
 

 

  خانمانيبيثر بر ؤاقتصادي م عوامل اجتماعي ـبررسي 
  هاي شهر تهرانخانمانبي

  *زاده اميريساالرنادر دكتر     
  **بختيار محمدي

  
  چكيده 

ـ  ،حاضر مقالهدر  ـ  ثير عوامـل اجتمـاعي  أبه بررسي ت   خانمـاني افـراد   ثر بـر بـي  ؤاقتصـادي مـ   ـ
ال اصـلي  ؤسـ  .است شده اختهنماني پردخاثير اين عوامل بر بيأخانمان با هدف شناسايي و تبي

   ةثير دارد و آيا اين عوامل در جامعأخانماني افراد تتحقيق حاضر اين است كه چه عواملي بر بي
هايي از جمله شامل نظريه ،ثير را دارد؟ چارچوب نظري تحقيق حاضرأخانمان نيز همان تبيغير

هـاي فـوق   كه از دل نظريـه  است »هنكو«و  »كوگل«، »گريگسبي«و  »باومن«، »گوتليب«نظريه 
، وضـعيت اشـتغال و درآمـد    متغيرهاي حمايت اجتماعي، حمايـت عـاطفي، اعتمـاد اجتمـاعي    

 ن كـه در مراكـز وابسـته بـه شـهرداري     خانمان شهر تهراافراد بي را ة آماريجامع. استخراج شد
شـهرداري   12ة منطقـ از كـه  ) گـواه  ةجامع(خانمان يو افراد غيرب شوندنگهداري و حمايت مي

ـ . دهنـد تشـكيل مـي   ،خانمـان دارنـد  تجانس زيادي با افراد بـي  وهستند تهران  انتخـابي   ةنمون
  خانمـان را شـامل   بـي نفـر افـراد غير   115خانمـان و  نفر افراد بـي  115 ،كه استنفر  230شامل

آوري جمـع  بـراي . از فرمول كوكران به دسـت آمـده اسـت   حجم نمونه نيز با استفاده . شودمي
گيري نيز نمونه. ساختمند استفاده شده است ةرسشناماطالعات از روش تحقيق پيمايش و ابزار پ

گيـري  هـا بـا اسـتفاده از روش نمونـه    و در داخل خوشه استاي اي چند مرحلهخوشه ةبه شيو
هـاي  آوري اطالعات نيز با اسـتفاده از روش پس از جمع. تصادفي دست به انتخاب نمونه زديم

و رگرسـيون دسـت بـه تحليـل       t – testهاي جمله آمار توصيفي و تحليلي و آماره از ،آماري
اوت خانمـان و باخانمـان تفـ   بـي  ةنتايج به دست آمده حاكي از آن است كـه بـين جامعـ   . زديم

ن ، وضعيت اشتغال و ميـزا معناداري از نظر حمايت عاطفي، حمايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي
بـه ترتيـب متغيـر حمايـت عـاطفي بـا        ،دست آمدهه به رگرسيون ب با توجه. درآمد وجود دارد

 123/0و متغيـر اعتمـاد بـا بتـاي      371/0، متغير حمايت اجتماعي با بتـاي  470/0ضريب بتاي 
  . پذيردثير را ميأبيشترين ت

 
  خانماني، حمايت اجتماعي، اعتماد اجتماعيبي :كليدي واژگان

 
  

                                                                                                                    
                                           Email: nader.salarzade@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبايي  دانشيار *

 كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي **
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  مقدمه
ناگزير به ساير آدميان وابسته بوده و  ،حيات ةمنظور ادام انسان يگانه موجودي است كه به

  گروهي در قالب نهادهاي منسجم اجتماعي  ةيافتاز همين رو نيز به زندگي سازمان
هاي ها و تعامالت و پويشآيند كنشروابط اجتماعي چونان بر ،اين مياندر  گرايدمي

، ميان ري و متقابالً ديگري به خودنتظارات خود به ديگتكرار مداوم تعلق ا ة، بر پايجمعي
پذيري ارگانيستي و پايداري ني نظير انطباقهاي معيو كاركرد شودمياشخاص نهادينه 

  .)10: 1385، محمدي اصل( زندجامعه رقم مي ةرفتاري و فرهنگي را در عرص
 .ل اجتماعي بر آمده از روابط اجتماعي هستندئمسا ينمعتقد است كه بيشتر »رابينگتن« 

هاي معنوي كه طي قرون نظير ديگر جوامع بشري وضع و صورت روابط اجتماعي و ارزش
هايي بود كه مواجه با تحوالت و دگرگوني ،در قرن بيستم ،خاصي به خود گرفته بود

 تحوالتمعنوي هنگام  ه قدرت سازگاريجا كشد و از آنماشينيسم جديد موجب آن مي
ني را به بار آورد كه از ها و ضايعات انساني فراوامانيتمدن ماشيني نابسا ،مادي ميسر نبود

ايي و گسيختن روابط اجتماعي بود كه يكي از مظاهر آن را همان فردگر، از همجمله آن
 .)34: 1387، پژوهش زنان( انزواي اجتماعي بايد دانست 

هاي زندگي بشري ، تحول در شيوهفّناوريجوامع با پيشرفت علوم و  ةرشد و توسع
يند سنتي به مدرنيته تبعات و پيامدهايي را براي جوامع اگذر از فر. است كردهايجاد  را

هاي منطقي و عقالني در برخورد با اين ها روشبعضي از دولت. تبه ارمغان آورده اس
، گسترش نشيني، بيكاري، تورم، حاشيهرويه جمعيت، رشد بيها از جمله مهاجرتپديده

توزيع . اندجوامع است، اتخاذ كرده ةاي از پيامدهاي توسعهفقر و اعتياد كه نمونه
به ، بهداشتي و رفاهي نيز گي، آموزشي، امكانات و خدمات فرهنثروت ةناعادالن

مدهاي پيا خود علل يكسري از ،هاي اجتماعيمعلول. گسترش اين عوامل كمك كرده است
، مشاغل ختالفات خانوادگي، ااجتماعي ديگر از قبيل باال رفتن سن ازدواج، افزايش طالق

. دنبال خواهد داشت را به. ..يگري وپ، بزهكاري، روسخانماني، فرار، بيگريتكدي ،كاذب
 ،اندانساني و گسترش رفاه اجتماعي توانسته ةهاي توسعكشورهاي صنعتي با ارتقاء شاخص

تعدد به اين در كشور ما به داليل م اماهاي اجتماعي را به حداقل برسانند، نرخ رشد آسيب
  .ده استمهم به روش علمي و يا حداقل به طور كامل پرداخته نش

هاي اجتماعي به داليل گوناگون با معضالت و آسيب ،جوامع شهري در حال حاضر
اين گروه از . توان اشاره كردنماني ميخابي ةند كه از آن جمله به پديدامتعددي مواجه

، بر شوندپناه هستند و وقتي بيمار ميو سر ة مشخص، خانوادفاقد كار ،ديدگانآسيب
  . شودمشكالت آنان و جامعه افزوده مي
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 2خانماني نسبيو بي 1خانماني مطلقرا به دو صورت بيخانماني سازمان ملل بي
كند و در اثر ها زندگي ميخياباندرخانمان مطلق كسي است كه بي :تقسيم كرده است

