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Abstract
Introduction: There are many reasons why women who are inevitably
responsible for their households can be considered as vulnerable groups. The
purpose of this article was to investigate the social factors of the tendency to
social harms of female-headed households in Mashhad.
Method: This research is quantitative study and utilizes a method survey in
terms of implementation. The statistical population of the study consisted of
women heads of households covered by welfare in Mashhad in 1398 and a
sample of 242 of them were randomly asked based on the Krejcie-Morgan
table. Data were used using power-based questionnaires (Cronbach's alpha
0.83) to assess socio-economic status and researcher-made questionnaires on
religious beliefs, marginalization, access to educational facilities and social
harms (respectively with Cronbach's alpha / 87). 0, 0.78, 0.75 and 0.85) were
collected and analyzed in SPSS software.
Results and conclusion: The study showed that among the sociological
factors of economic status, social status, religious beliefs, marginalization,
access to educational facilities and tendency to social harms, respectively,
0.843, 0.741, 0.509, 752 / 0 and 0.624 There is a significant relationship.
Among these factors, the economic base with a beta coefficient of 0.455 has
the greatest impact on women's tendency to social harm. Therefore, if
female-headed households have the right conditions and facilities to achieve
a moderate standard of living, they are less likely to be exposed to social
harm.
Keywords: Economic base, Religious beliefs, Marginalization, Social
harms, Women heads of households
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چکیده
مقدمه :داليل زيادی وجود دارد كه بتوان زنانی را كه به ناچار سرپرستی خاانوار خاود را بار عهاد دارناد
جزء اقشار آسیبپذير در نظر گرفت .هدف مقاله حاضر بررسی عوامل اجتمااعی گارايب باه آسایبهاای
اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر مشهد بود.
روش :اين پژوهب از نظر روش اجرا كمی و پیمايشای اسات .جامعاه آمااری پاژوهب را زناان سرپرسات
خانوار تحت پوشب بهزيستی در شهر مشهد در سال  1318تشکیل داد اناد و نموناه  242نفاری از آنهاا بار
اساس جدول كرجسی -مورگان به طور تصادفی ساد مورد پرساب قارار گرفتاهاناد .داد هاا باا اساتفاد از
پرسشنامههای قدرت نما(آلفای كرونباخ  )0/83برای سنجب وضعیت اجتماعی-اقتصادی و پرسشنامههاای
محققساخته باورهای دينی حاشیهنشینی دسترسی به امکانات آموزشی و آسیبهای اجتماعی(به ترتیب باا
آلفای كرونباخ  0/87 0/88 0/88و  )0/87جمعآوری و در نرم افزار  spssتحلیل شدند.
یافتهها و نتایج:پژوهب نشان داد بین عوامل جامعه شناختی پايگا اقتصاادی پايگاا اجتمااعی باورهاای
دينی حاشیهنشینی دسترسی به امکانات آموزشی و گرايب باه آسایبهاای اجتمااعی باه ترتیاب باه میازان
 0/872 0/701 0/841 0/843و  0/424ارتباط معنادار وجود دارد .از بین اين عوامال پايگاا اقتصاادی باا
ضريب بتای  0/477بیشترين تأثیرگذاری را بر گرايب زنان به آسیبهای اجتماعی دارد .بناابراين چنانچاه
زنان سرپرست خانوار برای رسیدن به سطح متوسطی از زنادگی شارايط و امکاناات مناسابی داشاته باشاند
احتمال گرايب آنها به آسیب اجتماعی كمتر میشود.
واژههای کلیدی :پايگا اقتصادی باورهای دينی حاشیهنشینی آسیبهاای اجتمااعی زناان سرپرسات
خانوار
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مقدمه
داليل زيادی وجود دارد كه بتوان زنانی را كه به ناچار سرپرستی خاانوار خاود را بار عهاد
دارند جزء اقشار آسیبپذير در نظر گرفت .از جمله اين داليل میتوان باه فقار و وضاعیت
اقتصادی نامناسب اين زنان و خانوارهای تحت پوشب آنان و نیز سااير مشاکالت متعاددی
اشار كرد كه آنان را در مواجهه با دنیای واقعی تهديد میكند .وفاا عماومی كاه بار سار
مسأله آسیبپذير دانستن زنان سرپرست خاانوار وجاود دارد موجاب شاد كاه بسایاری از
دستگا های محلی ملی و جهانی خود را دستاندركار گر گشاايی از مساائل ايان زناان و
خانواد های آنان بدانند و بارای تواناساازی آناان و حمايات از ايشاان تاا رسایدن باه ساطح
اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت كنند .يکی از فعالیتهای عمد ای كه در اين زمیناه در
برخی از كشورها صورت گرفته سرشماری از اين قشار و گاردآوری داد هاايی اسات كاه
آنان را به لحاظ جمعیاتشاناختی توصایم مایكناد .در مراحال بعادی مایتاوان تجزياه و
تحلیلهای مبسوطی بار روی چناین داد هاايی انجاام داد و احتمااال باه نتاايق قابال تاوجهی
رسید(معیدفر و حمیدی .)1384
در سالهاى اخیر تعداد زنان سرپرست خانوار كه گا به تنهايى و گا در عین حضور مردان
بزرگسال با شرايط ويژ مسئولیت تأمین اقتصادى خانواد را بر عهد دارند بسایار افازايب
يافته است؛ به طورى كه برخى آمارهاا نشاان ماىدهناد كاه ايان گارو از زناان سرپرساتى
نزديك به د درصد خانواد هاى ايرانى را بر عهاد دارند(گروساى و شبساترى  .)1310باا
وجود اينکه سازمان هاى مختلم مانناد ساازمان بهزيساتى كشاور تاالش كارد تاا نیازهااى
اقتصادى و معیشتى اين زنان را كمابیب مورد توجه قرار دهد اما مشکالت پایب روى ايان
افراد بسیار گسترد بود و جنبههاى متعددى را در بر مى گیرد(ريماز مرادى و ابوالقاسمى
 .)1314طوالنی مدت شدن فشارها براى زنانى كه احساس ماى كنناد از حمايات اجتمااعى
چندانى برخوردار نیستند و زندگى آنها دستخوش بحران و نابسامانى شد است گا زمینا
ارتکاب اعمالى كه از نظر اجتماع مورد تأيید نیست و حتى گاهى جرم محساوب ماى شاود
را تسهیل مىكند به اين دلیل كه ممکن است اين افراد را زودتر باه نتیجاه برسااند(عظیمی
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 .)1314نگا های معنیدار سخنان تلخ و گزند از دست دادن حمايتهای عاطفی همسار
فقر اقتصادی و تمايل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصایت خاود پاار ای از مشاکالت
تمام ناشدنی اين قشر است(غفاری  1382به نقال از نقیبای و بااقری  .)1313اماا مشاکالت
زنان سرپرست خانوار تنها به مشکالت مادى و فقر خالصه نمىشود و نابرابرى فرصتهااى
زندگى و مسئولیتى كه ناگهان بر دوش اين زنان گذاشاته ماىشاود بایب از پایب خاود را
نمايان مىكند .زنان سرپرست خانوار كه اغلب تحصیالت چندانى هام ندارناد از ناابرابرى
دسترسى به آموزش و عدم كسب مهارت و اتکا به مرد خانواد براى تامین زندگى نیز رناق
مىبرند .زنان سرپرست خانوار به علت فقدان فیزيکی روانی اقتصادی و اعتباری همسر به
داليلی مانند فوت طال

