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چکیده
زمینه و هدف :فقدانی افراد ،از عوامل زمینه ای زیادی تأثیر میپذیرد و پیامدداای منفدی زیدادی بدرای فدرد و نظد اجتمداعی
جامعه دارد .از این رو ،این پژواش با ادف بررسی عوامل مدثثر بدر فقددانی افدراد در شدر اسدتا تهدرا و ارائده راااارادای
پیشگیری از آ انجام شده است.
روش :این تحقیق از نظر ادف ،کاربردی که با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایش انجام شدده اسدت .جامعد آمداری آ را
فرمانداا  ،مدیرا و کارشناسا فرماندای انتظامی ویژه شر استا تهرا که در خصوص فقدانی افراد ،تجربه و داندش کدافی
داشته اند ،تشایل داده که  260نفر به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شدهاند و برای گردآوری دادهاا از پرسشنام محققساختهایی
که روایی و پایایی آ مورد تأیید قرار گرفته ،استفاده شده و از طریق نرمافزار  ،SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها :برابر نتایج آزمو رگرسیو ساده ،عوامل جنایی با مقدار بتای  ،0/497عوامل اقتصادی بدا مقددار بتدای 0/372عوامدل
حادثهای با مقدار بتا  ،0/347عوامل فردی با مقدار بتای  0/338و عوامل اجتماعی با مقدار بتای  ،0/300به ترتیب بر فقدانی افراد
تأثیر داشتهاند که نتایج آزمو مدل نظری پژواش با استفاده از رگرسیو چند متغیره مشخص کرد ،عوامل اجتماعی ،جندایی و
فردی بر فقدانی افراد تأثیر باالیی دارند و عوامل اقتصادی و حادثهای با توجه به تأثیر پایین از مدل خارج شدند.
نتیجه گیری :در آزمو رگرسیو ساده ،ام عوامل رابط مستقی و مثبت با فقدانی افراد دارند؛ یعنی با کااش شدرای بدرای
ایجاد این عوامل ،فقدانی افراد ،کااش و با افزایش شرای برای ایجاد این عوامل ،فقدانی افراد افزایش می یابد .امدا در آزمدو
مدل پژواش ،عوامل اجتماعی ،جنایی و فردی دارای تأثیر معنادار بر فقدانی افراد استند.
کلید واژهها :فقدانی افراد ،عوامل اجتماعی ،عوامل فردی ،عوامل جنایی ،شر تهرا .
استناد :دوستی ،ایرج؛ دوستی ،کریم و شعبانی ،حسین (بهار  .)1400بررسی عوامل مؤثر بر فقدانی افراد و راهکارهای
پیشگیری از آن .فصلنامۀ پژوهشهای اطالعاتی و جنایی ،)61(16 .صص.159-182
DOR: dorl.net/dor/20.1001.1.17359367.1400.16.1.7.5
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مقدمه
با توجه به پیچیدگی امروزی ،جوامع با انواع جدیدی از فقدانی افراد روبرو استند.
ارچند انسا اا توانستهاند بر مبنای توسع شباهاای ارتباطی ،بسیاری از بیخبریاا یا
فقدانیاا را کااش داند ،اما باز ا با انواع پیچیده و آمار زیاد فقدانی افراد 1روبرو
استند .بستراا و زمینهاای فقدانی افراد متفاوت است؛ این بستراا میتواند اجتماعی،
اقتصادی ،روانی ،حادثهای یا جنایی باشد .با توجه به شرای فرد و شرای جامعه نیز
پیامداای فقدانی افراد متفاوت است .پذیرش افراد گ شده بعد از پیدایش نیز یای از
معضالت جوامع سنتی است؛ مخصوصاً اگر فرد گ شده ز باشد .حضور افراد ک سن
در بیرو از خانه ،خطرات بیشتری مانند تجاوز به عنف و قتل برای آ اا دارد و
وضعیتاای پیچیدۀ دیگری که ممان است برای افراد گ شده در بیرو از منزل به
وجود بیاید .کیپال ،کارینگتو و داوسو  )2012( 2در مطالعهای که در انگلستا بر روی
نوجوانا فراری انجام دادند ،مشااده کردند که این نوجوانا در معرض خطراتی از
جمله سوءمصرف مواد ،بیخانما شد و ارتااب جرم قرار دارند.
در سال  2014میالدی از ار اشت نفر کودکی که از خانه فرار میکنند ،یک نفر دست
به سرقت میزند و از ار دوازده نفر یک نفر در معرض خطر سوءاستفاده قرار میگیرد.
فقدانی افراد به عنوا یک مسئله نهتنها باعث ناامنی و اضطراب در سطح جامعه میشود،
بلاه یای از دغدغهاای نیروی انتظامی است .این پدیدۀ به ظاار ساده ،مستقیماً با
کااش احساس امنیت اجتماعی مردم ارتباط دارد و موضوعی ازینهبر است که پلیس
برای پیشگیری ،پیجویی و کشف آ ازینهاای مادی و معنوی زیادی پرداخت
میکند .فقدانی افراد ایرا در سال  1397نسبت به سال  1396افزایش  8درصدی داشته
است و در سال  1396نسبت به سال  1395نیز  8درصد افزایش را نشا میداد .این
وضعیت افزایش  8درصدی در حوزۀ شر استا تهرا در سال  1397نسبت به سال
______________________________________________________
1. Missing Persons
2. Kiepal, Carrington & Dawson

