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 خانمان شهر تهرانبررسي وضعيت اميد به زندگي زنان بي
 («سامانسراي لویزان»شهرداري تهران، خانمان مركز نگهداري موقت زنان بي :مطالعه موردي)

 1رسول خادم،2دکتر خدیجه سفیری

 چکیده

اميد به ». ارزيابي از شرايط خانمان شهر تهران استزنان بي« اميد به زندگي»خانماني بر شرايط بررسي اثربخشي وضعيت بيهدف از اين مطالعه، 

طول عمر و در نهايت اين قشر  يوضعيت سالمت جسمي و روانخانماني بر اثربخشي شرايط بيتواند تصويري از خانمان ياد شده، ميزنان بي« زندگي

خانمان موضوع اين خانماني و طول عمر زنان بيهايي كه رابطة ميان بيمعناداري برخي از شاخصرسد توصيف بنظر ميزنان مذكور ارائه نمايد. در واقع 

را خانماني در وضعيت بيآنها فتن خانمان و تأثيرات حاصل از قرار گرزنان بي« اميد به زندگي»شرايط از و تحليل د، امكان ارزيابي ندارپژوهش را بيان مي

در پروندة هر  موجود از مستندات و مدارک منديبهرهكه با  ،است «تحليل ثانوي»، روش در اين پژوهش ادهمورد استفتحقيق روش  د.ماينترسيم مي

ارزيابي ها، خانمانموجود در مركز نگهداري موقت بيهاي و پرسشنامه ، و مددكاران اجتماعي،اعم از گواهي پزشكان و روانپزشكان ،خانمانيك از زنان بي

آوري و تري در جمعاز قابليت مناسب ،هاي كمي ذيربط، نسبت به ساير روشآوري شدهها و اطالعات جمعدادهو ساير حقوقي و حكم نهايي قضات، 

به منظور  ،است (سامانسراي لويزان) «خانمان مركز نگهداري موقتزنان بي» اين پژوهشبا توجه به اينكه جامعه آماري  تحليل داده برخوردار است.

گيري تصادفي نمونه»به شيوه و  ،محاسبه «كوكران»بوسيله فرمول  پرونده 00، مورد نظر آماريخانمان جامعه زن بي 906تعيين حجم نمونه از ميان 

« وضعيت اميد به زندگي»با « خانمانيبي»هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه يافته ه است.و تحليل قرار گرفت ،مورد بررسيو ، انتخاب ،«سيستماتيك

عدم اميد به بازگشت به »، «احساس ناكامي و حقارت»، «هاي اجتماعيدروني شدن آسيب»بوسيله راهبردهايي چون خانمان موضوع اين تحقيق زنان بي

بر طول عمر را  «خانمانيبي»وضعيت اثربخشي است. اين راهبردها بتدريج ناداري برخوردار ي معاز رابطه، «ميل به مردن»، و «شرايط طبيعي زندگي

اعتياد حاد به »، «هاي خطرناک و العالجابتال به بيماري»، «نابساماني و اختالل در شرايط رواني»خانمان در شهر تهران از طريق پيامدهايي چون زنان بي

خانمان خانماني زنان بيرسد وضعيت بياز اينرو بنظر مي آورد.فراهم مي« تجربه خودكشي»و « تحميل قرباني شدن پذيرش و يا»، «مواد افيوني پُرآسيب

د. نتايج آورفراهم ميرا  وصوفخانمان مو مرگ زودهنگام زنان بي ،موضوع اين پژوهش، با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، موجبات كاهش طول عمر

، چند متغيرهموضوع اين تحقيق را، فرايندي پيچيده، خانمان بيزنان « وضعيت اميد به زندگي»خانماني، بر د اثربخشي وضعيت بيمذكور همچنين فراين

 د.دهن ميانشاي چند مرحلهتوأم با پيامدهاي 

 سامانسراي لويزان.خانمان، زنان بيخانماني، بياميد به زندگي،  :كلید واژه ها

 

 11/91/9911تاريخ پذيرش مقاله:                                                                                                                                       91/99/9911تاريخ دريافت مقاله: 

  

                                                           
 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا و علوم و تحقیقات تهران، ايران. 9
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 مقدمه

رسد اين پديده ضمن گیری آن موثر هستند. بنظر میمختلفی در شکلای اجتماعی است که عناصر و عوامل پديده "خانمانیبی"

جامعه نیز هست. هر های اجتماعی در آسیب ديگر های اجتماعی تاثیر دارد، معلول اثرپذيری ازاينکه خود در ايجاد ساير آسیب

ها، نوجوانان، کودکان، مردان، زنان، دوجنسیتیاند. سالخوردگان، میانساالن، جوانان، ها از افراد، اقشار مختلفی تشکیل شدهخانمانبی

های خطرناک و العالج، افراد متعلق به سواد، افراد سالم به لحاظ جسمانی، افراد دارای بیماریسواد يا بیکرده، افراد کمافراد تحصیل

های اجتماعی هستند که در میان خاز جمله اقشار و سن ،های پايین و يا متوسط جامعههای باالی جامعه، افراد متعلق به دهکدهک

ضمن اينکه متأثر از خانمانی گیری پديده بیرسد عوامل و عناصر موثر بر شکلدر ظاهر  بنظر می اند.ها قابل مالحظهخانمانبی

نیز تأثیر  خانمان اعم جسمی و روانیاز مسائل فردی افراد بی ،هر جامعه هستنداجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مديريتی  ساختارهای

 پذيرند.می

نفر  116696......"میالدی  1002در يک شب در سال  ،در امريکا بنا بر مستندات موجود در يک سنجش دقیق و عمومی

وجود داشته است. يا در آماری ( 61: 9921)دغاقله/کلهر، "یابانها، پارکها و میادين .....ها و يا در خها و گرمخانهخانمان در سرپناهبی

درصد به صورت خانواده  91درصد بصورت فردی و  12اند، نفری که در امريکا از اين فضاها استفاده نموده 910...از هر " ديگر

شود که ... در هندوستان برآورد می"،1002در سال  "دفتر اسکان سازمان ملل متحد"همچنین بنا بر گزارش (. 69)همان:اند....:بوده

 (.69)همان:"ر در خیابانها و اماکن عمومی ساکن هستند....نزديک به دو و نیم میلیون نف

های فیزيولوژيکی متفاوت از بدلیل موقعیت و جايگاه فرهنگی و اجتماعی ويژه خود، و قابلیت خانمانزنان بی در اين میان قشر

ز هست، از شرايط متفاوتی نسبت به ای حاکم بر جامعه نیای از آن متأثر از ساختارها و الگوهای کلیشهکه البته بخش عمده ،مردان

های حاکم در رسد شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و باورها و سنتقشر برخوردارند. در واقع بنظر میاين ساير اقشار مرتبط با 

ايط دهد، شرپذيری اين قشر را هم به لحاظ فردی و هم اجتماعی نسبت به مردان افزايش میضمن اينکه شرايط آسیب ،جوامع

سازد. هم چنین بدلیل اينکه بیشتر افراد میتر روبرو بازگشت ايشان به زندگی طبیعی را نیز با مسائل، مشکالت و موانع جدی

محل سکونت روبرو هستند، از شرايط سرپناه و های غذايی، بهداشتی، اقتصادی، و يا اعتیاد، عالوه بر فقدان خانمان با محدوديتبی

خودکشی، و بیماريهای پرخطری چون ايدز و  های اجتماعی از جمله روسپیگری،پذيرش ساير مسائل و آسیبو بستر مناسبی جهت 

هم به لحاظ  ،خانمان و بازگشت ايشان به شرايط طبیعی زندگیبرند. از اينرو ظاهراً ساماندهی زنان بیيا انواع هپاتیت بهره می

 .رسدبنظر مییچیده و پآمیز فرايندی بسیار چالش ،اجتماعی و هم فردی

تا انتهاء پنج ماههء اول  28 از سال ،«های اجتماعی شهرداری تهراناداره کل آسیب»در جامعه ايران بنابر آمار ارائه شده از سوی 

 آوری شده توسط نهادهای اجرايی ذيربط )شهرداری تهران، نیروی انتظامی وهای جمعخانماناز تعداد کل متکديان و بی ،9910سال 

درصد از تعداد کل  96تا  7خانمان بصورت متغیر و با شیبی رو به افزايش، حدود نهاد واجد شرايط(، زنان بیهای مردمبرخی از سازمان

 را آوری شدهها و متکديان جمعخانماندر صد از بی 90آوری شده اعم از مرد و زن، و بطور متوسط حدود های جمعخانمانبی

 دهند.تشکیل می

کلی از تغییرات حاصل ولیکن برآوردی  ،ها به تفکیک ارائه ننموده استخانمانگزارشی از تعداد متکديان و بی ،البته اين آمار

 نمايد.آوری شده توسط واحدهای اجرايی ذيربط در شهر تهران را ارائه میدر روند اقشار جمع
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 1831تا پنج ماههء اول سال  1831سالهاي ها و متکدیان در خانمانآوري بيآمار جمع :1جدول 

 جمع ماهه نخست( 8) 1831 1833 1833 1831 1831 1831 

 90802 12198 97977 90119 90812 مرد
91827 901101 

 9116 1999 1170 9689 9912 زن
9196 90170 

 9611 229 9979 9899 929 پسر بچه
9796 1162 

 29 88 999 111 611 دختر بچه
18 9616 

 911191 98179 96089 99611 10189 96991 91618 جمع كل

 (.9910)منبع: سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، 

درصد  66سواد، درصد بی 66هايی چون پايین بودن سطح سواد و آموزش )بنابر مستندات ارائه شده توسط شهرداری تهران، شاخص

 11درصد(، اختالالت روانی ) 19درصد(، سابقه محکومیت ) 82های اقتصادی و اجتماعی، اعتیاد )ابتدايی و متوسطه(، پايین بودن موقعیت

از جمله ويژگیهای اين قشر، اعم از زن و  ،درصد( 7درصد( و غیر واگیردار ) 9واگیردار )اعم از نی خطرناک، های جسمادرصد(، بیماری

 .شودمرد محسوب می

ترين نیازهای خانمانی، در تأمین ابتدايیخانمان بدلیل قرار گرفتن در شرايط بی، افراد بیرسداز اينرو با توجه به اينکه بنظر می 

های اقتصادی، اجتماعی، های ضروری در زمینهفاقد حمايت نیزثباتی و محدوديت هستند، و مادی و اجتماعی خود دچار بی

تواند بعنوان ايشان، می« وضعیت امید به زندگی»خانمانی بر باشند، بررسی میزان اثربخشی شرايط بیبهداشتی، امنیتی و روانی می

های گردد که محدوديتيک مسأله اجتماعی مورد توجه واقع گردد. اين مسأله اجتماعی زمانی از اهمیتی مضاعف برخوردار می

ای فیزيولوژيک اين دو قشر در ههای ناشی از قابلیتر جامعة ايران، و نیز تفاوتداجتماعی و اقتصادی قشر زنان نسبت به مردان 

 مدنظر قرار دهیم.زنان نسبت به مردان را نیز های جسمی و روانی و افزايش میزان تهديدات ناشی از قربانی شدن ،هاپذيرش آسیب

ن را ضروری خانمان شهر تهرازنان بی «امید به زندگی»رسد انجام تحقیق در ارتباط با وضعیت ترين داليلی که به نظر میيکی از عمده

خانمانی بر طول عمر زنان در خصوص تأثیر بی ،فقدان سوابق پژوهشی مشخص و آمار و اطالعات کیفی الزم و روشن ،نمايدمی

 است. در ايران خانمان بی

نیز به پنهان ماندن بسیاری از اطالعات مرتبط با اين مسئله  ، وها و مالحظات فرهنگی، مذهبی و اخالقیمتأسفانه محدوديت

ده است. از طرف ديگر روند تغییرات مؤثر بوهای علوم اجتماعی در اين خصوص عدم پیگیری پژوهشگران حوزه در، اجتماعی

ان رفاه، خدمات آوری شده چند سال اخیر سازمکه حاصل مستندات جمع ،های اين قشر در شهر تهرانموجود در خصوص ويژگی

زنان  «امید به زندگی»ای ضرورت انجام تحقیق از وضعیت بگونه ،های اجتماعی شهرداری تهران است )جدول ذيل( نیزو مشارکت

 دهد.خانمان شهر تهران را به لحاظ کمی و کیفی افزايش میبی

 پژوهش مباني نظري

و تحقیقی خاصی در خصوص وضعیت امید به زندگی در زنان با توجه به منابع و مستندات در دسترس محقق، سوابق پژوهشی 

 خانمان، در قالب تألیفات، تحقیقات، و منابع موجود مالحظه نگرديد.بی

و کاربرد اين مفهوم در ارزيابی از وضعیت فردی و اجتماعی  "امید به زندگی"از اينرو در اين بخش صرفاً با توجه به مفهوم 

خانمانی و وضعیت های انجام شده در خصوص بیگیری از نتايج حاصل از برخی پژوهشد تا با بهرهشوخانمان، تالش میافراد بی

ها، استنباطی کلی از تحقیقات ياد شده در ارتباط با موضوع اين پژوهش بعنوان ادبیات خانمانفردی، اجتماعی و اقتصادی بی

 پژوهش صورت پذيرد.
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ترين برداشت، میزان انتظاری که از طول عمر افراد هر جامعه هدف، کلی و در سادهرا بعضی از منابع بطور  "امید به زندگی"

متأثر از وضعیت فردی )از لحاظ روانی و جسمانی(، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، و حتی نظام مديريتی و 

هايی ی عمر متوسطی است که با تقسیم مجموع سالامید به زندگ»... اند. در واقع رود، تعريف نمودهسیاسی حاکم بر آن جامعه می

اين شاخص از جدول عمر  (.11: 9910)سرايی، «شود...که نسل در طول حیاتش زيسته است بر تعداد نسل در آغاز حیاتش محاسبه می

 آيد. ای بیرون میدر هر جامعه

های زندگی در يک تقسیم مجموعه سال».... بايد از ای خاص را میدر میان جامعه "امید به زندگی"دارد بیان می "پورکاظمی"

  .(16: 9926پور، )کاظمی«به بعد، بر تعداد کسانی که در آغاز زمان محاسبه، در همان سن، زنده هستند بدست آورد... xنسلی از سن 

فرهنگی و رفاهی  در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی،»... معتقد است اين شاخص  "شیخی"

قرار دارد. اين تفاوت هم بر مبنای مقتضیات مکانی در جوامع گوناگون دارای تمايز است، و هم به ( 21: 9972)شیخی، «متفاوت...