متواری بودن معلولیات اعتیااد و ...دچاار آسایبديادگیهاای

متنوع رفتاری اجتماعی میشوند(نقیبی و باقری .)1313
با وجود اينکه ممکن است تعداد زناان مجارم كمتار از ماردان باشاد اماا تاأثیر اجتمااعى و
فرهنگى بزهکارى ارتکاب به جرم و به طور كلاى تماام فعالیاتهااى خاالف هنجارهااى
اجتماعى در زنان بسیار بیشتر از مردان است .زنان به دلیل نقب مهم مادرى و تربیتاى و پاياه
و ستون خانه بودن در صورتى كه مرتکب عمل غیرقانونى يا خاالف هنجارهااى اجتمااعى
شوند اثرات منفى بسیار زيادى در خانواد و به دنبال آن تربیت نسال آيناد جامعاه دارناد.
بنابراين با ارتکاب جرم و بزهکارى يا انجام اعمال خالف هنجار اجتماع زنان نه تنها ياك
زن بلکه ممکان اسات نسال ياك خاانواد باه بزهکاارى و تبااهى كشاید شود(شاايگان و
معتمدى .)1313
با توجه به اهمیت خانواد و نقب سرپرست خانوار در تأمین نیازهاای اصالی اعضاای آن از
يك سو و وجود تبعیضهای جنسیتی از سوی ديگر بررسی ويژگای اقتصاادی و اجتمااعی
زنان سرپرست خانوار در مقايسه با مردان ضرورت بیشتری میيابد و مطالعه اين گرو می-
تواند زمینههاای الزم بارای كماك باه آن هاا را فاراهم كناد .هادف اصالی ايان پژوهاااب
بررساای عوامل موثر بر گرايب زنان سرپرست خانوار به آسیبهای اجتماعی است.
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مبانی نظری :آن گونه كه اساتیچر )1110(1توضایح مایدهاد يکای از تغییارات عماد در
ساختار خانواد كه در اكثر نظريههاای خاانواد گنجاناد نشاد اسات خاانواد هاای ماادر
كودک و خانواد های با سرپرستی زنانه است كه همانند انواع ديگر سرپرست خانوار مانناد
خانوارهای تكنفر و غیرخانوادگی مورد توجه كمتری قرار گرفتهاند .برخی معتقدناد ايان
غفلت در مورد زنان سرپرست خانوار قطعا با غیبت عمومی «جنسیت» در بیشاتر پاژوهب هاا
در حوز خانواد تا اواسط دهه  80مرتبط است و از ديگر داليل البتاه تأكیاد نظرياههاا بار
انداز و تركیب خانواد و همچنین عواملی مانند صنعتیشدن و شهر نشینی اسات كاه منجار
به تغییر ساختار خانواد ها از گسترد به هساتهای شاد كاه در آن نقاب زناان خاناهداری و
نقب مردان نانآوری تعريم شد است(چانت.)1118 2
گاهی در خانواد هستهای كه از زن و شاوهر و فرزنادان تشاکیل شاد باه داليال مختلام
شوهر از تركیب اعضای خانواد حذف میشود و در اين وضعیت بسیاری معتقدند خاانواد
در حالت ناكامل به سر میبرد؛ بنابراين خانواد توسط زنان ادار میشاود كاه اصاطالحا باه
آن ها خانواد هايی با سرپرستی زنان گفته مای شاود(ربیعای  .)1310طباق گازارش ساازمان
ملاال( )2017در چنااد دهااه اخیاار شاااهد افاازايب فزاينااد ای در میااان مااادران تنهااا و زنااان
سرپرست خانوار در كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته بود ايم كه بیشتر از يك ساوم
خانوارها را شامل میشوند .افزايب نرخ طال و فرزندآوری در قاالبی غیار از ازدواجهاای
رسمی از برخی داليل افزايب خانواد ها با سرپرستی زنان است .از ديگر عوامال تأثیرگاذار
بر افزايب اين نوع خانوارها میتوان به :تغییار در هنجارهاای اجتمااعی ساطح تحصایالت
مهاجرت ويژگیهای جمعیتی و عوامل اقتصادی اشار كرد(وانگی.)2018 3
زن سرپرست خانوار در بسیاری از منابع ملی و بینالمللی به عنوان واحدی طبقاهبنادی مای-
شود كه در آن يك زن بالغ به همرا فرزنادانب بادون شاريك مارد زنادگی مایكناد .باه
عبارت ديگر زن سرپرست خانوار فردی است كه به دلیل عدم حضور همسر و يا در برخی
1.Stecher
2.Chant
3.Vonghi
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موارد مردان بالغ ديگری مانند پدر و برادر مسئولیت خانواد را به عهاد دارد .گرچاه ايان
تعاريم مشکالت خود را در پی دارد با اين حال باا ايان پایبفار

مهام اگرچاه اكثار

خانوارهای زنسرپرست مادرهای تنها هستند الزم است بر ايان موضاوع تأكیاد شاود كاه
مادران تنها لزوما زنان مجرد نیستند بلکه در بیشتر جوامع در حال توسعه زناان جادا شاد
طال گرفته و يا بیو هستند(چانت .)1118
در بررسی انواع زنان سرپرست خانوار میتوان دو نوع خانوار را از يکديگر تفکیاك كارد؛
در نوع اول مرد حضور دارد اما به داليلی مانناد مهااجرت نااتوانی و ياا خودخواساته كاار
نمیكند و در نوع دوم از اين خانواد ها زنان انتخاب كرد اند كه ازدواج نکنند و ياا اينکاه
بعد از مار

