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 چکیده

اقتصادی  حوزه ی هایفضااین مقاله به منظور بررسی چگونگی تاثیر بیکاریدر افزایش آسیب های اجتماعی،ضمن تاکید بر  

را به دو  یفضاهای ، بیکاری و عدم حضور در چنین...مغازه ها و ،تولیدی -، کارگاه ها، شرکت های تجاریها همچون کارخانه

هویت یابی گروهی و حمایت اجتماعی که  اینکه افراد بیکاراز نخست: دانددهنده آسیب های اجتماعی می  افزایشدلیل 

تامین مالی ناشی از آن، بیکاری و عدم  اینکهو دوم  ندمی شو به افراد عضو می دهند محرومدر این فضاها  ایجاد شده گروههای

آسیب های اجتماعی  افزایشبه مسائل می توانند در نهایت و این  می شودناکامی منزلتی و عدم دستیابی به اهداف  منجر به

تاجفل، حمایت اجتماعی، ناکامی منزلتی آلبرت کوهن  "هویت اجتماعی"بر این اساس تاکید مقاله بر نظریه های .دنکمک کن

 .و بی هنجاری مرتون می باشد

 تماعی، حمایت اجتماعی بیکاری، آسیب اجتماعی، ناکامی منزلتی، بی هنجاری، هویت اج: واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله
موضوع آسیب های اجتماعی از بحران های قرن بیست و یکم محسوب می شود چرا که این آسیب ها مهم ترین عوامل 

آسیب های اجتماعی از آن جهت که در کمین نابودی پر ارزش ترین سرمایه . ایجادکننده رفتارهای پر خطر در جوامع اند

نی سرمایه انسانی خصوصا جوانان نشسته اند و آنان را در چنگال عوارض و پیامدهای منفی خود گرفتار نموده جوامع یع

این آسیب ها عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان افراد، در جنبه های اخالقی، اجتماعی و اقتصادی .اند،بسیار حائز اهمیت اند

ی می گذارند، لذا موضوع حائز اهمیتی برای مطالعات پزشکی ، روانشناختی و جامعه نیز اثار زیان بار و جبران ناپذیر بر جا

پژوهش ها و مطالعات پیرامون آسیب های اجتماعی از جنبه های متعددی حائز اهمیت است، . می باشند... جامعه شناختی و 

ای مناسب جهت پیشگیری از این آسیب ها اول اینکه نتایج این مطالعات می تواند برنامه ریزانِ اجتماعی را در تدوین برنامه ه

یاری دهد،زیرا همانطور که گفته شد این آسیب ها هزینه های زیادی را بر فرد و جامعه تحمیل می کنند و تنها  برخورد علمی 

لعات دومین اهمیتی که پژوهش ها و مطا. تواند در پیشگیری از آنها و در نتیجه کاهش هزینه ها موثر باشد و کارشناسانه می

که شواهد نشان از وجود آنها در )پیرامون آسیب های اجتماعی دارند از آن جهت است که در صورت وجود معضل آسیب ها 

می توانند آنها را به صورت یک واقعیت اجتماعی بررسی و راههای موثر رهایی از آنها را ( جوامع مختلف از جمله ایران دارد

راههای رهایی از هر مسئله و معضل اجتماعی و فردی،نه تنها کمکی به رفع این  نشان دهند، چرا که گاهی صحیح نبودن

 .معضالت نمی کند بلکه به آنها دامن نیز می زند

پارسونز برای . طرح موضوع کرد ،آسیب های اجتماعی یک کنش انسانی اند و برای پرداختن به آنها باید از منظر مفهوم کنش

که از یک کنش گر، وسایل،اهداف،و محیطی ساخته می شود که شامل موضوعات مادی و اجتماعی  "کنش های بنیادی"طرح

(. 65: 9831یان کرایب،.)و هنجارها و ارزش ها است،صرفاً به کنش فردی نمی پردازد، بلکه نظام های کنش را نیز مد نظر دارد

خرده نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و : که هر نظام به طور کلی از چهار خرده نظام تشکیل شده استوی بر آن است 

در واقع این خرده نظام ها با . هر یک از این خرده نظام ها، نیاز یا پیش نیازی را برای ساختار کلی نظام تامین میکنند.فرهنگی

