیارند و در مواردی موجب گرایش زوجین
به رواب فرازناشویی شوند  ،لیا می توان با تدوین برنامه های اموزشی بمنظور ارتقذای
هوش هیجانی و همچنین شناسایی طرحواره های ناسازگار و درمان ان در زوجذین ،از
گرایش احتمالی ا نها به رواب فرازناشویی جلوگیری کرد.
واژه های کلیدي :پیش بینی ،نگرش به رواب فرازناشویی ،هوش هیجانی ،طرحواره های
ناسازگار اولیه ،متقاضیان طالق

ایجادوضعیتآنومیکدرساختارخانوادهبهوسیلهداستانهای
پورنوگرافیک:تحلیلگفتمانداستانهایجنسی 

مجتبیبخشنده

1

مقدمه 

هرزه نگاری های اینترنتی به عنوان یك معضل مهم و مسأله بحث برانگیز در جوامع
مختلف بویره در جوامع ارزش مدار و کشور های اسالمی مطرح بذوده و متخصصذان
علوم رفتاری با تحقیقات گسترده در این زمینذه ،بذه دنبذال تذأثیرات روحذی -روانذی و
اجتماعی این پدیده اند .در این میان داستان های جنسی به دلیل ایجاد شرای همیات
پنداری و انتخاب شریک جنسی در ذهن مخاطب ،بذه اختیذار خذودش امکذان ایجذاد
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه شیراز mojtababakhshande61@yahoo.com
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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 

روش انجام این پروهش از روش تحلیل انتقادی گفتمان استفاده شده است .تحلیل
گفتمان روشی کیفی است که هدف از آن پر کردن خأل میان تحلیل های خرد و کالن را
پدیده های اجتماعی است .از این رو بذه تحلیذل و بذازخوانی انتقذادی  71داسذتان بذا
محتوای جنسی به صورت نمونه گیری تصادفی از یک سذ ایت مسذتهجن در دو سذطح
تفسیر و تبیین پرداخته شده است.

یافتهها 


بر اساس یافته های این پروهش آنچه که در گفتمان این داستان ها می توان مشاهده
نمود نوعی روایت هدفمند ،حرفه ای و امفریالیسذتی اسذت ،کذه از یذک فضذا سذازی
مستهجن و تحریک آمیز شروع کرده و خوانندگان را به خو د معتذاد مذی کنذد .یکذی از
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
به بنیان خانواده از طریق تبلیغ رابطه جنسی با محارم و تشویق بذه خیانذت زناشذویی،
تبلیغ عددم رضایتمندی زناشذویی از همسذر ،تبلیذغ مفذاهیم نذوینی همچذون سذکا
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
تصویرسازی از افرادی است که مشابه ستاره های حرفه ای فیلم های پورنو عمذل مذی
کنند.

نتیجهگیری 


با مطالعه داستان های پورنو می توان بذه ایذن نتیجذه رسذید کذه عمذده هذدف ایذن
داستان ها حمله به بنیان خانواده و ایجاد ناهنجاری هذای جنسذی در داخذل خذانواده و
فروپاشی آن است.
کلید واژگان :خانواده ،داستان  ،پورنوگرافیک ،تحلیل گفتمان.
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ب ررسیرابطهسرمایهاجتماعیباسالمتروانزنانیمتقاضیطالق:مطالعه
موردیمراجعهکنندهبهمرکزاورژانساجتماعیبهزیستیشیراز
مجتبیبخشنده،7خدیجهرضوینژاد،2طاهرهفیلیزاده

9

مقدمه 

سالمت روان ،یکی از مهم ترین عوامل موثر در ارتقا و تکامل انسان محسوب مذی
شود .سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روانی را توانایی کامل برای ایفای نقذش هذای
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
شخصی در نظر می گیرد .علیرغم اینکه ازدواج رضذا یت بخذش یکذی از عوامذل مهذم
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
و روانی ،از پیامدهای اختالالت خذانوادگی مذی باشذد .در ایذن میذان برخذورداری از
سرمایه اجتماعی درمیان زنان که از قربانیان افزایش طالق در خانواده ها می باشند می
تواند بر سطح سالمت روان این افراد تاثیر بگذیارد از ایذن رو ایذن پذروهش بذا هذدف
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سالمت روان زنانی متقاضی طالق مراجعه کننده بذه
مرکز اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز انجام پییرفته است.

روشتحقیق 

روش مورد استفاده در این پروهش ،روش تحقیق کمي است .جامعه آماری پروهش
حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به مرکذز کذاهش طذالق اورژانذا اجتمذاعی بهزیسذتی
شهرستان شیراز در  6ماهه دوم سال  1332می باشذد .کذه از ایذن میذان  177نفذر بذر
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
روان( )GHQ-28بود که هر دو دارای اعتبار صوری بوده و پایایی آنهذا نیذز بذه وسذیله
1

 .دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز mojtababakhshande61@yahoo.com

 .2کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،روانشناس مرکز تخصصی اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز
 .3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،روانشناس مرکز تخصصی اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز
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ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است کذه ایذن ضذریب بذرای پرسشذنامه سذرمایه
اجتماعی  7/11و برای پرسشنامه سالمت روان  7/11است.

یافتهها 

بر اساس یافته های این پروهش میان دامنه فعالیت اجتماعی ،مسئولیت و تعهذدات
اجتماعی هر سه از خرده مقیاس های بعد ساختاری س رمایه اجتماعی هسذتند و خذرده
مقیاس های انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و نگرش های اجتماعی که همگذی از
خرده مقیاس های بعد شناختی سرمایه اجتماعی هستند با سالمت روان زنان متقاضذی
طالق رابطه معنادار مستقیم و مثبت وجود دارد .همچنین این  5خرده مقیاس توانسته-
اند  7/61درصد از واریانا متغیر وابسته را تبیین و توضیح کنند (.)R2=7/61

بحث 

سرمایه اجتماعی عوامل استرس زا را در زندگی کاهش داده و خطر ایذن عوامذل را
کم می کند .همچنین سرمایه اجتماعی می تواند حوادث منفی زندگی را کذاهش داده و
در زمان تغییرات و چالش های زندگی برای افراد سودمند باشد.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،بعد شناختی ،بعد ساختاری ،طالق ،شیراز.

اثربخشیآموزشگروهیمهارتهایارتباطیبراساسرویکردشناختیرفتاری
بررضایتمندیزناشوییوسبکهایحلتعارضدربینزوجهای92تا92ساله
مهرنوشعطااللهی،1سمانهامیریفر،2فاطمهصادقی 3


مقدمه 

مطالعات نشان می دهد که رضایت زناشویی یکی از مهم تذرین عوامذل پیشذرفت و
دستیابی به اهداف زندگی زناشویی است ،که نتیجه آن کاهش اختالفات و تعارضذات
 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج .نویسنده مسئولmehrnooshata@gmail.com .
 .2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات ،واحد شهر قدس
 .3کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
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بین زوجین است .هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های
ارتباطی براساس رویکرد شن اختی رفتاری برسبک های حل تعذارض ،رضذایت منذدی
زناشویی در بین زوج های  10تا  30ساله تهران شهر تهران بود.

روش 

روش پروهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون پا آزمذون بذا گذروه کنتذرل بذود.
جامعه آماری پروهش شامل کلیه زوجهای  10تا  30ساله مراجعه کننده به کلینکها و
م راکز مشاوره خانواده شهر تهران بودند .برای تعیین نمونه پروهش  30زوج با اسذتفاده
از روش نمونه گیری در درسترس (دو گروه  11نفره برای آزمایش و کنترل) انتخاب شد.
ابزارهای پروهش دو پرسشنامه راهبردهای حل تعارض و مقیذاس رضذایت زناشذویی
انریچ بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش هذای آمذاری در دو سذطح توصذیفی و
استنباطی استفاده شد.

یافتهها 

یافته های پروهش نشان داد کذه آمذوزش گروهذی مهذارت هذای ارتبذاطی براسذاس
رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی زوجهای  10تا  30ساله مؤثر بود و
باعث افزایش میزان رضایتمندی زناشویی آنها شد .یافتذه هذا همچنذین نشذان داد کذه
اجرای این آموزش بر مؤلفه های سذبک حذل تعذارض یعنذی مؤلفذه کالمذی ،غفلذت و
گیشت زنان ناسازگار تأثیر داشت ( ) P>0/01و فق بر مؤلفه خاتمه دادن مؤثر نبذود.
(.)P<0/01

نتیجهگیری 


آموزش گروهی مهارت های ارتباطی باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش
سبک های حل تعارض شد ،بنابراین استفاده از این روش بذرای زوجذین جذوان کذه بذه
منظور مشکالت زناشویی و تعارضات به مراکذز مشذاوره مراجعذه مذی کننذد پیشذنهاد
می گردد.
کلیدواژگان :آموزش گروهی مهارت های ارتباطی ،رضایت مندی زناشویی ،سبک های
حل تعارض ،زوجهای  10تا  30ساله
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تأملیبرپدیدههمباشی،راهحلیاآسیب؟
انسیهجاللوند 7

هم باشی ،اصطالحی است که به تازگی به شکلی از زیست دختران و پسران بذا یذدیگر
اطالق می شود که ذیل این مفهوم ،دختر و پسر بدون شکل دادن پیوند رسمی قانونی و
خانوادگی به طور مشترک شروع به زندگی با یکذدیگر مذی کننذد .تغییذرات و تحذوالت
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
تازه ای از زیست است و آیا به عنوان راه حلی برای مسائل پیش روی محدودیت هذای
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
مورد نظر قرار داد .شناسایی این زمینه کمک شایانی برای شکل دهی به پرسذش هذای
بعدی در خصوص این پدیده و شکل گیری روندهای پروهشی در خصوص آن خواهذد
کرد.
تاریخچه ریشه هم بالینی در انقالب جنسی به اواخر دهۀ  67میالدی در کشورهای
آمریکایی و اروپایی بر می گردد .انقالبی که به تدریج به تغییر گفتمان جنسی و تغییذر
اساسی در نگرش ها ،اخالق و رفتار جنسی در بسیاری از کشورهای غربی منجر شد و
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
الزم را برای پیدایش ال گوهایی چون هم باشی فراهم آورد.
بدین ترتیب ،این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی به بررسی مفهوم هم باشی در
زمینه اجتماعی ایران و غرب خواهد پرداخت و با مذرور پروهش هذای انجذام شذده در
خصوص این مفهوم و پدیده به دنبال دستیابی به درک عمیقتری در خصوص آن خواهد

 .1کارشناس ارشد مطالعات زنان ،دانشگاه الزهرا «س» jalalvandensie@gmail.com
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بود .در این مقاله سعی شده است که با توجه به تحلیل های انجام شذده بذه دیذدگاهی
دست یافت که آیا هم باشی راه حل است یا آسیب.
کلید واژگان :هم باشی ،خانواده ،آسیب شناسی ،تغییرات اجتماعی ،جنسیت

بررسیرابطهالگوهایارتباطیخانوادهوشیوههایفرزندپروریباباورهای

غیرمنطقیدرفرزنداندارایپدریامادرمعتاد
لیلیباغبان،7حسینشکوهیفر

9

مقدمه 

این پروهش از نوع پروهش های توصیفی با هدف بررسی رابطه الگو های ارتباطی
خانواده و شیوه های فرزند پروری با باور های غیر منطقی در فرزندان دارای پدر یا مادر
معتاد است.

روش 

جامعه آماری ا ین پروهش کلیه افراد معتاد دارای فرزند هستند که شامل  160نفذر
بودند که به مرکز ترک اعتیاد شماره دو بیرجنذد مراجعذه نموده انذد .بذر اسذاس فرمذول
کوکران تعداد  111نفر به عنوان نمونه با روش تصذادفی سذاده انتخذاب شذده اند .ابذزار
گردآوری اطالعات در این پروهش شامل سه پرسش نامه الگذوی ارتباطذات خذانواده،
پرسش نامه شیوه های فرزند پروری و پرسش نامه باورهای غیرمنطقی است .داده هذای
آماری با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسذیون
مورد بررسی قرار گرفته است.

هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج نشان داد که بین جهت گیذ ری گفذت و شذنود و باورهذای غیرمنطقذی رابطذه
معناداری یافت نشد .بین جهت گیری هم نوایی از مؤلفذه هذای الگذو هذای ارتبذاطی
خانواده و باور های غیر منطقی فرزندان والدین معتاد رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند l.baghban57@gmail.com
 .2دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آسیبهایخانواده 011


بین شیوه فرزند پروری سهل انگاری و شیوه فرزند پروری اقتدار منط قی از مولفه هذای
شیوۀ فرزند پروری با باور های غیر منطقی فرزندان که دارای پدر یا مادر معتذاد بودنذد
رابطه مثبت معنا دار وجود دارد .هم چنین نتایج نشذان می دهذد کذه بذین شذیوه فرزنذد
پروری استبدادی با باور های غیر منطقی فرزندان ،رابطه معناداری وجذود نذدارد .بذر
طبق نتا یج مدل رگرسیون توانست  3107درصد باورهای غیر منطقی را تبیین کند.
کلید واژگان :الگوهای ارتباطی خانواده ،شیوه های فرزند پروری ،باورهای غیرمنطقی

بخشدوم 


هایجامعهيزنان


آسیب

مدرنشدنزنانوپیامدهایآنبرایخانوادههادرجامعهدرحالگذار 
عباسلطفی زاده،7محمدجوادزاهدی 2

مقدمه 

مقاله ی حاضر بهمطالعة مدرنشدن زنان و تأثیر آن بر رواب بین همسران میپردازد .امذروزه
مدرنشدن زنان یا بهتعبیر کلیتر توسعة اجتماعی زنان و تأثیر آن بر زندگی خذانوادگی بذهیکی از
مهمترین موضوعات جامعهشناختی بدل شدهاست .بطور مشخ  ،رابطذة مذدرنیت و زنذدگی
شخصی در دهه-های اخیر به کرات مورد توجه پروهشگران اجتماعی و محققان حوزة خذانواده
قرارگرفتذذه اسذذت .از جملذذه میتذذوان بذذهآنتونی گیذذدنز) ،(Giddens, 1992اولذذریش بذذک و
بکگرنسهایم) ، (Beck & Beck-Gernsheim, 1990زیگمونت باومن)، (Bauman, 2003
و مانوئل کاستلز ) (Castells, 1996اشاره کرد .همة این اندیشمندان بر تذأثیر زنذدگی مذدرن در
دگرگونی زندگیهای صمیمی تأکید میکنند و البته بذک و بذک-گرنسذهایم ( )1337و کاسذتلز
ً
( )1336مشخصا بر توسعهي اجتماعی زنان در دگرگونی زندگیهای خانوادگی تمرکز دارند .بذا
این حال ،پیشینة نوپا ولی عمیق و گستردخ جامعهشناسی صمیمیت ،در ایران چندان موردتوجذه
واقع نشدهاست .هرچند پروهش در باب خانواده در سالهای اخیر در ایران رونق خذوبی گرفتذه
ً
(مثال عنایت و موحد1313 ،؛ ابوالحسن تنهایی و شکربیگی1311 ،؛ محمذدپور و همکذاران،
1311؛ جمشذیدیها و همکذاران1332 ،؛ زاهذدی و خضذرنراد1332 ،؛ زاهذدی و نازکتبذذار،
1333؛ ساروخانی و مقربیذان ،)1337 ،امذا بحذث مدرنشذدن زنذان و تذأثیر آن بذر تحذوالت
خانواده تاکنون بهمثابة موضوعی جامعهشناختی مورد توجه قرار نگرفتهاست .البته بخشی از کار
زاهدی و نازکتبذار ( ،)1333باتوجذه بذهمذرتب سذاختن «بحذران در خذانواده» بذا «الزامهذای
نوسازی» ،میتواند پیوند نزدیکی با این تحقیق داشته باشد.
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،مربی دانشگاه پیام نور lotfizade.a@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
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روش 

مقالة حاضر که بهصذورت اسذنادی و بااسذتفادة مقتضذی از آمارهذای موجذود بذهگردآوری
اطالعات پرداختهاست ،میکوشد با رویکردی توصیفی ذ تحلیلی ،پیامدها و چالشهای ابعذاد
مختلف مدرنشدن زنان را بر زندگی خانوادگی موردتوجه قرار دهد.

هاونتیجهگیری 


یافته

حضور گستردهي زنان نسل جدید در حوزة عمومی ،از جمله افزایش گستردهي تحصذیالت
دانشگاهی ،اشتغال روزافزون ،مشارکتاجتماعی گسترده ،کذاهش موالیذد و تحذوالت نگرشذی
زنان که در اینجا تحتعنوان «مدرنشدن زنذان» مطذرح میشذود ،انتظذارات زنذان از همسذر و
زندگی زناشویی را دگرگون کرده ،نظرگاه آنان را نسبتبه غیرقابذلتغییربودن بسذیاری از قواعذد و
هنجارهذذای سذذنتی تغییذذر داده و نظذذام ارزشذذی آنذذان را درخصذذوص خذذود ،خذذانواده ،همسذذر و
بهطورکلی رابطه ذ بادیگری متحول کردهاست .به نظرمیرسذد آمارهذای مربوطبذه افذزایش نذرخ
طالق ،افزایش سن ازدواج ،رواب جنسی خارجازازدواج و ظهور مفاهیمی چون طالق عاطفی،
شریک زندگی ،تفاهم ،عالقة متقابل و غیره با همین دگرگونیها و سذهمخواهی زنذان از زنذدگی
مشترک ارتباط دارد .درحقیقت ،توسعهي اجتماعی زنان با تعارض نقشهای سنتی و مدرن آنان
همراه شده و ناگزیر بهچالشگری علیه مردساالری انجامیده است ،درحالیکه مذردان همچنذان
برای حفظ موقعیت برتر خویش تذالش میکننذد .بنذابراین ،مطالبذهي زنذان و مقاومذت مذردان
دربرابر تغییر ممکن است بهبهای ازهمپاشیدن زندگیهای مشترک تمام شود.
کلید واژگان :مذدرنشذدن زنذان ،مسذائل خذانواده ،روابذ بذین همسذران ،زنذدگی زناشذویی،
جامعهشناسی صمیمیت.

بررسیمیزانگرایشبانوانتهرانیبهکمپینچهارشنبههایسفید

رضاعبدالرحمانی،7اکبرامینی 2

مقدمه 

چهارشنبه های سفید ) (#whitewednesdaysکه ادامه ی «طرح آزادی های یواشذکی در
سال  »1333بود ،نام کمفینی است که در فضای مجذازی از سذوی معصذومه علذینذراد قمذی،
 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه علوم انتظامی امین
 .2دانشجوی دکتری مدیریت جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین amynya52@gmail.com

هایجامعهيزنان 002


آسیب


معروف به مسیح علینراد به راه افتاده ،و هدف اصلی آن حجاب و عفذاف بذانوان ایرانذی اسذت.
این کمفین که توس شبکه های ماهواره ای نیز مورد حمایت قرارگرفته ،تذالش دارد تذا از طریذق
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
او بفرستند .پرسش اسای این تحقیق آن است که کمپین چهارشنبه سفید مسیح علینراد تذا چذه
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 

این پروهش از نظر نوع یا هدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی ذ تحلیلذی و از نظذر جمذع
آوری اطالعات در زمره تحقیقات پیمایشی(میدانی) است .جامعه آماری این پذروهش را بذانوان
تهرانی به تعداد  347نفرتشکیل می دهند ،که با استفاده از فرمول کوکران و بذه روش خوشذه ای
چند مرحله ای انتخاب شده اند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه ای محقق ساخته است که
پذا از تأییذد نهذایی و روایذی آن ،بذا کمذک  spssپایذایی آن برابذر بذا ( ) α=7/13بذه دسذت
آمد.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج به دست امده نشان می دهد که اگر چه در ابتدا (با توجه به گفته های برخی نمونه های
تحقیق و ثبت شده در شبکه ها) پیجی نزدیک به  10هزار عضذو در کمفینذی کذه علینذزاد بذه راه
انداخت بود ،ایجاد شد؛ اما رفته رفته از تعداد اعضای پیج کاسته شد و به نظر می رسد کذه پذا
از احساسات و هیجانات اولیه (که معمذوال پذا از هذر واقعذهایذی ناانذدازهای طبیعذی بذه نظذر
میرسید) فروکش کرده باشد .در واقع کمفین فوق در ابتدا و تحذت تذاثیر پیذامهذای شذبکههذای
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
شیوههای تفکر ،احساس و عمل (گرایش) بانوان تهرانی در خصوص این پدیده ،تغییذری نکذرده
است.
کلید واژگان :بانوان تهرانی ،کمفین چهارشنبه سفید ،شبکه هذای اجتمذاعی مجذازی ،گذرایش،
عفاف و حجاب
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ايبافت،فرایندوپیامدتجربهيخیانت 


بازسازيزمینه
(مطالعهموردی:زنانشهراصفهان)


مقدمه 

مهدیژیانپور،مریمبهارلوئی

1

خیانت امروزه به عنوان یك مسئلهی اجتماعي مطرح گردیده است و به عنوان یك پدیده مهذم
نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است.
روش 
این تحقیق یک مطالعهی کیفی است که با هدف بررسي شرای  ،فرآیند و پیامدهایي کذه منجذر
به خیانت ميشوند انجام شده است .از روش نظریذهی داده بنیذاد بذرای اجذرای پذروهش و تحلیذل
دادهها استفاده شده است .نحوهی نمونهگیری مبتنی بر نمونهگیری هدفمنذد بذوده اسذت .بذه منظذور
ساختاریافته صورت گرفذت .بعذد

گردآوری دادهها ،با 17زن ساکن در شهر اصفهان مصاحبهی نیمه
از انجام کدگزاری باز ،محوری و گزینشی  3مقولهی اصلی و مدل پارادایمی ارائه شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

مقولهی اصلی به دست آمده عبارتند از .1 :ترسهذاي اجتمذاعي  .2خانوادههذاي نابهسذامان
 .3تأثیرپییري از محی  .4طالق عاطفي  .5زنذدگي پشذت صذحنهاي  .6اعتمذاد آزمذون نشذده
 .1غرقهگي در گیشذته  .1احسذاس گریذز از زنذدگي  .3خذود بیمارانگذاري و در آخذر مقولذهی
هستهی آشفتگی خانوادگی و اجتماعی به دست آمده است.
کلید واژگان :خانواده ،خیانت ،شرای  ،فرآیند ،پیامد ،زنان

زنانهشدنپدیدهبیکاریدرایران
نریمانیوسفي 2

مقدمه 

یکي از مباحث اساسي در زمینه توسذعه ،بهرهگیذري بهینذه از پتانسذیل و توانایيهذاي نیذروي
انساني است  .در این ارتباط ،اشتغال نقشي انکارناپذییر در توسذعه دارد و مي تذوان آن را
1 .baharluoeimaryam@yahoo.com
 .2دانشجوي دکتري جامعهشناسي ،مرکز آمار ایران nyosofi@yahoo.com

هایجامعهيزنان 001


آسیب


کانون ارتباطات انسذاني و اجتمذاعي تلقذي نمذود .در همذین راسذتا ،بي تردیذد زنذان
به عنوان نیمي از جمعیت نقشي مهم در توسعه و پیشرفت جوام ع دارند .نظر بذه ایذن
اهمیذت ،در دهذه های اخیذر همذواره اشذتغال زنذان بذه یکذی از موضذوعات مهذم در
تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور تبدیل شده و موضوع بحث بوده اسذت ،امذا
همچنان زنان حضوري محدود در بازار کار دارند و چنانچه مشارکت نماینذد نذاگزیر
از رویارویي با بیکاري ه ستند ،شرایطي که می توان از آن به زنانه شدن بیکاري تعبیر
نمود.
روش 

در این مطالعه با استفاده از اطالعات موجذود ،منذتج از نتذایج سرشذماريهاي ،1335-35
سیماي بازار کار زنان تشریح و تحلیل ميشود.
یافتهها 


بررسي آمارهاي مذیکور حذاکي از آن اسذت کذه بذا وجذود تغییذرات در سذاختار
اجتماعي و اقتصادي کشور در نیم قرن گیشته ،از جمله افزایش سطح سواد عمومي و
تخصصي زنان ،رشد شهرنشیني ،کاهش سهم بخذش کشذاورزي و  ،...در حذالي کذه
مشارکت اقتصادي زنان چندان افزایش نیافته ،اما بیکاري در بین آنان شیوع بسیار یافته
است .در این ارتباط براساس اطالع ات موجود ،نرخ مشارکت اقتصادي زنان در سال
 1335برابر با  3/2درصد بوده است و با گیشت  67سال ،در سذال  1335بذه 13/2
درصد افزایش یافته است .این درحالي است که در همین مدت نرخ بیکاري زنذان از
 704درصد به  22/6درصد افزایش یافته است.
نتیجهگیری 


اعداد و ارقام میکور به وضوح نمایانگر بي تعادلي جنسذیتي مذزمن در بذازار کذار
ایران است .بدیهي است تاثیرات زیان بار تأخیري و اختاللي این بي تعادلي بر فراینذد
توسعه اقتصادي و اجتمذاعي و شذکل گیري آسذیب هاي اجتمذاعي امذري قابذل تأمذل
است.
کلید واژگان :زنان ،مشارکت اقتصادي ،بیکاري ،نابرابري جنسیتي ،توسعه
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بررسینقشتسلط(قدرت)زناندرخشونتخانوادگی 
علیعدالتی

7

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
همچنان کانون خانوادگی بسیاری از خانواده ها تنش آلود و توام بذا خشذونت و درگیذری زوجذین
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
مرد در ایجاد خشونت خانوادگی در خانواده سهیم هستند .در این راستا ،و بذرای بررسذی و نشذان
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.
روشتحقیق 

این مطالعه با استفاده از روش میدانی ( )Survey Designانجام شد .این در تحقیذق نمونذهای
از  143زن متاهل در شهرستان مهر استان فارس انجام شد که تجربه خشونت فیزیکذی و روانذی
در خانواده را داشتند .با استفاده از مقیاس ( Conflict Tactics Scale )CTSمیزان خشونت انذدازه
گیری استفاده شد .میذزان قذدرت یذا سذلطه بذا اسذتفاده از مقیذاس Dominance Hamby Scale
) (HDSاندازه 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
رگرسیون استفاده شد.
یافتهها 


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
زنان توضیح دهنده  ٪3106خشونت زنان بوده است .با این حال ،نقش متغییر قدرت یا تسذل
در توضیح خشونت زنان قابل توجه بوده است.

 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور alisq2008@yahoo.com
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آسیب


نتیجهگیري 


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
خذذانواده ،زنذذان و مشذذکالت مربذذوط بذذه ایذذن حذذوزه مذذی پردازنذذد مذذورد توجذذه و بررسذذی ق ذرار
گیرد.
کلید واژگان :خشونت زنان ،پرخاشگری زنان ،تسل  ،قدرت ،زنان ایران

بررسیرابطهبینارزشهایخانوادگیجامعهوپرخاشگریزنان 
علیعدالتی 

مقدمه 

هدف تحقیق حاضر ،تعیین رابطه بین رابطه بین دیدگاه زنذان نسذبت بذه ارزشهذای جامعذه
ایران (ارزشهای سنتی و مدرن) با پرخاشگری آنهاست.
روش 

پاسخگو یان به تعداد  143زن به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشذنامه هذا
پاسخ دادنذد .از پرسشذنامه اسذتاندارد اسذتراوس (  ) ar STCبذرای تعیذین میذزان
پرخاشگری استفاده شد و برای ارزش های جامعه ایرانی از پرسشنامه محقق سذاخته
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
یادگیری ا جتماعی برای درک درک بیشتر موضوع مورد استفاده قرار گرفت .از رگرسیون
چند متغیره برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد.

یافتهها 


نتایج تحقیق نشان داد که در بین چهار متغیر پیشبینیکننذده ،سذه متغیذر نذابرابری در امذور
خانه ،نابرابری در دسترسی به شغل و نابرابری در قذوانین و مقذررات جامعذه در تبیذین و روشذن
کردن تغییرات پرخاشگری زنان مهمند و نقش قابل توجهی دارند.
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نتیجهگیری 


به طور کلی ،مدل نهایی  22درصد از مجموع واریانا مشاهده شده در پرخاشگری زنان را
توضیح می دهد.
کلیدواژگان :پرخاشگری زنان ،ارزشهای خانوادگی ،خشونت زنان ،زنان ،ایران

بررسیعواملآسیبپذیریزناندرفضایسایبر 

(موردمطالعه:زنان92تا11سالهشهرتهران) 

بهارههمتپور،7هدییاقوتی

2

مقدمه 

پروهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضذای سذایبر در میذان
زنان  27تا  45ساله شذهر تهذران ،بذا اسذتفاده از روش پیمذایش انجذام شذده اسذت .در بخذش
چارچوب نظری از نظریه های صاحب نظرانی هم چذون هیرشذی ،مذرتن ،بانذدورا  ،پیترسذون و
دنسلی استفاده شده است.
روش 

بر اساس فرمول کوکران ،حجم نمونه  316نفر محاسبه که بذا روش نمذونهگیری خوشذهای
چند مرحلهای انتخاب و مطالعه شدهاند .ابزار گذردآوری دادههذا پرسشذنامهی ترکیبذی محقذق
ساخته و گویذه هذا اسذتاندارد بذوده کذه پذا از تاییذد اعتبذار سذازهای و صذوری آنهذا توسذ
صاحبنظران ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )7013محاسذبه و اسذتفاده
شده است.
یافتهها 

یافته های حاصل از آزمون فرضیهها درباره رابطهی بین متغیرها نشان دهنده آن است کذه بذه
موازات افزایش مشارکت اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان کذاهش مییابذد
 .1دانشجو دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آژاد تهران مرکز bahare.hemmatpour@gmail.com
 .2دانشجو دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی

هایجامعهيزنان 009


آسیب


و بین همنوایی در گروه همساالن و ناکامی در دسذتیابی بذه اهذداف از راه مشذروع رابطهذی غیذر
مستقیم وجود دارد و با افزایش گمنامی زنان خشونت علیه آنها کاهش مییابد.
نتیجهگیری 


نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت اجتماعی بیش از دیگر متغیرهذا بذر
خشونت علیه زنان تاثیر دارد.
کلیدواژگان :خشونت علیه زنان ،فضای سایبر ،گمنامی ،مشارکت ،دلبستگی

بررسیرابطهدلبستگیاجتماعیوخشونتعلیهزناندرفضایسایبر
(موردمطالعه:زنان92-11سالهشهرتهران)

بهارههمتپور،7هدییاقوتی،2حامدنوروزی

9

مقدمه 

پروهش حاضر با هدف بررسی رابطه دلبستگی اجتماعی و خشذونت علیذه زنذان در فضذای
سایبر در میان زنان  10تا  41ساله شهر تهران انجام شده اسذت .دلبسذتگی میذان فذرد و جامعذه
مهمترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فردی است بذه ایذن دلیذل در چذارچوب
نظری از نظریههایی هم چون نظریه کنترل اجتماعی ،همنوایی گروهی ،خشذونتهذای سذایبری
استفاده شده است.
روش 

روش پزوهش پیمایش و اسنادی میباشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 386 ،نفذر
محاسبه که با روش نمونهگیذری خوشذهای چنذد مرحلذهای انتخذاب و مطالعذه شذدهانذد .ابذزار
گردآوری دادهها پرسشنامهی ترکیبی محقق ساخته و گویهها استاندارد بوده که پا از تایید اعتبار
سازهای و صوری آنها توس صذاحب نظذران ،پایذایی پرسشذنامه بذا اسذتفاده از ضذریب آلفذای
کرونباخ ( )0078محاسبه و استفاده شده است.
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی bahare.hemmatpour@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی دماوند
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یافتهها 

یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها دربارهی رابطهی بین متغیرها نشان دهنده آن است که به
موازات افزایش دلبستگی و مشارکت اجتماعی خشونت علیه زنان کاهش مییابد و بین همنوایی
در گروه همساالن و خشونتهذای سذایبری رابطذهی غیذر مسذتقیم وجذود دارد .نتذایج تحلیذل
رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت بیش از دیگر متغیرها بر خشذونت علیذه زنذان تذاثیر
دارد.
نتیجهگیری


میزان وابستگی ومشارکت فرد به اشخاص دیگر در خانواده ،محی و نهادهای اجتماعی هذر
قدر کمتر باشد احتمال بیشتری دارد که فرد دچار آسیب شود .بذه نظذر هیرشذی افذراد فاقذد ایذن
دلبستگی ،بیشتر قربانی جرم میشوند .از نظر هیرشذی مبنذای اصذلی درونذی کذردن هنجارهذا،
وابستگی به دیگران است .بنابراین بین میزان در معذرض خشذونت هذای سذایبری قذرار گذرفتن و
دلبستگی و تعلق خانوادگی رابطه ی معکوس وجود دارد.
کلید واژگان :دلبستگی ،خشونت علیه زنان ،فضای سایبر

زنانتحصیلکردهبیکار 

(نگاهیبرشکافبینمیزانتحصیالتواشتغالزنانوپیامدهایآن) 
سارادارابی

1

مقدمه 

یکذذی از مهذذمتذذرین سرفصذذلهذذای برنامذذه ریذذزی در کشذذورهای در حذذال توسذذعه ،بهبذذود
شاخ های مربوط به سالمت ،تحصیالت ،اشتغال و غیره برای زنان میباشد .امذا بهبذود ایذن
شاخ ها زمانی میتواند اثرات مطلوب و پایدار داشته باشد ،که همه با هذم بهبذود یابنذد ،چذه
اینکه بهبود تنها یک یا دو شاخ میتواند ،اثرات منفی زیانباری داشذته باشذد .تمذامی آمارهذای
داخلی و خارجی نشان میدهند که ایران در زمینه افزایش باسوادی چه در سطح آموزش عمومی
 .1دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه بوعلی سینا darabii.sara@gmail.com
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و چه آموزش عالی برای زنان موفقیت های چشم گیری داشذته اسذت بطوریکذه در سذال 1311
بیش از  67درصد پییرفته شدگان دانشگاه ها دختر بودند .اما عرصه اشتغال همچنان بذه شذدت
جنسیتی است و زنان و مردان سهم برابری ندارند .طبق آمارهای رسمی تعداد دختذران تحصذیل
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 

این پروهش از روش تحلیل ثانویه استفاده میکند و به مرور داده هذای مربذوط بذه وضذعیت
تحصیل و اشتغال زنان میفردازد.
یافتهها 


داده ها نشان میدهند نسبت باسوادی زنان در سال  3505 ،1355درصد بوده اسذت کذه در
سال  1337به  1101درصد میرسد و همچنین فاصله بین زنان و مردان در نسبت باسوادی بسیار
کاهش یافته است .از طرف دیگر ،آمارهای آموزش عالی خبر میدهنذد کذه بذیش از  57درصذد
پییرفته شدگان دانشگاه ها زن هستند ،یعنی در سال  1335حدود  205میلیذون دختذر دانشذجو
وجود داشت .اما آمارهای مربوط به اشتغال نشان میدهند که تنهذا در حذدود  11درصذد از نذرخ
مشارکت اقتصادی مربوط به زنان است و میزان بیکاری در میان آنها در اغلب سذال هذا بیشذتر از
 27درصد است .این یعنی اینکه ،درصد زنان تحصیلکرده بیکار بسیار باالسذت و طبذق آمارهذا
ً
حدودا  3برابر مردان است..
نتیجهگیری 


این پدیده اثرات منفی زیادی بر زندگی زنان داشته است .نرخ بیکذاری در میذان زنذان بسذیار
باال است .از طرف دیگر ،زنان بسیاری به جستجوی کار به بخش های حاشیه ای ،غیررسذمی و
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
معتقدند افزایش آسیب های اجتماعی در میان زنان ،ناشی از شکاف بین تحصذیالت و اشذتغال
است که آنان را به سوی کارهای دیگر سوق میدهد .اینها تبعات رشد بی برنامه دانشذگاه هذا و
افزایش فارا التحصیالنی است که به حال خود رها شذده انذد .زمذانی کذه بحذث فقذ بذر سذر
گسترش دانشگاه ها بود ،هذیچ برنامذهریذزی ای بذرای شذغل و ازدواج فذارا التحصذیالن آینذده
ً
خصوصا دختران نشده بود .این عدم هماهنگی آُثار و آسیب های خود را نشان داده است.
کلید واژگان :زنان ،تحصیالت ،اشتغال ،بیکاری ،آسیب های اجتماعی
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مطالعهيپدیدهياعتیادزناندربسترفعالیتهاینهادهایرسمیدر
استانالبرز 
سیدحسینسراجزاده،7سمیهسلیمانی،2مسعودگلچین،9صالحالدینقادری 4

مقدمه 

در این مقاله سعی شده است از منظر مسئوالن استان البذرز ،شذرای  ،تعذامالت ،پیامذدها و
اقدامات و کارهای انجام شده در خصوص اعتیاد زنان در «استان البرز» فهمیده شود.
روش 

روش مورد استفاده کیفی است و در فرایند پروهش از نظریة زمینه ای اسذتفاده شذده اسذت.
داده ها با استفاده از روش تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شده اند .بر اساس روش نمونهگیذری
نظری و با معیار اشباع نظری 11 ،نفر از مسئوالن استان البرز در مطالعه شرکت کردند.
یافتهها 


یافته های حاصل از مقوله بندی به روش نظریه زمینه ای شامل  10مقوله عمده به شرح زیذر
است :یادگیری اجتماعی و فشار هماالن ،تنش خانوادگی ،ضعف نظام کنترلذی ،عذدم حمایذت
بعد از ترک ،مراکز درمانی بهبود یافتگان ،آگاهی و آمذوزش بذرای پیشذگیری از اعتیذاد ،فرهنذگ
سذازی از طریذق نهادهذای مختلذف ،مراکذز تذرک اعتیذاد در اسذتان البذرز ،سذازمانهای مذردم
نهاد) ،(NGOشیوع و روند رو به رشد اعتیاد زنان در استان البرز.
نتیجهگیری 


مقولهي هسته نیز ایذن اسذت« :رونذد رو بذه رشذد اعتیذاد زنذان برآمذده از فشارسذاختاری و
ناهماهنگی سازمان ها» .این مقوله سایر مقوله ها را نیز دربر می گیرد .نظریهي زمینهای تحقیذق،
ّ
در قالب مدل پارادایمی شامل شش بعد شرای علی ،پدیذدة مذورد مطالعذه ،شذرای زمینذه ای،
شرای مداخلهگر ،تعامل و پیامدها بیان شده است.
کلید واژگان :اعتیاد زنان ،استان البرز ،روش کیفی ،فشار ساختاری ،مدیریت ناهماهنگ
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه خوارزمی .تهران (نویسنده مسئول)serajsh@yahoo.com .
 .2کارشناسارشد پروهشگری علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی .تهران.
 . 3دکتر جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی .تهران.
 .4دکتر جامعهشناس دانشگاه خوارزمی .تهران

هایجامعهيزنان 002


آسیب


بررسیابعادوفرایندطرداجتماعیدرزندگیزنانفقیرشهری 
محمدجوادزاهدی،1پروانهدانش،2فیروزراد،3رضامجرب 4

مقدمه 

شواهد موجود نشان می دهد زنان فقیر شهری  ،به شکل هذای گونذاگونی از طذرد اجتمذاعی
رنج می برند .در واقع این گروه از زنان  ،از آسیبپییرترین اعضای جامعه اند و جذزو گروههذای
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
و ریشه های طرد اجتماعی در زندگی آنها پرداخته و سعی کرده است تا بعضی از ابعاد این مسذاله
را روشن سازد.
روش 

روش تحقیق ترکیبی از روش کمی وکیفی است .از روش کیفی جهت فهذم ماهیذت و فراینذد
شکلگیری طرد و از روش کمی جهت روشن ساختن گستردگی مساله و سایر زوایای پدیذده کذه
با روش کیفی قابل احصا نبود  ،استفاده شد .تکنیک جمع آوری دادههای تحقیق در مرحله کمی،
پرسشنامه (به تعداد 318نفر) و در مرحله کیفی ،مصاحبه های زندگینامه ای(بذه تعذداد 30نفذر)
بود.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج بخش کیفی تحقیق نشان مذی دهذد در زنذدگی ایذن دسذته از زنذان 1مقولذه اصذلی در
شکلگیری طرد اجتماعی نقش دارد که عبارتند از  «:فقدان سرمایه فرهنگی» « ،محدودیتهذای
مادی فقر»« ،رویکرد منفی به فقرا»« ،طرد ناشی از جنسیت»و«حوادث منفی زندگی» .دو مقولذه
مهم «اجتناب از ادغام اجتماعی» و «عواطف منفی» از پیامدهای روانشناختی این پدیده هسذتند
که باعث تقویت و تذداوم طذرد مذی شذود .مقولذه نهذایی هسذته ای کذه در برگیرنذده کذل فراینذد
شکلگیری طرد اجتماعی است تحت عنوان « شکست هنجارذ پیوند» مطرح شده اسذت .مقولذه
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
 .4دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه پیام نور reza_mojarab@yahoo.com
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هسته ای بیانگر این است که فرایند طرد اجتماعی با نقه هنجار شروع مذی شذود و بذه گسذیختگی
رواب اجتماعی منجر می شود .نتایج روش کمی نشان داد که بجز طرد از رواب همسذایگی  ،سذایر
ابعاد طرد عمدتا در درجه متوس و شدید تجربه مذی شذوند .همذه پاسذخگویان در وضذعیت طذرد
چندگانه (و یا عمیق) قرار دارند و «طرد از رواب اجتماعی» از سایر ابعاد طرد شدیدتر است.
کلید واژگان :طرد اجتماعی ،گراندد تئوری ،زنان فقیرشهری ،ادغام اجتماعی ،فقر

بررسیعواملمرتبطباطرداجتماعی 

(مطالعهموردي:زنانسرپرستخانوارتحتپوششادارهبهزیستیمنطقهغربتهران)
محمدباقرتاجالدین ،7عليزیركآبدارلو،2مجیدکاظمياصل 9

مقدمه 

در سالهای اخیر پدیده "زن سرپرست" به دالیل متعدد در تمام دنیا رو بذه فزونذی گیاشذته و
اغلب این زنان با مسائل و مشکالت عدیدهای نظیر ضذعف دسترسذی بذه فرصذتهای شذغلی،
بیسوادی یا کمسذوادی ،نداشذتن درآمذد مسذتمر و مشذکالت روحذی و روانذی ،عذدم روابذ
خویشاوندی و همسایگی و طرد اجتماعی روبرو هستند که درصورت بیتوجهی به مسئله فقر و
محرومیت و طرد اجتماعی منجر به بروز هزینههای هنگفتی در جامعه خواهد شد .هذدف ایذن
مقاله بررسی مساله فقر و محرومیت چند بعدی زنان سرپرست خانوار تحذت پوشذش سذازمان
بهزیستی منطقه غرب تهران بر حسب شاخ های طرد اجتماعی میباشد.
روش 

بهصورت کیفی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق 1577 ،نفذر از زنذان سرپرسذت
خانوار تحت پوشش بهزیستی منطقه غرب تهران؛ که تعداد  37نفر بذه عنذوان حجذم نمونذه بذه
روش نمونهگیری گلوله برفی صورت گرفت .اطالعات مورد نیاز از طریق مصذاحبه عمیذق نیمذه
ساختاریافته جمعآوری گردید.
 .1دکتر جامعه شناس ذذ دانشگاه آزاد تهران مرکز
 .2کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعي zirakali581@gmail.com
 . 3کارشناس ارشد جمعیت شناسي
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آسیب


یافتهها 


اغلب این زنان در هر چهار مولفه عدم دسترسی به فرصتها ،بی قدرتی ،عدم دسترسذی بذه
حقوق شهروندی و عدم مشارکت ،به نوعی طرد را احساس نمودهانذد 61 .درصذد از ایذن زنذان
مهترین عامل را عدم مشارکت در تولید و عرضذه ،بهذره بذرداری از منذابع جامعذه بذرای تأمیذذن
معذاش و سازماندهی زندگی و شبکههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،گسست از بذازار کذار
ذکر کردهاند و آن را از عوامل مهم شکلگیری طرد اجتماعی عنوان نمودند .یافتهها نشذان داد کذه
ریشه اصلی طرد در عدم امکان تحصیل ،بیسوادی و کم سذوادی بذه دلیذل مشذکالت مذالی و
اقتصادی است .که در نهایت همه ارکان زندگی و فرصت شغلی آنهذا را تحذت تذأثیر قذرار داده
است .چرا مشارکت ،تضمینکننده فرصتهای زندگی است.
نتیجهگیری 


ً
از آنجا که اغلب این زنان سرپرست خذانوار دائمذا تحذت تذأثیر ارزیذابی از تجذارب منفذی
زندگی خود قرار گرفته و با آن به تفکر و کنش خود در برابر امور زندگی و کمیت و کیفیذت امذور
زندگی واکنش نشان میدهند ،بر طرد در زندگی خود میافزایند.
کلید واژگان :طرد اجتماعی ،فقر ،محرومیت ،زنان سرپرست خانوار

بررسیعواملمرتبطبااحساسناامنیاجتماعیزنان:موردمطالعهزنان
شهرتهران
علیحاتمی،7رضاعسکریمقدم،2غالمرضامقدم،9محمدرضابزرگی

4

مقدمه

ادراک زنانه از مسائل ،مشذکالت و آسذیبهای متفذاوت از ادراک مذردان اسذت و نیازمنذد
مطالعات مستقلی ذیل جامعهشناسی مسائل اجتماعی زنان است.
 .1دانشجوی دکتریalihatami80@gmail.com ،
 .2دانشجوی دکتری پروهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
 . 3دانشجوی دکتری ،پروهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
 .4دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
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روش 

این مطالعه به بررسی عوامل مرتب با احساس ناامنی اجتماعی زنذان میپذردازد و بذه روش
ّ
کمی ،تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه ،در یک نمونذه  477نفذری از زنذان سذاکن در منذاطق
22گانه شهر تهران انجام گرفته است.
یافتهها 


بنابر یافتهها ،شایعترین آسیبهای اجتماعی از نظر زنان تهرانی عبارتنذد از؛ «سذرقت» (31
درصد)« ،خرید و فروش مواد مخذدر» ( 3506درصذد)« ،آسذیب هذای مربذوط بذه خذانواده»
( 2302درصد) و «فساد مالی و اداری» ( 603درصذد) .در سذطحی عمیذقتر ،از بذین جذرایم
مرتب با سرقت ،زنان بیش از همه از «زورگیری» ( 4306درصد) ،احسذاس نذاامنی دارنذد .در
بین آسیبهای اجتماعی مطرح شده مرتب بذا خذانواده« ،خیانذت همسذر» ( 4105درصذد) و
«طالق» ( 3103درصد) ،بیشتر در زنان احساس ناامنی ایجذاد میکننذد .نکتذه قابذل تأمذل آن
است که تنها نزدیک  57درصد از این زنان« ،خیانت همسر» و  4104درصد «طالق» را مغایر
با عرف و هنجارهای جامعه دانستهاند .تحلیل یافتهها با استفاده از مدل رگرسذیونی نشذان داد دو
متغیر مستقل «ادراک زنان نسبت به میزان انحراف جرایم از هنجارها و عرف» و «ادراک از شیوع
ِ
جرم» 41 ،درصد تغییرات متغیر وابسته (احساس ناامنی زنان تهرانی) ،را تبیین میکنند.
نتیجهگیری 


با توجه به نتایج به دست آمده باید گفت ،تحولی ارزشی در نگرش زنان نسبت بذه عذرف و
هنجارهای جامعه نسبت به گیشته مشاهده میشود کذه نشذانگر تغییذر نگذرش زنذان از حذوزه
خصوصی و خانواده به موضوعات عمومی اثر گیار بر مسائل خانواده است.
کلیدواژگان :آسیب اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی ،ناامنی ،زنان ،تهران.

آسیبشناسیگفتمانسیاستهایجنسیایراندرایامپساانقالب
2

سعیدصفارحیدری،7یونسنوربخش

رشذذد و نمذذو گفتمذذان مدرنیزاسذذیون درایذذران کذذه خذذود دارای وجذذوه گونذذاگون فرهنگذذی،
 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه تهران saeed.saffar1000@gmail.com
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
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سیاسی،اجتماعی و اقتصادی بود با مناقشات ،مجادالت و مبارزات همراه بذوده  ،ریشذه و رونذد
این مجادالت از عصر مشروطه تا انقالب اسالمی بسیار دامنه دار بوده است .بذا وقذوع انقذالب
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
فرهنگی  ،تحول گفتمان جنسی بوده که از همان نقطه شروع روند نوسازی ایران در ایام مشروطه
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
گفتمذذانهذذای موجذذود از عصذذر مشذذروطه در خصذذوص مقذذوالت جنسذذی بذذود ،توانسذذت
سیاستگیاریهای جنسی رسمی را انجام دهد.
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
آغاز فرایند مدرنیزاسیون چگونه بوده است و دوم اینکه انقالب اسالمی چه خوانشذی و فهمذی از
مسذذیله سیاسذذت هذذای جنسذذی داشذذته و دارد .در نهایذذت بذذه آسذذیب شناسذذی چنذذین خذذوانش و
سیاستهای جنسی طی تقریبا چهار دهه ی اخیر پرداخته می شود.
کلیدواژگان :گفتمان  ،سیاست  ،جنسی  ،انقالب اسالمی  ،آسیب

فراتحلیلمطالعاتحوزهخشونتجنسیعلیهزنانوعواملمؤثربرآن
راضیهعجمی

7

خشونت نسبت به زنان یک پدیدهی نابهنجار اجتماعی و جامعهشناختی است که ریشه در علذل
و اسباب متعدد اخالقی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی دارد .یکی از اقسذام خشذونت کذه
به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته ،خشونت جنسی علیذه
زنان و عوامل مؤثر بر آن است .پروهشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته و حجم عظیمی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد raziyeajami@gmail.com
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از منابع مالی و انسانی صرف پروهش دربارهی آن شده است؛ اما بهنظر میرسد این پروهشهذا
در حل مسأله یا تقلیل سطح آن در کشور چندان موفق نبودهاند .یکی از دالیل اساسی این اسذت
که جمعبندی جامع و کاملی از این تحقیقات وجود نذدارد تذا راهگشذای مسذئوالن اجتمذاعی
برای کاهش مسئلهی خشونت جنسی علیه زنان در جامعه باشد .در این پروهش بذر آن خذواهیم
بود که فراتحلیلی بر روی پروهشهای صورت گرفته در این حوزه انجام داده و مهمترین عوامذل
تأثیرگیار بر خشونت جنسی علیه زنان را مورد بررسی بیشتر قذرار دهذیم .فراتحلیذل را میتذوان
مطالعه و بررسی نظاممند پروهشهای گیشته دانست .پروهشهایی که همه دربارهی یک عنوان
خاص به عمل آمدهاند .هنگامی که دربارهی یک موضوع خاص ،پروهشهذایی صذورت گرفتذه
ً
باشد ،میتوان همهی آن پروهشها را مجددا مورد مطالعه قرار داده و با یکدیگر مقایسه کرد و در
واقع با استفاده از فنون آماری خاص ،نتایج همهی آن پروهشها را بذا یکذدیگر تلفیذق و ترکیذب
نموده و به یک نتیجهی واحد رسد .جامعهی آماری تحقیق شامل مقاالت معتبر علمی است کذه
در پایگاههای اطالعاتی « ،disپرتال جامع علوم انسانی ،نورمگز ،مگ ایران و موتورجسذتجوگر
گوگل» با کلیدواژههایی چون «خشونت ،خشونتهای خانگی ،خشذونت جنسذی علیذه زنذان»
مورد جستجو قرار گرفتهاند و جهت تجزیه و تحلیذل دادههذای اسذتخراج شذده از پروهشهذا از
نرمافزار فراتحلیل( ( 2AaMاستفاده خواهد شد.
کلید واژگان :خشونت ،خشونتهای خانگی ،خشونت جنسی علیه زنان

تحلیلجامعهشناختیساختارهایمؤثربرخشونتعلیهزنان 
(نمونهمطالعاتیزنانشهر خرمآباد) 
1

حسنرضایوسفوند  ،نورالدینالهدادی

2

مقدمه 

خشونت شامل طیفی از اعمال عمدی خشن جسمی ،جنسی ،روانی ،عاطفی و بی تذوجهی
است که تاثیر منفی بر سالمت جسم و روان فرد خشونت دیده میگیارد و به عنوان یک آسذیب
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور
 .2دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور nalahdadi@gmail.com
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آسیب


اجتماعی گریبان بسیاری از خانوادهای ایرانی را گرفتذه اسذت .اسذتان لرسذتان نیذز بذه دالیذل
فرهنگی مختلف در مواردی خشونت علیه زنان در آن به مراجع قانونی گزارش شذده اسذت .بذا
توجه به اهمیت موضوع و اینکه هر آسیبی به خانواده باعث آسیب رساندن بذه کذل جامعذه را در
مقیاسی کالنتر به همرا دارد؛ این پروهش به بررسی علل و عوامل موثر بر خشونت علیذه زنذان
از منظری جامعه شناختی می پردازد.
روش 

این تحقیق به بررسي علل و عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در شهر خرم آباد در سذال 16
مي پردازد که به روش پیمایش انجام شده است .جامعه آمذاري ایذن تحقیذق زنذان متاهذل شذهر
خرمآباد است .ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه وحجم نمونه  417نفر است .تجزیه تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  spssو  plsصورت گرفته است.
یافتهها 

نتایج مطالعه نشان میدهد که خشونت تحذت تذاثیر پایگذاه اقتصذادی اجتمذاعی ،تجربذه
داشتن خشونت زوجین ،شبکه رواب اجتماعی و نظام شبکه ارزشذی زوجذین اسذت کذه ایذن
متغیرهذذا بذذه صذذورت مسذذتقیم وغیذذر مسذذتقیم 7/121بذذر متعیذذر خشذذونت علیذذه زنذذان اثذذر
گیاشتهاند.
نتیجهگیری 

با تاملی بر چارچوب نظری این تحقیق می توان چنذین اسذتنباط کذرد از یذک سذو افذزایش
قدرت زن در خانواده میتواند به کاهش خشونت بینجامد چرا که در جامعه ایران ،زنان به دلیذل
فقدان قدرت به خصوص منابع مالی در اکثر مواقع ناچارند قدرت را به مرد تفذویه کذرده و در
برخی موارد پییرای اعمال خشونتآمیز آنان شوند .نظریه منابع نیز این مطلب را تایید می کندکه
قدرت گرفتن زنان در رواب خانوادگی در صورت دسترسی به منابع با ارزش اجتماعی از جملذه
درآمد ،تحصیالت ،ثروت ،اشتغال ،منابع حمایتی و خانوادگی میتواند میزان خشونت بر علیذه
آنان را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :زنان ،خشونت ،شبکه رواب اجتماعی ،نظام شبکه ارزشی ،تجربه خشونت.
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تأثیرآموزشمهارتحلمسئلهبرکاهشخشم،افزایشتوانمندیحل
مسئلهوافزایشسازگاریدخترانفراری
پری سااسدیدستجردی 7

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
تصادفی 15 ،نفر از دختران بهزیستی شهرری (دولت آباد) را به عنذوان گذروه آزمذایش و  15نفذر
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
پردازش شناختی برای تبدیل موقعیت مفروض به موقعیت مطلوب ،در حالی که شذخ حذل
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
می گیرد .خشم:پاسخی در مقابل برآورده نشدن انتظارات خود یا دیگران است .همچنین خشذم
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،
غیه ،هیجانات شدید و عصبانیت باشد .سازگاری :مجموعذه تغییذرات زمذانی اسذت کذه بذه
منظور ارضای نیازها و امیال در فرد به وجود می آیند ،به گونه ای کذه آسذیبی بذه خذود و دیگذران
نرساند.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتیجه پروهش بیانگر تأثیر آموزش مهارت حل مسئله در کاهش خشم و افذزایش سذازگاری
دختذران مسذذتقر در بهزیسذذتی مذذی باشذذد ولذذی در افذزایش توانمنذذدی حذذل مسذذئله تذذأثیر گذذیار
نیست.
کلید واژگان :آموزش مهارت حل مسئله ،خشم ،توانمندی حل مسئله ،سازگاری ،دختران فراری

 .1کارشناس ارشد روانشناسیparisaasadidastjerdi@gmail.com
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تحلیلجامعهشناختیمصرفگراییوبحرانهویت 
(موردمطالعه:زناندهههای12،12و02شهراصفهان)


مریمداستانی،7اس دالهنقدی،2ثریامعمار 9

مقدمه 

مصرفگرایی در جهان معاصر چنان سرعتی فراگیر یافته که بنیادی ترین وجذه زنذدگی بشذر
یعنی هویت را با چالش جدی مواجه ساخته است؛به گونه ای که هویت های سنتی گیشذته کذه
شرط الزم برای حفظ وضع موجود بودند در حذال تغییذر و تحذول مذی باشذند.در ایذن فرهنذگ
مصرفی،مصرف به منبع اصلی کسب هویذت تبذدیل مذی شذود .در ایذن میذان بحذران هویذت
مهمترین آسیب اجتماعی است که عالئم آن را می توان در رواب اجتماعی به وضذوح مشذاهده
کرد .در این میان زنان بذه عنذوان قشذری کذه بیشذترین تذأثیر را از شذرای مصذرفگرایذی جهذان
پییرفتهاند ،در کشاکش بین هویت های سنتی و مدرن قرار دارند.رویکرد نظری پروهش حاضذر
با تأکید بر دیدگاههای نظری مدرنیستها و پست مدرنیستها خواهد بود.
روش :روش تحقیق،پیمایشی است و ابزار جمع آوری اطالعات،پرسشذنامه محقذق سذاخته
اسذت کذذه پذذا از کسذذب اعتبذذار و روایی،اجذرا شذذده اسذذت.جامعه آمذذاری تحقیق،کلیذذه زنذذان
دهههذای 67 ،57و  17شذهر اصذفهان مذی باشذند کذه از ایذن میذان تعذداد314نفذر بذا روش
نمونهگیری خوشه ای انتخاب شده اند.
یافتههاونتیجهگیری 


نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین مصرفگرایی و بحران هویت زنان کذه فرضذیه
اصلی تحقیق می باشد،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد( )7/15و مصرف گرایی بذه عنذوان
یکی ازعناصر هویت بخش در جهان معاصر،بر بحران هویت زنان تأثیرگیار است.همچنین بین
جهانی شدن و بحران هویت( )7/45با میانجی گری مصرف گرایی رابطه وجود دارد.در نهایذت
نتذذایج رگرسذذیونی نشذذان داد کذذه 7/43از تغیی ذرات متغی ذر بح ذران هویذذت زنذذان را متغیرهذذای
مصرفگرایی،جهانی شدن،استفاده از فناوری های ارتباطی و اطالعذاتی و گذرایش بذه مصذرف
کاالهای خارجی تبیین می کنند.
واژگان کلیدی:بحران هویت،مصرفگرایی،جهانی شدن،زنان.
 . 1دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول ) Maryamdstn59@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه اصفهان
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چالشهاونیازهایزنانبارداربیخانماندرشهرتهران:یکپژوهشکیفی 

ستارپروین،1صابرهصادقی 2

مقدمه 

بارداری زنان بیخانمان هم از آن رو که تعداد نذوزادان فاقذد هویذت و در معذرض خطذر را
افزایش می دهد و هم آنکه هزینه های بهداشتی و اقامتی زیادی را جهت رسذیدگی بذه وضذعیت
بهداشتی و اقامتی آنان بر دولت تحمیل می کند حذائز اهمیذت اسذت .مقالذه حاضذر بذا هذدف
بررسی چالش ها و نیازهای بارداری ناخواسته در دوران بیخانمانی زنان بیخانمان شهر تهذران
صورت گرفته است.
روش 

مطالعه حاضر یک تحقیق کیفذی بذا اسذتفاده از مصذاحبه هذای عمیذق ،مشذاهده و تحلیذل
تماتیک است و تالش شده تا با نمونه گیری در دسترس ،نیازها و مشکالت مراجعان باردار و بذی
خانمان مراکز کاهش آسذیب و درمذان اعتیذاد در جمعیذت خیریذه تولذد دوبذاره ،موسسذه زنذان
سرزمین خورشید ،جمعیت طلوع بینشانهذا و مرکذز نویذد همذرازی ایرانیذان ،از طریذق ادامذه
مصذذاحبه تذذا حذذد اشذذباع بذذا مراجعذذان و متخصصذذان (13زن بذذی خانمذذان و 7متخصذذ )
صورت گیرد.
یافتهها 

اکثریت شرکت کنندگان ،زیذر 30سذال سذن داشذتند و تحصذیالت آنذان عمومذا ابتذدایی و
راهنمایی بود .در این پروهش  1مقولذه اصذلی مذرتب بذا نیازهذای بذارداری ناخواسذته در زنذان
بیخانمان به دست آمد که عبارتنداز :مراقبت های بهداشتی ،حمایت هذای اجتمذاعی ،مراقبذت
های اجتماعی ،تهدیدهای بارداری ناخواسته و چالش های اخالقی ذذ حرفه ای که نشاندهنذده
معنای نیازها و چالشهای زندگی زنان بیخانمان باردار تحت مطالعه بود.
نتیجهگیری 


شواهد نشان می دهد که سیاست های اجتماعی و شهری ،هنوز فاقذد ظرافذت هذایی نظیذر
اهمیت دادن به مفاهیم و اولویت های ذهنی زنان بی خانمان باردار بوده است و به ایذن صذورت
نمیتواند پاسخگوی نیازهای این گروه باشد .با نزدیکتر ساختن مفاهیم ذهنذی ذینفعذان کذه در
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی sadeghi.sabereh@gmail.com
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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.
کلیدواژگان :بیخانمانی ،بارداری ناخواسته ،زنان بی خانمان ،نیازها ،تهران.

عواملمؤثربرخشونتخانگیعلیهزناندرشهرتهران
رسولصادقی،7مریمویژه،9نسیبهزنجری

9

مقدمه 

ّ
خشونت خانگی ،یکی از مسائل و آسیبهای حوزه خذانواده اسذت کذه هذم دال بذر مسذائل
اجتماعی در سطح فردي و خانوادگی و هم در سطح کالن و جامعه است.
روش 

مقاله پیش رو با استفاده از نمونه  400نفری از زنان متأهل زیر 30سذال در شذهر
تهران به بررسی میزان شیوع انواع خشونت و عوامل همبسته آن می پردازد .داده هذا بذه
روش نمونه گیری چندمرحله ای از مناطق مختلف شهر تهران گردآور ی شده است.
یافتهها 

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
جسمی ،و خشونت جنسی داشتهانذد .همچنذین ،نتذایج مقالذه نشذان داد کذه شذیوع خشذونت در
ازدواجهای نامطلوب ،ساختار غیرمشذارکتی قذدرت در خذانواده ،طبقذه پذایین اجتمذاعی ،زنذان بذا
تحصیالت پایینتر ،زنان غیرشاغل ،و زنان مهاجر بهطور معناداری بیشتر بوده است.
نتیجهگیری 


با توجه به شیوع انواع خشونت خانگی علیه زنان ،نیاز به سیاستگیاریهذای جذامع جهذت
آموزش و مشاوره زوجین در امر همسرگزینی ،آموزش مهذارتهذاي ارتبذاطي و حذل اخذتالف
وجود دارد.
 .1دکتر جمعیتشناس ،دانشگاه تهران rassadeghi@ut.ac.ir
 .1دانشجوی دکتری بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .3دکترای سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 021مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

کلید واژگان :خشونت خانگی ،ازدواج ترتیبیافته ،ساختارهای اجتماعی ،زنان.

توانافزاییوارتقاءتابآوریاجتماعیزنانبارویکردمحلهمحور

بنیامیننعیمایی

7

مقدمه 

تحوالت گسترده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و به دنبال آن تغییر شکل و وظایف
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
افزایش آن در کشور ،ضرورت آموزش و توان افزایی زنان را نشان می دهد از سذوی دیگذر محلذه
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
توانمندی زنان در مقابله با آسیب های اجتماعی مرتب با خانواده باید مد نظر قرار گیرد.
روش 

در بخش اول با بهره گیری از روش اسنادی به جمع بندی مفذاهیم نظذری پیرامذون موضذوع
پرداخته و در بخش دوم از طریق روش کیفی ،جامعه هدف ذذ زنان سرپرست خانوار یک محلذه
تهران ذذ در معرض آموزش قرار گرفته اند .سفا تغییرات کیفی به وقوع پیوسته بعد از مداخالت
بررسی شده است.
یافتهها 
 

محله محوری و تشکیل گروههای محلی از زنان کمک می کند تا ضمن تسذهیل دسترسذی،
ارایه آموزش به مخاطبان امکان پییر شود و اقشار در معرض آسذیب هذای اجتمذاعی یذا آسذیب
دیده بتوانند ضمن شناخت ظرفیت ها در سه سطح فردی ،خانوادگی و محلی ،تذاب آوری خذود
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.
 .1کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران Benyamin66@gmail.com.
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نتیجهگیری 


توان افزایی و ارتقاء تاب آوری زنان که از یک سو قربانیان آسیب های اجتمذاعی و از سذوی
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
ظرفیتهای فردی زنان و تشکیل گروه های اجتماع محور با رویکرد معیشتی و تذامین اقتصذادی
ضمن ایجاد تاثیرات مثبت روانشناختی و انگیزشی در مهارت یابی زنذان و کذاهش آسذیبهذای
اجتماعی در سطح خانواده نقش دارد.
کلیدواژگان :زنان ،تاب آوری اجتماعی ،محله ،توان افزایی ،آسیب های اجتماعی

مطالعةجامعهشناختیمعنایشغل:بررسیکیفیوپدیدارشناختیشغل
اتیوآسیبپذیرفروشندگی 

خدم
مهدیکاظمی، 7محمدامینکنعانی،2حمیدعباداللهی9

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
کاردستمزدی آنان را در صذورت طذرد از بخذش
غایب می باشد .درسالهای اخیر گرایش زنان به ِ
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
معنای شغل در زنان شاغل در شغل موقت و آسیبپییر فروشندگی در شهر خوی میپردازد.
روش 

این پروهش به صورت کیفذی و بذه روش پدیدارشناسذی انجذام و نمونذه گیذری آن بذه روش
معیار-هدفمند صورت پییرفت .شرکت کنندگان  12زن دارای شغل فروشندگی در مغذازه هذای
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه گیالن mehdi60261.kazemi@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه گیالن
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه گیالن
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غیر مالکیتی شهر خوی و بین سنین  15تا  67سال بودند .جمع آوری داده ها از طریق مصذاحبة
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.
یافتهها 


گزاره های معنایی شرکت کنندگان در  3حیطذه اقتصذادی ،اجتمذاعی و فرهنگذی رده بنذدی
گردید و در  4مضمون و17زیر مضمون ظهور یافت .مضامین عام بدست آمده عبارت بودند از:
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.
نتیجهگیری 


تغییر نقش های والگوهای سنتی که نمونه سازی های فرهنگی در رواب جنسیتی تعریف
داری
و تثبیت نموده بیشترین دلیل زنان در تمایل به کذار دسذتمزدی و خذروج از نقذش خانذه ِ
صرف و ورود به عرصه های اجتماعی و اقتصادی عمومی آن معنای عینی مشترکی اسذت کذه
موجذذب اهمیذذت کذذنش شذذغلی در مقایسذذه بذذا سذذایر جنبذذه هذذای زنذذدگی اجتماعیشذذان
می گردد.
کلیددد واژگددان :اشذذتغال زنذذان ،مشذذاغل خذذدماتی ،معنذذای ذهنذذی ،شذذغل فروشذذندگی ،مطالعذذة
کیفی

شناختیآسیبهایبحرانهویتدرزنان 


ررسیجامعه
ب
(موردمطالعهدانشجویاندانشگاهتهران)
هاجرسنگریسلیمانی 7

مقدمه 

یکی از مهم ترین بحران های جامعه مدرن بحران هو یت است .تحوالت دهه اخیر
ً
در زمینه های فرهنگی ،به ایجاد تنوع و تعارض عوامل هو یذت سذاز و نتیجتذا ایجذاد
 .1کارشناس ارشد hajar_sangari_re@yahoo.com
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بحران هو یت در اقشار جامعه به ویره زنان دامن زده است .شکل گیری بحران هو یت
خود ثمره عوامل بی شماری است و بر عوامل اجتماعی ،فرهنگی نیز تاثیر می گذیارد
که جامعه زنان از این تأثیرات به دور نیس ت .لیا ،بررسی تأثیر بحران هو یت بر عوامل
مختلف ازجمله ،نحوه رفتار فردی /اجتماعی ،خانواده محوری ،توانمندی و سالمت
اجتماعی در بین زنان ،موضوع مهمی تلقی می شود که بررسی آن ضذروری بذه نظذر
می رسد.
روش 

روش تحقیق حاضر پیمایش و اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوری شده اسذت .جامعذه
آماری  110نفر از دانشجویان زن دانشگاه تهران و نمونهگیری به صذورت تصذادفی انجذام شذده
است .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق میانگین ،رگرسذیون
و تحلیل مسیر صورت پییرفته است.
یافتههاونتیجهگیری 


نتایج نشان داده است که در بین دانشجویان زن ،بحران هویت بیشترین تاثیر را به ترتیذب بذر
نحوه رفتار فردی /اجتماعی ،خانواده محوری ،سالمت اجتماعی و توانمندی آنان داشذته اسذت.
همچنین ،بحران هویت در ایجاد نگاه ساختارشکنانه به نقشهای سنتی ،تعهد به خانواده ،نقش
اساسی داشته و تمایل زنان به خود محوری را افزایش داده است .تاثیر بحران هویت بر سذالمت
اجتماعی ،عملکرد اجتماعی زنان را تهید نموده و باعث کنارگیری آنذان از جامعذه شذده اسذت.
همچنین ،بررسی تاثیر بحران هویت بذر مولفذههای سذالمت اجتمذاعی ،نشذان داد کذه بحذران
هویت بیشترین تاثیر را به ترتیذب بذر پذییرش ،مشذارکت ،انسذجام ،پیوسذتگی و در آخذر تعلذق
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 بس ذزایی داشذذته
است.
واژگان کلیدی :زنان ،هویت ،بحران هویت ،آسیبهای بحرانهویت ،خانواده محوری ،سالمت
اجتماعی ،توانمندی زنان
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خشونتعلیهزنانوعواملموثربرآندرشهرگیالنغرب
فرزادپرهوده ،7سلمانامیری،2اکبرمرادی


مقدمه

خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال تضذییع حذق و
زور از سوی جنا مخالف واقع می گردد.وچنان چه که این نوع رفتار در چهارچوب خذانواده و
بین زن و شوهر باشد از آن تحت عنوان خشونت خانگی یاد می شود.که به معنای عمل هرعمل
خشونت آمیزی مبتی بر جنسیت که سبب بروز آسیبهای روانی.جسذمی.رنج وآزار علیذه زنذان
ازجمله تهدید به انجام اعمالی مثل محرومیت اجبذاری و اختیذاری در شذرای خذاص از آزادی
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
و...خشونت روانی تهدید.تحقیر.سرزنشوفحاشی....خشونت اجتمذاعی مثذل کنتذرل رفتارهذای
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
ساختار استفاده شده است.حجم نمونه شذامل شذامل 11نفذر از زنذان متاهذل 10تذا41سذال شذهر
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.

یافتهها و نتیجهگیری

نتذایج نشذذان میدهذذد کذذه بیشذذتر عذذواملی از قبیذذل تجربیذذات دوران کذذودکی یذذادگیری هذذای
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
کودکی.مردساالری موجود در جامعه ونقش جامعه پییری تاکید شده اسذت کذه نتذایج حاصذل
این عوامل را تایید میکند.
کلیدواژگان :خشونت خانوادگی.خانواده.پرخاشگری.گیالنغرب.مردساالری
 1کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی fparhode66@gmail.com

 2کارشناس ارشد عالمه طباطبائی
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خشونتوتجاوزعلیهزنان 
سیدهمرجاندبیري 1

مقدمه 

خشونت علیه زنان همواره آزارهای جسمی و فیزیکی را در خود تداعی می کند؛ حال آن کذه
این مسئله گستره ای وسیع دارد و در گیر سنت به مدرنیته شکل تازه ای بذه خذود گرفتذه اسذت و
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
بیشتر نیز کرده است .حمله ،تجاوز ،اکثریت گستردهی قتل هذا بذه دسذت مذردان کذه اغلذب بذا
معافیت کامل از مجازات رخ میدهد .گفته مي شود زنان تنها قربانی تبعیه نیستند .تجذارت و
بهرهبرداری جنسی از زنان ،فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر بذه مراکذز فسذاد و
رونق بازار فیلم های غیراخالقی منجمله مصادیقی از خشونت علیه زنان است.
روش 

در این مقاله ،با استفاده از روش شناسي(مروري ذ نقلي) ضمن ارایذه تعریفذي از خشذونت
علیه زنان ،عوامل مؤثر و اشکال مختلف خشونت علیه زنان همچذون خشذونت هذاي جسذمی،
جنسی ،روانی ،مالی و سیاسی را مورد بررسي قذرار داده و بذا ذکذر اینکذه خشذونت علیذه زنذان
پدیدهای جهانی است به ذکر کشورهای دارای بذیش تذرین میذزان آزار و اذیذت جنسذی در سذال
 2711پرداخته است .سفا با ارایه آمار انواع خشونت علیه زنان در ایران ،به ارایه نمونه هاي آزار
و اذیت جنسی در برخي از شهرها همچون اصفهان ،دزفول و تهران پرداخته و تبعات حاصذل از
خشونت علیه زنان را مورد موشکافي قرار داده است.
یافتههاونتیجهگیری


ً
در پایان˓ توجه به آنچه در رابطه با "خشونت و تجاوز" گفته شد ،مي توان صذراحتا بذه زنذاني
اشاره کرد که قربانیان تجدد توخالي و ظاهرفریب غرب هستند .تمدني که به ظاهر شعار«برابري
جنسي» مي دهد ،ولي در باطن ،زنان را «جنا دوم» مي نامد .و بذه نظذر مذي رسذد سذناریوی
غمانگیز خشونت علیه زنان و تجاوز بر کودکان در هیچ کجاي دنیا پایانی ندارد.
کلید واژه :خشونت ،زنان ،تجاوز ،جامعه ،مدرنیته
 .1کارشناس ارشد مدیریت فرهنگي˓ دانشگاه آزاد ˓ واحد تهران مرکز marjan_dabiri58@ yahoo.com

 011مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

مطالعهجامعهشناختیاعتیادزناندرمازندرانبهروشنظریهزمینهای 
سیدحسینسراجزاده1اکبرعلیوردینیا 2سیدهمهدیههاشمینژاد 3


مقدمه 

پروهش حاضر به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پدیده اعتیاد زنان و چگذونگی تفسذیر
آن از دیدگاه زنان مصرفکننده و مردم عادی شهرهای استان مازندران است
روش 

از رویکرد کیفي و روش نظریه زمینهای جهت تجزیهوتحلیل اطالعات و ارائه نظریذه نهذایي
استفادهشده است .با انجام نمونهگیری کیفی  ،هدفمند و نظری با  11نفذر از زنذان مصذرفکننده
و 37نفر مردم شهرهای مختلف مازندران مصاحبه عمیق شد تا اشذباع نظذری حاصذل گذردد ،و
داده های حاصل از این مصاحبه ها بواسطه کدگیاری نظذری طذی سذه مرحلذه مذورد تجزیذه و
تحلیل قرار گرفته اند
یافتههاونتیجهگیری 


براساس یافته های تحقیق شرای رجوع به اعتیذاد در زنذان سذبکی متفذاوت از مذردان را دارا
میباشد ،بیش از نیمی از زنان مصاحبه شونده در استان مازندران قربانی اعتیاد اعضذای خذانواده
خود می باشند،خانواده در درجه اول و بعد گروه دوستان و مشکالت و فشذار زنذدگی آنذان را بذه
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
شده اند،زیرا اعتیاد یک زن در این فرهنگ پییرفته نیست و حتی اکثر مصاحبه شذوندگان اظهذار
داشته اند که به مساله اعتیاد یک زن فکر نکرده اند و اعتیاد را تنها مخت به مذردان مذی دانسذته
اند .تفسیرمردم مازندران ایذن گونذه بذوده اسذت کذه اعتیذاد زن در نظذام اجتمذاعی-فرهنگذی و
اقتصادی مازندران به عنوان یک کنش هنجارشکن و دراثرچالش ها و بی نظمی های سذاختاری
ونهادی روی می دهد.
کلید واژگان :برساخت اجتماعی ،اعتیاد زنذان ،نظریذه زمینذهای ،کذنش تبعذی و لذیت جویانذه،
نابسامانی اجتماعی-خانوادگی
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمی
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران
 .3کارشناسی ارشد جامعه شناسیSeyedemahdie_hasheminezhad@yahoo.com
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آسیب


بررسیمیزانتاثیرتوسعهیپایداربرروینابرابریاقتصادیواجتماعی
زنانروستایییالقیکوشکزرساوجبالغ
2

ملیحهزودبین،7مصطفیازکیا


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
اقشار مختلف جامعه است .یکی از مهمترین وجوه نابرابری نیز  ،نابرابری میان موقعیت مردان و
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
زندگی انسان ها ،راه یافت .در این پروهش سعی به عمل آمده است که اثرات توسذعه را بذر روی
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
روی کدام نسل مثبت تر بوده و باعث کاهش نابرابری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در بذین ایذن
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
یافتههاونتیجهگیری 


یافته های این پروهش که حاکی از این موضوع است که توسعه به لحاظ ارتقای شاخ هذای
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
در طی روند توسعه ی روستا ،در مسیر بهبود شرای اجتماعی و اقتصادی دختران خود مذوثر واقذع
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.
کلیدواژگان :توسعهی پایدار ،نابرابری اقتصادی و اجتماعی ،قدرت ،آگاهی ،جنسیت
 .1کارشناس ارشد علوم اجتماعی zoodbin_m@yahoo.com
 .2دکتر جامعه شناس .دانشگاه تهران
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بررسینقشپذیرشارزشهایفرهنگیومیزانهوشاجتماعیدرخود

پندارهمسائلجنسیزنانمراجعهکنندهبهمراکزحمایتیومراقبتبعداز

زنداندرشهرزنجاندرسال1921
شمسیهنوشادی،7فرنازامیراصالنی

2


مقدمه 

جهانی شدن روند متناقه مدرنیته را تشدید کرده است و آن را در دورن فرآینذدهای متقابذل
از همگن سازی ها و ناهمگن سازی های هویتی -جماعتی وارد کرده است .اثر مشذخ ایذن
امر ,گسترش هویت اقلیتی در سطح بومی و محلی از یک سو و تذداخل نقذش هذای هذویتی و
شکل گیری هویت های اجتماعی هر چذه گسذترده تذر در قالذب هذای بذومی اسذت .تحقیذق و
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
حیطه مورد توجه بسیاری از پروهشگران قرار گیرد از طرف دیگر طی بررسی های اخیر در ایذران
نشان داده شده است که یکی از مهمتذرین مسذائلی کذه باعذث اختالفذات زناشذویی مذی شذود
تفاوتهای جنسی است و این امر در زنانی که همسران آنها مدتی دور از منزل بذه سذر مذی بذرد
حادتر می باشد .همه ی عوامل نشذانگر آن اسذت کذه جامعذه ایذران بایذد آگذاهی و بذه تبذع آن
خودپنداره خود را در رفتارهای اجتماعی و به تبع آن جنسی شخصی خود ارتقا بخشند تا بتذوانیم
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
ارزشهای فرهنگی در سطح جامعه بر میزان خودپندراه جنسی زنان است.
روش 

شرکت کنندگان در پروهش جمعا  157زن مراجعه کننده کلینیک مددکاری اجتماعی فردای
روشن شهرستان زنجان می باشند .برای اندازه گیری متغیرهای پروهش از پرسشنامه نگرشهذای
فرهنگی هافتسد ,مقیاس هوش اجتماعی ترومسو و پرسذش نامذه چنذد وجهذی مسذائل جنسذی
اسنل استفاده شد .داده های بدست آمده با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانذه مذورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 . 1کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ,اداره بهزیستی شهرستان دیواندره استان کردستان avasocialwork@yahoo.com

 .2کارشناسی مددکاری اجتماعی ,کلینیک مددکاری اجتماعی فردای روشن شهرستان زنجان
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آسیب


یافتهها 


نتایج پروهش نشان داد که بین هوش اجتماعی و احقاق جنسی ارتباط معناداری وجذود دارد
همچنین یافته ها بیانگر تاثیر منفی یاورهای قالبی فرهنگی درباره جنسذیت و روابذ جنسذی بذر
میزان خود پنداره جنسی زنان می باشد به گونه ای که با تقویت کنتذرل بیرونذی جنسذی انگیذزش
جنسی را در آنها کاهش می دهد.
نتیجهگیری 


نتایج پروهش موید ارتباط هوش اجتماعی و نگرش فرهنگی با احقاق جنسی می باشد ،لیا
می توان نقش پیشبینی کنندی هوش اجتماعی را در احقاق و یذا عذدم احقذاق جنسذی زنذان ،در
تبیین عوامل موثر در این سازه مورد توجه قرار داد
کلید واژگان :نگرش های فرهنگی ,هوش اجتماعی ,خودپنداره جنسی ,مرکز حمذایتی و مراقبذت
از زندانیان ,زنان جدا از همسر

تأثیرسریالهایماهوارهایبرمیزانخشونتمردانعلیهزنان 
(مطالعهموردی:زنانمتأهلشهربابل) 
علیرضابراری ،7راحلهرضازادهسرخ ،9علیرحمانیفیروزجاء

9


مقدمه 

در عصر حاضر تأثیر و نفوذ ماهوارهها ،احتماأل مهذمتذرین تحذول رسذانهاي در چنذد سذال
گیشته بوده است .تقریبأ همه خانوارها اکنون صاحب مذاهواره هسذتند .بنذابرین مذاهوارههذا بذه
عنوان یکي از رسانههاي جمعي تحوالت بسیاري را در دنیاي کنوني ایجذاد کذرده اسذت ،کذه از
جمله آن ميتوان به گسترش دسترسي مخاطبان به شبکههاي مختلف اشاره کذرد .در ایذن میذان
افراد ممکن است با تماشاي این برنامهها ،بیشتر عصبي شده و با تمایل بیشتر به درگیري و جدال
 .1دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایرانbararialireza96@gmail.com .
 .1کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،موسسه غیرانتفاعی سبز آمل
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی بابل

 011مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

فیزیکي بفردازند .معموأل مردان مضطرب ،با دیدن برنامههاي خشن و پر برخورد ،تحریک شذده
و برخورد خشونتبار بیشتري را نشان ميدهند.
روش 

روش تحقیق ،پیمایشي و ابزار جمعآوري اطالعات نیز پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده کذه
روایی آن  %78و اعتبار آن از طریق سازه تایید شده و جامعذه آمذاري تحقیذق ،متشذکل از کلیذه
زنان متأهل شهر بابل ،که در سال 74413 ،1311نفر گزارش و حجم نمونذه محاسذبه شذده بذا
اسذذتفاده از فرمذذول کذذوکران بذذا خطذذای  %1برابذذر بذذا  381نفذذر و روش نمونذذهگیذذري طبقذذهای
بوده است.
یافتهها 


چارچوب نظري تحقیق  ،دیدگاه یادگیري اجتماعي بوده است .متغیرهاي مسذتقل
پروهش که در پي تبیین متغیر وابسته (خشونت علیه زنان) بوده اند ،شذامل تماشذاي
سریال هاي ماهواره اي ،پایگاه اجتماعي ذ اقتصادي ،جامعه پییر شدن ،تشو یق وتنبیه
متفاوت ،تجربه خشونت ،مشاهده رواب خشونت آمیز ،تقلید و اقتذدار مذردان بذوده
است .باتوجه به یافته های حاصل از تحقیق ،تمامي فرضیه ها همبستگي قابل قبول با
خشونت علیه زنان داشته و تأیید شدهاند.

نتیجهگیری 


رسانه و الگوهایی که از رسانه به صورت مداوم برای مخاطبان جهذت سذرگرمی و پذر کذردن
اوقات فراغت ،پخش می شود ،می تواند بذر چگذونگی زیسذت کنشذگران و کنشذگری آنهذا در
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
میتواند آگاهانه و غیرآگاهانه باشد که افراد را از فرم خودتنظیمی و خودکنترلی در جامعه و نهاد
اجتماعی؛ دور یا نزدیک کند.
کلید واژگان:خشونت ،زنان متأهل ،مردان ،تماشاي سریالهاي ماهوارهاي ،شهر بابل.
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تجاربوچالشهایدختراندارایسابقههمخانگییاهمباشی
محمدزاهدیاصل،7منصورفتحی،2رقیهمحمدزاده

9


مقدمه 

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
از افراطی ترین اشکال رواب پیش از ازدواج ،پیدایش الگوهای هم خانگی 4اسذت .الگذویی از
رابطه که ریشه های عمیق غربی دارد و ناشی از تحوالت اجتماعی و اقتصذادی و بذه خصذوص
انقالب جنسی 5و تضعیف بنیان های فلسفی ازدواج در این کشورهاست .در کشور ما بذه دلیذل
مغایرت این موضوع با هنجارها و ارزش های جامعه ،تحقیقات اندکی در رابطه با ایذن موضذوع
صورت گرفته است .این پروهش به دنبال فهم عمیق تجارب و چذالش هذای افذراد دارای سذابقه
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
معیار اشباع نظري 16 ،نفر از دختران دارای تجربه همباشذی در ایذن مطالعذه شذرکت نمودنذد.
جهت گرد آوری اطالعات از روش مصاحبه نیمه ساختارمند عمیق و برای تحلیل اطالعذات از
تحلیل تماتیک بهره گرفته شد.
یافتهها 


تحلیل اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها ،هشت مقولذه اصذلی را آشذکار سذاخت کذه
شامل؛ عرصه تعادل جنسیتی (احسذاس برابذری جنسذیتی و اسذتقالل و آزادی عمذل ) ،نگذرش
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.
 . 1دکتر مدیریت خدمات اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،ایران
 . 2دکتر مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران،ایران(نویسنده مسئول) fathi.mansour @gmail.com
 .3کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
4 . Cohabitaion
5 . Sexual revolution
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نتیجهگیری 


نتایج پروهش حاضر نشان داد که ،افراد مشارکت کننده در کنار احساس برابذری جنسذیتی و
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.
کلید واژگان :همباشی ،همبالینی ،هم خانگی ،پدیدارشناسی ،تجارب و چالش های دختران

نابرابریجنسیتی:نظریهها،خطمشیهاوراهحلها
امیدبابایی

7

مقدمه

در همه جوامع ،زندگی زنان و مردان از جهذات مهمذی تفذاوت دارند.جامعذه شناسذان ایذن
تفاوت ها را با استفاده از مفهوم جنسیت بیان می کنند که ویرگی های شخصی و شانا زنذدگی
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 

در این بخش با استفاده از تحلیل ثانویه دادههای آماری خواهیم دیذد کذه چگونذه نهادهذای
اجتماعی (نهذاد خانواده،نهادآموزش،نهادسیاست،نهاداقتصذاد،نهاددین،نهادحقوقی و نظذامی)،
همه بازتاب قشربندی جنسیتی هستند و شاخ شکاف جنسیتی که از محاسبه چهار شذاخ
کلی آموزش ،سالمت ،مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی محاسبه می شذود بیذانگر سذطح
باالی نابرابری جنسیتی در ایران مذی باشذد .در بخذش دوم بذا اسذتفاده از روش کتابخانذه ای بذه
تحلیل نظریه های نابرابری جنسیتی (تحلیل ساختاری کارکردی که تفاوت بذین زنذان و مذردان را
باعذذث وحذذدت انسذذان هذذا در خذذانواده و پیونذذد خذذانواده هذذا بذذه صذذورت کذذل جامعذذه
میداند.
 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه پیام نور omidbabaei20@gmail.com
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آسیب


یافتههاونتیجهگیری 


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
توجهات را از تصویر همطرازی تفاوت های جنسیتی به صورت مکمل بودن ،بذه دیذدگاه سلسذه
مراتبی جنسیت به صورت وجهی از نابرابری اجتماعی برمیگرداند و فمینیسم که به طور رسمی
مطالعه جنسیت را با هدف تغییر جامعه برای ایجذاد برابذری بذین زن و مذرد بررسذی مذی کنذد)
خواهیم پرداخت و در بخش پایذانی نشذان خذواهیم داد کذه مسذایل و راهحذلهذای مربذوط بذه
جنسیت ،بازتاب نگرش سیاسی مردم (محافظه کاران،لیبرالها و رادیکالها) می باشند.
کلید واژگان :نابرابری جنسیتی ،قشربندی جنسیتی ،شکاف جنسیتی ،خ مشیها و راهحلها

نقشتبعیضجنسیدراحساستنهاییوهویتزنانشهرجوانرود
زهراقادری،7رویارسولی

2

مقدمه 

به دنبال طرح مسئله ی نابرابری طبقاتی ،نرادی ،قومی و سذایر نذابرابری هذای اجتمذاعی در
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
مشترک در تمامی آنها ،رشد آگاهی افراد جامعه نسذبت بذه تفذاوت هذا و سذفا نذابرابری هذای
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 

جامعه آماری این پروهش را کلیه زنان  27تا  57ساله کورد سذاکن شهرسذتان جذوانرود در
سال  1336تشکیل دادند .در این پروهش از نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 312
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تهران جنوب ،ایمیلazar1z@yahoo.com :
 .2دکتری مشاوره دانشگاه الزهرا
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نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نمونذه پذروهش بذه پرسشذنامههای رویذدادهای تبعذیهآمیذز
جنسیتی(کلونوف و لندرین ،)1335 ،پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ذ عاطفی بزرگسذاالن
دی توماسو ،برانن و بست( )2774و پرسشنامه حاالت هویت را بنیون و آدامذز( )1316پاسذخ
دادند .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پروهش ،تحلیل دادهها از روش همبسذتگی پیرسذون و
رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها


نتایج پروهش نشان داد همبستگی بین تبعیه جنسیتی با احساس تنهایی برابذر بذا 7/235
بوده و در سطح آلفای 7/71معنی دار بود و تبعیه جنسذیتی مذی توانذد بذه شذکل معنذی داری
احساس تنهایی را پیش بینی نماید؛ همچنین همبستگی بین تبعیه جنسذیتی بذا هویذت آشذفته
( )r=7/313و هویت تعویق افتاده ( )r=7/311مثبت و در سطح آلفای 7/71معنی دار بذود امذا
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
مینماید.
نتیجهگیری 


با توجه به پیامدهای منفی تبعیه جنسیتی ،دستاندرکاران حوزه های سیاسی و اجتمذاعی
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
زنان باید از میزان شیوع تبعیه جنسیتی در زندگی شخصی خود آگاه باشند؛ چرا که ناآگاهی از
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
مردان و تبعیه جنسیتی بیشتر در حق زنذان اسذت تذالش کذرد .قذدم بعذدی مذی توانذد ارایذه
آموزشهایی در جهت کاهش تصورات قالبی باشد که باعث می شوند زنان همذواره در معذرض
پیشداوری و رفتارهای تبعیه آمیز قذرار داشذته باشذند کذه از رسذیدن آن هذا بذه جایگذاه هذای
اجتماعی باال جلوگیری می کند .این آموزش ها با هذدف فرهنذگ سذازی و تذاثیر بلندمذدت در
جامعه به صورت مداوم در سطح خانواده ،مدرسه و رسذانه هذا بذه خصذوص تلویزیذون انجذام
شوند.
کلید واژگان :تبعیه جنسیتی ،هویت ،احساس تنهایی ،زنان ،نابرابری.
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بازنماییجنسیتدرکتابهایدرسی

(باتمرکزبرکتابهایفارسیپایهاولتاپنجمابتداییدورهقدیمودورهجدید)
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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
ً
کودکان در این سنین دارند ،آنچه را که به آنان آموزش داده می شود معموال تا همیشه پذا زمینذه
ً
ذهنشان باقی می ماند ،چرا که کودک در ایذن سذنین(1-12سذالگی) شذدیدا مسذتعد یذادگیری
ست.با توجه به اهمیت جامعه پییری در شکل گیری کلیشه های جنسیتی و بذا توجذه بذه اینکذه
کتاب های درسی از مهمترین ابزارهای آموزش و جامعه پذییری کودکذان اسذت ،میتذوان گفذت
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
جنسیتی ست .برای این منظور کتب کالس های اول تا پنجم ابتدایی دوره قدیم (قبذل از)1315
و دوره جدید (بعد از )1315را با هم مقایسه نمودیم تذا دریذابیم زنذان و مذردان در کتذاب هذای
درسی چگونه به تصویر کشیده شده اند؟ و در واقع چه مفهذومی از جنسذیت بذه دانذش آمذوزان
القاء می شود؟ همچنین هدف از قیاس دوره قدیم و دوره جدید اینست که ببینیم جامعذه بذه چذه
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 با بار جنسیتی در قالب مفذاهیمی مشذخ مقولذه بنذدی
تصاویر است ،که جمالت و
ِ
آماری تحقیق ،متن و تصاویر کتذاب هذای فارسذی پایذه هذای اول تذا پذنجم
شده است .جامعه ِ
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
تحصیلی 1313-17و برای دوره جدید از کتابهای فارسی سذال تحصذیلی  1313-37اسذتفاده
شده است.
 .1کارشناس ارشد nsahra18@gmail.com
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همانطور که اشاره شد هدف از این پروهش این است که دریابیم چه مفهذومی از جنسذیت
در قالب کتاب های درسی به دانش آموزان القاء می شود؟ لیا با توجه بذه ایذن هذدف ،انتخذاب
تصاویر و جمالت با محوریت موضوعات زیر صورت گرفته است.
 .1نقشهایی که زنان و مردان ایفا می کنند.
 .2الگوهایی که زنان و مردان در جامعه بدان عمل می کنند و یا دستکم انتظذار مذی رود کذه
خود را با آن تطبیق دهند.
 .3ویرگیهایی که برای زنان و مردان توصیف شده است.
با توجه به این محورها کدگیاری جمالت و تصاویر انجام گرفت ،و محتوای 17جلد کتذاب
فارسی دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوای موضوعی و بذر اسذاس مفهذوم جنسذیت
تحلیل شد.
یافتهها 


در نهایت می توان گفت طبق یافته ها ،کتذاب هذای درسذی بیشذتر محتذوایی مردانذه دارد ،و
ساختار حاکم بر برنامه ریزی آموزشی کشور ساختاری مردانه است .زنان در ایذن کتذاب هذا بذه
صورت کنشگرانی منفعل به تصویر کشیده می شوند ،این در حالیسذت کذه مذردان بذه صذورت
کنشگرانی فعال به نمایش درمیآیند که میتوانند هرجا که بخواهند ساختارهای موجود را درهذم
شکنند.
نتیجهگیری 


نتیجه این امر این است که دانش آموز دختر در کتابهای درسی خود را بازنمی یابد و خذود
را با این ساختار بیگانه می پندارد ،چرا که کتابهای درسی به جای بازنمایی دنیای واقعی و ارائه
الگوهای مناسب و سازنده برای دانش آموزان دختر و پسر ،سعی دارد از ابزار آمذوزش در جهذت
انقیاد زنان سود جوید .امید است برنامه ریزان آموزشی کشذور ضذرورت برنامذه ریذزی صذحیح
برای آموزش و پرورش را دریابند ،تا افراد پا از رهایی از سلطه نظام آموزشذی ،بذه سذاختارهای
موجذذود بذذیاعتمذذاد نگردنذذد ،و خذذود را محصذذور در فضذذایی مملذذوء از تعذذارض و تضذذاد
نبینند.
کلید واژگان :ابزار آموزش ،جامعه پییری ،جنسیت ،کلیشه های جنسیتی،کتاب درسی
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توانمندسازیزنانفقیر 
مهدیهمحمدنیایمشفقی

7

مقدمه 

زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور ،میتوانند نقشی سازنده و تاثیرگیار در روند پیشرفت،
تکامل و توسعه جامعه داشته باشند .اما همواره در طذی قذرون متمذادی علذی رغذم فعالیذت در
تمامی عرصههای تولید و بازتولید مورد کم توجهی قرار گرفتهاند .عالوه بذر ایذن زنذان بذه عنذوان
یکی از اقشار در معرض آسیب جوامع ،بیش از سذایرین در معذرض تبعذیههذای اجتمذاعی و
فشارهای روانی قرار میگیرند .و این در حالی است که بخذش اعظذم مشذکالت زنذان ناشذی از
عوامل اقتصادی است که این امر سالمت آنان را به خطر می اندازد .همچنذین زنذان در جایگذاه
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
پروهشگران ،زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قراردارند و به دالیل متعددی از قابلیتها
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 )...
میباشد.
روش 

ایذذن مقالذذه براسذذاس یافتذذهای مذذروری و اسذذنادی  ،در چذذارچوب مفهذذومی کذذاهش
فقر،توانمندسازی  ،قابلیت سازی و با ترکیب روشهای کمی و کیفی در جامعه زنان تدوین شده
است.
یافتهها 


یافته ها نشان میدهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قذرار دارنذد .فقذر زنذان
فق جنبه اقتصادی ندارد و جنبههای روانی و اجتماعی فقر زنان نیز مهم است .و برای مبذارزه بذا
فقر ،توانمندی زنان و تحوالت ساختاری الزم است.
 .1کارشناسی ارشد روان شناسی .دانشکده علوم و تحقیقات وزارت رفاه و تامین اجتماعی
mahdiyeh.moshfeghi@yahoo.com
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نتیجهگیری 


رسالت اصلی توانمندسازی زنان باالبردن ظرفیتها در همه ابعاد زنذدگی و برطذرف کذردن
فقر قابلیتی است .به این صورت که آنها خود را بذاور داشذته ،توانذاییهذای خذود را بشناسذند و
بتوانند به عنوان فردی مستقل فعالیت کنند.
کلید واژگان :توانمندسازی ،کاهش فقر ،زنان سرپرست خانوار

بررسیخشونتعلیهزناندرفضایمجازیوراهکارهایکاهش 
آسیبهایناشیازحضورزناندراینفضاها 
سعیدآقاخانینوید،7زهراامیری

2

مقدمه

تکنولوژيهاي نوین ارتباطي و اطالعاتي ،با فراهمآوردن امکان پیدایي شبکههاي مجذازی،
َ
افراد و جوامع را در قالبهاي تازه ،هویت نو بخشید و نهتنها قواعد و قوانین حذاکم بذر ارتبذاط و
تعامل میان انسانها ،بلکه نگرش آنها نسبت به خود ،دیگران و جهان را تغییر داده است .یکی از
پیامدها و به عبارتی تغییرات ناشی از این امر ،خشونت علیه زنان است کذه میتوانذد دسذتخوش
عضویت افراد در شبکههای اجتماعی مجازی قرار گیرد.
روش 

مقالة حاضر با هدف بررسی خشونت علیه زنان در فضذای مجذازی و راهکارهذای کذاهش
آسیبهای ناشی از حضور زنان در این فضاها با استفاده از کاوش در مطالعذات گیشذته انجذام
گرفته است .و از نوع مطالعات کتابخانهای میباشد.
یافتهها 

یکی از عواملی که می توانذد متذأثر از عضذویت در شذبکه هذاي اجتمذاعي مجذازي باشذد
خشونت علیه زنان است .برخي ازخشونت ها به دلیل ویرگذي هذاي فذردي وشخصذیتي عامذل
.1دانشجویکارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشگاهخوارزمی Saeid.aghakhani.navid@gmail.com
 .2دانشجویکارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشگاهخوارزمی
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خشونت روي میدهند و دسته اي دیگر از عوامل ماهیتي اجتمذاعي و فرهنگذي دارنذد ،زمینذهي
اقتصادي و حقوقي هر جامعه در بروز خشونت موثراست.
نتیجهگیری 


با توجه به نتایج این مطالعه از مهمترین راهکارهای مبارزه با خشونت علیذه زنذان در فضذای
مجازی ،افزایش اگاهی آنان در مورد ساز و کارهای این شبکهها ،جلوگیری ازحضذور بذیهذدف
در چنین فضاهایی و حفظ حریم شخ در این شبکهها میباشد .همچنین حضور خذانواده در
کنار دختران جوان میتواند به کاهش خشونت علیه آنان کمک چشمگیری داشته باشد.
کلیدواژگان :خشونت علیهزنان ،رسانهها ،شبکههایاجتماعی مجازي ،پرخاشگری ،طالقعاطفی

بررسیهمبستگیتعیینکنندههایاجتماعیساختاریسالمتباکیفیتزندگی 
(موردمطالعه:زناندارایتجربههمسرآزاریمراجعهکنندهبهاورژانساجتماعی 
شهرتهراندرسال )1921

محبوبهاحمدی،7هانیهناظم،2مهرزادکیانی،9رضاشکرریز 1


مقدمه 

مفهوم کیفیت زنذدگی فذردی -اجتمذاعی ،مفهذوم حساسذی اسذت و مذی توانذد احسذاس
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:
عوامذذل اجتمذذاعی-سیاسذذی ،سذذاختاری و اجتمذذاعی واسذ  .عوامذذل سذذاختاری و اقتص ذادی –
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.
 .1دکتری دانشگاه بهشتی تهران mah1372@yahoo.com
 .2دکتري پزشکي دانشگاه شهید بهشتي
 .3دکتری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
 .4دکتری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
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روش 

مطالعذه ازنوع توصیفی-مقطعذی بذا 172زن دارای تجربذه همسذرآزاری مراجعذه کننذده بذه
اورژانذذا اجتمذذاعی شذذهرتهران مذذی باشذذدکه بذذه روش دردسترس(مسذذتمر) انتخذذاب شذذدند.
ابزارمطالعه شامل پرسشنامه های دموگرافیک و وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،خشونت خذانگی
و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی خالصه شده ،می باشذد .اطالعذات بذه دسذت آمذده
ازنمونه ها توس نرم افزار spssنسخه22مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتذه وازآمارتوصذیفی،
تی مستقل ،کای اسکوئراستفاده گردیده است.
یافتهها 


بین تحصیالت ،درآمد ،شغل و کیفیت زندگی زنان دارای تجربۀ همسذرآزاری رابطذۀ آمذاری
معناداری مشاهده گردید( ،)p>7/75در حالیکه نتایج،رابطۀ معنادار بین کیفیت زندگی و طبقذۀ
اقتصادی -اجتماعی( ،)p=7/417کیفیت زندگی و قومیت( )p<7/75نشان ندادند.
نتیجهگیری 


خشونت خانگی در تمام جوامع و بدون توجه به سذطح سذواد ،وضذعیت اقتصذادی-اجتمذاعی،
درآمد ،شغل و اقوام مختلف (اجزاء تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت) ،رخ میدهد و در
نهایت بر سالمت روانی ،جسمی ،اجتماعی(ابعاد حیطۀ کیفیت زندگی) ،می تواند اثر منفذی گذیارد.
برخی از تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت از جمله وضعیت اجتمذاعی -اقتصذادی هذم
نمی تواند اثر خشونت را کم رنگ تر و کیفیت زندگی زنان دارای همسرآزاری را افزایش دهد.
کلیدواژگان :کیفیت زندگی ،تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت ،خشونت خانگی

بررسیعواملاجتماعیـاقتصادیمرتبطباتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار
فریدونکریمی

7

مقدمه 

توانمندسازی زنان نقش مهمی در توسعه جوامع ایفا می کند .هدف توانمند سازی کمک بذه
افراد ضعیف است تا تالش نمایند بر ضعف هایشان غلبه ،جنبه های مثبذت زندگیشذان را بهبذود
بخشیده ،مهارتها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقالنه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل
 .1دانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی e.soorena@yahoo.com
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پیاده نمایند .خانوارهاي زن سرپرست نه تنها در همه کشورهاي جهان گسترش یافتذه انذد ،بلکذه
به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست کذه اغلذب هذم در جمعیذت کذم درآمذد قذرار
ميگیرند ،افزوده مي شود .این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیبزایي همچون ضعف دسترسي
به فرصتهاي شغلي ،بيسوادي ،نداشتن درآمد مسذتمر و مشذکالت روحذي و روانذي مواجذه
هستند که در صورت فقدان حمایتهاي همه جانبه ،هزینههاي آسیبزایي را به جامعذه تحمیذل
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
محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی ،بهداشتی ،آموزشذی
و به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است.
روش 

تحقیق حاضر برای بررسی عوامل موثر بر میزان توانمنذدی زنذان سرپرسذت خذانوار تحذت
پوشش کمیته امداد شهر تبریز در سال  1311انجام گرفته است .روش تحقیق پیمایشذی و ابذزار
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
شده پایان سال 11317 ،11نفر می باشد که از این تعداد  341نفر بر اساس فرمول کوکران و به
شیوه طبقه ای تصادفی انتخذاب شذده انذد .روش آمذاری مذورد اسذتفاده شذامل آزمذون تحلیذل
واریانا یک طرفه ،ضریب همبستگی پیرسون ،r ،مقایسه میانگین ها و رگرسذیون چنذد متغیذره
بوده است .در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهذد کذه میذزان توانمنذدی اقتصذادی زنذان
سرپرسذذت خذذانوار در حذذد ضذذعیف مذذی باشذذد و می ذزان توانمنذذدی روانذذی در حذذد متوس ذ
است.
یافتههاونتیجهگیری 


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
توانمندی زنان سرپرست خانوار معنی دار بوده و متغیرهای یاد شذده توانسذته انذد  30درصذد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.
کلیددد واژگددان :توانمندسذذازی ،زنذذان سرپرسذذت خذذانوار ،حمایذذت اجتمذذاعی ،سذذالمت زنذذان،
محرومیت
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تحلیلفرایندطرداجتماعیزنانکارتنخوابدرشهرتهران 
ّ
مرتضیدی اری 2
غالمرضاغفاری7


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
نیز افزایش یافته است.امروزه یکی از آسیب های اجتماعی شذهر تهذران  ،پدیذده کذارتن خذوابی
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.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافته های پروهش نشان می دهد که در زنان کارتن خواب  ،خانواده و همسر نقشی اساسذی
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
کارتن خوابی است.یافته ها همچنین نشان می دهد که در زمان مراجعه فرد به خانواده  ،تصذمیم
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.
کلید واژگان :زنان کارتن خواب  ،طرد ،اعتیاد
 .1دکتر جامعه شنانا ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران mortezadayyaree@yahoo.com
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مطالعهوبررسیفشارنقشدرمیانزنانسرپرستخانواربهعنوانیکگروه
آسیبپذیردرجامعه

آتناغالمنیارمی

7


مقدمه 

پدیده ای به نام "زن سرپرست خانوار" یک واقعیت اجتمذاعی اسذت کذه امذروزه در سراسذر
جهان وجود داشته و به دالیل گوناگون پدید می آید .گروه اجتمذاعی زنذان سرپرسذت خذانوار از
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
جوامع ،به طور معمول مردان سرپرست خانواده بوده و ایفای نقش اقتصادی و حمذایتی خذانواده
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
فرزندان و پرورش و تربیت آنان و مدیریت خانه ،ایفای نقش اقتصادی و تذأمین معذاش خذانواده
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
«فشار نقش» گفته می شود.
روش 

در این پروهش ،برای مطالعه و بررسی این فشار نقش در میان یک نمونه آمذاری  30نفذره از
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش  1موسسه خیریذه غیردولتذی کذه بذا نمونذهگیذری تصذادفی
انتخاب شده بودند به روش کیفی مصاحبه عمقی انجام شده و داده ها ،با روش تحلیذل گفتمذان
تجزیه و تحلیل شده است.
یافتهها 


یافته های پروهش حاضر نیز نشان می دهد فشار نقش در میان زنان سرپرست خانوار بسذیار
اوان این فشار نقش آنان را به شدت آسیبپییر کذرده اسذت .وضذعیت
باالست و چالش های فر ِ
 .1دکتر جامعهشناس ،پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
atena1359@yahoo.com
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مالی نامناسب ،خود موجد محرومیذت هذا و کاسذتی هذای دیگذری در زمینذه هذای فرهنگذی،
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
مخذاطره مذی انذدازد .اداره زنذدگی و تربیذت فرزنذدان بذه تنهذایی و بذدون حضذور پذدر ،نقذش
پرمسئولیتی است که گاهی با رنج فراوان توأم است.
نتیجهگیری 


به دلیل موقعیت ویره این زنان سرپرست خانوار ،مطالعه و بررسی همذه ابعذاد زنذدگی آنذان
برای یافتن راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت زندگی شان و کمک به پروژه توانمند سذازی آنذان
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
زنان سرپرست خانواده توسذ موسسذات حمذایتی ،توانبخشذی ،نهادهذای خیریذه و همچنذین
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،
حمایت از کودکان آنها و حمایت از سالمت بدنه جامعه خواهد بود.
کلید واژگان :زن سرپرست خانوار ،فشار نقش ،تضاد نقش ،آسیب اجتماعی.

زنانومهاجرتهایغیرمتعارف،مطالعهموردی:چالشهایزنانمهاجرافغان

ساکندرایراندرمسیرمهاجرت
سعیدهسعیدی

7

مقدمه 
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش های جامعه جهانی تاثیرات متعددی بر مهاجران
و کشورهای درگیر میگیارد .اگرچه مهاجرت در جامعه افغان همواره مفهومی مردانه بوده اما در
 .1دکترای انسان شناسی و مطالعات فرهنگی ،دانشگاه برمن آلمان

saidi.university@gmail.com
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ً ً
سالهای اخیر زنان و دختران که قبال صرفا به صذورت تبعذی و وابسذته تحذرک مکذانی را تجربذه
میکردند امروزه به عنوان عامذل 1مهذاجرت نقذش مهمذی در جابجذایی هذای بذین مذرزی ایفذا
مینمایند .این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه به دنبال شناخت الگوهذای رفتذار مهذاجرتی اتبذاع
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 

ایذذن پذذروهش کیفذذی بذذر مبنذذای روش اتنوگرافیذذک بوده و مطالعه مﻴداني داده هذذا بذذر مبنذذای
مصاحبه نیمه ساختاریافته با  30زن مهاجر افغان ( 11نفر در تهران و  1نفر در ترکیذه) ،مشذاهده
مشارکتی و بررسی های اسنادی می باشد .در انتخاب مصاحبه شذوندگان از روش نمونذهگیذری
هدفمند و گلوله برفی به منظور دسترسی به افرادی که حداقل یکی از اعضای مونث درجذه یذک
خانواده آنها تجربذه مهذاجرت غیرمتعذارف را داشذته انذد اسذتفاده شذده اسذت .روش تحلیذل
موضوعی برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
نتیجهگیری 

یافتهها و


طی چهار دهه گیشته رفتار مهاجرتی اتباع افغان ساکن در ایران به عنوان یکی از مهذمتذرین
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
مهاجر افغان به مهذاجرت مجذدد بذه اروپذا در دو سذطح خذرد (دالیلذی چذون احسذاس طذرد
اجتماعی ،عدم دسترسی مناسب بذه آمذوزش و اشذتغال ،مشذخ نبذودن وضذعیت تابعیذت و
اقامت و سنتهای حاکم بر نهاد خانواده) و همچنین سطح کالن (تاثیر شبکههای خویشاوندی
در دیاسفورا و تبلیغات انتزاعی شبکه های قاچاق) مورد تحلیذل قذرار خواهذد گرفذت .همچنذین
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
سکونتگاهها و مسئله مادران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان :قاچاق انسان ،کشور ترانزیت ،زنان ،مهاجران افغان ،عاملیذت ،نهذاد خذانواده،
مهاجرت های غیر متعارف

1. Agent
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بررسیمدلتجربیعواملمؤثربرخشونتخانگیباتأکیدبرهمسرآزاریدر
شهرکردسال1921-1921
شهراممقدسقهفرخی، 7عزیزاللهآقابابایی، 9سیدعلیهاشمیانفر، 9نسریندرویشی

1




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
از :آموزه های برابری جنسیتی ناشی از مدرنیتذه ،اجتمذاع پذییری جنسذیتی ،خشذونت و اعمذال
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.
روش 

روش تحقیق توصیفي ،مقطعي و از نوع پیمایشي است .جامعه آماري شامل کلیذه زنذان و
مردان متاهل دارای همسر در شهرکرد در سال  1311بوده و نمونه آماری مشذتمل بذر  414نفذر
پاسخگویانی بوده است که به صورت تصادفی بر اساس توزیع مکانی انتخاب شده انذد .متغیذر
اصلي مورد بررسي «خشونت با تاکید بر همسر آزاری»حالت وابسته داشته و متغیرهاي دیگذر از
نوع مستقل بوده اند .پرسشنامه محقق ساخته است و از گو یه هاي معتبری که در تحقیقات دیگر
نیز استفاده شده ،بهره گرفته است .تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازه هذا از  0/4بیشذتر بذوده و
این مطلب ،مؤید این می باشدکه روایی همگرای پرسشنامه در حد قابل قبول اسذت .در کذاربرد
مدل  ، PLSهر یك از نشانگرهاي متغیرهای پنهان از پایذایي کذافي برخذوردار بذوده و بذاالتر از
 0/1بوده اند .ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای این مطالعه نیذز از  %77تذا  %13بذوده بیذانگر
میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسذب ابعذاد مربذوط بذه خذود هسذتند .داده هذا در دو سذطح
توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری  spss , amosمورد تحلیل قرار گرفت.
 . 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 .1دکتر جامعه شناس
 .3دکتر جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان
 .4دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

moghadasshahram@gmil.com
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هاونتیجهگیری 


یافته

یافته ها حاکی از آن است که شاخ های برازش مدل عاملی تاییدی ،نشان می دهند که مذدل
دارای برازش مطلوب بوده و این امر موجب قابل اتکاء شدن نتایج حاصذله از مذدل اسذت .تحلیذل
رگرسیون بیانگر آن است که متغیرها تأثیر معنيدار مثبت بر روي خشونت و همسر آزاری داشتهانذد
ً
که امري کامال منطقي بوده و با نظریات موجود در ادبیات موضوع نیز همخواني دارد.
کلید واژگان :خشونت خانگی ،همسرآزاری ،فمینیسم ،پیشگیری ،شهرکرد

عهیپدیدهیاعتیادزناندراستانالبرزباتأکیدبرعلتهاوپیامدها 
مطال 
سمیهسلیمانی 7

مقدمه 

اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه یک مسالذذذذذه اجتماعی ،پدیدهاي است که باعذذذذذث
دگرگونیهای ساختاری در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگذی یذک اجتمذاع مذیشذود.
اعتیاد از مهمترین مسائل اجتماعی جهان معاصر است که در سالهای اخیر به یکی از جدیتذرین
معضالت بشری و یکی از پیچیدهترین پدیدههای انسانی تبذدیل شذده کذه دامنگیر اکثر کشورهاي
جهان اعذم از توسذعهیافته و توسعهنیافته شده است .این پدیده عالوه بذر رشذد روز افذزونش ،همذه
اقشار وگروههای جامعه از جمله زنان را نیز درگیرکرده است .در این مقاله سعی شده است از منظذر
عامهي مردم ،شرای  ،تعامالت و پیامدهای اعتیاد زنان در «استان البرز» فهمیده شود.
روش 

روش مورد استفاده کیفی است و در فرایند پروهش از نظریة زمینذهای اسذتفاده شذده اسذت.
دادهها با استفاده از تکنیک مصاحبة عمیقگردآوری شدهاند .بر اساس روش نمونهگیری نظذری و
با معیار اشباع نظری 11 ،نفر از مردم استان در مطالعه شرکت کردند.
یافتهها 

یافتههای حاصل از مقولهبندی به روش نظریه زمینهای شامل  13مقولة عمده بذه شذرح زیذر
است :خانواده مصرفکننذده ،تربیذت نادرسذت خذانواده ،یذادگیری اجتمذاعی ،رشذد نایذافتگی
 . 1کارشناسارشد پروهشگری علوماجتماعی دانشگاه خوارزمی .تهرانSoleymani89@yahoo.com .
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شخصیت فردی ،بیکاری و فشاراقتصادی ،رفاه مالی ،مصرف تفریحی ،تضاد و تذنش فرهنگذی،
تضاد خانوادگی ،شرای اجتماعی و اقتصادی استان ،عدم پییرش اعتیاد زنذان ،طذرد زن معتذاد،
شیوع اعتیاد زنان.
نتیجهگیری 


مقولة هسذته نیذز ایذن اسذت« :اعتیذاد زنذان برآمذده از بذی نظمذی سذاختاری ذذذ نهذادی و
نابسامانیهای اجتماعی ذ اقتصادی و فرهنگی و طرد زن معتاد» .این مقوله سایر مقولههذا را نیذز
ّ
در بر میگیرد .نظریه زمینهای تحقیق ،در قالب مدل پارادایمی شامل شذش بعذد شذرای علذی،
شرای زمینهای ،شرای مداخلهگر ،تعامل و پیامدها بیان شده است.
کلیدواژگان :اعتیاد زنان ،استان البرز ،روش کیفی ،نظریهي زمینهای

یمزاحمتهایخیابانیزنانودخترانجواندرفضاهای


مطالعهکیفیتجربه
عمومیشهر
محمداسماعیلریاحی ،7نادررازقی،2طاهرهرحمانینژاد 9

مقدمه 

یکی از شایع ترین اشکال خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی ،مزاحمت هذای خیابذانی
است .پروهشهای داخلی و خارجی حاکی از شیوع و گستردگی این پدیده بوده و بر این اسذاس
می توان گفت که بخش اعظمی از زنان و دختران ،مزاحمت خیابانی از سوی مردان را به اشذکال
و میزانهای متفاوتی در زندگی روزمره تجربه کرده اند .از این رو ،مطالعه حاضر به دنبال ترسذیم
خصذوص علذل،
بازنماییهای ذهنی و تجارب زیسته ی زنان مذورد مزاحمذت قذرار گرفتذه ،در
ِ
زمینذذههذذا ،و پیامذذدهای بذذروز مزاحمذذت از سذذوی مذذردان و نیذذز راهکارهذذای برخذذورد بذذا آن
میباشد.