همسار ياا طاال و باه دلیال اساتقالل ماالی تصامیم باه ازدواج مجادد نمای-

گیرند(وانگی  .)2018بنابراين از طبقهبنادی سرپرساتی زناان در خاانواد مایتاوان باه ايان
دستهها رسید:
الم -زنانی كه بدون حضور دائم يا موقت مارد ادار زنادگی را بار عهاد گرفتاهاناد كاه
عبارتند از زناانی كاه همساران شاان فاوت كارد اناد زناان مطلقاه زناانی كاه همسرانشاان
مفقوداالثر شد اند زنانی كه دارای همسر پناهند ياا مهاجرناد ياا باه دلیلای خاناه را تارک
كرد اند.
ب  -زنانی كه با حضور مرد در خانواد زنادگی مایكنناد اماا ادار زنادگی باهعهاد زن
است؛ مانند زنان دارای شوهر معتاد زنان دارای شاوهر زنادانی زناان دارای شاوهر بیکاار
زنان دارای شوهر مريض و زنان دارای شوهر سرباز(ربیعی .)1310
زنان سرپرست معموال بار مسئولیت مضاعفی را به دوش میكشند چراكه هم بايد كارهاای
خانه را انجام دهند و هام وظیفاه درآمادزايی بارای خاانواد هاای شاان را دارناد .ايان زناان
همچناین تبعاایضهااای جنساایتی را در حااوز هااای مختلاام تحصاایالت(معمااوال تحصاایالت
كمتری دارناد) درآماد حقاو و فرصاتهاای اقتصاادی تجرباه مایكنناد .فرزنادان ايان
خانواد ها معموال با بیثباتی عاطفی روبه رو هستند كه بر روابط آن ها با زن سرپرست تاأثیر
منفی دارد .براساس مطالعات انجام شد در كشورهای درحال توسعه در حالی كه برخی از
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جنبههای سرپرستی زنان میتوانند به مشکالت اقتصادی منجر شوند وضاعیت و ياا شارايط
اعضای اين خانواد ها لزوماا بادتر از خاانواد هاای باا سرپرساتی ماردان نیسات .اماا برخای
مطالعات و گزارشهای بانك جهانی( )2017نشان داد اند كه فقر خانوارهای با سرپرستی
زنان را سريع تر تحت تاأثیر قارار مای دهاد و در چرخاه توساعه ايان خانوارهاا باا وضاعیت
نامساعد و فقر شناخته میشوند(وانگی .)2018
براساس تعاريم و طبقهبندی های انجاام شاد نظرياههاای روانشناسای و جامعاهشناسای باه
تحلیل موضوع سرپرستی خانوار پرداختهاند .روانشناسان معتقدند از عمد ترين منابع استرس
برای زنان سرپرست خانوار ايفای نقب های چندگانه در آنِ واحد است .اين زناان هام ادار
امور خانواد از قبیل نقب مادری و تربیتی و هم نقب نان آوری خاانواد و تاأمین اقتصاادی
خانوار را به عهد دارند .بررسی مسائل و مشکالت زنان مطلقه نشان داد اسات وقتای زناان
نقب های متعددی مانند مراقبت از كودک يافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خاانواد
و دشواری های ناشی از اين وظايم را عهد دار مای شاوند و باياد همزماان نقاب پادری و
مادری را ايفا نمايند دچار تعار

در نقب های چندگانه شد و اين امر ساالمت جسامی و

روانی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .اين گرو از زنان عالو بر ايفای نقبهای متعاددی
همچون ادار و انجام كارهای خانه مراقبت های جسمی و هیجانی از اعضای خاانواد را بار
عهد می گیرند و به شغل خود به انداز كارهای خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت می دهناد
كه اين امر موجب می شود استرس و مشکالت روانی مختلفی را تجربه كنند(شیانی و زارع
.)1318
برايسکو 1در بررسی  31مورد از زنان سرپرست خانوار به اين نتیجه رسید كاه  87درصاد از
زنان اين گرو از بیماریهای روانی رنق میبرند كه عمد ترين آنهاا باا طاال همبساتگی
نزديك دارد و شاامل اخاتالالت عااطفی شخصایت ضاد اجتمااعی و هیساتری مای باشاد.
همچنین پاركز 2با اشار به افزايب مصرف ماواد مخادر و مشاروبات الکلای افساردگی و
خودكشی در زنان بیو گزارش داد است كه «حدود  10تا  20درصد زنان بیاو باه عناوان
1.Braysco
2.Park
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بیمار افسرد تشخیص داد شد اند كه شايد بتوان افزايب اين نوع رفتارهای خود تخرياب-
گرايانه را حاصال افساردگی دانسات» .بناابراين اباتال باه بیمااری هاای روانای افساردگی و
خودكشی در بین زناان سرپرسات خاانوار و فاقاد همسار متاداول تار از افاراد متأهال باود
است»(محبی .)1387
در مطالبات جامعه شناختی جديد بر اين نکات تأكید می شاود كاه تقريباا در بیشاتر جواماع
امروزی جايگا و تجربه زناان در بیشاتر موقعیات هاا باا جايگاا و تجرباه ماردان در هماان
موقعیت ها متفاوت است .جايگا زنان در بیشتر موقعیت ها نه تنها با جايگاا ماردان متفااوت
است بلکه اغلب از آن كم بهاتر و پائین تر است .زنان عالو بر نابرابر بودن پايگا و تفاوت
منزلت در شرايط واحد غالبا از طريق قیاد و بنادهای فاراوان اجتمااعی تابعیات تحصایل
سوء استفاد و بدرفتاری مردان تحت ساتم قارار دارناد»(محبای  .)1387بناابراين آن هاا در
بررسی موضوع زنان سرپرست خانوار چهار رويکرد را مورد توجاه قارار مایدهناد :نظرياه
زنانه شدن فقر يا آسیبپذيری زنان سرپرست خاانوار نظرياه سااختی كاار كاردی نظريا
طبقاتی و ناتوانی دولتها و نظريه كنب.
نظریه زنانه شدن فقر یا آسیبپذیری زنان سرپرست خانوار :اين نظريه با تأكید بر فقر
و آسیب پذيری زنان سرپرست خانوار توضیح می دهد كه عالو بر افزايب تعداد اين زناان
در جهان آنان اغلب در جمعیت های كم درآمد قرار گرفته اند كاه متاسافانه ايان مسائله در
كشورهای توسعه يافته نیز مصدا دارد .حتی اين كشورها نیز علی رغم كمك های هدفمناد
دولتی فرآيند فقیرشدن را تجربه می كنند .در اين راستا از جمله مشاکالت ايان زناان عادم
دسترسی آنان به مشاغل با منزلت اسات؛ باه عباارتی ايان زناان ياا اغلاب بیکااری را تجرباه
می كنند يا اينکه مجبور می شوند در مشاغل حاشیه ای نیمه وقت غیررسامی و كام درآماد
مشغول به كار شوند(محبی  .)1387چانات( )2003توضایح مایدهاد كاه زناان سرپرسات
خانوار فقیرترين فقیران هستند كه نه تنها در مناطق در حال توسعه در حاال افازايب هساتند
بلکه در مقیاسهای جهانی نیز شاهد گساترش ادبیاات در ماورد آنهاا هساتیم .او ساه دلیال
برای زنانه شدن فقر ارائه میدهد:

علیرضا قاسمی و همکاران  /عوامل اجتماعی موثر برگرایش به آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خانوار 21 / ...

