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تکدي گري يکي از آشکارترين نمادهاي طرد اجتماعي در جامعة مدرن است که همواره عوامل
مختلف دولت ،مردم و متکديان در توليد و بازتوليد آن نقش دارند .در اين تحقيق ،بنا به نقش
شهروندان در اين امر ،به بررسي رويکرد شهروندان تهراني نسبت به فعل تکدي و سنخ متکديان
در سه بُعد نگرش ،گرايش و کنش پرداخته شد .مطالعة حاضر با روش پيمايش و ابزار پرسشنامه
در بين  600نفر از شهروندان مرد و زن  15تا  65ساله در شهر تهران انجام گرفته است که با
روشهاي نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي ،تصادفي نظاممند و ساده انتخاب شده بودند.،
يافتهها نشان داد که از حيث کمک شهروندان به متکديان ،چهار سنخ از شهروندان تهراني شامل
دستگيريکنندة قهار ،دستگيريکنندة معمولي ،دستگيريکنندة خنثي و بيتوجه ،و غيردستگيريکننده
قابلشناسايياند که اکثريت نسبي شهروندان جزو دستگيريکنندة معمولي هستند .همچنين،
بين نگرش به کنش تکدي ،گرايش به کمک به متکدي ،اعتقاد به شيوع فقر در سطح جامعه،
اعتقاد به نقش مردم در گسترش تکدي و احساس تکليف نسبت به کمک به متکدي با کمک
شهروندان به متکدي رابطه وجود دارد .يافتهها داللت بر آن دارند که جريان کلي نگرش شهروندان
تهراني نسبت به کنش تکدي منفي است و آن را فعلي غيراخالقي ،غيرحرفهاي ،ريشه در داليل
فردي ،فاقد آثار مثبت براي کمککنندگان به متکدي و ...ميدانند ،اما رويکرد بخشي از شهروندان
تهراني نسبت به متکديان پارادوکسيکال است .اين گروه اخير درعينحال که باور دارند کمک به
متکديان باعث گسترش و تعميق آن در جامعه شده و در نهايت به فرد و جامعه آسيب ميزند،
اما همچنان معتقدند که متکديان افرادي نيازمند ترحم و کمکاند و کمک به آنان يک تکليف
انساني و مذهبي و در نتيجه امري واجب است.
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تکديگري يکي از آشکارترين نمادهاي طرد اجتماعي در جامعة مدرن (بنياد جوزف
 )2000و روشي براي ارتزاق زندگي است که از گذشتة بسيار دور در تمامي جوامع ديده شده و
همچنان ديده مي شود .آنچه امروزه در جامعة ايران شاهديم ،افزايش روزافزون اين قشر آسيبپذير
است که هر روز با چهرهها و روشهايي نو به اين امر مشغولاند .جداي از اثرات مخرب اين فعاليتها
بر چهرة يک جامعه ،بايد پايينآمدن امنيت اجتماعي ،زيان اقتصادي و فرهنگي جامعه و همچنين
آسيب خود قشر متکدي را از آثار نامطلوب اين فعل تلقي کرد (اقتباس از منتظرقائم.)8 :1386 ،
بنا به اين شرايط ،شوراي عالي اداري طي مصوبهاي در سال  ،1378دستگاههاي مختلف را
موظف به ساماندهي اين آسيب اجتماعي کرده و مواد  712و  713قانون مجازات اسالمي نيز،
بهصراحت تکديگري را جرم تلقي کرده است .در ايران ،مسئلة تکديگري در سالهاي بين
 1360تا  1362با تشکيل ستادي در نخستوزيري مطرح و پيگيري شد .پس از آن ،راهکار دولت
ايران براي مقابله با آسيب تکديگري ،تصويب «طرح جمعآوري متکديان و ولگردان» در دولت
(کوچکيانفرد )1381 ،و در ادامة آن ،تشکيل ستاد ويژهاي تحت عنوان «ستاد مبارزه با
آسيبديدگان اجتماعي» در استانها و شهرستانهاست که هدف از ايجاد اين ستاد ،ساماندهي
آسيبديدگان اجتماعي ،کودکان کار و متکديان با همکاري و وظايف مشخصِ ادارات مختلفي
ازجمله شهرداري ،فرمانداري ،کميتة امداد امام خميني (ره) ،ادارة کار و فني و حرفهاي و نيروي
انتظامي و زير نظر فرمانداري هر شهرستان عنوان شده است .بنا بر آمار ارسالي ستادهاي استاني
به وزارت کشور ،در سال  ،1379تعداد جمعيت متکدي برابر با  22938نفر بود که در سال 1380
براي  28استان کشور ،اين تعداد به  17279نفر کاهش يافت و در سال  1390بار ديگر به 47586
نفر افزايش يافت که در مقايسه با سال  ،1380با افزايش حدود  107مواجه بوده است (دفتر امور
اجتماعي وزارت کشور.)1390 ،
آخرين اقدامات در زمينة برخورد با پديدة تکديگري در کشور ،طرح جمعآوري متکديان از
سطح شهر تهران است که از تاريخ  22ارديبهشت  1385با همکاري شهرداري تهران ،کميتة
امداد امام خميني ،سازمان بهزيستي و ساير ارگانهاي مربوط آغاز شده است (حاجيانمطلق،
 )213 :1381و هر ساله نيز بنا به مناسبتهاي مختلف سياسي و مذهبي ادامه مييابد .نتايج
بررسيها دربارة اقدامات فوق نشان ميدهد که پس از گذشت حدود هجده سال از آغاز طرح
ساماندهي متکديان شهر تهران ،هنوز اقدام جدي از سوي مراجع ذيربط صورت نگرفته است.
البته هرازگاهي اقداماتي فصلي و ضربتي بهطور موقت در شهر براي اسکان متکديان و بيخانمانها
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از سوي شهرداري تهران و نيز سازمان بهزيستي انجام شده ،اما اين امر نتوانسته موضوع متکديان
را سامان بخشد .حاجيانمطلق ( )1381داليل ناکامي اقدامات سازمانهاي متولي در زمينة کاهش
تکديگري را ،فقدان تلقي واحد از تکدي و متکديان در بين سازمانها و ارگانهاي مسئول،
پيچيدگي و وسعت مسئلة تکديگري ،حلقة بستة تکدي ،نبود هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط،
کمبود اعتبار مالي الزم ،تعدد متولي ساماندهي متکديان و مسئلة متکديان غيرايراني دانسته است.
اين در حالي است که جدا از عوامل سازماني و نقش سازمانها و دستگاههاي مسئول ،عوامل
خُرد در سطوح متکديان از يک سو و عموم مردم از سوي ديگر نيز نقش مهمي در شکلگيري و
گسترش تکديگري در شهر تهران دارند .بهطوريکه در اين رابطه ،بايستي از کنش تکديگري
بهعنوان يک تعامل اجتماعي ياد کرد که در شکلگيري و گسترش آن ،بهويژه دو جناح متکديان
و مردم سهم مهمي دارند .بدين معني که از يک سو ،متکديان بنا به داليل فردي ،خانوادگي،
ساختاري ،نابساماني اجتماعي و ...به امر تکدي روي ميآورند و از مردم طلب کمک و دستگيري
ميکنند و در سوي ديگر ،مردم و شهروندان با پاسخ مثبت و کمک البته مستقيم خود ،سنخ
«متکدي» و پديدة «تکديگري» را بازتوليد ميکنند.
نتايج مطالعهاي در سال  ،1391بر اين تکثر عوامل مرتبط با شکلگيري و گسترش تکديگري
در کشور صحّه گذاشته است .بهطوريکه طبق اين مطالعه که به بررسي عملکرد چهار نهاد
شهرداري ،سازمان بهزيستي ،کميتة امداد امام خميني (ره) و وزارت کشور در برخورد با پديدة
تکديگري پرداخته است ،دو دسته عوامل درونسازماني و برونسازماني در ناکامي مبارزه با
تکديگري در ايران مؤثر بودهاند )1 :عوامل درونسازماني مانند فقدان برنامة مدوّن در
سازمانهاي مرتبط جهت مبارزه با تکديگري ،کمبود بودجه و اعتبارات ،تغيير مداو ِم مسئولين،
ضعف دانش کارشناسان در زمينة تکديگري ،آئيننامه و مراکز نگهداري ،و مقصردانستن همديگر
و عدم قبول مسئوليت در قبال کمکاري سازماني )2 .عوامل برونسازماني مانند عوامل سازماني،
عوامل معرفتي ،عوامل قانوني و عوامل اجتماعيـفرهنگي (حبيبپور گتابي.)1391 ،
باري ،با عنايت به گسترة دامنه و عمق آسيب تکديگري در جامعه بخصوص در
کالنشهرهايي مانند تهران از يک سو و نقش شهروندان تهراني در منع يا تعميق آن از سوي
ديگر ،مسئله اين است که شهروندان تهراني چه نگرش و گرايشي نسبت به کنش تکدي و
متکديان دارند و تجربة کمک آنها به متکديان چگونه و به چه ميزان است؟ و آيا ميتوان شهروندان
تهراني را از نظر کمک و دستگيري نسبت به متکديان تقسيمبندي کرد؟
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در اين تحقيق ،مواجهة شهروندان تهراني با فعل تکدي و متکديان در شهر تهران براساس سه
ديدگاه نظريِ کارکردگرايي ،برچسبزني (با تأکيد بر نظرية زيمل) و ساختاربندي (گيدنز) به
شرح زير تبيين شده است که هر يک گزارههاي متفاوتي دربارة کيفيت اين مواجهه دارند.
 )1اولين ديدگاه مورد استفاده ،ديدگاه کارکردگرايي است که طبق اصول آن (مبني بر عموميت،
ضرورت و وحدت پديدهها) ،تکديگري نوعي نماد اجتماعي است که براي کل نظام اجتماعي
الزم و مؤثر است .بنابراين ،پديدة تکديگري تنها با نتايجي که براي کل نظام جامعه دارد تحليل
ميشود .بدين معني که متکديان (بهعنوان سنخي از فقرا) کارکردهاي مثبتي براي غيرمتکديان
(غيرفقرا) و جامعه در کل دا رند .حضور فقر در جامعه بدين معناست که کارهاي کثيف جامعه با
هزينة پايين انجام خواهد شد .وجود فقر براي حِرَفي فرصتهاي شغلي ايجاد ميکند که به فقرا
سرويس ميدهند؛ يعني هم اشتغال قانوني (کارشناسان بهداشت و مددکاران اجتماعي) و هم
اشتغال غيرقانوني (معاملهگران مواد مخدر) .به اين ترتيب ،وجود فقر موقعيت باالتر افراد ذينفوذ
جامعه را تضمين ميکند .به همين سياق ،اوگونکان )2009(1معتقد است که وجود متکديان به
اعضاي جامعه کمک ميکند تا به تعهدات اجتماعي ،مذهبي و اقتصادي خود عمل کنند .ازآنجاکه
بسياري از اديان مردم را به دادن صدقه و کمک به افراد نيازمند تشويق ميکنند ،بنابراين مردم
با صدقهدادن به متکديان به تعهدات مذهبي خود عمل ميکنند .کارکردهاي غيرمذهبي متکديان
(ازجمله سرگرمي شهروندان از راه آوازخواني متکديان در نيجريه) نيز از اين ديدگاه قابل بحث
است .عليرغم اين ،او هيچوقت راجع به تکديگري بهعنوان شکل مشروع يا مطلوبِ کنش
اجتماعي قضاوت نميکند (جليلي.)2006 ،
