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  دهیچک
 هاي سکونتگاه در ساکن هویتی سند فاقد افراد سازگاري هاي شناسایی سیاست پژوهش با هدف این

 تأمین و اشتغال مسکن، درمان، و بهداشت ،وپرورش آموزش به دستیابی نۀیزم در مشهد شهر غیررسمی
 که است هایی محرومیت و مشکالت بررسی ،پژوهش این دیگر هدف همچنین. است شده انجام اجتماعی

 در. هاست محدودیت و مشکالت این از آنان خروجنحوة  شناسایی نیز و هستند رو روبه ها آن با افراد این
 تحلیل براي است، کیفی هاي داده تحلیل هاي روش از یکی که اي زمینه یۀنظر روش از حاضر پژوهش

ساکن در  هویتی سند فاقد تمامی افراد پژوهش مطالعه آماريجامعۀ . است شده  استفاده ها داده
 از سال پنج حداقل بودند که 1395 سال در مشهد شهر شهرداري مناطق در غیررسمی هاي سکونتگاه

نیمه  و عمیق نیمهمصاحبۀ  تکنیک ها از داده آوري جمع براي. بود گذشته مناطق این در آنها سکونت
هاي حاصل از اجراي  یافته. بود تنوع حداکثر با گیري نمونه نیز گیري هنمون نوع. شد استفاده ساختاریافته

هاي رفاهی  هاي افراد فاقد سند هویتی و سیاست ها در دو بخش شامل مشکالت و محرومیت مصاحبه
هاي افراد فاقد  هاي پژوهش نشان داد مشکالت و محرومیت یافته. شده است  ها ارائه اتخاذشده توسط آن

هایی که جامعه براي اعضاي داراي مدرك  ها در استفاده از فرصت توانایی اندك آن« درسند هویتی 
از  برخوردار نبودنشانس کم تحصیل و ازدواج رسمی، . شود خالصه می» شناسایی فراهم کرده است
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ها و مشکالت موجود در زندگی افراد فاقد سند هویتی است؛ درنتیجه افراد فاقد سند  ترین محرومیت مهم
هاي خود، اجتماع شبه  منظور حل مشکالت و محرومیت هویتی با توجه به موقعیت ساختاري خود و به

وجود آورند تا مشکالت خود اند وضعیتی را در این اجتماع به  این افراد توانسته. اند اشتراکی را تشکیل داده
منظور جهت بهبود وضعیت رفاهی  هاي مختلف به هاي رفاهی متنوعی را در حوزه را حل کنند و سیاست

  .رندیکارگ بهخود 
  

شبه  اجتماع رفاهی،حوزة  اي،زمینه ۀینظر هویتی، سند فاقد افراد سازگاري، سیاست :هاي کلیدي واژه
  .اشتراکی

  
  مقدمه و بیان مسئله

به  کالبدي و یاجتماع اقتصادي، نامطلوب امدهايیپ شهرها نامتعادل و ی سریعکیزیفۀ توسع
عنوان یکی از همین پیامدها  نشینی یا اسکان غیررسمی افراد به حاشیه. است داشتههمراه 

 منابع قدرت، ثروت و درآمد در جامعه است ناعادالنۀنوعی بازتاب اصلی توزیع  به
 در دهیپد نیا حاضر حال در ).1394 همکاران، و ینجف؛ 1391 همکاران، و انیرفخریام(

 يزیر برنامهحوزة  شمندانیاند يفکر يفضا نیشتریب و دارد نمود جهان يشهرهابیشتر 
: 1386 ،رهیمو  قرخلو؛ 1381 ،پارساپژوه( استکرده  معطوف خود به را توسعه و يشهر
 ابتدا همان از است، یواردات آن صنعت که رانیا مانند توسعه درحال يکشورها در). 112

بر  ابتدا ایران در غیررسمی اسکان. )1380 ران،یپ( شد تیهدا شهرها اطراف به نشینی حاشیه
 و رشدشدت  به و یر گذاشتثتأ تبریز مشهد و تهران، ازجمله بزرگ شهرهاي ۀیحاش

  .یافت گسترش
 اختصاص خود هب کشور در را دوم مقام مهاجر، يخانوارها تعداد لحاظ بهشهر مشهد 

نشین شهر مشهد از  ، مجموع جمعیت حاشیهعالوه به ).1393 ،همکاران و یوسفی( است داده
و  استمرکز استان بیشتر  21وبویراحمد و  هاي ایالم، سمنان و کهگیلویه جمعیت استان

 کشور شهري جمعیت رشد نرخ برابر چهاردر مشهد  نشین حاشیه جمعیت رشد نرخ متوسط
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سوم  درواقع یک). 1390مرکز آمار ایران، ( است بوده مشهد شهر رشد رخن برابر شش و
  ).1389یوسفی و ورشویی، (نشین هستند  جمعیت شهر مشهد حاشیه

 و شهرها يبرا را يمتعدد معضالتهایی که دارد،  ابعاد و ویژگی تمام با ینینش هیحاش
 به یتوجه یب جاکهازآن ).1386 ،رهیمو  قرخلو( است آورده وجود به يشهر اجتماعات
ها  سکونتگاه نیا به توجه لزوم شود، یم شهر متن دیتهد موجب شهرها رامونیپ معضالت

 موضوعات به تنها نه که یمشکالت ؛است يضرور ،را دارند مشکالت از يا مجموعه که
 انجامد یمنیز  یفرهنگ و یاجتماع معضالت بروز به بلکه ،شود نمی ختم یکیزیف و يکالبد

 شمار یب تعداد شهرها رشد جینتا نیتر عیفج از یکی. )1394 ،آزادهی و اعظم الحانص خواجه(
 و ندا مشغول عمر گذران به یررسمیغ مساکن در و شهرها ۀیحاش در که است يریفق افراد

  ).1389 ،انیامان و یخیش( ستندین برخوردار یمناسب امکانات از
در نظام  ، امابرند شهرها به سر میاجتماعی - در قلمرو زندگی اقتصادي نانینش هیحاش 

گسست . شوند شهروندان رسمی جامعه تلقی نمیجزو اند و  اجتماعی شهر ادغام نشده
هاي  مهارت سکن،مو نوع  شکلاي،  حاشیه ستیز یژگیو و ياز جامعۀ شهر نانینش هیحاش

 مجهز نبودن .کند یها را از شهروندان متمایز م شغلی و خصلت روابط اجتماعی، آن
به روابط رسمی اقتصاد شهر ها  آندر پیوستن  یاي و ناتوان هاي حرفه به مهارت نانینش هیحاش

 نیب نیدرا). 1381آقابخشی، ( کند یپذیر م آسیب دیگرانها را بیش از  آنو بیکاري مداوم، 
هاي غیررسمی مشهد سکونت دارند که به لحاظ قانونی فاقد  افرادي نیز در سکونتگاه

 در شناسنامه بدون کودكچشمگیري  تعداد رسد یم نظر به .یتی هستندهرگونه سند هو
درواقع این افراد مشمول جمعیت غیررسمی و  ).1393ی، ملکوت و یطالب( وجود دارد رانیا

و به دلیل فقدان مدارك  شوند یمهاي غیررسمی ایران ازجمله شهر مشهد  پنهان سکونتگاه
اند؛ زیرا دولت این افراد را از دسترسی به  محروم هویتی از بیشتر خدمات و امتیازات رفاهی

  .نصیب کرده است مندند، بی ها بهره اعضاي جامعه از آن ۀیبقامکانات و خدمات رفاهی که 
 حوزةطبق شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه، افراد فاقد هویت از  قتیدر حق 

مختلف جامعه را شوند و امکان مشارکت در سطوح  هاي رسمی اقتصادي خارج می فعالیت
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 ها آن بر ای کنند مشارکت يشهرهاي  يزیر برنامه وها  استیس در توانند نمی ها آن .ندارند
 و یخیش( اند گرفته قرار هیحاش در لحاظ نیا از ها آن کرد فکر دینبا اما ،بگذارند ریتأث
ها و  یوهتا بررسی ش شود یممحرومیت اجتماعی افراد فاقد سند هویتی سبب  ).1389 ،انیامان

تا به رفاه و  رندیگ یمکار  بههایی در نظام رفاهی کشور مدنظر قرار گیرد که این افراد  مدل
اجتماعی، شرایط  ودیو ق ها تیمحدودحد مقبولی از زندگی اجتماعی دست یابند؛ زیرا 

 جامعهاقتصادي  يها تیفعال هاي موجود در صحنۀ خانواده و محیط زندگی، نابرابري
 واردهاي شغلی یا امکانات و منابع اقتصادي و بسیاري م داري از فرصتهمچون برخور

 دنبگذارثیر أت ینفس شخص هاي فردي و اعتمادبه د بر سطح زندگی و حتی انگیزهنتوان می
 ).1384فر،  محمودي و صمیمی(

 که است مسائلی از یکی مشهد شهر ۀیحاش در یتیهو سند فاقد افراد سکونت
 جادیا يشهر تیریمد يبرا يادیز یمنف يامدهایپ تواند یم ندمدتبل در آن به یتوجه بی

 به یتوجه یب از دهیپد نیا با برخورد يبرا اشتباه روش يریکارگ به پیامدهاي نیهمچن. کند
هاي افراد فاقد سند هویتی و ساکن در  ها و توانمندي توجهی به قابلیت بی. ستین کمتر آن

دقیق نکردن  مطالعۀها و  میت و طردشدگی آنهاي غیررسمی در کنار محرو سکونتگاه
گیرند تا  اي که این افراد به کار می هاي سازگاري ها، لزوم بررسی سیاست آن دربارة

دیگر، بررسی  عبارت زندگی خود را بهبود دهند را دوچندان کرده است؛ به وضعیت
ر اهمیت دارد؛ ، بسیاکنند یمهایی که این افراد سطوحی از رفاه را براي خود کسب  شیوه

؛ )1393اورعی،  اورعی و صدیق صدیق( ازهاستینزیرا رفاه و آرامش حاصل ارضاي 
خصوص افراد فاقد سند هویتی از  هاي سازگاري افراد به رو بررسی و فهم سیاست ازاین

هاي این قشر که  فعالیت دربارةشود  اهمیت بسیار زیادي برخوردار است؛ زیرا موجب می
 فراوانینسبتاً هاي  پژوهش. میابی دستاجتماعی دارند، به شناخت مناسبی نوعی محرومیت  به

هاي سازگاري افراد فاقد  است، اما تاکنون در هیچ پژوهشی سیاست شده انجام زمینهدر این 
  .منظور دستیابی به زندگی مطلوب بررسی نشده است سند هویتی به
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 کار به را قیدق و موشکافانه یمفه دیبافاقد سند هویتی  افرادجانبۀ  همه شناخت يراب
؛ بر این )1389 ،انیامان و یخیش( برد یپ افراد نیا یزندگ جوانبهمۀ  به بتوان تا گرفت
هاي بهبودي وضعیت رفاهی افراد  شناسایی راهبردها و مدل حاضر هدف پژوهش ،اساس

هاي مختلف  هاي غیررسمی شهر مشهد در حوزه فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه
فاهی شامل ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل و آموزش، بهداشت و درمان، تفریحات، ر

عالوه در این پژوهش به بررسی مشکالت و  به. وسایل ارتباطی و تأمین اجتماعی است
خروجشان از این  نحوةرو هستند و شناسایی  ها روبه هایی که این افراد با آن محرومیت

هاي این پژوهش به پژوهشگران و  یافته. ه خواهد شدها نیز پرداخت مشکالت و محدودیت
هاي رفاهی افراد فاقد سند  مدل دربارةگذاران اجتماعی کمک خواهد کرد تا  سیاست

 .هویتی به شناخت دست یابند

  
 پژوهش نۀیشیپ

 مسئلۀکه به  اند شده انجامهاي اجتماعی  آسیب طۀیحهاي متعددي زیادي در  پژوهش
موضوع پژوهش حاضر تاکنون  دربارةاند، اما  رتبط با آن پرداختهنشینی و مسائل م حاشیه

 غالباًپژوهش مدونی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه افراد فاقد سند هویتی 
مسائل و مقوالت موجود در  توان یم، کنند یمدر مناطق حاشیه و غیررسمی شهرها زندگی 

اقد سند هویتی نیز در نظر گرفت؛ زیرا این افراد جزئی بین ساکنان این مناطق را براي افراد ف
، در این پژوهش مسائل و مقوالت اساس؛ بر این شوند یمنشین محسوب  از ساکنان حاشیه

 شده یبررس، اند آمده دست بهشده  هاي انجام نشینان که در پژوهش موجود در بین حاشیه
با . اند شده دادههویتی هستند، ارتباط آماري این تحقیق که افراد فاقد سند  جامعۀاست و با 

اند، مقوالت مرتبط با  تحقیق که پژوهشگران این مطالعه انجام داده نۀیشیپبررسی دقیق 
است که شامل نتایج ناظر  شده يبند دستهدر سه محور  نانینش هیحاشمسائل و شرایط رفاهی 

هاي  ظر بر سیاستاثرگذاري مقوله و شرایط نا نحوةبر وضع موجود، نتایج ناظر بر 
  ).3و  2، 1جداول (اتخاذشده است 
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  نتایج ناظر بر وضع موجود -1جدول 
  منابع  نتایج ناظر بر وضع موجود  مقوالت اصلی

تحصیل و 
  آموزش

، )1389(نقدي و زارع   سطح پایین تحصیالت
عالءالدینی و همکاران 

نیا و همکاران  ، شریفی)1390(
)1390(،  

 t al. (2012)e Abbasi-
Shavazi ،Abbasi-

Shavazi & Sadegh 
(2015) 

  

  نبود امکان پیشرفت تحصیلی
در  نینش هیحاشهاي دوم و سوم  ارتقاي تحصیلی نسل
  مقایسه با والدین خود

  ها سطح کیفیت پایین آن کمبود امکانات آموزشی و

  بهداشت و درمان

ان ربانی خوراسگانی و همکار  نانینش هیحاشي نداشتن ا مهیبپوشش 
، پورمحمدي و )1383(

  )1388( نیب جهان
وضعیت معالجه در صورت ابتال به  نامشخص بودن

  بیماري
  نینش هیحاشبهداشت در محالت  خانۀوجود 

  در مراجعه به دکتر در هنگام وقوع بیماري نداشتن ییتوانا

اشتغال و کسب 
  )فقر(درآمد 

، )2000(و همکاران  1ناریان  زنانمیزان اشتغال مردان در مقایسه با  بودن شتریب
، )1387(فکوهی و پارساپژوه 