انمان نسبي كسي خبي و يت مبتال شده استندگي به اين وضعحوادث مختلف در ز
أمين براي ت بايد هاي اسكان را طبق سازمان ملل ندارد كهاست كه استاندارد

دسترسي به آب سالم  وو كافي از عوامل محيطي حمايت مناسب  ،هاي اساسياستاندارد
 عقاليي ةاشتغال فاصل از محل كار و وفراهم شود امنيت شخصي  وو اقدامات بهداشتي 

خانماني را به بي ،بندي ديگريدر تقسيم. استطاعت مالي الزم را داشته باشد و همچنين
خانمان نسبي يك تعريف بي :اندخانماني موقتي تقسيم كردهو بي 3خانماني مزمنبي

خانمان ساكن و شرايط مختلفي را كه ممكن است شخصبي استخانماني جامع از بي
تنها و بدون هيچ  خانمان كامالًخانمان مزمن يك فرد بيبي و دهد، پوشش ميشلتر باشد

با شرايط دشواري كه براي يكسال يا حداقل چهار سال به طور  استحمايتي  ةشبك
از جمله اين حوادث طالق، از دست دادن . دهدثير قرار ميأپيوسته فرد را تحت ت

  .است... بستگان، اعتياد شديد، بيماري رواني و
نجار اجتماعي است كه در اغلب شهرهاي هبهاي زشت و نااز پديدهنماني يكي خابي

اين پديده امروز نه تنها  .خورد و پيامدهاي ناگوار بسياري داردبزرگ جهان به چشم مي
، بلكه به صورت معضلي بزرگ در كشورهاي گير كشورهاي رو به توسعه استدامن

قتصادي و عدم تحقق هاي انابرابري :ندلي مانئشود و در مساصنعتي نيز ديده مي ةيافتتوسعه
  . عدالت اجتماعي ريشه دارد

  ، خانمانيگري و بيهاي اجتماعي از جمله تكديشناسان معتقدند كه آسيبجامعه
آن به كل  أهاي اجتماعي هستند كه منش، بلكه پديدههايي فردي يا انتزاعي نيستندپديده

، منجر به ظهور اف ميان اقشار مختلف جامعهشك ،سانشنااز ديد جامعه. ددگرميجامعه بر
: 1386، شيخاوندي( شودهاي اجتماعي در جامعه ميهايي به شكل جرم و آسيببيماري

وگيري از ، ضمن جلاندديدگي شدهبه نوعي دچار آسيبآوري افرادي كه جمع .)25
زندگي  ةچرا كه ادام ؛شودمي ن، مانع افزايش مشكل آناگسترش اين معضل اجتماعي

را به يك زندگي سالم با  نكند و بازگرداندن آنارا دچار مشكالت جديدي مي نآنا ،خياباني
 .سازدهاي بيشتري همراه ميهزينه
  

  طرح  مسئله
خسارت و  ،ل مختلف اجتماعي هم از اين رو كهئمسا ةبار هاي عمومي درنگراني افزايش

 ،ل رو به فزوني دارد و هم از آن رو كهئساگونه ماين ةجامعه از ناحي ةصدمات زيادي بر پيكر

                                                                                                                    
1. Absolute homelessness 
2. Relative homelessness 
3. Chronioc homelessness 
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ل اجتماعي را ضروري ئشود، شناخت علمي دقيق مسامقابله با آن نيز روز به روز دشوارتر مي
در  ؛جامعه ترجمه شده است ةبه زندگي كردن در انزوا و در حاشي 1خانمانيمفهوم بي. سازدمي

ها را به ، گردابي كه خانوادهافتندآن مي خانماني گودال عميقي است كه اين افراد دربي ،واقع
نماني ناشي از تضعيف يا خابي. كندكشد و روز به روز اوضاع آنان را بدتر ميسمت پايين مي

را  انها و انتظاراتي كه آنكه مردم از ارزش هنگامي. هاي اجتماعي استسستي پيوند فرد با گروه
طلبي و و نسبت به انزوا گيرندقرار ميايي مفرط گرفرد خطر ر، دشوندجدا مي ،احاطه كرده است

زيرا سبك  ست؛شهرهاخاص مناطق شهري و كالن ،نماني مزمنخابي. كنندنماني اقدام ميخابي
  تر است و بسياري از افراد در انزواي اجتماعي قرار زندگي شهري ناپايدار و غير شخصي

، مبتال به حضور افرادي با ظاهر ژوليده. وندشتر ميپذيرد و نسبت به اين پديده آسيبگيرنمي
رواني و برخي مشكالت اجتماعي در اماكن عمومي صرف نظر از آنكه ـ هاي جسمي بيماري

  . شود، باعث تهديد سالمت ساير شهروندان نيز ميشودمي انموجب به مخاطره افتادن جان آن
  ولي ساماندهي افراد تنها مت(هاي اجتماعي شهرداري تهران كل آسيب ةطبق آمار ادار

خانمان و تعداد نفر افراد بي 4516 تعداد ،86تا سال  83از سال ) خانمان در كشوربي
كه اين تعداد  ندااين سازمان ساماندهي و شناسايي شده از سوينفر افراد متكدي  3480

 كل ةادار ( هستندخانمان و متكدي و هم شامل افراد معتاد خياباني هم شامل افراد بي
 ، تعداد1387ماه سال  12اين در حالي است كه در طول  .)1386، هاي اجتماعيآسيب
 81(نفر 3906اند كه خانمان در مركز اسالمشهر پذيرش شدهنفر به عنوان بي 4811
سال  10زير ةدختر بچ) درصد 9/0(نفر 45زن، ) درصد 8/16(نفر 809آنان مرد، ) درصد

شده، تعداد از ميان كل افراد پذيرش. اندسال بوده 10زير ةپسر بچ) درصد 1/1(نفر  51و 
از ميان . هستندخانمان بي )صددر 3/73( نفر  3531متكدي و ) درصد 6/26( نفر 1280
  نفر 3063به عنوان متكدي و ) درصد 5/21(نفر 843نفر مددجوي مرد، تعداد  3906

دو  ةدهندامر نشان كه اين اندخانمان در مركز جذب شدهبه عنوان بي) درصد 5/78 (
به علت دسترسي . )22: 1388 ،حبيبي(است برابر شدن آمار شناسايي و جذب اين افراد 

  هاي عمومي اندك به خدمات سالمت روان، درمان مصرف مواد و خدمات مراقبت
. اندخانماني مواجهبا ريسك باالتري از لحاظ تداوم بي به خصوصهاي معتاد خانمانبي

هاي پذيريهاي مختلف براي رفع آسيباقدام هماهنگ نهادها و سازمان ،بر اين اساس
بدون  .رسدضروري به نظر مي اختالالت مصرف مواد ةمان بالفاصلزيرين در كنار در

به عواقب مخرب مصرف مواد از جمله از  ،خانمانيبي مسئلةشك برخي از علل اولين 
پايين قابل انتساب ) فانكشن(كرد حمايت خانواده و كاردادن دست دست دادن شغل، از

خانماني مثل مشكالت خانوادگي و شخصي است، اما ساير عوامل همراه با تداوم بي
اند و در ايجاد مشكالت دوران نوجواني پيش از شروع وابستگي به مواد وجود داشته

