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بازشناسی مؤلفه های پایگاه اجتماعی و رابطه آن با گرایش به 
کارتن خوابی  در شهر تهران1

مقدمه: پیش فرض موجود در میان جامعه شناسان، وجود رابطه بین طبقات 
اجتماعی  كجروی1  به  گرایش  میزان  و  پایین  اجتماعی  پایگاه  و  اقتصادی 
بیانگر گرایش به پارادایم تضادگرایی در این شاخه از حوزه جامعه شناسی 
است. اما ازآنجاكه پژوهشگر در مطالعاتی كه درباره كارتن خوابی داشته، با 
موارد نقض كننده این گزاره مواجه شده بود، این پژوهش را با هدف مطالعه 
میان كارتن خواب های  به كارتن خوابی در  پایگاه اجتماعی و گرایش  رابطه 

شهر تهران آغاز نمود.
روش: روش پژوهش تركیبی و از نوع تركیبِی متوالی بود. بدین صورت كه 
ابتدا بر اساس فرضیه های موجود در چارچوب نظری كه متأثر از نظریه های 
تضادگرایی در كنار نظریه كنش متقابل گرایی مید بود و تأثیر پایگاه اجتماعی 
به  گرایش  پژوهش،  این  در  و  اجتماعی  انحرافات  به  گرایش  در  پایین 
كارتن خوابی تدوین شد و پرسشنامه ای محقق ساخته در میان كارتن خواب های 
و  بودند  نفر  آماری 12048  جامعه  كمی،  بخش  در  شد.  توزیع  تهران  شهر 
بر اساس فرمول كوكران، 372 نفر به عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب شدند 
نمونه گیری  بود. در بخش كیفی پژوهش،  نیز تصادفی  نمونه گیری  كه شیوه 
هدفمند تا رسیدن به اشباع داده ها پیش رفت كه پس از مصاحبه با 34 نفر از 

كارتن خواب های شهر تهران، پژوهشگر به اشباع داده ها دست یافت.
كه  داد  نشان  كمی  و  پیمایشی  بخش  در  پژوهش  نتایج  نتایج:  و  یافته ها 
رابطه كارتن خوابی و پایگاه اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبود. 
باال، متوسط  پایگاه اجتماعی  بر مبنای داده های گردآوری شده، سه  پس ازآن، 
و پایین از یكدیگر تفكیك شدند كه رابطه گرایش به كارتن خوابی و پایگاه 
اجتماعی پایین و متوسط در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود. بدین ترتیب، 
پژوهشگر برای بازشناسی مؤلفه های پایگاه اجتماعی و نقش آن در گرایش 
پایگاه  با كارتن خواب ها نشان داد كه در  بر اساس مصاحبه  به كارتن خوابی 
آسیب زا  موقعیت های  در  و حاشیه نشینی، حضور  مهاجرت  پایین،  اجتماعی 
افزایش می یابد. در پایگاه اجتماعی باال نیز تنوع موقعیت های فراغتی، امكان 
حضور در موقعیت های پرخطر را افزایش داده و به اعتیاد و كارتن خوابی منجر 
می شود. این نتایج نشان داد كه فرضیه تضادگرایان در مورد رابطه فقر اقتصادی 

و گرایش به انحرافات اجتماعی همیشه نمی تواند معنادار داشته باشد.
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قیاسی  1. در این پژوهش، دیدگاه صرفاً 
واقع  پرسش  مورد  تضادگرایی  بر  مبتنی 
به عنوان یكی  كارتن خوابی  شده است و 
از اشكال زندگی طردشدگان در جامعه، 
شیوه عرفی گذران زندگی روزمره نیست. 
به عنوان  كارتن خوابی  تلقی  از  بنابراین 
انحراف اجتماعی در این پژوهش اجتناب 
شده است. در ضمن در بخش چارچوب 
به منظور  تضادگرایی  دیدگاه  از  نظری 
اساس  بر  پژوهش  اساسی  پرسش  ایجاد 
با  بتوان  تا  شده  استفاده  واقعی  داده های 
گزاره های  پژوهشی،  داده های  به  استناد 
به  علمی را موردنقد قرار داد و درصدد 

دست آوردن نتایج دقیق و مستند بود.
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Short Abstract
The major aim of the current study was on confirmed 
hypothesis in the previously conducted studies: the re-
lationship between the social status and the tendency to 
homelessness among homeless people in Tehran. 
Mixed methods research design was used to collect data. 
In the quantitative part of the study, the survey method 
was used, and the data were collected by researcher-
made questionnaire. In this section, the participants con-
sisted of 12048 people. According to Cochran formula, 
372 individuals were selected using a random sampling 
method. In the qualitative part of the research, the data 
were collected through interviewing 34 homeless people. 
The results of the survey in quantitative and quantitative 
section showed that the relationship between the home-
less and the social base was not significant at 95% con-
fidence level. Subsequently, based on the collected data, 
three social bases of high, medium, and low social were 
distinguished from one another, with a relationship be-
tween the orientation towards the low and moderate so-
cial base and homelessness in the 95% confidence level. 
Thus, the components of the social base and its role in 
the orientation to the homelessness and the findings of 
interview with the subjects showed that in the lower so-
cial base, immigration and marginalization, presence in 
dangerous situations increased. At the top of the social 
base, the diversity of leisure opportunities also increases 
the chance of being in high-risk situations, leading to ad-
diction and homelessness. These results showed that the 
contradictory hypothesis about the relationship between 
economic poverty, and it was also found that the ten-
dency towards social deviations cannot always be mean-
ingful.
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Extended Abstract