عالءالدینی و همکاران 
نیا و همکاران  ، شریفی)1390(
 ،)1394(خاکپور  ،)1390(

ساالروندیان و همکاران 
)1395( 

  وجود اقتصاد غیررسمی
  اشتغال افراد در مشاغل غیررسمی

  نرخ زیاد بیکاري
یدي و کارگري و اشتغال زنان به  اشتغال مردان به مشاغل

  مشاغل خانگی
  شاغالن چندشغله بودن

  ناپایداري مشاغل
  درآمد اندك شاغالن

به دلیل نداشتن مهارت و  درآمد کماشتغال به مشاغل 
  تخصص

  نرخ زیاد خوداشتغالی
  نبود قرارداد رسمی بین کارگر و کارفرما

مسکن و 
ي ها رساختیز

 ،)1387(فکوهی و پارساپژوه   يا قولنامهغیررسمی و  صورت بهیت و ساخت مسکن مالک
بین  پورمحمدي و جهان   ضعف مالی به دلیلمسکن  اجارة

                                                   
1. Narayan 
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  منابع  نتایج ناظر بر وضع موجود  مقوالت اصلی
نقدي و زارع  ،)1388(  يا اجارهسکونت در منازل   شهري

، عالءالدینی و )1389(
نیا و  ، شریفی)1390(دیگران 

نجفی و  ،)1390(همکاران 
  )1394(همکاران 

  مسکن شخصی ۀیتهتالش براي 
  ي مناسب شهريها رساختیزبرخوردار نبودن از 

  یطیمح ستیزکیفیت نامناسب وضعیت 
  نانینش هیحاشوجود رابطه بین شرایط کالبدي و نگرش 

خوراسگانی و همکاران  ربانی  وابستگی مالی به اعضاي خانواده در هنگام بیکاري  ي آیندهها بحران
)1383(  

ایی و توان
ي ها تیظرف
  نانینش هیحاش

، نقدي و )1389(صادقی   جوانی جمعیت
عالءالدینی و  ،)1389(زارع 

نیا و  ، شریفی)1390(همکاران 
خاکپور  ،)1390(همکاران 

زاهد و  فتح زاده، )1394(
، نجفی و )1394(ی زاهدان

، )1394(همکاران 
ساالروندیان و همکاران 

)1395(  

  )همسایگان(اکنان پیوندهاي قومی قوي بین س
ی با پیوندهاي گروه درونوجود رابطه بین پیوندهاي 

  اجتماعی بین افراد
با سایر افراد  نانینش هیحاشبودن انسجام و ارتباط  ضعیف
  جامعه

  پیوندها و روابط اجتماعی بودن یسنت
  باالي مشارکت ۀیروحداشتن 

  ي در محلهها تشکلحضور و فعالیت 
  نینش هیحاشنمندي باالي افراد سطح توا

  اجتماعی و توانمندي افراد ۀیسرماوجود ارتباط بین 

طرد اجتماعی 
  نشینان حاشیه

متفاوت بودن احساس طرد اجتماعی بین زنان و مردان در 
  سنین مختلف

 ربانی ،)1381(پارساپژوه 
خوراسگانی و همکاران 

فکوهی و پارساپژوه  ،)1383(
ري ، نواح و حید)1387(
)1395(، Klasen & 

Waible (2016) 

  افزایش احساس طرد اجتماعی همراه با افزایش تحصیالت
افزایش تعصب و  بر اساسکاهش احساس طرد اجتماعی 

  تعلق قومی
کاهش احساس طرد اجتماعی بر اساس نگرش منفی به 

  هنجارهاي قومی
  پذیرنبودن ساکنان ادغام

  ی اجتماعیفقر اقتصادي عامل طردشدگ
ي و تفریحی عامل طردشدگی اقتصادي ها بافتنبود 

  اجتماعی
  فرد شدن نینش هیحاشوجود رابطه بین بیکاري و 

  وجود هویت جمعی در بین ساکنان
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 اثرگذاري مقوله نحوةنتایج ناظر بر  -2جدول 

  منابع  اثرگذاري مقوله نحوةنتایج ناظر بر   مقوالت اصلی

تحصیل و 
  آموزش

ي در میزان ا هیحاشثر بودن مهاجرت به مناطق مؤ
  برخورداري از امکانات تحصیلی

عالءالدینی و همکاران 
)1390(  

  افزایش مصرف در افراد داراي سطح تحصیالت باال

  بهداشت و درمان
  )1381(پارساپژوه   ي مزمنها يماریبوجود 

  مراجعه به دکتر فقط در مواقع بحرانی

اشتغال و کسب 
  درآمد

بین  پورمحمدي و جهان  درآمد اندك شاغالن
، )1389(صادقی  ،)1388(

نیا و همکاران  شریفی
، ساالروندیان و )1390(

  ،)1395(همکاران 

  مؤثر بودن خوداشتغالی در بهبود وضعیت اقتصادي

  نانینش هیحاشاز  سوءاستفادهتبعیض و 

  ي آیندهها بحران
خوراسگانی و  ربانی  نداشتن حق مالکیت به دلیلتشدید فقر 

، صادقی )1383(همکاران 
)1389(  

  ناتوانی در برخورداري از تسهیالت بانکی

توانایی و 
ي ها تیظرف
  نانینش هیحاش

 ،)1381(پارساپژوه  منظور بهبود وضعیت زندگی تمایل به مشارکت مالی به
عالءالدینی و همکاران 

، ساالروندیان و )1390(
  )1395(همکاران 

  غل خودجوشتنوع مشا

  خودکفایی در رفع نیازها

طرد اجتماعی 
  نشینان حاشیه

فکوهی و پارساپژوه   نگرش منفی ساکنان به نهادهاي دولتی و عمومی
افزایش احساس بیگانگی به دلیل ارتباط سرد افراد خارج از   )1389(، صادقی )1387(

  محله با ساکنان
  هالی محلهبا ا صرفاًارتباطات اجتماعی  منحصر بودن
  شهر ۀیحاشي قومی ساکن در ها گروهفعالیت  محدود بودن
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  هاي اتخاذشده شرایط ناظر بر سیاست -3جدول 

  منابع  هاي اتخاذشده شرایط ناظر بر سیاست  مقوالت اصلی

    ------  تحصیل و آموزش
    ------  بهداشت و درمان

  اشتغال و کسب درآمد
از طریق خروج از محله  نۀیزم فراهم کردن

  یافتن شغل رسمی
  )1387(فکوهی و پارساپژوه 

ي ها رساختیزمسکن و 
  شهري

------  
  

  گرفتن وام در هنگام بروز مشکل مالی  ي آیندهها بحران
و همکاران  ربانی خوراسگانی

)1383(  
ي ها تیظرفتوانایی و 
  نانینش هیحاش

------  
  

طرد اجتماعی 
  نانینش هیحاش

------  
  

   
نشینی و شرایط  ینۀ حاشیهزمدر  3و  2، 1هاي ذکرشده در جداول  وهشهاي پژ یافته

ها در  دهد که غالب این پژوهش یمهاي غیررسمی نشان  زندگی افراد ساکن در سکونتگاه
تنها در تعدادي از این . نشینان هستند فیزیکی و کالبدي زندگی حاشیهوضعیت ینۀ زم

هاي سطحی موجود در محالت  اجتماعی با تأکید بر ویژگیوضعیت ها  پژوهش
 نکتۀ. شده است یبررسنشین، خصوصیات اجتماعی و جمعیتی ساکنان این محالت  حاشیه

هاي  دیگر آنکه تاکنون در هیچ تحقیقی در کشور، از منظر اجتماعی موضوع سیاست
ینۀ زمها در  پژوهش عمدةهاي  یافته. سازگاري افراد فاقد سند هویتی واکاوي نشده است

بهداشت و درمان، توصیف وضع موجود ساکنان این مناطق  حوزةآموزش و  تحصیل و
هاي  کنندة سیاست یینتبیق و غیردقیق وضع موجود، عم یرغاین نوع توصیف . است

ها گویاي این است که در  بررسی نتایج پژوهش. سازگاري افراد در این زمینه نیست
دنظر قرار نگرفته است؛ بنابراین نشینان م هاي حاشیه یک از تحقیقات گذشته سیاست هیچ
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آموزش و  هاي هاي سازگاري افراد فاقد سند هویتی در حوزه این امر لزوم بررسی سیاست
کند؛ امري که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد  یمبهداشت و درمان را ضروري قلمداد 

  .شد
 اهمیت و شهري ریزي برنامه و شهري جغرافیاي هاي دیدگاه از تحقیقات فراوانی

 ینۀزم در تا است شده سبب غیررسمی هاي در سکونتگاه ساکن افراد اقتصادي وضعیت
به  مهمی نتایج مسکن و اشتغال هاي حوزه در نشین حاشیه مناطق موجود وضع توصیف

 و اثرگذارينحوة  به شناسانه، جامعه نگاه نبود به دلیل ها پژوهش این در اما آید،دست 
. است نشده توجه مسکنشان و اشتغالدربارة  نشینان یهحاش سازگاري هاي سیاست
 سند فاقد افراد وضعیت شناسایی، مدرك فقدان به دلیل رسد یم نظر به دیگر، ازسوي
 همین بر است؛ نشینان حاشیه سایر از متفاوت بسیار درآمد کسب و اشتغال ینۀزم در هویتی
 و بهداشت آموزش، و تحصیل ازدواج، هاي مقوله بررسی عالوه بر تحقیق این در اساس

 در هویتی سند فاقد افراد وضعیتاجتماعی،  تأمین و ارتباطی وسایل تفریحات، درمان،
 این در افراد این سازگاري هاي سیاست تا است شده نیز بررسی مسکن و اشتغال هاي حوزه

  .شود شناسایی و کشف ها ینهزم
 هاي ظرفیت و ها يتوانمند اجتماعی، منظر از که تحقیقات از تعدادي در

 ها توانایی این توصیفدربارة  قبولی قابل نتایج شده است، بررسی غیررسمی هاي سکونتگاه
 این از هویتی سند فاقد افراد استفادهنحوة  تحقیقی به هیچ در اما تاکنون است، آمده دست به

 که ياست؛ امر نشده شان توجه رفاهی شرایط بهبود راستاي در ها ظرفیت و ها توانایی
 تحقیق این در منظور، داشته باشد؛ بدین اهمیت بسیار شناسی جامعه منظر از تواند یم

 و ها توانمندي از هویتی سند فاقد افرادنحوة استفادة  و ارتباط به عمیق صورت به
  پرداخته شان رفاهی وضعیت بهبود ینۀزم در خود سکونت محلمنطقۀ  و خویش هاي ظرفیت

  .است شده
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  ومیچارچوب مفه
اند و درك  منظور از هویت اجتماعی این است که چه کسی هستیم، دیگران کیست

رو باید گفت هویت اجتماعی مانند معنی  دیگران از خودشان و از افراد دیگر چیست؟ ازاین
هویت اجتماعی ). 8- 7: 1381جنکینز، (ذاتی نیست و محصول توافق یا نبود توافق است 

یک جامعه است؛ به این صورت که او در مقابل معیارها و نوعی احساس تعلق فرد به  به
کند و به  کند و در امور گوناگون مشارکت می خود احساس تعهد می جامعۀهاي  ارزش

یابی  نیز فرایندي از هویت شدن یاجتماع. دهد انتظاراتی که جامعه از او دارد، پاسخ می
فرهنگی محیط را - اعیاست که فرد طی آن در طول زندگی خود تمامی عناصر اجتم

کند، تطبیق دهد  کند تا خود را با محیطی که در آن زیست می گیرد و درونی می فرامی
از . از منظر گیدنز نیز بین هویت شخصی و اجتماعی تفاوتی وجود ندارد). 1373روشه، (

شود و خود نوعی هویت  نگاه وي، هویت شخصی در جریان اجتماعی شدن ساخته می
از منظر گیدنز، هویت متناسب با تجربیات زندگی روزمره باید روزانه تنظیم . اجتماعی است
  ).1389، نژاد مانیسل، باقري و زاده نیحس(و تجربه شود 

اي که دیگران آن را تمیز دهند  گونه هویت به معنی نوعی وحدت شخصیت است؛ به
جمعی  هویت مفهومی است که دنیاي درونی یا شخصی را با فضاي). 1389رئوفی، (

کند و به این واسطه ذهنیت افراد را شکل  هاي فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می شکل
. شوند دهد و مردم از طریق آن به رویدادها و تحوالت محیط زندگی خود حساس می می

توانند بگویند چه کسی  هویت است که مردم به دیگران و به خودشان می واسطۀ بهدرواقع 
رفتار کنند که مشابه با تصوري باشد که دیگران از آنان دارند؛  اي گونه هستند و به

شناسان، احساس هویت فردي را حاصل دیالکتیک میان فرد و  روست که جامعه ازهمین
کند، اما  ها و احساسات افراد نمود پیدا می دیگر هویت در نگرش عبارت دانند؛ به جامعه می

رواقع هویت در فرایند اجتماعی شدن و د. گیري آن زندگی جمعی است بستر اصلی شکل
: 1381ي، گل محمد(شود و جدا از اجتماع معنایی ندارد  می وپرداخته ساختهپذیري  جامعه

222 -225.(  
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به تعبیر گیدنز نیز واقعیت ذهنی در خودآگاهی و واقعیت عینی در کنش اجتماعی قرار  
هاي  خود است که در کنشترتیب هویت، آگاهی شخص، گروه و جامعه به  این دارد و به

دیگر هویت  عبارت ؛ به)82-81: 1378گیدنز، (یابد  صورت تدریجی شکل می اجتماعی به
امروزي افراد نوعی دستاورد بازتابی است و همچون ماهیت زندگی روزمره تحت تأثیر 

از بعدي دیگر ). 86: 1388حاجیانی، (عناصر محلی و جهانی در حال تغییر و دگرگونی است 
هاي فرد است و در جریان  ها و گرایش تمامی نقش رندةیدربرگتوان گفت که هویت  می
رود و از نو شکل  کند، از میان می ماند، تغییر می گیرد، باقی می ي اجتماعی شکل میندهایفرا
گیرد؛ بنابراین هویت حاصل برخورد واقعیت ذهنی و عینی است که در برابر ساختار  می

هاي  توان گفت که تمامی هویت رو می دهد؛ ازاین نشان میاجتماعی واکنش از خود 
ي اجتماعی ساختارهاي اجتماعی و در ارتباط با ندهایفراگرفته در طول زندگی، حاصل  شکل

  ).237-236: 1375برگر و لوکمان، (اند  و تاریخی
ها افراد و  آن واسطۀ بههایی است که  نیز هویت شیوه) 1381(از منظر جنکینز  

دیگر فرایند  عبارت شوند؛ به ا در روابط اجتماعی خود از افراد دیگر متمایز میه جماعت
جنکینز، (شود  یابی تلقی می درك و شناسایی خود و فهم درك دیگران از آن، هویت

اجتماعی شدن شکل  ۀیاولي ندهایفرابه تعبیر جنکینز، هویت در اجتماع و در ). 7-8: 1381
ها،  گرفته هویت خود را در زمان همان چارچوب شکل گیرد و بعد از آن افراد در می

