
  
  
  
  
  
  

  

  مسأله هویت در کودکان بدون شناسنامه

  *طالبی ابوتراب      
  **السادات ملکوتی معراج

  24/1/92: اریخ دریافت   ت    
   1/11/92 :   تاریخ پذیرش    

  
  چکیده

جامعه مدرن در ها و الزامات زندگی  مروزه شناسنامه به عنوان یکی از شاخصا
ناسنامه و نقش آن در زندگی مقاله در صدد است که تأثیر ش  این.شود شناخته می

در انجام این پژوهش براساس رویکرد . بدون شناسنامه را بررسی نماید کودکان
گیري آن به صورت هدفمند  استفاده شده و نمونه"نظریه مبنایی"کیفی از 

 کودك بدون شناسنامه 21هاي تحقیق از طریق مصاحبه انفرادي با  داده. باشد می
روازه غار شهر تهران و نیز تشکیل جلسات بحث ساکن مناطق خاك سفید و د
  . گروهی گردآوري شده است

                                                
 tatalebi@yahoo.com          طباطبائی عالمه دانشگاه استادیار جامعه شناسی *

  کارشناس ارشد برنامه ریزي رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی **
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گیري احساس هویت در کودکان  هاي این پژوهش نشانگر عدم شکل یافته
کودکان بدون شناسنامه، داشتن شناسنامه را عامل دستیابی . بدون شناسنامه است

نامه، این فقدان شناس. دانند به رهایی و برخورداري از حقوق اجتماعی می
کودکان را با مشکالت متعددي همچون عدم دسترسی به امکانات رفاهی، 
آموزشی و تحصیلی و ترك تحصیل، احساس تحقیر و احساس بی قدرتی و 

یابی و شناخت  در نهایت این مشکالت فرایند هویت. پوچی روبرو کرده است
  .کند فرد از خود را در جامعه دچار مشکل می

یـابی،   ویت، کودکان بـدون شناسـنامه، فرآینـد هویـت    ه: هاي کلیدي   واژه
 .کودك

 
  طرح مسأله
شناسی و  اندیشمندان و محققان جامعه  دیر زمانی است که در کانون توجه1مسئله هویت

کند،  پذیر می هویت نه تنها ارتباط اجتماعی را امکان. مطالعات فرهنگی قرار گرفته است
 فرایندي براي خودشناسی کنشگران 2یابی یتهو. بخشد بلکه به زندگی افراد معنا می

ها معانی کلیدي  هویت. گیرد اجتماعی است که معناسازي نیز به واسطه آن صورت می
گویند که  به واسطه هویت مردم به دیگران می. دهند هستند که ذهنیت افراد را شکل می

  .گویند که چه کسی هستند چه کسی هستند و مهمتر اینکه به خودشان نیز می
در . گیرد هاي متفاوتی شکل می گیري هویت در اجتماعات گوناگون به شکل شکل

شکل   هویت شخصی در پناه هویت اجتماعی به صورت غیر رسمی"جوامع سنتی"
افراد در چنـین . هاي تاریخی گذشته بوده است گرفت و مبتنی بر سوابق و ریشه می

هاي متفـاوت   که همه گروهجوامعـی از طریق نـوعی نظم معـنایی یکپارچه سـاز
. این نظم معنایی عمدتاً نظم دینی است. رسند گیرد، به یکپارچگی می جامـعه را در برمی

                                                
1. Identity 
2. Identification  
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هاي تکوین شامل خانواده، دین و محل کار بوده است  به عبارتی در جوامع سنتی حوزه
  ). 9: 1385دان، (

 متفاوت از جوامع اي یابی به گونه در جامعه مدرن امروزي، منابع و فرایند هویت
المللی و حقوق داخلی کشورها به عنوان  امروزه، هویت در اسناد بین. باشد سنتی می

). 26: 1387اسدي، (گیرد  ها و نمادهاي خاص مورد شناسایی قرار می یک حق، به شیوه
اي براي شناسایی هویت   که وسیله1کشورها از شناسنامه در حال حاضر تقریباً تمامی 

نظر به اینکه امروزه شناسنامه به عنوان یکی از . کنند استفاده قانونی میفردي است، 
تواند تبدیل به یک  شود، نبود آن در جامعه، می الزامات زندگی جامعه مدرن شناخته می

  . مسئله مهم هویتی شود
شرایطی که کودکان . گیرد هاي هویتی افراد معموالً در کودکی شکل می بنیان

یتی خود ندارند؛ بنابراین حمایت از هویت کودك از اهمیت باالیی تسلطی بر عناصر هو
بدین جهت، کنوانسیون حقوق کودك، عناصر هویت کودك را . برخوردار خواهد بود

شامل نام، تابعیت و ارتباط والدین در نظر گرفته و در جهت حفظ این عناصر، تکالیفی 
خیص اینکه ثبت تولد کودك تش). 26: همان(هاي عضو گذارده است  را بر دوش دولت

و صدور شناسنامه، برخورداري از انواع حقوق اولیه فراتر از اسم، خانواده و ملیت را 
در حالی که ثبت تولد به خودي خود . دهد، از اهمیت زیادي برخوردار است ارتقاء می

 تواند آنها را در حاشـیـه کند، نبود آن نیز می دستیابی به این حقوق را تضمین نمی
). 14: 2004میلر، (یابی را دچار مشکل نماید  جامعه قـرار دهـد و فرایـنـد هویت

از موجودیت  توان گفت احتماالً کودکان بدون شناسنامه شناخت رسمی  بنابراین می
خود ندارند و در نهایت اینگونه کودکان از مزایاي شهروندي در کشور خود نیز 

  . اند محروم

                                                
1. Birth Certificate 
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 از تـوانـد یـکـی مانند شناسنامه می هـویتی اركمـد فقدان از طرفی دیگر،
که در  باشد شناسائی فاقد مدارك کودکان پیشـرفت اجتماعی عدم عوامـل تـریـن عمده

 چنین کودکانی، ایـن مسـئـله .نماید یابی را در آنان دچار مشکل می نهایت فرایند هویت
 بر آن اثرات که داد واهدخ سـوق اجتماعی هاي آسـیـبـ و  جرائم،بزهکاري سمت به را

  ). 46: 1390توسلی نائینی، (اسـت  انـکار قابل کشور غیر امنیت و  عمومی نظم
کودکان بدون شناسنامه را که در ایران نیز شاهد تعداد قابل توجهی از آنها هستیم، 

تحصیل، : آنان از حقوق بسیاري نظیر.  نامید"کودکان فراموش شده"توان  را می
. زشکی و بهداشتی، اقامت و ازدواج قانونی، تأمین اجتماعی محروم هستندهاي پ مراقبت

هاي جدي مانند  از طرف دیگر، فقدان شناسنامه آنها را بیش از پیش در معرض آسیب
  .دهد استثمار و بهره کشی قرار می

ولی . باشد رسد تعداد کودکان بدون شناسنامه در ایران قابل توجه می  به نظر می
این نکته قابل ذکر است .یق جدي پیرامون این مسئله صورت نگرفته استتاکنون تحق