Introduction: The existing presumption among sociologists, the existence of the 
relationship between the low economic classes and the social status, and the de-
gree of tendency to social deviations express the tendency towards the confliction-
ism paradigm in this branch of Sociology. Since the researcher has encountered 
violations of this proposition in his studies as regards homelessness, the major 
aim of the current study was decided to be based on confirmed hypothesis in the 
previously conducted studies; the relationship between the social status and the 
tendency to homelessness- among homeless people in Tehran. This hypothesis 
has been confirmed among a large statistical community of homeless people, but 
observations show that if the components of the social base are identified on the 
basis of life opportunities, this concept can be redefined. Redefining concepts that 
affect social transformations can change the results deriving out of the collected 
data. Therefore, after integrating existing theories, the researcher measured the 
social base by finding the relationships between and among the various compo-
nents. Then the relationship between the components and   the homeless people 
was measured.
Method: The research method was a combination method consisting of quantita-
tive and qualitative methods. The sequential combination was based on hypothesis 
testing in the quantitative section and exploratory response to the research ques-
tion in the qualitative section. Contrastive theories and the theory of the Mead 
from the school of symbolic reciprocity were chosen as the theoretical framework 
of this research and the main hypothesis of the paper was developed based on the 
deductive approach. In the first step, the hypothesis of the effect of low social base 
on the tendency towards social deviations was tested in this study. In the quantita-
tive part of the study, the survey method was used and the data were collected by 
researcher-made questionnaire. In this section, the participants  consisted of 12048 
people. According to Cochran formula, 372 individuals were sampled and a ran-
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dom sampling method was used to select the cases. In the qualitative part of the 
research, purposeful sampling was done  being followed by saturation data. The 
researcher obtained data saturation after interviewing 34 homeless people. The 
interview method used was semi-structured.
Findings: The results of the survey in quantitative and quantitative section showed 
that the relationship between the homeless and the social base was not significant 
at 95% confidence level. Subsequently, based on the collected data, three social 
bases of  high, medium, and low social bases were distinguished from one another, 
with a relationship between the orientation towards the low and moderate social 
base and homelessness in the 95% confidence level. Thus, the researcher in order 
to recognize the components of the social base and its role in the orientation to the 
homelessness, and based on the interview with the subjects, showed that in the 
lower social base, immigration and marginalization, presence in dangerous situa-
tions increased. At the top of the social base, the diversity of leisure opportunities 
also increases the chance of being in high-risk situations, leading to addiction and 
homelessness. These results showed that the contradictory hypothesis about the 
relationship between economic poverty and the tendency to social deviations can-
not always be meaningful.
Conversation: The results of the questionnaires did not show a linear relation-
ship between the variables of the research. For this reason, independent variables 
were classified into three groups that showed beginning point, middle point, and 
ending poiny of the spectrum. Measurement of the relationship between the social 
status variable and the homelessness showed that the average social base and the 
low social base were related to the homelessness, and the high social base did not 
show a meaningful relationship with the dependent variable. The quantitative and 
qualitative findings of this research were in line wirh each other. In analyzing and 
explaining the relationship between the class base and homelessness, a variable 
is included in the analyses that include social support from the family institution 
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and social organizations. The shorter the base of the classroom, the greater his 
need for social support was likely to be, and the more one has a higher social base, 
the seemingly less need for social support was seen. But raising awareness in 
these social strata also requires social support such as insurance, occupation, treat-
ment ,etc. which come from the expectations of these social strata. But because 
people with a high class base often have a kind of financial and psychological sup-
port from their families, they are less likely to experience the social organization 
support. This variable also showed a meaningful relationship with homelessness 
among people with a lower class base and greater social support. In the cultures 
that one is looking for a place to escape from  limitations imposed by family 
members, and even from financial viewpoint, even if somebody has a permanent 
job, but it cannot bring, so financial independence, deprivation from material and 
immaterial matters increases, and one consequence of this would be migration, 
which makes the closed ethnic culture turn into an interactive or semi-open culture 
and the fields of imbalance in the internal controls and controls provides outsid-
ers and social exclusion for those who migrate to big cities with a new meaning, 
a wider concept, and in the mutual relationship with social support can make the 
social base of individuals in conscious choice and position analysis a central ele-
ment. Thus, the social base, with three components of the economic class, social 
deprivation, and social protection showed the interrelationship among these three 
elements. Accordingly, it can be mentioned that individual’s position may change 
due to the change in  awareness and   his social experience may be transformed.
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مقدمه
تغییرات اجتماعی ابعاد گسترده ای از جامعه را درگیر می كنند كه عینی ترین بعد آن را 
می توان تغییر فضاهای شهری به شمار آورد كه به تبع آن تغییراتی را در بافت جمعیتی و 
كنشهای متقابل روزمره شهروندان به وجود می آورد. در سالهای 1310، نخستین نشانه های 
اجتماعی همواره در  آن هنگام زندگی  تا  تهران ظاهر شدند؛  مدرن شدن در ساختار شهر 
به  زندگی  از  بخشی  بزرگ،  خیابانهای  ساخته شدن  با  می یافت.  سازمان  كوچك  محله های 
خیابانهایی انتقال یافت كه در آن اتومبیلها رفت وآمد می كردند، اما بخش دیگر در كوچه های 
كوچك و در خانه هایی ادامه یافت كه در آنها نظام سنتی بسته همچنان حاكم بود )اوركارد، 
2008(. تغییرات فضایی از یك سو نشانه های مطلوبی در گسترش فضاهای خدماتی در شهر 
و تفكیك جغرافیایی شهر بر اساس كاركردهای آن است و از سوی دیگر، بافت جمعیتی 
را به سمت طبقاتی شدن پیش می برد. طبقاتی شدن به رشد فزاینده افرادی از طبقه پایین 
كه فقر را تجربه می كنند، می انجامد و موجب می شود كه حمایتهای خویشاوندی و روابط 
غیررسمی كه در جامعه سنتی همانند سازمانهای حمایتی عمل می كردند، به تدریج رو به افول 
گذارند. همین نكته را در آرای تافلر می توان مشاهده كرد؛ در موج اول كه جوامع كشاورزی 
هستند، خانواده به صورت خانواده گسترده وجود دارد و با ورود جامعه به موج دوم، یعنی 
دوره صنعتی خانواده به اشكال هسته ای و یا سلولی تغییر شكل می دهند )تافلر، 2008(. با 
چنین تغییری در خانواده ها، از حمایت اجتماعی افراد كاسته می شود و با پیشرفت این روند، 
و  تنهایی  پدیده  كه  می شوند  خانواده  تشكیل  مبنای  فناوری،  در عصر  خانواده های سلولی 

انزواگرایی را بیش ازپیش گسترش می دهد و به اشكال مختلفی از فقر مطلق دامن می زند.
گسترش پدیده انزواگرایی در میان شهرنشینان و گرایش به سمت غریبگی به تعبیر زیمل 
عالوه بر پیامدهای مثبت، دارای پیامدهای دیگری نیز هست. تظاهر تحرک در درون گروهی 
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دارای مرز، تركیبی از نزدیكی و دوری پدید می آورد كه موقعیت غریبه را می سازد. شخصی كه 
كامال در تحرک است، به طور اتفاقی با هر یك از عناصر مفرد گروه تماس برقرار می كند، اما 
نمی تواند از طریق پیوندهای تثبیت شده خویشاوندی، محل زندگی یا شغل، به طور ارگانیك 
با كسی ارتباط برقرار كند )زیمل، 2016(. این ویژگی در جامعه سنتی كامال متفاوت است و 
هرگونه ارتباط فرد با دیگری می تواند بنیان رابط های مستمر را پی ریزی كند و جامعه را به 
سمت همبستگی ای مبتنی بر شباهتها سوق دهد. اما در جامعه ای كه طبقات اجتماعی یكی از 
مهم ترین ویژگیهای آن به شمار می رود، گمنامی و غریبگی عالوه بر آنكه میدان فردیت را 
گسترش می دهد و اختیار عمل را افزون می سازد، در مقابل این آزادی، پشتوانه های حمایتی 
را می زداید و برقراری روابطی اجتماعی كه بتواند استمرار داشته باشد را محدود می كند. به 
از  با مسائلی اجتماعی مواجه می كند كه كارتن خوابی و بی خانمانی  همین دلیل، جامعه را 
جلوه های شهرهای بزرگ مانند تهران است. حاشیه نشینی و بی خانمانی با طرد اجتماعی در 
ارتباط هستند و گونه كارتن خوابی در میان بی خانمانها، نقطه اوج طردشدگی است. درواقع 
نمی كنند،  دنبال  را  مردم  اغلب  زندگی  متعارف  رانده شده اند و شیوه  از جامعه  كه  كسانی 
به طور بدیهی از برخی امكانات نیز محروم شده و در زمره افراد بی خانمان قرار می گیرند 
)كالنتری و همكاران، 2013(. ُهمب1 افرادی كه فاقد اقامتگاه ثابت شبانه باشند را بی خانمان 
می داند. اقامتگاه این افراد می تواند در سه دسته قرار گیرد: الف، پناهگاه عمومی، اختصاصی 
یا تحت نظارت كه برای فراهم كردن امكانات اولیه و موقتی طراحی شده است، مثل هتلهای 
بهزیستی، اقامتگاههای عمومی و مساكن سیار برای بیماران روانی. ب، مؤسسه ای كه یك 
مسكن موقتی برای افرادی كه مایلند در آن اقامت كنند، فراهم می آورد. ج، مكانی عمومی یا 