 هايی برخوردار است.لحاظ شرايط زمانی در درون هر جامعه از تغییرات و تفاوت

در تحلیل وضعیت مرگ و میر جمعیت يک ( 909: 9910)سرايی، ...«مر ترين ستون جدول عمهم»... را  "امید به زندگی" "سرايی"

توان جهت مطالعات تغییرات زمانی مرگ و میر يک جمعیت در در بدو تولد می "امید به زندگی"داند. از نظر وی از جامعه می

مان( مرگ و میر جمعیت مختلف های عمده يک جمعیت و مقايسه همزمان )يا ناهمزمرگ و میر زيرجمعیت»... مقايسه همزمان با 

بعنوان مثال جدول ذيل که از جداول عمر الگوی غرب )زنان( اتخاذ گرديده  (.909)همان: «)نظیر کشورهای مختلف( سود جست...

، 9968، 9900های سالگی و میانه عمر جمعیت ايران در سال 18در بدو تولد، در يک سالگی، و در  "امید به زندگی"است، تقريب 

 دهد.را نشان می 9918، 9988

 تقریب امید به زندگي در جمعیت ایران:2جدول

 0e             1 0e               65 0e                Md 0سال تقویمي         

9900                           18               29/96                   96/2                   8/91 

9968                          80                11/88                   79/99                 6/10 

9988                          88                 19/81                  16/91                 6/18 

9918                          10                 86/19                  29/91                 6/11 

 909، صفحه 9910های مقدماتی تحلیل جمعیت نوشته حسن سرايی، انتشارات سمت، کتاب روش 9ـ9* برگرفته از جدول 
 

ونه تحلیل در توان صرفاً عمر متوسط جامعه هدف معینی دانست. زيرا هرگرا نمی "امید به زندگی"با توجه به مطالب ارائه شده، 

خصوص عمر متوسط هر نسل، صرفاً بر مبنای مرگ و میر در همان مقطع زمانی است و از اينرو عمر متوسط هر نسل و يا هر قشر 

پذيرد. يعنی در بیان اين فرض، تغییرات پس از مقطع زمانی معین جمعیتی، فرضی است که بر مبنای همان مقطع زمانی صورت می

شاخص وضعیت مرگ و میر جمعیت »... ی دهندهبر مبنای جدول عمر نشان "امید به زندگی"به تعبیر ديگر، شود. شده محاسبه نمی

از اينرو الزم است برای واقعی نمودن امید به ( 906)همان: «معین در مقطع زمانی معین است، نه شاخص عمر متوسط نسل واقعی...

ای از ارهای مقتضی و قابل استناد، جدول عمر ساخته شود. گزارش منتشر شدهزندگی هر نسل و يا هر قشر در هر سال، بر مبنای آم

میالدی نیز اين  1090های توسعه انسانی در سال در خصوص وضعیت جوامع مختلف بر مبنای شاخص "سازمان ملل متحد"سوی 

ندن يک فرد در بدو تولد... به شرط آن که امید به زندگی انتظار زنده ما»... کند. بر اساس مفاد اين گزارش، برداشت را تأيید می

امید "است. بنابراين آنچه در بررسی وضعیت  (17: 9910)حصاری، «الگوی مرگ و میر در زمان تولد فرد به همان صورت باقی مانده...

 بايد مدنظر قرار گیرد، وضعیت مرگ و میر آن جمعیت بر اساس سن مبنای محاسبه است.يک جمعیت می "به زندگی

هر نسل و يا هر قشر، میزان مرگ و میر در آن جمعیت در مقطع زمانی  "امید به زندگی"نکته ديگر اينکه چون مبنای ارزيابی از 

رسد عوامل و عناصر مختلفی از جمله؛ بهداشت فردی و عمومی، وضعیت روانی و انگیزشی افراد، وضعیت مشخص است، بنظر می

، تحصیالت، وضعیت اشتغال، وضعیت سکونت، میزان فقر، سطح درآمد، ايمنی حمل و جسمانی، امکان ازدواج، آموزش، سواد
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 22/ خانمان شهر تهرانبررسی وضعیت امید به زندگی زنان بی

 
 

های اجتماعی، و میزان رفاه عمومی، و نیز تفاوت در نقل، امنیت اجتماعی، الگوی تقدير، میزان انسجام اجتماعی، میزان توسعه شبکه

 يک جمعیت مؤثر باشد. در مرگ و میر شرايط اثربخشی عوامل و عناصر مذکور در جوامع گوناگون،

دارد که اخیرًا بیان می "نیاعلیوردی"است.  "خانمانیبی"از ديگر مفاهیمی که الزم است مورد بررسی و تعريف واقع شود، مفهوم 

ابع و خانمانی در منخانمانی،  گاهی بعنوان مفهومی مترادف، و حتی جايگزين برای مفهوم بیرا بعنوان پیامد بی "خوابیکارتن"مفهوم 

گیرند...، و به معنای نداشتن اقامتگاهی اولیه در نظر می»... خانمانی را دهند. بر اين اساس بیمستندات موجود مورد استفاده قرار می

در اين منابع  (.98: 9921نیا، )علیوردی«کنند...های عمومی و خصوصی زندگی میها افرادی هستند که در اقامتگاهخوابکارتن

ها دارای مشکالتی از قبیل اعتیاد، مصرف الکل، بیماری ذهنی، گسیختگی خانواده، بیماری جسمی و سوء تغذيه هستند. از خانمانبی

در (. 98)همان: «دهند...تعدادی از آنان نیز به علت سرما و تغذيه ناکافی و بیماری جان خود را از دست می»... اينرو از نظر محقق مذکور 

خانمانی که ناشی از پیچیدگی اين مفهوم در حقیق، ضمن تأکید بر تفاوت در تعاريف ارائه شده از مفهوم بیجايی ديگر در همین ت

 داند:خانمانی را شامل سه دسته از افراد میجوامع انسانی مختلف است، بی

 حمايت مالیاند يا اند، يعنی يا مکانی برای سکونت يافته( افرادی که برای خويش سرپناهی فراهم کرده9»... 

 کنند.ها و در وضعیتی نامناسب زندگی می( افرادی که در خیابان1

 .(97همان: «)برنـد...( افرادی که به سبب کمبود سرپناه واقعی نزد آشنايان و وابستگان بسر می9

ود، که به لحاظ فردی در واقع اين سه دسته افراد، مطابق تعريف ياد شده، بدلیل از دست دادن موقعیت سکونت و امنیت طبیعی خ

تواند اتفاق بیافتد، و به جهت ناچاری ناشی از اهمیت و ضرورت داشتن حداقل شرايط آرامش و ای به داليل مختلفی میدر هر جامعه

يت های ديگران و يا در نهاشان از طريق جلب حمايتهای حیاتی، بدنبال تأمین نیازهای اولیهامنیت روانی و جسمانی به عنوان ضرورت

 استفاده از اموال عمومی و امکانات خارج از مالکیت خود هستند.

اين تعريف میزان روابط فرد  (92)همان: «گیرد...قطع ارتباط با جامعه و جدايی از آن در نظر می»... خانمانی را بر اساس ، بی"رايت"

 خانمانی افراد قرار داده است.کند را مبنای بیای که در آن زندگی میخانمان با شبکه اجتماعی جامعهبی

خانمانی خانمانی مطلق و بیخانمانی را در دو سطح مختلف تعريف نموده است: بی، بی1006نیز در سال  "کانادا"مرکز آمار 

ها، خانمانی نسبی به سکونت در پناهگاهشود. بیخانمانی مطلق به نداشتن هیچ سقفی حتی موقت اطالق می... بی»نسبی. بر اين مبنا 

 .(91)همان: «شود...استاندارد و خطرناک، اقامت در منزل دوستان يا اماکن موقتی مثل ماشین گفته میهای نیمهخانه

خانمانی دارای دو وجه اساسی است که بر يکديگر نیز اثرگذار هستند. يکی بی رسدتوجه به تعاريف ارائه شده تاکنون، بنظر میبا 

های جتماعی مبتنی بر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و از دست دادن سرپناه بطور دائم يا موقت، دوم تغییر در نوع رابطه فرد با شبکه

ن اينکه بر شباهت کلی تعاريف ارائه شده توسط محققان اقتصادی متعارف در جامعه محل زندگی خود. در منبع تحقیقاتی ديگری ضم

تعاريف حداقلی صرفاً افرادی را در بر »... دارد که در میان تعاريف مذکور نمايد، بیان میخانمانی تأکید میدر خصوص مفهوم بی

خانمانی کن برای يک فرد را، بیثباتی در مسگذرانند، اما در تعاريف حداکثری هر وضعیت بیها را در خیابان میگیرد که شبمی

های موقت، و خوابی يا سکونت در سرپناهکارتن»... يعنی  "خانمان آشکاربی"آورند. بنابراين محققان همواره میان بحساب می

 .(9: 9921، )سروستانی/ نصر اصفهانی«کنند، تفاوت قائلند...، يعنی کسانی که بطور موقت با بستگان خود زندگی می"خانمانی پنهانبی"

مندی از سرپناه را که بنوعی بدلیل حقوقی، عاطفی، اجتماعی و يا اقتصادی بدان در واقع در اين تعريف افراد از زمانی که امکان بهره

 گیرند.خانمانی اعم از پنهان يا آشکار قرار میدهند، در شرايط بیاحساس تعلق داشته باشند از دست می
دانند. بر اين می (61: 9921)دغاقله/ کلهر، «شود...از فقر شهری منتج می»... ای شهری که خانمانی را پديدهبی برخی از منابع ديگر، مفهوم

که فاقد محلی ثابت، منظم و کافی برای اقامت شبانه »... دانند های شهر را کسانی میخانمانبی  "9مکینی"به نقل از  "کلهر"و  "دغاقله"اساس 

                                                           
3 Mckinney 
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 2931 زمستان/ اول/شماره ششممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/25

)همان: «های تدارک ديده شده توسط بخش خصوصی و دولتی بطور موقت اقامت دارند...ها و سرپناهدر يکی از خوابگاه خود هستند، يا آنکه

  "9اللین"بندی کیفی خانمانی ارائه گرديده است. از جمله اين توضیحات، تقسیمدر اين پژوهش، تعاريف و توضیحات ديگری نیز از بی (.61
خانمان قابل مشاهده، افراد بی».... خانمانی در افراد، در قالب گیری و ايجاد بیدی در خصوص شرايط شکلمیال 1008در سال   "1کور"و 

ها و معابر و اند که در پارکهايیخانماناست. آنهايی که قابل مشاهده هستند، بی« خطر...خانمان پنهان، و افراد در معرض افراد بی
هايی هستند که فاقد جا و مکان قابل رؤيت، توسط عموم هستند. اين افراد خانمانبی اند،يی که پنهاناند. آنهافضاهای عمومی قابل مالحظه

ها، که خانماننوع سوم بی (.61)همان: «کنند...با دوستان و يا آشنايان در شرايط نامناسب، غیرايمن و غیراستاندارد زندگی می»... در اين تحقیق 
هايی هستند که شرايط اقتصادی، اجتماعی و فردی ايشان، آنها را در مرز خانماناند، بیعنوان گرديدههای در معرض خطر خانمانبی
. از اينرو (17)همان: «کنند، و درآمد کافی برای سکونت ثابت ندارند...وقت يا موقتی پیدا میاوقات کاری پاره»... خانمانی قرار داده است. بی

های حداقلی معاش افراد، بويژه سکونت، از نظر اين تحقیق يکی از علل مؤثر در غلی مناسب جهت تأمین هزينهبیکاری و يا عدم پايداری در ش
 خانمانی در معرض خطر است.ايجاد بی

خانمانی با رسد موضوع بیخانمان را مدنظر دارد، بنظر میدر زنان بی "امید به زندگی"با توجه به اينکه اين تحقیق موضوع 

با ارائه نتايج  "6ويلکینسون"و  "9مارموت"خانمان دارای رابطه معناداری است. و طول عمر زنان بی "د به زندگیامی"مفهوم 

میالدی،  9116خانمان در بريتانیا در سال خانمانی بر سالمت افراد بیتحقیقات و مطالعات متعدد و فراگیری در خصوص تأثیر بی

نه تنها نسبت به کل جمعیت مشکالت سالمتی بیشتری دارند، بلکه »... بردند انمانی بسر میخاند افرادی که در شرايط بینشان داده

  .(172: 9927)ماموت/ ويلکینسون، «احتمال اينکه به مشکالت چندگانه سالمتی دچار شوند بسیار زياد است...