                                                                                                                    
1. homelessness  
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خوابي و هاي كارتناز جمله پيامد .)20: 1386 ،وزارت بهداشت(صرف مواد نقش دارد م
، فردي هاي جسماني و رواني به دليل عدم رعايت بهداشتخانماني افزايش بيمارييب

گري، ، اعتياد به مواد مخدر، تكدي، تخريب اموال عموميدارهاي واگيرانتقال بيماري
  كه همين عوامل حضور افراد  هستندهاي اجتماعي و ساير آسيب... و سرقت، فحشا

  .اي ساير افراد تلقي كرده استخانمان را در اجتماع تهديدي بربي
. ، درآمد استخانمان كردن افراد دارداي در بيكنندهيكي از عوامل مهمي كه نقش تعيين

 ،منجر شده است كه هاي حمايتي درآمد در سيستم دولتيمشي در برنامهتغيير سياست و خط
وقتي . )51 :2001       ،نهاگان به نقل از لي( خانماني سوق پيدا كنندشماري به سمت بيافراد بي

، خانواده و خدمات مورد دوستان ،سازيبه طور مسئله ،شودخانمان ميكه يك شخص بي
 منزويهاي حمايتي مورد نياز افزون از شبكهبه صورت روزافراد . دهدنيازش را از دست مي

  .)68 :2001، تولي ، به نقل ازباومن و گريگسبي(شوند مي
ناسان و شهن بسياري از جامعهذ ،هاي اجتماعيبسياري از آسيب ةابخانماني نيز به مثبي

هاي اجتماعي را به خود مشغول كرده است و شيوع اين پديده در جامعه شناسان آسيبكار
ضرورت توجه به اين افراد و . هاي چنداني را به وجود خواهد آوردمشكالت و آسيب

در صورتي كه اين افراد به حالت . استميت نيازها و مشكالت آنان براي جامعه بسيار با اه
1خانمانيمزمن بي

چه (هاي سنگيني به بار خواهند آورد ، براي جامعه هزينهكشيده شوند 
نياز مبرم به امكانات بهداشتي و  ،افراد اين گروه ).هاي معنوي هاي مادي و چه هزينههزينه

هاي خوني و ين افراد به بيماريبا توجه به اينكه اكثر ا. درماني پيشرفته خواهند داشت
حضور اين . ثير مستقيمي بر سالمت جسمي و رواني جامعه دارندأ، تعفوني مبتال هستند

شود كه بهداشت رواني و هاي عمومي موجب ميها و معابر و مكانافراد در داخل خيابان
ا مجبور هاي مختلف رو دولت و ارگان. جسماني افراد جامعه در معرض تهديد قرار گيرد

  . مبارزه با آن به اقدامات اضطراري و اورژانسي دست بزنند برايكند كه مي
  اساسي پژوهش هايالؤس
ز لحاظ ميزان حمايت خانمان تفاوت معناداري ابيخانمان و غيرآيا بين افراد بي �

 شده وجود دارد؟اجتماعي ادارك
اري از لحاظ ميزان حمايت خانمان تفاوت معنادبيخانمان و غيرآيا بين افراد بي �

  عاطفي خانواده وجود دارد؟
خانمان تفاوت معناداري از لحاظ ميزان اعتماد در بيخانمان و غيرآيا بين افراد بي �

  خانواده وجود دارد؟
خانمان تفاوت معناداري از لحاظ ميزان درآمد وجود بيخانمان و غيرآيا بين افراد بي �

  دارد؟

                                                                                                                    
1. HOMELESSNESS CHRONIC 
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خانمان تفاوت معناداري از لحاظ وضعيت اشتغال، بينمان و غيرخاآيا بين افراد بي �
  نوع شغل و مدت بيكاري وجود دارد؟

  
  ضرورت  اهداف و

بررسي و شناخت عوامل اجتماعي و اقتصادي كه ، هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر
  بدين اميد كه از . است، أثير دارندخانمان شهر تهران تخانمان شدن افراد بيبر بي

اين افراد توسط  ارتقاء سطح خدمات مورد نياز برايهاي پژوهش حاضر بتوانيم فتهيا
ديده اقدامات الزم و شناخت هر چه بيشتر نيازهاي اين قشر آسيب ربطهاي ذيسازمان

براي پرداختن به هر  .هاي مربوطه انعكاس دهيمبه سازمانرا در قالب پيشنهاد و راهكار 
مسائل  ةمع و كامل ضروري است و اين امر در حيطموضوعي، داشتن اطالعات جا

هاي اجتماعي كه از پيچيدگي خاصي برخوردار است، بسيار اجتماعي به ويژه آسيب
هر چه اطالعات ما در اين زمينه بيشتر باشد، هم در مديريت  ،در واقع. تر استضروري

تواند مدتر مياكار تر وهاي دقيقريزيها و هم در برنامهما براي كاهش و كنترل آسيب
هاي مطالعاتي اي بدون داشتن پشتوانهناگفته پيداست كه هيچ اقدام و مداخله. ثر باشدؤم

ها بر اثر نمانخاچند سالي است كه گروه بي. بسا مفيد نباشد جانبه چهو اطالعاتي همه
 ها در بازتاب مصائب و مشكالتاي مردم و عملكرد مناسب رسانهافزايش درك رسانه

ديده حمايت از اين قشر آسيب برايجامعي  ةآنان، مسئوالن شهر را بر آن داشته تا برنام
نظري و پژوهش الزم در  ةاين امر، نداشتن پشتوان ةمفقود ةاما حلق كنند ءطراحي و اجرا

همواره به عنوان يكي از نقايص اين سياست رفاهي  ،كه استخانمان خصوص افراد بي
ثري ؤتواند گام مها، ميبا هر سطحي از يافتهپژوهش حاضر، . دشوو اجتماعي مطرح مي

ثيرگذاري و أدر شناخت مسائل و مشكالت اين گروه باشد و ضرورت انجام آن براي ت
  .شودهاي موجود احساس مياصالح برنامه

  
  چارچوب نظري 

هاي بكهش ةخانماني مطالعات زيادي انجام داده است و در حوزبي ةوي در زمين: 1»گوتليب«
عتقد است كه فقدان حمايت وي م. نظر استخانمان صاحبحمايت عاطفي و اجتماعي افراد بي

. كنندخانمان تجربه مي، انزواي اجتماعي و ايزوله شدن از عوامل مهمي هستند كه افراد بياجتماعي
  شود افراد در معرض هاي عاطفي و حمايتي و خانوادگي است كه موجب ميفقدان شبكه

. ستهاخانماني قرار گيرند و تنها راه بازسازي زندگي اين افراد نيز از طريق تقويت همين شبكهبي
در حالي كه در  ؛شدهاي گسترده فراهم ميها قبالً توسط خانوادهوي معتقد است كه اين شبكه

جامعه و تمام  است ها خارج شدهدنياي مدرن اين امر با توجه به پيچيدگي جوامع از دست خانواده

                                                                                                                    
1  .gottleab 
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هاي حمايتي خانمان شبكههاي بيوي معتقد است كه در خانواده. بايد در اين زمينه تالش كنند
فرد نوعي  ،كردن فرد انسجام الزم را ندارد و به همين جهت حمايت برايعاطفي تكه تكه شده و 