حاجیانی، (کنند  ي گوناگون مدام تعریف و بازتعریف میرهایمتغها و تحت تأثیر  مکان
1388 :84.(  
مفهوم طرد نیز از مفاهیم مهم این پژوهش است که از منظر گیدنز در دو شکل کلی  

به افرادي اشاره دارد که هاي آن طرد اجباري است که  یکی از شکل: وجود دارد
ها و هنجارهاي  محرومیت و طرد را به خاطر جنسیت، نژاد، توانایی، طبقه و جایگاه، ارزش

طرد اختیاري نیز به کسانی داللت دارد که خودشان طرد یا . کنند اجتماعی تجربه می
 بهد از منظر گیدنز، طر). 1378گیدنز، (اند  ی را از جامعه یا گروه انتخاب کردهگسستگ

. هاي اجتماعی و گروهی است که به انزوا منتهی شده است معنی ضعف یا محدودیت شبکه
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طرد افراد نیست؛ بلکه  جۀینتدرواقع طرد فقط . مفهوم طرد اجتماعی بر عاملیت ناظر است
هاي گوناگون امور جامعه نیز  گیري داوطلبانه افراد از ابعاد و جنبه کناره جۀینتممکن است 

  ).1394و حیدري،  نواح(باشد 
طرد اجتماعی یکی از موضوعاتی است که همواره در رابطه با وضعیت رفاهی و فقر 

توان بیان کرد  در همین رابطه می. شود هاي غیررسمی بحث می موجود در سکونتگاه
رو باید گفت که  نشینان به نهادهاي دولتی و عمومی نوعی نگرش منفی دارند؛ ازاین حاشیه

ترین و بارزترین شکل طرد اجتماعی در این محالت  مهم) نبود شغل رسمی(فقر اقتصادي 
که  طوري احساس طرد اجتماعی در بین افراد فاقد سند هویتی متفاوت است؛ به. است

افزایش تحصیالت و سواد افراد فاقد سند هویتی، افزایش احساس طرد اجتماعی را در بین 
صبات و تعلقات قومی در بین این افراد تقویت از سوي دیگر هرچه تع. آنان به همراه دارد

  . ها کاهش خواهد یافت شود، احساس طرد اجتماعی آن
همچنین هرچه نگرش فرد فاقد سند هویتی به هنجارهاي قومی منفی باشد، از احساس 

هاي اقتصادي و تفریحی در  عالوه نبود بافت به. شود طرد اجتماعی وي کاسته می
یکی از عوامل . شود فقر نیز می چرخۀست که باعث تقویت هاي غیررسمی ا سکونتگاه

طرد اجتماعی وجود ارتباط سرد و تحقیرآمیز اهالی محالت رسمی با ساکنان  دکنندةیتشد
شهرها موجب  ۀیحاش محدودةاین رفتار افراد ساکن در خارج از . نشین است مناطق حاشیه

هر و افراد فاقد سند هویتی به ش ۀیحاششده است که ارتباطات اجتماعی افراد ساکن در 
نشینان هویت جمعی خویش  خودشان منحصر باشد و از همین طریق نیز حاشیه محلۀاهالی 

  ).1394؛ نواح و حیدري، 1387فکوهی و پارساپژوه، (را تقویت کنند 
واسطه فرایندهاي قدرتمند طرد اجتماعی رسمی و  تقویت هویت جمعی به     

هایی براي گذران زندگی  استراتژي اجبار بهاین دسته از افراد  غیررسمی باعث شده است که
. شباهت نیست ها بی اشتراکی مدنظر سوسیالیست نظام بهخودشان در پیش بگیرند که 

دانستند که مردم محیط  نوعی اجتماع عمدي و هدفمند میها نظام اشتراکی را  سوسیالیست
ع و اموال خود را با یکدیگر به اشتراك ها، باورها و مناب ها، ارزش مندي زندگی، عالقه
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ی براي کاهش حل راهعنوان  نوع نظام اشتراکی به نیا ).2019راجانی، (گذارند  می
از  اما ).354: 1367افالطون، (است ي اجتماعی از زمان افالطون موردتوجه بوده ها ينابرابر

عنوان جامعه آرمانی یاد  ، از نظام اشتراکی به19ي سوسیالیستی در قرن ها شهیاندزمان ظهور 
و ابعاد  نیعناوپردازان سوسیالیسم با  هرچند هرکدام از نظریه). 49: 2535هالوي، (شود  یم

از جامعه بی طبقه یا کمون گرفته تا فالنستر و اجتماع  کند یمي یاد ا جامعهمختلفی از چنین 
د فاقد سند هویتی در این تحقیق ابعاد خاصی از زندگی اشتراکی در زیست افرا. اشتراکی

عنوان  مشاهده شد که با توجه به تفاوتی که با تعریف اصلی نظام اشتراکی دارد از آن به
 .بسط یافته است ها افتهي آن در قسمت یها شاخصجامعه شبه اشتراکی یاد کردیم که 

  
  شناسی روش

 شوارد شرایط با سازگاري الگويدربارة  اطالعات محدود بودن در پژوهش حاضر به دلیل
 افراد این که هایی سیاست و هویتی سند فاقد افراددربارة  کافی شناخت نبود و اقتصادي

 کیفی هاي روش کاربردن به با تنها کنند، می اتخاذ خود رفاهی شرایط پایداري و بهبود براي
 حاضر پژوهش هدف بدین ترتیب شد؛ یم فراهم الگوها این واکاوي امکان که بود تحقیق

 هاي نظریه پروراندن و کشف دانیم، می پیش از که باشد چیزي آن آزمون آنکه از بیش
 به مراجعه با پژوهش این اعتبار همچنین. دارند تجربی بنیانی که است هایی نظریه و جدید
 تحقیق در موجود علمی انتزاعی معیارهاي از صرفاً و شود می ارزیابیمطالعه شده  افراد
  ).17- 16: 1387 ،1فلیک( کند نمی پیروي کمی

 در هویتی سند فاقد ساکنان سازگاري هاي سیاست شناسایی حاضر تحقیق هدف
 افراد این سوي از شده  کارگرفته به هایی شیوه رصد و مشهد شهر غیررسمی هاي سکونتگاه

 از یکی که اي زمینه یۀنظر روش از پژوهش این در بنابراین است؛ رفاه به رسیدن براي
جامعۀ . است شده  استفاده ها داده تحلیل منظور به است، کیفی ايه داده تحلیل هاي روش

                                                   
1. Flick 
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 در غیررسمی هاي سکونتگاه هویتی سند فاقد ساکنانهمۀ  تحقیق این در مطالعه شده آماري
 در ها آن سکونت از سال پنج حداقل که بودند 1395 سال در مشهد شهر اي حاشیه مناطق

نیمه  و عمیق نیمهمصاحبۀ  تکنیک تحقیق هاي داده آوري جمع براي. است گذشته مناطق این
 بوده 1تنوع حداکثر با گیري نمونه نیز شده انجام گیري نمونه نوع. استکاررفته  به ساختاریافته

 براي درنهایت. شد گیري تصمیم ها نمونه تعداددربارة  نظري اشباع معیار از استفاده با. است
 یۀحاش محالت در هویتی سند فاقد ایرانی افراد با شده، پذیرفته نظري گیري نمونه به دستیابی

 افراددربارة  را مناسبی یگونه شناس بتوان تا شد انجام عمیق نیمه هاي مصاحبه مشهد شهر
  .کرد استخراج هویتی اسناد فاقد

  
  ها دادهتحلیل 

 هویتی سند فاقد که استشده  انجام زنانی و مردان با مصاحبه 29 درمجموع تحقیق این در
 4 جدول در. بود گذشته اي حاشیه مناطق در آنان سکونت از سال پنج حداقل و ندبود

شوندگان  و براي حفظ ناشناس بودن مصاحبهاست شده  ذکر شوندگان مصاحبه هاي ویژگی
  .شده است  به هرکدام از آنان کدي اختصاص داده

   

                                                   
1. Maximum variation sampling 
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  شوندگان شماي کلی از مصاحبه -4جدول 
  شغل  تحصیالت  سن  جنسیت  شغل  تحصیالت  سن  جنسیت

  28  ردم
 مسو

  ابتدایی
  کارگر سواد بی  53  زن  کارگر

  19  ردم
 مپنج

  ابتدایی
  بیکار  نهضت  25  زن  بیکار

  19  ردم
 مپنج

  ابتدایی
کارگر 
  بازیافت

  کارگر  ابتدایی مدو  21  زن

  کارگر سواد بی  40  زن  کارگر  ابتداییدوم   21  ردم

  18  مرد
سوم 

  ییابتدا
  دار نهخا  ابتداییسوم   20  زن  بیکار

  28  مرد
پنجم 
  ابتدایی

  کارگر  ابتداییسوم   31  زن  کارگر

  سواد بی  19  مرد
کارگر 
  بازیافت

  بیکار  ابتداییپنجم   16  زن

  بیکار  نهضت  24  زن  کارگر  سواد بی  34  مرد

  25  مرد
 مپنج

  ابتدایی
  بیکار  نهضت  22  زن  کارگر

  دار خانه سواد بی  54  زن  کارگر  سواد بی  18  مرد

  20  مرد
 مپنج

  تداییاب
  بیکار  ابتداییپنجم   19  زن  کارگر

  سواد بی  17  مرد
کارگر 
  بازیافت

  دار خانه  سواد بی  19  زن

  کارگر  سواد بی  53  زن  کارگر  ابتداییدوم   21  مرد

  کارگر  سواد بی  18  مرد
  بیکار  سواد بی  30  زن

  کارگر  سواد بی  21  مرد
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  تشکیل اجتماع شبه اشتراکی: مرکزي دةیپد
شمار افراد فاقد سند هویتی در کنار نداشتن حس  هاي بی و محرومیت وجود مشکالت

ها  مالکیت و وجود روابط خونی و قومی عمیق در بین این افراد سبب شده است که آن
منظور بهبود یا پایداري وضعیت رفاهی  هاي زندگی خود و به براي رفع مشکالت و چالش

طور که اشاره شد، نداشتن حس  همان. خود، یک اجتماع شبه اشتراکی را تشکیل دهند
هاي مهمی است که موقعیت ساختاري  مالکیت در افراد فاقد سند هویتی یکی از ویژگی

مالک نداشتن حس مالکیت به دلیل ناتوانی در . این افراد را برایشان به وجود آورده است
ها با  ي آنها موجب شده است که نگرش افراد فاقد سند هویتی به یکدیگر و نیز کنش شدن

افراد فاقد سند هویتی به دلیل نبود حس مالکیت . یکدیگر با سایر افراد جامعه متفاوت باشد
  .بسیار وسیع و عمیقی با یکدیگر دارند انۀیگرا جمعهاي دگرخواهانه و  در بینشان، کنش

توان به زندگی  هاي زندگی افراد فاقد سند هویتی با سایر افراد جامعه می از تفاوت 
ها، دادن بچه به یکدیگر،  ندان دیگر اقوام فاقد سند هویتی یا حتی افراد غریبه در بین آنفرز

هاي امرارمعاش یکدیگر از قبیل خوراك و  ها با یکدیگر، تأمین هزینه وآمد آن رفت وةیش
هایی خاصی  این اجتماع شبه اشتراکی از ویژگی. نام برد... زندگی و روزانۀهاي  هزینه

هاي مختلف رفاهی  که موجب شده است افراد فاقد سند هویتی در حوزهبرخوردار است 
هایی  درواقع این اجتماع شبه اشتراکی با ویژگی. اي را اتخاذ کنند هاي ویژه خود سیاست

ی خود زندگهاي مختلف  کند تا در حوزه که دارد، به افراد فاقد سند هویتی کمک می
و راهبردهایی را  رندیکارگ بهضعیت رفاهی خود منظور بهبود یا پایداري و هایی را به روش

ي گسترده، بسیج ا هستهخانواده . شان اتخاذ کنند براي سازگاري با وضعیت دشوار زندگی
ی باال، وجود گروه درون، انسجام ترها بزرگشدن براي حل مشکالت یکدیگر، احترام به 

  .تابعاد این جامعه شبه اشتراکی اس ازجملهاعتماد اجتماعی باال 
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  شرایط علّی -5جدول 
  شرایط علّی

  مقوالت اولیه  مقوالت محوري  حوزه

  حوزة ازدواج
 

به وصلت با خانوادة  لیتمانبود 
 فاقد سند هویتی

 

ترس از ازدواج با افراد فاقد سند 
به ازدواج،  نداشتن لیتماهویتی، 

افراد فاقد سند  نامناسب دانستن
  هویتی

 ازدواج نداشتن انگیزه براي
ایل نداشتن به ازدواج، ازدواج تم

  نکردن، احساس بد به ازدواج

 حوزة اشتغال

 در تیفعالنبود حمایت مالی و 
 درآمد کم و یخانگ مشاغل

در منزل، وضعیت بد  کار کردن
  اقتصادي، درآمد کم

 اجتماع در حضور از ترس
ترس از رویارویی با پلیس، ترس 

  شدن از بازداشت

 ايمجوزه گرفتن در ناتوانی
 فعالیت

اندازي  شرایط سخت راه
وکار، موانع قانونی براي  کسب

  وکار ایجاد کسب

 حوزة تأمین اجتماعی
هاي  حمایت از برخوردار نبودن

 دولتی

نداشتن هرگونه تسهیالت اجتماعی 
از سوي دولت، نداشتن بیمه، 

نکردن کمک از نهادهاي  دریافت
  دولتی

 مقوالت و اجتماعی تأمین و اشتغال ازدواج، حوزة سه در علّی شرایطدربارة  ادامه در
  .شود می داده توضیح هریک محوري
  

  ازدواج حوزة
 فاقد سند هویتیبه وصلت با خانوادة  لیتمانبود  - الف

و  هاي زندگی الزم ازآنجاکه داشتن اسناد هویتی در ثبت ازدواج و نیز سایر بخش
ا مردان فاقد اسناد هویتی امتناع داراي اهمیت است، در برخی موارد دختران از ازدواج ب

. اي موارد نیز مردان حاضر به ازدواج با دختر فاقد اسناد هویتی نیستند کنند و در پاره می
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شوند، از ازدواج با  ها که به خاطر نداشتن مدارك هویتی قومی در حاشیه محسوب می بلوچ
  .کنند هویتی خودداري می فاقد مدارك افاغنۀها و  ها ناامیدند و از ازدواج با بلوچ فارس

  : گوید میمادر یک دختر فاقد اسنادهویتی 
 کسـی  مـدرك بـی  بـه . کـار  چـی  خوایممی نداره مدرك این گه می میاد هرکی اآلن«