.  وجود ندارد"بی هویت"از کودکان بدون شناسنامه و  که حتی آمار دقیق و رسمی
بخش قابل . ضروري است این موضوع مورد بررسی محققان اجتماعی قرار گیرد

  . اند تهران پراکندهتوجهی از این کودکان در مناطق خاك سفید و دروازه غار شهر 
  

  هدف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلی این مقاله، بررسی مسائل کودکان بدون شناسنامه خصوصاً چگونگی مسئله 

 . باشد هویت در میان آنان می

این سواالت  این تحقیق در صدد پاسخگویی به با توجه به هدف مذکور 
اسنامه چگونه گیري احساس هویت در کودکان بدون شن فرآیند شکل: باشد می
 در هویت احساس گیري شکل در لزوماً شناسنامه داشتن یا نداشتن آیا باشد؟ می

 احساس و شناسنامه نداشتن یا داشتن میان آیا دیگر عبارتی  به؟است مؤثر کودکان
 این کودکان معموالً به علت نداشتن ؟دارد وجود اي رابطه کودکان در هویت
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باشند؟ وضعیت هویت در این  ی روبرو میشناسنامه با چه مشکالت و معضالت
  باشد؟ کودکان به چه صورت می

  
  چارچوب مفهومی

 1"گافمن". کند مفهوم هویت غالباً در بیان چیستی و دستیابی به تشخص معنی پیدا می
 داند شناختی، کوشش فرد به منظور تحقق یکتایی خویشتن می هویت را از منظر جامعه

بارت دیگر، هویت از یـک سو بـه ویـژگی یکتایی و به ع). 342: 1370ساروخانی،(
فردیت و از سوي دیگر به اشتراك و همسانی فرد با دیگران که در آن اشخاص 

توانند به هم پیوسته باشند یا از طریق گروه یا سایر مقوالت براساس خصوصیات  می
  .پردازد مشترك به دیگران بپیوندند، می

به طورکلی، . هاي گوناگونی وجود دارد  و نظریهها در تبیین مسئله هویت، دیدگاه
از این رو در بررسی . توان در دو سطح خرد و کالن جاي داد هاي هویت را می نظریه

، 3، مید2توان از نظریات افرادي چون کولی مسأله هویت در کودکان بدون شناسنامه می
یبی از عوامل سطح  در ارتباط با ترک5 در ارتباط با عوامل سطح خرد و گیدنز4جنکینز

  .خرد و کالن، استفاده کرد
شود، نظریه کولی  هاي هویت محسوب می هایی که اساس نظریه  از اولین نظریه

گیري  در این نظریه، بر نقش جامعه در شکل. است که بعدها مید آن را توسعه داد
 ياجزا، اجتماعی جهان يها شناخته از دیدگاه کولی،. هویت افراد، تأکید شده است

 به که است تجریدي فرد مجزا، یک. آیند می شمار به خود و شناسا ذهن سازنده
 نظر در افراد از جدا چیزي عنوان به اگر جامعه که همچنان، آید نمی در تجربه شناخت

                                                
1. Goffman 
2. Cooley 
3. Mead  
4. Jenkins 
5. Giddens  
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 داللت جداگانه پدیده دو بر افراد و جامعه .دارد را وضعیت همین نیز، شود گرفته

 از که زمانی. دهند می نشان را پدیده یک فردي و جمعی يها جنبه بلکه، کنند نمی
، شود متبادر می ذهنمان به بحث مورد مردم از عامی   خصلت،گوییم می سخن جامعه

 و گیریم می نادیده را مردم عام جنبه، آوریم می به میان سخن افراد از وقتی آنکه حال
 :1385کوزر،  (است جدا دیگري از فردي هر گویی که اندیشیم می چنان آنها درباره

410-409.(  
 با او لماعت رهگذر از شخص یک " 1خود" که کرد می استدالل چنین کولی

 و نشست رهگذر از شخص یک زندگی اجتماعی خاستگاه. یابد می رشد دیگران
 سپس و فردي ، نخست"خود"، کولی نظر به. آید می پدید دیگر اشخاص با او برخاست
 یک آگاهی.گیرد شکل می دیالکتیکی ارتباط نوع یک رهگذر از بلکه، شود نمی اجتماعی
 روي هیچ به پس ؛ است خودش درباره دیگران افکار بازتاب، خودش از شخص

  همچنین کولی).410: 1385 ،کوزر (آورد میان به سخن جداگانه خودهاي از توان نمی
 بعد یا بخش سه از مفهوم این کولی نظر از. کند می مطرح را نسا آینه خود مفهوم
 نگرش این بر نخست بعد. است جداگانه استوار نگرش نوعی بر هریک که شده ترکیب
 مبتنی نگرش این بر دوم بعد ؛ شویم ظاهر می چگونه دیگران ذهن در که است مبتنی
 نگرشی نتیجه سوم بعد و باشند داشته توانند قضاوتی می چه ما درباره دیگران که است
 یا سربلندي احساس، آن اثر بر و داریم خود هدربار دیگران قضاوت از که است

  ).320 :1384 ،ریتزر (کنیم می شرمساري
از . یکی دیگر از پرچم داران نظریه هویت اجتماعی، جرج هربرت مید است

هاي فردي  یا خویشتن خویش را از طریق سازماندهی نگرش دیدگاه مید، هر فرد هویت
گل (دهد  تماعی یا گروهی شکل میهاي سازمان یافته اج دیگران در قالب نگرش

 "خود"یکی آنکه : داند را داراي چنـد بعد می "خود"مـیـد ). 223: 1381محمدي، 
تواند نسبت به خودش نیز  دهد، می همانطور که در مورد دیگران واکنش نشان می

                                                
1. Self 
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به همان سان که جمع یا دیگري تعمیم یافته به  "خود"واکنش نشان دهد ؛ دیگر آنکه 
تواند در برابر خودش نیز واکنش نشان دهد ؛ سوم این که  دهند، می نش نشان میاو واک

تواند مشارکت کند و سرانجام این که  در گفتگوي شخصی با دیگران می "خود"
سازد  اي می ي دیگران هشیار است و آن را زمینهها کنشیش و ها کنشنسبت به  "خود"

   ).314: 1384ریتزر، (ي بعدي ها کنشبراي 
چارد جنکینز از متفکرانی است که متأثر از کارهاي کنش متقابل گرایانی چون ری

 از فرد که است تعبیري اجتماعی طبق رویکرد نظري وي، هویت. باشد کولی و مید می

 هاي گوناگون گروه و ها رده در عضویت اساس دیگران دارد و بر با رابطه در خود

 و است دیگران شناسایی و برداشت به وابسته افراد  هویت.گیرد می شکل اجتماعی
   .باشد می الزمه تثبیت هویت دیگران شناسایی
 و یابد می تجسـم خویـشتن در که فـردي هـویت حتی هاي انسـانی، هویت همۀ