ب به نقل از گوتلي(شود خانماني افراد ميقطع ارتباط را با خانواده و جامعه دارد كه منجر به بي
هاي حمايتي در نقش واسطه و ميانجي عمل و از نظر گوتليب اين شبكه. )47:  2001، روبرت
ها بر روي افراد ثير اين استرسأو مانع از ت كندميهاي ناشي از زندگي را جذب ها و بحراناسترس

داري بين معني ةبطوي را). 95 :همان( كندها محافظت ميها و استرسشود و افراد را از بحرانمي
هايي كه در معرض استرس ل است و معتقد است كه استرس باال در گروهئاسترس و حمايت قا

هاي رواني و ناسازگاري را ، بيشترين خطر ابتالء به بيماريحمايت را دارندهستند و كمترين ميزان 
  .  به همراه  دارد

، خيلي سريع اطمينان و شوندن ميخانمااعتقاد دارند افرادي كه بي 1»باومن و گريگسبي«
اعتمادي در دهند و نوعي بي، اطرافيان و جامعه از دست ميرا نسبت به خانوادهاعتمادشان 

خانمان از عملكرد رفتارهاي مرتبط با آنان معتقد هستند كه افراد بي. گيردآنان شكل مي
كنند و علت ر پيدا ميجامعه و خانواده به سمت الگوهاي مزمن انزواي اجتماعي تغيير مسي

اعتمادي و از دست دادن اعتماد نسبت به خانواده و جامعه اصلي اين تغيير مسير را وجود بي
 ،از يك سو ،بدين معني كه است؛اين جريان به صورت متقابل  ،دانند و اعتقاد دارندمي

  يعني  ؛دهدنماني قرار ميخاوي را در مسير بي ةاعتمادي فرد به جامعه و خانوادوجود بي
خانمان اعتمادي به افراد بي ،آورد و از طرفي ديگرخانماني را به وجود مي، بياعتماديبي

  اعتمادي افراد نماني و هم موجب بيخااعتمادي هم موجب بيپس بي. جامعه ندارند
  .)32: 1997 ،باومن وگريگسبي به نقل از تولي(  شودنمان ميخابي

ايشان داليل و  ،كه استنماني خابي ةمطالعات در عرص از پيشگامان» 2كوگل«دكتر 
  پذيري فردي تقسيم هاي ساختاري و آسيبجنبه: خانماني را به دو قسمتعلل بي

 كمبود عاطفي و. به رو هستند ايشان اين افراد با مشكالت زيادي رو از ديدگاه. كندمي
نيز با نوعي بيهودگي و  عمومي ة، آنان را در عرصايمني و نداشتن محل زندگي مناسب

و همين امر . شوندكند و از طرف جامعه پذيرش نميسرخوردگي اجتماعي مواجه مي
يدا شود كه ميزان دسترسي آنان به خدمات خصوصي و عمومي نيز كاهش پموجب مي

هاي بهداشتي، كاهش دسترسي به مراقبت .)55: 1998، كوگل به نقل از استيوس( كند 
شونت و سوء استفاده جسمي و ، در معرض قرار گرفتن خه آموزشمحدوديت دسترسي ب

هاي استخدام ، از دست دادن فرصتو جداسازي از عرصة عمومي و انزوا، تبعيض جنسي
 ...انداز وگذاري پسبراي سرمايه ، كاهش دسترسي به خدمات بانكيو شغل مناسب

از جمله عوامل ... ايل وفّناوري از قبيل اينترنت و موبكاهش دسترسي به ارتباطات و 
شود كه دولت هايي ميو شامل حمايت استساختاري است كه  در سطح كالن مطرح 

                                                                                                                    
1  . bauman & grigsby   
2. paul koegel 
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پذيري فردي نيز كه بدون شك خارج از عوامل آسيب .د  نسبت به اين افراد داشته باشدباي
هاي خانوادگي و ثير اين عوامل است، بستگي به زمينهأو تحت ت نيستعوامل ساختاري 

نوادگي و خويشاوندي روابط خا ةفقدان شبك ،در سطح فردي. خانمان داردفراد بيفردي ا
هاي هاي اجتماعي و شبكهدر سطح ساختاري نيز بيمه .ز اهميت استقوي بسيار حائ

  .ز اهميت استئگيرد، بسيار حا حمايت اجتماعي كه از طرف دولت بايد صورت
اسي در ارتباطات و همبستگي كه شكاف عميق و اس«نماني را خابي 1»مونت گومري«

مي يا موقتي ئشامل از دست دادن مكان ثابت براي زندگي و شكاف و عدم پيوستگي دا
اي و علمي به صورت ريشه ،در اين ديدگاه. كند، تعريف مي»استبا دوستان و خانواده 

 نماني را در عدم انسجام وخاوي علت اصلي بي. نماني توجه شده استخابه موضوع بي
گيرد و صرف نداشتن جا و روابط اجتماعي وي در نظر مي ةپيوستگي شخص با شبك

از نظر  .)214: 2001مونت گومري به نقل از لين، (داند نماني نميخامكان را علت بي
 ةل از شبكئشود كه به علت يكسري مسانماني ميخافردي مبتال به بي ،مونت گومري

روابط  ةبا از دست دادن شبك. شودن محروم ميروابط سالم با خانواده و خويشاوندا
   راهي خيابان ،و به دنبال آن تبديل فرد به عضوي منزوي ،خانوادگي و خويشاوندي

  .كندو به صورت انزوا زندگي مي شودمي
هاي شود تا جنبهكيد ميأنماني تخاهاي پنهان بيبيشتر بر جنبه ،در اين ديدگاه

 است نظرم ارتباطي افراد در داخل خانه مدز قطع سيستنماني ناشي اخاظاهري آن و بي
هدف ما نيز در اين  .جه شودنه اينكه فقط به فضاي كالبدي افراد در داخل خانه تو

كه بر خالف ديدگاه عام و تعاريف تحت لفظي از  استسازي اين مسئله روشن ،تحقيق
ل ئايد يكي از مشكالت و مساش. خانه فرق دارندخانمان با افراد بي، افراد بينمانيخابي

نت باشد ولي اين مسئله ريشه خانمان نداشتن مسكن و فقدان محل سكواصلي افراد بي
از دست  ةتوان گفت كه به وسيلسري مشكالت فردي و خانوادگي دارد و ميدر يك

آن  ،نمان در معناي علمي و دقيقخابي. شودمحل سكونت تشديد مي رفتن سرپناه و
شوند و مي حمايتي ةشبكة دچار آسيب از ناحي كه بنا به عوامل مختلفكساني هستند 

حل شود و تنها راههمين آسيب منجر به از دست رفتن توان اين افراد در مقابله با آن مي
هاي ، تقويت و ايجاد شبكهفراد را از وضعيت موجود رها سازدتواند اين اممكن كه مي

  .)56 :همان(  استحمايتي جايگزين 
هاي انسجام اجتماعي را به عنوان متغيري عمده در انواع مختلف كنش »دوركيم«