اختصاصی كه برای فراهم كردن امكانات الزم به منظور خواب راحت انسانها طراحی نشده 
است یا به این منظور استفاده نمی شود )همب،2001(. بی خانمانی، یك مسئله اجتماعی ناشی 
1. Homb
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اجتماعی  به دالیل  می تواند  كارتن خوابی  اما  است،  اقتصادی جامعه  و  اجتماعی  از شرایط 
رخ دهد یا اینكه نمود مسائل دیگری باشد كه كارتن خوابها می خواهند از این سبك زندگی 
برای نشان دادن آن مسائل استفاده می كنند. گاهی بی خانمانی و كارتن خوابی، ناشی از طرد 
اجتماعی نیست و اعتراضی است به وضع موجود جامعه كه این افراد سعی دارند با نشان 
از ویژگیهای شرایط زندگی مردم، جلب توجه كرده و خواستار تجدیدنظر در  دادن برخی 
سیاستهای جاری جامعه شوند. مثل برخی گروههای فعال مدنی كه با داشتن مهارتهای كافی 
درزمینه موسیقی و خوانندگی به اجرای آهنگها و ترانه های موردعالقه مردم و بیدار كردن 
نوستالژی در آنان می پردازند و این كار را با فعالیت در كنار خیابان انجام می دهند. این گروه، 
تنها بخش كوچكی از بی خانمانها را در برمی گیرد و به دلیل فراگیر نبودند آن، یك مسئله 
اجتماعی به شمار نمی روند. اما گروهی كه به دلیل شرایط نامساعد اجتماعی ازجمله فقر، 
بی خانمان شده و به حاشیه نشینی و كارتن خوابی روی آورده اند، در جامعه چشم گیر هستند. 
عالوه بر این، گروهی از افراد یا خانواده هایی كه در این دو شرایط- بی سرپناهی یا سر كردن 
در اقامتگاههای شبانه- به سر می برند، اغلب در بهترین حالت داغ ننگهایی چون جنایتكار 
با خویشان و  اغلب  به شهرها آمده اند،  تازه  پیشانی دارند. مهاجرانی كه  بر  یا خطرناک را 
شمار  می گذارند.  سرپوش  خود  بی سرپناهی  بر  طریق  این  از  و  شده  جمع  خود  دوستان 
زیادی از بی خانمانهای مخفی نیز شامل زنان و كودكانی می شوند كه از خشونتهای خانگی و 
سوءاستفاده های جنسی گریخته اند )تنهایی، 2009(. این گروهها نیز اگرچه سعی در ساختن 
موقعیتی متفاوت از موقعیت بی خانمانها دارند، اما در تحلیل نهایی بخشی از این جمعیت به 
شمار می روند. اغلب جمعیت بی سرپناه در كشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، بیكاران، 
قرار  و شتم  مورد ضرب  زنان  قومی،  و  نژادی  اقلیتهای  روانی،  بیماران  معتادان،  مهاجران، 
از سرمایه های  بزرگی  كه بخش  كودكان خیابانی هستند  و  از خانه  گرفته، جوانان گریزان 

اجتماعی هر جامعه ای از طریق فعالیت و مشاركت این افراد تأمین می شود.
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درواقع كارتن خوابی می تواند یك انتخاب یا یك اجبار باشد؛ در صورتی اجبار اجتماعی 
الگوها  با هنجارها،  كارتن خواب  افراد  ناسازگاری  اجتماعی و  مثل طرد  پدیده ای  است كه 
می توان  درواقع  باشد،  انتخاب  كارتن خوابی یك  اگر  اما  باشد.  مفروض  اجتماعی  و عرف 
پیروی  جامعه  در  موجود  الگوهای  از  كه  دانست  مدنی  فعال  گروه  یك  را  كارتن خوابها 
نمی كنند و در قالب نظریه مرتن، گروه انزواگرایان هستند. در این صورت، كارتن خوابی یك 
سبك زندگی است كه افراد، خودشان انتخاب می كنند و با انتخاب این سبك از زندگی بر 
زوال سرمایه انسانی كه یكی از ابعاد سرمایه اجتماعی است، تأكید كرده و سعی در اعتراض 
به قوانین و هنجارهای حاكم بر جامعه دارند. این پیامد بسیار مهم كه به از دست رفتن نیروی 
انسانی و سرمایه اقتصادی می انجامد، درواقع می تواند نیروهای بالقوه ای كه احتمال فعالیت 
آنان در بخشهای تخصصی جامعه زیاد است را نیز در بر بگیرد. بدین معنا گروهی از افراد 
كه در شرایط ذهنی و جسمی فعال برای آموختن مهارتها و ارتقا پیدا كردن در جابه جایی 
اقشار اجتماعی هستند، به نیروهایی منفعل تبدیل شده و چه بسا به عنوان مخاطره برای جامعه 

شناسایی شوند.
در  ابهام  و  سرگردانی  منعكس كننده  ایران  در  شهرنشینی  نابسامانیهای  و  آشفتگی 
به  كثیر  علل  از  است و صرف نظر  )فردی و جمعی(  زندگی  اساسی  تعیین جهت گیریهای 
وجودآورنده آن، می توان انتظار داشت واجد تأثیراتی در فرآورده های حاصل از زندگی نیز 
باشد )آقائی، 1396(. لذا شگفت آور نخواهد بود كه ناهماهنگی، عدم توازن، تنزل مدیریت 
شهری گاه نازل تر از معرفت عامیانه1 و تداخل و پیچیدگی مضاعف و فزاینده مسائل شهری 
و غیره، همگی به بحرانی در سامانه شهر، حیات شهرنشینان و زندگی شهری منجر شوند. 
زندگی  كلی  شرایط  چارچوب  در  باید  ایران  در  شهری  مسائل  آسیب شناسی  بدین ترتیب، 
از مهم ترین مسائل شهری و شهرنشینی، گسترش  روزمره موردبررسی قرار گیرد كه یكی 

1. common sense
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حاشیه نشینی و به تبع آن، افزایش بی خانمانی و كارتن خوابی است كه پیامدهای بی شماری به 
دنبال خواهد داشت و می تواند جامعه را با بستری بحران زا مواجه كند.

بر اساس بررسیها، مشاهدات، مستندسازیهای صورت گرفته و همچنین آمارهای ارائه شده 
از سوی انجمنها و شهرداری، به طوركلی 15 تا 17 هزار كارتن خواب در سراسر كشور حضور 
معاون  تحلیلی(.  خبری  سایت  در   1394 شهریور  بهزیستی،  اجتماعی  امور  )معاون  دارند 
خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشاركتهای اجتماعی شهرداری تهران اعالم كرده 
كه در اردیبهشت ماه سال 1394 هر شب 3000 كارتن خواب از سطح شهر تهران جمع آوری 
می شوند كه  90 درصد آنها ازجمله معتادان هستند كه در 20 گرم خانه شهرداری نگهداری 
می شوند )شهریور 2015، سایت خبری تحلیلی(. تعداد كل كارتن خوابهایی كه در 6 ماهه 
دوم سال 1395 در گرم خانه ها حضور داشته اند، 12048 نفر بوده است )معاونت شهرداری 
تهران، 2016( كه این آمار محدود به گرم خانه هاست و ممكن است افرادی هم به گرم خانه ها 
شهر  كارتن خوابهای  تعداد  غیررسمی  اعالم  باالی  آمار  به  توجه  با  باشند.  نكرده  مراجعه 
افراد بی خانمان و بخصوص كارتن خوابها،  تعداد  از  آمار دقیق  نبودن  تهران و در دسترس 
در  برد.  پی  دراین باره  مطالعه  اهمیت  به  می توان  پدیده  این  زمینه ساز  عوامل  به  توجه  با 
مطالعه ای كه اثر شاخص رشد اقتصادی فقر را به تفكیك دوره 1361 تا 1367، برنامه اول 
)1368-1372(، برنامه دوم )1374-1378( و بخشی از برنامه سوم )-1381 1379( توسعه 
اقتصادی- اجتماعی برآورد كرده اند، اثر رشد اقتصادی به دو اثر درآمدی و اثر توزیعی تفكیك 
شده است. نتایج حاصل از این تجزیه حاكی از آن است كه در طول دوره 1361 تا 1367، 
فقر افزایش یافته است، اما كاهش در نابرابری در طی این دوران موجب تخفیف فقر ناشی 
از ركود اقتصادی شده است. طی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی اول، دوم و سوم نیز 
رشد ناچیز نسبی در اقتصاد ایران به استثنای برنامه سوم در سایر دوره ها، حامی فقرا نبوده 
است. در سال 1385، شاخص رشد به نفع فقرا در سالهای 1374 تا 1382 در مناطق شهری 
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و روستایی محاسبه شده بود كه نتایج مطالعات بعدی نشان داد كه هم در مناطق شهری و هم 
در مناطق روستایی، رشد به طور ضعیف به نفع فقرا عمل كرده است و در سال 1377 رشد، 
تشدیدكننده فقر بوده است )ابونوری و قادری، 2007 در راغفر و دیگران، 2015: 3-62(. 
نرخ فقر طی 30 سال گذشته حدود 30 درصد بوده است. به عبارت بهتر از هر 10 نفر، 3 
نفر زیرخط فقر به سر برده اند و شاخصهای مربوط به شدت و شكاف فقر نیز بسیار مشابه 
شاخص سرشمار فقر حركت كرده است. نتایج نشان داده است كه با گذشت 30 سال، هنوز 