 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول) meriahi2005@gmail.com
 . 2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد پروهش اجتماعی دانشگاه مازندران
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روش 

بذذه منظذذور دسذذت یذذابی بذذه اهذذداف تحقیذذق ،از روش تحقیذذق کیفذذی ،نظریذذه زمینذذهای
(گراندد تئوری) استفاده شده است .با به کارگیری نمونه گیری نظری و هدفمند ،داده ها از طریذق
مصذذاحبه عمیذذق بذذا  15نفذذر از زنذذان  27تذذا  21سذذاله کذذه دارای تحصذذیالت کارشناسذذی و
کارشناسذذی ارشذذد بذذوده و در اسذذتان مازنذذدران بذذه تحصذذیل پرداختذذه بودنذذد ،گذذردآوری شذذده
است.
یافتهها 


بر اساس یافته های پروهش حاضر ،مهمترین انواع مزاحمت های تجربه شده توسذ زنذان،
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؛
مردانه بودن فضذای عمذومی ،غلبذه ارزشهذای مردسذاالری ،یذادگیری اجتمذاعی ،کذمکذاری
زنذان
خانوادهها ،مشکالت اقتصادی و بیکاری مردان .عالوه بر این ،بر اساس تجارب زیسذته ی ِ
مورد مزاحمت قرار گرفته در این پروهش ،در صورت فراهم بودن زمینه هایی همچذون؛ ناآشذنا و
غریبه بودن افراد با هم ،وضعیت ظاهری و پوشش زنان ،رفتار زنان ،موقعیت زمانی ،و فضذاهای
شهری ،تجربه ی مزاحمت خیابانی افزایش می یابد .در نهایت ،بر اساس تجارب زیسته ی زنان
مورد بررسی ،مشخ شد که وقوع این گونه مزاحمت ها میتواند پیامدهای منفذی و نامناسذبی
همچون؛ احساس ناامنی اجتمذاعی ،انذزوای اجتمذاعی ،مشذکالت روحذی و روانذی ،و تغییذر
احساسات زنانه را برای آنان به همراه داشته باشد.
نتیجهگیری 


زنان قربانی مزاحمت های خیابذانی ،مهذم تذرین راهکارهذا بذرای
مبتنی بر تجارب زیسته ی ِ
پیشگیری و یا درمان این معضل می تواند شامل؛ برخوردهای قانونی ،تقویت کارکردهای تربیتی
و آموزشذذی خذذانواده هذذا ،آمذذوزش صذذحیح افذذراد ،و نیذذز کذذاهش مشذذکالت اقتصذذادی جامعذذه
باشد.
کلید واژگدان :تجربذه ی مزاحمذت خیابذانی ،زنذان و دختذران جذوان ،فضذاهای عمذومی شذهر،
مطالعهی کیفی
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اچآیوی/ایدزوبنبستفرودستی(موردمطالعه؛زنانمبتالدراستانتهران)
مرضیهمحمدی،1علیاحمدرفیعیراد

2

مقدمه 

اچآیوی/ایدز یک بیماری مزمن پیچیده با ابعاد جسمانی،روانی و اجتماعی است که رونذد
عادی زندگی را دچار گسست میکند و از آنجایی که با «انگ اجتماعی» همراه است پیامذدهای
بسیاری برای رواب اجتماعی فرد مبتال به همراه دارد.این مسذاله بذرای گروههذای فرودسذت بذه
دلیل شرای تاثیرپییری آنها شدیدتر است .مقاله حاضر به بررسی وضعیت زنان مبتال بذه اچآی-
وی/ایدز در استان تهران پرداخته است.
روش 

روش تحقیق مورد استفاده به صورت کیفی و جامعه پروهشی ،زنان مبتال بذه اچآیوی/ایذدز
در استان تهران بوده است .از میان جامعه میکور سه باشگاه افذراد مثبذت و از میذان باشذگاههذا،
14نفربه صورت در دسترس با حداکثر تنوع  ،رضایت آگاهانه و اصول اخالقی رازداری انتخذاب
و به سواالت پاسخ دادهاند .زمان گردآوری اطالعات زمستان  ،1335ابذزار گذردآوری از طریذق
مصاحبه نیمه ساختیافته و شیوه تحلیل اطالعات به صورت «تحلیل مضمونی» بوده است.
یافتهها 

بر اساس یافتههای تحقیق تمامی زنان مبتال به اچآیوی/ایدز با طیفی از مشکالت مشذتمل بذر
مشکالت جسمی  ،روحی -روانی و اجتماعی دست به گریبان هسذتند در ایذن میذان مشذکالت و
محدودیتهای اجتماعی درد بیماری را مضاعف نموده و امکان کنار آمدن با بیماری را پایین مذی-
آورند .یافتههای تحقیق نشان میدهد غالب زنان مبتال با توجه به جنسیت ،برخورداری از امکانذات
مادی و وضعیت شبکه اجتماعی در موقعیت فرودستی قرار داشتهاند که بیماری و عدم حمایتهای
اجتماعی موقعیت فرودستی آنان را تشدید نموده و به اصطالح در یک بنبست گرفتار نموده است.
نتیجهگیری 


با توجه به نتایج به دست آمده ،گروههای هذدف نیازمنذد پیشذگیری در سذطوح (جامعذهای/
فردی) و مراحل( اولیه ،ثانویذه) متفذاوت مذیباشذند .ضذمن اینکذه بذرای افذراد مبذتال ،تقویذت
حمایتهای اجتماعی بویره اشتغالزایی و تقویت باشگاههای مثبت باید در اولویت قرار گیرد.
 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی lelamohamadi@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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کلید واژگان :اچآیوی/ایدز ،انگ اجتماعی ،فرودستی،جنسیت ،زنان.

شناختیچالشهاینخبگیسیاسیزنان 


تحلیلجامعه
زنانوامرسیاسی؛
نسرینمحمدی 7

مقدمه 

امروزه جنسیت بهطور عام و مسالهی عذدالت جنسذیتی بذه طذور خذاص بذه عنذوان امذوری
سیاسی به شمار میروند ،از این رو یکی از عوامل مهم در تعیین میزان سالمت و پویایی جوامذع
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
مسائلی است که میتوان در حوزه ی آسیب های اجتماعی ،واکذاوی و مذورد تحلیذل قذرار گیذرد.
بدین معنی چنانچه تبعیه جنسی ،قومی و  ...منجر به شذکاف¬هذایی فعذال میذان گذروههذای
مختلف جامعه باشد ،بر مسیر توسعه و سالمت آن جامعه تاثیر بیمارگونذه دارد چنذین جامعذه از
نظر ساختاری عمیقا بیمار بوده ودارای میزان پایینی از امید اجتماعی است .ایذن مطالعذه در پذی
بررسی مساله ی تبعیه جنسیتی در زمینه ی مشخ نخبگی سیاسی با بررسذی چذالشهذای
تحقق آن در ایران بوده است.
روش 

روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی می باشد که داده¬های آن با استفاده از منذابع کتابخانذه ای
فراهم شده است .در این باره سعی بر آن شد تا با نگاهی جدید ،به بررسی موانع نخبگی سیاسی
زنان پرداخته شود .بدین سبب از دیدگاه موفه 2درباره¬ی امر سیاسی استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

در نتیجه ی تحلیل¬های صورت گرفته بر اساس توصذیف جایگذاه سیاسذی زنذان در ادوار
تاریخی و نیز تلقی موفه از امر سیاسی ،مهمترین چالش موجود ،سیاسذی شذدن امذر اجتمذاعی
دانسته شد که در کنار عواملی همچون فرهنگ سیاسی مردساالرانه ،نظام سیاسی شبه اقتدارگرا و
 .1کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز nava15.mohammadi@gmail.com
2.Moffe
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شبه پدرساالر همچنین جامعه پییری سیاسی بر امکان نخبگذی سیاسذی زنذان تذاثیر نذامطلوبی
داشته است.
کلیدواژگان :امر سیاسی ،نخبگی سیاسی ،امر اجتماعی ،فرهنگ سیاسی ،جامعهپییری سیاسی

تحلیلپیامدهایانگزنیبرایزنانمطلقه(موردمطالعه:شهرستانمهاباد)
ثریااسمعیلیآذر،7محمدمبارکی،2اوینفرخزاد

9

مقدمه 

یکی از پیامدهای اصلی طالق برای زنان ،انگ زنی است کذه بذه عنذوان مهذم تذرین آسذیب
جدی برای زن مطلقه مطرح می باشد .در واقع ،بیشترزنان بعد از طالق ،طرد شذدگی اجتمذاعی
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
زیادی را برای آنان به بار می آورد.
روش 

با توجه به اهمیت این مساله ،پروهش حاضر در صدد این است که به دو پرسش اساسی پاسخ
دهد.1 :پرسش از وجود انگزنی برای زنان مطلقه بعد از طالق .1 .پرسش از پیامدهای انگ زنی بر
زندگی آنها .برای پاسخگویی به این پرسش از روش کیفی(پدیدارشناسی) استفاده شده است .دادهها
به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختیافته و با شیوه نمونهگیری هدفمنذد از زنذان مطلقذه جمذع آوری
گردیده و تجربه زیسته آنان مورد بررسی قرار گرفته است .حجم نمونه شذامل  11زن مطلقذه از بذین
ً
ً
زنانی که رسما و قانونا طالق گرفته اند و حداقل  6ماه از زمان طالقشان سفری شده ،می باشد.
یافتهها 


پا از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه هذا 3 ،مضذمون اصذلی اسذتخراج گردیذده اسذت کذه
عبارتند از .1 :پیامدهای اجتماعی با زیر مضمون های هرزه انگاری ،دیدگاه ابزاری ،طردشدگی،
 .1کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان shabnam.esmailiazar@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه یزد
 . 3کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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 .1پیامذدهای فذردی بذا زیذر مضذمونهای منذزوی شذدن ،احسذاس عذدم امنیذت ،افسذردگی.
 .3پیامدهای اقتصادی با زیرمضمونهای اشتغال ،حمایت خانواده مرجع .یافته های به دسذت
آمده حاکی از آن است که اکثر زنان مطلقه دغدغه مالی دارند و دارای شغل مذی باشذند و یذا بذه
دنبال شغل می گردند .اما به دلیل وجود انگزنی و تجربه مورد طمع واقع شدن از جانب مردان،
بیشتر به دنبال شغل های خدماتی از قبیل؛ آرایشگری ،خیاطی و قالی بافی مذی باشذند تذا از در
معرض مردان بودن در امان باشند.
نتیجهگیری 


همچنین ،نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر زنان به رواب آزاد اعتقاد دارند ولی نمی توانند
از چهارچوب فرهنگ و سنتهای حاکم بذر جامعذه پذا فراتذر بگیارنذد و علیذرغم رعایذت ایذن
چهارچوب ،مورد اتهام قرارمی گیرند .بنابراین ،بیشتر زنان بذرای رهذایی از فشذارهای اجتمذاعی
تمایل به ازدواج مجدد یا بازگشت به زندگی قبلی دارند.
کلید واژگان :زنان مطلقه ،انگ زنی ،طرد شدگی اجتماعی ،فشار اجتماعی ،پدیدارشناسی.

ارزیابیتقنینیو اجراییسیاستهایحمایتیدربازدارندگیازفزایندهشدن
فقرزنانهدرایران 
زینبعصمتی،7محمدمهدیحسینمردی 2

مقدمه 

رشد قابل توجه جمعیذت زنذان مسذتمند در سذازه هذای پیچیذده جوامذع امذروزی یکذی از
نمودهای تحوالت جمعیت شناسی در ایران است .ابر چالشی جدی که بخش امنیت اجتمذاعی
را با معضالتی مواجه نموده تا آنجا که نمیتوان نسبت به چنین گسلههای اجتمذاعی ،فرهنگذی و
اقتصادی وآنومی شدن نظام اخالق عمومی اغماض روا داشت .فقر زنانه به معنای افذزایش زنذان
در ترکیب جمعیت فقیر یکی از مسائل پذیش روی زنذان در کشذورهای در حذال توسذعه و حتذی
توسعه یافته می باشدکه در سال های اخیر رشذد بسذیاری نیذز یافتذه اسذت .در ایذن زمینذه نقذش
 . 1دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج – نویسنده مسئول esmati_tehranbar@yahoo.com ،
 .2دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ،مربی دانشگاه پیام نور
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حکومت ها با سیاست هایی تقنینی و اجرایی که در پیش می گیرند در تعیین جایگاه زنذان اثذرات
مستقیم دارند .از این رو هدف اصلی پروهش بازنمایی از عملکرد ساختارهای تقنینذی و اجرایذی
در تحقق عدالت معیشتی و تاثیر آن بر رفاه مثبت زنان همراه با طراحی تمهیداتی قانونی و نهذادی
در تمشیت بحرانهای اجتماعی می باشدکه در پروهش حاضر با چشمانداز کلذی بذه مقذررات و
نحوه اجرای پیشگیرانه آن طی چهار دهه تجربه حکمرانی نظام جمهوری اسالمی ایران با واکاوی
سیاستهای اعالمی و اجرایی بازدارنده مورد بررسی قرار میگیرد.
روش 

در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی با ارائه تصویری از پدیده فقر زنانه در ایران و اشاره بذه
اقدامات تقنینی و اجرایی دولت در پیشگیری و درمان ایذن مسذئله ،بذه بررسذی و ارزیذابی وضذع
موجود پرداخته می شود.
یافتههاونتیجهگیری 


نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه فقر زنانه در جامعه ایذران در حذال افذزایش اسذت و
مطالعه وضعیت فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشور نشان میدهد که اگر چه زنان به مقتضذای
قانون باید از رفاه اقتصادی از سوی پدران و همسران خود برخوردار باشند امذا در بسذیار مذوارد،
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
آورند و گاه به دلیل اینکه از نظذر قذانونی مکلذف بذرای کسذب درآمذد بذرای خذانواده نیسذتند از
فرصتها و امکانات موجود باز می مانند .شناخت واقع بینانه از راهکارهای پیشذگیرانه در برابذر
پدیده نوظهور آسیبهای معیشتی زنان می طلبد تا با رویکردی اجتمذاعی و تحلیذل حقذوقی از
زاویه مطالبه گری زنان نسذبت بذه تذدابیر دسذتگاههای تقنینذی و نهادهذای اجرایذی در راسذتای
عملیاتی ساختن سیاستهای حمایتی توامان با پاسداشت عزت وکرامت انسانی آنها پرداخذت.
حکومتها با سیاست هایی که در پیش می گیرند در تعیین حقوق زنان نقذش مهمذی دارنذد بذه
عنوان مثال در دولتی که حق اشذتغال زنذان بذه رسذمیت شذناخته نشذود و یذا در آن مذانع ایجذاد
شود،نتیجه آن فقر و بیکاری زنان خواهد بود .چنانچه جامعه و حکومت نقش حمذایتی در قبذال
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.
سیاست کنشگری زنان از آنجا که در فرایند برنامه ریزی یذک اولویذت انکارناپذییر محسذوب و
مشارکت آنها در عرصه های گوناگون اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از پیش شرطهای مهم توسعه
انسانی پایدار می باشد بی التفاتی درتالش برای روند تقویت حقوق رفاهی آنها به عنوان نیمذی
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ازجمعیت انسانی موثر اما آسیب پییر جامعه ،فرآیند حق برتوسعه را نه تنهذا در قلمذرو داخلذی
صیانت نکرده بلکه در گستره نظام بینالملل نیز با مشکلی جدی مواجه می نماید.
زنان،فقر،سیاستهایحمایتی،حقوقرفاهی

کلید واژگان:

تحلیلیجامعهشناختیازاولینزنقاتلسریالیدرایران
علیرضا کولیوند

1

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
از این تحلیل هاست .هدف از انجام این تحقیق ،ارائه تحلیلی جامعه شناختی از اولین زن قاتذل
سریالی در ایران بوده ،که با تاکید بذر سذه مولفذه شذرای خذانوادگی ،شذرای محیطذی و پایگذاه
اجتماعی – اقتصادی قاتل انجام شده است.
روش 

تحقیق حاضر با توجه به موضوع ،از روش کیفی و تاکید بر مطالعه موردی (مورد پروهشذی)
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.
یافتهها 


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
خانواده وجود داشته ،برخی اعضای خانواده و بستگان سابقه خشونت و اعتیاد داشته اند ،سذطح
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
 .1دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی .ایمیل colivanda@yahoo.com :
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افراد ناباب ،به میزان زیادی جرم خیز بوده است .قاتل فاقد برخی مهارت های فردی – اجتمذاعی
مهم بوده است .برای مثذال مهذارت حذل مشذکالت ارتبذاطی – اجتمذاعی .قاتذل از مشذکالت
اقتصادی و معیشتی حادی مانند درآمد بسیار پائین ،بیکاری فصذلی ،و بذدهکاری (کذه خذود از
عوامل تشدید کننده برای انجام قتل هایشان شده بود) شدیدا رنج می برد.
نتیجهگیری 



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
اثرگیار بر بروز قتل های سریالی (ماننذد خذانواده از هذم گسذیخته ،محذی زنذدگی نامناسذب و
وضعیت نابسامان اجتماعی) در زندگی وی حضوری جدی داشته است.
کلید واژگان :زنان قاتل ،قتل های سریالی ،تحلیل جامعهشناسانه ،پایگاه اجتماعی ،محی خانوادگی

بررسیتطبیقیدیدگاههایدانشجویاننسبتبهپدیدهروسپیگری 

(موردمطالعهدانشجویاندانشگاهشهیدبهشتیوامیرکبیرتهرانودانشگاه سراسری و
شهید صدوقی یزد) 
کوروشغالمیکوتنایی 7وصدیقهشفیعی 2


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
امکان کنترل آن وجود ندارد .در این میان نیز با مسئله گیار از جامعه سنتی به مذدرن نیذز مواجذه
هستیم .مسئلهای که تمام ابعاد زندگی افراد جامعه را تحتتأثیر خود قرار داده است .نسل جذوان
ما بیشتر این گذیار بذرایش ملمذوس اسذت .ایذن نسذل مذواردی را تجربذه میکنذد کذه شذاید از
دیدگاهشان مورد بد و قبیحی نباشد .در کل مسئله گیر از جامعه سنتی به جامعه مذدرن یکذی از
مباحث اصلی جامعهشناسی بوده است .نظر بعضی از اندیشمندان علوم اجتماعی درباره رابطذه
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه گلستانk.gholami@gu.ac.ir ،
 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی
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بین سنت و مدرنیته این است که در فرایند استقرار مدرنیتذه و گذیر از جامعذه سذنتی بذه مذدرن،
بسیاری از عناصر مهم ساختار سنتی جامعذه دگرگذون میشذوند (فرهمنذد و همکذاران:1313 ،
.)11
بدیهی اسذت کذه دگرگونیهذای اقتصذادی و صذنعتی ،دگرگونیهذای اجتمذاعی و فرهنگذی
گستردهای را موجب گردیده است و بافت اجتماعی را از حالت سنتی بذه شذکل مذدرن و حتذی
شبهمدرن (نیمه سنتی -نیمه مدرن) درآورده است .البته توجه داریم که مذدرن بذودن یذک تیذ
ایدهآل است .ما هیچ فرد 100درصد مدرن یا سنتی نداریم (بشیریه .)61 :1387 ،بنذابراین ایذن
تغییرات ،موجب تغییر روحیات و دگرگونی نگرش مردم نسبت به مسائل مختلف اجتماعی شده
است .چالشهای سنت و مدرن در ایران از زمانی شکل گرفت که اولین آثذار مدرنیتذه بذه ایذران
وارد شد.
حال با توجه به اهمیت پدیده روسفیگری و عوارض ناشی از آن و همچنذین مسذئله گذیار از
سنت به مدرنیته و با توجه به اینکه دانشجویان ،جمعیت قابل مالحظذهای را در کشذور بذه خذود
اختصاص دادهاند و هرم جمعیتی کشور ما را جوانان تشکیل میدهند و نیز مذا در حذال گذیر از
جامعه سنتی به مدرن هستیم ،این مطالعه به بررسی دیدگاههای دانشجویان با نوع تفکر سذنتی و
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
ميباشد و از لحاظ معیار زمان یك تحقیق مقطعي و کاربردي قرار دارد.
جامعه آماری این پروهش شامل دانشجویان دانشذگاههای امیرکبیذر و شذهید بهشذتی شذهر
تهران (نماد شهری مدرن) و دانشگاه سراسری و دانشگاه شهید صدوقی شهر یزد (نمذاد شذهری
سنتی 1و با حفظ سنن) میباشند که حجم نمونه بذا توجذه بذه فرمذول کذوکران تعذداد  711نفذر
میباشد .انتخاب اعضای نمونه نیز در دو مرحله انجام گرفته است؛  .1ابتدا با روش نمونذهگیری
طبقهبندی چند مرحلهای دانشگاههای شهید بهشتی و امیرکبیر از شهر تهران و دانشگاه سراسذری
و شهید صدوقی از یزد در مرحله اول ،و در مرحله دوم توس فرمول کوکران تعداد افراد نمونذه از
هر دانشکده انتخاب شدند .1 .سفا پاسخگویان با روش نمونهگیری تصادفی ساده (کذه همذه
 .1شهر یزد به عنوان شهری سنتی ب ر اساس مطالعات اولیه و کتاب مدرنیته و مدرنیسم حسینعلی نوذری انتخاب شده است ،که
در این رابطه پرسشنامهای مقدماتی آماده شده و پا از آن در  1شهر تهران و یزد مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن سنتیتر
بودن شهر یزد نسبت به تهران را تأیید کرد.
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دانشجویان شانا برابر جهت انتخاب شدن داشته باشند) ،از بذین دانشذجویان ایذن دانشذگاهها
انتخاب شدهاند .در این پذروهش بذرای جمذعآوری اطالعذات و دادههذا از دو شذیوه پرسشذنامه
محققساخت و مراجعه به کتابخانه ،پایاننامهها ،طرحها و سذایتهای علمذی کشذور اسذتفاده
شده است و بعد از گردآوری اطالعات توس پرسشنامهها ،دادههای به دست آمده را بذه وسذیله
برنامه آماری اسپذیاساس مذورد تجزیذه و تحلیذل قذرار گرفتذه اسذت .روش سذنجش اعتبذار
پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صذوری میباشذد .روش سذنجش پایذایی نیذز در پرسشذنامه
محقق ساخت ،آلفای کرونباخ میباشد که  0087محاسبه شده است.
یافتهها 


بین دو متغیر اصلی پروهش یعنی متغیر تفکر سنتی و یذا مذدرن دانشذجویان و دیذدگاه آنذان
نسبت به پدیده روسفیگری رابطه معناداری به دست آمد ،که با توجه به ضریب همبستگی ارتباط
منفی و ضعیف بود.
بین میهبی بودن ،دنیاگرایی ،خرافاتی بودن ،تجربذهگرایی ،نظذام خویشذاوندی ،گذرایش بذه
مدگرایی و طبقه اجتماعی دانشجویان و دیذدگاه آنذان نسذبت بذه پدیذده روسذفیگری همبسذتگی
معناداری مشاهده شد ،اما بین دو متغیر استقالل اقتصذادی و مشذاغل از خذانواده دانشذجویان و
دیدگاه آنان نسبت به پدیده روسفیگری رابطه معناداری به دست نیامد.
یافتههای دیگر نیز نشان میدهند بین شهر و منطقه محل سکونت ،جنسیت ،دیذن و دیذدگاه
دانشجویان نسبت به پدیده روسفیگری تفاوت و بین متغیر سن و تحصیالت دانشذجویان و دیذدگاه
آنان نسبت به پدیده روسفیگری ارتباط مثبت و معناداری بهدست آمد .همچنین بین دین ،شغل ،رشته
تحصیلی و دیدگاه دانشجویان نسبت به پدیده روسفیگری ارتباط معناداری به دست نیامد.
نتیجهگیری


نتایج این پروهش نشان داد بین دیدگاههای دانشجویان شهر سذنتی و شذهر مذدرن در مذورد
روسفیگری ارتباط منفی و ضعیفی وجود دارد .به این معنا که اگر مقدار یک متغیر اضذافه شذود،
مقدار متغیر دیگر کم میشود .به این معنا که دیدگاه دانشذجویان شذهر تهذران کذه نمذاد شذهری
مدرنیته است به نسبت دیدگاه دانشجویان شهر یزد ،تفاوت داشته و دیدگاه آنان نسبت بذه پدیذده
روسفیگری مثبتتر است .شهر یزد نماد شذهری سذنتی اسذت و سذاکنین ایذن شذهر دیذدگاهی
میهبی ذ سنتی دارند که یکی از مؤلفههای شهر سنتی از دیدگاه دورکذیم میباشذد .از آنجذا کذه
آموزههای دینی و عرف جامعه به شدت با روسفیگری مقابله میکنند و قوانین سختی در برخذورد
با آنها وضع کردهاند؛ نگرش دانشجویان این شهر نیز به این پدیده نگاهی نامشروع و متعصذبانه
است .اما در کالنشهر تهران به دلیل ترکیب بذا مدرنیتذه ایذن مقولذه بیشذتر بذه عنذوان مسذئلهای
اجتماعی پییرفته شده و مردم انتظار برخورد جامعهشناسانه و روانشناسانه با این پدیذده را دارنذد.
در مشاهدات میدانی در حین پر کردن پرسشنامه نیز این یافته قابل مشاهده بود که ساکنین شذهر
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یزد متعصبانه با موضوع برخورد کرده و عدهای نیز پا از اطالع از عنوان پروهش از پاسخگویی
سر باز میزدند .این یافته با نظریات دورکیم درمورد تفاوت سنت و مدرنیته همخوانی دارد.
همچنین بین تمام شاخ های متغیر تفکر سنتی (میهبی بودن ،تجربهگرایی ،خرافهپرسذتی
و نظام خویشاوندی) و دیدگاههای دانشجویان نسبت به پدیده روسفیگری ارتبذاط معنذاداری بذه
دست آمد که این یافته نیز با نظریات دورکیم همخوانی دارد .از بذین شذاخ های متغیذر تفکذر
مدرن بین دنیاگرایی و مدگرایی و دیدگاه دانشجویان نسبت به پدیده روسفیگری ارتباط معنذاداری
به دست آمد که با تعاریف دورکیم از مدرنیته همخوانی دارد.
از آنجا که سنجش تفاوت دیدگاه سنتی و مدرن دانشذجویان نسذبت بذه پدیذده روسذفیگری
تحقیقی نو بوده و پیش از این به این موضوع پرداخته نشده یافتههای پذروهش را نمیتذوان مذورد
مقایسه قرار داد .امید است که یافتههای مطالعه حاضر در پروهشهای آتی ،تکمیل گردد.
کلیدواژگان :روسفی ،نگرش ،سنت ،مدرنیته ،شهر یزد ،شهر تهران.

تجربهزیستهزناندرحالبهبوداززندگیدرکمپ 
حسینیحییزاده،7مرجانکیانی

2

پروهش حاضر با هدف فهم (تجارب زنان در حذال بهبذود از زنذدگی در کم )انجذام گرفذت.
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
اشباع نظری با  25نفر از زنان در کم مصاحبه به عمل آمد .جهذت جمذع آوری اطالعذات از
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
ارتباط با هم مورد تفسیر قرار گرفت .یافته هذای ایذن پذروهش در محذور اصذلی بذا نذام (دنیذای
جدیدی به نام کم ) به بیان تجارب و احساسات زنان در محی کم می پردازد .این مضمون
اصلی شامل  5خرده مضمون با عناوین جدال پاکی و مصذرف ،روشذنایی امیذدبخش ،پیگیذری
فرصت های بازمانده ،درگیر در احساسات متناقه ،رسیدن به خودشناسذی مذی باشذد .کمذ
 . 1دکتری مددکاری اج تماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 2کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

m.kiany33@yahoo.com
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برای زنان تجارب و احساسات مختلفی را بر می انگیزد .آنها ممکن اسذت در کمذ در جذدال
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
و معرفی انواع مواد مخدر جدیدی که ممکن است بسیاری از افراد آن را تجربه نکرده باشند ،و یا
محیطی می شود که فرد را درگیر در احساسات متناقه می کند .در واقع کم محیطذی اسذت
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
معیوب است .در بسیاری از کم ها نقش مددکار اجتماعی و حضور آن احساس نمی شود.
کلید واژگان :مصرف مواد مخدر ،زنان در حال ترک ،کم  ،تجربه زیسته

تحلیلوضعیتنابرابریهایجنسیتیدرایران
پروینعلیپور

7

مقدمه 

نابرابری های برآمده از جنسیت یکی از پرسذابقهتذرین و کهذنتذرین نذابرابریهذای
اجتماعی است .به گونهای که هیچ جامعهای را نمی توان یافت که این نوع نابرابری را به
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
خود می پردازد .کو آنکه در کشورهای توسعه یافته این نذوع نذابرابری بذه دلیذل توسذعه
انسانی پرسرعت و حاکمیت دموکراسی و نهادینه شدن ارزش هذای فرامذادی بذه تعبیذر
اینگلهارت ،از شدت کم تری برخوردار است و در مقابل در کشورهای در حال توسذعه
توس ساختار ایدئولوژیکی که پیدا کردهاند ،کماکان بذه بذازآفرینی خذود در عرصذههذای
مختلف به ویره در عرصههای پرمناقشه اقتصادی ،حقوقی و سیاسی میپردازد.
روش 

تحقیق حاضر بر آن است با روش اسنادی و بر اساس گذزارشهذای ملذی و بذینالمللذی بذه
توصیف و تحلیل آسیبشناختی نابرابریهای جسیتی در ایران بفردازد.
.1د کتر جامعهشناس ،پروهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران palipoor@ut.ac.ir
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یافتهها 

بر اساس گزارشهای ملی و بینالمللی وضعیت زنذان در ایذران در حذوزههذای بهداشذت و
ً
ٌ
آموزش از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است و زنان و مردان دسترسی نسبتا برابری بذه منذابع
این دو حوزه دارند .ولی در حذوزههذای اقتصذادی و بذه ویذره در حذوزههذای حقذوقی و سیاسذی
وضعیت زنان از شرای مساعدی ،برخوردار نیست به طوریکه نابرابریهای جنسیتی در حوزههذای
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.
نتیجهگیری 


با توجه به تحلیل وضعیت زنان در ایران میتوان ادعا کرد که علت اصلی نذابرابری جنسذیتی
در دسترسی نابرابر زنان و مردان به منابع مختلف اسذت و ایذن موضذوع مسذئله بذودن ایذن نذوع
نابرابری را نمایان میسازد .اگر این اصل را بفییریم که «کذاهش نذابرابری شذرط توسذعه اسذت»
مانع بودن نابرابری جنسیتی در ایجاد توسعه و گسترش آن را بهتر میتوان بذه عنذوان مسذئله درک
کرد .گو آن که هیچ کشوری قادر نیست بدون توجه به زنان بمثابه نیمی از سذرمایههذای انسذانی
خود قدم در راه توسعه بگیارد.
کلید واژگان :نابرابری جنسیتی ،توسعه ،زنان

شناختیحاشیهایشدناشتغالزناندرایران 


ررسیجامعه
ب

(موردمطالعه:زنان11-11سالهشاغلدرموسساتدولتیوخصوصیشهراصفهان)
عبدالهارژندی ،7سیدرحیمموسوی

2

مقدمه 

حاشیه ای شدن اشتغال زنان یکی از مسایلی است کذه امذروزه در ایذران شذاهد آن هسذتیم و
بنابر این بررسی علل و عوامل موثر بر حاشذیهای شذدن اشذتغال زنذان هذدف اصذلی ایذن تحقیذق
میباشد.
 .1دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان (نویسنده مسئول) –رایانامه arzhandi@yahoo.com
 .2دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
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روش 

روش تحقیق کمی ،نوع تحقیق پیمایشی و شذیوه جمذع آوری داده هذای تحقیذق
پرسشنامه محقق ساخته می باشد .جامعه آماری زنان 65-15ساله شاغل در ادارات و
موسسات دولتی و خصوصی شهر اصذفهان و روش نمونذه گیذری غیذر احتمذالی ذذذ
هدفمند به تعداد  317نفر .شیوه تجزیه و تحلیل بذا اسذتفاده از ضذریب همبسذتگی
پیرسون انجام گرفته است .روایی تحقیق صوری و بذا اسذتفاده از دیذدگاه اسذاتید و
نخبگان جامعه شناسی و پایایی کل تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 7/1
بدست آمده است.

یافته ها 

نتایج تحقیق نشان می دهذد بذین متغیرهذای تبعذیه ج نسذیتی()/ 677؛تفکیذک
جنسذذیتی ()./ 374؛ فرهنذذگ مردسذذاالری( )/ 311؛ تفذذاوت هذذای جسذذمی زنذذان و
مردان( ، )/ 223فشذار حاصذل از وظذایف خانذه و خذانواده() ./ 171؛ تفذاوت هذای
روحی،روانی و ذهنی زنان ومردان( ،)/133مشکالت ناشی از دوران بارداری ،زایمان
و فرزنذذدپروری (  )/ 131و حاشذذیه ای ش ذ دن اشذذتغال زنذذان رابطذذه معنذذاداری وجذذود
دارد.
نتیجه گیری 

به طور کلی مهم ترین عوامل موثر بر حاشیه ای شدن اشذتغال زنذان در ایذران و
به ویره شهر اصذفهان تبعذیه جنسذیتی ،تفکیذک جنسذیتی ،فرهنذگ مردسذاالری،
فشارهای حاصل از وظایف خانذه و خذانواده ،تفذاوت هذای جسذمی زنذان ومذردان،
م شکالت ناشی از دوران بارداری ،زایمان و فرزندپروری وتفاوت های روحی ،روانی
وذهنی زنان و مردان است که اشتغال زنان را در جامعه دچار مساله حاشیه ای شذدن
می کند.
کلید واژگان :حاشذیهای شذدن ،اشذتغال زنذان ،تبعذیه جنسذیتی ،تفکیذک جنسذیتی ،فرهنذگ
مردساالری
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زنانسرپرستخانواروآسیبهایاجتماعیفراروی آنان
رحمتالهامیراحمدی ،7لیالحاجیعسکری

9

مقاله حاضر به منظذور زمینذه سذنجي در راسذتاي مطذرح نمذودن آسذیبهذاي اجتمذاعي زنذان
سرپرست خانوار شهرستانهاي شرق استان گلستان با تأکید بر شهرهاي گنبدوآزادشهر صذورت
پییرفته شده است.
آنچه امروز د ر یك جامعه ي خاص آسیب یا کجروي تلقي مي شود ممکن اسذت
فردا در همین جامعه و یا همین امروز ولي در جامعذه اي دیگذر آسذیب یذا کجذروي
ً
شناخته نشود  .از این رو در جذوامعي ماننذد جامعذه ایذران ،معمذوال مذردان نذان آور
خانواده بوده و زنان به کارخانه داري مشغول هستند .اما عرف جا معه ایراني و سذنت
دیني مذا بذا اشذتغال زنذان در بیذرون از خانذه مخالفذت چنذداني نذدارد و لذیا زنذان
مي توانند خارج از منزل نیز به کار پرداخته و مسئولیت نان آوري خانواده را بر عهذده
گیرند .آنچه موجب مي شود سرپرستي زنان خانوار به عنذوان یذك مسذأله اجتمذاعي
شناخته شود ،مشکالت و موانعي است که در دنیاي بیرون بر سر راه سرپرستي زنذان
به وجود آمده و باعث مي شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشري آسذیب پذییر
شناخته شوند .هدف از نوشتار حاضر  ،روشن کردن مشکالت این زنذان و پذرداختن
به این مشکالت از زبان خود ایذن زنذان و همچنذین نشذان دادن تصذو ی ري واقعذي و
عمیق از زندگي و مشکالتي است که آن ها با آن روبه رو شذده و در مذوارد متعذددي
حتي از بیان آن کوتاهي مي کنند .لیا براي مشخ نمودن مسذأله ي حاضذر از روش
مصاحبه عمیق و نیمه استاندارد تعذدادي از زنذان سرپرسذت خذانوار تحذت پوشذش
کمیته امداد امام خمیني «ره» صورت گ رفته است.
کلید واژگان :آسیب هاي اجتماعي  ،زنان سرپرست خذانوار  ،مشذکالت عذاطفي ،مشذکالت
اجتماعي ،مشکالت اقتصادي ،زندگي روزمره .

 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه آزاداسالمی واحدآزادشهر،گلستان،ایران Amirahmadi569@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاداسالمی واحدآزادشهر،گلستان،ایران
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کاراحساسیبهمنزلهراهمقابلهباخشونتعاطفی 

موردیتجربهزنانازخشونتعاطفیبراساسنظریاتجامعهشناسیاحساس)

(مطالعهی
زهره عزیزآبادی

0


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
جامعهشناسی است .جامعهشناسی احساسات با طرح مفاهیمی همچون کار احساسی ،قواعذد
احساسی و  ...بینشهای ارزشمندی را برای درک بهتر الیه های پنهان ایذن مسذئله فذراهم اورده
است .منظور از «کار احساسی» تالش برای تغییر در شدت و یا کیفیذت احساسذات اسذت کذه
شامل کنترل و سرکوب کردن احساسات می شود.تحقیقات نشان میدهد کار احساسی تبعذات
زیادی همچون فرسودگی روانی را برای افراد در پی دارد.
روش 

تحقیذذق پذذیش رو بذذا روش کیفذذی و مصذذاحبه عمیذذق نیمذذه سذذاختار یافتذذه بذذا  10زن
مراجعه کننده بذه مراکذز مشذاوره شهرسذتان مشذهد ،صذورت پییرفتذه اسذت تذا بذه بررسذی
کار احساسی زنان ،زمانی کذه مذورد خشذونت عذاطفی قذرار مذیگیرنذد بفذردازد .زنذان از دو
گروه سنی متفاوت (دختران  11-11سال و زنان  ) 14-40انتخاب شذده انذد .بذا اسذتفاده از
نمونهگیری هدفمند محقق موارد غنی یا آگاه از موضوع تحقیق را برای مصاحبه انتخاب کرد.
یافتهها 


نتایج تحقیق نشان میدهد هنگامی که زنان مورد خشونت عاطفی قرار مذیگیرنذد بیشذترین
کار احساسی را از خود بروز می دهند .پاسخگویان از کار احساسذی بذه منزلذه شذیوه ای بذرای
کاهش فشار و تنش ناشی از خشونت روانی هنگام مشاجرات بهذره مذی گیرنذد.همچنین نتذایج
نشان می دهد حین مشاجره زنان بیشتر گرایش به انجام «کذار احساسذی نمذود یافتذه» و بعذد از
اتمام مشاجرات گرایش به انجام «کار احساسی شناختی» دارند.
نتیجهگیری 


در این مطالعه تبعات کار احساسی که فرسودگی روانی و افزایش استرس و اضذطراب زنذان
از جمله مهمترین آنها ،برای سالمت زنان است ،مورد بحث قرار گرفته است.
 .1کارشناس ارشد پروهشگری اجتماعی دانشگاه تهران Zaziz117@gmail.com
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کلید واژگان :خشونت عاطفی ،جامعه شناسی احساسات ،کار احساسی ،قواعد احساسی ،فرسودگیروانی

تبیینجامعهشناختیرضایتاززندگیزناندرایران :
مولفهها،الگوهایاجتماعیونقشعواملموثراجتماعیبرآن 
(مورد:مقایسهزنانشاغلوخانهدار12-92سالهشهراصفهان) 

محمد علی زکی

مقدمه 

«زندگی پروهی» یکی ازموضوعات کاربردی درتحقیقات جامعذه شناسذی ایذران معاصذرتلقی
شده که شامل تحقیقاتی بوده که به ابعادگوناگون زنذدگی اجتمذاعی افذراد (بذرای نمونذه معنذاداری
زندگی ،رضایت از زندگی ،کیفیت زندگی،سبک زندگی ومهارتهذایزنذدگی)میپردازد.رضذایت
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
ازخودبجامیگیارد.هدف تحقیق تبیین جامعه شناختی رضذایت اززنذدگی زنذان در ایذران (مذورد:
شاغل وخانذهدارشهراصذفهان،مولفه ها،الگوهذای اجتمذاعی و هذم چنذین بررسذی نقذش عوامذل
اجتماعی برآن) خواهدبود.
روش 

پذذروهش حاضذذرتحقیقی پیمایشذذی وابزارجمذذع آوری اطالعذذات بااسذذتفاده ازپرسشذذنامه
چندبعدی رضایت زندگی هیذوبنر ( 1001و  )1011بذوده کذه ابزارمذیکورپنج حذوزه رضذایت
زندگی راموردسنجش قرارداده است .جامعه آماری کلیه زنان شاغل وخانهدارشهراصفهان ونمونه
آماری شامل384زن درنظرگرفته شد.
تهها 
یاف 

پروهش نشان داده که تمامی پنج مولفه وهم چنین کل رضایت اززندگی زنان شذهر اصذفهان
درسطح زیاد ارزیابی شده است.اگرچه وضع اقتصادی زنان تذاثیری در رضذایت اززنذدگی آنذان
نداشته ولیکن رضایت زندگی از زنان متاثرازوضع زناشوئی گزارش شده است .رضذایت زنذدگی
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زنذذان شهراصذذفهان بذذه طورجداگانذذه روابذذ معنذذاداری منفذذی بذذاپنج متغیرتحصذذیالت،طبقه
اجتماعی،سذذن،درآمدو تعذذداد فرزنذذدان و هذذمچنذذین رواب ذ معنذذاداری باچهذذار متغیرحمایذذت
اجتماعی،دینداری،معناداری زندگی وبیگانگی اجتماعی داشته اند.نتایج تحلیل مسیر معرف آن
بوده که بیشترین عوامل موثربررضایت از زندگی زنذان شذهر اصذفهان،به ترتیذب اختصذاص بذه
هفذذذت متغیرحمایذذذت اجتمذذذاعی ،دینذذذداری،معناداری زندگی،وضذذذع زناشذذذوئی،تعداد
فرزندان،بیگانگی اجتماعی وسن زنان داشته اندودرمجموع  11درصدتغییرات رضایت اززنذدگی
زنان شهراصفهان را تبیین میکنند.
نتیجهگیری 


وضع اقتصادی تاثیری دررضایت زندگی زنان نداشذته ونذوعی همگونی(تجانا)اجتمذاعی
دررضذذایت زنذذدگی زنذذان شذذاغل وخانذذه دارشهراصذذفهان مشذذاهده شذذده اسذذت.ازطریق
چهارمتغیرحمایت اجتماعی،دینداری ،معناداری زندگی وبیگانگی اجتماعی می توان موجبذات
افزایش رضایت اززندگی زنان شهراصفهان رافراهم نمود.
کلید واژگان :زنان،رضایت اززندگی،شاغل،خانه دار،شهراصفهان،تحقیق پیمایشی.

نقشنهادهادرکاستنآسیبهایاجتماعیزنانسرپرستخانوار 

باتأسیازآموزههایدینی
علی حیدری توانی ،0حسین سراوانی

2

مقدمه 

زنان ما در عصر حاضر بواسطه موقعیت و جنسیت خذود ،متحمذل آسذیب هذای گونذاگونی
میشوند ،از آن جمله می توان به مسئولیت تأمین مالی خانواده با خود اشاره داشت ،این زنذان بذا
عنوان سرپرست خانوار شناخته می شوند .نرخ جمعیت زنان سرپرست خانوار در دهههای اخیر
رشد گستردهای داشته است .در کنار افزایش نرخ رشد جمعیت ،این گروه تغییرات کیفذی ماننذد
تغییر ترکیب سنی ،تحصیلی ،درآمدی و فقر اقتصادیذ را نیز تجربه کردهاند که مسذائل مبذتال بذه
ً
آنان را به مرور از یک پدیدۀ اجتماعی نسبتا طبیعی به موضوع اجتماعی از جنا آسذیب تبذدیل
 . 1کارشناس ارشد مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی چالوس alihtavana@iauc.ac.ir
 .2کارشناس ارشد روانشناسی ،آموزش و پرورش
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کرده است .هدف از این پروهش بررسی نقش نهادها در کاسذتن آسذیب هذای اجتمذاعی زنذان
سرپرست خانوار با تأسی از آموزه های دینی میباشد.
روش 

روش پروهش به صورت استنادی ورجوع به منابع و قوانین موجود میباشد

یافتهها 


آموزه های دینی ما همواره مؤمنین را به فعالیتهذای خیرخواهانذه  ،نیکوکارانذه  ،داوطلبانذه،
دستگیری از نیازمندان ،تشذریک مسذاعی بذا دیگذر مذؤمنین توصذیه و تشذویق کذرده انذد و نیذز
آموختهاند نسبت به دیگر همنوعان خود بی تفاوت نباشند.وقف  ،سذنت خیذرات و هبذه و  ....از
جلوه های بارز امور داوطلبانه و خیرخواهانه و مشارکت جویانه در آموزه ها و متون دینذی اسذت.
لیا بر این اساس هم نقش نهادهای دولتی مبرهن هست وهم نقش آحاد مردم.
نتیجهگیری 


از وظایف اصلی دولتها ،تأمین رفاه وبه حداقل رسذاندن آسذیبهای اجتمذاعی اسذت .فقذر
فشارهای روانی تنهایی ،ناامیدی و بردوش گرفتن بار زندگی به تنهذایی زنذان را بذه سذمتی پذیش
میبرد که آنان را دچار انواع بیماری های جسمی و روحی می کند زنان سرپرست خانوار اغلذب
از افسردگی ناامیدی ،بیماریهای روان تنی و  ...رنج می برند.کذه همذه ایذنهذا بارمذالی بذرای
دولتها دارد که مسأله پیشگیری را بهتر از درمان موجه نشان میدهد.
کلید واژگان :آسیبهای اجتماعی ،نهاد،زن سرپرست خانوار،آموزههای دینی

بررسیتاثیررویکرددرمانعقالنی-عاطفی-رفتاری()REBTبرخشم
زنانسرپرستخانوارمنطقه1شهرتهران
زینب طاهری ،0عبداهلل شفیع آبادی2

مقدمه 

از آنجائي که تصمیم گیري براي مقابله با مسائل و مشکالت شخصي ،روانذي ،اجتمذاعي،
عاطفي ،اقتصادي خانوادگي ،تحصیلي و رفتاري فرزندان در آینده بر عهذده سذر پرسذت خذانوار
 .1دانشجوی کازشناسی ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن lesani.arc.co@gmail.com
 .2دکتری علوم تربیتی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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(مادر) است و اوست که باید کاري کند که نظام رواب عاطفي موجذود در خذانواده
حفظ شود و از ایجا د حداقل تنش ها در خانواده جلوگیري نماید و از لحاظ مادي و
معنوي فرزندان را حمایت کند هدف از پروهش حاضر ،بررسی تاثیر رویکرد درمان
عقالنی ذ عاطفی ذ رفتاری (  ) REBTبر کنترل خشم زنان سرپرست خانوار منطقه 5
شهر تهران بود.

روش 

جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار منطقه  5شهر تهران بود .روش نمونه گیذری
در این پروهش به صورت خوشه ای چند مرحله ای که تعداد آنها  32نفر ( 16نفر گروه کنترل و
 16نفر گروه آزمایش) بودند انتخاب شذدند .افذراد نمونذه ،پرسشذنامه هذای خشذم اسذفیلبرگر را
تکمیل کردند.
یافتهها 


جهت بررسی فرضیات پروهش ا ز دو روش آماری تحلیل کوواریذانا  ،بررسذی
همگنی شیب رگرسیون جهت بررسی همگنی واریاسنها در متغیرهای پذروهش الزم
است که از آزمون  Fلون اسذتفاده شذودنتایج آزمذون تحلیذل واریذانا چنذد متغیذره
(مانوا )است .همان طور که مالحظه می شود مقدار آماره  F= 51/4در مولفه کنترل
خشم در سطح  7/71معنادار است لیا با اطمینان  % 33می توان ادعا کرد که درمان
عقالنی – عاطفی – رفتاری بر کنترل خشم تاثیر معناداری ایجاد می کند .تایج نشان
داد که رویکرد درمان عقالنی -عاطفی  -رفتذاری بذر کنتذرل خشذم زنذان سرپرسذت
خانوار منطقه  5شهر تهران تاثیر معناداری ایجاد می کند.

نتیجهگیری 


در تبیین این یافته می توان گفت که ،در رابطه بذا ایذن یافتذه کذه آمذوزش عقالنذی ،عذاطفی،
رفتاری بر کنترل خشم زنان سرپرست خانوار موثر است ،باید بیان کرد که بذه طذور کلذی هذدف
درمانها و مداخالت کنترل خشم ،افزایش آگذاهی افذراد نسذبت بذه خشذم و آمذوزش اصذول و
شیوههای موثر به منظور کنترل آن است.
کلید واژگان :درمان عقالنی-عاطفی -رفتاری ( ،)REBTکنترل خشم ، ،زنان سرپرست خانوار

هایجامعهيزنان 082


آسیب


بررسیتاثیررویکرددرمانعقالنی-عاطفی-رفتاری()REBTبرشادکامی
زنانسرپرستخانوارمنطقه1شهرتهران
زینب طاهری ،0عبداهلل شفیع آبادی

0

مقدمه 

ایفای نقشهای چندگانهای که گاه درتعارض با یکدیگر نیز تعریف میشوند سبب خستگی
جسمی و روحی آنها میشود .فقر ،ناتوانی ،بیقدرتی بهویره در ادارة امذور اقتصذادی خذانواده،
عزتنفا و سالمت روانی آنان را مختل و زمینة ابتال به افسذردگی و سذایر اخذتالالت روانذی را
فراهم میسازد هدف از پروهش حاضر ،بررسی تاثیر رویکرد درمان عقالنی-عاطفی -رفتذاری
( )REBTبر شادکامی زنان سرپرست خانوار منطقه  5شهر تهران بود.
روش:جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار منطقه  5شهر تهران بود .روش نمونذه
گیری در این پروهش به صورت خوشه ای چند مرحله ای که تعداد آنها  32نفر ( 16نفذر گذروه
کنترل و  16نفر گروه آزمایش) بودند انتخاب شدند .افراد نمونه ،پرسشنامه شادکامی اکسذفورد را
تکمیل کردند.
یافتهها 


جهت بررسی فرضیات پروهش از دو روش آمذاری تحلیذل کوواریذانا  ،بررسذی همگنذی
شیب رگرسیون جهت بررسی همگنی واریاسنها در متغیرهای پروهش الزم است که از آزمذون
 Fلون استفاده شودنتایج آزمون تحلیل واریانا چند متغیره( مانوا )اسذت .مولفذه شذادکامی در
سطح  7/71معنادار است لیا با اطمینان  %33می توان ادعا کرد که درمان عقالنی ذ عذاطفی ذ
رفتاری بر مولفه شادکامی تاثیر معناداری ایجاد می کنذد .تذایج نشذان داد کذه رویکذرد درمذان
عقالنی ذ عاطفی ذ رفتاری ( )REBTبر شادکامی زنان سرپرست خانوار منطقه  5شذهر تهذران
تاثیر معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری 


در تبیین این یافته میتوان گفت که ،پروهش ها حاکي از آن است که  27تا  65درصد زنذان
سرپرست خانوار دچار افسردگي و اضطراب مي شوند .به طور کلي مي توان گفت که همذه ایذن
تنیدگي ها در بدن زن برنامه ریزي شده اند ،اما بعد روان شذناختي آن هذا بذه تاریخچذه زنذدگي
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن lesani.arc.co@gmail.com
 .2دکتری علوم تربیتی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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شخصي ،خذانوادگي و اجتمذاعي وي وابسذته اسذت (رحمذاني .)1311 ،دسذتیابي بذه توسذعه
بهداشت در جهان ،بدون توجه به اهمیذت سذالمت زنذان سرپرسذت خذانوار و در نظذر گذرفتن
تفاوتهاي جنسیتي در ابعاد گوناگون سیاست ها و برنامه هاي بهداشت و توسعه بذراي همگذان
است
کلید واژگان :درمان عقالنی-عاطفی -رفتاری ( ،)REBTشادکامی ،زنان سرپرست خانوار

جامعهشناختیایجادپناهگاههایحمایتیزنانخشونتدیده 

بررسی
درشهرتهران
پروانه بیاتی ،0اسماعیل پوالدی

0


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 

ایذن تحقیذق بذه روش کیفذی انجذذام شذده و مذاهیتی اکتشذافی و تبیذین دارد .از مصذذاحبه و
پرسشنامه استفاده گردیده و جامعه آماری آن شامل 10زن مذورد خشذونت خذانگی قذرار گرفتذه
ساکن در پناهگاه حمایتی و  11کارشناس سازمان بهزیستی کل کشور می باشد که با اسذتفاده از
نظارت کارشناسان نقاط قوت و ضعف و همچنین عوامل خذارجی فرصذت هذا و تهدیذدات بذر
اساس نظارت جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتذایج تحلیذذل  SWOTنشذان مذذی دهذذد کذه .1 :مولفذذه کذذاهش میذزان خشذذونت خذذانگی و
برخورداری زنان آسیب دیده از حمایتهای الزم به عنوان مهم ترین نقاط قذوت  .2مولفذه عذدم
آگاهی و اطالع زنان از وجود پناهگاهی حمایتی و جا نیافتادن مزایذای پنذاه گذاه حمذایتی بذرای
عموم جامعه اولیت اول در ضعف پناهگاه  -3از بین فرصتهای بیرونی ایجاد امکانات جدیذد
 .1دکتر جامعهشناس دانشگاه آزاد
 .2دکتر جامعهشناس دانشگاه آزاد

parvaneh_bayaty84@yahoo.com
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ب ذرای ورود زنذذان مذذورد خشذذونت خذذانگی ق ذرار گرفتذذه بذذه جامعذذه و اف ذزایش توجذذه دولذذت در
سرمایهگیاری انسانی به عنوان اولیت اول  -4از بین تهدیدهای خارجی تعارض فرهنگ سنتی و
فرهنگ مدرن و ضعف زیرساختها و اصالحات زیر بنای قذانونی بذه عنذوان مهمتذرین تهدیذد
خارجی شناخته شده است.
کلید واژگان :خشونت خانگی ،حمایت ،امنیت ،پناهگاه حمایتی.

آزارجنسیدردانشگاههایایران 
ناصرالدین علی تقویان

0

یکی از موضوعاتی که در مطالعات دانشگاهپروهی ایران کمتر بدان پرداخته شده اسذت ،موضذوع
«آزار جنسی در دانشگاه» است .این در حالی است که این موضوع بیش از نیم قرن است کذه در
دانشذگاههای مطذرح جهذذان بررسذی و مطالعذذة جذدی روی آن انجذام میشذذود .در ایذن گفتذذار
میکوشیم اهم یافتههایی را که در خالل انجام یک پروهش کیفی در این زمینذه بذه دسذت آمذده
است بازنماییم و افزون بر آن بر اهمیت و ضرورت انجام پروهشهای پردامنة دیگذر دربذارة آزار
جنسی در دانشگاههای ایران تأکید کنیم .در این پروهش کوشیدهایم به درکی حذداقلی از پدیذدة
آزار جنسی در دانشگاههای ایران و نیز چگونگی مواجهة دختران دانشجو با ایذن پدیذده برسذیم.
بر این قرار ،انواع این آزارها اغلب با تکیه بر اقتدار استادی بر دختران دانشجو روا داشذته میشذود
و طیفی را دربر میگیرد از نگاههای آزاردهنده ،آزارهای کالمی ،درخواستهای نامربوط و حتذی
آزارهای فیزیکی .با این حال ما اینجا این شکلهای گوناگون آزار و ناامنی را در سذه مقولذة کلذی
«بهرهکشی»« ،تبعیه» و «خشونت» جای میدهیم .گفتنی است داللت و بار معنایی هذر سذة
این مقولهها هم «جنا» ( )sexو هم «جنسیت» ( )genderرا دربر میگیرد ،بذدین معنذی کذه
هم جسم و فیزیولوژی دختران دانشجو هذدف و موضذوع ایذن سذه مقولذه اسذت و هذم هویذت
جنسیتی و اجتماعی آنان .سرآخر کوشیدهایم خطوط کلی پیشذنهادهای سیاسذتگیارانهای را بذا
هدف کاستن از شدت و ژرفای پدیدة آزار جنسی در دانشگاههای ایران برجسته سازیم.
کلید واژگان :آزار جنسی ،دانشگاه ،دختران دانشجو ،جنا ،جنسیت
 .1دکتر جامعه شناس پروهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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بررسیوضعیتآسیبهایاجتماعیزنانودختراندرعرصهجهانی 
لیال فالحتی

0


مقدمه 

آسیبها و مشکالت اجتماعی پدیدهای فراگیر در همذه کشذورها و جوامذع دنیاسذت .فقذر،
نابرابری ،عدم دسترسی به منابع و فرصتها ،ناتوانی در دسترسی به سرمایههای پایدار اجتماعی
بخشی از عوامل موثر در پدیدار شدن آسیبهای اجتماعی است که بنا بذه شذواهد و مسذتندات
زنان جزء گروههایی هسذتند کذه بیشذتر در معذرض آن هسذتند .ایذن مطالعذه در صذدد بررسذی
مهمترین آسیبهای زنان و دختران بر اساس آمار و داده های بین المللی است.
روش 

روش این مطالعه اسنادی و با استفاده از دادههای آماری بینالمللی بوده است.

یافتههاونتیجهگیری 


نتایج بررسی نشان میدهد در حالی که در جوامع و کشورهای مختلف مسائل و آسیبهذای
مختلفی در صدر مشکالت وجود دارد ،اما بصورت کلی چالشهای مشترکی در سذطح جهذان
قابل مشاهده است .اولین چالش جهانی دراین زمینه مرتب با موضوع آموزش اسذت .در حذالی
که روندها نشان میدهد زنان و دختران دسترسی گستردهای به آمذوزش پیذدا کذرده انذد و شذکاف
جنسیتی در زمینه آموزش بصورت معناداری کاهش یافته ،اما بر اساس آخرین گزارش یونسذکو،
 163میلیون کودک ،جوان و بزرگسال در سراسر جهان ،مدرسه نرفته اند و این بدان معناست کذه
یک پنجم جمعیت جهان در مورد آموزش دچذار چذالش هسذتند .از مجمذوع ایذن تعذداد 131
میلیون نفر زن هستند و بیشترین تعداد آنها مربوط به آفریقا و سفا آسیای غربذی اسذت .دومذین
چالش مرتب با مشارکت اقتصادی و کسب فرصت های شغلی است بطوریکه زنان در مجمذوع
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
بهداشت  111میلیون زن در کشورهای در حال توسعه با چالش بهداشذت بذاروری و خذدمات
زایمان مواجه هستند ،بطوریکه روزانه  800زن در هنگام زایمان فوت میکنند .خشذونت آسذیب
جدی است که بر اساس آمارهای رسمی همچنان یک زن از بین سه زن خشونت های جسذمی،
جنسی و یا تجاوز را تجربذه میکنذد و ایذن آمذار در بررسذی خشذونتهذای روانذی ،اقتصذادی،
 .1دکتر جامعه شناس ،پروهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوریFalahati@iscs.ac.ir
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اجتماعی و  ..نیز در سطح بذاالیی قذرار دارد .ازدواج هذای اجبذاری و زیرسذن قذانونی از دیگذر
آسیبهای این حوزه هستند بطوریکه پیش بینی مذی شذود در بذازه زمذانی  1011تذا  ،1010در
حدود  140میلیون دختر زیرسن 18سالگی ازدواج کنند .عالوه بر این سنتهای رایج در برخذی
جوامع مثل ختنه نیز بصورت آسیب جذدی در طذول زنذدگی زنذان خذود را نمایذان مذی سذازد.
دسترسی به آب آشامیدنی و فاضالب از دیگر اسیبهای رایج در این حذوزه اسذت بطوریکذه در
کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دختران بدلیل مسئولیتهای مذرتب بذا امذر خانذه داری
وظیفه تهیه آب آشامیدنی را بر عهده دارند و بدلیل طوالنی بودن فواصل مجبور به ترک مدرسذه و
انجام وظیفه روزانه برای تهیه آب آشامیدنی هستند .در یک جمعبندی کلی مذی تذوان گفذت در
حالی که بنظر می رسد سرعت توسعه و تحوالت در ساختارهای روبنایی در سطح جهان بسذیار
سریع و فراگیر بوده ،اما چالشهای بنیادین و غیرقابل انکار ناشی از عدم تذوازن در دسترسذی بذه
منابع و فرصتها برای توسعه یافتگی باقی است و علی رغم پیشرفتها جهذان نذابرابرتر شذده و
زنان در این چرخه در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.
کلید واژگان :آسیبهای اجتماعی ،نابرابری جنسیتی ،نابرابری اجتمذاعی ،شذاخ هذای بذین-
المللی

بررسیعواملموثربرفراردختران
حمید رضا بابایی

0

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
پدیده دختران فرار می باشد .بررسی آمارهای موجود و پراکنده گذواه بذر ایذن ادعاسذت کذه فذرار
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.
 .1دکتر جامعه شناس ،پروهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی babaei@icas.ir
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روش 

روش این پروهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای این منظذور طذی انجذام مصذاحبه
عمیق با تعداد  40دختر که توس مددکاران اجتماعی مرکز خذدمات اجتمذاعی پایانذه
جنوب شناسایی و به مرکز برای ساماندهی آورده شده بودنذد صذورت پییرفتذه اسذت.
نتایج این مطالعه نشان می دهد مهم ترین دالیل اصلی فرار دختران آشفتگی حاکم بذر
فضای خان واده و بر این اساس خشونت های خانگی می باشد .عدم تفاهم و ناسازگاری
های والدین ،اعتیاد ،پر جمعیت بودن خانواده خشونت های خانگی را افزایش داده و از
سویی دیگر آنومی اجتماعی شدید ،آرزوها و آمال های دختران جوان زمینه را برای فرار
از حانه محیا می سازد .هرچند در بسذ یاری از مسذائل اجتمذاعی تنیذدگی و پیچیذدگی
علت و معلول ها وجود دارد و فقر بویره فقر اقتصادی یکی از مهمتذرین عوامذل تذاثیر
گیار در بوجود آمدن آسیب های اجتمذاعی و انحرافذات اجتمذاعی اسذت لذیکن ایذن
مطالعه نشان می دهد فقر اقتصادی تاثیر بسزایی در این مساله نداشته و بیشترین عامل
تاثیر گیار کلی را می توان فقر فرهنگی و عدم آگاهی دانست.

هاونتیجهگیری 


یافته

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
به کدام مرکز برای دریافت مشاوره یا شکایت و یا حداقل برای درامان مانذدن مراجعذه نماینذد دو
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
اقدامات الزم ،آگاه سازی والدین و دختران از مشکالت و عواقب فرار از خانذه از طریذق رسذانه
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
همچون اورژاناهای اجتماعی محلی و تالش برای ارائه راهکارهایی عملیاتی برای خروج فذرد
از آن شذذذرای بغذذذرنج و یذذذا مداخلذذذه در بحذذذران بصذذذورت متمرکذذذز و قابذذذل دسذذذترس
سریع و آسان.
کلید واژگان :فرار دختران ،آسیبهای اجتماعی ،انحرافات اجتماعی ،خشونت خانگی ،خانواده
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آسیبهایزندگیدانشجوییدرمیاندخترانایرانی
خدیجه کشاورز

1


مقدمه 

دختران با تالش و ممارست خود و با استفاده از فرصتهایی کذه تحذوالت دهذههای اخیذر
جامعۀ ایرانی در اختیار آنها قرار داده توانستهاند موانع حضذور خذود در دانشذگاهها را برچیننذد.
نتایج بررسیها حاکی از آن است که دختران حتی در رشتههایی که بذهطور سذنتی مردانذه تلقذی
میشوند نیز حضور پررنگتری دارنذد .عذالوهبذراین ،نتذایج بررسذیها بیذانگر ایذن اسذت کذه
درسالهای اخیر حضور دختران در مقاطع کارشناسیارشذد و دکتذری چشذمگیرتر شذده و ایذن
آموزش عالی است .باوجوداین ،حضور زنذان در
موضوع حاکی از کم شدن شکاف جنسیتی در
ِ
دانشگاهها بذا چالشهذا و دشذواریهایی نیذز همذراه اسذت کذه برخذی از ایذن چالشهذا میذان
دانشجویان زن و مرد مشترک است و بخشی از آنها مسائل و مشکالتی است کذه دانشذگاههای
ایران از دههها پیش با آنها روبرو هستند؛ اما برخی دیگر از این چالشها ویرۀ دختران دانشذجو
هستند .در هر صورت باید توجه کرد که حتی دشواریها و مشذکالتی کذه میذان زنذان و مذردان
مشترکاند ،در زمینۀ تاریخی و اجتمذاعی کنذونی و در بطذن مناسذبات جنسذیتی موجذود ،بذرای
دختران دانشجو شکل و شمایل دیگری میگیرند و گاه ابعاد آنها وجه تازهای از مسئلۀ جنسذیت
را در دانشگاههای کشور یادآوری میکنند.
در این پروهش بر آنیم تا با تکیه بر نتایج پروهشی کیفی در  4دانشگاه کشذور :دانشذگاههای
مازندران ،اراک ،بوعلی سینای همدان و سیستان و بلوچستان در سال  1335بذه دو پرسذش زیذر
پاسخ دهیم:
.1دختران دانشجو در زندگی دانشجویی با چه آسیبهایی مواجه هستند؟
چه عواملی بر ایجاد یا تشدید این آسیبها تاثیر دارند؟
روش 

در این پروهش کیفی است .از میان تکنیذکهذای مختلذف روش کیفذی بذرای دسذتیابی بذه
اطالعات مورد نیاز ،مصاحبه متمرکز گروهي 2انتخاب شده است .جامعذۀ نمونذه ایذن پذروهش
تمام دانشگاههای دولتی است و برای نمونهگیری کیفی ،ابتدا از هر یذک از اسذتانهای شذمالی،
 .1دکتر جامعه شناس ،پروهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

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
از این دانشگاهها اجرا شد :مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلذی .در مجمذوع در هذر چهذار
دانشگاه ،یازده فوکوس گروپ و سه مصاحبۀ گروهی بین دو تا چهار نفذره برگذزار شذد کذه زمذان
هریک از مصاحبهها بین دو تا سه ساعت بوده است.
یافتههاونتیجهگیری 

نتایج پروهش ما نشان میدهد که آسیبهای متعددی زندگی دانشجویی دختذران را تهدیذد
میکند :یکی از این آسیب ها از نگاه دختران دانشجو فضای رخوت حاکم بر دانشگاههاست که
به آسیبهای دیگری دامن میزند .یکی از دالیل این رخذوت ،نبذود فضذای شذادی و نشذاط در
دانشگاه است .گرچه بهباور برخذی از دانشذجویان ،تالشهذایی بذرای ایجذاد نشذاط در فضذای
دانشگاه صورت گرفته ،بهنظر میرسد نیروهای مخالف با فضای انجمنی و نشذاط در دانشذگاه،
همچنان دستباال را در برخی از دانشگاهها دارند .نتایج این پروهش نشذان مذی دهذد کذه نبذود
فضای شادی و نشاط بهخصوص در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،بیشتر قابل مالحظذه
است؛ دختران از شیوع افسردگی در میان دانشجویان سخن میگویند؛ از دلمردگی و غمذی کذه
دانشگاه را دربرگرفته؛ از گسترش آسیبهایی که به بیان دانشجویان از ضذعف زنذدگی سرشذار و
بانشاط دانشجویی ناشی میشود.
نداشتن امینت ذهنی و روانی یکی دیگر از آسذیبها از نگذاه دختذران دانشجوسذت :بذهنظر
بسیاری از دانشجویان ،محی دانشگاه نهتنها فضایی برای تولید ارزشهای جدید نیسذت؛ بلکذه
خود به یک ضد ارزش بدل شده است .پیامد حاکمیت چنین فضایی در دانشگاه ،از بذین رفذتن
امنیت روانی و ذهنی دختران دانشجو و از دست رفتن سرمایههای عظیم فرهنگی است .نداشذتن
امنیت ذهنی و روانی در نگاه دانشجویان از یک سو در بسته بودن بازار کار بر آنذان پذا از فذارا
التحصیلی ریشه دارد و از سوی دیگر بر حاکمیت معیارهای دوگانه بر زندگی آنان حکایت دارد.
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،
مسئلۀ ازدواج برای دختذران دانشذجو مسذئلهای جذدی اسذت .بذهویره دانشذجویان تحصذیالت
تکمیلی از باالرفتن سن ازدواجشذان نگذران هسذتند .بخذش قابذلتوجهی از دختذران در مقطذع
تحصیالت تکمیلی ،گاه میان دستاوردها و از دسترفتههایشان در تردید هستند؛ درحالیکذه در
میان دانشجویان ،همچنان استانداردهای دوگانهای حذاکم اسذت کذه معیارهذای ازدواج را بذرای
ً
دختر و پسر بر پایۀ تفاوتهای جنسیتی بنا میکند؛ مثال همچنان زیبذایی همسذر ،معیذار بسذیار
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مهمتری در میان پسران دانشجو محسوب میشود؛ یا اختالف سن زوجین در میذان دانشذجویان
ً
عمدتا بهنفع مرد پییرفته شده است.
ً
دختذران دانشذذجو از تذذداوم تبعیههذذای جنسذذیتی در دانشذذگاه نگ ذران هسذذتند؛ خصوصذذا در
اوضاعواحوالی که همچنان بر معیارهای اخالقی دوگانه برای دختران و پسذران در فضذای جامعذه و
دانشگاه تأکید میشود .از خالل روایتهای دختران ،میتوان به حاکمیت رویکردهایی پی بذرد کذه
ً
همچنان زنان را صرفا سزاوار و شایستۀ نقشهای سنتی میدانند .از میان گفتههای دختران دانشذجو
ً
میتوان موارد بسیاری را شاهد آورد که استادان بهخصوص اساتید رشتههای فنی ،دختذران را صذرفا
شایستۀ درخانه ماندن میدانند و با زبان و رفتارشان سعی در به حاشیه راندن آنان دارند.
در برخی از دانشگاهها و رشتهها وجود استانداردهای دو یا چندگانذه ،شذرای سذختی را بذرای
دانشجویان بهویره در دانشکدههای فنیمهندسی فذراهم سذاخته اسذت .ازسذویی ،سذختگیریها
بسیار باالست و ازسویدیگر ،استانداردهای ضروری بذرای تحصذیل و امنیذت در دانشذگاه وجذود
ندارد .این شرای فضایی را فراهم کرده که بهگفتۀ یکی از دانشجویان دانشکدۀ فنی ،شاید تنهذا  1یذا
 6درصد از دانشجویان تمایل به ادامۀ تحصیل در دانشگاه فعلیشان را دارند .دانشجویان از وجذود
مشکالت جسمی و روحی نیز سخن میگویند .بهگفتۀ یکی از دانشجویان ،مراجعه به روانشذناس
ً
در میان دانشجویان گسترش یافته است؛ حال آنکه پیش از ورود به دانشگاه ،دانشجویان عمذدتا
مشکالت روحی نداشتهاند .گرچه برخی از مشکالت در میان دختران و پسران مشترک است ،در
زمینههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گوناگون و در بطن مناسباتی که بر تبعیه جنسیتی استوارند،
این مشکالت برای دختران ،شدت ،حدت و کیفیت دیگرگونهای مییابند.
کلید واژگان :دختران دانشجو ،آسیب های زندگی دانشجویی ،رخوت دانشگاه ،امنیت ذهنی و روانی

پیامدهایازدواجزودهنگامدختران
زهرا میرزائی

1

مقدمه 

دختران و پسران هر دو به دلیل ازدواج زودهنگام با مشکالت متعذددی روبذرو مذی شذوند امذا
مشکالت ناشی از ازدواج زود هنگام بذرای زنذان بذیش از مذردان اسذت .مطذابق بذا آخذرین آمذار
 1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیzahramir1985@gmail.com -
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منتشرشده از سوی یونیسف ،نرخ ازدواج های ثبت شده زیر  11سال در ایذران  3درصذد و زیذر 18
سال  17درصد می باشد .آمار رسمی سازمان ثبت احوال نشذان مذی دهذد در سذال  1311تعذداد
 134زن زیر  10سال و  31041زن بین  10-14سالگی ازدواج کرده انذد .هذدف نوشذتار حاضذر
بررسی پیامدهای ازدواج زودهنگام بر زندگی فذردی و اجتمذاعی زنذانی اسذت کذه زیذر  18سذال
ازدواج کرده اند.
روش 

این مطالعه به روش تحلیل ثانویه انجام گرفته است .به این منظور داده ها و مقاالت مربذوط بذه
ازدواج زودهنگام و پیامدهای آن از سال های  1381تا  1311مرور و تحلیل شدند.
یافته ها :ازدواج دختران در سن کودکی پیامدهای متعددی را به دنبال دارد .زنذانی کذه در سذنین
کودکی ازدواج کرده اند با مشکالت سالمتی و بهداشتی بیشتری مواجه می شوند .بخش مهمذی از
این مشکالت ناشی از فرزندآوری زودهنگام آنها و عدم تعهد به تنظیم خانواده مذی باشذد .در عذین
حال این زنان در مقایسه با زنانی که در سنین باالی  18سذال ازدواج مذی کننذد ،خشذونت خذانگی
بیشتری را تجربه می نمایند .از سوی دیگر خطر مرگ و میر مادرانی که در سنین زیر  11سال بذاردار
می شوند 1 ،بیشتر از زنان باالی  10ساله می باشد و مسمومیت بارداری در میذان نوجوانذان شذش
برابر بیشتر از زنان بالغ است ( 10درصد در مقابل  3درصد) .عذالوه بذر ایذن بذارداری زودهنگذام
خطر زایمان زودرس ،به دنیا آوردن نوزدان کم وزن و ابتال به سرطان دهانه رحم را افزایش می دهذد.
در کنار ازدواج زودهنگام ،پدیده طالق در سنین زیر  18سال و حتذی در سذنین زیذر  14سذال نیذز
مشاهده می شود .به این معنا که یک فرد تا قبل از  18سذالگی عذالوه بذر تجربذه ازدواج بذا تجربذه
دشوار طالق نیز مواجه می شود .تحصیالت و نرخ اشتغال زنانی که در سذنین زیذر کذودکی ازدواج
می کنند ،پایین تر از زنانی است که در سنین باالی  18سال ازدواج کردند.
بحث 

ازدواج زنان در سن پایین نه تنهذا عذوارض و پیامذدهایی بذرای خذود و کودکانشذان دارد ،بلکذه
عواقب و پیامدهای منفی در سطح کالن ،برای خانواده هذا ،اجتماعذات و جوامذع بذه همذراه دارد.
ازدواج کودک عروسان با تحصیالت پایین تر و کاهش سطح سواد همراه اسذت کذه بذه نوبذه خذود
منجر به انزوای اجتماعی و کاهش مشارکت اقتصادی -اجتماعی زنذان مذی شذود .از سذوی دیگذر
ازدواج کودک عروسان ،موجب زنانه شدن فقر ،به حاشیه رانده شذدن زنذان و سذیکل معیذوب فقذر
خواهد شد به این معنا که مادر-کودکان ،کودکانی در فقر بزرگ می کنند و در یک سذیکل معیذوب
فقر پیش میروند.
کلید واژه :کودک عروس ،ازدواج زودهنگام ،زنان
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تجربهزیستهزناندرحالبهبوداززندگیدرکمپ 
حسین یحیی زاده ،0مرجان کیانی

2

پروهش حاضر با هدف فهم (تجارب زنان در حذال بهبذود از زنذدگی در کم )انجذام گرفذت.
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
اشباع نظری با  25نفر از زنان در کم مصاحبه به عمل آمد .جهذت جمذع آوری اطالعذات از
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
ارتباط با هم مورد تفسیر قرار گرفت .یافته هذای ایذن پذروهش در محذور اصذلی بذا نذام (دنیذای
جدیدی به نام کم ) به بیان تجارب و احساسات زنان در محی کم می پردازد .این مضمون
اصلی شامل  5خرده مضمون با عناوین جدال پاکی و مصذرف ،روشذنایی امیذدبخش ،پیگیذری
فرصت های بازمانده ،درگیر در احساسات متناقه ،رسیدن به خودشناسذی مذی باشذد .کمذ
برای زنان تجارب و احساسات مختلفی را بر می انگیزد .آنها ممکن اسذت در کمذ در جذدال
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
و معرفی انواع مواد مخدر جدیدی که ممکن است بسیاری از افراد آن را تجربه نکرده باشند ،و یا
محیطی می شود که فرد را درگیر در احساسات متناقه می کند .در واقع کم محیطذی اسذت
که فرد با هدف بهبودی در آن پا می نهذد .در بذین مشذارکت کننذدگان برخذی از آنهذا در چرخذه
تکراری ترک و لغزش دوباره گرفتار بودند این نشان می دهذد قسذمتی از برنامذه درمذان معیذوب
است .در بسیاری از کم ها نقش مددکار اجتماعی و حضور آن احساس نمی شود.
کلید واژگان :مصرف مواد مخدر ،زنان در حال ترک ،کم  ،تجربه زیسته

 . 1دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 2کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی m.kiany33@yahoo.com

بخشسوم 


آسیبهایشهريوسکونتگاهي


بررسی موقعیت اجتماعی زباله گردهای شهر مشهد
علیرضا قاسمی

1

مقدمه

زباله گردی پدیذده ای اسذت کذه سذابقه زیذادی درکشذورما نذدارد ودرچنذد سذال
اخیرنظرپروهشگران را به خود جلب کرده ،آن هم به خاطر چهذره ی زننذده ای کذه در
شهرها بوجود آورده،عالوه بر مشکالت بهداشتی موجب تخریب ونذاموزونی مبلمذان
شهری شده است .این مقاله با روش تحقیق کیفی وبا اسذتفاده از مسذیر زبالذه گذردی
)زباله دزدی ،کیفتکی ،کیسه پشتی (بذه جسذتجوی علذل وریشذه هذای زبالذه گذردی
وموقعیت اجتماعی زباله گردها در شهر مشهد در سال  1336پرداخته است.

روش 

دادهای این تحقیق در مجموع از طریق مصاحبه با  22نفر بدست آمده  ،که از این
میان  11نفر زباله گرد مرد  2،نفر خریدار زایدات ویک نفرمسئول در امر بازیافت مواد،
شاغل در شهرداری مشهد بدست آمده است .روش نمونه گیری در این بررسی نمونذه
گیری موردی بوده وبا استفاده از روش تئوری زمینه ای مراحل کار تدوین وداده هذای
پروهش در قالب کذد گذیاری بذاز ومحذوری تحلیذل شذده اسذت .درایذن روش پذا
ازاستخراج داده های خام ،مفاهیم وسفا مقوالت استخراج ونتایج تحلیل شده اند

نتیجهگیری

یافتهها و


نتایج نشان می دهد دو مساله اعتیاد به مواد مخدر ،ناتوانی هذای جسذمی وروانذی از عوامذل
تسهیل کننده ورود افراد به مسیر زباله گردی می باشد.که نتیجه این امر طذرد از خذانواده وجامعذه ،
طالق  ،سرقت  ،زور گیری  ،تن فروشی و ...شده است .این عوامل بصورت یک شبکه بهم مرتب
ودر غالب رواب دیالکتیکی در زمینه ای از فقر عمل می کنند.
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی بابلasemi@gmailcom
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کلید واژگان  :موقعیت اجتماعی ،زباله ،زباله گرد

بررسیوتبیینبومشناختیاجتماعینزاعدرمناطقحاشیهنشینشهر
اراک( )1921
رضا علی محسنی ، 1حبیب صبوری خسروشاهی ،0عباس خسروانی3

مقدمه 

هدف از انجام این پروهش شناسائی و تبیین بوم شناختی اجتماعی نزاع در منذاطق
حاشیه نشین شهر اراک است.برای این منظور  3مولفه اصلی این محله ها یعنی تذراکم
جمع یت،ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسائی و تاثیر آنها بر نزاع مورد
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
توس آلفای کرونباخ  ./ 801برآورد گردید.نمونه آماری  381نفذر اسذت کذه بذا روش
نمونه گیری  3مرحله ای سهمیه ای،خوشه ای و تصذادفی سذاده از بذین  16744نفذر
ساکن در  3محله حاشیه نشین شهر اراک انتخاب شده اند.

یافتهها 


یافته های پروهش کلیه فرضیات را تائید کرد به طوری که بین مولفه ها و شاخصههذای منذاطق
حاشیه نشین شهر اراک با نزاع رابطه مستقیم و همبستگی قوی وجود دارد.این پروهش نشان داد کذه
نزاع در محله های حاشیه نشین شهر اراک از سطح باالئی برخوردارند و  3شذاخ بذوم شذناختی
اجتماعی این محله ها نیز زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده اند.به طوری که در ایذن پذروهش سذطح
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق(قیام دشت)
 .3دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی(نویسنده مسئول) abbas362@gmail.com
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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.
نتیجه گیری
نتایج تحلیذل رگرسذیون نشذان داد کذه مقذدار ضذریب همبسذتگی چندگانذه مذدل
رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع برابر  00116و  00111اسذت.به عبذارتی مذدل
رگرسیون می تواند به طور معنا داری و مناسبی تغییرات متغیر های وابسته را پیش بینی
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
دیگر تغییر در سذطوح  3متغیذر مسذتقل باعذث تغییذرات معنذي دار در متغیذر وابسذته
مي گردد .راهکارهای اجرایی جهت حل مسئله در  1بخش بهسازی و نوسازی محله ها
و تامین مسکن اقشار کم درآمد شهری ارائه شده است.
کلید واژگان :حاشیه نشینی،نزاع،تراکم جمعیت،تراکم منازل مسکونی،ناهمگونی جمعیت

هایغیررسمیبرتوسعهیپایدارشهری

بررسیتأثیرسکونتگاه

(مطالعهیموردیشهردزفول)


داریوش رضاپور

0


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
محدودههای شهری ،زایدههای ناخوشایندی را پیرامون شهرها به وجود مذیآورد .رشذد و گسذترش
سکونتگاههای غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با دیگذر منذاطق جهذان بسذیار
نمایان است و با توجه به مشکالت و معضالتی که به همراه دارد به یکی از چالشهای توسعهای در
این کشورها تبدیل شده است .در این راستا این پروهش به دنبال بررسی تأثیر سذکونتگاههای غیذر
رسمی بر توسعهی پایدار شهری است.
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران ()d.rezapour@gmail.com
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روش

داده های مورد نیاز پروهش با استفاده از روش های میدانی و اسنادی و مصاحبه بذا
ساکنان حاشیه نشین شهر دزفول جمع آوری شده اند.

یافتهها


ساکنان مناطق حاشیه نشین شهر دزفول ،با تغییر کاربردي زمینهاي کشاورزي بذه زمینهذاي
مسکوني ،به خصوص بعد از انقالب اسذالمي ،موجذب سذرعت یذافتن مهذاجرت بذه محلذههای
حاشیه نشین شدند ،که با توجه به نرخ رشد جمعیت ،تراکم جمعیت باال بوده و در نتیجه به کاهش
سذذطح س ذرانهی مسذذکونی منجذذر شذذده اسذذت .نتذذایج نشذذان میدهذذد کذذه بخذذش عمذذدهای از
سکونتگاههای غیر رسمی در شهر دزفول ناشی از مهاجرتهای روستائیان به شهر است .حاشذیه
نشینان از محلهی زندگی خود رضایت باالیی ندارند و نسبت بذه دیگذر سذاکنان شذهر از احسذاس
تعلق شهروندی کمتری برخوردارند .بهبود زیرساختهای کالبذدی محلذهی آنذان از اولویتهذای
آنان برای بهبود وضعیتشان است.
نتیجهگیری


ساکنان این مناطق از ویرگیهایی همچون ،ساختوساز نامناسب ،بیکذاري ،اشذتغال کذاذب،
عدم دسترسي به امکانات رفاهي ،بهداشتي و آموزشي ،و قومیتگرایي برخوردار هستند.
کلیدددواژگان :سذذکونت گاه هذذا ی غیذذر رسذذمی ،توسذذعه ی پایذذدار شذذهری ،آسذذیب های
اجتماعی ،شهر دزفول

استراتژیهایرفاهیافرادفاقداسنادهویتیساکندرسکونتگاههای

غیررسمیشهرمشهد
مجید فوالدیان ،0سیدحسین وزیری ،0جمال طوسی فر

2

مقدمه 

موضوع تحقیق حاض« بررسی سیاست های رفاهی مورد استفاده توس افراد فاقد
سذذند هذذویتی سذذاکن در سذذکونتگاه های غیررسذذمی شذذهر مشذذهد» اسذذت .منظذذور از
 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه فردوسی مشهد fouladiyan@ut.ac.ir
 .2کارشناس ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .3کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
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سیاست های رفاهی در این تحقیق ،فعالیت ها و انتخاب هایی است که افراد فاقد سند
هویتی جهت بهبود یا پایداری وضعیت رفاهی خود در حوزه های مختلذف رفذاهی از
جمله ازدواج ،اشتغال ،مسکن ،تحصیل و آمذوزش ،ب هداشذت و درمذان ،تفریحذات،
وسایل ارتباطی و تأمین اجتماعی انجام می دهند.

روش 

رویکرد این تحقیق ،کیفی بوده و برای دستیابی بذه اهذداف تحقیذق از روش نظریذه
زمینه ای استفاده شده است .در این راستا ،ابتدا با  23نفذر از افذراد فاقذد سذند هذویتی
مصاحبه نیمه عمیق و نیمه ساختارمن د انجام شد و پا از حصول اطمینان از رسیدن به
حد اشباع نظری به مرحله کدگیاری و تحلیل نهایي و نگارش رسیدیم.
یافتهها 


یافته های حاصل از مصاحبه ها در دو بخش شامل مشکالت و محرومیت های افراد
فاقد سند هویتی و سیاست های رفاهی اتخاذشده توس آنها ارائه گردیده است .تحلیل
نتایج تحقیق بیانگر آن است که مشذکالت و محرومیت هذای افذراد فاقذد سذند هذویتی
خالصه می شود در« توانایی کم آنها در استفاده از فرصت هایی که جامعه برای اعضذای
دارای مدرک شناسایی فراهم کرده است ».شانا کذم تحصذیل و ازدواج رسذمی ،عذدم
برخورداری از تسهیالت و خدمات رفذاهی ج امعذه ،عذدم پایذداری در اشذتغال و روی
آوردن به مشاغل کم درآمد و یذدی از مهمتذرین محرومیت هذا و مشذکالت موجذود در
زندگی افراد فاقد سند هویتی است.
نتیجهگیری 


افراد فاقد سند هویتی با توجه بذه شذرای موقعیذت سذاختاری خذود و جهذت حذل
مشکالت و محرومیت های خود ،اجتماع شبه اشذتراکی را تشذکیل داده انذد .ایذن افذراد
توانسته اند شذرایطی را در ایذن اجتمذاع بذه وجذود آورنذد تذا مشذکالت خذود را حذل و
سیاست های رفاهی متنوعی را در حوزه های مختلف  ،جهت بهبود وضعیت رفاهی خود
به کار گیرند.
کلیدواژگان :سیاست رفاهی ،افراد فاقد سند هذویتی ،نظریذه زمینذه ای ،حذوزه رفذاهی،
اجتماع شبه اشتراکی.
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ایوتداومیمؤثردرحاشیهنشینیکالنشهرهایایران 


بازشناسیعواملزمینه
رضا صفری شالی ،0داود فاطمی

0

مقدمه 

حاشیه نشینی به مثابه ی چالشی جهان شمول و اپیدمیک ،از پیچیده ترین مسذائل و
ً
معضالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی کالن شهرها خص وصا در کشذورهای
در حال توسعه (از جمله در ایران) قلمداد می شود که بذا خذود آسذیب های متعذددی
را به همراه دارد .بذا توجذه بذه منذابع موجذود حذدود  11میلیذون نفذر حاشیه نشذین در
کشور وجذود دارد .لذیا ،پذروهش حاضذر ،بذا هذدف بازشناسذی عوامذل زمینذه ای و
تداومی مؤثر در حاشیه نشینی کالنشهرها و پیامدها و آسیب های ناشذی از آن انجذام
گرفته است.
روش 

مطالعه حاضر از نوع مطالعات اسنادی و میدانی می باشد؛ بدین منظور ،در ابتدا به
مرور منابع نظری و تجربی در خصوص عوامل زمینه ای و تداومی مؤثر در حاشیه نشینی
و دسته بندی آنها پرداخته شد ،در مطالعه میدانی به بررسی حاشیه نشینی در کالنشذهر
اهواز به صورت خاص اقدام گردید .لذیا از تکنیذک مصذاحبه ای عمیذق بذا محورهذای
مشخ و تا حصول اشباع نظری ،با  27نفر از خبرگان و متخصصین و مطلعین حوزه ی
شهری کالن شهر اهواز به شیوه گلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد مطالعذه مراجعذه
گردید.
یافتهها 


مهمترین یافته ها نشان می دهد که عدم وجود یا کمبود امکانات مناسذب و فقذر در
روستاها ،جنگ ایران و عراق و تشدید مهاجرت به کالنشهرها و سیاست های ناکارآمذد
برای رشد و آبادانی روستاها به عنوان مهم ترین عوامل ایجادی و زمینه ای؛ نبود برنامه ی
دقیق و واقع گرایانه از سوی نهادهای رسمی ،گسترش بیکاری در روسذتاها و شذهرهای
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه خوارزمی reza_safaryshali@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی
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کوچک و ناآگاهی و عدم نگاه تخصصذی در مسذئولین نهادهذا و سذازمان های رسذمی
ً
به عنوان مهم ترین عوامل تداومی حاشذیه نشذینی در کالنشذهرهای ایذران( خصوصذا در
اهواز) است.
نتیجهگیری 


حاشیه نشینی به عنوان یک واقعیت اجتماعی تحمیل شذده بذر کالنشذهرها ،دارای
پیامدهای مختلفی است که از جمله . 1 :پیامذدهای روان شذناختی (شذامل احسذاس
تبعیه و بی عدالتی ،احسذاس محرومیذت و تحریک پذییری عصذبی و زودتحریکذی
مردم) . 2 ،پیامدهای شهری ذ کالبدی (شامل عدم هماهنگی بذین بودجذه ی عمرانذی
شهر با هزینه های مورد نیاز برای رفع مشکالت محلذه های حاشذیه ای و خذود شذهر،
افزایش ساخت و سازهای غیراستاندارد و عدم ایجاد مکان های مذورد نیذاز شذهری در
مناطق حاشیه) . 3 ،پیامدهای سیاسی ذ امنیتی (شامل افزایش سطح نارضایتی مذردم
از مسئولین و ادارات ،انتساب مشکالت موجو د محالت به ناکارآمد بذودن اقذدامات
مسئولین و افزایش سطح احساسات منفی نسبت به مسذئولین در بذین مذردم محذالت
حاشیه) و  . 4پیامدهای اجتماعی و فرهنگی (شامل افزایش میزان آسذیب ها و جذرائم
اجتمذذاعی ،افذذزایش فاصذذله و شذذکاف طبقذذاتی در بذذین سذذاکنان منذذاطق مختلذذف
کالنشذذهرها و کذذاهش سذذطح قذذانون گرایی و )...می باشذذد کذذه ایذذن موضذذوع در
کالنشهرهای کشور (از جمله در کالنشذهر اهذواز) چذالش جذدی را بوجذود آورده و
نیازمند نوعی برنامه ریزی جذامع و بذا در نظرگذرفتن متغیرهذای مختلذف اجتمذاعی،
فرهنگی ،اقتصادی ،زیست محیطذی و آمذایش سذرزمین اسذت کذه حذداقل از رشذد
بی رویه ای ن امر و پیدایش سایر آسذیبهای اجتمذاعی متعاقذب آن در آینذده جلذوگیری
شود و یا کاهش یابد.
کلیددد واژگددان :حاشیه نشذذینی ،کالن شذذهر اهذذواز ،عوامذذل زمینذذه ای ،عوامذذل تذذداومی،
آسیب های اجتماعی
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مسائلزیستمحیطیبهعنوانآسیباجتماعی؛بررسینظریبهشیوهبر
ساختگرایی 
وحید بابازاده ،0بیژن زارع

0

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
مسائل زیست محیطی در جامعه به مثابه آسیب اجتماعی شذناخته نشذده انذد .پرسذش
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
به بررسی پیشینه نظری و تجربی برساخت مسذائل زیسذت محیطذی بذه عنذوان آسذیب
اجتماعی پرداخته است و سفا با مقایسه برخی مسائل زیست محیطذی و آسذیب هذای
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
دست آمده با شرای بحران های زیست محیطی کشور که در م طبوعات بازتاب داشذته
است مقایسه گردیده است.

یافتهها 


مراحل و ابعاد طرح یک داعیذه مسذئله زیسذت محیطذی دارای سذه مرحلذه اسذت:
نخست مرحله «جمع آوری» که شامل کشف مسئله و نامگیاری آن است .مرحله دوم،
«ارائه» است که شامل جیب توجه به ادعا و مشروع و قانونی کردن آن اسذت .مرحلذه
سوم «رقابت» نام دارد که شامل حمایت گروه های مختلف و اسذتراتری هذای دفذاعی
است.

 .1کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران Vahid.babazadeh1990@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران
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نتیجهگیری 

در برساخت یک مسئله زیست محیطی از کذار علمذی آغذاز مذی شذود .اثرگذیاری
ادعاهای اولیه نیازمند وجود آگاهی های زیسذت محیطذی و فضذای بذاز و آزاد مذدنی
است .در مراحل بعدی نیز یک ادعا و ذینفعان آن نیازمند یک فضای مبتنی بذر دانذش،
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.
کلید واژگان :رویکرد برساخت گرایی ،مسائل زیست محیطی ،آسیب های اجتمذاعی ذ
محیطی ،ادعاهای بحران های زیست محیطی

رابطةشهروند-متکدي:آزموننظریة«سنخهاياجتماعي»زیمل 
کرم حبیب پور گتابی

0

مقدمه 

اکنون بسیاري از صاحبنظران و
شیوع و تعمیق تکدي گري در جامعه ،مسئلة همواره
ِ
کارگزاران است که روایت هاي گوناگوني براي آن قابل قرائت است .اما زاویه اي که مقالة
حاضر براي بررسي این موضوع انتخاب کرده ،از منظر رابطة شهروند-متکدي است که
در چارچوب نظریة «سنخ هاي اجتماعي» جورج زیمل تبیین شده است و براساس این
نظریه ،امر تکدي گري از منظر برساخت گرایي مورد تحلیل قرار گرفته است.

روش 

پشتوانة تجربي مقالة حاضر ،مطالعه اي ترکیبي است که با روش شناسي هاي ّ
کم ي
(پیمایش) و کیفي (مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته) با طرح همگرا در بین دو گروه )1
 677نفر از شهروندان مذرد و زن واقذع در سذنین  15تذا  65سذاله در شذهر تهذران بذا
روش هاي نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي ،تصادفي نظام مند و ساده و  11 )2نفر از
متکدیان شهر تهران انجام گرفته است.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارز می karamhabibpour@yahoo.com
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یافتهها 


یافته ها نشان داد که از حیث کمک شهروندان به متکدیان ،چهار سنخ از شهروندان
تهراني شامل دستگیري کنندة قهار ،دستگیري کنن دة معمولي ،دستگیري کنندة خنثذي و
بي تفاوت ،و غیردستگیري کننده قابل شناسایي اند که اکثریذت نسذبي شذهروندان جذزو
دستگیري کنندة معمولي هستند .همچنین ،نگرش و گرایش به کمک به متکدیان در بین
حدود یک پنجم شهروندان باالست و حدود یک پنجم نیز در قبال کمک بذه متکذدیان
احساس تکلیف مي کنند .در مقابل ،متکدیان نیز کمک شهروندان را یک حق دانسته و
اعتقاد داشتند مردمي که پولدارند و از تمکن مالي برخوردارند ،بایستي به آنهذا کمذک
کنند .در حقیقت ،مردم با کمک کردن به آنها ،هم کمک مذالي مي کننذد و هذم از اجذر
ُ
ا خروي و ثواب آن برخوردار مي شوند.

نتیجهگیری 


یافته ها حاکي از آنند که علیرغم این جریذان کلذي نگذرش منفذي و عذدم احسذاس
تکلیف شهروندان به متکدیان ،رویکرد بخشي از شهروندان تهرانذي و حتذي متکذدیان
نسبت به امر تکدي گري ،تکلیف گرایانه است و کمک کردن را یذک تکلیذف انسذاني و
میهبي و در نتیجه امري واجب مي دا نند .بالنتیجه ،این احساس تکلیذف در قبذال امذر
تکدي گري ،آن را به عنوان یك منزلت اجتماعي به رسمیت مي شناسد و با برساخت آن
به عنوان یک سنخ اجتماعي ،به پایداري آن در جامعه دامن مي زند.
کلید واژگان :تکدي ،شهروند ،متکدي ،سنخ اجتماعي ،برساخت اجتماعي

فهمسیاستدستفروشیازموضعفرودست؛روایتدستفروشی
علی مراد عناصری ،0علی شمسی

0


مقدمه 

در این مقاله تالش می کنم برای یک بار هم که شده ،به تاریخ نگاری از پایین ،فهم
سیاست دست فروشی از موضع فرودسذت بفذردازم .تذاریخ زنذدگی «علذی شمسذی»،
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی alimorad.anaseri@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی،
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دست فروش چهارراه ولی عصر تهران را پیش چشم دانشگاه ،سیاست گیاران و نهادهای
حکمرانی شهری گیاشته و از تقالی یذک فرودسذت زیذر فشذارهای نامرئی شذونده یذا
توجیه شونده ی سیاست گیاری شهری ای که یک سره در غیاب او در نظام تصمیم گیری،
بر تن او حک می شوند ،از زندگی او با شغلش می نویسیم .روایت دست فروشذی ،ایذن
بار نه از منظر یک مدیر شهری با لباسی که خذاکی نشذده ،یذا نذه از دیذد یذک انسذان
آ کادمیک یا مامور امنیت ،از زبان تن واقعی ای که برای سیرشدن ،صورتش زیر سذیلی
سرخ شده و علیه همه ی عقالنیت هذای ناممکن کننذده ی زنذدگی اش ،ایسذتاده و جذان
می کنذذد .از خذذالل ایذذن روایذذت ،فهمذذی واقعذذی و دیگ رگذذون از شذذکل مقاومذذت یذذک
دست فروش ،از ریخت یک زندگی حقیقی در این جا و اکنون بذه دسذت می آیذد .ایذن
روایت افزوده می شود به خروجی طرح شکسذت خورده ی سذامان دهی ،و روایت هذای
دانشگاه ،مدیران شهری و نیروهای اجرایی ذ امنیتی که همواره دست فروشی را به مثابه
یک معضل شهری پرو بلماتیزه کرده اند ،تذا آن جذا کذه بذرای نمونذه ،بذر طبذق آخذرین
دستورالعمل صادر شده در اول بهمذن  ،1336گسذترش زبالذه گردی بذرای کارفرمذای
خدمات شهری و جمع آوری بازیافت از زباله های شهری ،به طور سیستماتیک به عنوان
جایگزین آن اعالم می شود .این مقاله نقدی است بذر نهادهذای پیمان کذاری امنیتذی و
سیاست های حکم رانی شهری ،و اقتصادسیاسی ای که پاسدار منافع فرادستان است ،و
هم چنین نظام دانشی که فهم مساله را ناممکن می کنند.

چارچوبمفهومی 

مفاهیم نظری کدگیاری کننده و سذامان دهنده بذه روایذت ،از مذارکا (فرودسذتی/
فرادستی) ،فوکو (سیاستها ی طرد) ،هاروی (حکمرانی شهری) ،و گرامشی گرفته شده
است .این ها همنشین مفذاهیم برداشذت شذده از میذدان و برسذاخته ی علذی شمسذی
می شوند.
روش 
در چهذذارچوب یذذک کذذنش اتنوگرافیذذک ،بذذا روی کذذردی پدیدارشذذناختی ،از روش
مشاهده ی مشارکتی و مصاحبه ی عمیق و پیاپی در /بیرون میدان بهره گرفته شده است تا
روایت علی شمسی از شغلش گفته شود.
کلیدواژگان :دست فروشی ،تاریخ نگاری از پایین ،حکمرانی شهری ،فرودست ،سیاست
زندگی ،علی شمسی
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چالشهایمشارکتمحلهایدربرقرارینظموامنیت 
(مطالعهموردیمناطقحاشیهایشهرکرمانشاه)



بی تا حامد ،0ساجده واعظ زاده

0


مقدمه 

جامعه پایدار درگرو امنیت پایدار اسذت کذه خذود مسذتلزم مشذارکت پایذدار بذین
واحدهای متشکله جامعه ازجمله نیروهای دولتی و کنشگران محلی است .ازآنجایی که
ثابت شده افزایش میزان جرائم در بسیاری از نقاط جهان ناشی از عدم کذارایی اجذرای
صرف قوانین است ،مشارکت شهروندان در تأمین امنیذت روزبذه روز اهمیذت بیشذتری
می یابد .مشارکت به ویره ازآن رو اهمیت دارد که جوامع محلی مشکالت منطقه خود را
بهتر می شناسذند و در صذورت نقذش داشذتن در تذأمین امنیذت ،از آن بهتذر پاسذداری
می کنند .بااین حال ،سطح مشارکت در مناطق حاشیه ای شهرها چندان مطلوب نیست.
در این مقاله هدف آن است که ساختارهایی که مشارکت پایین را در مناطق حاشذیه ای
شهر کرمانشاه رقم می زنند موردبررسی قرار گیرد.

روش 

روش بررسی در این مطالعه کیفی است و با رویکرد واقع گرایی انتقادی سعی شده
با استفاده از استراتری پا کاوی ،ساختارهای تشکیل دهنده مشارکت پایین شهروندان
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
رفت وبرگشت و بازبینی مجدد اطالعات گردآوری شده ،ارتباط یافته ها با محی کذنش
شهروندان و پلیا ،ماهیت جایگاه و انگیزه های هریک ،دالیل اصلی مشذارکت پذایین
شذذهروندان جسذذتجو شذذد .روش نمونذذه گیری ،هدفمنذذد و از نذذوع زنجیذذره ای اسذذت.
نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت که جمع داده ها در گروه های متمرکز به اشذباع رسذید.
درمجموع  1گروه متمرکز با مشارکت زنان ،مردان ،دختران و پسران بذه تفکیذک در دو
محله تشکیل شد .روایی نتایج توس مسذئوالن انتظذامی دو منطقذه مذورد تأییذد قذرار
گرفت.
 . 1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،جهاد دانشگاهی کرمانشاه،
 . 2دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،جهاد دانشگاهی کرمانشاه ،ایمیلsawaez@yahoo.com :
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یافتهها 


نتایج پروهش نشان داد که مشارکت ازنظر شهروندان به معنی اطالع دادن به پلیا
در خصوص جرائم به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع است ،حال آنکه مشذارکت ازنظذر
پلیا به معنی در اختیار گیاشتن اطالعات پیشگیرانه است .دو گروه از موانع بذر سذر
مشارکت شهروندان وجود دارد -1 :ترس از عواقب مشارکت ،به خاطر لو رفتن هویذت
آنان نزد خالف کاران  -2عدم بازخورد مناسب از سوی پلذیا ،ضذعف ،چشم پوشذی و
مماشات پلیا با خالف کاران.

جهگیری 
نتی 

حجم و سطح خشونت رفتارهای برهم زننده امنیت در مناطق حاشذیه ای به قذدری
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
چشم پوشی و حتی همراهی پلیا را با خالف کاران القاء می کند .اطالعات پیشذگیرانه
می تواند این ضعف را جبران کند ،اما مشذارکت شذهروندان در ایذن خصذوص نیذز بذا
مشکالتی همراه است که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
کلید واژگان :مشارکت ،نظم و امنیت ،حاشیه نشینی ،پلیا ،کرمانشاه

کاوشیپیرامونآسیبهایاجتماعیدرمدارسمناطقحاشیهنشین؛به

سویتدویننظریهدادهبنیاد
سجاد بهمنی ،0حسین ملتفت

0


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
نیز به وجود آمده اند .کالنشذهرهایی کذه قطذب توسذعه شذدند و شذهرهای کوچذک و
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهانsajadbahmaee@gmail.com -
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه شهید چمران اهواز

 001مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

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
متعددی در اطراف خود است .حاشیه نشینانی که از بسیاری امکانات موجود در فضای
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 
این پروهش با بکارگیری روش نظریه داده بنیاد سعی در فهم تجذارب فرهنگیذانی را
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
زرگان ،منبع آب ،سیاحی و عین دو در اطراف شهر اهواز بوده اند که بالغ بر 177هذزار
نفر جمعیت دارند 5 .مدرسه مورد بررسی شامل  1مدرسه ابتدایی 2 ،مدرسه متوسذطه
اول و  2دبیرستان متوسطه دوم هستند که دو مورد دخترانه و سه مورد پسرانه هستند.
یافتهها 


نشان داده است که فقدان بضاعت مالی ،ضرورت کار و فعالیذت اقتصذادی دانذش
آموزان جهت تامین مخارج ،وجود پاره گروه های بزهکار در محالت ،دانش ناکذافی و
پایگاه اجتماعی اقتصادی نامطلوب اولیا و سرپرست خانوار زمینذه سذاز شذکل گیذری
بسیاری از آسیب های اجتماعی در این مناطق شده است.

نتیجهگیری 


تحلیل یافته های پروهش نشان می دهد دانش آموزان مناطق حاشیه نشین اهواز ،بذا
هدف ت امین بخشی از نیازهای خذانوار از سذنین نوجذوانی در فعالیذت هذای اقتصذادی
غیررسذذمی مشذذغول مذذی شذذوند و بذذدین ترتیذذب بخشذذی از سذذاعات روز را در چنذذین
محی هایی سفری می کنند .از سوی دیگر خانواده ،با اسذتقبال از مشذارکت فرزنذد در
تامین معیشت باعث ایجاد دلگرمی و جدیت در اراده دانش آموزان در کسب و کار می
شوند .این جدیت در پیگیری وضیت حصیلی دانش آموزان به چشم نمذی خذورد زیذرا
پایگاه اجتماعی اقتصادی ،سرپرسذت خذانوار را قذانع کذرده اسذت کذه ضذرورت هذا و
اولویت ها را بر مبنای نیازهای خود طراحی و بازآفرینی کند نه بر مبنای هنجارها ،عرف
و قوانین جامعه.
کلید واژگان :حاشیهنشین ،اهواز ،آسیب اجتماعی ،فرهگیان ،دانش آموزان،نظریه داده بنیاد
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بیخانمانیوعواملموثربرآنباتاکیدبرعواملساختاری
سهیال صادقی فسائی ،0فاطمه آرمان

2

مقدمه 

جامعه امروزی هزینه های اجتماعی و اقتصادی بی سابقه ای را بابت معضذل بذی
خانمانی پرداخت می کند .با توجه به هزینه های گزاف بی خانمانی در جامعه ،تعیذین
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
خانواده های در معرض خطر دارای اهمیت می باشد.

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.
یافتهها 


عوامل ساختاری و فردی هر دو بطور بالقوه بر روند رو به رشد بی خانمانی و خروج از آن تذاثیر
دارند .در واقع ،فعل و انفعال بین عوامل فردی و ساختاری نشان دهنده شذیوهای اسذت کذه عوامذل
ساختاری ،عوامل فردی که منجر به بی خانمانی میشود را تقویذت و تشذدید مذی کنذد .بذر اسذاس
یافته ها ،وجود  6میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی و افزایش ساالنه تقاضاهای بیشذتر بذه ایذن
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
از معضالت بازار مسکن تبدیل کرده است .همچنین مطالعه میکور نشان می دهد کذه
بیش از  11درصد از تمام خانوارها که مستاجر هستند و در حال حاضر بیش از نیمذی
از درامد خود را به اجاره اختصاص می دهند.
نتیجهگیری 


زمانی که بیشتر بودجه یک خانواده حاشیه ای از نظر اقتصادی به مسکن اختصاص
داده می شود ،با یک ب حران مانند یک بیماری یا بیکاری ناگهانی اغلب خانه خود را از
دست می دهند و در نتیجه بی خانمان می شوند .لیا نمذی تذوان بذدون داشذتن شذبکه
 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی arbon_f@yahoo.com

 000مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

امنیت اجتماعی که برنامه ها و سیاستهای مربوط به کاهش فقر ارائه می کند ،از افراد یا
خانواده های فقیر در فرایند بی خانمان شدن جلوگیری کرد یا به عبارت دیگر محافظت
کرد .اگر آن ها همه منابع خانوادگی خود را از جمله بستگان ،دوستان و والدین خود را
استفاده کنند ،در نهایت شبکه امنیت اجتماعی تنها عامل محافظ انها می شود.
کلید واژگان :بیخانمانی ،عوامل ساختاری ،ریسک فاکتورهای فردی ،مسکن ،بودجه خانوار.

مطالعهرابطهسرمایهفرهنگی،اقتصادیواجتماعیحاشیهنشینانشمالو
جنوبکالنشهرتبریز
محمدباقر علیزاده اقدم ،1نگار چایچی تبریزی ،2ابراهیم اکبری

3

مقدمه 

شهر تبریز به دلیل صنعتی بودن و ارائه وظایف عمده خدماتی چون آموزش و درمان
و نظایر آن ،یکی از مهم ترین شهرهای مهاجر پییر کشور به حساب می آید .با توجه به
سرشماری ها ،جمعیت حاشیه نشینان تبریذز حذدود  11درصذد جمعیذت ایذن شذهر را
تشکیل می دهند .با توجه به اینکه حاشیه نشینان شهر تبریز در  4سمت شهر پراکنده اند
و امکان مطالعه تمام مناطق به دلیذل گسذتردگی در ایذن تحقیذ ق میسذر نبذود ،مقایسذه
حاشیه نشینان دو منطقه شمال و جنوب به عنوان محدوده مورد مطالعه درنظر گرفته شد.
بر همین اسذاس ،در مطالعذه حاضذر ،تعیذین رابطذه بذین انذواع سذرمایه ( اجتمذاعی –
اقتصادی -فرهنگی) و بیگانگی اجتماعی حاشیه نشینان جنوب و شمال تبریز به عنذوان
هدف تحقیق در نظر گفته شد که با استفاده از روش پیمایش اجرا گردید.

روش 

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جمعیت حاشیه نشینان شمال و جنوب تبریز بذوده
است که با توجذه بذه نسذبت جمعیذت حاشذیه نشذینان دو منطقذه تعذداد  100نفذر از
حاشیه نشینان شمال و  100نفر از حاشیه نشینان جنوب تبریز به عن وان حجم نمونذه در
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تبریز
 . 2دانشجوی پروهشگری اجتماعی ،دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول( negar.chaichi@gmail.com
 . 3کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزا د اسالمی واحد تبریز
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نظر گرفته شدند .ابزار مورد استفاده در تحقیق بذرای متغیذر سذرمایه فرهنگذی و متغیذر
بیگانگی اجتماعی از پرسشنامه هذای اسذتاندارد و جهذت سذنجش متغیرهذای سذرمایه
اجتماعی و سرمایه اقتصادی از پرسشنامه های محقق ساخته باستفاده گردید که پا از
تایید اعتبار ،پای ایی هر کدام نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قذرار
گرفت و با ضریب آلفای باالتر از  7/0مورد تایید قرار گرفت.

یافتهها 


بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها ،بین میزان سرمایه اجتماعی و بیگانگی اجتمذاعی
حاشیه نشینان جنوب و شمال تبریز ،رابطه معنذادار و منفذ ی بذه دسذت آمذد .همچنذین
نمونه های تحقیق از میانگین بیگانگی اجتماعی باالیی برخوردار بودند.

نتیجهگیری 


با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،الزم است نسبت بذه بهبذود وضذعیت اعتمذاد
اجتماعی ،حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی حاشیه نشینان کالنشهرها به ویره جامعذه مذورد
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.
کلید واژگان :بیگانگی اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی،
حاشیه نشینان

تأثیرفضاهایشهریبرامنیتاجتماعیشهروندان 
(مطالعهموردیفضاهایبیدفاعشهریمنطقه11کالنشهرتهران)

سینا احمدی ،0سید فهیم ایراندوست

0


مقدمه 

گسترش و توسعه شتابان شهرنشینی و توزیع نامتعذادل در دوره جدیذد ،آسذیب های
اجتماعی بسیاری را به ویره در کالن شهرها بدنبال داشته است .این آسیب های اجتماعی
 .1دانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران .نویسنده مسؤل sinaahmadi25@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.

 001مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

باعث کاهش احساس امنیت اجتماعی شده است .زیرا شهرها و فضاهای مختلذف آن
ظرفی برای فعالیت ها و رفتارهای ساکنان آن هسذتند و کیفیذت ایذن فضذاها وابسذتگی
شدیدی به نحوه فعالیت ها و الگوهای رفتاری شهروندان دارد .از طرف دیگر ،به دلیذل
تفاوت فضاهای شهری و نیز تفاوت هذای اجتمذاعی و فرهنگذی و اقتصذادی ،احسذاس
امنیت متفاوتی در فضاهای شهری مختلذف بذه چشذم مذی خذورد .طراحذی نامناسذب
فضاهای شهری و ساختار کالبدی خاص این فضاها باعث شذده اسذت کذه بعضذی از
فضاها مکانهای جرم خیزتری باشند و بذه همذین خذاطر شذهروندان در ایذن مکذانهذا
احساس امنیت ک متری دارند .فضاي شهري در دو بعد فیزیکی و اجتماعي ،به مکانهاي
عمومي مانند خیابان ها ،پارك ها ،چهارراه ها و میادین اطالق ميشود کذه محذل وقذوع
کنشها و خشونت هاي اجتماعي زیادي است و به عنوان فضذاهاي جذرمخیذز و آلذوده
شناخته میشوند.

روش 

منطقه  11تهران به عنوان یکی از مناطق دارای بافت فرسوده با کوچههای کم عرض
و انبوه بنبست ها ،دارای فضاهای بی دفاع فراوانی است که می توان از آنها بذه عنذوان
فضاهای دارای پتانسیل جرم نام برد که باعث کاهش احساس امنیت شهروندان در این
منطقه شده است .به همین خاطر در تحقیق حاضر با روش کمی (پ یمایش) و با استفاده
از نمونه ای  110نفری از طریق پرسش نامه به بررسی احساس امنیت با توجه به ابعذاد
آن در فضاهای بی دفاع این منطقه پرداختیم.

هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج حاکی از پایین بودن ابعاد احساس امنیت در این منطقه بود .نتایج نشذان داد
احساس امنیت در بین زنان پایین تر از مردان و در بین افراد مجرد پذایین تر از متذأهلین
است .هم چنین ،بیشترین آسیب اجتماعی که مردم در قبال آن احساس ناامنی می کردند
دزدی ( 16درصذذد) ،مزاحمذذت خیابذذانی ( 41درصذذد) ،و افذذراد معتذذاد خیابذذانی (33
درصد) بود.
کلید واژگان :آسیب های اجتماعی ،احساس ا منیت ،جرم ،فضاهای شهری
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کیدبرعلتهاوپیامدها 

گیریپدیدهیحاشیهنشینیباتأ


مطالعهشکل
(مطالعهیموردی:محلهدیزجوخضردراستانهمدان) 
سمیه سلیمانی ،0محمد سلیمانی

0

مقدمه 

جهان به سرعت در حال گسترش زندگي شهري است .در حال حاضر ،سرعت رشد
شهرنشﻴني در ﻛشذذورهاي در حذذال توسذذعه ،بﻴشتر از ﻛشورهاي توسعه ﻳافته است .در اﻳران نیذذز
شهرنشیني با روندی سرﻳع و شذتابان همذذراه بذذوده و اﻳذذن رشذذد شذذتابان ،مسذذائل و معضالت
زﻳادي براي شهرهاي بزرگ اﻳران (بوﻳره شهر همدان) است بدنبال داشته است .مطالعه حاضذر بذا
هدف فهم عیمقتر حاشیهنشینی به مطالعه دالیل و پیامدهای حاشیهنشذینی از نگذاه مذردم حاشذیه
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
کیفی است و در فرایند پروهش از نظریة زمینهای استفاده شده است .دادهها بذا اسذتفاده از تکنیذک
مصاحبه عمیق گردآوری شدهاند .براساس روش نمونهگیری نظری و با معیار اشباع نظذری 33،نفذر
در مطالعه شرکت کردند.
یافتهها 


یافتههای حاصل از مطالعه ذیل  11مقولة عمده و با محوریت شرای زمینهای ،شذرای علذی،
شرای مداخله ،تعامل و پیامذدها دسذته بنذدی شذدند کذه عبارتنذد از :ضعف امکانات اقتصذادی،
ضعف امکانات اجتمذذاعی ،وجود جاذبههاي مختلف زندگی شهري در همذذدان ،از بین رفتن و یا
ناکار آمدي مدیریت فعلی روستاها ،رواج حاشیهنشینی ،افزایش ناهنجاری هذا و جرایم اجتماعی،
رواج مشاغل کاذب ،اشاعه خرده فرهنذذذگ هذذذذاي معارض ،رواج بینش قوم گرایی و از بین رفتن
تجانا فرهنگی ،گسترش بی رویه ی شهر و بخش هاي مسکونی غیر قانونی درمحدوده ممنوعه
شهري.
نتیجهگیری 


مقولة هسته نیز این است« :حاشیه نشینی برآمده از شذرای اقتصذادی ،اجتمذاعی،
فرهنگی ،نبود نظام کنترلی و مدیریتی و روند روبه رشد حاشیه نشینی» .این مقوله سایر
 .1کارشناس ارشد پروهشگری علوم اجتماعی ،دانشگاه خوارزمی .تهرانSoleymani89@yahoo.com.
 . 2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه مازندران.
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مقوله ها را نیز دربر میگیرد .نظریة زمینه ای تحقیق ،در قالذب مذدل پذارادایمی شذامل
ّ
شش بعد شرای عل ی ،پدیدة مورد مطالعه ،شرای زمینهای ،شرای مداخلهگر ،تعامل و
پیامدها بیان شده است.
کلیدواژگان :حاشیه نشینی ،محله دیزج ،محله خضر ،روش کیفی ،نظریه زمینهای

سنجشوبررسیعواملموثربرپایداریاجتماعیدرسکونتگاههای
غیررسمیکاشان 
(موردمطالعه:کویمفتحومحلهکارگر) 
محمد جواد سامانی نژاد ،0مریم پاکار

0


مقدمه 

با مطرح شدن توسعه پایدار شهری و لزوم توجه به تمام ابعاد آن مسئله سکونتگاه های
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
راستا امروزه ابعاد اجتماعی توسعه به دلیل فراهم سازی زمینه ها ی پیشذرفت در سذایر
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 

این پروهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی اسذت و بذا اسذتفاده از روش پیمذایش
انجام شده است .جامعه آماری را جمعیت باالی  11سال سذکونتگاه هذای غیررسذمی
محالت میکور تشکیل می دهد که در این میان  477نفر مورد بررسذی قذرار گرفتنذد.
اعتبار تحقیق از نوع صوری و روایی مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید
قرار گرفت.
 .1کارشناس ارشد پروهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ()Samani.javad@yahoo.com
 . 2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
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یافتهها 


استفاده از رگرسیون چندمتغیره و ضریب بتا برای شناسایی میذزان اهمیذت هریذک از
شاخ های مطالعه شده ،گویای نقش مهم شاخ هذای عذدالت فضذایی(،)7/62
سرمایه اجتماعی( ،) 7/54بهره وری اقتصادی( ) 7/41و احساس تعلق مکانی()7/47
در پایداری اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی است .تحلیل همبستگی میان عذدالت
فضایی بادیگر متغیرها ،گویای همبستگی معنادار متغیرها با عدالت فضایی است.

نتیجهگیری 


با توجه به نقش و جایگاه مهم و بذی بذدیل شذاخ عذدالت فضذایی در میذان دیگذر
شاخ های بررسی شده ،به نظر می رسد نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری باید بذه
سمت و سویی حرکت کند که با آگاهی از نحوه توزیع خذدمات در سذطح محذالت و
رضایت شهروندان از نحوه توزیع در جهت ارتقاء سطح پایداری شهر گام بردارد.
کلید واژگان :توسذعه پایذدار ،پایذداری اجتمذاعی ،احسذاس امنیذت ،پایذداری شذهری،
کاشان

گونهشناسیخانوادههایحاشیهنشینشهرشیرازبرحسبدالیل
مهاجرتبهشهر:یکمطالعهکیفی
علی خواجه نژادیان

0

مقدمه 

پروهش حاضر به بررسی وضعیت زندگی خانواده های حاشیه نشین در شهر شیراز
و گونه شناسی آنها بر حسب دالیل مهاجرت به شهر می پردازد.

روش 

روش تحقیق کیفی می باشد که داده های مورد نیاز از طریق مش اهده و مصاحبه بذا
خانواده های حاشیه نشین احصاء شد.
 .1کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،قرارگاه مردمی توانمندسازی محله های حاشیه شهر شیراز khajenezhadian@gmail.com
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یافتهها 


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
روستایی و احساس حقارت از زندگی در روسذتا ،از جملذه عمذده تذرین انگیذزه هذای
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.

نتیجهگیری 


ریشهیابی دالیل سکونت در حاشیه های شهر ،می توانذد کمذک شذایانی بذه متولیذان کنتذرل و
کاهش آسیبهای اجتماعی در طراحی برنامه های رشد و تعالی خانواده ها نمایذد کذه ریشذهیذابی
دالیل مهاجرت ،می تواند به عنوان یک موضوع پیشینی در بحث حاشذیه نشذینی مذورد توجذه قذرار
گیرد .گونه شناسی حاضر حرکتی است در راستای دسته بندی برنامه ها رشد خانواده هذا و پرهیذز از
همسان نگری مخاطبین این برنامه ها در حاشیه شهر شیراز.
کلیدواژگان:حاشیه نشینی،مهاجرت،آسیب های اجتماعی،گونه شناسی،خانواده

مطالعهپدیدا رشناسیبزهکاریدرمحالتبافتفرسودهوبافتجدیدشهر
جهرم 
سیاوش قزلی ،0سیامک قزلی ،0ابراهیم اقایی ،2یاسر بهرامی چگنی

1


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
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 .3کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران  .نویسنده مسئول ebiaghaei15@gmail.com
 .4کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران
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پروهش حاضر فهم و تفسیر بزهکاری از دید افرادی است که بزهکار خطاب می شوند.
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 

جهذذت دسذذتیابی بذذه اهذذداف تحقیذذق،از روش کیفی(پدیدارشناسذذی) و تکنیذذک
مصاحبه عمیق برای جمع آوری داده ها استفاده شذده اسذت .مشذارکت کنندگان ایذن
پروهش ،با بذه کارگیری روش نمونذه گیذری هدفمنذد از میذان  14نفذر از نوجوانذان و
جوانانی که انگ بزهکاری خورده اند انتخاب شده و جهت تجزیه وتحلیل اطالعذات
و مقوله بندی از روش تماتیک استفاده شده اسذت .درهمذین راسذتا تعذداد  100کذد
استخراج گردید و با شناسایی وجوه اشتراک کدها تعداد آن ها بذه  41سذفا بذه 16
عدد کاهش یافت و در نهایت در  6تم کلی صورت بندی شد .دسته بندی مقوله های
به دست آمده در دو دسته کلی شرای و زمینه های بزهکاری و پیامدهای بزهکذاری
انجام شده است.

یافتهها 


یافته های به دست آمده از پروهش حاضر شامل شش مقوله هستند کذه عبارتنذد از:
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.

نتیجهگیری 


م عموال افرادی که در بافت فرسوده زندگی می کننذد زمینذه و بسذتر بیشذتری بذرای
بزهکاری دارند و از لحاظ روانی و فرهنگی استعداد بیشتری جهذت بزهکذاری دارنذد.
امید و اعتماد بین فردی و اجتماعی نکات بسیار مهمی هستند که بایذد بذدان ها توجذه
شود .یافته ها لزوم حمایت و پشتیبانی ب یشتر از افرادی که انگ بزهکاری می خورنذد را
گوشزد می کند.
واژگان کلیدی :بزهکاری ،پدیدارشناسی ،بافت فرسوده ،بافت جدید،شهر جهرم
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فقرشهریوتوزیعآسیبهاوجرایماجتماعی 

حسین اکبری

0


مقدمه 

بررسی تاثیر حوزه اقتصادی در آسیب ها و جرایم اجتماعی طی چندین دهذه اخیذر
توجهات تجربی و نظری فراوانی را بذه خذود جلذب کذرده و در ایذن ارتبذاط تحقیقذات
مختلفی در دنیا انجام شده که در آنها تاثیر تعیین کننده های مختلف اقتصادی (ماننذد
بیکاری ،توزیع نابرابر منابع ،فقر و  )...بر گسترش انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی به
شیوه های مختلف مورد آزمون قرار گرفته اند .همچنین بررسی نظریات جامعه شناختی
آسیب های اجتماعی نیز نشان از تاثیر وضذعیت و شذرای اقتصذادی در افذزایش بذروز
آسیب ها و جرایم اجتماعی دارند .در این بین سه دسته از نظریه ها تببین واضذح تری از
رابطه عوامل اقتصادی بذا آسذیب ها و جذرایم اجتمذاعی دارنذد کذه شذامل نظریذه های
ساختاری فرصتی ،نظریه های فرهنگی و نظریه های فشار می باشد .یکذی از متغیرهذای
مهم در بررسی میزان آسیب ها و جرایم اجتماعی سطح درامد و گستره فقر شهری بویره
در کالن شهرها می باشد .فقر و عدم تامین نیازهای مادی بر اساس نظریات و تحقیقات
بسیار ،امکا ن درگیری افراد را در انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی افزایش می دهد.

روش 

مطالعه حاضر با بررسی  6104خانوار شهری در  114محله شهر مشهد به بررسی
رابطه بین سطح درامد و میزان برخورداری از امکانات زندگی (فقذر شذهری) بذا انذواع
آسیب ها و جرایم اجتماعی آنها پرداخته است .تحقیق به روش پیمایشی انجام و داده ها
با استفاده از ابزار پرسشنامه گرداوری شده اند .جامعه ی آماری تحقیق ،همه ی مردان و
زنان باالی  11سال مناطق  13گانذه شذهر مشذهد می باشذند کذه بذا روش نمونذه گیری
خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند.

یافتهها 


بررسی نتایج نشان ده نده شکاف بزرگ اقتصادی در شهر مشهد اسذت بذه گونذه ای کذه
شکاف درامدی دهک دهم نسبت به دهذک اول درامذدی بذیش از  11برابذر می باشذد.
همچنین بر اساس یافته ها  6308درصد خانوارهای مورد بررسی در سه دهذک پذایین
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه فردوسی مشهد h-Akbari@um.ac.ir
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درامدی قرار داشتند .بررسی رابطه بین سطح درامد و وضعیت برخورداری از امکانات
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.

نتیجهگیری 


نتایج مطالعه نشان داد که توزیع فضایی آسیب ها وجرایم اجتماعی رابطذه قذوی بذا
توزیع فضایی فقر شهری و عدم برخورداری از حداقل امکانات زندگی در محالت شهر
مشهد دارد .بر این اساس شهر مشهد به دو بخش کم برخوردار پر آسیب و برخوردار با
آسیب کمتر تقسیم شده است.
کلید واژگان :فقر شهری ،آسیب ها و جرایم اجتمذاعی ،دهذک هذای درامذدی ،توزیذع
فضایی ،مشهد

رتبهبندیمحالتومناطق99گانهشهرتهرانازنظرآسیباجتماعی

سرقتازمنازل 
احمد ایرانخواه کوخالو ، 0سکینه ایرانخواه کوخالو


مقدمه 

0

با رونق گرفتن زندگی شهری و سرریز بیش از پیش جمعیت به شهرها ،نوع تازهای از مناسذبات
اجتماعی و مراودات اقتصادی بهوجود آمده که پیش از این سابقه نداشته است .مهاجرت گسذترده و
تمرکز جمعیت ،پدیدهی کالنشهر را سبب شد که مسایل و آسیبهای اجتماعی گستردهای را پذیش
پای شهروندان قرارداد .از این رو برای برنامهریزی در جهت کنترل و کاهش آسذیبهذا ،الزم اسذت
مدیریت شهری ونهادهای متصدی ،اطالعات دقیقی از ویرگیهای آسیبهای اجتماعی هذر محلذه
داشته باشد ،تفکیک محالت بر اساس شاخصی خاص از آسیبهای اجتماعی اطالعذات بسذیار
جزئی را نیز از هر محله به برنامهریزان ارائه میکند .با درنظذر گذرفتن اینکذه کالنشذهر تهذران دارای
 331محله است سوال تحقیق اینگونه طرح شد که وضعیت رتبه بنذدی محذالت و منذاطق شذهر
تهران از نظر آسیب اجتماعی سرقت از منازل نسبت به هم چگونه است؟
 . 1کارشناس ارشد مخاطرات محیطی گرایش انسانی ،دانشگاه تهران ahmadirankhah@ut.ac.ir
 . 2دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

 000مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

روش 

در روش تحقیق حاضر ابتدا آمار خانوارها شهر تهران بر اسذاس سرشذماری سذال
 1337و به تفکیک بلوک در تمامی محالت مشخ شده در گام بعد حجم نمونه بذا
استفاده از نرم افزار G*POWERبدست آمده است.

یافتهها 


یافتههای تحقیق نشان داد رتبهبندی آسیباجتماعی درمحدودهی محذالت و منذاطق  22گانذه
شهر تهران با شاخ سرقت از منازل ،از الگوهای خاصی تبعیت میکند .الگوهایی که در سذطح
فضای محالت شکل میگیرند ،نتیجه مجموعهای از فرآیندهای اقتصادی ،اجتمذاعی ،فرهنگذی و
رفتاری است ،که مردم ساکن این محالت از خود بروز میدهند.
نتیجهگیری 


بدینسان مناطق  12و  11و  11در رتبههای اول تا سوم از نظر فراوانی و ازدیذاد شذاخ سذرقت
از منازل قراردارند بدین معنی که این مناطق وضعیت نامطلوبی در ایمنی از نظذر مسذئلهی سذرقت
خودرو و لوازم آن دارند در مقابل مناطق  1و  22و  21آخرین رتبهها را به خذود اختصذاص دادهانذد
که نشانگر وضعیت امن این مناطق در برابر آسیب سرقت از منازل است.
کلید واژگان :آسیب اجتماعی ،سرقت از منذازل  ،رتبذه بنذدی محذالت ،نذرم افزارهذای
آماری ،شهر تهران.

رابطهعملکردخانوادهباگرایشبهاعتیاددرنواحیحاشیهنشینشهرشیراز 
مجتبی بخشنده ،0طاهره فیلی زاده ،0خدیجه رضوی نژاد

2


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
نمی شد .اما با گسترش فرهنگ مدرن ،ارزش ها و هنجارهای مذدرن نیذز رواج یافتذه و
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

mojtababakhshande61@yahoo.com

 .2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،مرکز تخصصی اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز
 .3کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،مرکز تخصصی اورژانا اجتماعی بهزیستی شیراز
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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
از آسیب ها و معضالت اجتماعی در سطح جامعه است .اعتیاد پیش ا ز آن که پدیده ای
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
مخدر ،عوام ل گوناگون روانشناختي ،اجتماعي ،خذانوادگي و زیسذت شذناختي درگیذر
هستند .در سال هاي گیشته تالش ها و پروهش هذاي بسذیاري در راسذتاي شناسذایي
ارتباط بین سوء مصرف مواد و سازه هاي روانشناختي صورت گرفته است .این پروهش
با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با گرایش به اعتیاد در میان دانش آمذوزان شذهر
شیراز انجام پییرفت.

روش 

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پذروهش شذامل کلیذه
دانش آموزان حاشیه شهر شیراز بود .تعداد نمونه شامل  100نفر با استفاده از جدول
مورگان به روش تصادفی طبقه ای انتخذاب شذدند.ابزارهای گذردآوری اطالعذات در
این پروهش شامل مقیاس استعداد اعتیاد وید و همکذاران(  ) 1332و ابذزار سذنجش
خانواده اپشتاین و همکاران (  ) 1313بودند .یافته ها :نتایج ایذن پذروهش نشذان داد
میان ابعاد حل مشکل ،ارتباط ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل رفتذاری بذا
اعتیاد پییری رابطه معنادار منفی وجود داشت .همچنین میان عملکذرد خذانوادگی و
اعتیاد پییری دانش آموزان نواحی حاشذیه نشذین شذهر شذیراز رابطذه معنذادار منفذی
وجود داشت.

یافتههاونتیجهگیری 


عملکرد خانواده ،عامل مهمی برای پیش بینی احتمال اعتیاد در نوجوانان در ادامذه
زندگی است .آشکار است که هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده ،تآثیراتی نذامطلوب
بر رفتار فرزند بجا می گیارد که این مساله می تواند پیامدهایی منفی برای کل جامعذه
در بر داشته باشد.
واژگان کلیدی :عملکرد خانواده ،گرایش به اعتیاد ،محالت حاشیه نشین ،شیراز.
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ارزیابیپیامدهایاجرایطرحمسکنمهردرشهرهایجدید
جعفر هزار جریبی ،0زینب امامی غفاری

0


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
افراد کم درآمد و ساکنان بافت غیررسمی مسکن مناسب ایجاد نماید .این مطالعذه بذه
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
است .این گونه مصاحبهها به مصاحبهش وندگان فرصت می دهد تا براساس آنچذه خذود
مهم و تأثیرگیار می دانند ،پاسخ دهند .تکنیک تحلیل داده ها ،تحلیل روایت می باشد.
مرور ادبیات پروهش بر مبنای مقایسه تطبیقی در کشذورهایی چذون نذروژ ،دانمذارک و
همچنین انگلستان می باشذد .بذالطبع چنذین مقایسذه ای تفذاوت هذا و شذباهت هذای
سیاست گیاری ،تامین مالی و چگونگی تدارک مسکن را برای ما روشن تر می کند.

هاونتیجهگیری 


یافته

یافته ها نشان مذی دهذد کذه ایذن طذرح از اهذداف اولیذه خذود مبنذی بذر مسذکن
اجتماعی(اجاره  11ساله) ،تعداد ساخت محدود و شناسایی متقاضیان واقعی دور شد
و در اجرا وارد بازار خ رید و فروش گشته و بحث مالکیت آن مطرح شد و میزان ساخت
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،
مکان یابی غل  ،استفاده از مصالح بی کیفیت ،عدم رعایت پیوسذت هذای محیطذی و
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
دو چندان را ایجاد نمو د .از جمله افزایش دفعی جمعیت و تراکم آن در شهرهای جدید،

 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ghafarizeynab@yahoo.com
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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
خدمات اجتماعی ،فاصله از مرکز و شکل گیری هویت مسکن مهری ،جامعذه پذییری
فرودستی و مخفی ماندن سطوح اختالف طبقاتی و شکل گیری شکاف هویتی ،افزایش
نابرابری اجتماعی وکاهش قدرت تاثیرگزاری این سذاکنان در معادلذه قذدرت از جملذه
مهم ترین تبعات و آسیب های ناشی از اجرای مسکن مهر در شهرهای جدید می باشند.
با توجه به انبوهی از مشکال ت چون کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش بذی اعتمذادی،
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.
کلید واژگان :سیاست گیاری اجتماعی ،مسکن مهر ،کاالیی شدن ،سوداگری ،شهرهای
جدید ،هویت.

هایاجتماعیمحلههایشهرتهران 

وضعیتآسیب
سیده نرگس حسینی امین ،0سید حسن ایاللی ،0مینا نامی

2

مقدمه 

هر جامعه ای متناسب با شرای ساخت خود ،نهادها و ارزش هذای موجذود ،درگیذر
مشک الت و مسائلی است که می تواندبهجامعهآسیب هاییراواردسازد.آسذیبهاای
اجتماعیکهریشهدرناهنجاریهاوبی سازمانی اجتماعی دارد ،در صورتی کذه مذورد
شناسایی و کنترل قرار نگیرند ،منجر به تشدید کرکارکردی ها در جامعذه خواهذد شذد.
هدف این پروهش شناسایی و بررسی وضعیت آسذیب هذای اجتمذاعی اسذت از منظذر
شهروندان در هر محله است در معرض آن قرار دارند.
 .1دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهرانsn.hoseiniamin@gmail.com ،

 .2کارشناس ارشد علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 . 3کارشناس ارشد مدیریت امور شهری ،دانشگاه تهران

 001مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

روش 

روش مورد استفاده در این پروهش ،پیمایش است .جامعه آماری ،شهروندان تهرانی
در سال  1311و ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه اسذت .شذهروندان بذه تفکیذک
منطقه و محله در حجم نمونه  3113نفر مورد آزمون قرار گرفتند .برای تحلیل داده ها،
از نرم افزار  SPSSو  GISبهره گرفته شد .متغیر آسیب های اجتماعی با مولفه هایی نظیر
اعتیاد ،سرقت ،ایجاد مزاحمذت بذرای دختذران و زنذان ،فذرار دختذران از خانذه ،قتذل،
آدمرباییو ...سنجیده شد.

یافتهها 


نتایج نشان می ده د که بیشترین میزان آسیب های اجتمذاعی از نظذر شذهروندان در
منطقه  17و کمترین میزان آن در منطقذه  1اسذت .در منطقذه  ، 17محلذه ابذوذر شذرقی
بیشترین و محله ابوذر غربذی کمتذرین میذزان آسذیب اجتمذاعی گذزارش شذده اسذت.
همچنین در منطقه  ، 1محله چییر ،بیشترین و محله شذهرک محالتذی کمتذر ین میذزان
آسیب اجتماعی را نشان می دهد .همچنین نتایج حاکی از آن اسذت کذه زنذان بذیش از
مردان آسیب های اجتماعی در محله را احساس می کنند.

نتیجهگیری 

شناسایی مناسبترین و نامناسبترین محلذه از لحذاظ رویذارویی بذا آسذیبهذای اجتمذاعی
میتواند راهنمای عملی کارشناسان اجتماعی قرار گیرد تا در جهذت برطذرف نمذودن و یذا کذاهش
آسیب باتوجه به بافت اجتماعی هر منطقه و محله ،برنامهریزی الزم انجام شود.
کلیدواژگان :آسیبهای اجتماعی ،زنان ،مردان ،مناطق شهر تهران ،محلههای شهر تهران.

هجومحاشیهبهمتنشهر،تهدیدیبرایارتقایسطحزندگیشهری 
حسین کوچکیان فرد

0

حاشیه نشینی پدیده ای اجتماعی است که با توسعه در تمذامی ابعذاد نسذبتی معکذوس
 .1مدیر توسعه سرمایه اجتماعي و صیانت از حقوق شهروندي سازمان امور اجتماعي کشور hkfard@gmail.com
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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
خانوار و میزان سو اد ساکنان در کنذار کذاربری زمذین دارای تمذایز معنذاداری بذا سذایر
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
بارزی با متن شهرها دارند به گونه ای که ازآن به کانون ه ای بحران ساز برای سذالمت
شهر یاد می شود .رشد یکباره جمعیت در این منذاطق بذه علذت جابذه جذایی گسذترده
گروه های انسانی از روستا به شهرهای کوچک و متوس و از آن جا به شهرهای بزرگ و
کالن شهرها برنامه ریزی را با وقفه مواجه کذرده اسذت  .لذیا شذناخت شذیوه ایجذاد و
گسترش اینگون ه محله ها و نیازهای ضروری این دسته مناطق برای به حداقل رسذاندن
آسذذیب هذذای ناشذذی از آن بذذه زنذذدگی شذذهری از اولویذذت هذذای اولیذذه برنامذذه ریذذزان و
تصمیم گیران کشور است  ،زیرا حاشیه شهرها در نقاط کور دید برنامذه ریذزان ایجذاد و
رشد کرده اند و در نتیجه رشد طبیعی شهر و زندگی اس تاندارد در تمامی مناطق شهری
را عالوه برمشکالت ساکن مناطق حاشیه ای در بلنذد مذدت مذورد تهدیذد قذرار داده و
زندگی شهری را به سطح غیر قابل قبولی تنزل می دهد.
کلید واژهها :حاشیهنشینی ،علل پیدایی ،مهاجرت ،آسیبهای اجتماعی ،راهکارهای ساماندهی

هرهبرداریونگهداریمجتمعهایمسکنمهردر
تحلیلمسائلاجتماعیب 
شهرهایجدید 
عبدالوهاب شُهلی بُر

1

از مجموع  202670777واحد مسکن مهر در کشور ،حدود  471هذزار واحذد در 13
شهر جدید واقع شده اند کذه بخذش عمذده آنهذا افتتذاح شذده و در حذال بهذره بذرداری
 . 1دکتر جامعهشناس ،کارشناس مطالعات اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید shohlibor@ut.ac.ir
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می باشند .الگوی مسکن مورد استفاده برای ساخت واحدهای مسکن مهر در شذهرهای
ِ
جدید ،عمدتأ مبتنی بر انبوه سازی و مسکن متراکم در قالب برج های چنذدین واحذدی
است .طراحان مسکن مهر با این استدالل که انبوه سازی هم منجر به صرفه جذویی در
بهره برداری از زمین و هم منجذر بذه کذاهش هزینذه هذای سذاخت مذی شذود ،روی بذه
بلندمرتبه سازی در شهرهای جدید ،آوردند.
االن که مجتمع های مسذکن مهذر شذهرهای جدیذد بذه مرحلذه ی جمعیذت پذییری
رسیده اند مسائل اجتماعی متعددی در بهره بذرداری و نگهذداری از آنهذا بوجذود آمذده
است .مطالعات کیفی انجام گرفته در « دفتر توسعه اجتماعی» شرکت عمران شذهرهای
جدید در سایت های مسکن مهر سه شهر پرند ،هشتگرد و عالیشهر نشان می دهد که )1
فقدان برنامه ریزی اجتماعی در طراحی واحدهای مسکن مهر ) 2 ،خاستگاه اجتماعی-
فرهنگی متنوع ساکنین ) 3 ،ضعف شدید توان مذالی سذاکنین )4 ،غلبذه ی بهره بذرداری
استیجاری نسبت به بهره برداری ملکی ) 5 ،تأخر در احذداث و بهذره بذرداری فضذاهای
عمومی ) 6 ،مشکالت فنی در ساخت ) 1 ،نبود نهاد توسعه ای در شرکت عمذران بذرای
کمک به شکل گیری و پویایی هیذأت مذدیره هذای مجتمذع هذا  ) 1 ،نقذ در خذدمات
زیرساختی و رو ساختی ) 3 ،ضعف نهذادی در مذدیریت بهذره بذرداری و نگهذداری در
صنعت ساختمان کشور ،از جمله مه م ترین عوامل سذاختاری شذکل دهنذده ی مسذائل
مهر شهرهای جدید ،هستند.
اجتماعی مجتمع های مسکن ِ
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
و نیز ارائه پیشنهاداتی برا ی استفاده بهینه تر از ایذن واحذدها کذه مذدعی تذأمین مسذکن
مناسب برای گروه های کم درآمد اجتماعی بودند ،می باشد.
کلید واژگان :شهرهای جدید ،مجتمع های مسکن مهر ،نظام مدیریت و بهذره بذرداری،
پرند ،هشتگرد ،عالیشهر

آسیبهایشهريوسکونتگاهي 009



شناسیمسائلاجتماعیدرپارادایمتفسیری:آسیبشناسیگذار


جامعه
شهروندیدرایرانامروز
ابوالحسن تنهایی

0

مفهوم گیار شهر از جوامع پیشامدرن به مدرن ،و مفهوم شهروند چنین شذهرهایی ،در پذارادایم
تفسیری از سیمل و وبر گرفتذه تذا میذد و بلذومر ،بذه معنذای گذیاری تذاریخی بذا شذاخ های
مشخصذی اسذت ،کذذه از مهمتذرین آنهذا ،ظهذذور ،بذروز و تحمذذل فردیذت )(individuality
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
اجتماعی و پدیدآورنده موقعیتهای مسئله آفرین تحملپییر بوده است ،امذا در برخذی جوامذع
ً
درحال گیار به عنوان میهمان ناخوانده تفسیر شده ،یا نادیده گرفته شده و احتماال سرکوب گشذته
است .ظهور و بروز فردیت شهروندی ،میتواند به جنذبش آرام مذدنی یذا «جنذبش مطالبذهگری
اجتماعی» بینجامد ،و سذرانجام ،و امذا ،در صذورت تحمذل نشذدن در اشذکال :نادیذده شذدن،
خاموشی گرفتن یا سرکوب شدن ،به زمینهسازی و گسترش آسیبهایی چون کذاهش «اعتمذاد و
امنیت اجتماعی» و «امید به زندگی» منجرشده و به تخریب «خذود ملذی» جامعذه میانجامذد.
چنین فراگذرد تذاریخی در هذر جامعذهای ،بذه آسذیبهایی چذون خودکشذی ،جذرم ،افسذردگی
اجتماعی ،ناامیدی و بیاعتمادی تاریخی ،و گاه به شورش و بذا نگذاهی مثبذت ،بذه جنبشهذای
انقالبی ،راه خواهد برد.
نگاهی به رخدادهای ایران امروز ،نشانگر برهههایی از چنین گیار تاریخی در تفسیر مشترک
جامعهی ایرانی است ،دورانی که نادیده ماندن تضذادهای طبیعذی شذهروندی احتمذال تخریذب
کامل خود ملی جامعه را روزافزون میکند .

 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد تهران مرکز

بخشچهارم 
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رابطهبینحمایتاجتماعیباسالمتروانسالمندان 
(مطالعهسالمندانآسایشگاهزناناردبیل) 
مینااقراري 1

مقدمه
باتوجه به تحوالت جمعیتی و رشد روزافزون ج معیت سذالمندان  ،لذزوم توجذه بذه
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
از عواملی مح سوب می شود که در حفظ سالمتی افراد تاثیر گیار می باشند.

روش 

جامعه آماری این پروهش را زنان سالمند آسایشگاه ماندگاران اردبیل کذه در سذال  1314درآن
آسایشگاه بسر می برده اند تشکیل می دهد حجم نمونه  110نفر انتخاب شد.
یافته 

این پروهش نشان داد بین منابع حمایت سذاختا ری و بذا سذالمت روان سذالمندان
رابطه معنی داری وجود دارد و در بین انواع کارکردهای حمایت اجتماعی  ،بهره مندی
از خدمات تامین اجتماعی  ،حمایت عاطفی  ،عضذویت گروهذی و پیونذدهای قذوم و
خویشی به ترتیب بیشترین رابطه را با سالمت روان سالمندان داشتند.

بحثونتیجهگیری 


با توجه به وجود ارتباط بین دریافت خذدمات اجتمذاعی نظیذر دریافذت مسذتمری
اجتماعی و حقوق بازنشستگی با سذالمت روان سذالمندان ،بایسذتی گسذتره خذدمات
 .1کارشناس ارشد رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشیm.eghrary@gmail.com
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اجتماعی را وسعت داد تا موجبات ارتقای بهداشت و سذالمت روان سذالمندان فذراهم
شود.و رضایت مندی شان از زندگی افزایش یافته و آسذیب پذی یری سذالمندان کذاهش
یابد.
کلید واژگان :حمایت اجتماعی  ،منابع ساختاری ،خدمات اجتمذاعی  ،سذالمت
روان سالمندان

فراتحلیلزمینههایفردی،روانی،خانوادگی،اجتماعی،وفرهنگی،مؤثربر
کودکآزاریوپیامدهایآندرایران 

لیالزائر،7موسیخدمتگزارخوشدل9

مقدمه 

در این پ روهش کوشش بر آن بوده است تا به عوامل و زیرسذاخت های اجتمذاعی ذ
فرهنگی نامحسوسی پرداخته شود ،که پدیدة کودک آزاری از بطن آن ها بر می خیزد و در
فرایندی ممتد در نهادهای مختلف خانواده ،پرورشی و سایر نهادهای اجتماعی پدیذد
می آید .ابتدا به بررسی مفهوم کودک آزاری و نظریه های آسیب های اجتمذاعی پرداختذه
شده ،سفا با روش فراتحلیل ،تعدادی از مقاله های انجام شده در مورد کودک آزاری در
ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

روش 

فراتحلیل مهم ترین روش برای خالصه سازی تحقیقات گیشته است؛ در واقع روش
پروهشی است برای پاسخگویی به سؤاالتی در بارة نتایج مطالعات انجام شدة قبلی ،که
به ترکیب اطالعات مطالعات قبلی می پردازد ،سفا به مقایسذة بذین مطالعذات توجذه
می نماید و به کشف نتایج جدید از میان مطالعات قبلی می پذردازد .در ایذن مقالذه بذه
تحلیل توصیفی ّ
کم ی پروهش های گیشذته و بذه تحلیذل کیفذی مبذانی نظذری و رابطذة
متغیرها پرداخته شده است.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،ایران Leila.zaer@yahoo.com
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه اصفهان ،ایران
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هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج فراتحلیل نشان می دهد به طور کلی بین وقوع پدیدة کودک آزاری و متغیرهایی
چون وجود جنسیت ،سن کودکان ،مشذکالت روابذ بذین فذردی ،سذطح تحصذیالت
والدین ،وضعیت زندگی والدین ،میزان شیوع کودک آزاری ،سابقة کودک آزاری در سنین
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.
کلید واژگان :کودک آزاری ،عوامل جمعیت شذناختی ،آسیب شناسذی و روانذی ،سذاخت
خانواده ،فراتحلیل.

عللوعواملکو دکآزاریدرایران:یکمطالعهمروری
فهمیهقهوهچیالحسینی،7آزادهصدقيجالل*،2هماصدقیجالل

3

مقدمه 

کودکان آسیب پییرتر از سایر افراد جامعه اند .کذودک ازاری وغفلذت ازکودکذان از
جمله شایعتری نو پیچیده ترین مسایل روانی -اجتماعی جامعه است .پیامدهاي ناگوار
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 

پر وهش حاضر یک مطالعه مروری اسذت .جسذتجوی متذون بذا اسذتفاده از کلیذد
واژه های تعیین شده و فرمول جستجو انجام شد .مرور با کلید واژه های شناسایی شده
 1کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگه تربیت مدرس
 . 2دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  .نویسنده مسئولazisedghijalal@gmail.com :
 . 3دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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هم به صورت تک و هم با فرمول جستجو برای بازیابی مطالعات استفاده شد .به همین منظذور
برای شناسایی پروهش های انجام شده ،با در نظر گرفتن اصذول روش پریزمذا ،از پایگذاه هذای
علمذذذذذی از قبیذذذذذل ،SID ،Pubmed ،ScienceDirect ،Googlescholar, Scopus
 ،Magiranبیش از  67هزار مقاله با کلیذد واژههذای طذالق( ،)Child Abuseعلذل کذودک
آزاری( ،)Child Abuse Causesسبب شناسی کودک آزاری(،) Child Abuse Etiology
ایران ( )Iranدر بازه زمانی سال های  2771تا  2711و  1317تا 1336یافت شد که با توجه به
مالک های ورود و خروج به مطالعه 377مطالعه در مرحلذه اولیذه انتخذاب شذدند و خالصذه
مقاالت آنان مورد بررسی قرار گرفت و از بین آنها تعداد  34مقاله با داشذتن مطالذب مذرتب بذا
مالک های مورد نظر انتخاب شدند .از این بین نیز  1مقاله التذین و  11مقالذه فارسذی بذا ذکذر
جزیئات مربوط به نتایج مورد تحلیل قرا گرفتند.

نتیجهگیری


یافته های پروهش حاضر نشان داد عواملی چون فقر و درآمد ناکافی ،اعتیاد ،سن و
سابقه جسمانی والدین ،جنسیت کودک به عنوان عوامل اصلی و مذواردی زمینذه ای از
قبیل شغل والدین ،طالق والدین و نارسایی کودک در بروز کودک آزاری سهم بیشذتری
دارند.
کلید واژگان :کودک آزاری ،علل کودک آزاری ،سبب شناسی ،ایران

فراموششدگان:تحلیلیانتقادیپیرامونمسئلهکودکانکاروفهمماازکودکی 

کیهانصفری

1

مقدمه 

ر وند تحوالت اجتماعي شتابان در دهه هاي اخیر در سذطح جهذاني و محلذي بذه
تغییراتی در زندگي شهرنشیني منجر شده و باعث شده که بسیاري از ساختارهاي سنتي
و فرایندهاي کنشي و حتي ارزشها و نگرش هاي فردي عوض یا دچار تغییر گردد .این
 . 1کارشناسارشد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی تهران safaryk73@yahoo.com
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تحوالت با ایجاد فرصت ها و امکانات خاصي که براي سوژه گي ،عاملیذت و رهذایي از
ساختارهاي اقتدارگرایانه و سنتي ایجاد مذي کننذد ،زمینذه هذاي ورود افذراد بذه زیسذت
جهان هاي دیگر را فراهم مي کنند .در عین حال افراد وگروه هاي اجتماعي خاصي مانند
کودکان را به کام مناطق فقیرنشین شهرهاي سرزمین هاي بيحفاظ فرو ميبرد و آنهذا را
ِ
در معرض آسیب هاي اجتماعي قرار مي دهد .کودکذان و نوجوانذان بذه عنذوان یکذي از
گروه هاي اجتماعي خاص در جامعه همذواره نیازمنذد وابسذتگي هاي جمعذي و سذنتي
خاصي مي باشند که استقالل و رهایي آنها از این وابستگي ها به دلیل شرای خاص آنها
ذ از قبیل ،فقدان توانایي ها و مهارت هاي اجتماعي الزم براي رویارویی صحیح و پویذا
با محی اجتماعي ذ در غیاب نهادهاي حمایتي سنتي یا مذدرن ممکذن اسذت آنهذا در
معرض آسیب هاي اجتماعي جدی قرار دهد .در واقع آنچه تحت عنوان پدیده کودکذان
کذذار مطذذرح شذذده اسذذت دوري و جذذدایي جمعیتذذي از کودکذذان در وضذذعیت دشذذوار و
آسیب پییر از نهادهاي اجتمذاعي کننذده تربیتذي و حمذایتي ماننذد خذانواده مدرسذه و
نهادهاي جایگزین خذانواده ،روي آوردن آنهذا بذه کذار و زنذدگي خیابذاني و در نتیجذه
آسیب پییري ،استثمار و بزه دیدگي این کودکان و روي آوردن آنها به انحرافات اجتماعي
است .روي آوردن کودکان و نوجوانان به کار که بخشی از آن در خیابذان اسذت ،میذزان
آسیب پییري و رواج انحرافات اجتماعي در میان آنها و چگونگي انطبذاق اجتمذاعي و
شیوه هاي غلبه این کودکان بر دشواري و مشکالت موجود در خانواده ،محی اجتماعي
و دشواري هاي محی کار و خیابان بذه عوامذل متعذددي بسذتگي دارد :کذه عبارتنذد از
ویرگي هاي فردي(جنا ،سن ،درجه رشد جسماني ،ادراکذي و اجتمذاعي) ،تصذورات
آن ها از مطلوبیت زندگي خانواده و محی خیابان ،انتخابها و تصمیمهاي آنها بذراي
ماندن در خانواده ،میزان گرایش به ارتباط با نهادهاي اجتماعي کننده ،تربیتي و حمایتي
یا روي آوردن به کار و زندگي خیاباني بستگي دارد .رشد و افذزایش سذریع جمعیذت،
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.
کلید واژگان :کودکان کار ،زیسذت جهذان ،نهادهذای حمایذت کننذده ،مهارت هذای
اجتماعی ،آسیب های اجتماعی
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عواملاجتماعیموثربر تحولارزشهایاخالقی 

مطالعه موردی(جوانان ساکن در منطقه  12شهرداری تهران)
علیرضانجفیتیرتاشی

7

مقدمه 

تحول اخالقي ،دیني و به طورکلي ارزشي در جوانان ،بی ش از هر دوره سني دیگري
است .رشد سریع شناختي در آنها موجب مي شذود کذه بهتذر بتواننذد دربذارة مسذائل
اخالقي ،دیني و ارزشي قضاوت کنند و در برخورد با این مسذائل ،واکذنش دقیذق تر و
پیچیده تري نشان دهند .زماني که فرزندان ما با مجموعه اي وسیع از تغییرات دروني و
بیروني و تعارض هاي ناشي از ارزش هذاي گونذاگون روبذرو مي شذوند ،بایذد جایگذاه
مطمئني براي رشد و دوام خود دست و پا کنند.

روش 

روش تحقیق در این پروهش ،یک روش توصیفی -پیمایشی اسذت و از داده هذای
کیفی و تبدیل آن به داده های کمی در سطح شبه فاصله ای اسذتفاده شذده اسذت و از
آماره استنب اطی و آزمون رگرسذیون (  (Regressionبذرای بررسذی تذاثیر آمذاری بذین
متغیرها بکارگیری شده و از نرم افزار  Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها 


نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان مي دهد که با اطمینان  %11متغیر های
عوامل اجتماعی از قبیل (ویرگی های فردی  ،وضعی ت خانواده  ،پایگاه اجتماعی) بذر
تحول ارزش های اخالقی جوانان منطقه  11شهرداری تهران تاثیر دارد.

نتیجهگیری 


نظر به تاثیر گیاری متغیر هذای پروهش (ویرگیهذای فذردی  ،وضذعیت خذانواده ،
پایگاه اجتماعی) بر تحول ارزش های اخالقی جوانان که این تذاثیر بذه صذورت تذاثیر
مستقیم بود ه یعنی با افزایش تذک تذک متغیذر هذای عوامذل اجتمذاعی متغیذر تحذول
ارزش های اخالقی هم در جامعه رشد می کند پا می توان گفت مجموعه ارزش های
اخالقی بر تفکر و احساس و رفتار جوانان عمیقا تأثیر می گیارد و جا دارد که نسذبت
به این مسأله حیاتی که تا به حال در حیطه مباحث نظری معلمان اخالق قذرار داشذته
 .1کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن (نویسنده مسئول) reza11922najafi39@gmail.com
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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.
کلید واژگان :ارزش های اخالقی ،جوانان ،ویرگی های فردی ،وضعیت خانواده ،پایگاه
اجتماعی

ارزیابیتاثیراتاجتماعی–فرهنگیپروژهتوسعهوتجهیزسرایکودک 
مطالعهموردیمجتمعصبحرویشمحلههرندی 
7
،ناصرپوررضاکریمسرا

امیدعلیاحمدی

2


مقدمه 

در دهه های اخیر افزایش فعالیت سازمان های مردم نهاد در حذوزه کودکذان آسذیب
دیده ،در معرض آسیب و همچنین کودکان کار ،گویای افزایش مشکالت در این حوزه
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
و اساسی قلمداد می شود ،اما باید توجه داشت ،هر اقدام توسعه ای نتایج و اثرات مثبت
و منفی به دنبال دارد.

روش 

در این تحقیق جهت گردآوری اطالعات و داده از تکنیذک هذای  ) 1مصذاحبه نیمذه
ساخت یافته با کودکان کار و مسئولین نهادهاي محلي و مسئولین انجمن های خیریذه،
 ) 1مشاهده مشارکتی ،حضور در فضاي کالس های آموزشی کودکذان  )3گذروه بحذث
متمرکز ،برگزاری گروه های متمرکز با ذینفعان اقدام توسعه ای و افراد مداخله گر در فرایند
توسعه و  ) 4مطالعه اسناد مرتب با محله هرندی ،مطالعه در حذوزه کودکذان ،اسذتفاده
شده است.
 .1دکتر جامعه شناس –دانشگاه آزاد اسالمی
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال naser.poorreza@gmail.com
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یافتههاونتیجهگیری 


از جمله پیامدهای منفی این طرح را می توان به مواردی همچون کاهش میزان درآمد
خانواده کودکان و فقر بیشتر ،دوگانگی ارزشی و هنجاری خانه و مدرسه ،باج خذواهی
خانواده ها برای سفردن کودکان به سرای کودک اشاره کرد این اقدام نتایج مثبتی نیذز بذه
همراه خواهد داشت که عبارتند از کاهش نسبت کودکا ن بازمانده از تحصیل در محله و
منطقه ،دور کردن کودکان بازمانده از تحصیل از موقعیت های ناامن ،تغییذر در فراینذد
جامعه پییری توس خرده فرهنگ منحرف ،تالش برای زدودن تصویر نامناسذب کذار و
بهره کشی از کودکان در فضذاهای عمذومی ،افذزایش سذالمت روحذی کودکذان کذار و
خیابانی ،ا فزایش همبستگی قومی و اجتماعی و افزایش جامعه پییری کودکان.
کلید واژگان :کودکان کار ،سرای کودک ،تاثیرات اجتماعی – فرهنگی

نظرجواناندرخصوصشیوعآسیب¬هایاجتماعیونسبتآنباواقعیت
براساسپیمایشارزشهاونگرشها 
محدثهجلیلی

7


مقدمه 

جوانان نسبت به آسیب هذای اجتمذاعی چذه دیذدگاهی دارنذد؟ آسیبشناسذی معیذاری بذرای
سنجش و مطالعه نظم و بینظمی جامعه به کارمیرود .تعاریفی که در خصوص این مفهذوم وجذود
دارد دو مالک مشذترک را پییرفتهانذد :اجتمذاعی بذودن و نسذبی بذودن .بنذابراین ،مصذادیق آسذیب
اجتماعی نیز تغییرپییر و چندجانبه ،زمانمند و محصول شرای اجتماعی است .با این توضیح ایذن
مقاله در پی بررسی دیدگاه جوانان ( 15-23سذال) در خصذوص رونذد آسذیبهای اجتمذاعی در
جامعه ایران میباشد و بر دو محور «گرایش جوانان نسذبت بذه آسذیبهای اجتمذاعی» و تغییذرات
طولی آن و «واقعیت موجود در خصوص آسیبهای اجتماعی» ،نگارش شد .
روش 

مقاله حاضر از نوع توصیفی است که در چهار بخش تعریف مفهومی آسذیبهای اجتمذاعی،
بررسی نگرش جوانان ( 15-23سال) در خصوص آسیبهای اجتماعی و بررسی تغییرات طذولی
 .1کارشناس ارشد ،پروهشگر مرکز بررسی های استراتریک ریاست جمهوری mohadesehjalili@yahoo.com
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نگرش آنها در این خصوص نگارش شده است .مقایسه وضعیت نگرشی نسبت به واقعیت موجذود و در
نهایت جمعبندی بر آمارهای مرور شده و نتیجهگیری در آن خصوص میباشد .داده های مورد استفاده در
این مقاله بر اساس نتایج آماری پیمایش ارزشها و نگرشهای جوانان  15-23سال کل کشور ،که توس
وزارت ورزش و جوانان (سازمان ملی جوانان سذابق) در سذالهای  13 ،16 ،13 ،12 ،13و  32اجذرا
شده است ،استفاده میشود .سنجش نگرش نسبت به شیوع انواع آسیب اجتماعی  4شذاخ (نگذرش
نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر ،مشروبات الکلی ،رواب جنسی و نزاع خیابانی) است .
یافتهها 


یافته¬ها در خصوص میزان شیوع انواع رفتارهذای پرخطذر در میذان جوانذان در کذل کشذور بذه
ترتیب مصرف مواد مخدر صنعتی ،مصذرف مشذروبات الکلذی ،رابطذه جنسذی خذارج از روابذ
زناشویی ،مصرف مواد مخدر سنتی و نزاع و خشونت خیابانی می¬باشد.
نتیجهگیری 

نتایج بررسی ایذن مقالذه نشذان داده اسذت گسسذت انظبذاطی در وفذاق و پذییرش
مصادیق آسیب های اجتماعی از نگاه عموم و صاحبنظران ای ن حوزه وجود دارد .بعالوه
با غلبه نگرش ایدئولوژیک در آسیب شناسی مسائل ایران مواجه¬یم.
کلید واژگان :آسیب های اجتماعی ،شیوع آسیب ،دیدگاه جوانان ،تجربه زیسته ،تجربه ذهنی

دانشگاههاینسلچهارموآسیبهایسالمتاجتماعیزنانسالمندبا
نگرشیبرسالمتاجتماعیزنانساکنخانهسالمندانوزنانسالمندعادی 
یونسنوربخش،1میکائیلرسولزاده
مقدمه 

2

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
تالش میکنند که اخالق را در کنار سالمت اجتماعی افراد جامعه ی خود ارتقذاء بخشذند در ایذن
راستا الزم است پروهش هایی در زمینه شناخت میزان سالمت اجتماعی سذالمندان توسذ مراکذز
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران ynourbakhsh@ut.ac.ir
 .1داتشجوی دکتری جامعه شناسی – فرهنگی  ،دانشگاه تهران
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دانشگاهی و به خصوص دانشگاه های نسل چهارم که در نقش تولید رفاه تعیین شده اند و حرکذت
خود را به این سمت و سو آغاز کرده اند ،انجام پییرد.
روش 

این تحقیق با هدف مشخ کردن نقش دانشگاه در سالمت اجتماعی سذالمندان بذا نگرشذی
تطبیقی انجام گرفت  .این پروهش از نوع علی -مقایسه ای یذا پذا رویذداری مذی باشذد از روش
اسنادی در بحث تطبیقی پیرامون دوره های متفاوت مواجه با سالمندی از مدیکال تا سوشذال و دوره
های تحول در دانش سالمت هم استفاده شده است .جامعذه آمذاری ایذن تحقیذق شذامل 67نفذر
شهروندان عادی شهرستان میانه و سالمندان زن ساکن خانه سالمندان می باشد
هاونتیجهگیری 


یافته

آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بذین سذالمندان زن عذادی بذا سذالمندان زن سذاکن خانذه
سالمندان اختالف معنی داری از نظر انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،پذییرش اجتمذاعی ،
شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد .در این پروهش ضمن اینکذه
دوره های تحول در رویکردهای حل مسئله سالمندی مطرح می شود ،تحول در نوع دانشگاههذا بذه
سوی دانشگاههای اخالق مدار و با مسئولیت اجتماعی و رویکردی اجتماعی به سالمت میتوانذد
نقش موثری در حل این مسئله داشته باشد.
کلیدواژگان :دانشگاه ،اخالق  ،سالمت اجتماعی  ،سالمندان ،خانه سالمندان

بررسیعواملموثربرفراردخترانازمنزلدرشهرتهراندرسال 1921
سلمانقادری،1مه ریساداتموسوی،9مرضیهبافرانی 9

مقدمه

طی دو دهه ی اخیر به دلیل تغییراتی که در ساخت و کارکرد خانواده صورت گرفته
است منجر به بروز آسیب های متعددی شده است که در نتیجه کودکان ،زنان و دختران
را در معرض خطرات عمده ای قرار داده است .یکی از پیامدهای این تغییر ،دختران فرار
 .1دانشجوی دکتریsalmang41@gmail.com ،

 .1دانشجوی دکتری پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
 .3کارشناس
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است .هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر و شناسایی مهمترین مشکالتی است که
در حین فرار و حضور در خیابان با آن مواجه اند.

روش 

روش این پروهش پیمایش میباشذد .روش نمونذهگیری بذه صذورت تمذام شذماری اسذت.
تکنیک جمع آوری دادهها به صورت مصاحبه و پرسشنامه معکوس بذوده اسذت .ابذزار پذروهش
پرسشنامه محقق ساخته بوده است کذه روایذی و پایذایی آن محاسذبه گردیذد .تعذداد نمونذههای
پروهش  160مورد بوده است و در سال  1311در مراکز اسکان دختران تهران تکمیل گردید.
یافتهها 


بر اساس یافتههای این پروهش ،مهمترین عامل ترک منذزل ،خشذونتهای خذانگی (61/7
درصد) میباشد و سایر عوامل در رتبههای بعدی قرار میگیرد .از مهمترین مشذکالتی کذه ایذن
دختران به هنگام خروج از خیابان تجربه مینماینذد مذی تذوان بذه خشذونتهای جنسذی ،آزار و
اذیت ،گرسنگی ،خودزنی ،افسردگی و برچسب زنی اشاره کرد.
یکی از مهم ترین چالش ها ،س اختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذدیریتی
است که به باز تولید خشونت های خذانوادگی و اجتمذاعی منجذر گردیذده و در نتیجذه
توانبخشی دختران رابا دشواری های متعددی همراه است .زیرا خدمات ارایه شده نیز نه
تنها تناسبی با وضعیت درمان و بازتوانی این دختران نداردبلکه در نهایت نتیجه به دلیل
ساختارهای ناراکارمد به افزایش فرار این دختران از منزل منجر می گردد.
کلید واژگان :دختران فرار ،خانه ،جامعه ،آسیب پییری ،بازتوانی ،خشونت های خانگی

ترویجکتابخوانی،ابزاریبرایتحققسالمتورفاهکودکانکار 
حسینتوالئی 1

مقدمه 

در ابتدا سالم ت و رفاه کودک تنها با شکل گرفتن پرورشگاه ها و نوانخانذه ها تحقذق
می یافت .اما سال هاست که نظام رفاه کودک تغییر کرده است و شکلی مدرن ،علمی و
 .1دانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی hossein.tavallaee@gmail.com
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درعین حال پیچیده به خود گرفته است .سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشی است کذه بذه
ساختار و کارکردهای این نظام می پردازد .در این میان کودکان کار نیازمند توجه ویره ای
هستند و تحقق ابعاد سالمت و رفاه این گروه برای پیشذگیری از آسذیب های اجتمذاعی
اهمیت باالیی دارد.

روش 

این مقاله براساس نتایج حاصل از طرح ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان
زباله گرد شهرستان بیرجند نوشته شده است .در این طرح بسذته هایی شذامل کتذاب از
سطل های زباله و درخت های اطراف آنها آویزان می شذد کذه روی آنهذا نشذانی مراکذز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درج شده بود .کودکان و نوجوانان کار بعذد از
بازکردن پاکت عالوه بر اینکه کتاب ها را به عنوان هدیه برمی داشتند می توانستند به یکی
از نشانی های درج شده بر پشت پاکت مراجعه کنند و به صورت رایگذان عضذو مراکذز
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری شوند و از کالس ها و کتاب های آنجا استفاده کنند.

یافتهها 


تعدادی از کودکان و نوجوانان زباله گرد بذه عضذویت مراکذز کذانون درآمدنذد و از
خدمات فرهنگی هنری ا دبی بهرمند شده اند .عالوه بر این مشارکت مردم و مغازه دارها
و  ...در عملیاتی شدن طرح بسیار قابذل توجذه بذود .ایذن طذرح همچنذان ادامذه دارد و
کودکان و نوجوانان کار درباره استفاده رایگذان از خذدمات کذانون پذرورش فکذری بذه
یکدیگر اطالع رسانی می کنند .به طوری که دیگر نه فق آنها که زبالذه گردی می کننذد
بلکه طیف گسترده تری از کودکان و نوجوانان کار در طرح حضور دارند.

نتیجهگیری 


برای تحقق سالمت و رفاه کودکان کار ،نیاز به مداخله و کار میدانی ضروری به نظر
می رسد .پییرفتن این گروه از کودکان به عنوان شهروند و ارائذه خذدمات بذه آنهذا هذم
می تواند حقوق آن ها را احیا کند و در برابر آسیب های اجتماعی از آنها محافظت شود و
هم می تواند برای جامعه در درازمدت مفید باشد .چنانکه کودکان امروز نیرو و سرمایه
انسانی و اجتماعی آینده هستند.
کلیدواژگان :کتابخوانی ،کودکان کار ،سالمت و رفاه ،آسیب های اجتماعی
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نقشپایگاهاطالعاترفاهایرانیاندرشناساییکودکانبازماندهازتحصیل
مقطعابتداییدرکشور–یکتجربهموفقسیاستی-وزارتتعاونکارورفاه
اجتماعی،معاونترفاهاجتماعی1921-
لیالتوحیدنیا،7سیدهافسانهحسینی

2


مقدمه 

تجارب ملی و بین المللی در حوزه دستیابی به ت وسعه پایدار ،عذدالت اجتمذاعی و
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
خواهد رفت .وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال  1335بذا هذدف کذاهش فقذر
آموزشی و ب ا استفاده از ظرفیت پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان اقدام به سرشماری کودکان
بازمانده از تحصیل  6تا 11سال در کشور نمود.

هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج این اقدام منجر به ارائه تصذویری روشذن از وضذعیت اقتصذادی و اجتمذاعی
خانواده کودکان و دالیل بازماندگی از تحصیل آنها در سطح ملی ،استانی و شهرستانی
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
کد ملی دانش آموزان ثبذت نذام شذده در دوره ابتذدایی در سذال تحصذیلی  35-34بذا
کودکان سن ابتدایی تطبیق داده شد ،مقایسه فوق نشان داد که در سال تحصذیلی -34
 35تعداد  134هزار و  335کودک خارج از تحصیل در کشور وجود دارد .با استفاده از
کد ملی کودکان شناسایی شده ،اطالعات خانوار این کودکان از طریق پایگاه اطالعات
رفاه ایرانیان بدست آمد و مشخ شد هر یک از این کودکان در کجا زندگی می کنند و
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
بازمانده اند؟
 . 1کارشناس ارشد رفاه اجتماعی (دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی) leylatohidnia@gmail.com

 . 2کارشناس ارشد
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کلیدواژگان :پایگاه اطالعات رفاه ایرانیذان ،کودکذان بازمانذده از تحصذیل ،وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی.

بررسیروندکودکهمسریدرایران1921-1922
نفیسهنورمحمدی ،7لیالتوحیدنیا 2

در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران  13و برای پسران  15سال تمام شمسی اسذت.
پیش رسی ازدواج و ازدواج در سنین پایین تر از سن قانونی منجر به بروز پدیده ای به نام
«کودک همسری» خواهد شد که می تواند منجربه محرومیت تحصیلی ،محرومیذت از
تفریحات و سرگرمی های کودکانه ،بروز آسیب های شناختی و روانذی بذه لحذاظ عذدم
آمادگی روحی کودکان برای پییرش مسئولیت های خانوادگی ،اجتمذاعی و اقتصذادی،
بروز عوارض و خطرات جسمی به ویره بذرای دختذران در مواجهذه بذا بذارداری ،عذدم
شکوفایی شخصیت فردی و اجتماعی مستقل ،ظهور پدیده کودک بیوه و کودک مطلقه،
بازتولید چرخه فقر و  ...گردد که در نهایت گسترش آسیب های اجتماعی را بذه همذراه
خواهد داشت .بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های  1337و
 1335همواره تعداد و سهم زنان  14-17ساله و حداقل یک بار ازدواج کرده بیشذتر از
مردان بوده است ،اما در سال  1335در نقاط شهری سهم ازدواج مردان نسبت به زنان
بیشتر می باشد .این درحالی است که سهم زنان در سال های  1337و  1335در کودک
همسری در مناطق روستایی نسبت به ش هری باالتر بوده اسذت .در ایذن مقالذه تذالش
می شود روند کذودک همسذری در ایذران بذر اسذاس شذاخ های شذهری ،روسذتایی،
دسترسی به آموزش ،نسبت جنسی و سنی،گروه سنی مادران نوجوان و بیوه گی کودکذان
و ...مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژگان :کودک همسری ،بیوه گی کودکان ،مادران نوجوان ،ازدواج کودکان
1

 .کارشناس ارشد روانسنجی (دانشگاه آزا د اسالمی واحد تهران مرکزی) leylatohidnia@gmail.com

 . 2کارشناس ارشد رفاه اجتماعی (دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی).
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آسیبشناسیفرهنگلذتدرمیانجوانانایرانی 

محدثهامیریمقدم

1


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
ظهور تغییرات گسترده در ارزش ها ،ه نجارها ،و فرهنگ حاکم بر جوامع ،نسذل جذوان
امروز را با چالش های بسیاری مواجه سذاخته اسذت .چراکذه ،ایذن تغییذرات و شذتاب
روزافزون آن ،نسل های مختلذف را بذه لحذاظ ارزش و هنجذاری از یکذدیگر متفذاوت
ساخته ،و منجر می شود که جوانان در بسیاری از موارد از بزرگساالن خود فاصله گرفته
و مسائل و چالش های متفاوتی را نسبت به آنان تجربه کنند .در این میان بی توجهی بذه
مسائل فرهنگی مرتب با جوانان از جمله فرهنگ لیت ،نفوذ اشکال لیت بخش غربی،
گرایش به روش های نامتعذارف لذیت یابی و افذراط و تفری هذای فذراوان ،بیگذانگی از
ارزش ها و هنجارهای دخیل در انتخذاب و مصذرف ایذن فرهنذگ و در پذی آن افذزایش
آسیب های ناشی از این بذی تذوجهی ،می توانذد تبعذات بسذیاری را بذرای ایذن نسذل و
نسل های آتی نیز در پی داشته باشد.

روش 

در این پروهش سعی بر این است که ضمن سنخ شناسی از آنچه که در بین جوانان
به عنوان منابع لیت برشمرده می شود با تحلیل و مقایسه پرسشنامه های کتبی و اینترنتی
و همچنین مصاحبه حضوری در سه مقطع مختلف به آسیب شناسی فرهنذگ لذیت در
میان جوانان ایرانی نیز پرداخته شده است.
با توجه به اینکه تاکنون پروهش های چندانی در این حوزه بذه ویره در ایذران انجذام
نگرفته ،با ورود به حوزه های جامعه شناسی جوانان ،جامعه شناسی بدن ،جامعه شناسی
اوقات و فراغت ،جامعه شناسی اعتیاد ،جامعه شناسی مصرف ،جامعه شناسذی شذادی،
روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریات فروید ،الکان ،فوکو و دلوز بذه تحلیذل و
بررسی داده ها پرداخته خواهد شد.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبایی f.amiri21@yahoo.com
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هاونتیجهگیری 


یافته

نت ایج به دست آمده از تحلیل پاسخ های به دست آمده نشان می دهذد بیشذتر امذور
لیت بخش برای جوانان ایرانی معطوف به امذور فذردی اسذت؛ نقذش خذانواده ،کذار و
کوشش ،فعالیت های اجتماعی ،سیاسی و خیریه نسبت به مواردی همچون عضویت در
شبکه های مجازی ،رابطه جنسی ،گرایش به صنعت فرهنذگ بسذیار کمرنذگ تر اسذت؛
بیشتر افراد دین ،بی پولی و نهادهذای سیاسذی و اجتمذاعی را مذانع دسذتیابی بذه امذور
لیت بخش در زندگی خود می دانند .جوانان در ابراز گرایش های درونی همچون رابطه
جنسی خارج از ازدواج ،پورنوگرافی و  ...محافظه کار عمل می کنند .همچنین افراد بذه
جای خلق لیت برای خویش به کشف امور لیت بخش در زندگی روزمره می پردازند.
کلیدواژگان :لیت ،فرهنگ لیت ،آسیبشناسی لیت ،جامعهشناسی اخالق ،مطالعات فرهنگی

بررسیکیفیمتغییرهایموثردررفتارآسیببهخوددربیننوجوانان
محبوبهعباسیان،7عباسپورشهباز،2فرهادطارمیان 
1
حمیدپورشریفی،سارانعیمی،9مریمعباسیان
مقدمه 

پیش بینی دقیق دالیل پدیده خودزنی در بین نوجوانان اگرچه که سذخت اسذت امذا
شواهد پیشنهاد می کند که مشکالت سالمت روان ،تکانشگری ،اعتماد بنفا و استرس
در زندگی این نوجوانان عوامل برانگیزاننذده هسذتند ایذن پذروهش بذا هذدف ،بررسذی
ویرگی ها و عوامل مؤثر در خود آسیب رسانی نوجوانان انجام شد.

روش 

در مطالعه کیفی (طرح پدیدارشناسی) حاضذر ابتذدا بذا اسذتفاده از گذروه متمرکذز
(  ) pcood sTcofبه بررسی این پدیده در بین نوجوانان پرداخته شد در این مرحله چهار

 .1دانشجوی دکتریma.abasian@uswr.ac.ir ،
 .2دکتر روانشناس ،دانشگاه علوم بهزستی و توانبخشی
 .3دانشجوی دکتری
 .4کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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گروه از چهار پایه تحصیلی هفتم ،هشتم ،نهم و دهم از نوجوانان در گروه جای گرفتند
و در مرحله بعد با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته توصیف هذای  10نوجذوان بذا
سابقه خودآسیب رسانی که توس اولیای مدرسه شناسایی شده بودند ثبت شد .شرکت
کنندگان با استفاده از روش نمونهگیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند .در انتها به تجزیه
و تحلیل داده ها ی حاصل از دو قسمت پرداخته شد.

یافتهها 


درونمایذذه هذذای تعریذذف خودآسذذیب رسذذانی ،تحقیذذر و سذذرزنش والذذدین ،رفتذذار
پرخاشگرانه والدین ،طالق و همچنین طالق عاطفی والدین ،وضعیت اقتصادی پایین و
الگوگیری ،احساس تنهایی ،استیصال و ناتوانی در مواجهه بذا موقعیتهذای اسذترس زا،
استرس و اضطراب زیاد ،شکست عاطفی در رابطه با جنا مخالف ،رابطه زود هنگام
بذذا جذذنا مخذذالف ،گذذوش دادن آهنگهذذای  ، sidlcidتجربذذه چیزهذذای جدیذذد و
هیجان انگیز ،همساالن و پییرش از جانب ایشان و نشانه ای از بزرگ شدن بود.

نتیجهگیری 



نوجوانان خودآسیب رسا نی را به عنوان روشی برای رهایی از هیجانهای منفی مثذل
خشم و تحقیر یا گرفتن حقوق نادیده گرفته شده خود و انتقام می داننذد .رابطذه آشذفته
والد فرزند و والدین با همدیگر و از دست دادن دوست به عنوان وضعیتهای پیشذایند و
برانگیزاننده خودآسیب رسانی نقش دارند.
کلیدواژگان :خودآسیبرسانی ،گروه متمرکز ،نوجوانان ،کیفی

بررسیجامعهشناختیکودکانخیابانیدرایران 

علیاصغرفیروزجائیان،7فاطمهجمشیدیاردشیری 2
مقدمه 

امروز شاهد تحذوالت چشذمگیري در زمینذه هذاي متعذدد اجتمذاعي ،اقتصذادي،
فرهنگي و سیاسي هستیم .روند این تحوالت در کشورهاي در حال توسعه یا به عبارتي
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جوانان ،دانشگاه مازندران( ) f.j.ardeshiri@gmail.com
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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
جوامع در حال توسعه رقم زده است .یکي از آسیب هذاي جذدي کذه جوامذع در حذال
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
عمده کودکان خیاباني این است که احساس امنیتي را که به طور طبیعذي ،خذانواده در
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
شناخته شده و اکثرا نیز تمایل به رفذتارهاي مذجرمانه و خود تخریذب گرایانذه دارنذد .و
احتمال اینکه ا ین رفتار در بزرگسالی ادامه داشته باشد ،خیلی زیاد است.

روش 

این تحقیق از نوع کیفی است و به روش کتابخانه ای و فراتحلیل انجام شده است.

یافتهها 


بررسی ها نشان می دهد که مسأله کودکان خیابانی در جامعه ایرانذی بخصذوص در
شهرهای بزرگ شیوع دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عواملی که
در ایجذذاد پدیذذده کودکذذان خیابذذانی دخیذذل بودنذذد عبذذارت انذذد از :عوامذذل اجتمذذاعی
(نابرابری اجتماعی ،تضذاد طبقذاتی ،و ،)...عوامذل خذانوادگی ( بذد سرپرسذتی ،تذک
سرپرستی ،بی سرپرستی ،وجود تنش ها و ،)...عوامل اقتصادی ( فقر ،نابرابری ،و.)...

نتیجهگیری 


وجود کودکان خیابانی در جامعه نشان دهنده این است که جامعه حالت کذارکردی
خود را از دست داده است .زمانی که نهادهای اجتماعی عملکرد خوبی نداشته باشند و
به وظایف خود عمل نکنند ،جامعه از حالت طبیعی خارج شده و با معضالت و مسائل
روبه رو می شود .راه حل های پیشنهادی -1 :طراحی نظام جامع حمایتی برای تحذت
پوشش قرار دادن خانواده های محروم شهری و تأمین اجتماعی و رفاهی این خانواده ها؛
 -2ایجاد اشتغال برای حداقل یکی از اعضای خانواده هذای فقیذر بذرای پیشذگیری از
احتیاج خانواده به درآمد کودک؛  -3ارائه مشاوره های تخصصی به خانواده هذای ایذن
کودکان و برخورد با کودک آزاری و خشونت های خانگی؛ و. ...
کلید واژگان :آسیب اجتماعی ،کودک خیابانی ،عوامل اجتماعی ،بررسی جامعهشناختی ،ایران
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تاثیرتحصیالتبرتاخیرسنازدواجومقایسهپسرانودختران 
(مطالعهموردیشهرتهران)
قاسماویسیفردویی

1

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
تحوالتی که در خانواده جدید و امروزی رخ داده اسذت مبحذث «تذاخیر سذن ازدواج»
اسذذت موضذذوعی کذذه ذهذذن بسذذیاری از سیاسذذت گذذیاران و برنامذذه ریذذزان اجتمذذاعی،
صاحب نظران ،بویره جامعه شناسان را بخود مشغول کرده است ،مروری بر مطالعذات
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
تکمیلی ب وده است .سوال اساسذی ایذن اسذت کذه متغیذر تحصذیالت بذر اسذاس چذه
مکانیسمی بر سن ازدواج تاثیر گیار بوده است؟ و اینکه این اثر گیاری ،از نظر جنسیتی
چگونه بوده و بین آن دو چه تفاوت ها و تشابهاتی وجود داشته است؟

روشتحقیق 

مطالعه حاضر با روش پیمایشی در پی بررسی چنین راب طه ای بذوده اسذت.،جامعه
آماری  167نفر از دختران  21تا  37و پسران  37تا  33سذاله مجذرد هذر گذز ازدواج
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
است(  17دختر و  17پسر) اطالعات الزم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است،
پردازش اطالعات در دو مرحله توصیفی ،و روش استنباطی صورت گرفته است.

یافتههایتحقیق 
 

یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار (مستقیمی) بین تحصذیالت و سذن ازدواج
وجود داشته است ،و اینکه از بعد مقایسه ا ی بین زنان و مردان ایذن رابطذه و تذاثیر در
همه موارد از نظر جنسیتی یکسان نبوده است به این معنی که تاثیر تحصیالت بر تاخیر
سن ازدواج در زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است .داده های پروهش نشان می دهذد
 .1دانشجوی دکتری ،کارشناس موسسه مطالعات و تحقیقات oveisi@ut.ac.ir
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که هر چه تحصیالت افراد اعم از دختر و پسر افزایش می یابذد ،بذه طذ ور طبیعذی سذن
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
اساس تحلیل داده ها پسران تحصیل کرده با دستیابی به شغل و درآمد کذافی آمذاد گذی
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
درآمد احتمالی ناشی از تحصیل تمایل چنذ دانی بذه ازدواج نتیجذه :مطذابق بذا نظریذه
مدرنیزاسیون که مدعی است تحصیالت به عنذوان یکذی از مولفذه هذای مهذم ناشذی از
مدرنیزاسیون می تواند از طریق متغیرهایی چون :مشارکت اجتماعی ،استقالل فذردی و
امکان رواب قبل از ازدواج بر تاخیر سن ازدواج دختران و پسران تاثیر گیار باشد دراین
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
دیگر یعنی مشارکت اجتماعی و استقالل فردی اثر گیارتر بوده است
کلید واژگان :تحصیالت ،تاخیر سن ازدواج ،نهاد خانواده ،مدرنیزاسیون ،جنسیت.

بررسیرابطهیخود-کنترلیورفتارهایپرخطرجوانان:مطالعهیموردی
شهرشیراز 
دکترمهدیمعینی

7

مقدمه 

هدف این مقاله بررسی رابطذه ی بذین خذود-کن ترلذی و رفتارهذای پرخطذر جوانذان
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
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه سیستان و بلوچستان mmoeini84@gmail.com
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ً
می باشد .مسئله ی اصلی این پروهش این است که اوال چرا نوجوانان و جوانان اقدام به
ً
رفتارهای پرخطر می کنند و دوما پیامذدها و نتذایج مخذرب ناشذی از درگیذری آنهذا در
رفتارهای پرخطر چیست؟

روش 

در این پروهش بذا اسذتفاده از روش پیمایشذی و از طریذق پرسشذنامه و بذا روش
نمونه گیری چندمرحله ای مختل  ،داده ها و اطالعذات مذورد نیذاز جمذع آوری شذده
است .جامعه ی آماری د ر این تحقیق کلیه ی جوانان  11- 11ساله شذهر شذیراز مذی
باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول لذین برابذر بذا  600نفذر تعیذین گردیذد و در
نهایت داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار  SPSSگردید و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.

یافتهها 


یافته های به دست آمده نشان می دهد که رابطه ی معنی دار و معکوسی بین خذود ذ
کنترلی و رفتارهای پرخطر وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه میزان خود ذ کنترلی افراد
افزایش یابد ،رفتارهای پرخطر آنان کمتر مذی شذود .همچنذین بذین درآمذد ،جنسذیت،
وضعیت تأهل ،وضعیت طبقاتی ،شیوه ی زندگی و رفتارهای پرخطر رابطه ی معنی داری
وجود دارد.

نتیجهگیری 


با توجه به اینکه خود -کنترلی در ارتبذاط نزدیذک بذا شذیوه هذای جامعذه پذییری و
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.
کلید واژگان :رفتارهای پرخطر ،خود -کنترلی ،شیوه زندگی ،جوانان ،شیراز
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مرورنظامندکودکآزاریوغفلتازکودکاندرایران
سارانوروزی،7محمدرضاسمیعیمیبدی

2


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
آزاری و غفلت در ایران در بازه ی زمانی  1315تا پایان شهریور  .1336براساس نتایج
جستجوی اولیه  111سند بدست آمد که پا از بررسی و غربالگری اولیه ،محتوای 31
تحقیق استخراج گردید.

یافتهها 


سفا یافتههای بدسذت آمذده از ایذن تحقیقذات در سذطوح مشخصذات عمذومی ،اهذداف و
سواالت و متدولوژی تحقیق ،متغییرهای مورد بررسی و یافتذه هذا و نتذایج طبقذه بنذدی و ارزیذابی
گردید .یافته های این پروهش نشان داد که از سال  1311به بعد عالقه مندی محققان بذه مسذئله ی
کودک آزاری و غفلت بیشتر شده است31/51 ،درصد در بازه ی زمذانی  1311تذا  1316و 11/42
درصد مطالعات هم در بازه ی زمانی  1315تا  1317انجام شده اند .به هر صورت چنین پذراکنش
زمانی با سیر صعودی آگاهی اجتماعی در خصوص کودک آزاری همراه بوده است ،بذهطذوریکذه
سیاست های تحقیقاتی و رویکردهای محققان به شدت متأثر از فضای عمذومی و گفتمذان غالذب
در جامعهاست.در سطح پروبلماتیک کودک آزاری و غفلت می توان سه گروه را برشذمرد :پرسذش
های جامعه شناختی و جمعیت شناختی ،پرسش های روانشناختی و پرسش هذای حقذوقی .بذیش
از نیمی از تحقیقات از منظر روانشناختی به این تبیین این موضوع پرداخته اند .در اکثذر مطالعذات،
کودک آزاری روانی -عاطفی بیشترین شیوع را داشته است .وابستگی به مواد ،افسردگی و اضذطراب
والدین و مشکالت رفتاری و پیامدهای شناختی از رایج ترین متغییرهای وابسته در ابعذاد اجتمذاعی
و روانشناختی مرتب با کودک آزاری بوده اند.
کلیدواژگان :مرور نظامند ،کودک آزاری ،غفلت از کودکان
 .1دکتری ،دانشگاه علوم پزشکی لرستانsara.noruzi82@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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کودکانکاروخیاباندرشهریزد:تحلیلیازویژگیهایوالدین 
ووضعیتخانوادگیآنان 
عباسعسکریندوشن،7حسنفالح،2مریمصباغچی،9حجتفالح 4
مقدمه 

یکذذي از آسذذیبهذذاي جذذدي کذذه جوامذذع در حذذال توسذذعه از جملذذه جامعذذۀ ایذران را تهدیذذد
ميکند ،گسترش روز افزون کودکان ًخیاباني است که به دالیل گوناگون بخشي یا همه اوقات خذود
را در خیابانها سفري ميکنند و عمدتآ از طریق تکدي ،بزهکاري ،شغل هذاي کذاذب فصذلي و ...
امرار معاش ميکنند .ویرگي عمده کودکان خیاباني این است کذه احسذاس امنیتذي را کذه بذه طذور
طبیعي ،خانواده در طي مراقبت ،تغییه ،آموزش و بازي با کودکان فراهم ميکند بدست نميآورند.
با توجه به اینکه خانواده یکی از نهادهایی است که باعث میشود کودکان بذه کارهذای خیابذانی
روی بیاورند ،بنابراین هدف پروهش حاضر بررسی ویرگیهای خانوادگی کودکان کار در شهر یذزد
میباشد که یکی از حلقههای مفقوده در پروهشهای مربوط به کودکان کار میباشد.
روش 

پروهش حاضر از نوع پیمایشی بوده که دادههای مذورد نیذاز بذا اسذتفاده از تکنیذک پرسشذنامه
جمعآوری گردیده است .جامعه آماری شامل کلیه کودکان کار شهر یزد است که در سنین زیذر 14
سالگی قرار دارند که تعداد  147نفر از آنها در مناطق منتخبذی از شذهر یذزد مذورد مصذاحبه قذرار
گرفتند و اطالعات الزم جمعآوری گردید.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافتههای پروهش بیانگر آن است که بخش عمدهای از این کودکان کار ،افرادی هسذتند کذه از
استانهای دیگر و یا خارج از کشور به یزد مهاجرت کردهانذد .والذدین  15درصذد از کودکذان کذار
معتاد هستند و  33درصد از این کودکان مورد دعوای والدینشان قرار گرفتهاند .ضمن آنکذه نزدیذک
به  57درصد والدین در خانواده با هم دعوا داشتند .در مجموع  41درصد از کودکذان بدسرپرسذتی
 . 1دکتری جمعیتشناسی -دانشگاه یزد
 .2کارشناس ارشد جمعیتشناسی -دانشگاه یزد hassan.fallah67@yahoo.com
 . 3کارشناس ارشد جمعیتشناسی -دانشگاه یزد
 .4کارشناس ارشد برنامهریزی شهرسازی -شهرداری یزد
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را تجربه کردهاند .نتایج تحلیل دو متغیره نیذز نشذاندهنذده رابطذه بذین متغیذر بدپرسذتی والذدین بذا
متغیرهایی نظیر تعداد افراد خانواده ،نوع مصرف پول به دست آمده و سن کودکان میباشد.
کلید واژگان :خانواده ،کودکان کار ،آسیبهای اجتماعی ،وضعیت اجتماعی – اقتصادی ،شهر یزد

بررسیعواملاجتماعی–فرهنگیموثربرسالمندآزاریمطالعهموردی
سالمندانباالی12سالشهریاسوج 
مسلمنراقیمنش،7داریوشبوستانی،2کوثرالوندیزاده ،9
کبریساعدیفر،4سیدعبدالمهدیحسینی 5
مقدمه 

طبق تعریف سازمان جهاني بهداشت ،به افراد باالي  67سال سالمند اطذالق مذي
گردد .با رشد سریع جمعیت سالمندي ،تخمذین زده مذي شذود کذه تذا  47سذال آینذده،
جمعیت باالي  65سال جهان  2برابر شود که در این بین  52درصد آنان در کشور هاي
آسیایي و  47درصد در کشور هاي پیشرفته زندگي خواهند کرد .ایران نیز به عنوان یکي
از کشور هاي در حال توسعه ،از این تغییرات جمعیتي مستثني نیست .بذر اسذاس سذر
شماري سال  ،1337سالمندان  1024درصد جمعیت کشور را معادل(6274127نفر)
شامل مي شوند و برآورد شده است تا سال  ،1477این رقم به  17درصد برسد( .هروی
کریموی .)1 :1313 ،سالمندي یک سیر طبیعي است که در آن تغییرات فیزیولوژیکي
و رواني در بدن رخ مي دهد .هدف از انجام این پروهش بررسذی عوامذل اجتمذاعی –
فرهنگی موثر بر سالمند آزاری میباشد.

 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه قم نویسنده مسئول

moslemnaraghi@gmail.com

 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه قم
 .3کارشناس علوم اجتماعی پروهشگری دانشگاه یاسوج
 .4دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزد اسالمی یاسوج
 .5کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران واحد فرنگ
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روش 

جامعه آماری این تحقیق سالمندان باالی  67سال شهر یاسوج میباشد .براساس سرشذمارس
سال  35تعداد سالمندان باالی  67سال در شهر یاسوج  6212نفرمیباشند که تعداد نمونه آمذاری
با بر اساس فرمول کوکران  361نفر میباشند .ابزار گردآوری ایذن تحقیذق پرسشذنامه اسذت کذه بذا
استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده بین پاسخگویان توزیع شد .پایایی این تحقیذق بذا اسذتفاده از
فرمول آلفای کرونباخ  .16درصد میباشد .دادههای این تحقیق با استفاده از نرم افذزار اس پذی اس
اس تجزیه و تحلیذل و از آزمذونهذای اسذمیرنوف کولمذوگروف ،ضذریب همبسذتگی پیرسذون و
رگرسیون همزمان استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

در واقع نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که ضعف ایمان تاثیری مثبتی
بر سالمند آزاری در شهر یاسوج دارد .پایگاه اجتمذاعی – اقتصذادی از عذواملی بذود کذه در ایذن
تحقیق به عنوان عامل سالمندآزاری مورد بررسی قرارر گرفت این عامل تاثیر مهمی در رابطذه بذا
س ذالمندآزاری در شذذهر یاسذذوج داشذذت .پایگذذاه اجتمذذاعی – اقتصذذادی سذذالمندان بذذا ضذذریب
همبستگی -7057درصد تاثیر معکوس داشته است .ودر آخر فرضیه سبک زندگی سذالمندان و
تاثیر آن بر آزار و اذیت آنها مورد بررسی قرار گرفت یافتههای نشان از این دارند که سبک زندگی
تاثیر مثبتی بر سالمندآزاری در شهر یاسوج دراد.
کلید واژگان :عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،سالمند ،سالمند آزاری

مقایسهتابآوریدرنوجوانانبیسرپرستوعادی 

رکسانارهبر،7محمودنجفی
مقدمه 

2

نوجوانی یکی از دورههای مهم تحول و دارای تغییرات جسمانی و روانشناختی متعددی اسذت.
لیا توجه به این دوره امری ضروری است .در دهههای اخیر بذه روانشناسذی مثبذت توجذه خاصذی
شده است .تابآوری یکی از سرمایههای روانشناختی مثبت است کذه نقذش مهمذی در بهداشذت
روانی و سازگاری نوجوانی دارد.در واقع تابآوری به عنوان سفر و محافظی در برابر شذرای خطذرزا
 .1کارشناس روانشناسی بالینی ،دانشگاه سمنان ،ایران
 .2نویسنده مسئول :دکتری روانشناسی بالینی ،دانشگاه سمنان m_najafi@semnan.ac.ir
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عمل میکند و در شرای خطر پیامدهای نامطلوب را کاهش میدهد .پذروهش حاضذر بذا هذدف
مقایسه تابآوری در نوجوانان بیسرپرست و عادی انجام شد.
روش 

روش پذذروهش علذذی-مقایسذذهای بذذود .جامعذذه آمذذاری شذذامل نوجوانذذان(11-18سذذال)
بیسرپرست تحت پوشش دفتر شبه خذانواده اداره بهزیسذتی اسذتان سذمنان در تابسذتان 1316
بودند .جامعه نوجوانان عادی شامل نوجوانان(11-18سال) عادی استان سمنان بودند .نمونذهای
به حجم  60نفر( 30نفر عادی 30،نفر بی سرپرست) به روش نمونهگیری دردسذترس انتخذاب
شدند.ابزار پروهش مقیاس تابآوری کانر -دیویدسون ()CD-RISCبود .دادههای جمعآوری
شده با استفاده از آزمون  tمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتیجه آزمون  tمستقل نشان داد که بین تاب آوری در نوجوانان بذی سرپرسذت و عذادی تفذاوت
معناداری وجود دارد .بدین صورت که نوجوانان عذادی در پرسشذنامه تذاب آوری نمذرات بذاالتری
داشتند .به عبارتی نوجوانذان عذادی در مقایسذه بذا نوجوانذان بذیسرپرسذت از تذابآوری بذاالتری
برخوردار بودند .در مجموع نتیجه حاکی از آن بود که نوجوانان بی سرپرسذت دارای مشذکالتی در
تابآوری هستند و میتوان بذا آمذوزش تذابآوری آنهذا را افذزایش داد .بذا توجذه بذه اینکذه فقذدان
سرپرست در خانواده پیامدهای روانشناختی متعددی برای نوجوانان دارد.لیا این موضوع باید مذورد
توجه مسئولین بهزیستی قرار گیرد.
کلید واژگان :تاب آوری ،نوجوانان ،بی سرپرست.

فراتحلیلجامعهشناسانهمقاالتمرتبطباکودکآزاریدرایران
حسنرضایوسفوند

نورالدینالهدادی،7

مقدمه 

َ
کودک آزاری همواره در طول تاریخ به اشکا ل مختلف وجود داشته است ،به عبارتی
کودکان از جمله آسیب پذییرترین گروههذای اجتمذاعی هسذتند و همیشذه در معذرض
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور nalahdadi@gmail.com

 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور
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تعرض افراد گوناگون خواه در خانه یذا اجتمذاع قذرار گرفته انذد .هرچنذد کذودک آزاری
َ
دنیذای معاصذر اسذت،
صبغه ی تاریخی دارد ،اما جنبه پروبلماتیک شدن آن مربوط به
بدین معنا که علی رغم اینکه در جوامع و فرهنگ های گونذاگون تلقی هذای متفذاوتی از
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
برساخت شدن قرار گرفته است .کودک -آزاری شامل رفتارهایی است که توس افذراد
ً
دیگر ،خصوصا بزرگساالن نسبت به کودک انجام می گیذرد کذه بذه سذالمت جسذمی و
روانی کودکان آسیب می رساند و طیف وسی عی از رفتارهای آسیب رسان شامل برآورده
نکردن نیازهای اولیه کودک ،غفلت از مراقبت های بهداشتی ،تنبیه و بد رفتاری فیزیکی،
سوءاستفاده جنسی ،سوءرفتارهای هیجانی و آزار روانی را در برمی گیرد .انذواع کذودک
آزاری نیز شامل کودک آزاری جسمی ،کذودک آزاری عذاطفی ،کذودک آزاری جنسذی و
کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مباالتی است .در خصذوص جامعذه ایرانذی و نحذوه
پردازش به پدیده کودک آزاری نیز هر چند آمار قابل استنادی نمی توان ارائه کذرد ولذی
می توان گفت یکی از مهم ترین آسیب های حال حاضر جامعه محسوب می شود .

روش 

در این پروهش که به روش فرات حلیل انجام گرفته است مقاالت نمایه شده در پایگاه
مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی که  14مقاله هستند مورد تحلیل قرار گرفته اند.

یافتهها 


نتایج تحلیذل مقذاالت موجذود نشذان می دهذد ،پذاردایم حذاکم بذر تحلیذل پدیذده
ً
کذذودک آزاری عمذذدتا روان شذذناختی اسذذت و کذذودک آزاری بیشذذتر بذذه واسذذطه مفذذاهیم
روان شناختی از جمله عزت نفا ،افسذردگی ،سذازگاری و عذدم سذاز گذاری والذدین،
خشونت های تجربه شده ،اختالات رفتاری ،بد تنظیمذی هیجذانی و مفذاهیمی از ایذن
قیبل مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

نتیجهگیری 


می تذذوان گفذذت کذذودک آزاری پدیذذده ای چنذذد وجهی اسذذت و بذذرای تحلی ذل آن نیذذز
پاردایم های حقوقی ،روان پزشکی ،روان شناختی و جامعه شناختی هر کدام از منظری
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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شده اند ،اما بیش ا ز همه پارادایم های دیگر ،به کار نگرفتن پارادایم جامعه شذناختی و
مقاالتی با نگاه جامعه شناختی مشهود هست .به طور خالصذه می تذوان گفذت تقلیذل
پدیده کودک آزاری به متغیرهای روان شذناختی و غیبذت نگذاه جامعذه شذناختی باعذث
می شذذود تحلیل هذذا ،برنامذذه ریزی ها و سیاسذذتگیاری ها بذذه جذذای توجذذه بذذر بسذذترها و
زمینه هایی از قبیل نظام آموزشی ،نظام حقوقی ،نظام فرهنگذی ،نظذام رسذانه ای ،نظذام
خانوادگی ،نظام اقتصادی ،تبعیه های نهادینه شده و آسیب های اجتمذاعی زنجیذره وار
که مولد پدیده کود آزاری هستند ،سمت و سوی منفعالنه و محدودتری به خود گیرد و
منجر به گسست قابل مالحظه ای بین تحلیل ها و واقعیت های موجود شود.
کلید واژگان :کودک آزای ،فرا تحلیل ،جامعه شناختانه ،آسیب ،جرم.

تحلیلیبروضعیتکودکآزاریدراستانمازندرانطیسالهای22تا 21

لیالفرقانی،7علیرضابراری

2


مقدمه 

کودک آزاری و غفلذت از کودکذان از ج ملذه شذایع تذرین و پیچیذده تذرین مسذایل
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
کننده های کودک آزاری در استان مازندران را طی  6سال اخیر نشان می دهد.

روش 

روش مطالعه تحلیل داده های ثانویه و مطالعذه اسذنادی اسذت .حجذم نمونذه بذر
اساس کودکان ارجاع داده شده به مراکز اورژانا اجتماعی در سطح استان تعیین شده
است.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی  ،دانشگاه پیام نور ،نویسنده مسوول leyla1_forghani@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی
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یافتهها 


پا از بررسی روند مشخ گردی د که کودک آزاری با ابعاد مختلف آن( جسمی،
جنسی ،روانی ذ عاطفی و مسامحه و غفلت )در استان مازندران رو به افزایش اسذت.
که این امر در شهرهای مختلف متفاوت است .طبق آمارهای موجود ،بیشترین کذودک
آزاری طی این سال ها به ترتیب به شهرستان هذای بهشذهر ،سذاری ،بابذل و قائمشذهر
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
داده های مقاله حاضر ،بیشترین فراوانی ب ه اعتیاد والدین اختصاص داشته است.

نتیجهگیری 


با در نظر گرفتن ویرگی های کودک آزاری در کشور ما از قبیل گسترش و پیچیده
بودن علل این مسأله ،همچنین به دلیل آثار زیان بار این پدیده ،هر اقدامی که در راه
شناخت و کاهش کودک آزاری انجام گیرد ،گامی در جهت کمک به حفظ سالمت و
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
توجه به مشکل ،چاره اندیشی و تدبیر برای مواجهه با آن را اجتناب ناپییر می کند.
کلید واژگان :کودک ،کودک آزاری جسمی ،کودک آزاری جنسی ،کودک آزاری عاطفی،
کودک آزاری مسامحه و غفلت.

بررسیعواملاجتماعیموثربرپیدایشکودکانکاردرشهرتهرانسال 21
علیاسدنژاد،7امیراقاجانی 2
مقدمه 

آسیب های اجتماعی امروزه با پدیده های مختلفی در جامعه در هذم آمیختذهانذد و
کودکان کار نیز از چنذین وضذعیتی برخوردارنذد کذار کودکذان ،پدیذده ای ناخوشذایند،
 .1دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلs_2468so@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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معضذذلی پرخطذذر و آخذذرین پاسذذخ خانواده هذذا بذذه شذذرای دشذذوار اقتصذذادی درون
خانواده هاست .در کشور ما نیز ،کودکذان بذه دالیذل مختلذف (اقتصذادی ،اجتمذاعی،
فرهنگی و  )...با آسیب ها و مشکالت اقتصادی متعددی روبه رو هستند .ایذن تحقیذق
با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیدایش کودکان کار در شذهر تهذران صذورت
گرفته است.

روش 

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کودکان ( 17-11ساله) مشغول به کار در صنایع و
کارخانجات ،واحدهای کوچک و حتی در دستفروشی و  ...استان تهران که بذه تعذداد
 37تا  47هزار نفر هستند ،تشکیل داده اند .نمونه آماری نیز با استفاده از فرمول کوکران
به تعداد  314نفر تعیین شده و سفا با استفاده از روش نمونه گیری برفذی (اسذنوبال)
پرسشنامه ها بین پاسخگویان توزیع و تکمیل گردید.

یافتهها 


یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهذای « وضذعیت اشذتغال والذدین (بیکذاری)»،
«اعتیاد والدین»« ،طالق والدین»« ،خشونت والدین»« ،مهذاجرت و حاشذیهنشذینی»
رابطه مستقیم و مثبتی با متغیر وابسته «پدیده کودکان کار» دارند .متغیرهذای حمایذت
اجتماعی و میزان درآمد خانواده نیز رابطه معکوس و منفی با این پدیذده داشذتند .و در
این بین ،متغیر در آمد خانواده با ضریب همبستگی ( ) r= -7/46دارای بیشترین میذزان
همبستگی و متغیر «خشونت والدین» با ضریب همبستگی ( ) r = 7/26دارای کمترین
همبستگی با پدیده کودکان کار است.

نتیجهگیری 


نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که متغیر درآمد خانواده با ضریب تعیین برابر با
( ) -7/42دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسذته (پدیذده کودکذان کذار) بذوده و متغیذر
خشونت والدین با ضریب تعیین  7/27داری کمترین تاثیر است.
کلیدددواژگان :کودکذذان کذذار ،درآمذذد خذذانواده ،خشذذونت والذذدین ،طذذالق والذذدین،
حاشیه نشینی
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احساستعلقمحلهایوگرایشبهکجرویاجتماعیدربینجوانان
کالنشهرتهران
محمدباقرتاجالدین،1سیدیعقوبموسوی،2حمیدهطایفهباقر 3

مقدمه 

پروهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین احساس تعلق محله ای و گرایش به کجروی
اجتماعی در بین جوانان تهران ،قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا حا تعلق
محلهای می تواند در گرایش به کجرفتاری اجتماعی در بین جوانان تأثیرگذیار باشذد؟»

روش 

روش پروهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری ،شامل زنان و مردان جوان 15 -23
ساله شهر تهران بوده که از بین آنها تعداد  315نفر در پنج منطقه  22 ،6 ،13 ،13و 3
از مناطق  22گانه شهرداری تهران با شیوه نمونذهگیذری «خوشذهای» بذه عنذوان نمونذه
انتخاب شدند.

یافتهها 


یافته های پروهش نشان می دهد که میانگین حا تعلذق محلذهای  3از  5بذوده کذه
میزان حا تعلق محله ای در بین افراد نمونه را باالتر از حد متوسذ نشذان مذی دهذد.
همچنین میانگین گرایش به کجروی اجتماعی در ُب ع د ارزشی در بین افراد نمونه برابر با
 3023و میزان گرایش به کجروی اجتماعی در ُب عد عملی برابر با  3026است.
نتیجه گیری :نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین ابعاد حا تعلق
محله ای (اجتماعی ،فرهنگی ،احساسی ،اخالقی ،فضایی و شذبکهای) بذا گذرایش بذه
کجروی ا جتماعی بذه ترتیذب بذا ضذرایب همبسذتگی ، -7/173 ، -7/413 ، -7/111
 ، -7/114 ، -7/134و  -7/213با اطمینان  35درصد همبستگی وجود دارد .با توجه
به یافتههای پروهش می توان نتیجه گرفت که ویرگی های محله و نیز احساس تعلق به آن
در همه ابعاد تقویت کننده پیوندهای اجتماعی اف راد است .پیونذدهای اجتمذاعی خذود
.1دکتر جامعه شناس -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی-نویسنده مسئول mb_tajeddin@yahoo.com
.1دکتر جامعه شناس -دانشگاه الزهراء
.3کارشناس ا رشد جامعه شناسی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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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.
کلید واژگان :تعلق محله ای ،کجروی اجتماعی ،جوانان ،کالن شهر ،تهران

بررسیعواملمؤثربرشادکامیسالمندانشهرتهران
المیرانصیریآذری،1مریمشریفیانثانی،2نسیبهزنجری 3

مقدمه

سالمت از موضوعات مهم هر جامعه ای اسذت .بذا توجذه بذه رونذد رو بذه افذزایش
جمعیت سالمندان در کشذور میبایسذت توجذه بیشذتری بذه سذالمت جسذمی،روانی و
اجتماعی سالمندان مبیول گردد و از آنجایی که افزایش سالمت اجتماعی نقش موثری
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

نوع مطالعه این پروهش توصیفی ذ تحلیلذی اسذت و داده هذای موردنیذاز بذه روش
پیمایشی گردآوری گردیده است .تعداد  571سالمند  67ساله و بذاالتر از منذاطق 22
گانه شهر تهران به از شیوه نمونه گیری احتمالی چندمرحلذه ای انتخذاب شذدند .بذرای
سنجش شادکامی سالمندان از پرسشنامه شادکامی آ کسفورد و برای گردآوری اطالعات
در مورد سالمت اجتماعی از پرسشنامه سالمت اجتماعی روا-پایا شده توس رفیعی و
علیفور استفاده گردید .نتایج حاصل از پروهش با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 22
و به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
 .1کارشناس ارشد رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران elmira.nasiri.azari@gmail.com

 .2دکتری علوم اجتماغی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .3دکتری سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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یافتهها


یافته های این تحقیق نشان داد که رابطذه بذین سذالمت اجتمذاعی و شذادکامی کذه بذا آزمذون
همبستگی پیرسون سنجیده شد ،مثبذت و معنذادار میباشذد (r=0/482) (p=0/001).همچنذین
طبق نتایج آزمذون رگرسذیون خطذی ،بذین شذادکامی و سذالمت اجتمذاعی ،تحصذیالت ،و طبقذه
اجتماعی-اقتصادی ،وضعیت اشتغال و محل تولد رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری


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.
کلید واژگان :سالمت ،سالمت اجتم اعی ،شادکامی ،سالمند ،سالمت سالمندان

بررسیرابطهاعتیادبهاینترنتبااختالالتیادگیری 
دردانشآموزاندخترشهرکرد
الهاممحمودی،7زهراصیادی،2سمانهاحمدی،9فهیمهشفیعی 4

مقدمه 

مقاله حاضر به منظور بررسی رابطه اختالل به اینترنت با اختالالت یادگیری در بین
دانش آموزان دختر شهرستان شهرکرد انجام شده است.اختالل اعتیاد به اینترنت « نوعی
استفاده از اینترنت که بتواند مشذکالت روانشذناختی ،اجتمذاعی ،درسذی و شذغلی در
زندگی فرد ایجاد کند » تعریف می شود .همچنین اختالل یاد گیری «اختاللی عصذب
زیست شناختی است که از یک مشکل جد ی د ر خواند ن ،حساب کرد ن و یا کلمه بند ی
نوشتن به وجود می آید که انتظار نمی رود به یک فرد عاد ی نسبت د اد ه شود ».
 .1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی  ،دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری elham.mahmoodi75@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی  ،دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
 .3دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی  ،دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
 .4دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی  ،دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
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روش 

جامعه آماری متشکل از دانش آموزان دختر شهرستان شهرکرد می باشد که نمونه ای بذه حجذم
 177نفر به صورت دو مرحله خوشهای ذذ تصادفی از جامعه آماری انتخاب شد.در این بررسذی از
روش تحقیق توصیفی از نوع پا رویدادی استفاده شدهاست.ابزار اسذتفاده شذده در ایذن پذروهش
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت وان می باشد که دارای  27سوال برای اندازهگیری شدت و میزان اعتیاد به
اینترنت ساخته شده و پرسشنامه مشکالت یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران) (CLDQمیباشد
که از  10آیتم تشکیل شدهاست و مشکالت یادگیری را متشذکل از پذنج عامذل اساسذی خوانذدن،
حساب کردن ،شناخت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی میدانذد کذه موجذب
مشکالت یادگیری میشوند ..روش های آماری آلفای کرونباخ و آزمون تی مستقل نیز برای تحلیذل
آن بکار گرفته شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل آماری بهعملآمد.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که  %61درصد از دانش آموزان دختر شذهر شذهرکرد کذه بذه
عنوان نمونه در نظر گرفته شده بودند در معرض اعتیاد به اینترنت قرار دارند  .با توجه به نمودار  2-2طیذف
نمرات دانش آموزان در مقاطع مختلف پراکنده بود .نتایج حاصل از ضریب همبستگی آزمون  Tهم نشان
میدهد که با توجه به جدول  5-2ضریب همبستگی باال و درنتیجه بین اعتیاد به اینترنذت بذا اخذتالالت
یادگیری در دانش آموزان دختر شهر شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.در آخر نیز با توجه به تاییذد پدیذده
اعتیاد به اینترنت در شهرستان شهرکرد بحثی از پیشگیری به میان آمده است.
کلید واژگان :اعتیاد ،اختالالت یادگیری ،اینترنت

سرگذشتپژوهیوزندگیروزمرهمردانکارتنخوابدرشهرهایتهرانومشهد

مقدمه 

ّ
7
،مرتضیدیاری 9
غالمرضاغفاری

امذذروزه در کالنشذذهرهایی همچذذون ته ذران و مشذذهد  ،پدیذذده کذذارتن خذذوابی رو بذذه گسذذترش
است.افراد کارتن خواب  ،اغلب به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند و بررسذی زنذدگی روزمذره ایذن
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران mortezadayyaree@yahoo.com
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افراد  ،به شناسایی وضعیت کلی و ویرگی های ایشان کمک خواهد نمود.بذه نظذر مذی رسذد افذراد
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،
بررسی انواع کنش هایی که یک فرد کارتن خواب در طول دوره کارتن خوابی با آن سروکار دارد.
روش 

این پروهش با روش کیفی صورت گرفته است.بدین منظور بذا بیسذت و هشذت نفذر از مذردان
کارتن خواب در شهرهای تهران و مشهد مصذاحبه عمیذق انجذام شذده اسذت .شذیوه نمونذهگیذری
هدفمند و به شکل گلوله برفی بوده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

تحلیل یافتهها نیز به روش تماتیک انجام گشته است.نتایج پروهش حاکی از آن اسذت کذه مذردان
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
فروش مواد مخدر  ،تکدی گری و  ...مشغول گشته اند.به طور کلی افذراد کذارتن خذواب دچذار طذرد
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.
کلیدواژگان :کارتن خواب  ،اعتیاد  ،طرد  ،تکدیگری

بررسیرابطهمعنایزندگیوتابآوریدرسالمندان مقیمآسایشگاههای
شهررشت 
معصومهکوچکینیا،7دکترشادیدهقانزاده 9


مقدمه
یکی از بزرگترین دگرگونی های اجتماعی قرن  11افزایش سن جمعیت است .توجه
به سالمت سالمندان مقیم آسایشگاه ها از الویت بیشتری برخذودار اسذت ،زیذرا جذزو
آسیب پییرترین اقشار سالمندان محسوب می شوند .یکی از مهم ترین تهدیذدات بذرای
 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
 .1دکترای پرستاری ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران( Shadidehghan90@gmail.com .نویسنده مسئول)
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سالمندان مقذیم آسایشذگاه سذالمندآزاری اسذت .مطالعذات نشذان می دهنذد کذه ایذن
سالمندان تنها در معرض صدمات جسمانی نیسذتند ،بلکذه بی تذوجهی بذه احتیاجذات
عاطفی ،محروم کردن آنان از تماس با افراد مورد عالقه ،بی توجهی به نیازهای تغییهای
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
آن تعدد و تنوع استرس هایی که سالمندان در چنین محی هایی با آن روبرو می شوند،
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
با موقعیت های سخت و تنش زای زندگی کمک می کند و افسردگی را کذاهش میدهذد.
افزایش تاب آوری منجر به توان بیشتر مقابله با مشکالت زنذدگی و رضذایت بیشذتر از
زندگی می شود ،اگرچه ارتقذای تذاب آوری راه حذل سذالمندآزاری نیسذت .بذر اسذاس
مطالب ذکر شده محققان بذر آن شذدند تذا ارتبذاط معنذای زنذدگی و تذاب آوری را در
سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر رشت بررسی کنند.

روش 

پروهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که طذی سذال های  35-36انجذام
گرفت .جامعه آماری این مطالعه کلیه سالمندان مقیم آسایشگاههای شهر رشت شامل
 657سالمند بودند .نمونه های پروهش  225نفر از این سالمندان بودند کذه بذه روش
خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .برای بررسی معنای زندگی از مقیذاس معنذای
زندگی استایگر و فرایزر ( ) 2776استفاده شد .حداقل امتیذاز ابذزار  17و حذداکثر 17
می باشد .برای بررسی تاب آوری از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد.
بیشترین نمره ابزار  177و کمترین نمره صفر است .جهت تجزیه و تحلیذل داده هذا از
آمار توصیفی (فراونی ،میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلذی (ضذریب همبسذتگی
پیرسون ،آزمون تی مستقل و آنووا) استفاده شد.

یافتهها 


اکثریذذت  )% 11/5( 141سذذالمند در گذذروه سذذنی  65-15سذذال ،اکثریذذت 136
( )%67نمونه ها زن )% 11( 167 ،نفر بدون همسر و  )%46/3( 174نفر بذی سذواد
بودند .میانگین نمره تاب آوری 53/41 ± 3/16و معنای زندگی  53/13 ± 1/71بذود.
ضریب همبستگی پیرسون نشذان داد کذه ارتبذاط معنذی دار ( ) p>7/71و مثبتذی میذان
تاب آوری و معنای زندگی ( ) r=7/332وجذود دارد .بنذابراین بذا  33درصذد اطمینذان
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می توان نتیجه گرفت که با اف زایش معنای زندگی ،تاب آوری سالمندان افزایش می یابد.
ضریب همبستگی پیرسون ،تی مستقل و آنووا ارتباط معنی داری را میذان تذاب آوری و
معنای زندگی با مشخصات فردی نشان نداد.

نتیجهگیری 


با توجه به این که سالمندان مقیم آسایشگاه ها از زیستن در میان خانواده و جامعذه
بازم انده اند و احتمال آسیب در این گروه زیاد است ،عالوه بر بکذارگیری راهکارهذایی
جهت پیشگیری از آزار و صدمه به سالمندان ،می توان به متخصصذان حذوزه سذالمت
روان و افراد فعال در حوزه سالمندان توصیه کرد ،با طراحی و کاربرد روش های مناسب
الهام گرفته از معنادرمانی بر سالمت معنوی و تاب آوری این سالمندان بیافزایند.
کلیدواژگان :سالمندی ،معنای زندگی ،تابآوری

پیشگیریوضعیازبزهدیدگیکودکاندرخانوادههایوالد-معتاد» 

«
حمیدرضاحیدرپور،1ژیالبزیتنها،2مسعودهمت

3

اعتیاد والدین ،به عنوان یک عامل کاهش کارکردهای مثبت خانواده نسبت به کودکان،
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
«موقعیت خطرآفرین» برای کودکذان حاضذر در محذی خذانواده محسذوب کذرد .ایذن
موقعیت خطرزا می تواند احتمال بزهدیدگی کودکان را چه از سوی والذدین بذه عنذوان
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
بزهدیدگی کودکذان قابذل طذرح و بررسذی اسذت ،آن اسذت کذه پیشذگیری وضذعی از
بزه دیدگی کودکان در چنین خانواده هایی ،باید به عنوان یک وظیفه مبتنی بذر احسذاس
 .1کارشناس ارشد hrh_1364@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد
 . 3دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
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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
راهکارهای ناظر بر خود والدی ن یا کسانی که به نحوی موجبات بزهدیدگی کودکان بذه
واسطه اعتیاد والدینشان را فراهم کرده اند ،راهکارهای ناظر بر موقعیت (منظور ،محی
خانواده) و راهکارهای ناظر بر کودکان بزهدیذده یذا در معذرض بزهدیذدگی ،عملیذاتی
گردد .به نظر می رسد از جمله اصلی تذرین راهکارهذایی کذه بذه منظذور پیشذگیری از
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
است .در این تحقیق ،ضمن شناسایی مفاهیم بنیادین یعنی اعتیاد والدین ،بزه دیدگی و
پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار ،سه دسته از عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطذی و
فرهنگی را به عنوان عوامل بزهدیدگی کودکان در خانواده هذای والذد ذ معتذاد بررسذی
کرده ایم و در مورد چگونگی پیشگیری وضعی از بزهدیدگی این کودکان در ایذن قبیذل
خانواده ها توضیحات الزم را ارائه نموده ایم.
کلیـدواژگان :بزهدیدگی کودکان ،پیشگیری از بزهدیدگی ،خذانواده نذامطلوب ،والذدین
معتاد ،پیشگیری وضعی.

مطالعهیپدیدارشناختیمعتادانبیخانمان:شناساییروندبیخانمانی 

(یکمطالعهیکیفی) 

حسینیحییزاده،7بهزادخدری،2فریدهساداتمومنیماسوله


9

مقدمه 

نظرسنجی ها مشخ نموده اند که مردم ایران همواره از اعتیاد به عنوان یک مشکل
اجتماعی بزرگ یاد کرده اند ،و اکثر کارشناسان مسائل اجتماعی نیز بر ایذن امذر وفذاق
 .1دکترای مددکاری اجتماعی  ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطباییemail:behzad.khedri@gmail.com ،
 .3کارشناس ارشد جامعه شناسي ،دانشگاه شاهد
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نظر دارند ،اما نویسنده بر این باو ر است که مطذرح کذردن اینگونذه مسذائل بذه عنذوان
مشکالت اصلی جامعه ایران حاضر ،تنها پاک کذردن صذورت و نمذای مسذائلی دیگذر
(مدیریت ناکارا ،برنامه ریزی های کرکارکرد و )...است .پروهش های بسیاری با رویکرد
کمی به عوامل شیوع و گسترش اعتیاد پرداخته اند ،لیا پروهش حاضذر سذعي دارد بذا
استفاده از پارادایم پروهش هاي کیفي ،چگونگی سیر ورود معتادان به بی خانمذانی (از
نقطه شروع تا مقصد بی خانمانی) به عنوان یک واقعیت اجتماعی مذورد بررسذی قذرار
دهد ،چرا که امذروزه اعتیذاد بذا بسذیاری از مسذائل اجتمذاعی همچذون بی خانمذانی،
تکدی گری ،فحشا و ...گره خورده که آسیب های همجواری تلقی می شذوند و سذالمت
روانی و اجتماعی ،جامعه را تهدید می نماید ،لیا طرح سوال و پذروهش در ایذن بذاب
ضروری می باشد تا بهتذرین راهکارهذا بذرای مقابلذه بذا اینگونذه مسذائل و آسذیب های
اجتماعی هم از بعد استراتریک و هم عملیاتی ،شناسایی و طراحی شوند.

روش 

پروهش حاضر سعی دارد در یک پیوستار امیک ذ اتیک (دیدگاه معتادان -دیذدگاه
محقق) پدیده را در بستر طبیعی آن مطالعه نموده و محقق را به ارائه توصیفی ضخیم از
موضوع مورد مطالعه و جوانذب گونذاگون بذا رویکذرد کیفذی (پدیدارشناسذی) وا دارد.
نمونه گیری به صورت نظری و با هد فمندی (معتادان بی خانمان) انجام شد و تا اشذباع
نظری ادامه یافت .ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساخت یافتذه بذود ،و بذا تحلیذل
مضمونی (تماتیک) تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت.

یافتهها 


یافته های این پروهش نشان داد سه مقوله مفهومی ویرگی های جسماني و شخصیتی
فر دی ،از هم گسیختگی خانوادگی ،محی اجتمذاعي آنومیذك از مهمتذرین بسذترهای
ورود افراد به اعتیاد می باشد .در نهایت از تحلیل مضمون یافته های مشذارکت کنندگان
این تحقیق پنج تم اصلی ،شامل شرای سه گانه فردي ،خانوادگي و اجتمذاعي ،طیذف
احساسي شادی -پشیماني ،از هم گسیختگي رواب اجتماعي ،فقدان هدف و حمایت
اجتماعی ،و مطرودیت اجتماعی استخراج شد.

نتیجهگیری 


براین اساس ،مشارکت کنندگان تحقیق ،محی اجتماعی آنومیک ،شرای جسمانی و
فردی را در ورود به اعتیاد از علل اصلی ذکر نموده و احساس انرژی را در بدو مصرف و
درماندگی را در تشدید اعتیاد تجربه می نموده اند .پاسخگویان اظهار می دارند ،به علل
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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
خیابانی آورده اند .چه بسا بهترین واژه برای وضعیت این افراد «مطرودیذت اجتمذاعی»
باشد ،چرخه ای که در آن افراد از همه امکانات و بهره مندی ها و حقذوق خذود محذروم
ٌ
می شوند و نهایتا سر از زندگی خیابانی درمی آورنذد و خذود ایذن مسذئله عذاملی بذرای
بازتولید اعتیاد انان باشد.
کلید واژگان :بی خانمانی ،حمایت اجتماعی ،اعتیاد ،طرد اجتماعی

آزاری:غربالگریدرخانوادههایایرانی


سالمند
9

فرزادخدامرادی،7زهراحسینخانی،2ساراشیخ
مقدمه 

سالمندآزاری یک مشکل اجتماعی بشمار می آید که در حال افزایش بوده و افرادی
که مورد آزار قرار می گیرند از ابراز آن به دیگران به دالیل مختلف خودداری می کنند .با
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 

این مطالعه مقطعی بر روی  613نفذر از سذالمندان سذاکن در شذهر و روسذتاهای
قزوین (ایران) در طی فاصله زمانی  4ماه انجام شد .نمونه ها با روش تصادفی طبقه ای
چندمرحله ای انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه دارای حداقل  67سذال و توانذایی
حضور در خانه بهداشت و پاسخگویی به سواالت در نظر گرفته شذد .اطالعذات الزم
زمذذان مراجعذذه سذذالمندان بذذرای دریافذذت خذذدمات مراقبتذذی ،پذذا از کسذذب اجذذازه و
رضایتمندی ایشان تکمیل شد .ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد () /AM r-H
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران f_khodamoradi@yahoo.com
 .2دکتری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .3کارشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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بود .در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمذون هذای تذک متغیذره و چنذد متغیذره رگرسذیون
لجستیک استفاده شد.

یافتهها 


میانگین سنی شرکت کنندگان  61/57±1/6بود 31/5 .درصد سذا لمندان مسذتعد
سالمندآزاری بوده یا تجربه سالمندآزاری را داشتند .در آنالیز رگرسیون چندمتغیره پا
از حیف عوامل مخدوش کننده جنسیت =،)40151–10321a:: %35( 20343=R
محل سکونت  ) 70673–70255a:: %35( 334=R=.و سطح تحصیالت (%35
 142=R=. )70471–7075a::سالمند رابطه معنی داری با سالمندآزاری داشتند.

تیجهگیری 
ن 

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
برنامه ریزی به منظور بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه و تذالش در راسذتای شناسذایی
افراد مستعد سالمندآزاری می توان از بروز آن جلوگیری کرد.
کلیدواژگان :سالمند،سالمندآزاری ،شیوع ،خشونت ،ایران

تحلیلکیفیعللارتکابجرایمخشونتآمیزدرمیاننوجوانانبزهکار
استانتهران 
سعیدحیدری،7احمدراهروخواجه،2علیرستمی 3

مقدمه 

با بررسی آماری ورودی و موجودی کانون اصالح و تربیذت تهذران مشذخ مذی
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
 .1دانشجوی دکتری ،مددکار اجتماعی سازمان زندانها heidari_noori@yahoo.com
 .2دانشجوی دکترا جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .3دانشجوی دکتری ،مدیر کانون اصالح و تربیت تهران
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نمایند .در این خصوص اندیشمندان حذوزه هذای مختلفذی همچذون زیسذت شناسذی،
روانشناسی ،جامعه شناسی و حقوق جزا تحقیقات مختلفی را انجذام داده و بذا طذرح و
ارائه نظریات مختلفی همچون همنشینی افتراقی ،برچسب زنی ،یذادگیری اجتمذاعی و
خرده فرهنگ بزهکاری در تبیین مسئله جرم معروف و شناخته شده هستند.
آنچه که در این تحقیق سعی می شود به آن پرداخته شود به دور از هرگونه استفاده از
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
چگونه توصیف می شود.

روش 

روش تحقیق در این پروهش ،روش کیفی می باشد که با اسذتفاده از ابذزار گرانذدد
تئوری( نظریه زمینه ای) سعی در پاسخ به سوال پروهش را داریم  .شیوه نمونه گیری در
این پروهش شیوه ی اشباع نظری می باشد به طوریکه با انجام مصاحبه ،انواع کدگیاری
باز ،محوری و گزینشی تا جایی ادامه می یابد که مقوله ی جدیدی بذه مفذاهیم اصذلی
پروهشی اضافه نگردد .

یافتهها 


اطالعات حاصل از مصاحبه های انجام شده نشذان مذی دهذد کذه اگرچذه جذرایم
خشونت آمیز دارای ماهیتی متفاوت می باشند اما نیت و قصد ارتکاب جرایمی همچون
قتل عمد و سرقت مقرون به آزار با تعذاریف ایذن عنذاوین مجرمانذه صذرفا همخذوانی
ظاهری داشته بذه طذوری کذه د ر اغلذب ایذن جذرایم انگیذزه جذرم توامذان بذا هیجذان و
منفعت طلبی های آنی و بازی جویانه می باشد .میزان و کیفیت خشونت موجود در میان
نوجوانان میکور بیشتر دارای ویرگیهایی چذون آنذی و لحظذه ای بذودن منقطذع بذودن و
منفعت طلبانه و رقابت جویانه بودن همراه می باشد.

نتیجهگیری 


اگ رچذذه زمینذذه و ماهیذذت جذذرایم خشذذونت آمیذذز در میذذان نوجوانذذان دارای تنذذوع و
تفاوت هایی می باشد امذا یافتذه هذای پذروهش حذاکی از اسذتخراج مفذاهیم مشذترک و
محوری می باشد که می توان تحت عنوان( بروز و فوران خشونت انباشذتی پنهذان) بذه
عنوان زمینه و ماهیت جرایم خشونت آمیز توصیف و تبیین نمود.
کلید واژگان :تحلیل کیفی  ،گراندد تئوری  ،جرائم خشونت آمیذز  ،نوجوانذان بزهکذار،
کانون اصالح و تربیت
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نابرابریاجتماعیووضعیتسالمتسالمندانشهرتهران 
نسیبهزنجری

7

مقدمه 

تفاوت در مالکیت منابع اقتصادی و اجتماعی بر سالمت گروه های مختلذف جامعذه
تاثیر میگ یارد .نابرابری اجتماعی در سالمت در گروه سالمندان بیشتر جلوه می کند .زیرا
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
معرض سایر آسیب ها مانند سال مندآزاری قرار می دهد .از اینرو ،در مطالعذه حاضذر بذه
دنبال بررسی نابرابری اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت سالمت سالمندان هستیم.

