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  در شهر تهران يفرار دختران يت خانوادگيوضع يشناس بيآس
 )فرهنگ و خرده يفرهنگ  ة تعارضيبه نظر يردكيبا رو(

  *با زمانييفر

  دهيكچ
ن يتـر  مهـم الت همـراه آن از جملـة   كمشـ امروزه فرار دختران از خانه و مسائل و 

آمارهـا  . بان هستنديشورها با آن دست به گركاز  ياريه بسكاست  يمسائل اجتماع
ـ ژه در ايو بهن مسئله، يشدن ا يبحرانعموماً از  ـ اكران، حي ـ ا .ت داردي ه كـ  ،ن مقالـه ي

، يدختـران فـرار   يت خانوادگيوضع ياست، به بررس يپژوهش يبرگرفته از طرح
ـ ا ق دريـ روش تحق. پـردازد  ير در جامعـه، مـ  يپذ بيآس يگروهمثابة  به  ين بررسـ ي

 اسناد به مراجعهچون  ييها وهيش از اطالعات يگردآور در واست  ينييتب ـ يفيتوص
 استفاده يستيز بهزكن و مرايمصاحبه در زندان او نيهمچن و ،نامه پرسش ،كمدار و

هـاي موجـود    بـا تكيـه بـر نظريـه     ،هدف از اين بررسي آن اسـت كـه   .است شده
در وقـوع فـرار و    رگـذار يتأثعوامـل   و يط خانوادگيشرا يبه بررس ،شناسي جامعه

  .دختران نوجوان و جوان شهر تهران بپردازد انيدر م يارك جاد بزهيتَبعِ آن ا  به
 يهـا  يرو جكـ ، يشناسـ  بي، آسـ يخـانوادگ ت يوضـع   ،دختـران  فـرار  :ها كليدواژه
  .فرهنگ ، خردهيفرهنگ، تعارض ياجتماع

  
  مقدمه. 1

 ثـر كا در ،امروزه. شوند محسوب مي يهاي هر كشور ترين سرمايه وانان و جوانان بزرگنوج
 زين رانيا در. است شده ليتبد ياجتماع يجد معضل كي به خانه از فرار جهان، يشورهاك
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 كيـ  ،ياجتماع و يخانوادگ و ينيد يها ارزش و هنجارها به توجه با خانه، از دختران فرار
 نيـ ا رشـد  روبـه  رونـد  از ارقام موجود و آمار ؛است ان توجهيشا ياجتماع لكمش و بيآس
 آن نـاگوار  يامـدها يپ ظهور شدت و ،يفرار دختران يسن نيانگيم اهشك ،ياجتماع بيآس
  .ندك يم تياكح

و  ،ننـد ك يفا ميا جوامع ياقتصاد و يتوسعة اجتماع در زنان هك ينقش تياهم توجه به با
 منـزل  از دختران فرار دةيپد يبررس به يتوجه مكنده، يت نسل آيت به نقش مادر در تربيبا عنا

 هكـ  دهـد  يمـ   قرار يميوخ عوارض در معرضِ زين را جامعه و خانواده هكبل ،خود فردفقط نه 
  .است شورك يماندگ عقب ديتشد آن يينها جةينت

  
  قيضرورت تحق. 2

در  فقـط ه نه كشور ما فرار دختران از خانه و خانواده است كموجود در  ياز مسائل اجتماع
 ونيـ ليم 3/1 حـدود  هكـ  دهد يقات نشان ميتحق. وع دارديه در همة نقاط جهان شكبل ،رانيا

). Kelein et al., 2000: 331( دارند وجود اكيامر ياه نابايخ در خانمان يب اي يفرار نوجوان
سـاله از   نـوزده تـا   سيزدهون نوجوان يليم كيساالنه  يجهان بهداشت سازمان آمار اساس بر

  ).12: 1384گانه و عدل، ي يجواد(ها دختر هستند  درصد آن 74ه كنند ك يخانه فرار م
ه نظر ك است ييها يها و نگران از دغدغه خانواده انونكروند رو به رشد فرار دختران از 

ايـن   يتبعات منف زيرا را به خود معطوف ساخته است يارشناسان اجتماعكز يها و ن خانواده
سـرقت، اغفـال،    ؛گـذارد  يبر جامعه مـ  يار نامطلوبير بسي، تأثياجتماع يبيآسمثابة  به پديده،

 يشـ كو خود ،يگر ياد و قاچاق مواد مخدر، داشتن روابط نامشروع، روسپي، اعتيگر يدكت
  ).6: همان(در معرضِ آن قرار دارند  يه دختران فراركاست  ييها بياز آس

 يهـا  ارزش يآنـان در راسـتا   و تعليم و تربيـت  ،انكودك) socialization( كردن اجتماعي
هرگونـه   اسـت و  خـانواده  ياساس از كاركردهاي كبدون ش ،مطلوب و مورد احترامِ جامعه
فرزنـدان   رفتـار  ردنكتأثيرات نامطلوبي در بهنجار عرصهن يدر ا نارسايي در عملكرد خانواده

هـاي كودكـان و    گوياي اين واقعيت اسـت كـه بسـياري از جـرم     متعددتحقيقات . گذارد مي
و نيرويي  ،از لحاظ هزينه، وقت لكمشاين . است يگخانوادط نابسامان يمعلول شرانوجوانان 
  .)8 -  7 :1387 ،اتيب(دارد  يان توجهيشاكنند نيز اهميت  آن مي مقابلة ها صرف كه دولت

 متعـدد  نظر گرفت امـا مطالعـات   توان براي فرار دختران در مسلماً داليل بسياري را مي
 كـانون  از دختران فرار در رگذاريتأث عامل نتري مهم يخانوادگ نامساعد طيشرا كه   داده نشان
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ريشـة همـه مشـكالت اسـت،      يريكه به تعب ،ين عاملتر مهمگر سخن، يبه د .است خانواده
پـذيري،   نهـاد جامعـه   نخسـتين ين و تر مهم مثابة به ،خانواده. خانواده و كاركردهاي آن است

ان كـ ودكهـاي اجتمـاعي    اي در بروز و ظهور مشكالت يا جلـوگيري از آسـيب   نقش عمده
 يهـا  و حمايت ،ن والدين و فرزندانيارتباطات دوستانه ب يدر صورت برقرار. عهده دارد  بر

را پشـت سـر     هـاي آن  سته دوران نوجـواني و بحـران  يشا يتوانند به نحو آنان، فرزندان مي
شة بسياري از مسائل و مشكالت دختـران  يتوان گفت كه ر يبنابراين، با قاطعيت م. بگذارند

  ).160: 1389معيدفر، (هاي آنان قرار دارد  رد خانوادهكفراري در ناكارآمدي عمل
 وجود ها، آن ييجدا و طالق ن،يوالد نيب اختالف معتقدند يعكارشناسان مسائل اجتما

 انيم ضيتبع و يتوجه يب ن،يوالد يفرهنگ فقر و يسواد يب ،يناآگاه ،ينامادر و يناپدر
 ن،يوالد ياخالق فساد و ادياعت خانواده، در اعمال خشونت و يريگ سخت فرزندان،
 ازدواج زودهنگام، ازدواج ليتحم مستمر، يها شماتت و سرزنش ،يخانوادگ اختالفات
 يبدخلق خانواده، در امن طيمح وجود عدم عواطف، كمبود ،يفرهنگ و يماد فقر ناموفق،

  .شود يم محسوب خانه از دختران فرار علل از ناباب دوستان داشتنو  ن،يوالد
اجتماعي كانون خانواده  ـ اقتصادي التكمشكه  زماني دارنداعتقاد  گران پژوهش از يبرخ

در ؛ خانواده دچار بحران خواهد شد ،كاري گيرد، مخصوصاً در شرايط فقر و بي در بر ميرا 
 يناچارند براي تأمين معاش خود به كارهاي ها از خانواده ياريسرپرستان بساين شرايط 

ابراز براي  يو فرصت در چنين شرايطي جا و تن دهند ،آن هم در ساعاتي طوالني ،دهنكن خسته
  ).58: 1387، يسروستان صديق( ماند به فرزندان باقي نمينسبت  يو مهرورزتوجه 

جامعه بلكه خانواده و تمام كساني كه به  فقطنوجوان نه  فرار دخترانپيامدهاي سوء 
بدون شناخت عوامل ن رو، ياز ا. دهد ير قرار ميتأث تحترا  اند نوعي با خانواده در ارتباط

گيري از  پيش يها ها و سياست ، تدوين برنامهيگروابط خانواد يردهاكاركژكو  ،ساز زمينه
  .ستير نيپذ انكامافزايش جرم نوجوانان 

  
  قيو سؤاالت تحق ،اه هيق، فرضياهداف تحق. 3

  يلكهدف  1.3
 يلك شاخص دو بر ديكتأ با تهران شهر يفرار دختران ياقتصاد و ياجتماع طيشرا شناخت
  .ياجتماع طيمح و خانواده
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  خرد يها هدف 2.3
 ،يخـانوادگ  يختگيگسـ  ازهـم  ،ان فرزنـدان يـ ض ميتبع ،يخانوادگ نامناسب روابط ييشناسا
الت كمشـ  ،يط اجتمـاع يمحـ  يلـ ك طـور  بـه و  ،ونتكس محل در ارك خالف افراد با ارتباط
  .خانواده يو مال ،ياقتصاد

  
  ها هيفرض 3.3
 انيـ م ضيتبعـ . 2 ،خـانواده  يختگيگسـ  ازهم. 1 ي چونه عواملكق فرض شده ين تحقيا در

 ،مناسـب  يشـغل  و يآموزش اناتكام به يستردس از دخترانت يمحروم .3 ،پسران و دختران
 سبك به شيگرا. 5و  ،ارك خالف افراد با ودنب از جمله در ارتباط ،يستيط نامناسب زيشرا .4