 مـن . بگیـره  هـم  مـدرك بـی  زن تونه یم نه بده زن مدركبی به تونه یم نه. بده زن تونه ینم
  .»معتاده بینیمی میان که هستند مدركبی. بدمش بعد بگیرم کارت ماهگل برا باید

   :کند یمگونه بیان  علت مجرد ماندنش را این فاقد هویت پسري
 کـه  دختـري  چـون  شـود؛  نمـی  امـا  ام،گفتـه  هـم  امخاله به و دارم دوست را کسی من«

  .»دهند نمی من به را او و دارد مدرك دارم دوست
  

 ازدواج نداشتن انگیزه براي - ب

اند ازدواج بدون داشتن اسناد هویتی  شوندگان دریافته حبهمصااز  ازآنجاکه برخی
تصمیمی براي ازدواج   فعالًبازتولید مشکالت زندگی خودشان براي فرزندانشان است، 

  .ندارند
  : گوید می باره نیدراجوان دیگري نیز 

 همـان  بـدیم؟  بیـاریم  کجـا  از رو زن اون خرج. نداریم هم کاري. بهتره نشیم داماد ما«
  »!بهتره نگیریم

   :کند یمدختري که وضعیت ازدواج خواهرش را دیده است، بیان 
. دیگه بشم خواهرم مثل شاید ندارم، شناسنامه اینکه به خاطر کنم هم ازدواج اآلن من«
  .»چیزي کنند دعوا یا بدن گیر بهم طوريهمین

  
  اشتغال حوزة

 درآمد کم و یخانگ مشاغل در تیفعالنبود حمایت مالی و  - الف
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دون داشتن اسناد هویتی امکان فعالیت در بخش رسمی و داراي حقوق و مزایاي ب
وجود ندارد؛ به همین دلیل شغل بسیاري از افراد فاقد اسناد هویتی مشاغل خانگی  متعارف

جبورند می مکان جذب در بازار رسمهمچنین این گروه به دلیل نبود ا. درآمد است و کم
 مشغولبه کار  ها وجود دارد، تري براي آنمتقاضی کماتی سطح پایین که مشاغل خدمدر 

هاي  رغم نیاز شدید مالی افراد فاقد اسناد هویتی به دلیل نداشتن حمایت رو به شوند؛ ازاین
زدگی از کار ناشی از نداشتن  اي از زندگی با پس مالی، اغلب این افراد حداقل در دوره

  .شوند مدارك مواجه می
  : گوید میکه بیمار است،  شوندگان یکی از مصاحبه

 زعفـران  کـردن پـاك  جز کاري توانم نمی و دارد آرتوروز پاهایم و هستم بیمار دیگر«
 طـور ایـن  و پسـته  شود، تمام که فصل این. گذرد یم طریق همین از خرجمان و بدهم انجام

  .»شکنم یم باشد اگر زهایچ
  : گوید میشوندگان  یکی دیگر از مصاحبه

 بـراي  بـود،  تـر جـوان  تـا . نیست سرکار جاهیچ مدارکیبی از دارهن مدارکی من شوهر«
 دوش رو افتـاده  کالً زندگی مشکالت بچهچهارتا  با. برننمی اآلن اما بردنش،می کارگري

  .»کنم می کار مردمخونۀ  رممی و شممی بلند صبح. من گردن و
  

 اجتماع در حضور از ترس - ب

شوندگان ایجاد کرده است،  ی براي مصاحبهنداشتن اسناد هویت یکی از تبعاتی که
 به علتاشتغال و فعالیت اجتماعی  عرصۀمسلم است که . ترس از حضور در اجتماع است

 ؛آورتري براي افراد فاقد اسناد هویتی است هراس عرصۀربط،  رصد بیشتر مسئوالن ذي
  .کنند یمکمتري را در این عرصه سپري  زمان مدتبرخی از آنان  نیبنابرا

  :کند یمطور بیان  کی از مردان نیز نگرانی خود را اینی
 سـرکار  تـرس  بـا  هفتـه  در روز دو یا یک فقط. گیرند می را ها افغانی بروم، بیرون اگر«

  .»داد نمی را زندگی خرج کفافهم  همان که رفتم یم
  : گوید میباره  شونده دراین یکی از زنان مصاحبه
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 يکـار  چیه سر ندارد، مدارك چون و است هخان در شوهرم که است روز بیست اآلن«
  .»برود تواند نمی

  
 فعالیت مجوزهاي گرفتن در ناتوانی - ج

اشتغال افراد فاقد سند هویتی، ناتوانی این افراد در گرفتن  حوزةاز دیگر مشکالت 
 نامۀیگواهمهارت فنی و  نامۀیگواهکسب،  پروانۀگرفتن . مجوزهاي شغلی و مهارتی است

افراد فاقد سند . مدرك شناسایی به مؤسسه یا صنف مرتبط است ارائۀم رانندگی مستلز
اندازي یک شغل  توانند این مجوزها را براي راه هویتی به دلیل نداشتن مدرك شناسایی نمی

ویژه در مصاحبه با مردان فاقد سند هویتی  ها به مصاحبه همۀاین موارد در . تهیه کنند
  :کند یمپسران جوان چنین بیان  شده است؛ براي نمونه یکی از بیان

 و گـرفتم  مـی  جـواز  داشـتم،  مـی  شناسـنامه  اگـر . است الزم مدرك و جواز کار براي«
  .»آوردم میدست  به بیشتري حقوق

  :کند یمیکی از دختران جوان نیز چنین اظهار   
  .»برم نتونستم نداشتم، مدرك چون ولی آموزشگاه، برم گفتن بعد. رفتم خیاطی ماهی چند«

  
  تأمین اجتماعی وزةح

  دولتی هاي حمایت برخوردار نبودن از - الف
توان در یک  تأمین اجتماعی را می نۀیزمترین مشکل افراد فاقد سند هویتی در  مهم

 قتیدر حق. خالصه کرد» دولتیهاي  حمایت از برخوردار نبودن«مفهوم محوري با عنوان 
ی برخوردار ازکارافتادگسالمندي یا این افراد از هیچ تسهیالت دولتی و رسمی در دوران 

تأمین اجتماعی سبب شده است که افراد فاقد سند هویتی  مۀیبنداشتن پوشش . نیستند
  .نتوانند از حقوق بازنشستگی استفاده کنند

او  نشدن مهیبکه نداشتن مدرك شناسایی به  کند یمشوندگان اظهار  یکی از مصاحبه
   :بازنشستگی منجر شده است مۀیبي از مزایاي نا برخوردارو درنتیجه 
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 را مـدارکت  گفتنـد  کـردم،  مـی  کار حرم اطراف بزرگ هاي ساختمان در که مواقعی«
  .»نداشتم مدرکی من ولی کنیم، ات بیمه تا بیاور

عنوان یکی از نهادهاي حمایتی دولت به دلیل اینکه  امداد نیز به تۀیکمدیگر،  ازسوي
  .کند هویتی از این افراد حمایت نمی مدرك شناسایی نداشتن افراد فاقد سند

  : گوید میباره  شوندگان دراین یکی از مصاحبه
 گیرممی کمکی من که جایی تنها. کنهنمی قبول  اصالً مدارك بدون که امداد تۀیکم«

  .»هاست عاطفه آبشار ۀیریخ همین شهنمی هم آنچنانی کمک که
 

  گر شرایط مداخله -6جدول 
  گر شرایط مداخله

  مقوالت اولیه  مقوالت محوري  حوزه

 لیتحصادامۀ  امکاننداشتن  آموزش حوزة

تحصیل،  ادامۀنداشتن شرایط 
بازماندگی از تحصیل، نداشتن سواد 

  خواندن و نوشتن

 وسایل ارتباطی حوزة
محرومیت از ثبت رسمی وسایل 

 ارتباطی

ثبت خط تلفن به نام افراد دیگر، 
موانع قانونی براي ثبت رسمی 

  لیوسا

ارتباطی و مقوالت  هاي آموزش و وسایل گر در حوزه شرایط مداخله دربارةدر ادامه 
  .شود محوري هریک توضیح داده می

  
  آموزش حوزة

 تحصیلادامۀ  امکان نداشتن - الف
شوندگان به خاطر نداشتن مدارك نتوانسته بودند فراتر از مقطع  یک از مصاحبه هیچ

هاي  ت که با پیگیري و دریافت نامه از سازمانابتدایی تحصیل کنند؛ این در حالی اس
  .مربوط به امور اتباع این امر ممکن بوده است

  : گوید میمادرش درس بخواند، هاي  یکی از دختران که توانسته است حتی با پیگیري
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 کاغـذ  یـک  و رفـت  بـار  چنـد وپـرورش   آمـوزش  از مامـانم . خوندم کالس سه دیگه«
 بـه  چسـبوندند  بخـونم،  درس خواستم می که چهارم کالس بعد. خوندم کالس سه. گرفت

  .»نرفتم دیگه که اینا و ملی کارت و شناسنامه
گونه بیان  نداشتن امکان تحصیل این دربارةشوندگان حسرتش را  یکی از مصاحبه

   :کند یم
  .»بخونم درس تونمنمی ایرانی من«

  : گوید میباره  یکی از دختران دراین
 بـه  بعـد  و بخوانـد  را هایش درس از کالس سه حداقل باید گویند میقرآن هم  کالس«

  .»رسد نمی ییجا به دستمان کنیم می کاري هر. بیاید قرآن کالس
  

  وسایل ارتباطی حوزة
  ارتباطی وسایل رسمی ثبت از محرومیت - الف

مربوط به برخی اموال مستلزم داشتن مدارك هویتی است، افراد  اسناد ثبتازآنجاکه 
اموال خود که به ثبت رسمی نیاز  توانند مالک تی به لحاظ قانونی نمیفاقد مدارك هوی

خواهند  از آشنایان داراي اسناد هویتی خود می  معموالًها  در چنین وضعیتی آن. دارد، باشند
اول بستگان نزدیک و سپس  درجۀدر  معموالً که به لحاظ صوري این مالکیت را دارا باشند

عنوان مالک این اموال محسوب  د، دوستان و سایر آشنایان بهو اگر ممکن نبو بستگان دورتر
 .خواهند شد

  : گوید میباره  این اي در شونده مصاحبه
 کـارتم سیم خاطر همین به باشم؛ داشته خود نام به یبانک کارت و کارتسیم توانم نمی«

  .»دارد شناسنامه که استبرادرم  زن نام به
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  اي شرایط زمینه -7جدول 
  اي ینهشرایط زم

  مقوالت اولیه  مقوالت محوري  حوزه

 مسکن ۀیته امکان نداشتن مسکن حوزة

نداشتن وضعیت مالی مساعد براي 
مسکن، نداشتن مسکن،  ۀیته

  نداشتن سکونتگاه دائمی

 تفریحات حوزة

 و شهر در تردد تیمحدود
  تفریحات و سفر

ترس از دستگیري، ترس از 
رویارویی با مأمورها، ترس از 

نداشتن مدرك هویتی،  شدن فاش
نداشتن امکان تردد در شهرها و 

  بین شهرها
 در اوقات فراغت گذراناز  هراس

  اجتماع
ترس از دستگیري، ترس از 

  رویارویی با مأمورها

  بهداشت و درمان حوزة

 امکانات از استفاده امکان نداشتن
 یدرمان

درمانی، فقر اقتصادي  مۀیبنداشتن 
، تبعیض هاي درمان در تأمین هزینه

  در پذیرش در مراکز درمانی

 از پیشگیريهاي  شیوه از ناآگاهی
 بارداري

پیشگیري از  دربارةنداشتن دانش 
بارداري، ناآشنایی با وسایل 

پیشگیري از بارداري، اعتقاد به 
  ي زیادفرزند آور

هاي مسکن، تفریحات و بهداشت و درمان و  اي در حوزه شرایط زمینه دربارةدر ادامه 
  .شود والت محوري هریک توضیح داده میمق

  
  مسکن حوزة

 مسکن تهیه امکان نداشتن - الف

 گرید يسوگونه مدرك شناسایی ندارند و از  ازآنجاکه افراد فاقد سند هویتی هیچ
طور رسمی و قانونی  براي اجاره کردن یا خرید منزل به نوشتن قولنامه نیاز است، این افراد به

  .شان مسکن تهیه کنند خانوادةتوانند براي خود و  نمی
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   :کند یمشوندگان چنین بیان  در این زمینه یکی از مصاحبه
 رویـم،  مـی هـر جـا   . باشـیم  داشـته  مـدرك  باید کنیم، قولنامه را اي خانه بخواهیم اگر«

  .»خواهند می مدرك
  

  تفریحات حوزة
  تفریحات و سفر و شهر در تردد تیمحدود - الف

 تردد افراد فاقد اسناد هویتی براي ینگران شامل سفر و شهر در تردد تیمحدودمقولۀ 
 خروجاجازة  افراداین  ؛ زیرااست احتیس و ارتیز منظور هب شهر از خروج و شهر سطح در
  .دارد وجود ها آن رشدنیدستگ امکان خروج صورت در و دارندن را شهر از

  : گوید میباره  شوندگان دختر دراین یکی از مصاحبه
 اینکـه  بـراي  بـریم؛  زشـک  و شاندیز تا تونیممی فقط اآلن ما. بریم تونیمنمی جایی ما«
 داریم ترس چون بشیم؛ سوار تونیمنمی هم اتوبوس. بگیریم قطار یا هواپیما بلیت تونیمنمی
  .»ور اون بریم یا تهران واقعاً بریم دونهمی خدا تهران، بریم بشیم سوار اتوبوس اگر

  
  اجتماع در اغتاوقات فر گذراناز  هراس - ب

 ازافراد فاقد اسناد هویتی  اجتماع، در حضور از هراس و یتیهو اسناد فقدان به خاطر
 ها آن حضور امکان صورت در یحت، گرید سوياز. اند محروم فراغت گذران اوقات امکان

  .دارند يکمترهاي  فرصت نیز فقر به دلیل ح،یتفر و اجتماع در
  : گوید میباره  شوندگان زن دراین یکی از مصاحبه

 بیرون، برم باهاش و باشه داشته مدارك همسرم داشتم دوست خیلی. ایم خونه تو بیشتر«
  .»سینما و پارك
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  بهداشت و درمان حوزة
 درمانی امکانات از استفاده امکان نداشتن - الف

ها در مراجعه به  از دیگر مشکالت مربوط به درمان افراد فاقد سند هویتی، ناتوانی آن
این افراد به دلیل فقر اقتصادي قادر به . ر و نبود امکان استفاده از امکانات درمانی استدکت

که افراد  بر این، هنگامی عالوه. ویزیت دکتر نیستند نۀیهزهاي درمان ازجمله  پرداخت هزینه
شوند، به دلیل نداشتن مدرك  فاقد سند هویتی براي درمان در مراکز درمانی پذیرش می