شناختي اي آسيبهانسجام اجتماعي ضعيف شود و پيامدهر گاه  «. اجتماعي نشان داد
شناسي در جامعه را هاي آسيببه همان نحو ميزان باالي رويداد ،گوناگوني روي دهد

جامعه  ةدهندهاي تشكيلجامعه يا در گروهكمبود به هم پيوستگي در  ةتوان نشانمي

                                                                                                                    
1. mont gomery  



                                                         101                                           ...ـ اقتصادي مؤثر اجتماعيبررسي عوامل 
  

 

، امكان دارد كه پيوستگي اجتماعيوي اذعان مي. )41: 1385كوزر، روزنبرگ ( »دانست
ها، كند و از نگرانيهاي بحراني فراهم ميحمايت رواني اعضاي جامعه را در وضعيت

  . كاهدثير بحران بر افراد ميأفشارها و ت
، هخانواد، از نظر وي. انددها و رسوم ميسنتس سازمان اجتماعي را نيز اسا» اركرابرت ازرا پ«

شدن و ، صنعتيشهرنشيني. كنندهمسايگي و جامعه در طول دوران پايداري مردم را كنترل مي
هاي اقتدار نظام ،كند و بدين وسيلهكننده را مختل ميثيرات پايدار كنترلأگونه تثير اينأمهاجرت ت

اين تغييرات  .موجب تغييرات سريع است ،مدرن ةمشي جامع. كنندست مياجتماعي سنتي را س
توان در ميان سازماني اجتماعي را ميهاي بينمونه. شودمي سازماني اجتماعيخود موجب بي

، يافت كنندريشه در مناطقي كه اين افراد زندگي ميها در زندگي بيخانمان، بزهكاران و بيمهاجران
  )56:  1386  :مارتين  .واينبرگ  ارل،. رابينكتن( 

شود كه نيازهاي افراد از طريق منابعي كه حمايت اجتماعي عنوان مي ةدر نظري
هاي متفاوتي دارند كه شكل ،منابع. شوندمين ميأت ،دهدجامعه در اختيارشان قرار مي

  .، اطالعاتي و عاطفيابزاري: ند ازاعبارت
هاي متفاوت است كه داراي شيوه ،كنندامكانات ساختاري كه جوامع فراهم مي

افراد بر اساس روابط اجتماعي و نوع . جداي از نوع نظام اجتماعي هميشه وجود دارد
 ،كنندشان استفاده ميپيوندهايي كه دارند از منابع حمايتي براي بر طرف كردن نيازهاي

 ؛ميزان دسترسي به منابع حمايتي ،تر باشدبه طوري كه هر اندازه روابط اجتماعي گسترده
  .)146: 1999اسپينوزا و ويلمن، ( را بيشتر مي كند

ثري ؤكه نقش م را هاي دولتياقتصادي  و سياست ـ متغيرهاي اجتماعي )1994( كوهن
هاي باالي عوامل اقتصادي مانند هزينه. معرفي كرد ،خانماني داشتنددر ايجاد و كاهش بي

اشتغال متغير و  متوسط جامعه، ةطبق از سويشدن دارتي براي خانههاي رقابزندگي، تقاضاي
خانماني هاي كم درآمد و بازار كساد خانه داشتن ممكن است مردم را به سوي بيشغل

خانمان شدن در لندن و نيويورك را بررسي كرد هاي بيتفاوت) 1994(كوهن . سرازير سازد
يا و  يسي در خصوص اينكه چه كسو مشخص ساخت كه در هر دو كشور مباحثات سيا

دولت . ها فراهم سازد، ادامه داردخانمانسازماني بايد خدمات مراقبتي و پناهگاه را براي بي
  .هاي خصوصي استفاده كندهاي داوطلبانه و خانهدهد كه  از فعاليتهر دو كشور ترجيح مي

، ميزان ت مادي داردأكيد زيادي بر موفقياي كه تجامعه ،اعتقاد دارد »رابرت مرتن«
ثروت به عنوان يك هدف فرهنگي و اجتماعي  .شناسددارايي را معيار موفقيت افراد مي

، قاطعانه با معيار ثروت و پذيرند كه موفقيتشود و اغلب مردم عمالً ميشناخته مي
ي به ااز آنجا كه قشر كوچكي در جامعه دسترسي گسترده. شودماديات سنجيده مي

، هاي درآمدزاتري دسترسي ناچيزي به شيوه، ولي قشر وسيعهداف مادي دارندامكانات و ا
براي  ،اينبنابر ؛يابند، ميطلوب معيارهاي سنجش موفقيت باشندچنان كه موافق و م آن

   .)1380 ،منيؤم (گروه مردم فقير ابزار و هدف اجتماعي بر هم منطبق نيستند 



  اجتماعيو توسعة ريزي رفاه برنامه                                                          102

 

 

 

سيل پي در پي افراد مهاجر به پذيرش  ،شهرهاگسترش كالن »جورج زيمل«از نظر 
زيمل بيشتر به تغييراتي كه اين تحوالت در شخصيت شهري . سازدميفراهم را ها شهر

 هاي ارتباطش با ديگريهاي انسان شهري در بازشناسي روشفرد و همچنين توانايي
  .)47: 1385 ،مارتين(توجه دارد 

اجتماعي، اعتماد اجتماعي،  اي حمايتشده متغيرهمطرح هايديدگاهبا توجه به        
ي مستقل پژوهش هاال و ميزان درآمد به عنوان متغير، وضعيت اشتغحمايت عاطفي

ثير اين متغيرها را بر متغير أو در صدد اين هستيم كه ت است گرفتهمورد استفاده قرار
  .خانماني مورد سنجش قراردهيمبي ةوابست

  
  فرضيات پژوهش

خانمان، تفاوت معناداري از لحاظ ميزان بيخانمان و غيرافراد بيبين  ،رسدبه نظر مي� 
  .شده وجود دارديت اجتماعي اداركحما
ن خانمان، تفاوت معناداري از لحاظ ميزابيخانمان و غيربين افراد بي ،رسدبه نظر مي� 

 .حمايت عاطفي خانواده وجود دارد
نمان، تفاوت معناداري از لحاظ ميزان خابيخانمان و غيربين افراد بي ،رسدبه نظر مي� 

  .اد بين اعضاي خانواده وجود دارداعتم
ي از لحاظ ميزان خانمان، تفاوت معنادارخانمان و غير بيبين افراد بي ،رسدبه نظر مي� 

  .درآمد وجود دارد
ظ نوع خانمان، تفاوت معناداري از لحابيخانمان و غيربين افراد بي ،رسدبه نظر مي� 

  . مدت بيكاري وجود دارد و شغل
  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 

  عوامل اجتماعي

 حمايت عاطفي حمايت اجتماعي اعتماد اجتماعي

 عوامل اقتصادي

  ت اشتغالوضعي ميزان درآمد 

 خانمانيبي

  مدل نظري پژوهش
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  روش تحقيق 
نيازمند انتخاب  ،نظري پژوهش به ميدان تجربه و مشاهده ةگام برداشتن و عبور از مرحل

، امكانات و بديهي است كه عواملي مانند موضوعها و ابزارهاي مناسب بوده و روش
گردآوري اطالعات و به طور هاي ، شيوهگيرياهداف تحقيق در گزينش ابزارهاي اندازه