بنابراين ،براساس ديدگاه کارکردگرايي ،در اين تحقيق به اين موضوع پرداخته شد که
تکديگري کارکرد مذهبي و معنوي در جامعة ايران دارد .يعني وجود متکديان به اعضاي جامعه
کمک ميکند تا به تعهدات اجتماعي ،مذهبي و اقتصادي خود عمل کنند .ازآنجاکه دين اسالم
مردم را به دادن صدقه و کمک به افراد نيازمند تشويق ميکند ،بنابراين مردم با صدقهدادن به
متکديان به تعهدات مذهبي خود (به شکلي نادرست ،يعني از طريق امداد مستقيم ،نَه
سازمانيافته و نهادي) عمل ميکنند.
 )2نظرية برچسبزني 2نظرية دومي است که در اين تحقيق جهت بررسي نحوة مواجهة شهروندان
تهراني با تکدي و متکديان استفاده شده است .اين نظريه انحراف را مفهومي ساختة جامعه
ميداند؛ يعني گروهي در جامعه با تصويب قوانيني که تخطي از آنها انحراف محسوب ميشود،
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خاص فقيران تعلق دارد و او از زماني فقير شناخته ميشود که مورد دستگيري قرار ميگيرد و
بدينسان به عضويت گروهي درميآيد که شاخص آن فقر است .اين گروه با عمل متقابل ميان
اعضايش منسجم باقي نميماند؛ بلکه نگرش کلي جامعه به آنها اين گروه را پايدار ميسازد»
(کوزر255 :1377 ،؛ ممتاز118 :1379 ،ـ .)119همين که فقيران دستگيري ديگران را پذيرا
ميشوند ،از آن پس با آنچه انجام ميدهند در نظر گرفته نميشوند ،بلکه بيشتر با آنچه ديگران
دربارة آنان انجام ميدهند مشخص ميگردند.
از نظر زيمل ،کمک به متکدي نوعي احساس تکليف از سوي شهروند هم نسبت به خود و
هم نسبت به فرد متکدي است .در حقيقت ،با کمک به متکدي نوعي احساس و القاي اخالقي به
فرد دست ميدهد .يعني هنگامي که عمل مساعدت به متکدي ،از هر نوعي ،انجام شود ،اگرچه
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مفهوم انحراف را ميسازند .از اين منظر ،منحرف کسي است که اين برچسب (انحراف) بهطور
موفقيتآميزي در مورد او به کار رفته و انحراف عملي است که ديگران آن را چنين تعريف کرده
باشند (بکر9 :1963 1،؛ نقل از صديق سروستاني .)25 :1383 ،طبق اين نظريه ،گروههاي
اجتماعي با وضع قوانيني که تخطي از آنها مستوجب انحراف است ،خود باعث ايجاد انحراف
ميشوند .بنابراين ،علت انحراف برچسب منفياي است که به فرد کجرو زده ميشود ،سپس اين
برچسب در فرد دروني شده و نهايتاً نيز فرد براساس آن برچسب عمل ميکند .براي مثال ،اگر
معلمي به يک دانشآموز برچسب شلوغ و نافرمان بزند ،اين دانشآموز اين برچسب را که از طرف
يک منبع قدرت دريافت کرده ،در خود دروني ميکند و رفتار شلوغ و نافرماني خواهد داشت.
عالوه بر اين ،در اين تحقيق براي پيوند نظرية برچسبزني با تکديگري ،از نظرية
«جامعهشناسي صوري» و بهطور مشخص نظرية «سنخهاي اجتماعي» جورج زيمل استفاده شده
است که سهم مهمي در تبيين نقش شهروندان در برساخت و بازتوليد سنخ متکدي در شهر
تهران دارد .زيمل در توضيح سنخهاي اجتماعي ،هر سنخ اجتماعي ويژه را محصول کنش ،توقعات
و رابطه با کسان ديگري ميداند که پايگاه ويژهاي به او ميدهند و از او انتظار دارند که به شيوة خاصي
رفتار کند (کوزر .)254 :1377 ،زيمل قائل به سنخهاي اجتماعي خاصي است که ازجمله ميتوان به
بيگانه ،فقير ،خسيس ،آدم ولخرج و ماجراجو اشاره کرد .در موضوع تحقيق حاضر ،از مفهومسازي
او راجع به سنخ فقير براي توضيح مواجهة شهروندان تهراني با متکديان استفاده شده است.
طبق نظر او ،فقير يک سنخ اجتماعي است و زماني پديد ميآيد که جامعه فقر را بهعنوان
يک منزلت اجتماعي به رسميت بشناسد .زيمل در بخشي از کتاب مسائل اجتماعي با عنوان
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خودانگيخته و فردي و نَه اقتضاي هيچ وظيفهاي باشد ،تکليفي براي ادامهدادن آن پديد ميآيد؛
تکليفي که نَهتنها ادعا از جانب کسي است که مساعدت را دريافت ميکند ،بلکه همچنين
احساسي است از جانب کسي که مساعدت ميکند .تجربهاي عمومي است که متکدياني که بهطور
منظم به آنان صدقه داده ميشود ،پس از مدت کوتاهي اين را حق خودشان و وظيفة صدقهدهنده
ميدانند و اگر صدقهدهنده اين تعهد فرضي را بجا نياورد ،آن را عدم اعطاي سهم شايستة خود
تفسير کرده و نسبت به وي احساس ناخوشايندي ميکنند؛ احساسي که حتي نسبت به کسي
که هميشه از صدقهدادن از آنها دريغ ورزيده است ،نداشتند (لوين.)292 :1392 ،
بنابراين ،سه فرم رابطه ميان حق و وظيفه وجود دارد :يکي ،فقرا حق مساعدتشدن دارند و
دومي ،وظيفهاي براي مساعدت به فقرا وجود دارد؛ وظيفهاي که به آنها بهمثابة دارندة حق معطوف
نميشود ،بلکه به جامعهاي معطوف ميشود که اين وظيفه به بقاي آن کمک ميکند و نيز
وظيفهاي که از اُرگانهايش يا از گروههاي خاص طلب ميکند .فرم سوم هم اين است که جمع
و اشخاص مرفه وظيفة مساعدت به فقرا را دارند و هدفِ بايد و شاي ِد اين وظيفه ،تخفيف موقعيت
بد فُقراست .مطابق با اين امر ،حق فقرا بهمثابة سوية ديگر رابطة اخالقي ميان نيازمندان و اغنيا
وجود دارد (همان .)294 :بنابراين ،طبقهبندي رفتار يک سري افراد در قالب «تکديگري» در
واقع همان سِنخي است که ما شهروندان با رفتار خود برميسازيم .يعني ما با کمککردنمان به
يک سري افراد ،در قالب پول ،کاال و امثال آن ،طبقهاي را به وجود ميآوريم که براي تأمين
معاش خود به اين فعاليت گرويده ميشوند .بنابراين ،از اين منظر ،نظرية برچسبزني نظريهاي
پيشگيرانه در زمينة تکديگري به شمار ميرود؛ يعني ما ميتوانيم با جلوگيري از رفتارهاي
امدادي مستقيم خود به يک سري افراد (که اتفاق ًا يکي از اهداف محوري تحقيق حاضر است)
مانع از شکلگيري طبقهاي به اسم «متکديان» شويم.
 )3و باالخره بايد از نظرية ساختاربندي گيدنز گفت که در اين تحقيق استفاده شده است.
نظرية ساختاربندي گيدنز ،شناختهترين و رساترين کوششي است که در زمينة تلفيق مسائل خُرد و
کالن انجام گرفته است (ريتزر )600 :1379 ،و در آن ،گيدنز طرحي نو براي حل دوگانهانگاري ساختار
و عامليت درانداخته و سعي در يکپارچهکردن آنها دارد (گيدنز18 :1379 ،؛ گيدنز.)22 :1384 ،
جان کالم نظرية ساختاربندي مبتني بر اين تصور است که عامليتها و ساختارها دو رشته پديدة
جدا از هم نيستند که در دو قطب متفاوت جاي داشته باشند ،بلکه هر دو خصلت ذات ًا دوگانهاي
را نشان ميدهند؛ خواص ساختاري نظامهاي اجتماعي ،هم ميانجي و هم پيامد عملکردهايي
هستند که همين خواص را بهگونهاي واگشتي و ارجاعي سازمان ميدهند (ريتزر.)603 :1379 ،
گيدنز بر اين باور است که افراد ،فعاالن جنبشها ،دولتها و شرکتهاي چندمليتي و ديگر
عامليتها ،عاملين بيارادة ساختارها نيستند ،بلکه گسترش روزافزون روند بازانديشي چنين
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قدرتي به اين عامليتها ميدهد که ساختارهاي موجود را نقد و دوباره ساختيابي کنند (گيدنز،
 .)22 :1384گيدنز در اين نظريه استدالل ميکند که نَه سوژه و نَه اُبژه ،هيچيک نسبت به هم
ارجحيت ندارند ،بلکه هر يک در اثر فعاليتهاي مکرر شکل ميگيرند (موالن.)145 :1380 ،
اما دربارة ارتباط نظرية ساختاربندي گيدنز با موضوع تحقيق حاضر بايد گفت که در مورد
پديدة تکديگري نيز با سه رويکرد عامليتگرا ،ساختارگرا و تلفيقي در بين افراد مواجهيم .طبق
رويکرد عامليتگرا ،تکدي گري يک فرد متکدي ناشي از قصور خودِ اوست و خود در فقر خود و
در نتيجه تکديگرياش مقصّر است .اين رويکرد ،فرد متکدي را زائدة اجتماعي ميداند که
کارکردي براي جامعه ندارد و نفس حضورش باعث زشتي جامعه شده و هزينههايي را هم بر
دوش دولت مي گذارد .اما در رويکرد ساختارگرا که رويکرد مقابل رويکرد عامليتگراست ،ريشة
تکديگري فرد به عملکرد دولتها در اجراي فعاليتها و بهعبارتي روشنتر ايجاد تحوالت
اقتصادي و اجتماعي در جامعه و ناتواني دولتها در تحقق عدالت اجتماعي مربوط ميشود و
بنابراين فرد در اين زمينه قصوري ندارد .و باالخره در رويکرد سوم که به رويکرد تلفيقي معروف
است ،تکدي گري يک فرد متکدي هم ريشه در قصور و کوتاهي خودِ او دارد و هم ريشه در
عملکرد نامناسب دولت دارد .بنابراين هر دو طرف در اين امر مقصرند.
در تحقيق حاضر براساس نظرية ساختاربندي گيدنز به اين موضوع پرداخته شد که نگرش،
گرايش و کنش شهروندان تهراني نسبت به متکدي عمدتاً ريشه در کدام رويکرد دارد و شهرونداني
که از رويکردهاي متفاوت عامليتگرا ،ساختارگرا و تلفيقي برخوردارند ،چه نگرش ،گرايش و در
نتيجه کنشي نسبت به متکديان دارند.
در نهايت  ،در اين تحقيق ،براساس چارچوب نظري از يک سو و مطالعات پيشين در داخل و
خارج از کشور ،مدل نظري تحقيق مبني بر رويکرد شهروندان تهراني نسبت به فعل تکدي و
عامليت متکديان شکل گرفته است .همچنين ،دربارة داليل تبيينکنندة رويکرد شهروندان به
تکدي و متکدي ،گفتني است که سه دسته عوامل فردي ،اجتماعي و ساختي روي نگرش و
گرايش و درعينحال ميزان کمک شهروندان تهراني به متکدي اثرگذارند .شکل ( )1مجموعة اين
سه عامل و ساخت روابط بين آنها را در جهت تبيين موضوع نگرش ،گرايش و کمک شهروندان
به متکدي نشان ميدهد که در اين مطالعه سعي شد ارتباط اين سه دسته عوامل با نگرش،
گرايش و کمک شهروندان به متکدي آزمون و بررسي گردد.