 گیرد، می شکل حیات دوران يها تجـربه و دیگـران با نـحوه ارتباط اسـاس بر

 .اسـت توافـق عدم و نتیجه توافق نامع و شوند مربوط می معنا به اند؛ چون اجتماعی
 معرض در مدام و نیست شده تمام گاه هیچ شخص هویت اجتماعی ضمـن اینکه،

  ).45 :1381 جنکینز،(بازنگري است  و تحول و تغییر
 آنها ي واسطه به که دارد یی اشارهها شـیـوه به اجـتماعـی هویـت، جنکینز نظر از

دیـگـر مـتمـایـز  هاي افراد و جماعت از خود اجتماعی روابط در ها جماعت و افراد
هویت اجتماعی  رودرروست بازي یک اجـتـمـاعـی هویت، دیگر بیان به. شـونـد می

 دیگران درك، طرف آن از و کیستند دیگران و هستیم کسی چه که اسـت این ما درك
 پس هویت ).40: 1389، همکاران و احمدي (چیست افراد دیگر و خودشان از

اي اهداف  یابد ؛ چون افراد به طور آگاهانه اعی در قالب عمل اجتماعی تجسم میاجتم
کنند و درصدد هستند چیزي یا کسی باشند یا به نظر آیند، تا بتوانند با  خود را دنبال می
 -الگوي دیالکتیک درونی. هاي اجتماعی خاصی را به دست آورند موفقیت هویت
اندیشند، از آنچه ما  رساند که آنچه مردم درباره ما می  میگیري این نتیجه بیرونی، ما را به 
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بی گمان، ما نه فقط خود را . اندیشیم، اهمیت کمتري ندارد درباره خودمان می
 بیرونی میان خودانگاره و تصویر عمومی، دیگران -شناسیم، بلکه با دیالکتیک درونی می

همچنین جنکینز  ).91: 1381 ،زجنکین(شویم  شناسیم و توسط آنها شناخته می را نیز می
گیرد و   صورت میاجتماعیچارچوب نهاد   درهویتتعیین بر این باور است که 

سازي و اثرگذاري  هویتاما میزان . ي نهادي شده هستندها هویت ،اجتماعیهاي  نقش
 در ها هویت .ها بستگی دارد بر رفتار مردم به توافق میان افراد و نهادها و سازمان

درونی  ي نهادي راها هویت این ،شوند که کنشگران  نهادهاي مسلط ناشی میصورتی از
  ).216 :همان(کنند 

شناسانی است که در تبیین مسئله هویت از   آنتونی گیدنز از جمله جامعه
 1هاي خردي چون کنش متقابل نمادین هاي کالنی چون ساختارگرایی و نظریه نظریه

هاي انسانی تنها به وسیله کنشگران   که فعالیتوي بر این باور است. بهره برده است
هایی که کنشگران براي ابراز وجودشـان  آیند، بلکه از طریق همان راه اجتماعی پدید نمی

از نظر گیدنز، ). 601: 1384ریـتـزر، (شـونـد  ایـجاد می گیرند، پـیـوسـتـه  در پیش می
ود آگاهی آمده است، به آن هویت در واقع چیزي است که فرد، چنان که در اصطالح خ

آگاهی دارد و به عبارت دیـگـر، هـویـت شـخـص چیزي نـیسـت کـه فرد بایـد آن را 
و  هاي بازتابی خویش مورد حفاظت بـه طـور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت

 است که شخص آن را "خود"در واقع هـویـت شـخصی هـمـان . پشتیـبانی قـرار دهد
  ). 81: 1383 گیدنز،(پذیرد  اش می بازتابی از زندگینامه به عنوان

ي ها کنشار او و در واـتـد در رفـبایـص را نـخـر شـت هـ هوی بنابـرایـن،
ه ـظ و ادامـفـت وي براي حـیـ بلکه باید آن را در توانایی و ظرف،دیگران جستجو کرد

دلی ـتـ که ثبات معیـصـخـبه نظر گیدنز ش. اش یافتت مشخصی از زندگینامهـروای
به همین دلیل . اي دارد  زندگی پیوسته،کندود احساس میـی خـخصـت شـدر هوی

  ).84: همان (ر افراد ارتباط برقرار کندـایـش با سـیـم و بـتواند ک می
                                                

1. Symbolic Interactionism 
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شدت تحت تأثیر محیط و شرایط    هویت شخصی هر کس بهبه اعتقاد گیدنز،
شود محتواي هویت شخصی مانند دیگر  که گیدنز یادآور می فرهنگی اوست، چنان

 ،براي مثال نام شخص.  از نظر اجتماعی و فرهنگی متغیر است،هاي وجوديعرصه
 اینکه نام افراد تا ،گذاري اجتماعی نام،رسوم آداب و. نخستین عنصر زندگینامه اوست
 کنندهاي گوناگون تغییر می  همه برحسب فرهنگ،هاست چه حد معرف خویشاوندي آن

  .)85 :انهم(
 "عامل  سه از که باشـد اولیه می هسته  طبق نظریه گیدنز، وجودافـراد داراي یک

عباسی اسفجیر،  (شده است تشکیل "خود"  و" فردي يها ویژگی"، " 1بـنیـادین اعتماد
  توانایی،ها تماس شدن عادي طریق  از" خود "بنیادین  اعتماد قسمت .)125: 1389

فرد  موفق يها کنش برتعداد خود کنش از فرد آمیز موفقیت رتفسی و امور کردن عقالنی
 طرف از .است تأثیرگذار فرد اجتماعی هویت بر درنتیجه و بعدي کنش براي انگیزه و

 نفس به اعتماد میزان و روانی ویژگی ظاهري، ویژگی شامل فردي که يها دیگر، ویژگی

 از دیگران موفقیت آمیز یرتفس کنش خود و از فرد موفقیت آمیز تفسیر طریق از است،

 انگیزه و مـتـعـدد خودهاي ایجاد باعث ي گوناگونها ایفاي نقش  توانایی وفرد کنش

 سه این وي، نظر به .گذارد تأثیرمی فرد هویـت بر نهایتاً شود که می بعدي کنش براي

: همان (خواهد بود مؤثر فرد بعدي کنش براي میزان انگیزه بر ارز هم صورت به عامل
129(.  