اي هشيوهبه ناچار بايد  ،در هر پژوهشي. اي دارندخالصه روش تحقيق سهم عمده
 ي مددينگيري معو از ابزارهاي اندازه انتخاب كنيم خاصي براي بررسي تجربي واقعيت

و اجزاي آن با موضوع و تناسب روش  ببنديم؛ البته به كارهاي خاصي و آزمون جوييم
كند تا شناختي را كه در ، اصلي است كه رعايت آن به محقق كمك ميژوهشهدف پ

هاي نظري ييد يا اصالح جنبهأخواهد آن را براي تمي كند وبرخورد با واقعيت كسب مي
  .بااليي با واقعيت تطبيق كند ة، با درجپژوهش قرار دهد

استفاده شده  2ويدادير ـ و پس1يمعلـ  اياز روش تحقيق مقايسه ،در پژوهش حاضر       
اند و كنترل آنها از لحاظ مدت چون متغيرهاي مستقل در گذشته اثر خود را بخشيده ؛است

 ةميزان و نحو. عمل و كنترل محقق خارج بوده است ةزمان، شدت و مداومت از حيط
ش و توان از طريق سنجخانمان تنها ميبيخانمان و افراد غيرروي افراد بيثيرپذيري آنها را أت

  . ارزيابي متغيرهاي مستقل و همبستگي آنها با متغير وابسته مورد بررسي قرار داد
ي بودن روش تحقيق از دو معل و ايبه علت مقايسه ،آماري پژوهش حاضر ةجامع

 :يل شده استجامعه تشك
هاي متسهستند كه از  سيخانماني مردان و زنان  بي ةمقصود كلي :خانمانافراد بي .1

تعداد اين افراد  ،در زمان انجام پژوهش حاضر. كنندشهرداري تهران استفاده ميحمايتي 
  :مان در مراكز ذيل به اين شرح بودخانبي

  نفر 400:  )اسالمشهر( 1 ةمركز نگهداري موقت شمار )الف
  نفر 200: )لويزان( 3 ةمركز نگهداري موقت شمار )ب
  نفر 300: ن خياباني خاورانامركز ترك معتاد )ج
  نفر 560: )شلتر(مراكز گرمخانه ) د
 ةكه در مراكز كمپ در حال سپري كردن دور) ن خيابانيامعتاد( يخانمانافراد بي )ه

داشتن  براي نماني كه خود شخصاًخاو يا افراد بي ؛نفر 200: زدايي هستندترك و سم
ان گفت تودر مجموع مي. كنندهاي شهر تهران مراجعه ميخانهسرپناهي در شب به گرم

انتخاب مراكز فوق . هستندخانمان در سطح شهر تهران قابل دسترسي نفر بي 1640كه 
هاي شهرداري در سطح زني ماشينانتخاب نمونه بدين دليل بوده است كه با گشت براي

از ميان  .ماندخانماني در سطح شهر باقي نميشهر به صورت شبانه روزي، هيچ فرد بي

                                                                                                                    
1  . Causal-Comparative 

2.   Expost Facto 
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 55تا  20سني  ةهاي مرد و زني كه در ردخانمانبه بررسي بي ، ماهاي فوقخانمانبي
  افراد ة الزم به ذكر است كه در مورد انتخاب نمون. ايم، پرداختهسالگي قرار دارند

خانمان در مركز نگهداري اسالمشهر غربالگري الزم صورت گرفته و دقت در انتخاب بي
  . خانمان باال رفته استبي ةافراد نمون

خانمان از ميان افرادي كه از نظر شرايط زندگي و بيافراد غير: خانمانبيد غيرافرا. 2
با توجه به اكثريت . اند انتخاب شده ،خانمان هستندمحل سكونت نزديك به افراد بي

دان اعدام، لب شوش، دروازه غار، مي(شهرداري تهران  12 ةخانمان كه از منطقبي ةجامع
ن در همان محالت استخراج خانمان نيز از افراد ساكيبغير ة، جامعهستند...) و خط،

  .شده است
  شهرداري تهران 12  ةويژگي جمعيتي منطق

  تعداد خانوار  ناحيه  منطقه
  جمعيت

  زن  مرد  كل
  
  
  

12  

1  9890  34140  19012  15128  
2  6771  23903  13458  10445  
3  9778  33127  17917  15210  
4  13777  49177  26470  22707  
5  17122  58695  29867  28828  
6  15362  51146  26022  25124  

  
رتيب ن آن به تاهاي اجتماعي اصلي در ميان ساكننسبت گروه ،در اين منطقه       

كاركنان خدماتي و فروشندگان، صنعتگران و كاركنان، متخصصان، كارمندان امور اداري 
ها و دستياران، ، تكنسينسادهو دفتري، متصديان ماشين آالت و رانندگان، كارگران 

نزديك به  ،ترتيببدين  .) سايت شهرداري تهران ( مديران و قانونگذاران اظهار شده است
مشغول هستند و  عمومي و خدماتي سطح مهارت پايين درصد نيروي كار در امور 65

گريز جمعيت . درصد شاغالن در سطوح مديريتي و تخصصي اشتغال دارند 14/3تنها 
يت كثرت مهاجران و خانوارهاي تك نفره حاكي از ناپايداري و عدم تعلق جمع اصيل و

كمتر از يك (شاغالن در سطوح مديريتي و تخصصي سطح اندك. ساكن به منطقه است
حدهاي توليد كوچك و كارگران ، وام باالي كاركنان خدمات فروشندگانو سه) هفتم
. )سايت شهرداري تهران( استقه ، بيانگر الگوي نامطلوب اشتغال ساكنان منطساده

قيمت منطقه به هاي فرسوده و ارزان، بافتگوي اشتغالعالوه بر وضعيت نامطلوب ال
هاي رفتاري را در اين خانمان تبديل شده است و نابهنجارين و افراد بياسكونتگاه معتاد

  . منطقه وسعت بخشيده است
به صورت تصادفي دست ) اهخوشه( 12 ةمنطق ةگانششاز داخل هر يك از نواحي 

  خانمان بي ةتعداد افراد انتخابي نيز با توجه به جامع .زديمبه انتخاب افراد مورد نظر 
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خانمان نمونه انتخاب شده به همان بي ةبدين معني كه به همان اندازه كه از جامع است؛
  .  خانمان نمونه انتخاب شده استبي ة غيراندازه نيز از جامع

با توجه به نوع پژوهشي كه . صرفاً تصادفي نيست ،ي پژوهش حاضرگيرروش نمونه
     :گيري به صورت همزمان استفاده شده استاز چند روش نمونه ،با آن سروكار داريم

تصادفي از مراكز انتخاب  خانمان را به صورت كامالًافراد بي: خانمانافراد بي .1
مركز فوق به نسبت  5مونه، از ميان پس از مشخص شدن حجم ن ،بدين معنا كه ايم؛كرده

تصادفي و انتخاب تصادفي مشخص  كامالً ةخانمان ساكن در آن با شيوتعداد افراد بي
بدين  ؛اي نامتناسب است گيري در اين مورد به صورت طبقهروش نمونه. ايمساخته

نمونه  115بوده است و ما از  80به  20) مثالً(نسبت زنان به مردان در واقع  ،صورت كه
  .مورد را به مردان اختصاص داديم 66مورد را به زنان و  49مورد بررسي، 