روزی و مراکزی که جای خواب و شبانهنفر ساکن در مراکز خوابگاهی  9120های مربوط به سالمتی در اين تحقیق داده

های های مذکور با دادهها گردآوری گرديد. دادهخوابنفر از خیابان 807دهند، و نیز خانمان قرار میصبحانه در اختیار افراد بی

رار گرفت. نتايج نفر( مورد مقايسه ق 90116هزار خانوار و حدود  8حاصل از اولین مرحله پیمايش خانوارهای بريتانیايی )بیش از 

ها و امراض مختلف قرار دارند. خانمان بیشتر از کل جمعیت در معرض بیماریافراد بی»... حاصله بر مبنای جدول ذيل نشان داد که 

خوابند، بیشتر از کل جمعیت نسبت به بیمارها ها میهمچنین افرادی که در مراکز اسکان قرار دارند و يا در گوشه خیابان

دارد که افراد ساکن در محل اسکان موقت که فقط شبها امکان خواب . اين منبع به عنوان مثال بیان می(120)همان: «د...پذيرنآسیب

درصد  929نسبت استاندارد شده بیماری آنها در مورد اختالالت تنفسی معادل »... شود، ها به آنها صبحانه داده میدارند و صبح

 6کننده از مراکز اعانه هستند بیشتر در معرض اين بیماری قرار دارند...، کسانی که استفاده برابر 1است. بدين معنی که حدود 

 . بیشتر در معرض بیماری مذکور قرار دارند.(120)همان، «برابر...
 

 مقایسه با كل جمعیت در خوابندمي هاخیابان روزي و كساني كه درشبانه مراكز ساكن در مشکالت سالمتي افراد هاي استاندارد شده بیماري ونسبت :8 جدول

 هايی         روزی و خوابگاهمراکز خوابگاهی شبانه                                            

  دهند            مشکالت سالمتی                   که جای خواب و صبحانه می

 هاخوابخیابان

 ایکننده از مراکز غذای اعانهاستفاده کننده از مراکز روانهاستفاده

 119                                                                                   928                                                                             989           اسکلتی                    ـایمشکالت ماهیچه

 112                                                                                     921                                                                            908                               های پوستیجراحات و زخم

  و ديگر مشکالت پوستی

 918                                                                                     181                                                                           929             مشکالت ريوی و تنفسی مزمن               

 9211                                                                                    1901                                                                          189             از دست دادن هوشیاری )غش کردن(     

 918                                                                                     992                                                                             116            سردردهای شايع                                   

 171های سالمت اجتماعی، صفحه به نقل از کتاب مؤلفه Bines 9116* مرجع: برگرفته از 

                                                           
1 Lawless 
2 Corr 
3 Marmot 
4 Wilkinson 
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 25/ خانمان شهر تهرانبررسی وضعیت امید به زندگی زنان بی

 
 

های خانماننفر از بی 161در میان  "سل"میالدی، با بررسی وضعیت بیماری  9118در سال  "9داربی شاير"همچنین 

يک چهارم از آنها راديوگرافی غیرطبیعی »... رسد که های عمومی، از طريق راديوگرافی به اين نتیجه میکننده از خوابگاهاستفاده

 هستند.( 120)همان:  «ل فعال....درصد از ايشان مبتال به س 8داشتند و 

های روانی افراد ها، تحقیقاتی است که ارتباط بیماریخانماناز ديگر تحقیقات صورت گرفته در خصوص وضعیت سالمت بی

های ساکن در مراکز خوابگاهی، خانمانهای صورت گرفته از بیخانمان انجام شده است، نتايج يک مورد از پژوهشبی

دهنده میزان باالی بیماری جسمی و نشان».... میالدی است که  9111خوابها در سال ها و خیابانخانمانای بیاجارههای گاهاقامت

ها بوده است. نتايج حاصل از اين تحقیق در قالب جدول ذيل ارائه گرديده خانماناز بی( 120)همان: «روانی و يا هر دو در بسیاری...

 .است
 هاي خودسنجي(ایج تحقیق در مورد اختالالت روانپزشکي )% نمونهاي از نتگزیده.:4جدول 

 پرونده نزددارای            اعتیاد به             اعتیاد به       صرفاً بیماری           بیماری روانی و      صرفاً بیماری           حجم نمونه*                                                              

 پزشک محله             مواد مخدر    الکل            روانی                        جسمی                  جسمی                                                                                          

 11                          99                    91                    1                              1                     91                              890  روزی       شبانهمراکز خوابگاهی           

                         منازل استیجاری    

 18                           7                        9                   9                               1                    99                              112          بخش خصوصی                

 79                        11                       66                91                                 1                   11                             927                         های شبانه خوابگاه

 82                       16                        80                  7                                 96                 91                              929                        ها      خوابخیابان

 171های سالمت اجتماعی، صفحه به نقل از کتاب مؤلفه Bines 9116* مرجع: برگرفته از 
 

خوابند، معتاد به الکل، و يک چهارم آنها معتاد به مواد مخدر نیمی از کسانی که در خیابان می»... در اين تحقیق همچنین 

دارند که اين آمار در مقايسه با آمار کل جمعیت که بیان می "1ملتزر"به نقل از  "ويلکینسون"و  "مارموت"( 120)همان: «بودند...

درصد اعتیاد به مواد مخدر است، بسیار باال و معنادار است. عوارض ناشی از مصرف مواد  1دهنده پنج درصد اعتیاد به الکل و نشان

های موضعی، ايدز و حتی خودکشی های مختلف و خطرناک ديگری چون عفونتها، بیماریخانمانلکل در بیمخدر و اعتیاد به ا

 است.

خانمان تأثیر خانمانی بر وضعیت سالمت جسمانی و روانی افراد بیدارد که بیدر واقع اين تحقیق و جدول حاصل از آن بیان می

خانمان پذيری بیمار شدن، امکان مرگ و میر و متعاقب آن طول عمر افراد بیمیزان ريسکداشته، و با افزايش میزان ابتال و نیز افزايش 

 رابطه معناداری دارد.

ارزشی، نداشتن امید به آينده، احساس احساس انزوا، تنهايی و بی»... ، "مارموت"و "ويلکینسون"به نقل از  "9بارکر"از نظر 

روند حوادث، طرد و رانده شدن به حاشیه از طرف جامعه، احساس ناکامی، حقارت و  شکست و نداشتن پشتیبانی، ناتوانی در تغییر

 ها با آن بطور مدام درگیرند.خانماناحساسات و افکار هستند که بی (129)همان: «مورد سوء تفاهم و اتهام واقع شدن...

در   "8کندی"و   "6کیز"ساير افراد جامعه، خانمان نسبت به در تحقیق ديگری در خصوص میزان اقدام به خودکشی در افراد بی

برابر بیشتر از کل جمعیت دست به خودکشی  96خانمان افراد بی»... اند که میالدی نشان داده 9111پژوهشی در سال 

دست به چنین احتمال اينکه اين افراد »... دهد که میالدی نشان می 9117در سال  "1گرنیر"در تحقیقی مشابه (. 129)همان: «اند...زده

ها، در بُريدن خانمانبر اين اساس، شرايط روانی، انگیزشی، جسمانی و اجتماعی بی(. 129)همان: «بار بیشتر است... 98کاری بزنند 

                                                           
1 Darby shire 
2 Meltzer et al 
3 Barker 
4 Keys 
5 Kenndy 
6 Gernier 
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ايشان از شرايط زندگی متعارف و منطقی، نقش بسیار مهمی دارد. از اينرو باال بودن سطح اقدام به خودکشی در میان اين قشر، 

 ای معنادار با وضعیت مرگ و میر و به تبع آن امید به زندگی آنها دارد. طهظاهراً راب

ها اثرگذار است، پايین بودن سطح امنیت فردی و خانمانبی "امید به زندگی"يکی از موضوعات ديگری که بر وضعیت 

کند. بنابر تحقیقی که در اين خانمان بیش از مردان صدق میاجتماعی اين افراد است. اين موضوع بويژه در خصوص زنان بی

»... ها صورت گرفت، های سوانح و اورژانس بیمارستانمیالدی در بخش 9116و همکاران او در سال   "9نورث"خصوص توسط 

که دارای شرايط سکونت طبیعی ( 121)همان: «های ناشی از ضرب و جرح در اين افراد چهار برابر بیشتر از کسانی است...آسیب

خانمان، که احتمال قربانی حمالت مرگبار شدن در بین افراد بی»... نیز نشان دادند  "کیز"و  "کندی"ابر مستندات موجود هستند. بن

 بیش از افراد عادی است.( 121)همان: ...«برابر  980

ارتباط "عنوان  ای باو همکارانش در مقاله "محسنی تبريزی"از ديگر تحقیقات مرتبط با موضوع اين پژوهش، تحقیقی است که 

ها با هدف کسب پول يا بیش از نیمی از نمونه»... اند. بر اين اساس دختر فراری انجام داده 990در بررسی   "1جنسی برای بقا

اين موضوع با توجه به تبعات ناشی از شرکاء جنسی متعددی که  (961: 9921)معیدفر، «اند...مسکن... تقريباً هر روز ارتباط جنسی داشته

های جنسی بخصوص درگیر شدن با ويروس اچ آی وی و احتمال ابتالء آن به بیماری»... آورند خانمان برای خود فراهم مینان بیز

 کند.خانمان پیدا میبنوعی ارتباطی معنادار با طول عمر و مرگ و میر زنان بی( و 969)همان: «دهد...هپاتیت را بشدت افزايش می

ی پژوهش اين تحقیق تحلیلی برگرفته از پیشینه ـالگوی نظری تحقیقات ارائه شده و نتايج حاصل از آن، رسد با توجه بهبنظر می

 را بتوان بدين صورت ترسیم نمود:
 

 

 (خانمان در شهر تهرانهاي مؤثر در امید به زندگي زنان بيگزاره)برگرفته از ادبیات پژوهشي این تحقیق  مدل مفهومي :1نمودار 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 است از: با توجه به مسئله مورد نظر در اين پژوهش و سؤاالت برگرفته از آن هدف کلی اين تحقیق عبارت

  خانمان شهر تهرانزنان بی« امید به زندگی»خانمانی بر شرايط اثربخشی وضعیت بیبررسی 

                                                           
1 North 
2 Survival Sex 

 زمان            میزان          شدت        

 پدیده   

 شرایط علي

 خانمانيبي

 يا دائم  سرپناهی موقتبی 

 طرد اجتماعی 

 اعتیاد 

 فقر 

  بیکاری 

 راهبردها

 میل به مردن 

 نداشتن امید به آينده 

 احساس ناکامی و حقارت 

 احساس عدم امنیت 

 (2)پیامد 

  بیماری خطرناک ابتالء به 

 خودکشی 

 قربانی شدن( از حوادث غیرمترقبه  ارتقاء مرگ و میر ناشی( 
  روسپیگری 
 اعتیاد پیشرفته 
 

 نهایيپیامد 

 مرگ و میر زودرس 

 مورد انتظار کوتاه شدن عمر 

 

 رابطه جنسی برای بقاء 

   وضعیت تراکم شبکه اجتماعیمحدود شدن 

  آزار جنسی 

  تغذيه نامناسب 

  اعتیاد مزمن و پیشرفته 

  امکان قربانی شدن افزايش 

  بهداشت فردی کاهش 

  ـ روانی(افزايش میزان تهديد سالمت فردی )جسمی 

  ضعف و ناتوانی جسمی 

 روانی اختالل و نابسامانی 
 

 (1پیامد )

 ايزمینهشرایط 
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 23/ خانمان شهر تهرانبررسی وضعیت امید به زندگی زنان بی

 
 

های ها و استنباطضرورت دارد اهداف جزئی ذيل از طريق تجزيه و تحلیل دادهرسد جهت دستیابی به هدف کلی ياد شده همچنین بنظر می

 حاصل از آن نیز دنبال گردد:
  خانمان شهر تهران زنان بی «امید به زندگی» کاهشو تأثیر آن بر  ،خانمانزنان بی« سالمت جسمی»بر « خانمانیبی»بررسی اثربخشی وضعیت 

  خانمان شهر تهرانزنان بی «امید به زندگی» کاهشو تأثیر آن بر  ،خانمانزنان بی« سالمت روانی» بر« خانمانیبی»اثربخشی وضعیت بررسی 

  خانمان شهر تهران زنان بی« امید به زندگی» کاهشخانمانی، و تأثیر آن بر در شرايط بیتوسط زنان « پذيرش يا تحمیل قربانی شدن»وضعیت بررسی 

  خانمان شهر تهران زنان بی« امید به زندگی» کاهشبر آن خانمانی، و تأثیر شرايط بی توسط زنان در «ونیاعتیاد به مواد افی»وضعیت بررسی 

  خانمان شهر تهرانزنان بی« امید به زندگی» کاهشبر آن تأثیر و خانمانی، زنان در شرايط بیتوسط « های اجتماعیآسیب»پذيرش وضعیت بررسی 

  خانمان شهر تهرانزنان بی« امید به زندگی» کاهشبر  آن تأثیرو  ،خانمانیدر شرايط بیزنان « امیدواری و میل به زندگی»بررسی وضعیت 

 روش شناسي

خانمان )سامانسرای لويزان( دوره مرکز نگهداری موقت زنان بیخانمانی هستند که در جامعه آماری مورد نظر اين تحقیق، زنان بی

و عدم وجود مرجع قانونی  ،آوری و ساماندهی اين افرادمتأسفانه فرابخشی بودن فرآيند جمع .نمايندخود را طی میساماندهی اولیه 

های ارائه شده توسط شهرداری تهران بر مبنای از اين قشر، داده ،مشخص، جهت شناسايی ايشان، موجب گرديده تنها آمار در اختیار

اين پژوهش است،  مورد نظر آماریکه جامعه  «مرکز نگهداری موقت لويزان»خانمان در ان بیآوری و ساماندهی اولیه زنعملیات جمع

 باشد.