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارة  ،2پاييز و زمستان 1396

متغیرهاي اجتماعي

متغیرهاي فردي
 نگرش به علت فقر (عامليتي ،ساختاري ،تلفيقي) -احساس تکليف نسبت به متکدي

 پايبندي ديني -تجربة محروميت اجتماعي

متغیرهاي ساختي
 -نگرش به شيوع فقر در جامعه

نگرش شهروندان به متکديان

گرايش شهروندان به کمک به متکديان

کنش (کمک) شهروندان به متکديان
شکل  .1مدل نظري تحقیق مبني بر ساخت روابط میان متغیرهاي تبیینکنندة
رويکرد (نگرش ،گرايش و کمک) شهروندان تهراني به تکدي و متکديان
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پيشينة تجربي پيرامون تکديگري گسترة وسيعي را شامل ميشود و ساليان بسياري است که
مطالعات زيادي پيرامون آن در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .بهطوريکه اين مطالعات
را مي توان در سه دستة کلي شامل بررسي وضعيت متکديان ،بررسي رويکرد مردم نسبت به
متکديان و بررسي عملکرد سازمانها در ساماندهي متکديان طبقهبندي کرد که البته سهم دو
دستة اول از مطالعات بسيار بيشتر و وزينتر از دستة سوم است .باري ،گرچه بسياري از اين
مطالعات مي توانند يک منبع مهم نظري و روشي براي سنجش و بررسي ساختار شکلگيري و
گسترش تکديگري در شهر تهران استفاده شوند و از اين حيث زمينة انجام هرچه بهتر تحقيق
حاضر را فراهم آورند ،اما مطالعاتي که بهطور مستقيم روي موضوع نحوة مواجهة شهروندان با امر
تکدي و متکديان انجام شده باشند ،بهويژه در سطح خارج از کشور ،بسيار نادرند.
در داخل کشور ،از دهة  1370به بعد ،ادبيات تجربي حجيمي در زمينة تکديگري صورت
گرفته است که متأسفانه سهمي جزئي در کردارهاي سياستي و اجرايي داشتهاند .براي مثال،
مرکز تحقيقات ،مطالعات و سنجش برنامهاي در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
( )1374در «نظرسنجي از مردم تهراني دربارة تکديگري» به اين نتيجه رسيد که  71درصد
پاسخگويان به متکدي کمک ميکنند و  29درصد هيچوقت به متکدي کمک نميکنند (نقل از
ادهمي ،ترکمان ،کلهر و دغاقله .)1390 ،احمدي ( )2010با مطالعة نگرش هزار نفر از شهروندان
شيرازي نسبت به پديدة تکديگري دريافت که بين پايبندي مذهبي ،وضعيت تأهل ،سطح
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آموزش ،روستايي يا شهريبودن ،شغل و طبقة اجتماعي و نگرش شهروندان نسبت به پديدة
تکديگري رابطه وجود دارد که در اين بين ،پايبندي مذهبي باالترين نقش را در گرايش مردم
نسبت به کمک به متکديان داشت.
نجمعراقي ( )1389در بررسي نگرش هزارودويست نفر از شهروندان پانزده سال به باالي
تهراني دربارة طرح ساماندهي متکديان دريافت که بيش از نيمي از شهروندان معتقدند مسئوليت
ساماندهي متکديان در سطح شهر بر عهدة شهرداري است .قريب به نيمي از آنها عملکرد
شهرداري در زمينة ساماندهي متکديان را مثبت ارزيابي کرده و نگرش آنها درخصوص طرح
ساماندهي متکديان دستخوش تغييرات مثبتي هم از حيث اطالع دربارة طرح ساماندهي (هرچند
در حد اندک) و هم از حيث عملکرد شهرداري شده است .اما در سطح رفتار (ميزان پرداخت پول
به متکديان) ،تغيير مثبتي ايجاد نشده است.
در خارج از کشور نيز ،حجم پژوهش دربارة نحوة مواجهة شهروندان با تکدي و متکديان کم
است و تنها مطالعهاي که در اين زمينه يافت شد ،پيمايش عمومي در زمينة تکديگري)2011(1
است که به بررسي نگرش مردم به تکديگري در شهرهاي دو کشور انگليس و کانادا پرداخت.
اين مطالعه دريافت که از نظر نوع پاسخ به متکدي 40 ،درصد پاسخ خنثي 39 ،درصد پاسخ
خيرخواهانه 18 ،درصد پاسخ منفي و  3درصد ساير پاسخها را ميدهند 40 .درصد پاسخگويان
تکديگري را جرم ندانسته و  39درصد آن را جرم اعالم کردهاند .همچنين  81درصد گفتهاند
که مسئوليت مقابله با تکديگري بايد بر عهدة دولت باشد و  15درصد گفتهاند که خير ،دولت
نبايد در اين زمينه ورود پيدا کند.
با توجه به مروري که بر پيشينة تجربي مرتبط با نحوة مواجهة شهروندان با تکدي و متکديان
گذشت ،ميتوان تمايز اصلي تحقي ق حاضر را در دو وجه اشاره کرد :يکي اينکه مطالعة حاضر بر
اين باور است که امر گسترش و شکلگيري تکديگري در شهر تهران ،تکعامليتي نيست و
عوامل متعددي در آن دخيل است .يعني هر سه عامليتِ متکديان ،مردم و سازمانهاي ذيربط
در شکلگيري و گسترش تکديگري نقش دارند و نميتوان اين امر را صرفاً به يکي از اين سه
عامليت وابسته دانست .اين در حالي است که اکثريتقريببهاتفاق تحقيقات قبلي در بررسيهاي
نظري و تجربي خود به يکي از اين سه عامليت توجه کرده و از عامليتهاي ديگر غافل بودهاند.
بنابراين ،از اين حيث ميتوان تحقيق حاضر را فتح بابي در حوزة مطالعات مربوط به تکديگري
برشمرد .وجه تمايز ديگر از تحقيق حاضر ،مطالعة عوامل مؤثر بر نگرش و کمک شهروندان تهراني
نسبت به متکديان است که اکثرقريببهاتفاق تحقيقات پيشين (جز مطالعة احمدي )2010 ،به
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اين موضوع نپرداختهاند .در نتيجه ،از اين زاويه نيز ،تحقيق حاضر زمينهاي براي انجام تحقيقات
بعدي در زمينة نگرش و کمک مردم به متکديان به شمار ميرود.
فرضيهها