 )1عدم دسترسی به حقو و امکانات برابر در مقايسه با مردان؛
 )2مسئولیت كاری و درآمد كمتر؛
 )3محاادوديتهااای تحاارک اقتصااادی  -اجتماااعی ماارتبط بااا فرهن ا

و موانااع قااانونی و

محدوديتهای موجود در بازار كار(چانت .)2003
صاحب نظران اين رويکرد معتقدند اين زنان عالو بر فقر مادی با مسئله فقر زمانی نیز رو به
رو هستند كه موجب آسیبپذيری بیشتر اين زنان میشود به اين صورت كه حتی اگر ايان
زنان در مشاغل با منزلت باال مشغول به كار باشند در تنظیم وقت برای انجام كار خاانگی و
كار بیرون از خانه دچار مشکالتی میشوند و در صورتی كه زنان به طاور تماام وقات كاار
كنند برای انجام امور مربوط به خانه وقت كافی ندارند كه ايان موضاوع مساائلی را پایب-
روی اين خانواد ها قرار میدهد كه از جمله آن درصاد بااالی افات تحصایلی و بزهکااری
كودكان و نوجوانان است(محبی .)1387
نظریه ساختی -کارکردی :پارسونز با توجه به الگاوی نقاب هاا دو نقاب متفااوت را در
خانواد مطرح می كند .از ديدگا او نقب مرد در خانواد حفظ امنیت و آسايب خاانواد
از طريق شغل و درآمد شغلی و نقب زن ايجااد رواباط عااطفی در درون خاانواد و حفاظ
روابط عاطفی ضروری برای اعضای خانواد تعريم شد است .پارسونز اين تقسیم نقب را
بهترين شکل برای حفظ وحدت خانوادگی میداند و تداخل هر نوع نقب ديگر را موجاب
بر هم خوردن تعادل زندگی به حساب میآورد(مؤمنی زاد .)1313
با توجه به مطالب مطرح شاد و ب راسااس مباانی مارور شاد مادل مفهاومی و فرضایههاای
پژوهب در ارائه میشوند.
 بین پايگا اقتصادی و گرايب به آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خاانوار شاهر مشاهدارتباط وجود دارد.
 بین پايگا اجتماعی و گرايب به آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خاانوار شاهر مشاهدارتباط وجود دارد.
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 بین اعتقاد و باورهای دينی و گرايب به آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خاانوار شاهرمشهد ارتباط وجود دارد.
 بین حاشیه نشینی و گرايب به آسیبهای اجتمااعی زناان سرپرسات خاانوار شاهر مشاهدارتباط وجود دارد.
 بین دسترسی زنان به امکانات آموزشی مناسب و گرايب باه آسایبهاای اجتمااعی زناانسرپرست خانوار شهر مشهد ارتباط وجود دارد.
پیشینه پژوهش :آسیبهای اجتماعی زنان موضوع پژوهبهای بسیاری بود كه به برخی
از آنها در ادامه اشار میشود.
رضائی و محماودی( )1318پژوهشای باا عناوان «بازساازی معناايی كیفیات زنادگی زناان
سرپرست خانوار در كردستان» انجام دادند و در يك ممطالععه كیفی چهاار مقولا اصالی:
فرسودگی تدريجی طرد و حاشیهنشینی بازتعريم جايگا زناانگی و حمايات بارای بقاا را
شناسااايی و ارائااه نمودنااد .شایانی و زارع( )1318در پااژوهب خااود بااه بررساای فراتحلی ال
مطالعات زنان سرپرست خانوار در ايران پرداختند .نتايق مطالعه آنها باا بررسای چهاار بعاد
وضعیت اقتصادی آموزش و مهارت شبکههاا و مناسابات اجتمااعی ساالمت و بهداشات
روانی نشان داد كه اولین و مهمترين دغدغه زنان سرپرست خاانوار مشاکالت اقتصاادی و
مسئله اشتغال است .از ديگر مشکالت مهم اين زنان میتوان به مشکالت جسمانی و روانای
بیسوادی و كمسوادی و عدم آموزش اشتغال در مشاغل حاشیهای و غیررسمی و بیثباات
و كمدرآمد عدم امنیت در تعامالت اجتماعی تجرباه خشاونت در رواباط طارد از ساوی
شبکههای روابط اجتماعی عدم جامعهپذيری اقتصادی عدم خودباوری عدم مهارتهاای
اجتماعی و شغلی و عدم دسترسی به منابع اشار نمود .همچناین ايان زناان از حماياتهاای
قانونی اندكی برخوردار هستند.
عظیمی( )1314در پژوهشای نقاب سارمايه اجتمااعی در كااهب گارايب باه اعتیااد زناان
سرپرست خانوار شهر زنجان را بررسی كارد اسات .ايان پاژوهب نشاان داد كاه باین بعاد
ارتباطى متغیر سرماي اجتماعى با گرايب به اعتیاد رابط معکاوس وجاود دارد بادين معنای
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كه با افزايب بعد ارتباطى متغیر سرماي اجتماعى گرايب به اعتیااد كااهب پیادا مای كناد.
خاانی خضاری و ياااری( )1314در مطالعاهای آسایب پااذيری اجتمااعی زناان سرپرساات
خانوار و زنان دارای سرپرست را در منطقا سالطانآبااد شاهر تهاران بررسای كردناد .ايان
پژوهب كه شبهآزمايشی بود و برمبنای تکنیك پیمايب انجام گرفت نشان داد كه به لحاظ
آماری تفاوت معناداری بین انزوای اجتماعی گرايب به اعتیااد بزهکااری فرزنادان و فقار
اقتصادی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست وجاود دارد .ايان شاواهد ماالزم باا
چارچوب نظری نشاندهند موقعیت زنان سرپرست خانوار در ساختار اجتمااعی-اقتصاادی
جامعه اسات .فقار و فقادان پیونادهای اجتمااعی و درنتیجاه تجربا آنهاا از فشاار و عادم
دريافت حمايت مناسب چه از نوع رسمی و چه از نوع غیررسمی اين زناان و فرزندانشاان
را در معر

آسیب قرار میدهد.