برنامه منسجمی برای كاهش فقر و نابرابری در كشور وجود ندارد.
كه  است  چندوجهی  مسئله ای  اجبار،  یك  چه  و  باشد  انتخاب  یك  چه  كارتن خوابی 
می تواند در صورت طرد اجتماعی دالیلی چون افزایش فقر، بیكاری، ورشكستگی اقتصادی 
اجتماعی دیگری مثل  برای مسائل  را  باشد و در ضمن زمینه  و گسیختگی خانواده داشته 
سرقت، آدم ربایی، تجاوز جنسی، قتل، تكدی گری، ابتال به بیماریهای جسمانی- روانی، اعتیاد 
به مواد مخدر و ده ها آسیب دیگر فراهم كند. هم دالیل كارتن خوابی و هم پیامدهای آن، 
اجتماعی جامعه است كه در توسعه و  انسانی و  به سرمایه های  نشان دهنده آسیب رسیدن 
پیشرفت جامعه نقش مهم و مؤثری را ایفا می كند. از طرفی، در مطالعه راغفر و همكاران 
دیده شد كه سیاستهای توسعه اقتصادی و كاهش فقر نتوانست در روند نزولی كارتن خوابی 
برخی  با  مددكار  به عنوان  كه  پژوهشگر  تجربه های  كنار  در  نكته  این  و  باشد  داشته  تأثیر 
ارتباط داشته، وی را بر آن  باال  اقتصادی و اجتماعی متوسط و  از طبقات  از كارتن خوابها 
داشت تا پایگاه اجتماعی كارتن خوابها را به عنوان مفهومی كه دربردارنده مفاهیم انتخابی در 
چارچوبی سرسخت و از پیش تعیین شده است، وجه تمایز آنان به شمار آورده و نشان دهد 
بازدارنده تخریب سرمایه اجتماعی هر جامعه ای  اندازه می تواند  پایگاه اجتماعی تا چه  كه 

باشد؟
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پیشینه تجربی پژوهش
استفان گیتز1، ِجس دونالدسون2، تیم ریچارد3 و تانیا گالیور4 در »گزارش بی خانمانها در كانادا 
در سال 2013« كه توسط مركز مطالعات پیمانی برای پایان دادن به بی خانمانی5 منتشر شده، 
آورده اند: مطالعه ای از بی خانمانی به عنوان یك مشكل فردی برای مفهوم سازی بی خانمانها انجام 
شده، نتیجه ای حاصل شد كه بی خانمانی را پیامد عوامل ساختاری، سیستمهای ناكارآمد و شرایط 
فردی كلیدی برای رسیدن به مهم ترین علت مسئله است. اما داده ها در این بخش نشان می دهد 
كه بی خانمانی مشكلی بزرگ تر از تعداد زیادی از مردم است كه در خیابان یا در پناهگاه زندگی 
می كنند. بخش بزرگی از جمعیت كانادا در تالش است با فقر و امنیت درآمد )نرخ كمكهای 
اجتماعی، كاهش تعداد كم درآمدها و تأمین حداقل دستمزد(، قیمت مسكن )شامل نرخ خام، 
هزینه لیست انتظار مسكن و مسكن اجتماعی( و عدم امنیت غذایی كه آنها را در معرض خطر 
بی خانمانی قرار داده است، حمایت كنند. تعداد زیادی از خانواده ها، بین پرداخت اجاره خانه و 
تغذیه بچه های خود ناچار به انتخاب هستند. بسیاری از كاناداییها در حاشیه ها زندگی می كنند و 
تنها یك فاجعه كوچك یا به اندازه حقوق ماهیانه ازدست رفته با بی خانمانی فاصله دارند. تمركز بر 
مسكن، مداخله زودهنگام و توسعه مسكن مقرون به صرفه، كلیدهای اصلی توانمندی برای حركت 

به دوراز واكنشهای اضطراری در ارائه خدمات به بی خانمانها هستند )گیتز و دیگران،2013(.
»گزارش پژوهشی در امریكا درباره بی خانمانها؛ بررسی بی خانمانها، رابطه عوامل اقتصادی 
و جمعیت شناختی و تغییرات ملی، دولت و سطوح محلی« عنوان پژوهشی است كه در سال 
2012 توسط موسسه تحقیقاتی بی خانمانی انجام و ارائه شده است. دولت آمریكا در سال 2012، 
بی خانمانی را بین سالهای 2009 و 2011 كه دوره ركود اقتصادی در كشور بود، بررسی كرده است. 
این گزارش نشان می دهد كه با وجود وضعیت بد اقتصادی، بی خانمانی 1 درصد در طول این دوره 

1. Stephen Gaetz  2. Jesse Donaldson  3. Tim Richter
4. Tanya Gulliver  5. CAEH: Canadian Alliance to End Homelessness
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كاهش یافته است. كاهش بی خانمانی، به احتمال زیاد به دلیل سرمایه گذاری قابل توجهی بود كه از 
سوی منابع فدرال برای جلوگیری از بی خانمانی صورت گرفت و به سرعت افرادی كه بی خانمان 
شده بودند، دوباره به خانه بازگشتند. پیشگیری از بی خانمانی و برنامه بازگرداندن سریع به خانه 
)HPRP، تأمین مالی از طریق قانون بازیابی و سرمایه گذاری مجدد آمریكا در سال 2009(، تالش 
1/5 میلیارد دالری فدرال برای جلوگیری از افزایش بی خانمانی به دلیل ركود اقتصادی بود. آنها 
با سرمایه گذاری روی كارهای كنار گذاشته شده در سطح فدرال و در حوزه های قضایی سراسر 
كشور برای بهبود سیستم بی خانمانی بر اساس شواهد اتخاذ شده، تأثیرات قابل توجهی گذاشتند. 
در سال 2010، در اولین سال اجرای این برنامه، به حدود 700 هزار نفر از افراد در معرض خطر و 
بی خانمان كمك شده است. این گزارش شواهدی را فراهم می كند كه آن را در دستیابی به اهدافش 

برای جلوگیری از افزایش بی خانمانی موفق كند )گزارش بی خانمانی امریكا،2012(.