روش 

این مطالعه به روش پیمایش و نمونه گیری احتمالی چندمرحلذه ای در میذان 677
نفر از سالمندان مناطق  22گانه شهر تهران انجام شده است .در این پروهش نذابرابری
اجتماعی در دو ُب عد نابرابری طبقاتی و نابرابری فضایی و وضعیت سالمت نیز در ابعاد
جسمانی ذ روانی و اجتماعی سنجیده شده است.

یافتهها 


یافته های مطالعه نشان داد که هرچند میانگین سالمت کل سالمندان تهرانی در حد
متوس می باشد ،اما دسترسی نابرابر به فرصت ها و موقعیت های اجتماعی و اقتصادی
و نابرابری فضایی توسعه بر وضعیت سالمت جسمانی -روانی و اجتمذاعی سذالمندان
بطور معناداری تاثیر می گیارد .بر اساس نتایج تحلیل چندمتغیره ،با کنترل متغیرهذای
مداخله گر مانند سن ،جنسیت و ترتیبات زندگی ،همچنان نابرابری اجتماعی در اشکال
نابرابری طبقاتی و نابرابری فضایی -توسعه ای بر وضعیت سالمت سذالمندان اثرگذیار
است.

نتیجهگیری 


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
همچنین طبق ات باالی اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع چندگانه وضذعیت سذالمت
بهتری دارند .از اینرو ،سیاستگیاری رفاهی و مداخالت اجتماع محور در محله هذای
 .1دکتری سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران zanjari.nz@gmail.com
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کمتر توسعه یافته و در میان سذالمندان طبقذات پذایین اجتمذاعی بذه ارتقذای سذالمت
سالمندان شهر تهران کمک خواهد کرد.
کلیدواژگان :نابرابری اجتماعی ،سالمت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،نابرابری فضایی ،سالمندان ،تهران

تجاربودیدگاههاینوجوانانبزهکارمقیمکانوناصالحوتربیتاستان
تهرانازتعاملباسایرمددجویان:یکپژوهشکیفی 
تیناصیرفی،7حسنرفیعی،2معصومهدژمان،9سیدمحمدحسینجوادی

4

مقدمه 

کانون اصالح و تربیت مکانی برای اصذالح و بذازپروری نوجذوان بزهکذار اسذت .بذه منظذور
اجرای موفقیت آمیز برنامههای بازپروری ،الزم است کارشناسان از تجذارب ایذن نوجوانذان مطلذع
شوند .این پروهش به منظور شناخت تجارب و نظرات نوجوانان از تعامل بذا سذایر مذددجویان ،در
مدت اقامت در کانون اصالح و تربیت استان تهران انجام گرفته است.
روش 

پروهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی– استقرایی بهره بذرد 21 .نوجذوان بزهکذار
به عنوان مشارکتکننده در این پروهش با روش نمونهگیری هدفمند و معیار اشذباع نظذری انتخذاب
شدند و دیدگاهها و تجربههای آنها بررسی شد .بذرای جمذعآوری دادههذا از شذیوههذای مشذاهده
مشارکتی ،مصاحبه و یادداشت در عرصه استفاده شد.
یافتهها 


از تحلیذذل و کدگذذیاری دادههذذا  65کذذد مفهذذومی بدسذذت آمدکذذه در  3زیرگذذروه،
طبقه بندی شدند .سفا این  3زیرگروه در  4گروه کلیتذر بذه نذام هذای انذواع قذدرت،
روش های تقویت قدرت ،کاربرد قدرت ،روش های تطابق با مراجع قدرت ،جذای داده
شدند .در این مقاله مفهوم کلی با زیر گروه اصلی قدرت ارایه میشود.

 . 1کارشناس ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی( نویسنده مسئول) elal.seirafi@gmail.com
 .2روانفزشک  .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 . 3دکتری سالمت رون  .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 .4دکتری مددکاری اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
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نتیجهگیری 


یافتهها حکایت از تجربهی نامطلوب مددجویان از تعامل با یکدیگر داشت و این امر از بلذد
نبودن مهارتهای ارتباطی مناسب در تعامل با هذم و جذایگزین کذردن رابطذهی قذدرت نشذأت
میگرفت .استفاده از قدرت و خشونت ،در تعامالت بذین فذردی و بهذرهگیذری از اصذطالحات
خاص در گفتگوی روزمره مددجویان با یکدیگر ،نشان میدهد که فرهنگ غالب اینگونه امذاکن
به قوت خود باقی است و رفتار مددجویان را هدایت میکند .کارکنان و مراقبان کذانون اصذالح و
تربیت هم این فرهنگ را پییرفته و حتی گاهی (با تبعیه میان مددجویان صاحب قدرت و فاقد
قدرت) به آن دامن میزنند .یافتههای این پروهش میتواند به مسئولین مربوطه در مدیریت بهینذه
این مراکز و ارتقاء کیفیت برنامههای بازپروری کمک بسزایی نماید.
کلید واژگان :بزهکار ،تجربه حبا ،تعامل نوجوانان با یکدیگر ،پروهشکیفی

تجربهتعاملباکارکناندردورانحبس:مطالعهکیفینوجوانانبزهکارمقیم
کانوناصالحوتربیتاستانتهران 
تیناصیرفی،7دکترحسنرفیعی،2دکترمعصومهدژمان 9
4
دکترسیدمحمدحسینجوادی
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
به منظور مطالعه تجارب و دیدگاه های نوجوانان بزهکذار از تعامذل بذا کارکنذان کذانون
اصالح و تربیت استان تهران انجام گرفت.

روش 

این پروهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قیاسی– استقرایی
انجام شد .بدین منظور تعذداد  41نفذر از نوجوانذان مقذیم (دختذر و پسذر) و کارکنذان

 .1کارشناس ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ( نویسنده مسئول)
 .2روانفزشک  .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 .3دکتری سالمت روان  .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 .4دکتری مددکاری اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

helal.seirafi@gmail.com
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حرفه ای کانون اصالح و تربیت استان تهران با روش نمونذه گیذری مبتنذی بذر هذدف و
تارسیدن به حد اشباع داده ها ،مورد مطالعه قرار گرفتند .داده ها با استفاده از سه شیوه ی
مشاهده مشارکتی ،مصاحبه و یادداشت در عرصه ،گردآوری شدند.

یافتهها 


از تحلیل و کدگیاری داده ها31 ،کد مفهومی بدست آمد که در  2زیر طبقه اصلی با عنوانهای
تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان و  11زیر طبقه فرعی قرار گرفت.
نتیجهگیری 


این مطالعه مضامین مهمی برای قضات و مدیران شاغل در کانون های اصالح و تربیذت دارد و
می تواند الهام بخش مسئولینی باشد که خواهان ارتقاء کیفیذت اینگونذه مراکذز هسذتند .یافتذههذای
پروهش ،حکایت از تجربهای نامطلوب برای نوجوانان بزهکار ،از نظذر تعذامالت انسذانی داشذت.
نتایج پروهش نشان داد علیرغم اینکه وظیفذه خطیذر اصذالح و بذازپروری نوجوانذان بزهکذار بذه
مددکاران و روان شناسان واگیار شده بود ،این افراد نقشی خنثی ایفا میکردند و در عمل ،این مراقبان
مرکز بودند که نقش حائز اهمیت و تأثیرگیاری در شکلدهی به رفتار نوجوانان ایفا میکردند .عالوه
بر این ،رفتار بیشتر نوجوانان در کانون اصالح و تربیت ،آیینه رفتارکارکنان بود .کارکنان به عنوان مراجع
قدرت ،با بدرفتاری با نوجوانان ،طرز تفکر سواستفاده از قدرت را در آنها تقویت میکردند.
کلید واژگان :نوجوان بزهکار ذ کانون اصالح و تربیت – تجربه حبا– پروهش کیفی – تعامل

پیشگیریومقابله حقوقیباکودکآزاری 
سهیالکوشا،7فاطمهامیری 9
مقدمه 

مراقبت و نگهداری از کودکان در درجه اول یکی از وظایف والذدین میباشذد .بذر اسذاس مذاده
 1161قانون مدنی «حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین است» .والدین موظذف
می باشند که فرزندان خویش رابه خوبی تربیت نمایند و به فکذر منذافع و نیازهذای او باشذند .طبذق
ماده  1111قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیذت اطفذال خذویش
بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگیارند».
 .1دکتری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور koshas2013@gmail.com
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور
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عدم مراقبت والدین گاهی میتواند عواقبی جبران نشدنی در پی داشته باشد .متاسفانه اخیذرا در
کشور ما کودک آزاری و یا سواستفاده از کودکان اعم از جنسی و غیرجنسی آمار باالیی پیدا کرده که
بدترین نوع اینگونه سوءاستفاده ها ،سوء استفاده جنسی (تجاوز) می باشد.
ً
تجاوز نوعی «خشونت جنسی» است کذه معمذوال شذامل آمیزش نسیز می شذود و
توس فرد یا افرادی به رغم رضایت شخ انجام می شود .این عمل می تواند با اجبار
فیزیکی ،تهدید ،سوءاستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی اسذت
رخ دهد .نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکذان ،حتذی اگذر بذا رضذایت او
باشد ،تجاوز محسوب می شود.
کنوانسیون حقوق اطفال سذازمان ملذل متحذد ،حذاوی 42مذاده مذی باشذد کذه در
ب رگیرنده حقوق کلیه کودکان می باشد.
روش 

این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخگویی به این
سوال است که راهکارهای قانونی پیشگیری ومقابله با خشذونت جنسذی وکذودک آزاری
کدامند و چگونه می توان آمار تجاوز به کودکان را کاهش داد؟

هاونتیجهگیری 


یافته

به نظر میرسد نظارت والدین و اجازه صحبت کردن درباره مشکالت کودکان و توجه بیشتر بذه
نیازهای عاطفی آنان ،میتواند گام موثری برای اجرای دقیقتر قوانین باشد.
کلید واژگان :تجاوز جنسی کودکان ،کودک آزاری ،خشونت جنسی ،کنوانسیون حقذوق
اطفال سازمان ملل متحد

ارزیابیسریعوضعیتکودکانخیابانیدرششاستانکشور 1921،
مروئهوامقی،7پیامروشنفکر 2
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
 .1روانفزشک ، ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران m_vameghi@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم بهز یستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
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خیابانی هستند .بسیاری از م طالعات انجام شده در حوزه کودکذان خیابذانی در ایذران،
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
همزمان در شش شهر کشور شرای کار و زندگی کودکان خیابانی را بررسی نماید.

روش 

مطالعه به روش ارزیابی سریع و پاسخ در دوره زمانی اسفند  1335تا خرداد 1336
در شهرهای تهران ،مشهد ،کرج ،کرمانشاه ،زاهدان و بندرعباس ،انجام شد.گروه هدف
مطالعه کودکان خیابانی دختر و پسر  17تذا  11سذاله ایرانذی و غیذر ایرانذی و مطلعذین
کلیذذدی مذذرتب بذ ا موضذذوع کودکذذان خیابذذانی بودنذذد .جمذذع آوری اطالعذذات توس ذ
کارشناسان سازمان های غیر دولتی و با استفاده از روش های کیفی شامل 27مصاحبه
فردی با مطلعین کلیدی و  3بحث گروهی با کودکان خیابانی و مطلعین کلیدی در هر
شهر ،و روش کمی از طریق تکمیل پرسشنامه از  156کودک خیابانی دختر و پسر در 6
شهر کشور انجام شد .روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمنذد و در مرحلذه کمذی
نمونه گیری مبتنی بر زمان -مکان از پاتوق های باز کودکان در خیابان های شهر هذای
مورد مطالعه بود .انجام مصاحبه ها با مجوز کمیته اخالق دانشذگاه علذوم بهزیسذتی و
توانبخشی و کسب رضایت آگاهانه از کودکان انجام شد.

یافتهها


در حدود  37درصد کودکان خیابانی پسر و  67درصد  17تا  14ساله بودند .نیمی
از کودکان به مدرسه می رفتند و بقیه بی سواد بوده یا ترک تحصیل کرده اند 54 .درصد
کودکان افغان و  46درصد ایرانی بودنذد .محذل خذواب  15درصذد کودکذان در کنذار
خانواده یا اقوام بود .در حدود  37درصد پدران بیکار بوده 11 ،درصذد اعتیذاد داشذته
و  11درصذذد پیشذذتر اعتیذذاد داشذذته امذذا تذذرک کذذرده انذذد .رایذذج تذذرین شذذغل کودکذذان
دستفروشی( )% 11و پا از آن جمع آوری زباله و ضایعات( )%16و باربری()%105
بود و دو سوم کودکان بیش از  5ساعت در روز در خیابان کار می کردند .مهمترین علل
کذذار کودکذذان تذذامین معذذاش خذذانواده در  16درصذذد مذذوارد و پذذا از آن تذذامین مذذالی
شخصی( )% 21و تامین مخارج تحصیل( )% 17بود .در حذدود  17درصذد کودکذان
کارفرما نداشته و  14درصد آنها درآمد خود را خرج خانواده یا خود و خانواده می کنند.
بیشترین مشکالت کودکان در خیابان ،تحمل سرما و گرمای شدید( ،)%23تذوهین و
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کتک خوردن از مردم( )%21و ماموران( ،)% 1505گرسنه ماندن( )% 21و تصادف با
اتوموبیل( )%14بود.

نتیجهگیری 


کودکان خیابانی متعلق به خانواده های کم درآمد با نرخ باالی بیکاری و اعتیاد بوده
و عمدت ا به منظور کمک به معاش خانواده در خیابان هستند .از آنجا که کودکان افغذان
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
افغان و تمرکز بر این عوامل زمینه ای الزمه ی برنامه ریذزی هذا بذرای کنتذرل و کذاهش
کودکان خیابانی در کشور است.
کلیدواژگان :ارزیابی سریع وضعیت ،کار کودک ،کودک خیابانی

بررسیجامعهشناختیپدیدهکودکآزاریدرمنطقهشهریار
حسینعباسیاقدم،7رضاعلیمحسنی،2طهمورثشیری 9
مقدمه 

در پروهش حاضر به بررسی جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در منطقه شذهریار در تابسذتان
سال  1316پرداخته شده اسذت  .ابعذاد و مولفذه هذایی چذون خذانوادگی  ،فرهنگذی ،اجتمذاعی و
اقتصادی در قالب متغیرهای مستقلی چون فذوت والذدین  ،اعتیذاد ،طذالق ،تحصذیالت ،حاشذیه
نشینی  ،اختالفات خانوادگی  ،بعد خانوار  ،درآمد و شغل بذه عنذوان عوامذل تذأثیرگذیار بذر پدیذده
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
ً
همگی افراد باالی  18سال منطقه شهریار به عنوان جامعه آماری لحاظ گردیده و صرفا

 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ( ،نویسنده مسئول) h.aghdam829@gmail.com ،
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 .3دکتر جامعه شناس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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به گزارش های واصله تحت عنوان کودک آزاری در اورژانا اجتماعی اکتفا نشده است.
حدود  400نفر از جمعیت منطقه شهریار با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجذم
نمونه انتخاب شده اند و نحوه نمونه گیری نیز از طریق خوشه بندی چنذد مرحلذه ای و
تصادفی هدفمند صورت گرفته است  .جمع آوری اطالعات از طریق پرسشذنامه خذود
ساخته محقق و استاندارد که در بین پاسخ گویان توزیع گردیده است انجام شد .اعتبار
پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و روائی آن نیز طذی مشذاورت بذا اسذاتید و
کارشناسان پروهش  ،مورد تأیید قرار گرفته است.

یجهگیری 
یافتههاونت 


یافتههای پروهش نشان میدهد در خانوادههایی که افذراد معتذاد زنذدگی مذی کننذد بذه مراتذب
نسبت به خانواده هائی که افراد معتاد وجود ندارد پدیده کودک آزاری بیشتر است  .همچنین شذدت
آزار و اذیت کودک در خانواده هائی که یکی از والدین آنها فوت شذده یذا طذالق گرفتذه انذد بیشذتر
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
در رفاه و آرامش به سر میبرند.
کلید واژگان :کودک آزاری ،تعاریف کودک آزاری ،انذوا ع کذودک آزاری ،عوامذل کذودک
آزاری ،جامعه شناختی ،منطقه شهریار

مطالعهعواملاجتماعیمرتبطباگرایشدخترانبهفرارازخانه 
ملیحهشیانی،7ابوالقاسمراسخیبخشایش 2
مقدمه 

امروزه پدیده فرار از خانه به یکی از مقوله های جدی در حوزه آسیب های اجتماعی
تبدیل شده است .در این راستا فرار دختذران نذوعی واکذنش دفذاعی نسذبت بذه شذرای
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
. 2کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران rasekhi.a@ut.ac.ir
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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
تنها با فرار از خانذه مشذکالت کذاهش نمذی یابذد ،بلکذه فذرد وارد چرخذه آسذیب زای
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
نظریه های یادگیری اجتما عی ،کنترل اجتماعی ،فشار ،بوم شذناختی و خذرده فرهنگذی
انجام شده است.

روش 

ر وش تحقیق کیفی و کمی و جامعه آماري در تحقیق ،دختران  15تا  23ساله مناطق
 6و  11شهر تهران هستند ،و براي تعیین حجم نمونه مناسب ،از فرمول کوکران استفاده
گردید .بر اساس فرمول کوکران ،حجم نمونه معادل  483نفذر محاسذبه گردیذد.روش
نمونه گیري چند مرحله اي و تصادفي ساده ،جامعذه آمذاري مشخصذانتخاب و پذا از
بررسي اعتبار و روایي پرسشنامه و مصاحبه بذا روش پیمذایش ،اطالعاتاطالعذات الزم
جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها 


یافته ها حاکي از آن است کذه م تغیرهذای رفذاه اجتمذاعی خذانواده ،شذرای حذاکم
برمحی خانواده ،تحصذیالت والذدین ،تحصذیالت فذرد  ،کنتذرل غیذر رسذمی .میذزان
دینداری ،منحرف بودن یکی از اعضای خانواده ،نوع همساالن رابطه معنی داری با فرار
از خانه داشته است .نتایج به دسذت آمذده از آزمذون مقایسذه ای  tبذر حسذب منذاطق
نشان دهنده تمایل بیشتر دختران ساکن در منطقه  11به فرار از خانه در مقایسه با منطقه
 6است .همچنین مدل رگرسیون مطابق با مدل نظری تحقیق نشذان مذی دهذد شذرای
حاکم بر محی خانواده ،نذوع همذاالن و تحصذیالت افذراد مذی تواننذد  64درصذد از
تغییرات فرار از خانه را تبیین کنند.

نتیجهگیری 


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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شدید دختران توس والدین ،حمایت مالی از خانواده های آسیب پییر(بی سرپرست و
بدسرپرست) ،تقویت مراک ز مشاوره ای و ایجاد مراکز اورژانذا اجتمذاعی در منذاطق
آسیب خیز ،ارائه آموزش های الزم جهت همکاری بذا اورژانذا اجتمذاعی و پلذیا بذه
خانواده هایی که احتمال فرار دختران درآنها بیشتر است راهکار هایی هسذتند کذه بذه
منظور پیشگیری از بروز پدیده فرار از خانه می توان ارائه کرد.
کلید واژگان :فرار از خانه ،شرای حاکم بر محی خانواده ،دختران ،شهرتهران

بررسیعواملموثربرناهنجاریهاوجرایمدانشآموزان 

(مطالعهموردیدانشآموزانپسرمقطعمتوسطهدومشهرمادوانبین 
سالهای 1)21–29
 
2
،کبریساعدیفر

سیدناصربدیسار
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مقدمه:بیانمسلهوهدفتحقیق 

یکی از نارسایی ها و نگرانی های جامعه امروز بروز و افزایش رفتارهای نابهنجذار و
جرایم در مدارس است که با عدم کنترل می تواند تبعات منفی را برای جامعه بذه بذار
بیاورد .نوجوانان و دانش آموزان دارای ناهنجاری رفتاری،افرادی هستند که در مقایسه با
گروه همساالن ،رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی از خود نشان میدهند .شدت و
تداوم این رفتارها به حدی است که مانع عملکرد متناسب با اسذتعداد تحصذیلی آنذان
میشود و آنها نمیتوانند از آموزش عادی بهره مند گردنذد و یذا رفتارهایشذان موجذب
اختالل در روند تحصیلی سایر دانش آموزان نیز میگردند و در نتیجه نیازمند استفاده از
آموزش ویره هسذتند( .محسذنی تبریذزی.) 15 :1313 ،هذدف از انجذام ایذن تحقیذق
بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری ها و جرایم دانش آموزان میباشد.
 . 1این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد کبری ساعدی فر استخراج شده است.
 . 2دکتری حقوق جزا و جرم شناسی نویسنده مسئول naserbadisar@yahoo.com
 . 3دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج
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روش 

جامعه آماری این دانش آموزان پسر مقطع متوسذطه شذهر مذادوان مذیباشذند .کذه
تعدادشان  167نفر می باشند .تعداد نمونه آماری این تحقیق  277نفر می باشند که بر
اساس فرمول کوکران به دست آمده است .روش نمونه گیریی این پروهش با استفاده از
نمونه گیری طبقه بندی می باشد .ضریب پایایی این تحقیق با استفاده از آزمون آلفذای
کرونباخ (  ).715می باشد که از پ ایایی باالیی برخوردار است .در چارچوب نظری این
تحقیق از نظریات دورکیم ،مرتون و سادرلند استفاده شده است.

یافتهها 

از چهار فرضیه فرعی استفاده شده است :معاشرت با دوسذتان هنجارشذکن ،پیوسذتگی دانذش
آموزان با والدین ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی و میزان دینداری میباشد .که هر چهذار فرضذیه تاییذد
شده است .از آزمونهذای اسذمیرنوف – کولمذوگروف ،ضذریب همبسذتگی اسذفیرمن و رگرسذیون
استفاده شده است .مقدار  )7707( Rو  )7707( R2میباشد.
نتیجهگیری 


با توجه به سطح معناداری به دست آمده ( ). 77که کذوچکتر از ( ).75مذیباشذد
فرضیه پیوستگی دانش آموزان با والدین تایید میگذردد .نتیجذه ایذن فرضذیه بذا نظریذه
کنترل اجتماعی هیرشی مطابقت دارد .با توجه به سطح معناداری به دست آمده ().74
که کوچکتر از ( ).75می باشد فرضذیه پایگذاه اقتصذادی – اجتمذاعی تاییذد مذیگذردد.
با توجه به سطح معناداری بذه دسذت آمذده ( ).73کذه کذوچکتر از ( ).75مذیباشذد
فرضیه معاشرت دانش آموزان با دوستان هنجار شکن تاییذد مذیگذردد .ایذن فرضذیه بذا
نظریه پیوند افتراقی سادرلند مطابقت دارد .بذا توجذه بذه سذطح معنذاداری بذه دسذت
آمده ( ).74که کوچک تذر از ( ).75مذی باشذد میذزان دینذداری دانذش آمذوزان تاییذد
مذیگذردد .و رابطذ ه معنذاداری بذین میذذزان دینذداری دانذش آمذذوزان و ناهنجذاری هذذا و
جرایم آنان وجذود دارد .نتذایج ایذن فرضذیه بذا نظریذه بذی هنجذاری دورکذیم مطابقذت
دارد.
کلید واژگان :هنجار ،ناهنجاری ،جرم ،دانش آموزان
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بررسیکیفیتجاربنوجوانانبزهکارازتعاملباخانوادهدردورانحبس
تیناصیرفی،7حسنرفیعی،2معصومهدژمان،9سیدمحمدحسینجوادی 4

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
بزهکار از تعامل با خانواده ،در دوران حبا است.

روش 

پروهش کیفی حاضر در کانون اصالح و تربیت استان تهذران و بذا رویکذرد تحلیذل
محتوا انجام شد و داده ها با استفاده از شیوه های مشاهده ،مصاحبه عمیذق و یادداشذت
در عرصه ،گردآوری شد .جامعه پذروهش شذامل مذددجویان مقذیم و کارکنذان کذانون
اصالح و تربیت استان تهران بود ند .با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تا رسیدن بذه
حد اشباع دادهها 26 ( ،مذددجو ) و  6تذن از کارکنذان حرفذه ای (مذددکار و مراقذب)
بررسی شدند .تحلیل داده ها به صورت دستی و با روش تحلیل محتوای استقرایی انجام
گرفت.

یافتهها 


 31کد مفهومی بدست آمد کذه در  2طبقذه اصذلی بذا عنذاوین مذددجویان واجذد
مالقات حضوری و مددجویان فاقد مالقات حضوری تقسیم شد .در طبقه مذددجویان
واجد مالقات حضوری ،زیر طبقات :محتوای مالقات ،کارکرد مالقات و بافتار مالقات
قرار گرفت و طبقه مددجویان فاقد مالقات حضذوری ،زیذر طبقذات :برقذراری تمذاس
تلفنی ،فاقد هرگونه ارتباط با خانواده و تبعات نداشتن مالقات حضوری را در برگرفت.

نتیجهگیری 


محبت والدین از جمله اصیل ترین و اساسی ترین نیازهای اساسی و روانی افراد ،به
خصوص نوجوانان به شمار می رود .نوجوانان بزهکار نه تنها از این امر مستثنی نیستند
 .1کارشناس ارشد رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی نویسنده مسئول helal.seirafi@gmail.com
 . 2روانفزشک  .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 .3دکتری سالمت روان  .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 . 4دکتری مددکاری اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
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بلکه به دلیل آسیب دیدگی بیشتر  ،باید به تعامل آن ها و خانواده به ویره در دوران حبا
توجه ویرهای نمود .یافته ها نشان داد مالقات حضوری و برقراری ارتباط مناسب والدین
با مددجویان به دلیل تأثیر مثبت روانی بر نوجوانان ،بسیار حائز اهمیت است .در غیذر
این صورت با کسر این مرحله مهم ،فرآیند اصالح و تهییب مددجو با مشذکل مواجذه
می شود.
کلید واژگان  :پروهش کیفی ،خانواده ،کانون اصالح و تربیت ،نوجوان بزهکار ،مالقات
طی دوران حبا

رفتارهایپرخطر،سرمایهفرهنگی؛ 
بررسیرابطهابعادسرمایهفرهنگیبرتمایلبهرفتارهایپرخطر؛ 

(مطالعهموردی:دانشآموزاندورهدوممتوسطهبخشمیانوالیتتایباددرسال
تحصیلی)21-20
مهدیکرمانی،7حسیندهقان

2


مقدمه 

امروزه شیوع رفتارهای پرخطر به خصوص در بین جوانان به عنوان یکی از اساسی
ترین دل نگرانی های جوامع بشری تبدیل شده است .بر این اسذاس سذرمایه فرهنگذی
می تواند در گرایش وعدم گرای ش به انحرافات و رفتارهای آسذیب زا مذوثر باشذد.هدف
پروهش حاضر « بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فرهنگی بر تمایل به رفتارهای پرخطر
در بین دانش آموزان» می باشد.

روش 

روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی اسذت و جامعذه آمذاری
شامل  477نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه بوده کذه از ایذن تعذداد  136نفربذا
روش نمونه گیری کوکران به شیوه تصادفی انتخذاب و مذورد آزمذون قذرار گرفذت.ابزار
 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه فردوسی مشهد
 . 2دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان hooseind@yahoo.com
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گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سذرمایه فرهنگذی
 7/16و برای پرسشنامه رفتارهای پرخطر  7/15به دست آمد که قابل قبول مذی باشذد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی ،آزمون فرض میانگین ومحاسبات
رگرسیونی متناسب با هر متغیر استفاده شد.

هاونتیجهگیری 


بافته

یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد سرمایه فرهنگی( بعد تجسمی  ،عینیت یافته
و نهادی) با ابعاد رفتارهای پرخطر (شناختی و عملی) رابطذه معنذاداری وجذود دارد و
فرضیه های تحقیق بر مبنای نظریه بوردیو مورد تایید قذرار گرفذت .دو مولفذه فعالیذت
بصری با  7/36و فعالیت تفریحذی و سذرگرمی بذا  ، 7/23همبسذتگی مثبذت ومولفذه
فعالیت مطالعاتی با  -7/21و مولفه مدارک کسب شذده بذا  ،-7/16همبسذتگی منفذی
معناداری با متغیر رفتارهای پرخطر نشان می دهد.در مجموع ابعاد سرمایه فرهنگی در
این تحقیق توانست  7/25از واریانا متغیر وابسته(بعد شناختی رفتارهذای پرخطذر )
راتبیین نماید .همچنین متغیر سن و فعالیت بصری در یک محاسذبه مسذتقل توانسذت
 7/46از متغیر رفتارهای پرخطر (بعد عملی) را تبیین نماید.
کلیدواژگان :ابعاد سرمایه فرهنگی ،سرمایه فرهنگی ،رفتارهای پرخطر،تمایل بذه رفتذار
پرخطر ،دانش آموزان.

حمایتاجتماعیوبروزرفتارهایپرخطردربیننوجوانانشهربجنورد
2
،علیهاشمیانفر 9

مریمرحمانی،7وحیدقاسمی

مقدمه 

بروز رفتارهای پرخ طر در بین نوجوانان با توجه به تاثیرات نذامطلوبی کذه بذر فذرد،
خانواده و جامعه دارد به یکی از نگرانی های مهم جوامع تبدیل شده است ،و متعاقب آن
 .1نویسنده مسئول ،دکتری جامعه شناسی ،مدرس مدعو دانشگاه بجنورد Rahmani.Maryam1@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس  ، ،دانشگاه اصفهان
 .3دکتر جامعه شناس  ،دانشگاه اصفهان
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مطالعات و پروهش های بسیاری عوامل محافظ و خطر مرتب بذا رفتارهذای پرخطذر را
بررسی نموده اند .حمایت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل محذافظ بذروز رفتارهذای
پرخطر در نظر گرفته می شود.
هدف از این پروهش بررسی میذزان برخذورداری نوجوانذان از حمایذت اجتمذاعی،
بررسی رابطه حمایت اجتمذاعی و بذروز رفتارهذای پرخطذر و همچنذین بررسذی تذاثیر
تفاوتهای جنسیتی در تاثیرگیاری حمایت اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر است.

روش 

این مطالعه توصیفی همبستگی ،در بین  411نوجوان  11-11سال شهر بجنورد در
سال  1313انجام گردید ،نوجوانان به روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب بذا سذن و
جنا تعیین و در هر گروه به شیوه در دسترس انتخاب شدند ،از پرسشذنامه رفتارهذای
پرخطر (با هفت خرده مقیاس) و پرسش نامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل (با شش
خرده مقیاس) استفاده گردید .داده ها با نرم افزار  SPSS 20و  Smart PLS 3آنذالیز
شدند.

هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج پروهش نشان می دهد ،نوجوانذان از حمایذت اجتمذاعی متوسذ بذه بذاالیی
برخوردارند و تنها در زیر مقیاس پیوند قابل ا عتماد میزان حمایت دریافتی پسران بطور
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
اجتماعی و زیر مقیاس هذای اطمینذان از ارزش و احسذاس پیونذد قابذل اعتمذاد رابطذه
معناداری وجود دارد .همچنین مدل ساختاری پر وهش نشان داد حمایت اجتماعی بذر
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
تا ثیرگیار است اما تاثیری بر بروز رفتارهای پرخطر پسران ندارد.
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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همچنین بیشترین تاثیر حمایت اجتماعی بر رفتارهای پرخط ر بر زیر مقیاس خودکشی
دختران است.
پیشنهاد می شود در برنامه هذا و سیاسذت گذیاری هذای توانمندسذازی نوجوانذان در
راستای کاهش بروز رفتارهای پرخطر به تفاوت عوامل خطر و عوامل محافظ بر مبنذای
تفاوت های جنسیتی توجه گردد.
کلید واژگان :رفتار پرخطر ،حمایت اجتماعی ،نوجوانان ،بجنورد

اثربخشیواقعیتدرمانیگروهیبرتنظیمهیجاناتوسازگاریاجتماعی
دانشآموزانفنیوحرفهایعالمهناحیه1مشهد 

رمضانعلیقادریثانوی،7فاطمهگلچین

2


مقدمه 

زندگي بشر تحت تأثیر تغییرات وسیع صنعتي  ،اجتماعي و فرهنگي دچار تحول شده است.
شمار زیادي از افراد قادر نیستند بین محرك هاي متنوع بیروني و نیروهاي متعارض دروني تذوازن
ایجاد کنند و در فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلي تعالي انسان است ،دچذار
مشکل مي شذوند .سذازگاری در حذوزههذای مختلذف زنذدگی از قبیذل خذانوادگی ،تحصذیلی،
اجتماعی و هیجانی به عنوان مؤلفههای اساسی زندگی سالم توأم با آرامش مطرح اسذت و یکذی
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
مشاهده است ،زیرا کارکرد مؤثر در نقش ها و تکالیفی که فرد برای آن اجتماعی شده است را بذه
همراه میآورد.
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
ّ
متغی ر و گاه متعارض خود را در محیطذی کذه در آن زنذدگی مذی کنذد ،بذرآورده سذازد.
 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ramezanali.ghaderi1@gmail.com
 .2کارشناس ارشد مشاوره

آسیبهایکودکان،نوجوانان،جوانانوسالمندان 090



روان شناسان در دهه هاي اخیر ،در بررسي اختالل های رفتاري و انحرافات اجتمذاعي
به این نتیجه رسیده اند که بسیاري از اختالل ها و آسیب ها در ناتواني افراد در تحلیل
صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ،عدم احساس کنتذرل و کفایذت شخصذي
جهت رویارویي با موقعیت هاي دشوار .توجه به اهمیت متغیرهای بررسذی شذده ایذن
تحقیق به دنبال پاسخ به این سئوال است کذه آیذا آمذوزش واقعیذت درمذانی بذر تنظذیم
هیجانات و سازگاری اجتماعی دانش آموزان فنی وحرفه ای عالمه ناحیه  4مشهد مذوثر
است؟

روش 

نوع مطالعه این پروهش از نوع طرح تحقیق توصذیفي همبسذتگي اسذت .از روش
همبستگي زماني که رابطه بین دو یا چند متغیر بررسي شود استفاده مي گذردد .جامعذه
آماري در این تحقیق را همة دانش آموزان فنذی وحرفذه ای عالمذه ناحیذه  4شهرسذتان
مشهد تشکیل می دهند .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان در نظر گرفته خواهد شد
در پروهش حاضر با در نظر گرفتن همة دانش آموزان فنذی وحرفذه ای عالمذه ناحیذه 4
شهرستان مشهد به تعداد  237نفر با توجه به نمونه گیري تصادفی با استفاده از جذدول
مورگان  165نفر انتخاب شدند .زمانی که نه از واریانا جامعه و نه از احتمال موفقیت
یا عدم موفقیت متغیر اطالع دارید و نمی توان از فرمول های آماری برای برآورد حجذم
نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم .سفا از بین  165نفر تعذداد 47
دانش آموز که سطح نمره آزمون تنظیم هیجانات و سازگاری آنها از بقیه افرا نیم انحراف
استاندارد پایین تر است را بعنوان نمونه انتخاب کرده و آن ها را بذه دو گذروه  27نفذری
آزمایش و کنترل تقسیم می کنیم .گروه آزمایش مورد آموزش واقعیت درمذانی گروهذی
قرار می گیرند و گروه کنتذرل هذیچ گونذه آمذوزش واقعیذت درمذانی دریافذت نخواهنذد
کرد.
در خصوص گردآوری اطالعات مربذوط بذه ادبیذات تحقیذق و پیشذینه پذروهش از
روش های کتابخانه ا ی و جهت جمع آوری اطالعذات بذرای تائیذد یذا رد فرضذیه هذای
پروهش از روش میدانی و اجراي پرسشنامه استفاده می شود.
برای اندازهگیری متغیر های تحقیق از سه نوع ابزار استفاده شد که شامل موارد ذیل است:
راهنماي مقیاس سازگاري اجتمذاعي  . 1بذل ( .2:)BAIپرسشذنامه تنظذیم هیجذان
گارنفسکی ( .3)1331جلسات آموزشی واقعیت درمانی گروهی گالسر

 090مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

روشتجزیهتحلیلاطالعات 

نوع مطالعه این پروهش از نوع طرح تحقیق توصذیفي همبسذتگي اسذت  .از روش
همبستگي زماني که رابطه بین یك یا چند متغیر مالک بررسي شود استفاده مي گذردد.
فرضیه هاي این پروهش با استفاده از آزمون رگرسون و ضریب همبستگي پیرسون و بذا
کمك نرم افزار  spss22مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد.

یافتهها 


با توجه به داده ای به دست امده سطح معنی داری برای اثر پیالیی گروه =7/771
 p-valueکه از سطح خطای  α=7/75کمتر است نتیجه مي گیریم تفاوت معني داري
بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله پا آزمون وجود دارد .با توجه به نتایج جدول - 4
 11و ردیف مربوط به متغیر مستقل( گروه) که در این جدول سذطح معنذی داری بذراي
تمام متغیرها در مرحله پا آزمون p-value =7/771که از سطح خطاي  7/75کمتذر
است در نتیجه فرضیه محقق مبني بر آموزش واقعیت د رماني گروهي بر تنظیم هیجذان
(مثبت و منفي) و سازگاري اجتماعي دانش آموزان موثر اسذت ،تأییذد مذي شذود .و از
طرفي با توجه به اندازه اثر براي پا آزمون تنظیم هیجان مثبت در گروه  7/133درصد
نشان مي دهد  13درصد از واریذانا در متغیذر وابسذته توسذ متغیذر مسذتقل تبیذین
مي شود .با توجه به اندازه اثر پا آزمون تنظذیم هیجذان منفذي در گذروه 7/563نشذان
می دهد  51درصد از واریانا در متغیر وابسته توس متغیر مستقل تبیین مي شود  .با
توجه به اندازه اثر براي پا آزمون سازگاري اجتماعي در گروه  7/372نشان مي دهذد
 37درصد از واریانا در متغیر وابسته ت وس متغیر مستقل تبیین مي شود

نتیجهگیری 

براین بخش تمامی یافته هاي پروهش به ترتیب فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته و
با نتایج پروهش هاي مرتب قبلی مقایسه شده است و به تفسیر و تبیین یافته ها پرداخته
شده است  .این کارازطریق تفسیر رواب درونی داده هاي پروهش و معنی دادن به نتایج
پروهش دنبال می گردد .به بیان دیگر نتایج داده هاي بدست آمذده درایذن پذروهش بذا
نظریه ها ونتایج داده هاي بدست آمده در این زمینه با نظریه ها و نتایج سایر پروهش ها
مقایسه می گردد.در نتیجه می تولن گفت اموزش گروه درمانی فوق میتوانذد اجتمذاعی
شدن افراد موثر باشد
کلید واژگان :واقعیت درمانی،هیجانات،سازگاری اجتماعی
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بررسیویژگیهایشخصیتینوجوانانپسربزهکارومقایسهآنبا
نوجوانانغیربزهکار 
9

سیدهمریمسیدطالبی،7جوادخلعتبری
مقدمه 

ً
دوره نوجوانی که معموال از  11یا 11سالگی شروع می شود ،متمم دوره کودکی است
و دوره تحول جسمی و روانی فرد است .رشد سریع اعضذاء سذبب بیذداری هوس هذا و
احساسات و رؤیا های گوناگون شذده و از درون نوجذوان فشذارهایی را بذر وی تحمیذل
می کند که برایش ناشناخته است .این فشارهای ناشناخته ،نگرانی هذا و هیجان هذایی را
در پی دارد که برای نوجوان تاکنون س ابقه نداشته و به همین دلیل ،نوجوانذان زودتذر از
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
ضدهنجاری تلقی شود .از جمله این واکنش های ضدهنجاری می توان بذه بزهکذاری
اشاره کرد .می توان بزهکاری را نقه معیارهای قانونی توسذ نوجذوان تعریذف نمذود
این معضل از مشکالت اساسذی بسذیاری از جوامذع اسذت کذه بذه علذت آسذیب هذا و
خسارت هایی که در زندگی قربانیان و بزهکاران و در مقیاس وسیع تر جامعه بذر جذای
می گیارد ،سبب ایجاد نگرانی فراوان از س وی نهادهای مختلذف شذده اسذت .در ایذن
پروهش به بررسی ویرگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار که مذی تواننذد زمینذه سذاز
اعمال ضد اجتماعی در آنها باشند؛ پرداخته شده است0.

روش 

طرح تحقیق بصورت طذرح پذا آزمذون بذا گذروه کنتذرل و پذروهش از نذوع علذی
مقایسه ای است .هدف آن کشف و توصیف تأ ثیر ویرگی های شخصیتی بر بی هنجاری
و بزهکاری نوجوانان پسر می باشد کذه در آن از ابذزار پذروهش پرسشذنامه شخصذیتی
(وودورث ) 1110 :استفاده شده است .جامعه آماری این پروهش شامل نوجوانان پسر
بزهکار زیر  18سال شهرستان اردبیل و حجم نمونه مورد نظر در این پروهش  10نفذر
می باشد که شامل  11نفر نوجوان بزهکار مقیم در کانون اصالح و تربیت این شذهر و
 11نفر نوجوان عادی از مدارس سذطح ایذن شذهر بذود .ایذن پرسشذنامه توسذ خذود
پروهشگر اجرا گردیده است .با توجه به عوامل آزمون شخصیتی برای دو گروه  8فرضیه

 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب smstalebi64@gmail.com
 .1کتر روانشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
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با توجه به آزمون ارائه و برای تحلیل اطالعات به دست آمده و پاسخ دهی به سواالت و
فرضیه های پروهش از آزمون خی دو و نرم افزار  SPSS 21استفاده شده است.

یافتهها 


نوجوانان بزهکار در هیجان پییری ،وسواس ،گرایش به گوشه گیری ،رفتار وافکذار
پارانویی ،گرایش به افسردگی ،پرخاشگری و بی قراری که از آیتمهای شخصیتی مذورد
بررسی در این پروهش بودند نمرات باالتری نسبت به نوجوانان عادی کسب کردهانذد.
یعنی در این آیتم ها تفاوت معنی داری بین نوجوانان بزهکار و عادی وجذود دارد .هذم
چنین در این تحقیق در فرضیه گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی در نوجوانان بزهکار و
عادی رابطه معنی دار مشاهده نشده است.

نتیجهگیری


با توجه به فرضیه های ارائه شده در پروهش حاضر تعذدادی از ایذن فرضذیه هذا در
سطح معنی داری ( 1درصد) تأیید شدند .اختالالت شخصیتی با بزهکاری نوجوانذان
پسر در ارتباط بوده و انجام مداخالت مناسب در جهت اصالح ویزگی های شخصذیتی
فوق در نوجوانان پسر توصیه می گردد.
کلید واژگان :نوجوانان ،بزهکاری ،ویرگی های شخصیتی ،نوجوانان عادی(غیر بزهکار)

بینحمایتاجتماعیوکجرویدردانشآموزان 

بررسیرابطۀ
سیدمجیدحسینی،7سجادکریمی 2

مقدمه

حمایت های اجتماعی ،آسایش فیزیکی و عاطفی است که توس خانواده ،دوستان،
همکا ران و دیگران به ما داده می شود .حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از
محبت ،همراهی و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سذایر افذراد تعریذف شذده اسذت.
ً
مفهوم «حمایت اجتماعی» در حفظ سالمتی و امنیت افراد تاثیر دارد وتقریبا با تمامی
موضوعات مطرح در حوزه انسانی و اجت ماعی ،ازجمله حوزه آسذیب های اجتمذاعی و

 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 2کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( skflme@gmail.comنویسنده مسئول)
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به خصوص کجروی ،ارتباط پیدا می کند .با توجه به این تأثیرات متقابل ،هدف تحقیذق
حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین حمایت اجتماعی باکجروی می باشد.

روش 

این پروهش به روش پیمایشی انجام گرفت ،جامعذه آمذاری تحقیذق را ،کلیذه دانشآمذوزان
پسر 15-11سال مناطق  22گانه شهر تهران تشکیل میدهند ساکن شذهر تهذران بودهانذد .بذرای
برآورد حجم نمونه ،از فرمول نمونهگیری کوکران استفاده شد که تعداد  314نفر به عنوان حجذم
نمونه محاسبه گردید .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد کذه بذه
وسیله طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت.
یافتهها 


یافته ها نشان می دهد که با ضریب اطمینان  35درصد حمایت اجتماعی با کجروی
دانش آموزان ،رابطه منفی ومعناداری از نظر آماري وجود دارد.

نتیجهگیری 


هر چه همبستگی میان جوانان،والدین،بزرگساالن وهمساالن بیشذتر باشذد،جوانان
بیشتر عالقه مند ودرگیر مدرسه ودیگر فعالیت های مقبول اجتمذاعی مذی شذوند کمتذر
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
باشند،سالمت اجتماعی افراد در جامعه جدید در وضعیت بهت ری قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان :حمایت اجتماعی ،دانش آموزان،کجروی،سالمت ،آسیب های اجتماعی

هایاجتماعیدانشآموزانمدارسحاشیهشهرتهران 

مطالعهآسیب
حسینمالحسنی،7معصومهملکی 2
مقدمه 

حاشیه نشینی در کالن شهر تهران به واسطه رواب اجتماعی ویره ای که بر آن حاکم
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
 .1کارشناسی ارشد جامعه شناسی تربیت مدرس hossein_mollahasani@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه تهران
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خانواده باشند یا زودتر از آنچه باید ،بذا دنیذایی آشذنا شذوند کذه سرشذار از خشذونت،
بی رحمی ،اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی است .کودکذان در محذی هذای حاشذیه
نشین از زندگی لیت نمی برند و همانند سایر کودکان قادر به درک زیبایی های زنذدگی
نیستند .آموزش و پرورش برای این کودکان جدی گرفته نمی شود و خانواده ها به دلیل
فقر ،بیکاری ،اعتیاد یا طالق بدان توجهی ندارند .هدف اصذلی ایذن تحقیذق شذناخت
انواع آسیب های اجتماعی دانش آموزان دو مدرسه حاشیه ای در منطقه  27شهر تهذران
است.

روش 

روش تحقیق در این پروهش  ،کیفی می باشد و روش گردآوری داده ها مصاحبه با
دانش آ موزان است .داده ها با استفاده از روش فرایند چرخذه ای تحلیذل ( مشذتمل بذر
چ هار مرحله :گردآوری اطالعات  ،تقلیذل احیاگرانذه داده هذا ،سذازماندهی و تحلیذل
اطالعات و تفسیر و نتیجه گیری ) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

هاونتیجهگیری 


یافته

به طور کلی نتایج بدست آمده نشان می دهد دانش آمذوزان بذا مشذکالتی همچذون
خشونت و رفتارها ی پرخطر در معرض آسیب هستند .فقر مالی و فرهنگی خذانواده بذه
عنوان مهم ترین عامل در ترک تحصیل دانش آموزان به شمار می رود  .دانذش آمذوزان بذا
موضوعات مختلفی همچون گروه های خالفکار ،خشونت و دیگر رفتارهذای پرخطذر و
بذذالقوه آسذذیب زا درگیذذر هسذذتند .عذذالوه بذذر ایذذن دانذذش آمذذوزان در زنذذدگی روزمذذره بذذا
استرس زاهای محیطی مانند از دست دادن والدین بذر اثذر طذالق ،خشذونت خذانواده،
مصرف یا سوء مصرف الکل و مواد مخدر توس والدین یا یکذی از اعضذای خذانواده،
آزار روحی ،جسمی و طردشدگی مواجه هستند که سبب افت تحصیلی دانش آمذوزان و
در نهایت ترک تحصیل و افزا یش رفتارهای ضداجتماعی آنان مذی شذود .از سذویی مذا
شاهد گسترش کودکان کار در این مدارس هستیم به گونه ای نیمی از دانش آموزان مورد
مصاحبه بیشتر اوقات شبانه روز کار می کننذد و مدرسذه را فرصذت تفذریح خذود مذی
شمارند .از دیگر داده های بدست آمده پدران بیکار  ،فرزندان کار اس ت که پدیده شایع
در برخی از خانواده ها به شمار می رود.
کلید واژگان :دانش آموزان  ،حاشینه نشینی  ،آسیب شناسی ،مدرسه ،خشونت ،رفتارهذای
پرخطر
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حمایتازکودکاندرسکونتگاههایموقتآسیبدیدگان 
درشرایطبحرانیپسازبروزحوادثطبیعی
معصومهمعارفوند


7


مقدمه 

کودکان یکی از مهم ترین گروه های در معرض خطر در شرای بحرانی پا از بذروز
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
پیش در معرض خطر قرار خواهند گرفت .جابجا یی جمعیت پذا از حذوادث طبیعذی
به خصوص در مناطق شهری موجب می شود ساختارهای اجتمذاعی تذا انذدازه زیذادی
دستخوش تغییر شوند .ساده ترین شکل این جابجایی ها مربوط به جابجذایی سذاکنین
مناطقی است که در اثر حادثه طبیعی سرپناه خود را از دست داده اند .اسکان این افراد
در مکان ج دید ،به طور اجتناب ناپییری زمینه را برای شکل گیذری الگذوی متفذاوتی از
رواب میان ساکنین فراهم می آورد .مداخله اجتماع محذور در سذکونتگاه هذای موقذت
آسیب دیدگان حوادث طبیعی مستلزم در نظر گرفتن مالحظات ویره ای است که در این
مقاله مورد توجه قرار گرفته اند.

روش 

در ای ن مقاله مداخله اجتماع محور به منظور حمایت از کودکان در سکونتگاه های
موقت آسیب دیدگان از زلزله در محدوده شهری سرپل ذهذاب بذه روش گذزارش مذورد
شرح داده شده است .مراحل مداخله شامل شناسایی و انتخاب محی مداخله ،بسذیج
اجتمذذاعی ،تشذذکیل تذذیم هذذای محلذذی و طراحذذی و اجذذرای پذذروژه هذذای محلذذی بذذود.
تسهیل گران پا از ارزیابی سریع وضعیت ،کلونی های کوچکی را شناسایی کردند که
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
جلسه بسیج اجتماعی با حضور آنها برگزار شد .افراد داوطلب در این کلونی ها تیم های
حمایت از کودکان را تشکیل دادند و اقدامات و پذروژه هذای کوچذک محلذی را بذرای
حمایت از کودکان طراحی و اجرا نمودند.

 . 1دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی arammaref@gmail.com
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یافتهها 


ابتکارات و پروژه های تیم های محلی بر تأمین امنیت ،ارتقذای وضذعیت بهداشذتی
سکونتگاه (ب ا تأ کید بر دسترسی به آب سالم ،جمع آوری زبالذه و نظافذت کودکذان) و
تأمین فضای امن و مناسب برای بازی کودکان متمرکز بود .اگرچه تذیم هذای محلذی بذا
کودکان هر کلونی اقدامات خود را برنامه ریزی می کرد ،آثار مثبت
تمرکز بر حمایت از
ِ
این اقدامات متوجه سایر کودکان مقیم سکونتگاه نیز می شد.

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
میان آسیب دیدگان زلزله و استفاده نابجای برخی افراد محلی از نفوذ و اعتبارشان برای
دستیابی به منافع شخصی موجب کاهش اعتماد اجتماعی می شود .در عین حال انتظار
ساکنین از منابع بیرونی برای تأمین نیازهایشان موجب کاهش مشذارکت اجتمذاعی در
میان افراد مقیم سکونتگاه های موقت آسیب دیدگان می گردد .بذه همذین دلیذل اجذرای
مداخله اجتماع محور در این سکونتگاه ها فق در ک لونی های کوچکی که اعضای آنها
به یکدیگر اعتماد دارند و حاضرند برای هدف مشترک به صورت مشارکتی اقذداماتی را
انجام دهند ،امکان پییر است.
کلیدواژگان :مداخله اجتماع محور ،بحران ناشی از حوادث طبیعی ،اعتماد اجتمذاعی،
مشارکت اجتماعی

بخشپنجم 


آسیبهایحوزهیسالمتاجتماعیوروانی 


بررسیجرایمخشنوخودکشیدرایران 
معصومهطالبیدلیر،7طیبهطالبیدلیر

2

مقدمه 

خشونت ماهیتی اجتماعی دارد .جرایم خشن یکی از انواع انحرافات اجتماعی و جرایم
هستند .خشرنت ،به عنوان پدیدههایی نامطلوب ،اذهان صاحبنظران و افکار عمذومی را بذه
خود مشغول داشته است .جرایم همراه با خشونت یذا جذرایم خشذن ،از جملذه رفتارهذایی
میباشند که معموال توس کنشگران فردی یا جمعی ،علیه خذود یذا علیذه دیگذری اعمذال
م ذیشذذوند .ایذذن تحقیذذق شذذامل دو بخذذش اسذذت .در بخذذش اول ،می ذزان ج ذرایم خشذذن،
دستگیرشدگان جرایم خشن و میزان خودکشی در سالهای  1314-1371در ایذران مذورد
بررسی قرار گرفته است .در بخش دوم به درک از جرم پرداخته شده است.
روش 

روش تحقیق این پروهش تحلیل ثانویه است .منبع اطالعات و دادهها «سالنامه آمذاری
کشوری» و «وضعیت مسائل و آسیبهای اجتماعی در کشور» است.

یافتهها 


نتایج نشان داد ،بیشترین میزان پروندههای تشذکیل شذده در جذرایم خشذن مربذوط بذه
«ضرب و جرح و صدمه» است .بیشترین پروندههای تشکیل شده در جرایم خشذن مربذوط
به استان های تهران ،چهارمحال بختیاری و قم و کمترین آن مربذوط بذه ایذالم؛ کرمانشذاه و
کهگبلویه و بویر احمد است .همچنین ،میزان پروندههای تشکیل شده در جرایم خشن ،در
سال  1314نسبت به یک سال قبل ،در زمینه قتل عمذد ،قتذل غیرعمذد ،ضذرب و جذرح و
صدمه ،تهدید و مسموم کردن عمدی افزایش داشته است.
 . 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی ،دانشگاه گیالنMasoumeh_talebidalir@yahoo.com
 .2کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد Tayebedalir68@yahoo.com
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تعداد دستگیرشدگان جرایم خشن (زن و مرد) در سال  1314نسبت به یکسال قبذل افذزایش داشذته اسذت.
تعداد دستگیرشدگان جرایم خشن در گروه سنی  34-11ساله ،بیشتر از سایر گروههای سنی است.
میزان موارد خودکشی در سال  1314نسذبت بذه یکسذال قبذل ،افذزایش داشذته اسذت.
بیشترین میزان خودکشی در استانهای ایالم ،تهران و فذارس و کمتذرین آن در اسذتانهذای
سیستان و بلوچستان ،سمنان و یزد رخ داده است.
بر اساس ادراک مردم جامعه ،بیشترین شذیوع جذرم خشذن در جامعذه مربذوط بذه «فحاشذی و
تندخویی» و بعد از آن« ،نزاع و درگیری»« ،زورگیری اراذل و اوباش و اخاذی» و «قتل» است.
نتیجهگیری 


یافتههای تحقیق نشان داد جرایم خشن و خودکشی روند افزایشذی دارنذد .بذا توجذه بذه
نتایج تحقیق میتوان گفت ،شرای جامعه نابسامان و آنومیک است و نابسامانی اجتمذاعی
افراد را به به سوی خشونت زبانی و ارتبذاطی ،جذرایم خشذن و خودکشذی سذوق مذیدهذد
همچنین این نکته قابل توجه است که فحاشی و تندخویی کمترین آسیب فیزیکی را بذه همذراه دارد
اما با این حال آسیب روانی در پذی دارد و زمینذهای بذرای اسذیب فیزیکذی فذراهم مذیآورد .انجذام
سیاستگیاریهای الزم در جهت رفع مشذکالت اقتصذادی ،اجتمذاعی ،معیشذتی و  ...و برگذزاری
برنامهها و کارگاههای آموزشی کنترل خشم از راهکارهایی است کذه مذیتوانذد بذه افذراد جامعذه در
حفظ تعادل روانی و دوری از خشونت –علیه خود و دیگری ذذ کمک نماید.
کلید واژگان :خشونت ،جرم ،خودکشی ،درک جرم ،آسیب اجتماعی

بررسیوتحلیلشبکهمشکالتافرادداریاختاللهویتجنسی 
(مطالعهموردیافراددارایاختاللهویتجنسیدرشهرمشهد) 

مجیدفوالدیان،7زهرابرادرانکاشانی 2
مقدمه 

موضوع این مطالعه « بررسی و تحلیل مشکالت بیماران اختالل هویت جنسی در شذهد
مشهد» است .اختالل هویت جنسی نوعی بحران هویت جنسی و بذه معنذای عذدم تطذابق
 .1دکترجامعه شناس ،دانشگاه فردوسی مشهد fouladiyan@um.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد پروهشگری ،دانشگاه فردوسی مشهد
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مختصات جنسی و جنسیتی آنان است کذه بذرای آنذان مشذکالت فراوانذي در تمذامي ابعذاد
جسمي ،رواني ،اجتماعي ،اقتصذادي و خذانوادگي از جملذه ،افذزایش احسذاس وابسذتگي،
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
فکریشان را دچار نابساماني و بحران کند .تمامی این مسائل همراه با درمذان هذای مختلذف
آنان و عوارض عمل های جراحی و هزینههای باالی درمان و درد های جسمانی بعد از عمل
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.
روش 

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
 maxqdaمتن مصاحبه ها به روش نظریه زمینه ای تحلیل و بررسی شد.
یافتهها 


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
خانواده ،فشار روحذی ناشذی از تنذاقطع روحیذه بذا مختصذات جنسذیتی ،نداشذتن منبذع تذامین
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
به طور کامل تخلیه می شود ،اندام جنسی مردانه کاملی ندارند و از بسیاری از ویرگی هذای یذک
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
باشد .این گروه از سوی جامعه به عنوان مرد پییرفته می شوند و میتوانند کار کنند .اما گروه مذرد
به زن با وجود این که در رواب جنسی رضایت کامل دارند اما از سوی جامعه به دلیذل ویرگذیهذای
ظاهری (بلند قد بودن ،نداشتن ظرافت زنانه و  ،)...باردار نشدن ،نداشتن رحم و  ...بذه عنذوان
زن پییرفته نمی شوند.
نتیجهگیری 


با توجه به یافته های تح قیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که افذرادی کذه عمذل تغییذر
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
شد .همچین زنان به لحاظ جنسی بعد از عمل از رضایت بیشتری برخوردار هستند ،کسانی
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
داده اند از کسانی که عمل مرد به زن داشته اند ،کمتر است .اما از سذوی دیگذر گذروه اخیذر
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.
کلیدواژگان :بحران هویت ،اختالل هویت جنسی ،نظریه زمینهای ،تغییر جنسیت ،تراجنسی

رابطهمیزاناستفادهازشبکههایاجتماعیمجازیباسالمتاجتماعی 
محمدزاهدیاصل،7فاطمهقلیزادهخواجه 9
مقدمه 

هدف این پروهش بررسی و شناخت میزان اسذتفاده از شذبکههای اجتمذاعی مجذازی و
رابطهی آن با سالمت اجتماعی در بین دانشجویان دختر میباشد و به ایذن مسذئله پرداختذه
میشود که آیا میزان استفاده از شبکههای اجتمذاعی مجذازی بذا سذطح سذالمت اجتمذاعی
دانشجویان دختر رابطه دارد یا خیر؟
روش 

در این پروهش از روش توصیفی و از نوع پیمایشی برای جمذعآوری اطالعذات اسذتفاده
شده است .روش نمونه گیری تمام شماری بوده و تمام دانشذجویان دختذر سذاکن خوابگذاه
سالمت ،که از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند از طریق روش سرشماری و در
دسترس در سال  1314مورد بررسی قرار گرفتند.
 .1دکتر مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .1کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی gholizadehf_1390@yahoo.com
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یافتهها 


دادههای پروهش پا از جمع آوری از طریق پرسشنامه استاندارد سذالمت اجتمذاعی
کییز و پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با اسذتفاده از
نرم افزار  SPSSتحلیل و با توجه به سذواالت تحقیذق در هرکذدام از فرضذیهها بذه تناسذب
سطوح متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون مرتب با آن استفاده شده است.

نتیجهگیری 


نتایج حاصل از پروهش نشان داد کذه کذه بذین میذزان اسذتفاده از شذبکههای اجتمذاعی
مجازی و سالمت اجتماعی دانشجویان دختر ارتباط معنادار وجود دارد .بین میزان اسذتفاده
از شذذبکههای اجتمذذاعی مجذذازی و پذذییرش اجتمذذاعی ،مشذذارکت اجتمذذاعی و شذذکوفایی
اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم است و با افزایش میذزان اسذتفاده از شذبکههای اجتمذاعی
مجازی ،سطح پییرش اجتماعی ،مشارکت اجتمذاعی و شذکوفایی اجتمذاعی آنهذا افذزایش
مییابد .اما بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و انطباق اجتمذاعی و انسذجام
اجتماعی رابطه معنذادار و معکذوس اسذت یعنذی بذا افذزایش میذزان اسذتفاده از شذبکههای
اجتماعی مجازی ،سطح انطباق اجتماعی و انسجام اجتماعی کاهش پیدا میکند.
کلید واژگان :شبکه های اجتماعی  ،مجازی ،سالمت اجتماعی ،دانشجویان دختر ،ساکن خوابگاه

برﺭسیعوﺍملموثربرسالمتﺍجتماعیﺩﺍنشجوﻳاﻥدانشگاهپیامنور
خرمآباد 
شهرستان 
سمانهپورعالی،7صابرقلینسب

2

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
 .1کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیالن
 .2کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه رازی

samanehporali@gmail.com
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روبرو خواهد گشت که هر کدام مي تواند به سالمت اجتماعي او خدشه وارد کند و با توجه
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

جامعه آماری تحقیق ما شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خذرمآبذاد
با تعداد 1777نفر ،اعم از دختر و پسر می باشذد .برآورد حجم نمونه یکی از قسمت هاي
اساسی هر تحقیق پیمایشی است .براي برآورد حجم نمونذذذه ابتدا یک پیش آزمون بر روي
 37نفر از پاسخگویان انجام گردید تا واریانا صفت مورد مطالعه مشخ گردد و سفا
تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه گیري کوکران با دقت برآورد  5درصد ،و سطح اطمینان
 1/36مشخ شد که با توجه به فرمول کوکران  317نفر مشخ گردید.
هاونتیجهگیری

یافته

در این تحقیق پنج فرضیه مطرح شد که نتایج یافته های پروهش نشان می دهد که بذین
شذذبکه هذذای اجتمذذاعی،میزان حمایذذت اجتمذذاعی،میزان ارتبذذاط شذذبکه ای،وضذذعیت
سکونت،وضعیت تاهل دانشجویان و سالمت اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
کلید واژگان:دانشجویان ،سالمت اجتماعی،ارتباط شذبکه ای،حمایذت اجتمذاعی ،شذبکه
های اجتماعی

هایهویتجنسیوجنسیتیباتاکیدبرآثارنظریهپردازانب رساخت

بحران
اجتماعیجنسیت
7

سپیدهیادگار

یکی از مسائل مهمی که امروزه در حذوزه جنسذیت در جهذان و ایذران مطذرح اسذت بحرانهذای
هویت جنسی و جنسیت چون ترناسکشوالی ،همجنسگرایی و بایسکشوالی میباشد کذه روز بذه
روز بر دامنه آن افزوده شده و به اشکال مختلف خود را بر ما مینمایاند چذون برگذزاری جشذنهای
مخصذذوص در روزی معذذین و در مکذذانی مشذذخ (مناسذذکوار شذذدن) طراحذذی پذذرچم و
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه تهران s167yadegar@gmail.com
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تالشهایشان برای کسب مشروعیت ،با این وجود این مسئله در ایران و بسیاری از کشورها پییرفتذه
شذذذده نیسذذذتند .در ایذذذن مقالذذذه سذذذعی شذذذده ابتذذذدا تعریفذذذی جذذذامع از جذذذنا ،جنسذذذیت،
ترناسکشوالی،همجناگرایی و بایسکشوالیته ارائذه شذود و سذفا تبارشناسذی شذکلگیری ایذن
گروههای جدید انسانی با توجه به فرمی و شکل جدیدی که به خود گرفته است مورد بررسذی قذرار
گیرد .بدین منظور از نظریه نظریذهپردازانی چذون بذاتلر ،گذافمن ،فوکذو و لذوربر تحذت دسذتهبندی
نظریهپردازان برساخت اجتماعی جنسیت استفاده شد تا بتوان تفسذیر و فهذم نظریذهپردازان معاصذر
جنسیت در نگاه به مسئله هویتهای جنسی و جنسیتی را درک کرد .در نتیجه آنکه توجذه بذه تمذایز
جنا و جنسیت و تاریخچه شکلگیری این برچسذبها نشذان میدهذد کذه جنسذیت برسذاخت
اجتماعی میباشد که با شیفت گفتمانی شکل گرفته از  1367گروههایی از انسانها شکل گرفتنذد
که تمام هویت آنان تنها با گرایش جنسی و جنسیتی اشان شناخته میشذود و براسذاس آن برچسذب
میخورند .ایران نیز در روند مدرنیته از این قاعده مستثنی نبوده و با این برچسذبزنی گروهذی را بذا
مشروعیتزدایی کردن از آنان به حاشیه رانده و حیات پنهانی برای آنان ایجاد کرده است.
کلید واژگان :جذنا ،جنسذیت ،برسذاخت اجتمذاعی ،بحذران هویذت ،ترناسکشذوالی،
همجناگرایی ،بایسکشوالیته

بررسیوضعیتموجودوروندخودکشیدرکشور( )1922-1921
نفیسهنورمحمدی،7لیالتوحیدنیا 2
مقدمه 

نگاه به خودکشی بهعنوان یذک اقذدام خشذونتآمیز علیذه خذود از جنبذههای مختلذف
قابلتأمل است .خودکشی از یکسو بهعنوان یکی از معضالت اجتماعی بهشمار میرود که
به علت پیچیدهترشدن تعامالت و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است و از سذوی
دیگر یکی از پدیدههای پیچیده روانی در تمام کشورهای دنیا محسوب میشذود .بذهعبارتی
نه تنها اختالالت روانی و افسذردگی در بذروز خودکشذی نقذش مهمذی دارد؛ بلکذه مسذائل
مختلف اجتماعی ،سیاسی ،جغرافیایی و اقتصادی نیز در گسذترش آن نقذش دارد .ازایذنرو
پیشگیری از آن بهعنوان یک اولویت سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد.

 .1کارشناس ارشد روانسنجی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی nnourmohamadi@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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روش 

این پروهش یک مطالعه توصیفی است که با استفاده از آمار تعداد متوفیات مشکوک به
خودکشی ثبتشده در سالنامههای «سذازمان پزشذکی قذانونی کشذور» ( )1337-1335و
آمار موارد اقدام به خودکشی ثبتشده در سالنامههای «مرکز آمذار ایذران» ()1337-1334
انجامشده و در آن به شاخ های مختلف اعم از نسبت جنسذی ،روشهذای رایذج ،گذروه
سنی ،نوع فعالیت ،تحصیالت ،استانهای بحرانی و ...پرداخته شده است.
یافتهها 


بررسیها نشان میدهد در طول سالهای مورد مطالعه حذدود  23هذزار و  134مذورد
مرگ مشکوک به خودکشی ثبت شده و نرخ متوفیات مشکوک به خودکشی و نیز موارد اقدام
به خودکشی همواره افزایش داشته و نسبت جنسی متوفیذات خودکشذی در مذردان در همذه
سال ها بیش از دو برابر زنذان بذوده اسذت ،همچنذین بیشذترین متوفیذات دارای تحصذیالت
راهنمایی و ابتدایی و در دهههای سوم و چهارم زندگی بودهاند.
نتیجهگیری 


تعیین پروفایل دقیق متوفیات مشکوک به خودکشی در راستای تدوین و اجذرای برنامذههای ملذی،
منطقهای و محلی پیشگیری از خودکشی بهویره در استانهای غربی کشور و نیز اصالح قوانین و تدوین
برنامه حمایتی جامع از افراد اقدامکننده به خودکشی میتواند در کاهش این امر تأثیرگیار باشد.
کلید واژگان :متوفیات ،خودکشی ،اقدام به خودکشی ،روشهای رایج ،تحصیالت.

بررسیرابطهبینعضویتدرشبکههایاجتماعیباسالمتروانوکیفیت
زندگیکارمندانوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرسال21
نرگسانتظاری،7ابولفضلکرمی 2

مقدمه 

امروزه رشد چشم گیري در استفاده مفرط از شبکه های اجتماعی وجذود دارد و ایذن در
حالي است که به اثرات استفاده طوالني مدت از شبکه هذای اجتمذاعی و فضذای مجذازی
 .1کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی سمنان nargesentezary@gmail.com
 .2دکتر روانشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی سمنان
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توجه کافي نشده است .فضای مجازی و اینترنت به عنوان جزء الینفذک مناسذبات روزمذره
محسوب می شود به طوری که می توان ادعا کرد بذرای بسذیاری از افذراد زنذدگی بذدون آن
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
برداشتن جنبههای مثبت  ،می تواند آثار منفی بر سالمت روان بدنبال داشته باشد.

روش 

روش پروهش حاضر همبستگی می باشذد .جامعذه آمذاری آن تمذامی کارکنذان وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مشتمل بر  1411نفر است با بهذره گیذری از جذدول مورگذان
حجم نمونه ها در این پروهش حدود  327نفر به دست آمذده انذد .روش نمونذه گیذری بذه
صورت تصادفی طبقه ای است .ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه سالمت روان (فذرم
کوتاه شده ( ،)SCL-90پرسشنامه کیفیذت زنذدگی کرمذی و پرسشذنامه اثذرات عضذویت
درشبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی ( )1334است .تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار
آماری spssو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و tتک نمونه ای بهره گرفته شد.
فتهها 
یا 

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.
رابطهای بین حیطه روانشناختی با عضویت در شذبکه هذای اجتمذاعی وجذود نذدارد .نمذره
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
رواب اجتماعی و سالمت روان زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد .میان عضذویت
در شبکه های اجتماعی ،کیفیت زندگی ،سالمت جسذمانی ،محذی و وضذعیت زنذدگی و
سذذالمت روان نمونذذههذذای مجذذرد و متاهذذل تفذذاوت معنذذاداری وجذذود نذذدارد.میان حیطذذه
روانشناختی و رواب اجتماعی نمونه های مجرد و متاهل تفاوت معناداری وجود دارد نمذره
حیطه روانشناختی و رواب اجتماعی متاهلین از مجردها بیشتر است.

نتیجهگیری 


افرادی که به شکل افراطی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند بهشکلی نامتعذارف
زیر سلطه ی این رسانه و حاکمیت محرک های بصری این رسانه قرار دارنذد چنذین افذرادی
بهطور معمول ،فکرها و احساسهای دیگذران را وام میگیرنذد .ذهذن آنذان بذهمرور زمذان،
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انباری از معلومات پراکنده و گوناگون میشود وبه مرور زمان ،ارزشها و باورهای فرد را بذا
بحران مواجه میکند .سرکوب آنچذه خذود دارد و پذییرش آنچذه کذه دیگذری بذه او ارائذه
میدهد ،منجر به شکلگیری رفتار منفی میشود و فرد دچار تنزل سالمت روان میگردد در
کنار آن استفاده مناسب از شبکههذای اجتمذاعی مذی توانذد پیامذدهای مطلذوبی از جملذه
افزایش کیفیت زندگی بر جای بگیارد .بی شك ،رشد روزافزون شبکه های اجتماعی فوایذد
و اهمیت غیر قابل انکاری دارد ،چندان که در دوران حاضر ،نقش محوری ایذن شذبکه هذا چنذان
اساسی است که بدون آن امکان برنامه ریزی ،توسعه و بهرهوری در زمینههای فرهنگی ،اجتمذاعی،
اقتصادی و علمی در آینده امکانپییر نخواهد بود .با توجه به نتایج این پروهش بذراي اعذتالي هذر
چه بیشتر کیفیت زندگي در هر دو جنا اعم از مجرد و متاهل ،آموزش و اجذراي برنامذه هذایی در
جهت افزایش سالمت روان و کیفیت زندگی پیشنهاد میگردد.
کلید واژگان :عضویت در شبکههای اجتماعی ،سالمت روان ،کیفیت زندگی.

رابطهسبکهایهویتوسالمتروانبارفتارهایپرخطر 
(گرایشبهسیگارکشیدن،مصرفموادمخدروالکل)دردانشجویان 
محمدبیگدلی،7املشریفیفرد 2
مقدمه 

هدف پروهش بررسی رابطه سبک های هویت و سالمت روان با رفتارهای پرخطر بود.

روش 

روش پروهش حاظر توصیفی از نوع همبستگی بود .نمونه مذورد مطالعذه  377نفذر از
دانشجویان  11تا  27سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز بود که با اسذتفاده از جذدول
مورگان و کرجسی ( )1317و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .بذه منظذور
گردآوری اطالعات پروهش ،از پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ( ،)1313سالمت
روان (( )scl25نجاریان و داودی )1317،و مقیذاس خطذرپذییری نوجوانذان ایرانذی (زاده
محمدی ،احمد آبادی و حیدری )1337 ،استفاده شد.

 . 1کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رامهرمز ،ایران( .نویسنده مسئول) mohammadbigdeli011@gmail.com

 . 2دکتر روانشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رامهرمز ،ایران
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یافتهها 


نتایج ضرایب همبستگی ساده نشان داد بین سبک هنجذاری ،تعهذد هویذت و سذالمت
روان با گرایش به سیگار کشیدن ،مصرف مواد و مصرف الکل رابطه منفی و معنی دار وجود
دارد ،بین سبک اطالعاتی با گرایش به سیگار کشیدن و مصرف الکل رابطه منفذی و معنذی
دار وحود دارد و با گرایش به مصرف مواد رابطه منفی و غیذر معنذی دار وجذود دارد؛ و بذین
سبک سردرگم /اجتنابی و گرایش به سیگار کشیدن ،مصذرف مذواد و مصذرف الکذل رابطذه
مثبت و معنی دار وجود دارد؛ همچنین نتایج ضریب همبستگی چندگانذه نشذان داده کذه از
بین متغیرهای پیشبین ،متغیرهای تعهذد هویذت ،سذالمتروان ،سذبک هویذت سذردرگم/
اجتنابی و سبک هویت هنجاری پیش بین رفتارهای پرخطر میباشند.
نتیجهگیری 


بنابراین هر چه افراد به ترتیب در سبک هویذت اطالعذاتی ،هنجذاری ،تعهذد هویذت و
سالمت روان باال و در سبک سردرگم /اجتنابی پایین باشد گذرایش بذه رفتارهذای پرخطذری
چون گرایش به سیگار کشیدن ،مصرف مواد مخدر و الکل ،پایین خواهد بود.
کلید واژگان :سبکهای هویت ،سالمتروان ،رفتارهای پرخطر

معتادوغیرمعتاد 

مقایسهکیفیتزندگیوسالمترواندربیمارانمبتالبهHIV
هادیعبداللهی،7مهزاددریاصفهانی

2


مقدمه 

هدف پروهش بررسی مقایسه کیفیت زندگی و سالمت روان در بیمذاران مبتالبذه HIV
معتاد و غیر معتاد است .نمونه موردمطالعه شامل  17نفر ( 27نفر مرد اعتیاددار 27،HIV
نفر زن اعتیاددار  27،HIVنفر مرد بدون اعتیاد  HIVدار و  27نفر زن بذدون اعتیذاد HIV
دار) در کلینیذذک مشذذاورهای بیماریهذذای رفتذذاری در غذذرب ته ذران (منطقذذه  )3انتخذذاب
شدهاند.
 .1کارشناس ارشد hadiarpanahi@gmail.com
 .2کارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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روش 

روش پروهش پیمایش که از طریق روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .این پروهش در
مقوله تحقیقاتی علی ذذ مقایسهای قرار میگیرد .برای دستیابی به اهداف مذوردنظر در پذروهش از
ابزارهای مختلفی پرسشنامه استفادهشده است ،که شذامل پرسشذنامه محقذق سذاخته مشخصذات
جمعیت شناختی ،پرسشنامه کیفیت زندگی  ،SF-36در  1بعد (عملکذرد جسذمانی ،درد بذدنی،
عملکرد پایین ،سالمت عمومی ،سرزندگی ،عملکرد اجتماعی ،نقش هیجانی ،سالمت روانذی) و
پرسشنامه سالمت روان ( ،)GHQدر  4بعد (عالئم جسمانی ،عالئم اضطراب ،کارکرد اجتماعی،
افسردگی) استفادهشده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی ( میانگین و انحراف
استاندارد) و استنباطی از آزمون (واریانا چند متغیره و شفه) استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج نشان داد که بین دو گروه مبتال به HIVمعتذاد و غیذر معتذاد تفذاوت معنذاداری
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
بین بیماران مبتالبه  HIVمعتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری وجود دارد ،زیذرا کذه کیفیذت
زندگی و سالمت روان در بین بیماران مبتالبذه  HIVمعتذاد پذایینتر از غیذر معتذاد اسذت.
درنتیجه افرادی که مبتال به  HIVو معتاد هستند ،نسبت به افرادی که فقذ  HIVدارنذد و
معتاد نیستند به لحاظ کیفیت زندگی و سالمت روان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
کلید واژگان :ایدز ،اعتیاد ،کیفیت زندگی ،سالمت روان.

نگاهیجامعهشناختیبهآسیبهایسیاستگذاریهایسالمتدرایران 
فاطمهجواهری،7رضاصفریشالی،9امیرملکی،9داودمهدویکنده 1

مقدمه 

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد الگوی سالمت و معلولیت قابل پیشگیری،
بیشتر به عواملی چون شیوه ی زندگی ارتباط دارد تا به دسترسی به مراقبت هذای بهداشذتی،
 .1دکتر جامع شناس ،دانشگاه خوارزمی ،ایران  .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه خوارزمی ،ایران  .3دکتر جامعهشناس ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 .4دانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ایران mahdavi_davood1@yahoo.com
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آسیب


درمانی .بنابراین از چشم انداز جامعه شناختی ،سهم فوق العاده کمی برای مداخلذه
پزشکان و پرستاران در سالمت و بیماری باقی مذی مانذد .هذدف اصذلی از پذروهش
حاضر ،بررسی و تحلیل جامعه شناختی آسیب های موجود در سیاست گیاری هذای
سالمت جمهوری اسالمی ایران می باشد .بدین منظور آن بخش از قانون برنامه های
پذذنج سذذال توسذذعه اقتصذذادی ،اجتمذذاعی و فرهنگذذی کذذه مربذذوط بذذه ابعذذاد سذذالمت
هستند ،مورد تحلیل و ارزیابی جامعه شذناختی قذرار مذی گیرنذد .چذارچوب نظذری
حاضر استفاده از نظریه های سیاست گیاری های اجتماعی ذ فرهنگی (بخذش دولذت
رفاه) می باشد.

روش 

جامعه آماری تحقیق حاضر تحلیل متذون و اسذناد باالدسذتی همچذون قذوانین توسذعه
پنج ساله و طرح تحول سالمت در دولت های گیشته می باشد .روش تحقیق ،از نوع کیفی
و با تکنیک تحلیل محتوا بصورت کمی و کیفی (آمیخته) انجام مذی گیذرد .بنذابراین بحذث
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.
هاونتیجهگیری 


یافته

درنتیجه سالمت وابسته به سیاست ها ،سیسذتم هذا و فراینذدهایی اسذت کذه از بیذرون
قلمرو بخش بهداشت و درمان سرچشمه می گیرند؛ مراقبت های درمانی تنها  10درصذد،
و رفتارهای سذالم ،عوامذل اقتصذادی و اجتمذاعی ،محذی فیزیکذی 80درصذد ،در تعذین
سذذالمت مذذردم سذذهم دارنذذد و سیاسذذت هذذا و برنامذذه هذذا مذذی تواننذذد از طریذذق تذذاثیر بذذر
تعیذینکننذده هذذای سذالمت ،سذذالمت مردم(امیذد بذذه زنذدگی ،کیفیذذت زنذدگی) را تعیذذین
کنند.
کلید واژگان :سالمت ،سیاست گیاری ،قوانین توسعه ،متغیرهای جامعهشناختی
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بررسیرابطهانزوایاجتماعیباسالمتشهروندان92سالوباالترشهرمشهد 
2
،غالمرضاحسنیدرمیان،9مهدیکرمانی 4

پژماناب راهیمیسیریزی،7سیدعلیرضاافشانی


مقدمه 

پروهش حاضر ،با هدف بررسی رابطه انزوای اجتماعی با سالمت شهروندان  37سذال
و باالتر شهر مشهد و نیز شناسایی رابطه برخی متغیرها با میزان سالمت انجام شده است.

روش 

روش مورد استفاده پیما یش بذوده و از ابذزار پرسشذنامه بذه منظذور جمذع آوری دادههذا
استفاده شده است .جامعه آماری پروهش حاضر را تمامی شهروندان  37سال و باالتر شهر
مشهد در زمان مطالعه تشکیل میدهند که تعذداد  377نفذر از آنهذا بذه شذیوه نمونذهگیری
خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافتهها 


ّ
جمعیت نمونه را مردان تشکیل دادهاند.
 32درصد پاسخگویان را زنان و  61درصد از
یافته های توصیفی نشان داد که وضعیت سالمت شهروندان به طور کلی در سطح بذاالتر از
حد ّ
متوس و انزوای اجتماعی شهروندان در حد متوسطی قذرار داشذت .در بعذد تحلیلذی،
آزمون فرضیات نشان داد که رابطه معنادار و منفی میان انزوای اجتماعی و سذالمت وجذود
دارد .همچنین بین سطح سالمت بر حسب جنست و وضعیت اشتغال شذهروندان ،تفذاوت
معناداری مشاهده شد.
نتیجهگیری 


نتایج نشان داد که وضعیت سالمت شهروندان باالتر از حد متوس قذرار دارد .از آنجذا
بررسی با ّ
ّ
ّ
که اکثریت ج ّ
معیت در نمونة مورد ّ
جمعیتی بذین
جمعیتی ایران،
توجه به ساخت
ّ
جمعیت مورد مطالعه  41/33بوده است انتظار میرفت
 37تا  45سال بوده و میانگین سن
ّ
سالمت از حد ّ
متوس باالتر باشد .فرضیة کلی پروهش حاضر مبنی بر وجود رابطه معنادار
1

 .کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد( نویسنده مسئول) Pezhman.ebrahimic@yahoo.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه یزد
 .3دکتری ّ
جمعیت شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .4دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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آسیب


و منفی بین انزوای اجتماعی و سالمت بود بدین معنا به هر اندازه میذزان روابذ اجتمذاعی
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
غیرشاغلین از سطح سالمت باالتری برخوردار بودند.
کلید واژگان :سالمت ،انزوای اجتماعی ،رواب اجتماعی ،شهروندان ،مشهد.

َ
خوانشیبردیالکتیکمتن-فرهنگدرخشونتنمادینایران
بهروزآقازاده،7میکائیلموسیزاده 2


مقدمه 

تبذار تذاریخی بذه درازای
خشونت به عنوان یک مساله و امر انسذانی -اجتمذاعی دارای ِ
خلقت بشر بوده و همگام با مراحل تکاملی – تمدنی و تغییذرات شذیوه تولیذدی ،شذکلهای
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
خشونت نمادین و محوریت آن در کنار سایر اشذکال خشذونت ،کماکذان شذمار زیذادی از
آنذومیکی متعذدد و مختلفذی
انسانهای این کره خاکی را تحت تاثیر قرار داده و برآینذدهای
ِ
داشته است ،در تعریف آن آوردند که خشذونت نمذادین ،نذوعی از خشذونت اسذت کذه بذا
همدستی ضمنی کسانی که این خشونت برآنها اعمال میشود و نیز کسانی که آنرا اعمال
امتر اجتماعی در ایذران ،از
میکنند ،انجام میشود .مساله داری یا پروبلماتیک بودن این پار ِ
آنجا نشات می گیرد که یافته های جامعه شناختی در حوزه ِی آسیب های اجتماعی ،نشذان
شهروندان ایرانی دارد که دومین رتبه ِی کشورغمگین جهان بعد از
از بهم ریختگی جامعه و
ِ
عراق ،رتبه اول خودسوزی زنان در خاورمیانه ،داشتن  23درصد اختالل روانی و همچنذین
به عنوان عصبانیترین مردم جهذان و خیلذی از مسذائل دیگذر را در رنکینذگ آسذیب هذای
اجتماعی خویش دارد و لزوم پرداختن بیش از پیش در این خصوص را از زوایذای مختلذف
آشکار می سازد.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز ،تهران ،ایرانbehroozagazadeh@yahoo.com .
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور واحد بیله سوار.
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روش 

روش استف اده شده در این تحقیق به کارگیری روش تلفیقی بذوده کذه در آن از روشذهای
ً
اسنادی(کتابخانهای) و تاریخی یا گیشته نگر تواما استفاده شذده اسذت .تکنیذک یذا فنذون
فنون تحلیل داده های کیفی ماننذد تحلیذل عنصذری و تحلیذل محتذوا
تحلیل داده ها شامل ِ
میباشد.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتیجه به دست آمده از این بررسی گویای آن است که :خشونت نمادین جامعه ِی ما بر
آیندی از نظام قشربندی موجود در جامعه بوده و متناسب با جایگاه طبقاتی افراد و گروهها،
اعمال نامرئی می شود .بخشی از مکانیزم خشونت نمادین در ایران را می تذوان در راسذتای
ِ
دیالکتیک متن – فرهنگ ،تبارشناسی کرد .در ایران خشونت نمادین بر همه افراد و گروههای
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،
خودسوزی ،قتل ،اعتیاد و نزاع خیابانی  ...نمود عینی و آشکار می یابد.
کلید واژگان :آسیبشناختی ،خشونت نمادین ،متن ،فرهنگ ،نظام قشربندی.

تحلیلعواملموثربرشکلگیریکنشقانونشکنانهدرایرانبهکمک
نظریهبازیها 

محسنسوهانیانحقیقی 7

مقدمه 

قانون مجموعهای از قواعد بازی زندگی اجتماعی است که از طریق هنجارهای رسمی
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
تخطی از قا نون به نوعی تبدیل به قاعده ی بازی شود قانون شکنی به مساله اجتماعی تبدیل
خواهد شد.
.1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد haghighimohsen804@gmail.com
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آسیب


قانون گریزی و میل به رفتار قانون شکنانه همواره به عنوان یک مساله و آسیب اجتماعی
در ایران مطرح بوده است .نتایج آخرین پیمایش ملی ارزش ها و نگذرش هذای ایرانیذان در
سال  34به لحاظ نگرش مردم ایران نسذبت بذه امکذان قذانون شذکنی و همچنذین گذزارش
وضعیت اجتماعی کشور در سال  34درخصوص رشد جرایم در کشور ،به عنوان شاخصی
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
نظری ب ه این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل و شرایطی در جامعه ایران سبب شکل گیذری
رفتار قانون شکانه در افراد و کنشگران میشود.

هاونتیجهگیری 


یافته

در شکل گیری قانون شکنی در ایران ،بازیگران در موقعیت کنش به محاسبه ی سذود و
زیان ناشی از عدم پیروی از قوانین بازی می پردازند و به این نکته آگاه می شوند کذه کذنش
قانون شکنانه در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد عوامل مختلفی شرای شکلگیری
این نوع کنش را فراهم می کند کذه از جملذه مذی تذوان بذه ناکارآمذدی نهذاد تشخیصذی و
ناکارآمدی نهاد قضایی و تنبیهی اشاره کرد.
کلید واژگان :قانون شکنی ،جرم ،نظریه بازی ها ،کنش سودمند ،تعادل نش.

آسیبشناسیحوزهسالمتروانیبارویکردیبهبحرانهویتدینی 
ُ
ندامراد

مقدمه 

7

تربیت اجتماعی از این جهت ّ
اهمیت دارد که انسان ،اجتماعی زنذدگی مذی کنذد و بذه
تربیت اجتماعی مناسب برای آشنایی با مسئولیت ها و وظایف اجتماعیش نیاز دارد تذا او را
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.

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،پردیا کیش دانشگاه تهران neda_morad@yahoo.com
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روش 

مستندات این مقاله ،به روش کتابخانه ای فراهم آمده است .از این رو پا از تحقیذق و
ّ
جستجو در منابع موجود ،اطالعات 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
اسالمی با مطالعهی موردی بر فریضه ی نماز ،به عنوان یک اصل ارزشی ،پرداخته شذده و
راهکارهای پیشگیری از آسیبها ارائه میگردد.
یافتهها 


نماز ،عبادتی است عظیم که ارتباط انسان با خدا را در بردارد و گسترش آن مستلزم بذه کذارگیری
اصول و روشهای مفهومی تربیت اسالمی و دینذی اسذت .روش هذایی چذون حرکذت بذه سذوی
معنویات ،والیتپییری ،احیاء شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر در رفتار و عملکرد افراد.
نتیجهگیری 


هنگامی که در جامعه ،روش های تربیذت اسذالمی و دینذی و الگوپذییری مفهذومی از
سیرهی بزرگان ،به درستی عملی و اجرا شود« ،ارزش ها» رنذگ مذی گیذرد و آثذار معنذوی،
ملکوت ی و فراجهانی نماز ،که بارزترین فرهنگ عبودیت است ،در زوایای گونذاگون پدیذدار
میشود .از این رو آحاد جامعه در پاسداشت آن ،نقش ایفا می کند.
کلید واژگان :ارزش ،فریضه واجب –سالمت روانی ،آسیب شناسی ،پیشگیری

مطالعهجامعهشناختیبیتفاوتیاجتماعیدربینشهروندانمنطقه1تبریز 
محمدباقرتاجالدین،7سعیدمعدنی،2شهالحکمتپناه 9

مقدمه 

پروهش حاضر به دنبال بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بی تفاوتی اجتماعی بوده و بذه همذین
منظور پا از مطالعه نظری و سوابق تجربی ابعاد چهار گانه بذی تفذاوتی اجتماعی(عالقذهمنذدی،
رفتار ،مشارکت و حا همدلی ) به همراه متغیرهای مستقل(از خودبیگذانگی ،اعتمذاد اجتمذاعی،
محرومیت نسبی ،آنومی و فردگرایی ) در قالب مدل نظری و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی-نویسنده مسئول()Mb_tajeddin@yahoo.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
.3کارشناس ارشد جامعه شناسی
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آسیب


روش 

در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است به همین منظور از بین افراد سنین 27
تا  67سال منطقه یک شهر تبریز با استفاده از فرمول کوکران تعداد  313نفر به عنوان حجم
نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شدند.
یافتهها 


میانگین بی تفاوتی اجتماعی در این تحقیق  33/24به دسذت آمذد و آزمذون فرضذیات
نشان داد که متغیر فردگرایی به میزان  11درصد ،متغیر آنومی با  57درصذد ،متغیذر اعتمذاد
اجتماعی با  45درصد ،متغیر محرومیت نسبی با  11درصد و متغیر ازخودبیگذانگی بذا 31
درصد بر متغیر بی تفاوتی اجتماعی اثرگیار بوده اسذت .در نهایذت متغیرهذای مسذتقل (از
خودبیگانگی ،اعتماد اجتماعی ،محرومیت نسبی ،آنومی و فردگرایی) به میذزان  51درصذد
از واریانا متغیر بیتفاوتی اجتماعی و فردی را تبیین مذی کننذد و  43درصذد بذاقی مانذده
مربوط به عواملی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است.
نتیجهگیری 


در مجموع بر اساس نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت که بیتفذاوتی اجتمذاعی نتیجذه
عواملی چون :افزایش از خودبیگانگی ،کاهش اعتماد اجتماعی ،افزایش محرومیت نسذبی،
افزایش آنومی و افزایش فردگرایی است.
کلید واژگان :بیتفاوتی اجتماعی ،از خودبیگانگی ،اعتماد اجتماعی ،محرومیت نسبی ،آنومی ،فردگرایی

جوانان،مدگراییوآسیبهایاجتماعی 
(بررسیجامعهشناختیتخمینعواملمؤثربرتمایلبهمدگرایی 
(موردمطالعه:دانشجویاندانشگاهپیامنورفیروزکوه)) 
شیواپورقاضی،7آفاقرستمیان 2

مقدمه 

امروزه جوانان با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوریهای جدید رایانهای ،ارتباطات
گستردهای با فرهنگهای جوامع گوناگون یافته ،چه بسا زمینههای موجود ،باعذث شذده تذا
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد بابل Sh_pourghazi@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد بابل
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جوانان به رفتارهای هنجارهای متضاد با ارزشهای جامعۀ خذویش روی آورنذد .مذدگرایی
افراطی میتواند سبب از بین رفتن قدرت تعقذل ،ابتکذار و تصذمیمگیذری در افذراد شذده و
آسیب های اجتماعی را در بذر داشذته باشذد .دو هذدف درایذن مطالعذه دنبذال شذدهاسذت:
 .1بررسی جامعهشناختی عوامل مرتب با مذدگرایی دربذین دانشذجویان دانشذگاه پیذامنذور
فیروزکذذوه و  .2بررسذذی شذذیوههذذای مذذؤثر در ممانعذذت از تمایذذل بذذه مذذدگرایی از منظذذر
دانشجویان.
روش 

روش پروهش از نوع پیمایش و جامعه آماري این تحقیق دانشجویان دانشذگاه پیذامنذور
فیروزکوه بوده است 277 .نفر از دانشجویان به شیوه نمونهگیری خوشهای چنذد مرحلذهای
انتخاب شدند .این مقاله علل تمایل به مدگرایی را با استفاده از روششناسی گام به گذام در
تحلیذذل تشخیصذذی شناسذذایی نمذذوده و سذذهم عوامذذل را در تمایذذل بذذه مذذدگرایی تبیذذین
مینماید.
یافتهها 

براسذاس یافتذههذا بذین متغیرهذاي اسذتفاده از رسذانههذاي جمعذي ،منزلذتجذویي،
مصرفگرایي ،جهتگیري اخالقي فراغتمدارانه ،مقایسه اجتماعي ،همنوایي اجتمذاعي و
مدگرایي ،رابطه معنادار وجود دارد و مصرفگرایي قويترین رابطه را با مذدگرایي نشذان داد.
همچنین متغیرهای جنسیت ،فضای مجازی و ماهواره عالوه بر تأثیر مسذتقیم ،بذه صذورت
غیرمستقیم نیز بر مدگرایی تأثیر داشتهاند.
نتیجهگیری 

وجه مشترک بررسی عوامل مؤثر در تمایل به مدگرایی و شیوههای اثرگیار برای ممانعت
از تمایل به مدگرایی از منظر پاسخدهندگان ،نخست آن است که آنها هذم علذل تمایذل بذه
مدگرایی و هم شیوههای ممانعت را متنوع میدانند ،و دوم ،آنها این عوامل و شیوهها را نه به
ویرگیهای افراد بلکه به شرای و عوامل اجتماعی نسبت دادهاند (تحلیل جامعهشذناختی)،
که طبق نظریات مرتن و کولی میتوان نتیجه گرفت ،تکنولوژیهای ارتباطی نوین (فضذای
مجازی و ماهواره) به سرعت میتوانند طیف وسیعی از اعضاء جامعه را تحذت تذأثیر قذرار
دهند و در درازمدت ساختارهای ارزشی جامعه را دگرگون کنند.
کلید واژگان :مدگرایی ،آسیبشناسی ،مصرفگرایي ،همنذوایي اجتمذاعي ،رسذانههذاي
جمعي
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آسیب


روایتخودکشیازمنظرخودکشیکنندگان:علل،زمینههاوپیامدها 
محمداحمدی

7

مقدمه 

خودکشی به عنوا ن سومین عامل مرگ و میر نوجوانان و یکی از هشت علل شایع مرگ و
میر در جهان به مثابه پدیده ای پیچیده ،چندبعدی ،کیفی ،سیال و زمینه محور ،دارای ابعاد
گوناگون اجتماعی ذ فرهنگی ،اقتصادی ،روانی و ...می باشد .از این رو هدف از انجام این
پروهش  ،مطالعه شرای زمینه ای ،علی و تشدید کننذده ،تعذامالت و سذرانجام پیامذدهای
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 

روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار بوده و اشباع نظری از طریق مصاحبه با  1نفر
از اقدامکنندگان به خودکشی بدست آمده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافته ها بیانگر آن است که مهمترین مقوالت بدست آمذده بذر حسذب مذدل پذارادایمی
عبارتند از:بحران های اجتماعی ذ اقتصادی و هذویتی بذه عنذوان بسذتر ،عذدم درک متقابذل
والدین و از هم گسیختگی خانواده و مشکالت روحی روانی ،کاهش سطح دینداری فرد به
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
پیامد های این اقدام که در دو حالت نمود پیداکرده استدر در وهلذه اول پایذان زنذدگی فذرد
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.
کلیدواژگان :خودکشی ،ناکامی شخصی ،فشار فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی saedimasume94@gmail.com
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«بررسیحقوقیـجرمشناختیخودکشی» 
سودابهرضوانی،7مجیدقورچیبیگی 2

مقدمه 

خودکشی ،پدیدهای است که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته استّ ،اما ،آنچذه
که تازگی دارد ،گسترش و افزایش میزان خودکشیها در سالهای اخیر در کلیهی کشورهای
وفق برآورد سازمان بهداشذت جهذانی ،هذر سذاله
جهان از جمله ایران است ،بهگونهای که ِ
حدود یک میلیون نفر در جهان دست به خودکشی میزنند و پیشبینی شده اسذت کذه ایذن
آمار در سال  1010به  1/1میلیون نفر در سال برسد .از اینرو ،با توجه به افزایش فزاینذده و
نگرانکننده خودکشی همچون گیشته ،نظام عدالت کیفذری در دو حذوزه حقذوق کیفذری و
جرمشناسی به دنبال پیشگیری و مبارزهی کارآ با این آسیب اجتماعی است.
روش 

پروهش حاضر توصذیفی -تحلیلذی اسذت و تذالش شذده اسذت تذا بذا مطالعذه منذابع
کتابخانهای و مراجعه به منابع الکترونیکی ،پروهش پیشرو تذا میذزان مناسذبی از دو جنبذه
حقوق کیفری و جرمشناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی تبیین و تحلیل شود.

هاونتیجهگیری 

یافته

منظذر آمذوزههذای جذرمشناسذی
از جنبهی جرمشذناختی ،خودکشذی دسذتکذم ،از دو
ِ
ّ
پیشگیری و جرمشناسی علتشناسانه ،قابل بررسی است .با توجه به چندوجهی بودن ایذن
پدیده ،علل روان شناختی ،اجتماعی و زیستی در مطالعه آن نقش اساسی دارند .البته شایان
ً
بیان است که اخیرا ،در حوزه «آسیباجتماعی شناسی» ،برخی بذر ایذن نظرنذد کذه جذرم-
شناسی باید فراتر از جرم بنگرد و دامنذه مطالعذاتی خذود را بذه آسذیبهذای اجتمذاعی کذه
خودکشی نیز یکی از آنها است ،گسترش دهد که خود ،جای تعمق و تأمل دارد .همچنین،
راه کارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از این پدیده قابل توجه اسذت .از دیذدگاه حقذوقی نیذز
َ
کیفردهی کسی که اقدام به خودکشی مینماید مطذرح
لزوم جرمانگاری خودکشی و به تبع،
ِ
زعم برخی ،انحراف میتواند جنبه
میشود؛ اینکه آیا
پاسخ کیفری نسبت به این آسیب یا به ِ
ِ
بازدارنده داشته باشد ،یکی از چالشهای عرصه عدالت کیفری کشذورهای مختلذف بذوده
است ،به گونهایکه برخی آن را جرمانگاری و برخی از آن جرمزدایی نمودهاند و فق برخی
 .1دکترای حقوق ،دانشگاه خوارزمی ( -)S.Rezvani@khu.ac.irنویسنده مسئول.
 .2دکترای حقوق ،دانشگاه خوارزمی
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آسیب


صاحبان مشاغل مانند پزشکان که با سوءاستفاده از جایگاه خویش ،به افذراد در خودکشذی
مساعدت میکنند در قالب بحثهایی مانند اتانازی یا خودکشی مسذاعدتشذده ،بزهکذار
شناخته میشوند که هر یک ،جای بحث دارد ،بهویره این که در دهههای اخیر ،اسذتفاده از
سیستمهای مخابراتی و رایانهای مانند بازی رایانهای موصوف به چالش نهنگ آبی در ایذران
یا تحریک افراد به خودکشی مانند آنچه که در بند ب ماده  11قانون جرائم رایانذهای 1388
یا ماده  734قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده  1371پیشبینی شده است بذر دامنذه
ارتکاب این جرم یا تسهیل آن فزوده است که هر یک چالشهای جدیدی بر سر راه مبارزه با
آن به وجود آورده است .به اینترتیب ،با توجه به مطالب پذیشگفتذه ،مطالعذهی جنبذههذای
جرم شناختی و حقوقی خودکشی به عنوان یذک آسذیب اجتمذاعی مهذم بذه طذور مبسذوط،
موضوع نوشتار پیشرو است.
کلید واژگان :خودکشی ،اتانازی ،جرمشناسذی پیشذگیری ،جذرمشناسذی علذت شذناختی،
خودکشی مساعدت شده پزشکی

آسیبشناسیسبکزندگیجوانان 



پژوهشیدرسالمتوآسیبزاییسبکزندگیجوانانشهرکرمانشاهازمنظرنظامارزشی
جمالعبدالهپور،7محمدعزیزاحمدی،2مرتضیسعیدیان 9


مقدمه 

امروزه بسیاری از الگوهای رفتاری و مصرفی که جوانان انتخاب میکنند ،نذه پدیذدهای
خودج وش و بومی جامعه ،بلکه عناصری از سبک زندگی وارداتی جوامع دیگر هستند که به
خاطر عدم سازگاری با نظذام ارزشهذای دینذی و ملذی مذا موجبذات بسذیاری از مسذائل و
آسیبهای اجتماعی گشتهاند .اهمیت این موضوع ضرورت پروهش در باره سذبک زنذدگی
جوانان را با رویکردی آسیبشناختی مطذرح میسذازد .از ایذن رو هذدف اصذلی پذروهش
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)jamalabdollahpour@gmail.com ،
 .2دکتر جامعهشناس ،دانشگاه تهران،
 .3کارشناس ارشد جامعه شناسی ،مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،
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حاضر ،بررسذی میذزان سذالمت و آسذیبزایی سذبک زنذدگی جوانذان شذهر کرمانشذاه در
چذارچوب نظذذام ارزشذی متعذذارف جامعذذه اسذت .چذذارچوب مفهذذومی تحقیذق بذذا هذذدف
فراهمسازی بنیانهای متقن تعریف موضوع تحقیق به گونهای اتخاذشده تا بتوان با اتکذا بذه
مفاهی م موجود ،سبک زندگی را در پرتو نظام ارزشی ،تعریف و وضعیت آن را سنجید.

روش 

روش گردآوری دادهها به صورت پیمایش مبتنی بر تکنیک پرسشنامه بوده که در جامعذه
آماری جوانان  11تا  11ساله با انتخاب نمونهای  400نفری به روش نمونهگیری خوشذهای
چندمرحلهای انجام شده و دادهها با اسذتفاده از روشهذای آمذاری تحلیذل توصذیفی شذده
است .این پروهش در سال  11انجام گردیده است.
یافتهها 


سبک زندگی جوانان از نظر ماهیت آسیبشناختی با توجه به نظام ارزشی متعذارف ،در
سه گروه سالم ،ناسالم و ترکیبی قرار میگیرد اما اگر سبک زندگی را در یک طیف دهنمرهای
از سالم به ناسالم در نظر بگیریم ،بیشتر افراد در نیمه سالم طیف قذرار میگیرنذد هذر چنذد
افرادی نیز هستند که در مواردی از سبک زندگی خود گرایش به گزینش سذبکهای بینذابین
سالم و ناسالم دارند .سبک زندگی در حوزه هنجارهای مصرف بیشتر از دیگذر حوزههذا بذه
آسیبزابودن گرایش دارد.
نتیجهگیری 


بررسی سبک زندگی با رویکرد آسیبشناختی نشان داد که سبک زندگی به طور کلی در
وضعیتی رضایتبخش با توجه به چارچوب نظام ارزشی قرار دارد به گونهای که میتوان گفت
آسیب هایی در ابعاد سبک زندگی وجذود دارد لذیکن سذبک زنذدگی جوانذان ،بیشذتر دارای
جهتگیری سالم است و مقدار آسیبهای موجود ،طبیعی به نظر میرسد و نمیتذوان ایذن
وضعیت را مسألهای اجتماعی قلمداد نمود .پیشنهاد پذروهش در جهذت سیاسذتگیاری و
برنامهریزی این موضوع ،ارتقاء جنبذههای مثبذت سذبک زنذدگی جوانذان و رفذع و اصذالح
جنبههای آسیبزا در چارچوب نظام ارزشی و مأموریت دستگاههای اجرائی و سازمانهای
مردمنهاد است.
کلیدواژگان :رویکرد آسیبشناختی؛ نظذام ارزشذی؛ سذبک زنذدگی سذالم؛ سذبک زنذدگی
ناسالم؛ سبک زندگی ترکیبی.
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پدیدارشناسیاقدامبهخودکشیدرمیانافرادبیخانمانشهرهایمشهدوتهران 
مجیدفوالدیان،7مرتضی ّ
دیاری

2

مقدمه 

امروزه  ،پدیده خودکشی به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا محسوب می
گردد.افراد بیخانمان به عنوان یکی از گروه های آسیب پییر ،دارای تجارب متعدد اقدام بذه
خودکشی میباشند.افراد بیخانمان که غالبا به مواد مخدر اعتیاد داشته و به دلیذل نداشذتن
سرپناه  ،وضعیت حادی را تجربه مینمایند ،با توسل به خودکشی ،سعی در پایذان دادن بذه
زندگی نامطلوب خود دارند :در این پروهش سعی می شود تا بذه عوامذل تأثیرگذیار ،مسذیر
اقدام به خودکشی و در نهایت تفهم فرد از اقدام به خودکشی پاسخ داده شود

روش 

این پروهش با استفاده از روش کیفذی صذورت گرفتذه اسذت و از روش پدیدارشناسذی
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
گلوله برفی بوده است و با افرادی که به شکل دسذته جمعذی نیذز خودکشذی کذرده انذد نیذز
مصاحبه عمیق صورت گرفته است

یافتهها 


نتایج پروهش نشان می دهد که اعتیاد به مواد مخدر نقش مهمی در اقدام به خودکشذی
افراد کارتن خواب داشته است.گسست خانوادگی و طرد اجتماعی نیز از مهمترین عذواملی
است که موجب گرایش افراد به خودکشی گردیده است.

جهگیری 
نتی 

همچنین نتایج پروهش نشان می دهد کذه افذراد کذارتن خذواب در ابتذدای دوره کذارتن
خوابی دست به خودکشی نمیزنند  ،بلکه با گیشت زمان و با از دست دادن امید به آینذده ،
خودکشی را برمیگزینند.عدم توانایی در تهیه مواد مخدر  ،تذرس از زنذدان ،نداشذتن امیذد
نسبت به تغییر وضع موجود و از دست دادن خانواده و دوستان  ،از مهمترین دالیل اقدام به
خودکشی بوده است.
کلیدواژگان :کارتن خواب  ،اعتیاد  ،طرد  ،خودکشی
 .1دکتری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران mortezadayyaree@yahoo.com
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سالمتاجتماعیزنانسرپرستخانوار؛فراتحلیلکیفی 
سیدمجیدحسینی 7

مقدمه 

زنان سرپرست خانوار از جمله گروه های آسیب پییر اجتماعی هستند که با مشذکالت
و موانع زیادی مواجذه هسذتند.قرار گذرفتن در چنذین مذوقعیتی در بخذش قابذل تذوجهی از
حالتها  ،زمینه ساز گسترش سایر آسیبهای اجتماعی نیز می شود.بر این اساس پرداختن
به چنین موضوعاتی با هدف شناخت سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ضروری بذه
نظر می رسد.
روش 

روش تحقیق این پروهش فراتحلیل کیفی می باشد .در این پروهش با استفاده از روش
فراتحلیل بررسی شکلی (صوری) و محتذوایی تحقیقذات صذورت گرفذت .جامعذه آمذاری
تحقیق شامل طرح هذای تحقیقذاتی ،پایذان نامذه هذای کارشناسذی ارشذد بذه بذاال وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ومقاله های فصلنامه های علمی  -پروهشی در
حوزه سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد.در مجموع با توجذه بذه تحقیقذات
انجام شده در این حوزه که تعداد  12تحقیق بوده است برای فراتحلیل انتخاب گردید.

یافتهها 


یافتهها نشان می دهد بیشترین موضوعی که در حوزه سالمت اجتماعی زنان سرپرست
خانوار به آن پرداخته اند ،حمایت اجتماعی می باشد و بقیه موارد به یک اندازه مورد بررسی
قرار گرفته اند .از لحاظ روش شناسی ،بیشترین روش بکار رفته پیمایش بوده است.بیشترین
نظریه استفاده شده مربوط به سالمت اجتماعی کییز مذی باشذد .نتذایج پذروهش نشذان داد
میزان سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در حد متوس و پایین می باشد.
نتیجهگیری 


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
مختلف این گروه به ویره سالمت اجتماعی توجه بیشتری گردد.به طوری که سطح سالمت
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.

 . 1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی seyyedmajidhosseini1@gmail.com
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آسیب


کلید واژگان :سالمت اجتماعی ،زنان سرپرست خانوار  ،مذددکاری اجتمذاعی ،فراتحلیذل
کیفی،گروه آسیبپییر ،آسیب های اجتماعی

بررسیرابطهبینسازگاریاجتماعیباترساجتماعیدربیمارانمرد
اسکیزوفرنیبستریدربیمارستانروانپزشکیرازیتهران 
زهراویسانیان،7زهراحیدریرامشه،2بهزادریگیکوته،9مریمنخکوب

4


مقدمه 

سازگاری جریانی پیشرونده و همیشگی است که در طول زمان اتفاق می افتذد وسذبب
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 

جامعه آماری پروهش شامل کلیه بیماران مرد مبتال بذه اسذکیزوفرنی بسذتری در بیمارسذتان
روانفزشکی رازی تهران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیذری هدفمنذد تعذداد  37بیمذار
اسکیزوفرن ،به عنذوان نمونذه انتخذاب شذدند.جهت گذردآوری اطالعذات از پرسشذنامه تذرس
اجتماعی راولین ووی ( )1314و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ( )1361استفاده گردید.
یافتهها 


میانگین سنی نمونه پروهش  31046±3012می باشد کذه طیذف سذنی  22تذا  64را
دربر می گیرد.تعداد  6بیمار( )%27مدرک ابتذدایی 3،بیمذار ( )%37مذدرک سذیکل11 ،
بیمار ( )%3601مدرک دیفلم و  4بیمار ( )%1303مدرک باالی دیفلم دارند.
میانگین کلی سذازگاری اجتمذاعی  15033±5036و میذانگین کلذی تذرس اجتمذاعی
 14047±1011می باشد .پایین ترین نمره سازگاری اجتماعی بیمذاران  2و بذاالترین نمذره
 . 1کارشناس ارشد روانشناسی ،بیمارستان روانفزشکی رازی تهران
 .2کارشناس ارشد روانشناسی ،بیمارستان روانفزشکی رازی تهران
 . 3دانشجوی دکتری ،مربی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان behzadrigi1367@gmail.com
 .4کارشناس ارشد روانشناسی ،بیمارستان روانفزشکی رازی تهران
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 32است و پایین ترین نمره ترس اجتمذاعی بیمذاران  7و بذاالترین نمذره  37اسذت .نتذایج
یافتهها نیز نشان می دهد که بین سازگاری اجتماعی و ترس اجتماعی رابطه معناداری وجود
ندارد ( ،)R= 0.25 , sig= 0.17اگرچه معناداری مشاهده نشد ،اما همبستگی پایینی بین
این دو متغیر برقرار است.
نتیجهگیری 


سازگاری فرایندی است که طی آن فرد تمام مکانیزمهای انطباقی خود را بکار مذیگیذرد
تا به محرک هایی که ممکن است تازه یا تهدیدکننده باشند فائق آید.یکی از عالئذم بیمذاران
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
که آنان را از اجتماع دور می کند .لیا آموزش مهارت های بین فردی میتواند بذه سذازگاری
بیشتر بیماران کمک کند.
کلید واژگان :سازگاری اجتماعی ،ترس اجتماعی ،اسکیزوفرنی.

برساختهویتایرانیانزیرسایهسنگینساختارهایناکارآمد 
مهدیاصلزعیم 7


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
دارد لیکن در تعامالت «حال» سر برمذی آورد .تعذامالت اجتمذاعی ای در «اکنذون» ،کذه
انسان امروزین در ساحت های زیست خود ،آن را سامان می دهد.
«خود » حاصل دیالکتیذک مسذتمر « مذن» هذای متکثذر فذاعلی و اجتمذاعی اسذت و
ساختارهای ناکارآمد که نمی توانند حداقل نیازهای زیسذت انسذان را تذامین و آزادی هذای
مشروع او را درمقام فاعل شناسا به همراه داشته باشند قادر به ایجاد تعامل سازنده ی «مذن
فاعلی» با «من اجتماعی» نخواهند بود.
 .1دکتر جامعهشناسی ،دانشگاه عثمانیای هند

Mahdizaeem@yahoo.com
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روش 

روش این تحقیق از نوع اسنادی و بر پایه تحلیل ثانوی تحقیقات گیشته است.

یافتهها 


یافته ها حاکی از همبستگی فرآیند برساخت هویذت بذا منظرهذای شذهری  ،مشذارکت
اجتماعی و سرزندگی  ،مدیریت بدن  ،سبک زندگی  ،الگوهای خرید  ،آزادی های فردی و
جمعی  ،احساس محرومیت نسبی  ،احساس بیقدرتی  ،عوامل اقتصادی و  ...است.

نتیجهگیری 


آشفتگی در فضاهای معماری که نتوانسذته اسذت تعذامالت اجتمذاعی و خذاطرات جمعذی را
تقویت کنند  ،کاهش سرمایه اجتماعی  ،وضعیت شذادی و نشذاط جمعذی  ،وجذود رو یکردهذای
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 ...
موجب گردیده تا دیالکتیک «من فاعلی» به مثابه اراده آزاد با «من اجتماعی» بذه مثابذه «مذن» القذا
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
فرآیند با بروز سایر آسیبهای اجتماعی همبسته می باشد.
کلید واژگان :هویت ،من فاعلی ،من اجتماعی ،ساختار ،ناکارآمدی

شناساییواولویتبندیعواملموثربرافولاحساساخالقیبودن
شهروندانشهرستانبهشهر 
رحمتالهامیراحمدی،7محمدحسنرضایی،2نادرگنجی

9

مقدمه 

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر افول احساس اخالقذی
بودن شهروندان شهرستان بهشهر بوده است.
 .1دکترجامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر amirahmadi569@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
 .3دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
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روش 

در این راستا 381 ،نفذر از شذهروندا نشهرسذتان بهشذهر بذه روش نمونذه گیذری
تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتنذد .تحقیذق حاضذر از حیذث
هدف آن یک تحقیق کاربرد ي و از حیث نحوه گذردآوري داده هذا از نذوع تحقیقذات
توصیفي(غیرآزمایشي) و از شاخه مطالعات میداني به شمار مي آید و از آنجایی کذه
در این تحقیق محقذق بذه دنبذال شناسذایی و اولو یذت بنذدی عوامذل مذوثر بذر افذول
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
پروهش استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  30سؤال پنج گزینذه ای در طیذف
لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) بوده است .روایی محتوایی این پرسشنامه به تأییذد
خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفذای کرونبذاخ81 ،
صذذدم بذذه دسذذت آمذذده کذذه ایذذن آمذذاره نشذذان از پایذذایی مناسذذب پرسشذذنامه تحقیذذق
دارد.