هایی  ، از سوي کارکنان کادر درمان با تبعیضمحسوب نشدننوعی ایرانی  بهشناسایی و 
  .شوند یمرو  روبه

  : گوید میی درمان امکانات از استفاده امکان نبود درباره شوندگان از مصاحبهیکی 
 پـول . بگیـر  آزمـایش  گوینـد  مـی . اسـت  گرفته قارچ و شده حساسیت دچار بدنم اآلن«

. شـد  مـی  کمتـر  بـودم،  مـی  بیمـه  اگر خب. است تومان هزار 260 گویند می. ندارم آزمایش
  .»است مدرکی بی به خاطر همه ها این

هایی متعددي  رغم بیماري که به کند یمشوندگان اظهار  یکی از مصاحبه
  :تواند او را به دکتر ببرد که مادرش دارد، نمی

. داره اسـتخوان  پـوکی . کنه می درد خیلیزانوهاش . کنهمی درد پاهاش اآلن مادرمون«
 و زیـاده  خیلـی  داروهـاش  پـول  دکتـر،  بـره آگـه  . بشیم بیمه نداریم پول. دکتر بره تونهنمی

  .»نداریم
واکسنی که از افراد فاقد سند هویتی در  نۀیهزشوندگان نیز از تفاوت  یکی از مصاحبه

  :کند یمشود، چنین بیان  مقایسه با دیگران دریافت می
 اسـت  ایرانی که کسی به واکسن زدن براي. شود می ظلم یمدارکبی براي ما به خیلی«

 تـا  15 نـدارم،  مدارك اما هستم ایرانی که من از اما گیرند، می تومان 300 دارد، مدارك و
  .»است ظلم خیلی من براي این و کنند یم دریافت تومان هزار 30
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  بارداري از پیشگیريهاي  شیوه از ناآگاهی - ب
ها یا  بهداشت افراد فاقد سند هویتی، بحث ناآگاهی آن حوزة از دیگر مسائل مربوط به

فقر فرهنگی موجود در بین . هاي پیشگیري از بارداري است ها به شیوه آن اعتقاد نداشتن
هاي پیشگیري از  شیوه دربارةافراد فاقد سند هویتی حاشیه شهر موجب شده است که 

  .ها استفاده نکنند این شیوهبارداري اطالع کافی نداشته باشند و بنابراین از 
به اعتقاد نداشتن نسل گذشته به استفاده از وسایل  شونده مصاحبهیکی از زنان 

   :کند یمپیشگیري از بارداري اشاره 
 کـه  هـم  زمـانی . دادند نمی ما به چی هیچ جلوگیري براي ،رفتم یم بهداشت به که قبالً«

 گذاریدمی شریک خدا براي شما و دارد هگنا کار این که گفتند یم پدرم و مادر ،دادند یم
 روزي خودش ،دهد یم بچه که خدا ندیگو یم و ترسند یم خدا از و هستند حساس خیلی و

  .»دهد یم هم
  

 فقر اقتصادي - ج

یا نداشتن امکانات  نامناسب بودنترین مشکالت افراد فاقد سند هویتی،  یکی از عمده
 ۀیتهن افراد به دلیل داشتن فقر اقتصادي قادر به اغلب ای. اولیه و اساسی در منزل خود است

  .منزل خود نیستند ۀیاولملزومات 
  : گوید میخود و امکانات منزلش چنین  ۀیزیجه دربارةیکی از دختران جوان 

 و تلویزیون یک فقط توانستیم برادر و مادر و پدر کمک با. بگیریم جهاز نتوانستیم ما«
 همین و است خالی ماخانۀ  نصف و آوردیم مادرمۀ خان از فرش یک و بخریم یخچال یک

  .»کنیم ازدواج توانستیمنمی حتی نداشتیم؛ کردند، نمی کمک دیگران اگر هم را
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  )ها سیاست(راهبردها  -8جدول 
  راهبردها

  مقوالت اولیه  مقوالت محوري  راهبردهاي مطرح در هر حوزه

 حوزةراهبردهاي سازگاري در 
  ازدواج
 

 ازدواج یررسمیغ ثبت
مراجعه به علماي اهل سنت براي عقد، 

  محرمیت غۀیص انجام دادنعقد غیررسمی، 

 سند داراي بستگان ای فرد با ازدواج
 یتیهو

ازدواج دختران فاقد سند هویتی با پسران 
داراي سند هویتی، ازدواج پسران فاقد سند 

هویتی با دختران داراي سند هویتی، 
  گروهی هاي درون ازدواج

 حوزةردهاي سازگاري در راهب
  مسکن

 داراي افراد نام به نامه اجاره ثبت
  هویتی سند

ثبت مسکن به نام خویشاوندان داراي 
مدرك هویتی، ثبت مسکن به نام اعضاي 

  داراي مدرك هویتی خانوادة

اجاره کردن مسکن راهبردي براي 
  اعتمادسازي در محله

اجتماعی  ۀیسرماداشتن  واسطۀ بهثبت سند 
 تیبه رسم واسطۀ بهله، ثبت قولنامه در مح

  در میان اهالی محله شناخته شدن

 گرید به همراه منزل در سکونت
 بستگان

زندگی با خویشاوندان در یک خانه، 
محل  کردن یکی لۀیوس بهها  کاهش هزینه

سکونت با خویشاوندان داراي مدرك 
نشینی افراد فاقد سند با یکدیگر  هویتی، هم

  در یک خانه

 براي افراد خیر کمک از تفادهاس
 مسکن ساخت

ساخت خانه براي افراد فاقد سند هویتی 
توسط افراد خیر، کمک به افراد فاقد سند 

  هویتی براي یافتن مسکن
  
  
  
  
  
  

 حوزةراهبردهاي سازگاري در 

 وساطت قیطر از شغلکردن  دایپ
  آشنا کی

یافتن شغل از طریق معرفی دیگران به 
یافتن شغل براي افراد فاقد مراکز شغلی، 
وساطت نزدیکان  واسطۀ بهسند هویتی 

  داراي مدرك هویتی

 نیتأم براي زن خانوادهکار کردن 
  خانواده مخارج

اشتغال زن براي گذران زندگی، 
هاي خانگی زنان براي گذران  فعالیت

  معیشت خانواده
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 سخت مشاغل در کار کردن امکان  اشتغال
  تیتابع کارت گرفتن قیطر از

یافت کارت تابعیت براي تردد در شهر، در
  دریافت کارت تابعیت براي یافتن شغل

  با درآمد کم مشاغل در کار کردن
کار در مشاغل آزاد، کار در مشاغلی با 

  حداقل درآمد، کار در مشاغل یدي

 حوزةراهبردهاي سازگاري در 
 آموزش و تحصیل

  

مساجد و  دریافت آموزش در
  ها خیریه
 

ها،  مراجعه به خیریه تحصیل از طریق
تحصیل غیررسمی از طریق مراجعه به 

هاي سوادآموزي، نداشتن مدرك  نهضت
دریافت آموزش، تحصیل  باوجودتحصیلی 

  و آموزش در مساجد اهل سنت

 منابع قیطر از یشغل مهارت کسب
 یررسمیغ

یادگیري مهارت از خویشاوندان، یادگیري 
هاي شغلی از مادر و پدر و سایر  مهارت

  اعضاي خانواده
 حوزةراهبردهاي سازگاري در 
  بهداشت و درمان

 دارو خودسرانۀ مصرف
مصرف داروهاي گیاهی، اقدام به 

  خوددرمانی
 حوزةراهبردهاي سازگاري در 

 تفریحات و اوقات فراغت

  

صورت  گذران اوقات فراغت به
  جمعی

هاي مجاور منزل،  تفریح در زمین
همراه  نشینی در منازل یکدیگر، تفریح شب

  هاي کشاورزي با کار در زمین

 حوزةراهبردهاي سازگاري در 
 وسایل ارتباطی

  

 و کارت سیم اشتراکی ازاستفادة 
  موبایل

استفاده از یک گوشی تلفن همراه در 
کارت در  خانواده، استفاده از یک سیم

  خانواده
 از یکی نام کارت به سیم خرید

  مدرك داراي اطرافیان
راد داراي سند هویتی، ثبت سند به نام اف

  کارت به نام خویشاوندان ثبت سیم

 حوزةراهبردهاي سازگاري در 
 تأمین اجتماعی

  

 سالمندان یا ازکارافتادگان از مراقبت
اجتماع شبه  اعضاي دیگر توسط

 اشتراکی

مراقبت از بیماران در خانواده، مراقبت از 
سالمندان در خانواده، مراقبت زنان از 

ها و  ت از مادربزرگسالمندان، مراقب
  ها پدربزرگ

  
 در هویتی مدارك فاقد افراد که شود می اشاره) ها سیاست( راهبردهایی به ادامه در

  .برند میبه کار  ها اشاره شد، هایی که به آن در حوزه موجودمشکالت  با رویارویی
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  ازدواجحوزة  در سازگاري راهبردهاي -1
 ازدواج غیررسمی ثبت - الف

رسمی ازدواج تنها در صورت داشتن مدارك هویتی ممکن است،  ازآنجاکه ثبت
هاي خود را  توانند ازدواج بلوچ و اهل تسنن هستند، نمی غالباًافراد فاقد سند هویتی که 

عقد شرعی به علماي  انجام شدنبراي  صورت رسمی در دفاتر ازدواج ثبت کنند؛ بنابراین به
  .شود یم کنند و عقدنامه تنظیم اهل سنت مراجعه می
شوندگان که خودش فاقد مدرك هویتی و همسرش داراي مدرك  یکی از مصاحبه

  : گوید میباره  دراین هویتی است،
 بعـد . رفتیم محضر حرم طرف از. باشه داشته مدرك هم این باید گفت. محضر رفتیم«

  .»باشه داشته هم این باید گفتن و نداشتم که من. داشت مدرك خانومم
  

 هویتی سند داراي بستگان یا فرد با ازدواج - ب

یکی ازدواج دختر : برند کار می بهافراد فاقد سند هویتی این سیاست را به دو صورت 
ی داراي مدرك شناسایی و دیگري ازدواج مرد فاقد سند رانیا ریغفاقد سند هویتی با مرد 

هویتی با  شکل اول یعنی ازدواج دختران فاقد سند. هویتی با دختر داراي مدرك شناسایی
ها نیز دیگر  تابعیت این دختران تابعیت افغان شود و فرزندان آن شود یممردان افغان سبب 

ویژه جوانان فاقد سند هویتی  بخشی از افراد فاقد سند هویتی به. ایرانی محسوب نشوند
 کرده ازدواجها با مردي افغان  شهر مشهد از این دسته هستند؛ یعنی مادران ایرانی آن ۀیحاش

  .ها هویت غیر ایرانی دارند است و اکنون آن
  :فاقد هویت معتقد است شوندة مصاحبهیکی از دختران 

 هسـت  خشـکی  و تر. معتادهاست با ازدواج از بهتر باشه، خونه تو. معتاده میاد هرکسی«
  .»خداست رسونروزي. خوریممی هم با

ج کنند که داراي با دختري ازدوا کوشند یمدر شکل دوم پسران فاقد سند هویتی 
ها بتوانند از مدرك شناسایی همسر خود  آن شود یماین امر سبب . مدرك شناسایی است
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دختر داراي مدرك شناسایی از  قتیدر حق. براي حل برخی از مشکالتشان استفاده کنند
اي در بهبود مشکالت  ، نقش ویژهشود یمفاقد سند هویتی  خانوادةکه وارد یک  هنگامی

  .دارد این خانواده
  :کند یمگونه این اضطرار را بیان  شوندگان این یکی از مصاحبه

 اگـر  حتی را خودمان بین از کسی باید فقط. کنیم وصلت دیگري فرد با توانیم نمی ما«
  .»بسازیم او با و کنیم انتخاب بود، دیوانه

  
  مسکنحوزة  در سازگاري راهبردهاي -2

  هویتی سند داراي افراد نام به نامه اجاره ثبت - الف
خانه مجبور هستند از یکی از بستگان خود  قولنامه کردنافراد فاقد سند هویتی براي 

  .خانه را به اسم خودش تنظیم کند قولنامۀکه داراي مدرك شناسایی است، بخواهند که 
اش را به اسم یکی از بستگانش تنظیم کرده  خانه قولنامۀشوندگان که  یکی از مصاحبه

  : گوید میاست، 
  .»است شده قولنامه پسرعمویم اسم به هم ام خانه«
  

  محله در اعتمادسازي براي راهبردي مسکن اجاره کردن - ب
اجتماعی  ۀیسرمابرخی از افراد فاقد اسناد هویتی که در محل سکونت خود صاحب 

آشنایان سکنی گزینند و بدون مدارك  خانۀبدون ثبت قولنامه در  توانند یماند،  شده
  .خانه را ثبت کنند قولنامۀر دفاتر معامالت امالك شناسایی د

  : گوید میشوندگان  یکی از مصاحبه
 از یکی حاضر حال در. باشیم داشته مدرك باید کنیم، قولنامه را اي خانه بخواهیم اگر«

 وگرنـه  کردنـد؛  قولنامـه  را اي خانـه  و کردنـد  اعتمـاد  هسـتند  پـدرم  شـناس  کـه  هـا  امالکی
  .»خواهند می مدرك رویم میهر جا  چون کنیم؛ اجاره اي خانه توانستیم نمی
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  بستگان دیگر به همراه منزل در سکونت - ج
سرپناه و مسکن  ۀیتهمنظور  دیگر سیاست اتخاذشده از سوي افراد فاقد سند هویتی به

این بستگان ممکن است . براي خود، سکونت در منازل به همراه دیگر بستگان خود است
. دو باشند درجۀها و در بعضی موارد سایر بستگان  برادران و خواهران آنها،  پدر و مادر آن

 خانوادةاین کار را نامناسب بودن وضعیت اقتصادي مالی این افراد و  عمدةعلت  توان یم
هاي مسکن همچون میزان اجاره  ها مجبور هستند براي کاهش هزینه ها دانست؛ زیرا آن آن

یکی . ها تقسیم شود ها بین آن ی زندگی کنند تا هزینهجمع جا و دسته صورت یک و رهن به
ها سند  ي از آنتعداداین باشد که چون  تواند یماین کار  انجام دادنهاي  دیگر از علت

 شود یمي ندارند، این همنشینی و سکونت در کنار یکدیگر باعث تعدادهویتی دارند و 
. مدرك شناسایی کمک بگیرند افراد فاقد سند هویتی در مواقع لزوم از بستگان داراي

درواقع همنشینی و همزیستی در کنار یکدیگر براي افراد فاقد سند هویتی احساس امنیت به 
  .همراه دارد

  :کند یمبیان  نیچن نیاشوندگان همنشینی خود را  یکی از مصاحبه
. دامـاد هسـتن   وعروس  تازه همه .شینیممی هم با خانواده تا سه تا دو خانه یک توي ما«