چارچوب نظری
انحرافی  رفتارهای  به  معطوف  اجتماعی  نابرابریهای  خاستگاه  را  سرمایه داری  كوئینی 
از سوی  نیازهایی روبرو هستند و  با  از یك سو  »فرودستان جامعه كه  نظر وی  به  می داند. 
دیگر فرصتها و امكانات محدودی دارند، ناچار مرتكب رفتار مجرمانه می شوند. قدرتمندان 
و ثروتمندان رفتار گروهها و افرادی را كه منافع و حیات آنان را تهدید می كند مجرمانه تلقی 
می كنند و اساسًا تعریفشان از كجروی مبتنی بر حمایت از منافع خود است. قانون ابزاری 
شده برای حفظ وضع موجود تا منافع طبقه سرمایه دار تأمین شود. برگزیدگان قدرت و ثروت 
نوعی ارزش و ایدئولوژی را در جامعه جا می اندازند كه بیانگر رفتار مجرمانه فرودستان است 
تا بدین وسیله نشان دهند كه افراد نامطلوب در طبقه فرودستان به فراوانی وجود دارد برای 
حفظ وضع موجود مجرم سازی می كنند« )هاپكینز1، 2001(. این دیدگاه كه ملهم از دیدگاه 

1. Hopkins
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تضادی است، بر این نكته تأكید دارد كه كجروی بیشتر برخاسته از فقر اقتصادی است. ولد 
معتقد است كه »انسانها اساسًا زندگیشان محصول پیوندهای گروهی آنهاست و گروهها بر 
اساس منافع و نیازهای اعضا شكل می گیرند. وقتی منافع و نیازهای گروهها با هم در تضاد 
باشند، روابط میان گروهها رقابتی و تضاد برانگیز می شود و تضاد میان گروهها شكل می گیرد. 
تضاد میان منافع گروهی بیشتر خود را در سیاستهای قانون گذاران نشان می دهد. قانون گذاریها 
قوانین  كه  گروهی  است.  دیگر  گروهی  منافع  با  متضاد  و  گروهی  منافع  با  منطبق  معموالً 
برخالف منافع آنهاست و قدرت دفاع قانونی از منافع خود را ندارند، به احتمال زیاد قوانین را 
نقض و رفتار مجرمانه در پیش می گیرند« )ولد، 2000(. گرچه جرج ولد بر طبقه اقتصادی 
تأكید ندارد، اما وی نیز رفتارهای كجروانه را ناشی از حمایتهای كم اجتماعی و برخورداری 
از محرومیتهای زیاد می داند. هر دو دیدگاه به نوعی بر شرایطی تأكید دارند كه فرد توسط 

جامعه به سوی كجروی هدایت شده و تحلیلی از موقعیت خود نداشته است. 
گرچه محرومیت اجتماعی می تواند زمینه ساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی باشد و منجر به 
طرد اجتماعی افراد گردد، اما ساده انگاری در مورد این مسئله كه از بنیانهای وضعیت اقتصادی 
نشات گرفته و حتی در پایگاه اجتماعی افراد نیز تأثیرگذار است، می تواند كاستی در تبیینهای 
جامعه شناختی به شمار آید. »طرد اجتماعی پدیده ای چندوجهی است و فراتر از ابعاد مادی و 
كمبودهای اقتصادی، بر دامنه ای متنوع از محرومیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همچون طرد 
از حقوق شهروندی، طرد جنسیتی، طرد از بازار كار، طرد از مشاركت در زندگی اجتماعی و طرد 
از روابط و شبكه های اجتماعی  داللت دارد« )طالبان، 1998(. محرومیت اجتماعی در رابط های 
متقابل با حمایتهای اجتماعی می تواند زمینه های بالندگی یا ركود در مهارتهای اكتسابی افراد را به 
وجود آورد. بنابراین فرصتهای زندگی به عنوان بخش مهمی از بسترهای رشد و پیشرفت اجتماعی، 

تنها می تواند راه های موجود برای كنشگری فرد را محدود سازد یا گسترش دهد. 
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مید بر این باور است »كنشگر پیش از اجرای نقش باید معنای نقش را بفهمد و بر اساس معانی 
فهم شده بتواند نقش یا نقشهای مقابل خود را در شبكه تقسیم اجتماعی كار درک كند و نتایج 
اجرای هر یك از كنشهای احتمالی را بسنجد و سرانجام پس از محاسبه نتایج احتمالی هر یك از 
كنشها دست به انتخاب كنش مناسب بزند. نقش گیری الزاماً پیش از اجرای نقش صورت می گیرد، 
ولی همیشه منجر به اجرای نقشی كه توسط كنشگر درک شده است، نمی شود« )تنهایی، 2012(. 
بنابراین هر فردی در هر موقعیت اجتماعی نیاز به درک شبكه نقشهای اجتماعی دارد تا بتواند 
برای اجرای نقش خود تصمیم گیری كند. بلومر نیز استدالل می كند كه »جامعه چارچوبی برای 
رفتار و سلوک آدمی است و نقش آن تنها تعیین كنندگی كنش نیست. وی با تأكیدی رفتارگرایانه 
بر روابط دیالكتیكی فرایندهای تفسیری آدمی و ساخت اجتماعی تأكید می كند« )مینز، 2009(. بر 
این اساس، جامعه و حمایتهای آن، محرومیتهایی كه به دلیل شیوه روابط متقابل یا طبقه اقتصادی 
به فرد تحمیل می شود، تنها به عنوان چارچوبی برای كنش هستند كه كنشگر برای فهم موقعیت 
اجتماعی بر اساس تجربه های خود به آن متوسل می شود. گافمن با پرداختن به مسئله معنا در كنش 
متقابل اجتماعی، تحلیل چارچوب را برای تحلیل كنشهای اجتماعی به كار بست. »او برای اینكه 
نشان دهد كه چگونه معنای رفتار انسان در كنش متقابل اجتماعی شناخته می شود، به شرح این 
مسئله می پردازد كه رفتار چگونه به نمایش درآمده و معنا می پذیرد. وی در یافتن معنای كنش سعی 
داشت تا موضوعات مشترک شناختی كه افراد از آن برای تعیین معنا در كنش متقابل بهره می برند را 
شناسایی كرده و نمادها و معناهایی را كه كنشگران را برای خلق كنش گرد هم می آورد را شناسایی 
كند« )ویلیامز در استونز،2010(. نمادها و معناهایی كه كنشهای متقابل اجتماعی در چارچوب 
آنها خلق می شوند، تعداد محدودی از قوالبی را به وجود می آورند كه كنشگران اجتماعی در آن 
چارچوب دست به ساخت كنش می زنند. این نمادها و معناها در فرایند كسب مهارتهای اكتسابی 
و مشخص شدن پایگاه اجتماعی افراد نقشی بسزا و مهم دارند كه عالوه بر چارچوبهای اجتماعی 
از پیش موجود بر انتخاب گری آگاهانه كنشگر نیز صحه می گذارد. در این مقاله با توجه به این 
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نكات، سعی شده تا رابطه پایگاه اجتماعی با سه شاخص طبقه اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و 
حمایتهای اجتماعی با كارتن خوابی تحلیل شود.