در نتیجه به گفته پارسنز هر نظامی، در هر سطحی، برای آنکه بقا پیدا کند نیاز به یکدیگر در ارتباط اند و بر یکدیگر اثر گذار، 

 .هماهنگی این خرده نظام ها و تامین نیاز ها دارد

نظام خرده ست که بر اساس نظرات پارسونز، ا آنچه از این بحث ها برای موضوع مورد بررسی این مقاله منتج می شود این

از .می تواند در سالمت نظام اجتماعی و یا آسیب نظام اجتماعی دخیل باشد عه در این خرده نظامو وضعیت افراد جام اقتصادی

به عنوان نوعی از وضعیت افراد جامعه در خرده )بیکاریآنجا که بحث مورد نظر ما آسیب های نظام اجتماعی و رابطه آن با 

 آسیب های اجتماعی اثر می گذارد؟ افزایشنه بر چگو بیکاری:سوال این مقاله این است که لذا. است (نظام اقتصادی

  ادبیات نظری تحقیق 

 این فضاها،منظور از . تاکید می کنیمفضاهای حوزه ی اقتصادی نظام اجتماعی، بر  آسیب هایو  بیکاریبرای سنجش رابطه 

که جمعی از گروههای انسانی  است... و ، مغازه هاتولیدی -، کارگاه ها، شرکت های تجاریها فضاهای جمعی همچون کارخانه

از دو بیکاری که به معنای عدم حضور افراد جامعه در این فضاها است  .به کار فکری و یا یدی اقتصادی می پردازند آنهادر 

نخست آنکه افراد در گروههایی که در این فضاها ایجاد می شود هویت : آسیب های اجتماعی تاثیرگذار است افزایشجهت در 

بر اساس  و برخورداری حمایتی، هویت یابی گروهیعدم  و  و از حمایت اجتماعی برخوردار می شوند ی می کنندیابی گروه

 .آسیب های اجتماعی موثر است افزایشنظریه های مرتبط با این بحث در 
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کهاین مسئله می شودمالی عدم تامیننیاز  منجر بهدرفضاهای حوزه ی اقتصادی  آنها عدم حضور و افراد جامعهبیکاریدوم آنکه 

می  افزایشافراد به آسیب های اجتماعی را   این  گرایشِناکامی منزلتی و عدم دستیابی به اهداف را به دنبال دارد و می تواند 

 .دهد

عدم عضویت در گروه و گرایشبه نظریه های مرتبط با  (الف: بر این اساس نظریه های قابل طرح به دو بخش تقسیم می کنیم

 (حمایت اجتماعیهویت یابی گروهی و)اجتماعی آسیب های

 . (ناکامی منزلتی و عدم دستیابی به اهداف)عدم تامیننیاز مالی  و گرایشبه آسیب های اجتماعی نظریه های مرتبط با  (ب

 .در ادامه به شرح این دو بخش خواهیم پرداخت

 ینظریه های مرتبط با عدم عضویت در گروه و گرایش به آسیب های اجتماع

 هویت اجتماعی

هایی که  هویتهای اجتماعی عبارتند از گروهها، منزلتها یا رده. کند های اجتماعی را از تمایالت فردی متمایز می روزنبرگ هویت

دهد و ساختار تصور از خود به رابطه میان این هویتها و تمایالت  فرد از نظر اجتماعی خودش را متعلق به آنها تشخیص می

. شود آمیزی به دو صورت متفاوت ظاهر می خود به شکل  تناقض(. 032: 9831ریترز، . )پردازد ن فرد میاجتماعی گوناگو

شود و هم به عنوان یک فرد در مقابل دیگران و  ظاهر می( در مورد خود) های خود و دیگران  همزمان هم به عنوان نگرش

. این خود هم یک مشخصه فردی و هم یک مشخصه اجتماعی استبنابراین . شود آنهایی که با او واکنش متقابل دارند واقع می

موقعیتی برای باز شناسی اجتماعی توسط  و هویت عناصر درونی، ذهنی و بیرونی را شامل می شوددر واقع . (1: 0222بورک، )

روانشناسی اجتماعی استرایکر نگرشهایی را که در مورد هویت در حیطه (. 3: 0221ودوارد، )من توسط ست و نه فقطادیگران 

برخی از دیدگاهها یک (. 031-013: 0222استرایکر و بورک،(کند شناسی مطرح شده است، در سه گروه تقسیم می و جامعه