 ابكـ ش دختران به فرار و ارتيدر گرا ،است سريم نامشروع راه از غالباً هك ،آسان يدرآمدها
 .است رگذاريتأث آنان توسط جرم

  
  قيتحق پرسش 4.3
 و ياجتمـاع  و ياقتصـاد  نابسـامان  طيشـرا « روشن شوده كبرآن است  يسع قيتحق نيا در

  »است؟ رگذاريتأث زانيم چه به و چگونه خانه از دختران فرار در يخانوادگ
  

  قيروش تحق. 4
 از زين اطالعات يگردآور در و شده ارياخت يشيمايو پ يفيتوص ن مطالعهيا ق دريروش تحق

. اسـت  شده استفاده مصاحبه نيهمچن و ،نامه پرسش ،كمدار و اسناد به مراجعه يها كينكت
ن و يـ در زندان او يزنان زندان( يدر دو جامعة آمار يحضور  نامه با مصاحبة ل پرسشيمكت

و  يط زنـان زنـدان  يه شراك نيبا توجه به ا. انجام شده است) يز بازپروركن در مراكزنان سا
 ياختصاصـ  ييها پرسش است از اين رو متفاوت يا تا اندازه يز بازپروركن در مراكزنان سا

  .م و با آنان مصاحبه شديتنظ يز بازپروركمرا يبرا
  

  يفرار و انحرافات اجتماع يشناخت جامعه يها هينظر: ينظر مالحظات. 5
م بـا  يدر ارتبـاط مسـتق   هكـ  ،»فرهنگ خرده«و » يتعارض فرهنگ«ة ين مقاله ابتدا به نظريدر ا



 37   فريبا زماني

  

ق در يـ ات تحقيات مرتبط بـا فرضـ  ير نظريشود و سپس سا يپرداخته م  ،اند موضوع پژوهش
  .خواهند شد يخود بررس يجا

  
  )theory cultural conflict( ية تعارض فرهنگينظر 1.5
الت كو مشـ  ياقتصاد يها جرم در گروِ توجه به بحران يو اقتصاد يعوامل اجتماع يبررس

انـد عمـدتاً بـر     ح شـده  نـه مطـر  ين زميه در اك يگوناگون يها دگاهيد. جامعه است ياجتماع
را  اين مفهوم يها شهير؛ د دارنديكتأ )social disorganization( ياجتماع يسازمان يب يالگو
ت مهـاجران و  ياز جمع وممله كن شهرها، يا يا هيبزرگ و مناطق حاش يدر شهرهاتوان  مي
 ياز نـاهمگن  ييزان بـاال يـ سـو بـه بـروز م    كيده از ين پديا. افتي، هستندمتعدد  يها تياقل

و  ياجتمـاع   شدن سازمان يمتالشگر عامل يد يو از سوشود  يمنجر م يو فرهنگ ياجتماع
  ).Huff, 1990: 171(كند  بدل مي يعاد يامر به ه رفتار منحرف راكشود  يم ييهنجارها
 ياجتمـاع  يالگـو  فقـدان  از جرم هك است نيا يفرهنگ تعارض ةينظر در ياساس بحث

 همـراه  مهاجرت با هك هنجارها، در تعارض شيافزا و شود يم منتج بهنجار رفتار از يروشن
بخشـد و   يرا شـدت مـ   ين تعارض فرهنگيا  گردد، يم يمنته جامعه عيسر ثركت به و است
  .آورد يد ميپد ينة مساعديم زميبروز جرا يبرا

  
  )theory subculture(فرهنگ  خردهة ينظر 2.5
اب كـ ه ارتكـ شود  يها و باورها گفته م از ارزش يبه نظام» يارك فرهنگ بزه خرده«جا  نيدر ا

ند و با افراد خارج ك ين ميين اعمال تعيق و منزلت افراد را بر اساس اياعمال خالف را تشو
فرهنگ، هماننـد    ة خردهيدر نظر. سازد يخاص برقرار م ياران روابطك بزه يط اجتماعياز مح
، يت سـاخت اجتمـاع  يـ د در ماهيـ الت را باكشة مشـ ي، ريفشار اجتماع يها هينظر تر بيش
 اركـ  هبز يها گروهه ك يدر مناطق. سراغ گرفت ،يجمع يو زندگ يگيهمسا يژه الگوهايو به

 ياز نابسامان ييزان بااليو م ،نازل ياجتماع ـ يگاه اقتصاديت، پايجمع يرشد باال ،زندكمتمر
ة ياز نظرمتأثر  يتوان از جهت يفرهنگ را م ة خردهيروان نظرياغلب پ. شود يده ميد يخانوادگ

و كـار   بـزه  يهـا  ه ل گرويكه آنان تشك ين معنيبه ا ،مرتن دانست يو ناهنجار يرفتار انحراف
بـودن منزلـت    نييپـا از  يناشـ ه كـ داننـد   يمـ  يالتكمشبه نش كرا وا يكار بزهفرهنگ  خرده
ن يشود و در ع يباال ارزش محسوب م يه منزلت اجتماعك ييايهم در دن آن ،است ياجتماع
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بـاً دور از دسـترس اسـت    يور تقركمـذ  يهـا  افـراد گـروه   يدن به آن برايرس يها حال، راه
)wheeler, 1972: 82.(  

 ،)Birmingham School(بيرمنگهام  مكتب  پردازان نظريه از ،)Stanley Cohen( كوهن استانلي
 و جامعه اساسي و مهم هاي ارزش نقش به توجه با را ها فرهنگ خرده گيري شكل

  هاي فرهنگ خرده ترتيب، بدين. دهد مي  توضيح موفقيت به يابي دست مشروعِ هاي فرصت
 مشروعِ هاي فرصت از جامعه پايينِ طبقات ماندن محروم معلول اساساً كاران بزه انحرافيِ
 منزلت به يابي دست براي رقابت در محروم، طبقات و شوند مي تلقي موفقيت به رسيدن

 نظام مقابل درست آن ارزشي نظام كه كنند مي يگذار هيپا را كاري بزه فرهنگ خرده اجتماعي،
 ثمربخش و مفيد ها آن براي فرهنگ خرده اين در فعاليت درنتيجه، .باالست طبقات ارزشي
  ).45: 1387، يق سروستانيصد(است 

 و مسائل با رويارويي براي  جامعه اعضاي كه است حلي راه فرهنگي خرده رفتاربه بيان ديگر، 
) R. Cloward and L. Ohlin( الين و كلوارد. شوند مي متوسل آن به جامعه ساختاري  مشكالت

 هاي فرصت داشتنِ رِكنا در ،محروم طبقة روي اجتماعي فشار معتقدند كوهن مانند نيز
 افراد رفتاري كج باعث تواند مي ،)انحرافي هاي فرهنگ خرده در عضويت طريق از( نامشروع

 جنايي، فرهنگ خرده سه در عضويت طريق از نامشروع هاي فرصت ها آن نظر به .شود
 تضاد فرهنگ خرده سارقين، براي جنايي فرهنگ خرده ؛آيد مي دست به گيري كناره و ،تضاد
 جايگاه تواند مي معتادين براي گيران كناره فرهنگ خرده و ،بهادر بزن و كلفت گردن افراد براي

  ).46 :همان(كند  فراهم منزلتي و
 كه اي جامعه درها،  فرهنگ برخي از خردهمعتقد است  )E. Sutherland(ن ساترلند يادو
 كه صورتي در هستند مجرمانه هاي فعاليت مشوق است، گوناگون هاي فرهنگ خرده داراي

 ،ديگران با ارتباط واسطة به افراد ساترلند نظر از ،درواقع. ندارند يتيخصوص چنين سايرين
 .)159: 1383 گيدنز،( گردند مي منحرف يا كار بزه هستند، كارانه تبه هنجارهاي حامل كه

  
  ميف مفاهيتعر. 6

  )social pathology( يب اجتماعيآس 1.6
م در تضاد است و سالمت جامعه را به خطـر  كحا ياجتماع يها ه با ارزشكاست  يا دهيپد
  ).1383دنز، يگ(همراه است  يگرد قانونياز مواقع با پ يارياندازد و در بس يم
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  )social deviate( ياجتماع يرو جك 2.6
 آنتـر افـراد    شيندارد و ب يجامعه سازگار ياعضا كه با انتظارات مشتركاست  يرفتار

ها و هنجارهـا نباشـد    هماهنگ با ارزش هكرا  يافرادجامعه رفتار . شمارند يرا ناپسند م 
ه رفتار نابهنجارش زودگـذر نباشـد و   ك يسكان افراد نابهنجار يخواند و از م ينابهنجار م

بـه  ). 26 :1384گانه و عدل، ي يجواد(شود  يده ميا منحرف ناميرو  جكدوام داشته باشد 
رت يمغـا  ياجتمـاع  يهنجارهـا  ه بـا كـ شود  ياطالق م ييبه رفتارها يرو جكگر، يان ديب

  ).18: 1383ان، يمهدو(داشته باشد 
  

  )runaway(خانه  فرار از 3.6
فـرد   يهـا  و خواسته ،ازهايالت، نيافتن به تماي ه در آن دستك يطيمح كتر يعنيفرار 

 سـت ير آن نييـ و فـرد قـادر بـه تغ   اسـت  فـرد نـامطلوب    يط آن براين و شراكرمميغ
از رفتـار ناسـازگارانه    يگر، فرار بخشـ يبه عبارت د). 10: 1384گانه و عدل، ي يجواد(

، يولگـرد   ،يل دزديگر از قبيشود و اغلب به اعمال نابهنجار د يمب كه فرد مرتكاست 
  ).5: 1380، يا زواره(شود  يماد منجر يو اعت ،فحشا

  
  يآمار  و جامعة نمونة يريگ نمونه. 7

در سـطح شـهر و    يبـه زنـان فـرار    يدسترسـ به نبـود  با توجه تحقيق،  يآمار  جامعة
ه متهم به عمل خالف قانون كشد  يمصاحبه با آنان، محدود به زنانميسرنبودن امكان 