 .1نگرش ،گرايش و کمک شـهروندان تهراني به متکديان برحسـب نگرش به ماهيت و علت فقر
(عامليتي ،ساختاري ،تلفيقي) متفاوت است.
 .2بين احساس تکليف نسبت به متکدي و نگرش ،گرايش و کمک شهروندان تهراني به متکديان
رابطه وجود دارد.
 .3بين پايبندي ديني و نگرش ،گرايش و کمک شهروندان تهراني به متکديان رابطه وجود دارد.
 .4بين تجربة محروميت اجتماعي و نگرش ،گرايش و کمک شهروندان تهراني به متکديان رابطه
وجود دارد.
 .5بين نگرش به شــيوع فقر در جامعه و نگرش ،گرايش و کمک شــهروندان تهراني به متکديان
رابطه وجود دارد.

 )1طرح و روش تحقيق

از نظر طرح تحقيق ،مطالعة حاضر جزو خانوادة طرح پيمايش است که در سه سطح اکتشافي،
توصيفي و تبييني و با روششناسي کمّي انجام گرفت .روش تحقيق مورد استفاده پيمايش بود
که به بررسي رويکرد شهروندان تهراني به تکدي و متکدي براساس سه بُعد نگرش ،گرايش و
کنش پرداخته است.
 )2جامعة آماري ،حجم نمونه و شيوة نمونهگيري
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کلية شهروندان مرد و زن  15تا  65سالة ساکن در مناطق بيستودوگانة شهر تهران ،جامعة آماري
اين تحقيق را تشکيل دادهاند که از بين آنها تعداد پنج منطقه بهعنوان قلمرو نمونه انتخاب شدند.
حجم نمونه نيز براساس فرمول کوکران (با مقادير=1/96 :تي =0/5 ،مقدار احتمال و عدم
احتمال=0/05 ،ضريب دقت برآورد) برابر با  384نفر برآورد گرديد که به دليل پايينبودن حجم
نمونه در برخي مناطق ،تعداد کل نمونه از  384نفر به  600نفر بالغ گرديد و اين تعداد با روشهاي
نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي ،تصادفي نظاممند و ساده ،در سال  1395مورد پيمايش قرار
گرفتند .همچنين از بين مناطق بيستودوگانة شهر تهران ،پنج منطقه براي پيمايش انتخاب
شدند .براي انتخاب اين پنج منطقه ،از مطالعة موسايي ( )1388استفاده شد که براساس آن،
مناطق تهران براساس ترکيبي از شاخصهاي اقتصاديـاجتماعي (متوسط هزينة ساالنة خانوار،
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روششناسي

رويکرد شهروندان تهراني نسبت به متکديان

شکاف طبقاتي در مصرف ،تراکم جمعيت ،شکاف درآمدي ،تعداد نفرات در واحد مسکوني ،تمرکز
مشاغل پايه) و شاخصهاي فضايي (سرانة فضاي سبز ،ميانگين مساحت قطعات مسکوني ،ميانگين
مساحت زيربناي امالک ،کاربري صنعتي فضاهاي تفريحي ،کاربري اداري ،کاربري تجاري ،کاربري
نظامي) به پنج پهنة باال ،متوسط رو به باال ،متوسط ،متوسط رو به پايين و پايين تقسيم شدند.
براساس اين تقسيمبندي ،در مطالعة حاضر ،براساس پراکندگي جغرافيايي مناطق ،مناطق سه و
شش از پهنة باال ،منطقة پنج از پهنة متوسط رو به باال ،منطقة دوازده از پهنة متوسط ،منطقة
پانزده از پهنة متوسط رو به پايين و منطقة نوزده از پهنة پايين انتخاب شدند.
سنجهها
 )1مفهوم کليدي تحقيق :تکديگري

 )2متغيرهاي وابسته

متغير وابستة اين تحقيق از سه متغير تشکيل شده است :دو متغير وابستة مياني به اسامي نگرش
به متکدي و گرايش به کمک به متکدي ،و سومي متغير وابستة نهايي به اسم کمک به متکدي.
 .2-1متغيرهاي وابستة مياني

International Labour Organization
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نگرش به متکدي اولين متغير وابستة مياني است که در اين تحقيق در قالب سه بُعد نگرش به
هويت متکديان ،نگرش به داليل تکدي و نگرش به آثار کمک به متکديان سنجش شده است .هر
ال موافقم (با کد  )1تا
کدام از اين سه بُعد از طريق سه گويه با طيف ليکرت پنجگزينهاي از کام ً
کامالً مخالفم (با کد  )5سنجش شده که جمع نمرة اين گويهها ،مقياس کل هر بُعد و در نهايت
جمع اين سه بُعد ،مقياس کل نگرش به متکدي را به دست ميدهد .بر اين اساس ،نمرة باالتر به
معناي نگرش مثبتتر و نمرة پايينتر به معناي نگرش منفيتر به متکدي است .مقياس نگرش
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تکديگري عبارت است از «طيفي از فعاليتهايي که از طريق آن ،فرد به داليل سالمتي يا
مذهبي ،از يک غريبه بر اين اساس که فقير يا نيازمن ِد بخششهاي خيريهاي است ،طلب پول
ميکند .متکديان ،همچنين ،ممکن است اقالم ناچيزي مانند وسايل گردگيري يا گل را با پول
مبادله کنند که اين اقالم فروشي شايد ارزش کمي براي فروش داشته باشند» (دفتر بينالمللي
کار .)22 :2004 1،در اين تحقيق ،متکديان مورد مطالعه شامل دو دستهاند :دستة اول ،متکديان
کالسيک که بدون ارائة هيچگونه خدمتي به شهروندان ،از آنها درخواست پول ميکنند .دستة
دوم متکديان استفادهکننده از فعاليتهاي کمکي که در ازاي ارائة خدماتي مانند فروش گل،
تمييزکردن شيشة اتومبيل ،فروش فال و ...از شهروندان درخواست پول ميکنند.

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارة  ،2پاييز و زمستان 1396

به متکدي داراي پايايي به ميزان  0/72بود که نشاندهندة سازگاري دروني باالي گويههاي آن
است .ضمن آنکه پايايي مقياس سه بُعد نگرش به هويت متکديان ( ،)α=0/77نگرش به داليل
تکدي ( )α=0/76و نگرش به آثار کمک به متکديان ( )α=0/88باال بود.
گرايش به کمک به متکدي دومين متغير وابستة مياني تحقيق است که در اين تحقيق از طريق
سه گويه با طيف ليکرت پنجگزينهاي از کامالً موافقم (با کد  )1تا کامالً مخالفم (با کد  )5سنجش
شده که جمع نمرة اين گويهها ،شاخص کل هر بُعد و در نهايت جمع اين سه بُعد ،شاخص کل
گرايش به کمک به متکدي را نشان ميدهد .بر اين اساس ،نمرة باالتر به معناي گرايش بيشتر و
نمرة پايينتر به معناي گرايش کمتر شهروندان به کمک به متکدي است .مقياس گرايش به
کمک به متکدي داراي پايايي  0/78بود که نشاندهندة سازگاري دروني باالي گويههاي آن است.
 .2-2متغير وابستة نهايي

الف) دستگیريکنندة قهار :شهرونداني هستند که هميشه به متکدي کمک ميکنند.
ب) دستگیريکنندة معمولي :شهرونداني هستند که هميشه به متکديان کمک نميکنند ،اما معمو ًال
اين کار را انجام ميدهند .اين طبقه از شهروندان گاهي به متکديان کمک ميکنند و گاهي خير.
ج) دستگیريکنندة خنثي و بيتوجه :شهرونداني هستند که نسبت به کمک به متکدي
خنثي هستند و کمککردن يا نکردن به متکديان اهميتي براي آنها ندارد.
د) غیردستگیريکنندگان :اين سنخ از شهروندان که در حقيقت طردکنندگان تلقي ميشوند،
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کمک به متکدي متغير وابستة غايي است که در اين تحقيق ارتباط عوامل مستقل با آن از يک
سو و ارتباط نگرش به متکدي با آن از سوي ديگر سنجش و بررسي شد .کمک شهروندان به
متکدي برحسب ميزان و دفعات کمک و دستگيري آنها از متکديان در قالب مقياس فاصلهاي
سنجش شد.
در ضمن ،يکي از کاربردهاي مهم متغير کمک شهروندان به متکدي در تحقيق حاضر استفاده
از آن براي سنخبندي و گونه شناسي شهروندان از حيث کمک و دستگيري از متکديان است که
اتفاقاً يکي از اهداف تحقيق نيز به شمار ميرود .براساس اين دو متغير ميتوان شهروندان تهراني را به
چهار دستة شهروندان دستگيريکنندة قهار ،معمولي ،خنثي و بيتوجه ،و طردکننده طبقهبندي کرد:

کساني هستند که اصالً کمکي به متکديان نکرده و آنها را طرد ميکنند.
 )3متغيرهاي مستقل

به کمک به متکدي ميکنند .براي سنجش اين مقياس ،نُه گويه در قالب طيف ليکرت پنجگزينهاي
ال مخالفم (با کد  )5طراحي شده و از پاسخگويان خواسته شد تا
از کامالً موافقم (با کد  )1تا کام ً
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 احساس تکليف نسبت به متکدي :به معناي احساس وظيفهاي است که شهروندان نسبت

رويکرد شهروندان تهراني نسبت به متکديان

احساس تکليف خود نسبت به متکدي را روي اين طيف نشان دهند .مقدار پايايي اين مقياس
برابر با  0/96بود که داللت بر سازگاري دروني باالي آن دارد.
 نگرش به ماهيت فقر :نگرش به معناي گرايش روانشناختي در رابطه با ارزيابي مطلوب
يا نامطلوب فرد از يک واحد يا شي خاص است .بنابراين ،نگرش به ماهيت فقر به معناي نگرشي
است که افراد نسبت به ماهيت و در واقع علت فقر در جامعه دارند .در اين تحقيق ،ماهيت فقر
در سه طبقة عامليتي ،ساختاري و تلفيقي بهصورت مقياس اسمي تعريف شده است .بنابراين ،به
ت ساختاري)،
تبع اين سه ماهيت ،با سه علت فقر يعني خودِ فرد و مردم (علتِ عامليتي) ،دولت (عل ِ
و هم فرد و مردم و هم دولت (علت عامليتي و ساختاري) مواجهيم که در اين تحقيق ،نظر
شهروندان نسبت به اين مسئله بررسي شد.


پايبندي ديني :از نظر کويينگ ،مککوالگ و الرسن ،)18 :2001(1پايبندي ديني نظام

بُعد اعتقادي باورهايي را دربرميگيرند که انتظار ميرود پيروان آن دين بدانها اعتقادات داشته
باشند (سراجزاده63 :1383 ،ـ .)64بُعد اعتقادي در قالب گويههايي با مقياس ترتيبي و طيف
پنجگزينهاي ليکرت از کامالً موافقم (با کد  )5تا کامالً مخالفم (با کد  )1سنجش شد که جمع
اين گويهها ميزان پايبندي اعتقادي به دين را نشان ميدهد .مقدار پايايي اين مقياس داللت بر
سازگاري دروني باالي گويههاي آن دارد (.)α=0/94
بُعد مناسکي يا عمل ديني اعمال ديني مشخص نظير عبادت ،نماز ،شرکت در آيينهاي مقدس

Koenig, McCullough & Larson
Glock & Stark
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خاص ،روزهگرفتن و ...را که انتظار ميرود پيروان هر دين آنها را بهجا آورند ،دربرميگيرد
(سراجزاده63 :1383 ،ـ .)64براي سنجش بُعد مناسکي دينداري در بين پاسخگويان ،از هفت
سؤال مبني بر دفعات رفتن به مسجد ،گرفتن روزه ،خواندن نماز ،خواندن قرآن ،همکاري با مسجد
محل يا مؤسسات اسالمي ،شرکت در نماز جمعه و شرکت در مراسم اعياد مذهبي و عزاداريها
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سازمانيافته اي از باورها ،کردارها ،شعائر و نمادهاست که با هدف تسهيل قرب به امر قدسي يا
متعالي (خدا ،قدرت عالي تر يا حقيقت/واقعيت غايي) و پرورش درک از رابطه و مسئوليتپذيري
فرد نسبت به ديگران در زندگيکردن با همديگر در يک اجتماع ايجاد شده است .پايبندي ديني
ابعاد متعددي مانند اعتقادي ،تجربي ،پيامدي ،اخالقي ،شرعي و مناسکي را شامل ميشود ،اما در
اين تحقيق ،سنجش پايبندي ديني در بين شهروندان در قالب دو بُعد اعتقادي و مناسکي و براساس
نظرية گالک و استارک19 :1965(2ـ )20انجام گرفته است .مقياس کل پايبندي ديني داراي پايايي
به ميزان  0/94بود که حکايت از سازگاري دروني باالي آن دارد.

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارة  ،2پاييز و زمستان 1396

استفاده شد .پايايي مقياس پايبندي به مناسک ديني برابر با  0/86بود که نشان از سازگاري
دروني باالي گويههاي آن دارد.


تجربة محروميت اجتماعي :در اين تحقيق ،احساس و به عبارتي دقيقتر تجربة محروميت

اجتماعي پاسخگويان در گذشته در قالب يک سؤال هفتگزينهاي شامل بسيار باال ،باال ،متوسط
رو به باال ،متوسط ،متوسط رو به پايين ،پايين و بسيار پايين سنجش شد .بهطوريکه از
پاسخگويان خواسته شد تا وضعيت مالي خود در دوران گذشته (کودکي ،نوجواني و جواني) را
ارزيابي کرده و اشاره نمايند که از اين حيث خود را جزو کدام طبقه ميدانند.


نگرش به شيوع فقر در جامعه :به معناي نگرش فرد نسبت به شيوع فقر و خطر فقر در

جامعه است که قطعاً اين نگرش روي نگرش کلي او نسبت به متکدي و در نتيجه کمک و
دستگيرياش از متکدي مؤثر است .اين نگرش در قالب يک سؤال چهارگزينهاي سنجش شد که
طي آن ،پاسخگويان ميبايست ارزيابي خود از شيوع فقر در جامعه را روي طيفي شامل خيلي
شايع ،شايع ،در حد طبيعي و کم نشان دهند.
يافتهها

بيش از نيمي از شهروندان پاسخگو مرد ( 53/3درصد) ،بيش از يکسوم در گروه سني 21ـ30
سال ( 34/9درصد) ( ،)SD=13/1 ،M=35/4بيش از نيمي متأهل ( 52/4درصد) ،بيش از نيمي
شاغل ( 57/3درصد) 41/6 ،درصد داراي تحصيالت فوقديپلم و ليسانس ( 41/6درصد) ،بيش از
چهارپنجم متولد شهر ( 82/5درصد) بودهاند.
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 )1بافت جمعيتي نمونه

رويکرد شهروندان تهراني نسبت به متکديان
جدول  .1بافت جمعیتي نمونه
طبقات

متغیرها

f
320

53/3

زن

280

46/7

کل

600

100

 15-20سال

55

9/3

 21-30سال

206

34/9

 31-40سال

159

26/9

مرد
جنس

درصد

M
-

SD
-

متغیرها
وضعيت
اشتغال

وضعیت
35/4

سن

13/1

f
344

57/3

غيرشاغل

256

42/7

کل

600

100

مجرد

239

40

متأهل

313

52/4

(مطلقه،
ساير
همسرفوتکرده ،همسر
متارکه)

14

شاغل

7/5

 41-50سال

86

14/6

کل

597

100

 51سال و
باالتر

85

14/4

شهر

486

82/5

591

100

روستا

103

72/5

9

1/5

کل

589

100

10

1/7

18

3

کل
بيسواد
خواندن
نوشتن

و

ابتدايي
نهضت

و

راهنمايي

54

9/1

ديپلم

173

29

248

41/6

فوقليسانس و
باالتر

84

14/1

کل

596

100

فوقديپلم
ليسانس

و

محل تولد

5/4

1/2

 )2توصيف متغيرهاي وابسته :نگرش ،گرايش و کنش شهروندان نسبت به تکدي و
متکدي
 .2-1نگرش شهروندان به تکدي و متکديان

در اين تحقيق ،نگرش شهروندان به کنش تکدي از سه حيث نگرش به هويت متکديان ،نگرش
به داليل تکدي و نگرش به آثار کمک به متکديان بررسي شد و نتايج نشان داد که:
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تحصیالت