این دیدگاه که ناگل . دهند های یک گروه یا جمع را نمایش می ها، باورها و عمل نگرش فرهنگی و جمعی از هویت دارند که ایده

دیدگاه دوم در مورد . پذیری افراد در رفتار و انگیزش و کنش متقابل ناتوان است اند، از تشریح تغییر برده و اسکف آن را  به کار

معروف  "هویت  "این دیدگاه که به دیدگاه . کند هویت، ذیل سنت کنش متقابل گرایی و مخصوصاً نگاه ساختاری آن رشد می

و دانشمندانی چون بورک، . پردازد ذیری، انگیزش و تفاوتهای هویت میپ بوده بیشتر به بررسی ارتباطات نقش افراد و تغییر

سومین دیدگاه در مورد (. 001: 0222استیتز و بورک،)کنند روی این دیدگاه از هویت کار می... استریکر، مک کال و سیمونزو 

 "هویت اجتماعی "ان دیدگاه هویت، در کارهای تاجفل و جنکینز و افرادی چون جان ترنر، هوگ ، اوکاس ، ریچر  تحت عنو

تاجفل هویت (. 005همان،. )بیند کندو هویت را به عنوان چیزی که در درون یک گروه و مقوله جاسازی شده است می رشد می

آگاهی از اینکه فرد )عنصر شناختی :اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند میزند وعضویت گروهی را متشکل از سه عنصر میداند

و عنصر احساسی ( فرض هایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت و  منفی عضویت گروهی )، عنصر ارزشی (علق داردبه یک گروه ت

؛ بر این اساس، هویت اجتماعی از (احساس نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه  های   خاص با آن گروه دارند )

د از خود که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروههای اجتماعی دیدگاه تاجفل  عبارت است از آن بخش از  برداشت یک فر

قضیه کانونی نظریه ( 008: 9839گل محمدی،)سرچشمه  میگیرد، همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منظم با آن  عضویت 

خاص فردی، مقوله بندی تاجفل این است که مردم خودشان را بیشتر به عنوان عضو گروههای اجتماعی و کمتر به عنوان اش

در واقع مردم برای ارزیابی مثبت از خود . کنند بندی می بیشتر تحت هویت اجتماعی و کمتر تحت هویت شخصی مقوله

شوند، تا حدی که اگر با عضو شدن در یک گروه به تصور از خودشان معنی دهند، آنها از آن گروه ارزیابی مثبتی  برانگیخته می

نخست . توان دخیل دانست شود که در این فرایند سه عامل مهم را می فرایندی ساخته میمقوله یا گروه طی . خواهند داشت

دوم . آورند نوعی رضایت یا احساس عاطفی گرمی به دست می, دهند از تعلق به گروه که افرادی که اعضای آن راتشکیل می این

های گروه را مشخص  ک دارند و این اعتقاد مرزبندیکه، اعضای گروه در مورد خاستگاه خود و یا تاریخ گروه اعتقادی مشتر این
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 به.کنند تلقی می« مقدس»کنند  نکته سوم این است که اعضای گروه روابط اجتماعی را که در چارچوب آن زندگی می. کند می

 .بخشد ها، کیفیتی ویژه و بسیار قدرتمند میها به گروه نیز، این ویژگی گیرتز اعتقاد

 در فضاهای حوزه ی اقتصادی شکل گیرندهویژگی های گروه، بیکاری و عدم عضویت در گروه های  حال با چنین توصیفی از

 یا احساس عاطفی مندیرضایتو  تعلق به گروهمی تواند ( به عنوان یکی از گروه های اصلی برای عضویت افراد جامعه در آن)

 .ل کندافراد بیکار را دچار اختالهویت یابی گروهی  در نتیجهناشی از آن و

به وضعیت چرا که با توجه  ،گروه های اقتصادی در جامعه ایران مضاعف استاین وضعیت یعنی عدم هویت یابی در  منفی تاثیر

گروه های اقتصادی از معدود گروهها و شاید در جامعه ایران از نظر گروهها و به تبع آن سرمایه اجتماعی، به نظر می رسد 

از هویت یابی اجتماعی محروم تا حد زیادی را جامعه افرادآنهاگروه ها در جامعه ایران هستند و عدم دسترسی به  دست ترین