ت خود يومكا دوران محيم بودند كحابالغ انتظار در ز مربوطه كو در زندان و مراشده 
ان زن و نـوع  يق زنـدان يـ دقنداشتن به آمار  يدسترسسبب ن، به يهمچن. گذراندند يرا م

طور  به يريگ نمونهاز اين رو،  ر نشديپذ انكشده ام يزير برنامه يريگ آنان، نمونه جرايم
در . انجـام گرفـت   1نيـ زنـدان او  يافراد در بندها يبيبا توجه به تعداد تقر و يتصادف

و  ،زكمرن يرِ پوشش ايافراد ز  با توجه به عدة يانتخاب يها ز نمونهين 2يز بازپروركمرا
اب عمـل خـالف داشـته باشـند،     كـ ارت  بـار سـابقة   كين افراد حداقل يه اكد ين قيبا ا

همـراه بـا مصـاحبه در زنـدان و      ينامة حضور پرسش 104درمجموع . ده شدنديبرگز
  .شد ليمكت يز بازپروركمرا
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  مورد مطالعه يمشخصات جامعة آمار. 8
  يگروه سن 1.8
اسـته  كان يـ فرار ين سنيانگيساله از م همه و است ن آنانييپا سن انيفرار يها يژگيو از
. افتـه اسـت  ياهش كـ ز يـ سـال ن  13ان به يسن فرار 1385ه در سال ك يطور بهشود،  يم

ن يسـن   انيـ فرار از درصـد  68ه كدهد  يمنشان ) 1990(اران كل هور و همكنيپژوهش ف
ان يـ فرار تـر  بـيش  يگـر يه در پـژوهش د كاست  ين در حاليا. سال دارند 17تا  15ن يب

ه كـ دهـد   يمـ نشان  يگريق ديتحق). 1383دوست،  قتيحق(اند  داشتهسال  18تا  15ن يسن
سـال   16ز يـ سال قرار دارند و متوسط سن آنان ن 17تا  15ن يدر سن يان از لحاظ سنيفرار
  ).34: 1384اران، كو هم ييطباطبا هزاد رسول( است
 سـال  24 تـا  15 يسن گروه زنانرا  يجامعة آمار درصد نيتر بيش زيپژوهش حاضر ن در

 يشـهرها  متولدكه  ،گريد يمين وهستند  تهران متولد شهر اين افراد از يمين .دهند تشكيل مي
 همراه و ردهك كتر را خود تولد محل يسالگ پانزده سن به دنيرس از اغلب قبل ،گر هستنديد

  .اند شده نكسا تهران شهراطراف  و هيحاش در و ردهك مهاجرت تهران به ييتنها به اي خانواده
  
  التيو سطح تحص يگاه اجتماعيپا 2.8

و بـه تبـعِ آن    يانـات آموزشـ  كبـه ام  يژه دختـران، از دسترسـ  يـ ت فرزندان، بـه و يمحروم
ج تعـداد  ينتا. است ياجتماع يها يرو جكدر بروز  يبه شغل مناسب عامل مهم نيافتن دست

 ييدر حد راهنمـا  يثر دختران فراركالت ايه سطح تحصكدهد  يقات نشان مياز تحق يريثك
بـا   يسواد يبن فقر و يم بيرابطة مستق كنندة انيب يشناخت تيجمع يها داده. رستان استيو دب

ان يـ ه به منظور شناخت علل فرار از خانه در مك ،يقيدر تحق. است ياجتماع يها يناهنجار
ا يـ  يفـرار درصـد دختـران    48ه كـ اسـت   مشخص شـده است،  شدهانجام  يدختران فرار

درصـد از   80ه كـ ق آمده است ين تحقين در ايهمچن. داشتند ييا سواد ابتدايسواد بودند  يب
درصد  37گفته و  كخانه، مدرسه را تر كش از تريپ ،مطالعهشده در  بررسي يدختران فرار

  ).263: 1383دوست،  قتيحق(اند  داشتهل يدر دوران تحص يز سابقة مردوديآنان ن
درصـد   7/30ه كـ آن اسـت   يايـ ز گويحاضر ن هدف تحقيقجامعة وضع سواد  يبررس
ا در سطح يز در حد خواندن و نوشتن ين درصد نيالت هميزان تحصيسوادند و م يدختران ب

درصـد   3/3 فقـط پلم دارند و يتا حد متوسطه و د يليز دورة تحصيسوم ن يك. است ييابتدا
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از  يه بـه عللـ  ك اين افراد،از  يمين اًحدود. پلم هستنديد الت باالتر از فوقيتحص يها دارا آن
ل يتحص كتر يو مخالفت خانواده را عامل اصل يالت خانوادگكمش ،اند ناره گرفتهكل يتحص
  .)1جدول (اند  ردهكر كخود ذ

  الت و اشتغالشانيزان تحصيان برحسب ميگو ت اشتغال پاسخيع وضعيتوز .1جدول 
ت اشتغاليوضع

  گو پاسخ
  جمع  دار خانه  ارك يب  شاغل

التيزان تحصيم
  گو پاسخ

  7/30  2/29 7/16 5/37 سواديب
  1/30  8/30 6/41 25 ييابتدا

  9/35  40 5/37 2/31 پلميمتوسطه و د
  3/3  0 2/4 3/6 پلم و باالتريد فوق

  100  100 100 100 جمع
Lambda = 0/102227 
Kendall's taw c = 0/333 

ـ كـ دهـد   ينشان مـ  هدفت دختران در جامعة يوضع فعال يبررس  يمـ يش از نيه ب
ه خود را شاغل كهم  يآنانت يثركااند و  رفعاليغ يها از نظر اقتصاد از آن) درصد 2/58(

شغل خـود   ،بار 3ش از يدوران اشتغال، بطي و نيستند  يشغل ثابت ياند دارا ردهك يمعرف
  .اند ر دادهييرا تغ

خـانواده   يگـاه اجتمـاع  يمهم در پا يرهاياز متغن يالت والديزان تحصيوضع سواد و م
فـا  يمهـم ا  ين نقشـ يان آنـان و والـد  يـ ت فرزندان و روابط ميه به نوبة خود در تربكاست 

ان يـ گو پـدرانِ پاسـخ  ) درصد 40حدود (ن درصد يتر بيش يدر جامعة مورد بررس .ندك يم
. دارنـد  ييدر سطح خوانـدن و نوشـتن و دورة ابتـدا    يالتيدرصد تحص 1/26سوادند و  يب
ش يب و هاست ش از پدرانِ آنيمراتب ب بهان يگو ان مادرانِ پاسخيبودن سطح سواد در م نييپا

ـ از مـادران  ) درصد 8/58( يمياز ن در حـد   يسـواد  يدرصـد دارا  20سـواد و حـدود    يب
  .هستند ييخواندن و نوشتن و ابتدا

ايـن    نيمطالعـه، والـد  مـورد    بر دختـران جامعـة   عالوهه ك ،توان گفت يب، مين ترتيبه ا
ان و سطحِ يگو نِ پاسخيسة وضع سواد والديمقا. دارند ينييالت و درآمد پايز تحصين دختران
لِ يتحصـ  يسطحِ سواد نازل بـرا  ينِ دارايه والدكاز آن است  يكحا گو دختران پاسخسواد 
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 تـر  بيشژه در مورد فرزندان دختر يو بهن امر يه اك يستندنل ئقا يت چندانيفرزندان خود اهم
ل خـود را  يتحص كترعمدة علت ان يگو از پاسخ يميه حدود نك يطور به ،محسوس است

ازدواج زودرس . انـد  ردهكـ ر كـ ل ذيتحصـ   و ممانعت خانواده از ادامة يالت خانوادگكمش
ل دختـران  ينداشـتن ادامـة تحصـ    ضرورت ين براياز طرف والد يهيز توجيدختران ن يبرا
  .)2جدول (ه است بود

  الت پدرانشانيزان تحصيان برحسب ميگو الت پاسخيزان تحصيع ميتوز .2جدول 
 گوالت پدر پاسخيزان تحصيم

  ييابتدا  سواد يب
متوسطه 

  پلميو د
پلم و يد فوق

  باالتر
  جمع  پاسخ يب

 گوالت پاسخيزان تحصيم
  35  25  0 9/27 3/35 7/57 سواد يب

  6/25 0  3/33 2/37 7/14 9/26 ييابتدا
  9/35  75  7/16 9/34 1/47 4/15 پلميمتوسطه و د

  4/3 0  50 0 9/2 0 پلم و باالتريد فوق
  100  100  100 100 100 100 جمع

Sommer's d= 0/264 
Kendall's tau c= 0/240 

 و مهـم  هاي ارزش نقشِ به توجه فرهنگ، با خرده  ةيدر نظر ،ها فرهنگ خرده گيري شكل
. شـود  يداده مـ   توضـيح  موفقيـت  بـه  ابييـ  دسـت  مشـروعِ  هـاي  فرصـت  و جامعه اساسي
 پـايينِ  طبقـات  مانـدن  محروم معلولِ اساساً كاران بزه انحرافيِ  هاي فرهنگ خرده ترتيب، بدين
ه، يـ ن نظريـ اسـاس ا  بـر  ،و شوند مي تلقي موفقيت به رسيدن مشروعِ هاي فرصت از جامعه
 يرفتار منحرف تلقـ  يريگ لكش يبرا يعاملتواند  يمل و شغل مناسب يت از تحصيمحروم
  .شوند يممتوسل  كار بزه يها به گروه يبه منزلت اجتماع يابي دست يافراد برا زيرا شود

  
  ساماني خانواده هگسيختگي و ناب هم از 3.8

و  ،اد، طـالق يـ ه اعتكـ زنـد  يگر يمـ  ييهـا  از خـانواده  تر بيشدهد دختران  يمطالعات نشان م
ه كـ تـوان گفـت    يمو  )1383دوست،  قتيحق(ن در آن وجود دارد يوالد يزندگ يختگيگس