تأهل

طبقات

درصد

 نگرش شهروندان نسبت به هويت متکديان :بيش از نيمي از شهروندان ( 58/5درصد) اعتقاد داشتند
که متکديان گدانما هستند و بيشتر تظاهر به وضعيت نداري و نياز ميکنند و در مقابل 21/9درصد
متکديان را واقعي دانسته که از روي نياز به اين کار روي آوردهاند.
يا امري فردي و خودِ فرد در آن مقصر است ،نتايج داللت بر اعتقاد شهروندان به ماهيت غيرقضايي
و غيرتقديري تکدي داشت .بهطوريکه بهزعم شهروندان تهراني ،تکديگري را نَه خدا بلکه خودِ
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 نگرش شهروندان نسبت به داليل تکدي :در رابطه با اين موضوع که تکديگري مشيت الهي است
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متکدي توليد و بازتوليد ميکند .قريب به دوسوم شهروندان ( 64/2درصد) به ماهيت غيرقدري
تکدي اشاره داشته و در اين رابطه فرد متکدي را مقصر دانستهاند که با اختيار خويش به اين کار
روي ميآورد و در مقابل 15/1درصد نيز اعتقاد داشتند که متکديان گناهي در گرايششان به
تکديگري ندارند و دست مشيت الهي در کار بوده است.
 نگرش شهروندان نسبت به آثار کمک به متکديان 70/7 :درصد شهروندان اعتقادي به آثار کمک خود
به متکديان نداشته و مخالف تأثير مثبت اين کمک بر زندگي ،داشتن اجر معنوي و جلوگيري از
چشمزخم و ...بودند .اين در حالي است که در مقابل اين عده14 ،درصد شهروندان قائل به اين آثار بودهاند.
 مقیاس کل نگرش به کنش تکدي :در کل ،شهروندان نگرش منفي نسبت به کنش تکدي داشته و
آن را فعلي غيراخالقي و ريشه در داليل فردي دانسته ،باوري به آثار مثبت کمک به متکدي
نداشته و مطلقاً آن را بهعنوان يک حرفه تلقي نميکنند .در اين رابطه ،قريب به دوسوم شهروندان
( 64/6درصد) نگرش منفي و 18/4درصد نگرش مثبت به کنش تکدي داشتند.
جدول  .2نگرش شهروندان نسبت به کنش تکدي
نوع نگرش

نگرش شهروندان نسبت

نگرش شهروندان

نگرش شهروندان نسبت

مقیاس کل نگرش به

به هويت متکديان

نسبت به داليل تکدي

به آثار کمک به متکديان

کنش تکدي

120

20

35

5/8

24

4

41

6/8

مثبت

215

35/8

56

9/3

60

10

70

11/7

بينابين

134

22/3

124

20/7

92

15/3

101

16/8

منفي

82

13/7

211

35/2

208

34/7

212

35/3

بسيار منفي

49

8/2

174

29

216

36

176

29/3

600

100

600

100

100

100

100

100

بسيار مثبت

کل
M

3.52

2.31

2.31

2.71

SD

1.16

1.20

1.20

1.19

 .2-2گرايش شهروندان نسبت به کمک به متکديان
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شهروندان تهراني اعتقادي به دريافت کمک بهعنوان يک حق از سوي متکدي نداشتند .در
حقيقت ،اين باور که کمککردن به متکدي يک حق است ،باوري نسبتاً منسوخ در بين شهروندان
تهراني است ،اما درعينحال 23/7درصد آنها اعتقاد داشتهاند که متکديان مستحق دريافت
کمکاند ( )SD=1/26 ،M=2/56و 14/9درصد نيز گفتهاند که بايستي به متکديان کمک کرد
( .)SD=1/18 ،M=2/25البته برخي از شهروندان که نسبت بااليي هم است ( 30/6درصد) اعتقاد
داشتهاند که به هر متکدي نبايد کمک کرد و آنهايي در اولويتاند که نقص عضو دارند (،M=2/76
.)SD=1/29
در رابطه با موضوع گرايش شهروندان تهراني به کمک به متکديان ،سؤال جداگانهاي نيز مبني بر
ميزان تمايل شهروندان به کمک به متکدي مطرح شد که با توجه به شرايط مثبت فرهنگي در
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f

درصد

f

درصد

f

درصد

f

درصد

رويکرد شهروندان تهراني نسبت به متکديان

بين شهروندان براي عدم کمک به متکديان ،نتايج نشان داد که بسياري از آنها تمايلي به اين
ال تمايلي به
کمک ندارند .بهطوريکه بيش از يکسوم آنها (34/6درصد) گفتهاند که اص ً
کمککردن به متکديان ندارند و درعينحال  36/4درصد آنها ميزان تمايل خود به اين کار را در
حد کم عنوان کردهاند .اين در حالي است که در نقطة مقابل اين گروه ،تنها  7/2درصد شهروندان
از تمايل باالي خود براي کمک به متکديان گفتهاند (.)SD=1/09 ،M=1/82
 .2-3کنش شهروندان نسبت به متکدي

 شايعترين حالتهاي مواجهه با متکديان :درخواست پول ( 78درصد) ،فالفروشي ( 8درصد)،

45

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.2.2.2

تمييزکردن شيشة اتومبيل ( 6درصد) و گلفروشي ( 5درصد) بيشترين حالتي بودند که شهروندان
با متکديان روبهرو شدهاند.
 کمک به متکدي 62 :درصد شهروندان تهراني به متکديان کمک ميکنند و در مقابل  38درصد
آنها اصالً اين کار را نميکنند.
 انگیزة کمک به متکدي :مهمترين انگيزههاي کمک شهروندان به متکديان ،کمککردن و نيّت
خير ( 37/2درصد) ،احساس ترحّم ( 24/3درصد) و انساندوستي ( 13/6درصد) بوده است.
 دفعات کمک به متکدي (ساالنه) :از بين شهرونداني که به متکديان کمک ميکنند ،بيشتر آنها
( 46/9درصد) ساالنه به اندازة پنج بار و کمتر به متکديان کمک ميکنند (،M=17/98
 .)SD=42/08اين در حالي است که کمک شهروندان به متکديان بسته به ماههاي مختلف متفاوت
است .بهطوريکه اين کمک در ماهها و اعياد مذهبي (محرم ،رمضان و )...بيشتر از بقية ماههاست.
 شکل کمک به متکدي :بيشترين کمک شهروندان تهراني به متکديان به شکل دادن پول (75/6
درصد) است و  5/7درصد آنها نيز معموالً کاال به متکديان ميدهند.
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 استراتژي طرد متکديان از سوي شهروندان :قريب به نيمي از شهروندان ( 48/2درصد) نسبت به
متکديان کنش طرد و  30درصد کنش شمول داشتهاند .از طرفي ،ميزان طرد متکديان توسط
شهروندان برحسب ماهيت کنش متفاوت است و هرچه آن کنش بيشتر به سالمتي و تماس
فيزيکي متکديان با شهروندان برگردد ،متکديان بيشتر طرد ميشوند .براي مثال ،در مورد استفاده
از همان آرايشگاهي که متکديان در آن موي سَر خويش را اصالح ميکنند 22/7 ،درصد آنها در
ال به اين مورد پاسخ دادهاند ( .)SD=1/43 ،M=2/49اما در مورد
حد کم و  26/8درصد در حد اص ً
گرفتن پول خُرد از فروشندهاي که از پول خُرد متکديان استفاده ميکند ( 33/1درصد کم و 13/6
درصد اصالً؛  )SD=1/41 ،M=2/60يا خريد از يک سوپرمارکت ( 27/7درصد کم و  9درصد اصالً؛
 ،)SD=1/41 ،M=2/93اين نسبت طرد از سوي شهروندان کمتر ميشود.
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 مبلغ کمک به متکدي (ساالنه) :بيش از يکسوم شهروندان ( 36/6درصد) ساالنه مبلغي در حد
پنجهزار تومان و کمتر به متکدي کمک ميکنند و مبلغ کمک  32/3درصد آنها نيز در حد يازده
تا پنجاه هزار تومان است (.)SD=168/300 ،M=95/200
 )3سنخبندي شهروندان تهراني برحسب ميزان کمک به متکديان

يکي از اهداف اصلي اين تحقيق ،سنخبندي شهروندان تهراني برحسب ميزان کمک آنها به
متکديان است که بر اين اساس ،شهروندان تهراني از نظر کمک به متکديان در چهار سنخ)1 :
دستگيريکنندة قهار )2 ،دستگيريکنندة معمولي )3 ،دستگيريکنندة خنثي و بيتوجه و )4
غيردستگيريکننده قرار گرفتهاند .بهطوريکه حدود دو سوم شهروندان ( 68/2درصد)
دستگيريکنندة معمولي هستند؛ يعني گاهي کمک ميکنند و گاهي هم کمک نميکنند15/5 .
درصد آنها افرادي خنثي و منفعل هستند و کمککردن يا نکردن براي آنها فرقي ندارد .ضمن
اينکه  7/6درصد آنها طردکنندگان هستند؛ يعني شهروندانياند که کامالً متکديان را طرد ميکنند
و در هيچ حالتي حاضر به کمک به آنها نيستند .از بين کل شهروندان پاسخگو 8/7 ،درصد آنها
در سنخ دستگيرکنندگان قهار هستند و هميشه به متکديان کمک ميکنند.
سنخهاي شهروندان

f

درصد

دستگيريکنندة قهار

31

8/7

دستگيريکنندة معمولي

242

68/2

دستگيريکنندة خنثي و بيتوجه

55

15/5

غيردستگيريکننده (طردکننده)

27

7/6

355

100

کل

 )4توصيف متغيرهاي مستقل
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 احساس تکلیف شهروندان نسبت به متکديان :احساس تکليف دوسوم شهروندان ( 66/3درصد)
نسبت به کمک به متکديان پايين و اين احساس تنها در  19/3درصد آنها باالست (.)SD=1/27 ،M=2/20
 پايبندي ديني :ميزان دينداري شهروندان تهراني در حد متوسط روبهباالست ( 58/8درصد
زياد و  29/5درصد کم؛  )SD=1/54 ،M=3/49که البته بخش اعظم آن به خاطر اعتقاد ديني
آنهاست تا انجام مناسک ديني .بهطوريکه ميزان اعتقاد ديني در  74/8درصد شهروندان زياد
است ( ) SD=1/22 ،M=4/11و در بُعد مناسکي و ميزان انجام شعائر ديني ،ميزان انجام اين
مناسک تنها در بيش از يکسوم آنها ( 35/3درصد) باالست ( .)SD=1/53 ،M=2/78اين نتيجه
نشان مي دهد که بسياري از شهروندان تهراني از نظر اعتقادي و باوري ديندار هستند ،اما از نظر
انجام مناسک ديني شدت دينداري در آنها ضعيفتر است.
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جدول  .3سنخبندي شهروندان تهراني برحسب میزان کمک به متکدي

رويکرد شهروندان تهراني نسبت به متکديان

 تجربة محرومیت اجتماعي :در کل وضعيت مالي شهروندان در گذشته در حد متوسط رو به باال
بوده است .بهطوريکه  47/3درصد از شهروندان وضعيت مالي خود در گذشته را در حد متوسط،
 24/1درصد در حد متوسط رو به باال و  14/5درصد در حد متوسط رو به پايين اعالم کردهاند.
 شیوع فقر در جامعه :از نظر بيش از نيمي از شهروندان ( 58درصد) فقر در جامعه بسيار شايع
است و گريبان بسياري را گرفته است.
 )5آزمون فرضيهها
فرضیة اول :نگرش ،گرايش و کمک شهروندان تهراني به متکديان برحسب نگرش به ماهیت و
علت فقر (عاملیتي ،ساختاري ،تلفیقي) متفاوت است.