توان نتیجه گرفت که افرادي چون کولی، مید و  براساس آنچه که گفته شد، می
جنکینز بر جنبه اجتماعی هویت و گیدنز عالوه بر آن برجنبه شخصی آن تأکید داشته 

توان هویت را داراي دو وجه فردي و اجتماعی  رسد می در مجموع به نظر می.است
 :دانست

                                                
1. Basic Trust 
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 است که ما " خود "هاي تعریف از  ن جنبه هویت فردي شامل آ1: هویت فردي
هاي فردي ما از تجربیات منحصر به فرد ما،  هویت. سازد را از اشخاص دیگر متمایز می

گیرد که اغلب در تجربیات شخص ریشه  ها و احساسات ما نشأت می ها، گرایش ارزش
سیله آن هاي فرد اشاره دارد و فرد به و هویت فردي، هویتی است که به ویژگی. دارد

هویت فردي بیشتر در چارچوب روابط اشخاص . کند ها، خود را معرفی می ویژگی
هویت فردي این امکان را براي ). 83: 1387 ،عیوضی به نقل از میرساردو(کند  جلوه می

هاي بنیادي معطوف به کیستی و چیستی خود  کند که براي پرسش کنشگر فراهم می
در واقع هویت فردي معطوف است به بازشناسی . ندپاسخی مناسب و قانع کننده پیدا ک

  .سازد مرز میان خود و دیگري، آن چه مرا از دیگري متمایز می
 هویت اجتماعـی عبارت اسـت از تصور، : و فقدان شناسنامه2اجتماعی  هویت

درك و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران و جایگاهی که به آن شناخته 
کند از مـنظـر دیـگـران داراي جایـگاه،  میهویت احساس این سطه واه فرد ب. شود می

اي از معانی است که فرد در محیط یا  هویت اجتماعی رشته.  احترام استارزش و
برد و بواسطه دیگران نیز به آن  موقعیت اجتماعی براي تعریف خود به کار می

  .شود خصوصیات شناخته می
است که بر احساس چه کسی بودن تأکید ویژگی اصلی هویت در سطح فردي این 

در سطح هویت جمعی، حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی است که فرد با . کند می
داند و در مقابل آن احساس تعهد و   خود را متعلق و مدیون به آن می"ما"ضمیر 

در دنیاي مدرن براي دستیابی به هویت اجتماعی منابع و نمادهاي . کند تکلیف می
دهند  ترین منابعی که هویت اجتماعی ما را شکل می عمده. نی وجود داردگوناگو
. شناسنامه یکی از مهمترین منابع هویتی در دنیاي مدرن است. هاي ما هستند پایگاه

با . ها دارد شناسنامه نقش اساسی در شناخت هویت فرد در  دنیاي مدرن و کالن شهر

                                                
1. Self Identity 
2. Social Identity 
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ها و  نامه به عنوان یکی از مهمترین نمادخواهیم نقش شناس عنایت به آنچه گفته شد می
یابی کودکان بدون شناسنامه در کالنشهر تهران را  منابع مدرن هویت را در فرایند هویت

  .مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهیم
  

  روش تحقیق
 به  "1 نظریه مبنایی"با توجه به فقدان مطالعات پیشی، براي انجام این پژوهش، از 

هاي سیستماتیک به کار  در این روش، یک سلسله رویه. ه شده استعنوان روش استفاد
به عبارت دیگر . اي ایجاد شود اي مبتنی بر استقراء درباره پدیده شود تا نظریه گرفته می

آن را باید کشف کرد، کامـل نمود و به طور آزمایشی از طریق گردآوري منظم 
. ده نشـأت گرفته است ؛ اثبات نمودهایی که از آن پدی اطالعات و تجزیه و تحلیل داده

بنابراین گردآوري اطالعات، تجـزیه و تحلیل در یک رابطه متقابل با یکدیگر قرار 
کنند و بعد  تحقیق کیفی به روش نظریه مبنایی را هرگـز از یک نظریه شروع نمی.دارند

رصت شود و ف آن را به اثبات برسانند، بلکه تحقیق از یک حوزه مطالعاتی شروع می
استراوس و (شود تا آنچه که متناسب و مربوط بدان است، خود را نشان دهد  داده می

ها  آوري داده هاي مورد استفاده براي گردآوري و جمع تکنیک). 22-23: 1385کوربین، 
از مصاحبه گروهی و . در این تحقیق، از مصاحبه فردي و گروهی استفاده شده است

  .تفاده شدها اس مشاهده براي تکمیل داده
جامعه آماري تحقیق کودکان بدون شناسنامه مناطق خاك سفید و دروازه غار تهران 

. باشند  می2)ع(امام علی    مردمی-هستند که تحت پوشش جمعیت امداد دانشجویی

                                                
1. Grounded Theory  

-  نهاد، مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی مردم سازمان یک) ع (علی امام مردمی –جمعیت امداد دانشجویی 
با هدف شناخت و کاهش معضالت اجتماعی و نیز امداد رسانی به نیازمندان به 1378سال  در که دباش می

 تحت ییها خانه، کودکان بدون شناسنامه از حمایت جهت در جمعیت این. شد تاسیس خصوص کودکان و زنان
این  ها، خانه این در .است کرده اندازي در مناطق دروازه غار، خاك سفید و فرحزاد راه "علم هاي خانه" عنوان
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مسئولیتی، فقر  بسیاري از این کودکان به دالیل گوناگون از جمله نداشتن سرپرست و بی
  .اند قد شناسنامه بوده و یا فقدان آن را تجربه کردهشدید و اعتیاد والدین فا

 از نوع این در محقق. باشد گیري به صـورت هـدفـمنـد می شـیـوه نمونه
 و کند می تحلیل و گردآوري، کدگذاري را هایش داده همـزمـان طور به گیري نمونه

 کجا در  راها آن و نماید گردآوري بعدي مـرحله در را هایی داده چه که گیرد می تـصمیم
: 1387 فلیک، (کند اش تدوین گیري شکل را در حین اش نظریه وسیله بدین تا کند، پیدا
87( .  

رسد، اشباع نظري  گیري به پایان می معیار قضاوت در مورد اینکه چه وقت نمونه
داریم که به  زمانی از انتخاب موارد بیشتر دست بر می. مقوله یا نظریه بدست آمده است

پس از تهیه سؤاالت مصاحبه در .  برسیم"اشباع نظري"  این گلیزر و اشتراوس بهتعبیر 
رابطه با خصوصیات فردي مصاحبه شوندگان، سؤاالتی پیرامون موضوع پژوهش نظیر 

العمل دیگران  علت نداشتن شناسنامه و کاربرد آن در زندگی و نحوه برخورد و عکس
  .حبه شوندگان پرسیده شداز مصا... در رابطه با نداشتن شناسنامه و

در همین راستا، سواالت مصاحبه نیز با توجه به پیشینه و مبانی نظري طراحی 
ها تا رسیدن به اشباع نظري  مصاحبه. شدند تا احساس هویت را در این کودکان بسنجند

 ساله فاقد شناسنامه 7-15نفر از جامعه آماري که کودکان  21ادامه یافت و با تعداد 
پس از انجام این تعداد از . طق خاك سفید و دروازه غار تهران انجام گرفتساکن منا

ها و نکات مصاحبه شوندگان  هاي گروهی و تکراري شدن تم مصاحبه فردي و مصاحبه
همچنین با توجه به ارتباط طبیعی و نسبتاً طوالنی محققین با . ها متوقف شد مصاحبه

لسات بحث گروهی و مشاهده نیز استفاده جها از  جامعه مورد تحقیق جهت تکمیل داده
  .در ادامه سؤاالت راهنماي مصاحبه درج شده است. شد

                                                                                                              
 تحصیلی افتادگی عقب که زمانی تا توانند می اند، مانده محروم تحصیل از دلیل نداشتن شناسنامه به که کودکان