خانمان و متکدی به تفکیک در ، میزان پذيرش زنان بی9910تا انتهای شهريور ماه اول سال  9927نابر آمار ارائه شده از سال ب

                 به شرح جدول ذيل است:ذيربط مراکز نگهداری موقت 
 خانمان و متکدي در مركز نگهداري موقتوضعیت پذیرش زنان اعم از بي :1جدول 

 جمع كل كارتن خواب متکدي وضعیت پذیرش  

 262 680 912 31سال 

 900 89.07 61.19 درصد

 9016 620 866 33سال 

 900 61.22 89.91 درصد

 9062 269 108 33سال 

 900 20.66 91.81 درصد

 268 109 161 31ماهه  1

 900 79.91 12.16 درصد

 10گزارش رسمی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران آبانماه *مرجع:

 27خانمان به مراکز مذکور )اسالمشهر و لويزان( از سال رسد ضمن اينکه میزان ورودی زنان بیالذکر، بنظر میبا توجه به آمار فوق

های نسبت به زمان مشابه در سال ،رشد بسیار چشمگیری نیز، 10سال از رشدی تدريجی برخوردار بوده، در شش ماهه اول  10تا سال 

 ،خانمان نسبت به زنان متکدیموضوع افزايش تدريجی آمار زنان بیتوان به از ديگر نکات قابل توجه میچنین پیشین داشته است. هم

 .اشاره نمود 10در جدول مذکور تا شهريور ماه سال 

بايد پیش از بررسی و تعیین روش تحقیق کمی متناسب با موضوع اين نکته حائز اهمیتی که میتحقیق، اين موضوع  لحاظبا 

خانمان اين زنان بی« امید به زندگی»های قابل سنجش و مرتبط با مفهوم تحقیق مورد مالحظه قرار گیرد اين است که شاخص

يی و ارزيابی قرار نگرفته است. از اينرو سنجش وضعیت مورد شناسادر تحقیقات پیشین پژوهش تاکنون بر مبنای مستندات موجود 

خانمانی و نتايج حاصله از معناداری رابطه بین وضعیت بی ،خانمان در جامعه آماری مورد نظر اين تحقیقزنان بی «امید به زندگی»

 رار خواهد داد.  هايی قابل سنجش مدنظر قرا در قالب شاخص مذکورخانمان زنان بی «امید به زندگی»وضعیت آن بر 

مدارک و مستنداتی  ،هاها، ساير گواهیپرسشنامه عبارتند از: کمی ابزارهایجهت استفاده از محقق منابع و مستندات در اختیار 

خانمان، و يا بر مبنای گواهی خانمان در مرکز نگهداری موقت، از طريق مددکاران مرتبط با هر بیکه از زمان پذيرش زنان بی

های مذکور که در زمان ورود پزشکان مرکز، همچنین تشخیص قاضی مربوطه در هر پرونده موجود است. پرسشنامهپزشکان و روان

تکمیل  ،های مربوطهو ثبت در برگه ،خانماناز طريق مصاحبه توأم با بازرسی وسايل و لوازم همراه زنان بی ،شدهمددجويان ياد 
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)خانواده پدری( يا خانواده بق خانوادگی اعم از خانواده اصلیای از وضعیت فردی و سواگرديده است، اطالعات به نسبت گسترده

عی يا احتمالی مددجو )از جمله اعتیاد به مواد افیونی، رابطه جنسی برای بقاء، های قطهمچنین انواع آسیب ايشان، زناشويی

افراد يا مراجع حمايتی مرتبط و نیز شناسايی خوابی، فروش مواد مخدر، سابقه محکومیت و ساير موارد مربوطه(، روسپیگری، کارتن

گیرد. اگرچه بعضاً بدلیل وضعیت در بر میی را خانمان جهت ادامة زندگشرايط امیدواری و خواست زن بیبا مددجو و حتی 

روانی و جسمانی، توهم ناشی از مصرف مواد افیونی يا نگرانی  هایجسمانی و روانی نامناسب ناشی از استعمال مواد افیونی، بیماری

ها گرديد. ولیکن بدلیل ها و مستندات موجود در پروندهتوان مدعی صحت تمامی دادهارائه پاسخ صادقانه، نمی تبعات مددجو از

قابل شفافیت و  ،برخی از تناقضات غیرقابل توجیه در مستندات موجود رسد، بنظر میها و مشاهدات بعدی مددکارانمصاحبه

که حتی  ،خانمان در مرکز نگهداری موقتد. نکته ديگر اينکه با توجه به تکراری بودن پذيرش برخی از زنان بیدارنزدايی ابهام

ها و مستندات قابل توجهی در شود، دادهبق مبنی بر حدود ده بار بازگشت به مرکز نیز در پرونده اين افراد مالحظه میبعضاً سوا

 .داردخصوص وضعیت فردی و اجتماعی اين مددجويان در اختیار تحقیق و محقق وجود 

ی کمی روشی متناسب با اين تحقیق در شیوههايی که، رسد يکی از روشبنابراين باتوجه به منابع و مستندات موجود، بنظر می

 ،های گردآوری و پردازش شده توسط يک محققداده»... است. در روش تحلیل ثانوی  "تحلیل ثانوی"روش  ،يدآبحساب می

هايی از انههای انبار يا کتابخهای دادهشود. ... بايگانیـ تجزيه و تحلیل میبرای منظور ديگریـمجدداً به وسیله يک محقق ديگر 

 .(162: 9910ببی، )«ها برای تحلیل ثانوی هستند...هداد

در  ،های مورد نظربدلیل اينکه سهم قابل توجهی از داده ،«پیمايشی»همچون روش  یديگر هایدر خصوص استفاده از روش

خانمان وجود دارد، قابل توجیه و منطقی بنظر بی زن های مرتبط با هرها و مدارک و مستندات موجود در پروندهقالب پرسشنامه

و هم  ،هم به لحاظ موضوعی ،نیز از تناسب الزم «روش تحلیل محتوا«و  «روش اسنادی»های ديگری چون رسد. همچنین روشنمی

 برخوردار نیستند. های مرتبط با اين تحقیق،آوری دادهمورد نیاز جهت جمع ةشیو

های موجود در داده ازتحلیل و استنباط محقق  ةارائ امکان ، تسريع در"تحلیل ثانوی"محاسن روش رسد از جمله معهذا بنظر می

های موجود در است. نکته ديگر اينکه داده «تهران»خانمان در شهر زنان بی "امید به زندگی"در خصوص وضعیت  ،هر پرونده

که از وضعیت  ،های عمومی هستنداند، اما دادهها، گرچه جهت تحقیق و پژوهشی خاص از طريق پرسشنامه دريافت نشدهپرونده

های رو بعنوان دادهنمايند. از اينخانمان پذيرش شده در مرکز، اطالعاتی به نسبت مرتبط و معنادار ارائه میفردی و اجتماعی زنان بی

 آيند.بحساب می ،بايگانی شده مرتبط با موضوع اين تحقیق

و مستندات  ،های عمومی ايشان نبودهصرفاً مربوط به پرسشنامه ،خانمانبیزن های موجود در سوابق هر داده ،ديگر اينکه

های های پزشکی، تحلیلدر قالب گواهی پروند،در هر  ،کشدبه نقد مینیز های مندرج در پرسشنامه را دادهحتی ديگری که بعضاً 

های . از اينرو دادهردادوجود  ،ترخیص اين مددجويانزمان های مربوط به نتايج حاصل از پیگیریيا مددکاری، تشخیص قاضی و 

و يا  ،ـ تلفنییااعم از مصاحبه)ای که صرفاً از طريق پرسشنامه ،های پیمايشی بايگانی شدهتوان فراتر از دادهموجود را می

ضمن اينکه از طريق مصاحبه مددکاران با زنان  ،مددجوموجود هر ها و اطالعات آيد، دانست. در واقع دادهحاصل می (افزارینرم

 ارزيابی جهت ،مددکارانتوسط های ها دريافت گرديده و ثبت شده است، از طريق ساير پیگیریخانمان در قالب پرسشنامهبی

آوری جمعبمنظور  ،قرار گرفته است. و آخر اينکه بدلیل حضور چند ماهه محقق در مرکزو بررسی مورد نقد ، آنهاصحت و سقم 

ارائة های موجود و دادهاز امکان استنباط  ،ی وی با موضوع تحقیقآشنايی چند ساله چنینها و اطالعات موجود و همدقیق داده

نسبت به ساير روش تحلیل ثانوی، رسد . از اينرو بنظر میه استفراهم بود مورد نیازهای بیش از ظرفیت داده ،تحلیل پیرامون آنها

های کمی از جمله روش پیمايشی، روش اسنادی، و روش تحلیل محتوا، از تناسب و همخوانی بیشتری با موضوع اين پژوهش روش

 دارد.
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گیری متناسب با است، شیوه نمونه «سامانسرای لويزان»مان خاناين تحقیق زنان بی مورد نظر در ی آماریبا توجه به اينکه جامعه

 ،در انتخاب تصادفی هر عنصر مستقل از هر رويداد ديگری»...است.  "9انتخاب تصادفی"روش کمی برگزيده در اين پژوهش نیز، 

 .(691: 9910)ببی، «در فرايند انتخاب، فرصت يکسانی برای انتخاب خواهد داشت...

های موجود، ای عمل کند که از میان پروندهها، محقق تالش نموده به شیوهسوگیری احتمالی در انتخاب نمونهبمنظور پرهیز از 

به مفهوم  1خانمان يک عنصرهر زن بی ،ن تحقیقهای موجود قابل دفاع باشد. با توجه به اينکه در ايبر مبنای شیوه ،هاانتخاب نمونه

ها است، نحوه انتخاب نمونه ((690)همان: «سازد...شود و مبنای تحلیل را فراهم میآوری میعواحدی که درباره آن اطالعات جم»... )

پرونده  101مؤثر باشد. از اينرو بر مبنای جدول اعداد تصادفی از  «تحلیل ثانوی»گیری نتايج تحقیق در روش تواند در شکلمی

، مذکور خانمانمدارک و مستندات مرتبط با زنان بیاز مورد  80ری، خانمان پذيرش شده در شش ماه اول سال جامتعلق به زنان بی

 جهت بررسی محاسبه گرديد: «کوکران»با استفاده از فرمول 
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 (N (؛)حجم جمعیت مورد مطالعه =P (؛)وجود صفت در حجم نمونه =q  =p – 9(؛)عدم وجود صفت در حجم نمونهd (؛)درجة اطمینان =t ؛)ضريب اطمینان = 

(n )(.919ـ921: 9929؛ سرمد، بازرگان، حجازی، 929ـ979: 9921پور، ؛ رفیع29ـ  72: 9929؛ دواس، 919ـ910: 9921)ساروخانی،  = حجم جمعیت نمونه 

د. شمده اضافه آبه میزان حجم نمونه بدست  نه نفرها و قابلیت تعمیم، شتر در انتخاب نمونهیالزم به توضیح است جهت اطمینان ب

 .باشدمی 1عدد پرونده آغازين، پرونده شماره  در نظر گرفته شده است.نفر يک نفر  91از هر  ،هاانتخاب نمونهقالب همچنین 

جهت بررسی وضعیت رداری تهران، شهخانمان مرکز نگهداری موقت مدارک و مستندات مرتبط با پنجاه زن بی ،بر اين اساس

 گردد.انتخاب می «تحلیل ثانوی»بر مبنای روش  ،ايشان «امید به زندگی»

 پژوهشیافته هاي 

ها و سوابقی که از زنان )تحلیل ثانويه(، و با استفاده از داده س روش برگزيده تحقیق به شیوه کمیاين بخش از تحقیق بر اسا

ها در قالب پذيرد. اين دادهنگهداری موقت )سامانسرای لويزان( موجود است، صورت مىخانمان پذيرش شده در مرکز بی

هايی بصورت تفکیک شده برای هر يک از زنان مذکور در اين مرکز، بعنوان اسناد و سوابق فرايند ساماندهی اولیه ايشان، از پرونده

اساس، با توجه به اطالعات موجود در هر پرونده، بر اساس شود. بر اين آوری و نگهداری میزمان پذيرش تا ترخیص آنها جمع