روش
در این پژوهش كه در پاسخ به یك سؤال كمی، سعی در آزمون رابطه بین دو متغیر پایگاه 
اجتماعی و كارتن خوابی دارد از روش كمی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 
پرسشنامه كه محقق ساخته بود، به صورت مصاحبه ای و در گفتگو با كارتن خوابها در گرم خانه ها 
كه حضور كارتن خوابها فقط شبها ممكن بود، پر شد؛ به همین دلیل در ساعات پایانی شب در 
زمستان سال 1396 با مراجعه به گرم خانه های شهر تهران اطالعات موردنیاز گردآوری شدند. 
در این بخش از پژوهش بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط شهرداری تهران، جامعه آماری 
برابر با 12048 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران، 372 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری 
نیز خوشه ای چندمرحله ای بود و با مراجعه پژوهشگر به گرم خانه ها و مددسراها انجام شد. 
نمونه گیری در دو مرحله و با تفكیك گرم خانه ها به دو بخش گرم خانه های زنان و گرم خانه های 
گرم خانه ها  ازآنجاكه  شد.  انجام  تصادفی  به صورت  كارتن خوابها  انتخاب  پس ازآن،  و  مردان 
عمدتاً در مناطق جنوبی شهر تهران متمركز شده بودند، به همین دلیل از تقسیم منطقه ای در 
داده های آن  اتنوگرافی كه  از  نیز  پژوهش  به سؤال كیفی  پاسخ  اجتناب شد. در  تهران  شهر 
به وسیله مصاحبه گردآوری شدند، استفاده شد و ازآنجاكه اهداف كمی و كیفی در این مطالعه 
در راستای یكدیگر قرار داشتند، درحالی كه پرسشنامه به شیوه مصاحبه ای پر می شد، از برخی 
از پاسخگویان كه تمایل به گفتگو و مصاحبه داشتند نیز داده های كیفی گردآوری شد. داده های 
كیفی نیز از مصاحبه شوندگان كه به صورت هدفمند و بر اساس داشتن تجربه كارتن خوابی 
انتخاب شده بودند، گردآوری شد. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، برای پاسخگویی به پرسش 
تحقیق، تحلیل شدند. تحلیل به شیوه مردم نگارانه انجام شد كه در ابتدا، دو كد برای فرصتهای 
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زندگی و سبك زندگی وجود داشت كه یكی اجباری و دیگری انتخابی است. بر اساس این 
كدگذاری اولیه تحلیل مردم نگارانه پیش رفت و نتایج بعد از دسته بندی در جداول و نمودارها 
نشان داده شدند. تعداد افراد مصاحبه شونده 34 نفر بودند كه با استفاده از نمونه گیری هدفمند 
پس از اشباع نظری به پایان رسید. مصاحبه با آقایان كارتن خواب توسط پژوهشگر و مصاحبه با 
خانمهای كارتن خواب توسط همكار پژوهشی وی كه آموزش دیده بود و در گردآوری داده ها 
یاری می رساند، انجام شد. مصاحبه از افرادی صورت گرفت كه از مصاحبه استقبال كردند و 
صدای آنان نیز با مجوز خودشان ثبت و ضبط شد. كسانی كه كارتن خوابی را تجربه نكرده 

بودند، در مسیر پژوهش از نمونه تحقیق حذف می شدند.

یافته ها
آغاز تحلیل یافته های پژوهش با ارائه توصیفی از ویژگیهای كلی نمونه آماری می تواند 
بیان گر گروهی مشخصاتی كلی از افراد موردمطالعه باشد و زمینه ذهنی را برای دریافت سایر 

نتایج آماده سازد. جدول شماره 1، سیمای پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول 1: سیمای پاسخگویان

درصد فراوانی طبقات متغیرها

65 245 مرد جنس
35 132 زن
3/7 14 كمتر از 15 سال

سن
2/7 10  تا 22 سال16
17/6 66  تا 30 سال23
22/2 83  تا 38 سال31
53/7 201  سال و بیشتر39
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درصد فراوانی طبقات متغیرها

37/1 140 مجرد

وضعیت تأهل
29/2 110 متأهل
10/1 38 مجرد براثر فوت
23/6 89 مجرد براثر متاركه
39/7 139 كمتر از یك سال

مدت كارتن خوابی
13/4 47  تا 2 سال1
12/3 43  تا 4 سال2
10/6 37  تا 6 سال4
24 84 بیشتر از 6 سال

از میان كل پاسخگویان، 65 درصد را آقایان و 35 درصد را خانمها تشكیل می دادند و 
مردان نسبت باالتری از كارتن خوابی و بی خانمانی نسبت به زنان را به خود اختصاص داده اند. 
در مصاحبه هایی كه با مدیران مراكز انجام شد، یكی از كارشناسان، به نكته مهمی اشاره كرد؛ 
زنان سالمند و دخترانی كه به تازگی از خانه خارج شده اند، بیشتر در مراكز قانونی و گرم خانه ها 
هستند. زنان جوان و بیشتر زنان میان سال، به دلیل اینكه هنوز در جامعه می توانند به مطالبات 

جنسی پاسخ دهند و درآمد كسب كنند، معموالً كمتر به مراكز مراجعه می كنند.
تعداد  و  داشتند  سال   38 از  بیش  درصد،   53/7 با  برابر  پاسخگویان  از  نیمی  از  بیش 
پاسخگویانی كه زیر 15 سال بودند، 3/7 درصد از كل نمونه بود. با اینكه این متغیر در سطح 
سنجش فاصله ای اندازه گیری شده بود، اما به دلیل اینكه فراوانی پاسخگویان میان سال نسبت به 
كودكان كارتن خواب زیاد بود و این نسبت محاسبه میانگین را با خطای آماری مواجه می كند، 
این آماره مركزی نمی توانست قابل استناد باشد و به همین دلیل برای تحلیل از آن استفاده نشد. 
بیشترین فراوانی را در متغیر وضعیت تأهل، گروهی از كارتن خوابها تشكیل می دهند كه مجرد 
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هستند و هرگز ازدواج نكرده اند. این گروه 37/1 درصد از پاسخگویان را به خود اختصاص دادند؛ 
بااین حال از تعداد افرادی كه براثر متاركه، در زمان پاسخگویی به پرسشنامه مجرد بودند نیز نمی توان 
صرف نظر كرد. این گروه كه بیش از 23 درصد از پاسخگویان بودند در اثر نابسامانیهای شخصی یا 
خانوادگی، از همسر خود جدا شده اند كه اغلب آنان دارای فرزند نیز بودند. كارتن خوابهایی كه متاركه 
كرده بودند، برابر با 23/6 و كارتن خوابهایی كه در عین تأهل به این شیوه زندگی می كردند برابر با 
29/2 درصد بودند كه درمجموع بیش از نیمی از پاسخگویان؛ 52/8 درصد از جمعیت نمونه را به 

خود اختصاص می دهند كه نمود بارزی از بی ثباتی در زندگی خانوادگی به شمار می رود.
بیشتر پاسخگویان را كارتن خوابهایی تشكیل می دادند كه كمتر از یك سال بود كه در خیابان 
زندگی می كردند؛ به عبارت بهتر، بی خانمان شده و به مراكزی مانند گرم خانه ها و مددسراها مراجعه 
كرده بودند یا توسط ارگانهایی مانند شهرداری یا نیروی انتظامی از خیابان به این مراكز منتقل شده 
بودند. تعداد افرادی هم كه بیش از 6 سال از بی خانمانی شان می گذشت، در رتبه دوم بیشترین فراوانی 
قرار داشتند و این نكته، نشان دهنده این امر است كه دو طیف از افراد را بیشتر می توان در گرم خانه ها 
دید؛ یكی گروهی كه به تازگی بی خانمان شده اند و به دنبال سرپناهی برای گذران شب هستند و گروه 
دیگر، از افرادی تشكیل شده كه مدت زیادی را خارج از خانه گذرانده اند و آشنا به این مراكز هستند 

تا از سرمای شبانه و خطرات ناشی از خوابیدن در مكانهای عمومی در امان بمانند. 
با توجه به ویژگیهای كلی پاسخگویان، پایگاه اجتماعی این افراد موردسنجش قرار گرفت 
كه میزان درآمد، حمایتهای خانوادگی و اجتماعی )اعم از حمایتهای مالی، تشویق برای ادامه 
تحصیل و غیره( و محرومیتهای اجتماعی )میزان دسترسی به امكانات اجتماعی اعم از وجود 
شرایط مناسب برای تحصیل، اشتغال، ازدواج و غیره( آن را موردسنجش قرار دادند. جدول 