هاونتیجهگیری 


یافته

در پایان داده های به دست آمده از تحقیق به کمک آزمون تذی تذک نمونذه و نذرم افذزار
لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان دادکه ازنظرشهروندان شهرستان بهشهر ،عوامذل
8گانه (عوامل فرهنگی ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،عوامل قانونی ،عوامل سیاسی،
عوامل خانوادگی ،عوامل شخصیتی ،ویرگیهای جمعیت شناختی) بر افول احساس اخالقی
بودن شهروندان شهرستان بهشهر تأثیر معنی داری دارند .همچنذین نتذایج آزمذون فریذدمن
نشان داد که از بین عوامل موثر بر افول احساس اخالقی بودن شهروندان شهرستان بهشذهر
از نظر اهمیت دارای تفاوت معناداری می باشند .عوامل سیاسی دارای بیشترین اهمیت و به
ترتیب اهمیت رتبه های دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم متعلق به عاملهای
عوامل شخصیتی،ویرگیهای جمعیت شذناختی ،عوامذل اجتماعی،عوامذل فرهنگی،عوامذل
قانونی ،عوامل خانوادگی ،عوامل اقتصادی می باشد.
کلیدواژگان :اخالق ،افول اخالقی بودن ،شهروندان شهرستان بهشهر .
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بحراناخالقیوعواملاجتماعیمؤثربرآن 
پژوهشیدربینشهروندانتهرانی
فریبرزبیات،7دکترسیدمحمدصادقمهدوی،2دکترباقرساروخانی 9

مقدمه 

جامعه ایران از نظر اخالقی وضعیت بحرانی را تجربه میکند .طی دهه اخیر از سذویی
شاهد رونق محافذل و مجذالا مذیهبی ،فذوران ادبیذات اخالقذی ،تذراکم قذوانین ،تشذدید
مجازاتها و تعدد نهادهای نظارتی بودهایم .اما در همان حال بذا تشذدید انذواع آسذیبها،
ناهنجاریها و بزهکاریها روبروشدهایم .در ادبیذات علذوم اجتمذاعی از چنذین وضذعیتی
بهعنوان بحران اخالقی یا آشفتگی اجتماعی یاد ميشود .از دیدگاه این پروهش جامعه ایران
در چنین وضعیت بحرانی قرار دارد.

روش

جامعه آماري این پروهش شهروندان تهراني  18سال به باالست ،از این جامعه به روش
نمونهگیری خوشهاي چندمرحلهاي نمونهاي به حجذم  400نفذر از سذه منطقذه  8 ،3و 11
انتخاب شده است .روش این پروهش پیمایش بوده و دادهها با تکنیک پرسشنامه و از طریق
مصاحبه گردآوري شده و در کنار آن از دادههای ثانویذه آمذاری نیذز اسذتفاده بذهعمل آمذده
است .سفا دادهها با بهرهگیری از آزمونهاي آماری ،Tتحلیل واریانا یک راهه ،ضذریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندمتغیری ،تحلیل عذاملی و تحلیذل مسذیر مذورد تجزیذه و
تحلیل قرار گرفته است .این پروهش در سال  16انجام گردیده است.

یافتهها 


یافتهها نشان ميدهد  13/7درصد پاسخگویان احساس میکنند جامعه به میزان زیاد و
خیلی زیاد دارای بحران اخالقی است .آمارهاي رسمي نیز حکایت از نقه مکرر قواعذد و
بحران اخالقی در جامعه دارد.

نتیجهگیری


شواهد عینی و ذهنی نشان ميدهد جامعه ایران دچار بحران اخالقذی اسذت .یافتذههای
تبیینی نشان میدهذد  4متغیذر احسذاس نذابرابری ،احسذاس نارضذایتی ،احسذاس ضذعف
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمیfzbayat@gmail.com.
 .2دکتر جامعهشناس ،واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی.
 .3دکتر جامعهشناس ،واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی.
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ً
کنترلهای اجتماعی و فردگرایي مجموعا  70درصد تغییرات بحران اخالقی در جامعه ایران
را توضیح میدهند و این نتیجه از سوی پروهشهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است.
کلید واژگان :بحران اخالقي ،فردگرایذي ،احسذاس نذابرابری ،احسذاس نارضذایتی ،ضذعف
کنترلهای اجتماعی.

مقایسهسبکهایهویتی،سالمتروانیوتابآوریدرافرادوابستهبهمواد
باافرادعادی
9

شکوفهمتقی،1ساجدهناصری،2زهراعزآبادی

مقدمه

این پروهش با هدف مقایسه سبکهای هویتی ،سالمتروانی و تابآوری افراد وابسذته
به موادمخدر با افراد عادی صورت گرفته است.

روش 

نوع پروهش توصیفی از نوع علی ذذ مقایسهای بود .جامعه آماری کلیۀ مردان وابسته بذه
مواد مخدر و افراد عادی شهر شهرکرد بودند .گروه نمونه شامل  300نفر ( 110نفر افراد معتذاد و
 110نفر افراد عادی) بود که بهصورت در دسترس انتخاب و مذورد بررسذی قذرار گرفتنذد .ابذزار
اندازهگیری اطالعذات شذامل پرسشذنامه سذبکهذای هویذت برزنسذکی ( ،)1181پرسشذنامه
سالمتروان گلدبرگ و هیلر ( )1171و پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون بود.
یافتهها 

دادههای به دست آمده از گذروه نمونذه در دو بخذش توصذیفی و اسذتنباطی و بذا کمذک
نرمافزار آماری  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای بررسی فرضیه اصلی پذروهش
از تجزیه و تحلیل واریانا چند متغیره ( )MANOVAو برای فرضیههای فرعی از آزمون t
مستقل برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده شد.
 .1دکتر روانشناس ،دانشگاه اردکان

mottaghi@ardakan.ac.ir

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه اردکان
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه اردکان
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نتیجهگیری 


نتایج نشان داد که بین تذابآوری ( ،)P<0/01سذبک هویذت اطالعذاتی (،)P<0/01
سذذبک هویذذت سذذردرگم ( ،)P<0/01عالئذذم جسذذمانی ( ،)P<0/01عالئذذم اضذذطرابی و
کذذمخذذوابی ( ،)P< 0/01کذذارکرد اجتمذذاعی ( )P<0/01و بعذذد افسذذردگی سذذالمتروان
( )P<0/01بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت .اما هویت هنجاری در بین دو گذروه
متفاوت نبود .طبق یافتههای بهدست آمده میتوان گفت که سبکهای هویتی ،سالمتروان
و تابآوری متغیرهای مهمی در اعتیاد افراد به مواد مخدر میباشد لیا افزایش مصرف مواد
مخدر نگرانی روزافزونی را برای تمام جوامع به دنبال دارد ،بنابراین در برنامه پیشبرد اهداف
آتی جامعه باید به این مؤلفهها توجه ویره داشت.
کلید واژگان :سبکهای هویتی ،سالمتروان ،تابآوری ،اعتیاد ،مواد مخدر

بررسیخودکشیوارائهراهکارهاییبرایجلوگیریازآن
زهرهسالمی

1


مقدمه 

در گیشته عوامل طبیعی و بیماری ها علت اصلی مرگ و میر بوده اسذت در حذالی کذه
امروزه عوامل قابل پیشگیری جایگزین آن ها شده است .در دهه های اخیذر علذل مذرگ و
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
عوامل مختلفی چون سن ،بیکاری ،عوامل محیطی ،ابتال به بیماری های صعب العالج و
 ...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
میکند.
 .1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه پردیا فاطمه الزهرا آذربایجان شرقیzohi683@gmail.com ،
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روش 

در این مقاله سعی شده با بهره گیری از شیوه مروری و کتابخانهای به ارائه راهکارهذایی
جهت پیشگیری از خودکشی و مبارزه با آن در جامعه بفردازد.

یافتههاونتیجهگیری 


در پایان برپایه یافته های این پروهش می توان گفت افرادی که به احکام دینذی پایبنذدی
بیشتری دارند کمتر دچار افکار خودکشی می شوند .آن دسته از مردم که خداوند را مهربذان
می دانند ،معتقدند که خداوند در حل مشکالت به آنها کمک کرده و حمایت هذاي مذورد
نیاز را در اختیارشان میگیارد ،به نظر میرسد از بهداشذت روانذی مثبذتتذري برخوردارنذد.
نگرش میهبی مبتنی بر فهم مسائل میهبی و عالقۀ قلبذی بذه ایذن مسذائل(ایمان بذاطنی)،
باعث کاهش ناراحتی هاي روانی می شود و فعال سازي نگرش مذیهبی مذی توانذد باعذث
کاهش اختالالت روانی افراد شود.
کلیدواژگان :خودکشی ،عوامل ،پیشگیری ،راهکار ،نگرش میهبی

عللوزمینههایگرایشبهجادودرزندگیزنان 

سوسنباستان،7مرواریدباقری

2

مقدمه 

گرایش به جادو در میان زنان از دیرباز در جامعه ایران وجذود داشذته اسذت .بذا افذزایش
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
فالگیری ،دعانویسی ،رمالی و کفبینی بین زنان بیستوپنج تا سذی سذاله شذهر تهذران بذا
تحصیالت دانشگاهی میپردازد.
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه الزهراء
 .1کارشناس ارشد پروهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء
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روش 

روشی که در این مطالعه به کار گرفته شده است ،روش نظریه زمینهای(گراندد تئذوری)
بر پایه مصاحبه عمیق بوده است .نمونهگیری در این مطالعه با نمونهگیری هدفمند آغاز شده
است و سفا با نمونهگیری نظری تا مرحله رسذیدن بذه اشذباع نظذری ادامذه داشذته اسذت.
بنابراین با توجه به یافتههای حاصل از مصاحبهها از راه کدگیاری باز ،محذوری و گزینشذی
مقوالت استخراج شده است.

هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج پروهش حاکی از آن است که گرههای زندگی خانوادگی اگر همراه روابطذی شذود
که در آن افراد به جادو توصیه و آشنا گردند ،به جادو گرایش پیدا میکنند.
شرای روحی فرد (احساس ناامنی و بیپناهی) به همراه کنجکاوی در صورت عدم تنذاقه بذا
مبانی اعتقادی فرد او را به امتحان جذادو سذوق میدهذد بنذابراین زنذان در مشذکالت خذانوادگی و
مسائل مربوط به همسر و یا رواب با جنا مخالف میل به حل کردن مسذائل بیذرون از چذارچوب
عقالنی را دارند که از توان شخصی آنان خارج است .زنان به علل متعذدد از جملذه عذدم حمایذت
قانون از آنان به جادو سوق داده میشوند .همچنین پیامدهایی که گرایش جذادو بذرای زنذدگی افذراد
دارد مثبت یا منفی است .فرد احساس سبکی و امیدواری ،حماقذت و از دسذت دادن عقالنیذت در
تصمیمات را در دو سر این طیف تجربه میکند.
کلید واژگان :زنان ،نظریه زمینهای ،احساس امنیت ،جادو

بررسیسالمتروانیدانشآموزانایرانی:سرشماریمنطقهای

دانشآموزاندبیرستانی 

پوریاداودی،7میثماخالقدوست،2آتوساهاشمی

9

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
 .1دانشجوی کارشناسی زیست فناوری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام(ره) تهران نویسنده مسؤلPoorya.davoodi20@gmail.com :

 .2دکترای پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران
 .3دانشجوی کارشناسی زیست فناوری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام(ره) تهران
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مشکالت اقتصادی و مهاجرتی مطرح شود .در سراسر جهان  ٪10-10کودکان و نوجوانان
دچار اختالالت روانی هستند .نیمی از تمام بیماری های روانی از سن  14سالگی و تا سذه
ماهه دوم تا اواس دهه  10شروع می شود .مطالعات متعدد نشان مذی دهذد کذه سذالمت
روان بر وضعیت تحصیلی افراد تاثیر میگیارد .هدف از این مطالعذه تعیذین سذالمت روان
دانش آموزان دبیرستان بود.

روش 

این مطالعه مقطعی در اردیبهشت ماه سال 16دربین تمام دانش آموزان چهار دبیرستان
(دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه) در تهران انجام شذد .روش نمونذه گیذری بذه روش
سرشماری بود .در این مطالعه ،یک نسخه معتبذر فارسذی از پرسشذنامه  GHQ-28مذورد
استفاده قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11مورد تجزیذه و تحلیذل
قرار گرفتند.

یافتهها 


این مطالعه بر روی  1387دانش آموز دبیرستانی انجام شد که  484پسر ( )%3401و
 103دختر ()% 6101ثبت نام کردند .نمره سالمت عمومي در دختران باالتر از پسران بود
( .)p<0.001همبستگی بین سن و نمره سالمت عمومی معنی دار بود
(.) r=0.05، p= 0003در مقایسه مقیاس افسردگی ،باالترین نمره از کالس هشتم بذه
دست آمد ( .)p=0.04با این حال ،نمرات بدست آمده از مقیاسهای اضطراب()p=0.13
و مقیاس عملکرد اجتماعی ( .)p=0.24بذین نمذرات تحصذیلی تفذاوت معنذاداری وجذود
نداشت .همچنین  %104از دانشجویان مشکالت جسذمی دشذوار داشذتند و  133نفذر از
دانش آموزان عالئم افسردگی را نشان دادند.
جهگیری 
نتی 

با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه ،بررسی سذالمت روانذی دانذش امذوزان بذا
برنامهریزی دقیق بسیار هائز اهمیت است و توصیه مذی شذود کذه بابرنامذه ریذزی دقیذق در
سال های پیش رو به سالمت روحی دانش اموزان اهمیت بیشتری داده شود؛چرا کذه دانذش
اموزان امروزجامعه ی اینده را می سازند .
کلیددد واژگددان :سذذالمت عمذذومی ،سذذالمت دانذذش آموزان،موفقیذذت تحصیلی،سذذالمت
روحی،افسردگی و تحصیل
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آسیب


بررسیرابطهبیندینداریبااختالالتروانیدختراندرسنازدواجبیسرپرست 
حسینسراوانی 7


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
این مهم ،در سن ازدواج دختران از اهمیت بیشتری برخوردار است.سن ازدواج برای دختران
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
سر می برددامنه تعارضات جهت گیری دیگری به خود می گیرد .هدف از پروهش بررسذي
رابطه بین دینداري با اختالالت رواني دختران در سن ازدواج بی سرپرست ميباشد.

روش 

نمونه تحقیق  63نفر از دختران در سن ازدواج بی سرپرست مناطق 5و22شهر تهذران
که پرونده اطالعاتی آنها در دفتر مشذاوره کمیتذه امذداد منطقذه(با اطذالع رسذانی و کسذب
رضایت ایشان) ميباشد که بذا روش نمونذهگیري در دسذترس انتخذاب شذدند .ابزارهذاي
تحقیق مورد استفاده در ایذن پذروهش شذامل پرسشذنامههاي سذنجه دینذداري مسذلمانان
وآزمون  SCL90ميباشد .روشهاي آماري همبستگي و رگرسیون چندگانه بذراي بررسذي
ارتباط بین متغیرهاي پیشبیني و مالك مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها 


نتایج نشان دادند که رواب معنيداري بین دینذداري و اخذتالالت روانذي وجذود دارد.
عالوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که بعد اعتقادي و مناسکی دینداري
بیشترین نقش را در تعیین اختالالت رواني برخوردارند.

نتیجهگیری 


اعتقاد به دین ومناسک میهبی،می تواند تکیه گاه مناسبی برای کمک به تصمیم گیذری
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
حرکت ميکند،معیار ایده آل سالمت فکر را دارد.اعمال میهبي موجب ارتباط نزدیك فذرد
 .1کارشناس ارشد روانشناسی،آموزش وپرورش شهر قدس saravani79@gmail.com
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با خداي خود ميشود .این احساس ،سبب رضایت بیشتر از زندگي ميشود و این موضذوع
ميتواند همبستگي بین دینداري و سالمت عمومي را تبیین کند.
کلید واژگان :بیسرپرست ،دینداری ،سن ازدواج

بررسیتحقیقاتسالمتاجتماعیزناند رایران 

(تحلیلثانویهکلیهمقاالتعلمیپژوهشیمنتشرهطیسالهای )1933-21

محمدعلیزکی 7

مقدمه 

ً
«سالمت اجتماعی» مفهومی نسذبتا جدیذد در مباحذث  ،نظذرات ومطالعذات جامعذه
شناسی معاصرایران است.این مفهوم هم بعد نظری وهم کاربردی،تجربی ومیذدانی داردکذه
دردهۀ اخیردرایران موردتوجه قرارگرفته است.سالمت اجتمذاعي اساسذي تذرین جذزء رفذاه
اجتماعي به شمار مي رود.سذالمت اجتمذاعي بذه عنذوان تلقذي افرادازکیفیذت رابطذه شذان
بادیگران،همنوعان و اجتماع اطراف تعریف وازشاخ هاي کیفیت زندگي محسذوب مذي
شود.سالمت اجتماعي،بازتاب شرای جامعه است وازعوامل اجتماعي متعددي ریشه مذي
گیرد.امروزه «سالمت اجتماعي زنان» بذه موضذوعي مهذم وحسذاس تبذدیل شذده ویکذی
ازاولویت های اصلی درتمامی کشورهاسذت.گرچه سذالمت زنذان درابعذاد جسذمي،رواني
واجتماعي مهم ترین بنیان سالمت جامعه قلمداد مي شود ،بااین حال درمقایسه باسایرابعاد
سالمت،سالمت اجتماعي زنان کمترموردتوجه قرار گرفته است.ضرورت توجه به سذالمت
اجتماعي زنان یک امربدیهي وآشکاربوده وبه همان میذزان کذه سالمت خذذانواده،جامعذذه
ومحذﻴ زﻳسذت ضروري است،تامین سذالمت اجتمذاعي زنذان نیزامذري اجتنذاب ناپذییر
است.براین اساس هدف پروهش حاضربررسی تحقیقذات انجذام گرفتذه درحوزه"سذالمت
اجتمذذذذاعی زنذذذذان «طذذذذی سذذذذالهذذذذای1311-31بااسذذذذتفاده ازتحلیذذذذل ثانویذذذذه
خواهدبود.روش:پروهش حاضذربه بررسذی تحقیقذات انجذام شذده» سذالمت اجتمذاعی
زنذذان«بااسذذتفاده ازتحلیددث نانویدده خواهذذدپرداخت.اطالعات تحقیذذق بااسذذتفاده ازپایگذذاه
 .1دکترجامعه شناسی ،دانشگاه امام حسین(ع) Mazaki42@yahoo.com
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آسیب


اطالعات علمی جهاددانشگاهی(،)sid.irب)پایگاه اطالع رسانی نشذریات علمذی ایذران
()magiran .comتاخردادماه سال1331جمع آوری شده است.

یافتهها 


نتایج پروهش نشان ازروندی صعودی وافزایشی درتحقیقات سالمت اجتماعی زنان درایذران
طی سالهای 1311تا(1331طی یک دهذه) داشذته ودر قالذب37مقالذه وحجذم634صذفحه
تولیذذذذددانش وپذذذذروهش انجذذذذام گرفتذذذذه اسذذذذت.تحقیقات درسذذذذه بخذذذذش وضذذذذعیت
( 1مقالذذه)،مرورتحقیقات انجذذام شذذده(1مقاله)وپیشذذایندهای سذذالمت اجتمذذاعی زنذذان(21
مقاله)طبقه بندی شده اند .بیشترین گرایشهای پروهشی حوزه پیشایندهااختصاص به حمایذت
اجتماعی(5مقاله)،اشتغال زنذان (4مقالذه)  ،دینذداری ( 4مقالذه )،مهارتهذای ارتباطی،زنذدگی
واجتماعی(4مقاله )،اثربخشی آموزشی ودرمانی(4مقاله)،سرمایه اجتماعی،امنیذت اجتمذاعی
وطبقه اجتماعی(هرکدام2مقاله)و سذائرعوامل رفتذاری  ،تربیتی،سذازمانی واجتمذاعی مذوثر بذر
سالمت اجتماعی زنان درایران(27متغیر) داشته است.
نتیجهگیری 


«سالمت اجتماعی زنان درایران» بذه مثابذه موضذوعی کذاربردی تلقذی شذده کذه گیشذته از
ً
تحقیقذذذات انجذذذام شذذذده نیازمنذذذد افذذذزایش جهذذذتگیذذذری پروهشی،خصوصذذذا در زمینذذذه
بررسی«کارکردهای» آن درآینده خواهدبود.
کلیدواژه ها :زنان،سالمت اجتماعی،تحلیل ثانویه،مجالت علمی.

نقشمتغیرهایزمینهایدرادراکتبعیضشهرونداناهواز
عادلطیبی 7

مقدمه 

بعیه یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی است که مورد توجه پروهشگران در
رشته های متفاوت علمی بوده تبعیه رفتارهذای ناعادالنذه ،متفذاوت و منفذی ای بذر
اساس خصوصیات فردی یا عضو یت در گروه اجتماعی است کذه بذر یذک گذروه یذا
اعضذذای آن وارد می شذذود و دسترسذذی بذذه منذذابع ی چذذون اشذذتغال ،درآمذذد ،مسذذکن،
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز adel.tayebi@gmail.com
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تحصیالت و مراقبت های پ زشکی را محدود می کنذد .بذه عبذارتی تبعذیه رابطذه ای
دوسو یه با نابرابری ازلحاظ مفهومی دارد :از یک سو تفاوت و نابرابری عامذل ایجذاد
تبعیه و از سوی دیگر تبعیه باعث به وجود آمدن نابرابری هذای جدیذد می شذود.
شذهر اهذواز نیذذز بذدلیل وجذود تنذذوع قذومی ،نابرابری هذای اقتصذذادی و نذرخ بذذاالی
حاشیه نشینی مستعد بسیاری از آسیب ها بخصوص ادراک تبعیه در بین شهروندان
است .لیا در این پروهش به بررسی متغیرهای زمینه ای موثر بر ادراک تبعیه در بین
شهروندان اهوازی پرداخته شده و همچنین با توجذه بذه اهمیذت سذ المت روانذی در
اجتماع تاثیر ادراک تبعیه بر آن مورد بررسی قرار گرفت.

روش 

روش این تحقیق پیمایش از طریذق پرسشذنامه اسذت کذه جامعذه آمذاری ایذن تحقیذق
شهروندان باالی  11سال ساکن اهواز هستند که از شیوه «نمونهگیری طبقهبندی تصذادفی»
جهت نمونهگیری استفاده شد .بدین منظور ابتدا با بهرهگیری از قیمذت منطقهبنذدی از بذین
 26بلوک پیشنهاد شده با توجه به قیمت منطقه به دلیل آنکه بتوان به قیاس بین محلهها نیذز
دست یافت  17محله در  5طبقه به ترتیب قیمت از خیلی پایین تا خیلی باال انتخاب شد و
سفا از  435نفر که براساس فرمول کوکراین نمونه معرفی برای جامعه آمذاری بذود تعذداد
نمونه مساوی به هر طبقه اختصاص داده شد و نمونهگیری در محله بهصذورت تصذادفی بذا
انتخاب  4بلوک از روی نقشه انجامشده و بذرای بذاال بذردن ضذریب اطمینذان نمونذهگیری
انتخاب پالکها هم به با استفاده از شماره پالکها و به روش سیستماتیک با سذری اعذداد
تصادفی با چرخه  6انتخاب و به نمونهگیرها نقشه تعیین داده شد .
هاونتیجهگیری 


یافته

براساس نتایج این تحقیق متغیرهای زمینهای جنسیت ،سن ،قومیت ،وضعیت اشذتغال،
درآمد ،تحصیالت و محل سکونت رابطذه معنذیداری بذا متغیذر ادراک تبعذیه نشذان داد
همچنین ادراک تبعیه تاثیر منفی بر ادراک سالمت روانی نشان داد.
کلید واژگان :ادراک تبعیه ،تبعیه قومی ،تبعیه جنسی ،پایگذاه اجتمذاعی-اقتصذادی،
سالمت روانی
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آسیب


ناسالمتیاجتماعیواثراتآنبرجامعهسالمدرایران 
محمدعلیمحمدی

7

مقدمه 

حدود  70سال از هنگامي که سازمان جهاني بهداشت براي نخستین بار براي سالمت
انسان سه بعد جسمي ،رواني و اجتماعي را برشمرد ،ميگیرد اما هنذوز در مذورد سذالمت
اجتماعی یک تعریف عینی با ابعاد و ویرگیهای دقیق ارائه نشده است .همچنین در تعریف
جامعه سالم هم رویکردهای آرمانی و ذهنی زیذادی مشذاهده مذیشذود.اماادرمجماو ،
مؤلفههاییچونزیارطاففقار،بیکذاري ،تبعذیه جنسذیتی و نبذود خشذونت بذه عنذوان
ویرگیهای کلی و مؤلفههاییچونکنترلرشدجمعیت ،برابری همه در اجذرا و حمایذت
قانون ،رعایت پیمان حقوق بشر و سایر پیمذانهذاي مذرتب بذا حقذوق انسذانهذا ،آمذوزش
اجباري و رایگان تا پایان دورۀ راهنمایي ،دسترسي همگذان بذه خذدمات سذالمت و تحذت
پوشش بیمه بودن همه مردم  ،وجود امنیت ،آزادي عقیده و احساس رضایت از زندگي افراد،
توزیع عادالنه درآمدها ،رفع تبعیه قومي و نرادي و منطقذهاي ،مشذروعیت حکومذت بذا
تقویت شیوههای مردمساالرانه در انتخابات و نظارت مذردم ،در توصذیف جامعذه سذالم و
ً
ایضا سالمت اجتماعی به عنوان ویرگیهای عمومی معرفی شده است.

روش 

روش این مقاله مروری است که به مرور پیشینه موجود در موضوع سالمت اجتماعی و
جامعه سالم پرداخته و نتایج ارائه شده در نوشذتارهای علمذی جمعبنذدی و ارزیذابی شذده
است .در این روش به ندرت یافتهای تجربی و جدید گزارش شده و اما مقاالت علمذی کذه
ً
روایی کامال مشخ داشتهاند را با رویکرد انتقادی و نظری مرور و به جمعبندی و رهیافت
پیشنهادی رسیده است .ساختار اصلی مقالههای مروری به ترتیب شذامل مقدمذه ،ترکیذب
نتایج و نتیجهگیری است که در این چکیده نیز عرضه شده است.

ترکیبنتایج 

علیرغم تالشهای پروهشی(رفیعی ،1388،1380،بهذزاد ،1381،عبداللذهتبذار و همکذاران
 )1386متأسفانه در مورد سذنجش سذالمت اجتمذاعی غیذر از تعذاریف مفهذومی و پذرداختن بذه
تعیینکنندههای آن،اقدام پروهشی قابل مالحظه مبتنذی بذر سذنجش کمذی صذورت نگرفتذه و ایذن
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی Ali_gh75@yahoo.com

 210مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

مفهوم در حد یک سازه باقیمانده است .هرچند غالب مطالعات در ایران با استفاده از مدل پنج عاملي
کییز(  )1004شامل شکوفایي ،همبستگي یذا انسذجام ،انطبذاق اجتمذاعي ،پذییرش و مشذارکت
اجتماعي به پیمایش و سنجش پرداختهاند ،اما در تبیین و بحذث نتذایج پذروهشهذا ،رویکردهذای
مفهومی و انتزاعی غلبه پیدا کرده است .در مطالعه (زمان خذانی و دیگذران ،)1335 ،بذرای جامعذه
سالم شاخ ترکیبی با استفاده از 31شاخ تشکیل شده کذه طبذق آن مهذمتذرین مشخصذات
جامعه سالم را در عدم وجود مصرف مواد ،کار کودکان ،طالق ،بیکاری تحصیلکردگذان ،تنبیذه و
مواظبت ناکافی کودکان و مصرف دخانیات میداند .بذا ایذن شذاخ  ،اسذتان یذزد بذاالترین رتبذه
سالمت اجتماعی و استان سیستان و بلوچستان آخرین رتبه را احراز کرده است.
نتیجهگیری 

ً
ً
سالمت اجتماعي اساسا از نظریههاي جامعهشناسذي کالسذیک و مشخصذا از ادبیذات
دورکیمي در زمینة آنومي 1و ازخودبیگانگي 2نشأت گرفته و بذا نظریذههذای جدیذد سذرمایه
اجتماعی و حکمرانی خوب و ...عجین شده که خود این امر به گستردگی دامنه مفهذومی و
گفتمانی آن افزوده و سنجش آن را دچار مشکل کرده است .شاید مهمترین اقدام پروهشذی
در این عرصه و در این زمانه ،شاخ سازیهای دقیق از سالمت اجتماعی و جامعه سذالم
و فراهم کردن امکان سنجش عینیتر این دو سازه در جامعه ایران است.
کلید واژگان :ناسالمتی اجتماعی ،جامعه سالم ،ایران ،سالمت اجتماعی ،احساس محرومیت ،امنیت

بررسیرابطهبیناحساسمحرومیتاجتماعیبااحساسامنیتاجتماعی
دانشجویانتکمیلیدختردانشگاهآزاداسالمیقوچان 
مهنازامیرپور،9زهرارضایی

4

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
تحقیق به بررسی شناخت رابطه بذین احسذاس محرومیذت اجتمذاعی بذا احسذاس امنیذت
1 . Anomic
2 . Alienation

 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی قوچان  ( dehghan2456@gmail.comنویسنده مسئول)
 . 4دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی قوچان
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اجتماعی دانشجویان دختر دوره تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی قوچذان مذی باشذد .در ایذن
تحقیق،مدل نظریه های ترکیبی نظریه پردازان کالسیک و مدرن بر اساس رویکرد همافزایی
ولکاک و نورایان مورداستفاده قرار گرفته است .

روش 

این تحقیق میدانی که در مورد  257دانشجوی دوره تکمیلی دانشذگاه کذه بذه روش تصذادفی
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
محرومیت اجتماعی ودیگری پرسشنامه امنیت اجتماعی تحقیق دهقان( )1332میباشذد .روایذی
محتوای پرسشنامه ها توس اساتید مجرب دانشگاه و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفذای
کرونباخ تحلیل شد که میزان آلفای کرونباخ باالتر از  15/7به دست آمد.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج نشان داد که اوال احساس محرومیت و ناامنی اجتماعی در بین دانشجویان دختر بذاال
میباشد و دوم بین احساس محرومیت و امنیت اجتماعی یک رابطه منفی معناداری وجود دارد؛
نتایج در مورد آزمون فرضیهها ،ارتباط معناداری بذین نگذرش خذانواده و دوسذتان بذا احسذاس
دانشجویان در مورد امنیت و محرومیت اجتماعی وجود دارد  .همچنذین مولفذههذای احسذاس
محرومیت اجتماعی با مولفههای احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری را نشذان مذیدهذد.
نتایج نشان داد که  23درصد از واریانا متغیر وابسته در این تحقیق تبیین گردیده است.
کلید واژگدان :احسذاس محرومیذت اجتمذاعی ،محرومیذت اجتمذاعی ،احسذاس امنیذت
اجتماعی ،دانشجویان دوره تکمیلی

آسیبشناسیمطالعاتاجتماعی 

(مورد:رابطههویتوسرمایهاجتماعی) 

عمادالدینباقی

1

مقدمه 

آسیبشناسی اجتماعی پیش درآمد ضروری هر نوع اصالح اجتماعی است اما آسذیب
خود «مطالعات آسیب شناختی» و بطور کلی آسیب شناسذی مطالعذات اجتمذاعی
شناسی ِ
ِ
 .1نویسنده و پروهشگر اجتماعی ebaghi@gmail.com
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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
کتابخانهای ذذ اسنادی است و با استفاده از تکنیک فراتحلیل به منظور مطالعه تشخیصی از
وضعیت تولید علمی کتاب ها درباره پیوند هویت ملی با سرمایه اجتماعی ،مطالعه در بازه
زمانی 1355تا 1335انجام شد .منابع اطالعاتی عبارتند از .1 :پرتال جامع علوم انسانی .2
کتابخانه ملی  .3مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران .4 .کتابخانه دایذره المعذارف بذزرگ
اسالمی .5 .کتابخانه شخصی محقق وهمکاران.
در کتابخانه دایره المعارف از جستجو درباره سرمایه اجتماعی و هویت ملذی و ترکیذب آنهذا
 137کتاب یافته شد .و در کتابخانه ملی با جستجوی کلید واژه «هویت ملی»  235رکذورد و بذا
جستجوی «سرمایه اجتماعی»  3416رکورد یافت شد که  432مورد کتاب و بقیه مقاله و پایذان
نامه هستند از این  432کتاب نیز عمدتا درباره مباحث نظری و نظریه های سرمایه اجتماعی کذه
غالبا ترجمه شده هستند و یا درباره رابطه سرمایه اجتماعی با خانواده ،اداره ،کارمندی و رضذایت
شغلی ،ساختمان ،صذنعت ،سذالمت ،توسذعه و اقتصذاد ،کشذاورزی ،سذالمندی ،مذدیریت،
پیشگیری از جرم و غیره هستند و به ندرت به موضوع هویت ملی ارتباط دارند .روش نمونذه
گیری به شیوه تمام شماری نمونه های شناسایی شده است.
پا از بررسی مقدماتی و پاالیش فهرست ،از میان آنها در مجموع 121منبع مرتب بذا
موضوع طرح برگزیده شدکه27مورد از آنهذا پیونذد مسذتقیم تذری بذا ایذن تحقیذق داشذتند.
17مورد درباره هویت1 ،مورد درباره سرمایه اجتماعی و 3مذورد دربذاره هویذت و سذرمایه
اجتماعی ،که یکی از آنها درباره فراتحلیل هویت و سرمایه اجتماعی است.
هاونتیجهگیری 


یافته

اجرای پروهش نشان داد که نگرش غالب در مطالعات اجتماعی ایران ،نگرش جزیرهای
است یعنی نگرش رگرسیونی و هم پیوندی و شبکهای در خصوص علل و عوامل آسذیبهذا
وجود ندارد و دست کم مرور کتابهای منتشذر شذده توسذ همذایش ملذی آسذیب هذای
اجتماعی تاکنون نشان میدهد عمده مطالعات انجام شده با تمرکز بر یذک وگذاه دو عامذل
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
کتابسازی را القا میکند .در میان منابع بررسی شده با وجود اینکه در خصوص یکی از دو
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مولفه این تحقیق بهطور مستقل(یعنی سرمایه اجتماعی یا هویت) کتابهای زیادی وجذود
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.
فقدان توجه به نقش سرمایه اجتماعی خود از عامل های آسیبزا است .به عبارت دیگر
اگر سیاست گیاران توجه داشته باشند که با فرسایش سذرمایه اجتمذاعی ،هویذت ملذی نیذز
دچار فرسایش می شود و افول هویت ملی پیامدهای امنیتی داشذته و کشذور را بذا خطذرات
جدی مواجه می سازد در برنامهریزی و بودجه گذیاری تمرکذز بیشذتری بذر حفذظ سذرمایه
اجتماعی خواهند داشت..
در منابع موجود اصطالح فراتحلیل وجودی و عدمی مشاهده نمذیشذود و بذه اقتضذای
نتایج این پروهش ادبیات فراتحلیل هم توسعه می یابد و اصطالحات فراتحلیذل وجذودی و
عدمی برای توضیح نتایج برساخته میشود .فراتحلیل این است که به تحلیل تحلیل هذا در
منابع مرتب با مسئله بفردازد اما مطالعات انجام شذده نشذان مذی داد کذه در زمینذه هذر دو
موضوع «سرمایه اجتماعی» و ابعاد و زوایای گوناگون آن و نیز «هویت ملی» ،کتاب هذای
زیادی در زبان فارسی وجود دارد اما در زمینه نسبت سرمایه اجتماعی و هویت ملی ،کتابی
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
می شود و نیازمند بررسی است .نخست اینکه مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی تقلید
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
هویت ملی چندان جایگاه بایستهای نداشته و همانطور کذه در سذفهر عمذومی و از طریذق
ساختار قدرت تضعیف میشده این فتور در نهادهای علمی و آ کادمیک و در حوزه پروهش
و نگارش و نشر هم راه یافته است .چهارم اینکه اساسا متوجه رابطه این دو نبودهاند .در واقع
درک رابطه ها میان پدیده ها و متغیرهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خذودش بخشذی از
سرمایه اجتماعی است که وجود نداشته است .پنجم اینکه نشان مذیدهذد هذیچ مکانیسذم
تشویقی در حوزه رسذمی و غیذر رسذمی بذرای پذرداختن بذه ایذن رابطذههذا وجذود نداشذته
است.
کلید واژگان :ایران؛ هویت؛ سرمایه اجتماعی؛ مسئلۀ اجتماعی؛ شهروند؛ جوان؛ فرا تحلیل عدمی
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وقایعمولداسترسروانیـاجتماعی:پیمایش1222تهرانی درسال1921
2
،فردینعلیپور،9غالمرضاقائدامینیهارونی

احمدعلینورباال،7حسنرفیعی

4

مقدمه 

امروزه توجه به سالمت روانی و اجتماعی شهروندان به یکی از مهمترین اولویذتهذای
سیاستگیاران سالمت تبدیل شده است .اسذترس و تذنش از مهذمتذرین عوامذل مذوثر بذر
سالمت روانی و اجتماعی محسوب میشوند .شناسایی عوامل استرسزا و تعیینکنندههای
آن هذذا اطالعذذات مهمذذی را ب ذرای درک و تقویذذت وضذذعیت سذذالمت اف ذراد جامعذذه ارائذذه
میکند.
روش 

مطالعه حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است که در میذان شذهروندان بذاالی  18سذال
ساکن مناطق  11گانه شهر تهران و در سال  1311انجام شده است .نمونهها با اسذتفاده از
روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار پروهش ،چک لیست محقذق سذاختهای
است که بخشهذای مختلذف فذردی ،خذانوادگی ،مذالی و اقتصذادی ،شذغلی ،تحصذیلی،
محله ای ،جامعه و رویدادهای آتی را مورد سنجش قرار داده اسذت .از آزمذونهذای آمذاری
مختلف از جمله آزمونهای توصیفی و آزمون رگرسیون لجسذتیک بذرای تحلیذل یافتذههای
استفاده شده است.
یافتهها 


 8107درصد مشارکت کنندگان ،حداقث یک اسدتر شددید را طذی یذک سذال گیشذته
تجربه کردهاند .دریکسال اخیر  4106درصذد از مشذارکتکنندگان حذداقل یذک اسذترس
شدید اقتصادی 3103 ،درصد حداقل یک استرس شدید مرتب با خانواده 1808 ،درصذد
حداقل یک استرس شدید مرتب سالمت و  1107درصد حداقل یک استرس شدید مرتب
با آینده را تجربه کردهاند .نگرانی از آینده فردی و خذانوادگی ( ،)% 1307نگرانذی از آینذده
مالی و اقتصادی ( )%4701و گرانی مایحتاج زندگی ( )%4107شایعتدرین رویذدادهای
 .1روانپزشک .دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 .1روانپزشک .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 .3دکتری مددکاری اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (نویسنده مسئول).
 .4دکتری سالمت و رفاه اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
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استرس زای روانی و اجتماعی تجربه شده در یکسال اخیر بودند .بذا ایذن حذال ،نگرانذی در
مورد سالمت یکذی از اعضذای خذانواده ( ،)%1404نگرانذی از آینذده فذردی و خذانوادگی
( )%1301و نگرانذذی از آینذذده مذذالی و اقتصذذادی ( )%1107شذذدیدترین اسذذترس را بذذه
مشارکتکنندگان وارد نموده است .وضعیت سالمتی ،پایگاه اقتصادی ذ اجتماعی ذهنی ،و
سن از مهمترین متغیرهای پیشبینیکننده تجربه استرسهای شدید بودند.
نتیجهگیری 


با توجه به درگیربودن بخش عمدهای از جمعیت با استرس و نگرانی ،و آثار سوء شناخته
شده استرس بر سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی ،الزم است اقداماتی در سذطوح کذالن
سیاستگیاری برای کاهش استرسهای شایع و شدید صورت گیرد و عالوه بذر آن ،کذارگزاران
سالمت روانی ذ اجتماعی ،اعم از روانشناس ،روانفزشذک ،مشذاور ،و مذددکار اجتمذاعی،
الزم است مداخالت تدبیر استرس را برای مراجعان خود و سایر افراد به طور جدی به کذار
بندند.
کلیدواژه :استرس ،عوامل استرسزا  ،تهران.

بخشششم 


بزهکاری،جرموجنایت

تحلیلیجامعهشناختیازوضعیتتجاوزبهعنفدراستانقزوین

محمدی،7رضاعبدالرحمانی

2


مقدمه 

جرایم جنسی به ویره تجاوز به عنف در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از بدترین و تأسف
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
اشخاص محسوب می شود .به هر ترتیب در وقوع هر جرم ،عوامل متعددی دخالت دارنذد ،امذا
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 انجام پروهش حاضر کیفی از نوع مورد کاوی است .این روش به ما کمذک کذرد تذا از
طریق مصاحبه هاي عمیق ،ضمن شناسایي پیچیدگي جذرم تجذاوز بذه عنذف ،و کنذار گیاشذتن
موارد تصنعي و غیر واقعي بسیاری از تحقیقات ،چند وجهي و چند بعدي بودن موضوع و همین
ً
طور پویایي آن رابهتر درك نماییم .اگر چه نمونه های مورد مطالعذه کذامال مشذخ و از پذیش
تعیین شده نبود ،با این وصف ما از میان تمامی مجرمان تجاوز به عنف که در زندان های اسذتان
قزوین بودن ،به صورت هدفمند 15 ،نفر را (البته به سبب محدودیت در مصذاحبه و نیذز تکذرای
شدن پاسخ ها) انتخاب کردیم.
یافتههاونتیجهگیری


یافته ها در این خصوص نشان داد که الف) ارزیابي میزان تجاوزهاي جنسي با هر دقتي کذه صذورت

 .1دانشجوی دکتری جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه علوم انتظامی امین
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گیرد ،دشوار است .زیرا اکثر زناني که مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،یا ميخواهند این واقعه را از ذهن خود دور
سازند یا مایل به شرکت در آنچه که ميتواند یك فرایند اهانت آمیذز معاینذه پزشذکي ،بذازجویي پلذیا و
رسیدگي در دادگاه باشند ،نیستند .ب) به خالف برخی برداشت ها که تجاوز به زور توس افراد نزدیذک و
ً
خانواده ها انجام می گیرد ،این تحقیق نشان داد که تجذاوز از سذوی بیگانگذان و معمذوال در خیابانهذای
تاریک و خلوت انجام می گیرد .ج) تجاوز جنسی در مقایسه با سایر جرایم دارای موقعیتی ویره است .در
حالی که اغلب جرایم پا از وقوع پایان مییابد و نتایج جرم در خیلی موارد مشخ و خاتمه یافته است،
تجاوز جنسی دارای فرایندی مداوم است و حتی ممکن است با درگیر ساختن ذهن قربانی تذا ده هذا سذال
(و شاید تا اخر عمر و با دیدن برخی صحنه ها) ادامه یابد .تحقیقات حاکی از آن است که این گونه رخداد
در مواردی مبنای افسردگی و خودکشی در افراد مورد تجاوز شده است .د) عوامل مانند :تحصیالت ،سن،
شغل ،وضعیت تاهل و رواب خانوادگی بزهکار ارتباط معناداری با فعل مجرمانه تجاوزبذه عنذف دارنذد.
متجاوز تنهاعامل به وجودآورنده جرم نیست ،بلکه در برخی پرونده ها ،بزه دیدگان نیز زمینه بذزه دیذدگی را
فراهم آورده اند .برخی یافته های دیگر نشان می دهند که بعضی مورد تجاوز قرار گرفته ها ،بارضایت خود
اقدام به ارتباط با متجاوز نموده اند .اما با عدم رسیدن به اهداف خود ،اقدام به طرح شکایت نموده اند.
کلیدواژگان :تجاوز به عنف ،تحلیل جامعهشناختی ،استان قزوین ،خانواده

بررسیعواملمؤثربرسرقتهایخرددرشهرستانگرگان 
میناکشیر،7سیدرضاجوادیان 2


مقدمه 

عوامل متعدد اقتصادی ،خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعه باعث سذرقت و بذر هذم
خوردن نظم و هنجار اجتماعی میشود .سرقت و چگونگی تحقق و شناخت و بازدارندگی آن از
مقولههای شایان توجه در هر جامعهای است .بر این اساس پروهش حاضر با هذدف شذناخت و
بررسی عوامل موثر بر میزان و نوع سرقتهای خرد در شهرستان گرگان انجام شده است.
روش 

روش پروهش ،اسنادی و پیمایشی بوده و جامعذه آمذاری شذامل تمذامی افذراد محکذوم بذه

 . 1دانشجوی کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی ،دانشگاه یزد m.spandamas@gmail.com
 .2دکتر مددکار اجتماعی ،دانشگاه یزد
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سرقتهای خرد در شهر گرگان بود .حجم نمونه شامل  110نفر از مجرمان محکوم به سذرقت-
های خرد در گروه نوجوانان کانون اصالح و تربیت و زنان و مردان زندانی شهرستان گرگذان بذوده
که با روش نمونهگیری در دسترس ،اقذدام بذه تکمیذل پرسشذنامه کذرده انذد .بذرای جمذع آوری
اطالعات از پرسشنامه  30سوالی محقق ساخته استفاده شذد .سذفا اطالعذات بذا اسذتفاده از
آزمون های ضریب همبستگی اسفیرمن و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها 
 

یافتهها نشان داد که بین متغیرهای مستقل که شامل عوامذل خذانوادگی ،اجتمذاعی و فرهنگذی،
اقتصادی ،فردی و رسانهای میباشد با متغیر وابستهی ارتکاب به سرقتهذای خذرد رابطذه معنذادار
وجود دارد .یعنی هر چه سطح آگاهی و آموزش در زمینه عوامل اجتماعی و فرهنگی پایین تر باشذد
در جرم فرد نقش بیشتری داشته و نیز هرچه رابطه میان اعضای خانواده مثبت تر باشد فرد کمتذر بذه
سمت سرقت گرایش پیدا می کنند .همچنین هرچه رسانهها در آمذوزش و آگذاهی افذراد در زمینذه
ارتکاب جرایم و مجازات آن ،مدون تر کار کنند در کاهش ارتکاب جذرم نقذش مذؤثرتری خواهنذد
داشت.
نتیجهگیری 


سرقت های خرد به عنوان یکی از مؤلفه های آسیب اجتماعی ،به شدت تحذت تذأثیر
مشخصه های مکانی ،زمانی ،خانوادگی ،زمینه های فرهنگی و مناسذبات اجتمذاعی قذرار
دارد.
کلید واژگان :سرقت ،خانواده ،عوامل فردی ،اعتیاد ،زندان.

تحلیلرابطهبینتعهداجتماعیوبزهکاری 

(مقایسهدانشآموزانمقطعمتوسطهشهرهایخرمآبادویزد)

مقدمه 

سهیالکردعلیوند،7محمدمبارکی،2سیدعلیرضاافشانی 9

امروزه یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننذدهای کذه توجذه جامعذه شناسذان و جذرم

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه یزد soheilaalivand94@yahoo.com
 . 2دکتر جامعهشناس ،دانشگاه یزد
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه یزد
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شناسان را به خود معطوف داشته ،موضوع بزهکاری نوجوانان است.از جمله عواملی کذه
رابطه تنگاتنگی با موضوع ب زهکاری نوجوانان دارد تعهد اجتماعی است .تعهد اجتمذاعی
یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد نظم و ثبات اجتمذاعی در جوامذع مذیباشذد و شذامل
وضعیتی احساسی ،شناختی و رفتاری است که در فرد وفاداری و التزامی نسبت به جمع،
قواعد ،نقش ها ،هنجارها و ارزش ها ایجاد میکند و باعذث مذی شذود فذرد بذا انتظذارات
دیگران سازگاری و تطابق یابد ،اگر چه در این راه محتمل هزینه ها نیز میشود .این مقاله
به بررسی تحلیل رابطه بین تعهد اجتمذاعی و بزهکذاری (مقایسذه دانذشآمذوزان مقطذع
متوسطه شهرهای خرمآباد و یزد) میپردازد و درصدد بررسی مکانیسمهای تأثیرگیار تعهد
اجتماعی بر بزهکاری نوجوانان میباشد.

روش 

با استفاده از روش پیمایش  472نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم شذهرهای
خرم آباد و یزد در سال تحصیلی  1335- 36با روش خوشه ای چنذد مرحلذهای مذورد
ارزیابی قرار گرفته اند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آ مده و ابذزار
جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است .میزان پایایی پرسذش هذا بذا
ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده است و اعتبار تحقیق از نوع اعتبار محتوایی است.
داده های به دست آمده با اسذتفاده از نذرم افزارهذای  Spssو  Amosمذورد تجزیذه و
تحلیل قرار گرفتهاند.

هاونتیجهگیری 

یا 
فته

نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که بین متغیرهای تعهذد اجتمذاعی و بزهکذاری
رابطه منفی و معنی داری وجود داشته است .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داده
است که متغیرهای تعهد اجتماعی ،غضب اخالقی و آنذومی بیشذترین تذأثیر را در تبیذین
متغیر بزهکاری داشته اند به طوری که ،متغیرهای غضب اخالقی و آنومی رابطه مثبذت و
معنی داری با بزهکاری داشتهاند.
کلید واژگان :بزهکای ،تعهد هنجاری ،غضب اخالقی ،احساس آنومی ،اختالل.
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ررسیعواملموثربرانگیزهیسرقتجوانان (مطالعهموردی:شهرخرمآباد) 

ب
سمانهپورعالی،7صابرقلینسب 2

مقدمه 

بررسی مسائل جوانان به دلیل نقش بسزاي آنها در پیشرفت جامعه ضرورت دارد .جوانان
از نظر نیروي فعال که گرداننده چرخهاي اقتصادي هر کشور هستند داراي اهمیت و ارج و
ارزش بسیار زیادي میباشد .همچنین جوانان ارزشهذذذذا ومیراث فرهنگی را به نسل بعد منتقل
میکنند.مقاله مطالعه شده با هدف بررسی عوامل موثر برانگیزهی سرقت جوانان شهر خذرم آبذاد
صورت گرفته است.
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
انگیزهی سرقت می باشند را مورد ارزیابی قرار دادیم.جامعه آماری ما کل جوانان شهر خذرم آبذاد
می باشد که نمونه آماری به روش نمونه گیری کوکران شامل  313نفر می باشذد ونیزپرسشذنامه
پخش شده بین این افراد به صورت تصادفی در نقاط مختلف شهر خذرم آبذاد پخذش و داده هذا
جمع آوری شد.
یافتههاونتیجهگیری 


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
گیارترین عوامل موثر بر انگیزه ی سرقت جوانان می باشند لیا بین متغیرهای مسذتقل تحقیذق از
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.
کلید واژگان:جوانان،انگیزه ی سرقت ،رواب خانوادگی،عدم اشتغال  ،وضعیت اقتصادی

 . 1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه گیالن samanehporali@gmail.com
 .2کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی ،دانشگاه رازی
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شناساییعناصروم ؤلفههایخردهفرهنگالتولوت 

(نمونهکیفی:تحلیلمحتوایمصاحبهباالتولوتهایمعروفمازندران)
سعیدحیدری،7علیرحمانیفیروزجایی،2علیاصغرعباسیاسفجیر 9

مقدمه 

چرایی ظهور و بروز خرده فرهنگ الت و لوت همواره یک از مسایل و دغدغه هذای فکذری
صاحب نظران و اندیشمندان کشور محسوب می گردد افزون بر این طی سالهای اخیذر  ،رواج و
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
در حال حاضر دارای چه ابعاد و مشخصاتی هستند .
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
ّ
عالوه برداشتن سوابق کیفری متعدد  ،در فضای مجازی نیز حضور فعال داشته اند به دنبال کشق
ابعاد مختلف عناصر خرده فرهنگ الت و لوت برآمده است .روش نمونه گیریکیفذی – هدفمنذد
(نمونه گیری نظری) و معیار اشباع نظری و انجام مصاحبه با  30نفر از مجرمان خشن شذهرهای
مازندران میباشد.
یافتهها 


اگرچه مفهوم الت و لوت که در واقع با توجه به بذر چسذبی کذه از سذوی نهادهذای رسذمی
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 ّاما آنچذه کذه
موجب گشته به طور مستمر به رشد و بازتولید این نوع خرده فرهنگ در میان جوانذان گذردد بهذره
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل heidari_noori@yahoo.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
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گیری و رواج عناصری مشترک دارای بار ارزشذی مثبذت ،از جملذه پهلذوونهذا  ،صذحراییهذا ،
خوبان می باشد.
نتیجهگیری 


عناصر و مولفه های مادی و ظاهری در غالب سبک زندگی عذالوه بذر توجذه بذه بذدن و
متظاهر نمودن اندام های عضالنی ،نوع آرایش سرو صورت ریش هذای بلنذد و اسذتفاده از
انواع پوشش های بدن نما  ،تولید آهنگ ها و ق های ویره ی مجرمان در غالذب آزادی از
زندان و انتشار سریع تصاویر و کلی های سفره آرایی دورهمی دوستانه ،مشخصات سبک
مملو از پارادوکا و تناقه را جلوه می نماید که همگی به معنذای تاکیذد بذر جداسذازی و
تفکیک از فرهنگ عمومی است که این موضوع در جیب و گرایش نوجوانذان و جوانذان در
ً
فضای مجازی مؤثر بوده و متعاقبا ،موجب نو آوری در تولید عناصر معنذادار فرهنگذی ایذن
گروه خرده فرهنگ گردیده است.
کلید واژگان :گراندد تئوری  ،خرده فرهنگ  ،الت و لوت  ،برچسب زنی  ،مازندارن

بررسیپیامدهاینزاعهایدستهجمعیوتبیینجامعهشناختیآندر
شهرستانکهگیلویه
سیروسبرزگر 7

مقدمه 

مسئله نزاع درگیشته و امروز منشأ خسارات مالی و جانی فراوان شذده،ودرهر جامعذه همیشذه
ً
بهعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بذوده اسذت .نزاعهذای دسذتهجمعی معمذوال بدینصذورت
اتفاق میافتد که ابتدا بین دو یا چند نفر بنا به دالیل مختلذف مشذاجره و برخذورد لفظذي بذه وجذود
میآیذد و بذذه دنبذذال آن درگیذذري و نذزاع فیزیکذذي فذذردی آشذذکارمی گذردد و سذذفا دامنذذهی مناقشذذه
گسترشیافته و پاي تعدادي از اطرافیان ،نزدیکان و قوموخویشها و فامیل و افراد ایل و طایفه نیذز بذه
 . 1کارشناس ارشد جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر siros.barzgar@gmail.com
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آن کشیده میشودوتبدیل به نزاع دسته جمعی میشود .برهمین اساس هدف مقالذه حاضذر بررسذی
پیامدهای نزاعهای دستهجمعی و تبیین جامعهشناختی آن در شهرستان کهگیلویه میباشد.
روش 

این پروهش به روش پیمایشی و بهصورت توصیفی و همبستگي انجامگرفتذه اسذت .جهذت
تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری غیراحتمالی  400نمونه از نمونه های در دسترس محقق
از جامعه آماری انتخابشده است.جهت شناسایی نمونه هذاازطریق اطالعذاتی کذه پروهشذگر
داشته اند نمونهها شناسایی وسفا باانتخاب وی امرپرسشگری ازآنان به عمل آمد.
یافتهها 


پا ازجمع اوری اطالعات در قالب پرسشنامه نزاع دستهجمعی به کمک نرمافزار  SPSSو
آزمونهای آماري ضریب همبستگي ،رگرسیون خطي مذورد تجزیذهوتحلیل قرارگرفتهانذد.محقق
برای رسیدن به هدف تحقیق داده های جمذع آوری شذده رادردوبخذش تجزیذه وتحلیذل نمذوده
است .ابتدامشخصات دموگرافیک نمونه شامل سن ،سطح تحصیالت ،شذغل ،وضذعیت تاهذل
وجنا درقالب جدول یک بعدی به صورت تعدادودرصذدفراوانی اسذتخراج گردیدودرتذداوم ان
اطالعذذات توصذذیفی ازجملذذه میذذانگین وانحذراف معیذذارنمره آزمذذودنی هادرمتغیرهذذای تحقیذذق
استخراج گردیده است. .یافتهها نشان میدهد بین گرایش به نزاع دستهجمعی و پیامدهاي آن کذه
مهذذاجرت ،قانونشذذکنی ،سذذبک زنذذدگي ،روابذ اجتمذذاعي و تخریذذب منذذابع سذذرمایهای مذذی
باشدرابطه معناداري وجود دارد)P </01( .
نتیجهگیری 


نزاعهای دسته جمعی ازجمله رفتارهای مخاطره امیزی است که درمناطق ایلذی وعشذیره ای
پیامدهای ناگواری درپی خواهدداشت کذه درزمذان نذزاع حذا انتقذام باعذث پیامذدهای مثذل
مهاجرت ازمحل سکونت ومجبوربه حاشیه نشینی شدن کذه خذود ریشذه اسذیبهذای دیگذری
خواهد بود.قانون گریزی وساختارشکنی به هم خوردن شیوه معمول زندگی ازهم پاشیدن روابذ
وانسجام اجتماعی ودرنهایت منجربه تخریب منابع مذالی وسذرمایه ای طذرفین متخاصذم مثذل
غارت اموال خواهدشد.
کلید واژگان :دهدشت  ،مهاجرت  ،قانون شکنی  ،سبک زندگی  ،رواب اجتماعی  ،تخریذب
منابع سرمایه ای
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بررسيمیزانگرایشبهوندالیسموعواملموثربرآندربیندانشآموزان
شهردهدشت 
مجیدکرمیتراب،7حمیدبیرانوند 2

مقدمه 

یکی از مسائل اجتمذاعی کذه امذروزه هذر جامعذه ای را تهدیذد مذیکنذد ،پدیذده وندالیسذم
(خرابکاری) نوجوانان و جوانان مذی باشذد ،ایذن پدیذده امذروزه تذا حذدودی مشذکل و معضذل
اجتماعی بیشتر جوامذع بذوده اسذت .اگذر ایذن مسذئله اجتمذاعی در سذال هذای اخیذره ویذرهی
کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است ،هم اکنون با توسعه صنعت در بیشتر کشورهای جهان و با
انتقال عوارض آن و گسترش شهرنشینی در دنیا این پدیده جهانی شده اسذت .از دیذدگاه جامعذه
شناختی و آسیب شناختی این پدیده یک بیماری اجتماعی تلقی می شود و بذهطذور مسذلم ،بذه
منظور مبارزه با هر بیماری و مسئله ای باید زمینه ها و ریشه های پیدایش و وقوع آن را شناخت و
تدبیرهای برای حل ریشهای این معضل در میان افراد جامعه ،به ویذره آسذیب پذییرترین قشذر آن
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
چند مرحله ای 400 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه محقذق سذاخته
بذذوده کذذه جهذذت تعیذذین پایذذایی ،از همذذاهنگی درونذذی بذذه روش آلفذذای کرونبذذاخ اسذذتفاده
گردید.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج تحقیق نشان داد ارتباط معناداری بین تاثیرپییری دوستان ،مسئولیت پییری و دینذداری
با وندالیسم وجود دارد .همچنین یافته های تحقیق نشان میدهد که از بذین متغیرهذای جمعیتذی
سن ،جنا ،درآمد خانوار ,فق بین جنا با وندالیسم ارتباط معناداری وجود دارد.
کلید واژگان :وندالیسم ،تاثیر پییری دوستان ،مسئولیتپییری ،دینداری ،دهدشت
 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی(نویسنده مسئول)majidkarami87@gmail.com
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی
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ابعادبزهکا ری،سرمایهاجتماعی،جنسیت
مهدیورمزیار،7امیدمحمدي 2

مقدمه 

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعي اساس تشکیل جامعه و حفظ رواب انسذاني را
برعهده دارد .پیوندهاي درون خانوادهها مکانهایي براي شکل گیري الگوهاي رفتذاري نوجوانذان
است که آنان را در بسیاري ازتصمیمات رفتاری و رواب اجتماعی راهنمایي ميکنذد .الگوهذاي
رفتاري نهادها دربرگیرنده راههایی برای مدیریت رفتار و حل تعارضات رفتاری اسذت( .رایذت و
فیتزپاتریذک )1435: 2006،بررسذی نظریذه هذای مختلذف جذرم شناسذی همچذون ،نظریذذه
بیسازمانی اجتماعی( 3سامفسون ،شاو ،مک کی) ،نظریه کنترل اجتمذاعی(4هیرشذی) ،نظریذه
خرده فرهنگی( 5میلر) ،دیذدگاه دوره زنذدگی( 6سامفسذون،الب و تذورنبری) نشذان داده انذد کذه
خانواده عامل مهمی در پیش بینی رفتار هاي ناهنجار به شذمار مذی آیذد .از آنجذایی کذه بیشذتر
مسایل اجتماعی برآمده از رواب اجتماعی هستند ،تحقیق حاضر با بهرهگیري از نظریذة سذرمایه
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 

براي بررسي رابطه میکور از یك نمونة 417نفري از دانشآموزان سذال سذوم دبیرسذتان شذهر
سنندج استفاده شده است،که در سال تحصیلی94-95مشغول به تحصیل بودهاند .این تحقیذق
به صورت پیمایشی انجام گرفته و دانشآموزان به طور خود اجرا به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
یافتههاونتیجهگیری 

یافتذذههذذای تحقیذذق حذذاکی از آن اسذذت کذذه بزهکذذاری در بذذین پاسذذخگویان پسذذر بیشذذتر از
پاسخگویان دختر به چشم میخورد .همچنین با توجه به ابعاد بزهکاری تقلب در بین پاسذخگویان
دختر بیشتر از پاسخگویان پسر انجام گرفته است  ،در بعد وندالیسم میزان آسیبرساندن به وسذایل
مدرسه در بین پاسخگویان دختر بیشتر از پاسخگویان پسر مشاهده شده ،در حالی که میزان آسیب
 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی -مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج
 .1کارشناس ارشد علوم اجتماعی ( برنامه ربزی رفاه اجتماعی ) نویسنده مسئول mhmd_omid@yahoo.com
3. Social Disorganization Theory
4 . Social Control Theory
5. Sub Cultural Theory
6 . Life-Course Perspective
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رساندن به وسایل منزل در بین پاسخگویان پسر بیشتر بوده اسذت و همچنذین در ابعذاد کجذروی و
خشونت نیز میزان بزهکاری در بین پاسخگویان پسذر بیشذتر از پاسذخگویان دختذر ارزیذابی شذده
است.
کلیدواژه :سرقت و تقلب  ،خشونت ،وندالیسم ،،سرمایه اجتماعی  ،جنسیت

تاثیرجرایمبراخالقاجتماعیبادرنظرگرفتنمحیطوفضابهعنوان
متغیرزمینهای
داودمهدویکنده،7شجاعبهرامی

2


مقدمه 

با پیشرفتهاي اخیر و تغییر الگوهاي زندگی و روابذ انسذانی ،بذه ویذره ورود بذه مدرنیتذه،
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
زندگی زناشویی ،رفتارهاي غیراخالقی تماشاگران و ورزشذکاران در امذاکن ورزشذی ،خشذونت
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
حوزه اخالق اجتماعی را طلب می کند .هدف از تحقیق حاضذر ،فراتحلیذل و فراترکیذب نتذایج
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
تحقیق ،تلفیقی از نظریات گافمن و کوهن(در حیطه فضا و مکان)؛ کوهن و فلسذون ،کذالرک و
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
خارجی در رابطه با جرایم و اخالق اجتماعی و مؤلفه های اساسی آن ترکیب گشته و سفا مورد
تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.
. 1نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی تهرانmahdavi_davood1@yahoo.com
 . 2دانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی ،مربی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
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هانتیجهگیری 


یافته

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
باشد .در تحقیق حاضر جرایم به عنوان متغیر مستقل و مکان و فضا به عنوان بافت و زمینذه ،و اخذالق
اجتماعی نیز به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل واقع شده است .نتایج بصورت ارزیابی و بحث حذول
مفاهیم محی و واکاوی تأثیرات ناشی از آن بر اخالق اجتماعی و مؤلفههایش ارائه می گردد.
کلید واژه ها :فراتحلیل ،اخالق اجتماعی ،فضا ،مکان ،جرایم

بررسیرابطهبینسالمتاجتماعیوگرایشبهبزهکاریدرنوجوانانشهر
تهران(محلهفرحزاد) 
زهرااحمدی،7میرطاهرموسوی،2حسنرفیعی،9غالمرضاقائدامینیهارونی 4


مقدمه 

امروزه رفتارهای بزهکارانه به مسالهای بغرنج تبدیل شده که روز به روز آثذار نذامطلوبی را در
حیات فردی و خانوادگی افراد برجای گیاشته اسذت .جذوانی سذاخت جمعیذت و تذاخر فرآینذد
جامعه پییری در جامعه در حال گذیار ایذران سذرعت رشذد آسذیبهذای اجتمذاعی را سذرعت
بخشیده است .آمارهای رو به افزایش بزهکاری نوجوانان و جوانان از سذویی و گسذترش ابعذاد و
کیفیت بزهکاری و آسیبهای مرتب و چندالیه شدن آن از سوی دیگر موجب شذده تذا مطالعذه
بزهکاری نوجوانان در جامعه ایران اهمیت مضاعفی پیدا کند .سالمت اجتمذاعی بذه چگذونگی
ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پییری اشاره دارد ،بنابراین نقش مهمی در پذییرش
هنجارهای پییرفته شده جامعه دارد .در این مقاله با استفاده از نظریه دورکیم به بررسی رابطه بین
سالمت اجتماعی و گرایش به بزهکاری در میان نوجوانان پرداخته میشود.
 .1کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران .ایران zahmadi.1990@yahoo.com
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 .3روانفزشک ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .4دکتر سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهز یستی و توانبخشی تهران ،ایران
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روش

پروهش حاضر در سال  35انجام گردید که مطالعه توصیفی-تحلیلی میباشد و دادههذا بذه
صورت پیمایش در بین  257نفر از نوجوانان ساکن محله فرحزاد شهر تهران که بذا روش نمونذه
گیری دردسترس انتخاب شدند ،گردآوری شده است و یافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSSمذورد
تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها 

برطبق یافتههای توصیفی  18/8درصد از شرکت کنندگان پسر و  41/1درصد از آنذان را
دختران تشکیل می دهند .میانگین نمره سالمت اجتماعی هردو گذروه در سذطح میانذه قذرار
دارد .نتایج مدل رگرسیونی خطی گام به گام نشان داد که سالمت اجتماعی رابطه معکوس و
معنی داری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارد .به طوری که با افزایش سالمت اجتمذاعی،
گرایش به رفتارهای بزهکارانه کاهش پیدا میکند و بذالعکا .براسذاس معادلذه رگرسذیونی
سالمت اجتماعی  31درصد از تغییرات گرایش به بزهکاری را تبیین نمود .اثر همزمان ابعاد
سالمت اجتماعی (همدلی ،تعامل اجتماعی ،وظیفه شناسی ،نگرش به جامعذه ،مشذارکت
اجتماعی ،مسئولیتپییری اجتماعی و رواب خانوادگی) بر گرایش به بزهکذاری نوجوانذان
محله فرحزاد در مدل رگرسیون وارد شد و ابعاد مسئولیتپییری اجتماعی ،وظیفه شناسی و
رواب خانوادگی در مدل باقی مانده و سایر ابعاد از مدل خارج شدند.
نتیجهگیری 


بنابراین بر اساس یافتههای پروهش ،سالمت اجتماعی و ابعاد آن عامل موثری در کم کذردن
نرخ بزهکاری نوجوانان و جوانان میباشد .بنابراین تقویت مسذئولیتپذییری اجتمذاعی ،وظیفذه
شناسی ،همدلی ،رواب خانوادگی و مشارکت اجتماعی ،تعامذل اجتمذاعی و نگذرش مثبذت بذه
جامعه میتواند به کاهش میزان بزهکاری کمک کند.
کلید واژگان :سالمت ،سالمت اجتماعی ،آسیب اجتماعی ،بزهکاری ،حاشیهنشینی
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تبیینرابطهاحساسمحرومیتنسبیووندالیسم 
دربیندانشآموزاندختردورهاولودوممتوسطهشهریزد 

نداجواهرچیان،7لیالفرقانی

2

مقدمه 

یکي از مسائل نگرانکننده کذه توجذه بسذیاري از محققذین ،جامعهشناسذان ،جرمشناسذان،
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
پیچیدهترین نمونههای رفتار انسانی است که نتیجه عوامل و شرای مختلف فذردی ،اجتمذاعی و
خانوادگی است .از نظر جامعهشناختی به مفهوم داشتن نوعی رفتار بیمارگونه به کذار رفتذه اسذت
که هر ساله خسارات فراواني را بر سرمایه ملي ،منابع و امکانات جوامع امذروزي وارد ميسذازد.
بررسیها نشان میدهد عواملی گوناگونی بر ایجاد وندالیسذم تذأثیر دارنذد .از میذان فاکتورهذای
اجتماعی و روانشناختی مختلف محرومیت نسبی از جمله متغیرهایی است که اهمیت فراوانذی
دارد .به همین سبب هدف پروهش حاضر تبیذین رابطذه محرومیذت نسذبی و وندالیسذم در بذین
دانشآموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر یزداست.
روش 

روش مورد استفاده در این تحقیق ،از نوع پیمایشی میباشد؛ دادهها بذا ابذزار پرسشذنامه و بذا
استفاده از نمونهگیری طبقهای و خوشهای به طور ترکیبذی و از  311نفذر از دانشآمذوزان دختذر و
پسر دوره اول متوسطه شهر یزد گردآوری شده است .اعتبار ابزار به صورت محتوایی محرز شده
و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده اسذت .دادههذا بذه کمذک نرمافذزار
آماری  SPSS24مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها 


یافتههای تحقیق نشان داد بین محرومیت نسبی با وندالیسم رابطه مستقیم و معناداری وجذود
داشت .به عبارت دیگر با افزایش میزان محرومیت نسبی میذزان وندالیسذم نیذز افذزایش مییابذد.
همچنین یافته ها نشان میدهد پسران بیش از دختران در برابر احساس محرومیت نسبی از خذود
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان ،نویسنده مسئولjavaherchian.neda@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه پیام نور
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رفتارهای وندالیستی بروز می دهند .یافتههای پروهش حاضر با نظریه کوهن ،کلذوارد و اوهلذین
در مورد محرومیت نسبی و وندالیسم هماهنگی دارد..
نتیجهگیری 


ً
وقتي فرد احساس محرومیت ميکند ،احتماال بذه خشذونت و تخریذبگری روی مذیآورد،
چون احساس ميکند ،جامعه در مقابل توزیع امکانات ،ناعادالنه عمل کرده است .به میزاني که
محرومیت فرد بیشتر باشد میزان وندالیسم نیز در او بیشتر است .پروهشها در اینباره نیز نشذان
میدهد زمانی که فرصتها در جامعه نذابرابر باشذد و راه هذای دسذت یذابی بذه موفقیذت بذرای
بسیاری از افراد مسدود باشد ،فذرد دچذار محرومیذت نسذبی میشذود و ناچذار بذه گزینذه هذای
غیرقانونی توسل میجوید به همین سبب به انحراف و بزهکاری روی میآورند.
کلید واژگان :وندالیسم ،محرومیت نسبی ،دانشآموزان ،ناهنجاری ،یزد.

بررسیرفتارانحرافیجوانانمجرمدرزندانهایشهرشیراز 
علیرضاخدامی،7همتعلیحیدری 2

مقدمه 

شیوع رفتار انحرافذی در میذان نوجوانذان و جوانذان کذه سذازندگان اجتمذاع فذردا هسذتند ،از
حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف است ،و ریشهدار شدن آن ،موجب بیم و نگرانیهذای
زیادی شده است .امروزه رفتارهای انحرافی در جامعه ما به مسألهای بغرنج تبذدیل شذده اسذت،
که روز به روز اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای میگذیارد و موجذب
نابسامانیهای اجتماعی فراوانی نیز شده است .نظریهپردازان جامعهشناسی انحرافذات ،انحذراف
اجتماعی را به عنوان شیوه رفتاری که بر خالف وفاق جامعه است ،در نظر گرفته و آنذرا بذه عذدم
همنوایی با یک هنجار یا مجموعههایی از هنجارهایی که مورد قبول بیشتر اعضذای یذک جامعذه
واقع شده است ،تعریف نمودهاند.
روش 

این پروهش با هدف بررسی رفتار انحرافی حوانان شهر شیراز و عوامل موثر بذر آن هذا اجذرا
شده است .جوانان زندانی  15تا  24ساله جامعه آماری را تشکیل می دهد که تعداد  254نفر از
 .1دکترجامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم h2heydari@yahoo.com ،
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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
شده است.
یافتهها 


در مجموع از  254نفر مجرم35 ،درصد آنان را مردان و  5درصد نیز زنان تشذکیل داده انذد.
از نظر تحصیالت؛ اغلب آن ها دیفلم و زیر دیفلم بوده اند .اغلب آن ها شغل مادرشذان را خانذه
دارد و پدرشان نیز مشاغل آزاد داشته اند .اطالعات بدست آمده نشذان میدهذد متوسذ درآمذد
ماهیانه خانواده افراد 217777 ،تومان با انحراف استاندارد  262777تومان و دامنذهی تغییذرات
1317777میباشد که تفاوت آشکار درآمذدها نمایذان میشذود .از طرفذی نیذز ،رابطذه ی بذین
علقههای مختلف خانوادگی و رسانه های جمعی با رفتار انحرافی جوانان در سذطح  35درصذد
اطمینان معنیدار بوده اند.
نتیجهگیری 



با توجه به دیدگاههای نظری مورد استفاده در این مقالذه و ارتبذاط آن بذا رفتارهذای انحرافذی
جوانان نتیجه گیری میشود که تبعیه اجتماعی و علقه های خانوادگی عمده ترین عامذلهذای
مؤثر بر نوع رفتار انحرافی جوانان بوده است که در این مطالعه نیز معناداری رابطهی بین متغیرهذا
نیز مشخ شده است.انحرافی جوانان معنی دار بوده اند.
کلید واژگان :رفتار انحرافی ،جوانان ،مجرم ،زندان

سرمایهاجتماعیوجرم 
فرشیدخضری 7

مقدمه 

رابطه بین سرمایه اجتماعی و جذرم پیچیذده اسذت و میتوانذد در سذطوح مختلذف اشذکال
مختلفی به خود بگیرد .هدف این نوشتار بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم با تأکیذد بذر
سطح فرد و محله است.


 .1دانشجوی دکتری ،جامعهشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی farshidkhezri@gmail.com
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روش 

روش این نوشتار از نوع کتابخانهای است که به مرور و بررسی ادبیات نظذری و تجربذی ایذن
حوزه پرداخته شده است.
یافتهها 


شواهد نشان میدهد که عناصر مختلف سرمایهی اجتماعی میتوانند از طریق سازوکارهای
روانی-اجتماعی مانند افزایش هزینههای ارتکاب جرم ،یادگیری ،جامعهپییری و خود-کنترلذی،
کنترل اجتماعی ،هنجارمندی اجتماعی ،فراهمسازی فرصت ،نذوعی دارایذی و منذابع حمذایتی،
تقویت احساسذات مثبذت ،توافذق هنجذاری ،انتقذال اطالعذات ،کذاهش هزینذههای مداخلذه،
فروبستگی شبکههای اجتماعی ،کارآمدی جمعی ،اعتماد و همکاری با پلذیا از مجذرم شذدن
فرد و وقوع جرم جلوگیری کنند .این نوع از سرمایه اجتماعی را میتوان سرمایه اجتمذاعی مثبذت
نامید .همچنین تضعیف سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی منفی از طریق سازوکارهای ماننذد
افزایش ترس ،تضعیف مشذارکت مذدنی ،زنذدگی اجتمذاعی گذرم و مثبذت ،کنترلهذا ،کذاهش
هزینههای ارتکاب جرم ،بدبینی نسبت به قانون و از دست رفتن منابع حمایتی افذراد بذه تقویذت
جرم کمک میکند .همچنین یافتهها نشان میدهند اثر رابطه اجتماعی با توجذه بذه جذرم ترکیبذی
است .بهگونهای که رابطه اجتماعی قوی بهویره در سطح محله میتواند به شکلگیری شبکههای
جرم منجر شود و کارآمدی جمعی را تضعیف کند و رابطه اجتماعی ضعیف میتوانند منجذر بذه
تقویت کارآمدی جمعی و لیا مانع وقوع جرم شود.
نتیجهگیری 


همانطور که یافتهها نشان میدهد سرمایه اجتماعی بهویره از نوع مثبذت و بذین گروهذی آن
میتواند از جرم پیشگیری کند .لیا با تقویت سرمایه اجتماعی بهویره از نوع مثبت آن میتذوان از
وقوع جرم جلوگیری کرد.
کلید واژگان :جرم ،رابطه اجتماعی ضعیف ،رابطه اجتماعی قذوی ،سذازوکارهای روانذی-
اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،کارآمدی جمعی.
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درکوتجربهنوجوانانبزهکارازبزه 

(مطالعهموردینوجوانانکانوناصالحوتربیتلرستاندرسال)21
4

امینروشنپور،7مجتبیپورترکارانی،2نرگسپیرحیاتی،9مجتبیروشنپور

مقدمه 

بزهکاری یکی از پدیدههای اجتماعی -فرهنگی است که همه جوامذع بذه نذوعی بذا آن درگیذر
هستند .پدیده میکور در دوران معاصر و به دنبال دگرگونیهای ساختی و ظهور مولفههای جدید در
زیست انسانی روند روبه رشدی را دنبال کرده است .بزه و کذنش بزهکارانذه در هذر جامعذهای بذه
میانجی قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه تعریف و تصریح میشود .اگر چه در بیشتر
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)
در جهت مقابله و کنترل بزهکاری ،راه به جایی نبرده و به همین دلیذل نظذامهذای سیاسذت جنذایی
مختلف به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری(کنشی) روی آوردهاند.
روش 

مقاله حاضر به روش کیفی به بررسی درک و تجربذه نوجوانذان بزهکذار از بذزه مذی پذردازد.
یافتههای تحقیق به کمک تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته گرد آوری شده انذد و بذرای تحلیذل
دادهها نیز روش نظریه زمینه ای استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 

یافته

نتایج حاصل از مصاحبه نیمه ساخت یافته با  30نفر از مددجویان کانون اصذالح و تربیذت
استان لرستان نشان می دهد که فقدان حمایت اجتماعی ،خرده فرهنذگ منحذرف ،طردشذدگی،
محرومیت نسبی و حاشیه نشینی از جمله دالیل و زمینه های بزهکاری دربین نوجوانذان اسذت.
همچنین نوجوانان ،بزهکاری رابه صورت فراغتی شدن(سرگرمی) و هیجان طلبی درک و تفسذیر
میکنند .احساس ندامت و برچسب منحرف خوردن نیز از جمله پیامذدهای فذردی و اجتمذاعی
بزهکاری برای نوجوانان است .در پایان نیز از طریق کدگیاری گزینشی یک مقوله هسذته ای بذه
نام « زیست جهان شکننده» به دست آمده است که بقیه مقوالت را شامل میشود.
 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی لرستان (نویسنده مسئول) a.rushanpoor@yahoo.com
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

بزهکاری،جرموجنایت 219

واژگان کلیدی :بزهکاری ،کانون اصذالح و تربیذت ،خذرده فرهنذگ منحذرف ،زیسذت جهذان
شکننده ،بزه.

آسیباجتماعی،کجروی،جرم:ازمسئلهشناسیتامواجهه 
صالحالدینقادری 7

مقدمه 

آسیباجتماعی ،جرم و کجروی ،سذه مفهذومی هسذتند کذه بذه صذورت مسذتمر در حذوزه
مطالعات جامعهشناختی ،نظام اداری و در میان عامه مردم ایران مورد استفاده قرار میگیرند .واژه
آسیب اجتماعی (با توجه به بررسیهای نگارنذده) امذروز در حذوزه مطالعذات جامعذهشذناختی
بینالمللی چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد و بیشتر از جامعهشناسی جرم و کجذروی صذحبت
میشود اما در حوزه مطالعات جامعهشناسی در ایران این واژه همچنذان دهذه  67و  17مذیالدی
در حوزه آموزشی و پروهشی ،حوزه عمومی و نظام مدیریتی و سیاستگیاری ایذران بذه صذورت
گسترده به کار برده میشذود .مفهذوم آسذیباجتماعی از طریذق مکتذب کذارکردگرایی و الگذوی
ارگانیسمی تبیین جامعه و پدیدههای اجتماعی وارد مطالعات جامعهشناختی شد اما با افذول ایذن
مکتب نظری ،هنوز این مفهوم در ایران در تببین برخی پدیدههای اجتماعی به قذوت و بذه شذکل
گستردهتر به کار برده میشود .استفاده گسترده و استقرار این مفهوم در ادبیات علمذی ،عمذومی و
مدیریتی لزوم تصریح معنایی ،مرزهای مفهومی ،دیدگاه نظری تبیین کننده این مفهوم را از سذوی
جامعهشناسان ایرانی الزامی میکند.
در وضعیت موجود بین مفهوم آسیب اجتماعی ،جرم و کجروی تمای زات مفهومی
روشن و شفافی در مطالعات جامعه شناختی دیده نمی شود ،و امذروز جرم شناسذی و
جامعه شناسی جرم و کجروی اصلی ترین پاردایم های مسل جامعه شناسذی در ایذن
حوزه هستند .کتاب هذای نوشذته شذده در حذوزه آسذیب های اجتمذاعی و انحرافذات
اجتماعی تمایزات خاصی بین جرم ،کجروی و آسیب اجتماعی قائل نشده اند .پایان
نامه های دانشجویی ،طرح های پروهشی ،سخنرانی های عمومی و آ کادمیک در تبیین
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمی تهران salahedin.gh@gmail.com
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پدیده هایی جرم ،کجروی و آسیب اجتماعی از رویکردهای نظری یکسانی در تبیذین
استفاده می کنند .لیا هدف اصلی مقاله حاضر برداشتن قدم های اولیه و طرح بحذث
در مو رد دقت و شفافیت مفهومی در مورد پدیده های اجتماعی در جامعه ایران است
تا از این مسیر تببین های درست و به تبع آن شناخت واقعیت گرایانه تر از پدیده ها بذه
دست آید و در ادامه زمینه تدوین استراتری ها و راهبردهای مواجهذه بذا آنهذا فذراهم
گردد.

روش 

روش پروهش حاضر از نوع تحلیلی – تببینی است و به تناسب از روش تحلیل ثانویه در ایذن
زمینه استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافتههای بیانگر این است که سه سطح تحلیل را میتوان در زمینه اسذتفاده از مفهذوم آسذیب
اجتماعی از هم تفکیک کرد )1 :دالیل کاربرد مفهوم آسیب اجتماعی در ایران در سذطح کذالن
مربوط به نظام سیاسی انقالبی و ارزشی است که همواره چنین نظامهایی نگاهی مبتنی بذر وفذاق
و نظم به جامعه دارند )2 ،در سطح میانه میدیکالیزه شدن (پزشذکی شذدن) امذر اجتمذاعی در
ایران و سلطه حوزه پزشکی و نگاه بیمار گونه به کجروی های غیر جرمذی عذاملی بذرای کذاربرد
گسترده مفهوم آسیب اجتماعی است )3 ،و در سطح خرد میتوان به مناسبات بین فردی خذاص
در میان ایرانیان میتوان اشاره کذرد کذه در مواجهذه بذا درد و رنذج و ناخوشذی هذا احساسذات و
عواطف آنها به سرعت غلیان و منجر به افراط در این حوزه و فاصله گذرفتن از واقعیذت گرایذی و
کنش عقالنی میشود.
با توجه به این یافته ها مقاله با اتکاء به نظریذات مربذوط بذه برسذاختگرایی و نقذش زبذان و
مفاهیم بر ساخت اجتماعی به تحلیل پیامدهای ناشی از عدم شفافیت مفهذومی میپذردازد کذه
اولین آنها داللتهای معنایی متفاوت و گاها متعارض در مورد برخی پدیدهها ،اعمذال سذلیقه و
قلمرو گرایی سازمانی در مواجه با آنها و  ....است.
کلید واژگان :آسذیب اجتمذاعی ،کجذروی ،جذرم ،میذدیکالیزه شذدن ،داللذت هذای معنذایی،
برساخت گرایی ،مواجهه
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بررسیجرمنزاعدستهجمعی(موردمطالعهعشایرمنطقهمغان) 
داودمهدویکنده،7حسینمهدویکنده،2شجاعبهرامی

9

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
رفتار جمعی محسوب می شود در زمره آسیب های اجتماعی قرار دارد .نزاع دسته جمعذي یکذي
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
اجتماعات کوچک و خاصه اجتماعات عشایری نزاع دسته جمعی رواج دارد؟ پذروهش حاضذر
به بررسی این پدیده از دیدگاه جامعه شناختي و با رویکردي تاریخي و نقش نیروهاي اجتمذاعي
و تاریخی در بروز این پدیده مي پردازد.
روش 

از نوع پیمایش و فن جمع آوری داده ،اسذتفاده از تکنیذک مصذاحبه مذی باشذد .بذا مطالعذه
موردي دو روستا درمنطقه مغان که قشالق اقوام عشایر می باشد.
هاونتیجهگیری 


یافته

با استفاده از چارچوب نظری «ناکامی دوالرد و تضاد گروهذی ولذد» بذه ایذن نتیجذه گیذری
رسیدیم که در جایي که گروه هاي متمایز اجتماعي وجود دارد ،مبارزه آنها براي کسذب قذدرت و
منابع کمیاب (آب و زمین) در بروز نزاع هاي دسته جمعي نقش تعیین کننده دارد .از سوي دیگر
در جایي دیگر که مبتني بر نظام خویشاوندي نسبتا یکفارچه اي است و گروه بندي هذاي متمذایز
اجتماعي شگل نگرفته است ،معموال نزاع دسته جمعي به وقوع نمي پیوندد.
کلید واژگان :نزاع هاي دسته جمعي ،گروه هاي متمایز اجتماعي ،منابع کمیاب

 .1دانشجوی دکتری علوم اجتماعی  ،دانشگاه خوارزمی تهران Mahdavi_davood1@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری فقه و حقوق ،مربی دانشگاه پیام نور
 .3دانشجوی دکتری سیاست گیاری فرهنگی ،مربی دانشگاه پیام نور ،ایران
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بررسیاپیدمیولوژیکنزاعدراستانخراسانشمالی 
سکینهبیگی 7

مقدمه 

خشونت و پرخاشگري ،از جنبههاي مختلف معضلی بزرگ و جهانی بذه شذمار میآینذد و
ریشه بسیاري از جرمها ،نابسامانیها و انحرافها را باید در این امر جستجو کرد .ارائه توصذیفی
از وضعیت نزاع در کشور میتواند جهت طراحی برنامذه هذای پیشذگیرانه ،تخصذی و توزیذع
منابعی مانند بودجه و نیروی انسانی جهت مداخالت پیشذگیرانه در آینذده و همچنذین ارزیذابی
برنامه های در حال اجرا موثر باشد.

روش 

این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است .در این مطالعه ،پا از کسب مجوزهای الزم از
اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی تمام افذراد ارجذاع شذده از دادگاههذای کیفذری و
کالنتری استان در بازه زمانی چهار ماهه سال  1335مورد بررسی قرار گرفتهاند .در ایذن راسذتا،
پرسشنامهای طراحی و اطالعات تمامی مراجعین پزشکی قانونی شذهرهای مختلذف اسذتان در
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.

یافتهها 


در این تحقیق 1131 ،نفر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .میانگین سنی افذراد مراجعهکننذده بذه
پزشکی قانونی  35سال بوده است .حدود  17درصد از افراد مضروب مرد و  37درصد از افراد
زن بودند .بیشترین فراوانی شغل افراد مربوط به شغل آزاد ( ،)%45کذارگر ( )%13و خانذه دار
( )%14بوده است .کمترین فراوانی نیز مربوط به افراد کشذاور ( )1/%3بذوده اسذت .بیشذترین
فراوانی محل نزاع در منزل ( )%47بوده است .حدود  47درصد افراد نسبت فامیلی با شذخ
ضارب داشتهاند 45 .درصد افراد بیکار بودهاند و  11درصد افراد درآمذد کمتذر از یذک میلیذون
تومان داشتهاند 12 .درصد افراد تحصیالت دیفلم و پایینتر از آن داشتهاند .همچنین  62درصد
افراد سن کمتر از  35سال داشتهاند.
 .1کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع دانشگاه کوثر

sakinebeigi@yahoo.com
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جهگیری 
نتی 

با استفاده از نتایج به دست آمده همانطور که انتظار میرود مشذاهده شذد کذه کذه افذراد بذا
درآمد و تحصیالت پایینتر بخش قابل توجهی از نزاعها را به خود تخصی دادهانذد .جوانهذا
مشارکت زیادی در نزاعها داشتهاند .با بررسیهای آماری مشذخ شذد کذه میذزان نزاعهذا در
روزهای تعطیل و همچنین ماه رمضان به طور معنذاداری کمتذر از سذایر روزهاسذت .همچنذین
میزان نزاعها در مرکز استان به طور معناداری بیشتر از سایر شهرهای اسذتان بذوده اسذت .رفتذار
افراد در جامعه انعکاسی از آموختههای ایشذان در خذانواده اسذت .پیشذنهاد میشذود تذا توجذه
بیشتری به گسترش اخالق در خانواده شود تا همان طور که بررسی های این تحقیق نشان داد از
بخش اعظمی از نزاعها جلوگیری شود.
کلید واژگان :نزاع ،پزشکی قانونی ،خراسان شمالی ،اپیدمیولوژی

عللوبسترهایوقوعسرقتدرمنطقه11تهران 
سیدفهیمایراندوست،7سینااحمدی 2

مقدمه 

سرقت از جرایم مهم و پرشمار اجتماع انسانی است که در بیشذتر جوامذع دیذده میشذود و
الگوی آن با فعالیتهای روزمره اجتماعی افراد در ارتباط است .سرقت در فضاهای شذهری بذه
ویره در کالنشهرها از نگرانیهای اساسی است که عوامل زیادی در وقوع و گسترش آن دخیذل
هستند .نتایج مطالعات نشان میدهد که در خذود کالنشذهرها نیذز ،آمذار سذرقت در برخذی از
مناطق نسبت به مناطق دیگر باالتر است .منطقه  15تهران به عنوان یکی از منذاطق دارای بافذت
فرسذذوده فذذراوان اسذذت کذذه نتذذایج مطالعذذات حذذاکی از بذذاالبودن میذذزان سذذرقت در آن
است.
 . 1دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران .نویسنده مسؤول
fahim.irandost@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری سالمت و رفاه اجتماعی ،مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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روش 

در مطالعه حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی و تبیین بسترها و علل شکلگیری سذرقت در
منطقه  15تهران پرداختیم .از مصاحبهی نیمه ساختمند جهت انجام عملیات میدانی و نظریهی
زمینهای برای تحلیل دادهها استفاده شذد .نمونذهگیری بهصذورت نظذری و معیذار پایذان فرآینذد
نمونهگیری ،اشباع نظری بود.

یافتهها 


نتایج حاصله از مصاحبه با  24نفذر از سذاکنین منطقذه نشذان داد دو مقولذه عمذده عوامذل
اجتماعی شامل مهاجرپییر بودن منطقه ،تراکم جمعیتی باال ،حضور کمرنگ نیروی انتظذامی،
فقر ،و عوامل محیطی ذ فیزیکی شامل عدم وجود روشنایی و نور مناسب در خیابان ،کوچههای
باریک و کمعرض ،وجود شمار زیادی افراد معتاد و کارتنخواب ،و کمبود دسترسی به وسذایل
حملونقل عمومی مهمترین علل وقوع سرقت در این منطقه هستند.

نتیجهگیری 


با توجه به برجستگی دو مقوله عوامل اجتماعی و محیطی ذ فیزیکذی ،اتخذاذ سیاسذتهایی
در راستای این دو مقوله حائز اهمیت است .باید برنامذهریزی و اقذدامات اجتمذاعی مناسذب و
پیشگیرانه در زمینه علل سرقت میکور انجام گیرد.
کلید واژگان :آسیبهای اجتماعی ،سرقت ،عوامل اجتماعی ،عوامل محیطی

بندیاستراتژیهایپیشگیریازجرمبراساسنظریاتجرمشناسی


طبقه
ساجدهعالمه

7

مقدمه 

کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی در جامعه نیازمند اسذتراتریهای عملذی پیشذگیری از
جرم است .اما در ادبیات جرمشناسی ،نظریههایی با عنوان نظریههای پیشذگیری از جذرم وجذود
ندارد .اگر چه نظریههای جرمشناسی میتواننذد داللتهذایی بذرای اسذتراتریهای پیشذگیری از
جرم داشته باشند .به عبارت دیگر ،تئوریهای تبیینکننده جرم به نحوی استراتریهای پیشگیری
 . 1دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران allameh.sajedeh@yahoo.com
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از جرم را نیز پیشنهاد میکنند .مسئله پروهش حاضر ،استخراج استراتریهای عملذی پیشذگیری
از جرم از نظریات جرمشناسی است.
روش 

این مقاله با اتخاذ روش کتابخانهای ،درصدد اسذت براسذاس مذدلهای مهذم پیشذگیری از
جرم که از رویکردهای نظری جرمشناسی نشات گرفتهانذد ،یذک طبقهبنذدی از اسذتراتریهذای
پیشگیری از جرم ارائه کند.
یافتهها 


مدل پیشگیری غیذر کیفذری اسذت.
مدل پیشگیری کیفری و ِ
دو مدل مهم پیشگیری از جرمِ ،
مدل پیشگیری از جرم کیفری با نظریههای کالسیک جرم همسو اسذت .در اینجذا ،پیشذگیری از
جرم بیشتر بر ارعاب و تهدیذد از طریذق تشذدید مجذازات هذای کیفذری متمرکذز اسذت .مذدل
پیشگیری از جرم غیر کیفری ،خود به پیشگیری وضعی و اجتماعی تقسذیم میگذردد .پیشذگیری
وضعی متشکل از چهار نظریه تئوری انتخاب عقالنی ،فضای قابل دفاع ،فعالیتهای روزمذره و
طراحی محی است .هدف آن عبارت از اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه
نسبت به سذود حاصذل از آن اسذت .پیشذگیری اجتمذاعی نیذز ریشذه در نظریذات بیسذازمانی
اجتماعی ،فشار ،محرومیت نسبی ،انحراف فرهنگی ،کنترل اجتمذاعی ،پیونذد افتراقذی و تضذاد
دارد .این نوع پیشگیری به عوامل بروز جرم از قبیل اقتصادی ،فرهنگذی و اجتمذاعی توجذه دارد و
شامل آن دسته از استراتریهای پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حیف و خنثی کردن علل و
عوامل موثر در جرم میباشند.
نتیجهگیری 


طبقهبندی ارائه شده از استراتریها مختلف در این مقاله ،با محور قرار دادن انذواع مذدلهای
پیشگیری از جرم ،میان طیف گونذاگونی از رویکردهذای نظذری جذرم شناسذی و اسذتراتریهای
عملی پیشگیری از جرم داللتهای معناداری برقرار میکند که خود میتواند با روشذن سذاختن
بنیانهای نظری مذدلهای پیشذگیری از جذرم بذه ارائذه اسذتراتریهای خالقانذه بیشذتری منجذر
گردد.
کلیدواژگان :نظریههای جرم شناسی ،مدلهای پیشگیری از جرم ،مدل پیشگیری کیفری ،مذدل
پیشگیری غیر کیفری ،استراتریهای پیشگیری از جرم.
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مطالعهجامعهشناختینزاعدرشهرستانکوهدشتباروشنظریهیزمینهای 
مسعودگلچین،1محمدرضاپویافر،2مژگانامیدی 9

مقدمه 

پدیده نزاع و درگیری در جامعه،از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اخذتالل در روابذ
اجتماعی ،فضایی آکنده از کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امذر بذا زمینذه
سازی برای ایجذاد نذزاع و تذنش هذای بعذدی ،جامعذه را از نظذر مذادی و معنذوی متضذرر مذی
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 

به دلیل ناپیدا بودن چرایی و چگونگی انجام این نذزاع هذا ،بذرای فهذم و درک ایذن مسذئله از
رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شده است.روش نمونه گیری در این تحقیق نمونذه
گیری هدفمند بود.تعداد نمونه های این تحقیق13 ،فرد درگیر نزاع سذاکن شهرسذتان کوهدشذت
بودند.بر اساس تحلیل داده های کیفی حاصل از محتوای مصاحبه های انجام شذده ،تعذداد 13
مقوله از مصاحبه با نزاع کنندگان بدست آمد
یافتهها 

یافتههای این پروهش به این شکل بود 13 ،مقولذه از مصذاحبه بذا نذزاع کننذده هذا بهدسذت
آمد.عمده مفهوم مقوالتی که در این تحقیق بیشتر بر آن تأکید میشذد ایذن اسذت کذه در میذان
طوایف شهرستان کوهدشت نسبت به رفتارهاي خشن نگرش هاي مثبتی وجذود دارد و کسذانی
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
نتیجهگیری 


فرآیندهای مشروع شدن خشونت ،محرومیت وفقر و بافت عشذایری ،منجذر بذه همذه گیذر
شدن نزاع درشهرستان مورد مطالعه شده است.لیا می توان گفت که این پدیده دربستری از یذک
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمی
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه علوم انتظامی امین
 . 3کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی ،دانشگاه خوارزمیomidim70@yahoo.com ،
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خصوصیات اجتماعی به مثابه ی یک راه حل می باشد.به عبارتی نزاع نتیجه عمومیت و مشذروع
شدن خشونت در بستری از فقر و بیکاری و بعضی مشخصذه هذای زنذدگی عشذایری در سذطح
جامعه می باشد.
کلید واژگان :نزاع فردی ،نزاع جمعی ،جرم ،سالح گرم ،فقر

بررسیوضعیتسرقتازمنازلدراستانآذربایجانشرقی 
محمدمیرزاخانی،7معصومهصادقیانور 2


مقدمه 

سرقت از منازل،از قدیمی ترین،شدیدترین و شایع ترین رفتارهذای مجرمانذه و جذرایم علیذه
اموال و مالکیت به شمار می رود که،عالوه از تجاوز بذه عنف،باعذث کذاهش احسذاس امنیذت
اجتماعی در جامعه نیز می شود.ساالنه بخش زیذادی از مراجعذات کالنتذری هذا و دادگسذتری
آذربایجان شرقی به شکایت از این موضوع اختصاص داشته و جمعیت زیادی از زندانیان اسذتان
را هم سرقت از منازل تشذکیل مذی دهد.بنابراین،سذرقت از منذازل،جزء جذرایم و آسذیب هذای
اجتماعی اولویت دار این استان بوده و مطالعه و یافتن راهکارهای علمذی کذاهش آن،از اهمیذت
اساسی برخوردار می باشذد.بر همذین اسذاس،هدف مقالذه،تحلیل وضذعیت سذرقت از منذازل
آذربایجان شرقی در سال  1335-1337بود.در همین راسذتا،مقاله حاضذر بذه دنبذال پاسذخ دو
سوال اساسی می باشد-1:طی سال ،1337-1335روند سرقت از منازل در آذربایجان شرقی به
چه صورت بوده است ؟-2شهرستان های آذربایجان شرقی از نظر وقوع سرقت از منازل،چگونه
گروه بندی می شوند؟
روش

روش مقاله،مبتنی بذر تحلیذل ثانویذه داده هذای سذرقت از منذازل در سذالنامه هذای آمذاری
آذربایجان شرقی است.جامعه هدف،شهرستان های اسذتان در بذازه زمذانی 1335 -1337مذی
 .1نویسنده مسئول،کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی ،پروهشکده توسعه و برنامه ریزی
mirzakhani48@yahoo.com
 .2کارشناسی پروهشگری علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز
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باشد.جهت تحلیل داده ها،از شاخ های تعداد،میزان و رشد استفاده گردیذد.میزان سذرقت از
منازل در هر 17777نفر جمعیت و رشد سرقت از منازل به صذورت نقطذه ای بذرای شهرسذتان
های استان محاسبه شده است.داده هذا در ،Excelوارد و خروجذی آنهذا در جذداول و نمودارهذا
نمایش داده شده است.
یافتهها 


بر اساس داده های ساالنه،در آذربایجان شرقی،سال  1337تعداد  1377فقذره ،سذال 1331
تعداد  1131فقره،سال  1332تعذداد  2257فقره،سذال  1333تعذداد  2232فقره،سذال 1334
تعداد  2161فقره و سال  1335تعذداد  1151فقذره سذرقت از منذازل،رخ داده اسذت.بر اسذاس
جمعیت استان،در هر  17777نفر،بیشترین میزان سذرقت از منذازل در سذال  1332و کمتذرین
میزان نیز در سال  1335به وقوع پیوسذته و سذرقت از منذازل در اسذتان دارای رونذد نزولذی مذی
باشد.نتایج حاصل از تحلیل سرقت از منازل نشان داد که،سال ،1310بیشترین میزان سذرقت از
منذذازل در شهرسذذتان تبریذذز و کمتذذرین آن در شهرسذذتان بسذذتان آبذذاد بذذه وقذذوع پیوسذذته
است؛همچنین،سال 1311بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرسذتان جلفذا و کمتذرین آن در
شهرستان کلیبر،سال 1311بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرسذتان تبریذز و کمتذرین آن در
شهرستان هریا ،سال  1313بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرستان میانه و کمترین آن در
شهرستان هریا و ورزقان،سال 1314بیشذترین میذزان سذرقت از منذازل در شهرسذتان تبریذز و
کمترین آن در شهرستان ورزقان،سال 1311بیشترین میزان سرقت از منازل در شهرستان تبریذز و
کمترین آن در شهرستان ورزقان رخ داده است.نتایج تجزیه کالستر و دندروگرام سرقت از منذازل
طی سال،1311-1310نشان داد که،شهرستان های استان از نظر وقوع سرقت از منذازل،در سذه
گروه متفاوت قرار می گیرند که،در گروه اول،شهرسذتان هذای تبریز،مراغذه و میانذه قذرار دارنذد و
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
گروه سوم،که اکثریت شهرستان های استان به آن تعلق دارند،میزان وقوع سرقت از منازل در آنهذا
کم بوده و شذامل شهرسذتان هذای اسکو،اهر،شبستر،سراب،ملکان،آذرشهر،بسذتان آباد،عجذب
شیر،هریا،هشترود،ورزقان،کلیبر و چارواویماق هستند.
نتیجهگیری 


یافته ها نشان داد که،سرقت از منازل در مناطق توسعه یافته،بیشتر از مناطق کمتر توسعه یافته
می باشد.نتایج این مقاله،با یافتههای پیشین در یک راستاست؛چرا که در مطالعات قبلی نیذز کذه
نقش بیکاری،مهاجرت،شهرنشینی،فقر،تراکم جمعیت،صنعتی شدن را در وقوع سرقت از منازل
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مورد مطالعه قرار دادهاند،به نتذایج مشذابهی دسذت یافتهانذد.همچنین،این یافتذه ها،بذا نظریذات
بیسازمانی اجتماعی و آنومی دورکیم،مرتون،بوم شناختی-جمعیت شناختی پارک و برگا،بذوم
شناسی اجتماعی شاو و مکی،نظریه کانون های جرم خیز شرمن،گارتین،همخوانی دارد.با توجه
به یافته ها،راهبرد مقاله ایذن اسذت کذه،جهت کذاهش آسذیب اجتمذاعی سذرقت از منازل،بایذد
نهادهذذای مختلذذف بذذه ایذذن امذذر همذذت گمارند؛بذذه همذذین خاطر،اقذذدامات پیشذذگیرانه
اجتماعی،فرهنگی،انتظامی،امنیتی وقضایی از سوی نهادهای مرتب ضرورت دارد.
کلیدددد واژگدددان :سذذذرقت از منازل،تحلیذذذل تعذذذداد،میزان و رشد،آسذذذیب اجتمذذذاعی و
اقتصادی،شهرستانهای آذربایجان شرقی

الزاماتکارآمدیآموزشوپژوهشجرمشناسی
علیحسیننجفیابرندآبادی 7


 .1جرمشناسی ،به یک عبارت شاخهای از علذوم اجتمذاعی ذ علذوم انسذانی ،بذه عبذارت دیگذر،
شعبهای از علوم جنایی تجربی (در برابر علوم جنایی حقذوقی ذ حقذوق کیفذری) و سذرانجام بذه
تعبیر شاید جدیدتر جزء "علوم مرکب" محسوب میشود؛ زیرا ،مانند پزشکی ،هذم جنبذۀ نظذری
ِ
دارد و هم جنبۀ کاربردی .جرمشناسی ،علم مطالعذۀ علذل و عوامذل فذردی ،محیطذی و وضذعی
مدار) جرم به عنوان یکی از آسیبهای اجتمذاعی ،بذه دنبذال حذل معمذای بزهکذاری
(موقعیت ِ
(مانند ولگردی ،اعتیذاد ،تکذدی ،تنفروشذی ،اخذتالس ،رشذا و ارتشذا ،قتذل ،تجذاوز جنسذی،
ایذی مجرمیذت اشذخاص حقیقذی (انسذانها) و اشذخاص
شکنجه ،بازداشت غیرقذانونی) و چر ِ
حقوقی (بنگاهها ،مؤسسذات و شذرکتهای دولتذی و خصوصذی) اسذت .جرمشناسذی از گذیر
های میان رشتهای در واقع به دنبال ارائۀ راهکذار مناسذب بذرای پیشذگیری از
مطالعات و پروهش ِ
جرم ،پیشگیری از تکرار جرم و نیز ارزیذابی و سذفا اصذالح جرمشناسذانۀ قذوانین و مقذررات و
نهادهای حقوق و عدالت کیفذری و رویذههای پلیسذی ذ قضذایی اسذت .بدینسذان ،آمذوزش و
 .1دکترای دولتی در حقوق کیفری و جرمشناسی .استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ahnaus@yahoo.com
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پروهش جرمشناسی و رشتههای مرتب مانند جامعه شناسی جنایی ،جامعه شناسذی انحرافذات،
روانشناسی جنایی و بزهدیدهشناسی در دو حوزۀ نظری و عملی همواره ضروری است.
 .2جرمشناسی در ایران ،برخالف بعضی کشورها مانند کانادا (مؤسسۀ جرمشناسی دانشگاه
ً
مونترآل) و بلریک (مدرسۀ جرمشناسی دانشذگاه َ
لذوون) ،عمذدتا در دانشذکدههای حقذوق ،در
درسی الزامی و یا اختیاری در دورههای کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشذد و
قالب چند واحد
ِ
دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،آن هم با هدف آشنا کردن ذهن قضات ،وکیالن و مشذاوران
ِ
اجتماعی جرم و کیفر آموزش داده میشود .در کشورهایی کذه
حقوقی آینده با جنبههای انسانی ذ
ِ
جرمشناسی به عنوان یک رشتۀ مطالعاتی و گروه مستقل آموزشی پیشبینی و ایجاد شذده اسذت،
مالی مناسب برخذوردار اسذت و از سذوی دیگذر،
از یک سو ،مطالعات جرمشناختی از حمایت ِ
نتایج تعلیمات و تحقیقات جرمشناسان (اعم از استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی) را بذا
نهادهای مخاطب از جملذه قانونگذیار مواجذه میسذازد .بدینسذان ،یافتذهها و آموزههذای
اقبال
ِ
جرمشناسی برای حل معمای بزهکاری با استقبال نهادهذای عذدالت کیفذری در مفهذوم موسذع
(قانونگیار ،دادگستری ،مؤسسات زندان ،پلیا و )...روبهرو میشود و همزمان سیاست جنایی
یعنی سیاستگیاری کیفری ،بالینی و پیشگیری در برابر جرم ،را از "جزمیت" خارج میکنذد ،بذه
سازوکارهای آن پویایی و جذان تذازه میبخشذد و سذازوکارهای کنتذرل اجتمذاعی را بذه مذوازات
تحوالت ِّ
کیفی آسیبهای اجتماعی ،روزآمد مینماید.
و
ی
کم
ِ
 .3ناگفته پیدا است که مطالعذات و تحقیقذات در حذوزۀ علذوم انسذانی ،بذه ویذره در حذوزۀ
رسمی اجتماعی ،از جملذه عذدالت
عملی نهادهای
ِ
جرمشناسی و رشتههای مرتب  ،به حمایت ِ
کیفذذری نیذذاز دارد .پروهشذذگری در حذذوزۀ علذذوم جنذذایی تجربذذی (جرمشناسذذی ،کیفرشناسذذی،
شناسی کیفری ،جامعه شناسی حقوق کیفری و )...در کنار امنیت مذالی،
بزهدیدهشناسی ذ قربانی
ِ
اندیشی علمی میطلبد .بدینسان ،راهکارهای برخاسته از
به ویره "امنیت علمی" را در پرتو آزاد
ِ
چنین تحقیقاتی برای پیشگیری از جرم ،بازپروری بزهکاران ،اصالح قوانین و نهادهذای عذدالت
کیفذذری (یعنذذی بذذازبینی فرآینذذد و محتذذوای جرمانگذذاری و کیفرگذذیاری ،رویذذهها ،رفتارهذذا و
های نهادهایی ماننذد پلذیا ،دادسذرا دادگاههذا ،زنذدان و مؤسسذات مشذابه) و اصذالح
سیاست ِ
انی نهادها و اشذخاص حکمذران نمیتوانذد بذا ممیذزی ،مقاومذت و
رویه ِ
های مدیریتی ذ حکمر ِ
مطالعاتی
متولیان مربوط روبهرو شود .در این چهارچوب ،دسترسی
سیاسی مخاطبان و
برخورد
ِ
ِ
ِ
آزاد پروهشگران علوم جنایی به آمار بزهکاری ،جمعیت کیفری ،پروندههای کیفذری ،کنشذگران
عدالت کیفری ،راهکارهای ارائه شده را برای حل مسائل جنایی" ،تجربهمحور" مینماید.
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مطالعات و تحقیقات جرمشناسی به منظور علتشناسی و راهکارگیاری در برابر بزهکذاری
(به عنوان نمونه علتشناسی سرقت خودرو و ارائۀ راهکار به مالکان آن ،خودروسازان و پلیا)،
خصوصذی مذرتب بذا آسذیب
پشتیبانی مذالی ذ علمذی بخذش
افزون بر حمایت بخش عمومی،
ِ
ِ
اجتماعی ذ در اینجا جرم ذ را نیز میطلبد ،امری که در کشورهای صنعتی و جوامذع دموکراتیذک
جاری و معمول است.
نهذاد فعذال در حذوزۀ
 .4به عذالوه ،مشذارکت جامعذۀ مذدنی ،بذه ویذره سذازمانهای مذردم ِ
آسیبهای اجتماعی در مطالعات جرمشذناختی و راهکارهذای جرمشناسذانه شناسذایی رسذمی
رویکرد غیرسیاسی ذ غیر امنیتی حاکمان و نهادهذای
چنین سازمانهایی را ،از سوی حاکمیت و
ِ
حکومتی به بزهکاری را میطلبد ،چندانکه نهادهای حکومتی ،سازمانهای غیردولتی را "یذاور"
خود در ادارۀ جامعه تلقی کنند ،آزادی عمل به آنها دهند .رویکرد علمی به آسیبهای اجتمذاعی
و اعتماد علمی به پروهشگران ،تحول سیاست جنایی به عنوان شاخهای از سیاست اجتمذاعی را
نیز «واقعیتمحور» میکند.
دانشگاهی مستقل بذرای علذوم جرمشذناختی و امکذان ادامذۀ تحصذیل
بینی ساختار
ِ
 .5پیش ِ
دانشجویان ِ عالقهمند و اعطاء دانشنامۀ کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در جرم شناسذی،
استخدامی مستقل برای دانش آموختگذان جرمشناسذی در سذازمانهای دولتذی
بینی ردیف
ِ
پیش ِ
همچون زندانها ،سذازمانهای رفذاه اجتمذاعی ذ بهزیسذتی ،پلذیا ،دادگسذتری ،شذهرداری و
سازمانهای مسکن و شهرسازی و نیز در بخذش خصذوص ،بذه ایذن رشذته ،دورنمذای شذغلی
مند ادامۀ تحصیل در جرمشناسی میشود.
میدهد و موجب انگیزۀ
مضاعف جوانان عالقه ِ
ِ
 .6بزهکاری که پارهای جلوههای آن ،به تعبیذر جامعذه شناسذان ،آسذیبهای اجتمذاعی نیذز
اجتمذاعی حکومتهذا و
انذی سیاسذی و سیاسذتگیاری
ِ
هستند میتواند محصول شیوۀ حکمر ِ
حاکمان نیز باشد .هیچ جامعهای ،همان طور که اغلب جامعه شناسان ماننذد دورکذیم گفتهانذد،
عاری از آسیبهای اجتماعی از جمله جرم نیست ،ولی آنچه که جوامع را از یکدیگر متشذخ
میکند ،گونه و میزان بزهکاری است .باال بودن میزان بزهکذاری و افذزایش پذارهای از مظذاهر آن
اجتماعی ناکارآمذد ،جامعذهای جذرمزا ذ آسذیب زا
حکایت از جامعهای دارای ساختار سیاسی ذ
ِ
دارد و میتواند پیشآگهی نوعی تزلزل قریب الوقوع در نهادهذای سیاسذی و اجتمذاعی ارزیذابی
بینی بزهکاری و شناسذایی مسذائل سیاسذی ذ اجتمذاعی
شود .بنابراین ،برای مطالعۀ
ِ
کارآمد پیش ِ
ناشی از آن و ارائۀ راه حلهای کارآمد ،رعایت الزامات «دموکراسی علمی» در حذوزۀ مطالعذات
جرمشناسذذی و سیاسذذتگیاری جنذذایی نیذذز اصذذلی ،محذذوری اسذذت .آسذذیبهای اجتمذذاعی،
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واقعیتهای ناگوار هرجامعه محسوب میشود و به همین ترتیب ،راهکارهای مقابله با آن نیز گاه
به بازنگری اساسی در شیوۀ حکمرانی سیاستگیاری اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد.
ایی موفقیت آموزش و پروهش جرمشناسذی و
 .1در این چهارچوب ،مطالعۀ چگونگی و چر ِ
کارآمدی راهکارهای جرمشناسانه در کاهش آسیبهای اجتماعی در کشورهای دیگذر مناسذبت
پیدا میکند ،به ویره اینکه ،افزون بر اقدامهای کیفری ،قانون اساسی ایذران در بنذد  5اصذل 156
خود« ،اقدام مناسب برای پیشذگیری از جذرم و اصذالح مجذرمین» را بذه عنذوان یذک «تکلیذف
اساسی» برای قوۀ قضاییه تعریف کرده است .مؤسسان (خبرگذان) قذانون اساسذی ایذران بذا ایذن
اقدام ،از یک سو به طور غیرمستقیم آموزش و پروهش جرمشناسی را به عنوان یک رشته و گذروه
آموزشی مستقل تکلیف نمودهاند و از سوی دیگر ،نهادها و مقامذات مربذوط یعنذی قانونگذیار،
دادگستری ،پلیا و نهادهای اجتماعی را مکلف بذه انجذام مطالعذات ّ
کمذی و کیفذی در حذوزۀ
بزهکاری و «سیاستگیاری جنایی تجربه محور» یعنی توجه به نتایج تحقیقذات و راهکارهذای
علمی کردهاند.
کلیدواژگان :جرمشناسذی ،جامعذه شناسذی انحرافذات ،آسیبشناسذی اجتمذاعی ،مطالعذات
جرمشناختی ،سیاست جنایی.

بخشهفتم 


اعتیادوقاچاقموادمخدر 

بررسینقشمجازاتهادربا زدارندگیقاچاقموادمخدر 
(باتأکیدبرمجازاتاعدام) 
1

2

رضاعبدالرحمانی ،وحیدالدینجهانیان 

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
مجا زات های بدنی از جمله اعدام ،شالق ،سلب مالکیت نظیر ضب اموال و جزای نقدی و
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
مخدر چه تأثیری بر بازدارندگی این جرم در نظام حقوقی ایران داشته است .به تعبیذر دیگذر
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 

روش انجام این تحقیق توصیفی -تحلیلی از نوع پیمایش است .جامعه امذاری تحقیذق
نخبگان ،کارشناسان ،قضات ،وکال ،اساتید دانشگاه ،برخی مجرمان ،و پلیا های مربذوط
می باشد .حجم نمونه اماری در حدود  111نفر بود که بر اساس جدول مورگان  121نفر به
روش نمونه گیری طبقه متناسب انتخاب گردیدند .روش جمذع اوری اطالعذات میذدانی و
ابزار آن پرسش نا مه محقق ساخته است که برای عمق بخشیدن به نتایج کار در برخی نمونه
ها مصاحبه نیز صورت گرفته است.

هاونتیجهگیری 


یافته

حاکی از آن است که به طور کلی مجازات اعدام کارآمد و تأثیر گیار بوده است .البتذه
این به معنای موافقت همه نمونه ها با مجازات اعدام نبود ،در حالی که بیشذتر پلذیا هذا و
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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.

نتیجهگیری 


نتیجه این که تا زمانی که مشکالت ساختاری جامعه بذه ویذره فقذر و تنکدسذتی و نیذز
جریان های اعتیادزا در کشورمان مرتفع نگردد و از سوی دیگر مخفی بودن عوامل مافیایی
قاچاق مواد مخدر آشکار نشود ،مجازات اعدام از بازدارندگی الزم برخوردار نخواهد بود.
کلید واژ گان :مواد مخدر ،مجازات اعدام ،بازدارندگی ،قاچاق مواد مخدر

بررسیعواملاجتماعیمؤثربراعتیادافرادمعتادبهموادمخدردر
کمپهایترکاعتیادشهرلردگان
1

2

3

،مجتبیشفیعینژاد 

یزدانکریمیمنجرموئی ،مهنازفرهمند

مقدمه 

اعتیاد یکی از چهار بحران جهانی هذزاره سذوم اسذت کذه در ظهذور سذایر آسذیبهای
اجتماعی نمود عینی دارد و اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جوامذع میگذیارد .امذروزه
اعتیاد به عنوان یک بیماری زیستشناختی ،روانشناختی و اجتماعی تعریذف میشذود کذه
عوامل متعددی در تعامل با هم در سببشناسی آن مؤثر هستند.