  .»شینیم می خانه یک توي خالم با بدیم، تونیمنمی اجاره اینکه به خاطر
  

  مسکن ساخت براي افراد خیر کمک از استفاده - د
دار شدن  مسکن براي خانه حوزةهایی که افراد فاقد سند هویتی در  از دیگر سیاست

نوع سیاست ، استفاده از کمک خیران براي ساخت مسکن است؛ البته این برند یمخود بهره 
داشتن فقر فرهنگی  لیبه دلها  ؛ زیرا آنافتد یمندرت اتفاق  در بین افراد فاقد سند هویتی به

ارتباط زیادي با اجتماع شهري ندارند؛ بنابراین قادر نیستند وضعیت معیشت خود را به 
  .مند شوند ها بهره اطالع خیران برسانند و از کمک آن

که با کمک یک خیر توانسته  دارد یمان اذعان شوندگ باره یکی از مصاحبه دراین
  :است زمینی را خریداري کند و سپس آن را بسازد
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 گرفتیم خانه داشتند، شناسایی مدارك که آشنایانمان از یکی نام به شهریور هفده اول«
 منزل همان در اکنون. کردیم خریداري ابانیمنطقۀ قلعه خ در زمینی خیران کمک به بعد و

  .»میکن یم زندگی ابانیه خقلع در واقع
  

  اشتغالحوزة  در سازگاري راهبردهاي -3
  آشنا یک وساطت طریق از شغلکردن  دایپ - الف

مور زندگی انند بسیاري دیگر از امشغل براي افراد فاقد اسناد هویتی نیز  شدن دایپ
ی وساطت و سفارش اشخاصی که افراد فاقد سند هویت .اجتماعی است اعتمادمستلزم داشتن 

کارگیري افراد  کارفرمایان در به شود یمها اعتماد کامل دارند، سبب  و به آن شناسند یمرا 
  .فاقد سند هویتی متقاعد شوند

  :کند یمطور بیان  اش را این شوندگان تجربه یکی از مصاحبه
 کار به مشغول مدارك بدون توانستم من و کرد معرفی آنجا مرا که داشتم آشنایی من«
  .»شوم

  
  خانواده مخارج تأمین براي خانواده زن کار کردن - ب

در برخی . کنند پاي مردان خود براي کسب درآمد کار می زنان فاقد سند هویتی پابه
هاي زندگی  موارد نیز مرد خانواده قادر به کار کردن نیست و زن خانواده براي تأمین هزینه

  .شود به کار کردن مشغول می
  :کند یمکردن مادر خود چنین اظهار  کار دربارةاي  شونده مصاحبه

 کـه  بابـامونم . دهمـی  رو مـا  خـرج  مادرمون. خونه تو افتادیم خودمون جوري این اآلن«
 تـو  نشسـتیم  جورهمین دیگه هم ما. افغانستان رفته و بوده افغانی. خودش براي رفته گذاشته

  .»درمیاره رو ما خرج بدبخت مادرم. خونه
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  تابعیت کارت گرفتن طریق از سخت اغلمش در کار کردن امکان - ج
هایی است که  ترین سیاست سیاست تغییر تابعیت خود به تابعیت افغان یکی از مهم

برخی افراد فاقد اسناد هویتی . برند می کارویژه مردان آن را به  افراد فاقد سند هویتی به
شغلی را بیابند و  توانند یمدارك شناسایی غیر ایرانی است که ماند که تنها با داشتن  دریافته

  .در تردد خود در شهر با مشکل روبرو نشوند
  : گوید میباره  شوندگان دراین صاحبهمیکی از 

 کـارت  بـا . داشـتم  مـی  مـدرك  بایـد  فنـی  مدرك گرفتن براي هم شاگردي براي هم«
 و کـاري گـچ  بنـایی،  مثل کارهایی براي. گرفت اي حرفه و فنی مدرك شه نمی هم تابعیت

 را تابعیـت  کـارت  فنـی  کارهـاي  براي ولی کرد، استفاده تابعیت کارت از شه می کارگري
  .»بگیرم  1تابعیت کارت زندگی گذران حداقل براي شدم مجبورهرحال  به. کنند نمی قبول

  
  کم درآمد با مشاغل در کار کردن - د

 مدارك، جذبکاستن از دردسرهاي نداشتن  به علتبرخی از افراد فاقد اسناد هویتی 
از نوع مشاغل مربوط  عمدتاًاین مشاغل  .مدارك نیاز ندارند ارائۀکه به  شوند یممشاغلی 

  .است... کاري و کاري، کاشی سازي ازجمله بنایی، گچ به ساختمان
  : گوید میشغل پدرش  دربارةشوندگان  یکی از مصاحبه

  .»شهبا نیاز شناسنامه به که کردنمی کاري. کشاورزي رفتمی هم اینجا پدرم«
  

 تحصیل و آموزشحوزة  در سازگاري راهبردهاي -4

  ها خیریه و مساجد در آموزش دریافت - الف
هر دوي این موارد بدون . خواندن در خیریه و نهضت است این سیاست شامل درس

براین،  عالوه. است) مقطع ابتدایی(مقدماتی  دورةگرفتن مدرك معتبر تحصیلی و تنها براي 

                                                   
 .توانند ادعاي ایرانی بودن کنند وقت نمی پذیرند کارت تابعیت بگیرند، دیگر هیچ افرادي که می. 1
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و خواندن دروس حوزوي اهل سنت نیز راهی براي دریافت  تحصیل از طریق مسجد
بخشی از نوجوانان و جوانان پسر فاقد سند هویتی براي کسب سواد اولیه در . آموزش است

این . کنند یمخود مراجعه  محلۀحد قرآن آموزي و خواندن و نوشتن به مسجد اهل سنت 
بخشی دیگر از . دهند تحصیل نمینوجوانان و جوانان پس از یادگیري مقدماتی دیگر ادامه 

. شوند یممند  تحصیل عالقه ادامۀنوجوانان و جوانان پس از مراجعه به مسجد اهل سنت به 
هاي آموزشی بیشتر را در آنجا  تا دوره شوند یماهل سنت معرفی  ۀیعلم حوزةاین افراد به 

  .ادامه دهند
 ۀیعلم حوزةري برادرش در یکی از افراد فاقد اسناد هویتی که توانسته است با پیگی

  : گوید مینام کند،  اهل سنت ثبت
 درس. نــدارد شناسـنامه  کـه  بــرادرم. دیگـه  کـردن  قبـولش  جــوري همـین  بـدبختی  بـه «

  .»خواند می طلبگی خواند؛ می
  : گوید میمند به تحصیل  یکی از دختران عالقه

 امـا  یـاموزم، ب قرآنـی  سواد فقط و بخوانم درس ها نهضت و مسجد درتوانستم  فقط من«
 حسـرت  فقـط  مـن  امـا  رفتنـد،  دانشگاه هم بعد و دبیرستان به وخواندند  درس هایم دوست
  .»خوردم

  
 غیررسمی منابع طریق از شغلی مهارت کسب

هاي کسب آموزش که افراد فاقد سند هویتی از آن استفاده  یکی دیگر از روش
هاي خانگی و  ق روشاز طری) و نه تحصیلی( یآموزشهاي  ، یادگیري مهارتکنند یم

  .گیرند زنان و دختران جوان فاقد سند هویتی این سیاست را به کار می غالباً. غیررسمی است
کسب کند،  مهارتشوندگان دختر که توانست از طریق غیررسمی  یکی از مصاحبه

  : گوید می
  .»)برم تونستم( بود خونه داخل خیاطی چون«
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 درمان و بهداشتحوزة  در سازگاري راهبردهاي -5

  دارو خودسرانۀ مصرف - الف
هاي  هاي فاقد سند هویتی به علت داشتن فقر مالی و زیاد بودن هزینه اغلب خانواده

صورت  پزشکی قادر به مراجعه به دکتر یا مرکز درمانی نیستند؛ بنابراین مجبور هستند به
اي افراد فاقد ه این امر باعث شده است که برخی از خانواده. خودسرانه دارو مصرف کنند

  .سند هویتی براي درمان بیماران خود از داروهاي گیاهی استفاده کنند
  : گوید میان خودسرانه مدر دربارة اي شونده صاحبهم

 هـا  هزینـه  چـون  بـرویم؛  دکتر به میتوان یم بار کی فقط بشویم، بیمار که دفعه ده هر از«
 مواقـع  در فقـط  مجبـوریم  هـم  مـا . شـود  مـی  تومان هزار 200 نسخه هر و است گران خیلی

  .»برویم دکتر به شود، کج مانیوپا دست مثال براي که ضروري
  

 اوقات فراغت و تفریحاتحوزة  در سازگاري راهبردهاي -6

  جمعی صورت به اوقات فراغت گذران - الف
هاي بایر و  شهر و در مجاورت زمین ۀیحاشوجود منازل افراد فاقد سند هویتی در 

ها براي بازي و تفریح به این  وجب شده است کودکان این خانوادهجات م باغات صیفی
سایر اعضاي خانواده نیز بخشی از اوقات بیکاري خود را با حضور در این . ها بروند زمین
براین، حضور در منازل یکدیگر در ساعاتی از شب مانند  عالوه. کنند یمها سپري  زمین
سبکی دیگر از گذران اوقات فراغت هاي گذشته  هاي متداول در زمان نشینی شب

درواقع بخش درخور توجهی از اوقات فراغت افراد فاقد سند هویتی به . هاست آن
اي دیگر از گذران  تفریح در محل اشتغال نیز گونه. شود یموآمد با یکدیگر سپري  رفت

ن این ویژه دختران جوا این نوع تفریح اغلب در بین زنان به. اوقات فراغت براي آنان است
چینی، عالوه بر  میوه قصد بهها  دختران جوان با حضور در باغ. شود یمها مشاهده  خانواده

  .گذرانند فراغت خود را در کنار یکدیگر می اوقاتآوري میوه و کسب درآمد،  جمع
  : گوید میباره  اي دراین شونده مصاحبه
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 بزنیم، حرف هم با یمک کی اینکه براي دیگههمخونۀ  ریممی ها شب ها وقت خیلی ما«
 خودمـون  سنهم دختراي با اطراف زمیناي تو ریممی که شده هم گاهی یا بخندیم و بگیم
مـی  سـروکله  هابچه با چینیمیوه وقت زمین سر ریممی که هم ها وقت باقی. کنیممی بازي
  .»زنیممی حرف و زنیم

  
 ارتباطی وسایلحوزة  در سازگاري راهبردهاي -7

  خانواده اعضاي با موبایل و کارت سیم اشتراکی استفادة - الف
مشترك افراد فاقد سند هویتی از  استفادةوسایل ارتباطی،  حوزة دربارةاولین سیاست 

ارتباطی شخصی و  لۀیوسدیگر،  بیانی کارت در خانواده است؛ به تلفن همراه و سیم
ده از یک اعضاي خانوا همۀخصوصی براي اعضاي یک خانواده معنی ندارد و گاهی 

  .کنند یمکارت و موبایل استفاده  سیم
  : گوید میباره  شوندگان دراین یکی از مصاحبه

 جمـع  هایم پول تا گرفتم امانت وقتی چند او از که استدخترخواهرم  مال گوشی این«
  .»بخرم گوشی یک خودم و شود

  
  یشناسای مدرك داراي اطرافیان از یکی نام به موبایل یا کارت سیم خرید - ب

اند رضایت یکی از اطرافیان خود را که داراي  برخی از افراد فاقد سند هویتی توانسته
کارت یا موبایل بخرد؛ البته افراد  ها سیم مدرك شناسایی است، جلب کنند تا براي آن

دهند، اغلب از اقوام یا وابستگان افراد  داراي مدرك شناسایی که چنین کاري را انجام می
هستند و به علت آشنایی و اعتماد به فرد فاقد سند هویتی است که حاضرند فاقد سند هویتی 

  .کارت یا موبایل تهیه کنند براي وي سیم
  : گوید میشوندگان زن  یکی از مصاحبه

  .»است خریده برایم دارد مدرك که پسرعمویم را تلفنم خط«
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 اجتماعی تأمینحوزة  در سازگاري راهبردهاي -8

  شبه اشتراکی اجتماع اعضاي دیگر توسط ازکارافتادگان یا ندانسالم از مراقبت - الف
هاي دولتی در هنگام سالمندي یا  افراد فاقد سند هویتی فاقد هرگونه حمایت

تأمین اجتماعی، مراقبت از  حوزةاین امر سبب شده است که در . ی هستندازکارافتادگ
ترین سیاست  عنوان اساسی خانواده، به اعضاي دیگر توسط سالمندان یا ازکارافتادگان

حاضر، در مطالعۀ هاي پژوهشگران  همچنین بر اساس مشاهده. رفاهی اتخاذشده قلمداد شود
هاي همین اجتماع از او  موارد نادري که فرد ازکارافتاده فرزندي نداشته باشد، اقوام و غریبه

  .کنند نگهداري می
  : گوید میباره  شوندگان زن دراین یکی از مصاحبه

 نداشته هم شناسنامه اگر. کنند یم مراقبت] مادرها و پدر[ ها آن از ها بچه پیري زمان در«
  .»کنند یم نگهداري او از ها بچه باشند،

  پیامدها -9جدول 
  مقوالت اولیه  مقوالت محوري

  اي گسترده هسته خانوادة
زندگی با خویشاوندان، همسفرگی با خویشاوندان، 

گر، زندگی با هم زندگی افراد فاقد سند با یکدی
  عنوان راهی براي مقابله با مشکالت معیشتی به

 شدن براي حل مشکالت یکدیگر بسیج

همراهی افراد فاقد سند هویتی با یکدیگر، حل 
مشکالت افراد فاقد سند هویتی با یکدیگر، حمایت 

  افراد فاقد سند هویتی از یکدیگر

 اجتماعی ۀیسرما مثابۀ بهسالمندان 
گان در خانواده، احترام به سالمندان، اهمیت سالخورد

  ترها احترام به بزرگ

 طرد اجتماعی و ایجاد همبستگی
منسجم افراد فاقد سند هویتی با یکدیگر،  ۀیروح

  گروهی زیاد انسجام درون

 سطح باالي اعتماد اجتماعی

کاري در  مخفی ۀیروحپول به دیگري، نبود  قرض دادن
ي امکانات گذار شتراكبه امیان افراد فاقد سند هویتی، 

  هاي فامیلی موجود در میان افراد، تمایل به ازدواج

 .شود یمتوضیح داده  محوري مقوالت و پیامدهادربارة  ادامه در
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 اي گسترده هسته خانوادة - 1

الگوي . دهند را شکل می» اي گسترده هسته خانوادة«افراد فاقد سند هویتی نوعی 
صورت مشترك  به معموالًاي  هاي هسته اي که خانواده گونه زندگی افراد فاقد سند هویتی به