جدول  .4نتايج آزمون  Fجهت مقايسة نگرش ،گرايش و کمک شهروندان به متکديان
برحسب نگرش به ماهیت و علت فقر

متغیرها

گروه قائل به

گروه قائل به

گروه قائل به

نقش عاملیت

نقش عاملیت

نقش ساختار

(مردم)

(متکديان)

(دولت)

گروه قائل به
نقش تلفیقي
(مردم ،متکديان

(،587

و دولت)

F )3

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

20/61

6/76

18/40

6/09

22/23

5/72

20/94

5/85

p

2

نگرش به
کنش

8/342

0/001

0/04

تکدي

Duncan

،1 < 4 ،3
2
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نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه مبني بر تفاوت نگرش ،گرايش و کمک شهروندان تهراني
به متکديان نشان داد که شهرونداني که نگرشهاي متفاوتي به ماهيت و علت فقر در جامعه
دارند ،نگرش و گرايش متفاوتي به متکديان دارند و در نتيجه کمک متفاوتي به آنها ميکنند.
بهطوريکه شهرونداني که معتقدند علت فقر ساختاري است و دولت مقصر اصلي در اين زمينه
است ،هم نگرش مثبتتري به کنش تکدي دارند ()F)3 ،509(=8/342 ،p<0/001 ، 2 =0/04
و هم گرايش بيشتري به کمک به آنها دارند ( .). F)3 ،509(=8/463 ،p<0/001 ، 2 =0/04اما
در مورد کمک به متکديان ،بيشترين کمک را از سوي شهرونداني ميبينيم که درجة اول علت
فقر را عامليتي و از جانب مردم ميدانند و در درجة بعدي علت آن را تلفيقي ميدانند (=0/01
.)F)3 ،509(=2/766 ،p<0/05 ، 2

گرايش
به کمک
به

7/50

3/40

6/26

3/09

8/16

2/76

7/68

2/94

8/463

0/001

0/04

< 1 ،4 ،3
2

کمک به
متکديان

-0/048

1/36

0/35

1/26

-0/20

1/51
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-0/01

1/55

2/766

0/05

0/01

،1 ،4 < 2
3
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متکديان
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فرضیة دوم تا پنجم :بین احساس تکلیف نسبت به متکدي و نگرش و کمک شهروندان تهراني
به متکديان رابطه وجود دارد.

جدول  .5آزمون رابطة بین احساس تکلیف نسبت به متکدي ،پايبندي ديني ،تجربة محرومیت اجتماعي
و نگرش به شیوع فقر در جامعه با نگرش ،گرايش و کمک شهروندان به متکديان
 -1احساس تکلیف
نسبت به متکدي

19/79

9/39

 -2پايبندي ديني

55/03

10/56

0/066

4/15

1/05

0/078

0/064

3/48

0/69

0/071

0/003

0/048

20/83

6

0/011

0/065

0/048

0/071

7/57

2/99

0/010

0/049

0/050

0/119

0/678

0/01

1/49

0/108

0/052

0/025

0/083

0/112

* p <0/05

** p <0/01

*** p <0/001

48

0/165
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متغیرها

M

SD

 -3تجربة
محرومیت اجتماعي
 -4نگرش به شیوع
فقر در جامعه
 -5نگرش به کنش
تکدي
 -6گرايش به کمک
به متکديان
 -7کمک به
متکديان

1

2

3

4

5

6

7
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به دليل استفاده از آزمون يکسان براي آزمون فرضيههاي دوم تا پنجم تحقيق و نيز به منظور
اجتناب از تطويل مقاله و جداول مربوطه ،اين چهار فرضيه بهصورت مشترک در جدول ( )5ارائه
شده است .نتايج اين بررسي نشان داد که:
 متغيرهاي دينداري شهروندان و تجربة محروميت اجتماعي ارتباطي با نگرش ،گرايش و
کمک آنها به متکديان ندارند .اما در مورد احساس تکليف شهروندان نسبت به متکديان ،اين
رابطه با ميزان کمک آنها به متکديان معنيدار است ( ،)r)599(=0/108 ،p<0/05اما در مورد
رابطة آن با نگرش و گرايش به کمک چنين رابطهاي وجود ندارد.
 شهرونداني که شيوع فقر را در جامعه شايعتر ميدانند ،گرايش بيشتري به کمک به متکديان
دارند ( )r)599(=0/119 ،p<0/01و در عمل نيز کمک بيشتري به آنها ميکنند (،p<0/05
 ) r)599(=0/083تا شهرونداني که ارزيابي از شيوع فقر در جامعه ندارند .اما در مورد نگرش به
کنش تکدي  ،تفاوتي را در شهروندان شاهد نيستيم و نگرش همة آنها به آن يکسان است
(.)r)599(=0/071 ،p>0/05
 شهرونداني که نگرش مثبت تري به کنش تکدي دارند ،گرايش بيشتري هم به کمک به آنها
دارند ( )r)599(=0/678 ،p<0/001و در عمل نيز ميزان کمک آنها به متکديان بيشتر است
( .)r)599(=0/112 ،p<0/01ضمن اينکه شهرونداني که گرايش بيشتري نسبت به کمک به متکديان
دارند ،در عمل نيز به ميزان بيشتري به متکديان کمک ميکنند (.)r)599(=0/165 ،p<0/001

رويکرد شهروندان تهراني نسبت به متکديان
 )6تحليل مسير عوامل مؤثر بر کمک شهروندان تهراني به متکديان

جدول  .6میزان تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهاي مستقل بر کمک شهروندان به متکديان
تأثیرات غیرمستقیم

جمع تأثیرات

تأثیر

مستقیم

1

2

3

4

5

غیرمستقیم

کل

0/464

0

0/120

0

0

0

0/120

0/584

 -2گرايش به کمک به متکديان

0/189

0

0

0

0

0

-

0/189

 -3نگرش به شيوع فقر در جامعه

0/094

0/076

0/013

0

0

0

0/089

0/183

 -4احساس تکليف به متکدي

0/115

0

0

0

0

0

-

0/115

 -5باور به نقش مردم در گسترش تکدي

-0/127

0/101

-0/016

0

0

0/085

-0/042

متغیرهاي مستقل
 -1نگرش به کنش تکدي

تأثیر

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.2.2.2

49

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-06-30

براي انجام تحليل مسير روي کمک شهروندان تهراني به متکديان ،تمام پنج متغير مستقل به
برنامة رگرسيوني معرفي شدند .نتايج اين تحليل نشان داد که دو متغير دينداري و تجربة
محروميت اجتماعي ،همچنان فاقد اثر معنيداري روي کمک به متکديان بودند ،اما سه متغير
ديگر به همراه دو متغير نگرش به کنش تکدي و گرايش به کمک به متکديان ،به سه شيوة صرفاً
مستقيم ،صرف ًا غيرمستقيم و هم مستقيم و هم غيرمستقيم و با ضريب بتاهاي مختلف بر کمک
شهروندان تهراني به متکديان تأثير دارند که جمعبندي کيفيت تأثيرگذاري متغيرهاي مستقل،
حکايت از آن دارد که شهروندان با ويژگيهاي زير کمک بيشتري به متکديان ميکنند:
 .1نگرش مثبتتري به کنش تکدي داشته و آن را مشيت الهي ميدانند تا قصور فرد ،مردم يا
دولت (.)β=0/584
 .2گرايش بيشتري به کمک به متکديان دارند (.)β=0/189
 .3اعتقاد بيشتري به شيوع فقر در سطح جامعه دارند (.)β=0/183
 .4نسبت به کمک به متکدي احساس تکليف ميکنند (.)β=0/115
 .5اعتقاد بيشتري دارند که مردم بيش از خودِ متکديان و دولت در گسترش تکدي در شهر تهران
نقش دارند (.)β=-0/042
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احساس
تکليف به
متکدي