بررسی عوامل مؤثر بر فقدانی افراد و راهکارهای پیشگیری از آن

 1396و سال  1396نسبت به سال  1395نیز اتفا افتاده است .آمار فقدانی افراد در شر
استا تهرا در سالاای  1395و  1396رتب  11کشور را داشته است ،اما در سال 1397
به رتب  9کشور تغییر جایگاه داده است (مرکز آمار ناجا.)1398 ،
پروندۀ فقدانی پسربچهاا (پروندۀ محمد بیسجه معروف به بیجه) ،بزرگترین پروندۀ
جنایی افتاد سال اخیر در منطق قیام دشت و خاتو آباد در تابستا سال  83که منجر به
تجاوز و قتل بیش از  17کودک و  3بزرگسال شد ،در حوزۀ شر استا تهرا رخ داد
و به شدت افاار عمومی را در کشور تحت تأثیر قرار داد .در این رابطه ،تعدادی از
مأمورا نیروی انتظامی و کارکنا قوۀ قضاییه به اتهام کوتاای در رسیدگی به پرونده
مورد بازخواست قرار گرفتند .بنابراین ،افزایش آمار فقدانی افراد در کشور و کااش
رتب شر استا تهرا در این حوزه نشا میداد ،فقدانی افراد و عوامل به وجود
آورندۀ آ مسئلهای قابل بررسی و پژواش است .علیرغ بررسی کتب و منابع مختلف،
اثری از رسیدگی به موضوع فقدانی توس واحد یا گروای مشااده نشده است (عامری،
 .)1397با توجه به کمبود منابع علمی و پژواشی و حتی ماتوب در ایرا و سایر
کشوراا در حوزۀ فقدانی افراد و وضعیت آ در حوزۀ استحفاظی فرماندای ویژه شر
استا تهرا  ،بررسی علمی این موضوع را از اامیت بسیار زیادی برخوردار کرده است.
با تشخیص و شناسایی ریشهاا و بستراای اجتماعی و محیطی ظهور و بروز فقدانی افراد،
میتوا رااااراای مناسب و عملی در پیشگیری از این مسئله تدوین کرد .بنابراین،
پرداختن علمی به این موضوع با توجه به روند رو به رشد آماراای گزارششده ،یک
امر ضروری است.
با توجه به تحقیقاتی که از سیاستگذاریاای عمومی در این زمینه انجام شد ،افراد
گ شده امواره در سیاستگذاریاا نادیده گرفته شدهاند؛ اگرچه میزا خدمات ارائه
شده به افراد گ شده را نمیتوا ارزیابی کرد .به منظور افزایش این نوع خدمات،
افزایش شناخت از شرای و موقعیتاایی که افراد در آ اا گ میشوند ،میتواند به
ارائهداندگا این نوع خدمات کمک کند تا ضمن آگاای از عواملی که منجر به
گ شد افراد میشوند ،گروهاایی که بیشتر در معرض این خطر قرار دارند را شناسایی
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شوند (بایاال ،وید و میچل .)2003 ،1در بعضی از مواقع ،بررسی و پیجویی فقدانیاا
در ساعات اولی گ شد  ،به پیشگیری از حوادث ناگوارتر کمک میکند و در برخی از
موارد فقدانی افراد ،زمینهای برای بهکارگیری عملیاتی گسترده است .از اینرو ،پلیس و
سازما اای درگیر در صورت شناسایی عوامل فقدانی میتوانند رااااراا و راابرداای
مناسبی برای کااش و پیشگیری از آ پیدا کنند و از خسارت مادی و معنوی وابسته به
آ جلوگیری کنند .در واقع ،افزایش آگاای عمومی و افزایش گسترۀ خدماتی که
میتوا به افراد گ شده ارائه داد ،میتواند بخشی از راابرد پیشگیری باشد (بایاال و
اماارا  .)2003 ،اامیت پیشگیری از پدیدۀ فقدانی افراد ،به افزایش سطح آگاای افراد
جامعه و نهاداای متولی پیشگیری ،پیجویی و کشف آ بستگی دارد .بنابراین ،شناخت
شرای و عواملی که باعث این پدیده میشود ،دارای اامیت است.
در بیشتر مطالعات و تحقیقات ایرا به یک یا چند تا از مصادیق مه فقدانی مانند فرار
دخترا و زنا  ،فرار نوجوانا و مسائلی از این دسته پرداخته شده است .این پژواش ،به
ابعاد بیشتری از فقدانی افراد پرداخته است و تعریف جامعتری در این خصوص ارائه
میشود؛ فقدانیاایی که بستر اجتماعی ،اقتصادی یا فردی دارند ،فقدانیاایی که ارادی
و غیرارادی استند یا فقدانیاایی که براساس حوادث پدید میآیند ،مورد بررسی قرار
گرفته است .سثال این پژواش نیز عبارت است از ایناه ،عوامل ایجاد فقدانی افراد در
حوزۀ ویژۀ شر استا تهرا کداماند؟ و رااااراای علمی پیشگیری از فقدانی افراد
چیست؟
مطالعات محدودی در خصوص فقدانی افراد در ایرا و سایر کشوراا انجام شده است.
بنابراین ،در مبحث پیشین پژواش بیشتر به تحقیقاتی که نزدیک به موضوع انجام شده یا
یای از انواع فقدانیاا را بررسی کردهاند ،پرداخته میشود .مسعودنیا و فالح ( )1393در
پژواشی به بررسی عوامل اجتماعی و خانوادگی مثثر بر فرار دخترا از منزل در شهر
یزد با ادف بررسی و مقایس دخترا فراری و دخترا عادی از لحاظ متغیراای
______________________________________________________
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اجتماعی و خانوادگی پرداختند .نتایج تحقیق مشخص کرد که  76/6درصد دخترا
فراری در گروه سنی  14تا  22سال قرار دارند 50 ،درصد پدرا دخترا فراری بیاار
بودند و ایچکدام از پدرا دخترا عادی بیاار نبودند 56/7 .درصد از دخترا فراری
رابط مطلوبی با پدر نداشتهاند و این آمار در بین دخترا عادی صفر است 86 .درصد از
خانوادۀ دخترا فراری ،سابق اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند ،در صورتی که تنها 3
درصد از اعضای خانوادۀ دخترا عادی ،اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند 83 .درصد
دخترا فراری اعالم کردهاند که ارتباط غیرمتعارف با جنس مخالف داشتهاند و تنها 13
درصد از دخترا عادی این وضعیت را تجربه کردهاند .امچنین ،ساالرزایی ،جهانگیری
کوشاای و شوریابی ( )1392در مقالهای به بررسی انگیزهاای وقوع جرم آدمربایی در
استا سیستا و بلوچستا پرداختند که نتایج آ نشا داد 50 ،درصد آدمرباییاا
مستقی یا غیرمستقی به موضوع معامالت غیرقانونی مواد مخدر مرتب بود است .زمانی،
کباری و آقابخشی ( )1391نیز در پژواشی با عنوا «رابط اعتماد اجتماعی خانواده و
فرار دخترا از منظر جامعهشناختی» ،با دو جامع آماری دخترا فراری که در بازۀ
زمانی اجرای این تحقیق در مراکز بهزیستی تهرا نگهداری میشوند و جامع آماری
دخترا غیرفراری که در بازۀ زمانی اجرای این تحقیق در خانوادۀ خود زندگی میکنند،
نشا دادهاند که بین اعتماد اجتماعی خانواده در سه سطح خرد ،میانه ،کال و فرار
دخترا با احتمال  99درصد رابط معنادار وجود دارد .امچنین ،وروایی ،مقیمی و
مروتی ( )1391در پژواشی با عنوا «بررسی عوامل محیطی مثثر بر وقوع جرم
آدمربایی در شهر ایرانشهر» نتیجهگیری کردند ،وقوع جرم آدمربایی در ایرانشهر ارتباط
مستقیمی با جغرافیای ایرانشهر ،معامالت مواد مخدر ،تردداای غیرمجاز مرزی و وفور
اسلحه و مهمات دارد و مه ترین عامل مثثر بر وقوع جرم آدمربایی در ایرانشهر
معامالت مواد مخدر است.
پژواشی توس

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندای انتظامی استا آذربایجا شرقی