شماره 2 این مؤلفه ها را موردسنجش قرار داده است:
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جدول 2: پراکندگی پاسخگویان بر اساس شاخصهای متغیر پایگاه اجتماعی

درصد فراوانی طبقات شاخصها

27/4 101 پایین
56/4وضعیت اقتصادی 208 متوسط

16/2 60 باال
19 68 كم

63/7محرومیتهای اجتماعی 228 متوسط
17/3 62 زیاد
71/5 266 كم

27/4حمایتهای اجتماعی 102 متوسط
1/1 4 زیاد

از  پیش  پاسخگویان  از  درصد   27/4 كه  داد  نشان  پاسخگویان  اقتصادی  وضعیت 
كارتن خوابی، یا فاقد درآمد بودند یا درآمد آنان بسیار كم بوده است. در كنار این گروه از 
كارتن خوابها، افرادی حضور داشتند كه هم خودشان و هم خانواده پدری آنان از وضعیت 
مطلوبی ازنظر اقتصادی برخوردار بودند. این متغیر دارای ویژگیهای خاصی بود؛ از سویی 
زیاد  تعداد  دیگر،  سوی  از  و  بود  نوسان  در  تومان  میلیون   60 تا  صفر  بین  پاسخها  دامنه 
نیز مقایسه میانگین و میانه كه  پاسخهای بدون درآمدها در مقابل تعداد زیاد پردرآمدها و 
نزدیكی زیادی به هم داشتند، مهیا بودن شرایط استفاده از میانگین را تأیید كرد. در این متغیر، 
میانه نشان داد كه نیمی از پاسخگویان كمتر از یك میلیون و 200 هزار تومان و نیم دیگر بیش 
از این مبلغ درآمد داشتند؛ میانگین پاسخها با میانه منطبق بود و متوسط درآمد پاسخگویان را 

50 هزار تومان بیش از یك میلیون و 200 هزار تومان نشان داد. 
نیز  منزل مسكونی  بود و مساحت  باال  در خانواده ها  تراكم جمعیت  موارد  بسیاری  در 
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ضمانتی برای ایجاد فضای خصوصی به وجود نمی آورد. اما در بسیاری موارد، بخصوص 
در مورد افرادی كه در سنین میان سالی و باالتر بودند، همچنین در میان گروههایی كه در 
شهرستانها در خانه های وسیع زندگی می كردند، فضایی برای اشخاص در نظر گرفته نمی شد. 
برخی از پاسخگویان مد نبودن این كار را در زمان نوجوانی و جوانی خودشان دلیل نداشتن 
ایرانیان  سنتی  فرهنگ  كه  است  نكته  این  نشان دهنده  امر  این  و  می دانستند  شخصی  اتاق 
در برخی مناطق كشور، فضای خانه را فضایی عمومی برای همه اعضای خانواده در نظر 
می گرفت و اختصاص دادن اتاق شخصی به افراد نیز بخشی از حقوق فردی تلقی نمی شد. 
موردتوجه بودن نیز یكی از نیازهای فردی و اجتماعی است تا ورود هر عضوی از جامعه 
به گروههای اجتماعی مورد تأیید قرار گیرد و اجتماعی شدن روند طبیعی خود را در پیش 
گیرد. اجبار نداشتن برای كار در سنین نوجوانی و نبود مخالفتهای مداوم و موانع زیاد برای 
نیل به خواسته ها نیز از شاخصهای محرومیتهای اجتماعی بود كه درمجموع 63/7 درصد از 

پاسخگویان، میزان متوسطی از محرومیت را تجربه كرده بودند.
دارد، حمایتهای خانوادگی است كه معموالً  را  آن  انتظار  فرد     مهم ترین حمایتی كه 
ابعاد عاطفی آن ازنظر افراد برجسته تر است. در مرحله دوم، به حمایتهای سازمانهایی مثل 
بیمه، وزارت كار، شهرداری، بهزیستی و سایر سازمانها اهمیت داده می شود. 71/5 درصد از 
پاسخگویان بر این باور بودند كه حمایتهای اجتماعِی كمی شامل حال آنان می شود و تنها 1/1 
درصد از پاسخگویان حمایت زیادی داشتند كه این افراد بیشتر كسانی بودند كه از حقوق 
بازنشستگی والدین خود یا بیمه درمانی برخوردار بودند. بر اساس این سه شاخص، پایگاه 

اجتماعی افراد موردمطالعه قرار گرفت.
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جدول 3: پراکندگی پاسخگویان بر اساس پایگاه اجتماعی

درصد فراوانی طبقات متغیر

39/3 146 پایین
49/2پایگاه اجتماعی 183 متوسط

11/5 43 باال

   در میان پاسخگویان كه برآمده از جامعه كنونی هستند و از سوی دیگر به نسلهای 
مختلفی تعلق دارند، می توان تفاوتهای زیادی مشاهده كرد. برای مثال، میزان درآمد فرزندان 
نداشت  تناسب چندانی  والدینشان،  با  پاسخگویان  میزان تحصیالت  والدین و همچنین،  و 
و در اغلب موارد تأثیر تحصیالت والدین و میزان درآمد فرزندان در پایگاه اجتماعی آنان 
نقش مؤثری دارد. اما این تأثیر به صورت معكوسی در میزان محرومیتهای خانوادگی نقش 
داشته، زیرا بیشتر خانواده ها سعی در فراهم كردن حداقِل امكانات برای تحصیل فرزندانشان 
را داشته اند. در بسیاری موارد مشاهده شد كه والدین پاسخگویان با تحصیالت كم، درآمد 
مناسبی داشتند، اما فرزندان با تحصیالت باال، درآمد كم داشتند یا بدون درآمد بودند. این 
عامل سبب شد كه افراد در پایگاه پایین یا متوسط جای گیرند و 49/2 درصد از پاسخگویان 
در پایگاه اجتماعی متوسط باشند كه بیشترین فراوانی را دارد و 39/3 نیز در پایگاه اجتماعی 
باال بودند. این نكته هم باید موردتوجه قرار گیرد كه این تفاوتها بین دو نسل، ایجاد اختالف 
بین نسلی نیز می كند و خألهای مختلفی را به دلیل ناآشنایی دو نسل به نیازهای یكدیگر 
اجتماعی  كمبود حمایتهای  یا  احساس محرومیت  بروز  زمینه های  از  كه  به وجود می آورد 

موردنیاز است. پس از توصیف متغیر پایگاه اجتماعی، پرداختن به رابطه این متغیر و گرایش 
به كارتن خوابی آزمون شد:
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جدول 4: آزمون رابطه پایگاه اجتماعی و گرایش به کارتن خوابی

سطح معناداریضریب اسپیرمن

0/0940/081رابطه پایگاه اجتماعی و گرایش به كارتن خوابی

   رابطه پایگاه اجتماعی و كارتن خوابی با ضریب اسپیرمن موردسنجش قرار گرفت كه 
نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد كه این رابطه، در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبود. 
بنابراین برای اطمینان حاصل كردن از اینكه پایگاه اجتماعی ارتباطی با كارتن خوابی در سطح 
اطمینان 95 درصد ندارد، رابطه هر یك از پایگاههای باال، متوسط و پایین، به صورت جداگانه 