روش 

این پروهش با استفاده از روش پیمایش و با نمونه آماری 61نفذر از معتذادان حاضذر در
مراکز اقامتی کوتاه مدت(کم ) (تولدی بهتر و فردایی بهتر) صورت گرفتذه اسذت و بذرای
گردآوری دادههذا و اطالعذات از پرسشذنامه اسذتاندارد اسذتفاده شذد .نظریذههای انحذراف
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه یزد Yazdan484@yahoo.com
 .2دکتر جامعهشناس ،دانشگاه یزد
 .3کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه یزد
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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.
یافتهها 


نتایج بهدستآمده نشان می دهند؛ بیشترین میزان مصرفی مواد مخدر در بین معتادان به
ترتیب تریاک ،هروئین ،شیره ،شیشه و حشذیش میباشذد و بذین متغیرهذای مستقل(سذطح
تحصیالت ،ضعف ارتباطات خانوادگی ،دوستیابی نادرسذت ،فقذدان تفریحذات سذالم و
عدم موفقیت اجتماعی) و اعتیاد به مواد مخدر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

نتیجهگیری 


با توجه به یافتههای پروهش میتوان گفذت پذایین بذودن سذطح تحصذیالت تذا مقطذع
دبیرستان و یا بی سوادی در گرایش به اعتیاد نقش دارد چرا که پایین بودن سطح سواد منجذر
به مسائلی از قبیل روشهای غیرمنطقی در برخورد با مشکالت ،پی نبردن به نیازهای روانی
خود ،نفییرفتن تغییرات و انعطاف در شرای مختلف میشود که تمامی این مسائل موجذب
میگردند فرد نوعی احساس تنهایی و کمبود نماید و در نتیجه ،در پییافتن همدرد و همدل،
به هر شخ و هر موادی روی آورد همچنین تا زمانی که رواب انسذانی و روابذ عذاطفی
بین اعضا خانواده سست و ضعیف باشد و نیازهای عذاطفی در خذانواده بذرآورده نشذوند و
گیران اوقات فراغت بدون برنامه باشد و در انتخاب دوست سالم با نگرش منفذی بذه مذواد
دقت نشود و فرد در دستیابی به موفقیتهای اجتماعی مورد تأیید جامعه ناکام شود ،میذزان
گرایش به مصرف مواد مخدر افزایش مییابد.
کلید واژگان :ضعف ارتباطات خذانوادگی ،فقذدان تفریحذات سذالم ،ناکذامی اجتمذاعی،
اعتیاد ،لردگان
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تحلیلمحتوایآسیبشناسانهقوانینرسمیکشور 

درحوزهپیشگیریازاعتیاد 
عباسخسروانی

1

مقدمه 

سوء مصرف مواد مخدر از جمله بارزترین آسیب هاي اجتماعي ایران است که توانسذته
بنیان های فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی کشور را تهدید و پویایي هاي انساني را به مخاطره
اندازد.این موضوع باعث شده تا طی دهه های اخیر قذوانین متعذددی بذه منظذور مبذارزه بذا
اعتیاد در کشور تدوین و تصویب گردد.با توجه به ناکارآمدی قوانین رسمی موجود در زمینه
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 

در این پروهش با روش تحلیل محتوای مقوله ای و با رویکرد آسیب شناختی اجتماعی
به بررسی  4قانون و طرح ملی که عبارتند از،برنامه چهارم توسعه ،برنامذه ملذی پیشذگیري،
درمان و مبارزه با سوء مصرف موادمخدر ،برنامه جامع ملی ایران  1477و طرح پیشذگیری
از اعتیاد،پرداخته ایم.یافته ها:در این تحقیق نشان داده شد کذه اعتیذاد در حذال گسذترش و
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
بر تصویب قوانین پیشگیرانه با رویکرد فرهنگی و اجتماعی امری ضروری است.

هاونتیجهگیری 


یافته

اگرچه قوانین متعددی برای مبارزه با پدیده اعتیاد و پیشگیری از آن تدوین شده اما نیذاز
به آسیب شناسی دارد که در این پروهش پا از نقد آنها،پیشنهاد می شود در تدوین قذوانین
جدید به مقوله هایی چون:محوریت قرار گرفتن انسذان،رویکرد اجتمذاعی و فرهنگی،نگذاه
زنجیره ای ،باز اجتماعی شدن توجه گردد.

 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی abbas362@gmail.com
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کلید واژگان :آسیب هاي اجتماعي،مجلا شورای اسالمی،اعتیاد،قوانین،پیشگیری

اقداممشارکتیدربرخوردباآسیبهایاجتماعی 

(موردبررسیاعتیاد) 
رضاصفریشالی،7غالمحسینصارمی،2علیسمعیی

9

امروزه برخورد با آسیب های اجتمذاعی بگونذه ای کذه "بهبذودی فذردی و سذرزندگی را
ایجاد ،حفظ و گسترش دهد و از جانذب دیگذر سیسذتمی ایجذاد نمایذد کذه در چرخذهاش
زمینههای رشد آسیبها را مهار و رفع کنذد" ،امذری غیذرممکن نیسذت" .انجمذن معتذادان
گمنام" از جمله جمعیت هایی است که توانسذته اسذت ایذن قابلیذت را ایجذاد نمذوده و در
دیالکتیک "کنشگر  -ساختار" ،ضمن شناخت آسیب مورد نظر ،آن را رفع نمذوده و سذرمایه
اجتماعی منحصر به فرد ،خود را گسترش دهند.
به لحاظ اهداف ،بررسی حاضر به تحلیل جامعه شذناختی رویکذرد مشذارکتی انجمذن
معتادان گمنام در برخورد با مساله اعتیاد می پردازد .و در ضمن این موضوع را نیذز مذدنظر
دارد که این انجمن تا چه میزان جهت رفع آسذیب اجتمذاعی مذیکور موفذق بذوده و دسذت
آوردشان برای جامعه چه میتواند باشد .
به لحاظ روش شناسی ،روش تحقیق مورد استفاده در ایذن مطالعذه ،از نذوع میذدانی و
بصورت مصاحبه رو درو بوده و جمعیت آماری آن شامل اعضای "انجمذن معتذادان گمنذام
جلسه شقایق" خانی آباد نو میباشند که از  40نفر عضو  30نفر انتخاب شده اند .تا بتوان
مساله همبستگی اجتماعی را در انجمن فوق مورد ارزیابی قرارداده و نقش آن را در پیشذبرد
اهدافشان روشن نمود.
در تحقیق فوق بر پیوستگی و همبستگی قوی اعضای انجمن معتذادان گمنذام بذه مثابذه
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
 .1دکتر جامعهشناس دانشگاه خوارزمی (reza_safaryshali@yahoo.com)01113188111
 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی
 .3کارشناسی ارشد جامعه شناسی
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ساختار و گسترش آن کوشش الزم را مبیول داشته اند ،تبیذین ایذن درهمتنیذدگی سذاختار و
کنشگر دست آورد اصلی تحقیق فوق می باشد.
کلیدواژگان :اعتیاد ،شبکههای اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و کنشگر
– ساختار.

تحلیلجامعهشناختیعواملزمینهایموثربرفراغتانحرافی 

(باتأکیدبراعتیادجوانان) 
1

علیاصغرفیروزجائیان ،زهراسعادتیچافی

2

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
منفی اوقات فراغت شامل فعالیت های فراغتی بوده که مغایر با هنجارهای اخالقی و قانونی
جامعه صورت می گیرد .این جنبه از فراغت پیامدهای شدیدی برای فرد و جامعه به همذراه
دارد ،از جمله این آسیب ها مصرف تفننی مواد مخدر و اعتیاد می باشد .پروهش حاضر به
بررسی عوامل زمینهای موثر بر فراغت انحرافی با تاکید بر اعتیذاد جوانذان (مصذرف تفننذی
سیگار ،قلیان و مواد مخدر) می پردازد.

روش 

جامعه آماری تحقیق جوانان 18تا  31سال شهر بابلسر بوده که به صورت نمونذهگیذری
خوشهای چندمرحلهای  400نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید .ابذزار جمذعآوری اطالعذات
پرسشنامه می باشد.
یافتهها 


توصیف یافته ها بیانگر این امر بوده که میزان فراغت انحرافذی در بذین جوانذان در حذد
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
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندرانa.firozjayan@umz.ac.ir-
 .2کارشناسی ارشد مطالعات جوانان ،دانشگاه مازندران
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فعالیت های فراغتی انحرافی بویره مصرف مواد مخذدر مذی شذوند و اعتیادشذان در سذطح
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.

نتیجهگیری 


نتایج تحقیق نشان می دهد که ویرگی های زمینه ای افراد تأثیر چندانی بر مصرف تفننی
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
توان در طرح های تحقیقاتی دیگر مورد بررسی قرار گیرد .همچنین این نتایج نشان می دهد
که مصرف موا د فراتر از ویرگی های زمینه ای بود و ممکذن اسذت هذر فذردی بذا هذر گونذه
ویرگیهای زمینه ای مرتکب مصرف مواد مخدر و اعتیاد در زمان فراغت شان گردد.
کلید واژگان :فراغت انحرافی،اعتیاد،مصرف تفننی ،جوانان.

بررسیجامعهشناختیاعتیاددرشهرلردگان 
1

2

،مجتبیشفیعینژاد

یزدانکریمیمنجرموئی ،مهنازفرهمند

3

مقدمه 

اعتیاد یکی از چهار بحران جهانی هذزاره سذوم اسذت کذه در ظهذور سذایر آسذیبهای
اجتماعی نمود عینی دارد و اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جوامذع میگذیارد .امذروزه
اعتیاد به عنوان یک بیماری زیستشناختی ،روانشناختی و اجتماعی تعریف مذیشذود کذه
عوامل متعددی در تعامل با هم در سببشناسی آن مؤثر هستند.

روش 

این پروهش با استفاده از روش پیمایش و با نمونه آماری  67نفر از معتذادان حاضذر در
مراکز ترک اعتیاد صورت گرفته اسذت و بذرای گذردآوری دادههذا و اطالعذات از پرسشذنامه
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه یزد Yazdan484@yahoo.com
 .2دکتر جامعهشناس ،دانشگاه یزد
 .3کارشناس ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه یزد

 290مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

استاندارد استفاده شد .همچنین از نظریههای انحراف اجتماعی مرتذون ،سذازگاری بذروس
الکساندر ،کنترل اجتماعی تراویا هرشی ،انحراف اجتماعی تری واسذتر و نظریذه اوقذات
فراغت زیمل به عنوان مبانی نظری استفاده شد.

یافتهها 


نتایج بهدستآمده نشان می دهند؛ بیشترین میزان مصرفی مواد مخدر در بین معتادان به
ترتیب تریاک ،شیره ،هروئین ،شیشه و حشیش میباشد و بین متغیرهای مستقل و اعتیاد بذه
مواد مخدر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری 


با توجه به یافتههای پروهش میتوان گفت پایین بودن سطح تحصیالت و یا بیسذوادی
در گرایش به اعتیاد نقش دارد چرا که پایین بذودن سذطح سذواد منجذر بذه مسذائلی از قبیذل
روش های غیرمنطقی در برخورد بذا مشذکالت و نفذییرفتن تغییذرات و انعطذاف در شذرای
مختلف میشود که این مسائل موجب میگردنذد فذرد نذوعی احسذاس کمبذود نمایذد و در
نتیجه ،در پییافتن همدرد و همدل ،به هر شخ و هر موادی روی آورد همچنین تا زمانی
که رواب انسانی و رواب عاطفی بین اعضا خانواده سست و ضعیف باشد و خالء عذاطفی
وجود داشته باشد و نیازهای عاطفی در خانواده برآورده نشوند و نحوه گیران اوقات فراغت
مناسب نباشد و بدون برنامه باشد و در انتخاب دوست سالم که نگرش منفی به مواد داشته
باشد ،دقت نشود و همچنین فرد در دستیابی به موفقیتهای اجتماعی مذورد تأییذد جامعذه
ناکام شود ،میزان گرایش به مصرف مواد مخدر افزایش مییابد.
کلیددد واژگددان :اعتیذذاد ،ضذذعف ارتباطذذات خذذانوادگی ،فقذذدان تفریحذذات سذذالم ،ناکذذامی
اجتماعی ،لردگان
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بررسیعواملاجتماعیموثربرمصرفقلیاندرمیاندانشجویان 
ازدیدگاهنظریهفشارعمومی
1

2

علیرحمانیفیروزجایی ؛آفاقرستمیان ؛شیواپورقاضی

3

مقدمه 

مصرف مواد دخانی از جمله سیگار ،قلیان ،پی و  ...تعذداد زیذادی از مذردم را تحذت
تأثیر قرار داده و به طور روزافزونی در حال تعامل با سایر آسیبهای اجتماعی و تبدیل شدن
ب ه تهدیدی شالوده شکن است .امروزه استعمال دخانیات بعنوان یک معضل مهم بهداشتی
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
نظارت والدین و گسترش رواب با گروههذای مختلفذی از همسذاالن ،فشذارهای اجتمذاعی
ایجاد میشود .بسیاری از آنها با ضربهای عاطفی ناشی از گسذیختگی خذانواده و تغییذرات
مکرر در ساختار خانواده ،خودشان را تحت فشذار میبیننذد .چهذارچوب نظذری تحقیذق،
نظریه فشار عمومی اگنیو بوده است .در نظریه آگنیو به سه نوع اصلی فشار اشاره شده است
که هر یک متفاوت از دیگری هستند )1( .رواب منفی ای که فرد را از رسیدن به یک هذدف
با ارزش باز میدارد ( ) 2رواب منفی ای که انگیزه با ارزش را که متعلذق بذه شذخ اسذت
خفه میکند و یا شخ را تهدید به از بین بردن آن (انگیزه با ارزش) میکنند .شخ را بذی
انگیزه میکند .و ( )3رواب منفی ای که انگیزه ناخوشایندی را بر فرد تحمیل میکنند.

روش 

تحقیق حاضر با هدف بررسی گرایش دانشجویان نسبت به مصرف قلیان انجام گرفتذه اسذت.
روش تحقیق ،پیمایشی و ابزار جمذعآوری اطالعذات پرسشذنامه بذوده اسذت .جمعیذت تحقیذق،
متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران میباشد .در مجمذوع  461نفذر ( 373دختذر و 151
پسر) از این دانشجویان به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شدند.
یافتهها 


یافته ها حاکی از آن است که بین دختران و پسذران از لحذاظ گذرایش بذه مصذرف قلیذان
تفاوت معناداری وجود دارد .پسران نسبت به دختران گرایش بیشتری به مصرف قلیان دارند.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد بابل
 .2دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد بابل afagh.rostamian@yahoo.com
 .3دانشجوی دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور
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نتیجهگیری 


نتایج تحقیق ،فرضیات مبتنی بر اینکه حضور محرک منفی و خشم بر فشار مؤثر اسذت
را تأیید نموده است.
کلید واژگان :گرایش ،نظریه فشار عمومی اگنیو ،دانشجویان ،حضور محرک منفی

برساختاجتماعیمهاجرتهایکجروانۀفروشندگانموادمخدر

شهرستانکوهدشت
1

2

3

محمدرضاپویافر ؛حدیثمینایی ؛سیدحسینسراجزاده 

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
موضوع است .بدون داشتن چنین فهمی از واقعیت هایی همچون مسایل اجتماعی ،به ویره
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
مهاجرتها در شهرستان کوهدشت است؛ مهاجرتهایی بذه تهذران بذرای انجذام کارهذای
مجرمانه از جمله فروش مواد مخدر .به دلیل ناپیذدا بذودن چرایذی و چگذونگی انجذام ایذن
مهاجرت ها ،الزم بود برای فهم و درک این مسئله از رویکرد کیفی و روش نظریذه زمینذهای
استفاده شود .دلیل استفاده از روش نظریه زمینهای رجوع به میدان تحقیق و رسیدن به یذک
نگاه امیک و درونی از مسئله موردنظر بود تا بدینوسیله بتوان شرای شکلگیری این نوع از
مهاجرت و همچنین فرایندها و روندهای تأثیرگیار بر تداوم آن و نیز پیامدهای ناشی از این
ً
پدیده را بررسی کرده و به فهم نسبتا جامعی از مسئله رسید.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمی mrpouyafar@gmail.com
 .2کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،دانشگاه خوارزمی
 .3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمی

روش 

روش نمونهگیری در این تحقیق نمونهگیری هدفمند بود و جمعا با  36نفر مصاحبه شد.
مصاحبهشوندگان شامل؛ خانوادهها و اهذالی ،فروشذندگان مذواد مخذدر ،نیذروی انتظذامی
شهرستان کوهدشت و شهر تهران بودند.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافتههای این پروهش به این شکل بود که 12 ،مقوله از مصاحبه با خانوادهها و اهذالی،
 14مقوله از مصاحبه با فروشندگان و  13مقوله از مصاحبه با نیروی انتظامی به دست آمذد.
عمده مقوالتی که در این تحقیق بیشتر بر آن تأکید میشد و در بذین تمذام گروههذا مشذترک
بودند مقوله فشار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و مقوله فقر و نداری بود.
کلیدواژگان :مهاجرت -کجروی -جرم -مجازات -فشار ساختاری -فقر -بیکاری

بررسیعللگرایشبهاعتیادوموادمخدردربینزندانیانشهرستانگنبد
کاووسدرسال 1921
رحمتالهامیراحمدی،7امیدصارمی


2

مقدمه 

اثرات اعتیاد بر نیروی انسانی هر جامعه ای به نحو قابل مالحظهای مذورد توجذه اسذت .تحقیذق
حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش به اعتیذاد در میذان زنذدانیان میفذردازد تذا بررسذی نمایذد
عواملی چون سهولت دستیابی ،نگرش میهبی ،احساس افسردگی ،معاشرت با افذراد معتذاد تذا
چه میزان در گرایش اعتیاد زندانیان موثر است .هدف مطالعه بررسذی علذل گذرایش بذه اعتیذاد و
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
میزان در گرایش به اعتیاد زندانیان موثر است در این تحقیق اعتیاد بعنوان یك بیمذاري اجتمذاعي

 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر،گلستان ( Amirahmadi161@yahoo.comنویسنده مسئول) .
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر،گلستان
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است که عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني که به علل گرایش توجه نشود ،درمان جسذمي
و رواني براي مدت کوتاهي نتیجه خواهد داد و معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر ميگردد.
روش 

روش تحقیق در این پروهش ،پیمایشی و جامعه آماری پذروهش کلیذه زنذدانیان معتذاد
حاضر در زندان مرکزی گنبد بوده ،که تعداد کل آنها برابر  437نفر بوده و برای تعیین حجم
نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و با ضریب اطمینان  7/33تعداد  117نمونذه بذرآورد
شده است.
و نمونههای مورد مطالعه بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مذورد مطالعذه
قرار گرفتند.
نتیجهگیری 

یافتههاو


نتایج حاصل از دادههای جمع آوری شده نشان میدهد که بذین سذهولت دسترسذي بذه
ّ
مواد مخدر و اختالف خانوادگي (پدر و مادر) با گرایش بذه اعتیذاد و همچنذین بذین محلذه
مسکوني با معتاد شدن رابطه معناداری وجود داردو بین نگرش میهبی ،معاشذرت بذا افذراد
معتاد و افسردگی با گرایش به اعتیاد زندانیان رابطة معناداري وجود ندارد .
کلیدواژگان :گرایش اعتیاد ،مواد مخدر ،اعتیاد ،زندانیان ،شهرستان گنبد
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تحلیلتأثیرگذاریرسانهدرپیشگیریازگرایشبهسوءمصرفمواددر
نوجوانانبراساسمدلماتریسارزیابیدینی
1

2

3

4

5

رضادهقانی ،فاطمهکیوانی ،علیابراهیمی ،مصطفیسلیمانیاصل ،سیامکجعفرزاده 

مقدمه 

منطق نظری و عملی عقال در مواجهه با رسانههای عصر حاضذر ،نذه نفذی و طذرد ،کذه
بیشتر بر استخدام و به کارگیری آنها در راستای تأمین غایات مطلوب بوده است .رسذانههذا
در دنیای امروز ،به عنوان ابزاری فراگیر قادرند بر جریانهای مختلف اثرگیار بوده وآنها را با
شاخ انسانسازی وهمگرایی انسانی واسالمی سنجیده وتحلیل کنند .در شرای کنذونی،
رسانهها میتوانند با پرهیز از شعارزدگی وبا ارائۀ اطالعات صذحیح ودقیذق در زمینذۀ سذوء
مصرف مواد ،مشارکت دادن مستقیم مردم در توانمندسازی در مقابل این فاجعه ،توجذه بذه
جوانان ونیز بررسی وشناسایی عملکرد و دستگاههای مسئول نقش مهمی را در ایذن حذوزه
تجلی بخشند.

روش 

در این مقال ،راهبردهای رسانهای بر اساس ماتریا ارزیذابی و مذدل تحلیلذیSWOT
اسذذتفاده شذذده ودر جذذواب سذذئواالت تحقیذذق نقذذاط قذذوت Sو ضذذعف  Wو تهدیذذدات Tو
فرصتهای Oرسانه در پیشگیری از سوء مصرف مواد ،شناسایی ومعرفی گردیدهاست .که در
این راستا با بررسی ماتریا و تدوین راهبرد SWOTوتدوین راهبردها چهار دسذته راهبذرد
ارائه می شود در چهار مبحث  1ذذ گفتمان1ذذذ الگذو آفرینذی دینذی -3تمثیذل وکنایذه4ذذذ
سرگرمی وتفریح  1ذذ مسجد مجازی حالجی گردیدهاست.
هاونتیجهگیری 


یافته

طبق ماتریا ارائه شده در مدل  SWOTمی توان بیش از سی راهبرد رسانه برای ایمن-
سازی و پیشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد در چهار دسته ارائه نمذود (-Aاهبردهذای
 .1دکترای تخصصی فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه فرهنگیان پردیا شهید رجایی ارومیهDr.rd.iran@chmail.ir ،
 .2فوق لیسانا الهیات ،آموزش و پرورش شهرستان خوی
 .3فوق لیسانا علوم قرآن و حدیث ،آموزش و پرورش شهرستان خوی
 .4دکتری تخصصی الهیات ،دانشگاه فرهنگیان پردیا شهید رجایی ارومیه
 .5دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه اورمیه
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تهاجمی رسانه-B SOراهبردهای محافظه-C WOراهبردهای رقابتی-D ،STراهبردهای
تدافعی ) WTو بر مبنای راهبردهای فوق ،راهکارهایی نیذز در چهذار زمینذه گذزینش شذده
است(-Aراهکارهای اجرایی نمودن راهبردهای تهاجمی  -Bراهکارهذای اجرایذی نمذودن
راهبردهای محافظه کارانه -Cراهکارهای اجرایی نمودن راهبردهای رقابتی -Dراهکارهذای
اجرایی نمودن راهبردهای تدافعی) تا بتوانیم بر اساس این راهبردهذا و راهکارهذا رسذانه ای
همیار و تاثیرگیار برنامه ریزی نماییم.
کلید واژگان :رسانه ،راهبردها ،راهکارها ،پیشگیری ،سوء مصرف مواد.

اعتیاددرمراکزآموزشی 
محسنمحمدی

1

مقدمه 

بررسی روشهای پیشگیری از اعتیاد در محی های آموزشذیبود .اهذداف تحقیذق بذا در
نظرگرفتن ابعاد مختلف موضوع و متغیرهای مربوط مطرح و بررسی شد.

روش 

کیفی -تحلیلی می باشد .آگاهی دانش آموزان از توانایی هایشان ،عالوه بر آنکه باعذث
می شود به ارزش وجودیشان پی برده و خود را فردی شایسته حا نمایند ،سبب مذی شذود
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
کمتر در دام انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد ،گرفتار می گردند؛ عوامل خانوادگی ،فردی
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
دچار مشکالت روحی و روانی شده بطوری که خانواده ها و جامعه را نیز تحت تذأثیر قذرار
ً
می دهند .که معموال دانش آموزان برای فرار از این مشکالت به مواد دخانی و مخذدر روی

 .1کارشناسی حسابداری ،دانشگاه غیرانتفاعی شما تبریزی mohsen.rcs@gmail.com
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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.

هاونتیجهگیری 


یافته

هماهنگی خانه ،مد رسه و جامعذه پیشذگیری از اعتیذاد را در دانذش آمذوزان بهبذود مذی
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
سالم و مبارزه با بیماریهای روحی مانند افسردگی را یاد بگیرند و از گرایش به اعتیاد امتنذاع
نمایند؛ دانش آموزان به ضرر و زیان مواد مخدر و سیگار زمانی پی می برند که آن را تجربه
نمایند .چون تجربه مواد مخدر ،اعتیاد به دنبال می آورد لیا جبذران و رهذایی از آن برایشذان
ً
گران تمام می شود .پا تا آنجا که ممکن است باید عمال و بطور تجربی و ملموس ،دانش
آموزان را با عوارض اعتیاد آشنا کرد و آنان را راهنمایی و مشاوره نمود تا در دام اعتیذاد اسذیر
نشوند.
کلید واژگان :روشهای پیشگیری ،اعتیاد ،محی های آموزشی ،مواد مخدر ،جوانان

بررسیعواملموثربراعتیادبهمشروباتالکلی 
(مو ردمطالعه:معتادانبهمشروباتالکلیعضوانجمنالکلیهایگمنام
شهرستانشهربابک) 
1

2

3

علیرضاخدامی ،وحیدهغالمیانرمجردی ،علیقائمی 

مقدمه 

الکلیسم یک آسیب اجتماعی و بیماری مزمنی است که تحت تاثیر شبکه ای پیچیده از
عوامل است .هدف این پروهش شناسایی عوامل مذوثر بذر اعتیذاد و وابسذتگی بذه مصذرف
مشروبات الکلی در شهرستان شهربابک در سال  1336می باشد.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم alirezakhoddamy@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
.3دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم

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.
روش نمونه گیری در دسترس تعداد  52نفر را در اختیار ما قرار داده است.

یافتهها 


در تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریه های پیوند افتراقی ساترلند  ،آنذومی مذرتن و
کنترل اجتماعی هیرشی استفاده نموده ایم .نتایج تحقیق نشذان مذی دهذد کذه بذیش از 57
درصد از پاسخگویان در سن نوجوانی و  4704درصد از آنان در سن جوانی برای اولین بار
مصرف مشروبات الکلی را تجربه کرده اند و همچنین  1603درصد از آنان برای اولین بار
با دوستان و همساالن خود مشروبات الکلی را مصرف نموده اند 6103 .درصد از آنان بذا
دوستان خود در اماکن تفریحی  ،مراسم های جشن (عروسی و تولذد) ،مدرسذه و دانشذگاه
برای نخستین بار مصرف مشروبات الکلی را تجربه نموده اند.

نتیجهگیری 


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
الکلی دارند .با استفاده روش رتبه درصدی مشخ گردید که عوامل استرس ،دستیابی بذه
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
نگرش مثبت به اثرات مشروبات الکلی  ،وجود محرک های مثبذت کذاذب و بذرای کذاهش
حاالت عاطفی منفی به مصرف مشروبات الکلی پناه برده اند.
کلید واژگان :الکلیسم ،اعتیاد به مشروبات الکلی ،شهر بابذک ،آسذیب اجتمذاعی ،تضذاد
خانوادگی
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تبیینعواملاقتصادی-اجتماعیموثربرپیشگیریازسوءمصرفمواد
مخدر(موردمطالعه:افراد91-11سالهساکنشهرتهران) 
مهدیمختارپور

1

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
آسیب اجتماعی ،تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و بطذور روز افزونذی در
حال تعامل با سایر آسیبهای اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید و شالوده ساختشکن
است .هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین عوامل اجتماعی-اقتصذادی مذوثر بذر پیشذگیری از
سوء مصرف مواد مخدر در بین افراد  18تا 40ساله ساکن منطقه  7شذهر تهذران اسذت .در
تدوین چارچوب نظری از نظریههای پیشینهگرایی ،رقابذت بذر سذر منذابع ،وبذر ،دورکذیم،
گورویچ ،بالو ،شوتز و هالبواکا بهره گرفته شده است.

روش 

روش تحقیق پیمایش و جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه محقق سذاخته انجذام
گرفته است .جامعه آماری (افراد  34-11ساله ساکن شهر تهران) طبذق نتذایج سرشذماری
عمومی نفوس و مسکن سال  1311برابر  1176037نفر بوده است که با اسذتفاده از روش
نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران  381نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافته های تحقیق نشان می دهد که بهبود پایگاه طبقاتی افراد موجب کاهش محرومیت
نسبی در بین شهروندان میگردد و در نتیجه بر پیشگیری از سوءمصذرف موادمخذدر مذوثر
می باشد .همچنین متغیر بهبود روابذ اجتمذاعی بذر افذزایش مشذارکت اجتمذاعی در بذین
شهروندان اثر میگیارد و بنابراین بر پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر اثرگیار میباشذد.
همچنین بذین دو متغیذر مسذتقل ذکذر شذده رابطذه معنذادار وجذود دارد و بذر پیشذگیری از
سوءمصرف مواد مخدر موثر می باشند.
 .1دکتری جامعه شناسی ،پروهشکده چشم انداز و آینده پروهی mehdi.mokhtarpour@gmail.com
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کلید واژگان :عوامل اجتماعی-اقتصادی ،مشارکت اجتماعی ،پایگاه طبقذاتی ،پیشذگیری،
تهران.

راهبردهایپیشگیریومراقبتهایخانوادهمحوردرمصرفموادو
روانگردانها
حمیدرضاعاطفیفر

1

مقدمه 

سرشت تربیتی خانواده و کذارکرد آموزشذی-تربیتذی آن ایجذاب مذیکنذد هذر خذانواده
راهبردی برای مراقبت از فرزندانش داشته باشد .این راهبردها به تبع عوامل متعدد به منظذور
محافظت و مراقبت فرزندان در برابر خطرات و آسیبهای اجتمذاعی از جملذه مصذرف(به
طور اعم ،علی الخصوص مواد و داروهای روان گردان و یا الکل و از این قبیل) ،به کار برده
می شود .خانواده سیستمی قانونگیار است که اعضای آن مدام در حال بازتعریف ماهیذت
رواب خود بر مبنای الگوی ارتباطی هسذتند(به نقذل از بیرامذی و همکذاران.)11 :1310،
متغیرهای خانوادگی از طریق فرایندهای اجتماعیشذدن ،سرمشذقگیذری و تقلیذد از رفتذار
والدین ،تقویت اجتماعی ،درونیسازی ارزشها و رفتارهای خذانواده و شذیوههذای کنتذرل
اجتماعی و انضباطی ،آمادگی فرزندان را برای مصرف مواد متاثر میسازند(به نقل از فرشاد
و ابراهیمی.)48 :1310،
مصرف و بدنبال آن وابستگی(اعتیاد) یکی از مسایل اجتماعی مهم ایران و جهان است.
هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارا از تاثیر خانواده پدید آمده باشد .فروپاشذی
بزرگ در جامعه ،موقعی رخ میدهد کذه زوال خذانواده بذا دگرگذونی در هنجارهذا از جملذه
طالق ،مصرف مواد مخدر و  ...شروع شود(فوکویاما .)1381 ،2اعتیاد تاثیرات عمیقذی بذر
پیکر خانواده میگیارد :از بین رفتن کنترل و نظم ،ایجاد هرج و مرج و بیبندوباری کذه بذه
نوبه خود فرصتی برای ایجاد و رشد بینظمی و بحران در جامعه است(فرجاد14 .)1377،
میلیون نفر(6/4درصد) در آمریکا گزارش دادهاند که طی ماههای گیشته از مواد غیرقذانونی
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران مرکز atefi@alumni.ut.ac.ir

2 .Francis Fukuyama
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استفاده کردهاند این نتایج حاکی از وجود زمینههای خانگی مصرف مذواد دارد(بذه نقذل از
موسیزاده و فرد .)1310،مصرف مواد در ایران یکی از مهمترین مسایل بهداشتی ،درمانی،
اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود به گونهای که بیش از  10درصد مردم نسبت به مصرف
مواد در جامعه ابراز نگرانی جدی کردهاند؛ بر اساس گزارش منتشذره سذتاد مبذارزه بذا مذواد
مخدر نهاد ریاست جمهوری ،نرخ شیوع مواد مخذدر در جمعیذت سذنی  11تذا  64سذاله
کشور ایران معادل  1/61درصد –برابر با یک میلیون و  311هزار نفر -بوده است(صرامی و
همکاران.)1311 ،

روش 

روش تحقیق در این پروهش از حیذث هذدف ،کذاربردی-توسذعه ای و از حیذث نحذوه
گردآوری اطالعات ،توصیفی و از حیث مبنا ،پروهش کیفی است .گردآوری اطالعذات بذا
استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با یکی از والدین صورت گرفته است.

یافتهها 


نتیجه مطالعه نشان می دهد از حیث سنخشناسی دو نوع راهبرد اساسی بذین خذانواده-
های تحت مطالعه ،جهت مراقبت از فرزندان در برابر مصرف مواد قابل شناسایی است:
 .1خانوادههایی که از راهبردهای منع و تحییر برای مراقبت استفاده میکنند(تاکیذد بذه
دوری فرزند از دوستان ناباب ،احتراز از تعامل با خانوادههای دارای عضو مصذرف کننذده،
عدم اعتماد به دوستان و صمیمی نبودن با آنها ،جلوگیری از مواجهه فرزند با آالت و وسایل
مصرف ،جلوگیری از تردد فرزندان در محلها و محی های مصرف و از این قبیل)
 .1خانوادههایی که از راهبردهای بهبود نظام شذناختی و توانبخشذی شذناختی ( ارتقذا و
ارشاد) برای محافظت و مراقبت فرزندشان ،بهره می برند.

نتیجهگیری 


جامعه ایران متشکل از اقوام و گروههای فرهنگی مختلفی است ،وجود اسذتراتریهذای
مراقبتی متفاوت در خانوادههای اقوام گوناگون متصور است فلیا انجام پذروهش متنذاظر بذا
قومیتها میتواند راهبردهذای اصذلی مراقبذت را بهتذر تبیذین نمایذد .سیاسذتهذای کلذی
پیشگیرانه به ویره در عرصه تعلیم و تربیت اگر با در نظرگرفتن راهبردهای مراقبتی خانوادهها
اتخاذ گردد موجب تسهیل در امر کنترل آسیبهای اجتماعی گروههای جمعیتی مختلف به
ویره کودکان و نوجوانان خواهد شد.
کلید واژگان :خانواده ،مراقبت ،راهبردهای مراقبتی ،پیشگیری ،مصرف مواد ،فرزندان.
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تبیینیفرهنگیبرگرایشبهموادمخدردانشجویان 
(موردمطالعه:دانشگاهپیامنورپارسآبادوبیلهسوار) 
1

2

داودمهدویکنده ،حسینمهدویکنده ،علیمرادعناصری

3

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 

نوع پروهش حاضر ،کمذی بذوده و از پرسشذنامه بذرای گذردآوری اطالعذات در سذطح
توصیفی ذ تحلیلی استفاده شده است .چارچوب نظری پذروهش ،اسذتفاده از نظریذه هذای
آنومی و همبستگی اجتماعی دورکیم ،مرتون و کنتذرل هیرشذی مذی باشذد .ضذریب پایذایی
پرسشنامه در ابعاد سه گانه گرایش به مواد مخدر در گویه های منفی ( ،)0/71گویذه هذای
مثبت( )0/70و گو یه توجیه غل اجتماعی( )0/73می باشد .آزمون های آمذاری اسذتفاده
شده در پروهش حاضر  ،KMOخی دو ،تحلیل رگرسیون و تحلیل عامل می باشد.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج در رابطه با فرضیه اول نشان داد که در بعد اول؛  8درصذد از دانشذجویان گذرایش
متوس تا زیاد ،در بعد دوم  16/7درصد متوس به باال ،در بعد سوم؛ 17/4درصد گذرایش
متوس به باال دارند .همچنین گرایش دانشجویان پیام نور دانشگاه بیله سوار به مواد مخذدر
در بعد اول ،دوم و سوم نسبت به دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس آباد کمتر می باشد .در
فرضیه دوم (قسمت اول) از مجموع عوامل فرهنگی؛ همبستگی خانوادگی دانشجویان با هر
سه بعد؛ فعالیت دانشگاهی با بعد سوم؛ و نابسامانی خانواده بذا بعذد دوم گذرایش بذه مذواد
مخدر رابطه معنی دار نشان دادند .اما بین فروپاشی کانون خانواده و گرایش به مواد مخذدر
همچنین بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی فرد با گرایش بذه مذواد مخذدر رابطذه معنذی داری
مالحظه نگردید .و این رابطه در دانشجویان بیله سوار به این صورت است که گرایش آنذان
در مورد این عوامل از گرایش دانشجویان پارس آباد متفاوت و کمتر می باشد.
کلید واژگان :تبیین فرهنگی ،گرایش به مواد مخدر ،دانشگاه پیام نور
 .1دانشجوی دکتری ،سیاستگیاری فرهنگی ،دانشگاه خوارزمی تهران Email: mahdavi_davood1@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری ،مربی دانشگاه پیام نور
 .3دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران
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چهاردههسیاستگذا ریدرمواجههبااعتیادومصرفموادمخدردر
ایران:بیمهاوامیدها 
صالحالدینقادری

1

مقدمه 

اعتیاد و مصرف مواد مخدر و محرک یکی از اصلیترین آسیبهای اجتماعی در جامعه
ایران است .مواجهه و برخورد با این پدیده همزمان با آغاز به کار نظذام جمهذوری اسذالمی
شروع شده است و در دورههای مختلف رویکردهای خاصذی در ایذن زمینذه مسذل بذوده
است .هدف مقاله نقد و بررسی سیاستهایی است که در طی  4دهه گیشذته در ایذران در
مواجهه با مواد مخدر و اعتیاد به اجرا گیاشته شده است .مقاله با اتکاء بذه سیاسذتهای 4
گانذذه مهذذار مذذواد مخذذدر ( انسذذداد ،تعقیذذب ،آمذذوزش و درمذذان) بذذه تببذذین و تحلیذذل
سیاستگیاریهای انجام گرفته و برنامههای عملیاتی در این حوزه میپردازد.

روش 

روش مطالعه مقاله از نوع تحلیل ثانویه اطالعات و اسنادی و مصاحبههایی است که با
برخی از متخصصان این حوزه انجام گرفته است.

یافتهها 


براساس یافتههای مقالذه بعذد از پیذروزی انقذالب  4دوره را در حذوزه سیاسذتگیاری
مواجهه با مواد مخدر میتوان از هم تفکیک کرد )1 .دوره اول ،نیمه دوم دهه  57تذا اواخذر
دهه  67است  )2 ،دوره دوم از سال  1361تا اول دهه  1317اسذت )3 ،دوره سذوم کذه از
اوایل دهه  17تا اویل دهه  37و  )4دوره چهارم از نیمه اول دهه  37به بعد که تحت عنوان
«اجتماعیکردن مبارزه با مواد مخدر» از آن نام برده میشود.
نتیجهگیری 


بر اساس یافتههای پروهش مهمترین چالشهای سیاستگیاری در حوزه مذواد مخذدر
عبارتند از )1 :نگاه بعد واقعهای )2 ،دستورالعملی دیدن موضوع )3 ،فقدان اسذتراتریهای
منسجم و مطالعه شذده )4 ،حاکمیذت مسذئولیت پذییری دولتذی )5 ،منفذک کذردن مذواد
اعتیادآور و مصرف آن از مسائل دیگر در کشور.
کلید واژگان :سیاستگیاری ،اعتیاد ،مواد مخدر ،چالشها ،بعد از انقالب.
 .1دکتر جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران salahedin.gh@gmail.com
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اعتیادوتأثیرآنبرخانواده
1

علیرضاقربانی ،فاطمهالساداتمرتض وی

2

مقاله حاضر با هدف تبیین مفهوم اعتیاد و تأثیر آن بر خانواده به روش کتابخانه ای انجام
شده است .اعتیاد وابستگی اجتناب ناپییر به ماده مخدر از نظر جسمی و روانذی اسذت و
معموال در سه مرحله طی می شود که عبارتند از :مرحله آشنایی ،مرحله میل بذه افذزایش
مواد و مرحله ا عتیاد(بیماری) .از جمله علل اعتیاد می توان به عوامل فردی هم چون اثذر
ارث ،نراد ،بیماری های روانی و  ...و علل اجتماعی هم چذون محذی خذانواده ،محذی
تحصیلی ،علل جغرافیایی هم چذون رشذد جمعیذت ،شذهر و روسذتا ،مهذاجرت و علذل
اقتصادی اشاره کرد .از جمله عوارض اعتیاد در خانواد ه می توان به نابسامانی و آشذفتگی
در خانواده ،بیگانگی ،خشم و نفرت ،مشکالت مالی ،متولد شدن فرزندان ضعیف البنیه
و ناق الخلقه ،معتاد شدن دیگر اعضای خانواده ،جدایی عاطفی و ایجاد بروز بیماری
های روانی،خودکشی ،زندان ،ایدز ،طالق و ....اشاره کرد .درمذان اعتیذاد در دو مرحلذه
بازگیری و بازتوانی با روش های دارویی و غیر دارویی به دو صورت ناگهانی و تذدریجی
انجام می گیرد .پیشگیری از اعتیاد سه مرحله دارد :پیشگیری اولیذه ،پیشذگیری ثانویذه و
پیشگیری ثالث .از جمله راه های پیشگیری اولیه از اعتیاد می توان به عذدم مصذرف هذر
گونه ماده اعتی ادآور ،شیوه های آگاه سازی و آموزشی ،عدم دسترسی به ماده اعتیذاد آور،
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
برخورد علمی با این پدیده شوم و خانمان سوز هم چون سایر بیماری ها بذیش از گیشذته
احساس می گردد.
کلیدواژگان :اعتیاد ،خانواده ،نابسامانی و آشفتگی



 .1دکتری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول) it_ghorbani@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
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"بررسیرابطهبیننشاطاجتماعیوگرایشبهاعتیادبینافراد11-92سال
شهربروجن" 
فائزهشریعتپور 7


مقدمه 

نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان ها به شمار مذی
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
د نبال دارد .پروهش حاضرباهدف شناخت رابطه بین نشذاط اجتمذاعی وگذرایش بذه اعتیذاد
درافراد15-23سال شهر بروجن انجام شده است.

روش 

پروهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی-همبستگی است که رابطذه نشذاط اجتمذاعی
وگرایش به اعتیاد را مورد مطالعه قرار میدهد .جامعهیآماری این پروهش شامل افذراد-23
15سال شهربروجن میباشد .بذرای انتخذاب افذراد از روش نمونذهگیری مبتنذی بذر هذدف
استفاده شده است وافراد بر اساس شرای ورود به پروهش برگزیده شده اند.حجم نمونذهی
برآورد شده  314نفر میباشد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه شادی ونشذاط آزگذود و
دستیارانش( )1351و پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد میرحسذامی ( )1311اسذتفاده شذد.
تجزیذذهوتحلیل دادههذذا پذذا از جمذذعآوری آنهذذا بذذه کمذذک نرمافذزار  SPSSنسذذخه  22و
بهرهگیری از آزمون آماری پیرسون وتحلیل رگرسیون لوجستیک انجام گردید.
یافتهها 


نتایج پروهش نشان داد که رابطه معناداری بین نشاط اجتمذاعی وگذرایش بذه اعتیذاد در
افراد 15-23سال شهر بروجن وجود دارد .از بین خرده مقیاس ها،بین بعد تعامل اجتماعی
نشاط وهر سه بعد فردی ،محیطی واجتمذاعی اعتیادرابطذه معکذوس وجذود داردونیذز بذین
بعدکمک به دیگران نشاط وهر سه بعد اعتیاد رابطه مستقیم وجود دارد.هم چنین دیذده شذد
که ابعاد آراستگی ظاهری وکارایی فردی نشاط فق بابعد اجتماعی اعتیاد ارتباط دارند .


 .1کارشناسی مددکاری اجتماعیf.shareat.psw92@gmail.com ،
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نتیجهگیری 


باالبودن نشاط اجتماعی کمک شایانی در زمینه کاهش گرایش به اعتیاددارد،به ویره این
درمورد جوانان ونوجوانان بسیار حائز اهمیت است چراکه افراد در این رده های سنی بیشتر
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
برجامعه و افراد جامعه بکاهند .نتایج این مطالعذه بذه سیاسذتگیاران و برنامذهریزان فعذال
ومش وق درحوزه افزایش نشاط در جامعه و همچنین فعال در زمینه های پیشگیری از اعتیاد و
کاهش آن در جوانان ونوجوانان 15-23سال پیشنهاد میکنذد کذه دربرنامذهریزی سیاسذت
اجتماعی و مداخالت مرتب در حوزه سالمت روان جوانان و نوجوانان ،مشکالت حاصذل
از اعتیاد ونشاط اجتماعی به نق ش نشاط اجتماعی درگرایش به اعتیذاد توجذه نمذوده و از آن
استفاده نمایند.
کلید واژگان :نشاط ،نشاط اجتماعی ،گرایش به اعتیاد،جوانان ،نوجوانان

بررسیعواملفرهنگیموثربرشیوعوبروزمصرفموادمخدردرزندان
مرکزیاستانکهگیلویهوبویراحمد 
1

سمیهطالبیاردکانی ،شهالباقری

2

مقدمه 

در تعریف از شیوعشناسی ،آن را مصذرف مذواد مخذدر و شناسذایی دالیذل همذهگیذری
مصرف این مواد میدانند .مسأله ای که در حال حاضر یکي از مهمترین مسایل اجتمذاعي،
بهداشتي ،درماني و فرهنگی جامعه ایرانی به شمار ميرود و سبب هدررفت و آسیب بخش
قابل توجهی از منابع انسانی ،سرمایههای اجتماعی و اقتصادی جامعه می گردد و عالوه بر
جلوهها و ابعاد منفی آشکار خود ،ابعاد آسیبزای پنهانی دارد که به مراتب خطرنذاکتذر از
ابعاد آشکار آن می باشد .نتایج مطالعات بیانگر نرخ  2/65درصدی شذیوع مصذرف مذواد
 1دانشجوی دکتریsomaye.talebi.a@gmail.com ،
2دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه تربیت معلم
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مخدر در میان گروه سني  15تا  64سال کشور ایران می باشد به طوري که تعذداد تقریبذي
افراد معتاد در حدود یك میلیون و  325هزار نفر برآورد شذده اسذت و بخذش زیذادی (43
درصد) از زندانیان کشور با جرایم مربوط به مواد مخدر در بند میباشند (صرامی؛ قربانی؛
تقوی .)1332 ،پروهش حاضر با هدف مطالعه عوامل فرهنگی موثر بر شیوع و بذروز مذواد
مخدر در میان زندانیان زندان کهگیلویه و بویراحمد ،زندانیان را جامعهی هدف خذود قذرار
داده و به شیوعشناسی مصرف مواد مخدر پرداخته است.

روش 

روش پروهش توصیفی و پیمایشی است .نمونهی مورد پروهش به روش نمونهگیذری در
دسترس انجام گرفت که تعداد آنها  172نفر بود .ابزار پروهش پرسشذنامه محقذق سذاخته
برگرفته از پروهش صدیق سروستانی و قادری ( )1335بوده است.

هاونتیجهگیری 


یافته

یافتههای پروهش حاکی از آن است که :در درون زندان مرکزی استان کهگیلویه و بویراحمد
مصرف مواد مخدر شذیوع نسذبتا زیذادی دارد؛ توصذیههذای پزشذکی و طذب سذنتی بذا تذرویج
اثربخشی استفاده از مواد مخدر در درمان بیمذاریهذا در شذیوع مصذرف مذواد مخذدر در میذان
زندانیان شهر یاسوج وجود دارد؛ باورهای عامیانه و جمالت و ضربالمثلهای تشویق کننذدهی
خاص در خصوص مصرف مواد در زندان وجود دارد؛ آداب و رسوم و عادات خاصی در بعضی
همنشینیها در خصوص مصرف مواد وجود دارد؛ فرضیهی «میزان شیوع مواد مخدر بذه نسذبت
سن ،تحصیالت ،تأهل و محذل زنذدگی بذا هذم متفذاوت اسذت» ،در مذورد دو ویرگذی سذن و
تحصیالت تأیید و در مورد دو ویرگی تأهل و محل زندگی رد میشود؛ بذین «سذن» و «توصذیه-
هاي دارویي و درماني مواد» از یک سو و «جنسیت» و «هنجارهاي تسهیلگر مصذرف مذواد در
مراسمها و جشنهذا» از سذوی دیگذر ارتبذاط مثبذت و معنذاداری وجذود دارد؛ و اولویذتهذای
هنجارهای تسهیل کنندهی مصرف مواد مخدر به ترتیذب –از بیشذترین بذه کمتذرین -عبارتنذد از:
هنجارهاي تسهیلگر مصرف مواد در مراسمها و جشنها؛ توصیههاي دارویي و درماني مذواد؛ و
باورهاي عامیانة مشوق مصرف مواد در ادبیات شفاهي.
کلید واژگان :شیوع شناسی؛ عوامل فرهنگذی ،مذواد مخذدر؛ اعتیذاد :زنذدان؛ کهگیلویذه و
بویراحمد
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بررسیالگویمصرفدخانیاتدردانشجویانپسردانشگاهمحققاردبیلی
درسالتحصیلی21-20
1

2

3

اکبرعطادخت ،سعیدرحیمی ،مهرنازصداقت

مقدمه 

به نظر ميرسد مصرف سیگار در بین گروههاي مختلف جامعذه از جملذه دانشذجویان
افزایش پیدا کرده اسذت و این مساله به عنوان یذك آسذیب فرهنگذي و اجتمذاعي ،سذالمت
جوانان را مورد تهدید قرار ميدهد .هدف این پروهش بررسی الگوی مصرف دخانیذات در
دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی بود.

روش 

در این مطالعه توصیفی تعداد  60نفر از دانشجویان سیگاری دانشگاه محقذق بذه روش
نمونهگیری هدفند (گلوله برفی) انتخاب گردیدند .جمعآوري دادهها از طریذق پرسذشنامه
استاندارد که شامل زیر مقیاسهای وابستگی به نیکوتین ،تمایل به تذرک و الگذوی مصذرف
دخانیات بود صورت گرفت .دادهها با استفاده از نرمافذزار  spss-24و آزمونهذای آمذاری
توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها 


در این مطالعه نشان داده شد که دانشجویان پسر در خصوص عوارض دخانیات اطالع
کامل دارند .همچنین بیشترین مصرف در ایذن گذروه را سذیگار و پذا از آن قلیذان و پیذ
تشکیل میداد .این مطالعه نشان ميدهد که بیشتر دانشذجویانی کذه تجربذه سیگارکشذیدن
دارند ،براي اولین بذار در سذنین بذین  16سذالگي تذا  10سذالگی ،آن را اسذتعمال کذرده و
46/7درصد دانشجویان تمایل به ترک داشته و اقدام به ترک نمودهاند و مهمترین علت اقدام
به ترک را ترس از بیمار شدن و خستگی از مصرف بیان کردند .در ضمن مهذمتذرین علذت
عدم موفقیت در ترکهای قبلی را نیز نداشتن تفریح عنوان کردهاند.
نتیجهگیری 


با توجه به ضرر اثباتشده دخانیات و نتایج کسبشده در این بررسي ،نیاز به اقذدامات
 .1دکتر روانشناس ،دانشگاه محقق اردبیلی (نویسنده مسئول) Email:atadokht@uma.ac.ir
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه محقق اردبیلی
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فذوري و مذداخالت آموزشذی در دانشذگاه میباشذد .برگذزاری کارگاههذای آموزشذی بذرای
دانشجویان در محی دانشگاه جهت شفافسازی مسائل و دغدغههای ایجاد شذده بعذد از
استعمال دخانیات نیز میتواند سودمند باشد.
کلید واژگان :دانشجویان پسر ،استعمال دخانیات ،تمایل به ترک

بررسیارتباطعزتنفسباکیفیتزندگیدرمعتادانمراجعهکنندهبهمراکز
ترکاعتیادشهرستانجهرم:یکمطالعهتوصیفیهمبستگی 
الدنمعین،7عباسرحمانیان،2حمیدرضادولتخواه،9شهینرحمانیان 4

مقدمه 

کیفیت زندگی نشان دهنده وضعیت جسمی ،روانی و اجتماعی می باشد و اعتیذاد مذی
تواند به عنوان یک بحران در بعد روحی و جسمانی منجر به کاهش کیفیذت زنذدگی شذود.
اعتماد به توانایی فرد معتاد در اندیشیدن و کنارآمدن با چالشها ،موجبات اعتمذاد بذه حذق
خود برای موفقیت و شاد زیستن ،احساس ارزشمندی و مفید بودن  ،داشتن حق ابراز نیازها
و خواستهها و برخوردارشدن از نتیجه تالشهای خویش که عزت نفذا تعبیذر مذیشذود را
فراهم می کند .لیا در این پروهش به بررسی ارتباط عزت نفا با کیفیت زندگی در معتادان
مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان جهرم پرداخته شد.

روش 

در این پروهش توصیفی از نوع همبستگی 110 ،نفر از معتادان مراجعه کننده به مراکذز تذرک
اعتیاد شهرستان جهرم در سال  1311به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شذدند .ابذزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامههای عزت نفا کذوپر اسذمیت و کیفیذت زنذدگي بذود .تجزیذه

 .1دکتری مشاوره  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران.
 .2کارشذذذذناس ارشذذذذد مشذذذذاوره توانبخشذذذذی ،دانشذذذذگاه آزاد اسذذذذالمی واحذذذذد مرودشذذذذت ،مرودشذذذذت ،ایذذذذران.
Abbasrahmani84@yahoo.com
 .3کارشناسی ارشد آمار ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران
 .4کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،فرمانداری ویره شهرستان جهرم ،جهرم ،ایران
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وتحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی ( میذانگین ،درصذد و انحذراف معیذار) و اسذتنباطی بذا
استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافتهها 


تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین عزتنفا معتادان با کیفیت زنذدگی آنهذا
رابطه معنذادار و مسذتقیم وجذود دارد .) r=0 /131( .همچنذین تنهذا بعذد عذزتنفا
خانوادگی می تواند  1101درصد از واریانا کیفیت زندگی معتادان را پیشبینی نماید.
نتیجهگیري 


با توجه به رابطه عزتنفا معتادان با کیفیت زندگی آنها ،باید تمهیذداتی اندیشذیده
شود که عزت نفا در معتادان تقویت شود.
کلید واژگان :اعتیاد ،کیفیت زندگی ،عزت نفا،مراکز ترک اعتیاد ،معتادان.

بررسیارتباطگرایشبهاعتیاددرنوجوانانوتعارضآنهاباوالدیندر
نوجوانانشهرستانبیجاردرسال 21-21
رمضانعلیقادریثانوی

1

مقدمه 

امروزه اعتیاد و مصرف مواد به عنوان یک معضل متأسذفانه بذهطذور روزافذزون در میذان
نوجوانان ایرانی گسترش یافته و با توجه به توضیح باال رسیدگی به این امر و شناسایی عوامل
گرایش به آن از مسایل خیلی مهمی است که باید به آن پرداخته شود (شذومیکر بذه نقذل از
غالمی آبیز.)1312،
اگر ما پدیده اسفبار اعتیاد را برای جامعذه نوجذوان کشذورمان بذه عنذوان معضذلی حذاد
بفییریم ،دستیابی به اقدامات اساسی در چارچوب برنامه ریزی اجتماعی مستلزم شذناخت
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.


 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزستی و توان بخشی ramezanali.ghaderi1@gmail.com
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روش 

تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی است ،زیرا پروهشگر درصدد بررسی رابطذه ی بذین
تعارض نوجوانان با والدین و گرایش به اعتیاد می باشد بدون اینکذه در مذورد هذیچ یذک از
متغیرها دستکاری و یا کنترلی صورت گیرد.
جامعه مورد بحث در این پروهش نوجوانان دختر و پسر دبیرستانی شهر بیجار در سذال
 36-35می باشند.
در این تحقیق ،نمونه ی آماری  100نفر از نوجوانان می باشد که به روش نمونذه گیذری
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
به صورت تصادفی یا غیر تصادفی مشکل می باشذد(دالور .)1387 ،ایذن گذروه نمونذه بذا
درخواست پروهشگر و به صورت داوطلبانه اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند.
در این پروهش از  2پرسشنامه گرایش به اعتیاد  AASو  MAC-Rو تعارض نوجوان
با والدین پرینز ( )1313استفاده شده است که در ادامه به شرح پرسشنامه و روایی و اعتبذار
هر یک پرداخته خواهد شد.
افتهها 
ی 

تمامی فرضیههای به غیر از فرضیه دوم با ضریب همبسذتگی پیرسذون و فرضذیه دوم بذا
آزمون کندال مورد بررسی قرار گرفتند .فرضیه اول با سطوح معنی داری  7/121در تعارض
با والد مادر و  7/566در تعارض با والد پدر که در هر دو بزرگتر از  7/75می باشد ،فرض
صفر تأیید شده و فرضیه پروهش رد شد .یعنی میان میزان تعارض نوجوانذان بذا والذدین بذا
گرایش آنان به اعتیاد رابطه مثبت وجود ندارد
نتیجهگیری 


الزم به تیکر نیز می باشد کذه تنهذا علذت گذرایش بذه اعتیذاد در نوجوانذان تعذارض بذا
والدینشان نمی تواند باشد .در نوجوانان با توجه به ویرگی های دوران بلوا ،حساسیت های
دوران ،محی  ،نوع رابطه با همساالن و ویرگی های دوستان و بسیاری دالیل دیگر احتمذال
گرایش به اعتیاد را افزون می نماید.
کلید واژگان:جوانان ،اعتیاد،تعارض با والدین
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سوءمصرفمواد،مهمترینآسیباجتماعیعصرحاضروارائهراهکارهای
مقابلهباآن 
زهراشهسواری

1

مقدمه 

امروزه آسیبهای اجتماعی از عوامل تهدیدکننده حیات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسذی جامعذه
به شمار می روند.در جامعه کنونی ما ،اعتیاد به مواد مخدر ،مهمترین آسیب اجتماعی به شمار مذی
رود و آسیبهای دیگر در رده های بعدی قرار می گیرند ،چرا که اعتیاد حتی می تواند بستر مناسذب
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
در بسیاری از افراد از سنین دبیرستان آغاز می شود ،بنذابراین یکذی از مهذم تذرین راه هذای کذاهش
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
جامعه باشد و هدف نهایی پیشگیری از مصرف مواد مخدر ،اطمینان از عدم مواجهذه جمعیذت بذا
مواد مخدر و عدم اتخاذ آن در موقعیت انجام رفتارهای پرخطر است.
روش 

پروهش حاضر از نوع مروری و روش گردآوری آن عمدتا به شکل کتابخانه ایست .ایذن
مقاله به بررسی مهمترین آسیب اجتماعی عصرحاضذر ،یعنذی پدیذده سذوء مصذرف مذواد
مخدر در نوجوانان و جوانان پرداخته است .اعتیذاد ،ایذن بذالی خانمانسذوز قذرن حاضذر،
توضیح  ،انواع اعتیاد مجاز و غیر مجاز بررسی  ،مذواد اعتیذادآور مختلذف معرفذی و علذل
گرایش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد ،بیان شده است .ضذمن نشذان دادن آسذیب
های وارد شده به فرد و اجتماع از طریق سوء مصرف مواد ،به ضرورت پیشگیری از گرایش
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،
اجتماعی( مدارس ،رسانهها ،نیروی انتظامی و شهرداریها) مطرح کرده است.

هاونتیجهگی ری 


یافته

در گرایش فرد به سمت سوء مصرف مواد  ،عوامل فردي  ،خانوادگي و اجتماعي موثرند.
 .1کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دبیر آموزش و پرورش خراسان شمالی
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بدیهي است کذه بذراي پیشذگیري از گذرایش نوجوانذان و جوانذان بذه سذمت اعتیذاد ،بایذد
راهکارهایي در سه سطح یاد شده بیان شود ،چرا که با توجه به دخالت و اثر گیاري هر سه
ً
عامل بر اعتیاد افراد  ،دقت نظر و کار در یك یا دو زمینه خاص ،قطعا نتیجه مطلذوبي را در
پیشگیري از اعتیاد در پي نخواهد داشت .برخي از روشهاي پیشگیري مطرح شده ممکذن
اسذذت در منذذاطق و یذذا شذرایطي خذذاص از کشذذور عزیزمذذان از اهمیذذت بیشذذتر یذذا کمتذذري
برخوردارباشد  ،اما نکته قابل تأمل این است که برخي از راهکارهای مطرحشده بر اساس
موقعیت و شرای خاص منطقه محل سکونت نویسنده بیان شده تا با توجه به شرای حاکم
بر فضاي جامعه کارآمدي خود را حفظ کنند.
کلیدواژگان :نوجوانان ،آسیبهای اجتماعي ،اعتیاد ،گرایش ،پیشگیري.

بخشهشتم 


آسیبهاینوپدید 


عللگرایشمردمایالمبهنگهداریسالحگرمغیرمجاز
1

2

3

رضاعبدالرحمانی ،حسنفرامرزی وعلینورمحمدزاده 

مقدمه 

یکي از معضالت فعلي که امنیت استان ایالم را بذه مخذاطره مذی انذدازد،گرایش مذردم
استان به نگهداری سالح هاي گرم غیر مجذاز اسذت .سذالح غیذر مجذاز بذه عنذوان منشذأ
معضالت امنیتي از جمله وقوع قتل ها ،سذرقت هذاي مسذلحانه ،تهدیذدها ،زورگیذريهذا،
شرارتها ،تیراندازي هاي عمدي و  ...در استان ایالم مطرح مي باشد .از ایذن رو هذدف از
این پروهش بررسي علل گرایش مردم استان ایالم به نگهداری سالح هاي گرم غیر مجازمی
باشد.
روش 
در این تحقیق از تکنیک ترکیبی هردو روش کیفی و کمی بذا رویکذرد پروهشذی ،بذرای
گردآوري اطالعات مربوط به مباحذث نظذري از روش تحلیذل محتذوا  ،همچنذین مطالعذه
اسنادي پرونده های پلیا آگاهی ،که برای اسذتخراج اطالعذات پرونذده هذا از روش تهیذه
پرسش نامه معکوس استفاده گردیده است .در این تحقیق بذه روش هدفمنذد از اطالعذات
 471نفر که بدلیل حمل و نگهداری سالح گرم غیر مجاز مرتکب جرم شده بودند استفاده
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
و درصد متغیر وابسته و توس متغیرهای مستقل تبیین شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافته های این تحقیق نشان داد که به دلیل سهولت دسترسي مردم شهر ایالم بذه سذالح
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه علوم انتظامی امین
 .2دانشجوی دکتری جرم یابی ،دانشگاه علوم انتظامی امین
 .3دانشجوی دکتری جرم یابی ،دانشگاه علوم انتظامی امین lawyerali1396@gmail.com
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گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن ،و همچنین فرهنگ
حاکم  ،تعصبات قومی دراس تان و نیز در همین رابطه ،عواملی مانند :دفاع از اموال  ،کسذب
سود ،انتقام گیری های شخصی و قومی ،ارتکاب جرایم نظیر قتل  ،سرقت مسلحانه و ...از
جمله عوامل نگهداری سالح و مهمات است.
کلید واژگان :ایالم ،گرایش به سالح گرم.،امنیت ،قاچاق ،سالح گرم غیر مجاز ،تعصذبات
قومی.

شبکههایاجتماعیمجازیوآسیبهایاجتماعینوپدید 
محمدآقاسی

1

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
حوزههای مرتب مطرح بوده است .اما با شکل گیری فضذای رسذانه ای جدیذد در جهذان و
ایران که به گسترش دنیای مجازی انجامیده است دسته های مختلف تحلیذل آسذیب هذای
اجتماعی شکل گرفته است .عدهای فضای به وجود آمده را ناشی از جهانی سازی فرهنذگ
دانسته و معتقدند آسیبهای جوامع دیگر به ِو یره سبک زندگی امریکایی دامنگیذر جامعذه
ایرانی و به ویره جوانان و دانشجویان شده است .از دیگر سو عده ای معتقدند رسذانههذای
گروهی و مجازی تنها به بازنشر و یا بازتولید همان آسیبهای موجود در جامعه و یا تسریع در
اطالع رسانی پیرامون آن می پردازند و لیا رسانه ها به خودی خذود توانذایی بسذ آسذیب
اجتماعی را ندارند.
این مقاله تالش دارد تا با ارزیابی نظذرات کذاربران شذبکه هذای مجذازی در نسذبت بذا
آسیب های اجتماعی ،به ارزیابی ایجاد و شکل گیری آسیب های اجتماعی نوپدید بفردازد.
اطالعات به کار رفته در این مطالعه از نتایج پیمایش انجام شده در دانشگاههای دولتی شهر
تهران که با  401نمونه در خرداد  1313انجام شده ،استخراج شده است .در ایذن پذروهش
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی mohammad.aghasi61@gmail.com
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پا از توصیف سبک استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی توس دانشجویان از وضعیت
آسیب های اجتماعی در فضای مجازی تصویری را ارائه خواهیم داد.
کلید واژگان :شبکههای اجتماعی ،آسیب اجتماعی ،جهانی شدن فرهنگ ،فضای مجازی

دینوفضایمجازی:چالشهاوفرصتها 
محمدجوادچیتساز 7


طی سالهای اخیر ،همه جوامع به درجات متفاوت با ظهور وگسترش رسانه های اطالعاتی
مواجه شده اند .پدیدار شدن مفذاهیمی ماننذد جهذانی شذدن  ،اجتمذاع مجذازی  ،جامعذه
اطالعاتی  ،جامعه شبکه ای و فضای سایبر بر این واقعیت داللت دارد که تکنولذوژی هذای
اطالعاتی  ،صذورتبندی تذازه ای از حیذات اجتمذاعی را پدیذد آورده انذد  .فهذم تغییذرات و
تحوالت ناشی از تعامل انسان با فضای مجازی که در حال احاطه کردن زندگی ما است به
تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین دغدغه ها ی محققذان علذوم اجتمذاعی ،
سیاستگیاران و برنامه ریزان جامعه شده است .یکی از مباحث مهم این حوزه نسبت دین و
فرهنگ دیني با ّفناوري هاي جدید است که به یکی از مهم ترین مسائل جامعه ایرانی بذدل
شده است  .دراین حوزه  ،چند سالی است اندیشمندان مرتب با رسانه  ،فرهنگ و دین  ،به
مسائل مشذترکي رو آورده و بذه تأمذل در بذاب ماهیذت فضذای مجذازی  ،فرهنذگ دینذي و
همنشیني و تضادهاي احتمالي این دو پرداخته اند .اسالم در ایران بذه عنذوان کشذوری کذه
دینداری از ویرگی های مهم فرهنگی  ،تاریخی و اجتماعی آن محسوب مذی شذود همیشذه
مورد توجه بوده است ،این مسئله ضرورت بررسی روند تحوالت و تغییرات دینذداری را در
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
فارا بودن از کنترل از سوی مراجع قدرت به وسیله ای بی بدیل در عرصه ارتباطات تبذدیل
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
ترتیب استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برشیوه و سبک دینداری آنها تأثیر می گیارد
 .1کارشناس ارشد ،پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی j.chitsaz@gmail.com
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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
مبانی هویتی جامعه ایجاد کنند  .سوال اصلی این پروهش حول چالش ها و فرصت هذایی
که فضای مجازی برای دینداری ایجاد کرده است تنظیم شده است ودر پی پاسذخگویی بذه
آن است.
کلید واژگان :دین ،دینداری  ،فضای مجازی  ،فرصت  ،چالش

بررسینقشتلویزیوندرآسیبهایاجتماعی (مطالعهموردیدانش
آموزانحاشیهشهرتربتجام) 
1

ُ
نژادممرآبادی

،حسینحسین
یعقوبدرستکاراحمدی

2

مقدمه
حاشیه نشینی از جمله مسائل مهم شهر نشینی است که می تواند پیامذدهای زیذادی در
جامعه به همراه داشته باشذد .آسذیب هذای اجتمذاعی از جملذه ایذن پیامدهاسذت .عوامذل
متعددی در بروز این آسیب ها موثرند که تلویزیون از مهم تذرین آن عوامذل مذی باشذد کذه
میتواند در شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی نقش بسزایی ایفا کند.
روش
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تلویزیون درآسیب هذای اجتمذاعی دانذش آمذوزان
دبیرستانهای پسرانه دوره اول (راهنمایی) حاشیه شهر تربت جذام انجذام شذده اسذت .ایذن
پروهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) اسذت .روش تحقیذق در دو مرحلذه و از روش هذای
مطالعه موردی جمعی و پیمایشی مقطعی استفاده شده است.جامعه آماری در ایذن تحقیذق
 337نفر بوده است که حجم نمونه در آن با استفاده ازدو روش نمونه گیری هدفمند و نمونه
گیری تصادفی ساده انتخاب شده است  .تعداد نمونه ها در مرحلذه اول 6نفذر بذوده کذه بذه
صورت هدفمند انتخاب شدند و در مرحله دوم 37نفر ،که ازطریق فرمول کذوکران بدسذت
 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه پیام نور مشهد ydahmadi@gmail.com.نویسنده مسؤل،
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور کاشمر
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آمده است .محقق برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه و مصذاحبه اسذتفاده کذرده اسذت.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو روش تحلیل محتذوای تلخیصذی و نذرم افذزار spss
صورت گرفته است.
یافتهها 


نتایج آزمون فریدمن در این تحقیق نشان می دهد با توجه به اینکه بیشتر دانذش آمذوزان
تماشای تلویزیون را به عنوان نحوه گیران اوقات فراغت خود انتخذاب کذرده انذدو گذرایش
بیشتر آنان به سوی فیلم های خشونت آمیز است  ،این رسانه به عنوان مهم ترین عامل موثر
بر گرایش دانش آموزان به آسیب های اجتماعی می باشد.

نتیجهگیری 


نتایج این پروهش در راستای نظریه های پیوندافتراقی سذادرلند،نظریه بذازداری زدایذی،
نظریه کاشت،نظریه مدل سازی و نظریه تزریقی می باشد.براساس این نظریه ها  ،تلویزیون
از عوامل اصلی جامعه پییری است که فرد طی فرایند جامعه پییری و تقلید و الگذوبرداری
از رفتار دیگران می تواند این رفتارها را بیاموزد و در جامعذه بکذار گیذرد.لذیا تقلیذد و الگذو
گرفتن از برنامه ها و رفتار های خشن هنرپیشه ها می توانذد رفتارهذای انحرافذی در افذراد را
تقویت نماید .همچنین بسیاری از محققین در مقاالت خود بر اهمیت تلویزیون بذه عنذوان
یکی از عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی تاکید نموده اند.
کلید واژگان :تلویزیون ،آسیب های اجتماعی،دانش آموزان  ،حاشیه شهر،تربت جام .

یها،اعتماداجتماعیومصرفرسانه:مطالعهدررشت 
سلبریت 
1

2

3

زهرابیگزاده ،محمدامینکنعانی ،سیدهاشمموسوی 

مقدمه 

تحقیقات انجام شده در مورد اعتماد نشانگر کاهش سطح آن در دو دهۀ اخیر است .اما
برخی وقایع اجتماعی در همان دوران نشان میدهد که اعتماد اجتماعی نسذبت بذه برخذی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه گیالن ،نویسنده مسئولbeygzadehz.92@gmail.com ، ،
.2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه گیالن
 .3دکترجامعه شناس ،دانشگاه گیالن
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افراد و جریانهای اجتماعی افزایش نیز داشته است .به عنوان مثال ،در حذوادث مربذوط بذه
زلزلۀ اخیر در غرب کشور و هجوم مردم برای واریز کمکهای خود به شذماره حسذابهای
اعالم شده از طرف افراد مشهور (سلبریتی) نشان میدهد که سطح اعتماد اجتماعی به این
افراد افزایش داشته است .پرسش هایی که مطرح می شود این است که دلیل اعتماد مردم به
مشهورها چیست؟ آیا مردم به اندازهای که به مشهورها اعتماد دارند به نهادهای دولتذی هذم
اعتماد دارند؟ هدف مقالذه حاضذر ارائذه توصذیفی از نگذرش مذردم نسذبت بذه اعتمذاد بذه
مشهورها ،دالیل و پیامدهای آن است.
روش 

روش پروهش ّ
کمی و تکنیک جمعآوری دادههذا پیمذایش بذوده اسذت .جامعذۀ آمذاری
ّ
ّ
متشکل از کلیۀ شهروندان شهر رشت در پاییز  1316و حجم نمونه  400نفذر بذوده کذه از
طریق نمونه گیری طبقه بندی شده انجام شده اسذت .چذارچوب نظذری ،نظریذه رسذانهای
استفاده و خشنودی و دیدگاه رابرت پاتنام میباشد.
افتهها 
ی 

نشان میدهند که مصرف انواع رسانههای اجتماعی موجب چرخش اعتماد از نهادهای
رسمی به نهادهای غیررسمی و به و یره افراد مشهور شده است .به گونذهای کذه شذبکههای
مجازی توانستند به عنوان نیروی درونیساز پل راب بین پاسخگو یان و مشهورها باشند .از
طرف دیگر ،اگرچه رسانه ملی با نشان دادن اقدامات صذورت گرفتذه ّ
توسذ هاللاحمذر و
ارگانهای دولتی سعی در اعتمادسازی نهادی داشته ،اما ثمربخش نبوده و نتوانسته اعتمذاد
پاسخگو یان را به خود جلب نماید .نتیجه اینکه ،اسذتفاده از انذواع رسذانه هذای اجتمذاعی
مجازی بر افزایش اعتماد اجتماعی پاسخگو یان نسبت به افراد مشهور تأثیر داشته اسذت .و
همین طور موجب تضعیف اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای سیاسی و خدماتی در بذین
پاسخگو یان شده است.
نتیجهگیری 


نتایج پروهش حاضر ،فرض وجود ارتباط بین مصرف رسانه های اجتماعی مجازی (به
خصوص تلگرام) و اعتماد به سلبریتی ها را تأیید کرده است .با ّ
توجه به نتایج تحقیذق ،مذی
توان گفت که رسانه های اجتماعی موجب شناخت پاسخگو یان از دنیای پیرامون خود شده
و با افزایش دانش آنان راجع به دیگر افراد جامعه (افراد مشذهور) ،توانسذته انذد هنجارهذای
ارتباط متقابل و اعتماد اجتماعی را گسترش دهند و از این طریق موجب چرخش اعتماد از
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نهادهای رسمی دولتی به اعتمذاد تعمذیم یافتذه نسذبت بذه افذرادی شذده انذد کذه در میذان
پاسخگو یان از اهمیت باالیی برخوردارند.
کلید واژگان :مصرف رسانه ،سلبریتی ها،اعتماد اجتماعی ،اعتماد نهادی.

ییسا زیدرساختاراقتصادی
ال 
فرودستیمضاعفمرداندرفرآیندکا 
«عرضهـفروش»:بررسینمونهایکیفیازکودکانکارخیابانی 
علیمرادعناصری 7


مقدمه 

جدای از این که فعالیت کودکان کار و خیابان« ،کار» به شمار آورده شود یا نه ،فارا از ایذن کذه
فعالیتی کاذب و آسیبزا باشد که باید مثل دیگر زبالهها از سطح شهر جمعآوری و زدوده شذود ،یذا
حقی باشد برای بقای فرودستان ،خود این شکل از معیشت مناسذباتی دارد کذه سذاخت جامعذه را
مرئی میکند .در این نوشتار تنها به مناسبات جنسیتی نیروی کار خیابانی مذیپذردازم و مذیکوشذم
نشان دهم که این فعالیت اقتصادی چگونه بر پایهی کاالییسازی و خلق نیذاز ،و عرضذه ذ فذروش،
ساخت و تداوم مییابد و فرودستان مضاعف این شکل از فرودسذتی ،از بابذت نذاتوانی در فذروش
نیروی کار و نداشتن بازار ،یا تعارض ماهوی برای ایفای نقش فروشندگی ،چه کسانی هستند؛ آنهذا
که در فرآیند کاالییسازی ،حتی امکان فروش نیروی کار خود را ندارند و با خطای نظذری از سذوی
کنشگذران اجتمذذاعی بذذه واسذطهی نرینذذه بذذودن ،پیشذذاپیش فرادسذت انگاشذذته شذذده و از دامنذهی
فعالیتهای تامینی اجتماعی بیرون گیاشته میشوند .به عمد ،و یرگیهای قومی ذ نرادی و سذاخت
کلی اقتصاد خانوار کودکان کار خیابانی ،به بهای دقت بر مناسبات کاالییسذازی جنسذیتی نیذروی
کار کودک ،کنار گیاشته شدهاند .از این بابت ،ضمن نقد فرهنگ جامعه ،میتوان عوامل سذاختاری
اقتصادی سیاسی شکلدهنده و ممکنکنندهی این بازار را مرئی کذرد و نشذان داد کذه چذرا شذیوع و
گسترش آن ،پیامد سیاستگیاریهای حکمرانی شهری ذ اجتماعی ذ سیاسی است.
روش 

مساله بر اساس دغدغهی یافتن اشکال فرودستی مذردان ،از خذالل مشذاهدهی میذدانی
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی alimorad.anaseri@yahoo.com
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یافته شده و برای پیگیری آن ،از گفذتوگوی عمیذق غیررسذمی ،بذدون پیوسذتگی زمذانی و
ساختنیافته برای گردآوری دادهها بهره گرفته شده است .تالش شده با مستندسازی شیوهی
ساماندهی جنسیتی نیروی کذار و احسذاس محرومیذت ،نمونذهای از فرودسذتی مذردان در
مناسبات سرمایهدارانه نشان داده شود .تمرکذز نمونذهها در مرکذز تهذران ،حدفاصذل میذدان
انقالب تا میدان فردوسی بوده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

برای یک نمونه ی کیفی ،نوعی از فرودستی مردان ،در جمعیت کودکذان کذار و خیابذان
مستند شده است .این پروهش نشان میدهد که اشکالی از فرودستی مردان ،بذه نفذع نگذاه
رسمی علوم اجتماعی در ایران نادیده گرفته شده یا توجیه شده و پسندیده انگاشته میشود.
کلید واژگان :کودک کار ،مناسبات جنسیتی ،کاالییسازی ،فرودستی ،بررسیهای مردان

رابطهبینابعادتعهدزناشوییوروابطفرازناشوییاینترنتی،براساسروابط
عاطفیوجنسیزوجینوسبکهایدلبستگیدرگروهیویژهازکاربران
فضایمجازی:مدلیابیمعادلهساختا ری 
سیدهریحانهحسینی،7محمدرضاجاللی،2علیرضاکاکاوند

9

مقدمه 

گسترش ارتباطات بین فردی و سهولت دسترسی به تعذداد نامحذدودی افذراد از طریذق
فضای مجازی و و یرگی های منحصر به فذرد ایذن فضذا موجذب بذروز اشذکال جدیذدی از
ارتباطات در سطوح مختلف سنی شده است .پروهش حاضر قصد دارد در قالذب دو مذدل
تعامل رواب عاطفی و جنسی ،سبکهای دلبستگی ،سطوح ّ
تعهد زناشو یی و میزان پیشرفت
رواب اینترنتی را در گروهی از کاربران متاهل بررسی نماید.

روش 

ّ
جامعه ی این پروهش تمام افذراد ّ
متذأهلی بودنذد کذه حذداقل در یکذی از شذبکه هذای

 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ()s.reyhaneh.h@gmail.com
 .2دکتر روانشناس ،دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 .3دکتر روانشناس کودکان استثنایی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
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اجتماعی عضو ّیت داشتند 271 .نفر از میان مسافران ایستگاه راه آهن تهران که در بازه یک
ماهه دی ماه  1335از این ایستگاه سفر نموده اند به صورت در دسترس انتخاب شدند .سه
خرده مقیاس از پرسشنامه ی پیشرفت رواب اینترنتی ،صمیم ّیت جنسی در فضای مجذازی
ّ
محقق سذاخته ،پرسشذنامه ّ
تعهذد زناشذو یی ( ،)MCQدو خذرده مقیذاس از پرسشذنامه ی
رضایت از ازدواج ( )MSI-Rو پرسشنامه ی رواب ( )RQدر اختیار شرکت کنندگان قذرار
گرفتند.
افتهها 
ی 

بررسی داده های پروهش با استفاده از نرم افزارهذای  EQS-601و  SPSS-13انجذام
شد .هر دو مدل با اعمال اصالحات ،برازش خوبی با داده ها پیدا کردند .سبک دلبستگی و
رضایت از رابطه بر رواب اینترنتی اثر مستقیم داشت .تعهد به طور کلی بر رضایت از رابطه
با همسر ،رواب اینترنتی بر ّ
تعهد به همسر ،و ارتباط جنسی اینترنتی بر احساس گیر افتذادن
در ازدواج اثر مستقیم داشتندّ .
تعهد زناشو یی به واسطه ی رضذایت از رابطذه بذا همسذر بذر
پیشرفت رواب اینترنتی اثر غیرمستقیم داشت .طبق یافته های این پروهش ،سطوح ّ
تعهد به
واسطه ی میزان رضایت از رابطه با همسر ،بر پیشرفت روابذ اینترنتذی تذأثیر دارد .کذاهش
سطح ّ
تعهد منجر به نارضایتی از رابطه ،و نارضایتی از رابطه منجر به گرایش افراد به روابذ
اینترنتی و در پی آن رواب اینترنتی منجر به کاهش بیشتر تعهد گردید.
نتیجهگیری 


این پروهش به درمانگران پیشنهاد مذی کنذد در برخذورد بذا مذوارد روابذ فرازناشذو یی
اینترنتی ،پو یایی های دلبستگی افراد درگیر در این رواب را در اولو ّیت ارزیابی قرار دهند .به
پروهشگران عالقمند به این حوزه پیشنهاد می شود در رابطه بذا تحلیذل محتذوای فضذاهای
مجازی و بررسی دقیق آنچه از آغاز یک رابطه اینترنتی تا تبدیل شدن آن به یک پیمان شکنی
واقعی رخ می دهد ،پروهش های بیشتری انجام گیرد.
کلید واژگان :اینترنت-فرازناشو یی -صمیمیت -تعهد-دلبستگی
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هایایرانی:پدیداریامرجنسیـاینترنتیدرجامعهیایران 

سکسچت
محسنعباسپور 7

مقدمه 

گسترش کمی و کیفی دسترسی جامعهی ایرانی به اینترنت ،در مواجهه بذا ظرفیتهذای
اجتماعی
این شبکهی ارتباطی مجازی ،منجر به پدیداری برخی کنشهای جدید در رواب
ِ
مجازی این جامعه شده است .مطالعهها ،مشاهدهها و گزارشهذای متعذددی حذاکی از آن
هستند که این دست از کنشهای مجازی میتوانند تأثیر و تأثرهایی را بر روابذ اجتمذاعی
واقعی برجای بگیارند .یکی از این کنشها ،مقولهی سذکاچت اسذت کذه بنذا بذه ابعذاد
مختلفی که دارد ،میتواند در قالب یک مسئلهی اجتماعی مطرح شود.
روش 

در این مطالعهی توصیفی به دلیل محذدودیتهای عرفذی بذرای شناسذایی و گفتگذو بذا
افرادی که تجربهی سکا چت دارند ،با نمونهگیری گلولهبرفی ،ضمن ارایهی پرسشنامهای
با سواالت باز و بسته ،تجربهی زیستهی بیست و هفت نفر از کاربران ایرانذی کذه تجربذهی
سکاچت داشتهاند جمعآوری شد .این نتایج با تحقیقها و برخی از مطالعههای داخلی و
خارجی صورت گرفته پیرامون این حوزه تطبیق داده شد و مروری توصیفی بر آنهذا صذورت
گرفت.
یافتهها 


در نهایت با تشذخی دادن اینکذه در تجربذهی سذکاچت ایرانذی سذه پهنذهی «امذر
جنسی»« ،اینترنت» و «بستر جامعه» میتوانند امکانها و چالشهای متعددی را پیشروی
این کنش اجتماعی قرار دهند ،ضمن بررسی آنها و عملیاتی نمودن این مفاهیم ،این فضای
مفهومی ایجاد گردید که سکاچت به عنوان یک مسذئلهی اجتمذاعی در میذان بخشذی از
کاربران اینترنتی جامعهی ایران بروز و ظهور یافته است و تأثیرهذای مشذهودی را بذر روابذ
اجتماعی باقی گیاشته و تغییراتی را در این رواب پدید آورده است.
نتیجهگیری 


در عصری که استفاده از اینترنت و فضای مجازی بذه عنذوان یکذی از ابزارهذای مهذم و
 .1کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه شیراز abaspour.mohsen@gmail.com ،
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اساسی زندگی انسان تعریف شده و حتی بسذیاری از برنامذهریزیهای کذالن اجتمذاعی بذا
پیشفرض قراردادن استفادهی عموم مردم از اینترنت طراحی میشذوند ،پدیذدهی اجتمذاعی
سکا چت بستر بسیار گستردهای برای بروز و ظهذور یافتذه اسذت .همذانطور کذه در ایذن
پروهش مشخ گردید ،به دلیذل تأثیرگذیاری ایذن کذنش سکسذی ذذ مجذازی بذر روابذ
ِ
اجتماعی واقعی و ایجاد تغییرات در این رواب که در مجموع میتوانذد تبعذات متعذددی را
متوجه پهنههای مختلف جامعه نماید ،بایستی ضمن آسیبشناسی به عنوان یکی از مسایل
مهم و محوری در جامعهی علمی ایران ،به ویره حوزههذای جامعهشناسذی مطذرح و مذورد
مطالعه قرار گیرد .این مسئله اکنون به عنوان یک آسیب اجتماعی جدید پا به عرصهی رواب
اجتماعی ایران گیاشته است و تا حد بسیار زیادی نیازمند تبذدیل شذدن بذه یذک مسذئلهی
علمی در جوامع دانشگاهی و محافل علمی کشور است ،به خصوص که در جامعهی ایران،
هر سه بستر شناسایی شده برای تحقق سکا چت ،یعنی «امرجنسی»« ،اینترنت» و «بستر
جامعه» هذر کذدام آسذیبهای جداگانذهی خذاص خذود را دارنذد و تجمیذع آنهذا و روابذ
دیالکتیکی که بین این سه عرصذه برقذرار میشذود ،میتوانذد منجذر بذه تزایذد آسذیبها در
خروجیهای اجتماعی آنها و از جمله سکاچت گردد.
کلید واژگان :سذکاچت ،سکسذتینگ ،امذر جنسذی ،جامعذهی ایذران ،فضذای مجذازی،
مسئلهی اجتماعی ،آسیب اجتماعی

ررسینقششبکههایاجتماعی(الین،وایبر،تلگرام،واتساپ،

ب
اینستاگرام)درافزایشآسیبهایاجتماعی 
سیدناصرحجازی

1

مقدمه 

امروزه فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی ،موجب ظهور فضای مجذازی در کنذار
جهان واقعی شده که این امر معادالت و الگوهای ارتباطات سنتی ،تولید ،انتقال و مصذرف
اطالعات را به هم زده و موجب تغییر در آن شده است .در جامعه ما نیز در سالهای اخیذر
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان hejazinaser@yahoo.com
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به تکنولوژی اطالعات و ارتباطات توجه زیادی شده است .ولی در این رابطه آسذیب هذای
جدی وجود دارد که ضروریست به ریشه یابی آن پرداخت .هدف از پروهش حاضر بررسی
نقش شبکههای اجتماعی (الین ،وایبر ،تلگرام ،واتساپ ،اینستاگرام) در افزایش آسیبهای
اجتماعی بین ساکنین شهرضا میباشذد .در ایذن راسذتا پذنج فرضذیه مبتنذی بذر نظریذههای
آسیبهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی تدوین شده است.
روش 

روش تحقیق ،توصیفی  -پیمایشی از نوع همبسذتگی اسذت .در تذدوین مبذانی نظذری
تحقیق از روش کتابخانهای و در جمعآوری دادههای آماری از روش میدانی اسذتفاده شذده
است .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر شاخ های متناظر با
سازههای تحقیق بوده است .روایی پرسشنامه به صورت محتوایی توس متخصصذان تأییذد
شده و پایایی پرسشنامهی پروهش بذا آلفذای کرونبذاخ  7/116تأییذد شذده اسذت .جامعذه
آماری ،کلیه کاربران شبکه های اجتماعی از 11تا  63سال به تعداد  12777نفذر بودهانذد.
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد  312نفر تعیین گردیذد و نمونذه گیذری بذه روش
تصادفی از نوع خوشهای جمعآوری شد .پا از جمعآوری پرسشنامهها ،داده ها تلخی و
طبقه بندی شده و آمار توصیفی متغیرهای فردی و شاخ های تحقیق گزارش شده است و
فرضیههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای آزمون فرضیه ها از آزمون خذی-
دو استفاده شد.
یافتهها 


نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که ،رابطه بین عضویت شبکههای اجتماعی و مولفههای
آسیب های اجتماعی ،انحراف جنسی ،پرخاشگری ،خیانت ،فرار از خانه ،طالق عذاطفی،
معنیدار است.
نتیجهگیری 


بروز آسیبهای نوظهور (آسیبهای مرتب با فناوریهای جدید) میتواند زمینه ساز نوع
جدیدی از آسیبهای اجتماعی و روانی باشد به همین دلیل ،برنامذه ریذزی بذرای شناسذایی،
پیشگیری و کاهش آسیبهای نوظهور الزم و ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژگان :شبکههای اجتماعی ،آسذیبهای اجتمذاعی ،پرخاشذگری ،طذالق عذاطفی،
خیانت
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راهکارهایبرونرفتازآسیبهایفضایمجازی 
محمدمهدیلبیبی،فرشتهنظری 

مقدمه 

در شرای کنونی اغلب پروهش ها و مطالعات علمی بر آسیبهای فضای مجازی متمرکز
شده اند و در واقع تا حدی بر نقش منفی فضای مجازی تاکید میشود که گویی این فضا از
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
فضای مجازی دارای قابلیت های گسترده ای در زمینه امکان تبادل نظر بذین افذراد در کنذار
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
محاسبه گردیده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونبذاخ
مورد تایید قرار گرفته است.

یافتهها 


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
کسب اطالعات دقیق و ضروری در کنار سذرگرمی و برقذراری ارتبذاط بذا دیگذران مربذوط
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
در این گروهها عضو هستند تالش شده تا تلفیقذی از مبذانی نظذری بذا واقعیتهذای موجذود
حاصل گردد.
نتیجهگیری 


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
عمل میکنند .در واقع در ایران به پتانسیل مثبت این شبکه ها در کاهش آسیبهای اجتماعی
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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کلی حاکم بر یک پذروهش علمذی را شذامل توصذیف ،تحلیذل و اکتشذاف بذدانیم اغلذب
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.
کلید واژگان :خانواده .طالق .بزهکاری .اعتیاد .فحشاء

بررسیرابطهکنترلاجتماعیورفتارهایمخاطرهآمیزفضایمجازی:
مطالعهموردیجوانانشهرشیراز 
1

2

مهدیمعینی ،نجمهشرفی 

مقدمه 

هدف این مقاله بررسی رابطه بین کنترل اجتماعی و رفتارهای مخاطره آمیذز فضذای مجذازی
جوانان است .به موازات دنیای واقعذی کذه افذراد در آن زنذدگی میکننذد ،تکنولوژیهذای نذوین
ارتباطی از قبیل اینترنت و شبکههای اجتماعی ،دنیای مجازی و جدیذدی را خلذق کذردهانذد کذه
خصلتهای جدیدی به پدیدهها و تمایالت اجتماعی بخشیده است .نوجوانان و جوانان امذروزه
بهعنوان فرزندان دیجیتال ،بخش زیادی از اوقات زندگی خذود را در دنیذای مجذازی کذه توسذ
رسانه های نوین ،بهویره کامفیوتر ،اینترنت و موبایل احاطه شذده اسذت ،سذفری میکننذد .ایذن
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
چندمرحله ای مختل  ،دادهها و اطالعات مذورد نیذاز جمذع آوری شذده اسذت .جامعذهی
آماری در این تحقیق کلیهی جوانان  11-11ساله شهر شیراز می باشذد و حجذم نمونذه بذا
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه سیستان و بلوچستان mmoeini84@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی حقوق ،دانشگاه فاطمیه
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استفاده از جدول لین برابر با  600نفر تعیین گردید و در نهایت دادههای جمذع آوری شذده
وارد نرم افزار  SPSSگردید و مورد تجز یه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها 


نتایج بررسی فرضیات نشان می دهد که بین تعهد به هنجارهذا ،مشذارکت در فعالیذت هذای
سالم و باور به اصول اخالقی و رفتارهای مخاطره آمیز فضای مجازی رابطذه معنذادار امذا منفذی
وجود دارد بدین معنی که با افزایش میزان تعهد ،مشارکت و بذاور جوانذان از رفتارهذای مخذاطره
آمیز فضای مجازی آنان کاسته می شود .اما بذین دلبسذتگی بذه خذانواده و دوسذتان و رفتارهذای
مخاطره آمیز فضای مجازی رابطه معناداری مشاهده نشذد .همچنذین دو متغیذر بذاور بذه اصذول
اخالقی و تعهد به هنجارها توانستند حدود  18درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.
نتیجهگیری 


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
های درست نظارتی توس والدین و بکارگیری برنامه های جایگزین از جمله فعالیت هذای
ورزشی و تفریحی مناسب ،از شیوع بیشتر رفتارهای پرخطر فضای مجازی جلوگیری شود.
به عالوه ،از طریق ساخت برنامه هایی درباره پیامذدهای مخذرب اسذتفاده بذیش از حذد از
فضای مجازی توس صدا و سیما ،می توان آگاهی جوانان از این مسذئله را افذزایش داد تذا
کمتر از فضای مجازی استفاده نمایند.
کلید واژگان :فضای مجازی ،اینترنت ،کنترل اجتماعی ،جوانان ،شیراز.

بررسیپیامدهایفردی-اجتماعیاستفادهازشبکهاجتماعیاینستاگرامو
تاثیرآنبرتصورذهنیفردازموقعیتش(منزلتذهنی) 
1

صباصفاری ،هدیهموحدی

2

مقدمه 

وابستگی اعتیاد آور امروز به دیدن تصویر اندامهذای بذی نقذ  ،صذورت هذای زیبذا و
 .1کارشناس ارشد پروهشگری دانشگاه خوارزمی
 .2کارشناس ارشد پروهشگری دانشگاه خوارزمیmovahedieh@yahoo.com -
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فتوژنیک ،مسافرت های الکچری و ...اغلب با زندگی روزمره و واقعی ما فاصله دارد ،و در
این راستا اینستاگرام از جمله مهمترین شبکه های اجتمذاعی اسذت کذه نقذش فعذالی را در
ایجاد این وابستگی ایفا می نماید.
در حال حاضر اینستاگرام به ابزاری بدل شده که بیش از آنکه افراد واقعیذت را در آن بذه
اشتراک بگیارند ،بواسطۀ نرم افزارهای دیجیتالی و ادیت چنذد بذارۀ عکذاهذا ،تصذاویری
آرمانی از چهره ،بدن ،تجربیات عاطفی ،اجتماعی و ...خلق میکنند.
همین عدم تطابق بین دنیای واقعی و دنیای مجازی میتواند افسذردگی ،سذرخوردگی ،
اضطراب و سایر ناراحتی های روحی و روانی را چه برای به اشتراک گیارنذده و چذه دنبذال
کننده  ،بویره در رده های سنی پایین تر به همراه داشته باشد .چنان که نتایج یک نظر سنجی
در بریتانیا نشان میدهد که اینستاگرام در مقایسه بذا یوتیذوب ،فذیا بذوک ،اسذن چذت و
توییتر ،بدترین تاثیر را بر سالمت روانی جوانان دارد. 1
بعالوه تداوم این دگرفریبی و خودفریبی ،زمینهساز ایجاد گروههای مرجذع جدیذد مذی-
شود .گروه های مرجع ،گروههایی هستند که فرد درصذدد کسذب عضذویت آنهذا اسذت یذا
حداقل از حیث ذهنی و روانی پیوستن به آنها را آرزو میکند" .گروههای مرجع" دو کذارکرد
ً
عمده ایفا میکنند؛ اوال هنجارها ،رویهها ،ارزشها و باورهایی را به دیگران القا میکننذد و
به اصطالح کارکرد هنجاری دارد ،ثانیا استانداردها و معیارهایی در اختیذار کنشذگران قذرار
میدهند که کنش و نگرش خود را با آنها محک میزنند و اصذطالحا کذارکرد مقایسذه ای و
تطیقی ایفا میکنند.2
با توجه کارکردهای یاد شده و ّتعدد گذروههذای مرجذع جدیذد در اینسذتاگرام  ،تذاثیرات
اجتماعی ناشی از آن ها قابل تأمل می باشد.
هدف این پروهش بررسی پیامذدهای فذردی -اجتمذاعی اسذتفاده از شذبکه اجتمذاعی
اینستاگرام و تأثیر آن بر تصور ذهنی فرد از موقعیتش (منزلت ذهنی) میباشد.
روش 

ً
پروهش حاضر بر آن است تا با اسذتفاده از مطالعذه پیمایشذی ،اوال ویرگذی کذاربران و
ً
عوامل جیب آنها به اینستاگرام را شناسایی نموده ،ثانیا 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-foryoung-people-s-mental-health.html

 .2صدیق سروستانی ،رحمت الله و هاشمی ،سید ضیا (« ،)1381گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با
تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر» ،نامۀ علوم اجتماعی،شمارۀ.141-167 :10
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بر شکلگیری هنجارهای جدید و تاثیر آن بر منزلت ذهنی افراد را بررسی نماید.

یافتهها 

بر اساس یافته های این پروهش اینسذتاگرام بذا ایجذاد گذروههذای مرجذع جدیذد بذرای
کاربران ،زمینه ساز تغییر ارزشها و نگرش های فرد و مقایسه خود بذا دیگذران شذده اسذت و
پیامدهایی مانند کاهش منزلت ذهنی و افزایش نیاز را به همراه دارد.
نتیجه گیری :در پایان با در نظر گرفتن ایذن نکتذه کذه اینسذتاگرام نیذز ماننذد هذر شذبکه
اجتماعی دیگری خالی از ویرگیهای مثبت نیسذت ،از جملذه ایجذاد همذدلی میذان افذراد
جامعه ،ایجاد فضای بازاریابی و اشتغال و یا بازیافتن دوستان قدیمی و آشذنایی بذا دوسذتان
جدید و  ،....شناسا یی این فرصت ها و تهدید ها در بهره گیری از آن بعنذوان ابذزاری کمتذر
تهدید کننده و بیشتر مفید ،حائز اهمیت است .نتایج حاصل از این نوع پروهش هذا بذه مذا
کمک می کند با باال بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به تاثیرات منفی آن ها تا حد زیذادی
آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از این وابستگی را کاهش دهیم.
کلید واژگان :اینستاگرام ،فضای مجازی ،کاربران شبکه های اجتماعی ،گروه های مرجذع،
منزلت ذهنی

رسانههاینویناجتماعیبراعتماداجتماعی

جامعهشناختیتأثیر

بررسی
کاربران(موردمطالعهدانشجویاندانشگاهتهران) 
1

2

یونسنوربخش  ،کبریصحراگرد 

مقدمه 

پروهش حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و رسانههای نوین اجتماعی به عنوان یکی از
عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه تهران میپردازد .اعتماد اجتماعی از عناصذر
مهم برای برقراری نظم و درعینحال پویایی در جامعه خواهد بذود .ویرگیهذای تذاریخی و
اجتماعی جامعهی مورد مطالعه نشذان از اهمیذت و تأثیرگذیاری آن در جامعذه اسذت ،لذیا
مطالعهی اعتماد اجتماعی در این جامعه به یکی از مهمترین پیششرطهای شذناخت ایذن
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ( نو یسنده مسئول)p.sahragard@ut.ac.ir
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جامعه به منظور فراهمسذازی شذرای توسذعهی اجتمذاعی آن امذری ضذروری اسذت .ایذن
پروهش ،پا از پرداختن به مباحث نظری در خصوص اعتماد اجتماعی ،اعتماد اجتماعی
را در ابعاد اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیمیافته و اعتماد نهادی مورد توجه قرار داده است
و رسانههای نوین اجتماعی در دو مؤلفهی میزان استفاده و نوع استفاده از این رسانهها مورد
سنجش قرار گرفته است .
روش 

در این پروهش پا از انجام مطالعات نظری بذه طریذق کنابخانذه ای از روش پیمذایش
استفاده شد .جامعهی آماری این پذروهش 53441دانشذجویان دانشذگاه تهرانانذد کذه بذا
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران نمونهای 311نفره از دانشجویان دانشگاه تهران در سذه
مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به صورت سیستماتیک انتخاب شد.
یافتهها 


وضعیت توصیفی دادهها نشان میدهد دانشجویان از اعتماد بین شخصذی متوسذ بذه
باال( )3051برخوردار هستند ،اما اعتماد تعمیمیافته ()3073در سطح پایین تری قرار دارد.
میزان اعتماد نهادی دانشجویان با میانگین ()2041کمتر از دو نوع دیگذر اسذت .همچنذین
پا از مطالعات نظری و کتابخانه ای بین استفاده از رسانههای نوین اجتمذاعی بذا اعتمذاد
اجتماعی همبستگی مستقیم وجود ندارد ،به این معنا که تأثیرگیاری رسانهها بر اعتمذاد بذه
واسطهی متغیرهای میذانجی ( آگذاهی اجتمذاعی ،مشذارکت ،انذزوای اجتمذاعی ،دانذش و
اطالعات) است .که مهمتذرین متغیرهذای میذانجی مشذارکت در انجمنهذای داوطلبانذه و
انزوای اجتماعی میباشند .به این معنا که دانشجویان به سذبب اسذتفادهی غیراجتمذاعی از
رسانههای نوین اجتماعی ،دچار انزوای اجتماعی میشوند ،و این متغیر تأثیر منفی بذر سذه
بعد اعتماد اجتماعی دارد .همچنین استفادهی از رسانههای نوین اجتماعی منجر به کاهش
مشارکت در بین دانشجویان شده است که این نیز موجب کذاهش اعتمذاد اجتمذاعی شذده
است .متغیر آگاهی اجتماعی رابطه ی معنادار ومستقیم با سه بعد اعتمذاد اجتمذاعی دارد،
اما متغیر دانش و اطالعات رابطه ی مستقیم بر سه نوع اعتماد ندارد.
نتیجهگیری 


باید توجه داشت تأثیر رسانه های نوین اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نوع اسذتفاده از
رسانه بستگی دارد ،به این معنی که استفاده از رسانههای نوین اجتماعی باهذدف برقذراری
ارتباط با دوستان و آشنایان منجر به تقویت اعتماد بین شخصی و تعمیمیافته میشذود .امذا
دادههای پروهش نشان میدهد درصد قابلتوجهی از دانشجویان برای سرگرمی و گیرانذدن
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اوقات فراغت به رسانهها مراجعه میکنند ،در تحلیل این نکته باید توجه داشت که فراغذت
بهعنوان بخش مهمی از سبک زندگی ،از بسیاری جهات تحت تأثیر فناوریهذای ارتبذاطی
تعاملی و مجازی ،بهویره اینترنت و تلفن همراه قرارگرفته است .برای فهم بهتر این مسئله دو
فرآیند "رسانهای شدن " و "خانگی شدن "توصیفکننده گذیران بخذش عمذدهای از فراغذت
جوانان در جوامع مدرن است .بنابراین میتوان گفت رسانههای نوین اجتماعی کذه منظذور
ایجاد شبکهی اجتماعی و تعامل برای افراد وارد دنیای معاصر شدهاند ،مورد استفاده¬هذای
ً
گوناگونی قرار میگیرند که بعضا نهتنها کمکی به ایجاد شبکههای اجتماعی نمیکند ،بلکه
به کاهش تعامل و انزوای بیشتر در جامعهی ما منجر شده است .نکتذهی جالبتوجذه ایذن
است که در جامعهی ما این رسانهها بیشتر باهدف سرگرمی و کسب اطالعات مورداستفاده
قرار میگیرند ،اما در جوامع دیگر تشکیل شبکهی اجتماعی در اولویت اهذداف قذرار دارد.
درواقع در جامعهی ما رسانههای نوین اجتماعی ،ارتبذاطی سذرگرمکننده و محلذی را بذرای
بخشی از افراد مهیا ساخته است کذه در دنیذای واقعذی انکذار شذدهاند ،لذیا ایذن رسذانهها
میتواند مأمنی بذراي افذرادي باشذند کذه در دنیذاي واقعذی تنهذا رهاشذدهاند و بدینوسذیله
هیجانات روحی و روانی خود را ارضاء میکنند.
واژگان کلیدی :اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیمیافته ،اعتماد نهادی ،انزوای اجتمذاعی،
مشارکت ،رسانههای نوین اجتماعی.

بررسیتاثیراستفادهازرسانههابربلوغزودرسدردختران(مطالعهی
موردیشهرشیراز) 
1

پورانامیدوار ،شهنازصداقتزادگان

2

مقدمه 

پیدایش اولین عالئم بلوا در دخترها قبل از سن طبیعی بلوا ،به عنوان بلوا زودرس در
نظر گرفته می شود .بلوا زودرس دارای پیامدها و آسیب هایی است که هم خذانواده و هذم
جامعه را درگیر می کند .در جامعه ی ما تعداد دخترانی که زودتر از سن معمول به بلوا می
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه پیام نور
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
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رسند در حال افزایش است .اگر بلوا به موقع روی دهد ،پابه پذای رشذد طبیعذی جسذمی،
رشد فکری هماهنگ با آن شروع و ادامه می یابد ،و بدین گونه سایر تحوالت نیز به موقع در
وجودش رخ می دهد .ولی در افرادی که زودتر بالغ می شوند ،خودآگاهی و توجه به خود و
تغیرات وضع روانی بیشتر شده و بیداری و حساسیت به موضوعات و مسائل خاص بعد از
بلوا ولو مسائل مهم و مضر به شرای سنی او باشد زودتر آغاز می گردد .در بلذوا زودرس
دخترها قبل از رسیدن به بلوا فکری و اجتماعی به بلوا جسمی و جنسی می رسند .نوجوان
که از نظر عقالنی به درجه ای از رشد نرسیده که قادر به حفظ و کنترل خود باشد و تمناهای
غریزی او نسبتا باال و در سطح افراد بالغ است ،قادر به ایجاد تذوازن بذین ایذن دو نیسذت و
آسیب هایی می بیند که تاثیر آن در تمام دوره های زندگیش بذاقی خواهذد مانذد .از طرفذی
رسانهها به عنوان یکی از مهمترین عوامل اجتماعیشدن بذه شذدت مذورد توجذه نوجوانذان
است و به دلیل کاهش زمینه های نظارتی و مراقبتی والدین ،کودکذان و نوجوانذان زودتذر از
موعد مقرر مسائلی را که باید درسنین باالتر بفهمند متوجذه مذیشذوند بنذابراین چگذونگی
تاثیرپییری و استفاده از رسانه ها می توان به عنذوان یکذی از عذواملی کذه در بلذوا زودرس
دختران تاثیرگیار است مورد مطالعه قرار گیرد.

روش 

این پروهش با روش پیمایش به بررسی تاثیر استفاده از رسذانه هذا بذر بلذوا زودرس در
دختران می پردازد .جامعهی آماری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در شهر شیراز است
که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران 250 ،نمونذه بذه روش نمونذه گیذری تصذادفی
خوشهای انتخاب شدند.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج پروهش نشان میدهد استفاده از رسانهها بر رسیدن به بلذوا زودرس تذاثیر دارد و
نوع رسانهای که افراد استفاده میکنند(اینترنت ،ماهواره و )...بر بلوا زودرس تاثیر متفاوت
دارد .همچنین بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و بلوا زودرس رابطهی معناداری وجود دارد.
ً
رسانهها (اینترنت و فضای مجازی) با ایجذاد فضذایی کذامال شخصذی و بذه دور از هرنذوع
رواب قدرت در مدرسه یا خانواده ،حوزهای مبتنی بر رواب آزاد ارتباطی را بذرای نوجوانذان
که حا استقالل طلبی در آنها درحال شکوفایی است فراهم میکند و باعث دسترسی آزاد
نوجوانان به اطالعات جنسذی ومشذاهدۀ فذیلمهذا و عکذاهذای مبتذیل اینترنتذی و نهایتذا
بالغشدن زودتر دختران میشود که دارای آسیب های فردی و اجتماعی است.
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کلید واژگان :بلوا زودرس ،رسانه ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،دختذر ،آسذیبهای فذردی و
اجتماعی

سنجشعواملمؤثربرمیزانآشناییشهروندانشهرشیرازباآسیبهاو
پیامدهایجرایمسایبری
وحیدترابیجهرمی

1

مقدمه 

رشد ساحت ذهن انسان ،در چند قرن اخیر سبب هر چه ملموستر شدن آن شده است
و با ظهور تکنولوژیهای نوین ارتباطی ،بسیاری از اندیشذمندان ترغیذب شذدهاند کذه ایذن
دستاورد ذهنذی انسذان را مذورد تجز یذهوتحلیل قذرار دهنذد .نظریذه «دوجهذانی شذدنها و
دوفضایی شدنها» اشاره دارد که این تکنولوژیها ،جهانی مذوازی بذا جهذان واقعذی خلذق
کردهاند و تحلیل هر یک بدون در نظر گرفتن دیگری کاری ناق خواهد بذود .آسذیبها و
پیامدهای جرایم سایبری نیز یکی از حوزههایی بوده که نقطه تالقی این دوجهان است.

روش 

این پروهش با روش پیمایش انجام گرفته و با توجه بذه جمعیذت شذیراز کذه برابذر یذک
میلیون و  800هزار و  16نفر بوده 400 ،پرسشذنامه بذا روش نمونذهگیری خوشذهاي در 11
منطقه شهرداری شهر شیراز توزیع شده است .روایی و پایایی پرسشنامهها نیز بذه ترتیذب از
طریق اعتبار صوری و ضریب آلفا کرونباخ تهیه شده و درنهایت دادههای گردآوریشذده بذا
نرمافزار  spssمورد تجز یهوتحلیل قرار گرفته است.
افتهها 
ی 

میزان آشنایی با آسیبها و پیامدهای جرایم سایبری با میانگین  34/11برابر  68/44درصذد
بوده و این میزان در بین زنان 4درصد بیشتر از مردان است .همچنین فراوانی تجمعی مذدتزمان
ً
حضور شهروندان شهر شیراز در فضای سایبری نشان میدهد که تقریبا در بذین هذر  1شذهروند
ً
شیراز تقریبا یک نفر حداقل زیر یک ساعت از فضای مجازی استفاده میکند.
 .1دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه هنر شیرازtorabimvt@yahoo.com / ،
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نتیجهگیری 


حاصل آزمون رگرسیون متغیرهای زمینهای ،سطح سذواد رسذانهای ،سذطح دیذنداری و
میزان آگاهی از جرایم سایبری بر متغیر وابسته برابر  7/513بوده که نشان از سطح متوسذ
رو به باالیی از همبستگی بین آنها است .درنهایت نتیجهگیری شده اسذت کذه سذه متغیذر
سطح سواد رسانهای ،سطح دینداری و میزان آگاهی از جرایم سایبری تذأثیر معنذاداری بذر
متغیر میزان آشنایی با آسیبها و پیامدهای جرایم سایبری دارند.
کلید واژگان :جهانیشدن ،سواد رسانهای ،آسیبها و پیامدهای جرایم سایبری ،دینداری.

مطالعهآسیبهایفضایمجازیدراستانآذربایجانشرقیوارائه
راهکارهایعملیوکاربردی
1

2

،امالبنینمرادی 
صمد عدلیپور 

مقدمه 

گسترش و استفاده روزافزون از فضای مجازی و پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
آنها ،مطالعه در خصوص این فضا را حائز اهمیت و ضرورت کرده است .بذر ایذن اسذاس،
هدف نوشتار حاضر ،شناسایی آسیبها و پیامدهای فضای مجذازی در اسذتان آذربایجذان
شرقی و ارائه راهکارهای عملی در خصوص کاهش این آسیبهاست.

روش 

پروهش حاضر با روش تحلیل ثانویه انجذام شذده اسذت و متکذی بذر تحلیذل و تلفیذق
اطالعاتی است که از تحقیقات قبلذی بهدسذت آمذده اسذت .بذر ایذن اسذاس  21مذورد از
پروهشهایی که در سالهای اخیر در محذدوده اسذتان آذربایجانشذرقی در زمینذه فضذای
مجازی انجام شدهاند ،انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها 


یافتههای پروهش حاکی از آن است که فضای مجازی باعث گسترش آسیبهایی چون
عدم مسئولیتپییری اجتماعی ،افت و ناکارآمذدی تحصذیلی و شذغلی ،تضذعیف هویذت
 .1دانشجوی دکتر جامعهشناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه تبریزs.adlipour@tabrizu.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی مطالعات خانواده ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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اجتماعی (هویت دینی ،هویت ملی و هویت خانوادگی) ،کاهش پایبنذدی بذه ارزشهذای
دینی ،کاهش پایبندی به ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ،تضعیف تربیذت دینذی ،تضذعیف
تعامالت خانوادگی ،به وجود آمدن اختالفات جدید بین زن و شذوهرها ،فرسذایش اعتمذاد
متقابل زناشویی ،کاهش صذمیمیت در میذان اعضذای خذانواده ،نقذه حذریم خصوصذی
کاربران ،تشدید شکاف نسلی و ارزشذی ،تذرویج پورنذوگرافی ،افذزایش مذدگرایی ،تشذدید
مصرفگرایی ،تغییر نگرش به بدن ،ایجاد شرای براي برقراري ارتبذاط بذا جذنا مخذالف،
تضعیف سالمت اجتماعی ،تضعیف فرهنگ سیاسی ،کذاهش اعتمذاد اجتمذاعی ،افذزایش
ناهنجارهای رفتاری و اعتیاد اینترنتی شده است .همچنین این چالشها و آسیبها در بذین
کاربران فضای مجازی به نو به خود ،فرسایش اعتقادات دینی ،گرایش به سبکهای زنذدگی
مدرن ،استحاله حجاب و پوشش (از بین رفتن قبح بدحجابی) ،فرسایش سرمایه اجتماعی
درونگروهی و تضعیف احساس امنیت اجتماعی و فرهنگی را سبب شدهاند.
نتیجهگیری 


فیلترینگ و یا حیف دسترسي به فضای مجذازی نميتوانذد راهحذل مناسذبي در کنتذرل
آسیبهاي ناشي از فضاي مجازي در ایذران باشذد و ضذروري اسذت سیاسذتگیاريهاي
مناسبي در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهاي پلیسي و قهري در ایذن زمینذه پرهیذز
کرده و مهارت استفاده آگاهانه از فضای مجازي و سواد رسانهای را در سطح جامعه افزایش
داد.
کلیدواژگان :اینترنت ،رسانههای نوین ،شذبکههای اجتمذاعی مجذازی ،فضذای مجذازی،
آسیب اجتماعی

فضایمجازیوچگونگیپیشگیریازآسیبهاینوپدیدباتاکیدبر
مهارتهایسوادرسانهای 
محمدمهدیفتورهچی

1

گسترش استفاده از اینترنت و بویره شبکه های اجتماعی در دنیا ،عالوه بر فرصت هایی
 .1دکتذذرای ارتباطذذات و اطالعذذات و پروهشذذگر اجتمذذاعی موسسذذه مطالعذذات و تحقیقذذات اجتمذذاعی دانشذذگاه تهذذران
mfaturehchi@ut.ac.ir
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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.
کاربران ایرانی از دیرباز در استفاده از سایت های شبکه اجتماعی پیشگام بوده و امروزه
نیز نوجوانان و جوانان با گسترش بکارگیری گوشی های هوشمند از جمله بیشترین اسذتفاده
کنندگان از پیام رسان های اجتماعی بویره شبکهی تلگرام هستند .اهمیت این سذایت هذا و
نرم افزارها نزد کاربران ایرانی و نیز تعداد بذاالی نوجوانذان و جوانذان عضذو در شذبکه هذای
اجتماعی ،مطالعه ی ابعاد مختلف استفاده از آنها را بذویره آسذیب هذای نوظهذور ناشذی از
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
شخصی ،خشونت و اغفال کودکان و زنان ، ،پورنوگرافی و آسذیب هذای اخالقذی ،اسذفم و
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
مجازی ،قماربازی و ....را بیشتر می کند .در واقع این مقاله در پی شناسایی و مرور انذواع
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،
کاربران نوجوان و جوان را در بهره گیری هر چه مطلوب تر از قابلیت های جهان مجذازی و
کاهش تهدیدهای فردی و اجتماعی آن یاری رساند.
کلید واژگان :فضای مجازی ،اینترنت ،شبکه های اجتماعی ،آسیب هذای نوپدیذد ،سذواد
رسانه ای
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بهایاجتماعیدرجرائمسایبر 
نقشتدابیرپیشگیرانهدرمواجههباآسی 
علیعلمداری

1

مقدمه 

یکی از تحوالت دوران معاصر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطذات اسذت کذه اثذرات
ژرفی را در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهجای گیاشذته اسذت .فرصذتها و
تهدیدات ناشی از ابزارها و عوامل این پدیدهی فراگیر و رو به گسترش و و یرگیهذای حذاکم
بر فضای سایبر ازجمله گمنامی ،سهولت دسترسی ،فراملی بودن ایجذاب مذینمایذد نظذام
عدالت کیفری بهمنظور کاهش هز ینههای تحقق عدالت جنایی و پاسخگو یی و مواجهه بذا
آسیبهای اجتماعی ناشی از سوءاستفاده از فضای سایبر ،متناسب با تحوالت ایذن حذوزه
اقدامات پیشگیرانه و کنشی اتخاذ نماید .این پروهش باهدف تبیین ظرفیتهذای پیشذگیری
اجتماعی در جرائم سایبر بهعنوان یکی از الگوهای غیر کیفری در مواجهه با جرائم سذایبر،
درصدد اسذت ایذن مختصذر را در چذارچوب مطالعذه کذاربرد ایذن آموزههذا در تالقذی بذا
آسیبهای اجتماعی جرائم سایبر بس و برای رفع کاستیهای موجود در این زمینذه ،ارائذه
طریق کند .این پروهش درصدد پاسخگویی به این پرسش اسذت کذه کاربسذت آموزههذای
پیشگیرانه غیر کیفری در مواجهه با آسیبهای اجتماعی جرائم سایبر چه تذأثیری در ایجذاد
سیاست تقنینی افتراقی در نظام عدالت کیفری ایران خواهد داشت.