( )1390با ادف بررسی میزا فقدانی در تبریز و عوامل مرتب با آ انجام شده است
که نتایج آ نشا داد 55 ،درصد فقدانیاا مجرد و  27درصد تحصیالت ابتدایی
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داشتهاند 17 .درصد از افراد فقدانی در مدت فقدانی در منزل بستگا بودهاند و 96
درصد از افراد فقدانی ،سابق زندانی ندارند 29 .درصد افراد نیز علت فرار خود را
اختالفات خانوادگی بیا کردهاند و  81درصد فقدانیاا ،برای اولین بار اقدام به فرار از
خانه کردهاند .امچنین ،خرمآبادی و فرخی ( )1389در پژواشی به بررسی ویژگیاای
روا شناختی و عوامل زمینهای مرتب با فرار دخترا از منزل در شهر امدا میپردازند.
جامع آماری تحقیق ،از دخترا فراری و دخترا غیرفراری شهر امدا تشایل شده
است که نتایج آ نشا داد ،به غیر از متغیراای سبک تربیتی والدین و سن ،بقی متغیراا
بر پیشبینی فراری یا غیر فراری بود دخترا تفاوت معناداری را نشا دادهاند.
ساالرزاده امیری و محمدی ( )1388نیز در مطالعهای با عنوا «بررسی عوامل اجتماعی -
اقتصادی مثثر بر بیخانمانی بیخانما اای شهر تهرا » با مقایس بیخانما اا و
غیربیخانما اا ،نتیجهگیری کردند بین این دو گروه تفاوت معناداری از نظر حمایت
عاطفی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،وضعیت اشتغال و میزا درآمد وجود دارد.
امچنین ،محمدخانی ( )1386در تحقیقی به بررسی عوامل روانی – اجتماعی فرار
دخترا از خانه پرداخته است که نتایج آ نشا میداد ،اوش ایجانی دخترا فراری
پایینتر از دخترا عادی است و عواملی مانند اختالفات خانوادگی ،سوءاستفادۀ جسمی
و جنسی در خانواده ،اعتیاد والدین و سختگیری و رفتار نامناسب کارکنا مدارس با
فرار دخترا از منزل مرتب است.
کیپال و پرسونس و داوسو ( )2012در پژواشی با عنوا «فقدانی افراد و محرومیت
اجتماعی» ،به بررسی رابط بین افراد و گروهاای محروم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و
پدیدۀ گ شد پرداختند و دادهاای پلیس دربارۀ افراد گ شده با اطالعات آماری را
مورد مقایسه قرار دادند که نتایج آ نشا داد ،بسیاری از گروهاای حاشیهنشین و
افرادی مانند جوانا  ،زنا  ،مردم بومی ،اقلیتاا ،بیاارا و افراد بیخانما با خطر باالی
گ شد مواجه استند .خطر باالی مربوط به گ شد این گروهاا نشا میداد که
مسائل ساختاری در ناپدید شد افراد نقش دارند .به خصوص ،محرومیت اجتماعی با
فقدانی افراد در ارتباط است .مطالعهای در استرالیا نیز نشا داد ،نوجوانا معموالً در
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واکنش به خشونت و نزاعاای خانگی ،مشاالت تربیتی ،بیخانمانی و دیگر مشاالت
حاد ،مجبور به فرار از خانه میشوند .برخی از راابرداایی که در حل مسئله فرار از خان
نوجوانا  ،نویدبخش است عبارتند از :پیشگیری از آزار و اذیت کودکا  ،پیشگیری از
خودکشی ،و مشاوره داد به نوجوانا و خانوادهاایی که با بحرا مواجه استند (جیمز،
اندرسو و پات.)2008 ،1
چاپل ،جانسو و ویتبک )2004( 2در مطالعهای با عنوا «جنسیت و دستگیری جوانا
فراری و بیخانما آمریاا» نشا دادند ،علل فرار از خانه با توجه به جنسیت متفاوت
است؛ بهطوری که دخترا بیشتر از پسرا به علت سوءاستفادۀ فیزیای و جنسی از خانه
فرار میکنند .ارتباط با ا حاال منحرف و سابقهدار ،سوءاستفادۀ جنسی و نظارت
ضعیف والدین با میزا گرایش جوانا فراری و بیخانما دستگیرشده رابطه دارد.
بایاال و اماارا ( )2003نیز تعداد  1599نفر از افراد گ شده در انگلستا را مورد
مطالعه قرار دادهاند که در این بررسی مشخص شد 39 ،درصد از تمامی افراد مورد
مطالعه ،مشاالت سالمتی داشتند .از این تعداد 3 ،درصد مشال جسمی 8 ،درصد
مشال یادگیری و  5درصد اختالل حسی داشتند .دالیل گ شد بزرگساال 64
درصد ارادی 19 ،درصد مهاجرت یا تغییر سبک زندگی 16 ،درصد غیرارادی و 1
درصد اجبار یا زور بوده است .دالیل گ شد افراد جوا  70 ،درصد ارادی 4 ،درصد
مهاجرت یا تغیر سبک زندگی 8 ،درصد غیرارادی و  10درصد اجبار یا زور بوده است.
امچنین ،در آمریاای شمالی مشااده شد 14 ،درصد افراد گ شده دارای ناتوانی
جسمی و روحی بودهاند (ایرشل و الب.)1998 ،3
در فرانگ پلیسی ،از اصطالح «فقدانی» برای اعالم و گزارش افراد و چیزاای گ شده
استفاده میشود؛ تعریف دقیق و علمی در این باره وجود ندارد .اما در گزارشاا و
آماراای رسمی پلیس ،برای فردی که به ار نحوی ناپدید شده است و خبری از
______________________________________________________
1. James, Anderson & Putt
2. Chapple, Johnson & Whitbeck
3. Hirschel & Lab
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وضعیت حیات او وجود ندارد و گزارش آ به پلیس رسیده باشد ،به عنوا فقدانی افراد
اطال میشود .بایاال و اماارا ( )2003اذعا داشتند که تعریف پدیدۀ گ شد
افراد کار سادهای نیست .در ابتدا ممان است گ شد تعمدی به نظر برسد .به عبارت
دیگر ،فرد با قصد خود و برای قطع ارتباط با اماارا  ،والدین ،کودکا یا خواار و
برادر بهطور عمدی گ شده باشد .با این حال ،این تعریف شامل کسانی نیست که بدو
قصد و تعمدی گ شدهاند ،آ اا ممان است توس فرد دیگری مجبور به ناپدیدی
شوند ،تصادف کردهاند یا ممان است به دلیل یک بیماری مانند زوال عقل که در آ
قدرت فرد در تصمی گیری منطقی کااش مییابد ،ناپدید شده باشند« .گ شد » قطع
تماس فرد با دیگرا تعریف میشود که در آ خودِ فرد گمشده یا فرد دیگری باید فردِ
مفقودی را گمشده تعریف کند و ممان است به صورت عمدی یا غیرعمدی باشد
(بایاال .)2003 ،افراد گمشده و کسانی که آ اا را گزارش میداند ،ممان است
تعاریف بسیار متفاوتی از این وضعیت داشته باشند ،اما اگر افراد گمشده به عنوا
قربانیا منفعل از یک فرآیندی که آ اا را در شرای گ شد قرار داده ،دیده شوند،
آ اا در این شرای اختیار و انتخاب آگااانهای نداشتهاند (بایاال و واید.)2002 ،
در این پژواش ،تعریف فقدانی فرد عبارت است از ایناه موقعیت ماانی فرد نامعلوم و
سالمتی و امنیت او تهدید و به پلیس نیز ناپدید شد آ گزارش شده باشد .در این
تعریف ،سه شاخص «نامعلوم بود ماا  ،تهدید سالمت و گزارش به پلیس» مدنظر
است .در شال  ،1وضعیتاای مختلف گ شد افراد مشخص شده است که یک
طرف پیوستار «گ شد اختیاری» که با تصمی خود فرد اتفا افتاده است و در سمت
دیگر ،پیوستار «گ شد اجباری» که با زور و بدو تصمی فرد گ شده حادث شده
است را نشا میداد و در بین این دونقطه ،وضعیتاای «غیبت ناخواسته» که براثر
عوامل طبیعی و حادثه ،فرد گ شده و ایچگونه قصدی برای گ شد نداشته است و
زور و اجباری در میا نبوده است .در وضعیت «گ شد کمتر ادفدار» ،فرد گ شده
با تصمی خود از محل خارج میشود ،اما براساس شرایطی گ میشود که مدیریت پیدا
شد از دست او خارج شده است.
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شکل  - 1وضعیتهای مختلف گمشدن افراد