افشانی و فاتحی( )1317در پژوهشی توانمندی زنان سرپرسات خاانوار و عوامال اجتمااعی
فرهنگی مرتبط با آن را در شهر تبريز بررسی نمودند .نتايق اين پژوهب نشان دادند كه پانق
متغیر وسايل ارتباط جمعی سالمت حمايت اجتماعی وضعیت تغذيه و ساطح تحصایالت
بر توانمندی زنان تاثیر معناداری دارند و در اين میان سالمت بایبتارين نقاب را در تبیاین
متغیر توانمندی ايفا میكند.
ريماز مرادی و ابوالقاسمی( )1314در پژوهب خود مؤلفههاى سارماي اجتمااعى در زناان
سرپرست خاانوار را بررساى كردناد و نشاان دادناد كاه در زناان سرپرسات خاانوار از باین
مؤلفه هاى سارماي اجتمااعى مؤلفا مشااركت در كارهااى گروهاى ارتبااط معناادارى باا
تحصیالت دارد و درآمد با تمام مؤلفه هاى سرماي اجتمااعى باه جاز توانمندساازى سیاساى
ارتباط معنادارى داشت.
نقیبی و باقری( )1313در پژوهشی با عنوان «بررسای عوامال اجتمااعی ماوثر برگارايب باه
آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خانوار» در شهر بابلسر نشان دادناد كاه باین متغیرهاای
پايگا اقتصادی و اجتماعی باورهای دينی احسااس آناومی و اجتمااعی ارضاای نیازهاای
عاطفی در خانواد و عدم دستیابی به اهداف مثبت و ارزشمند با متغیار وابساته آسایبهاای
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اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد .مؤمنیزاد ( )1313باا تحلیال مقايساهای كاه در
خصوص زنان سرپرست خاانوار انجاام داد نشاان داد كاه خانوارهاای دارای سرپرسات زن
عمدتا در دهكهای پايین درآمدی تمركز يافتهاند بهگونهای كاه بایب از  81درصاد ايان
خانوارها در  7دهك اول قرار دارند .اين نسبت در مورد مردان  8/73میباشد .اين اخاتالف
در دهك اول مشهودتر است .شايگان و معتمدی( )1313مطالعهای با بررسی تاأثیر عوامال
اجتماعی در بزهکاری زنان نشان دادند كه بین دو گرو زنان بزهکار و زناان غیار بزهکاار
از نظر اعتیاد همسر و از همگسیختگی خانوادگی تفاوت معناداری وجود دارد.
كارولین )2011(1در پژوهشی افسردگی در زنان سرپرست خاانوار را ماورد بررسای قارار
دادند .آنها نشان دادند كه تجربه ناامنی غذايی و تنها بودن به دلیل يا طال يا بیو شدن باا
افزايب احتماال افساردگی همارا اسات .الوكارت و موهاپااترا )2017(2در مطالعاه ای در
زيمبابو دربارۀ ناهمگونی ساختار خانواد و درآمد اين موضوع را در جنوب آفريقا تحلیل
كردند و دريافتند كه درآمد زنان سرپرست خانوار كمتر از مردان سرپرست خانوار نیسات
بلکه آنچه در سطح اين درآمد تأثیرگذار اسات سااختار خاانواد و باه وياژ تعاداد ماردان
بزرگسال درون خانوار زير سرپرستی زنان است.
در راستای كاهب آسیبهای اجتماعی زنان به طور كلی همچناین نهادهاای باین المللای و
برخی پژوهبها بر توانمدسازی زنان تاكید كرد اند .به طور مثال در ساال  2013ساازمان
ملل در مطالعهای در خصوص نابرابری جنسیتی و توانمند سازی زنان سه هدف محاوری را
عنوان كرد :ابتدا میبايست خشونت علیه زناان و دختاران از باین بارود ساسس باياد توزياع
امکانات دانب و بهداشت برابر شود تا زمینه دستیابی زنان به امنیات اجتمااعی و ا قتصاادی
تأمین گردد و در نهايت میبايست برابری جنسایتی در قادرت تصامیم گیاری در نهادهاای
عمومی و خصوصای پارلماان و شاوراهای محلای رساانههاا و جواماع شاهری و ماديريت
بنگا ها فراهم شود(گرين اينك .)2013 3مركز بین المللی مطالعات زنان( )2013باا تاكیاد
1. caroline
2. Luckert & Mohapatra
3.Green Ink
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بر نقب ابداعات در بهبود رفا زنان و توانمندسازی آنها در مطالعه خود باه دنباال را هاايی
بود كه اين ابداعات منجر به توانمندسازی زنان شود استفاد زنان از تکنولوژی را راحتتر
و گسترد تر نمايد و هنجارهای اجتماعی را تغییر دهد.
وارث و كاپرونوا )2012(1در مطالعهای با عنوان «توانمند سازی زنان برای توساعه پايادار»
بر توانمندسازی زنان به عنوان يك فرايناد كلیادی بارای دساتیابی باه براباری جنسایتی و از
طريق آن به توسعه پايدار تأكید میكنند .ترن كويست )2001(2رويکردی را در خصاوص
توانمندی زنان در هفت زمیناه مختلام ارائاه نماود كاه موقعیات زناان را باه عناوان فعااالن
اقتصادی تقويت میكند .اين امر شامل توساعه بخاب خصوصای و برناماههاای كاارآفرينی
برای افزايب دستیابی زنان به زمین و سااير دارايایهاا باازار كاار و مشااغل مناساب اسات.
كمیسیون زنان و توسعه( )2008تأكید میكند كاه موضاوع جنسایت موجاب اساتمرار فقار
میشود و فقر به طرز متفاوتی بر زنان تأثیر میگذارد .اين مطالعاه نتیجاه مایگیارد كاه الزم
است نقب زنان در توسعه تصريح شود .بنابراين به شیو هاايی نیااز اسات تاا ابزارهاای الزم
برای افزايب قدرت زنان و وارد كردن آنها به روابط اجتماعی قدرت را مشخص كند.
ماسون و اسمیت )2003(3در پژوهشی با عنوان «توانمندسازی زنان در سطح اجتماعات» باا
بررسی  74اجتماع(در پاكستان هند مالزی تايلند و فیلیسین) و با تأكید بر نقب هنجارهاای
اجتماعی به عنوان عااملی بسایار مهام در تعیاین ساطح توانمنادی اجتمااعی باه ايان نتیجاه
رسیدند كه توانمندسازی درونی و از طريق اجتماع از توانمندساازی در خاانواد و باه طاور
فردی مؤثرتر است.
زنان سرپرست خانوار با وجود شرايط خاص خود ناچارند در اجتماع حضور داشته باشاند و
بايد خود را با اين شرايط سازگار كنند كه البته در بسیاری از اين موارد واكنبهای آنان به
اين آسیبها نادرست و نابهنجار است و اين امر میتواند روی تربیات فرزنادان آنهاا تااثیر
بگذارد يا به انزواجويی خود آن ها منجر شود .با توجه به مطالعات پیشین انجام شد دربار
1.Warth & Koparanova
2.Törnqvist
3.Mason & Smith
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زنان سرپرست خانوار می توان گفت مهمترين پیامد آسایبهاای تعاامالت اجتمااعی زناان
سرپرست خانوار به وجود آمدن پديد حريم ناامنی برای آنان است كه اين پدياد در شاهر
مشهد به عنوان يك مساله نیاز به مطالعه دقیق دارد.
پايگا اقتصادی
پايگا اجتماعی
اعتقاد و باورهای دينی