روش 

برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پروهش و بهمنظور تبیین چگذونگی تذأثیر نهذادن
پیشگیری غیر کیفری در مواجهه بذا آسذیبهای اجتمذاعی جذرائم سذایبر در نظذام عذدالت
کیفری منطبق با اصول بینالمللی ،از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق مراجعذه بذه
اسناد مختلف شامل کتابها ،مصوبات بینالمللذی ،مقذاالت اعذم از داخلذی و خذارجی
استفادهشده است.
یافتهها 


بهمنظور مواجهذه بذا آسذیبهای اجتمذاعی جذرائم سذایبر ،اسذناد بینالمللذی بذه بیذان
چهارچوب فعالیتها ،اصول بنیادی روشهایی پرداخته است که کشورها باید در پیشگیری
از جرائم سایبر رعایت کنند .از محوریترین این معیارها ،اصل انتخاب پییری رویکردهای
 .1کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شیراز Email:Alamdari.al@gmail.com
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پیشگیری مبتنی بر توسعه اجتماعی و اصول راهبردی پیشگیری از جذرائم سذایبر اسذت کذه
عناصر الزم برای پیشگیری مؤثر را بیان میکند .این اصذول در قذوانین بسذیاری از کشذورها
لحاظ شده است.

جهگی ری 
بحثو نتی 

بر مبنا اصل پیشگیری غیر کیفری در جرائم سایبر ،پییرش اصل شناسایی و طبقهبنذدی
مخاطبین تدابیر پیشگیرانه و انتخاب پییری مبتنی بر توسعه اجتماعی و تحذوالت فرهنگذی
عصر حاضر و به کار بردن اصول بینالمللی و راهبردی پیشگیری از جرم بر اساس الگوهاي
شناطتيوروانشناطتيسایبري در پیریزی یک سیاسذت تقنینذی افتراقذی در نظذام


جامعه
عدالت کیفری ایران تأثیر مثبت خواهد گیاشت.
کلید واژگان :جرائم سایبر ،آسیبهای اجتماعی ،پیشذگیری غیذر کیفذری ،جذرائم سذایبر،
پیشگیری رشد مدار.

بررسینقششبکههایاجتماعیمجازیبرایجادشکافنسلی 
1

2

الهامفرجدخت ،اسدالهباباییفرد 

مقدمه 

با توج ه به گسترش تکنولوژی های جدید اطالعات و ارتباطات می توان بیذان کذرد کذه
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
شکاف نسلی پرداخته است و نظریات مرتب با آن آورده شده است .شکاف نسلی به عنوان
یک مسئله اجتماعی که متأثر از شبکه های اجتماعی مجازی می باشد.

روش 

روششناسی تحقیق حاضر ،روش اسنادی می باشد که از مقاله ها و کتاب های مذرتب
با موضوع تحقیق استفاده شده است.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه کاشانElham.org.1370@gmail.com .
 .1دکتری علوم اجتماعی دانشگاه کاشان.
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یافتهها 


طبق بررسی های انجام شده در این تحقیق یافته هذا نشذان مذی دهذد کذه شذبکه هذای
اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد شکاف نسلی دارند .گسترش تکنولوژی و فناوری اطالعات
باعث شده تا بیشتر از گیشته افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در معرض تغییر و تحذول
قرار گیرند و ارزش های اجتماعی و فرهنگی آنها دستخوش تغییر قرار گیرد.

نتیجهگیری 


شبکههای اجتماعی مجازی مانند تلگرام ،واتساپ ،اینستاگرام و  ...بر روی انتظذارات،
الگوهای رفتاری ،آگاهی ،جهت گیری های ارزشی و نوع نگاه جوانان به جهذان تذأثیر مذی
گیارد ،بنابراین به ایجاد شکاف نسلی منجر می شود .تجربیات نشان می دهد که هر اندازه
ارتباط میان والدین و فرزندان کاهش یابد ،فاصله عاطفی و هیجانی میان اعضذای خذانواده
بیشتر می شود ،بنابراین به لحاظ جامعه شذناختی فضذای مجذازی باعذث عذدم همذدلی و
اشتراک والدین با فرزندان و کاهش تعامالت می شود و شذکاف میذان آنهذا هذر روز بیشذتر
شود .خانواده این وظیفه را به عهده دارد تا بذا فضذای مجذازی آشذنا شذود و خواسذته هذا و
نیازهای نسل جوان را بهتر درک کند .اگر خانواده در مقابل پدیده ای نو مقاومت نشان ندهد
و بتواند نسبت به آن آگاهی کسب کند ،می تواند زمینه گفت وگو بذا فرزنذدان را بذاز کنذد و
ضمن آگاه سازی درباره ارتباط کارآمد با شبکه های اجتماعی مجازی ،از آسذیب هذای آن
بکاهد.
کلید واژگان :شکاف نسلی ،شبکه های اجتماعی مجازی ،نسل ،خانواده ،هویت نسلی

بررسینگاهبهمقولهازدواجدرشبکهاجتماعیفیسبوک 
1

2

عباستقیپور ،محمدرضاجوادییگانه 


مقدمه 

شبکههای ارتباطی اینترنتی چون تلگرام  ،واتا آپ ،فیسبوک و  ...امروزه آنچنذان گسذترده و
همه گیر شده اند که عمال جایگزین روزنامه ها  ،مجالت و سایر الگوهای ارتباطی سذنتی شذده
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه تهران  ،ایمیلabas.taghipoor68@gmail.com:
 .2دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه تهران
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اند  .در این میان شبکه فیسبوک با نزدیک به دو میلیارد نفر کاربر بیشترین سهم را در میان شذبکه
های اجتماعی جهانی دارد و این شبکه اجتماعی تاثیر گسترده ای بر بسیاری از خذرده نظامهذای
فرهنگی و اجتماعی سراسر جهان گیاشته است  ،تغییر نوع نگاه مردم به مسائل اجتماعی خاصه
ازدواج و خانواده در این شبکه بسیار پر رنگ است.
روش 

هدف این پروهش تجزیه و تحلیل نشانه ها و عکسها به روش تحلیل محتوا در یک صذفحه
فیسبوکی پرطرفدار با نام «ازدواج ممنوع» و نگاه به نهاد ازدواج در این صفحه می باشد.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج حاصل از این پروهش نشان داد که اساسا در فضذای مجذازی بطذور عذام و ایذن
صفحه فیسبوکی بطور خاص مسئولیت گریزی از ازدواج ،رواب بی سامان و کوتاه مذدت ،
تقدس زدایی از نهاد خانواده و خوش باشی های لیتطلبانه بذه طذور گسذترده و بصذورت
عمدی ترو یج می شود  .همان چیزی که «زیگموند بذاومن» اندیشذمند پسذت مذدرن آن را
«مدرنیته سیال» می خواند ،جدا شدن انسان مدرن از چارچوبهای اجتماعی زندگی بذومی
و زیست – جهانش و غوطه وری در دنیای خیالی  ،فرار از مسئولیت زندگی جمعی و زندگی
اجتماعی تا حد ممکن ذره ای شده افراد در نظام جهانی که مصرف گرایذی هرچذه بیشذتر و
نابود ی نهاد های سنتی و از خود بیگانه کردن انسان از و یرگیهای بارز آن است.
کلید واژگان :ازدواج ممنوع ،فیسبوک ،شبکه های اجتماعی ،مدرنیته سیال ،زیگموند باومن

مطالعهتطبیقیعملکردکشورهایدارایالگویموفقدرپیشگیریاز
آسیبهایفضایمجازیوارائهپیشنهادمؤثربومی
1

2

3

شهنازکریمی ،منصورهاعظمآزاده  ،مریمتافته 

مقدمه 

امروزه میزان حضور در فضای مجازی به حذدی گسذترشیافته کذه همذه ابعذاد زنذدگی
 .1دکتری جامعه شناسی ،جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه الزهرا(س)،
 . 3کارشناس ارشد جامعه شناسی ،جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) ،رایانامهmaryamtafte@gmail.com :
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انسانها را تحت تأثیر خود قرار داده و زمینهساز شکلگیری روابذ اجتمذاعی جدیذدی در
جامعه همراه با آسیبها و پیامدهای متعددی شذده اسذت .پذروهش حاضذر تالشذی بذرای
شناسایی اشذتراک الگذوی پیشذگیری از آسذیبهذای فضذای مجذازی بذر مبنذای عملکذرد
کشورهای دارای الگوی موفق و ارائه مدل مؤثر بومی میباشد.
روش 

در روششناسی پروهش حاضر از روش مطالعه تطبیقی استفاده شده اسذت ،الگوهذای
پیشگیری مذورد بررسذی؛ ترکیبذی از برنامذههای کشذورها در قارههذای مختلذف؛ بذهعالوه
اسذذتراتریها و برنامذذههای پیشذذنهادی سذذازمانهای بینالمللذذی (ازجملذذه سذذازمان ملذذل و
زیرمجموعههای آن) ،سازمانهای منطقهای و محلی است.
یافتهها 

موارد اشتراک برنامههای پیشگیرانه از آسیبهای فضای مجازی در سازمان و کشورهای
موردمطالعه عبذارت از حفذظ امنیذت ملذی و اجتمذاعی ،حفذظ هویذت ملذی و بذومی در
شبکههای مجازی ،تعریف فضذای مجذازی بذهعنوان بخشذی از خذاک سذرزمینی و تغییذر
تعریف از مرزبندی جغرافیایی میباشد .همچنین راهاندازی شبکههای ملذی ،تغییذر پهنذای
باند اینترنت ،آموزش استفاده بهینه از فضای مجذازی و اسذتفاده از ظرفیذت قذوه قضذاییه و
پلیا برای تعریف جرمهای فضای سذایبری و مجذازات مجرمذان از جملذه اسذتراتریهای
پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی میباشد.
نتیجهگیری 

در نهایت جهت دستیابی به مدلی بذومی و تذدوین اسذتراتری پیشذگیری از آسذیبهای
فضای مجازی در ایران پیشنهادات و نکات ذیل قابلتأمل است :چگونگی تعامل دولذت و
جامعه در ایران ،وضعیت حقذوقی و قذانونی فضذای مجذازی در ایذران ،توجذه بذه قواعذد و
سنتهای میهبی و نقش آنها در تذدوین اسذتراتریهای پیشذگیرانه ،تفذاوت در کیفیذت و
دالیل بروز آسیب های فضای مجازی در ایران و سایر نقاط جهان ،منابع مذالی احتمذالی و
چگونگی جلذب سذرمایهگیاری بذرای برنامذههای پیشذگیرانه ،وضذعیت اطمینذان بخشذی
آمارهای موجود درباره آسیبهای فضای مجازی و دسترسی به آمار و تحقیقات انجامشده،
بررسی وضعیت و جایگاه نهادهای حذاکمیتی و انتظذامی در تذدوین و اجذرای برنامذههای
پیشگیرانه و همچنین وضعیت آموزش پیشگیری از آسیبهای فضای مجذازی در ایذران بذا
تأکید بر آموزش و پرورش.
کلید واژگان :فضای مجازی ،آسیبها ،الگوی موفق
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بررسیتاثیراینترنتبرسالمتاخالقیدانشآموزان استان گلستان
1

2

رحمتالهامیراحمدی ،قاسمرضائی 

مقدمه 

هدف اصلی و اساسی این تحقیق « شناسایی میزان تاثیر اینترنت بذر سذالمت اخالقذی
دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آزادشهر» بوده و برای تحقق این هدف کلی ،تعذداد
یازده هدف جزئی و سرانجام یک فرضیه ی اصلی و یذازده فرضذیه فرعذی طراحذی گردیذده
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 اعتبار ،از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین پایایی ابذزار مذورد اسذتفاده ،از ضذریب
آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.جامعه آماری این تحقیق  3577دانش آمذوز دختذر و
پسر شاغل به تحصیل در دبیرسذتان هذای شهرسذتان آزادشذهر در سذال تحصذیلی -1332
1331بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و براساس نتذایج محاسذبات ،حجذم
نمونه تحقیق  313دانش آموز بوده و برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیذری تصذادفی
خوشه ای استفاده شده است .براي توصیف داده ها ازتکنیك هاي موجود درآمارتوصیفي و
برای تجزیه و تحلیل داه ها ازتکنیك هاي موجود در آمار استنباطي؛ مانند :آزمون t؛ آنذالیز
واریانا یکطرفه و تکنیک ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج و یافته ها نشان می دهند اکثریت دانش آموزان ( 32/1درصد) میزان استفاده شان
از اینترنت در شبانه روز در حد زیاد( 241دقیقه تا  367دقیقه) و میانگین اسذتفاده آنذان در
شبانه روز  131/21دقیقه ؛ میانگین ارزیابی آنان نسبت به متغیر میزان نظارت والدین شذان
در فرایند استفاده آنان از اینترنت  3/63از 5؛ میانگین ارزیابی آنان نسبت بذه متغیذر میذزان
نظارت اولیای دبیرستان ها در فرایند استفاده آنان از اینترنت 3/41؛ متغیذر میذزان دینذداری
والدین شان 3/63؛ متغیرمیزان دینداری شان 2/35؛ متغیر میزان آگاهی ارایه شذده توسذ
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه آزاداسالمی واحدآزادشهر،گلستان،ایران Amirahmadi569@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاداسالمی واحدآزادشهر،گلستان،ایران
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دبیرستانها به آنان بواسطه استفاده از اینترنت  3/12و میانگین میزان برخورداری دانشآموزان
از سالمت اخالقی  2/31از  5بوده است.
کلید واژگان :سالمت اخالقی /اینترنت /دانش آموزان /مقطع متوسطه /آزادشهر

مقایسهنشانگاناختاللرفتاریدرکاربرانبانشانههایمرضیو
غیرمرضیازاینترنت 
1

2

3

سیمینشیخزادهحصاری ،فرحلطفیکاشانی ،شهراموزیری 

مقدمه 

همزمان با دسترسي روزافزون و گسترده به اینترنت ،شاهد نوع جدیدي از اعتیاد؛ اعتیاد
اینترنتي هستیم که موضوع رو به رشد عصر اطالعات است و در حیطذه اخذتالالت کنتذرل
تکانه قرار میگیرد و شامل ناتواني فرد براي مقاومت در مقابل تکانه اش براي درگیر شدن در
یك رفتار خاص علیرغم در نظر گرفتن پیامدهایش مذي باشذد هذدف از پذروهش حاضذر،
مقایسه نشانگان اختالل رفتاری در کاربران بانشانه های مرضی و غیرمرضی از اینترنت بود.

روش 

جامعه آماری این پروهش شامل  277نفذر از دانشذجویان دانشذگاه آزاد اسذالمی واحذد
رودهن در  1335-36می باشد .تعداد حجم نمونه تا رسیدن به حداقل  177نمونذه اسذتفاده
کننده مرضی از اینترنت و  177نفر استفاده کننده غیرمرضی از اینترنذت تشذکیل مذی دهنذد.
روش نمونه گیری این پروهش به صورت هدفمند مذی باشذد .افذراد نمونذه ،پرسشذنامه هذای
اعتیاد به اینترنت یانگ ( )1336و نشانه هذای اخذتالالت روانذی ( )SCL –90-Rرا تکمیذل
کردند.
یافتهها 


نتایج حاصل نشان داد ،که مقایسه های اندازه اثرات نشان می دهد که بیشترین تذاثیر از
اینترنت بذه ترتیذب در اضذطراب؛ تذرس مرضذی؛ حساسذیت در روابذ بذین فذردی؛ روان
 . 1کارشناس ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران (نویسنده مسئول) ایمیل ayebehmalmir1@gmail.com
 . 2کارشناس ارشد روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 . 3دکتری روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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پریشی،؛ افسردگی؛ پرخاشگری؛ شکایت جسمانی؛ وسواس فکری/عملی و پارانوییا مذی
باشد .یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که بین کاربران مرضی وغیرمرضی از اینترنت
از نظر شکایت جسمانی ،وسواس فکری/عملی ،حساسیت در رواب بین فردی ،افسردگی،
اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،پارانوییاو روان پریشی تفاوت معنی داری وجود دارد
نتیجهگیری 


باتوجه به یافته های پروهش در همه نشانگان اختالل رفتاری ،میانگینها به طور معنذی
داری در کاربران مرضی از اینترنت بیشتر از کاربران غیرمرضی است ،بنابراین ،برنامه ریزي
براي اقدامات مداخله اي در راستاي پیشگیري و درمان کاربران مرضی از اینترنت ضذروري
به نظر می رسد.
کلید واژگان :اختالل رفتاری ،کاربران مرضی  ،کاربران غیرمرضی  ،اینترنت.

"تحلیلجامعهشناختیجذابیتهایتلفنهمراهازدیدگاهنوجوانانپسر" 
فخریجمشیدی 7

مقدمه 

تاکنون وسایل ارتباطی بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی مردم وارد شده .پیش ازتلفن
همراه ،رادیو ،تلویزیون ،سذینما ،کذامفیوتر اینترنذت و مذاهواره در صذحنه زنذدگی فذردی و
اجتماعی مردم نقش آفرینی می کردند .اما نه تنها ،هیچ یک از آن ها ،تا ایذن حذد ،افذراد و
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:
چاپ ،ضب صوت ،سینما ،رادیو ،تلویزیون و  ...که در طی زمان های مختلف بذین مذردم
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
چندرسانهای 2چند منظوره عمل می کند .از همین رو ،مثبت نگریستن به این وسیله ،جذدا
از این که حمل و نقل آسان آن و امکان ارتباط با آن در هر مکان و اسذتفاده از آن بذه وسذیله
 .1کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،پروهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی fakhrijamshidi@gmail.com

2. MULTI MEDIA
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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.
در میان گروه های گوناگون اجتماعی ،نوجوانان سهم قابل توجهی از ایذن فرهنذگ را
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
به گروه ها ،کانال ها و سایت های مختلف وارد و نیاز های فرهنگی خود را دریافت مذی
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
مجازی آن موجود است ،سبب نشده تا نوجوانان از مدل های جدیدتر و به روز بذودن آن
دور بیفتند .بلکه داشتن یک گوشی کامل تر که عملکرد قوی تر و امکانات به روز و جدید
داشته باشد نیز در میان آنان اولویت دارد .بنابر این داشتن یذک گوشذی بذا ویرگذی هذای
کامل ،همراه با فضای مجازی و گوناگونی های فراوان منظور نظر اکثذر نوجوانذان اسذت.
این مقاله که با عنوان "تحلیدث جامعده شدنا تذ جدتابیی هدای تلفدن همدراه اه دیددگاه
نوجوانان (دانش آموهان پسر دبیرستان های شهر تهران)" تدوین و تهیذه شذده اسذت و بذر
گرفته از یک پروهش می باشد ،کوشش دارد که نقش این جذیابیت هذا را بیشذتر و واقذع
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؟".
اگر بدانیم که چرا تلفن همراه برای نوجوانان اهمیت و جاذبه دارد؟ و علذل و عوامذل آن
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
تحلیل آسیب شناسانه تلفن همراه در میان نوجوانان اسذت .بنذابر ایذن ،نتذایج ایذن تحقیذق
ک مک خواهد کرد تا در پروهش دیگری آسیب های آن را بهتر تحلیل و ارزیابی نموده و بذه
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 

در این تحقیق از روشهاي کیفي و کمي بصورت هماهنگ جهت تحلیل دقیق نتایج
استفاده شده است .به این منظور براي شناخت دقیقتر ،مصاحبههاي عمیق با نوجوانذان
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انجام گرفته .نوع مطالعه در این پروهش ،از نظر هدف ،کاربردی و روش پروهش از نظر
مسیر توصیفي می باشد .روش مورد اسذتفاده بذراي گذردآوري اطالعذات نیذز ،میذدانی و
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
شد و در بخش میدانی نیز در قالب مصاحبه های عمیق و هدفمند فردی و گروهی نظر و
دیدگاه نوجوانان پرسش خواهد شد .مشاهده رفتار نوجوانان نیز یکي دیگر از روشهذاي
کیفي براي شناخت هر چه بهتر موضوع می باشد .بر این اساس شناخت رفتار نوجوانان و
نگرش آن ها نسبت به موضوع مورد مطالعه را مد نظر قرار داده و سعی میکند بر اسذاس
دادههای جمع آوری شده ،تحلیل جامعه شناختی از موضوع را ارائه دهذد ،آن را توصذیف
نماید و در نهایت به تبیین برساند .نمونه آماری" این پذروهش ،بذه طذور "تصذادفی" و از
میان "دانش آموزان پسر" که در دبیرستان های شهر تهران درس می خوانند ،انتخاب شده
است.

هاونتیجهگیری 


یافته

بررسی و مطالعه نتایج بدست آمده حاکی از نوعی" ارضاء فرهنگذی ،روحذی و روانذی"
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
آن می گیرانند .سرگرمی و وقت گیرانی ،شادی و نشاط ،دسترسی آسان به ویدئوهای خنده
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
"اسن چت" مورد توجه نوجوانان است .این شبکه ،به دلیل شکلک های خاص و بامزه ای
که دارد توانسته است ،توجه نوجوانان را به خود جلب کنذد  .از اسذن چذت اغلذب بذرای
عکا گرفتن استفاده می کنند.
کلید واژگان :فرهنگ ،ترمینال فرهنگی ،شناخت جیابیت ها ،تلفن همراه ،نوجوانان پسر.
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استفادهمشکلسازازاینترنتوعواملموثربرآندردانشجویان
دانشگاههایعلومپزشکیکشور

جاللپورالعجل،7یونسمحمدی،2علیرضاسلطانیان،9جمالاحمدپور 4

مقدمه 

5

با وجود همهگیری رو به رشد استفاده مشکلساز از اینترنت ( ،)PIUاطالعات کمذی
در مورد آن و عوامل مرتب با آن در کشورهای در حال توسعه وجود دارد .این مطالعه شیوع
استفاده مشکل ساز از اینترنت و عوامل مرتب با آن را در دانشذجویان دانشذگاههذای علذوم
پزشکی مورد ارزیابي قرار می دهد.

روش 

این مطالعه مقطعی در  13دانشگاه پزشکی بصورت کشذوری در سذال  2711صذورت
گرفذت .ابذزار جمذذع آوری دادههذا شذذامل :مشخصذات دموگرافیذذک ،وضذعیت اسذذتفاده از
اینترنت ،شبکههای اجتماعی ،بازیهای آنالین ،تنباکو ،الکل و مواد مخدر ،افکار و اقذدام
به خودکشی و رابطه جنسی نامتعارف بود .همچنین از سذه پرسشذنامه اسذتاندارد از جملذه
پرسشنامه سالمت عمومي  21سذوالی ( ،)GHQ-28آزمذون اعتیذاد  27سذوالی (IAT-
 )20و پرسشنامه  15سوالی ( )GPIUS-2استفاده شد.
یافتهها 


از  4261دانشجو 55/3 ،درصد زن 13/5 ،درصد افراد سیگاری 4/3 ،درصد سابقه استفاده
از مواد مخدر در یک ماه اخیر 1/3 ،درصد افراد سابقه مصرف الکذل در یذک مذاه اخیذر و 1/1
درصد رابطه جنسی نامتعارف در یک سال اخیر داشتهاند 1/4 ،درصد افکار خودکشذی در یذک
ماه اخیر داشتند 1/1 ،درصد در یک سال اخیر اقدام بذه خودکشذی کذرده بودنذد 21/3 ،درصذد
رفتارهای استفاده مشکل ساز از اینترنت داشتند ،به ترتیب  ٪2301 ،٪4101و  ٪701اعتیاد بذه
اینترنت خفیف ،متوس و شدید بودند ،به ترتیذب  ٪6101از افذراد سذالمت عمذومی مناسذب،
 ٪102 ،٪3703و  ٪701دارای مشکالت سالمت عمومی خفیف ،متوسذ و شذدید بودنذد.
 .1دکتری اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایرن
 .2دکتری آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
 .3کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 .4نویسنده مسئولAhmadpour.jml@gmail.com :

5. Problematic Internet Use

 111مجموعهی چکیدهی مقاالت سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران

ارتباط آماری معناداری بذین اسذتفاده مشذکل سذاز از اینترنذت و سذن ،وضذعیت تاهذل ،افکذار
خودکشی ،استفاده از بازی های آنالین ،اعتیاد به اینترنت و سالمت کلی عمومی وجود داشت.
نتیجهگیری 


ً
تقریبا یکسوم دانشجو یان دانشگاهی استفاده مشکل ساز از اینترنت داشتند و دو سذوم
افراد مبتال به درجات مختلف از اعتیاد به اینترنت بودند .این رفتارهای ناسذالم بذا سذالمت
عمومی و خطر افزایش رفتارهای خودکشی همراه بود ،این عوامل تهدید کننده سالمت یک
هشدار اولیه هستند که اگر نادیده گرفته شود ،ممکن است پیشرفت تحصیلی دانشجویان را
تحت تاثیر قرار داده و آسیب جبران ناپییری به توسعه کشور ایجاد کند.
کلید واژگان :اینترنت؛ بازیهای آنالین؛ شبکههای اجتمذاعی؛ اعتیذاد؛ سذالمت روانذی؛
دانشجویان؛ خودکشی

مقایسهدیدگاهشهروندانعادیوسوءمصرفکنندگانمواددرخصوص
عوامل،ویژگیهاوشرایطمؤثربرتجربهمصرفمواد 
1

2

مهریساداتموسوی ،علیرضامحسنیتبریزی 

مقدمه 

آشنایی با شرای  ،عوامل و ویرگیهای مؤثر بر تجربه مصذرف مذواد میتوانذد در حذوزه
ً
پیشذذذگیری مهذذذم تلقذذذی شذذذود خصوصذذذا اگذذذر دیذذذدگاه رایذذذج در بذذذین شذذذهروندان و
سوءمصرفکنندگان ،با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد تفاوت دیدگاههای برگرفته از شرای ،
عوامل و ویرگیهای واقعی و متصور شده ،بهتر تبیین خواهد.

روش 

در تحقیق حاضر با استفاده از روش مطالعه اسذنادی و پیمذایش و بکذارگیری مصذاحبه
نیمهساختارمند در بین  1600نفر از شهروندان تهرانی و  100نفر از سذوء مصذرفکنندگان
مواد تالش شداهداف تحقیق محقق گردد.
 .1دانشجوی دکترا ،پروهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی smousavi1@gmail.com
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تهران
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هاونتیجهگیری 


یافته

یافتهها حاکی از آن بود که مهمترین ویرگیهای خانوادگی مؤثر بر تجربه مصرف مذواد
از دیدگاه سوءمصرفکنندگان به ترتیب ،درگیری والدین و مشذاجره بذین اعضذای خذانواده،
الگوی نامناسب رفتاری والدین ،مصرف سیگار ،مشذروبات الکلذی و  ...توسذ والذدین،
وجود معتاد در خانواده و بستگان درجهیک ،بیسوادی و کمسوادی در والذدین و احسذاس
کمبود محبت فرزندان است .در حالیکه مهمترین ویرگی مطرح شده از سوی شذهروندان،
سوءمصرف مواد توسذ یکذی از اعضذای خذانواده ،آزادی مطلذقدادن بذه فرزنذدان توسذ
والدین ،طالق عاطفی والدین ،محترمانه نبودن رواب والدین با فرزنذدان و حمایذت مذالی
کنترل نشده فرزندان است .مردم عادی به ترتیب سهولت دسترسی به مواد ،لیت ،تفذریح و
سرگرمی ،ناامیدی از دسذتیابی بذه اهذداف مهذم زنذدگی از مسذیر قذانونی و در چذارچوب
هنجارهای جامعه ،آرامش اعصاب و روح و روان ،ناامیدی نسبت به آینده خود ،اخراج و از
دستدادن شغ ل ،عدم وجود مربیان واقعی و آگذاه بذه مسذائل دانذشآمذوزان و نوجوانذان را
مهمترین عوامل مؤثر بر تجربه مصرف مواد ذکر کردند در حالیکه سوء مصذرفکنندگان در
این خصوص به سهلالوصول بودن دسترسی به مواد ،نگرش مثبت به مواد ،آرامش اعصاب
و روح و روان ،شب کاری ،سختی کار ،لیت ،تفریح و سرگرمی ،عدم خوشبینی نسبت به
آینده خانواده اشاره داشتند.
از نظر شهروندان عادی ،به ترتیب «شرکت در پارتیهای مختل »« ،مصرف مشروبات
الکلی»« ،سیگار کشیدن»« ،گرایش افراطی به دوستان و «داشتن روابذ جنسذی خذارج از
ّ
ازدواج» مهمترین رفتار تأثیرگیار بر تجربه مصرف مواد مخدر بودند .این در حذالی اسذت
که از دیدگاه سوء مصرفکنندگان ،عدم اعتمذاد بذه نفذا ،اضذطراب و افسذردگی ،گذرایش
افراطی به دوستان ،مصرف مشروبات الکلی ،انزوا طلبی ،خجذالتی بذودن ،هیجذانطلبی،
قلیان کشیدن ،سیگار کشیدن و پرخاشگری ،مهمترین ویرگیهای مذؤثر بذر تجربذه مصذرف
مواد بودند .نظر شهروندان و سوء مصرفکنندگان در خصذوص مهمتذرین مکانهذایی کذه
برای اولین بار افراد در آنجا مواد مصرف میکنند ،بهیکدیگر بسیار نزدیک است .جمعهای
دوستانه و میهمانی به ترتیب در هر دو گروه ،بذه عنذوان مهمتذرین مکانهذا عنذوان شذدهاند.
جالب ا ست که مراسم عزاداری از نظر معتادان در رتبه هفذتم مکانهذایی کذه بذرای بذار اول
ممکن است فرد مواد مصرف نماید عنوان شده است که حتی بذاالتر از پادگذان ،خوابگذاه و
آرایشگاه است .هم سوء مصرفکنندگان و هم شهروندان عادی ،اظهذار داشذتند کذه بذرای
اولین بار افراد بیشتر ممکن است با دوستان خذود مذواد مصذرف کننذد .از نظذر شذهروندان
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عادی ،مهمترین ویرگیهای ترغیبکننده پاسخگویان به مصرف مواد ،بذه ترتیذب عبارتنذد
از :رسیدن به سرخوشی و لیت ،بیخیالی و رهایی از مشکالت ،سهل الوصول بودن مواد،
فرار از بیکاری و پرکردن اوقات فراغت .جالذب آن اسذت کذه ایذن دو ویرگذی از نظذر سذوء
مصرفکنندگان نیز مهمترین ویرگی ذکر شدهاست .سه آیتم بعدی از نظذر آنذان بذه ترتیذب
عبارتند از آرامش یافتن ،در دسترس بودن و آسانی مصرف .از نظر سوء مصرفکنندگان ،در
صورت داشتن داشتن آ گاهی ،خانواده سالم و منسجم ،محذی زنذدگی سذالم ،اعتمذاد بذه
نفا ،توانایی رویارویی با احساسات ،قدرت روبه رو شدن با مشکالت به صورت منطقی
و مهارت نه گفتن ،احتمال سوء مصرفمواد در آنها بسیار کذاهش مییافذت .ایذن پاسذخها
بیانگر آن است که در برنامه پیشگیری ،هم الزم اسذت بذر آمذوزش خذانواده ،هذم بذر ارائذه
اطالعات و ارتقاء سطح آگاهی و هم آموزش مهارتها متمرکز شد.
کلید واژگان :اعتیاد ،سوء مصرفکننده ،عوامل محافظتی ،عوامل خطرساز

تاملیآسیبشناختیبراحساسنابرابریاجتماعیدرمیانحذفشدگان
رسانهیملی

1

هادیخانیکی ،سبحانیحیائی

2

مقدمه 

بازنمایی رسانهای هر صدای اجتماعی توس رسانه ،عمال منجر بذه کاسذتن از قذدرت
دیگری» بازنمایی شده در افکار عمومی است .طبعذا گروههذای اجتمذاعی ،بذرای
صدای «
ِ
تثبیت و تحکیم ارزشها و ایذدهها ،رسذانههایی را مصذرف میکننذد کذه صذدای ایشذان را
بازنمایی کند .این مقاله مدعی است که گروههای اجتماعی در ایران که ایدهها و صدایشذان
از رسانه ملی بازنمایی نمی شود و تنها با صدای دیگری رقیب در رسذانه مواجذه میشذوند،
ً
عمال به شکل غیر مستقیم از دایره شمول مخاطبان رسانهی ملی حیف و طذرد میشذوند و
بدین سان ،رسانهی ملی نیز از برد پیامهای رسانهای خود میکاهد.
 .1دکتری ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی Hadi.khaniki@gmail.com
 .2دکتری ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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این مقاله با مطالعه پدیدار شناختی احساس نابرابری در کسانی که ایدههای خذود را در
زمره محیوفان از رسانهی ملی میدانند ،از سویی وضعیت بیعملی و بی تفاوتی اجتماعی
و سوی دیگر جایگزینی رسانه های رقیب را پیامد چنین احساسذی در ایذن دسذته از افذراد
میداند.
روش 

روششناسی مقاله ،کیفی و پدیدارشناختی و با ابزار مصاحبه عمقی انفرادی است که با
منطق نمونهگیری توأمان نظری و هدفمند ،نمونه ها انتخاب و با ایشان مصاحبه انجام شذده
است.
هاونتیجهگیری 


یافته

این مطالعه هر چند به تبع اتخاذ روش کیفی ادعای تعمذیم پذییری نذدارد ،امذا مذدعی
است که این تحلیذل نشذان میدهذد کذه احسذاس نذابرابری رسذانهای ،عمذال میتوانذد در
گروههای از جامعه منجر به نوعی بیتفاوتی و بیعملی ضمنی و نامعتبر سازی رسانه ملذی
شود که در پی آن انتخاب و مصرف رسانه های رقیب منجر به کاهش نقش مرجعیت رسانه
ملی در جامعه شود که این امر ،در شرای بحذران ،میتوانذد بذرای جامعذه ،یذک گسسذت
اجتماعی و یک آسیب جدی تلقی شود.
کلید واژگان :آسیب شناسی ،احساس نابرابری اجتماعی ،محیوفان رسانهای ،رسانه ملی،
پدیدارشناسی ،نامعتبرسازی رسانه

مبانیتربیتدینیجوانانبارویکرداصالحیدرحوزهآسیبشناسی
فضایمجازیوسایبری 
حجتاالسالممحمدحسینزاده 7

مقدمه 

امروزه رسانه ها و فضای مجازی ،یکی از مهمترین و پردغدغهترین مباحث اجتمذاعی
به شمار میآید .گرچه در متن دین و آیات نورانی قذرآن کذریم از فضذای مجذازی بذه دلیذل
( .1دکتری فقه و اصول ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز www.dr.hoseinzade.m@gmail.com
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نوپدید بودن آن به ظاهر سخنی به میان نیامده ،اما میتوان از میان آیات الهی و متن دین بذه
مولفه ها و مطالب مهم و راهگشایی اشاره کرد که به مسائل پیرامون این مباحث اشاره دارد.
در این باره میتوان به دو مقوله مهم اشاره نمود؛ یکی بحث ویرگیهذای رسذانه مطلذوب و
فضای مجازی مطلوب و دیگری آسیبها و چذالش هذای پذیش روی رسذانه هذا و فضذای
مجازی و سایبری .ما در این پروهش با بیان آسیب های فضای مجازی به نقش دین در رفع
آسیب های فضای مجازی و تطبیق آن با آیات الهی و متن دین ،به این دو مقوله پرداختهایم.
روش
روشی که در این مقاله مد نظر بوده و با آن روش ،بخش هذا و فصذول تحقیذق ارائذه
شده ،روش تحلیلی و توصیفی می باشد و سعی بر آن شده که اول ویرگیهای آرمانی فضای
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 

رعایتکردن اصول و مبانی تربیت دینی و قرآنی در تربیذت جوانذان ،مذی توانذد نقشذی
مؤثری در جلوگیری از تأثیر منفی فضای مجازی و سایبری بر روی جوانان داشته باشد؛ چرا
که جوامع دینی ،بیشتر از جوامع غیردینی می توانند جوانان و نوجوانان خود را از تأثیر منفی
فضاهای مجازی دور نگه دارند و از توصیه هذای دینذی و قرآنذی کذه ذکذر شذده ،بیشذترین
استفاده را ببرند و از فضای مجازی سالم تری بهره مند شوند.
نتیجهگیری 


در این پروهش ،فضای مجازی مطلوب از منظر دین بررسی شده و سفا آسذیب هذا و
چالش های فضای مجازی ،از نگاه مولفه های دین ذکر می شود و در ادامه این چالش های
فرا رو ،از دو منظر آسیب های روانی و آسیب های فرهنگی مورد بررسذی قذرار مذی گیذرد و
راهکارهای دینی و قرآنی ارائه شده در محل بحث ،برای رفع آسیب های نو پدید اجتمذاعی
ً
و خصوصا رفع آسیب های فضای مجازی و فضای سایبری ارایه می شود کذه در کذاهش و
رفع آسیب های موجود موثر خواهد بود.
از منظر دین و آیات نورانی قرآن کریم ،جوامع و خانواده هایی کذه محبذت بیشذتری بذه
جوانان و نوجوانان خود دارند و الگوهایی که در متن آیات نورانی قرآن ،مطرح می باشذد را
به جوانان خود آموزش می دهند ،کمتر در معرض تأثیرات منفی و آسیب هایی که ذکر شده
قرار می گیرند؛ و جوامع و خانواده هایی که بر اعمال عبادی ( خصوصذا نمذاز و معنویذت)
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تأکید بیشتری دارند ،می توانند محافظت و مصونیت بیشتری از جوانان و نوجوانان ،در برابر
تأثیر منفی فضای مجازی داشته باشند.
کلید واژگان :دین اسالم ،قرآن کریم ،فضای مجازی و سایبری ،آسیب های اجتماعی ،جوانان

بازنماییفضاییآسیبهایاجتماعیدرسینمایایران 
1

2

زهرااحمدیپور ،یونسرشیدی  

موضوع آسیبهای اجتماعی از آن دست پدیدههایی فضایی است که به سذبب تذاثیرات
گسترده خود از اهمیت بسزایی برخوردار است .دامنهی تاثیر این پدیده عالوه بذر متصذدیان
امور و پروهشگران دانشذگاهی ،رسذانههذایی نظیذر سذینما وتلویزیذون را نیذز درگیذر خذود
میسازد .به عنوان نمونه رسانهی سینما ،در چارچوب ژانر سینمای اجتمذاعی بذه بازنمذایی
آسیبها و ناهنجاریهایی نظیر خشذونت ،اعتیذاد ،فقذر ،نذابرابریهذای اجتمذاعی و ...در
فضای جغرافیایی میپردازد و ضمن آگاهیبخشذی بذه دنبذال تاثیرگذیاری بذر روی نگذرش
عمومی ،فرآیندهای تصمیمسازی و همچنین روندهای اجتمذاعی اسذت .بذه سذبب نقذش
تعیینکنندهای بازنماییهای سینما بر روی فرهنگ عامهپسند ،بسیاری از پروهشگران تاکید
میکنند که عالوه بر پدیدههای اجتماعی ،باید فرآینذد بازنمذایی ایذن پدیذدههذا ( در اینجذا
آسیبهای اجتماعی) و به خصوص پیامدهای این بازنماییها را نیز مورد تحلیل قرار داد.
در سینمای ایران ،علیرغم اهمیت سینما در بازنمایی فضایی آسیبهای اجتماعی در دو
بعد آگاهی بخشی و پیامدهای اجتماعی ،کارکرد این رسانه کمتر از منظذر آ کادمیذک مذورد
توجه قرار گرفته است .این پروهش بذا تحلیذل موضذوع فذوق بذه دنبذال تحلیذل چگذونگی
«بازنمایی فضایی آسیبهای اجتماعی در سینمای ایذران» بذه دنبذال پاسذخگویی بذه ایذن
پرسشها است؟ تصویرسازی جغرافیایی آسیبهای اجتمذاعی در سذینمای ایذران چگونذه
صورت میگیرد؟ کارکرد فضای جغرافیذایی در بازنمذایی سذینما از آسذیبهذای اجتمذاعی
چیست؟
کلید واژگان :آسیبهای اجتماعی ،سینما ،بازنمایی ،تصویرسازی ،فضای جغرافیایی
 .1دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
 .2دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس Yunes.rashidi@gmail.com
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تأثیروابستگیبهفضایمجازیبرپرخاشگریوپیشرفتتحصیلیدانش
آموزاندورهدوممتوسطهشهریاسوجدرسالتحصیلی 21-21
1

حسیندولتدوست ،حسیننصرتزاده

2

مقدمه 

بروز آسیبهاي نوظهور از جمله آسیبهای ناشی از فضای مجازی ،مذي توانذد زمینذه
ساز نوع جدیدي از آسیبهاي اجتماعي و رواني باشد .هدف از انجام این پذروهش تعیذین
تفاوت پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان استفاده کننده افراطي و عادي
از فضای مجازی بوده است.

روش 

جامعه آماری این پروهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهریاسوج،
در سال تحصیلی  1335-36تشکیل داده بودند که تعداد  361نفر دانش آمذوز بذه عنذوان
نمونه انتخذاب شذدند .جهذت گذرد آوري اطالعذات از پرسشذنامه پرخاشگري باس وپري
استفاده گردید .همچنین ،معدل دانش آموزان به عنوان شاخ پیشرفت تحصذیلی آنذان در
نظر گرفته شد.روش تحقیق این پروهش از نوع علی-مقایسذهای بذود کذه تجزیذه و تحلیذل
دادهها با کمك نرم افزار آماری  spssصورت گرفت.

یافتهها 


نتایج این پروهش نشان داد کذه بذین پیشذرفت تحصذیلی( F= 63/177و ،)p=7/771
پرخاشگری کلی( F= 431/671و ،) p=7/771دو گروه دانش آموزان استفاده کننده و عدم
استفاده از فضای مجازی تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری 


نتایج این پروهش نشان داد که بین عملکرد تحصیلی ،پرخاشگری کلذی ،پرخاشذگری
کالمی ،فیزیکی ،خشم و خصومت دو گروه دانش آموزان استفاده کننده افراطي و عذادي از
فضای مجازی تفاوت معنادار وجود دارد .به طوری کذه عملکذرد تحصذیلی دانذش آمذوزان
استفاده کننده افراطي کمتر از دانش آموزان استفاده کننذده عذادي از فضذای مجذازی بذوده
است .اما ،پرخاشگری و مؤلفههای آن در دانش آموزان استفاده کننده افراطي بیشتر از دانش
 .1دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت ،دانشگاه اصفهان
 .2کارشناسی ارشد روانشناسي تربتی ،دانشگاه پیام نور یاسوج nosratzadehhossein580@gmail.com
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آموزان ا ستفاده کننده عادي از فضای مجازی بوده است .به طور کلی یافتهها حاکی از ایذن
بوده است که استفاده افراطی از فضای مجازی تأثیر سوئی بر عملکرد تحصذیلی و افذزایش
پرخاشگری دانش آموزان دارد.
کلید واژگان :فضای مجازی ،پرخاشگری ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان ،افراطی

بخشنهم 


آسیبهایاقتصادی 


تاملیجامعهشناختیدرناکامیسیاستهایمقابلهبابازارهایغیرقانونیو
قاچاقکاالدرایران
1

2

علییوسفی ،سمیهورشوی 

مقدمه 

بازارهای غیرقانونی به طور کلی و قاچذاق بذه صذورت خذاص از حوزههذای مذورد مطالعذه
اقتصاد است اما ضرورت مطالعه این پدیده از دیدگاهی جامعه شذناختی ضذروری اسذت.
نوشتار حاضر در صدد است از منظر جامعهشناسی اقتصادی به این سوال پاسذخ دهذد کذه
چرا سیاستهای مبارزه با قاچاق کاال یا مقابله با بازارهای غیرقذانونی در ایذران بذا ناکذامی
روبروست؟ فرضیه اساسی این است که قاچاق کاال یک پدیده اجتماعی -اقتصادی است و
سیاستگیاری مقابله با بازارهای غیرقانونی مسذتلزم چندجانبذه نگذری و توجذه بذه مبذانی
اجتماعی این مقابله است.
روش 

در این مقاله ،با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،ضمن مرور برخی اسناد و آرشیو از
جمله قانون برنامه پنجم توسعه ،گزارشهای مرکز ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،گزارشهای
اتاق بازارگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مرور و مورد بررسذی قذرار گرفتذه اسذت ،نشذان
خواهیم داد که سیاستهای دولت برای مقابله با بازار غیرقانونی به صورت عام و قاچاق کاال
بطور خاص ،تا چه اندازه کارآمد بوده است.
یافتهها 

نتایج تحلیل اسنادی سیاستهای کالن ،برنامههای توسعه و قوانین مرتب بذا قاچذاق کذاال
نشان میدهد رویکذرد اجتمذاعی در تنظذیم سیاسذت هذای مبذارزه بذا قاچذاق و بازارهذای
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد s.varshoe@gmail.com
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غیرقانونی در ایران ،در حاشیه قرار داشته و مغفول است .در شرایطی که کنشگران بازار نیذاز
به جهانی باثبات یا محاسبهپییر بذرای ایجذاد نظذم در بذازار دارنذد ،قاچذاق کذاال و وجذود
بازارهای غیرقانونی ،این نظم و پیش بینی پییری را برهم می ریزند.
نتیجهگیری 

به نظر می رسد عالوه بر ضرورت شفافیت و تضذمین قذانونی و یکفذارچگی نهذادی بذرای
جلوگیری از تشکیل بازارهای غیرقانونی ،تقویت شبکههای تجاری بازارهای قانونی ،افزایش
اعتماد نهادی ،حمایتهای نهادی از حقوق مالکیت و امثال آن برای مقابله با قاچاق کاال،
اجتناب ناپییر باشد.
کلید واژگان :قاچاق کاال ،بازار غیرقانونی ،شفافیت قانونی ،حقوق مالکیت ،اعتماد نهادی

جوانانونابرابری 
(باتأکیدبربازارکارواشتغال) 
محمدرضاحسني

1

ً
جمعیت جوان جهان ،به طور کامال نابرابر توزیع شده است 86 :درصد از همه جوانذان در
کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند و  71درصد از جوانان کشورهای در حال توسعه،
در حال حاضر در آسیا زندگی می کنند .در بسیاری از کشورهای در حذال توسذعه ،سذرعت
تغ ییرات جهانی ،همزمان با رشد بی سابقه در تعداد جمعیت جوانان بذوده اسذت .در سذال
 1001تعداد کل جمعیت  14-10ساله طبق برآوردها به  101میلیذارد نفذر مذیرسذد کذه
تقریبا  30درصد از جمعیت این مناطق را تشکیل می دهد .وضعیت ایران نیز از این قاعذده
مستثنی نیست .جمعیت جوان ایران در سال  11/1 ،11درصد بوده است .پروهش حاضذر
می کوشد با روش تحلیلی و با تکیه بر آمار و اسناد موجود و همچنین تحقیقات انجام شده،
وضعیت جوانان را در ارتباط با موضوع نابرابری با تأکید بر زمینة کار و اشتغال بررسی کند.
طبق یافته های تحقیق ،وضعیت نیروی کار در گروه سنی  11تا  11سال حاکی از آن است
که نرخ بیکاری در این جمعیت  1101درصذد اسذت کذه در سذال  14ایذن میذزان 1303
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه سیستان و بلوچستانmohammadrezahasani@lihu.usb.ac.ir
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درصد بود .این آمار نشان دهنده افزایش  106درصذدی نذرخ بیکذاری در ایذن گذروه سذنی
است .حدود  17درصد از کل جمعیت بیکار کشذور در گذروه سذنی  11تذا  11سذال قذرار
دارند .نتایج تحقیق نشان میدهد که نرخ بیکاری جوانان در کشور  1/1برابر میانگین نذرخ
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.
کلیدواژگان :جوان ،نابرابری ،بیکاری ،اشتغال ،گروههای سنی

فراتحلیلفساداداریدرایران
آمنهعباسی

1

مقدمه 

فساد اداری مذالی ،انجذام دادن اعمذال اداری توسذ مذأموران دولتذی بذه شذکل نذاق و
غیرصادقانه میباشد .بر این اساس ،سازمان شفافیت بینالمللی ( ،)277فساد اداری مالی
را سوءاستفاده از قدرت و نیروهذای دولتذی و عمذومی در جهذت منذافع شخصذی تعریذف
می کند .هدف اصلی این پروهش مطالعه متغیرهای مربوط به فساد اداری در ایران است.
روش 

این پروهش از نوع فراتحلیل است .از این رو با اسذتفاده از پایگاههذای داخلذی و خذارجی
نسبت به یافتن و جمعآوری تمام گزارشهای پروهشی قدام شذده اسذت .نمونذه مطالعذات
مورد استفاده شامل  37مطالعه انجام شده از  1317تذا  1335در سراسذر ایذران میباشذد.
فراتحلیل حاضر کوششی برای تحلیل مجدد این پروهشها و برشمردن نقاط ضعف و قوت
آنها میباشد .این مطالعه با هدف ترکیب کمی نتایج این پروهشها اجرا شذده اسذت تذا از
ترکیب این نتایج ،عوامل مؤثر بر فساد اداری مشخ گردد و شدت تأثیر هر یک از آنها 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
از روش فراتحلیل و با استفاده از نرمافزار فراتحلیل اجرا شده است.
 .1دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه پیام نورa.abbasi_5702008@yahoo.com
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یافتهها 


بر این اساس از بین  5عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری-مالی ،شامل ضذعف مذدیران در
رهبری و هدایت ،ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران بسیج منابع و امکانات
را میتوان نام برد.

نتیجهگیری 


آنچه که بر اساس یافتههای حاصل از فراتحلیل پروهشهذای صذورت گرفتذه در ایذران در
ارتباط با فسا د اداری حائز اهمیت است ،نقشی است که ضعف مدیریت در این سازمانها
ایفا میکند که آن را نیز میتوان ناشی از استفاده از مدیران ناتوان در سازمانها دانسذت .در
واقع فساد اداری در ایران در یک دو باطل گرفتار شده است .به این صورت که به علت فساد
اداری حاکم ،از مدیران ضعیف استفاده میشود و استفاده از مدیران ضعیف نیذز منجذر بذه
فساد اداری میشود.
کلید واژگان :فراتحلیل ،فساد اداری ،سازمانهای دولتی ،عوامل مدیریتی و سازمانی

بررسیجامعهشناختیمسئلهفساداداریدرایران(باتاکیدبراصالحاتی
جهتبهبود)
زهرااکبری

1

مقدمه 

امروزه مسائل اجتماعی جزء الینفک جوامع نوین به حساب می آیند و تعریف،تحلیذل و
ارائه راه حل درجهت رفع آنها همیشه محذل بحذث ومناقشذه بذوده است.فسذاد اداری از
جمله مسائل اجتماعی است که بر روند توسعه کشورها تاثیر به سزایی داشته و آنها را بذا
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
به میزان زیادی م شاهده می شود اما کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز با فقدان سالمت
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهرانz.akbari7395@gmail.com
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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
میزان آن است .در چنددهه اخیر موضوع چن دوجهی فساد توجه بسذیاری از اندیشذمندان
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
کوشذذش شذذده بذذا در نظذذر گذذرفتن فسذذاد در قالذذب نظذذام اداری بذذه عنذذوان مسذذئله
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
کشور در زمینه فساد اداری تشریح شود تا از این طریذق بتذوان راهکارهذایی را در جهذت
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.
یافته ها و نتیجه گیری :نتایج حاصل نشان می دهد که با وجذود پذرداختن بذه مسذئله فسذاد
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
به صورت نظام مند و منظم دنبال نشوند و پیگیری این مسئله در درجه چندم اهمیذت قذرار
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
است.از طرف دیگر تجربه های جهانی نشان می دهد کنترل فسذاد از شذاخ هذای مهذم
حاکمیت خوب محسوب می شود.
کلیدواژگان :فساد اداری-سنجش فساد-شفافیت-پاسخگویی-حاکمیت خوب.
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جامعهشناسیمالیچارچوبیکارآمدبرایتحلیلآسیبهایمالیواقتصادی
درایرانباتاکیدبرتأسیسوورشکستگیموسساتمالیواعتباری 
حمزهنوذری

1

مقدمه 

در دهة اخیر بخش مالی رشد معناداری در اقتصذاد پیذدا کذرده اسذت .مسذائل مربذوط بذه
اعتبارات و سود بانکی ،مسئله افذزایش بذیش از حذد مؤسسذات مذالی و اعتبذاری و نحذوه
مصرف بودجه توس دولت نمونههایی از اهمیت و رشذد بخذش مذالی در جامعذه اسذت.
توسعه و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری ،بحران مالی مهمی را در جامعه ایجاد کرد
که بحثهای متعددی دربارة چرایی و راهحل آن در میان نخبگاه و عموم مردم بهوجود آورد.
روش 

براي پاسخ به مسئله تحقیق از پروهش اسذنادي اسذتفاده شذده اسذت و تکنیذک گذردآوري
دادههاي مورد نیاز براي تحلیل ،مضامین و مفاهیم تکرار شونده در این خصوص است.

یافتهها 
 

به شکل سنتی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پول پااندازکنندگان را به وام گیرندگان
منتقل می کنند .مسئله زمانی شروع شد که این مؤسسذات بذه دنبذال ایجذاد سذود وسذیعی
بودند .سود باال برای پا انداز کنندگان پول در این مؤسسات و نرخ پذائین سذود بازگشذتی
برای وام گیرندگان در نظر گرفته شد این مذدل از کذار مذالی مذدیرت منذابع مذالی را بذههم
ریخت .در چارچوب جامعه شناسی مالی بازارهای مالی به طور طبیعی و مستقل کار نمذی
کنند بلکه به زمینههای سیاسی و اجتماعی وابسته هستند .سیاستگیاریها در مالی سازی
جامعه و اقتصاد نقش اصلی را دارند .مقررات زدایی ،نظارت ناکافی بر مقررات بخش مالی
به خودی خود شکل نمیگیرد .ورود نهادهای قدرتمند نظامی ،میهبی و سیاسی به بخذش
مالی و تاسیا مؤسسات مالی و اعتباری ،کم توجهی و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بذر
آنها نشان دهنده رابطه میان جامعه و سیاست با بخش مالی است.

نتیجهگیری 


این مقاله دیدگاه های مختلف در تحلیل مسئله توسذعه و ورشکسذتگی موسسذات مذالی و
اعتباری را نقد و بررسی میکند و چارچوب کارآمدی از منظر جامعه شناسذی مذالی بذرای
تبیین این مسئله روشن می کند .براساس جامعه شناسی مالی برای تحلیل مسائل مالی الزم
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه خوارزمیnozari56@gmail.com ،
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است چهار بعد کنشگران (افراد یا سازمان ها) نوع کنش ،زمینه کنش (شبکه هذا ،بازارهذا،
سیاست) و تنظیمات قانونی در ارتباط با هم تحلیل شوند.
کلید واژگان :بحران های مالی ،آسیب های اقتصادی ،جامعذه شناسذی مذالی ،موسسذات
مالی و اعتباری ،زمینه کنش

آسیبشناسیاجتماعیمصافبا«قاچاقکاالوارز» 
(باتأکیدبرقانونمبارزهباقاچاقکاالوارزمصوب )1929
سمیهآقایینژاد

1

ً
آسیبهای قاچاق کاال صرفا محدود به حوزهی اقتصاد نمیگردد ،بلکه بدنذه فرهنگذی -اجتمذاعی
جامعه را نیز دچار خدشه مینماید .قاچاق کاال به عنوان یکی از شیوههای داد و سذتد در کشذاکش
بخشی کولهبران» و «عدم مقبولیت حقوق کیفری» قرار دارد .با این وجود ،سیاسذت
میان «مقبولیت ِ
«کیفرگیاری» مهمترین پاسذخی اسذت کذه در عذین برآمذدگی از "تفکذر سذختگیرانه" و "رویکذرد
سزاگرای جامعه ایرانی" به مسأله فوق داده شده است .با این وجود ،فارا دانستن «حقذوق کیفذری»
دادگذی مشذروعیت و
کیفذر قاچذاق»« ،از دسذت
ِ
از «تحلیلهای جامعهشناسانه» ،نقطه «شکست ِ
مقبولیت از چهره قوانین» و «سلب جامعهپییری از کیفر» خواهد بود .نوشذته حاضذر بذا تأکیذد بذر
«عوامل جامعهشناختی (نظیر سیاست ،میهب ،فرهنگ و »)...به ارزیذابی بسذترهاي اجتمذاعی و
فرهنگی قانون مبارزه با قاچاق کذاال و ارز مصذوب  1332و آسذیبشناسذی اجتمذاعی ایذن قذانون
نسبت به آرمانگاه مبنای تصویب این قانون میپردازد .به نظر میرسد مبارزه بذا قاچذاق کذاال و ارز
گرچه به حیثیت «جامعهشناختی» توجه دارد اما نتوانسته میان «مولفههای علمذی جذرمانگذاری» و
«مقوالت جامعهشناختی» هماهنگی برقرار کند؛ به نحوی که جنبه «سیاسذت جنذایی سذرگردان و
عوامگرا» به خود گرفته است .چنین سیاستی ،بیش از آنکه مبتنی بر جامعهپییری باشد ،بذر عوامذل
ایدئولوژی حاکم متکی است .همچنین « تشدید کیفر قاچذاق بذدل از سذعی بذر توسذعه
سیاسی و
ِ
اقتصادی» و «تفاوت ننهادن میان قاچاق مرزنشینان و قاچاق سذازمانیافتذه» از دیگذر آسذیبهذای
تحلیلذی مبتنذی بذر مطالعذات
اجتماعی مبارزه با قاچاق است .تحقیق حاضر با رویکرد توصذیفی-
ِ
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهدAghai.somayeh@yahoo.com .
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ً
کتابخانهای ،پا از آسیبشناسی قاچاق کاال و ارز در ایذران ،نهایتذا بذه تئذوری «سیاسذت جنذایی
شناختی اقتصذاد
سرگردان در خصوص کولهبران» دست مییازد که مولفه اصلی آن بر «علل جامعه
ِ
کولهبری» و «آمار اقتصاد کولهبری» مبتنی است و لزوم تغییر نگرههای نظام جرمانگذاری کشذور بذا
توجه به عوامل جامعه شناختی در خصوص این پدیده است.
کلید واژگان :جامعهشناسی ،قاچاق کاال و ارز ،آسیبشناسی اجتماعی ،نظام قانونی مبارزه
با قاچاق ،سیاستهای اجتماعی کارآمد و ناکارآمد.

تخاصمهایگفتمانیعدالتدرایرانپساانقالبی 
1

2

محمدجوادزاهدی ،محمودنوائیلواسانی 

مقدمه 

گفتمان عدالت پا از پیروزی انقالب اسالمی ،همذواره یکذی از گفتمذان هذای اجتمذاعی
_سیاسی غالب در جامعه بوده است و دولت ها و نیروهای اجتماعی بسته به آنکه به کذدام
جناح وابسته باشند هر یک به نحوی و با قرائت خاصی از عدالت اجتماعی بر آن تأکید می
گیاشته اند .با وجود فراگیری این گفتمان همواره تخاصم ها و درگیری هذای معنذایی درون
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
گیری گفتمان هرمون و به سایه رانده شدن گفتمان های رقیب مؤثر افتاده است .
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.

یافتهها 


تحلیل تنازعات گروه های اسالمی و ملی گرا ،بازار و خ امام ،راست و چ  ،اصذولگرا و اصذالح
طلب در حوزه گفتمانگونگی دال هایی چون توزیع برابر نعم مادی ،آزادی خواهی ،اسذالم گرایذی،
ملی گرایی ،مردمساالری ،توسذعه ،قذانون گرایذی ،اسذتقالل ،اخذالق گرایذی ،پیشذرفت ،اعتذدال،
سازندگی ،فقرزدایی ،مبارزه بافساد و ارتباط یک یا چند مورد از این دالهذا بذا دال مرکذزی عذدالت
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
 .2دانشجوی دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور navaeilavasani@gmail.com
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اسالمی در قالب مفصل بندی گفتمان غالب هر دوره نشان می دهد که تکیه بر عناصر مذا و آنهذا ،
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.
نتیجهگیری 


نتایج پروهش نشان می دهد جریان های فعال اجتماعی و سیاسذی در چذارچوب نظذام معنذایی و
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
مفهوم پردازی ایدئولوژیک از آن همواره نقش مهمی در شکل بخشی به خذرده نظذام سیاسذی و بذه
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
گیاری سیاسی تناسبی با موضوع عدالت ندارند با استفاده از کردارهای زبانی و غیر زبانی ،کوشذش
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
نزدیک کرده و با انسداد معنا گفتمانی هرمون ایجاد کرده است .هر چند که پا از مدت کوتذاهی و
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
ً
در آن دوره اجماع جامعه ،امکان انقطاع آن را موقتا و تاحدودی ناممکن سذاخته امذا تخاصذم هذای
گفتمانی عدالت همواره این امکان را داده است که هویت مستقل دیگری در رابطذه بذا دال مرکذزی
عدالت هرمونیک شود.
کلید واژگان :عدالت ،تحلیل گفتمان ،تخاصم گفتمانی ،نظام معنایی ،دال مرکزی

فساداداریدرایرانوعواملموثربرگسترشآن 
1

2

علیرضاکریمی ،الهاممرادی 

مقدمه
مسأله فساد اداری در ایران ریشه تاریخی دارد که گسترش آن همواره آسیبهذای جذدی بذر
 .1دکتر جامعهشناسی  ،دانشگاه خوارزمی alireza.karimi@khu.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه خوارزمی
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روند توسعه کشور و حکمرانی خوب در جامعه وارد نموده است .در وضعیت کنونی شدت
فساد اداری در جامعه به حدی است که میتوانذد بذه عنذوان یذک بیمذاری مذزمن در نظذام
سیاسی کشور مطرح شود .برنامهریزی برای مبارزه با فساد اداری قبل از هر اقدامی نیازمنذد
شناسایی عوامل موثر بر گسترش این مسذاله در جامعذه مذیباشذد .بذر همذین اسذاس ایذن
پروهش با در نظر گرفتن یک دیدگاه بین رشتهای به دنبال شناسایی مهمترین عوامل موثر بر
گسترش فساد اداری در جامعه است.

روش 

این پروهش با تکیه بر مطالعات اسنادی و فراتحلیل مهمترین تحقیقات صذورت گرفتذه در
ارتباط با فساد اداری که در قالب مقاالت علمی پروهشی منتشر شذده ،مذورد بررسذی قذرار
گرفته است .بعد از مطالعه و دستهبندی مقاالت ،تعداد  30مقاله که بیشذترین ارتبذاط را بذا
اهداف تحقیق داشتند ،انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها 

ً
نتایج به دست آمده از یافتههای تحقیق نشان میدهد کذه موضذوع فسذاد اداری در ایذران عمذدتا از
چهار دیدگاه جامعهشناسی ،اقتصاد ،مدیریت و حقوق مورد توجه قرار گرفته اسذت .وجذه مشذترک
تمامی این پروهشها مبتنی بر گسترش زمینههای فساد اداری در جامعه میباشد .عوامذل مذوثر بذر
گسترش فساد اداری در ایران بر اساس فراتحلیل پروهشهذای صذورت گرفتذه را مذیتذوان در سذه
سطح کالن ،میانه و خرد طبقهبندی نمود .مهمترین عوامل گسترش فساد در سذطح کذالن مربذوط
به افزایش روز افزون حجم تصدیگری دولت و محدود نمودن مداخله بخذش خصوصذی واقعذی
در جامعه ،تضعیف پایبندی به مبانی ارزشی و دینذی و مالکیذت متمرکذز رسذانههذا و مطبوعذات و
اعمال محدودیتهایی بر کم و کیف گزارشدهی آنها است .در سطح میانذه مذیتذوان بذه سذاختار
سازمانی و نظام مدیریتی سازمانها در موضوعاتی مانند نظذارت و کنتذرل ،عذدم وجذود شایسذته-
ساالری در عزل و نصبها و بسیج منابع و امکانات اشاره نمود .در سطح خذرد مهمتذرین عوامذل
موثر بر گسترش فساد اداری شامل پایین بودن تعهد سازمانی کارکنان ،کیفیت زندگی کاری پذایین و
نارضایتی شغلی ،فردگرایی و گسترش مصرفگرایی کارکنان میباشد.
نتیجهگیری 


برنامهریزی ها برای مبارزه با فساد اداری و کنترل و تقلیل این پدیده بایذد مبتنذی بذر سذطوح
مختلف کالن ،میانه و خرد باشد .تمرکز بر سطح خرد و نادیده گرفتن عوامل سطوح میانه و
باالخ کالن نه تنها نمی تواند مساله فساد اداری در جامعه را تقلیل دهد بلکه منابع مالی
صرف شده در این برنامهریزیها را بی اثر میسازد .بر همین اساس باید گفت مبارزه با این
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پدیده قبل از هر اقدامی نیازمند دیدگاهی جامع با تأکید بر سطح کالن و عزم دولذت بذرای
بازنگری خود میباشد.
کلید واژگان:فساد اداری ،دولت ،نظام مدیریتی ،نظارت ،فردگرایی

چراقوانینجزاییکشورازبازدارندگیکافیبرخوردارنیست؟ 
1

2

مهدیحاجیحسینی ،میثمموسایی 

این مقاله با روش انتقادی،اجتماعی در شاخه اقتصاد جرم سعی دارد این موضوع را بررسی
کند که چرا با اینکه قوانین جزایی کشور با رویکرد افذزایش هزینذه ارتکذاب جذرم سذعی در
اصالح مجرمین و کاهش وقوع جرم را دارد اما با افزایش آمار پرونده هذای جزایذی و تعذداد
زندانیان در کشور مواجهیم.
در این راستا ابتدا نظریه سود گرایی بنتام مطرح مذی شذود «جرمذی بنتذام» جامعذه شذناس
انگلیسی معتقد بود مجرم ،حسابگرانه دست به ارتکاب جرم می زند .او بذا محاسذبه دقیذق
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،
انگیزه های ارتکاب جرم کاهش یافته و خطر وقوع جرم کاهش پیدا خواهد کرد.
این نظریه ،امروزه با نظریه دیگری به نام «نظریه گزینش عقالنی» تقویت شده است .یکذی
ازمهم ترین نظریه های بنا شده بر پایه نظریه انتخاب عقالنی  ،نظریه بازی است.در نظریذه
بازی کالسیک ،مجموعه ای کنشگر،اعم از فردی و جمعی ،تحذت مجموعذه ای از قواعذد
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.
جان نش نظریه خود را چنین مطرح کرد که «بهترین نتایج موقعی حاصل میشوند که هرکا آنچذه
را که برای خود و گروه بهترین است انجام دهد ».او مسئله همکاری را در نظریه بازیهذا گسذترش
داد و نشان داد که اگر افراد همکاری کنند و نفع گروه را نیز در نظر داشته باشند به بیشذترین منذافع و
سود برای خود و گروه دست مییابند .در بین کارهای متعدد شلینگ مفهوم نقطه کانونی  ،بیشذترین
 .1دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران m.haji.h@gmail.com
 .2دکتری اقتصاد ،دانشگاه تهران
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تأثیر و ارجاع را داشته است .مفهوم پیشنهادی او درک ما را از تعادل های ممکذن در کذالس بزرگذی
از بازی ها که « بازی هماهنگی» نامیده می شوند ،ارتقا داده است .شلینگ با معرفی مفهوم تهدیذد
معتبر و غیرمعتبر درک از این ماجرا را بسیار تعمیق بخشید .عبارت تهدید غیرمعتبر به ایذن حقیقذت
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.
قانونگیاران عموما برای رفتار مجرمین مجازات هایی را در نظر می گیرند.این مجذازات هذا همذان
قواعدی است که بر اساس آن عموم مردم استراتری رفتارشذان را تنظذیم مذی کننذد.این قواعذد مذی
توانند به درستی رعایت شوند و در بعضی مواقع نیز رعایت نشوند بنابراین قانونگیار در مواقعی کذه
که یک قاعده رعایت نشود تصمیم به اصالح آن می گیرد در بعضی مواقع مجازات هذا سذنگین تذر
می شوند با این امید که باعث اصالح رفتار مجرمان شود اما می بینیم که نتیجه معکوس می شذود .
بعضی قوانین به قدری سنگین وضع می شوند که مجری قانون اجرای آن را عقالنی نمی یابذد بنذابر
این در اجرای قانون تعلل می کند یا اینکه نسبت به تخفیف مجازات با هر روشی اقذدام مذی کنذد،
اینجاست که پای تهدید غیر معتبر وس می آید.مجرمین با این دید که مجازات در نظر گرفته اجذرا
نمی شود به رفتار مجرمانه خود ادامه داده و به عبارت دیگر قانون عمال روح بازدارنذدگی خذود را از
دست می دهد.در این مقاله سعی شده با تفسیر موضوع بر پایه نظریه بازی هذا راهکارهذای الزم در
جهت اجرای قاطع قوانین در راستای پیشگیری از وقوع جرم ارایه شود.
کلیدواژگان :نظریه بازی ها،تهدید غیر معتبر،تعادل نش،گز ینش عقالنی

بررسیتاثیرسبکهایرهبریبرپیشگیریازجرمفساد(اداری)ازمنظرکارمندان
1

2

بهزادخدری ،فریدهالساداتمومنی 

مقدمه 

فساد اداری یك پدیده جهاني است که در همه کشورها وجود دارد ،لکن براساس شواهد،
کشورهاي فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار مي دهد .از طذرف دیگذر فسذاد اداری
 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطباییEmail:behzad.khedri@gmail.com ،
 .2کارشناس ارشد جامعه شناسي ،دانشگاه شاهد
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رشد اقتصادي را سرکوب میکند و بودجههاي مورد نیاز براي آموزش ،بهداشت و سذایر
خدمات عمومي را از مسیر خود منحرف مي سازد .اینکه کارکنذان یذک سذازمان تذرجیح
می دهند که چه سبکی از مدیریت و رهبری در در سازمان کاریشان اجرایذی شذود و چذه
تاثیری اقدامات بعدی آنها خواهد شد ،و در نهایت نگرش آنها نسذبت بذه اعمذال انذواع
سبکهای مدیریتی و رابطه ی آن با انحرافات اجتماعی از جمله فساد اداری چگونه خواهد
بود ،می تواند در قالب یک پروهش میدانی قابلیت بررسی داشته باشذد .لذیا هذدف ایذن
پروهش تبیین نحوه ی نگرش به سبکهای رهبری در سازمان بر میذزان پیشذگیری از فسذاد
اداری می باشد.

روش 

در این تحقیق بر اسذاس موضذع و اهذداف آن ،روش تحقیذق از نذوع کمذی -همبسذتگی و
مقطعذذی بذذوده و جامعذذه آمذذاری دسذذتگاههای اداری شهرسذذتان سذذنندج در سذذال 32-31
میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  188نفر تعیین گردید کذه بذا اسذتفداه از
نمونهگیری خوشهای در میان واحذدهای مختلذف سذازمانی افذرادی بذه صذورت تصذادفی
انتخاب گردیدند .ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه بوده که روایی آن تاییذد و پایذایی آن بذا
ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل  7/13بوده است.
یافتهها 


نتایج پروهش نشان داد که مابین سبک رهبری دستوری با ضریب( ،)-7/11سذبک رهبذری
مشارکتی با ضریب( )7/44و سبک رهبری حمایتی بذا ضذریب( )7/11و رهبذری تفذویه
اختیار( )-7/15با پیشگیری از فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.
نتیجهگیری
نتایج نشان داد که سبک رهبری در یک سازمان میتواند در پیشگیری از میزان فسذاد اداری
موثر باشد .میتوان پیشنهاد داد که ترویج سبکهای رهبری مشارکتی و حمایتی ،به صورتیکه
تعهد ،وظیفه شناسی و احساس مسئولیت را در میان کارکنان افزایش دهذد در پیشذگیری از
میزان فساد موثر می باشد.
کلیدواژگان :سبک رهبری ،فساد اداری ،پیشگیری ،مشارکت
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بررسیمفهومومولفههايفسادمالیواداریدرنظامبانکیباتأکیدبر
سوءاستفادهازوظایفوموقعیتشغلی 
(مطالعهدرنظامحقوقیایراندرپرتوکنوانسیونمریدا) 
1

3

حمیدرضاحیدرپور ،ژیالبزیتنها،2مسعودهمت 

پدیده فساد اداری و مالی ،به خودی خود ،پدیده ای خالف تمذام سذازوکارهای حرفذه ای،
استانداردهای رفتاری و الزامات قانونی در ساختارهای اداری و مالی است .این پدیذده ،بذه
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 نتیجتذا 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،
می تواند عنوان مستقل «سوء استفاده از وظایف و موقعیت های شغلی» را داشته باشذد .در
سطح بین المللی ،کنوانسیون مریدا به منظور تدوین راهکارهایی الزام آور برای دولت هذای
عضو به منظور پیشگیری از وقوع مصادیق فساد اداری و مالی به تصویب رسیده و بخشی از
مقررات خود را نیز به طور خاص به مقوله فساد اداری و مالی در بانکها (نظام بانکی) بذه
ویره از طریق سوء استفاده از وظایف و موقعیذت شذغلی اختصذاص داده اسذت .از سذوی
ً
دیگر ،ایران به عنوان یکی از کشورهای ملحق به اکنوانسیون مریدا ،طبعا به ایفای تعهدات و
تکالیف مندرج در این کنوانسیون در باب پیشگیری از وقوع فسذاد اداری و مذالی کذه سذوء
استفاده از وظایف و موقعیت شغلی ،یکی از مهم ترین صور و مصادیق آن است ،متعهذد و
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
و نیز سنجش میزان توفیقات در مسیر پیشگیری از وقوع فسادهای مذالی و اداری و بذه ویذره
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
 .1کارشناس ارشد hrh_1364@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد
 .3دکتریة دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
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در مورد فساد اداری و مالی در بانک ها ،موضع اتخاذی توس نظام حقوقی داخلذی را نیذز
مورد بررسی قرار داده ایم.
کلیدواژگان :فساد -فساد اداری ومالی -سوء استفاده از وظایف و موقعیت شذغلی -فسذاد
بانکی -کنوانسیون مریدا -نظام حقوقی ایران.

سیاستهایجمعیتیونرخبیکاری 
1

2

3

مجیدرضاکریمی ،وحیدهغالمیانرمجردی ،زهرادشتستانی 

مقدمه 

ً
جمعیت و ابعاد آن ،نقطة مرکزي نظام اجتماعي محسوب مي شود  .تحوالت جمعیتي ،تقریبذا بذر
هر جنبه اي از زندگي و جهان پیرامون ما تأثیر گیاشته ،آثار متعددي بر خرده نظام هاي اجتمذاعي،
اقتصادي ،سیاسي و محیطي داشته و منشأ تحوالت بسیاري در این حوزه ها بوده است  .در مقابل،
خود نیز تحت تأثیر تحوالت نظام اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسذت هذا و برنامذه هذاي توسذعه بذوده
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
سیاست های جمعیتی و نرخ رشد جمعیت ،نرخ بیکاری را بررسی نموده ایم.
روشتحقیق 


ً
روش این پروهش کتابخانه ای و اسنادي و با اسذتفاده از منذابع و نشذریات مخصوصذا داده
ً
هاي مرکز آمار ایران(عمدتا از سرشماریهاي عمومي نفوس و مسکن) مي باشد.

یافتهها 


در حال حاضر متوس نرخ رشد ساالنه جمعیت در کشورهای در حال توسعه حدود  1/4درصد
است در حالیکه نرخ رشد ساالنه جمعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته در حدود  7/2درصذد
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
 .1دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
ahideh.gramjerdy@gmail.com
 .3دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
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است و در ایران  1/24درصد است  .طبق آمار درج شده در سایت مرکز آمار ایران نذرخ بیکذاری
در تابستان سال جاری( 11/1 )1336درصد بوده اسذت .تحذوالت جمعیتذي دهذه شصذت در
کوتاه مذدت و دراز مذدت بذر وضذعیت اجتمذاعی و اقتصذادي تذأثیرات زیذادی داشذته اسذت 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 ،
نرخ بیکاری در دهه  17به اوج خود می رسد و مشکل بیکاری که خود علت بسیاری از آسذیب
های اجتماعی است ،در رده مهترین مسائل اجتماعی قرار می گیرد.
نتیجهگیری 


در هر جامعه ای نرخ بیکاری تابعی از روند رشد جمعیت و سیاست های جمعیتی می باشد.
در حال حاضر میزان بیکاری در ایران انعکاس عدم تناسب عرضه و تقاضای نیروی انسانی
است .افزایش حجم نیروی انسانی زمانی می تواند عامل توسعه باشد که شرای اقتصادی و
اجتماعی الزم برای استفاده از آنها فراهم باشد و همچنین کیفیت و کمیت نیذروی جویذای
کار باید متناسب با بازار کار باشد .پا سیاست هذای جمعیتذی بایذد بذه رابطذه منطقذی و
متن اسب بین جمعیت و منابع توجه داشته باشد .برای حل مسذائل اقتصذادی و اجتمذاعی و
پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید با مطالعه کارشناسی جمعیذت  ،سیاسذتهای جدیذد
جمعیتی با توجه به شرای اجتماعی – اقتصادی و منذابع و امکانذات و بذر اسذاس نیازهذای
واقعی جامعه تدوین گردد.
کلید واژگان :نرخ بیکاری  ،سیاست های جمعیتی  ،جمعیت  ،نرخ رشد جمعیت ،ایران

فقرعاملیبازدارندهدرتحققسرمایهاجتماعیجوامعروستاییباتاکیدبر
کشورایران 
آذراسکندریچراتی،7علیاکبرزارع 2

مقدمه

محرومیت غیر ارادي مردم از فرصت مشارکت در امور اجتماعي  ،مي تواند یکي از دالیذل
 .1دکترجامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر -استان گلستان azareskandari@ymail.com
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر -استان گلستان
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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.
روش :این مطالعه درباره رابطه فقر و مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي انجام شذده و اطالعذات آن از
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.
یافتهها 


بر اساس یافته هاي پروهش گرچه رابطه معکوس میان فقر و مؤلفه هاي سذه گانذه سذرمایه
اجتماعي ( اعتماد  ،انسجام و مشارکت ) تأئید شده است  ،اما نتایج رگرسیون چند متغیذره
مؤید رابطه معنادار متغیر « مشارکت در تصمیم گیري » از مقیاس مشذارکت اجتمذاعي و «
نزاع در میان روستاییان » از مقیاس انسجام اجتماعي با پدیده فقر اسذت .درجذة مشذارکت
روستا ییان از حد سهیم شدن در اطالعات فراتر نرفته و روسذتاییان از مشذارکت در تصذمیم
گیري در سطوح باالتر محروم بوده اند .
نتیجهگیری 


در نتیجه ،مشارکت هایي از نوع ابزاري  ،تغییر چنداني در وضذعیت فقذر روسذتا بذه وجذود
نیاورده است .هم چنین به نظذر مذي رسذد ریشذه دوانیذدن خشذونت در فرهنذگ جامعذه و
خسارتهاي انساني و مادي ناشي از آن  ،زمینه کافي را براي بروز و تداوم فقر فراهم مي کند.
کلید واژگان :انسجام اجتماعي  ،توسعه اقتصادی اجتماعی  ،فقر  ،مشارکت اجتماعي

آتوپئتیکفساد 
محمدجوادزاهدی

1

فساد پدیدهای آسیبشناختی است که در جهان امروزی ابعاد وسیع و حیرتانگیذزی پیذدا
کرده است .اگرچه این پدیده همیشه در جوامع بشری و در ارتباط نزدیذک بذا نظذام قذدرت
حضور داشته است اما سازمانیابی جهانی اقتصاد و پیشرفتهای شگفتانگیز تکنولذوژی
خاصه در حوزه ارتباطات آن را به پدیدهای کم و بیش مهارناپییر بدل کذرده اسذت .امذروزه
 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه پیام نورm-zahedi@pnu.ac.ir ،
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فساد با شدت های متفاوتی در همۀ جوامع جهان حضور دارد .در کشذورهای دارای نظذام-
های سیاسی مبتنی بر دموکراسی به لحاظ وجود جامعۀ مدنی قدرتمند ،رسانههای مستقل و
آزاد و حاکمیت قانون دامنههای آن تنذگتذر و میذدان نشذو و نمذای آن محذدودتر اسذت در
حالیکه در جوامع دارای نظامهای سیاسی اقتدارگرا و استبدادی که فاقد جامعه مدنی قذوی
و رسانههای مستقلاند و دموکراسی مشارکتی واقعی در آنها وجود ندارد دامنذههذای فسذاد
وسیعتر ،اقتدارش بیشتر و محسوستر و امکان مقابلذه بذا آن بسذیار کذمتذر اسذت ،فسذاد
سیستمی عمل میکند :عناصر سازنده و مقومش را دسذتچین مذیکنذد؛ قذوانین و مقذررات
ویرهای برای دوام و بقای خود وضع میکند؛ حلقههای راب ویرهای را برای ارتباط با محی
پیرامون برمیگزیند؛ در همۀ عرصههای زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاسذت و فرهنذگ و
آموزش و هنر و حتی موسسات دینی ریشه دوانده و نفوذ دارد؛ مرزهایش را خذود از طریذق
قواعد و مقررات خودساخته تعریف و تعیین میکند؛ و بذرای حفذظ حذریم و اقتذدارش بذه
شذذدت گزینشذذی و بسذذته عمذذل مذذیکنذذد و بذذر وفذذاداری سذذازمانی و نگرشذذی عناصذذر
تشکیلدهندهاش پای میفشارد .این ویرگیها که بقای فساد وابسذته بذه آن اسذت ،آن را بذه
مفهوم نظامهای آتوپئتیک لومان شبیه کرده اسذت .نظذامهذای آتوپئتیذک ( Autopoietic
 ) systemsکه یکی از مفاهیم کلیذدی در نظریذه سیسذتمی لومذان اسذت داللذت دارد بذر
سیستمهایی که عناصر سازندهاش را خود بازتولید میکند و این نظامها چهار ویرگی اصلی
دارند :نخست آن که خود ارجاع هستند و عناصر اصلی تشکیلدهنذدهشذان را خذود تعیذین
میکنند؛ دوم آن که مرزهای نظام و ساختار درونیشان را خود سامان میدهند؛ سوم آن کذه
خود ترمیماند و خود را بازتولید میکند؛ و باالخره فساد در ایران نظامهایی به غایت بستهاند
و ارتباطشان با محی ارتباطی گزینشی است .در این مقاله کوشش شذده اسذت کذه پدیذده
فساد بمثابه یک و از دیدگاه نظریه سیستمی لومان مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و عرصههای
عمل و برخی از نحوههای عمل آن در شرای کشور مورد بحث قرار گیرد.
کلید واژگان :فساد ،نظام اتوپئتیک ،خودارجاع ،لومان ،ایران.

بخشدهم 


رفتارهایجنسینابهنجار 

سکسواعتیاد 
«نگاهیکیفیبهرابطهجنسیوسوءمصرفمواد» 
1

علیعربی ،حبیباحمدی

2

مقدمه 

انکار این واقعیت ناممکن مینماید :اینکه کذارکرد صذحیح جامعذه ،وابسذته بذه چگذونگی
تعریف میل جنسذی و رفتارهذای مذرتب بذا آن ،در کذنش متقابذل کنشذگران اجتمذاعی در
کانتکا فرهنگی یک جامعه میباشد .در واقع مدیریت سکا (تعریف ،آموزش ،امکان)،
اصل مهمی در زندگی اجتماعی انسان است که همواره پرداختن به آن در هالذهای از شذرم،
تاریک مانده و مواجه با آن حتی بذه عنذوان یذک مسذئله پروهشذی بازتابهذای متفذاوت و
بسیاری را برتافته است .میتوان این ادعا را مطرح کرد که توجه به چنین موضوعی به عنذوان
مسئله پروهش و نیازمند بودجه تحقیقاتی ،حتی در محی های علمی با تابوهای بسیار کذه
برخی به شکل قواعد و هنجارهای رسمی و غیر رسمی نهادینه شدهاند مواجه میگردد .این
امر سبب شده تا پیامدهای شناخت ناصحیح از نیاز جنسی و رفتارهای منتسب به آن سبب
فقذر
بروز آسیبهای اجتماعی گزندهای برای جامعه شود ،که یکی از پیامدهای حاصذل از ِ
شناختی از این میل ،سوءمصرف مواد اعتیادآور ،بهویره مواد اپیوئیدی است که این مقاله به
آن پرداخته است.

روش 

در مقاله حاضر از رویکرد کیفی برای مطالعه اکتشافی رابطه متقابذل بذین سذکا و اعتیذاد
استفاده شده است .بدینمنظور با استفاده از روششناسی نظریه زمینهای (رویکرد استراوس
و کربین) ،به بستر جامعه مورد مطالعه که شامل اعضای جمعیذت احیذای انسذانی کنگذره
 .1نویسنده مسئول .دکتر جامعهشناس؛ مدرس و پروهشگر حوزه سالمت .ایمیلali.arabi2@gmail.com :
 .2دکتر جامعهشناس ،دانشگاه شیراز
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شصت بودند ورود نمودیم .سفا اطالعات مرتب با موضوع بذه وسذیله تکنیذک مصذاحبه
عمیق از بیست نفر که به شکل هدفمند در جریان پذروهش انتخذاب شذدند ،جمذعآوری و
تحلیل شد .نمونه شامل افراد میکری بود که سابقه مصرف مواد و اعتیاد به آن را در تجربذه
زیسته خود داشتند و در هنگام مصاحبه برای تحقیق حاضر ،درمان شده یا در فرآیند درمان
قرار گرفته بودند.

یافتهها 


اطالعات حاصل از مصاحبهها پا از سه مرحله کدگیاری باز ،محوری و گزینشی منجذر
به برساخت چهار مفهوم با عناوین :بلوا تاریک؛ اوج تاخیری؛ رابطه جنسذی زناشذویی؛ و
توهمزدگی پورنوگرافیک به عنذوان مقولذههای اصذلی پذروهش گشذت .در نهایذت عبذارت
«بدنوشتهای سکا» با توجه به کدهای جنینی ،مقولههای فرعی و اصلی و همچنذین در
فرآیند بازخوردهای بازاندیشانه یافتهها از سوی اعضذای مصاحبهشذونده ،بذه عنذوان مقولذه
مرکزی مفهومپردازی گردید.
نتیجهگیری 


«بدنوشتهای سکا» با برجستهسازی اندوختههای دانش تحریف شذده جامعذه از میذل
جنسی همچون طلسم های شیطانی که جذان انسذان را در قبذال قذدرت و دسذت یذافتن بذه
امیالش از او میستانند؛ بر این واقعیت صحه میگیارد که امور جنسی در اجتمذاع انسذانی
نیازمند توجهای ژرف و کارشناسی شده است .بدنوشذتهها در واقذع حاصذل تذابوی رابطذه
جنسی ،استبداد اخالقی ،خالء آموزش و همچنین صنعت پورنوگرافی هستند ،که در روزگار
کنونی در قالب لوحهای اسرارآمیز آموزشی در بین کنشذگران اجتمذاعی بذرای رسذیدن بذه
مطلوبیت جنسی در حال دست به دست شدن میباشند .این جریذان در فضذایی همچذون
کشور ایران که گفتمان جنسی در آن در مرحله جنینی باقی مانده ،هر روز بیش از پذیش بذر
ابعاد تاریک و عمق جهل نسبت به این نیاز زیستی و اجتماعی انسان میافزاید به نحوی که
در حال حاضر ،بدن (به خصوص زنان) و درک از آن را ،در نگاه آفت زده انحرافات جنسذی
مردان قرار داده است .در کل بدنوشتههای سکا سبب شدهاند تذا ارضذای میذل جنسذی و
رفتارهای جنسی به گونهای تعریف شوند که تنها راه دسترسی به آنها استفاده از مواد محرک
و تقویت کننده بیرونی باشد ،که عمده آنها اعتیادآور بوده و به سوءمصرف منجر میشوند.
کلید واژگان :سکا ،سومصرف مواد ،آموزش جنسی ،پورنوگرافی
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فقرفرهنگیومزاحمتجنسیخیابانی 
(موردمطالعه:پسران92-13سالسنندج) 
یعقوباحمدی

1

مقدمه :تعامالت میان دو جنا در جوامع معاصر از جمله ایران از پیچیدگی هذا و زوایذای
پیدا و چنهانی بسیاری برخوردار است ،چه آنکه با ورود عنصر جنسیت به رابطه اجتماعی،
شکلی از پیچیدگی در فهذم یکذدیگر حذادث میشذود کذه میتوانذد بذه مزاحمذت و حتذی
خشونت علیه یکدیگر منجر شود .اگرچه مزاحمت جنسی و پیامدهای آن ،در سالیان اخیذر
در ایران و البته در بسیاری از کشورهای جهان به مسئله ای اجتماعی بدل شذده اسذت ،امذا
پروهش های چندانی در این زمینه انجام نفییرفته است .مطالعه حاضر در راستای بررسذی
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 

تحقیق پیش رو به روش توصیفی از نوع همبستگی و با تکنیک پیمایشي انجام شده اسذت و
جامعهي آماري شامل کلیهي افراد میکر  18تا  30سال ساکن در شهر سنندج بوده اسذت.
نمونهگیري پروهش به صورت سهمیه اي متناسب با حجم در مناطق مختلف شهر سذنندج
انجام پییرفته و افراد منتخب از طریق پاسخگویي به پرسذشنامذهي محقذقسذاخته ،مذورد
بررسي و تحلیل قرار گرفته اند.
یافتهها 


بر اس اس نتایج توصیفي به دست آمده از مزاحمت جنسي که شذامل چهذار نذوع مزاحمذت
کالمي ،بصری ،تعقیبی و فیزیکذي اسذت ،از مجمذوع  380نفذر تنهذا  18نفذر هذیچگونذه
مزاحمتي را مرتکب نشدهاند .نتایج بهدست آمده از تحلیل پیرسذون و رگرسذیون نیذز نشذان
ميدهد که متغیر فقر فرهنگی اثر معنادار و تبیین کننده ای بر ارتکاب عاملیت به مزاحمذت
جنسي داشته است.
نتیجهگیری 


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
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور yahmady2001@yahoo.com
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زمینه ،مزاحمت ها و آزارها و ا نواع خشونت در رواب میان دو جنا نمودهذای فراوانذی در
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،
اصل بحث نوشتار بر فراهم سازی مبانی فرهنگی تغییر رفتار متناسب با وضعیذت تعامالت
میان دو جنا است.
کلید واژگان :مزاحمت جنسي ،مزاحمت خیاباني ،فرهنگ ،سنت ،فقر فرهنگی

بررسيرابطهبینآموزشهايمهارتیباگرایشبهرفتارهایانحرافي(مورد

مطالعه:زندانیانندامتگاهگرگان)
رحمتالهامیراحمدی،7فرشتهبادی،2زهرابادی 9

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 

به صورت پی مایشی و میدانی انجام شد ،جامعه آماری شامل زندانیان ندامتگاه گرگذان کذه
تعداد آنها  417نفر و با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  277نفر به عنوان نمونه از هذر دو
جنا تعیین شده و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونذه هذا اسذتفاده
شد .برای اعتبار و روایی از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه استفاده شده که اعتبار ابذزار
به وسیله اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ( )7/31مورد تاییذد
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر،گلستان ،ایران – ( Amirahmadi563@yahoo.comنویسنده
مسئول).
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،مربی مرکزفنی وحرفه ای استان گلستان
 .3کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ساری
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قرار گرفته و برای آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیکها و روشهای آماری پیشرفته متناسذب
با سطح سنجش متغیرها استفاده شد.

یافتهها 


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
شغل فرد و نوع جرم ،وضعیت شغلی و سن ،در بین ابعذاد گذرایش بذه رفتارهذای انحرافذی
صرفا گرایش به ناهنجاری مصرف مشروبات الکلی تفاوت معنی داری نشان داد.

نتیجهگیری 


زندانیانی که سابقه محکومیت داشتند گرایش به رفتارهای انحرافی در بین آنان بیشتر بذوده اسذت .و
هر چه سن ورود به ندامتگاه افزایش ،گرایش به رفتارهای انحرافی کاهش داشذته اسذت .و هذر چذه
مدت محکومیت افزایش یابد گرایش به رفتارهای انحرافی هم افزایش میپییرد ،به طوری که زنذان
بیش از مردان ،و طالق گرفته ها و متاهلین ،بیش از مجردین ،و سنین پایین تر بیش از سذنین بذاالتر
و بیکاران بیش از شاغالن به رفتارهای انحرافی ششگانه گرایش داشته اند.
کلید واژگان :آموزشهای مهارتی ،گرایش ،رفتارهای انحرافی ،زندانیان ،ندامتگاه گرگان.

تبیینیبرعواملوعوارضخشونتجنسیعلیهگروههایخاص
محسنکرمانینصرابادی 7

خشونت جنسی ،به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد ،نسبت به دیگری علیرغم مخالفذت وی
اطالق میشود .این رفتار خشن جنسی میتواند با انگیزه تهدید ،سوء استفاده ،ضذرب و جذرح،
تعرض و تجاوز جنسی انجام پییرد .به عبارت سادهتر هر نوع رفتار جنسی بذه عنذف ،خشذونت
ً
جنسی نامیده میشود .خشونت جنسی ،عموما معطوف به زنان و دختران بزرگسال است؛ با ایذن
وجود گروههای خاص اجتماعی مانند کودکان ،معلذوالن و سذالمندان نیذز از تهدیذد خشذونت
جنسی مصون نبوده و نیستند.گروههای اجتماعی خاص شامل کودکان ،معلوالن و سالمندان بذه
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی m.kermani.n@gmail.com
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دلیل اقتضائات و شرای جسمی ،ذهنی و اجتماعی ناشذی از سذن یذا معلولیذت ماننذد :ضذعف
جسمانی ،عدم بلوا فکری ،ضعف مهارتهای شناختی ،عدم اسذتقالل و وابسذتگی (در مذورد
کودکان)؛ نق عضو ،کمتوانی و عارضه ذهنی (در مورد معلذوالن)؛ تحلیذل قذوای جسذمانی،
اختالل در کارکردهای فردی و اجتمذاعی (در مذورد سذالمندان) از ظرفیذت آسذیب و خشذونت
پییری بیشتری نسبت به سذایر گروههذای اجتمذاعی برخوردارنذد .خشذونت جنسذی ،پدیذدهی
جدیدی نبوده و قدمت تاریخی دارد .لکن تنها در سالهای اخیر است که به واسذطهی انعکذاس
رسانهای و واکنش عمومی به عنوان یک مسأله اجتماعی مطذرح شذده اسذت .از ایذن رو ،مقالذه
حاضر در قالب رهیذافتی جامعهشذناختی بذه تبیذین عوامذل و عذوارض خشذونت جنسذی علیذه
گروههای اجتماعی خاص پرداخته است .نتایج اولیذهی مطالعذه حذاکی از آن اسذت خشذونت
جنسی برآیند همآمیزی و ترکیب مجموعهای از عوامل روانی و اجتماعی است که فرد را مسذتعد
بروز خشونت (جنسی) مینماید .عالوهبراین ،خشونت جنسی پدیذدهای اسذت کذه بذه شذدت
سالمت جسمی ،ذهنی و اجتماعی فرد بزهدیده و اطرافیان وی تحت الشعاع قرار داده و عذوارض
آن تا به صورت طوالنی مدت پابرجا می-ماند.
کلیدواژگان :خشونت جنسی ،عوامل ،عوارض ،کودکان ،معلوالن ،سالمندان

نقششبکههایاجتماعیمجازیدرگرایشبهرفتارهایپرخطرنوجوانان 

(مطالعهموردیمنطقه1شهرتهران) 
1

2

خالدحدودی ،راضیهفرحانیان 

مقدمه 

طی چند سال اخیر استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در ایران گسترش فراوانذی یافتذه
است ،این پدیده همچون سایر پدیدهها میتواند کارکردهذای مثبذت و منفذی داشذته باشذد.
فضای هیجانانگیز و سرگرمکنندهی این نوع رسذانهها و از سذوی دیگذر بحرانذیبذودن دوره
نوجوانی باعث شده است که نوجوانان تمایل زیادی به استفاده از این نوع رسانه پیدا کنند از
این رو ،ممکن است در معرض پیامدهای منفی آن قرار گیرند .از طرف دیگر رفتار پرخطذر
 .1کارشناس ارشد جمعیتشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول) hododi@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد جمعیتشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
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اشاره به رفتارهایی همچون میل به خودکشی ،گرایش به مصرف الکل و  ...دارد کذه ایمنذی
فرد را به خطر می اندازد ،این رفتارها نیز طی سذالیان اخیذر در بذین نوجوانذان فزونذی یافتذه
است؛ بنابراین پروهش حاضذر باهذدف بررسذی نقذش عضذویت و اسذتفاده از شذبکههای
اجتماعی مجازی در گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان طراحی شده است.

روش 

این مطالعه یک پیمایش مقطعی است و جمعیت آمذاری آن شذامل کلیذهی دانذش آمذوزان
مقاطع اول و دوم دوره متوسطه منطقه  1شهر تهران در سال تحصیلی  16-17میباشد کذه
از این تعداد 400 ،نفر با اسذتفاده از روش نمونذهگیری خوشذهای تذوأم بذا تصذادفی سذاده
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای گذردآوری اطالعذات در بخذش رفتذار پرخطذر از
پرسشذذنامه رفتارهذذای پرخطذذر محمذذدخانی و در بخذذش دیگذذر از پرسشذذنامه خذذود ایفذذایی
ساختیافته استفاده شده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

یافتهها نشان داد که بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و گرایش به رفتارهای
پرخطر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد همچنین بین عضویت در شذبکههای اجتمذاعی و
گرایش به رفتارهای پرخطر رابطذهی معنذاداری وجذود دارد و درنهایذت متغیرهذای مسذتقل
توانستهاند  34درصد واریانا متغیر وابسته را تبیین نمایند بنابراین درمجموع میتوان گفت
که عضویت و مصرف این نوع رسانهها احتمال گرایش به رفتار پرخطر را باال میبرد.
کلید واژگان :رفتار پرخطر ،فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی مجازی ،نوجوانان ،گرایش.

دخترانخوابگاهیدارایرابطهباجنسمخالف(فهمدالیلوپیامدهایآن) 
1

2

زهراامیری ،سعیدآقاخانینوید 

مقدمه 

رابطه با جنامخالف ،یکی از پدیدههای پیچیده درجامعة امروزیایذران بذویره در سذطح-

 .1دانشجویکارشناسیارشدجامعهشناسی ،دانشگاهخوارزمیzahra.amiri503@gmail.com
.1دانشجویکارشناسیارشد جامعهشناسی ،دانشگاهخوارزمی
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دانشگاه و خوابگاه اسذتکذه فهذمماهیذت و دالیذلو پیامذدهای آن بذویره در بذین دختذران
خوابگاهی ،میتواند از بسیاری از آسیبها و پیامدهای احتمالیآن جلوگیریکند .هدف از
این مقاله ،فهم دالیل و پیامدهای رابطه دخترانخوابگاهی با جنامخالف است.

روش 

مقالة حاضر با با روشتحلیلیو نظریو با استفاده از تلفیقی از نظریههای فشار سذاختاری،
پیوند افتراقی و تحول فرهنگی ،به تأمل نظری در ماهیت و ریشههای پدیدة رابطه با جذنا-
مخالف در بیندختران خوابگاهی میپردازد.که پا از ورود خوابگذاه ایذن رابطذه را تجربذه
کردهاند.
یافتهها 

در زمینة رابطه با جنا مخالف ،چهارچشمانداز نظری مهم در جامعهشناسیوجود داردکه
هر یک از زاویة خاصی به ماهیت و ریشة ایذن رابطذه مینگرنذد :فشذار سذاختاری ،کنتذرل
اجتماعی ،پیوند افتراقی و تحول فرهنگی .براساس نظریه فشار ساختاری ،محذی خوابگذاه
بطور ماهوی عاملی تاثیرگیار در ایجذاد روابذ بذا جذنا مخذالف اسذت .نظریذهکنتذرل-
اجتماعیرابطه با جنا مخالف را تحتتاثیر افزایش وکاهش نظارت میداندونظریذه پیونذد
افتراقی ،این رابطه را در میزان همنشینی و برخورد با دوستانیکذه رابطذه بذا جذنا مخذالف
دارند ،جستجو میکند.و باالخره نظریه تحول فرهنگی ،شکلگیریرابطة دختران خوابگاهی
با جنامخالفرا ناشیاز تغییراتوتحوالتفرهنگیو ارزشی میداند.
نتیجهگیری 


مرورنظریهها وگزارههای اصلیهر یک در زمینة ماهیت و دالیل رابطه بذا جذنامخذالف در
دختران خوابگاهیداللت براین داردکه گرچه دختران خوابگاهی با انگیزههذای متفذاوتی بذا
پسران رابطه برقرار میکنند؛ برخی باهدف انتخابفردیمناسذب بذرای ازدواج ،عذدهای بذه
ً
قصد کنجکاوی و شناخت دیگری ،و بعضی با هدف دوستیهای موقتکه میتوانذد صذرفا
یکرابطة عاطفی باشد یا برآوردهکردن نیازهای جنسی ،امذا سذهم تحذول فرهنگذی و بذویره
ارزشیدر اینرابطه بیشتراز بقیه است .مقاله ،ضمناشذاره بذهماهذت ایذن پدیذده دردختذران
خوابگاهی ،ریشهها و دالیلآن را براساسگزارههای اصذلیموجذوددر رو یکردهذای نظذری-
مورداالشاره روایت کرده و پیامدهای آن را به بحثمیگیارد.
کلید واژگان :دانشگاه ،خوابگاه ،دختران ،آسیبهای اجتماعی ،رابطه با جنامخالف
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رابطهگرایشبهشبکههایاجتماعیورفتارهایانحرافی«مطالعهموردی
دانشآموزاندبیرستانیشهریاسوج» 
1

2

احمدرستگار ،فیضاللهدانشنیا 

مقدمه 

انحراف اجتماعي در بین جوانان به عنوان مشکلي اجتماعي  ،مي توانذد موجذب نذاامني و
بينظمي گردد .گسترش انحرافات در جامعه و تعمیق آن در بین گروه هاي مختلف جوانان
و نوجوانان تبدیل به ارزشهاي فرعي درجامعه شده و به تدریج ارزشها و هنجارهاي حذاکم
بر جامعه را سست خواهد ساخت .امروزه در قرن بیست ویک که بذا نذام هذزاره ی فنذاوری
اطالعات شناخته می شود ،وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهذم و پذر رنگذی دارنذد ،بذه
نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز بذه مقابلذه مذی
خوانند .در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گیارتر و با اهمیتتذر
میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بذین
تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه هذای اجتمذاعی
رو گسترش است ( .شهابی و قدسی بیات .)4 :1331 ،هدف از انجذام ایذن تحقیذق رابطذه
گرایش به شبکههای اجتماعی و رفتارهای انحرافی میباشد.
روش 

روش انجام این تحقیق روشی پیمایشی است .جامعذه آمذاری ایذن تحقیذق دانذش آمذوزان
دبیرستانی شهر یاسوج میباشد .تعداد جامعه آماری این تحقیق  43564نفر و تعداد نمونه
آماری این تحقیق  317نفر میباشد که با استفاده از از فرمول کوکران به دست آمده است و
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
این تحقیق از چهار فرضیه فرعی استفاده شده است (رعایت نکردن قوانین مدرسه ،کشیدن
سیگار و قلیان ،دیدن فیلمهای غیرمجاز ،عمل دزدی)؛ که همه فرضیات تایید شذدند.برای
آزمون فرضیهها در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسذون ،اسذمیرنوف کولمذوگروف،
رگرسیون همزمان استفاده شده است.
 .1دکتر علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور rastegar_ahmad@yahoo.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه آموزش و پرورش ،دانشگاه پیام نور
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یافتهها 


با توجه آزمون اسمیرنوف – کولموگروف چذون سذطح معنذاداری کلیذه متغیرهذای پذروهش
بیشتر از ( )7/75میباشد ،متغیرهای نرمال بودن توزیع دادههذا را مذیرسذاند و در تحلیذل
فرضیههای پروهش از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود .همانطوری کذه عنذوان شذد از
چهار فرضیه فرعی استفاده شده است .که سطح معناداری فرضذیه رعایذت نکذردن قذوانین
مدرسه توس دانش آموزان ( ،)7/72فرضیه کشیدن سیگار توس دانش آمذوزان ( ،)7/77
دیدن فیلمهای غیرمجاز (  )7/77و عمل دزدی توس دانذشآمذوزان (  )7/73مذیباشذد.
نتیجه ضریب رگرسیون ( R2 )7/771و ( R )/771میباشد.
نتیجهگیری 


با توجه به نتیجه به دست آمده در رابطه بین اسذتفاده از فضذای مجذازی و رعایذت نکذردن
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
نظمی در قوانین مدرسه شوند .با توجه به سطح معناداری به دست آمده (  ).777که کمتر
از ( ).75بین گرایش به شبکههای اجتماعی و کشیدن سیگار و قلیان توس دانذش آمذوزان
شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد .و فرضیه تایید میگردد.کشیدن سذیگار و قلیذان از
آسیبهایی است که به واسطه گرایش دانش آموزان به شبکههای اجتماعی در بین آنان بیشذتر
شده است .بین گرایش به شبکههای اجتماعی و دیدن فیلمهای غیرمجاز دانش آموزان شهر
یاسوج رابطه معناداری وجود دارد .و فرضیه تایید مذیگذردد .بذین گذرایش بذه شذبکههذای
اجتماعی و عمل دزدی دانش آموزان شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد .و فرضیه تایید
میگردد .این رفتار انحرافی از دیگر رفتارهایی است که به واسطه استفاده نامناسب از شبکه
های مجازی بیشتر شده است.در مجموع مدیران مدرسه ها و والدین میتوانند با انجام یک
برنامه ریزی مناسب و دقیق میزان دسترسی به دانش آموزان و فرزندانشان را محدود کننذد و
با آموزش و راهنمایی نحوه استقاده صحیح و مفید را برای این قشر نوجذوان گوشذزد کننذد.
والدین در انجام وظایف تربیتی خود هرگز نباید دچار ضعف و عاطفهی غیر منطقی و غیذر
معقول شوند و به خواست های غیر صحیح کودکان گوش فرا دهند ،بلکه بذا آگذاهی هذای
الزم فرزندان را قانع سازند تا از توقعات غیر منطقی پرهیز نمایند..
کلید واژگان :شبکههای اجتماعی ،انحراف ،رفتار انحرافی
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بررسیآسیبهایاجتماعیدربیمارانمبتالبهاختاللهویتجنسیدر
استانمازندران 
1

2

3

اصغرمحمدی ،لیالفرقانی ،نداجواهرچیان 

مقدمه 

هویت جنسی ،بخش قابذل مالحظذه ای از هویذت هذر انسذان را تشذکیل مذی دهذد و در
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
نماید و نقشی را ایفا کند .از این رو اختالل هویت جنسیتی شدیدترین درجه مالل جنسذی
است و به احساس ناراحتی از ساخت آناتومیک جنسی ،آرزوی خالصی از اعضای تناسلی
خویش و زندگی کردن به صورت فذردی از جذنا مقابذل تعریذف میشذود .ایذن دسذته از
اختاللهای روانشناختی ،مشکالت بزرگ و پیامدهای آسیبزا برای فرد مبتال ،خذانواده وی
و جامعه ایجاد میکنند .از منظر جامعهشناسی ،سازگاری کنشگران با نقشهای اجتمذاعی
از اهمیت ویرهای برخوردار است و در صورت عدم انطباق  ،پیامذدها و مشذکالت زیذادی
برای این افراد ایجاد میشود .مشکالتی نظیر انزوا و گوشهگیری ،خودکشی ،کم رنگ شدن
رواب بین دوسذتان ،کذاهش سذرمایه اجتمذاعی ،تنذزل کیفیذت زنذدگی و  . ...در راسذتای
شناخت این آسیبها و انتخاب شیوه زندگی و هویت یابی برای این افراد ،هدف اصلی این
پروهش گزارشدهی در مورد آسیبهای وارده به افراد مبتال به اختالل هویذت جنسذیتی در
استان مازندران و ارائه راهکارهایی برای مسئولین میباشد.

روش 

روش ت حقیق حاضر توصیفی است که به تفسذیر و توصذیف شذرای و روابذ موجذود مذی
پردازد ،این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده مذورد مطالعذه را بررسذی مذی کنذد .جامعذه
آماری کلیه افرادی است که جهت برخذورداری از خذدمات روانذی -اجتمذاعی بذه مراکذز
اورژانا اجتماعی در سطح استان مراجعه نمودند و تعداد آنهذا در طذی سذالهای 37-35
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،نویسنده مسئول asmohamadi@dehaghan.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری جامعه شناسی  ،دانشگاه اصفهان واحد دهاقان
 . 3دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان.
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صد و بیست و هفت نفر برآورد شد .حجم نمونه نیذز بذر اسذاس فرمذول کذوکران محاسذبه
گردید که عبارت است از  36نفر.
یافتهها 


یافتههای آماری نشان میدهد جنسیت زیستی در افراد دارای اختالل هویت جنسذی تعیذین
کننده است .آنچه که بیشتر از بقیه آسیبها آنها را تهدید می کند تمایل به خودکشی است.
همچنین والدینشان با شرای فرزندانشان سذازگار نیسذتند و اغلذب نسذبت بذه اقذدام بذرای
جراحی های آنها مقاومت نشان میدهند.
نتیجهگیری 


افراد مبتال به اختالل هویت جنسی از نظر اجتماعی دچار انزوای شدیدی می شوند و ایذن
انزوا به نوبه خود به عزت نفا پایین منجر شده و ممکن اسذت از سذوی همسذاالن خذود
مورد تمسخر و طرد واقع می شوند که ایذن امذر ،بهزیسذتی اجتمذاعی -روانذی آنذان را بذه
مخاطره می اندازد .هر چند پدیده نارضایتی جنسی و اقدام به تغییذر جذنا در ابتذدا امذری
فردی به نظر میرسد این پدیده از نظر زمینههای شکل گیری و هم از حیث ابعاد اجتماعی
ذ فرهنگی آثار و پیامدهایی دارد .از این رو انجام تحقیقات پروهشی هم میتواند هم به این
افراد برای بهبود شرای زندگی هم به مسئوالن بذرای تصذمیمگیریهای بهتذر در ایذن زمینذه
کمک شایانی کند.
کلید واژگان :هویت ،آسذیبهای اجتمذاعی ،بیمذاران ،اخذتالل هویذت جنسذی و اسذتان
مازندران

بررسیتاثیرعواملجامعهپذیریجنسیبررفتارهایپرخطرجنسی 
بیژنزارع،7نیرباقری،2محمدخلیلی

9

مقدمه 

آسیب های اجتماعی یکی از عوامل کندشدن چرخه توسعه و در مواردی عامل بازدارنده آن
 .1دکتر جامعه شناس دانشگاه خوارزمی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی nbagheri852@gmail.com
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی داشنگاه خوارزمی
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محسوب میشود .رفتارهای پرخطر جنسی(رفتارهایی که از لحاظ جنسی به سالمت فذرد،
جامعه ،هنجارها و ...آسیب جدی وارد میکند)یکی از اهم آسیبهای اجتماعی اسذت .از
جمله مسائل اجتماعی در ایران ،افزایش سرسذامآور رفتارهذای پرخطذر جنسذی کودکذان و
نوجوانان زیر بیست سال در طی سالهای اخیر میباشد که دولتها را به فکر چاره انداخته
است .نوجوانی دورهای است که تقاضاهای محذی افذزایش یافتذه و بسذیاری از اخذتالالت
روانی جدی آغاز میگردد .غریزه جنسی غیر قابذل انکذار و سذرکوب اسذت امذا هذدایت و
مدیریت آن در هر جامعه متناسب با ایدئولوژی ،ارزشها و فرهنگ هر جامعه است کذه بذه
وسیله جامعهپییری آموزش داده و مدیریت میشود .مهمترین منابع جامعهپذییری جنسذی
در این تحقیق :خانواده ،گروه همساالن ،مدرسه ،رسانه و فضای مجازی در نظر گرفته شد.

روش 

جامعه آماری  384نفر از نوجوانان 11-11سال شهر تهران بوده کذه بذا روش نمونذهگیذری
تصادفی از سه منطقه یک ،شش و نوزده بر اسذاس وضذعیت اقتصذادی و معیشذت :بذاال،
متوس و پایین انتخاب شدند که  117پرسشنامه در هر منطق پر گردید .نمونه مورد مطالعه
از نوع نمونه در دسترس بود.
چهارچوب نظری این پروهش شامل نظریذات سذاترلند ،میذد ،مذرتن ،پارسذونز و دورکذیم
ادههایتحقیقبااستفادهازروشپیمایشوابزارپرسشنامهگاردآوریوتحییا 
میباشد.د 

گردید .
یافتهها و نتیجهگیری

نتایجحاکیازنقشرسانهوفضایمجازیدروهیاهاولوپااازآنگذروه دوسذتان ،در افذزایش
رفتارهای پرخطر جنسی میباشد .به عبارتی هرچه فرد بیشتر از طریذق رسذانه و فضذای مجذازی و
همچنین گروه دوستان جامعهپییری جنسی شود ،رفتارهای پرخطذر جنسذی در او افذزایش یافتذه و
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
جامعهپییری جنسی دارد .به تعبیر مرتن و ساترلد مدرسه همذان چیذزی را آمذوزش مذی دهذد کذه
جامعه می خواهد اما رسانه ها و گروه دوستان فردیت نوجوان را بزگنمایی می کنند.
کلید واژگان :جامعهپییری ،جامعهپییری جنسذی ،رفتذار پرخطذر جنسذی ،آسذیب هذای
اجتماعی ،نوجوانی
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رضایتجنسیتیورضایتاجتماعی(دانشآموزاندورهدوممتوسطهشهر
اصفهان) 
اکرمحمیدیان

1

مقدمه 

رضایت اجتماعی مبین نگرش و قضاوت افراد نسبت به جامعهای که در آن زیست میکنند
است و پیامدهای فردی و اجتماعی بسیار دارد به طوری کذه در بیشذتر مذوارد منشذاء انذواع
آسیبهای روانی-اجتماعی است .از آنجاییکه رضایت اجتماعی به طور خذاص بذا نیازهذا ،
اهداف و دستیابی به این نیازها و اهداف مرتب است ،از اینذرو نسذبی بذوده و تحذت تذأثیر
شرای زمانی ،مکانی و مهمتر از همه مسایل شناختی و هویتی از جملذه هویذت جنسذیتی
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
ها ساخته ،فهم و اجرا می شوند .با این حال ساختار هویتها و ساختار اجتماعی تناقضهای
درونی خود را دارند و هیچ فردی نیست که با هرگونه تطابق فردی – اجتماعی کذامال راضذی
باشد و عموما افراد نارضایتی های اجتماعی را تجربه میکنند.
مطالعه حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که نوجوانان امروزی کذه در گیذر تردیذدهای
هویتی از جمله تردید نقش جنسیتی و بیگذانگی اجتمذاعی هسذتند چگونذه بذین نیازهذای
اجتماعی مدرن و الگوهای جنسیتی سنتی پیوند بر قرار میکنند و آیا بین رضایت جنسیتی و
رضایت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

یافتههاونتیجهگیری 


نتایج حاصل از پیمایش نمونه  277نفری دانش آمذوزان دوره دوم متوسذطه شذهر اصذفهان
(سال  ) 1336نشان داد علیرغم سازگاری نیازهای اجتماعی مذدرن بذا الگوهذای جنسذیتی
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
نا رضایتی اجتماعی و جنسیتی و طبقه اجتماعی نیز رابطه مثبتی وجود دارد و طبقذات مرفذه
نارضایتی جنسیتی بیشتری را گزارش میدهند.
واژگان کلیدی :هویت،جنسیت ،نیاز ،رضایت جنسیتی و رضایت اجتماعی.
 . 1دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور hamidian@pnu.ac.ir
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شیوعرفتارجنسیمحافظتنشدهدرروابطآزادجنسی(موردمطالعه؛
جوانان92-12سالهایرانی) 
1

2

3

علیاحمدرفیعیراد ،علیاکبرحقدوست ،حمیدشریفی 

مقدمه 

استفاده از کاندوم در رواب آزاد جنسی یک ابزار اصلی است و هر دو شذریک جنسذی را از
ابتال به بیماریهای آمیزشی محافظت میکند .لیا ضرورت دارد به صورت پیوسته ،موضوع
بویره در میان جوانان به عنوان گروه فعال جامعه بررسی شود .پذروهش حاضذر بذه بررسذی
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
الزم گردآوری شده است .جامعه آمذاری مذورد مطالعذه جوانذان 11تذا11سذاله ایرانذی در
سال1313-1311میباشند .نمونه مورد مطالعه مشذتمل بذر 3146نفذر مذیباشذد .شذیوه
نمونهگیری به صورت خوشهای چند مرحلهای بوده است که بر اساس آن جوانان  13اسذتان
و 16شهرستان در مناطق شهری و روستایی به سواالت تحقیق پاسخ دادهاند.
یافتهها 

از میان نمونه آماری 3146نفری مورد مطالعذه 41درصذد زن و  11درصذد مذرد بذودهانذد.
میانگین سنی مشارکتکنندگان 1403سال بوده است .از میذان پاسذخگویان 13/5درصذد
( 633نفر) تجربه رابطه جنسی خارج از ازدواج رسمی داشتهانذد 31/1 (.درصذد مذردان و
 3/6درصد زنان) .بیش از  17درصد افراد سن اولین رابطه جنسذی خذارج از ازدواج را زیذر
 15سالگی عنوان نمودند.از میان افراد دارای رواب آزاد21/1درصد «هر بار»15/4 ،درصد
ً
«،تقریبا هر بار»  35/3درصد «بعضی اوقات» از کاندوم استفاده کذردهانذد و 21/6درصذد
«هرگز» استفاده نکردهاند .دالیل افذراد بذرای عذدم اسذتفاده هربذاره و مذنظم از کانذدوم«در
دسترس نبودن کاندوم» « ،فکر نمیکردیم الزم باشد» «،دوست نداشذتن کانذدوم از طذرف
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه عالمه طباطباییa.ahmad.r.rad@gmail.com.
 .2دکترای اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
 .3دکترای اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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خود» « ،دوست نداشتن کاندوم از طذرف شذریک جنسذی »« ،گذران بذودن کانذدوم » و «
استفاده از وسایل دیگر» بوده است .بر اساس یافتهها 33/3 ،درصد افراد(241نفر) قبذل از
رابطه جنسی خارج از ازدواج از مواد محرک و یا الکل استفاده کردهاند.
نتیجهگیری 

اکثریذت افذراد دارای روابذ
با توجه به گسترش بیماریهای آمیزشی؛ عدم استفادهی مداوم
ِ
آزاد جنسی از کاندوم ،تجربه رابطه جنسی در سن پایین و مصرف و مواد محرک و یذا الکذل
قبل از رابطه جنسی بسیار نگران کننده و نیازمند توجه میباشد .ضمن اینکه بخشی عمده-
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.
کلید واژگان :جوانان ،رواب آزاد جنسی ،کاندوم ،رفتار جنسی محافظت نشذده ،فرهنذگ.