خانمان، دارای رابطه معناداری است، ابتدا زنان بی "امید به زندگی"هايی که با موضوع موضوع اين پژوهش تالش گرديد، از داده

 خاص، برداشت گردد. یتبصورت کلی و در قالب جدول مشخصات عمومی افراد، و پس از آن در قالب جداول آماری با موضوع

همچنین با توجه به کمی بودن شیوه تحقیق در اين بخش از پژوهش، تالش گرديده است، در صورت لزوم جهت شفاف شدن 

، از راهنمايی و اطالعات مددکاران ذيربط نیز "سامانسرای لويزان"خانمان پذيرش شده در مطالب قابل برداشت از پرونده هر زن بی

خانمان، های مرتبط با زنان بیم به توضیح است يکی ديگر از منابع مؤثر در امکان استنباط و تحلیل از دادهاستفاده گردد. الز

انجام تحقیق کیفی بر مبنای روش نظريه داشتن تجربه پژوهشی  تجربیات محقق بدلیل سوابق مديريتی مرتبط با موضوع، همچنین

خانمان از ابتدا ورود به مرکز نگهداری موقت جهت طی ی بوده است. هر بیبنیانی در همین مرکز و در خصوص همین جامعه آمار

تهیه گرديده، بوسیله تیم مددکاری سامانسرا، نگهداری موقت، ای خاص که توسط مرکز فرايند ساماندهی اولیه، بر مبنای پرسشنامه

ی و روانی مددجو، توأم با آزمايشات مرتبط با گیرد. و پس از انجام معاينات مربوط به تعیین وضعیت جسممورد مصاحبه قرار می

                                                           
1 random selection 
2element  
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 2931 زمستان/ اول/شماره ششممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/51

های های خطرزا، )از جمله ايدز و انواع هپاتیت(، کلیه دادهچگونگی وضعیت اعتیاد و نیز وضعیت مددجو به لحاظ ابتالء به بیماری

تبط با پرونده، در قالب خانمان مرها، توأم با تحلیل مددکار پرونده از وضعیت زن بیگردد. اين دادهحاصله در پرونده ثبت می

خانمان( پیشنهادی مشخص از سوی مددکار به قاضی مربوطه ارائه، و در نهايت قاضی در خصوص تعیین تکلیف مددجو )زن بی

ها توأم با تحلیل مددکار و در نهايت تصمیم قاضی نمايد. تمامی مستندات، اطالعات و نیز فرايند معاينات، مصاحبهگیری میتصمیم

خانمان در پرونده مربوط به وی ثبت و موجود است. اين فرايند هر مددجو، تا زمان ترخیص، و نیز نحوه ترخیص هر زن بی در مورد

خانمان پس از ترخیص به مرکز نگهداری موقت )که بعضاً بارها ممکن مستندسازی، در صورت بازگشت مجدد و مکرر هر زن بی

 شود. بطور کامل در پرونده ثبت میهر بار یفتد(، خانمان اتفاق باست برای برخی از زنان بی

بطور متوسط روزانه حدود هفتاد مددجو اعم  "سامانسرای لويزان"بنابر گزارش شفاهی ارائه شده توسط مسئولین مرکز مذکور، 

شش ماهه اول سال  خانمان و يا زن متکدی در طی سال، پذيرش دارد. با توجه به جدول فراوانی نوع پذيرش مددجويان دراز زن بی

 دهند. خانمان تشکیل میدرصد از مددجويان پذيرش شده در مرکز ياد شده را، زنان بی 98/71شمسی،  9910
 فراواني نوع مددجویان پذیرفته شده :1جدول 

 درصد تعداد نوع پذیرش

 26/17 198 متکدي

 98/71 101 خانمانبي

 900 266 جمع

 است. 9910مديريتی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از آمار عملکرد سامانسرای لويزان در شش ماهه اول سال ـ مرجع برداشت شده، گزارش رسمی
 

دهند. خانمان تشکیل میمددجو را زنان بی 80مرکز نگهداری موقت، حدود  ةبر اين اساس از حدود هفتاد مددجو پذيرش شد

نمايد. محقق بر خانمان اعم از مددجويان جديد و يا تکراری را پذيرش میزن بی 80در هر روز حدود  "سامانسرای لويزان"يعنی 

زنان ی متعلق به پرونده 80های دادهبررسی نسبت به انتخاب و  ،ی نمونه گیری احتمالی منظمشیوهگیری از با بهرهاين اساس 

ايشان هنوز مراحل برخی از  که در هشت ماهه نخست سال جاری پذيرش شده بودند، و در زمان انجام اين تحقیق یخانمانبی

جدول ذيل به بیان  .اقدام نمود در قالب جدول ويژگیهای شخصی ذيل  نمودند،مانسرا طی میساماندهی اولیه خود را در سا

 پردازد.خانمان ياد شده میمشخصات اولیه زنان بی
 خانمان جامعه پژوهشمشخصات اولیه زنان بي :1جدول 

 تحصیالت تابعیت سن خانمانزن بیرديف  تحصیالت تابعیت سن خانمانزن بیرديف
 متوسطه ايرانی 19 11  راهنمايی ايرانی 99 9

 متوسطه ايرانی 98 17  متوسطه ايرانی 12 1

 ابتدايی ايرانی 99 12  ابتدايی ايرانی 11 9

 متوسطه ايرانی 91 11  سوادبی ايرانی 97 6

 متوسطه ايرانی 68 90  سوادبی ايرانی 82 8

 نامعلوم ايرانی 29 99  متوسطه ايرانی 12 1

 ديپلم ايرانی 16 91  ابتدايی ايرانی 96 7

 بیسواد ايرانی 17 99  ابتدايی ايرانی 99 2

 ابتدايی ايرانی 91 96  ديپلمفوق ايرانی 19 1

 بیسواد ايرانی 80 98  ديپلم ايرانی 90 90

 ديپلم ايرانی 98 91  راهنمايی ايرانی 11 99

 نامعلوم ـــ 10 97  نامعلوم ايرانی 99 91

 ديپلم ايرانی 90 92  نامعلوم ايرانی 66 99

 ابتدايی ايرانی 91 91  ديپلم ايرانی 11 96

 ابتدايی افغانی 10 60  ديپلمفوق ايرانی 11 98

 ابتدايی ايرانی 80 69  سیکل ايرانی 11 91

 ديپلم ايرانی 97 61  سیکل ايرانی 16 97

 نامعلوم ـــ 97 69  ابتدايی ايرانی 90 92

 ديپلم ايرانی 90 66  ابتدايی ايرانی 90 91

 نامعلوم ـــ 69 68  ابتدايی ايرانی 98 10

 لیسانس کارگردانی ايرانی 99 61  ابتدايی ايرانی 60 19

 ديپلم ايرانی 60 67  راهنمايی ايرانی 17،92،91 11

 راهنمايی ايرانی 90 62  ديپلمفوق ايرانی 11 19

 راهنمايی ايرانی 98 61  نامعلوم ايرانی 12 16

 سیکل ايرانی 60 80  سوادبی ايرانی 98 18
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خانمـان موضـوع ايـن زنـان بی« وضـعیت امیـد بـه زنـدگی»رسـد، های موجود در هر پرونـده بنظـر میدر ادامة فرايند اين تحقیق با توجه به داده

خانمـان شـهر تهـران، و راهبردهـای مـؤثر بـر خانمانی برای هر يک از زنـان بیگیری شرايط بیپژوهش، متأثر از علل و عوامل اثرگذار بر شکل

استمرار شرايط اعتیاد بـه مـواد افیـونی و پیامـدهای روانـی و از اثرپذيری جدی برخوردار است. جسمی و روانی جامعة نمونة موصوف، سالمت 

کـنش، آزارهـای جنسـی ناشـی از نـوع جسمانی حاصل از آن، پذيرش ناچار روابط جنسی برای بقاء و تهديدات حاصل از قربانی شدن در ايـن 

کاهش تدريجی حداقل مراجـع  ،پذيریارتقاء سطح آسیب بمنظور تأمین نیازهای ضروری زيستی، فروشیپیگری و تنپذيرش روس ،سرپناهیبی

هـای کنشاسـتمرار  بـدلیلاجتمـاعی ايـن افـراد موقعیـت ، تقلیـل حمايتی موجود زنان مذکور بدلیل نابسامانی در شرايط جسمی و روانی ايشـان

هـای ، پذيرش بناچار کنشايشان یزندگ تهديدات جسمی و روانی ناشی از شرايط اقلیمی و جوی محیطبهنجار اجتماعی توسط آنان، افزايش ان

خانمـانی زنـان در شـهر تهـران رسد از جمله پیامدهای حاصـل از بی، بنظر میو تبعات حاصل از آن مجرمانه جهت رفع نیازهای ضروری و اولیه

 زنان ياد شده دارد.  «زندگیامید به »با وضعیت نیز معناداری  ةکه رابط ،است

توان شرايط می ،خانماندر پرونده هر زن بی در اختیار محققارتباط اطالعات آن تحلیل های موجود و استنباط حاصل از بنابراين با توجه به داده

مـورد مرتبط با موضـوع طـول عمـر  هایبر اساس شاخص ،خانمانیجامعة نمونة اين پژوهش را بر مبنای اثرپذيری از شرايط بی «امید به زندگی»

 در قالب جداول ذيل تحلیل نمود.بر مبنای طول عمر مورد انتظار زنان در جامعه شهری تهران  ،مددجويان مورد نظرانتظار از 
 پژوهش ةخانمان جامعه نمونزنان بي «جسماني سالمت» بندي وضعیتدسته :3 جدول

 درصد تعداد تعداد وضعیت جسمانی

 96 97 61، 62، 61، 66، 69، 60، 91، 91، 99، 99، 11، 19، 10، 92، 1، 8، 9 سالم

 66 11 80، 68، 69، 61، 92، 96، 91، 18، 19، 91، 97، 91، 98، 96، 99، 91، 99، 2، 7، 1، 6، 9 های مزمنبیماری

 96 7 67، 98، 11، 16، 11، 90، 1 های خطرناک و تهديدآمیزبیماری

 2 6 97، 90، 12، 17 نامعلوم

 

خانمان مورد نظـر در ايـن پـژوهش زنان بیسالمت جسمانی خانمانی، رسد استمرار شرايط بیهای موجود در جدول فوق، بنظر میبر اساس داده

خانمـان مـذکور، بـه لحـاظ جسـمانی در وضـعیت از زنان بی درصد 13 ،دهدهای ياد شده نشان میسازد. دادهجدی روبرو می اتیبا تهديد ،را

رسـد بـر وضـعیت سـالمت از جمله علل و عواملی که بنظـر میبرند. بسر می (های خطرناک و تهديدآمیزبه لحاظ ابتالء به بیماری)مزمن و حاد 

ز روابط جنسی بـرای بقـاء، تغذيـه نامناسـب و ضـعف تهديدات ناشی اعبارتند از: خانمانی اثرگذار هستند خانمان، در شرايط بیجسمی زنان بی

های جسـمی ناشـی از آن، روسـپیگری و ی بـويژه در ايـام سـرما، آزار جنسـی و آسـیبوجـمحیطـی و پذيری از شرايط عمومی جسمی، آسیب

 .به مواد افیونی و شیمیايی ها، اعتیاد مزمن و حادهای خطرناکی چون ايدز و انواع هپاتیتبیماری

خانمانی را و اثرپذيری تهديدات جسمانی ناشی از قرار گرفتن در شرايط بی «وضعیت امید به زندگی»ز اهمیتی که معناداری رابطة میان نکتة حائ

از مددجويان يـاد شـده،  درصد 84صرفاً حدود های موجود، دادهبر مبنای  ،نمايد اين است کهاين پژوهش مضاعف می ةبرای زنان جامعة نمون

 13باشـند، های مـزمن و حـاد میکه دچار بیماری خانمانیدر مقابل تعداد زنان بی و از وضعیت سالمت جسمانی )بطور نسبی( برخوردار هستند

موجود برخـوردار  هایيعنی به غیر از تعداد مددجويانی که از شرايط نامعلومی به لحاظ سالمت جسمی بر اساس داده گردد.میارزيابی  درصد

باشـند. از اينـرو بـا توجـه بـه های حاد و مـزمن میدارای بیماری« سالمت جسمی»از مددجويان باقیمانده نیز به لحاظ  درصد 31هستند، حدود 

اعـم از حـاد يـا خانمانی عاملی اساسی در ايجـاد شـرايط بیمـاری )رسد بیبنظر می خانمان مذکور،ها و مستندات موجود در پرونده زنان بیداده

 مزمن( برای اين مددجويان بوده است.