در این پژواش ،زمینده ادای گونداگو تأثیرگدذار در فقددانی افدراد مدورد بررسدی قدرار
می گیرند .به امین منظور ،به برخی از نظریهاا و رایافتاای نظری پرداخته میشود کده
ارکدام بخشی از مبنای نظری پدیدۀ مورد مطالعه را پوشدش مدیداندد و سدپس الگدوی
نظری تدوین میشود.
بدرای تحلیدل روا شدناختی از نظرید تضداد بددین سده فرآیندد شخصدیت ،فرویدد اسددتفاده
می شود .بین سه فرآیند شخصیت امیشده تضداداایی وجدود دارد .اگدر «مدن شخصدیت»
نتواند این تضاداای بین «نهاد» و «من برتر» را حل کند ،تعادل شخصیت به ا می خدورد
و سالمت روانی شخص به خطر می افتد .یادی از عدواملی کده باعدث مدی شدود امنیدت و
احساس آ در جامعده بده اد بخدورد ،وجدود افدرادی اسدت کده دارای شخصدیت ادای
غیرطبیعی اسدتند؛ افدرادی کده تید شخصدیتی آ ادا بدا اخدتالل روبدرو اسدت .ویژگدی
شخصیتی این افراد آ ادا را از دیگدر افدراد متمدایز مدیکندد (امدین صدارمی ،عطدارزاده،
شاوری و نجفی.)1397 ،
تئوری دلبستگی با رویارد روا شناسانه ،به تبیین علت فدرار و بدیخانمدانی مدیپدردازد.
طرح اای بستگی اولیه از طریق نوعی احساس در سالاای اولی زندگی توسد کدودک
تجربه میشوند .ارگاه پرورشداندگا اولی انسا (پدر ،مادر و غیدره) بدهانددازۀ کدافی
نیازاای روانی بنیادی کودک را برآورده نسازند ،طرحاای منفی بسدتگی در وی شدال
گرفته و موجب میشود فرد دچار فقدانی احساس بستگی با والدین و پدرورشدانددگا
خود شود .این وضعیت در نهایت موجب میشود ،فرد دچار فقددا احسداس بسدتگی بدا
دیگرا مانند جامعه یا سازما اجتماعی شود (استفانید ،میده و سگلان .)1992 ،والددین
این افراد آ اا را به شیوۀ محبتآمیز پرورش نداده و بچهادا را تحدت کنتدرل و انضدباط
شدید تربیت کردهاند ،بهطوری که طرحاای منفی پیوستگی در آ اا به ویژه بدا ماایدت
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جدایی و انفصال گسترش یافته و موجب شده است تا امواره نسبت به دیگرا احسداس
خصومت و دشمنی کنند (مسعودنیا و فالح.)1393 ،
در خصوص زمینهاای فردی فقدانی افراد که معموالً به ویژگیادای فدردی و زیسدتی او
برمیگردد« ،جامعهشناسا پزشدای معاصدر معتقدندد کده بایدد دیددگاه تقلیدلگرایاند
زیستشناختی را در جهت رویاردی جامعتر کنار گذاشت؛ چراکه بیماری در زیست
موجودی انسانی اختالل ایجاد میکند که دارای مشخصات روا شناختی است که در
درو زمینهاای اجتماعی تاوین مییابد .در این میا  ،نمیتوا بیمداری را از عوامدل
روانی اجتماعی حاک بر بیماری و بیمار جدا کرد» (ولف ،1380 ،ص.)164
نظری آنومی اجتماعی رابرت مرتن ،فق با یک دید کلی به محدودیتاای جامعه در
تنظی نیاز و آرزواای افراد و گروهاا نگاه نمدیکندد ،بلاده بدیش از ادر چیدز ،بده اد
خورد رابط ااداف و وسایل مشروع برای دستیابی به این ااداف را در نظر میگیرد.
انحراف در پی تفاوت بین انگیزهاای اصلی منبعث از فراندگ و امااندات تحقدق ایدن
انگیزهاا به وجود میآید و یادآور میشود که ایدن امااندات بده پایگداه و قشدر افدراد
وابسته است .آنومی ،یک درا شاستگی ساختار فرانگی است؛ ایدن وضدعیت وقتدی
پیش میآید که بین ااداف و انجاراای فرانگدی (نیازادا و ارزشادای اجتمداعی) و
اماانات موجود در بستر ار قشر اجتماعی ،تفاوت فاحش وجود داشته باشد .در یدک
جامع پایدار ،یک تعادل بین ااداف اجتمداعی ،فرانگدی و راهادای پذیرفتده شدده از
سوی عام مردم برای دستیابی به آ وجود دارد .نابسامانی وقتی شروع میشود که این
رابط متعادل به ا بخورد (دفتر تحقیقات کاربردی فا .استا آ .شدرقی ،1390 ،ص.)23
به موازات گسترش مدرنیته و ظهور سبک زندگی جدید ،با مسائل اجتماعی نوینی مواجه
استی که منجر به ا خورد تعادل اجتمداعی شدده اسدت (نیدازی ،عشدایری و عباسدی،
 .)1397از دیدگاه مرتن ،وقتی بدین اادداف فرانگدی مانندد منزلدت اجتمداعی ،ثدروت و
راه اای دست یابی به این ااداف مانند تحصیالت ،دوستا متنفدذ و غیدره تناسدب وجدود
نداشته باشد ،افرادی که در یک ساختار تحت فشار قرار گرفتهاند ،بیشتر از دیگرا رفتار
انحرافی خوااند داشت.
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تئوری کنتدرل اجتمداعی ،فقددا ارتبداط اجتمداعی را بده عندوا تعیدینکننددۀ جدرم و
بزاااری و از جمله فرار به عنوا یای از نشانهاای اولی بزاااری میداند (چوندگ،
لیو و لی .)2005 ،1ایرشی معتقد اسدت کده انسدا ادا در جامعده بده وسدیل چهدار عنصدر
(عالقه ،تعهد ،مشارکت و ایما ) به ا پیوند میخورندد .گروادی کده اعضدایش بدا اد
امبستگی قوی داشته باشند ،بهتر قادر به اعمال کنترل اجتماعی روی اعضدایش خوااندد
بود تا گروای که بدین آ ادا امبسدتگی اسدتواری وجدود نداشدته باشدد (سدتوده،1380 ،
ص .)133براساس این تئوری ،انجارادای اجتمداعی در بدین اعضدای جامعده مشدترک
استند و تخلف کرد از این انجاراا بده معندی عمدل کدرد بدرخالف خواسدتهادا و
انتظارات سایر افراد است .به این ترتیب ،زمانی که ارتبداط بدا اطرافیدا بده ادر دلیلدی
سست یا گسسته شود ،اقدام به رفتاراای مغایر با اصول قدراردادی جامعده و مغدایر بدا
انتظارات دیگرا برای فرد تسهیل میشود (ایرشی.)1974 ،2
ادوین ساترلند معتقد است که رفتار انحرافی رفتاری است که توس انجاراای جامعده،
پذیرفته شده نیست ،اما با انجاراای خود فرد مطابقت دارد .به عقیدۀ ساترلند (به نقدل از
انصاری نژاد ،)1376 ،کجروی از طریق یک جریدا ارتبداط افتراقدی آموختده مدیشدود؛
بدین معنا که رفتاراای انحرافی ا مثل سدایر رفتارادای اجتمداعی از طریدق امنشدینی و
پیوستگی با دیگرا آموخته می شوند .براساس تئوری ارتباط افتراقی ،ارتبداط بدا دوسدتا
منحرف ،بزاااری و ارتبداط بدا دوسدتا جامعده پسدند ،تحدول سدال را تسدهیل مدی کندد
(چونگ ،لیو و لی.)2005 ،
از دیدگاه ماتب تضاد ،امه چیز ناشی از اقتصاد است؛ از جملده بزااداری و رفتارادای
انحرافی« .جامعه شناسا ماتب تضاد بدر ایدن عقیدده اسدتند کده زنددگی مجموعدهای از
درگیری و تضاد و کشماش است .ار نفدر ،ادر گدروه و ادر ملتدی در تدالش بده دسدت
آورد چیزاایی است که این تالش ممان است مبتنی بر امااری یا اتحداد بدا دیگدرا
______________________________________________________
1. Cheung, Liu & Lee
2. Hirschi
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نیز باشد .اما در نهایت ،تدالش امده ایدن اسدت کده مندابع محددود را بده کنتدرل خدویش
درآورد .از این جهت ،رقابت یک عنصر اساسی در صدحن بدازار اسدت و ادر رقدابتی بدا
ابعاد اساسی زندگی اجتماعی رابطه پیدا میکند و در اینجاسدت کده رفتارادای انحرافدی
مطرح میشود (محسدنی ،1378 ،ص .)291مدارکس معتقدد اسدت کده جنایدت ،فحشداء،
فسدداد ،رفتددار خددالف اخددال در درجد نخسددت ناشددی از فقددر اسددت کدده زاییدددۀ سیسددت
سرمایهداری است (شیخاوندی ،1373 ،ص.)200
با توجه به مبانی نظری مطرحشده ،فقدانی افراد پدیدهای پیچیده و چند وجهی است؛ در
یک وجه ،رفتاراای ناسازگارانهای است که از افراد جامعه سرمیزند که در این معنا،
دارای جنب روا شناختی ،اجتماعی و اقتصادی است .در یک وجه دیگر ،رفتار
غیرارادی و طبیعی است که ناشی از بیماریاا یا حوادث محی زندگی و ویژگیاای
شخصی است .در وجهی نیز یک موضوع پلیسی و جرمشناسی است که ناشی از قربانی
شد فرد در یک وضعیت خاص است .مرور ادبیات پژواش نشا میداد که ایچ
چارچوب نظری جامعی برای تبیین پدیدۀ فقدانی افراد تاکنو تدوین نشده است .برای
این مه  ،نظریهاای حوزهاای روا شناسی ،جامعهشناسی و جرمشناسی مورد بررسی
قرار گرفت و با توجه به علل مطرحشده در پژواشاایی که در خصوص پدیدۀ
فقدانی افراد و ابعاد آ انجام شده است ،این علل به پنج دست علل فردی ،اجتماعی،
اقتصادی ،جنایی و حادثهای قابل تقسی است که در مدل مفهومی پژواش نمایه شده است.