کنند و با یکدیگر مراوداتی خارج از تشریفات و آداب معمول  با هم زندگی می کجاو در ی
هاي  این الگو میزان حمایت. هستند» همسفره« ی با یکدیگر کامالًبه عبارتجامعه دارند؛ 

این فراگیري بر . ر زیاد و فراگیر کرده استاعضاي اجتماع شبه اشتراکی از یکدیگر را بسیا
  .مقوالت مختلف رفاهی و راهبردهاي افراد فاقد سند هویتی تأثیرگذار است

  :کند باره بیان می شوندگان زن دراین یکی از مصاحبه
 غـذامون . کنیممی زندگی خونه یک توي هم با همه دیگهخانوادة  دو با هامبچه و من«

  .»میاریم در پول و کنیممی کار هم با خوریم،می هم با رو
 

 شدن براي حل مشکالت یکدیگر بسیج - ب

شود  وجود روابط خونی و قومی موجود در بین افراد فاقد سند هویتی موجب می
اعضاي این  همۀکه یکی از افراد این اجتماع با مشکل یا چالشی مواجه شود،  هنگامی

  .مشکل وي همکاري کنند برطرف کردناجتماع براي 
  : گوید میباره  شوندگان مرد دراین یکی از مصاحبه

 پـول  مقـدار  یـک  مشـکلی  یـک  سر بار یک. داریم رو آشناهامون هواي کالً ما خب«
 بـراي  طـورم همـین  منم البته کردن؛ برام تونستن کاري هر دوستانم از تا سه دو داشتم، الزم
  .»اونا

 
 ترها بزرگاحترام به  - ج

مهم اجتماع شبه اشتراکی، احترام به اعضاي سالمندان هاي فرهنگی  از دیگر ویژگی
در اجتماع شبه اشتراکی سالمندان از احترام اجتماعی فراوانی . این اجتماع است

اي است که  گونه فرهنگ اجتماع شبه اشتراکی افراد فاقد سند هویتی به خرده. برخوردارند
  .اعضاي اجتماع باید به سالمندان احترام بگذارند همۀ
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  :گوید میباره  شوندگان زن دراین ی از مصاحبهیک  
 مـا . کنند می زندگی ما با شوهرم مادر و پدر. هستن مهم خیلی ما براي ترهامونبزرگ«

 ما هايسرمایه ها اون. باشند ما پیش باید باشند وقت هر تا. کنیممی براشون بتونیم کاري هر
  .»هستن

  
 طرد اجتماعی و ایجاد همبستگی - د

اند، در اجتماع  د سند هویتی به دلیل طرد ساختاري که با آن دست به گریبانافراد فاق
اند که با  خود آموخته ستۀیز تجربۀاین افراد در . شبه اشتراکی خود بسیار منسجم هستند

  .کنند برطرفتوانند بسیاري از مشکالت زندگی خود را  انسجام و همبستگی می
  :کند ه بیان میبار شوندگان دختر دراین یکی از مصاحبه

 تلویزیـون  یک فقط توانستیم برادرم و مادر و پدر کمک با. بگیریم جهاز نتوانستیم ما«
 کردنـد،  نمی کمک دیگران اگر. آوردیم مادرمخانۀ  از فرش یک و بخریم یخچال یک و

  .»کنیم ازدواج حتی توانستیم نمی
  

 سطح باالي اعتماد اجتماعی -و

حول محور اجتماع شبه اشتراکی بسیار زیاد است؛  مراودات افراد فاقد سند هویتی
قرض . ها شده است گیري اعتماد اجتماعی عمیق در بین آن رو این امر موجب شکل ازاین
امکانات و مزایاي خانوادگی خود از  پنهان نکردنامکانات و پول،  قرض گرفتنو  دادن

ماعی باال در اجتماع شبه هاي فامیلی، ازجمله مصادیق وجود اعتماد اجت یکدیگر و ازدواج
  .اشتراکی افراد فاقد سند هویتی است

  :گوید میباره  داري است، دراین شوندگان که خانم خانه یکی از مصاحبه
 اعتمـاد  مـا  به و شناسیم می را همدیگر است سال چندین. شناسند می را ما محله اهالی« 
  .»دادند اجاره ما به را خانه) مدرك بدون( و دارند
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  مدل پارادایمی اجتماع شبه اشتراکی -1شکل 

 ة آموزش و حوز
 تحصیل

 ة وسایل حوز
 ارتباطی

 ة مسکنحوز  
 ة فقر اقتصاديحوز  
 ة تفریحاتزحو  
 ة بهداشت و درمانحوز  

 

  ازدواج حوزةراهبردهاي سازگاري در 
  مسکن حوزةراهبردهاي سازگاري در 
 اشتغال حوزةدر ي راهبردهاي سازگار 
  آموزش و  حوزةراهبردهاي سازگاري در

 تحصیل
  بهداشت و  حوزةراهبردهاي سازگاري در

 درمان
  وسایل  حوزةراهبردهاي سازگاري در

 ارتباطی
  تفریحات ة حوزراهبردهاي سازگاري در

 فراغت و اوقات
  تأمین  حوزةراهبردهاي رفاهی در

 اجتماعی

یشرایط علّ  

  مرکزي ةدیپد
تشکیل اجتماع 

 اشتراکی شبه

 

)ها سیاست(راهبردها   پیامدها 

گر شرایط مداخله  
اي شرایط زمینه   

 

 ة ازدواجحوز 
 اشتغال حوزة 
 تأمین اجتماعی  زةحو
 )حمایت دولت(

 اي گسترده ة هستهخانواد  
 شدن براي حل مشکالت یکدیگر بسیج  
 ترها احترام به بزرگ  
 طرد اجتماعی و ایجاد همبستگی  
 سطح باالي اعتماد اجتماعی 



 
 
  
  
  
 1401، بهار 50شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  194 

  گیري بحث و نتیجه
نشین شهر و در کنار دیگر  افراد فاقد سند هویتی افرادي هستند که در مناطق حاشیه

این افراد به دلیل مشکالت و . کنند یمنشینان داراي مدرك شناسایی زندگی  حاشیه
ترین افراد جامعه  نشین از نداشتن سند هویتی است، حاشیهوضعیت زندگی خود که ناشی 

گروه  نیتر فرودستگفت افراد فاقد سند هویتی  توان یمدیگر  عبارت شوند؛ به محسوب می
  .شان هستند اند که در کشور در حال گذران زندگی شهري نانینش هیحاشدر میان 

ي افراد فاقد سند سازگار) راهبردها(هاي  سیاست شناسایی هدف با پژوهش حاضر
تر، این پژوهش انجام شد تا مشخص شود افراد فاقد سند  به بیان دقیق. هویتی بررسی شد

و  رفاهی وضعیتکردن  داریپا یا بهبود هایی دارند، براي هویتی چه مشکالت و محرومیت
 مسکن، اشتغال، ازدواج، شامل رفاهی مختلفهاي  حوزه در سازگاري خود با وضعیتشان

چه  اجتماعی تأمین و ارتباطی وسایل تفریحات، درمان، و بهداشت آموزش، و تحصیل
  .فقر خارج کنند چرخۀخود را از  کنند یمو چگونه سعی  رندیگ یمراهبردهایی را به کار 

در . شبه اشتراکی است جامعۀمرکزي این پژوهش ناظر بر  دةیپدها نشان داد  یافته 
هایی که افراد فاقد سند  ر به مشکالت و محرومیتشبه اشتراکی باید گفت نظ جامعۀتوضیح 

که  ها و وضعیت مشابهی کنند، با توجه به ویژگی ی خود تجربه میزندگهویتی در طول 
. کنند شبه اشتراکی می جامعۀیابند، اقدام به تشکیل  میان خود با دیگران فاقد سند هویتی می

دهند تا از رهگذر آن بتوانند  شبه اشتراکی را شکل می جامعۀها با این هدف این  آن
هاي پیش روي خود در زندگی داشته باشند و از خالل  اي در برابر چالش مقاومت سازنده

شان تالش کنند و در فرایند  این مقاومت بتوانند در راستاي بهبود و پایداري وضعیت رفاهی
   .تحرك اجتماعی قرار بگیرند

هروندان آن وجود دارد؛ سیستمی در هر کشوري سیستمی براي تحرك اجتماعی ش  
جایی از طبقات فرودست و فقیر به طبقات  که به کنشگران انسانی امکان تحرك و جابه

فقر تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله سطح پایین . دهد یمفرادست و برعکس را 
آنان به  نداشتن یدسترسهاي جسمی، ذهنی و تخصصی افراد و  ها، قابلیت توانایی
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درواقع فقر ). 42: 1394زاده و همکاران، شعبان(گیرد  ي انسانی مناسب شکل میها سرمایه
: 1389صانعی و راغفر،(انسانی است  توسعۀیا سطح پایین  درآمد کمچیزي فراتر از سطح 

یشه در نظام اقتصادي و فرهنگی دارد؛ یعنی فقر ر مقولۀیۀ فرهنگ فقر، نظربر اساس ). 175
ها، هنجارها و  اي از باورها، ارزش ندگی از طریق انتقال مجموعهاي از ز عنوان شیوه فقر به

موسایی و ( .شود آید که همواره از نسلی به نسل دیگر منتقل می هایی به وجود می مهارت
  ).15: 1395خورشیدي، 

ناپایدار، بیکاري و  خانوادةهاي ناموفق و  والدین نامناسب، ازدواجباید افزود که 
درآمد، شکست و افت تحصیلی، محرومیت عاطفی و اجتماعی  کماشتغال بدون تخصص و 

محرومیت یا فقر  چرخۀترین ابعاد  ناکارآمد، از مهم وپرورش آموزشو فکري کودکان و 
فاقد کنشگران هاي پژوهش حاضر نشان داد،  طور که یافته همان. )103: 1375پیران، (هستند 

گیرند و  ر و محرومیت قرار میفق چرخۀاین  در  عموماً خودسند هویتی در زندگی 
تربیت رسمی نیز حضور آنان را در این  وساختارهاي رسمی و دولتی، نبود آموزش و تعلیم 

 2و کالسن و وایبل) 1390(، قادري و افضلی )2005( 1اسالم. کنند چرخه تقویت می
مان ی زطشوند، در  هایی که دچار فقر مزمن می اند که خانواده نیز اشاره کرده) 2016(

از وضعیت فقرآمیز خود  خارج شدناي که دیگر قادر به  گونه ضعیف خواهند شد؛ به
  . نیستند

گرفتن  هاي الزم براي درپیش ها منابع و فرصت به دلیل فقر موجود در این خانواده   
گیري  وابستگی به دیگران، ناتوانی در تصمیم. متوسط وجود ندارد طبقۀهاي زندگی  سبک

بر اساس نتایج پژوهش . هاي این نوع وضعیت است قدرتی از مشخصه یمؤثر و احساس ب
 مثابۀ بهتواند  بخشی می یم و تربیت رسمی و آگاهیتعلآموزش و حاضر، در این وضعیت، 

راهبردي در جهت ارتقاي سطح کمی و کیفی زندگی کنشگران فاقد سند هویتی باشد که 
  .پذیرند آسیبشان  در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادي

                                                   
1. Islam 
2. Klasen & Waible 



 
 
  
  
  
 1401، بهار 50شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  196 

 زندگی فقر در که کنشگرانی توانمندي و پیشرفت مهم راهبردهاي از یکی بنابراین 
هاست  آن بهداشت و تحصیل هاي فرصت گسترش آموزش، سطح ارتقاي کنند، می

)Atkinson & Hills, 1998; Klasen, 2000 .(رفع  ،1سن آمارتیا فقر قابلیتی رویکرد طبق
 پذیر امکان جمعی و فردي هاي قابلیت رشد و توانمندسازي بر رکزتم اهمیت بر تأکید با فقر

 و فقر انسانی، یۀسرما هاي مؤلفه ترین مهم از یکی آموزش مفهوم. )Frediani, 2010( است
 و کارآمدي سطح ارتقاي بر که تأثیري به دلیل آموزش ).Becker, 2002( است نابرابري

 تواند می زندگی کیفیت و کارآمدي سطح تقايار زیرا است؛ اهمیت داراي دارد، وري بهره
 مادي، محرومیت ترتیب این به ؛)Raja, 2005( شود منجر اقتصاديتوسعۀ  و فقر کاهش به

 و مسکن نداشتن خطر، با مداوممواجهۀ  و ناامنی احساس ،وپرورش آموزش از محرومیت
  ).Siaens & Wodon, 2001( است فقر مهم ابعاد از امرارمعاش در ناتوانی

 تواند می غیررسمی تربیت مواردي در و رسمی تربیت و آموزش سطح افزایش
 در که افرادي دیگر، عبارت به هستند؛ فقر مسیر در که دهد افزایش را کنشگرانی توانمندي

 و باالتر تحصیالت از برخوردار اي خانواده در یا بینند می آموزش اي حرفه یا شغل ینۀزم
 اي حرفه و رفتاري یابی مهارت از اغلب یابند، می پرورش تر غنی اجتماعی هاي تجربه

 آموزش بنابراین شود؛ می فراهم آنان براي بیشتر درآمد کسب شرایط که شوند می مند بهره
 است جامعه اعضاي از فقرزدایی و انسانی یۀتوسعۀ سرما هاي سیاست جدانشدنی جزو

 و فناوري دیده، آموزش و کرده لتحصی کار نیروي زیرا ؛)1394 همکاران، و زاده شعبان(
 خود زندگی و درآمد سطح ها شیوه این بر اساس و گیرد می کار به را تولید نوین هاي شیوه

 اقتصادي رشد بر و فقر بر رسمی تربیت و تعلیم و آموزش ترتیب این به   دهد؛ می ارتقا را
  ).Afzal et al., 2010(است  تأثیرگذار

، )1شکل (مدل پارادایمی اجتماع شبه اشتراکی  طبقهش و هاي این پژو بر اساس یافته
شرایطی که کنشگران فاقد سند هویتی را در بعد ازدواج و اشتغال احاطه کرده است، 

ها تمایلی به وصلت با  آن  عموماًوضعیتی را ایجاد کرده است که موجب شده است 
                                                   

1. Amartya Sen 
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ر آنان به علت نداشتن سند ازدواج د زةیانگهاي فاقد سند هویتی نداشته باشند و  خانواده
هایی که براي ازدواج با آنان نیز وجود دارد،  ترتیب گزینه این هویتی کم شده است؛ به

  .مراتب کمتر از دیگران است به
شوندگان که فاقد سند  هاي این پژوهش، در بعد اشتغال نیز مصاحبه بر اساس یافته 

عالوه  به. پردازند درآمد و سخت می کم به فعالیت در مشاغل خانگی و عموماًهویتی بودند، 
ها در شغل خود به دلیل ترس از حضور در اجتماع، ناتوانی در  حضور آن استمرار نداشتن