ن دختران مشاهده يباً در همة ايتقر يالت خانوادگكو مش ،مكن، درآمد ييالت پايفقر، تحص
  ).137 :1389دفر، يمع(شود  يم

 يانحراف در نوجوانـان زمـان   )social bond theory( ياجتماع ية وابستگياساس نظر بر
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. ا قطـع شـده باشـد   يـ ف ينوجـوان بـا جامعـه ضـع     يروحـ  يها يوابستگه كدهد  يم يرو
فرزندان  ؛ندك يفا ميدر وقوع فرار از خانه ا يخانواده نقش مهم يختگيگس هماز ب، يترت نيبد
 ،جا در آن تياحساس امن ، ضمنهكهستند  يمحل يجوو خته در جستيگس خانوادة ازهم در

 يوسـتگ يو پ يوسـتگ يپ  عـدم  ةيـ نظر. كنندپر  يگريخود در خانواده را با فرد د يعاطف خأل
در خـانواده و   يعـاطف  يوسـتگ يبـر پ ز يـ ن) disaffiliation and reaffiliation theory( مجدد

ثبـات   نبـود دگاه، يـ ن ديـ از ا. رده اسـت كـ د يـ كاز فرار تأ يريجلوگ در ياجتماع يها هكشب
از اجتمـاع   يريـ گ نـاره كت منجر به يمناسب و درنها يريپذ موجب فقدان جامعه يخانوادگ

  ).29 -  28: 1384گانه و عدل، ي يجواد(شود  يم
ه كـ دهـد   ينشان م است انجام شده كار بزهدختران   دربارةو ا كيمراه در ك يقيج تحقينتا
عوامـل   يثبـات  يبن يا. اند افتهيثبات پرورش  يب يط خانوادگين دختران در شرايا  باً همةيتقر

 ديها گرفته تا فقر شد اربودنِ آنك خالفو ) معموالً پدر خانواده(ن يبت والدي، از غيگوناگون
رد يـ گ يمـ   بـر   دررا  ،خـانواده   ن در ادارةيوالـد  يخانواده و نـاتوان  يادبودن تعداد اعضايز و
)Davis, 1978: 201(. 

ي اهـ  هدرصد از دختران فراري بـه خـانواد   80دهد در حدود  ينشان م يگريمطالعات د
مـرگ والـدين در    يارفتن  زندانبه و و عواملي مانند طالق، اعتياد،  اند داشته سامان تعلق هناب

  ).77: 1382معظمي، (فرار دختران تأثير داشته است 
در  اًميمسـتق ه كـ است  يسامان از عوامل هده و نابيپاش ازهم اي هدر خانواد يدرواقع، زندگ

خـود را در   يكودكـ ران ه دوكـ  يافـراد  گذار اسـت؛ ريفرد تأث ياجتماع يزندگ يريگ لكش
ا فوت از دسـت  ي ييرا به علت جدا ،ا هر دوي ،نياز والد يكيه كاند  به سر برده يا خانواده

را بخـش عمـدة   يز ،قرار ندارند يطين شرايه در چنكهستند  ياز افراد رتريپذ بيآساند  داده
و در درون خـانواده   يكودكـ افـراد در دوران   ياجتماع يها نقش يريادگيو  يريپذ اجتماع

در اً بعـد برخـوردار نباشـند    يانكـ ن امياز چنـ  يكودكـ ه در دوران ك  يسانك. دگير شكل مي
پـژوهش   آمـاري در جامعة . شوند يدچار تعارض م ياجتماع يرش و تطابق با هنجارهايپذ
ها را تا قبل  ز هر دو آنين ين و در مواردياز والد يكيان حداقل يگو از پاسخ يميبه ن كينزد
ان در يـ گو پاسـخ ) درصـد  69(ت يـ ثركگر، ايبه عبارت د. اند  از دست داده يسالگ چهاردهاز 
ت فـرد در آن  يشخص يريگ لكت و شيه مرحلة تربكاند  ن خود را از دست دادهيوالد ينيسن

 فقـط نه  يو نوجوان يكودكن يا هر دو آنان در سنيا مادر يفقدان پدر . رديگ يم شكلدوران 
ز در يـ ن يتـ يه از نظـر ترب كـ بل ،گـذارد  يم يق بر جايفرد اثر عم يزندگ يعاطف يها جنبهبر 
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در درون  يريادگيق يه از طرك، ياجتماع يرش هنجارهايو پذ كودك يريپذ ان اجتماعيجر
 يكـ يدادن  دستن، از يبنابرا. ندك يجاد ميشود، اختالل ا يآغاز م يكودكخانواده و از دوران 

، يو نوجـوان  يكودكـ ن يژه در سنيو ن، بهيز ازدواج مجدد والديها و ن آن ييا جداين ياز والد
  .)3جدول (گذارد  يم يبرجا يفرد اثر نامطلوب يدر زندگ

  يشانها ها با خانواده اساس فوت والدين و طول دوران زندگي آن گويان بر توزيع پاسخ .3جدول 
  طول دوران زندگي با خانواده

  جمع  تر سال و بيش 25  سال 24 -  15  سال 14 -  5  سال 5از  تر كم
 فوت والدين

  100  49/12  9/41 9/41 2/3 پدر
  100 0  40 55 5 مادر
  100  5/9  1/38 6/47 8/4 هر دو

  100  9/10  7/43 2/42 1/3 كدامهيچ
  100 10  40 40 10 اظهارنشده
  100  6/9  8/41 5/44 41 جمع

X2 = 5/749 
D.F = 15 

ن خـود  ياز والـد  كي چيه هك يان دخترانيدر م يه حتك ن است يگر ايتوجه د قابلتة كن
ن يـ علـت ا . وتاه اسـت كنسبت   بهبا خانواده  كمشتر يز دوران زندگياند ن را از دست نداده

ــوده اســت  ــثركا. امــر عمــدتاً ازدواج زودرس ب ــوجهي  از) درصــد 6/71( يت درخــور ت
ز فـرار از  يدرصد ن 22. اند ردهكان يخود از خانواده را ازدواج ب ييان علت جدايگو پاسخ

ان بـا خـانواده   يـ گو ه پاسـخ كـ  ييهـا  سة شمار سالياز مقا. اند ردهكر كآن ذعلت خانه را 
ه كـ رد كـ ن برداشـت  يتوان چنـ  يها از خانواده، م آن ييل جدايز داليو ن ،اند ردهك يزندگ
عوامـل مـؤثر در   از . انـد  برخوردار نبوده يمناسب يخانوادگ يان عمدتاً از زندگيگو پاسخ

ه باعث كاست  يخانوادگ يسامان زندگ هط نابين وجود شرايين پايازدواج دختران در سن
فرار  يدختران برادر حالت ديگر . نندكن دختران خود را وادار به ازدواج يشود والد يم

  .اند هآورد يبه ازدواج رو يخانوادگ ياز فشارها
 يتواند شاهد ياند م ردهكر كجداشدن از خانواده ذه فرار از خانه را علت ك يوجود افراد

علت فرار خـود را  ، )درصد 5/87(ان، يگو از پاسخ يت درخورتوجهيثركا. ن ادعا باشديبر ا
درصـد   6/10 و اند ردهكر كخانواده با آنان ذ ياعضا يو بدرفتار يسامان خانوادگ هط نابيشرا
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. انـد  علت فرار از خانه اعـالم داشـته  را ازدواج با فرد دلخواهشان  ين برايمخالفت والدنيز 
خود در  يدوران زندگ طي هك اند هان اظهار داشتيگو ل پاسخكاز  يميبه ن كيدرمجموع، نزد

ن دسته از يا يت خانوادگيسة وضعيمقا. اند ردهكبار اقدام به فرار از خانه  كيخانواده حداقل 
 يكيه با كتعلق دارد  يسانكان از خانه به ين سهم فراريتر بيشه كدهد  يان نشان ميگو پاسخ
و  يسرپرسـت  يگـر يا افـراد د يـ انـد   ردهكـ  يمـ  يخود زنـدگ  يا نامادري ين و ناپدرياز والد
 يه زنـدگ كـ  يسـان كبـه   فقـط ن حال، فرار از خانه يبا ا. اند ها را برعهده داشته آن ينگهدار
ه بـا  كـ  يسانكسوم از  كين حدود يدر ب ؛ندارداند اختصاص  خته داشتهيگس ازهم يخانوادگ

چـه   با توجه بـه آن . ز سابقة فرار از خانه مشاهده شده استيردند نك يم ين خود زندگيوالد
ش دختران به فرار از يتوان در گرا يرا م يخانوادگ يم بر زندگكط نامناسب حاياد شد، شراي

  .)4جدول (ار مؤثر به حساب آورد يبس يخانه عامل
  ها پيش از فرار از خانه اساس وضعيت زندگي آن گويان بر توزيع پاسخ .4جدول 

وضعيت زندگي پيش
در از ازدواج

پ
ادر  

م
 و   

در
پ

ري
ماد

نا
 و   

ادر
م

ري
اپد

ن
 و   

اهر
خو

ادر
بر

ادر  
و م

در 
پ

  

اير
س

شده  
هارن

اظ
  

مع
ج

 فرار از خانه  
  7/41  5/61  65  9/28  3/33 75 5/61 25 7/66 فراركرده
  3/58  5/38  35  1/71  7/66 25 5/38 75 3/33 فرارنكرده
  100  100  100  100  100 100 100 100 100 جمع

Lambda X 40 = 0/253 
Kendall's taw c = 0/41 

 يسالگ 25ن قبل از يدرصد از فرارها در سن 98ه بالغ بر كدهد  يپژوهش حاضر نشان م
 ي، مانند فشار و بـدرفتار يخانوادگت نامناسب يط و موقعيسان، شرا نيبد. اتفاق افتاده است

شـود   يط خانواده مياز مح يموجب واخوردگ ،يو نوجوان يكودكن يخانواده در سن ياعضا
در . ننـد كالت اقدام به فرار از خانـه  كفرار از مش يه دختران براكشود  يجه سبب ميو درنت