عوامل اجتماعی

عوامل جنایی

عوامل فردی

فقدانی
افراد
شکل  - 2مدل مفهومی پژوهش

عوامل حادثهساز

عوامل اقتصادی
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روش
روش تحقیق از لحاظ ادف ،کاربردی و از نظر مسیر اجرا ،توصیفی از نوع پیمایشی
است .این تحقیق ،پژواشی مقطعی و پهنانگر است که در زما واحد ،تعداد زیادی از
جامع آماری قادر به پاسخگویی به سثاالت پرسشنامه بودهاند .جامع آماری این تحقیق
شامل فرمانداا  ،روسا ،مدیرا و کارشناسا فرماندای انتظامی ویژۀ شر استا تهرا
استند که در خصوص فقدانی افراد ،اطالعات و دانش کافی دارند .جامع آماری این
پژواش  800نفر بوده که حج نمونه براساس جدول مورگا  260 ،نفر به دست آمده
است .از طریق پرسشنام محقق ساخت دوبخشی 1که با روش نمونهگیری تصادفی ساده
توس نمون جامع تحقیق تامیل شده بود ،اطالعات گردآوری شد .به منظور تعیین
روایی ابزار تحقیق ،از روش روایی صوری و مشاوره با اساتید ،صاحبنظرا  ،محققا و
مدیرا پلیس که در این زمینه آگاای داشتند ،استفاده شد و پس از تأیید ،برای بررسی
پایایی ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بین  30نفر از پاسخگویا توزیع شد و با
استفاده از آلفای کرونباخ امسانی سنجهاای مربوط به متغیراا در پرسشنامه سنجیده شد
که نشا داد ،پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است که حداقل مقدار آلفای
کرونباخ 75 ،درصد و حداکثر آ  82 ،درصد به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت.
برای شناخت تأثیر و شدت رابط بین متغیراای مستقل و متغیر وابسته ،از رگرسیو ساده
و برای بررسی مدل نظری از رگرسیو چند متغیره (خطی) بهره گرفته شد.
یافتهها
برابر بررسی وضعیت جمعیتشناختی جامع آماری 10 ،درصد پاسخگویا درجهدار،
 46درصد افسر جزء و  44درصد افسر ارشد بودهاند 28 .درصد از پاسخگویا در پلیس
آگاای 57 ،درصد در پلیس پیشگیری 11 ،درصد در پلیس امنیت عمومی و  13درصد
در سایر ردهاا مشغول به خدمت بودهاند 9 .درصد پاسخگویا  ،مدرک تحصیلی دیپل
______________________________________________________
 .1بخش اول ،سثالاای بسته جهت سنجش متغیراا و بخش دوم ،سثالاای باز که برای ارائه رااااراای پیشگیری از فقدانی
افراد طراحی شده بود.
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و زیردیپل  41 ،درصد فو دیپل  30 ،درصد لیسانس 19 ،درصد فو لیسانس و یک
درصد مدرک دکتری داشته اند .از لحاظ سنوات خدمت در ناجا 11 ،درصد
پاسخگویا زیر  5سال 5 ،درصد بین  5تا  10سال 9 ،درصد بین  10تا  15سال26 ،
درصد بین  15تا  20سال 29 ،درصد بین  20تا  25سال و  21درصد بیشتر از  25سال
سابق خدمت داشتهاند.
آزمون فرضیهها :آزمو فرضیهاا در دو مرحلده انجدام شدده اسدت .مرحلد اول ،تدأثیر
متغیراای مستقل به صورت جداگانه و خارج از مدل بر متغیر وابسته بدا رگرسدیو سداده
آزمو شده و در مرحل دوم ،تأثیر ام متغیراای مستقل با ا در مدل بر متغیر وابسته بدا
رگرسیو چند متغیره آزمو شده است.
فرضیۀ اول :عوامل اجتماعی تأثیر معناداری بر فقدانی افراد دارند.
جدول  - 1نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیرپذیری عوامل اجتماعی بر فقدانی افراد