بخشیازدهم 


سایرعناوین 

بررسیعواملمؤثربررواجبرخیآسیبهایاجتماعیبینکارکناناقماری
شرکتملیحفاریایران(باتاکیدبرکاهشسرمایهاجتماعی) 
منصورحقیقتیان،7ناهیدشیخزاده 2

مقدمه 

این پروهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر رواج برخذی آسذیبهذای اجتمذاعی
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
اجتماعی چون (اعتماد اجتماعی  ،شبکه های اجتماعی ،اقتذدار اجتمذاعی ،میذزان پایبنذدی بذه
دین) جهت سنجش تأثیر دوری از خانواده (متغیرهای مستقل) استفاده شده است تذا اثذر آن بذر
متغیر وابسته (آسیبهای اجتماعی ) به دست آید.
روش 

روش تحقیق در این پروهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه منطبق با طیذف
لیکرت که روایی آن صوری و پایایی آن با استفاده از آزمذون آلفذای کرونبذاخ ( )7011محاسذبه
شد که پایایی باالیی را می رساند .جامعه آماری کارکنان ستادی و اقماری شرکت ملذی حفذاری
جنوب ایران هستند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجذم نمونذه
باتوجه به بیشترین پراکندگی314نفر محاسبه شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات
از نرم افزار  spssوآزمون  tدو نمونه مستقل استفاده شده است.

 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد دهاقان
 . 2کارشناس ارشد پروهش علوم اجتماعی nahid.sheykh@yahoo.com
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هاونتیجهگیری


یافته

مهمترین یافتههای ایذن پذروهش عبارتنذد از :میذزان گذرایش بذه عضذویت در شذبکه هذای
اجتماعی و اقتدار اجتماعی بین کارکنان اقمذاری کمتذر از کارکنذان سذتادی اسذت.اما در زمینذه
اعتماد اجتماعی و پایبندی دینی تفاوتی وجود ندارد.
کلید واژگان  :آسیب اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،کار کن اقمذاری ،اعتمذاد اجتمذاعی ،اقتذدار
اجتماعی

همثابهمسئلهایاجتماعی 

افراطگراییدینیدرایرانوخاورمیانهب
کمالرضوی

7

مقدمه

افراطگرایی دینی ،پدیدهای اجتماعی است که در دهذههای اخیذر منطقذهی خاورمیانذه را بذا
چالش و بحران سیاسی ذ امنیتی مواجه کرده و بسیاری از کشورهای منطقه را تحذت تذاثیر خذود
قرار داده است .در ایران نیز در برهههایی شاهد پیدایش جریانهذای افراطگذرا نظیذر جنداللذه در
سیستان و بلوچستان بودهایم که تحلیل این پدیده را به عنذوان مسذئلهای اجتمذاعی بذرای منذاطق
حاشیهای ایران که به مثابه کمربندی مناطق مرکزی کشور را در بر گرفتهاند ،ضروری میسازد.
روش 

در این مقاله با تمرکز بر رابطهی میان مازاد قدرت سیاسی و مازاد قدرت اجتمذاعی و ارائذهی
تحلیلی با رویکرد رئالیستی از این رابطه ،به بررسی یکی از پیامذدهای مذازاد قذدرت اجتمذاعی
ّ
یعنی افراطگرایی دینی خواهیم پرداخت و شروط علی مؤثر در پیدایش ،تثبیت و افول این پدیذده
را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
ّ
بر اساس شذروط علذی مذیکور بذه تشذکیل فضذای وضذعیت شذکلگیری ،تثبیذت و افذول
جریانهای افراطگرای دینی پرداخته و سه مورد که چرخهی سه مرحلهای فذوق را طذی کردهانذد،
مدنظر قرار میدهیم :طالبان افغانستان ،القاعدهی عراق و جندالله ایران.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه شهید بهشتیk_razavi@sbu.ac.ir .
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منذذابع شذذواهد و دادههذذا ب ذرای توض ذیح سذذیر پیذذدایش ،تثبیذذت و افذذول افراطگرایذذی دینذذی،
پروهشهای پیشین و گزارشهای تذاریخی از رونذد تکذوین ایذن جریانهذا اسذت (اسذتفاده از
دادههای موجود).
یافتهها 


ّ
چنانکه نشان داده خواهد شد ،نیروها و قابلیتهذای علذی افراطگرایذی دینذی را میتذوان در
عناصر دوگانهی «تجهیز هستهی اولیه به ایدئولوژیهای معارضذهجو» و «شذکلگیری رهبذری و
ّ
سازمان حول نارضایتیها و ایدئولوژی» صورتبندی کرد .شروط علی که در پیذدایش و تثبیذت
جایگاه گروههای افراطگذرای دینذی مؤثرنذد نیذز عبارتنذد از« :وجذود بسذتری از نارضذایتیهای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و میهبی ناشی از عملکرد دولت یا مداخلهی نیروهای خارجی»؛
«ضعف دولت در مدیریت تضادها؛ ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی بنیذادی و زیرسذاختهای
پایه؛ حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه؛ ایجذاد و حفذظ همبسذتگی اجتمذاعی و سیاسذی»؛
«عدم وجود ایدئولوژیهای رقیب معارضهجوتر» و «حمایتهای مالی ،سیاسی و ایذدئولوژیک
بینالمللی و منطقهای».
نتیجهگیری 


ّ
بررسی تجربی مؤید این بود که در گیار از مرحلهی شکلگیری بذه تثبیذت ،دو شذرط علذی
اهمیت تعیینکننده مییابند :شذکلگیری سذازماندهی و رهبذری؛ جلذب حمایتهذای مذالی،
سیاسی و نظامی بینالمللی و/یا منطقهای .این بررسی نشان داد که تغییذر وضذعیت از تثبیذت بذه
ّ
افول مشتمل بر مسذیرها علذی چندگانذه اسذت کذه در کنذار دو شذرط الزم «قطذع یذا تضذعیف
حمایتها و امکانات خارجی» "و" «وجود عامل سذرکوب از جانذب دولذت مرکذزی یذا نیذروی
خارجی» ،هر یک از سه شرط «تخفیف و تعدیل نارضایتیهای سیاسی ذ اجتماعی»« ،پیدایش
ایدئولوژی رقیب معارضهجوتر» یا «ضربهی اساسی بر رهبذری و سذازماندهی گذروه افراطگذرا»
میتوانند زمینهساز افول گروه افراطگرای دینی شوند.
واژگان کلیددی :مذازاد قذدرت اجتمذاعی ،نارضذایتی اجتمذاعی ،ضذعف خذدمات رفذاهی،
افراطگرایی دینی ،جندالله ایران ،تحلیل تطبیقی بولی.
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بررسیآسیبشناسانهالگوهایفرهنگسیاسیدرایرانمعاصر 

حامدشیری

7

مقدمه 

شناخت الگوهای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و بررسی آسیب شناختی رابطه ایذن الگوهذا
با توسعه سیاسی مسئله مقاله حاضر است .رویکرد آسیب شناختی مقاله حاضر الگوهای فرهنذگ
سیاسی را نسبت به اینکه تا حد می توانند در تحکیم ثبات سیاسی نقش داشته باشند یا می توانند بذه
تقویت جامعه مدنی کمک کنند مورد ارزیابی قرار می دهد .چنانچه مولفههای فرهنگ سیاسذی در
جامعه تضمینکننده ثبات سیاسی نباشند بنیادهای نظام سیاسی به چالش کشذیده خواهذد شذد .از
سوی دیگر یک نظام سیاسی با ثبات وابسته به یک جامعه مذدنی توسذعه یافتذه اسذت .فرهنذگ یذا
فرهنگ های سیاسی در یک جامعه اگر نتوانند به تقویت جامعه مدنی کمک کنند پیامدهای آسیب
شناختی گوناگونی را به همراه خواهند داشت.
روش 

از نظر روش شناختی مطالعه حاضر به شیوه اسنادی – کتابخانهای و با کذاربرد تکنیذکهذای
ً
تفسیری و تحلیلی انجام شده است .اسنادی که در این پروهش مورد استفاده قرار گرفتذه عمذدتا
شامل اطالعات و نتایجی است که توس نویسندگان و پروهشگران قبلی در حوزه مذورد بحذث
فراهم شده و در اینجا به اقتضای موضوع مورد تحلیل مجدد قرار گرفتهاند.
یافتهها 

نتایج این تحلیل نشان می دهد که برخی از برجسته ترین و شاخ ترین الگوهای فرهنذگ
سیاسذی طایفذه ای و عشذیره ای،
سیاسی در ایران معاصر را می توان در الگوهایی چون فرهنذگ
ِ
فرهنگ سیاسی چند پاره قومی ،فرهنگ سیاسی توده ای و پوپولیستی ،فرهنگ سیاسذی اسذالمی
و فرهنگ سیاسی هویت محور جوانان و زنان صورتبندی کرد .الگوهایی که در جامعذه معاصذر
ایران از نمود بیشتر و برجسته تری برخوردار بوده و نقش مهمی در تاثیر گذیاری بذر کذنش هذای
سیاسی مردم دارند.
نتیجهگیری 


با استناد به نتایج میتوان استدالل کرد کذه عناصذر و گونذه هذای فرهنذگ سیاسذی موجذود
همگرایی زیادی با اقتضائات جامعه مدنی از خود نشان نمی دهنذد و ممکذن اسذت پیامذدهای
آسیب شناختی برای ثبات سیاسی داشته باشند.
.1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور ایمیلHamedshiri2003@yahoo.com :
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کلید واژگان :فرهنگ سیاسی ،توسعه سیاسی ،ثبات سیاسي ،جامعه مدني ،ایران معاصر

«امیدبهزندگی»و«میلبهپیشرفت»درکشورهایجهانسوم 
سعیدهسرایی

7

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
شرط آنکه الگوی رایج برای مرگ و میر در هنگام تولد او به همان صورت باقی بماند .با توجه بذه
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
درمذانی ،دسترسذی بذذه حذداقل هذای الزم بذرای زنذدگی ،میذل بذذه پیشذرفت ،نبذودن نگرانذذی و
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
 2714و شاخ های بدست آمده از  223کشور جهذان شذاخ توسذعه انسذانی و امیذد بذه
زندگی حدود  17کشور از کشورهای جهان سذوم در ایذن فهرسذت برگزیذده شذود و چگذونگی
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
بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در بررسی سوال های پرسشنامه برای نمونه در سوال «برای به دست آوردن چیزهای کذه بذرام
مهم است به راهای گوناگون فکر میکنم»« ،برای رهایی از گرفتاریها به راه حلهای زیذادی فکذر
می کنم» و «برای هر مشکلی راه حلهای زیادی وجود دارد که تا حدی مشابه سوال قبلی است»
به ترتیب حدود  52/1 ، 64/1و  47درصد پاسخ مثبت داده شده است .درصدهای بدست آمده
نشان از اعتماد به نفا ،آگاهی به قدرت درون و اطمینان به موقعیت در آینده میباشد و میتوان
نشانه های مثبت از امید به زندگی و پبشرفت در این پاسخها یافت.
 .1کارشناس ارشد شیمی ،دانشگاه خیام saidesarai@yahoo.com
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ارزیابی کل پرسشنامه بطوری که در نمودارآماری آن مشهود اسذت نشذان از تذالش جوانذان
برای بهبود زندگی و رسیدن به موفقیت و امید به آینده را دارد.
کلید واژگان :امید به زندگی ،میل به پیشرفت ،شاخ های توسعه انسانی ،جهان سوم ،سالمت روان.

شرطالزموکافیدرتحلیلمسائلاجتماعی:مطالعاتچندسطحی 
حمی راسجادی،7غالمرضاقائدامینیهارونی،2مروئهوامقی،9منصورهغفاری 4

مقدمه 

ً
مسائل اجتماعی عصر حاضر پیچیده و در تعامل با یکدیگر بوده و معموال دانشمندان علذوم
اجتماعی برای اصالح اینگونه مسائل ،سیاستها و برنامه هایی تدوین و اجرا نموده و در گذام بعذد
جهت بررسی اثربخش بودن مداخالت برنامه ریزی شده ،طرح های مطالعذاتی تذدوین و اجذرا
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
تحقیقات چندسطحی و محاسن آن در پاسخ گویی به بررسی مسذائل اجتمذاعی پرداختذه شذده
است.
روششناسی 


مطالعه مروری حاضر به صورت کتابخانهای و بذر اسذاس مسذتندات موجذود انجذام شذده
است.
یافتهها 


در بررسی مسائل اجتماعی با هر نوع متغیر پیامدی ،عالوه بر در نظر گرفتن تعیینکننده های
سطح فردی ،تعیین کننده های سطوح باالتر از فرد نیز نقش موثری ایفا می نمایند .مرور ادبیذات
 .1دکتری پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 .2دکتری سالمت و رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
qaedamini@gmail.com
 .3روانفزشک ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 .4کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
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حوزه مسائل اجتماعی ایران نشان می دهد که گرچه تعیین کننده هذای سذطح فذردی شذرط الزم
بوده و بیش از  37درصد تحقیقات در این سطح انجام گرفته است ،ولی متغیرهای سطح بذاالتر
از فرد بطور کلی نادیده گرفته شده است .برخی از مطالعات نیز در سطح اکولوژیک اجذرا شذده
که تعمیم دهی نتایج آنها به سطح فردی با احتمال مغالطه محیطی همراه است.
نتیجهگیری 


گرچه در بررسی مسائل اجتماعی تعیین کنندههای سطح فردی شرط الزم بوده ولی اگذر بذه
دنبال مداخالت موثر و اثر بخش بودن آنها هستیم ،می بایست عالوه بر شرط الزم ،شرط کذافی
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.
کلید واژگان :مسائل اجتماعی ،سطح فردی ،سطح اکولوژیک ،مغالطه اتمی ،مغالطه محیطذی،
مطالعات چندسطحی

گرایشمهاجرتدانشجویانبهخارجازکشور؛پیمایشیدربین
دانشجویاندانشگاهصنعتیشریف
علیمحمدجوادی

7

مقدمه 

سرمایه انسانی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت جامعه به شمار مذی آیذد ،سذرمایه
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 

پروهش حاضر در مورد میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به خارج از کشور است،
این تحقیق به صورت پیمایشی و با حجم نمونه  277نفر در بین دانشذجویان دانشذگاه صذنعتی
 .1دکتری علوم اجتماعی ،دانشگا ه پیام نور javadi.alimohammad@gmail.com
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شریف انجام گرفته است،چارچوب نظری این تحقیق با توجه بذه تئذوری جاذبذه و دافعذه انجذام
گرفته است.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج نشان می دهد که گرایش به مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور زیاد می باشذد،که
از این تعداد  5/45درصد به صورت دائم و  5/54درصذد بذه صذورت موقذت قصذد مهذاجرت
دارند ،میانگین شاخ دافعه داخلی در حد زیاد ( نزدیک به زیذاد) و میذانگین جاذبذه خذارجی
نزدیک به خیلی زیاد می باشد ،با انجام آزمون پیرسذون شذاخ هذای دافعذه داخلذی و جاذبذه
خارجی در گرایش به مهاجرت دانشجویان معنی دار شده اند که شذدت رابطذه شذاخ دافعذه
داخلی  11درصد و در سطح  /75و شاخ جاذبه خارجی با شدت  33درصد و در سطح /71
معنی دار شده است ،که نشان می دهد هم شاخ دافعه داخلی و هذم جاذبذه خذارجی هذر دو
تاثیر معنی داری بر گرایش به مهاجرت دانشجویان به خارج دارند  ،که البته سهم جاذبه خارجی
در مهاجرت بیشتر است.
کلیدواژگان :مهاجرت ،فرار مغزها ،جاذبه داخلی ،جاذبه خارجی

تحلیلبرجستهسازيمسائلاجتماعيدرسازمانهايمردمنهادفعالدر

بهایاجتماعی؛مطالعهموردیسمنهایاستانتهران
حوزهآسی 
بهناملطفيخاچکي 7

مقدمه 

سازمانهای مردمنهاد (سمنها) به عنوان یکذی از گروههذاي مهذم جامعذه بذیش از نیمقذرن
است که مورد توجه نهادهای بذینالملذی و حکومذتهذای ملذی قذرار گرفتذهانذد .بهتذدریج بذا
شگلگیری رویکردهای تخصصی در سمنها و ظهور سمنهای حمایتی ،تعذداد آنهذا در ایذران
نیز رو به گسترش گیاشت .این سمنها با تمرکز بر محلههای حاشیهای ،به دنبال بهبود وضعیت
زندگی محرومین و آسیبدیدگان جامعه بوده و به مسائل و آسذیبهاي اجتمذاعي زیذادي توجذه
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران blotfi66@gmail.com
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دارند .مقاله حاضر با هدف شناخت مهمترین آسیبها و مسائل اجتماعي که توس سذمنهاي
حمایتي برجسته ميشود و نیز شیوههای برساخت آنها نگاشته شده است.
روش 

این تحقیق با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه نیمهساختاریافته و نیذز مشذاهده بذه
بررسي وضعیت  34سازمان غیردولتی فعذال در حذوزه آسذیبهاي اجتمذاعي در اسذتان تهذران
پرداخته است .این تعداد از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و با رسیدن به اشباع نظری و
کسب تنوع کافي ،نمونهگیری پایان یافت.
یافتهها 


طبذذق یافتذذههاي پذذروهش «کذذار کودکذذان»« ،بهرهکشذذی و سوءاسذذتفاده از کودکذذان»،
«حاشیهنشذذینی»« ،محرومیذذت کودکذذان از تحصذذیل»« ،اعتیذذاد» و «خشذذونت علیذذه کودکذذان»
مهمترین آسیبهاي اجتماعي مورد سمنها است .همچنین «کودکان کار و خیابان»« ،کودکذان
ساکن مناطق آسیبخیز و فقیرنشین»« ،کودکان محروم از تحصیل» و «کودکان بیسرپرسذت و
بدسرپرست» اصليترین اقشار آسیبپییري هستند که سمنها بر آنها تأکید داشذته و بذه دنبذال
حذذل مشذذکالت آنهذذا هسذذتند .از جملذذه مهمتذذرین شذذیوههای برسذذاخت مسذذائل اجتمذذاعی در
ُ
سمنهای حمایتی نیز عبارت است از «ملموسسازی آسذیبها»« ،رفذع ابعذاد خذرد آسذیب»،
«رفع ابعاد وخیم آسیب»« ،طرح ابعاد جدید مسئله»« ،ادعاسازي زباني ،نمایشذي و رفتذاري»،
«پیوند مسائل با زندگی روزمره»« ،ایجاد موج توجه بذه مسذئله» و «نزدیکذی عذاطفی بذه اقشذار
آسیبپییر».
نتیجهگیری 


سمنها سعی دارند برخی مسائل و آسذیبهای اجتمذاعی را مشذکالتی نذامطلوب و شذایع
جلوه دهند؛ به نوعی که در اعتقاد عمومی قابل حل باشد و بتوان برای آن اقدامات مؤثری انجذام
داد .این عمل در واقع برسذاخت و برجستهسذازی مسذائل اجتمذاعي از سذوی سذمنها اسذت.
سمنها به عنوان گروههاي فعال اجتماعي به دنبال مداخلذه در آسذیبهاي اجتمذاعي هسذتند و
آنچه که بدان توجه میکنند ،بازتابی از مسائل و معضالت اجتماعی مهم جامعه است.
کلیدواژه ها :سازمانهای غیردولتذی ،مسذائل اجتمذاعی ،اقشذار آسذیبپذییر ،برجستهسذازي،
برساختگرایی اجتماعي.
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واکاوینظاممعناییشهرونداناصفهانیاززمان 
(تحلیلآسیبشناختیزمانمندیدرزندگیروزمره) 
محمدجوادزاهدیمازندرانی،7زهراذاکرینصرآبادی 2

مقدمه 

هدف از تحقیق حاضر واکاوی نظام معنایی شذهروندان از زمذان بذر حسذب درک ،تفسذیر و
تجربه آنها از زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است .آگاهی درون زمانی طی برهمکنشهای
کنشگران با یکدیگر و با ساختارها و نهادهای اجتماعی به جریان بیرونی زندگی اجتماعی تبذدیل
میشود و در قالب سازمان زمانی زندگی روزمره ،زمان بیوگرافیکی و جهتگیری زمانی معطوف
به گیشته ،حال و آینده نمود مییابد .سوال اصلی تحقیق این است که کنشگران چه درک ،تفسیر
و تجربهای از زمان دارند و چگونه زمانمندی خود را در برهمکنشی دیالکتیکی بذا یکذدیگر و بذا
محی برساخت میکنند؟
روش 

روش مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است.

یافتهها 


پا از انجام مصاحبههای عمیق با  25نفر از شهروندان اصفهانی و کشف مفذاهیم اولیذه و
مقوالت مهم طی کدگیاری به شیوه کالیزی 1 ،مقوله اصلی حاصل شد :تجربههایمتناقضاز
سرعت:غیبهبیتعادلی بر تعادل در سرعت؛ پیوستار حرکذت از توسذعهزایذی تذا توسذعهزدایای؛
هدفهای پیشبرنده/بازدارنده توسعه؛ تلفیق زمانی حوادث در مسیر؛ سازمان زمذانی رکذودآور،
غلبه زمانمندی دگرراهبر(منفعالنه) بذر زمانمنذدی خودراهبر(عذاملیتی)؛ غلبذه زمذان حذال بذر
گیشته و آینده .تمامی این مقولهها فضای مفهومی مقولذه هسذتهای دوگانذه «زمانمنذدی توسذعه
مدار /توسعه زدا» را بذه تصذویر مذیکشذند؛ افذراد در بذرهمکنش بذا یکذدیگر و در برهمکنشذی
دیالکتیکی با شرای موجود« ،معماری زمانی» ویره خود را برساخت میکنند ،امذا تمذامی ایذن
معماریهای زمانی در یک سفهر اجتماعی وسیعتر ،یا معطذوف بذه توسذعه هسذتند و یذا مخذل
توسعه.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران elmi-zakeri@hr.isfpnu.ac.ir
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نتیجهگیری 


تجربه زیسته افراد حاکی از آن است که حالگرایی ،عدم قطعیت و حرکتهای خودمذدار در
مسیر زندگی ،که ویرگی بارز آن ریتمهای نامنتظم است ،بر آیندهگرایی ،قطعیذت و حرکذتهذای
توسعهمدار که سرعت اجتماعی متعادل دارنذد ،غلبذه یافتذه ابسذت .پیامذد ایذن امذر در نهایذت
شکلگیری یک زمانمندی ناکارآمد و مخل توسعه است که مذانع تحقذق فراینذدهای توسذعه در
پرتو افق و انتظارات مشترک میشود.
کلیددواژه هددا :جامعذذه شناسذی زمذذان ،سذذازمان زمذذانی زنذدگی روزمذذره ،زمذذان بیذذوگرافیکی،
جهتگیری زمانی ،پدیدارشناسیتفسیری

داغننگوایدز:بررسیاستراتژیهایمورداستفادهافرادمبتالبهبیماری
ایدزدرروابطاجتماعی 
جعفرزلفعلیفام،7منصورموقر ،2زهراصمدنژادآذر 9

مقدمه 

در این تحقیق بر آن بوده ایم که به فهم بیشتری از دنیای ذهنی افراد مبتال به ایدز دست یابیم
و چگونگی تأثیر این داا ننگ(ایدز) بر رواب اجتماعي این افراد با افراد سالم را توصذیف کنذیم.
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
مدیریت این وضعیت در رواب اجتماعي و زندگی روزمره است.
روش 

روش این پروهش ،روش تحقیق کیفي با اسذتفاده از تکنیذک مصذاحبه عمیذق اسذت .روش
انتخاب نمونه ها برای انجام مصاحبه ،روش نمونه گیری هدفمند اسذت کذه بذا اسذتفاده از ایذن
روش با پانزده نفر از افراد مبتال به ایدز که در شهر تبریز زندگی می کردند مصاحبه عمیذق انجذام
شده است.
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور تهرانjafar_fam@yahoo.com .
 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه گیالن.
 .3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،دانشگاه تبریز.
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یافتهها 

یافتهها حول پنج استراتری اصلی :مخفذیسذازی ،انکذار ،انذزوای اجتمذاعی ،عضذویت در
گروهه آگاهان و عادی نمایی است که افراد مبتال به ایدز در زندگی روزمره خودشان بذا اتکذا بذه
این استراترها داا ننگ شان را در رواب اجتماعي مدیریت ميکنند.
نتیجهگیری 


یافتهها نشان میدهد در زمینه رواب اجتماعي افراد مبتال به بیمذاري ایذدز بذا قبذول واقعیذت
بیماري خود به زندگي روزمره در کنار افراد سالم ادامه دادهاند .این در حالي است کذه مهمتذرین
استراتري که این افراد براي مدیریت رواب اجتماعي خود از آن استفاده مي کنند .استراتري انکار
است .علت آن هم این است که فاش شدن بیماری باعث بدنامی و برچسب خذوردن ایذن افذراد
میشود .و هر لحظه ممکن است به صورت انحراف بازنمایی شود .بذه ایذن علذت آنهذا تذالش
میکنند جنبهای از هویت خود را به مخاطبان نشان دهند که مورد پییرش آنها باشد و هنگذامی
که از آنها بهطور مستقیم از بیماری شان پرسیده می شود از شگرد انکار کردن استفاده می کننذد.
حتی در مواردی مثل آرایشگاه ،کلینیک دندانفزشکی و بیمارستان ها که احتمال بذاالیی از انتقذال
این بیماری به افراد دیگر وجود داشته باشد آن را مخفی میکنند و خواسذته یذا ناخواسذته باعذث
گسترش و شیوع ایدز در جامعه مي شوند.
کلید واژگان :ایدز،داا ننگ ،رواب اجتماعي ،هویت اجتماعي ،هویت فردی.

بررسیرابطهبینمهاجرتوآسیبهایاجتماعی

عبداللهرضاییرضایی 7

مهاجرت هم بهعنوان یک پدیده اجتماعی موضوع بحث جامعهشناسان و جمعیت شناسان بذوده
و هم بهصورت یک موضوع اقتصادی موردتوجذه اقتصذاددانان قرارگرفتذه اسذت .سذیر تطذورات
نظریهپردازی در این زمینه نشان میدهد که ابتدا جامعهشناسان و جمعیذت شناسذان بذه بررسذی
ً
این پدیده پرداخته و آن را صرفا ناشی از عوامل اجتمذاعی ،فرهنگذی و منطقذهای میدانسذتند.در
 .1کارشناس ارشد abdullahrezai2013@gmail.com
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سالهای اخیر شاهد مهاجرت در ایران به انذواع واقسذام شذکل بذوده ایذم کذه مهذم تذرین آنهذا
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
مهاجرت ها آسیب هایی دیده اند .در این نظریات گرچذه رگذههایی از متغیرهذای اقتصذادی نیذز
دیده میشود ،اما چندان موردتوجه آنان قرار نداشت .بررسیهای اقتصاددانان نشان میدهذد کذه
مهمترین عامل تصمیم به مهاجرت موضوعات مالی و اقتصادی است که در اثر وجود اخذتالف
میان درآمد در منذاطق روسذتایی و «درآمذدهای انتظذاری» در منذاطق شذهری اسذت .یکذی از
مهمترین و مؤثرترین الگوها در این زمینه مدل هریا-تودارو است که بخش عمدهای از عوامل
و متغیرهای تأثیرگیار بر انگیزههای مهاجرت را تبیین میکند و میتوانذد در سیاسذتگیاریهای
اشتغال و توسعه روستایی نقش مؤثری را ایفا کند.
در ایذذن پذذروهش کذذه بذذا رویکذذرد توصذذیفی و اسذذتفاده از دادههذذا ،منذذابع دسذذتدوم و روش
کتابخانهای که شامل استفاده از مقاالت تخصصی و علمذی و کتابهذا و مجذالت و ...و دیگذر
روشهای تلفیقی هست ،سعی کردیم نگاهی توصیفی به مسئله مهاجرت ،آثار و تبعات افذزایش
آن و راههای کاهش آثار منفی این آسیب اجتماعی در سطح جامعه بفردازیم.
کلیدواژگان :مهاجرت ،آسیبهای اجتماعی .اقتصاد

تاثیرشبکههایاجتماعیبراحساسامنیتاجتماعیشهروندان
عبداللهرضاییرضایی

مقدمه

7

مطالعهی حاضر به بررسی تذأثیر عضذویت در شذبکه هذای اجتمذاعی در احسذاس امنیذت
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
اخالقی و اجتماعی ،و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطالعات آلوده و مخذرب
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،
 .1کارشناس ارشد abdullahrezai2013@gmail.com
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می تواند سالمت و امنیت شهروندان جامعه را به خطذر انذدازد .در دوران امذروز انسذان هذا کذه
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
شناسان و روانشناسان و نیروهای انتظامی جهت تامین شهروندان مورد توجه قرار گرفته است
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
کتابهای تخصصی در این زمینه استفاده شده است
یجهگیری 
یافتههاونت 


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
این راستا نقش گروه های آگاهی دهنده مثل اندیشمندان و نیروی انتظذامی و رسذانه هذای ملذی
جهت آشنایی با این خطرات امنیتی و دادن احساس امنیت بیشتر به شهروندان هنگام اسذتفاده از
شبکه های اجتماعی قابل توجه است.
کلیدواژگان :شبکه های اجتماعی،احساس امنیت اجتماعی،امنیت شهرواندان

گفتمانهایکنترلاجتماعیدربسترقانونگذاریمجلسشورایاسالمی

علیمیرزامحمدی،7محمدجوادزاهدی،2امیرملکی، 9پروانهدانش

4

مقدمه 

کنترل اجتماعی در معنای محدود و در قالب رسذمی آن مجموعذه واکذنشهذای اجتمذاعی
سازمان یافته در برابر کجروی در قالب تدوین قانون به منظور رعایت هنجارهای مهم اسذت؛اما
به علت عدم توافق درباره میزان اهمیت هنجارها ،تقاضاهای مختلفی در حوزه کنتذرل اجتمذاعی
 .1دکتر جامعه شناس Ali.mirzamohammadi@yahoo.com
 . 2دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور
 . 3دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور
 . 4دکتر جامعه شناس دانشگاه پیام نور
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مطرح می شود .بحث و گفتگو درباره این تقاضاهای اجتماعی و نوع پاسحگویی به آنها در میان
مردم و نهادهای سیاستگیاری از جمله مجلا ،شالوده نظام هذای سذاختارمند معرفتذی تحذت
عنوان گفتمان های کنترل اجتماعی قرار می گیرد.
روش 

این پروهش با تلفیق روش تحلیل گفتمان الکذال و موفذه و فذرکالف ،و رهیافذت نهذادگرایی
گفتمانی ،میاکرات قوانین پیشنهادی مجلا در سه دوره دوم  ،ششم و هفتم را بذه منظذور رصذد
گفتمان های کنترل اجتماعی و بررسی تاثیرات جدلی تغییرات اجتماعی و سیاسی بذر چذرخش
گفتمان ها مورد تحلیل انتقادی قرار داده است.
یافتهها 


نتایج پروهش نشان دهنده تمایز سه گفتمان مجازات  ،ترمیم و رجعت ارزشذی از همذدیگر
است .بر اساس مدل ارایه شده برای تبیین چرخش گفتمان ها ،برآیند تغییرات توسعه اقتصذادی-
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
جرایم و آسیب های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب چرخش گفتمانی شده است.
نتیجهگیری 


هرچند گفتمان های کنترل اجتماعی ایران با فاصله گیری از وجه کیفری از رویکرد سلبی بذه
سمت وجه ترمیمی و رویکرد ایجابی چرخش پیدا کرده اند امذا در پاسذخگویی بذه تقاضذاهای
حوزه کنترل اجتماعی موفقیت چندانی نداشته اند .مهمترین نشذانه بذر عذدم موفقیذت ،افذزایش
آمار ،ظهور شکل ها و الگوهای جدید ناهنجاری ها و کجروی های اجتماعی و افزایش شکاف
بین گفتمان عمومی و گفتمان نخبه ها در حوزه کنترل اجتماعی است.بر این اساس برای انطبذاق
گفتمان ها با تقاضاهای واقعی ،مسیر آینده گفتمان ها باید متذاثر از ارتبذاط بذین مراکذز تقنینذی و
پروهشی در جهت کنترل جامع جرایم بر اساس پروهشهای چند بعدی جذرم شذناختی ،جامعذه
شناختی و روانشناختی باشد.
کلید واژه ها  :کنترل اجتماعی ،جرم ،آسیبهای اجتماعی ،گفتمان  ،مجلا
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بررسینقشمولفههایسرمایهاجتماعیدراحساسامنیتاجتماعی 
(موردمطالعه:جوانان91-13سالهشهرتبریز) 
داودقاسمزاده 7

مقدمه 

احساس امنیت اجتماعی یکی از نیازهای بنیادی بشر بوده که نقش تعیینکنندهای در آرامش
و آسایش بشر بازی می کند .یکی از متغیرهای تاثیرگیار در احساس امنیذت اجتمذاعی سذرمایه
اجتماعی و مولفههای تشکیل دهنده آن می باشد .بنابراین ،هدف پروهش حاضر بررسی نقذش
مولفههای سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی می باشد.
روش 

روش مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری جوانان  25- 11ساله شذهر تبریذز
است که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحلذه ای  377نفذر بذه
عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.
یافتهها 

نشان می دهند که مولفههای سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتمذاعی رابطذه مثبذت و
معنی داری وجود دارد .نتایج آزمون  tحاکی از عدم تفذاوت معنذی دار بذین جنسذیت برحسذب
احساس امنیت اجتماعی می باشد .نتایج رگرسیون گام به گام نشان می دهد کذه متغیرهذای وارد
شده بر مدل  37درصد از واریانا متغیر وابسته یعنی احسذاس امنیذت اجتمذاعی را تبیذین مذی
کند.
نتیجهگیری 


باتوجه به نتایج پروهش حاضر ،متولیان امر امنیت اجتماعی بایسذتی در سیاسذتگیاریهذا و
برنامهریزیهای خود به نقش مولفههای سرمایه اجتمذاعی نظیذر اعتمذاد ،مشذارکت و حمایذت
اجتماعی توجه زیادی معطوف دارند.
کلیدد واژگددان :احسذذاس امنیذذت اجتماعی،اعتمذاد اجتمذذاعی ،مشذذارکت اجتمذذاعی ،حمایذذت
اجتماعی.

 . 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه تبریز Davood.qasemzade@gmail.com
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عواملموثربرعدمرعایتحقوقشهروندیبهعنوانیکآسیباجتماعی 
(موردمطالعه:شهرستانبیرجند) 
محمدمهدیلبیبی،7الهامعرب

2

مقدمه 

آسیبهای اجتماعی در شذرایطی شذکل میگیذرد کذه افذراد هنجارهذای جامعذه را نادیذده
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
چشم میخورد عدم رعایت حقوق شهروندی توس اقشار گونذاگون جامعذه اسذت  .پذروهش
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
شهروندان اجرایی نشده و دولت نیز خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمیداند یذا حذداقل تذا کنذون
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
محاسبه گردیده است  .اعتبار پرسشنامه محقق ساخته تحقیق نیز بذا اسذتفاده از ضذریب آلفذای
کرونباخ قابل قبول می باشد
یافتهها 
 

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
شده است در جامعه ای که شهروندان خد را ملزم به رعایت موارد میکور نمیداننذد یذا باورهذای
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
نقش و تاثیر آنها مورد بررسی قرار گرفت  .این متغیر ها عبارتنذد از میذزان احسذاس بذی عذدالتی
اجتماعی  ،عدم پایبندی به نظم اجتماعی  ،ضعف باورهای اخالقی  ،میذزان احسذاس نذاامنی ،

 . 1دکتر جامعه شناس  -دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز (نویسنده مسئول)
 . 2کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

labibi_mehdi@yahoo.com
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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.
جهگیری 
نتی 

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 .
کلید واژگان :عدم التزام به قانون  ،عدم مسذئوولیت پذییری  ،بذی اعتمذادی بذه دیگذران  ،اعمذال
خشونت نسبت به دیگران

امعهشناختیآسیبهایعلمیدرایران 

تحلیلج
(بررسیموردیجامعهشناسیسیاسیدرایران) 
ابراهیمصالحآبادی 7

مقدمه 

نبود نگاه فلسفی جدی به آثار تولیدشده در حوزه جامعهشناسی و نقد این آثار از منظر فلسفه
علوم اجتماعی وضعیت نامناسبی را نشان میدهد .آثار منتشرشذده از سذوی محققذان و مؤلفذان
کمتر موردبررسی نقادانه صورت میگیرد .این امر موجب گردیده است که علوم اجتماعی ایذران
زایندگی خود را از دست دهد .ایذن امذر ناشذی از عذدم تعامذل نویسذندگان و خواننذدگان علذوم
اجتمذاعی در ایذران اسذت .عذدم نقذد آثذار جامعهشناسذی در ایذران و عذادات غیذر انتقذادی در
جامعهشناسی ایران موجب شده است که آثار علمی تولیدشده موردنقذد قذرار نگیذرد و تولیذدات
علمی آماج تقاضاهای بیرونی قرار بگیرد .این آثار بعد از تولید هرگز توس جامعه علمی خوانده
نمیشود و بر این اساس نقدی نیز از این آثار منتشر نمیشوند .بعد از نقد چنین آثذاری ،مؤلفذان
ً
نیز هیچ برخوردی (بد یا خوب) با چنین نقذدی ندارنذد .بذهعبارتدیگر ،مؤلفذان اساسذا پیگیذر
بازخورد آثار خود در جامعه علمی نبودهاند
روش 

در این مقاله ،تالش نمودیم تا از ابزارهای مفهومی و تحلیلی در نقد رساله -کتذاب اسذتفاده
نماییم .روش این مقاله بیشتر مروری و انتقادی  25رساله  -کتاب است که مرحله مقذدماتی در
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نورabrahimsalehabadi@yahoo.com
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کارهای فراتحلیل است .روش نقد ما درونپارادایمی است .یافتهها نتایج تحقیق نشذان میدهذد
که مهمترین آسیب پروهش در جامعهشناسی سیاسی ایران ،بذهقرار زیذر اسذت .1 :نداشذتن مسذاله
َ
بهعنوان معما و خل بین مساله و سؤال؛  .2شیفتگی بیشازحد محقق بذه نظریذهها؛  .3اسذتفاده از
دادههای معقولشده دیگران و تأثیرپییری محققان از معقولیت ،مفهومپردازی و فرضهذای مسذتتر
در دادهها؛ .4مغشوشبودن نقطه عزیمت نظری محقذق؛ اسذیر اسذطوره تعذدد روش و کهکشذان
علل؛ .5تحمیل مفاهیم بر حوادث ،دادهها و تعبیر رئالیستی از مفذاهیم؛ برقذراری نادرسذت روابذ
علی بین متغیرها؛  .6عذدم ارائذه مکانیسذمهای علذی؛  .1اسذتفاده ناشایسذت از روش تطبیقذی ذ
تاریخی و راهبردهای آن و بذهکارگیری نذاق بیینهذای روایذی؛ .1عذدم بررسذی اعتبذار و روایذی
ابزارهای اندازهگیری؛  .3عدم دقت در بهکارگیری روشهای آماری.نتیجهگیری در باب عوامل مذؤثر
بر آسیبهای نیز تحقیق نشان داد که گسستگی زمانی بین ارشد و دکترا و گسسذتگی بذین مقالذهها
منتشرشده محقق اثر کاهنده و گسستگی دانشگاهی بین ارشد و دکترای محقق اثر افزاینذده بذر روی
معایب تحقیق دارد و گسستگی رشتهای ،استاد راهنما و موضوع تأثیری روی مشکالت ندارنذد .در
مورد تأثیر رشته تحصیلی بر مشکالت رسالهها ،نتایج نشان میدهد مشکالت روشی ،بیان مسذاله
و آسیب رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسذی نسذبت بذه رشذته تحصذیلی
جامعهشناسی در دوره ارشد و دکترا زیادتر است .مشذکالت پذروهش در دانشذگاههای غیردولتذی
بیشتر از دانشگاههای دولتی است.
کلید واژگان :آسیبهای پروهش ،جامعه شناسی سیاسی ،روش انتقادی ،رساله -کتاب و ایران

«شرمساریبازپذیرکنندهوعدالتترمیمیدریچهاصالحنظامکیفری»
اکبرعلیوردینیا،7پریاانصاری

2


مقدمه 

پیشگیری و کاهش جذرم از مهمتذرین مبذاحثی اسذت کذه در سذالهای اخیذر مذورد توجذه
برنامهریزان و سیاستگیاران بوده ،همچنین این مهم در قانون اساسی جمهوری اسذالمی ایذران
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه مازندران P.ansari22@gmail.com
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ذیل بند پنجم اصل یکصذد و پنجذاه و ششذم مذورد تأکیذد قذرار گرفتذه و «اقذدام مناسذب بذرای
پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین» از وظایف کلیدی قوهقضائیه عنوان شده است.
رویکردهای اجتماعمحور که بر پایه بستر فرهنگی و اجتماعی و مداخلذه و مشذارکت فعذال
ذینفعان بنا نهاده شده ،جهت پیشگیری از جرایم در دو حوزه جرمشناسی و جامعهشناسی مورد
استقبال قرار گرفته است .مقاله حاضر در نظر دارد تا نظریه شرمساری بازپییرکننده را که بر نقش
اجتماعگرایی و جامعهمحوری در کاهش نرخ جرم اشاره دارد ،مورد مداقه قرار دهد و کاربست و
داللتهای سیاستی آنرا به تصویر کشذد .ایذن نظریذه بذر بازپذییری مجرمذان تأکیذد دارد و بذا
اشاراتی که بر نقش رواب اجتمذاعی و فرهنگذی در بذرانگیختن احسذاس شذرم دارد ،در جوامذع
شرقی همچون ژاپن و چین بکار رفته و در کشورهایی نظیر ایران که بهلحاظ ویرگیهای فرهنگذی
جامعهای کمابیش اجتماعگرا است ،قابلیت کاربرد دارد .ایذن نظریذه بذا ظرفیذت بذاالیی کذه در
جهت بومیسازی دارد از راهگشاترین توصیهها در جهت کذاهش نذرخ جذرم اسذت و وسذعت
بخشیدن به درک و شناخت آن ضروری به نظر میرسد.
روش 

نظر به اینکه دایره مطالعات در زمینه ایذن نظریذه ،کاربسذت و داللتهذای سیاسذتی آن در
ایران بسیار محدود است و علیرغم متناسب بودن با ویرگیهای فرهنگذی جامعذه ایذران و لذزوم
بهرهگیری از آن ،بحث و مطالعه در مورد این نظریه در این کشذور مغفذول بذاقی مانذده ،بذر ایذن
اساس مطالعه حاضر با روش کتابخانهای و اسنادی مطالعات بینالمللذی را مذورد بررسذی قذرار
داده و به تدقیق مفاهیم و داللتهای این نظریه پرداخته است.
هاونتیجهگیری 


یافته

بر اساس نتایج ،نظریه میکور راهکارهای ارزشمند و غیذر قابذل انکذاری را جهذت اصذالح
نظام قضایی ارائه مینماید .عدالت ترمیمذی یکذی از داللتهذای سیاسذتی نظریذه شرمسذاری
بازپییرکننده در سطح فردی اسذت کذه بذهعنوان جذایگزین معتبذری بذرای بازدارنذدگی سذنتی و
آسیب صذورتگرفته
مباحث قصاص شناخته شده است .این راهکار با تمرکز بر پییرش و ترمیم ِ
از سوی مجرم ،راه بازگشت مجدد به جرم را مسدود کذرده و بذا ادغذام مجذدد مجذرم در جامعذه
بزرگتر و حمایت از وی نرخ جرم را کاهش میدهد.
کلید واژگان :شرمساری ،بازپییرکنندگی ،عدالت ترمیمی ،رویکرد اجتماعمحور ،پیشگیری.
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اثربخشيآموزشمهارتحلمسئلهوکنترلخشمبرکاهشخشمباتأکیدبر
قرآنوآموزههایدینیدرنوجوانانکانوناصالحوتربیتشهرستانزاهدان 

4

محمودمحمديمرام،7عباسمحمدي،2فاطمهراشکي،9عليفرنام

مقدمه 

عدم توانایي نوجوانان در کنتذرل خشذم روزمذره زنذدگي ،شذرای نامناسذبي را بذراي آنهذا و
خانوادههایشان ایجاد ميکنذد .نوجوانذان خشذمگین درک درسذتي از سذطح پرخاشذگري خذود
ندارند بنابراین نميتوانند خشم خود را کنتذرل کننذد .هذدف از ایذن مطالعذه ،تعیذین اثربخشذي
آموزش مهارت حل مسئله و کنترل خشم بر کاهش خشم ،با تأکید بر قرآن و آموزههاي دینذي در
نوجوانان کانون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان است.
روش 

روش تحقیق ،شبه آزمایشي با طرح پیشآزمون ،پاآزمون و گروه گذواه بذود .بذراي جامعذه
آماري پروهش از نوجوانان حاضر در کانون اصالح و تربیت شهرستان زاهدان که براي همکاري
در پروهش داوطلب بودند ،استفادهشده است؛ و با روش نمونهگیري تصادفي ساده (قرعهکشي)
انتخاب و سفا بهطور تصادفي به دو گروه بیستوپنج نفر ،گروه آزمایش و گواه تقسذیم شذدند.
ابزار پروهش پرسشنامه بروز خشم حالتي -صذفتي اسذفیلبرگر ،استاکسذي 1کذه بذراي دو گذروه
بهصورت پیشآزمون و پاآزمون و پیگیري اجرا گردید .برنامه آموزش حل مسئله و کنترل خشم
در ده جلسه  37دقیقهاي (هرکدام  5جلسه) بر گروه آزمایش اعمال گردید.
یافتهها 


با بررسی فرضیههای پذروهش در مرحلذه پاآزمذون و آزمذون پیگیذری مشذخ شذد کذه
آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم موجب کذاهش خشذم نوجوانذان کذانون اصذالح و
تربیت میشود .نتایج نشان داد ،میزان خشم در گروه آزمایش ،در مقایسه با گذروه گذواه ،کذاهش
داشت.

 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان (نویسنده مسئول)mohamadimaram@gmail.com
 .2کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه ،دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان
 .3کارشناس علوم اجتماعی ،دانشگاه فرهنگیان زاهدان
 .4دکتر روانشناس ،دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان
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نتیجهگیری 


یافتههای پروهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم بذا تأکیذد
بر آموزههای دینی بهطور معنذیداری میتوانذد توانذایی کنذار آمذدن بذا مشذکالت زنذدگی را در
نوجوانان افزایش دهد و در کاهش خشم آنان مؤثر باشد.
کلید واژگان :آموزش مدیریت خشم ،حل مسئله ،قرآن و آموزههاي دیني.

مطالعۀکیفیجایگاهسوادرسانهایشهرونداندرجامعهبهشیوۀنظریۀزمینهای 
ِّ
(مطالعهموردی:معلمانآموزشوپرورششهربوکان) 
عمرخضرنژاد 7

مقدمه 

ذادی
ذیری مکتذذب انتقذ ِ
پذذروهش حاضذذر در صذذدد اسذذت ،بذذا اسذذتفاده از سذذه رویکذذرد تفسذ ِ
معنذایی
بازسذازی
انذوو ِتر ،بذه بررسذی و
ِ
فرانکفورت ،حوزۀ عمومی هابرماس و نظریۀ شذبکۀ گر ِ
ِ
جایگاه سواد رسانهای در بین معلمان شهر بوکان بفردازد .این موضوع تبیذین شذده اسذت کذه بذا
ّ
گیری انواع متعد ِد شبکههذای اجتمذاعی مجذازی،
فضای
همهگیر شدن
عمومی مجازی و شکل ِ
ِ
ِ
جایگاه سواد رسانهای مفهومی بذه نذام شذهروند-کذاربر در جامعذه ،چگونذه بذوده؟ همچنذین
وضعیت نهاد خانواده ،در حوزۀ عمومی مجازی چگونه است؟
روش 

روششناسی پذروهش حاضذر ،روششناسذی کیفذی اسذت و از روش قذومنگذاری واقعذی و
قومنگاری مجازی برای انجام عملیذات تحقیذق اسذتفاده شذده اسذت .جهذت تجزیذه و تحلیذل
اطالعات و ارائۀ نظریۀ نهایی از روش نظریۀ زمینهای استفاده شده است.
یافتهها 

یافتههای به دست آمده شامل هشت مقولۀ عمده است که عبارتند از :حذوزۀ عمذومی ،سذواد
رسانهای ،شبکههای اجتماعی ،کاهش ِّ
سن آسیبدیدگان ،مصرفگرایی ،تغییذر سذبک زنذدگی،
 .1کارشناسی ارشد جامعه شناسی  ،دانشگاه پیام نور o.khezrnezhad@gmail.com
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عمذومی
ایند اجتماعی شدن .مقولۀ هستۀ این بررسی ،حوزۀ
تضعیف نهاد خانواده ،گسست در فر ِ
ِ
مجازی است که سایر مقوالت عمده را در بر میگیرد.
نتیجهگیری 


بذازگوی
ادایمی نظریۀ زمینهای نهایی و رویکردهذای تفسذیری ،نتذایج پذروهش
ِ
ِ
طبق مدل پار ِ
عنذوان
تحذت
بوکذانی،
شذهروندان
و
جامعذه
بذر
مجذازی
اجتماعی
های
شبکه
و
ها
رسانه
سلطۀ
ِ
ِ
بذازگوی آن بذودهانذد کذه ایذن رسذانههذا هرچنذد در
«صنعت فرهنگ» میباشد .همچنین نتایج
ِ
بسیاری موارد رهایی بخشند و آثار مثبت زیذادی بذرای جامعذه و خذانوادههذا داشذته اسذت ،امذا
وسوسه انگیزی و فریبندگیهای تازهای نیز به همراه داشتهاند ،کذه همگذی یذک پیذام دارنذد و آن
اینکه جامعه فاقد سواد رسانهای بوده است و همذۀ ایذن مذوارد در درون خذانواده و پذا از آن در
جامعه شکل گرفتهاند.
کلید واژگان :اینترنت ،حوزۀ عمذومی مجذازی ،سذواد رسذانهای ،شذبکۀ اجتمذاعی ،صذنعت
فرهنگ.

نقدرویکردخیریهایبهفقر 

روحاللهرشیدکرشان،7داودابراهیمپور 2


مقدمه 

در فهرست بلندباالی مسائل اجتماعی ،شاید هیچکدام بهاندازۀ «فقر» مهم و اساسی نباشد.
در میان نظریههای جامعهشناختی ،سه رویکرد ،بیش از سایر رویکردها به مسذئلۀ فقذر پرداختذه
است .1 :رویکرد کارکردگرا ،که فقر و نابرابری را اجتنابناپییر و حتی دارای کارکردهذای مثبذت
میداند .2 .رویکرد تضادگرا ،که تأکید میکند فقر و محرومیت نذهتنها محصذول اراده و اختیذار
افراد نیست ،بلکه از سوی ساختارها و رواب بر آنها تحمیل میشود .3 .مکتذب کذنش متقابذل
نمادین ،که تالش دارد افراد را مبنای تحلیل جامعه قرار دهد و برخالف دو رویکرد قبلذی کذه در
ُ
سطح کالن به تحلیل فقر میپرداختند ،سطح تحلیل خرد را مدنظر قرار داده است.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز (نویسنده مسئول)rashidi58@hotmail.com ،
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
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درمجموع ،آنچه میتوان از جمعبندی نظریهای جامعهشناختی به دست آورد ،این است کذه
دو رو یکرد عمده درزمینۀ مواجهه با فقر وجود دارد .1 :رویکرد مبتنی بذر زمینذههای فذردی ،کذه
علت فقر را در فرد ،ویرگیهای افراد و ناتوانیهای آنها میداند و  .2رویکرد مبتنی بر زمینههای
ساختاری ،که علت فقر را نه در عوامل فردی ،که در سذطوح کذالن ،نهذادی ،سیاسذتگیاری و
تصمیمگیری جستجو میکند.
درزمینۀ مقابله با فقر ،در کنار برنامهریزیها و تحرکات ملی و بینالمللی در قالب سازمانها
و نهادهای رسمی ،شاهد افزایش تعداد خیریههایی هستیم که با هذدف کمذک بذه فقذرا تأسذیا
شدهاند .این موضوع هم در ایران و هم در سایر کشورها مشهود است .اگرچه چنین سذازوکاری،
ً
از قبل از انقالب اسالمی نیز در ایران وجود داشته ،ولی مشخصا از دهۀ هفتاد به اینسذو ،رشذد
شتابان فعالیت خیریهها را در کشور شاهد بودهایم .خیریذهها ،امذروزه بذهعنوان یکذی از مراکذز و
امکانهای اصلی مواجهه با فقر در جهان و ایران محسوب میشذود آنچنانکذه نمیتذوان نقذش
آنها را در مبارزه با فقر و آثار ناشی از آن نادیده گرفت .مشهورترین چهرههای هنذری و سیاسذی،
در پوشش خیریهها ،اقدام به سفر به اقصی نقاط جهان میکنند و بذه دسذتگیری از قربانیذان فقذر
میپردازند .حاال دیگر میتوان از رویکردی به نام «رویکرد خیریهای به فقر» نیز نام برد .با توجذه
به گسترش روزافزون رویکرد خیریهای به فقر از سویی و عدم توفیق کشذورها در ریشذهکنی و یذا
حتی حداقل کاهش میزان فقر و اثرات مترتب بر آن ،پرسش اصلی پروهش حاضر این است کذه
ویرگیهای رویکرد خیریهای به فقذر کذدام اسذت؟ جایگذاه خیریذهها در فراینذد مبذارزه بذا فقذر
کجاست؟ نحوۀ مواجهۀ خیریهها با فقر چگونه است؟ حاصل ایذن مواجهذه چذه بذوده اسذت؟
ویرگیهای کارآمد و ناکارآمد مواجهۀ خیریهها با فقر در مقایسه با مواجهۀ ساختاری و نهادی بذا
فقر چیست؟
روش 

روش تحقیق در این پروهش ،اسنادی است.

یافتهها 


رویکردهای مواجهه با فقر ،بسته به این است که چه عذاملی موجذب فقذر دانسذته میشذود.
رویکردی که عامل فقر را در فرد (فرهنگ فقر) جستجو میکند ،تمام اهتمام خود را معطوف بذه
سذمت
فقرا میکند و رویکردی که عامل فقر را در ساختار و نهاد میداند ،جهت مبارزهاش را بذه
ِ
ساختارها و مناسبات بنیادین تنظیم میکند.
با توجه به ماهیت دو رویکرد عمدۀ ذکرشده ،میتوان خیریهها را در دستۀ نخست جذای داد.
ازاینروست که اعمال خیریه ،بیشتر معطوف به خود فقرا است .پا رویکرد خیریذهای بذه فقذر،
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همان رویکرد فردی و غیرساختاری است .با این وصف ،خیریهها کاری بذا زمینذههای اصذلی و
بنیادین ایجاد فقر ندارند و راهحلی موقتی برای رفع فقر محسوب میشوند.
ِ
نتیجهگیری 


با رونق خیریهها ،نقش و سهم دولتها هم در تولید فقر و هذم در ریشذهکنی آن بذه حاشذیه
میرود .دولتها ،به توسعۀ خیریهها روی خوش نشان میدهند؛ چراکه خیریهها عطف توجذه را
سمت خود فقرا برمیگردانند .این روند ،وجذود دائمذی فقذر را اجتنابناپذییر
سمت دولت به ِ
از ِ
مشهود تولید فقر غفلت میآفریند .به این ترتیب نهتنها فقذر ریشذهکن
کرده و نسبت به ریشههای
ِ
نمیشود بلکه تثبیت و نهادینه میشود.
کلید واژگان :فقر ،خیریه ،رویکرد خیریهای ،رویکرد ساختاری ،رویکرد فردگرایانه

تحلیلآسیبشناختی محتوا و عملکرد برنامه چهارم توسعه بعد از انقالب 

با رویکرد مددکاری اجتماعی 
محمد زاهدی اصل 7بهزاد خدری

2

مقدمه 

از دیدگاه اجتماعی ،توسعه عبارتست از ،رشدی هماهنگ ،همبسته و موزون در همذه ابعذاد
مادی ،روانی و معنذوی کذه نیازمنذد امذر برنامذهریزی اسذت .برنامذه چهذارم توسذعه را دولذت
اصالحات نوشت ،برنامهای که سال  1313توس مجلا شورای اسالمی ،برای سال های 15
تا  13تصویب شد .در پروهش حاضر ما برآنیم ،که بررسی کارشناسانه و تخصصی از محتوا و
عملکرد برنامه چهارم توسعه بعد از انقالب را ،از زاویه آسیبشناسی و با نگذاهی اجتمذاعی از
دیدگاه مددکاری اجتماعی و با تاکید بر مولفههای رفاه اجتمذاعی انجذام دهذیم .از آنجذا کذه بذه
لحاظ شکلی و محتوایی برنامه چهارم ،نسبت به سایر برنامهها ،یکی از جامعترین برنامهها بذود
و از این جهت که در زمان دولت نهم کال به فراموشی سفرده شد و رئیا وقت دولذت ،صذراحتا
 .1دکتر مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطباییBehzad.khedri@gmail.com
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در صحن مجلا عدم موافقت و همراهی خود را با برنامه اعالم نمود ،ضرورت آسیبشذناختی
و نقد عملکردی آن بیش از پیش آشکار میشود.
روش 

این تحقیق که با هذدف شناسذایی عناصذر مفقذوده در محتذوا و عملکذرد برنامذهریزیهای
توسعه )برنامه چهارم بعد از انقالب( در ایران صورت گرفتذه ،در قالذب رویکذرد « توصذیفی ذذ
تبیینی » و با مطالعه اسنادی و کتابخانهای انجام گرفته است.
یافتهها 


نتایج پروهش حاضر نشان میدهد ،کشذور در پذنج سذال اجذرای ایذن برنامذه در اکثریذت
شاخ های مهم اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی ،روند "عقبگرد" داشته ،و بسیاری از اهدافی کذه
در دولت نهم باید عملیاتی میشد ،اجرایی نشده اسذت .نادیذده گذرفتن تقویذت نقذش زنذان در
جامعه ،توسعه فرصتها ،گسترش سطح مشارکت ،رفع تبعیه ،حمایت اجتماعی ،و همچنین
افزایش نرخ تورم و بیکاری و کذاهش نقذدینگی از مهمتذرین نقذدهای آسیبشذناختی در زمذان
اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه بوده است .همچنین به لحاظ محتوایی بندها و موارد بسذیاری
در برنامه وجذود دارد ،کذه تقلیذدی هسذتند و بذا فرهنذگ ملذی ،مذیهبی ،و ارزشذی همخذوانی
ندارد.
نتیجهگیری 


با توجه به نتایج پروهش میتذوان گفذت کذه ،مهذمتذرین عامذل و موتذور محرکذهای کذه در
برنامههای توسعه باید مد نظر قرار گیرد عامل انسذانی اسذت ،یعنذی انسذان ،محذور برنامذههای
توسعه کشور قرار گرفته و بهرمند)ذینفع ( نیز باشد .عالوه بر آن ،در شرای فعلي کشور ما ،توجه
به عوامل اقتصادی -اجتماعی ،در طراحی برنامههای توسعه مؤثرترین عامل براي گام نهذادن در
مسیر توسعة پایدار است و در نهایت باید ،به سایر توانمندیهای کشور و منابع دیگر توجذه کذافی
مبیول شود و نفت از کانون استراتریک برنامهریزی کشور حیف گردد.
کلیدواژگان :برنامه چهارم توسعه ،رفاه اجتماعی ،شاخ های اجتماعی و اقتصادی
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راهکارهایارتقایسطحامید،مشارکتونشاطاجتماعیباتمرکزبرجامعه
نخبگانکشور 
علیمحمدی

1

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
همچنین سالمت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کذرده و طبیعذی اسذت کذه بذه مذوازات آن
آسیبهای اجتماعی و مهاجرت نیز کاهش مییابد و انگیزه برای کار و تالش در جامعه افذزایش
مییابد .در نتیجه چنین جامعهای ،مسیر پیشرفت و ترقی را طذی خواهذد کذرد .چذرا کذه انسذان
موجودی هدفمند و جویای شادکامی و سعادت است و نشاط به عنوان یکی از نیازهای روانی او
به دلیل تأثیرات عمده ای که بذر شذکل گیذری شخصذیت و مجمذوع زنذدگی اش دارد ،همذواره
اهمیت داشته است .نشاط و امید هر جامعه ای موتور محرکه آن اسذت؛ بذه طذوری کذه توسذعه
یافتگی و توسعه نیافتگی هر جامعه با میزان نشاط و امید اجتمذاعی آن انذدازه گیذری مذی شذود.
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 

ایذذن پذذروهش بذذا روش توصذذیفی –تحلیلذذی و از نذذوع مذذروری -کتابخانذذه ای انجذذام شذذده
است.
یافتهها 


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
محلهای) بر ارتقاء آنها مرور شده ،آنگاه بذر اسذاس مباحذث نظذری مربذوط بذه موضذوع ،مذدل
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.
 .1کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز mohammadi9631@gmail.com
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جهگیری 
نتی 

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
کلید واژگان :امید اجتماعی ،نشاط اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،جامعه نخبگان ،آسیبهذای
اجتماعی

آموزشونابرابری 
بهزادخدری 7

مقدمه

امروزه اهمیت آموزش و پرورش و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست .افذراد جامعذه توجذه
ویرهای به آموزش و پرورش ،مدارس و دانشگاهها دارنذد ،زیذرا آینذده جامعذه و فرزندانشذان بذه
آموزش و پرورش بستگی دارد .به همین دلیل ،همهی کشذورها ایجذاد فرصذتهای برابذر بذرای
همگان به منظور دسترسی یکسان به آموزش را در سذرلوحه سیاسذتهای خذود قذرار میدهنذد.
نابرابری آموزشی ،عدم برخورداري برابر و نداشتن شانا مساوي ،کلیه افراد براي ورود بذه نظذام
آموزشي و برخورداري از کالس و برنامه هاي آموزشي مطلوب ،معلمان و اسذتادان متخصذ ،
امکانات و تجهیزات آموزشي و نیز فضاي مناسب آموزشي ميباشد .تحقیذق حاضذر بذا هذدف
شناخت نظریات و زمینههای نابرابری آموزشی و در نهایت بیان راهکارهذا و پیشذنهادهایی بذرای
بهبود وضیعت آموزش صورت گرفته است.
روش 

این تحقیق که با هدف شناسایي عناصر مفقوده درنذابرابری آموزشذی صذورت گرفتذه ،و در
قالب رویکرد «توصیفی ذ تبیینی» و با مطالعه اسنادي و کتابخانهاي انجام گرفتذه اسذت .بذدین
ترتیب با مطالعه و تحلیل متون علمي منتشر شده در گزارشها ،مقالهها و کتابها به بررسي و نقد
مسئلهی حاضر خواهیم پرداخت.
 .1دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطباییbehzad.khedri@gmail.com،
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یافتهها 


برای آموزش صحیح و کارآمد ،دو سذنجه اصذلی در نتذایج ایذن پذروهش مطذرح میشذود:
کیفیت و برابری در آموزش .آموزش کیفی رفع کمبودهاست و برابری از میذان بذردن تبعیههذا.
یافتههای حاصله نشان داد که در کشور ما ،مدارس غیذر اسذتاندارد ،کیفیذت پذایین آموزگذاران و
اساتید ،شهریههای میلیونی و سرسامآور ،آزمونهای ورودی ،تبیعیههذای قذومیتی و جنسذیتی،
کمکاری مدرسان و بی مسئولیتی و پایین بودن وجذدان کذاری ،فقذدان دسترسذی بذه مجذالت و
ژورنالهای علمی ،نامناسب بودن امکانات آموزشذی ،توزیذع نامناسذب جغرافیذایی امکانذات از
مهمترین موارد نابرابری در آموزش و فرصتهای آموزشی میباشد.
نتیجهگیری 


نمیتوان از سیاستهای آموزشی انتظار داشت که به تنهایی عدالت را حکمفرمذا کنذد ،امذا
میتوان گفت که برابری فرصتها در آموزش به برابری فرصتها در زندگی کمذک میکنذد .بذه
عبارت دیگر ،بسته به دقت و سنجیدگی سیاستهای اصالحی ،نظام آموزشی میتوانذد افزاینذده
یا کاهنده نابرابریهای اجتماعی باشد .میتوان گفت که سیاستها و اقداماتی میتواند دسذتیابی
به آموزش عالی را نزد گروههای پایین جامعه افزایش دهد و منجر به کذاهش نذابرابری در توزیذع
فرصتهای آموزش همگانی و عالی شود که از مهمترین آنها میتوان به گسترش آموزش عذالی،
سهمیه برای اقشار کمدرآمد ،افزایش توانایی علمی ،بورس تحصیلی اشاره نمود.
کلید واژگان :نابرابری ،آموزش ،امکانات آموزشی ،برابری فرصت

مدلهاوراهکارهایپیشگیریازآسیبهایاجتماعی
علیمحمدی

مقدمه 

7

آسیب های اجتماعی به هر عمل فردی یا جمعی اطالق میشود کذه در چذارچوب اصذول
اخالقی و قواعد جامعه قرار نمیگیرد .در پروهش حاضر ضمن تبیین مفهوم آسذیب اجتمذاعی و
 .1کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز mohammadi9631@gmail.com
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انواع آسیب های اجتماعی رایج و نوپدید ،به بررسی تفصیلی مدل های مختلفی از آسیب هذای
اجتماعی از جمله مدل ویلسون ،کاساردا و کلیفورد شاو پرداخته است.
روش 

این پروهش با روش توصیفی –تحلیلی و از نوع مروری -کتابخانه ای انجام شده است.

یافتهها 


مدل ویلسون دور بودن از امکانات شهری ،اشتغال های با مهارت پایین و مهاجرت های پشت سر
هم طبقه متوس را عامل موثر در نابسامانی اجتماعی می داند .براساس مدل کاساردا ،عمذومی تذرین
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
ارتباط دارد؛ یعنی درست مانند خصوصیات نابسامانی اجتماعی که توس ویلسون در نظر گرفته شذده
بود .و مدل کلیفورد شاو که جرائم شهری را تحت تأثیر فضای مناطق خاص شهری می داند.
نتیجهگیری 


درنهایت براساس مرور مذدل هذای نظذری ،در مطالعذه حاضذر پیشذنهاداتی تحذت عنذوان،
روشهای پیشگیری از وقوع آسذیب هذای اجتمذاعی بیذان شذده اسذت کذه بذه نقذش خذانواده،
سازمانهای مردمی و همچنین سازمان های آموزشی اشاره دارد و تدوین امذوری کذه مذیتوانذد
نقش موثری در این موضوع داشته باشد.
کلید واژگان  :آسیب های اجتماعی ،جرم ،مدل های پیشگیری ،مشارکت مردمی ،همکاری بین بخشی

واکاویبحرانآبدرمیانجامعهکشاورزان 
(مطالعهنمونهای:استاناصفهان)


عظیمهالساداتعبداللهی،7صادقصالحی،2محمدجوادزاهدی،9محمدسعیدذکایی


مقدمه 

4

گسترش بحران آب ،بخش کشاورزی را با چالش بسیار جدی مواجه سذاخته اسذت و دیگذر
سذذاختارهای اجتمذذاعی و غیراجتمذذاعی را تحذذت تذذأثیر قذذرار داده اسذذت .کشذذاورزان بذذه عنذذوان
 . 1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور a_abdelahi@pnu.ac.ir
 . 2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه مازندران
 . 3دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور
 . 4دکتر جامعه شناس ،دانشگاه عالمه طباطبایی
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آسیبپییرترین گروه از این بحران به عنوان یکی از مهمترین کنشگرانی هستند که می تواننذد بذر
آن تاثیر گیار باشند .این پروهش بحران آب را از دریچه چشم آنها می بیند و به دنبال ایذن اسذت
شذناخت کشذاورزان از ایذن
که تحلیلی جامعهشناختی از پدیدهی خشکسالی بذر مبنذای درک و
ِ
پدیده ارائه دهد.
روش 

روش پروهش ترکیبی است .نوع طرح ،اکتشافي متذوالي بذا رویکذرد مذدل تذدویني توسذعه
طبقهبندي که شامل دو روش کیفذی -کمذی اسذت .در روش کیفذی بذه منظذور تذدوین الگذوي
پارادایمي مرتب با مقوالت ساخته شده حذول پدیذده خشکسذالی از اسذتراتري نظریذه زمینذهاي
استفاده شد .در این مرحله گرد آوری داده ها از طریق انجام مصاحبه هذای عمیذق و بذر اسذاس
نمونهگیری هدفمند و نظری بود .بخش کمي نیز با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری خوشه
ای دو مرحله ای بود .هدف اصلی در بخش کمی سنجش اجزاء مدل حاصذل از بخذش کیفذی
پروهش در یک نمونه آماری معرف بود که بتوان یافته ها را با اطمینان بذه جامعذه آمذاری تعمذیم
داد.
یافتهها 


از میان عوامل مطرح شده توس کشذاورزان ،حکمرانذی ناکارآمذد آب و بخذش کشذاورزی
مهمترین عامل در بروز بحران آب است.
نتیجهگیری 


بحران آب همه گیر و چنذد جانبذه ای کذه ایذران را درنوردیذده اسذت ،عذالوه بذر پیامذدهای
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
نسل هذای آتذی را بذه مخذاطره انداختذه اسذت و راه گذیر از آن پایذان دادن بذه مصذرف و تولیذد
بلندپروازانه و تالش برای مصرف و تولید سازمان یافته است.
کلید واژگان :تغییرات جهانی اقلیمی ،خشکسالی ،جامعذه کشذاورزان ،اسذتان اصذفهان ،روش
تحقیق ترکیبی.
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یکرامتانسانیدرمواجههیخاستگاه

رویکردعدالتمحوربرپایه
آسیبهایاجتماعی»ازنظرگاهروایاتمعصومین(ع) 

«
مهدیهبرزگری،7حمیدهرحیمیبیده 2

شناخت خاستگاه و ریشهیابی علل پیذدایش «آسذیبهای اجتمذاعی» بذه طذور خذاص ،نقذش
ً
بسزایی در کاهش رشد و پیشرفت این پدیده شوم اجتماعی و بعضا ریشهکنی برخی از مصذادیق
و موارد آسذیبهای اجتمذاعی در سذطح جامعذه دارد .بذین پیذدایش آسذیبهای اجتمذاعی و
سذرکوب«کرامذت انسذانی» افذراد و
بیعدالتی رابطهی متقابلی وجذود دارد و ایذن بیعذدالتی از
ِ
حقوق مسلم آنان ناشی می شذود  .بذا مراجعذه و تفحذ در احادیذث و روایذات گهربذار ائمذه
ِ
معصومین (ع) ،این درک و راهبذرد بذه دسذت مذیآیذد کذه بذرای کذاهش و ریشذهکنذی معضذل
آسذیبهای اجتمذاعی ،برخذورد و مبذذارزه بذا انذواع و اقسذذام بیعذدالتی در نهادهذای فرهنگذذی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در اجتماع اولین گذام و اساسذی تذرین راهکذار اسذت .از نظرگذاه
روایات وارده در این مسئله ،بیعدالتی و عدم رعایت حقوق انسانها و نادیده انگاشذتن کرامذت
انسانی افراد در سذطح اجتمذاع و نهادهذای گسذتردهی اجتمذاعی و در برخذی مذوارد در سذطح
نهادهای کوچکتر مثل خانواده ،ستمدیدگان را به سمت و سوی انحراف و شکسذتن هنجارهذا و
به تبع آن ،ایجاد آسیبهای اجتماعی سوق میدهد .این مقاله بر آن است ،ضمن طذرح و تبیذین
رابطه تعاملی میان فقدان عدالت و ایجاد و گسترش آسذیبهای اجتمذاعی ،بذه ذکذر احادیذث و
روایاتی از ائمه هدی (ع) بفردازد که راهکار کاهش این معضل بزرگ اجتماعی را ارائه داده اند و
به روشنگری در این باره پرداختهاند .گرچه در باب علل آسیبهای اجتماعی و شیوه برخذورد بذا
آن مقاالتی نگاشته شده است ،اما موضوع این مقاله ،شیوهای بنیادین و راهبذردی در مواجهذه بذا
این پدیدههای شوم جامعه ،فذراروی فعذاالن اجتمذاعی و جامعهشناسذان علذوم اجتمذاعی قذرار
میدهد .نگارش این مقاله به سبک کتابخانهای و به روش فیشبرداری و تذدوین مطالذب انجذام
گرفته است.
کلیدواژگان :عدالت ،آسیبهای اجتماعی ،ائمه معصذومین (ع) ،حقذوق شذهروندی ،کرامذت
انسان

 .1کارشناسی ارشد فقه و حقوق ،دانشگاه آیت الله حائری میبد،
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور واحد مشهدRahimi@haeri.ac.ir
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بررسیتأثیر«عدمتخصصوناکارآمدینهادهایمسئولاجتماعی»در
ایجادوگسترش«آسیبهایاجتماعی» 
(بامطالعهآوردهایدینیوجامعهشناسی) 
2

مهدیهبرزگری،7حمیدهرحیمیبیده

گسذترش «آسذیبهذا و انحرافذات
آشفتگی اجتماعی ،مسذئله رشذد و
در جوامع کنونی ،عمده
ِ
ِ ً
شذناخت علذل و عوامذل
اجتماعی» است .برای کاهش و بعضا ریشهکنی ایذن معضذل بذزرگ،
ِ
پدیداری آن الزم و ضروری است .از بررسیهای سطحی و جانبدارانهای که در سذببشناسذی و
علل بروز آسیبهای اجتماعی از سوی برخی جامعهشناسان و روانشناسان اجتمذاعی صذورت
ً
گرفته است ،اینگونه برداشت می شود که صرفا افر ِاد هنجارشذکن و انحذرافیافتذه از پیونذدها و
هنجارهای اجتماعی ،مسئول آسیبها و انحرافات اجتماعی هستند و در نهایت ،جامعذه آنذان را
عملکذرد
سهم
ِ
به تغییر نگرش و سازگاری با وضعیت موجود دعوت میکند .در این میان ،تأثیر و ِ
اجتماعی مسئول در قبذال آسذیبهذای اجتمذاعی ،نادیذده
نابخردانه و غیرمتخصصانه نهادهای
ِ
انگاشته میشود .اما با بررسی دقیقتر و با تفح های دینذی و جامعذهشناسذانه ،حلقذه کلیذدی
مفقودهی معضالت اجتماعی ،به «ناکارآمدی و عذدم تخصذ نهادهذای اجتمذاعی» وابسذته
است که البته به شیوههای غوغاساالرانه و پوپولیستی ،ناکارآمدی و ضعف مذدیریتی خذویش را
گسترش معضالت و آسیبهای اجتماعی بذه
مخفی ساختهاند .در واقع امر ،ریشه اصلی بروز و
ِ
ِ
عملکرد غیرمتخصصانه نهادهای مسئول اجتماعی (اقتصادی ،سیاسذی ،فرهنگذی،
بیتدبیری و
ِ
انتظامی) برمیگردد و متأسفانه در جامعه ایران ،تخص و کارآمدی نهادهای اجتماعی مذرتب
با انحرافات اجتماعی ،آنگونه که باید ،مورد توجه نیست .در این مقاله سعی بر آن است با تکیذه
بر مضامین دینی (منابع روایی و حدیثی) و نظرات جامعهشناسانه مرتب  ،مسئله عذدم تخصذ
گسترش آسیبهای اجتماعی و پیامدهای آن مورد بررسی
اجتماعی مسئول در ایجاد و
نهادهای
ِ
ِ
قرار گیرد .نگارش این مقاله به سبک کتابخانهای و به روش فیشبرداری و تدوین مطالب انجذام
گرفته است.
کلیدواژگان :آسیبهای اجتماعی ،عدم تخص  ،ناکارآمدی ،نهادهای اجتمذاعی ،روایذات
معصومین ،نظریات جامعهشناسی
 .1کارشناسی ارشد فقه و حقوق ،دانشگاه آیت الله حائری میبد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور واحد مشهدRahimibide@yahoo.com
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بررسیتغییراتترکیبجمعیتیمبتالیاناچآیوی/ایدزدرایران 
علیاحمدرفیعیراد،7مرضیهمحمدی

2

مقدمه 

در سالیان اخیر آمارها بیانگر افزایش نگران کننده تعداد مبتالیان اچآیوی/ایدز در ایران بذوده
است .در این میان بررسی ترکیب مبتالیان میتواند روند تحذوالت را نشذان داده و ابذزار مناسذبی
برای سیاستگزاری مرتب باشد .مقاله حاضر با هدف بررسی مهمترین تغییرات ترکیب جمعیتذی
مبتالیان اچآیوی/ایدز در ایران نوشته شده است.
روش 

روش مورد استفاده به صورت تحلیل ثانوی و بررسی اسناد و مدارک بذوده اسذت .مبتنذی بذر
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
دادهها استفاده از آمار توصیفی( جداول ،نمودارها ،شاخ های گرایش مرکذزی و پراکنذدگی) و
روشهای جنبی تحلیل اطالعات(مقایسه الگوها ،دورههای زمانی) بوده است.
یافتهها 

بر اساس یافتههای به دست آمده مهمترین تغییرات ترکیب جمعیتی مبتالیذان اچآیوی/ایذدز
در ایران بیانگر حرکت در مسیرهای جوانانه شدن ،جنسذی شذدن و زنانذه شذدن اسذت .در ایذن
ارتباط باید گفت بیش از 13درصد مبتالیان در سنین 11تا31سالگی قذرار دارنذد .ضذمن اینکذه
سهم مبتالیان از راه آمیزش جنسی در سالهای اخیر دچار تغییر اساسذی شذده و از 11/3درصذد
به 41درصد در سال  1316رسیده است .زنان نیز تا کنون 16درصد مبتالیان را تشذکیل دادهانذد
ولی سهم آنها در میان مبتالیان سال اخیر 30درصد بوده است.
نتیجهگیری 


از آنجایی که هر کدام از مسیرهای سهگانهی جوانانه شدن ،جنسذیشذدن و زنانذه شذدن بذا
مشکالت عمیق دیگری امکان همپیوندی دارند لیا الزم اسذت آگذاهیهذای الزم بذه جامعذه و
گروههای در خطر داده شود و زمینههای بروز و تشدید وضعیت ،شناسایی و تعدیل شوند.
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه عالمه طباطبائیa.ahmad.r.rad@gmail.com

 .2دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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واژگان کلیدی :ترکیب جمعیتی ،اچآیوی/ایدز ،جوانانه شدن ،جنسیشدن  ،زنانه شدن.

چهقهرمانمیبیند،آنچهمامیبینیم:نگاهیبهمتنوتصاویرچهار

آن
کتابتصویریایرانیوخارجیدربازنماییآسیبهایاجتماعی 
عادلهخلیفی

1

مقدمه 

نظریهی استعارهی مفهومی کانون استعاره را در مفهوم و نه در کلمات میدانذد .از نگذاه ایذن
نظریه ،استعاره فرآیندی فعال در نظام شناختی انسان اسذت و مذیتوانذد نقذش بسذیار مهمذی در
شناخت و درک پدیدهها داشته باشذد و در حقیقذت مذدلی بذرای اندیشذیدن و حتذی یذک مذدل
فرهنگی در ذهن ایجاد کند که رفتارهای ما براساسش برنامهریزی شود .بذا ایذن نظریذه ،اسذتعاره
دیگر ابزاری زینتی در زبان نیست و در زندگی روزمره ما جاری است و باعذث روشذنتذر شذدن
بیشتر اندیشههای ما میشود .در کتابهای تصویری کودکان گاهی استعارهها و مجازهای متنذی
و تصویری به کار میروند .همچنین کتابهای تصویری بهخاطر کارکرد دوگانذه واژه و تصذاویر
این توانایی را دارند از زوایای متعددی به یک مسئله نگاه کنند .متن و تصویر میتوانذد کذودک را
در یک متن اجتماعی قرار دهد .مذا در ارتبذاط بذا جهذان و در تعامذل بذا دیگذران قذرار داریذم و
کتابهای تصویری راب بسیار مهمی در انتقال فرهنگ و ایدئولوژی بهشمار میروند.
روش 

این پروهش جزو پروهشهاي کیفي بهشمار ميآید .روش دادهکاوي تحلیذل محتذوا از نذوع
قیاسی با رویکرد توصیفی تفسیری است و تلفیقی از تحلیل قیاسي و استقرایی را به کذار میبذرد.
در این بررسی کل کتاب ،متن و تصویر ،تحلیل میشود .هدف این پروهش بررسی کارکردهذای
استعاره در متن و تصاویر دو کتاب تصذویری ایرانذی «دایذره» و «کذاله حصذیری» در بازنمذایی
آسیبهایی مانند آزار جسمی و جنسذی ،طذالق ،بذیتذوجهی والذدین بذه کودکذان در خذانواده،
کودکان خیابان و جنگ و پیامدهایش بر کودکان و مقایسه این بازنمذاییهذا در ایذن دو کتذاب بذا
 .1کارشناسی ارشد ادبیات کودک ،دانشگاه شیراز adeleh.khalifi@gmail.com
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کتاب تصویری خارجی «گشت و گیار لی لی» و بررسی «دیگری» در چهار خوانش در کتذاب
تصویری خارجی «حاال نه برنارد!» است.
یافتهها 

یافتههای کلی این پروهش نشان میدهد که برداشت غل از اسذتعارههذای متنذی در کتذاب
«دایره» و همانندی استعارههای تصویری با استعارههای متنی در ایذن کتذاب ،بذه کلیذت کتذاب
تصویری آسیب رسانده .در متن کتاب «دایره» صدا بذرای کذودک و زاویذه دیذد ،بذرای بزرگسذال
است .شخصیت مترسک در کتاب «کاله حصیری» نکتهی هوشمندانه و انتخاب درستی است.
آسیب وارده به مترسک ،درد و خشونت کمرنگتری دارد و مترسک میتوانذد شذاهد ماجراهذای
مزرعه باشد و پایی هم بر فرار ندارد .راویای که مخاطب کودک میتوانذد بذا آن ارتبذاط خذوبی
بگیرد و دید بزرگساالنه هم ندارد .در کتاب «گشت وگیار لیلذی» حضذور «دیگذری» همذراه بذا
قهرمان و کارکرد درست متن و تصاویر ،زاویههای دید چندگانه در کتاب تصذویری ایجذاد کذرده
است .در کتاب «حاال نه برنارد!» ،والدین اینقدر به حضور کودک خذود بیتوجهانذد کذه متوجذه
تفاوتهای او نمیشوند ،حتی اگر غولی به جای او به خانه بیاید.
نتیجهگیری 


تحلیل یافتهها نشان میدهد برداشت متن کتاب «دایره» از آسیبهای واردآمده بذر کودکذان
با بیان استعاری ،تالشی برای کمرنگ کردن دردها بوده ،اما زشتی و خشونت ایذن آسذیبهذا در
متن چندین برابر شده و انتخاب نادرست بخشی از متن برای تصذویرگری ،زشذتی را در تصذاویر
هم افزون کرده است.کتاب «کاله حصیری» با نگاهی استعاری و هوشمندانه آسیبهای جنذگ
را نشان میدهد و آن را نادیده نمیگیرد اما «امید» را در مزرعه با باقی گیاشتن نخلی که هر سال
خرما میدهد ،نگه میدارد .در کتاب «گشت و گیار لی لی» ،تجربهی کودک در سفر بذا تذرس
همراه نمیشود برعکا کتاب «دایره« .کتاب هم بذه خواننذدهی کذودک و هذم بزرگسذال نشذان
میدهد که خیابان میتواند جای ترسناکی باشد اما این ترس را قهرمان داسذتان نمذیبینذد .بذین
آنچه قهرمان میبیند و ما میبینیم تفاوت وجود دارد .در کتاب «حاال نه برنارد!» نذاامنی روانذی
دیگری» ترسناکی را درون کودک خلق میکند.
درون خانه« ،
ِ
کلید واژگان :استعاره ،دیگری ،کتاب تصویری ،کودک ،اجتماع
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ازترومایفیزیکیتاترومایفرهنگی :
بررسیابعادپنهانآسیبهای اجتماعی-فرهنگیتصادفات رانندگیدرایران 
یاسرفروغی،7سمانهفروغی 2

مقدمه 

حوادث ترافیکی در ایران از وضعیت بسیاری نگرانکنندهای برخوردار است .هرسذاله بذیش
از  16هزار کشته و ده برابر ایذن تعذداد مصذدوم و میلیاردهذا تومذان خسذارت حذوادث جذادهای
نشانگر وسعت هزینهها و تلفات فیزیکیای است که بر جامعهی ایران تحمیذل مذیشذود .اکثذر
تحقیقات این حوادث را از منظر علل و با نگاهی عینیتگرایانه و آماری دنبال میکنند .امذا آنچذه
در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته ،جنبههای اجتماعی و فرهنگذیایسذت کذه گریبذان گیذر
حادثهدیدگان میشود .شعاع این پیامدها و آسیبها تا جایی است که بسیاری از افذراد قربذانی را
تا حد قشر آسیبپییر و ناتوان فرو میکاهد.
روش 

هدف این مقاله بررسی پیامدهایی اجتماعی و فرهنگذیای اسذت کذه مصذدومین حذوادث
ترافیکی دچار آن میشوند و با روشی «کیفی» و «مصاحبه» با مصدومان ناشی از این حذوادث،
تالش دارد ابعاد پنهان این آسیبها را روشن سازد.
ونتیجهگیری 

یافتهها


نتایج حاصل نمایانگر طیف وسیعی از آسیبهاست که از سطح خرد تا کذالن جامعذه را در
برمیگیرد .در سطح خرد یا «فرد» که همان قربانیان و مصدومین حوادث هستند مهمتذرین ایذن
زندگی اجباری ،افزایش احسذاس آنذومی ،افذزایش فشذار و اسذترسهذای
پیامدها شامل :سبک
ِ
روانی ،تضییع حقوق فردی ،تزلزل موقعیت شغلی و تحصیلی ،زیانهای مالی و هویتی ،کاهش
سرمایه اجتماعی و نظایر آن میشود .در سطح میانی یا «خانواده» این پیامدها شامل :فشذارهای
چندجانبه ِی اقتصادی ،جانی و روانی به اعضای خذانواده ،بحذران سرپرسذتی ،تزلذزل سذاختار،
ناامنی روانی و اقتصادی ،تنزل پایگاه اجتمذاعی -اقتصذادی خذانواده و نظذایر آن مذیشذود و در
سطح کالن یا «ساختار اجتماعی» پیامدهایی چون خسارات سنگین اقتصادی به دولت ،تشدید
قانونشکنی و قانونگریزی اجتماعی ،کاهش متوس سن امید به زندگی ،هدر رفتن مهارتهذا و
تخص ها ،افزایش هزینههای کنترل و نظارت پلیسی ،کاهش قشر مولد و افزایش قشر نذاتوان را
 .1دانشجوی دکتری سیاستگیاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران yaser.foroughi@gmail.com
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان
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در برمیگیرد .باوجوداین طیف گسذترده از آسذیبهذای فیزیکذی ،اجتمذاعی و فرهنگذی دالیذل
مختلفی وجود دارد که مانع از شکلگیری یک روایت فرهنگی یا به تعبیر جفری الکسذاندر یذک
«ترومای فرهنگی» دربارۀ این آسیبها میشود« .ترومذای فرهنگذی» زمذانی رخ مذیدهذد کذه
اعضاء جامعه دارای نوعی حا (ضایعۀ) جمعیانذد ،بذه دلیذل اینکذه آنهذا مذدتی در معذرض
رویداد مهیبی بودهاند که نشانههای محو ناپییری بر روی آگاهی گروهی آنذان گذیارده و هویذت
آینده آنان را بهصورت مسلم و قطعی تغییر داده است ».پراکندگی وقوع تصادفات و عذدم تمرکذز
در یک نقطه و مکان ،از اصلیترین موانع شکلگیری معنای احساس آسیب جمعی یذا ترومذای
فرهنگی در جامعه است و کماکان حوادث جادهای در سکوت قربذانی مذیگیذرد بیآنکذه عمذق
آسیب آنها درک و یا داستان دردناکی برای آنها روایت شود.
کلیددد واژگددان :آسذذیبهذذای اجتمذذاعی ،تصذذادفات راننذذدگی ،مصذذدومین حذذوادث ترافیکذذی،
قشرآسیبپییر ،ترومای فرهنگی

حمایتکیفریازحقبرسالمتداروییدرقوانینجزاییایران؛مطالعه
موردیقانونتعزیراتحکومتیدراموربهداشتیودرمانی 1910
ریحانهاشرف 7

آسیبهاي اجتماعي پدیده هذایي واقعذي ،متغیذر ،قانونمنذد و قابذل کنتذرل و پذیشگیذريانذد.
کنترلپییري آسیبهاي اجتمذاعي شذناخت علمذي آنهذا را در هذر جامعذه اي بذراي پاسذخ بذه
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
و پیدایش آنها را ضروري و پر اهمیت مي سازد .سیاست های اجتماعی هر جامعهای روشهای
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.
 .1کارشناس ارشد حقوق خانواده ،دانشکده رفاه drhghazizadeh@yahoo.com
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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
تاثیرگیاري در تحقق حقوق بشر مورد شناسایي قذرار گرفتذه انذد .حذق برخذورداري از بذاالترین
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
هاي کرامت هر انساني محسوب مي شود .از این روي حق بر سالمتي به عنوان یکذي از حقذوق
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
بر حق سالمت دارد،امور دارویی است که درمان انسانها با ان گذره خذورده اسذت و قانونگذیار
ایرانی سعی کرده است به وسیله مهمترین ضمانت اجرای خود ذ حمایذت کیفذری ذ بتوانذد ایذن
حق را تضمین نماید.این مقاله در جستجوی ان است که این حمایت کیفذری و ابعذاد و چذالش
های ان در قانون تعزیرات حکومتی سال  1361را مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیذق اسذتفاده
شده در این تحقیق از نوع توصیفي ذ تحلیلي است و ابزار گردآوري داده ها و اطالعات مبتني بذر
روش کتابخانه اي مي باشد.
کلید واژگان :حق بر سالمت-قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و دارویی-حمایت کیفری

پیشبینیتعهدسازمانیبراساسهوشمعنویوکمالگراییدرسربازان
مرکزتکاورنزاجا 
صابربختیاری،7دکترهائیدهصابری

2

مقدمه 

هدف از پروهش حاضر ،پیش بینی تعهد سازمانی براساس هذوش معنذوی و کمذال گرایذی
در سربازان مرکز تکاور نزاجا است.
 .1کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه ازاد اسالمی ،رودهن .ایران.
 .2دکتر روانشناس،دانشگاه ازاد اسالمی ،رودهن .ایران.
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روش 

جامعه آماری شامل کلیذه سذربازان مرکذز تکذاور نزاجذا در سذال  1336مشذغول بذه خذدمت
میباشند ،را تشکیل می دهد .روش نمونه گیری در این پروهش به صورت داوطلبانه و در دسذترس
می باشد که تعداد آنها  157نفر انتخاب گردید .افراد نمونه،پرسشنامه های تعهذد سذازمانی مذایر و
آلن ،هوش معنوی کینگ ( )SISRIو پرسشنامه کمال گرایی هیل را تکمیل کردند.
یافتهها 
 

برای بررسی جامعه آماری متغیرهاي مورد مطالعذه بذا اسذتفاده از جذدول فراوانذي و نمذودار
توصیف شد ،کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار  11spss-تحذت وینذدوز ،بانذك اطالعذات
مورد نیاز تشکیل و سفا داده ها مورد پردازش قرار گرفت .از جداول توزیذع فراوانذيهذا ،رسذم
نمودارها ،در به تصویر کشیدن اطالعات از آزمون هذای آمذاری ماننذد همبسذتگی و رگرسذیون
استفاده شده استنتاج نشان داد که بین مولفه های هوش معنوی و کمال گرایی با تعهذد سذازمانی
رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری 


نتایج نشان داد متغیر پیش بین نمی توانند تعهد سازمانی سربازان مورد پروهش را پیش بینذی
کنند .تنها تالش برای عالی بودن با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معنذاداری نشذان داد .لذیا بذه
عنوان متغیر پیش بین می تواند تعهد سازمانی نمونه مورد پروهش حاضر را پیش بینی کند.
کلید واژگان :تعهد سازمانی ،هوش معنوی ،کمال گرایی.

برساختاجتماعیجرایممحیطزیستی 
زهراپازوکینژاد 7


مقدمه 

جرایم محی زیستی جرایمی هستند که ارتکاب آن توس افراد حقیقذی یذا حقذوقی موجذب
بروز آسیب و صدمت جبران ناپییر در بلند مدت نسبت به انسان ،آب وهذوا ،زیسذت گیذاهی و
جانوری می شود .این نوع جرایم نق کننده مصذالح عمذومی بذوده و امنیذت و سذالمت یذک
 .1دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه مازندران zahrapazoki1464@gmail.com
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جامعه را نیز به خطر می اندازند .علی رغم افزایش شفافیت علمی در باره میزان ،علتها و تذاثیرات
مسائل محی زیستی از جمله تغییر آب وهوا و نیز اجماع علمی آشکار در باره این موضوعات ،انکار
یا شکاکیتی است که توس گروهی از مخالفان سیاستهای مقابله بذا تغییذر آب و هذوا (حامیذان
جرایم میح زیستی) ترویج میشود که اصل تغییر آب و هوای انسان ساخت را رد میکنند یا آن را
تردید آمیز جلوه میدهند .جنبش محافظهکار سازمانیافته و به ویره اتاق فکر وابسته بذه آن در انکذار
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
رفتارهای مسئوالنۀ محی زیستی را خواهند پییرفت و بسیاري از منذافع اقتصذادي و سیاسذي آنهذا
تهدید خواهد شد و جایگاه شان را در عرصه ملي یا بین المللي از دست خواهند داد .به منظور مقابله
با این مشکل ،راهبرد کلیدی آنها شکاکیت محی زیستي است .این راهبرد شواهد علمی مشکالت
زیست محیطی را به چالش میکشد و از این رو ،ضرورت وضع مقررات و قوانین محی زیسذتی را
کاهش میدهد .مساله مهم برای آنها ،تداوم ابهام آفرینی است و همواره اصرار ميکنند کذه شذواهد
برای اقدامات نظارت جدی کافی نیست .چنین کاری در راستای سرپوش گیاشتن بر جرایمی است
که آنها در بهره برداری از منابع طبیعی مرتکب میشوند.
روش 

بر اساس رویکرد ارزیابی اجتماعی مخاطره پالمند ( )1111نقذش تولیدکننذدگان مخذاطره،
محققان مخاطره ،داوران مخذاطره و مخبذران مخذاطره را در ابهذام آفرینذی و شذکاکیت بررسذی
ميشود .پروهش حاضر نظري است و جزء مطالعات اسذنادی محسذوب میشذود .روشهذاي
اسنادي یکي از مهمترین ابزارهاي تحقیق ،به ویره تحقیق موردي محسوب ميشوند .روشهاي
اسنادي در زمره روشها یا سنجههاي غیرمزاحم و غیر واکنشذي بذه شذمار ميآیذد زیذرا مشذکل
جمعآوري اطالعات وجود ندارد و اطالعذات از قبذل موجذود هسذتند .بایذد توجذه داشذت کذه
اصالت یك تحقیق اسنادي به منابع حائز اهمیتي است که از آن استفاده ميشذود .همذانطور کذه
اصالت و درستي یك تحقیق میداني به روشهاي درست و نمونذهگیري معتبذر آن بسذتگي دارد.
بنابراین ،هر محقق براي ارتقاي سطح شناخت و اثبات یا رد فرضذیههایش ميتوانذد از اسذنادي
وسیع و گوناگون استفاده کند .محقق برای ارتقا سطح شناخت و فضایا میتواند از اسناد وسیع و
گوناگون استفاده کند .گرچه شاید بتوان گفت جمع آوری دادهها به صورت پرسشنامهای و حتذی
میدانی و موردی امکان پییر است ،اما به دلیل محدودیتهای زمانی ،گستردگی ابعاد موضذوع،
تامین منابع مالی و لزوم وجود یک تیم تحقیقاتی بین المللی پروهشی آشنا و مسل به موضذوع،
ً
تحقیق حاضر عمدتا بر جمذع آوری دادههذا بذا اسذتفاده از روش کتابخانذه ای و بهذره گیذری از
کتابها و مقاالت تایید شده اصوال خارجی اتکاء دارد.
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هاونتیجهگیری 


یافته

جرایم محی زیستی تعامل بین علم ،سیاست و رسانه ها است /این امر بر نحوه عکاالعمل
واحدهای اجتماعی نسبت به توزیع اطالعات و نیذز اقذدام تذاثیر مذی گذیارد .صذاحبان قذدرت
ميتوانند از دانش در جهت منافع خود و منحرف ساختن اذهان عمومی از جرایم محی زیستی
بهره برداري کنند .یکي از ابزارهاي تحت اختیار و دانذش محذور آنهذا ،ایجذاد شذکاکیت دربذاره
مسائل تهدیدکننده جامعه است .شکاکان میتوانند با استفاده از دانذش مذانع از ورود اطالعذات
خاص به اذهان عمومی شوند با این کار نظام معنذایی منسذجم ،وضذعیت عذاطفی و اثربخشذی
مطلوب خود را در بین مردم حفظ کنند و اذهان را از جرایم مرتکب شده منحرف کننذد .در ایذن
مقاله ،از دیدگاه جامعهشناسی و برساخت گرایی اجتماعی یک مخذاطره محذی زیسذتی یعنذی
تغییر جهانی آب و هوا در بین چهار گروه اصلی آن یعنی مرتکب شوندگان جرایم محی زیسذتی
محققان مخاطره ،داوران مخاطره و مخبران مخاطره که وابستگی نزدیکی به علم و شواهد علمذی
برای مخدوشسازی یا طرح ادعاهای علمی خود برای ترویج شذکاکیت محی زیسذتي دارنذد،
ارزیابی شد .اقدام مرتکب شوندگان جرایم محذی زیسذتی مبنذی بذر تاسذیا مراکذز تحقیقذاتی
تولیدکننده دانش متناقه اسناد معتبر وقوع پیامدهاي منفي تغییر آب و هذوا ،و نحذوه بيتفذاوت
شدن مردم نسبت به مساله مشخ شد و در پایان مقاله نحوه تدوین و طرح یک ادعاي محذی
زیستي حقیقي و افشاسازي برعلیه مرتکب شوندگان جرایم محی زیستی بیان شد.
کلیدواژگان :برساخت اجتماعی ،علم ،جرایم محی زیستی

فرسودگيشغلي،سالمتعمومیورضایتشغليمعلماندورهابتدائیو
متوسطهدورهاولشهرستاننیمروز:یکمدلپیشبین 
حسنیهشهریاری،7راحلهشهرکیکمک،2سعیدشهرکیکمک 9

مقدمه 

امروزه یکي از عمدهترین مسائل شغلي که معمذوال بذه شذکل واکذنش در برابذر فشذارهاي
شغلي و سازماني در میان کارکنان خدمات انساني دیده مي شود ،پدیده فرسودگي شغلي اسذت
 . 1دکتر روانشناس ،دانشگاه زابل
 . 2کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد زابل shahrekisaeed@gmail.com
 . 3کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد زابل
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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
متعهد براي جامعه را به دوش مي کشند ،بخش بزرگي از کارکنان دولذت را تشذکیل مذي دهنذد.
بدیهي است اجراي چنین رسالتي بدون برخورداري معلمین از رضذایت شذغلي الزم ،سذالمت
عمومي و روحیه خستگيناپییر امکانپییر نیست.
روش 

بنابراین پروهش حاضر با هدف بررسي رابطه فرسودگي شغلي و سذالمت روان بذا رضذایت
شغلي معلمان شهرستان نیمروز انجام شده است .این تحقیق از نوع توصیفي ذ همبستگي است
که داده هاي به دست آمده از سذه پرسشذنامه فرسذودگي شذغلي پیذنا و ارونسذون ،پرسشذنامه
سالمت رواني  GHQو پرسشنامه رضایت شذغلي  jdlرا بذر روي یذک نمونذه ي  157نفذري از
معلمان شهرستان نیمروز ،بذا اسذتفاده از آزمذونهذاي همبسذتگي پیرسذون ،رگرسذیون ،تحلیذل
کواریانا و آزمون  tمستقل توس نرم افزار  spss ver20تحلیل کرده است.
هاونتیجهگیری 


یافته

نتایج تحقیق نشان داد که بین فرسودگي شغلي و سالمت روان با رضذایت شذغلي معلمذان رابطذه
معناداري وجود دارد ،فرسودگي شغلي و رضایت شغلي حدود  11درصد تغییرات سالمت عمومي را
پیش بیني مي کنند ،و بین میزان فرسودگي شغلي با توجه به سابقه کار تفات معنادار درسطح  33درصد
وجود دارد .همچنین ،بین میزان فرسودگي شغلي معلمان زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد.
واژگان کلیدی :فرسودگي شغلي ،رضایت شغلي ،سالمت عمومی

نقدسازوکارهایحلمسائلاجتماعیدرجمهو ریاسالميایران 
رضامحبوبي،7فرهادرستگارنسب 2

مقدمه 

جامعه ایران در بعد از انقالب اسالمي دچار تغییرات بنیادیني از طریق مجموعهاي از وقذایع
تاریخي و جریانهاي توسعه شده است .این حجم از تغییرات شرای و ساختارهاي جامعذه ایذران
 . 1دکتري رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي _معاون آسیب هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي کشور
 .2دکتر جامعه شناس ،دانشگاه تربیت مدرس_ معاون مطالعات و پیوست اجتماعي مرکز ملي رصد اجتماعي کشور
farhadrstegar@yahoo.com
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را تا حد زیذادي تغییذر داده و وضذع جامعذه و مذردم را در سذطوح کذالن اقتصذادي ،اجتمذاعي
وفرهنگي و نیز در سذذطح فردي(انگارهها و شخصیت افراد جامعه) متحول ساخته است .پیامذد
این تحوالت ظهور و گسترش مسائل و آسیب هاي اجتماعي است .ازآنجائي که هیچ جامعهاي
فارا از مسائل اجتماعي نیست آنچه حائز اهمیت است نه بذروز مسذائل اجتمذاعي بلکذه نحذوه
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،
چگونگی درک مسأله نحوه مواجهه با آن را تغییر میدهد .اساسا چگونگی درک مسأله ،از طذرح
هر پدیده به مثابه یک مسئله اجتماعی متفذاوت اسذت و ایذن نکتذه بحذث جدیذدی را در حذوزه
مسائل اجتماعی مطرح میکند کذه از آن بذه قذدرت برسذاخت و حذل مسذأله اجتمذاعی تعبیذر
میشود.
هاونتیجهگیری 


یافته

به نظر فرایند هاي حل مسائل اجتماعي در ایران دچار تناقههاي اساسي است .اولین تنذاقه
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
مرتب با صنعت مسائل اجتماعي در ایران و نسذبت آن بذا دسذتگاههذاي سیاسذتگذیار ،مجذري و
علمي است .این مقاله تناقه هاي مورد نظر را با بهره گیري از دیذدگاه برسذاخت گرایانذه طذرح و
درصدد نشان دادن سازوکارهاي غالب (هرچند ناکارآمد) بر حل مسائل اجتماعي در ایران است.
واژگان کلیدي :سیاست اجتماعي،برساخت،آسیب هاي اجتماعي،صنعت مسائل اجتماعي

دینگریزیهیستریک،دینگزینیهیستریک 

(بررسیجامعهشناختیرشدگرایشهاوجنبشهایدینیوشبهدینیاخیر) 
عمادالدینباقی

7

این مقاله در سه فاز شناخت مسئله ،توصیف ،تعلیذل و تبیذین بذه آن مذی پذردازد .روش مطالعذه
 .1نویسنده و پروهشگر اجتماعی ebaghi@gmail.com
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میدانی و کتابخانه ای است .مقاله به توصیف و طبقهبندی گرایش هذا و نحذوه مواجهذه بذا آنهذا
میپردازد و بیان می دارد که نظام رسمی با 3گرایش عمده مواجه است:
 .1فرق اسالمی .2 ،گرایش های عرفانی و همچنین عرفان هذای نوظهذور .3مسذیحیان آزاد،
 .4وهابیذذت .5 ،بهاییذذت  .6 ،بودیسذذم .1 ،کمونیسذذم .1 ،قشذذریگری مذذیهبی یذذا اسذذالمی،
 .3سکوالریسم
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.
همچنین توضیح داده می شود اگر همه این گرایش ها در بیرون از حاکمیت قرار دارند اما گرایش
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.
موضع نویسنده در این بحث ،داوری و ارزیابی ماهوی دربذاره ادیذان و فرقذه هذا نیسذت ،و
صرفا تمرکزی بر جنبه جامعه شناختی مسئله و علل و دالیل گرایش به انواع فرقذه هذا و مذیاهب
دارد.
تئوری نویسنده «خالء هنجاری و ارزشی» است از اینرو به بیان شباهت هذا و تفذاوت هذای
نظریه آنومی دورکیم و نظریه خالء هنجاری خویش می پردازد .تئوری دوم نویسنده عبارتست از
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
برداری قرار میگیرد.
دینگریزی هیستریک ،تئوری پایه در تبیین مسئله است و پدیذده جنذبش هذا و گذرایشهذای
میهبی جدید در ایذران را ذیذل مفهذوم «دیذن گریذزی هیسذتریک» تحلیذل مذی نمایذد و نقطذه
مقابذذل دیذذنگریذذزی هیسذذتریک نیذذز مفهذذوم معتبذذر دیگذذری اسذذت تحذذت عنذذوان «دیذذنگزینذذی
هیستریک».
در پایان به پیشبینی وضعیت آینده می پردازد و جنبش های فکذری و مذیهبی پذیش گفتذه را
مهم ترین چالش های پیش روی ایران آینده میداند.
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کلید واژگان :دین گریزی هیستریک ،دینگزینی هیستریک ،جنبشهای دینی ،جنبشهذای
شبه دینی ،خالء هنجاری ،آنومی

تحلیلونقدنظامسنجشوضعیتاجتماعیدرایران 
امیرملکی

7

مطالعه و ارزیابی وضعیت اجتماعی جامعه از جمله دغدغه های اصلی سیاستگیاران اجتماعی
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
وجود «نظام سنجش شاخ های وضعیت اجتمذاعی» اغلذب ایذن گذزارش هذا بذه صذورت
بخشی ،مقطعی و غیر جامع ارائه می گردند .به عنوان اولین قدم در برسذاخت چنذین نظذامی از
شذاخ هذذا  ،تذذدوین «چذارچوب مفهذذومی» اهمیذذت اساسذی و حیذذاتی دارد .هذذدف چنذذین
چارچوبی هدایت و تصحیح فرایند انتخاب شاخ های وضعیت اجتماعی است .مرور پیشنه
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
جمعیتی ،طبقاتی اجتماعی و ساختار شذغلی و  ..در طذول زمذان رصذد مذی شذود و تفاوتهذای
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
کل جامعه در طول زمان ارزیابی می شود  .در این راستا وضعیت رفاه و مولفه های آن بر حسب
مناطق و شهر های مختلف مقایسه می گردد.
کلید واژگان :سنجش وضعیت اجتماعي ،سیاستگیاري اجتماعي،رفاه اجتماعي،کیفیت زندگي
 .1دکتر جامعه شناس ،دانشگاه پیام نور تهران
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شناساییراهبردهایموثربرایحلمعضلهدایتتحصیلی
بااستفادهازنظریهدادهبنیاد 
خدیجهعابدینی،7کاظمبرزگربفرویی،2منصوردهقانمنشادی

9

مقدمه 

پیشبینی منابع انسانی و توجه به تفاوتهای فردی و هدایت آنهذا بذه سذمت شذکوفایی در
راستای تأمین نیروی انسانی از احتیاجات هر کشوری است و نیازمند برنامذهریزی دقیذق توسذ
افراد و سازمانهای متعهد است در کشور ما اولین سازمانی که در این امر به فعالیذت میپذردازد
آموزشو پرورش است هدف پروهش حاضر ،شناسذایی راهبردهذای مذوثر بذرای حذل معضذل
هدایت تحصیلی با استفاده از روش داده بنیاد است.
روش 

شرکت کنندگان در پروهش حاضر ،صاحبنظران و متخصصان راهنمایی شغلی و تحصذیلی
بودند که تعداد  23نفر از میان آنها بهصورت نمونهگیری نظری جهذت انجذام مصذاحبه عمیذق
انتخاب شدند و مصاحبهها تا آنجا ادامه یافت که دادهها به اشباع نظری رسذیدند اعتبذار یافتذهها
در این مطالعه با روشهاي تطبیق توس اعضا و بررسی همکار بررسی شد .درتحلیذل داده هذا،
روش مرحلهای و تکنیکهای تحلیلی اشتراوس و کوربین از نظریه داده بنیذاد مورداسذتفاده قذرار
گرفت.
هاونتیجهگیری 


یافت

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس کدگیاری های باز  ،محذوری و گزینشذی انجذام
شده و  6مقوله اصلی را به عنوان راهبردهای هذدایت تحصذیلی نشذان داد کذه ایذن
مقوله ها عبارت اند از  . 1 :فرایندی کردن هدایت تحصیلی . 2 ،آموزش مهارت هذای
زنذذدگی .3 ،فرهنگ سذذازی (تغیذذر ارزش گذذیاری مربذذوط بذذه مشذذاغل ،مبذذارزه بذذا
رتبه بنذذدی های مرسذذوم در دوره ی متوسذذطه ،توجذذه بذذه مهذذارت بذذه جای مذذدرک،
فرهنگ سازی توس رسانه ها) . 4 ،همکاری بین نهادها ی مسئول (تعامل بذین بذازار
 . 1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتي ،دانشگاه یزد khadijeabedini1362@gmail.com
 .2دکتری تربیتی و روانشناسی،پردیا علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد
 . 3دکتری گروه مدیریت دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
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کار و نهادهای آموزشی ،تعامل بین آموزش عذالی و آمذوزش عمذومی ،تعامذل بذین
مدرسه و خانواده) . 5 ،آمایش سرزمین .6 ،پروهش محوری .نتذایج بذه دسذت آمذده
راهبردهای هذدایت تحصذیلی بذرای انتخذاب رشذته دانشآمذوزان دوره متوسذطه را مذنعکا
میکند.
کلید واژگان، :راهبردها ،هدایت تحصیلی ،تظریه داده بنیاد

شناسیوآسیبهایاجتماعی


ذخائرنظریجامعه
حمیدرضاجالئیپور 7


بیش از یکصد سال است که جامعهایران در معرض روندهای نوسازی و مدرن شدن قرار گرفتذه
است .و این جامعذه را هذم بذا توانذایی و هذم بذا تراکمذی از آسذیبهای اجتمذاعی (مثذل فقذر،
حاشیهنشینی ،اعتیذاد ،انحرافذات اجتمذاعی و جذرم و جنایذت) روبذرو کذرده اسذت .همچنذین
هماکنون نزدیک هشتاد سال است که رشتههای جامعهشناسی و علوماجتماعی در دانشذگاههای
ایران تدریا میشود و کثیذری از مطالعذات آسذیبهای اجتمذاعی انجذام شذده و میشذود .بذا
اینهمه با توجه به تراکم آسیبهای اجتماعی در ایران یک نارضایتی از دسذتاوردهای مطالعذات
جامعهشناسی و علوماجتماعی در مهار ایذن آسذیبها وجذود دارد .هذدف مذن در ایذن مطالعذه
بررسی نسبت دو حوزه وسیع ذخائر نظذری جامعهشناسذی و ربذ آن بذا مجموعذه آسذیبهای
اجتماعی در ایران نیست-که پروژه مطالعاتی بزرگی است .بلکه مذن هذدف محذدودی را دنبذال
میکنم .هدف من (بعنوان کسی که هم جامعهشناسذی درس میدهذد و هذم مطالعذاتی دربذاره
مسائل جامعه ایران میکند) پاسخ به این سذوال محذدود اسذت کذه :چذرا در حذوزه عمذومی از
دستاوردهای مطالعات جامعهشناسی در رب با مهذار آسذیبهای اجتمذاعی نارضذایتی وجذود
دارد؟

 .1دکتر جامعهشناس ،دانشگاه تهران
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بررسیاثراتتغییراقلیمبرآسیبهایاجتماعی 
گیتیبهرامی 7

مقدمه 

تغییر اقلیم جهانی که در کذره زمذین در حذال رخ دادن اسذت اکوسیسذتم ،محذی زیسذت،
سالمت گونه ها ،حیوانات و انسان ها را تحت تاثیر قرار داده و یکذی از بزرگتذرین چذالش هذایی
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 

این مطالعه به صورت توصیفی ذ تحلیلی انجذام شذده و بذه صذورت مذروری بذا اسذتناد بذه
پایگاههای اطالعاتی موجود معتبر اطالعات الزم گردآوری شده است.
یافته 

بر اساس یافته ها می توان اظهار داشت ،تغییر اقلیم بر ابعذاد مختلفذی از زنذدگی انسذان هذا
تاثیرگیار است .مطالعات نشان دادند مهاجرت ،بیکذاری ،اعتراضذات ،بذی اعتمذادی ،تذرس و
اضطراب و بیماری های روانی می تواند از پیامد های تغییر اقلیم باشد.
نتیجهگیری 


بر اساس نتایج می توان اذعان داشت که تغییرات محیطی و زیستی به صورت مستقیم و غیر
مستقیم بر سالمت اجتماعی ،روانی و فیزیکی انسان ها و جوامع تذاثیر گذیار اسذت .شناسذایی
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.
کلید واژگان :تغییر اقلیم ،سالمت اجتماعی ،آسیب اجتماعی ،محی زیست
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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
دانشمندان کالسیک این علم نیز در این زمینذه اخذتالف وجذود دارد .قطعذا زمذانی کذه جامعذه
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.
این امر به ویره در مورد شاخه مساله اجتماعی اهمیتی تعیین کننده و مضذاعف دارد .اگرچذه
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
تحلیل و ارائه راه حل درباره مسائل اجتماعی نیز بی نتیجه است .
در ایران چند دهه است که درس بررسی مسائل اجتماعی داده میشود و تاکنون همایشهذا و
نشستهای متعددی برگزار شده و مقاالت کتابها تحلیلها گزارشهای پروهشی فراوان تولید شذده
است که قطعا مبتنی بر نظری و داده های پروهشی بوده است اما چقدر این اقدامات در جامعه و
در حوزه مسائل اجتماعی تاثیر گزار بوده جای بحث و گفتگوی جدی دارد.
کلید واژگان :مساله اجتماعی ،جامعه ،حوزه عمومی ،جامعه شناسی
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