انتخاب شغل مناسب، وجود تبعیض در شرایط کاري در مقایسه با دیگران، امکان 
ایط علّی ترین شر هاي دولتی از مهم بیکارشدن آنان در کنار برخوردار نبودن از حمایت

هاي  این شرایط علّی با یافته. اند مرکزي این مطالعه را احاطه کرده دةیپدبودند که 
و ساالروندیان و همکاران ) 1390(، عالءالدینی و همکاران )1389(هاي صادقی  پژوهش

  .همخوانی دارد) 1395(
ن آمده از پژوهش حاضر، مواردي نظیر نداشتن امکا دست عالوه بر شرایط علّی به 
گر،  عنوان شرایط مداخله هاي تحصیل فرزند به تحصیل، ناتوانی در پرداخت هزینه ادامۀ

مسکن، نداشتن امکان گذران اوقات فراغت در اجتماع، فقر اقتصادي،  ۀیتهنداشتن امکان 
اي و تبعیض در  نداشتن امکان استفاده از امکانات درمانی به دلیل نداشتن پوشش بیمه

هاي پیشگیري از  د فاقد سند هویتی و ناآگاهی این کنشگران از شیوهپذیرش و درمان افرا
همچنین بر . شبه اشتراکی مؤثر بوده است جامعۀاي بر تشکیل  عنوان شرایط زمینه بارداري به

هایی  هاي پژوهش، توانایی کم افراد فاقد مدرك هویتی در استفاده از فرصت اساس یافته
درك شناسایی فراهم کرده است، شانس کم تحصیل است که جامعه براي اعضاي داراي م

و ازدواج رسمی، برخوردار نبودن از تسهیالت و خدمات رفاهی جامعه، پایدار نبودن 
ها و  ترین محرومیت درآمد و یدي از مهم آوردن به مشاغل کم ها و روي اشتغال آن

بانی ر: مراجعه کنید به(مشکالت موجود در زندگی افراد فاقد سند هویتی است 
، )1389(، نقدي و زارع )1388(بین  ، پورمحمدي و جهان)1383(و همکاران خوراسگانی 

  )). 1394(و خاکپور ) 1390(نیا و همکاران  شریفی
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مرکزي این مطالعه یعنی اجتماع شبه اشتراکی به وجود  دةیپددر چنین شرایطی،  
ك بیشتر با یکدیگر در چنین اجتماعی کنشگران فاقد سند هویتی براي اشترا. آید می

کنشی در ابعاد ازدواج، اشتغال، تفریح، مسکن، بهداشت و درمان ) راهبردها(هایی  سیاست
هاي این پژوهش نشان داد، اتخاذ  طور که یافته همان. گیرند و تأمین اجتماعی در پیش می

هاي  از سوي کنشگران فاقد سند هویتی به تشکیل خانواده) راهبردها(ها  این سیاست
شدن افراد فاقد سند هویتی با هم براي حل مشکالت یکدیگر،  ي گسترده، بسیجا تههس

گروهی زیاد و وجود اعتماد اجتماعی میان آنان منجر  ترها، انسجام درون احترام به بزرگ
  .شود می

ها یا راهبردهاي سازگاري  هاي پژوهش، سیاست در نهایت بر اساس یافته
که اجتماع شبه اشتراکی در  دهد یمد سند هویتی نشان شده توسط افراد فاق کارگرفته به

ازدواج با فرد داراي مدرك شناسایی، . ها نقش تأثیرگذاري داشته است ایجاد این سیاست
اعضاي خانواده در مشاغل کارگري،  همۀصورت غیرقانونی، کار کردن  ساخت مسکن به

 و کارت از سیم راکیاشتاستفادة دارو،  خودسرانۀتحصیل در خیریه یا مسجد، مصرف 
جمعی  صورت دسته تفریحات و اوقات فراغت به انجام دادنخانواده،  اعضاي سایر با موبایل

است که افراد فاقد سند هویتی ) راهبردها(هایی  ترین سیاست و حمایت از سالمندان، از مهم
ه اشتراکی شب جامعۀترتیب تشکیل  این ؛ بهرندیگ یمهاي رفاهی خود به کار  مقوله نۀیزمدر 

کند؛ زیرا  فرد کنشگران فاقد سند هویتی کمک می اي است که به تحقق منحصربه آن پدیده
شود و  حضور در این اجتماع شبه اشتراکی تقویت می واسطۀ بههویت فردي هر کنشگر 

  .یابد ثبات می
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  منابع
زمی، چاپ انتشارات خوار: لطفی، تهران محمدحسن: ، ترجمهدوره آثار، )1367(. افالطون -

  .دوم
-علمی فصلنامۀ، »نینش هینظام مشارکت مردم در مناطق حاش«، )1381. (اله آقابخشی، حبیب

 .234-223 :6 شمارة، یرفاه اجتماعپژوهشی 

 ازین يبند تیاولو«، )1391(. امیرفخریان، محمدمهدي؛ رهنما، محمدرحیم و آقاجانی، حسین -
 ییفضا یبانیپشت ستمیهر مشهد بر اساس سش نینش هیمحالت حاش یدرمان-یبه خدمات بهداشت

  .37-17: 6 شمارة، فضا ییایجغراف شیمجلۀ آما، »ارهیچندمع
: فریبرز مجیدي، تهران: ،ترجمهساخت اجتماعی واقعیت، )1375. (برگر، پتر و لوکمان، توماس -

 .فرهنگی-انتشارات علمی

آباد  اسالم: يمطالعۀ مورد( ینینش هیحاش دةیاز درون به پد ینگرش«، )1381( .پیدهس، پارساپژوه -
 .197-161: 6 شمارة، یرفاه اجتماعپژوهشی -علمی فصلنامۀ ،»کرج

 کردیو رو یررسمیاسکان غ اتیادامۀ ح« ،)1388(. رضا بین، محمدرضا و جهان پورمحمدي، -
، سانداز زاگر چشم ییایفصلنامۀ جغراف،  »راهبرد مقابله با آن نیتر نیمثابۀ نو به يتوانمندساز

 .52-33: 1رة شما

سازمان : ، تهرانسمینار فقر و فقرزدایی، »هاي اجتماعی فقر و آسیب«، )1375. (پیران، پرویز -
  .بهزیستی کشور

 ،»یررسمیاسکان غ:رانیدر ا ياز مسکن شهر یشناخت جامعه لیتحل«، )1380(. پیران، پرویز -
  .48-27 :6، شمارة رانیا یشناس مجلۀ جامعه

  .شیرازه: تورج یاراحمدي، تهران: ، ترجمههویت اجتماعی، )1381. (جنکینز، ریچارد -
تحقیقات  پژوهشکدة: ، تهرانشناسی هویت ایرانی جامعه، )1388. (حاجیان، ابراهیم -

 .استراتژیک

و بازار کار  نینش هیزنان حاش يتوانمندساز ،یاجتماع ۀیسرما« ،)1394(. خاکپور، براتعلی -
و توسعۀ  ایمجلۀ جغراف، »زیتبر یررسمیاسکان غ يها جامعۀ زنان محله: يمطالعۀ مورد( يشهر
  .80-69 :1 شمارة، يشهر يفضا
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تشخیص محله و احساس طرد «،)1394. (، منصورهاعظم آزادهصالحانی، افسانه و  خواجه -
 شمارة، پژوهشی رفاه اجتماعی-علمی فصلنامۀ، »)موردي شهر پاکدشت مطالعۀ(اجتماعی 

59 :91-120. 

و  ینینش هیحاش دةیپد« ،)1383(. ؛ کالنتري، صمد و یاوري، نفیسهربانی خوراسگانی، رسول -
، يکاربرد یشناس جامعه ،»)ارزنان و دارك اصفهان( آن یو فرهنگ یاجتماع يامدهایپ

  .154-119 :2 شمارة
انتشارات دانشگاه : زاده، مشهد هما زنجانی: ، ترجمهکنش اجتماعی ،)1370. (روشه، گی -

  .فردوسی مشهد
و  1 شمارة، سال هفدهم، دین و ارتباطات، »هاي هویت دینی مؤلفه«، )1389. (رئوفی، محمود -

2 :91-112.  
نقش «، )1395(. ی؛ حبیبی، لیال و جعفري مهرآبادي، مریمعلدیسمه؛ حسینی، طساالروندیان، فا -

 ،»)پاکدشت ریام حصار: يمطالعۀ مورد(ی ررسمیاسکان غ نیدر تسک یررسمیمشاغل غ
 .157-137: 14شمارة ، يشهر تیریاقتصاد و مد

 یو سامانده يتوانمندساز«،)1390. (نیا، زهرا؛ نورا، محمدرضا و سندگل، مهدي شریفی -
ی طیمح ستیو ز يکالبد ،یاجتماع ،يبر عوامل اقتصاد دیبا تأک یررسمیغ يها سکونتگاه

 ةشمار ،نیسرزم ییایفصلنامۀ جغراف،»شهرستان آزادشهر يتپه بز محلۀ غالم: يمطالعۀ مورد(
2: 121-134. 

، )1394. (زاده، مهدي؛ محمدي، حمید؛ اسفنجاري کناري، رضا و دهباشی، وحید شعبان -
، »1363-89هاي  ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال«

  .61-37: 58 شمارة، پژوهشی رفاه اجتماعی-علمی فصلنامۀ
ارتباط کنش مؤثر  یبررس :و فقر یانسان تیعامل«، )1389(. شیخی، محمد و امانیان، ابوالفضل -

رفاه و  يزیر فصلنامۀ برنامه، »زیشهر تبر کالن نینش هیحاش نیدر مهاجر يبا فقر اقتصاد يفرد
 .92-67: 4شمارة ، یتوسعۀ اجتماع

مقتدر  کردیبا رو یررسمیغ يها رفاه سکونتگاه نیو تأم ییفقرزدا«، )1389( .صادقی، یداله -
-155: 37شمارة ، یرفاه اجتماع پژوهشی-علمی فصلنامۀ ،»آباد در اسالمشهر انیدر م يساز
186. 
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  .187-161: 35 شمارة، 9، سال پژوهشی رفاه اجتماعی-علمی فصلنامۀ، »فقر
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  .24-5: 1 شمارة، سال ششم، معرفت فرهنگی و اجتماعی، »شهر مشهد 9 منطقۀهاي  خانواده

هویت در کودکان بدون  مسئلۀ«، )1393. (طالبی، ابوتراب و ملکوتی، معراج السادات -
 .63-35: 18 شمارة، اجتماعی توسعۀریزي رفاه و  برنامه فصلنامۀ، »شناسنامه

: رانیدر ا یررسمیغ يها سکونتگاه«،)1390(. عالءالدینی، پویا؛ دایشمن، اووه و شهریاري، هلن -
سال اول،  ،رانیا یشناس انسان يها پژوهش ،»بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان تیوضع یابیارز

  .59-35 :1 شمارة
منظور  به يدراهبر يزیر برنامه«، )1394(. ی، سیدسعیدزاهد زاهدان، حیدر و زاده فتح -

 یس دره انوقیاحمدآباد و  الب،یس نینش هیمحالت حاش( نینش هیمحالت حاش يتوانمندساز
 .88-61: 6شمارة ، معاصر یشناس جامعه يها پژوهش، »)زیتبر

آباد  یعل نینش محلۀ آلونک یشناخت انسان یبررس«، )1387(. پیدهپژوه، س پارسااصر و فکوهی، ن -
 .98-75 :2 شمارةسال دوم،  ،رانیا یمطالعات اجتماع ،»مهران

شدن واقعیت فقر براي فقرا  چگونگی برساخته«، )1390. (قادري، طاهره و افضلی، مرضیه -
ریزي  برنامه، »این جمعیت رپوششیزبا مردان ) ع(جمعیت امام علی  رپوششیززنان  سۀیمقا(

  .136-99: 7 شمارة، اجتماعی توسعۀرفاه و 
نشینی  حلی براي حاشیه توانمندسازي اجتماعی، راه«، )1386. (قرخلو، مهدي و میره، محمد -

  .126-111: 3 شمارة، سال دوم، دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر فصلنامۀ، »)آباد قم شیخ(
  .نشر نی: ، تهرانشدن، فرهنگ و هویت جهانی، )1381. (محمدي، احمد گل -
، جدیدجامعه و هویت شخصی در عصر : تجدد و تشخص ،)1378. (گیدنز، آنتونی -

 .نشر نی: ناصر موفقیان، تهران:ترجمه

 يریگ سنجش و اندازه يها مفهوم و روش«، )1384(. قاسم دیسفر،  محمودي، وحید و صمیمی -
 :17 شمارة، سال چهارم، یرفاه اجتماعپژوهشی -علمی فصلنامۀ، »یتیفقر قابل/ يفقر و نابرابر

9-31.  



 
 
  
  
  
 1401، بهار 50شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  202 

، برگرفته »1390عمومی نفوس و مسکن  نتایج سرشماري دةیگز«، )1390. (مرکز آمار ایران -
: از

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/sarshomari90_nahaii.pdf 
، رشد آموزش علوم اجتماعی، »اسی فقرشن جامعه«، )1395. (رضاو خورشیدي،  میثمموسایی،  -

  .17-14: 72 شمارة
در  یزندگ تیفیک یابیارز«، )1394(. ، محسن و دویران، اسماعیلاحدنژادنجفی، سعید؛  -

و  ایجغراف ،»آباد شهر زنجان محلۀ اسالم: یموردشناس( شهرها یررسمیغ يها سکونتگاه
 .90-75: 16شمارة ، يشهر شیآما

و  »يا هیحاش ستیز« يمایس -یرانیجهان چهارم ا«، )1389(. ادقنقدي، اسداله و زارع، ص -
: 3شمارة ، رانیا یمسائل اجتماع یبررس ،»ها راه چاره یدر همدان و برخ »يمسائل شهر«

145-166. 

آن بر احساس طرد  ریو تأث یقوم تیهو یبررس«، )1395(. حیدري، خیري ا ورضنواح، عبدال -
، سال یفرهنگ یراهبرد اجتماع فصلنامۀ ،»)اهواز شهر يها عرب: موردمطالعه(ی اجتماع
 .84-59: 18شمارة پنجم، 

مهاجران  یشبکۀ اجتماع«، )1393(. سادات ي و حسینی، آمنهمهددیس، علی؛ موسوي، یوسفی -
 یدوفصلنامۀ مسائل اجتماع، »مهاجران ساکن شهرك گلشهر: موردپژوهش( افغان در مشهد

  .239-213 :1 شمارة، رانیا
برآوردي : نابرابري اجتماعی در فضاي شهري مشهد«، )1389. (ی و ورشوئی، سمیهیوسفی، عل -

 شمارة، مطالعات اجتماعی ایران مجلۀ، »هاي درآمدي و تحصیلی در نواحی شهر از نابرابري
4 :970125.  
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