گرايب به آسیبهای اجتماعی

حاشیه نشینی

دسترسی به امکانات
آموزشی
نمودار  :0مدل مفهومی پژوهش

روش
اين پژوهب از نظر روش اجارا كمای و پیمايشای اسات .جامعاه آمااری پاژوهب را زناان
سرپرست خانوار تحت پوشب بهزيساتی در شاهر مشاهد در ساال  1318تشاکیل داد اناد و
نمونه  242نفری از آنها بر اساس جدول كرجسی -مورگان به طاور تصاادفی سااد ماورد
پرسب قرار گرفتهاند .داد ها با استفاد از پرسشنامههای قدرت نما(آلفاای كرونبااخ )0/83
برای سنجب وضعیت اجتماعی-اقتصادی و پرسشانامههاای محقاقسااخته باورهاای دينای
حاشیهنشینی دسترسی به امکاناات آموزشای و آسایبهاای اجتماعی(باه ترتیاب باا آلفاای
كرونباخ  0/87 0/88 0/88و  )0/87جمعآوری و در نرم افزار  spssتحلیل شدند.
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یافتهها
یافتههای توصیفی :تحلیل داد های مربوط به ويژگایهاای جمعیات شاناختی جامعاه ايان
پژوهب نشان داد كه  11درصاد آنهاا در سانین  20-30ساال  71/8درصاد 30-40ساال
 18/2درصد  40-70سال و  11/2درصد باالتر از  70سال داشتند .از نظر سطح تحصایالت
 88/1درصد دارای تحصیالت زيارديسلم و دياسلم  1/1درصاد فاو دياسلم و  12/0درصاد
لیسانس بودند .وضعیت اشتغال آنها نیز نشان داد كه  47درصد آنها شاغل و  77/0درصاد
شاغل نبودند .همچنین  87/2درصد آنها متأهل و  24/8درصد مجرد بودند.
در جدول  1توصیم متغیرهای پژوهب ارائه شد است.
جدول  :0توصیف متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیرها

دامنه

حداقل

حداكثر

میانگین

پايگا اقتصادی

8

4

12

8/73

2/247

پايگا اجتماعی

4

7

11

8/18

1/848

اعتقاد و باورهای دينی

78

30

88

40/31

1/887

حاشیه نشینی

3

3

4

4/80

0/174

دسترسی به امکانات آموزشی مناسب

3

1

4

2/00

0/882

گرايب به آسیبهای اجتماعی

48

48

17

84/20

3/888

استاندارد

اطالعات جدول  1نشان میدهد كه نمر وضعیت اقتصادی برای پاساخگويان  8/73باود
كه نشان میدهد وضعیت اقتصادی در بین پاسخگويان پايینتر از متوسط( )10باود اسات.
میانگین نمر وضعیت اجتماعی برای پاساخگويان  8/18باود كاه نشاان مایدهاد وضاعیت
اجتماعی در بین پاسخگويان پايینتر از متوساط( )11باود اسات .میاانگین نمار باورهاای
دينی  40/31و بنابراين وضعیت باورهای دينی بین پاسخگويان پاايینتار از متوساط()42/7
اساات .میااانگین نماار حاشاایه نشااینی كااه نشااان ماایدهااد وضااعیت حاشاایه نشااینی در بااین
پاسخگويان باالتر از متوسط( )3/7بود است .میانگین نمر دسترسی به امکاناات آموزشای
مناسب  2/00و بنابراين وضعیت دسترسی به امکانات آموزشای مناساب باین پاساخگويان
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پايینتر از متوسط( )2/7بود است .میانگین نمر گرايب به آسیبهای اجتماعی نیاز 84/20
است كه نشاان مایدهاد گارايب باه آسایبهاای اجتمااعی در باین پاساخگويان بااالتر از
متوسط( )48/7است.
یافتههای استنباطی :بارای بررسای نرماال باودن توزياع داد هاا از آزماون كلماوگروف-
اسمیرنوف استفاد شد .نتايق اين آزمون در جدول  2ارائه شد است.
جدول  :5آزمون تعیین نرمال بودن دادهها
متغیر

آمار كلموگروف -اسمیرنوف

مقدار sig

توزيع نرمال

پايگا اقتصادی

2/042

0/141

بلی

پايگا اجتماعی

2/031

0/221

بلی

اعتقاد و باورهای دينی

2/113

0/143

بلی

حاشیه نشینی

1/402

0/208

بلی

دسترسی به امکانات آموزشی مناسب

1/442

0/224

بلی

گرايب به آسیبهای اجتماعی

1/411

0/211

بلی

نتايق ارائه شد در جدول  2نشان میدهد كه توزيع داد های نرمال است.
جدول  :4مدل رابطه وضعیت اقتصادی ،وضعیت اجتماعی ،باورهای دینی ،حاشیه نشینی ،دسترسی
به امکانات آموزشی مناسب و گرایش به آسیبهای اجتماعی
ضريب همبستگی

ضريب تعیین

ضريب تعديل شد

انحراف معیارخطا

0/842

0/843

0/824

3/434

در جدول  3مشاهد میشود همبستگی بین وضعیت اقتصادی وضعیت اجتماعی باورهاای
دينی حاشایه نشاینی دسترسای باه امکاناات آموزشای مناساب و گارايب باه آسایبهاای
اجتماعی افراد نمونه  0/842است و مجذور ضريب همبستگی  0/843بدسات آماد اسات
كه اين مقدار نشان میدهد  80درصد از تغییر در گرايب به آسیبهاای اجتمااعی شاركت
كنندگان در اين پژوهب مربوط به وضعیت اقتصادی وضعیت اجتماعی باورهاای دينای
حاشیه نشینی و دسترسی آنها به امکانات آموزشی مناسب میباشد و بناابراين باا توجاه باه
شاخصهايیكه عنوان شد از مدل مناسبی استفاد شد است.
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در جدول  4معنادار بودن مدل رگرسیون به وسیله آزمون  Fمحاسبه شد است؛ باه عباارتی
آيا مدل رگرسیون میتواند به طور معنادار(و مناسابی) تغییارات متغیار وابساته را پایببینای
كند.
جدول  :3جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمار F