گر را در فـرد  يد يها يرو جكش به ينة گراين زميين پاياز موارد فرار از خانه در سن ياريبس
  .آوردن به استعمال مواد مخدر و فحشا از آن جمله است يروه كآورد  يد ميپد

ة زن و شوهر، بر روان ير بر روحيخانواده و طالق، عالوه بر تأث يختگيگس ازهمن، يبنابرا
خصـوص در   در خانه، به كودكه ك يروابط ؛ز اثرگذار استيفرزندان و نحوة پرورش آنان ن

گـر از  يد كيـ ن بـا  يروابط والـد  ةعالوند به كدا ين است پكمم ،يا ناپدري يبا نامادررابطه 
ت يشخصـ  يريگ لكز در شيان و نكودك يات خلقيه بر خصوصكاست  يجمله عوامل مهم
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و  ياجتمـاع  يبـا هنجارهـا   ينة بروز ناسـازگار يتواند زم يم ينحو بهآنان اثربخش است و 
  .د آورديها پد را در آن يرو جك

ه كـ دهـد   ينشان مـ  شده ق انجاميدر تحق انيگو پاسخ يط خانوادگيط و محيشرا يبررس
درصـد   1/28. انـد  ردهكر كگر دوستانه ذيد كين خود را با ياز آنان روابط والد يميتر از ن مك

ضمناً . اند اعالم داشته ين خود را معموليز روابط والديدرصد ن 15ها را بد و  ان آنيروابط م
 علـت د بتـوان  يه شـا كـ ردنـد  ك ياطالعـ  ينشان اظهار بيان والديز از روابط ميدرصد ن 1/11
ن يدر سـن   خانواده كا تري يكودكن ين در سنياز والد يكيدادن  دستها را از  آن ياطالع يب
ان روابط پدر و مادر خود را دوستانه اعالم يگو ن درصد پاسخيتر بيشهرچند . ن دانستييپا

ت يـ ثركا. انـد  ن خود بـوده يد والديشد يها شاهد جروبحث يگاه از آنان گاه يمياند ن داشته
 يگر معموليد كين خود را با يه روابط والدك، )درصد 9/73( انيگو از پاسخ يدرخورتوجه

ضـمناً  . انـد  و بودهر هن خود روبيد والديشد يها با جروبحث يگاه از ز هريرده بودند، نكر كذ
گر نـامطلوب  يد كين خود را با يه روابط والدك ،)درصد 4/74( انيگو از پاسخ ييدرصد باال

ن، يبنابرا. اند ان پدر و مادر خود بودهيد ميشد يها شه شاهد جروبحثياند، هم ردهكف يتوص
شود و  ياسته مكتر باشد از منازعات درون خانواده  گر دوستانهيد كين با يهرچه رابطة والد

جـه  يتـوان نت  يمـ  .پدر و مادر خود خواهنـد بـود   يها يريتر شاهد درگ مكز يان نكودكطبعاً 
 ؛وس برقـرار اسـت  كـ آنان نسـبت مع  يها شكشمكن و يان نوع مناسبات والديه مكگرفت 
شـود و   يمـ منجـر  هـا   ن غالباً به بروز خشونت و زدوخورد آنيان والديگرفتن نزاع م شدت
زنـد و در   يم يدهد به آنان لطمة روان يها در حضور فرزندان رو يرين نوع درگيچه ا چنان
ت و يماند و در رشد شخصـ  يم يان دراز برجايآن تا سال يتيترب ياز مواقع آثار منف ياريبس

  .)5جدول (گذارد  ير ميان تأثكودك يريالگوپذ
  گريد كين با يان دربارة روابط والديگو ع اظهارات پاسخيتوز .5جدول 
 گريدكين بايروابط والد  جمع  دانم ينم  هرگز  يگاه  شهيهم نيجروبحث والد
  100  2/9  4/35 8/50 6/4 دوستانه
  100  3/4  7/8 9/73 13 يمعمول
  100  14  3/2 3/9 4/74 بد

  100  9/90  0 1/9 0 دانمينم
  100  6/21  17 6/36 8/24 جمع

Sommer's dx31= -0/79  Kendall's tau B= -0/182 
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ابد بر شـدت روابـط   يش ين افزايان والديم يلفظ يها يريزان درگين، هرچه ميبنابرا
رفتـار   ين نوع برخوردها معموالً زنان قربانيدر ا. شود يمها افزوده  ان آنيز ميآم خشونت
 يد از نظر روانيان بروز نماكودكدر انظار  يين رفتارهايهرگاه چن. دنشو يز ميآم خشونت

 يسـبب واخـوردگ   يدائمـ  يگـر  خشونت و پرخـاش  ؛سوء دارد اثر كودكدر  يتيو ترب
نـة  ياو، از جملـه فـرار از خانـه، زم    يرفتـار  جك يشود و برا يط خانواده مياز مح كودك

  .آورد يد ميپد يمساعد
ـ  يتفاوت ياز جمله ب، پدر و مادر با فرزندان روابط مناسبشكل نا ن يوالـد  يتـوجه  يو ب

ـ  تأثيرنيز  ،فرزندانان يشدن م قائلض يآنان و تبع يط زندگينسبت به فرزندان و شرا  يمخرب
از داشـتن   يكودكـ ه در دوران ك يافراد. گذارد يفرزندان م يسال و بزرگ يدوران نوجوان بر

 يمبودهاكجبران  ياز مواقع، برا ياريشوند، در بس يسالم در خانواده محروم م يرابطة عاطف
از تعارضـات در   ياريمنشأ بسـ . برند يانون خانواده پناه مكخارج از  يخود به افراد يعاطف

ان و يگو ان پاسخيروابط م يبررس. است يخانوادگ يوندهايپ ياز سست يناش يكودكدوران 
تـر بـوده    مانهيان با مادرانشـان صـم  يگو ه عموماً مناسبات پاسخكدهد  يها نشان م ن آنيوالد
و در  يتفاوت يو ب يو سرد اند با پدر خود نداشته يها رابطة مناسب ت آنيثركدرمقابل، ا. است
  .)6جدول ( فرما بوده است مكها ح موارد خشونت و مشاجره بر مناسبات آن تر بيش

  نشانيها با والد روابط آن يچگونگ ةان درباريگو ع اظهارات پاسخيتوز .6جدول 
 گو با پدرروابط پاسخ

ستان
دو مول  ه
مع   ي

 بي
قاو

ت با   ت جر
ميمشا
ن

دان  مع  م
ج

 گو با مادرروابط پاسخ  
  7/66  8/58  3/63  3/33 3/56 9/76 دوستانه
  1/11 0  10  7/16 3/31 9 يمعمول

  8/7  8/11  10 25 2/6 8/3 فاوتتيب
  5/8  8/11  10  7/16 0 7/7 همراه با مشاجره

  9/5  6/17  7/6  3/8 2/6 6/2 دانمينم
  100  1/11  6/19  8/7 5/10 51 جمع

Sommer's X34= 0/151 
Kendall's tau B= 0/133 

را  يكـار  بـزه فرهنـگ   ش به خـرده يها و گرا ل گروهيكفرهنگ تش خرده  ةيطرفداران نظر
بـودن منزلـت    نييپـا ه از كدانند  يم يالتكنش به مشكو در وا يخانوادگ يسامان هاز ناب يناش

  .شود يم يناش ياجتماع
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 مهـم  ينقش ياجتماع ية وابستگينظر درخانواده  يختگيچه گفته شد، از هم گس آن بنابر
بـر   زيمجدد ن يوستگيو پ يوستگية عدم پيند و در نظرك يفا ميدر وقوع رفتار فرار از خانه ا

از . د شده استيكاز فرار تأ يريبر جلوگ ياجتماع يها هكدر خانواده و شب يعاطف يوستگيپ
ت به يه درنهاك شود ميمناسب  يريپذ جامعهموجب فقدان  يدگاه، عدم ثبات خانوادگين ديا
 .دشو يمنجر ماز اجتماع  يريگ نارهك

  
  تبعيض ميان فرزندان 4.8

 برگر دارند، يد كيبا  ين روابط مطلوبيه والدك ييها در خانوادهروابط والدين، معموالً 
نـدارد   يه زن ارزش چندانك ييها در خانواده ؛گذارد ير ميز تأثيرفتار آنان با فرزندان ن

ان زن و شـوهر بـه   يـ ش مكشمكو  ،ستيسطح پدر برخوردار ن هم يتيو مادر از موقع
 تـر  بـيش ز يز نسبت به فرزندان نيآم ضيتبع يد، برخوردهايآ يدرم يعاد يصورت امر

قائـل  پسـر   هايي كه والدين ميان دختـر و  ويژه تبعيض به ،تبعيض ميان فرزندان. است
ويـژه دختـران، از محـيط خـانوادگي      بـه  ،شوند، موجب بروز سرخوردگي فرزندان مي
هاي مادي مانند قـراردادن   د و از تبعيضنها طيف وسيعي دار نوع تبعيض اين. شود مي

 تـر بـه    حد در اختيار فرزندان پسر گرفته تا ابراز محبت و عالقة بـيش  از بيشامكانات
ها و تحميـل انـواع    تر به آن هاي بيش فرزندان پسر و همچنين دادن اختيارات و آزادي

نظـران بـر روابـط عـاطفي      بسياري از صاحب .گيرد ميبر  محدوديت به دختران را در
كودك با پدر و مادر تأكيد دارنـد و معتقدنـد كـه برخـي از رفتارهـا، مثـل محبـت و        

 اعتنايي، از موجبات نارضايي عاطفي و  بيازحد يا تنبيهات بدني شديد و  بيشحمايت
  .بروز رفتارهاي منفي است

كه معتقد بودند  يگويان پاسخ )درصد 1/84(اتفاق  به قريبدر پژوهش حاضر، اكثريت 
شوند از نظر مـادي نيـز    ميقائل ها و برادرانشان تبعيض  والدينشان از نظر عاطفي ميان آن