0/115

-0/127

باور به نقش
مردم در
گسترش تکدي

0/464
0/172

-0/087
کمک
شهروندان
به متکديان

0/189

گرايش به
کمک به
متکديان

0/637

نگرش به
کنش تکدي

0/068
0/121

نگرش به
شيوع فقر
در جامعه

0/094

بحث و نتيجهگيري
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يافتهها نشان داد که از نظر شهروندان شکلگيري و حتي گسترش تکدي در شهر تهران معلول
سه عامليتِ بهترتيب سازمانهاي متولي ،مردم و متکديان است که اين امر تداعيکنندة نظرية
ساختاربندي گيدنز مبني بر ترکيب عامليت (مردم و متکدي) و ساختار (دولت) در شکلگيري و
گسترش تکدي در شهر تهران است .براساس اين رويکرد تلفيقي ،تکديگري يک فرد متکدي
هم ريشه در قصور و کوتاهي خودِ او دارد و کمک مردم نيز در آن مؤثر است ،و هم ريشه در
عملکرد نامناسب دولت دارد .بنابراين ،هر دو طرفِ عاملي ت و ساختار در اين امر مقصرند .ضمن
اينکه نگرش ،گرايش و کمک شهروندان تهراني نسبت به متکدي نيز با نگاه آنها به علت تکدي
مرتبط است و در نتايج شاهد بوديم شهرونداني که علت تکدي را دولت ميدانستند ،نگرش و
گرايش مثبتتري به کنش تکدي داشته و درعينحال کمک بيشتري به متکديان ميکنند.
اما در سوي ديگر موضوع ،قطعاً اگر بخواهيم اين سه عامليت را از هم تفکيک کنيم و سهم
نسبي هر يک را مشخص کنيم ،بايستي بگوييم که دولت در محوريت اين موضوع قرار دارد و دو
عامليت ديگر (يعني مردم و متکديان) تحت شعاع آن هستند .به عبارتي ،دولت مقتدر و توانمند
قادر است از يک طرف با فرهنگسازي درست در بين مردم مانع از کمک مردم به متکديان شود
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و از طرف ديگر با تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي و اجتماعي مناسب ،مانع از شکلگيري
فرهنگ فقر در متکديان گردد.
اما در اين نوشتار با توجه به قلمرو محتوايي آن که محدود به رويکرد شهروندان به تکدي و
متکدي است ،بايد اشاره کرد که در بحث شکلگيري و گسترش تکديگري در شهر تهران با
رويکرد طردکنندگي در بين شهروندان تهراني مواجهيم؛ بهطوريکه بسياري از شهروندان تهراني
به ماهيت غيرقضايي و غيرتقديري تکدي اعتقاد داشته و بهزعم آنها تکديگري را نَه خدا بلکه
خودِ متکدي توليد و بازتوليد ميکند .براساس اين باور ،فرهنگي که بر متکدي حاکم است وي را
به سمت اين فعل کشانده و اينکه خداوند يک سري را متکدي آفريده تعبير نادرستي است.
شهروندان تهراني به ماهيت غيرقدري تکدي اشاره کرده و در اين رابطه فرد متکدي را مقصر
دانستهاند که با اختيار خويش به اين کار روي ميآورد .در يافتههاي مطالعات قبلي پيداست که
بخشي از شهروندان تهراني نگرش مثبتي به کمک به متکديان داشته و در عمل نيز هميشه به
آنها کمک ميکنند .اين دسته از شهروندان کسانياند که ماهيت و علت تکدي را قدري و قضايي
دانسته و درعينحال دولت را مقصر فقر اين افراد و در نتيجه گرويدن آنها به تکدي ميدانند.
بنابراين ،يافتهها حاکي از آن است که نگرش شهروندان نسبت به متکديان منفي است.
شهروندان کنش تکدي را کنشي غيراخالقي و دليل گرايش به آن را فردي و غيرتقديري دانسته
و اعتقاد چنداني هم به اين موضوع ندارند که کمککردن به متکدي اجر معنوي داشته يا جلوي
چشمزخم و ...را ميگيرد .در اثر همين نگرش و عدم احساس تکليف شهروندان نسبت به کمک
به متکديان ،بسياري از آنها تمايلي به کمککردن به متکدي ندارند ،البته اين بيميلي به شکل
فردي است؛ چهبسا تحليلهاي عميقتر دادهها نشان داد که بسياري از آنها ( 73/9درصد) حاضرند
به شکل سازمانيافته و از کانال مؤسسات حمايتي ،که اعتماد بيشتري به آنها دارند تا دولت
( 63/2درصد) ،به متکديان کمک کنند .در حقيقت ،شهروندان تهراني دوست دارند به متکديان
بهعنوان يک سنخ اجتماعي و نيازمند کمک کنند ،اما ترجيح ميدهند که اين کمک نَه از راه
فردي ،بلکه از کانال مؤسسات غيردولتي صورت گيرد .نتايج مطالعات متعددي که در زمينة اعتماد
نهادي صورت گرفته ،حاکي است که مردم اعتماد پاييني به نهادهاي دولتي دارند و بنابراين
ترجيح ميدهند که از کانال غيردولتي به متکديان کمک کنند.
در سوي ديگر ،نبايد اعتقاد برخي ( 16/4درصد) شهروندان تهراني به اين موضوع را فراموش
کنيم که کمک به متکديان را مبناي اَجر اُخروي ميدانند و بر همين اساس  23/7درصد آنها
اعتقاد داشتهاند که متکديان مستحق دريافت کمکاند  14/9درصد و نيز گفتهاند که بايستي به
متکديان کمک کرد .اما اگر به دين مبين اسالم توجه کنيم ،همانطورکه اوگونکان ( )2011اشاره
ميکند ،گرچه اسالم هر فرد مسلمان را مجاب به صدقهدادن ميکند ،اما به هيچ طريق اين به
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معناي حمايت از تکديگري نيست .نتايج مطالعات قبلي (نريماني )1380 ،نيز در همين زمينه
حاکي از آن است که برخورد با تکديگري در فرهنگ مردم ايران ،حامل برخي پارادوکسهاي
اساسي است .يعني بخشي از اين مردم درعينحال که باور دارند کمک به متکديان باعث گسترش
آن در جامعه شده و در نهايت به جامعه آسيب ميرساند ( 65/9درصد) ،اما همچنان معتقدند که
گدايان افرادي نيازمند ترحم و کمکاند ( 62/1درصد ) و کمک به آنان يک امر واجب است.
بنابراين ،در چنين شرايطي ،هرقدر هم سازمانها موفق عمل کنند عملکرد آنها عقيم خواهد ماند؛
چراکه زمينهها و بسترهاي اجتماعي و فرهنگي همچنان موافق کمک به متکدي است.
چهبسا براساس نظرية برچسبزني ،اين شهروندان با کنش (کمک) خود به متکدي ،سنخ
متکدي را توليد و بازتوليد ميکنند .آنها با کمککردن به يک سري افراد در قالب پول ،کاال و
امثال آن ،طبقهاي را به وجود ميآورند که براي تأمين معاش خود به اين فعاليت گرويده ميشوند.
از طرفي ،به مجرد اينکه متکديان دستگيري ديگران را پذيرا ميشوند ،از آن پس ،آنها با آنچه
انجام ميدهند در نظر گرفته نميشوند ،بلکه بيشتر با آنچه ديگران دربارة آنان انجام ميدهند
مشخص ميگردند .بنابراين ،موافق با زيمل ،متکدي يک سنخ اجتماعي است و زماني پديد ميآيد
که جامعه و شهروندان او را بهعنوان يک منزلت اجتماعي به رسميت شناخته و در نتيجه مورد
دستگيري قرار ميدهند.
از طرفي ،ناآگاهي شهروندان از اقدامات سازمانهاي متولي و بهويژه شهرداري تهران باعث
ارزيابي منفي آنها از عملکرد اين سازمانها و شهرداري شده و اين ارزيابي قطع ًا روي نگرش و
رفتار شهروندي در زمينة تکديگري از يک سو و ساير حوزههاي شهروندي تأثير خواهد گذاشت؛
بهطوريکه يکي از تبعات شديد اين امر ميتواند عدم همراهي شهروندان با دولت و شهرداري در
مبارزه با تکديگري باشد .نتايج تکميلي تحقيق نشان داد شهرونداني که از اقدامات شهرداري
آگاهاند ،عملکرد آن را بهتر از شهرونداني ارزيابي ميکنند که فاقد چنين آگاهياند يا حتي آگاهي
کمتري در اين زمينه دارند .اين نتيجه بر حلقة مفقودهاي به اسم اطالعرساني مؤثر شهرداري به
شهروندان درخصوص رفتار آنها نسبت به متکديان از يک سو و اقداماتي که خود در اين زمينه
صورت دادهاند ،از سوي ديگر داللت دارد.
و در پايان اينکه يکي از محدوديتهاي تحقيق که در حقيقت به نوعي به مزيت آن در
معرفياش بهعنوان کاري نو در اين زمينه تبديل شده ،نبودِ پيشينة تحقيق مرتبط در زمينة
عوامل مؤثر بر نگرش ،گرايش و کمک مردم به متکديان است .قطعاً نبودِ چنين مطالعاتي ،محقق
را در انتخاب متغيرهاي تأثيرگذار دچار زحمت و البته توفيق اجباري کرده است .در هر صورت،
وجود مطالعاتي مشابه در اين زمينه ميتوانست به مفهومسازي و علمياتيسازي متغيرهاي
تأثيرگذار کمک کند .از طرفي ،بهمنظور دريافت يافتههاي دقيقتر و عميقتر از شهروندان ،انجام
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مصاحبة عميق با شهروندان تهراني و حتي برگزاري جلسات بحث گروهي متمرکز ميتواند
يافتههاي دقيقتر و عميقتري از نگرش ،گرايش و کمک اين شهروندان به متکديان ارائه دهد.
حتي پيشنهاد ميشود اين مصاحبه و بحث گروهي با شهرونداني صورت گيرد که در اماکن و
فضاهاي مختلف به متکديان کمک ميکنند.
منابع
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