 . می کند

 هیسرما که دهدیم نشان پژوهشها از یاریبس جینتا مورد وضعیت جامعه ایران از نظر گروهها و به تبع آن سرمایه اجتماعی، در

 مولفه در عکس بر و است نییپا هستند یصنعت و مدرن جامعه ی  شاخصه که ییها مولفه دراکثر ی در جامعه ایراناجتماع

 یاجتماع هیسرما پژوهش از آمده بدست جینتا مثال طور به دارد، یمطلوب تیوضع هستند یسنت جامعه به مربوط که ییها

 موارد، اغلب در ،باشد یم یگروه درون و یسنت یها جنبه به مربوط که خاص یموارد در جز دهد،یم نشان رانیا در جوانان

 ابعاد در جوانان یاجتماع هیسرما واقع در  .ستین مطلوب چندان جوانان یاجتماع هیسرما تیوضع  مدرن روابط بُعدِ در ژهیو به

 یاجتماع رشیپذ زانیم و گرانید به تعلق احساس ان،یناآشنا به اعتماد مسئوالن، به اعتماد ،یانجمن روابط چون ییها مولفه و

 ) 9833 گران،یودیانیش. )است فیضع

 و است آمده وجود به رانیا در مدرن به یسنت ی  جامعه از گذار در یاجتماع ی هیسرما شیفرسا ینوع رسدیم نظر بهدر واقع 

 یاجتماع ی هیسرما از یبرخوردار امکان گرید اش یاقتصاد و یاجتماع یساختارها که رانیا یامروز جامعه یبرا امر نیا

ی تعداد گروهها وقتی. دکن یم جادیا خالء کی دهند ینم افراد به را یسنت و یگروه درون و یشاوندیخو یها شبکه در موجود

 یساختارها مسلم است کهنیز در جامعه حاکم نیست  فرهنگ گروه محوری است واز لحاظ سخت افزاری پایین  اجتماعی

این امر هویت یابی اجتماعی و  و کنند لیتسهرا  ساختارها نیا درون کنشگران خاص یها کنش ندتوان مین مدرن یاجتماع

در گروه  افراد جامعه افراد جامعه دچار اختالل می کند، حال در این وضعیت بیکاری و عدم عضویت حس امنیت را در بین

می تواند تاثیر مضاعف ( براساس هرم مازلو)یکی از اصلی ترین گروه های مرتفع کننده نیاز های اولیه های اقتصادی به عنوان 

 . بر افزایش آسیب های اجتماعی داشته باشد

 حمایت اجتماعی

یکی دیگر از عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد و در سالهای اخیر توجه 

حمایت اجتماعی میزان برخورداری فرد از محبت، همراهی، مراقبت، . اینده ای به دست آورده، حمایت اجتماعی استفز

های دیگر نظیر اعضای خانواده، دوستان و دیگران مهم احترام، توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی افراد یا گروه

 (. 9113سارافینو، ) شده استتعریف 

این نیازمندی از جنبه های مختلف قابل . اجتماعی است و در طول حیات خویش نیازمند همنوعان خود استانسان موجودی 

تواند در بر دارنده ایجاد همدلی، مراقبت، عشق و اعتماد، کمک عملی از نظر مالی، زمانی یا حمایت اجتماعی می .مشاهده است

در واقع سه شکل رایج حمایت اجتماعی عبارت است از حمایت . صرف انرژی و مشورت و ارائه اطالعات و پیشنهادات باشد

 (.0223دیویدسون و همکاران، )و اطالعاتی  ابزاریعاطفی، 

حمایت عاطفی به معنی در دسترس داشتن فردی برای تکیه کردن و اعتماد داشتن به وی به هنگام : حمایت اجتماعی عاطفی

این نوع حمایت . اس همدلی، مراقبت، توجه و عالقه نسبت به یک شخص استه احسدحمایت عاطفی در بر دارن. باشدنیاز می
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تواند شخص را به داشتن احساس راحتی و آسایش، اطمینان، تعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و می

 .تنش مجهز نماید

دریافت شده توسط یک فرد از سوی دیگران اطالق های مادی، عینی و واقعی حمایت ابزاری به کمک: حمایت اجتماعی ابزاری

 .کند تا نیازهای روزانه خود را تأمین نماینداین نوع حمایت به افراد کمک می. گرددمی

کاچل و )وردن اطالعات ضروری از طریق تعامالت اجتماعی با دیگران تعریف شده است آبه دست : حمایت اجتماعی اطالعاتی