هاي مكان سكونت لفهؤبراي انتخاب نمونه با در نظر گرفتن م: خانمانبيافراد غير .2
، استهاي مهم پايگاه اجتماعي هاي اجتماعي كه در واقع يكي از معرفهو ساير مقوله

هاي به خوشه ،استناحيه و چندين محله  6شامل  شهرداري تهران را كه 12ة منطق
بعد براي دادن  ةدر مرحل .)هستندها همان نواحي اينجا خوشه در(مختلف تقسيم كرديم 

بدين معنا كه  ؛ايمها، از روش تصادفي ساده استفاده كردهشانس مساوي به افراد خوشه
، از هر )ناحيه 6(ر منطقه واقع د ةخوش 6شده و مراجعه به انتخابة با مراجعه به منطق

ناحيه به صورت تصادفي تعداد متناسب با ساير نواحي را از كسبه، مراجعه به درب 
  .  ايمدهكرمنازل و ساير اماكن انتخاب 

 110انتخابي نيز  ةنمون ايم ودهكربراي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده 
نفر افزايش  115نمونه به  يهش خطاباال رفتن دقت و كا براينفر به دست آمد كه 

  . يافت
چارچوب نظري پژوهش و با توجه به مرور  تدوين مباني و برايدر پژوهش حاضر، 

آوري اما براي جمع ايمگرفته بهره) اسنادي( ايمنابع و تحقيقات پيشين از روش كتابخانه
ورت حضوري و با ايم كه به صدهكراطالعات و كار ميداني از ابزار پرسشنامه استفاده 

  .خانمان تكميل شده استبيانمان و غيرخافراد بي ةمراجع
  الزم به توضيح است كه با توجه به اينكه خود محقق دسترسي آسان به جامعه 

بيشتر در  دقت تعيين افراد جامعه و برايتشخيصي  ةاز روش مصاحب ،خانمان داردبي
مل أآوري اطالعات از دقت و تجمعاستفاده كرده است و در  انتخاب افراد مورد نظر

آوري اطالعات همان پرسشنامه جمع براي، ولي ابزار اصلي شتري استفاده شده استبي
  .است
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  گيرينتيجه
 tيبي از آزمون براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه و ميزان همبستگي متغيرهاي ترت

يب بتا استفاده شده ، تحليل واريانس يك طرفه و رگرسيون و ضراستيودنت، خي دو
گرفته شده  ها از رگرسيون چند متغيري بهرهاست و در گام بعدي براي تحليل بهتر داده

 خانماني، اشتغال، ميزان اعتماد اجتماعي هاي تحقيق، وضعيت بيهمچنين در يافته. است
  :هايي شكل گرفته استفرضيه به صورت... و

 .وجود دارد هخانماني رابطآمد و وضعيت بيرسد بين ميزان دربه نظر مي :اول ةفرضي
خانمان هزار تومان و افراد غيربي 8/110خانمان مورد مطالعه، افراد بي ةميانگين درآمد ماهيان

معنادار ) هزار تومان 6/169( كه اختالف ميانگين حاصله با عدد استهزار تومان  4/280
 ؛نمايدمعنادار مي 05/0سطح خطاي در ) 387/11( شدهمحاسبه tچرا كه آزمون  ؛نمايدمي

خانمان، تفاوت بيخانمان و غيرتوان گفت كه بين افراد بيدرصد اطمينان مي 95با  بنابراين،
  خانمان نسبت به افراد معناداري از لحاظ ميزان درآمد ماهيانه وجود دارد و افراد بي

نداشتن  ةخانمان به واسطراد بياف. بسيار كمتري برخوردارند ةخانمان از درآمد ماهيانبيغير
قادر به كار  ،هستندمكان ثابت براي زندگي و همچنين با توجه به اينكه اين افراد اكثراً معتاد 

آوري ضايعات و در برخي ، جمعفروشياً از طريق مشاغلي چون دستو اكثر نيستندكردن 
از منابع اصلي گري يكي تكدي. كنندمي كسب موارد خريد و فروش مواد مخدر درآمد

 ةتوزيع ناعادالن. كنندسير كردن شكم از اين روش استفاده مي برايكه  استدرآمد اين افراد 
 از سوي، وجود تبعيض در جامعه و عدم حمايت از قشر فقير جامعه ف طبقاتي، شكاثروت

 براياي شود و اين موضوع مقدمهدولت منجر به از دست رفتن درآمد براي اين افراد مي
عدم وجود اعتماد متقابل بين اين افراد و جامعه . شودها ميهي شدن افراد به سمت خيابانرا

اعتمادي نسبت به اين بيمنجر به اين شده كه اين افراد در يافتن شغل دچار مشكل شوند و 
اين افراد  ازهيچ سازمان خاصي نيز . شودافراد از عواملي است كه منجر به بيكاري مي

يكي از عوامل ديگر نيز  .هي در مورد اين افراد وجود نداردهاي رفاند و برنامهكحمايت نمي
در مواردي مانع از اشتغال و كاريابي اين افراد  كه استنداشتن مدرك شناسايي اين افراد 

  . شودمي
خانماني رابطه وجود رسد بين وضعيت اشتغال و وضعيت بيبه نظر مي :دوم ةفرضي

معنادار  05/0در سطح خطاي ) 8/74( شدهدار آزمون خي دو محاسبهنجا كه مقآ از .دارد
  وضعيت  كه بين وضعيت اشتغال و :توان گفتدرصد اطمينان مي 95با  ،نمايدمي
تر خانمان غير شاغلبيخانمان نسبت به افرا غيرخانماني رابطه وجود دارد و افراد بيبي

كه اين  است و جامعه منجر به اين شده عدم وجود اعتماد متقابل بين اين افرادهستند 
اعتمادي نسبت به اين افراد از عواملي است افراد در يافتن شغل دچار مشكل شوند و بي

كند و اين افراد حمايت نمي ازهيچ سازمان خاصي نيز . شودكه منجر به بيكاري مي
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يز نداشتن مدرك يكي از عوامل ديگر ن .هي در مورد اين افراد وجود نداردهاي رفابرنامه
  . شودكه در مواردي مانع از اشتغال و كاريابي اين افراد مي استشناسايي اين افراد 

   ةداند كه در پديدنيز نداشتن شغل و درآمد كافي را از عواملي مي »كوهن«
ب اقتصادي در رابطه با متناس يهااز نظر ايشان نيز فقدان سياست. أثير دارندخانماني تبي

   .خانماني شده است، موجب تشديد بياين افراد
خانماني رابطه رسد بين ميزان اعتماد اجتماعي و وضعيت بيبه نظر مي :سوم ةفرضي

و افراد  9/19خانمان مورد مطالعه، اعتماد اجتماعي افراد بي ةميانگين نمر .وجود دارد
  ر معنادا) 2/11( كه اختالف ميانگين حاصله با عدد است 1/31خانمان غيربي

 ؛نمايدمعنادار مي 05/0در سطح خطاي ) 161/16( شدهمحاسبه t چرا كه آزمون ؛نمايدمي
خانمان، خانمان و غير بيتوان گفت كه بين افراد بيدرصد اطمينان مي 95با  بنابراين،