است. وی  2ي شماره خانمانزن بيخانمان موضوع اين پژوهش، خانمانی، بر وضعیت جسمی زنان بیيکی از مصاديق اثربخشی شرايط بی

دارد، پس از جدايی از همسر اولش، بدلیل فقدان مراجـع حمـايتی، نداشـتن خـانوادة اصـلی زناشويی  که سابقه دو بار ازدواج ناموفق در زندگی

خانمـانی در موقعیـت بی ،و نیز نداشـتن سـرپناه ،از يکديگر جدا شده بودند(، فقدان درآمدوالدينش سال پیش از زمان طالق نامبرده  98)حدود 

اعتیـاد « کـراک»هـا بـه خانمانبتدريج در معاشرت بـا سـاير بی ،نابسامان زندگی خودبدلیل فشارهای روانی ناشی از وضعیت وی گیرد. قرار می

توسط  «بقاء رایجنسی ب ةرابط» مفهومپذيری جهت تأمین نیازهای ضروری و حیاتی، موجب تجربه ،يابد. نداشتن حداقل منابع مالی مورد نیازمی
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رسـد گـردد. از اينـرو بنظـر میمی Cنـوع  «هپاتیـت»و  «ايـدز»هـای بیماریدچار  ،روابطنوع در نهايت از طريق همین وی  گردد.اين مددجو می

 خانمان از رابطه معناداری برخوردار است.اين زن بی« امید به زندگی»خانمانی با وضعیت شرايط بی
 خانمان جامعه نمونه پژوهشزنان بي «اعتیاد»بندي وضعیت دسته :3 جدول

 درصد تعداد تعداد وضعیت اعتیاد

 1 9 96، 1، 1 نامعلوم

 61 19 61، 62، 61، 68، 69، 61، 92، 91، 11، 12، 17، 18، 19، 10، 92، 97، 91، 99، 91، 99، 90، 2، 7، 9 اعتیاد مزمن

 12 96 80، 67، 96، 99، 91، 90، 11، 16، 11، 91، 98، 6، 9، 1 اعتیاد حاد

 10 90 66، 69، 60، 91، 97، 98، 99، 19، 92، 8 عدم اعتیاد

 

بـا توجـه بـه خانمان جامعة نمونه اين پژوهش، وضعیت اعتیاد مـددجويان مـذکور اسـت. زنان بی «امید به زندگی»از ديگر علل مؤثر بر وضعیت 

بـه  «حـاد»يـا  ، واعتیـاد مـزمن ر شرايطد ،تحقیقاين موضوع خانمان از زنان بی درصد 14 حدودرسد، های حاصل در اين جدول بنظر میداده

 ،بـوده «کراک»و  «شیشه»دارای اعتیاد به مواد شیمیايی همچون مذکور مددجويان  زا درصد 84 ،. از اين میانقرار دارند و شیمیايی مواد افیونی

ايشان  فردی متناسب با شرايطمورد نظر، خانمان تواند برای هر يک از زنان بیکه استمرار استفاده از اين مواد فارغ از پیامدهای اجتماعی که می

های ذيـربط کند. الزم به توضیح است با توجه به مستندات موجود در پرونـدهروانی اين افراد را تهديد میو داشته باشد، بشدت سالمت جسمی 

خـود را  «قربـانی شـدن»بدلیل اينکه بتوانند خطر  و بدلیل فقدان سرپناه و مراجع حمايتی الزم ،خانمانگردد، زنان بیاستنباط می ،در اين پژوهش

باشـند. می «شیشه»کاهش دهند، ناچار به استفاده از به حداقل ممکن اماکن متروکه در فضاهای عمومی و يا  ،آلودگیخواب ت خواب يادر حال

 ز طرف ديگـر برخـیا .دهدرا افزايش میمقاومت در برابر خواب توان بر سیستم اعصاب بدن انسان، مستقیم با اثرگذاری  زيرا اين مادة شیمیايی

قابلیت جنسـی  ،«شیشه»از طريق استفاده از  هستندناچار دهند، میتن  «رابطه جنسی برای بقاء»و يا  «روسپیگری»ناچار به به که  ،اين زنان ديگر از

ناه متعلـق بـه مشـتری ند و از اين بابت فرصت کسب درآمد و يا ماندگاری در سـرپگردخود را افزايش دهند تا مقبول مشتريان جنسی خود واقع 

 حفظ کنند. آنرا و  از دست ندادهجنسی خود را 

و ايـن مـادة شـیمیايی بـه ايـن دلیـل اسـت کـه بیشـتر های موجـود، بر اساس دادهخانمان در میان اين زنان بی« کراک»نکته ديگر اينکه تمايل به استفاده از 

ايـن وضـعیت  .دهـدقـرار می« موقـت فراموشـی»و يا  ،«یخوداز خود بی» یرا در وضعیت کنندهمصرففرد  انسان،اعصاب  سیستم مغز و ا تأثیر برب ،مخرب

خانمـانی قـرار گـرفتن در وضـعیت بی پیش يا پس ازرا که های متعددی دردها، مشکالت و آسیب ،مدت زمانی محدود ،شود اين مددجويانموجب می

کننده خانمـان اسـتفادهپس از مدتی هم به لحاظ روانی و هم جسـمانی بی« کراک»استمرار استفادة از البته  بدان دچار شده و يا هستند، به فراموشی بسپارند.

 کشاند.به نابودی می ،از اين ماده افیونی را

 دهي شاماره خانماانزن بيايشـان، « امید به زنـدگی»با وضعیت خانمان اعتیاد زنان بیمعناداری رابطه خانمانی بر يکی از مصاديق اثربخشی بی

پس از طالق از همسر بدلیل نابسامانی در خانوادة اصلی، پس از يک دوره تجربه زندگی در منزل برخـی از دوسـتانش،  هسال 90 یاست. اين مددجو

اش، نـدگیری زهای مواد افیـونی و سـاير نیازهـای ضـروبمنظور تأمین هزينه . ویگیردمیقرار  «خوابیکارتن»و پس از آن در وضعیت  ،دچار اعتیاد

در « کـراک»در اثر استمرار در اسـتفاده از  اين مددجواست.  گرديده« جنسی برای بقا ةرابط»پذيری مفهوم تجربهپس از آن ناچار به ازدواج موقت و 

با کُنـدی و تـأخیر بسـیار ، هکه فرايند بهبودی آن بر مبنای مستندات موجود در پروند بوده،های شديد حال حاضر در چند ناحیه از بدن دچار عفونت

زدايی در هـر آمـده و علیـرغم سـم «سامانسرای لويزان»آوری ذيربط، به های جمعخانمان، تاکنون سه بار توسط گشتاست. اين زن بی همراهزيادی 

ز مرکـز نگهـداری موقـت و ی اصلی اين مددجو، خروج ا. خواستهبازگشته استبه مواد افیونی در شرايط اعتیاد نوبت، در بازگشت مجددش باز هم 

 بـا مـرتبطرسد اعتیاد نقش معناداری در پذيرش ساير تهديدهای جسمانی و روانـی خانمانی است. بنظر میگذراندن مابقی عمر در شرايط اعتیاد و بی

گردنـد خانمـانی کـه معتـاد بـه مـواد افیـونی قلمـداد میدر واقع با توجه به حجم و درصـد زنـان بی خانمان دارد.خانمانی برای اين زن بیوضعیت بی

 خانمان اثرگذار است.زنان بی« امید به زندگی»وضعیت  راعتیاد بطور مستقیم و غیرمستقیم بظاهراً ، (الذکر)مطابق جدول فوق
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 52/ خانمان شهر تهرانبررسی وضعیت امید به زندگی زنان بی

 
 

 جامعه نمونه پژوهش مان خانزنان بي «روانيسالمت »بندي وضعیت دسته :11جدول
 درصد تعداد تعداد وضعیت روانی

 16 91 66، 60، 91، 97، 91، 98، 96، 99، 19، 10، 1، 8 سالم
 60 10 61، 68، 69، 61، 69، 92، 99، 90، 11، 12، 11، 18، 11، 97، 91، 99، 91، 90، 1، 9 مزمن

 91 92 80، 62، 67، 61، 91، 17، 16، 19، 91، 92، 98، 96، 99، 2، 7، 6، 1، 9 حاد

زنـان  «سـالمت روانـی»هـای مـرتبط بـا وضـعیت الذکر ارائـه گرديـده اسـت، دادههای حاصل در اين پژوهش که در قالب جدول فوقاز ديگر داده

هـای موجـود در دادهبـر مبنـای  کـهخانمـانی زنـان شـهر تهـران خانمان جامعة نمونه اين تحقیق است. با توجه به علل و عوامل مؤثر بر وضعیت بیبی

تی از تن دادن به رفتارهايی چون، رابطـه جنسـی حاحساس ناکامی و نارا ،، ظاهراً، تحقیر روانیگیردمیمورد تحلیل قرار  ،خصوص مددجويان ذيربط

ناشـی از طـرد اجتمـاعی، چنـین اثـرات روانـی منفـی خودفروشی و روسپیگری، همدر قالب برای بقاء و يا در سطحی به مراتب باالتر و تهديدآمیزتر 

و اختالالت روانی و عصبی حاصل از آن، عدم امید به بازگشت به شـرايط « کراک»و « شیشه»اثرپذيری روانی حاصل از اعتیاد به مواد افیونی به ويژه 

و  ،هـای اجتمـاعی جامعـهانگاثرات روانـی ناشـی از  یپذيراثر ،و حتی در مواردی تجربة خودکشی ،طبیعی، میل به مردن و به اتمام رسیدن زندگی

بـر ايـن های مؤثر بر نابسامانی وضعیت روانی اين افراد است. نگرش بدبینانه و تحقیرکنندة افراد به جامعة نمونه مورد نظر اين تحقیق، از جمله شاخص

 24و صـرفاً  ،قـرار دارنـد «مـزمن»يا  «ادح»در شرايط روانی  ،خانمان مذکور به لحاظ روانی بنابر اطالعات ذيربطاز زنان بی درصد 11حدود  اساس

رسـد بـر ايـن اسـاس، برخـوردار هسـتند. بنظـر میبـه لحـاظ روانـی خانمان جامعة نمونه اين پژوهش به نسبت از وضـعیت سـالمی از زنان بی درصد

ديگری را نیز بـر ايشـان اين افراد، پیامدهای فردی و اجتماعی متعدد  «سالمت روانی»خانمانی زنان در شهر تهران بدلیل اثرگذاری منفی بر شرايط بی

 ايشان برخوردار است. «امید به زندگی»از رابطه معناداری با طول عمر اين افراد و شرايط  از اينرو و نمايدتحمیل می

زن خانمـانی زنـان مـذکور، بـا شـرايط بی ،خانمـان جامعـة مـورد نظـر ايـن پـژوهشيکی از مصاديق معنـاداری رابطـه سـالمت روانـی زنـان بی

و در  ،شـدهطـرد اش خـانوادة اصـلی از ،خود نامشروعو زودهنگام است. اين مددجو که بدلیل تجربه جنسی  بیست و سهخانمان شماره بي

دل روانـی خـود را از دسـت خانمانی، بتـدريج تعـاخانمانی قرار گرفته است، بدلیل فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از بینهايت در وضعیت بی

توسط برخـی  تعادلی روانیخانمان متأثر از بیاست. اين زن بی واقع گرديدههای جنسی مکرر ناخواسته مورد سوء استفاده ،داده و به همین دلیل

گـردد. مـیيد بـه الکـل نیـز بتدريج دچار اعتیاد شدهای خصوصی ايشان مورد سوء استفاده واقع گرديده و به همین دلیل از افراد سودجو در بزم

خانمـان ايـن زن بی« سالمت روانی»های فردی و اجتماعی متعاقب آن رابطه معناداری با وضعیت پذيریخانمانی و آسیبرسد شرايط بیبنظر می

 دارد.
 خانمان برگزیده جامعه نمونه پژوهشزنان بي «پذیريآسیب»بندي وضعیت دسته :11 جدول

 درصد تعداد تعداد وضعیت جسمانی
 6 1 1، 1 سالم

 11 99 66، 69، 60، 91، 97، 98، 99، 19، 99، 7، 8 در معرض آسیب
 96 97 61، 62، 61، 68، 92، 11، 12، 17، 18، 10، 97، 91، 99، 91، 90، 2، 9 آسیب ديده

 60 10 80، 67 ،69، 61، 91، 96، 99، 91، 90، 11، 16، 19، 11، 91، 92، 98، 96، 6، 9، 1 هادرونی شدن آسیب

های فـردی و تـوان بـه پیامـدهای حاصـل از آسـیبخانمـان در ايـن تحقیـق، میزنـان بی «امید به زنـدگی»های مرتبط و مؤثر بر شرايط از ديگر داده

اشـاره  و اثربخشی آن بر طول عمر مددجويان مذکور خانمانیخانمان موضوع اين پژوهش، بدلیل قرار گرفتن ايشان در وضعیت بیاجتماعی زنان بی
البتـه ممکـن اسـت  .گیرنـدقـرار می «در معـرض آسـیب» مفهوم خانمانی، در موقعیتپس از قرار گرفتن در شرايط بیياد شده  خانماننمود. زنان بی

، روابـط جنسـی آزاد، آزار جنسـی و انـواع گونـاگون چون اعتیـاد یهای مختلفخانمانی آسیبپیش از قرار گرفتن در وضعیت بی ،برخی از اين زنان
باشد. امـا در صـورتی کـه تـا شده نیز شان خانمانی ايشان و طرد اجتماعیبی پذيری خود عاملاين آسیب در واقع قربانی شدن را تجربه نموده باشند و

عـدم  ،طـرد اجتمـاعی به داليلی چون؛که  «خوابیکارتن»شرايط  پذيری اجتماعی را نداشته باشند، با قرار گرفتن درخانمانی، تجربه آسیبپیش از بی