 (.9833دیگران، 

 : اندایس و ورتمن، دو نوع متمایز از حمایت اجتماعی را تشخیص دادهکسلر، پر 

 .حمایت اجتماعی ساختاری و حمایت اجتماعی کارکردی

ها به طور کلی عبارتند از ترتیب و کند، این جنبههای ساختاری روابط اجتماعی داللت میحمایت اجتماعی ساختاری، بر جنبه

کند یا با دیگران، فراوانی تعامالت اجتماعی، مشارکت در خص به تنهایی زندگی میبرنامه زندگی، بدین معنی که آیا ش

های اجتماعی یا درگیری در شبکه اجتماعی، یعنی گروهی از افراد که ممکن است سطوح متنوعی از تماس با یکدیگر فعالیت

 .داشته باشند

شود از مایت اجتماعی ممکن است فراهم کند، ارجاع میحمایت اجتماعی کارکردی نیز اصوال به کارکردهای متعددی که ح    

اظهار موافقت با عقاید یا احساسات شخص، ابراز تشویق آمیز و دلگرم : قبیل ابراز حاالت روانی مثبت یا حمایت عاطفی نظیر

 (.610: 9136کسلر و همکاران، )های اطالعاتی کننده و یا تأمین مشورت، ارائه اطالعات و تأمین کمک

بیکاری و عدم  :در واقع بر اساس این تئوری رابطه ی بیکاری و افزایش آسیب های اجتماعی اینگونه تبیین می شود که    

 و اطمینان، تعلقو مورد محبت قرار داشتنو اعتماد،احساس همدلی، مراقبتافراد را از  حوزه ی اقتصادیگروه های عضویت در 

گروهها وجود داشته باشد محروم میکند و این این هایی که می تواند از نظر مالی برای افراد عضوِ کمکها و مشورتحتی

 . محرومیت می تواند تاثیر مستقیمی  در گرایش این افراد به سمت آسیب های اجتماعی داشته باشد

 نظریه های مرتبط با عدم تامین نیاز مالی  و گرایش به آسیب های اجتماعی

 دستیابی به اهدافعدم امکان 

از جمله تئوری هایی که در تبیین این مورد یعنی عدم امکان دستیابی به اهداف و ارتباط آن با گرویدن به سمت آسیب     

 .می باشند بی هنجاری و ناکامی منزلتی های اجتماعی مطرح هستند تئوری های

به نظر مرتن دو ساخت اساسی در . شرایط ساختی جامعه استبر اساس تئوری بی هنجاری مرتون علت ریشه ای انحرافات،     

این دو ساخت، ارزش ها و امور مطلوب و شیوه های استاندارد . اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده: جامعه وجود دارد

اخت یکپارچگی و انسجام در جامعه هنگامی است که میان این دو س. کنش برای رسیدن به آن اهداف در جامعه هستند

اما اگر بین اهداف و هنجار های فرهنگی از یک سو و ظرفیت های از نظر (9832توسلی، .)اساسی تعادل وجود داشته باشد

اجتماعی ساخت دار اعضای گروه برای سازگاری با آنها از سوی دیگر گسستگی شدیدی اتفاق افتد بی هنجاری به وجود 

در خصوص اعتیاد به عنوان یکی از آسیب ( 9111)ال، نتایج مطالعات ارفورد به عنوان مث(. 966:9812ریتزر ، گادمن،.)میآید

جوامع، در میان دانشجویان در آمریکا نشان داده است که اکثر دانشجویانی که معتادبودند دچار  های اجتماعی گریبان گیرِ

سرخوردگی های ساختاری و محیطی بودند و عدم رسیدگی به خواسته های عاطفی آنان توسط اجتماع از علل گرایش آنان به 

 .اعتیاد است

راد با ویژگی های جامعه مدرن و زندگی مرفه آشنا می شوند ولی این حالت زمانی در یک جامعه اتفاق می افتد که اف    

به طور مثال وقتی رسانه ها از جمله شبکه های مختلف ماهواره ای و . شرایط و امکان دسترسی به این زندگی را ندارند
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شغل آبرومند و حداقل  که مورد استفاده اکثر افراد جامعه هستند، یک زندگی موفق و امروزی را زندگی با یک... تلوزیونی و