خانمان نسبت به تفاوت معناداري از لحاظ ميزان اعتماد اجتماعي وجود دارد و افراد بي
  .خانمان از اعتماد اجتماعي كمتري برخوردارندافراد غير بي

خانمان اعتقاد دارند كه عدم وجود اعتماد متقابل بين افراد بي »گريگسبي«و  »باومن«
اعتمادي شود و به نوعي اين افراد دچار نوعي بيو جامعه منجر به انزواي اين افراد مي

   .اندشده
هر چقدر كه با  است؛گي معاشرتي قوي اعتقاد دارد كه اعتماد ناشي از زند »پاتنام«

خانمان بية در جامع. استنشانگر اعتماد بيشتر ما به آنان  ،ديگران پيوند داشته باشيم
خانمان از نظر ارتباطي با خانواده بسيار ضعيف مورد مطالعه با توجه به اينكه افراد بي

جامعه ميزان  اين توان گفت كه درمياست، حمايتي الزم  ةفاقد شبك اًهستند و اكثر
  .اعتماد نيز كم باشد

   گذارد وثير ميأهاي شهري بر شخصيت افراد تمعتقد است كه پيچيدگي »زيمل«
هاي شهري و افزايش جمعيت موجب ، پيچيدگياي ارتباطي افراد شهري با ديگرانهتوانايي

كشمكش  اين فرديت موجب بروز ،كه شودشود و آزادي عمل فرد بيشتر ميبروز فرديت مي
حالت ذهني . ثير داردأأثير بر گروه نيز تت ،ثير متقابل افرادأت ةبه واسط. شوددر شخصيت فرد مي

  ها نسبت به هم احتياط نام دارد و اعتماد الزم را در روابط با هم ندارند و همين شهركالن
ما را  اعتمادي موجب شده كه ما حتي همسايگان خود را نشناسيم و همين احتياط است كهبي

  .دهددر نظر مردمان شهر سرد و بي روح جلوه مي
زيرا (شود نهايت ساده و آسان ميزندگي براي فرد بي ،شهر از يك سودر كالن

فرد مجبور است كه در عنصر شخصي  ،از سوي ديگر و )امكانات در اختيار وي هست
همين . دممكن است حتي خودش را نشناس ،زيرا در غير اين صورت ؛خود اغراق كند

  . شوداعتمادي منجر به نوعي احساس از خود بيگانگي ميبي
خانماني رسد بين ميزان حمايت اجتماعي و وضعيت بيبه نظر مي :چهارم ةفرضي

و  4/12خانمان مورد مطالعه، حمايت اجتماعي افراد بي ةميانگين نمر .رابطه وجود دارد
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  معنادار ) 7/13( ين حاصله با عدداختالف ميانگ ،كه است 1/26خانمان افراد غيربي
  معنادار  05/0در سطح خطاي ) 234/33( شدهمحاسبه tچرا كه آزمون  ؛نمايدمي
  خانمان و توان گفت كه بين افراد بيدرصد اطمينان مي 95با  بنابراين، ؛نمايدمي
  خانمان، تفاوت معناداري از لحاظ ميزان حمايت اجتماعي وجود دارد و افراد بيغير
  .خانمان از حمايت  اجتماعي كمتري برخوردارندبيخانمان نسبت به افراد غيربي

پردازد و خانمان ميهاي ساختاري و كالن از افراد بيبه عدم حمايت »كوگل«دكتر 
خانمان هاي دولتي از افراد بيخانمان را عدم حمايت سازمانيكي از مشكالت افراد بي

  . داندمي
نيازهاي افراد از طريق منابعي كه جامعه در اختيار  ،يت اجتماعيحما ةاز ديدگاه نظري

هاي ، گروهروابط اجتماعي ةاي در حيطمبادالت جامعه. شوندمين ميأ، تگذاردافراد مي
 ،از ديد اين نظريه. سازداجتماعي و پيوندهاي اجتماعي دسترسي به منابع را فراهم مي

پيوندهاي قوي . كندپذير ميمنابع را امكان ةامكان دسترسي به هم ،پيوندهاي اجتماعي
سازماني نيز در بي ةنظري .كندمنابع حمايت را براي افراد مهيا مي ،حمايت در داخل خانواده

گذاري و و نياز به سياست است سطح كالن و ساختاري به تبيين حمايت اجتماعي پرداخته
  . كندريزي در سطح كالن را مطرح ميبرنامه
هاي حمايت اجتماعي دست آوردن شبكههز دستيابي به منابع اجتماعي را در بني »لين«

  . داندثر ميؤم
خانماني رابطه بين ميزان حمايت عاطفي و وضعيت بي ،رسدبه نظر مي :پنجم ةفرضي

و افراد  3/10خانمان مورد مطالعه، حمايت عاطفي افراد بي ةميانگين نمر .وجود دارد
  معنادار ) 8/11( كه اختالف ميانگين حاصله با عدد تاس 1/22خانمان غيربي

  معنادار  )05/0(در سطح خطاي ) 266/35( شدهمحاسبه tچرا كه آزمون  ؛نمايدمي
  خانمان و توان گفت كه بين افراد بيدرصد اطمينان مي 95با بنابراين،  ؛نمايدمي
  وجود دارد و افراد خانمان، تفاوت معناداري از لحاظ ميزان حمايت عاطفي بيغير
ضريب  .خانمان از حمايت  عاطفي كمتري برخوردارندبيخانمان نسبت به افراد غيربي

متغيرهاي  باخانماني كه بي ةست كه نسبتي از واريانس پديدمعنابدين  درصد 45تعيين 
 به ةداري رابط، معنيFآزمون آماري . درصد است 45 ةشده به انداز بين فوق تبيينپيش

  .كندييد ميأدرصد اطمينان ت 95ت آمده را  با دس
شود كه باعث ميعدم حمايت عاطفي و ارتباط با خانواده  »مونت گومري«از نظر 
  .خانماني مبتال شودهاي حمايتي خود را از دست بدهد و به بيفرد شبكه

ايجاد و حفظ پيوندهاي عاطفي پايدار در درون خانواده يكي از  »كلمن«به نظر 
اين پيوندهاي عاطفي . استاجتماعي آنان  ةل مهم در جهت سالمت افراد و سرمايعوام

بر روي نظام خانواده  »كلمن«كيد أت. افتداز طريق كنش متقابل حمايتي خانواده اتفاق مي
اي كه كمك متقابل والدين و در خانواده. در روابط عاطفي در درون خانواده است
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افراد از دسترسي كمتري به   ،ساس محبت نباشدو صحبت كردن و اح فرزندان تعامل
  . برخوردارنداجتماعي و مقابله با مشكالت  ةسرماي
كمبود انسجام اجتماعي  ةنيز معتقد است ميزان باالي آسيب اجتماعي نشان »دوركيم«
هاي حمايتي الزم در داخل عدم وجود شبكه. استباط و اعتماد اعضاء به هم و ارت

ها افراد را از نظر پيوستگي اجتماعي در آسيب .شوديوند فرد ميجامعه باعث گسيختن پ
گرايي و انزواي اجتماعي فرد را از منابع حمايتي فرد. كندرواني و عاطفي حمايت مي

  . كنددور مي
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