 این براي شناسنامه ، تهیهها خانه این اقدامات مهمترین از دیگر یکی. بپردازند تحصیل به، کرده جبران را خود
  .باشد می کودکان از دسته
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  االت اصلی راهنماي پژوهشؤس
  کنی؟   سالم خوبی چه کار می-
  )چرا؟ نه اگر (؟ ري می  مدرسه-
  ؟چیه شناسنامه نظرت  به-
   ؟خوره می دردي چه به کنی شناسنامه می  فکر-
   خواي چی کاره بشی ؟  می ؟کردي ریزي نامهبر چه ات آینده  براي-
  چیه؟ نداشتی /نداري  شناسنامه اینکه علت کنی می  فکر-
  . بکن خودت از تعریف  یک-
  بده؟ چیزیش چه نداشتی/ نداري شناسنامه حاال  اینکه-
  دونی ؟  تاریخ تولدتو می-
 رفتـی گ شناسـنامه  وقتـی / کنی فرق کردي ؟   اگر شناسنامه دار بشی احساس می     -

 نداشـتن  تجربـه  شـونده  مـصاحبه  کـودك  کـه  صـورتی  در (کردي فرق کردي احساس
    ).باشد داشته را شناسنامه

  ؟باشی داشته باید چی براي  شناسنامه-
زمانیکـه شناسـنامه    / فهمن شناسنامه نداري چطوریه؟      برخورد دوستات وقتی می    -

  ر بود ؟فمیدن شناسنامه نداري چطو نداشتی، برخورد دوستات وقتی می
  فرق داشت ؟یا نه؟/ ها چطور ؟ فرق داره  برخورد فامیل- 

 الزم به ذکر است که برخی سؤاالت اصلی با توجه به شرایط و موقعیت 
بدین صورت که برخی از این افراد . اند مصاحبه شونده، به دو شکل مطرح شده

بنابراین .تجربه نداشتن شناسنامه را داشتند و هم اکنون داراي شناسنامه هستند
برخی .سؤاالتی که مطرح شده است اشاره به تجربه آنها از نداشتن شناسنامه دارد

ؤاالتی پیرامون همین سدیگر نیز داراي شناسنامه نیستند که با توجه به شرایط آنها، 
  .وضعیت طرح شده است
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 2، محوري1هاي این پژوهش نیز از سه نوع کدگذاري باز براي تجزیه و تحلیل داده
در کدگذاري باز به صورت مشخص به نامگذاري و مقوله .  استفاده گردید3نتخابیو ا

پـس از کـدگـذاري بـاز، . ها پرداخته شد ها از راه بررسی دقیق داده بندي پدیده
  . کـدگذاري محوري انجام گرفت

فردي، (هاي مصاحبه   پژوهش نیز، از تلفیقی از روش5 و پایایی4براي تأمین روایی
ها، در زمان  همچنین تحلیل هم زمان داده.  مشاهده استفاده شده استو) گروهی

با درنظر گرفتن این موارد، از . ها و مقایسه مداوم آنها صورت گرفت گردآوري داده
ها آمده است، ظاهر  طریق کدگذاري محوري، مقوالت اصلی پژوهش که در بخش یافته

  .شد
  

  هاي پژوهش  یافته
، 6نظریه مبنایی که متضمن پدیده ابق با مدل پارادایمی هاي این پژوهش، مط یافته

ست، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که  9 و پیامدها8، راهبردهاي کنش 7شرایط
  .شود هاي این مدل پرداخته می در ادامه به توضیح عناصر و مؤلفه

  
  فقدان شناسنامه و موقعیت تثبیت نشده: پدیده محوري

سلسله کنش  که اي است ، فکر محوري، حادثه، اتفاق یا واقعهایده معناي به پدیده
ها   در همین راستا، داده.کندشود تا آنها را اداره  کنش متقابل به سوي آنها رهنمون می یا

                                                
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Validity 
5. Reliability 
6. Phenomena 
7.   Conditions 
8. Interaction Strategies 
9. Consequences 
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حاکی از آن است که کودکان بدون شناسنامه با موقعیت تثبیت نشده در این رابطه 
یابی را در این کودکان با مشکل روبرو  از جمله، مواردي که فرایند هویت. مواجه هستند

  .کرده و موجب شده است که آنان دچار این موقعیت تثبیت نشده شوند
درك و شناخت متفاوت آنان از کاربرد و اي که در این میان وجود دارد  مسئله

توان  به عبارت دیگر می. باشد نقش شناسنامه یا اوراق هویتی در زندگی روزمره می
اصلی براي این کودکان، فقدان هویتی است که در نتیجه فقدان گفت که مسئله 

  .آورد شناسنامه و موقعیت تثبیت نشده در این کودکان را به وجود می
  :گوید  ساله در مورد شناسنامه می9 »ماروزه«براي نمونه 

  " داشته باشی ولت میکنن] شناسنامه[ بگیرنت، سرکار  بري" 
  :گوید ساله می 13 »امیرحسین « و نیز

  " .کنی استفاده ازش گذاشتن گرو برا ]از شناسنامه میشه [ " ...
  :گوید  ساله می10 »مریم«و 

  ". کنن  داشته باشی ولت می] شناسنامه[ تو خیابون گرفتنت".... 
اند، از کودکان محله دروازه  اي که بدین گونه پاسخ گفته کودکان بدون شناسنامه

این کودکان برحسب شرایط . شوند ار نیز محسوب میغار بودند و بیشتر جزء کودکان ک
زندگی و اینکه مجبور به کار هستند، تصور و درك محدودي از کاربرد شناسنامه دارند 
و فقط کاربرد آن را در مسائلی چون گرو گذاشتن و وثیقه قرار دادن براي آزادي 

  . دانند می
  

  1گر زمینه و شرایط مداخله
 /کنــش راهبـردهاي آن درون که شرایـط اسـت خاص ازاي  مجموعه بیانـگر زمینه

 به مربوط شرایط ساختاري گر نیز به مداخله شرایط .پذیرد صـورت می واکنـش

                                                
1. Intervening Conditions 
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 یا گر لآنها تسهی. دارد اشاره است، پدیده یک به مربوط که  تعامل/عمل راهبردهاي
ر این پژوهش، د. دارند قرار خاص زمینه یک درون که هستند راهبردهایی کننده محدود

شرایط و موقعیت خانوادگی و منطقه سکونت افراد مصاحبه شونده به عنوان شرایط 
  .اند کدام آنها به اختصار توضیح داده شده در ادامه هر. اند گر شناخته شده مداخله
 شرایط و موقعیت خانوادگی کودکان مصاحبه :شرایط و موقعیت خانوادگی -1

برخی از آنان به علت اعتیاد شدید والدین .  استشونده به نوعی با یکدیگر متفاوت
خود مورد بی توجهی از سوي آنها قرار گرفته و برخی دیگر به علت فقر شدید مالی و 

از داشتن اوراق هویتی و ) ازدواج موقت(ازدواج والدین آنها   فرهنگی، عدم ثبت رسمی
  .اند شناسنامه محروم شده