دارای یک خانه و ماشین و با سبک زندگی مدرن و یا شبه مدرن نشان میدهند ولی در واقعیت جامعه افراد نمیتوانند از شغل 

آبرومند و سایر امکانات برخوردار باشند آنگاه سرخوردگی در بین افراد جامعه ایجاد می شود واین سرخوردگی زمانی تشدید 

ان جامعه برای کسب یک زندگی امروزی و شرایط آن سالهای اولیه جوانیشان را صرف تحصیل آن هم با هزینه میشود که جوان

باال می کنند ولی در نهایت امکان دستیابی به آن هدفی که برایش زحمت کشیده اند نیست و البته این عدم دستیابی به 

مکان ازدواج به موقع و سایر مسایل را هم به دنبال دارد که امکانات عالوه بر سرخوردگی، محرومیت های دیگری چون عدم ا

البته نکته حائز اهمیت اینست که اغلب دالیل . در نهایت به انزوا و گرویدن به سمت آسیب های اجتماعی منجر می شود

رایط اجتماعی از ساختاری گرایش به آسیب های اجتماعی زنجیروار از یکدیگر متاثرند، به این شکل که فردی که به دالیل ش

داشتن شغل مناسب برای زندگی امروزی و به تبع آن از داشتن بسیاری از امکانات و در نتیجه از امکان ازدواج و سایر موارد 

محروم است و دچار سرخوردگی میشود وقتی بیشتر مستعد گرویدن به سمت آسیب های اجتماعی است که سرمایه اجتماعی 

 .ی گروه های اجتماعی که حداقل فرد را از نظر روانی و هویتی تامین کنند در جامعه محدودندهم در جامعه پایین است یعن

 ناکامی منزلتی

تئوری دیگری که بخصوص در توضیح گرایش به آسیب های اجتماعی در طبقات پایین جامعه میتوان مطرح کرد، تئوری     

ن در جامعه از نظر دستیابی به منزلت دچار ناکامی هستند و ناکامی منزلتی آلبرت کوهن  است که براساس آن طبقات پایی

طبقات . کند اما امکان دستیابی را در اختیار آنها قرار نمی دهداین در حالی است که جامعه انها را به کسب منزلت تشویق می

و هستند در حالی که از پایین در جامعه پذیری، آموزش و پرورش با تبلیغ خصایص و ارزشها و هنجارهای طبقه متوسط روبر

همین مسئله موجب احساس یأس، سرخوردگی و ناکامی در این . تحرک اجتماعی و حضور در این طبقه عمال محروم هستند

طبقه شده و افراد را به خرده فرهنگ های بزهکارانه متمایل می کند که این خرده فرهنگ ها معموال خصوصیاتی چون گرایش 

 (.9839:99مشکانی،)ازادی و تنوع در کج رفتاری و میل به رفتار غیر مدنی دارد لذت جویانه، منفی نگری، 

را از تحرک اجتماعی و دستبابی به آنهاافراد جامعه و در نتیجه عدم تامین نیازهای مالی، بیکاری :در واقع بر اساس این تئوری

ضیه دلیلی برای گرایش افراد به سمت آسیب منزلت و پایگاه اجتماعی دلخواه محروم می کند و سرخوردگی ناشی از این ق

 .  های اجتماعی است

 بحث و نتیجه گیری

آسیب های اجتماعی عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان افراد، در جنبه های اخالقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز اثار 

لعات پزشکی ، روانشناختی و جامعه شناختی و زیان بار و جبران ناپذیر بر جای می گذارند، لذا موضوع حائز اهمیتی برای مطا

آسیب های اجتماعی، به دنبال پاسخگویی به این  بیکاری و افزایشتحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین . می باشند... 

 کند؟جامعه را تبیین می در ب های اجتماعی آسی افزایشچگونهبیکاریاساسی بوده است که  پرسش

آسیب های اجتماعی  افزایشاز دو جهت در بیکاری و عدم حضور در فضاهای حوزه ی اقتصادی همان طور که اشاره شد  

و از حمایت  نخست آنکه افراد در گروههایی که در این فضاها ایجاد می شود هویت یابی گروهی می کنند: تاثیرگذار است

امل اجتماعی که نقشِ تعیین وه عنوان عب)گروهی و برخورداری از حمایت هویت یابیعدم و  اجتماعی برخوردار می شوند