متغیر مستقل
عوامل اجتماعی

B
0/312

خطای معیار
0/062

Beta
0 /3

t
5/052

سطح معناداری
0/000

براساس برونداد جدول  ،1مقدار معناداری کمتر از  ،0/05نشا داندۀ تأیید فرضی اول
است و فرض صفر رد می شود .بنابراین ،عوامل اجتماعی بر فقدانی افراد تأثیر دارند .مقدار
بتا ا  0/3است که نشا داندۀ مقدار تأثیرپذیری فقدانی افراد از عوامل اجتماعی است.

فرضیۀ دوم :عوامل اقتصادی تأثیر معناداری بر فقدانی افراد دارند.
جدول  - 2نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیرپذیری عوامل اقتصادی بر فقدانی افراد

متغیر مستقل
عوامل اقتصادی

B
0/263

خطای معیار
0/041

Beta
0/372

t
6/433

سطح معناداری
0/000

براساس برونداد جدول  ،2مقدار معناداری کمتر از  ،0/05نشا دانددۀ تأییدد فرضدی دوم
است و فرض صفر رد میشود .بنابراین ،عوامل اقتصدادی بدر فقددانی افدراد تدأثیر دارندد.
مقدار بتا ا  0/372اسدت کده نشدا دانددۀ مقددار تأثیرپدذیری فقددانی افدراد از عوامدل
اقتصادی است.
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فرضیۀ سوم :عوامل حادثهای تأثیر معناداری بر فقدانی افراد دارند.
جدول  - 3نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیرپذیری عوامل حادثهای بر فقدانی افراد

متغیر مستقل
عوامل حادثهای

B
0/170

خطای معیار
0/029

Beta
0/347

t
5/944

سطح معناداری
0/000

براساس برونداد جدول  ،3مقدار معناداری کمتر از  ،0/05نشا داندۀ تأیید فرضدی سدوم
است و فرض صفر رد میشود .بنابراین ،عوامل حادثدهای بدر فقددانی افدراد تدأثیر دارندد.
مقدار بتا ا  0/347اسدت کده نشدا دانددۀ مقددار تأثیرپدذیری فقددانی افدراد از عوامدل
حادثهای است.
فرضیۀ چهارم :عوامل جنایی تأثیر معناداری بر فقدانی افراد دارند.
جدول  - 4نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیرپذیری عوامل جنایی بر فقدانی افراد

متغیر مستقل
عوامل جنایی

B
0/415

خطای معیار
0/045

Beta
0/492

t
9/209

سطح معناداری
0/000

براساس برونداد جدول  ،4مقدار معناداری کمتر از  ،0/05نشا داندۀ تأیید فرضی چهارم
است و فرض صفر رد میشود .بنابراین ،عوامل جنایی بر فقدانی افراد تأثیر دارند .مقددار بتدا
ا  0/492است که نشا داندۀ مقدار تأثیرپذیری فقدانی افراد از عوامل جنایی است.

فرضیۀ پنجم :عوامل فردی تأثیر معناداری بر فقدانی افراد دارند.
جدول  - 5نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیرپذیری عوامل فردی بر فقدانی افراد

متغیر مستقل
عوامل فردی

B
0/830

خطای معیار
0/144

Beta
0/338

t
5/765

سطح معناداری
0/000

براساس برونداد جدول  ،5مقدار معناداری کمتر از  ،0/05نشا داندۀ تأیید فرضی پدنج
است و فرض صفر رد میشود .بنابراین ،عوامل فردی بر فقدانی افراد تأثیر دارندد .مقددار
بتا ا  0/338است که نشا داندۀ مقدار تأثیرپذیری فقدانی افراد از عوامل فردی است.
با توجه به ایناه در مدل نظری ،تأثیر چند متغیر مستقل با اد بدر متغیدر وابسدته بدا سدطح
سنجش فاصلهای مورد مطالعه قرار مدیگیدرد ،از رگرسدیو خطدی چندد متغیدره اسدتفاده
میشود تا تأثیر ام متغیراای مستقل بر متغیر وابسته در معادله مشخص شود.
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جدول  - 6نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره برای سنجش مدل نظری
سطح

متغیر مستقل

B

خطای معیار

Beta

t

عوامل اجتماعی

0/197

0/072

0/205

2/744

0/007

عوامل اقتصادی

-0/029

0/133

-0/021

-0/221

0/825

عوامل حادثهای

-0/092

0/207

-0/045

-0/443

0/658

عوامل جنایی

0/527

0/127

0/440

4/152

0/000

عوامل فردی

0/062

0/028

0/153

2/236

0/007

معناداری

جدول  - 7نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره برای سنجش متغیرهای معنادار در آزمون
نخست مدل نظری
متغیر مستقل

B

خطای معیار

Beta

t

سطح معناداری

عوامل اجتماعی

0/200

0/051

0/208

3/925

0/000

عوامل جنایی

0/469

0/070

0/391

6/690

0/000

عوامل فردی

0/061

0/023

0/150

2/606

0/010

برابر نتایج جداول  6و  ،7نتیج معادله رگرسیو چند متغیره نشا داد که عوامل
اجتماعی ،عوامل جنایی و عوامل فردی بر فقدانی افراد تأثیر دارند و تأثیر عوامل
حادثهای و عوامل اقتصادی را معنادار نشا نمیداد .بنابراین ،عوامل اقتصادی و
حادثه ای که در معادل رگرسیو تأثیری ندارند ،از مدل خارج میشوند و جهت آزمو
مدل ،تأثیر سه متغیر باقیمانده بر متغیر وابسته مورد آزمو قرار میگیرد .در آزمو مدل
نیز ،فقدانی افراد بیشترین تأثیرپذیری ( )0/391را از عوامل جنایی و کمترین
تأثیرپذیری ( ) 0/150را از عوامل فردی دارد و مقدار تأثیرپذیری فقدانی افراد از عوامل
اجتماعی 0/208 ،است.
جدول  - 8تعداد راهکارهای پیشگیری ارائه شده توسط پاسخگویان
حوزههای پیشگیری