 در این کودکان تأثیر داشته 1بحران هویتموقعیت و شرایط خانوادگی در ایجاد 
  :گوید  ساله می15 »رضا« ؛به طور مثال. است
گفتن پدر نداري واست شناسنامه بگیره گفتم . گن بابا ننه نداري می ]دیگران ["

  ".نه
  :گوید  که چرا شناسنامه ندارد ؛ میسؤالاین    ساله در پاسخ به12و یا ساحل 

  ".  بگیره بابام نرفت برام شناسنامه" 
  :گوید  میسؤالاین   ساله در پاسخ به8همچنین دنیا 

 ". مامان بابام نگرفتن "

الزم به ذکر است علت اصلی عدم گرفتن شناسنامه براي این کودکان، اعتیاد 
  .باشد این موضوع می والدین به مواد مخدر و بی اهمیت بودن نسبت به

 ان مصاحبه شونده اغلبهمانطور که پیش تر ذکر شد، کودک: منطقه سکونت -2

در . باشند مى چون خاك سفید و دروازه غار يدار معضل و خیز محالت جرم ساکن
این مناطق کودکان موقعیت خانوادگی مشخصی ندارند و تقریباً در سطح منطقه رها 

                                                
1. Identity Crisis 
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که در  به طوري.  معضل اعتیاد در هر دو منطقه در سطح وسیعی رواج دارد.هستند
منطقه  در. باشند این کودکان، پخش کننده مواد مخدر میمنطقه خاك سفید اغلب 

گري، فال فروشی و  دروازه غار نیز، عالوه بر معضل اعتیاد، بیشتر کودکان به تکدي
توان گفت  گردند و می اند و به نوعی جزء کودکان کار محسوب می دستفروشی مشغول

غار در سطح وسیعتري ها در منطقه دروازه   اجتماعی خانواده–اقتصادي  که محرومیت
  .نسبت به منطقه خاك سفید قرار دارد

  
  1شرایط علی

یک  توسعه یا وقوع به منجر که دارد اشاره اتفاقاتی و رویدادها حوادث، به علی شرایط
بدین ترتیب، شرایط علی که منجر به بحران هویت و موقعیت تثبیت . شود می پدیده

  :توان در این موارد دانست میشود را  نشده در کودکان بدون شناسنامه می
 از اساساً جوامع وها   انسان:عدم دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیلی -1
 آگاه خویش هویت به نسبت متفاوت يها انسان و جوامع با رویارویی و تماس طریق
و  خاص صورت در هویت توان گفت می واقع  در. کنند می پرسش آن از یا گشته
 "غیر"با  مواجهه خالل از بلکه، انزوا در خود هستی از فحصت جریان در نه، اش ویژه

. )60 :1384 ،کچوئیان( آورد می بر سر) جمعی و فردي (ما هستی حیطه از بیرون در
کنند و مدرسه  یابی را تجربه می بنابراین کودکان و نوجوانان در مدرسه فرآیند هویت

ابراین دسترسی به امکانات آموزشی و بن. کند نرفتن آنها، در این فرآیند اختالل ایجاد می
هاي  یابی در ارتباط دانست چرا که مدرسه یکی از مکان توان با هویت تحصیلی را می

 کنوانسیون 28طبق ماده  .توانند از خود شناخت پیدا کنند اصلی است که کودکان می
حقوق کودك، حق کودك نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شده و 

  . تدایی براي همه باید رایگان باشدآموزش اب

                                                
1. Casual Condition 
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نظام اجتماعی است که قادر به تأثیرگذاري در ابعاد  خرده، آموزش و پرورش
طور   به این مهم .باشد میافراد عواطف و رفتار اجتماعی  شناخت، گوناگون بر نگرش،

 .)93 :1388مهدوي و پیلتن،  (گیرد فرایندي به نام یادگیري صورت می عمده به واسطه
 اصلی است متغییرهاي از یکی نیز مدرسه در همکالسی دوستان هاي گروه بین تعامل

 به گروه در خودآگاهانه  عضویت که طوري دارد، به نقش هویت افراد گیري شکل در که
  .)140: 1381 ،جنکینز (.زند می رقم را  روابط،فرستد می پیام دیگران

 .اند اري از تحصیل محرومبسیاري از کودکان بدون شناسنامه از حق برخورد
 امکانات به دسترسی عدم به، نیز خویش يها گفته در مصاحبه شونده کودکان بیشتریت
 ترین مهم از به یکی مسئله این  که بطوري. اند نموده اشاره تحصیلی و آموزشی
هاي کودکان بدون   در زیر برخی از گفته.است شده تبدیل، آنها اصلی يها دغدغه

  :این موضوع داللت دارد آمده است هشناسنامه که ب
  :گوید  ساله در پاسخ به کاربردها شناسنامه می12 »ساحل«
دیپلم ... باهاش میشه رفت مدرسه وایه که اسماتو توش نوشته که   یه ورقه"

  " .خواي بشی بگیري، هرچی می
  :گوید  ساله می11 »علی حسین« و 
به . دن  باشی، مدرسه رات نمینداشته. گیرن یه چیزیه که از کوچیکی برات می"

  "خوره  درد کار می
 مسئله نداشتن :عدم دسترسی به امکانات رفاهی و حقوق شهروندي -

شناسنامه در این کودکان، آنان را از دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شهروندي 
گردد به نوعی  به عبارتی دیگر، کودکانی که به هر دلیلی تولدشان ثبت نمی. دارد بازمی

  این.هاي گوناگون زندگی شان اثر گذارد تواند بر جنبه اند و این مسئله می امرئین
 است کودکان ویژه به و فرد یک حقوق ترین اساسی از یکی که هویت داشتن از کودکان

 به و محرومند، کرده است زیادي تأکید آن بر کودك حقوق کنوانسیون 8 و 7 مواد و
 دلیل به کودکان این ،مثال براي. دهند می دست از ار شهروندي حقوق از بسیاري آن تبع
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 در تحصیل و امکان تربیت و تعلیم و تحصیل از برخورداري ازحق شناسنامه فقدان
 از مندي حق بهره، ایران هاي کارگاه در سالگی پانزده از پس اشتغال حق، ایران مدارس

 عمومی خدمات یا درمانی خدمات از استفاده حق، ارث به مالکیت، اجتماعی تامین
 از هایی محرومیت چنین حقوقدانان نظر به. نیستند برخوردار غیره و زدن واکسن و بهداشتی 

   ).45 :1390 نائینی؛ توسلی (شود می شناخته بشر حقوق موازین با مغایر شهروندي حقوق
کودکان مصاحبه شونده نیز به عدم دسترسی به امکانات رفاهی و برخورداري از 

  :گوید  ساله می9 »عرفان«براي نمونه . اند ندي نیز اشاره کردهحقوق شهرو
). به جاي پول(ذاري اونجا   می]شناسنامه رو [ري پول نداري، بیمارستان می... "