آسیب های اجتماعی موثر  افزایشبر اساس نظریه های مرتبط با این بحث در  (دنکننده ای در سالمتِ اجتماعی انسان دار

ی به دلیل ناکامی منزلتی و عدم دستیاب و این مسئله می شودافراد جامعه  مالیعدم تامیننیاز  منجر به بیکاریدوم آنکه . است

 .می دهد افزایشگرایش افراد به آسیب های اجتماعی را   به اهدافی که به دنبال دارد،
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، عنصر شناختی:ل از سه عنصر میداندتاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند میزند وعضویت گروهی را متشک    

که مردم خودشان را بیشتر به عنوان عضو قضیه کانونی نظریه مقوله بندی تاجفل این است . عنصر ارزشی و عنصر احساسی

بندی  گروههای اجتماعی و کمتر به عنوان اشخاص فردی، بیشتر تحت هویت اجتماعی و کمتر تحت هویت شخصی مقوله

اما در جامعه ایران با توجه به تحقیقات انجام .نیاز به عضویت گروهی دارنددر واقع مردم برای ارزیابی مثبت از خود . کنند می

فرهنگ گروه  است واز لحاظ سخت افزاری پایین  ی اجتماعیتعداد گروهها ،در راستای سرمایه اجتماعی و فرسایش آن شده

را نساختارهایخاصکنشگراندرونایکنشهاندتوان میمدرننیاجتماعیساختارهانیز در جامعه حاکم نیست در واقع  محوری

،در این وضعیت بیکاری و عدم عضویت افراد جامعه در گروه های اقتصادی به عنوان یکی از در دسترس ترین و لکنندیتسه

می تواند تاثیر مضاعف بر افزایش آسیب های اجتماعی ( براساس هرم مازلو)اصلی ترین گروه های مرتفع کننده نیاز های اولیه 

 . داشته باشد

سه شکل ش مبنی بر وجود دیویدسون و همکارانبر آسیب های اجتماعی با اشاره به نظردر مورد حمایت اجتماعی و تاثیر آن 

عدم عضویت در گروه های حوزه ی اقتصادی :می توان گفتو اطالعاتی  ابزاریحمایت عاطفی،  یعنیرایج حمایت اجتماعی 

هایی که می  کمکها و مشورتحتی و اطمینان، تعلقو مورد محبت قرار داشتنو اعتماد،احساس همدلی، مراقبتافراد را از 

تواند از نظر مالی برای افراد عضوِ این گروهها وجود داشته باشد محروم میکند و این محرومیت می تواند تاثیر مستقیمی  در 

 . گرایش این افراد به سمت آسیب های اجتماعی داشته باشد

همچنین بر اساس تئوری بی هنجاری مرتون و دیدگاه آلبرت کوهن در مورد ناکامی منزلتی، عامل ریشه ای انحرافات، شرایط 

این دو . اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده: به نظر مرتن دو ساخت اساسی در جامعه وجود دارد. استساختی جامعه 

یکپارچگی و انسجام . ندارد کنش برای رسیدن به آن اهداف در جامعه هستندساخت، ارزش ها و امور مطلوب و شیوه های استا

در جامعه هنگامی است که میان این دو ساخت اساسی تعادل وجود داشته باشد، اما اگر بین اهداف و هنجار های فرهنگی از 

دیگر گسستگی شدیدی اتفاق  یک سو و ظرفیت های از نظر اجتماعی ساخت دار اعضای گروه برای سازگاری با آنها از سوی

 .آید افتد بی هنجاری به وجود می

 ،این حالت در جامعه ایران به این صورت اتفاق افتاده است که افراد با ویژگی های جامعه مدرن و زندگی مرفه آشنا شده اند 

، شرایط و امکان تفاق افتادها در راستای رونق نداشتن اقتصاد جامعه برخورداری ازشغل مناسب که عدمبیکاری و ولی به دلیل 

، افراد جامعه را از تحرک اجتماعی و که دنبال دارد با عدم تامین نیازهای مالی در واقعبیکاری.دسترسی به این زندگی را ندارند

به  گرایش دستیابی به منزلت و پایگاه اجتماعی دلخواه محروم می کند و سرخوردگی ناشی از این ناکامی منزلتی نهایتا افزایشِ

 .رابرای افراد جامعه و به ویژه جوانان به دنبال دارد سمت آسیب های اجتماعی
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