مقدار sig

رگرسیون

388119324

7

88789247

7889443

0/000

باقیماند

31179874

234

139202

كل

411089081

241

با توجه به بزر

بودن  Fدر جدول  4و سطح معنااداری كمتار از  0/07مادل رگرسایونی

معنیدار میباشد و بنابراين میتوان گفت مدل به كار رفتاه پایببینای كنناد خاوبی بارای
متغیر گرايب به آسایبهاای اجتمااعی اسات .باا توجاه باه تحلیال رگرسایون و نیاز ساطح
معناداری بدست آمد كه كمتر از  0/07است میتوان نتیجه گرفت كه وضعیت اقتصاادی
وضعیت اجتماعی باورهای دينی حاشیه نشینی دسترسی به امکانات آموزشای مناساب بار
گرايب به آسیبهای اجتماعی شركت كنندگان در پژوهب حاضر تأثیر معناداری دارند.
جدول  :2جدول ضرایب
مدل

ضرايب استاندارد نشد

ضريب بتا

T

مقدار sig

مقدار ثابت

129074

-

239718

0/000

پايگا اقتصادی

-19478

-09477

89448

0/000

پايگا اجتماعی

-09238

-09288

19118

0/000

اعتقاد و باورهای دينی

-09218

-09208

109188

0/000

حاشیه نشینی

39842

09288

89124

0/000

دسترسی به امکانات آموزشی مناسب

-29807

-09244

49820

0/000
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براساس يافتههای جدول  7ضريب بتا برای وضاعیت اقتصاادی  0/477وضاعیت اجتمااعی
 0/288باورهای دينی  0/208حاشیه نشینی  0/288و برای دسترسی باه امکاناات آموزشای
مناسب  0/244بدست آمد اسات .باه ايان ترتیاب مشاخص مایشاود كاه متغیار وضاعیت
اقتصادی متغیر بهتری برای پیبگويی متغیر وابسته يعنی گرايب باه آسایبهاای اجتمااعی
است.
بحث و نتیجهگیری
اين پاژوهب باا هادف بررسای عوامال اجتمااعی گارايب باه آسایبهاای اجتمااعی زناان
سرپرست خانوار شهر مشهد انجام شد .نتايق پژوهب نشاان داد كاه وضاعیت اقتصاادی بار
گرايب باه آسایبهاای اجتمااعی ماؤثر اسات .ايان يافتاه باا نتاايق پاژوهبهاای شایانی و
زارع( )1318خانی و همکاران( )1314افشاانی و فااتحی( )1317نقیبای و بااقری()1313
مؤمنیزاد ( )1313كارولین و همکاران( )2011مركز بین المللی مطالعات زناان( )2013و
كیم و همکاران( )2008همخوانی دارد.
تحوالت بینشی و تجربی در دهه اخیر سبب طرح پارادايم جديدی در بحا

فقار شاد كاه

فقر زنان را معادل فقر زنان سرپرست خانوار میشمارد .به گونهای كاه در اكثار نوشاتههاای
توسعه زنان سرپرست خانوار به عنوان فقیرترين فقرا به چشم میخورند .مطابق نظر چانات
پیب فر

اينکه زنان سرپرست خانوار با خطار فقار درآمادی بیشاتری مواجهناد باه دلیال

جنسیت و در پی آن محرومیت از منابع است .در چنین شارايطی نقاب بااز تولیادی زناان
آنها را مجبور به كار پار وقت انعطافپذير يا اشتغال خانگی(كار در خانه) میكناد .ايان
شرايط در عین حال كه زنان سرپرست خانوار را از آموزش و كساب مهاارت باازمیدارد
موجب دريافت دستمزد كمتر میشود .بیسوادی و نیز كمسوادی از عوامال ديگاری اسات
كه موجب عدم دسترسی اين زنان به مشاغل دارای منزلت مایشاود .باه عباارت ديگار باه
داليل گفته شد زنان سرپرست خانوار اغلاب بیکارناد و ياا مشااغل حاشایهای نیماه وقات
غیررسمی و كم درآمد دارند .از نظر مرتن انحراف در باین طبقاات پاايینتار اقتصاادی باه
علت عدم دسترسی به وسايل قانونی بارای رسایدن باه اهاداف ارزش گاذاری شاد بیشاتر
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اتفا میافتد .به ويژ در بین افرادی كه درآمد كمی دارند يا بیکارند .مرتن معتقد است كه
همسويی اهداف و وسايل نیل به اهداف به سازگاری فرد منجر میشود اما پذيرش يکای و
عدم پذيرش ديگری يا هردو ناسازگاری و ناهنجاری را موجب خواهد شد(ستود .)1382
نظري فشار ساختاری هم رفتارهای انحرافی را نتیج تنگناهاای جامعاه مایداناد كاه بعضای
مردم را وادار به كجروی میكند .مطابق اين نظريه افراد طبقات پايینتر بیشاتر احتماال دارد
كه درگیر كجروی شوند زيرا كه جامعه آنها را باه داشاتن هادف و كساب موفقیاتهاای
بزر