  "براي مدرسه، براي استخدام، براي کار، براي درس خوندن، براي ماشین خریدن خوبه 
  :گوید  ساله می13 » امیر حسین«و 
تونی  می.... براي کارت ملی داشتن خوبه ي مدرسه، براي بانک، شناسنامه برا" 

 ". بري رانندگی، سواد یاد بگیري، برا گرو گذاشتن ازش استفاده کنی 

  :گوید  ساله نیز می14 » میالد« و 
میشه باهاش خونه بگیریم، زن بگیریم، . خوره   شناسنامه به درد همه کار می"

  ". دفترچه بیمه داشته باشیم
   بخشدیها داشتن شناسنامه به افراد قدرت م افتهیوان گفت بر اساس  تیم

  
  راهبردها 

اي، تحت شرایط خاص اشاره  راهبردها به کنترل، اداره و برخورد یا واکنش به پدیده
ها و راهبردهاي مواجهه کودکان  توان استراتژي هاي پژوهش، می با توجه به یافته. دارد

  :تثبیت نشده به شرح ذیل دانست یتبدون شناسنامه با مسئله موقع
انزوا و کناره گزینی از جمله راهبردهایی است : گیري انفعال، انزوا و گوشه -1

که کودکان بدون شناسنامه به علّت نداشتن شناسنامه و در نتیجه عدم ارتباط مؤثر با 
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لی این که در جامعه معاصر، هویت اجتماعی منبع اص با توجه به. کنند دیگران اتخاذ می
باشد  گردد؛ بنابراین این مسئله از جمله مسائلی می برقراري ارتباط و تعامل قلمداد می

یابی و ارتباط و تعامل با دیگران را در این کودکان با دشواري روبرو  که فرآیند هویت
العمل  عکس این مفهوم در پاسخ به سؤاالتی مانند اینکه نحوه برخورد و. سازد می

سنامه نداشتن به چه صورت است و شما در چنین شرایطی چکار دیگران نسبت به شنا
  .کنید؟ استخراج شد می

  :گوید  ساله می12 »عاطفه«براي نمونه 
گفتن اه اه  می. بد بود]فهمیدن شناسنامه ندارم  برخورد دوستام وقتی می[ "

   ". شناسنامه نداري من با تو دوست نیستم
  :گوید  ساله می13 » ابوالفضل« و نیز 

باهام . رفت  آبروم می]فهمیدن شناسنامه ندارم، جلوشون  دوستام وقتی می [ " 
  ". نشستم کردن من هم کنار می بازي نمی

  :گوید  ساله می13 » آرزو«و 
آدمو به گریه . گن آخی نداره مثالً آدم وقتی شناسنامه نداشته باشه، مثالً همه می"

  ".میندازن
 کنی می احساس بشی دار شناسنامه  اگر"که سؤالاین  آرزو همچنین در پاسخ به

  :گوید  می"کردي؟  فرق
کنم شناسنامه مال خودمه، شناسنامه دارم، هرجا دلم بخواد   آره، احساس می"

  ".کشم، شناسنامه ندارم رم، دیگه سرم باالست و دیگه خجالت نمی می
این کودکان  گیري کرد که توان مستقیماً نتیجه هاي ارائه شده نمی با توجه به پاسخ
نمایند، اما طبق مشاهدات صورت گرفته و با  گیري را اتخاذ می راهبرد انزوا و گوشه

توان گفت که نوعی ترس از محیط زندگی در این کودکان  هاي دیگر می توجه به پاسخ
و در نواقص را متوجه خود دانسته  گردد، تمامی این ترس موجب می شود که دیده می
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 مشکل در  به عنوان یک راین ذهنیت و تصور جامعه که آنانو همچن  این حسنهایت
  .شود می  منجر به انزوا و گوشه گیري آنهاد،نبین  می خودمحیط اطراف

. سازد بدون تردید، انزوا و کناره گیري افراد را از مشارکت در جامعه محروم می
افکار و  ر و دائمیاز تبادل پایدا. دهد مبادله اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می

موجب تضعیف یا قطع . کند احساسات از کل به فرد و از فرد به کل جلوگیري می
از احساس مشارکت . شود روابط و مبادالت نامتقارن گرم و همچنین روابط گفتمانی می

هاي مناسب را  کند و در نهایت فرصت و انسانی جلوگیري می  در روابط گرم، صمیمی
ردن، باهم کار کردن، باهم تجربه کردن و باهم بودن را سلب براي با هم زندگی ک

  ).10 :1383به نقل از چلبی و امیرکافی، (کند  می
 
 در هایـی است که از دیگر واکنش تحصیل،  ترك:ترك تحصیل اجباري -2

به علت نداشتن شناسنامه،  که داشتند اذعان آنان.شد می دیده کودکان بـدون شنـاسـنامه
ها  شود تا آن را ندارند و این مسئله باعث می ات آموزشی و تحصیلیدسترسی به امکان

 «به طور مثال. موقعیتی براي ادامه تحصیل نداشته باشند واجباراً اقدام به ترك آن نمایند
   :گوید  ساله می11 »علی

شناسنامه دار بشم باهاش میشه کارایی کرد که تا حاال نتونستم بکنم، مثل مدرسه "
  ".چون تا حاال به خاطر شناسنامه نتونستم برم مدرسه درس بخونم. اینا و از ]رفتن[

 که سؤالاین   ساله که فقدان شناسنامه را تجربه کرده است در پاسخ به8 »دنیا «و یا
  :گوید تواند داشته باشد، می شناسنامه نداشتن چه معایبی می

تونه درس   نمی راش نمیدن بعد دیگه آدم]مدرسه [تونه بره بدون اون آدم نمی"
   "بخونه 
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  پیامدها
 به عبارتی دیگر، پیامدها .کنند می اشاره راهبردها نتایج یا دادها برون به نیز پیامدها
توان پیش بینی کرد و  پیامدها را همیشه نمی. کنش متقابل است/ حاصل کنش  نتیجه و

اقعی یا ضمنی باشند اند و ممکن است و هایی نیستند که افراد قصد آنرا داشته الزاماً همان
  . و اینکه در حال یا آینده به وقوع بپیوندد

  :توان به شرح ذیل دانست مهمترین پیامدها در این پژوهش را می
 بدون اجتماعی زندگی اصوالً: احساس عدم درك و شناخت نسبت به خود -1
 ما خود اینکه از درك نوعی بدون و کیستند دیگران اینکه دانستن براي راهی وجود

 هویت و کیستی به بردن پی و " خود "وجود   به آگاهی. است تصور غیرقابل ستیمکی
 خود، بنابراین. آید می وجود به دیگر مردمان و جوامع دیگر با ارتباط خالل از، خود

 از انسان معناي و چیست بودن انسان معناي اینکه یعنی؛ اجتماعی هویت درباره آگاهی
 که هستند همان آدمیان یا آ اینکه و است معنا چه هب بودن فرد، چیست بودن خاص نوع

   ؟ کنند می جلوه 
بسیاري از این کودکان در پاسخ به سواالت مصاحبه، به مواردي اشاره کردند که 