ناچار هستند تمام يا قسـمت ، افتداتفاق می برخورداری از درآمد و منابع مالی مشخص عدمنداشتن سرپناه،  ،پشتیبانی از جانب هرگونه مرجع حمايتی
 .باشند حضور داشتهدر اماکن متروکه و يا فضاهای عمومی خود را، روز شبانهغالب 

در »قشـری بواقـع که بطور مستقیم و غیرمستقیم در معرض تهديدات محیطی و اجتماعی واقع هسـتند،  ،شرايطاين از اينرو بدلیل قرار گرفتن در 

هـر نـوع آسـیب اجتمـاعی را  در اين شرايط، ،خانمان مرتبط با اين قشر، به هر دلیلند. حال اگر هر يک از زنان بیآياب میحسب« معرض آسیب
 ديدة اجتماعی بحساب خواهد بود. تجربه نمايد، و اين تجربه استمرار نیز داشته باشد، آسیب
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های اجتماعی چون اعتیاد، رفتارهای مجرمانه )فروش مواد مخدر، روسپیگری و...(، رابطة جنسـی بـرای در صورتی که استمرار در تجربة آسیب
زن  واقـعو در  ،خانمانی واقع شـوندهای مذکور به لحاظ روانی، مورد پذيرش زن بیای باشد که آسیبعارف، به گونههای متبقاء و ساير آسیب

ايـن  ،هـايی اقـدام نمايـدو بدون توجه به عوارض فردی و اجتماعی آن، به انجام چنـین کنشتفاوت، و يا در حالتی بیخانمان با میل و رغبت بی
معنـاداری وضـعیت از رسد قرار گرفتن در ايـن شـرايط بـاالترين سـطح بنظر می .اندگرفتهقرار « هادرونی شدن آسیب»دسته از افراد در موقعیت 

خانمـان پذيری زنـان بیبندی وضعیت آسـیببا توجه به جدول دستهنمايد. خانمانی تبیین میبا شرايط بیرا خانمان زنان بیاين  «امید به زندگی»

در  ،زاهـای آسـیبو تکـرار کنش ،های اجتمـاعیاز زنان مذکور بدلیل استمرار در پذيرش آسیب درصد 41، حدود جامعة نمونه اين پژوهش

شوند. متأسـفانه بـا محسوب می «در معرض آسیب»ديگر نیز  درصد 22ديده و آسیب درصد 84اند. قرار گرفته« درونی شدن آسیب»موقعیت 

 قرار دارند.خاص های اجتماعی بدون تجربة آسیبو طبیعی، از زنان مذکور بطور نسبی در شرايط  درصد 4های موجود، صرفاً توجه به داده

امیـد بـه »خانمان شـهر تهـران بـا وضـعیت پذيری اجتماعی زنان بیی میان آسیبخانمانی بر معناداری رابطهيکی از مصاديق اثربخشی شرايط بی

باشد، پس از جدايی از ين زن سی و چهار ساله که دارای سابقه طالق به علت نازايی میاست. ا هفت خانمان شمارهزن بيايشان، « زندگی

های ضروری خـود را تـأمین کنـد. وی بـدلیل عـدم همسر، بدلیل فقر خانوادة اصلی، تالش نموده تا از طريق اشتغال و ايجاد درآمد بتواند هزينه

قرار گرفته است. اين مددجو پـس از  «خوابیکارتن»خانمانی و در نهايت پذيرش تجربه یتوانايی ايجاد منابع درآمدی الزم، بتدريج در شرايط ب

، ناچـار بـه اسـتفاده از مـواد افیـونی )شیشـه و «قربـانی شـدن»قرار گرفتن در اين موقعیت، جهت حفظ امنیت خود و پیشگیری از پذيرش مفهـوم 

خوابی، مددجوی ياد شده را ناچار به پـذيرش مشـتريان اجتماعی ناشی از کارتن های فردی وگردد. تأمین نیازهای ضروری و ناامنیکراک( می

و تبعـات  خوابی،کـارتننمايد. اين مددجو عالوه بر آزارهای جسمی ناشی از قرار گرفتن در موقعیـت جنسی و ايجاد روابط جنسی برای بقاء می

رسـد در حال حاضر در شرايط روانی نابسامانی نیز قرار دارد. از اينـرو بنظـر می که به برخی از آنها در سطور باال اشاره شد، ،حاصله ناشی از آن

« امیـد بـه زنـدگی»ی معناداری با شرايط خانمان، از رابطهخانمانی در خصوص اين زن بیشرايط بیدر های اجتماعی ناشی از قرار گرفتن آسیب

  است.او برخوردار 
  خانمان برگزیده جامعه نمونه پژوهشزنان بي «و میل به ادامة زندگيامیدواري »بندي وضعیت دسته: 12جدول

 درصد تعداد فراوانی وضعیت امیدواری نسبت به آينده

 6 1 60، 1 امیدواری به زندگی

 81 12 80، 61، 68، 66، 69، 91، 92، 98، 96، 99، 99، 11، 12، 17، 18، 19، 10، 91، 97، 99، 91، 90، 2، 7، 1، 8، 9، 1 احساس حقارت و ناکامی

 96 97 62، 67، 61، 69، 61، 91، 91، 90، 19، 11، 92، 91، 98، 96، 99، 6، 9 عدم امید به بازگشت )میل به مردن(

 1 9 97، 11 ،16 نامعلوم

جامعة نمونه اين تحقیق بـه عنـوان يکـی از  «زندگیادامه و میل به  واریامید»های مرتبط با متغیر وابسته اين تحقیق شرايط يکی ديگر از شاخص

هـای حاصـل از رسـد، عـواملی چـون ناکامی. بر اين اساس بنظـر میستخانمان مذکور ازنان بی «امید به زندگی»های مؤثر در وضعیت شاخص

موقعیت طرد اجتماعی، استیصال حاصل از فقدان منـابع نابسامانی در خانوادة اصلی و يا زناشويی، از دست دادن مراجع حمايتی و قرار گرفتن در 

اجتماعی مانند: رابطة جنسی برای بقاء، فروش مـواد مخـدر، آزار های ها و ناهنجاریمالی و درآمدی و متعاقب آن تن دادن به بسیاری از آسیب

گونه برنامه برای آينده و دغدغـه جـدی جهـت سرپناهی و احساس تنهايی و عدم امنیت ناشی از آن، نداشتن هیچجنسی، و حتی روسپیگری، بی

هـای ارائـه شـده اثرگذار است. با توجه به داده ادامة زندگی به خانمان مذکوررفع نیازهای اولیه به هر طريق ممکن، بر شرايط امیدواری زنان بی

، و «عدم امید به بازگشت به شرايط زندگی طبیعی و متعارف»در شرايط  ،خانمان موضوع اين پژوهشاز زنان بی درصد 31در جدول ياد شده، 

خانمـان از زنـان بی درصاد 4های مذکور، صرفاً س دادهبر اسا ،قرار دارند. نکتة حائز اهمیت اينکه« احساس حقارت و ناکامی»نیز در وضعیت 

اند. با توجه به اطالعـات موجـود ايـن چهـار قرار داشتهخود،  ةعی به لحاظ امیدواری به زندگی و آيندطبیبه نسبت  یظاهراً در شرايط ،مورد نظر

 دانند.وابسته به خود میمراجع حمايتی خود را دارای حمايت حداقلی برخی از اند که هنوز درصد نیز کسانی بوده

زنـان بـی خانمـان موضـوع ايـن  «امیـدواری و میـل بـه ادامـة زنـدگی»خانمانی بر معناداری رابطه يکی از مصاديق متناسب با اثربخشی شرايط بی

رد، بـدلیل دو شکسـت در سـن دانیـز سـال  67است. اين مددجو کـه  41خانمان شماره زن بيايشان،  «امید به زندگی»با وضعیت  ،پژوهش

و ممانعـت ناپـدری از بازگشـت او بـه منـزل، پـس از مـدتی اسـتفاده از  ،خـانوادة اصـلیحمايـت چنین عدم وجود رسمی خود، همهای ازدواج

توانی اين مددجو گیرد. استیصال و ناقرار می «خوابیکارتن»در شرايط  ،ها و ساير اماکن موقتی که امکان دسترسی به آنها را داشته استخوابگاه
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دهـد. ايـن در شرايط روسـپیگری قـرار میبناچار ، او را «رابطه جنسی برای بقاء»پذيری مفهوم ی وی، پس از مدتی تجربهدر تأمین نیازهای اولیه

يگـر بعلـت های پیشین زندگی خود، و نیز عدم امید به بازگشت به شـرايط گذشـته، و از طـرف دزن از يک طرف بدلیل از دست دادن موقعیت

میـل بـوده و فروشی، بشدت نسبت به زنده ماندن و ادامة زندگی بیناهنجار و رفتارهای ناپسندی چون تن هایحقارت ناشی از تن دادن به کنش

قـت خانمـان بـه مرکـز نگهـداری موآوری زنان بیهای گشت و جمعبار توسط گروه 99بیزار است. او تاکنون از زندگی و زنده ماندن در واقع 

 رها شده است.ود مرجع حمايتی مشخص مجدداً زدايی ناشی از اعتیاد، بعلت عدم وجآورده شده، و پس از سم
 خانمان برگزیدة جامعه نمونة پژوهشزنان بي «ل یا پذیرش قرباني شدنیتحم»بندي میزان دسته :18 جدول

 درصد تعداد فراوانی وضعیت قربانی شدن

 6 1 1، 9 شرايط به نسبت طبیعی

 81 11 61، 62، 61، 68، 66، 69، 60، 91، 92، 97، 96، 91، 99، 90، 11، 12، 17، 18، 19، 10، 96، 99، 2، 1، 8، 9 در معرض قربانی شدن

 66 11 80، 67، 69، 61، 91، 98، 99، 11، 16، 19، 11، 91، 92، 97، 91، 98، 99، 91، 90، 7، 6، 1 دارای تجربه قربانی شدن

پیامـد ديگـری از قـرار گـرفتن زنـان در ، کـه خانمان اين پژوهشها و مستندات موجود و مرتبط با زنان بیداده يک بخش ديگر از

میزان تحمیل يا پـذيرش دهد، ايشان را مورد بررسی قرار می «امید به زندگی»خانمانی و اثرگذاری اين شرابط بر وضعیت شرايط بی

های جسـمی و میـزان آسـیب« قربانی شـدن»وضوع اين پژوهش است. منظور از مفهوم خانمان متوسط زنان بی« قربانی شدن»مفهوم 

اجتماعی، فرهنگی و بعضاً فردی )نسبت به شرايط متعـارف  های اقتصادی،خانمان بدلیل مواجهه با محدوديتروانی است که زن بی

گردد. يکی از مصاديق پذيرش اين مفهـوم، او تحمیل میو يا بر  ،پذيرد(دهد )میآن تن می هو طبیعی ساير افراد در جامعه ذيربط( ب

عـدم  ،ناشـی از آنهـای خانمان بداليلی چون نداشتن سرپناه و تهديـدها و ناامنیاست که برخی از زنان بی «رابطه جنسی برای بقاء»

های مشـتريان جنسـی خـود، مـدتی از شوند از طريق تـأمین خواسـتهمرجع يا مراجع حمايتی، و عدم درآمد و منابع مالی، مجبور می

فروشـی سـطح شان استفاده نماينـد. روسـپیگری و تناولیهو های ايشان جهت برطرف نمودن نیازهای ضروری سرپناه و ساير کمک

 بهمراه دارد.خانمانی بیرا برای چنین زنان حاد شود که نهايت تحقیر روانی وب میتری از اين پذيرش محسپیشرفته

بدلیل فقدان سـرپناه  ،خانمان موضوع اين پژوهشهای جسمی و روانی است که زنان بیديگر اين مفهوم تحمیل آسیباز پیامدهای 

گردند. ايـن آزارهـا از طريق آزارهای جنسی با آن مواجه می ،و مرجع حمايتی، و حضور در اماکن متروکه و فضاهای عمومی شهر

« شیشـه»چنین، استفاده از مواد افیونی چون تا قتل را برای ايشان در بر داشته باشند. هم ،از تجاوز به عنف دامنة تهديدزدايی تواندمی

خانمـانی کـه در فضـاهای عمـومی و امـاکن یخوابی را بـرای زنـان بقابلیت کم ،که از طريق اثرگذاری بر سیستم عصبی بدن انسان

کننـده دهد تا از حداقل هوشیاری الزم جهت دفاع از خود در مواقعی که با تحمیل رفتارهـای قربانیمتروکه تردد دارند، افزايش می

 است.« قربانی شدن»مصداق ديگری از تحمیل مفهوم  ،برخوردار باشند نیز ،گردندمواجه می

خانمـان جامعـه نمونـة مـورد نظـر ايـن بر مبنای میزان تحقق آن برای هر يک از زنـان بی« قربانی شدن»، مفهوم رسدبنابراين بنظر می

های ارائه شده در جدول زنان مذکور برخوردار باشد. با توجه به داده «امید به زندگی»بايد از رابطه معناداری با وضعیت پژوهش، می

از زنان جامعة نمونة موضوع ايـن پـژوهش را تشـکیل  درصد 12اند حدود ربانی شدن داشتهخانمانی که تجربه قالذکر زنان بیفوق

مجبـور بـه پـذيرش يـا خانمـانی مـورد تحمیـل و بـدلیل قـرار گـرفتن در موقعیـت بی ،خانماندهند. در واقع اين دسته از زنان بییم

و يـا های مزمن و حاد ناشی از مقاربتهای جنسـی بـا مشـتريان هايی چون آزار جنسی، رابطه جنسی برای بقاء، پذيرش بیماریآسیب

های جسمی و روانـی از ايشـان، اعتیـاد ناشـی از های جسمی ناشی از سوء استفادهجنسی، تحقیرهای روانی و آسیبتجاوزکنندگان 

سرپناهی، مناسب به مشتريان جنسی، اعتیاد ناشی از حفظ امنیت و جلوگیری از تهديدهای احتمالی ناشی از بیضرورت پاسخگويی 

های زندگی، ضرب و جرح، و طرد اجتماعی و نداشتن يا از دست دادن فرصتاعتیاد ناشی از احساس ناکامی و تحقیر شديد بدلیل 

سـاير مصـاديق قربـانی شـدن  ،سرپناهی و تـردد در امـاکن متروکـهناشی از بیهای خواهیها و باجيا نقص عضو ناشی از زورگیری

در خانمـانی، رسد بدلیل قرار گـرفتن در شـرايط بیخانمان ديگر نیز بنظر میاز زنان بی درصد 44اند. از طرف ديگر به میزان بوده

علیـرغم انکـار تجربـه قربـانی شـدن  ،خانمان نیززنان بیقرار دارند. البته برخی از اين  «در معرض قربانی شدن»خانمان دستة زنان بی
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برخـوردار  و قربانی شـدن پذيریاز تجربة آسیبمطابق مستندات موجود در پرونده ايشان، ظاهراً  ،(بدلیل حفظ آبروی فردی خود)

موقت از اين زنان بداليلی چون داشتن محل سکونت  درصد 4صرفاً حدود  ،ها و مستندات جدول صدرالذکربر اساس دادههستند. 