تعداد راهکارها

تعداد راهکارهای مرتبط و قابل تحلیل

اجتماعی

45

15

اقتصادی

41

14

حادثهای

30

14

جنایی

29

14

فردی

30

17
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پاسخگویا  ،به سثاالت باز پرسشنامه در خصوص ارائه رااااراای پیشگیری از فقدانی
افراد به تفایک ارکدام از عوامل ،به شرح جدول  8جواب دادهاند که مجموعاً در 5
بند قابل ارائه است:
 -1مه ترین رااااراای اجتماعی پیشگیری از فقدانی افراد را میتوا کااش زمینهاای
انحرافات و آسیباای اجتماعی ،حل و فصل اختالفات خانوادگی از طریق معتمدین
محلی ،آموزش امگانی ،استفادۀ مناسب از فضای مجازی ،آگاایبخشی اجتماعی از
پیامداای ناگوار فقدانی و فرار از منزل و آموزش مهارتاای ارتباطی مناسب در
خانواده نام برد.
 -2مه ترین رااااراای جنایی پیشگیری از فقدانی افراد را میتوا پوشش خألاای
جنایی و قانونی ،ایجاد مرکز امور مفقودین در پلیس آگاای ،آگاایبخشی در خصوص
مخاطرات فقدانی افراد ،ایجاد سامان امور مفقودین جهت تشایل بانک اطالعات و
کااش زما کشف ،تعامل پلیس با نهاداای ا سو در این حوزه مانند اورژانس ،مراکز
درمانی ،شهرداریاا و نهاداای امنیتی ،تصویب قوانین شدید در خصوص مجازات
جرائ این حوزه ،افزایش سرعت پیجویی فقدانی افراد و حمایت قانونی از شاادین و
مطلعین از اعمال مجرمانه نام برد.
 -3مه ترین رااااراای فردی پیشگیری از فقدانی افراد میتواند شامل آموزش نه
گفتن به افراد ،استفاده از پایش تصویری و تجهیزات الاترونیای در اماکن آسیبپذیر،
بیا سرگذشت افراد مبتالبه ،امراه داشتن کارت شناسایی توس افراد ،عدم راایی افراد
دارای معلولیتاای ذانی و اختالل حواس و کودکا  ،استفاده از تراشهاای الاترونیای
برای ردگیری و پایش افرادی که احتمال گ شد آ اا به لحاظ ویژگیاای فردی
وجود دارد ،توسع آموزش مشاورهای و استفادۀ افراد از وسایل حمل و نقل عمومی باشد.

 -4مه ترین رااااراای پیشگیری حادثهای از فقدانی افراد میتواند شامل طراحی
مناسب محی فیزیای شهراا ،جادهاا ،خیابا اا ،معابر درو و برو شهری و امچنین
مشاوره و آگاای بخشی به مسئوال و خانوادهاا در این باره باشد.
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 -5مه ترین رااااراای اقتصادی پیشگیری فقدانی افراد ا میتواند شامل بهبود
وضعیت اقتصادی از طریق عدالت اقتصادی ،ایجاد اشتغال پایدار ،کااش بیااری ،مهار
تورم اقتصادی ،جلوگیری از نوسانات بازار ،استفاده از ظرفیت سازما اا و سمناا
جهت کمک به نیازمندا اقتصادی ،توسعه و ترویج فرانگ گلریزا و واگذاری
تسهیالت ک بهره برای اقشار نیازمند در راستای بهبود کسبوکار آ اا باشد.
بحث و نتیجهگیری
ادف اصلی این پژواش ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقدانی افراد و ارائه رااااراای
پیشگیری از این پدیده بوده است .با توجه به آزمو فرضیهاای پژواش نتیجهگیری شد
که عوامل مورد بررسی(اجتماعی ،اقتصادی ،حادثهای ،جنایی و فردی) ،خارج از مدل
پژواش و به صورت جداگانه بر فقدانی افراد تأثیر دارند؛ در این وضعیت ،عوامل
جنایی بیشترین و عوامل اقتصادی ،عوامل حادثهای ،عوامل فردی و عوامل اجتماعی به
ترتیب در رتبه اای بعدی قرار دارند .در آزمو مدل نظری پژواش با استفاده از
رگرسیو چند متغیره نیز مشخص شد که متغیراای عوامل اجتماعی ،جنایی و فردی بر
فقدانی افراد تأثیر باالیی دارند و عوامل اقتصادی و حادثهای با توجه به تأثیر پایین از
مدل خارج شدند .در صورت در نظر گرفتن تأثیر ام عوامل بر فقدانی افراد ،عوامل
اجتماعی دارای مقدار تأثیرگذاری باالیی است ،اما در آزمو جداگانه دارای کمترین
تأثیر در بین عوامل بوده است؛ این به این معنی است که سایر عوامل به نوعی در مدل
تحت پوشش عوامل اجتماعی قرار میگیرند.
بهطور کلی ،فقدانی افراد از عوامل پنجگان موصوف در این پژواش تأثیر میپذیرد.
تأثیرگذارترین این عوامل ،عوامل جنایی است و بعد از آ  ،عوامل اجتماعی در رتب
دوم قرار دارند .ام عوامل ،رابط مستقی و مثبت با فقدانی افراد دارند؛ یعنی ارچه
محی و شرای برای ایجاد این عوامل بیشتر فراا باشد ،فقدانی افراد نیز بیشتر میشود
و ارچه بستر و شرای