 آگاهی چندانی ندارند و "هویت خویش" و "خود"بیانگر این مسئله بود که نسبت به 
این مسئله موجب احساس بی   به عبارتی توانایی توصیف خویشتن را نداشتند که

 که سؤالاین   ساله در پاسخ به11 » علی«به طور مثال . شود قدرتی در این کودکان می
  :گوید یک تعریف از خود بکن می

   "دونم چی باید بگم   نمی"
  :گوید  ساله می11 » نگین«و یا 
  ".  بلد نیستم هیچی"
 رفتارها براي کند می تصور شخص که احساسی :بی هدفی پوچی و احساس -2

پوچی و  دچار که کسی واقع در. ندارد اختیار در خطوط راهنمایی خود باورهاي و
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 به عنوان .ندارد آینده در خود رفتار بخش بودن رضایت از چندانی انتظار شده هدفی بی
  :گوید  ساله می11 »علی حسین«نمونه 
هدفی نداره و . کنهتونه ب هیچ کاري نمی. اگه آدم شناسنامه نداشته باشه، ولگرده"

  ".خوابه می همیشه تو خونه
این پرسش که براي آینده ات چه   ساله در پاسخ به10 »مریم«و یا به طور مثال 
  :گوید برنامه ریزي کردي،  می

   " هیچی"
  

  هویت در کودکان بدون شناسنامه  مدل پارادایمی
،  ک مدل پارادایمیتوان در قالب ی  بدست آمده را می2 و مفاهیم1ارتباط بین مقوالت

فقدان شناسنامه و موقعیت (این مدل شامل پدیده .  نشان دادصفحه بعدمانند مدل 
، )شرایط و موقعیت خانوادگی، منطقه سکونت(گر  ، زمینه و شرایط مداخله)تثبیت نشده

عدم دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیلی، عدم دسترسی به امکانات (شرایط علّی 
گیري، ترك تحصیل  انفعال، انزوا و گوشه(، راهبردها )رونديرفاهی و حقوق شه

احساس عدم درك و شناخت نسبت به خود، احساس پوچی و (، پیامدها )اجباري
ها و چگونگی ارتباط آنها نشان داده شده   یافتهصفحه بعددر نمودار . باشد می) هدفی بی

  .است

  
  
   

                                                
1. Categories 
2. Concepts 
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  سنامهمسئله هویتی کودکان بدون شنا: 1مدل پارادایمی

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Paradigmatic Model  

  پدیده
فقدان : مسئله هویتی

شناسنامه و موقعیت تثبیت 
 نشده

  زمینه و شرایط مداخله گر
  شرایط و موقعیت خانوادگی

 منطقه سکونت

  راهبردها
  گیري گوشه و انزوا انفعال،

  اجباري تحصیل ترك 

  شرایط علّی
عدم دسترسی به امکانات آموزشی 

  و تحصیلی
عدم دسترسی به امکانات رفاهی و 

 حقوق شهروندي

  پیامدها
   خود به نسبت شناخت و درك عدم احساس

 هدفی بی و پوچی احساس
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  گیري بندي و نتیجه جمع
 این موضوع امروزه به عنوان .است انسانی حقوق ترین اساسی از یکی تولد ثبت

شناخته شده  کودك هر براي مشخص قانونی نیاز اصلی براي دستیابی به هویت یک
  .است

گیرد،  قرار می وي هویت تأثیر تحت شخص هر اجتماعی و شخصی از آنجا که زندگی
 نتیجه پژوهش حاضر نشان .این مسئله با شناسنامه و اوراق هویتی پیوند نزدیکی دارد

آنان از خدمات . دهد که کودکان بدون شناسنامه از حقوق بسیاري محروم هستند می
آنان بیشتر در معرض . رفاهی، پزشکی و آموزشی، حق ارث و رأي محروم خواهند بود

 اجتماعی طبق رویکرد نظري جنکینز، مبنی بر اینکه هویت. قرار دارندها  سوء استفاده

طور که در قسمت تحلیل  هماندیگران دارد و  با رابطه در خود از فرد که است تعبیري
 گیري، ترك تحصیل اجباري نیز از دیگر ها نیز به آن اشاره شد، انزوا و گوشه داده

  این احساس موجب . باشند  روبرو میاین دسته از کودکان با آن  مشکالتی است که
هاي  گردیده، این کودکان از ارتباط داشتن با دیگر افراد جامعه خصوصاً هم سن و سال

چرا . یابی در آنان به درستی صورت نگیرد خود فاصله گرفته و در نتیجه فرآیند هویت
ی این مسئله گیرد و به نوع از این فرآیند در ارتباط با دیگران شکل می  که بخش اعظمی

  .شود موجب احساس پوچی، جدایی از خویشتن می
به عبارتی دیگر، این کودکان درك درستی از هویت و موقعیت خود ندارند و حتی 

هاي هویت، ارتباط با دیگر افراد  زیرا یکی از جنبه. قادر به توصیف خویش نیستند
سنامه در این کودکان دیده هایی به دلیل نداشتن شنا زمینه این ارتباط در  جامعه است که

داند و حتی خود  یک فرد بدون شناسنامه خود را جدا از دیگر افراد جامعه می. شود نمی
  .داند ها از حقوق طبیعی خود می را مستحق برخی محرومیت

باشد که ثبت تولد، نوعی سرمایه گذاري بر کودکان   این نکته نیز حائز اهمیت می
هاي خود را دریابند و شهروندان  دهد توانایی اجازه میدهد که به آنها  را نشان می

این موضوع همچنین مقیاسی حیاتی است تا از به رسمیت . پرباري براي هر ملت باشند
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تامین حقوق شخصی، کودکان . شناختن هر شخص در مقابل قانون اطمینان حاصل شود
داشتن و محافظت در مقابل خشونت و دست درازي بر ضد حقوق آنان مستلزم 

  . شناسنامه است
  بدیهی است در حال حاضر باید تدابیري اندیشید که کودکان بدون شناسنامه 

 باید به وضعیت کودکان بدون .ضمن جذب در جامعه از حقوق انسانی برخوردار باشند
بسیاري از این کودکان، مستعد بروز رفتارهاي . شناسنامه توجه بیشتري شود

واقعیت را در نظر داشت که کودکان بدون شناسنامه همیشه در باید این . اند بزهکارانه
گیرند و به نوعی این مسئله و همچنین  هاي اجتماعی قرار می معرض انواع آسیب

ها را براي  برند، بستر ارتکاب به انواع بزهکاري شرایط خانوادگی که در آن به سر می
  .کند آنها فراهم می

. هاي بیشتر در این زمینه ضروري است وهش در این راستا انجام مطالعات و پژ
هاي میدانی در میان کودکان بدون شناسنامه و جلب اعتماد و  اگر چه انجام پژوهش

باید . کنند، کاري بس دشوار است همکاري آنها، که غالباً در مناطقی پر مسئله زندگی می
دست از هاي فرو به خاطر داشت هموار کردن این راه دشوار و پرداختن به گروه

  . است"علوم اجتماعی"تعهدات دانشمندان 
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