تـرين درصـد    درمقابـل، بـيش  . انـد  به اعمالِ تبعيض ميان خود و برادرانشان اشاره داشـته 
تفاوتي ميـان  گوياني كه عقيده داشتند والدينشان از نظر عاطفي هيچ  پاسخ) درصد 9/64(
هـايي را احسـاس    نيستند از نظر مادي هم وجود چنـين تبعـيض  قائل ها و برادرانشان  آن

هايي  ويژه آن بهها،  توان چنين نتيجه گرفت كه در بسياري از خانواده ميواقع،  در. اند نكرده
مسـتقيم ميـان    يكه از نظر اجتمـاعي و اقتصـادي در سـطوح نـازلي قـرار دارنـد، نسـبت       

هايي  در چنين خانواده. ي عاطفي و مادي ميان فرزندان دختر و پسر وجود داردها تبعيض
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هايي ابراز  از طريق برقراري چنين تبعيض را ي خود از داشتن فرزند دخترتوالدين نارضاي
نتيجة چنين رفتارهايي معموالً گسستگي پيوندهاي عاطفي ميان فرزندان دختر و . كنند مي

شود كـه   ميسبب  يردگ ميها شدت  در شرايطي كه اين تبعيض ؛ه همراه داردبرا خانواده 
دختران براي جبران كمبودهاي عاطفي و مادي خود به منابع ديگري به جز خانواده روي 

هـاي اجتمـاعي    روي يـافتن دختـران بـه انـواع كـج      سوقاين امر درنهايت موجب . آورند
  .)7جدول (شود  مي

  تبعيض عاطفي و مادي ميان فرزندان دختر و پسر ةدربارگويان  توزيع اظهارات پاسخ .7جدول 
 تبعبض مادي

  جمع  دانم مين  گذاشتند ميخير فرق ن  گذاشتند ميبلي فرق 
 تبعيض عاطفي

  5/52  0 1/35 1/84 گذاشتندميبلي فرق 
  5/47 100 9/64 9/15 گذاشتندميخير فرق ن

  100 100 100 100 جمع
Sommer's D = 0/464 
Kendall's tau C = 0/463 

 
  يالگوها و مناسبات اجتماع 5.8
ان ين جريه در اك يسانكو  ،ندك يم يشدن را ط ياجتماعند يه فرد در آن فراك يطيشرا

 يسـال  فـرد در دوران بـزرگ   يرش نقـش اجتمـاع  يو پذ يريگ لكمداخله دارند، در ش
منحـرف را از   يرفتارهـا ه افـراد  كـ معتقدند  ياجتماع يريادگيپردازان  هينظر. مؤثرند

، شـوند  يمـ  يين رفتارهـا يب چنـ كه مرتك آموزند يم يسانكد از يق مشاهده و تقليطر
 ن دارنـد يهـا احسـاس احتـرام و تحسـ     ن افـراد نسـبت بـه آن   يـ ه اك يسانكژه از يو به
)Calhoun et al., 1994: 164-165(.  

اعضـاي آن،  اي كـه يكـي از    دهـد كـه زنـدگي در خـانواده     تحقيقات متعدد نشان مـي 
شـوند در   هـا، مرتكـب اعمـال خـالف مـي      صـوص يكـي از والـدين يـا هـردوي آن     خ هب

تـرين   اصـلي  ةاز جملـ . وي فرزندان تأثير مستقيم يا غيرمستقيم داردر جكردن زمينة ك فراهم
دهد اعتياد يكي از اعضـاي   يكه نزديك به نيمي از دختران را به فرار از خانه سوق معللي 

طـور غيرمسـتقيم بـر فـرار      بهاعتياد والدين ). 1388زاهدي فر، (ويژه پدر است  بهخانواده 
به منظور تأمين مخـارج اعتيادشـان و كسـب مـواد،      ،والدين معتاد ؛گذارد دختران تأثير مي

هـا اجبـار بـه     دهنـد كـه يكـي از آن    شان را در معرض انواع انحرافـات قـرار مـي    فرزندان
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 ، در چنـين شـرايطي،  خانه. وع براي كسب پول استروابط نامشربرقراري  خودفروشي و
بلكـه   ،سـت يمحلي براي آرامش و تأمين نيازهاي عاطفي و حمايـت از فرزنـدان ن  فقط نه 

  ).156: 1389معيدفر، (ورشدن در انواع مفاسد است  مسبب فشار و ناآرامي و غوطه
يد در زندان و نظاير آن مدتي مد ،پدر و مادري كه به جرم اعتياد، قاچاق مواد مخدر

در مـواقعي نيـز كـه در كنـار      ،برند قادر به سرپرستي فرزندان خـود نيسـتند و   مي سر به
چنان با مسائل خود درگيرنـد كـه وجـود فرزنـدان و بـرآوردن       آنفرزندان خود هستند، 

عـالوه، رفتـار والـدين در     بـه . سـپارند  ها را به فراموشي مـي  نيازهاي عاطفي و رواني آن
و  كنـد  طباق فرزندان با هنجارها در سنين كودكي نقش مهمـي ايفـا مـي   الگوپذيري و ان

كه رفتارهاي خالف بـه صـورت رفتارهـاي عـادي و بهنجـار       آلوده، زندگي در محيطي
سـان،   بـدين . كنـد  مـي ل براي كـودك مشـك   را تميز رفتار بهنجار از نابهنجار ،اند درآمده

روي افراد را، با توجـه بـه سـاير     اهميت نقش خانواده در ايجاد شرايط مساعد براي كج
گيـرد،   مـي ي اقتصادي و اجتماعي جامعـه سرچشـمه   ها عوامل اساسي كه از زيرساخت

  .توان ناديده گرفت نمي
رفتار منحرف غالباً  يه افراد داراكته را افزود كن نيتوان ا يم ياجتماع يريادگي  ةيبه نظر

 يهـا  ها هنجارهـا و ارزش  ه از آنكند ش داريگرا يبا منحرفان ياجتماع يها ل دستهيكبه تش
مطلـوب   يز، هماننـد رفتارهـا  يـ منحـرف ن  ين اساس، رفتارهـا يبر ا. اند را آموخته يرو جك

ن، يـ بـر ا  افـزون . شـوند  يت مـ يـ ا تقويند يآ يد ميشدن پد يند اجتماعيق فراياجتماع، از طر
شود و بخـش   يم ند ارتباطات آموختهيگران و در فراينش متقابل با دكخالف در  يرفتارها
). Huff, 1990: 171(افتد  ياتفاق م يميمحدود و صم يها در درون گروه يريادگين يا  عمدة

درصـد   2/28ه كـ  چنانند ك يد مييه را تأين نظريز ايآمده از پژوهش حاضر ن ستد هج بينتا
ط خـانواده  يار در محك ش به خالف را وجود افراد خالفين عامل گرايتر مهمان يگو پاسخ

ن عامـل مهـم از طـرف    يدومـ مثابـة   پس از آن، تماس با دوستان ناباب به .اند ردهكعنوان 
نش متقابل بـا  كه دختران در كس معتقد است يويد. ه استدرصد از آنان مطرح شد 6/17
ن يريه بـا سـا  كـ ننـد  ك يسب مك يتيهو) و دوستان ،گانين، معلمان، همسايوالد(گران يد

 يجـه ضـعف روابـط عـاطف    يو درنت يخانوادگ يزان همبستگيبودن م نييپا. متفاوت است
در  يدسـتان  قـان و هـم  يرف يجـو و ه دختر به جسـت كشود  يمن سبب يان دختر و والديم
 كنند يم تيت او به عنوان منحرف حماياز وضع يررسميطور غ بهه كرون از خانه بپردازد يب
)Davis, 1978: 201(.  
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از جمله عوامل مؤثر در تداوم اعمـال خـالف شـمرده    ز ين يكار بزهفرهنگ  خردهوجود 
رفتـه و  يه در آن اعمالِ خـالف پذ كاعتبار دارد  ييها ارزش يفرهنگ خردهن يدر چن. شود يم

 يهسـتند منزلـت بـاالتر    يتر بيش ييتوانا ين اعمال دارايه در اك يشود و افراد يق ميتشو
ه از زمـانِ  كاند  پژوهش اظهار داشته آماري  ان در جامعةيگو درصد از پاسخ 40حدود . دارند

 يتـوجه  خـور ت در يـ ثركاند و ا ردهكدا يپ يدياب اعمالِ خالف، دوستان جدكشروع به ارت
  .اند نان سابقة اعمال خالف داشتهياز ا) درصد 5/85(

  
  ونتكو محل س يستيط زيشرا 6.8
مهـاجرت  ش يافـزا  و روزافـزون اسـت   يدر معرض آلودگ يماد طيمح ،يشهر  جامعة در

گر، يد ياز سو. دارد يدرون شهر را در پ يستيز يت فضايو محدود ينينش گسترش زاغه
 و پيامـدهايي چـون   گسـترش فقـر   و شـود  ير مـ ييـ خوش تغ ز دستين يمناسبات اجتماع

. اسـت  ينيگسترش شهرنش نتايجاز  جرايمش يو افزا ،ياجتماع يسازمان يب، يگانگيب ازخود
انـد   الت در درون شـهرها پرداختـه  كمسائل و مشـ  يبه بررسه ك ،نظران از صاحب ياريبس
ه حـوزة  كـ معتقدنـد   و ورزنـد  يد مـ يكتأ ياجتماع يسازمان يب يبر الگو ،)اگوكيتب شكم(

  ت مهـاجران اسـت،  يـ ه مملـو از جمع كبزرگ،  يدر شهرها )Interstitial Area( 3گسست
ن امـر موجـب   يـ ا. شـود  يمـ  يو فرهنگـ  ياجتماع ياز ناهمگن ييزان بااليجاد ميمنجر به ا