ترغیب میكند اما ابزار رسیدن به آن را در اختیار آنهاا قارار نمایدهاد(خادمیاان

.)1381
نتايق پژوهب حاضر با توجه به اعمال آماری صورت گرفته حاكی از اين اسات كاه پايگاا
اجتماااعی در گاارايب بااه آس ایبهااای اجتماااعی نقااب مااؤثری دارد .اياان نتیجااه بااا نتااايق
پژوهبهای عظیمی( ، )1314خانی و همکاران( )1314افشاانی و فااتحی( )1317ريمااز و
همکاران( )1314و ماسون و اسمیت( )2003همسويی دارد.
به طور كلى در تبیین اين يافته مىتوان به اين امر اشار كرد كه سارماي اجتمااعى ارتبااط
متقابل افراد با يکديگر و اعتماد و قابلیت اطمینان است كه مىتواند با ايجاد شناخت مناسب
و تسهیل امکاناات موجاود كاارآيى جامعاه را بهباود بخشاید و موجباات كااهب آسایب
پذيرى افراد جامعه را فراهم آورد .به عبارت ديگار در مطالعاات نظارى بسایارى در ماورد
رفتارهاى پرخطر و آسیب زا اشار شد است كه باورها و نگرشهاا فرآينادهاى شاناختى
ارتباطات و تعامالت فرد با محیط و خانواد و البته پايگا اجتماعى نقب مهام و برجساتهاى
در كاهب گرايب به رفتارهاى پرخطر دارند(باقرى يازدى  .)1310پايگاا اجتمااعى ياك
دارايى نامحسوس و يك كاالى عمومى اسات كاه از ياك طارف مناافعى را باراى نظاام و
اعضاى آن فراهم مىآورد و از طرف ديگر اين امکاان را باه وجاود ماى آورد تاا افاراد باا
احساس مسئولیت متقابل وظاايم خاود را باه نحاو احسان انجاام دهناد(فتحاى و میرمقادم
.)1314
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بر اساس يافتههای پژوهب همچنین باورهای دينی نقب مؤثری بر گارايب باه آسایبهاای
اجتماعی افراد شركت كنند در اين تحقیق داشت .اين نتیجه با نتايق پژوهبهای افشاانی و
فاتحی( )1317نقیبی و باقری( )1313و كارولین و همکاران( )2011مطابقت دارد .در تبیین
اين يافته میتوان اينگونه گفت در صورتی كه آموزشهای دينی(بعد اعتقاادی) بتواناد باه
نحو مؤثری در باورهای خانواد ها جای گرفته و در آن نهادينه شود و سسس با واساطههاايی
از قبیل انجام فرايض دينی و شركت در مناسك دينای و اجتمااعی تقويات شاود از ساويی
موجب تحکیم پیوندهای اجتماعی و درک ضارورت رعايات هنجارهاا و قاوانین اجتمااعی
میگردد و از سوی ديگر خود به مثاب عاملی منجر به كسب تجربههای معناوی در زنادگی
و به نوب خود موجبات تقويات ديانداری افاراد مایشاود و مایتواناد باه تقويات احسااس
همبستگی اجتماعی در افراد و از اين طريق به اجتناب آنان از آسایبهاای اجتمااعی منجار
شود؛ چراكه بزهکاری از زمانی رخ میدهد كه پیوند میان فرد و جامعه ضاعیم ياا گسساته
شود.
پژوهب همچنین نشان داد كه حاشیه نشینی در گرايب به آسیبهای اجتماعی نقب مؤثری
دارد .اين نتیجه با نتايق پژوهبهای رضايی و محمودی( )1318افشاانی و فااتحی()1317
نقیبی و باقری( )1313شايگان و معتمدی( )1313و تارن كويسات( )2001همخاوانی دارد.
اگر افراد در محیطی نامناسب و نابهنجار زندگی كنند و روزانه شاهد بروز نافرمانی جارم و
جنايت و گنا باشند طبق نظريهی يادگیری آنها هم همین شیو ی زندگی را مایآموزناد
و اين امور را طبیعی و مناسب بر میشمرند .نظريهپردازان معتقدند كاه محایط عامال تعیاین
كنندۀ رفتار افراد در شرايط مختلم است و با وجود میزان بااالی تحارک در بیشاتر منااطق
ناآرام و يا حاشیهای باز هم میزان بااليی از جرائم و انحرافات از اين منااطق گازارش مای-
شود .دوركیم علت هم رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جست وجاو مایكناد و
عقید دارد كه جرم يك پديد ی طبیعی و اجتماعی است و بین جرم و فرهن

ِ محلِ وقوع

جرم ارتباط وجود دارد .دوركیم توسع شهرنشینی و حاشایهنشاینی ناشای از آن را از جملاه
عوامل مؤثر در خارج شدن افراد از نظارت و افزايب جرم و جنايت در شهر مایداناد .طباق
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نظري انحراف فرهنگی ويژگیهای محیطی و شرايطی كه افراد در آن زندگی و كار مای-
كنند به عنوان مؤلفههای بالقوۀ جرم ايفاای نقاب مایكنناد .كلاوارد و اوهلاین 1در نظريا
فرصت افتراقی فر

را بر اين میگذارند كه با توجاه باه وضاعیت افاراد پارورش يافتاه در

محااالت پرازدحااام و فقاارزد احتمااال پیاادايب بااز و رفتارهااای انحرافاای بیشااتر اساات و
نظريهپردازان انحراف فرهنگی محیط و خرد فرهنگی را كه افراد در آن بزر

شد اند را

عامل اصلی بزهکاری میدانند .همچنین جامعاهشناساان میازان بزهکااری در محادود هاای
شهرها و محالت فقیر نشین را زيادتر از شهرها مایدانناد .بار ايان اسااس مایتاوان يکای از
عوامل اجتماعی موثر در بزهکاری زنان را زندگی در مناطق حاشیهای دانست.
بر اساس يافتههای پژوهب همچنین اشکار شد كه بین دسترسی زنان باه امکاناات آموزشای
مناسب و گرايب به آسیبهای اجتماعی ارتباط وجود دارد .اين نتیجه با نتايق پژوهبهاای
شااایانی و زارع( )1318شاااايگان و معتمااادی( )1313ساااازمان ملااال( )2013وارث و
كاپرونوا( )2012كیم و همکاران( )2008و ماسون و اسمیت( )2003همسويی دارد .مطاابق
نظريهی ساترلند 2رفتار انحرافی آموختنی است و او ادعا میكند كه تحقاق وضاعیت جارم
تنها مستلزم همنشینی مستقیم باا كجاروان و بزهکااران نیسات در واقاع تحقاق كجاروی را
عمدتا نیازمند جامعهپذير شدن فرد در درون نظامی از ارزشها میداناد كاه او را در جهات
نقض هنجارهای مسلط در جامعه تشويق میكند .در كل درگیری در فعالیتهاای مجرماناه
محصول مجموع پیچید ای از تجارب يادگیری در متن شرايط زندگی است .بنابراين عادم
دسترسی به آموزش درست و مناسب درگرايب به آسیبهای اجتماعی مؤثر واقع میشود.
پیشنهادها :باار اساااس يافتههای پژوهااب پیشنهادهای زير ارائه میشود.
 بااا توجااه بااه يافته های پژوهااب در خصااوص پايگا اجتماعی به عنااوان يکاای ازمتغیرهااای پیببینی كنناااد كااهب گارايب باه آسایبهاای اجتمااعی تصوياااب
سااازوكارهای اجراياای الزم برای افزاياااب سااارمايه اجتماعااای اعااام از اعتمااااد
عموماای و همبسااتگی اجتماعاای در سااطح شااهر مشهد الزاماای اساات.
1. Cloward & Ohlin
2. Sutherland
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 باااا توجااااه بااااه يافتااههااای پژوهااااب تأساااایس و حماياااات هاااار چااااه بیشااااتر ازسااااازمانهااای مااااردم نهاااااد باارای پیشااااگیری و كاهااااب ضريااااب آساااایبهااای
اجتماعاای و بااه تبااع آن افزايااب اعتماااد تعمیم يافتاه نسااابت باااه عواملااای كاااه
مجااااری نظاااام عموماااای هسااااتند موجااااب ماایشااااود تااااا اعضااااای جامعااااه در
تعامااالت اجتماعااای خاااود باااا ايان ساااازمان هاا احسااااس امنیااات و آراماااب
بیشااتری كننااد .اگر چه وظیفه پلایس برقرار كردن نظم در جامعه است لکن نبايااد
اهتمااام باارای برقراری نظم موجبات سلب اعتماد از نیروهای پلیس را فراهم سازد؛ به
همین سبب نوع مواجهه پلیس با تخلفات قانونی بايد در چارچوب هنجارهای
اجتماعی مورد توجاه قارار گیرد.
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