برای بروز این عوامل کااش یابد ،فقدانی افراد نیز کااش

مییابد .نتایج این پژواش در حوزۀ فردی با نتایج پژواش ایرشل و الب ( )1988که
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یای از علت گ شد افراد را ناتوانی جسمی و روانی میدانند ،چاپل و جانسو و
ویتبک ( )2004که جنسیت را تأثیرگذار بر ترک منزل افراد اعالم کردهاند و بایاال
( ) 2003که مشاالت جسمی ،یادگیری و اختالل حسی را تأثیرگذار در فقدانی افراد
دانسته است ،امخوانی دارد .در حوزۀ اجتماعی و اقتصادی با نتایج تحقیقات ساالرزاده
و محمدی ( ،)1388جمیز اندرسو و پات ( )2008و کیپال ( )2012که محرومیتاای
ا جتماعی را در فقدانی افراد تأثیرگذار دانسته است و امچنین مسعودنیا و فالح ()1393
و زمانی و اماارا ( )1391امخوانی دارد .در حوزۀ جنایی با نتایج تحقیقات بایاال
( )2003که درصدی از فقدانی بر مبنای اجبار و زور بوده است و ساالرزایی ( )1392که
اجبار و زور در حوزۀ معامالت مواد مخدر را علت نوعی از فقدانی افراد با عنوا
آدمربایی میدانند ،امخوانی دارد.
براساس نتایج پژواش ،یای از عوامل مه در فقدانی افراد ،عوامل جنایی است که در
این حوزه موضوعاتی مانند قتل قربانیا  ،آدمربایی و گروگا گیری و غیره مدنظر است.
این نوع از فقدانیاا ،زور و قدرت عامال فقدانی را پشت سرخود دارد و فرد گ شده
اراده ای در راستای فقدانی خود ندارد .این نوع از فقدانی تأثیرات منفی زیاد و عمیقی بر
امنیت و احساس امنیت جامعه میگذارد .عوامل اجتماعی مانند تفاوتاای جنسیتی،
آداب و رسوم نامتعارف اجتماعی ،محرومیتاای اجتماعی و غیره نیز به نوب خود بر
فقدانی افراد تأثیرگذار استند .ارچند این فقدانیاا براساس نابسامانیاای اجتماعی و
فشار اجتماعی اتفا میافتند ،اما این نوع از فقدانیاا با اراده و خواست فرد گ شده
اتفا میافتند؛ به صورتی که محی

اجتماعی و خانوادگی غیرقابل تحمل برای فرد

میشود و او با اراده و قصد خود منجر به فقدانی خود میشود و زور یا اجبار شخص
ثالثی در کار نیست .این فقدانی در ایرا شایعترین نوع فقدانی است .فقدانیاایی که از
عوامل فردی مانند عدم موفقیتاا ،ناتوانیاای جسمی و روحی و سایر ویژگیاای فرد
نشئت میگیرند ،نیز بخشی از فقدانیاا را شال میداند .این دسته به دو گروه تقسی
میشوند؛ گروای از آ اا ارادی استند و گروای نیز از ارادۀ فرد گمشده خارج استند،
اما تفاوتی که با فقدانیاای جنایی دارد ،ایچگونه زور و اجباری آ اا را پشتیبانی
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نمیکند .فقدانی ناشی از عوامل اقتصادی از نوع فقدانیاای ارادی استند و فقدانیاای
حادثهای معموالً غیرارادی استند و اجبار یا زوری پشت آ اا نیست.
گستردگی زمینهاا و عوامل گ شد افراد ،این پدیده را از لحاظ علمی فرارشتهای کرده
است .ارچند بیشتر زمینهاا جنب اجتماعی دارند ،اما وقتی به سطح عاملاا میرسند ،این
پهنه خود را نمایا میکند .بسیاری از فقدانیاایی که براثر عوامل فردی و حادثهای رخ
میداند ،از برنامهریزی نامناسب توسعه در کشور سرچشمه میگیرند ،از جمله طراحی
نامناسب توسع فضای شهری و محی فیزیای ،نداشتن برنامهاای توسع مهارت افراد
ک توا  ،نداشتن سامانهاای اطالعاتی و زیرساختی ،نداشتن آموزشاای کاربردی
حفاظت از خود در برابر تهدیدات و ضعفاا و نداشتن حمل و نقل عمومی مناسب؛
این عاملاا ،ما را به سمت علوم روا شناسی ،مددکاری ،مدیریت آموزشی و علوم فنی
و مهندسی رانمو میکنند .عوامل جنایی که یای از مه ترین عاملاای فقدانی افراد
است ،در برنامهریزی اای کال توسعه باید مدنظر قرار گیرد ،از جمله ناکافی بود
آموزشاای امگانی پلیس در خصوص مخاطرات و شیوهاای پیشگیری ،عدم
راهاندازی مرکز امور مفقودین در کشور ،قتلاا ،بانداای قاچا انسا و مواد مخدر و
اغفال افراد؛ این عامل ما را به سمت علوم انتظامی و جرمشناسی و حقو سو میداد.
عوامل اقتصادی نیز ا در سطح کال مطرح است و ا در سطح خرد ،از جمله
نابسامانی نظام اقتصادی ،بیسرانجامی برنامهاای توسع بلندمدت و میا مدت در کشور،
بیااری ،کمبود سمناای اجتماعی برای کمک اقتصادی به افراد ناتوا اقتصادی ،تورم
و ناکافی بود کمکاای اقتصادی و معیشتی دولت به افراد ک بضاعت را میتوا در
این مقوله عنوا کرد.
با توجه به ااداف پژواش و نتایج مطالع انجامشده ،پیشنهاداای ذیل برای استفادۀ
کاربردی ذینفعا و پیشگیری از فقدانی افراد ارائه میشود:
 از آنجایی که طیف وسیعی از عوامل بر فقدانی افراد تأثیرگذار است و این پدیدهدارای زمینهاای گوناگو است ،به برنامهریزی در سطح کال کشور برای اماانگی و
امااری نظاممند سازما اای دخیل در راستای پیشگیری ،پیجویی و کشف نیاز دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر فقدانی افراد و راهکارهای پیشگیری از آن

 با توجه به ایناه فقدانی افراد یای از اموری است که توس پلیس پیجویی میشود،لذا افزایش آ بر عملارد پلیس تأثیرگذار است و تبعات ناگوار زیادی برای احساس
امنیت اجتماعی دارد ،مخصوصاً زمانی که علت فقدانی جنایی باشد .بنابراین ،بهترین
شیوه ب رای مدیریت فقدانی افراد و کااش آ توجه به موضوع پیشگیری است و
پیشگیری باید بر پیجویی و کشف در اولویت باشد.
 آگاه سازی سایر نهاداای امنیتی و اجتماعی در خصوص وضعیت فقدانی افراد وپیامداای منفی اجتماعی و امنیتی در دستور کار پلیس قرار گیرد.
 برای پیشگیری از فقدانی افراد در معرض گ شد  ،میتوا از ظرفیت معتمدینمحلی در اختالفات خانوادگی استفاده و پیامداا و مخاطرات فرار از منزل و گ شد را
از طریق رسانهاای سنتی و نوین اطالعرسانی کرد و آموزشاای مراقبت از خود در
برابر فقدانی و در زما فقدانی به شهروندا و افراد در معرض گ شد داده شود.
 با توجه به رویارد انتظامی به این پژواش ،دادهاا و اطالعات از دیدگاه فرمانداا ،مدیرا و کارشناسانی که در حوزۀ فقدانی افراد دارای تجربه و دانش بودهاند،
جمعآوری شده است .پیشنهاد میشود از دیدگاه افراد و خانوادهاایی که در معرض
این پدیده قرار گرفتهاند نیز موضوع بررسی و مورد پژواش قرار گیرد.
سپاسگزاری
از تمام کسانی که در انجام این کار پژواشی به ویژه فرمانداا  ،مدیرا و کارکنا
فرماندای انتظامی ویژه شر استا تهرا به ما یاری رساندهاند ،کمال تشار و قدردانی
را داری .
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