 . گیرندمیتری قرار و به نسبت در شرايط مناسب ،گردندمشمول دو دستة ياد شده پیشین نمی ،و يا مرجع حمايتی

خانمـان بی با زنـان« تحمیل يا پذيرش قربانی شدن»خانمانی بر معناداری رابطه مفهوم يکی از مصاديق متناسب يا اثربخشی شرايط بی

است. اين مددجو، پس از طالق از همسر، بدلیل نداشتن پدر و مادر  23خانمان شماره زن بيجامعة نمونه مورد نظر اين تحقیق، 

خوابی قرار گرفته اسـت. از تبعـات قـرار گـرفتن در شـرايط بتدريج در شرايط کارتن ،و هیچ مرجع حمايتی ديگری )فوت والدين(

خوابی به لحـاظ پیشـگیری از تهديـدات ناشـی از جهت حفظ هوشیاری و باال رفتن توان بی «شیشه»تفاده از خواب پذيرش اسکارتن

در وی خوابیدن در اماکن و فضاهای عمومی بوده است. در واقع اعتیاد، يکی از مصاديق قربانی شدن ايـن زن، بـدلیل قـرار گـرفتن 

، بـا «رابطـه جنسـی بـرای بقـاء»ع نیازهای ضروری خود از طريق پذيرش خانمانی است. وی پس از مدتی بناچار جهت رفشرايط بی

دهد. ضمن اينکه از اين طريـق امکـان داشـتن مکـانی های جنسی وی تن میبه خواسته ی،حضور در منزل فرد فروشندة مواد مخدر

طـرف ديگـر بمنظـور از دسـت  . ازنمايـدمینمود را نیـز فـراهم موقت که از حضور او در فضاهای عمومی و متروکه جلوگیری می

چنین ايجاد حداقل درآمدی جهت تأمین نیازهای ضروری خود، به فروش مواد مخدر برای مـرد ذيـربط اقـدام ندادن اين مکان، هم

گذرانـد و در حـال دورة زندان خود را می «اوين»خانمان در نهايت توسط نیروی انتظامی شناسايی و يکسال در نمايد. اين زن بیمی

خانمانی بناچار اعتیاد را پذيرفته، به رابطه جنسی برای بقاء تن داده، به فروش ر بعنوان زنی که پس از قرار گرفتن در شرايط بیحاض

تحمیـل يـا »يکـی از مصـاديق مـورد نظـر مفهـوم  ،باشدمینیز مواد مخدر پرداخته و در نهايت دارای سوء سابقه و حضور در زندان 

 خانمانی در اين پژوهش است.ناشی از قرار گرفتن در موقعیت بی «پذيرش قربانی شدن

های مـرتبط خانمانی بر برخی از شاخصاثرگذاری بیهای حاصل از ارزيابیو  ،ها و مستندات موجود و در اختیار محققبا توجه به داده

خانمانی زنـان شـهر تهـران از طريـق راهبردهـايی بی رسدبنظر می ی موضوع اين پژوهش،زنان جامعة نمونه «امید به زندگی»با وضعیت 

چون تهديد سالمت جسمی و روانی زنان، احساس ناکامی و حقارت ايشان و عدم امید به بازگشت آنـان بـه شـرايط طبیعـی و متعـارف 

خانمانی قعیت بیها(، پیامدهای نخستین حاصل از قرار گرفتن در موها )درونی شدن آسیبزندگی و نیز پذيرش روانی و رفتاری آسیب

های خطرنـاک، میـل بـه مـردن و ای چون: نابسامانی روانی حاد و مزمن، اعتیاد حاد، ابتال به بیماریرا به شرايط پذيرش پیامدهای ثانويه

خانمـان موضـوع ايـن پـژوهش در شـرايط نمايـد. قـرار گـرفتن زنـان بیتجربه خودکشی، تحمیل و پذيرش قربـانی شـدن، نزديـک می

زنان مذکور اثرگذار بوده و رابطة معناداری بـا طـول عمـر طبیعـی « امید به زندگی»رسد بر وضعیت دومین ذکر شده، بنظر میپیامدهای 

 ايشان برخوردار است.

 خانمان شهر تهران، فرايندی بسیار پیچیـده و متـأثر اززنان بی «امید به زندگی»بر شرايط  «خانمانیبی»فرايند اثربخشی از اينرو ظاهراً 

میـان  رسـدالذکر به نظـر میبا توجه به نتايج فوق ، ومتغیرهای متعدد در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مديريتی است

سـالمت جسـمانی،  اعتیـاد،  سـالمت روانـی،  متغیرهـای مسـتقل اثرگـذار بـر آن )متغیر وابسته )امید بـه زنـدگی( ايـن پـژوهش، بـا 

 رابطه معناداری وجود دارد.تحمیل يا پذيرش قربانی شدن(  پذيری، امیدواری و میل به ادامة زندگی،آسیب

 گیري نتیجهبحث و 

رسد شرايط خانمان موضوع اين پژوهش، بنظر میهای موجود و مرتبط با زنان بیتحلیل داده با توجه به نتايج حاصل از

زنان ذيربط  «امید به زندگی»بطور مستقیم و غیرمستقیم، رابطة معناداری با وضعیت  ی آماری مورد نظرجامعهخانمانی زنان در بی

دچار  ،ياد شدهنمان اخاز زنان بی درصد 13در اين تحقیق، حدود االت و مفروضات مورد نظر ؤس دارد. بر اين اساس با توجه به

وضعیت با اثربخشی بر خانمانی شرايط بی» از اينرو اين فرضیه که بیماريهای مزمن و يا امراض خطرناک و تهديدآمیز هستند.
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 53/ خانمان شهر تهرانبررسی وضعیت امید به زندگی زنان بی

 
 

 ظاهراً ،«دهداحتماالً کاهش می وده ومنرا تهديد زنان مذکور « امید به زندگی»شرايط خانمان شهر تهران زنان بی سالمت جسمي

 اين پژوهش برخوردار است. نتايج حاصل از از معناداری الزم در 

از  درصد 14، حدود اين تحقیقخانمان جامعة نمونه زنان بی «اعتیاد»همچنین با توجه به نتايج حاصل از بررسی وضعیت 

 8های مندرج در جدول شماره با عنايت به داده .هستندبه مواد افیونی حاد يا مزمن اعتیاد دارای شرايط  مورد نظر، خانمانبی زنان

مرکز نگهداری موقت را آوری شده در جمعخانمان و متکدی ع مواد مخدر مصرفی توسط زنان بیانوابندی که دسته ،اين تحقیق

برخوردار بوده و در واقع اعتیاد به اين نوع  «شیشه» و« کراک» از اعتیاد به ،شده از زنان ياد درصد 31نزديک به  ارائه نموده است،

نسبت به ساير مواد افیونی ی خود ی بدلیل ترکیبات تشکیل دهندهرسانی جسمی و روانی مضاعفآسیب از از مواد مخدر که گويا

گرفت فرضیه  توان نتیجهبنابراين می به رشدی در چند سال گذشته در میان اين قشر داشته است. روند رومند است، بهره سنتی

در کاهش احتمالی و اثربخشی تبعات حاصل از آن خانمان شهر تهران وضعیت اعتیاد زنان بی خانمانی براثرگذاری شرايط بی

 ت.اين پژوهش برخوردار اسنتايج حاصل از  معناداری الزم در ازنیز خانمان مذکور زنان بی« امید به زندگی» وضعیت

خانمان مورد از زنان بی درصد 11قريب به  حاد و مزمن «روانيشرایط »توان به می ،پژوهشاز ديگر نتايج حاصل از اين 

)امید به  وابسته اين تحقیقمتغیر بر  ،اين متغیر مستقلضمن اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم ظاهراً اين اساس  بر نظر اشاره نمود.

 ،دهدکاهش میخانمان شهر تهران را زنان بی «سالمت رواني»خانمانی وضعیت شرايط بی رسد اين فرضیه کهبنظر می ،زندگی(

  برخوردار است. در نتايج حاصل از اين پژوهش از معناداری الزم 

 خانمان مورد نظر است.توسط زنان بی «هاي اجتماعيآسیبپذیرش »يکی ديگر از نتايج حاصل در اين پژوهش میزان 

 ،که از اين میان ،های اجتماعی بودهآسیبپذيرش تجربه  دارای از زنان جامعه نمونه اين تحقیق، درصد 14بر اين اساس نزديک به 

 های موجود،از طرف ديگر با توجه به داده .شوندمحسوب می «هادرونی شدن آسیب» مفهوماز مصاديق  بیش از نیمی از ايشان

 رسدين بنظر میاقرار داشته و دارند. بنابر «معرض آسیب در» مفهوم ان مورد نظر، در شرايطجويداز مد درصد ديگر 11حدود 

 «امید به زندگی» کاهش بر ،موضوع اين تحقیقخانمان بیپذيری زنان از طريق افزايش میزان آسیب «یخانمانبی»فرضیه اثرگذاری 

 است. برخورداراين پژوهش  ازدر نتايج حاصل معناداری مناسبی  از ايشان،

بعنوان يکی از  ،موضوع اين پژوهشخانمان بیزنان  «زندگی یهمادابه امید و میل »، شرايط تحقیقاز ديگر نتايج حاصل از اين 

از  درصد 4حدود  اَاين اساس صرف بر شده است. قشر ياد )متغیر وابسته(« امید به زندگی»شرايط بر  اثرگذار و متغیرهای مستقل

 درصد 84 زنان، حدود سته ازدمقابل اين خود امیدوار هستند. و در نقطة و آينده هنوز به ادامه زندگی  نظر، خانمان موردزنان بی

 11از طرف ديگر حدود  اند.نموده هرا نیز تجرب «خودكشي»اقدام به  ،خانمانیدر دوران بی بعضاً داشته و «میل به مردن»از ايشان 

رسد فرضیه اثرگذاری بنابراين بنظر میقرار دارند.  «و ناکامی حقارت احساس»از جامعه نمونه مورد نظر نیز در شرايط  درصد

 ردو اثربخشی تبعات حاصل از آن  ،زنان موضوع اين تحقیق «زندگي يامیدواري و میل به ادامه» خانمانی برشرايط بی

 برخوردار است.در نتايج حاصله معناداری الزم  از طول عمر زنان مذکور، کاهش احتمالی

پذیرش قرباني یا افزایش میزان تحمیل »خانمانی بر ثیر شرايط بیأت موصوف، پژوهشهمچنین از ديگر نتايج حاصل از 

ی قربان»خانمان موضوع اين پژوهش در شرايط از زنان بی درصد 31خانمان شهر تهران است. بر اين اساس حدود زنان بی «شدن

اند. را تجربه نموده« تحمیل يا پذيرش قربانی شدن»مفهوم  ،از زنان مذکور درصد 41اين میان حدود  درکه  ،ندقرار دار «شدن

آبرو و جلوگیری از درج در پرونده و سوابق ايشان، منکر تجربه مصاديق  حفظخانمان بدلیل برخی از زنان بی ضمن اينکه ظاهراً 

 هستند. «جنسیآزار »چون هم «قربانی شدن»

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2931 زمستان/ اول/شماره ششممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/56

و اثربخشی تبعات  «پذيرش يا تحمیل قربانی شدن»خانمانی بر افزايش امکان اثرگذاری شرايط بی فرضیه رسد،بنابراين بنظر می

    برخوردار است.در نتايج حاصله  خانمان موضوع اين پژوهش از معناداری الزمزنان بی «امید به زندگی» در کاهشحاصل از آن 
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