 يد و رفتار منحـرف را بـه صـورت امـر    شو يو هنجارها م يشدن سازمان اجتماع يمتالش
ه بـه عوامـل   كـ  ،ياجتمـاع  يهـا  هيـ از نظر ياريبسـ . )Huff, 1990: 170(آورد  يدرم يعاد

ن عوامـل را  يـ از ا ياريه منشأ بسكاند، معتقدند  و گسترش آن پرداخته جرايمبروز  يساخت
 يمنـاطق  يعنـ ي ،وجود دارد يگيهمسا يو الگوها يجمع يه زندگكافت ي يناطقد در ميبا
ـ  ييزان بـاال يـ ، و ميو اجتماع يگاه نازل اقتصاديت، پايجمع يه رشد باالك  يسـامان  هاز ناب

  ).Wheeler, 1972: 82( ودش يده ميدها  در آن يخانوادگ
 شناسي جامعه حوزة ر، د)theory differential association(قي وند افتراية پينظر

 اشخاص با افراد همنشيني يا جواري هم ميزان و ارتباطات ميزان تأثير به ،انحرافات
 آميز انحراف محيط معرض در افراد هرقدر اساس، اين بر. دارد تأكيد منحرف يا رو كج
 بيآس و يرو جك ساترلند نيادو. يابد مي افزايش نيز آن از پذيري تأثير گيرند قرار

 شخص كه آن براى«: ديگو مى و داند يم آموزش و يريادگي از يناش را ياجتماع
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 ).167: 1370 كوئن،( »كرد تيجنا توان مى چگونه كه اموزديب نخست ديبا شود كار تيجنا
تر  معتقد است در سنين نوجواني تأثير دوستان و همساالن بر فرد بسيار بيشساترلند 

نوجوان با تأسي از همساالن خود رفتارهاي ه ك  يطور بهاز خانواده و مدرسه است 
برد  ميروي را باال  آموزد و همنشيني با اين افراد احتمال كج ميروانه و نابهنجار را  كج

  ).399: 1385سليمي و داوري، (
 يت افراديثركه اكدهد  يق نشان ميتحقآماري   جامعة  نةيشيپ يدر پژوهش حاضر، بررس

نسـبت بـه قبـل از مهـاجرت      يتر ونت نامناسبكدر محل ساند  ردهكه به تهران مهاجرت ك
ر از افـراد خـانواده،   يـ بـه غ  ،ها ونت آنكه در محل سكها اظهار داشتند  آن. ردندك يم يزندگ

درصـد بـا    31گان و ين عده با همسايدرصد از ا 3/42. ندا هردك يم يز زندگين يگريافراد د
  .ندبرد يسر مه ب يونكواحد مس كيشاوندان خود در يخو

نـه را  يه زمكـ اسـت   يرو جكش به ياز عوامل مؤثر در گراط يها و شرا وجود فرصت
مطـرح در   يها هياز نظر و سازد يمساعد م يكار بزهاب جرم و كش فرد به ارتيگرا يبرا
جـرم   يه بـرا كـ  ييهـا  هينظر تر بيشه در آن، همانند كفرهنگ است  خرده  ةيباره نظر نيا

ت يـ د در ماهيـ الت را باكمشـ   شـة يه ركشود  ميد يكته تأكن نياند، بر ا قائل يمنشأ اجتماع
 يدر منـاطق . سراغ گرفت ،يجمع يو زندگ يگيهمسا يژه الگوهايبه و ،يساختار اجتماع

هـا از   نان آنكو سـا  ،ت باالسـت يـ زان رشد جمعيو م يكار بزه يها گروهتعداد ها  ه در آنك
صـورت   بـه  يكـار  بـزه فرهنگ  ستند، خردهيبرخوردار ن ييباال يو اجتماع يگاه اقتصاديپا

 ).Wheeler, 1972: 83( رديـ گ يجامعه قـرار مـ   يلك يج درون هنجارهايفرهنگ را خرده
هـا   آن يزنـدگ   ه در محلةكاذعان داشتند در پژوهش حاضر ان يگو درصد از پاسخ 6/51

اشاره داشـتند  تر  كينزد يا درصد از آنان به رابطه 6/38. نندك يم يار زندگك افراد خالف
بـا  سـان،   نيبـد . وجـود دارنـد  ار كـ  ها افراد خالف گان آنيان همسايه در مكگفتند  يو م

و در معرضِ  ،شود يم يتلق يعادها  در آنار ك ه وجود افراد خالفك يدر محالت يزندگ
 ير بـا هنجارهـا  يمغـا  يج رفتارهـا يتـدر  گونـه افـراد، بـه    نيـ بـا ا قرارگرفتن فرد تماس 

ان يـ در جر يعـاد  يا دهيـ دهنـد و بـه صـورت پد    يخود را از دست م شده قبح رفتهيپذ
ان يـ گو هـا در محـالت پاسـخ    زان رواج انواع خالفيمبارة در. نديآ يم درروزمره  يزندگ
ن يتـر  ان عمـده يـ ه معتـادان و قاچاقچ كـ انـد   اظهار داشته) درصد 8/41(ن درصد يباالتر
درصـد در   1/10ن با يدرصد و سارق 9/13ها با  يروسپ. اند ها بوده آن  اران محلةك خالف

  .)8جدول (اند  قرار داشته يمراتب بعد
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  ونتشانكن در محل سكاران ساك نوع خالف  ان دربارةيگو ع اظهارات پاسخيتوز .8جدول 
  )به درصد( اند ب شدهكه خود مرتك يجرايمو نوع  

نوع جرم
سرقت و   شده بكمرت

  يالهبردارك
فحشا و 

  يقواد
روابط 
  نامشروع

قاچاق مواد 
مخدر و 

  ادياعت

فرار از 
منزل و 

  شدن اغفال
  جمع

ارانك خالفنوع 
  ونتكمحل س
مواد يقاچاقچ

  مخدر و معتاد
50  7/41  5/39  5/58  4/29  6/42  

  5/8 0  8/11 6/2 7/16 30 سارق
  9/14 6/17  9/5 7/23 3/8 0 يروسپ
  3/21 5/23  7/17 7/23 7/16 20  ريسا
  8/12 4/29  8/5 5/10 7/16 0 دانم ينم

  جمع
100 

6/10  
100 

8/12 

100 
4/40 

100  
1/18 

100 
1/18 

100  
100  

Lambda X93= 0/109 

هـا نشـان    ونت آنكج در محـل سـ  يـ را يها ان و خالفيگو م پاسخينوع جرا  سةيمقا
 يزنـدگ   سان، نيبد. وجود دارد كينزد يا ن دو رابطهيان ايموارد م تر بيشه در كدهد  يم

 يالزم برا يها اب خالف وجود دارد فرصتكان ارتكنه و اميها زم ه در آنك يدر محالت
ان منـاطق گونـاگون شـهر و وجـود     يـ م  رابطة  بارلو دربارة. كند يمفراهم را افراد مستعد 

ابـد و سـاختار   ي يمـ اهش كـ ان نظـارت  كـ م امكدر منـاطق پرتـرا   هكـ معتقد است  جرايم
ن ياز والـد  يكـ يبـا  فقـط  ه كـ  يسانكان يو در م ،دهياشپ ازهم يها ه در خانواد( يخانوادگ

 تر بيش ها هرچه تعداد جوان(ت يجمع يب سنيك، تر)زان جرم باالستيم ،نندك يم يزندگ
ت يـ نان و جمعكن وسعت منطقه و شمار سـا يو همچن ،)زان جرم هم باالتر استيباشد م

گسـترش جـرم    در) زان جرم بـاالتر اسـت  يم تر بيشت يم جمعكبا ترا يدر فضا(رامون يپ
  ).Barlow, 1984: 76-77( مؤثر است

اسـت و از سـاخت و    يابعـاد اقتصـاد   يدارا تـر  بيش يكار بزه )Merton( به نظر مرتن
ن مراتـب  يباالتر يدارا ينونكه ثروت در جامعة كجا  از آن. شود يم يناش يسازمان اجتماع
 يبرا يعاد يها روش قيبه آن از طر يابي ان دستكو ام ،است ياجتماع يها در نظام ارزش
ار يـ نامشروع را اخت يها دن به آن راهيرس ياز مردم برا يست، گروهير نيپذ انكهمة افراد ام
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رفـتن   نياز ب يعنيم، يكدور يسامان هة خود را بر اساس مفهوم نابيدرواقع، مرتن نظر. نندك يم
  ).Calhoun et al., 1994: 166( بنا نهاده است ،ياجتماع يمان در هنجارها و نهادهايا

ه كـ افت يتوان  يم يه دربارة جرم صورت گرفته است شواهدك ياز مطالعات ياريدر بس
سر نباشد، افراد به يم يق عاديها از طر ل به هدفيه نك يتا زمان ؛دننك يد ميية مرتن را تأينظر
ـ   كـ  يسـان كشوند و در مـورد   يمتوسل م يانحراف يها راه  يرو بـوده و قربـان   هه بـا فقـر روب
خـالف بـه صـورت     يهـا  تيـ فعال به بيان ديگر،. وجود دارد تر بيشن احتمال ياند ا ضيتبع

  نـة يار در زميبسـ  يهـا  هيـ نظر .ديآ ين درميرنشيدر مناطق فق يط اجتماعيثابت از مح يبخش
را  يكـار  بـزه  يها شهير »ية تعارض فرهنگينظر«ه ك ه هستند چنانين فرضيد ايانحرافات مؤ
شـة  ير »فرهنـگ   ة خـرده يـ نظر« ،نـد يب يمـ ن شهرها يا يا هيبزرگ و مناطق حاش يدر شهرها

 ،يجمعـ  يو زنـدگ  يگيهمسـا  يژه الگوهـا يو به، يت ساخت اجتماعيالت را در ماهكمش
 اشـخاص  بـا  افـراد  همنشـيني  يا جواري هم ميزان به »افتراقي پيوند نظرية«و  ،رديگ يسراغ م

  .دارد تأكيد منحرف در بروز انحرافات يا رو كج
  

  يريگ جهينت. 9
اب كنة فرار دختران از خانه و ارتيه در زمك ،يگوناگون يآراق تالش شده است ين تحقيدر ا
در  يدختـران فـرار   يط خانوادگيدر رابطه با شرا است، آنان مطرح شده  ةياز ناح جرايمبه 

ه در كانتخاب شدند  يكار بزهاز زنان مجرم و  يبررس آماريجامعة . شود يشهر تهران بررس
ن دختـران  يـ ه از اكـ  يريتصـو . شدند يم ينگهدار يستير پوشش بهزيز زكا در مرايزندان 

 يخانوادگ يو زندگ هستندسواد  مكا ي ،سواد يبه عموماً جوان، كن است يتوان ارائه داد ا يم
ه بـه  كـ  ين درصد زنـان يتر بيشپژوهش  يها افتهياساس  بر. اند داشته يداريسامان و ناپا هناب

 يهـا  ، در گـروه دونش يم يز نگهداركن مرايو در ا ،اند ب جرم شدهكدنبالِ فرار از خانه مرت
شور ك ير شهرهاين ساياز آنان متولد يا مالحظه قابلدرصد . درنداسال قرار  24تا  15 يسن

در حد خواندن و  يرده و سوادكبه تهران مهاجرت  ييتنها ا بهيه به همراه خانواده كهستند 
مخالفـت خـانواده بـا ادامـة      سـبب ن دختران، به يت ايثركا. اند داشته ييابتدا ةدورا ينوشتن 
الت درون خـانواده  كرسد مسائل و مش يبه نظر م. اند ل شدهيتحص كمجبور به تر ،ليتحص
ن دختـران  يـ ن ايت والـد يوضـع  يبررس. ل دختران بوده استيتحص كن عامل تريتر عمده
و سواد مادرانشان  اند در حد خواندن و نوشتن داشته يز سواديه پدران آنان نكدهد  ينشان م

 واسـت  سامان بوده  هثراً نابكز ايپدران ن يط شغليشرا. داشته است يت بدتريمراتب وضع به
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قـات  يتحق. در خارج از خانه بودنـد  يالً فاقد مشاغلكنداشتند و مادران  يمشاغل ثابت اغلب
 ،نداشته باشد يم و استواركگاه محيپا يو اقتصاد ياگر زن از نظر اجتماعه كدهد  ينشان م

  .شود يفراهم م يرو جك ينة مساعد برايزم
ه حداقل كاند  بزرگ شده ييها مطالعه در خانواده آماريت دختران جامعة يثركعالوه، ا به

تـة  كن. انـد  از دسـت داده  يكودكـ ن يرا در سـن  ،ها آن يهردو يو در موارد ،نياز والد يكي
ط يعلـت فـرار خـود را شـرا    ) درصد 6/87( يتوجه قابلت يثركه اك است درخورتوجه آن

ان از ين سهم فراريتر بيشو  اند هخانواده اظهار داشت ياعضا يو بدرفتار يسامان خانوادگ هناب
هـا   خود بـه همـراه همسـران آن    ين تنياز والد يكيه با كاست تعلق داشته  يسانكخانه به 

ه با پـدر  ك يسانكدرصد  5/61و  يه با مادر و ناپدرك يسانكدرصد  75(اند  ردهك يم يزندگ
  ).فرار از خانه داشتند ةسابقردند ك يم يزندگ يو نامادر
شـدن   هـا و قائـل   ان آنيـ م يكـ يزيف يها پدران و مادران و بروز خشونت يلفظ يريدرگ

ز باعـث  يـ ن ،صوص فرزندان دختـر بـا پسـر   خ هب ،ان فرزندانيم يو ماد يعاطف يها ضيتبع
 يمبودهـا كشـده تـا آنـان     سـبب و است ان دختران با خانواده شده يم يوندهايپ يگسستگ
 يبـرا  يننـد و در مـوارد  كجـو  و رون از خانواده جسـت يب ييخود را در جا يو ماد يعاطف

  .نندينامشروع را برگز يها ل و راهيوسا اين نيازهاجبران 
ان يـ م يوسـتگ يبـر فقـدان پ   ،درخصوص علـل فـرار   ،شده از مطالعات انجام ياريدر بس

دگاه، عـدم ثبـات   يـ ن ديـ از ا. د شده استيكتأ ياجتماع يها هكر شبيخانواده و سا ياعضا
از  يريگ نارهكت منجر به يو درنهااست مناسب شده  يريپذ موجب فقدان جامعه يخانوادگ
  .شود ياجتماع م

رفتار والدين در الگوپذيري و انطبـاق فرزنـدان بـا هنجارهـا در سـنين      ه كواضح است 
كه رفتارهاي خالف به صـورت   ناسالم، زندگي در محيطي. كند كودكي نقش مهمي ايفا مي
تميز رفتار بهنجار از نابهنجار را بـراي كـودك مشـكل     ،آيند مي دررفتارهاي عادي و بهنجار 

روي افـراد را،   ه در ايجاد شرايط مساعد بـراي كـج  سان، اهميت نقش خانواد بدين. سازد مي
ي اقتصادي و اجتماعي جامعه سرچشمه ها توجه به ساير عوامل اساسي كه از زيرساخت  با

  .توان ناديده گرفت گيرد، نمي مي
  مشاهده در جامعة قابلگر موارد يد از ينينش هيش مهاجرت به تهران و گسترش حاشيافزا
ر مناسـبات  ييـ جـه تغ يسـو موجـب گسـترش فقـر و درنت     كين امر از يا. مطالعه بودآماري 
به بروز مسـائل و   ينظران مسائل اجتماع از صاحب ياريبس  دةيه به عقك ،گردد يم ياجتماع
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 ياز نـاهمگن  ييزان بـاال يـ گر بـه بـروز م  يد يو از سو ،زند يدامن م يشهر الت درونكمش
  .شود يمنجر م يو فرهنگ ياجتماع
بزرگ  يدر شهرها زا را جرم يو اقتصاد يعوامل اجتماع  شةير يفرهنگة تعارض ينظر

متعـدد   يهـا  تيـ ت مهاجران و اقلياز جمعمملو ه ك نديب يم ن شهرهايا يا هيو مناطق حاش
ـ گرد يمنجر مـ  يو فرهنگ ياجتماع ياز ناهمگن ييزان بااليبه بروز م اين مناطق. است د و ن

م يبـروز جـرا   يبـرا  يمسـاعد   نـة يبخشد و زم يرا شدت م ين تعارض فرهنگيمهاجرت ا
  .آورد يد ميپد

ژه يـ و بـه ( يت سـاخت اجتمـاع  يـ الت را در ماهكشـة مشـ  ير فرهنگ  خردهة ينظر
جـا   در آن يكـار  بـزه  يهـا  ه گـروه كـ  يدر مناطق يجمع يو زندگ يگيهمسا يالگوها
و ت، يجمع يرشد باال شود، يده ميد يخانوادگ يسامان هاز ناب ييزان بااليو م زندكمتمر

ه كـ ه بـر آن اسـت   يـ ن نظريـ ا. رديـ گ يسـراغ مـ  ) نـازل  ياجتمـاع   ــ   يگاه اقتصـاد يپا
 از جامعه پايينِ طبقات ماندن محروم معلول اساساً كاران بزه انحرافيِ  هاي فرهنگ خرده

 نكتـه  نيا فرهنگى بر انتقال ةينظر .است تلقي موفقيت به رسيدن مشروعِ هاي فرصت
 .شـود  مـى  آموختـه  »ناباب دوستان«با  معاشرت قيطر از انحرافى رفتار كه دارد ديتأك

منحرف  يا رو كج اشخاص با افراد همنشيني يا جواري هم ميزان به افتراقي پيوند نظرية
 كـار  بـزه  بـه  مبـدل  يصورت در ه فردين نظرياساس ا  بر .دارد تأكيد در بروز انحرافات

 هـا  آن بـا  فـرد  و باشـند  داشـته  وجود ياديز انكار بزه او اطراف طيدر مح هك شود يم
  .باشد داشته ياديز معاشرت
ز يـ ان افراد خانواده و نيو روابط م يه مناسبات خانوادگكشود  يب، مشاهده مين ترتيبه ا

  .رگذار بر جرم و انحراف استيابد از عوامل تأثي يه فرد در آن پرورش مك يطيمح
  

  ها  نوشت يپ
ت خود يومكو دوران مح ،شوند يم ين نگهداريدر زندان او فقطچون زنان مجرم در شهر تهران . 1

 .اند ن زندان منظور شدهين ايومكفقط مح يگذرانند، لذا در جامعة آمار يجا م را در آن
زنان چون  يقرار دارند و افراد يستير پوشش سازمان بهزيه زكهستند  يزكمرا »يبازپرور«ز كمرا. 2

  نامشـروع و سـابقة    رابطـة  يداراافـراد  ز، كونت در مراكس انان، داوطلبكا بدون ميسرپرست  يب
ز كن مرايدر ا ...و  ان،يدك، متاناختالف با خانواده، معتاد ياز منزل و دارا اني، فرارانزندان، ولگرد

  .شوند يم يدارهنگ
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ـ جوانـان جنا  يها در بحث از دسته )F. M. Thrasher(گسست را تراشر   مفهوم حوزة. 3 ار در كـ  تي
هستند و اشغال منـاطق   يدارين مناطق در وضع ناپايبه نظر او ا. رده استكاگو مطرح كيشهر ش

ر فحشـا و  يـ نظ ،از آن يناشـ  يو عوارض اجتمـاع  يو بازرگان يصنعت يها توسط بنگاه يونكمس
گسسـت مظهـر    يهـا  حـوزه . خـورد  يها به چشم مـ  در آن ،جوانان يكار بزهت و يگسترش جنا

  .است ياخت و سازمان اجتماعدر س ييها ها و گسست افكش
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