با متغیر كارتن خوابی سنجش شد.
  نتایج آزمون رابطه هر یك از پایگاههای اجتماعی با كارتن خوابی نشان داد كه پایگاه 
اجتماعی پایین و متوسط با كارتن خوابی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بودند، اما پایگاه 
البته  نداشت.  درصد   95 اطمینان  سطح  در  كارتن خوابی  با  معناداری  ارتباط  باال  اجتماعی 
تعداد نمونه هایی كه از پایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند نسبت به تعداد نمونه هایی با 
پایگاه اجتماعی پایین، نشان دهنده این نكته است كه احتمال وجود رابطه در تعداد نمونه های 
برابر از هر دو پایگاه اجتماعی وجود دارد. اما این متغیر نیز رابط های خطی با متغیر وابسته 
نداشت، به همین دلیل پژوهشگر از مصاحبه هایی كه با كارتن خوابهای شهر تهران انجام داده، 
در راستای پشتیبانی از این فرضیه برآمد كه انحرافات اجتماعی؛ در این مقاله، كارتن خوابی 

الزامًا برخاسته از طبقات محروم اجتماعی نیست. 
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جدول 5: آزمون رابطه پایگاه اجتماعی باال، متوسط و پایین با گرایش به کارتن خوابی

سطح معناداری خی دو طبقات متغیر

<0/0001 32/293 پایین
پایگاه اجتماعی

0/048 28/607 متوسط

0/245 4/152 باال

بسیاری از نمونه های موردمطالعه ازنظر پایگاه اجتماعی و نیز طبقه اقتصادی در وضعیت 
مطلوبی قرار داشتند، اما در گروه كارتن خوابها قرار گرفته بودند. بر این اساس، نتایج حاصل از 
یافته های كیفی نیز ارائه می شود. »ساخت هر گروه، سازمان یا نهاد اجتماعی می تواند به نسبت 
در اختیار گذاردن شانسهای اجتماعی1 یا به تعبیری درست تر، فرصتهای زندگی2 به اعضای آن 
گروه، واقعیت اجتماعی متفاوتی را پدید آورد. فرصتهای زندگی، موقعیتهایی است كه از گوهر 
زندگی در یك طبقه خاص سرچشمه می گیرد و به همین دلیل افراد در برابر آنها اختیار چندانی 
ندارند. در برابر این جبر طبقاتی كه گوهر تاریخی و جامعه ای طبقه را بر فرصتهای زندگی 
تحمیل می كند، سبك زندگی3 قرار می گیرد و عبارت از شیوه ای انتخابی از زیست اجتماعی 
است كه هر گروه، نهاد یا سازمانی آن را به نسبت تاریخی و جامعه ای خود از نو می سازد یا 
از میان شیوه های موجود یكی را انتخاب می كند« )تنهایی، 2013(. فرصتهای زندگی برخاسته 
از طبقه اقتصادی و درآمدِی افراد است كه محل سكونت، هزینه های زندگی، شیوه های گذران 
اوقات فراغت و ... می توانند تحت تأثیر آن قرار گیرند. حتی سبك زندگی كه شیوه ای انتخابی 
است به وسیله فرصتهای زندگی محدود می شود و موجب به وجود آمدن سبكهای متنوعی 
از زندگی می شود كه تقریبا هیچ اشتراكی با یكدیگر ندارند. پایگاه اجتماعی نیز مانند سبك 
1. Social Chance
2. Life Opportunity
3. Life Style
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زندگی وابستگِی زیادی به طبقه اقتصادِی افراد دارد؛ ازآنجاكه شرایط خانواده خاستگاه هر فردی 
می تواند میزان دسترسی افراد را به موقعیتهای كسب مهارتهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی 
مؤثر مشخص كند، در كسب پایگاه اجتماعی نیز تأثیر بسزایی دارد. نمونه هایی از مصاحبه با 

كارتن خوابها كه از پایگاههای اجتماعی متفاوتی هستند، در زیر آمده است:
از  - تا زمانی كه در رستوران كار می كردم،  از اللجین همدان:  یوسف، 30 ساله، مهاجر 

لحاظ مالی وضعم خوب بود تا اینكه از رستوران بیرون آمدم و با دوستانی آشنا شدم كه 
مواد مصرف می كردند. 

محمد، 28 ساله، مهاجر از مهاباد: 14 سال داشتم كه برای كار به تهران آمدم. اول دنبال  -
كار گشتم و كار هم پیدا كردم، مدتی سر كار رفتم، اما معتاد شدم و بعد هم بیكار. بی پول 
كه شدم مجبور شدم در خیابان بخوابم و اآلن در شوش هستم. وضعیت مالی پدرم خیلی 
خوب بود، ولی من فكر می كردم در تهران بهتر می توانم كار كنم. هنوز هم گاهی پدرم 
برای دیدنم می آید تا من را با خودش ببرد، ولی من فرار می كنم. چون در شهرستان همه 

همدیگر را می شناسند و وجود من برای آبروی پدرم خوب نیست. 
علی، 35 ساله، متولد تهران: اصالتًا اهل هشترود مراغه ام، اما تهران دنیا آمدم. در منطقه  -

17 ساكن بودیم. بعد از رفتن به اسالمشهر، در آنجا و منطقه واوان رفت وآمد داشتم. 
خانه ام در اسالمشهر ویالیی بود. در اوقات فراغت در همان منطقه زندگی خودمون و 

توی پاركها بودیم كه برای مصرف به آنجا می رفتیم.
توی  - اولین مصرفم هم  قزوین می رفتم.  آبیك  دانشگاه  تهران: من  اهل  رضا، 28 ساله، 

دانشگاه بود. خانواده ام قول داده بودند كه اگر دانشگاه قبول بشوم، یه ماشین سواری هم 
برایم بخرند. برای دور زدن با ماشین سمت ستارخان و تهران ویال می رفتیم. اما پاتوقهای 

مصرفم همون محله خودمون بود كه بعد هم از خانه  آمدم بیرون.
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روح اهلل، 39 ساله، مهاجر از اراک: از بچگی با مواد مخدر آشنایی داشتم. زمانی كه پدرم  -
مصرف می كرد، خوب بود، مهربون بود، ولی وقتی مصرف نمی كرد، بد بود. اینها برایم 
عجیب بود. كنجكاو بودم، اما مصرف نمی كردم. تا 24 سالگی بوكس كار می كردم و به 
تیم ملی هم دعوت شده بودم. به خاطر شغلم هم به تهران رفت وآمد داشتم. من كارشناس 
ارشد یك شركت دارویی بودم. اما بعد از جدایی از همسرم در تهران ماندگار شدم، تصادف 
كردم و همه پس اندازم را خرج كردم. بعد هم ادامه مصرف مواد و شروع زندگی در خیابان.

مینا، 53 ساله، اهل تهران: در شرایطی كه دیگران از برخورد با من طفره می رفتند، دیگر  -
نمی توانستم با كسی ارتباط بگیرم و اذیت می شدم. چون همیشه یا مصرف می كردم تا 
زندگی كنم یا زندگی می كردم كه مصرف كنم. دیگران هم از حضور من راضی نبودند و 

من هم از خانه پدرم بیرون آمدم.
مهدی، 41 ساله، اهل تهران: پدر و مادرم بی سواد بودند و درآمد آنها متوسط بود. خودم  -

هم ترک تحصیل كردم، اما من زمانی كه كفاشی می كردم، درآمد خوبی داشتم و هزینه 
زندگی ام تأمین می شد، اما بعدازآن كه ورشكست و بیكار شدم، كم كم به سمت اعتیاد 
رفتم و همه چیز را از دست دادم. ازآنجا بود كه زندگی در خیابان شروع شد. اآلن مصرف 

نمی كنم، اما كسی هم به من اعتماد نمی كند تا كار بدهد.
احسان، 53 ساله، مهاجر از بروجرد: من حدود 9 سال اسیر بودم و به علت شكنجه هایی  -

كه شده بودم، تعادل روانی نداشتم. پس از بازگشت با همسرم مشكل پیدا كردم و از هم 
جدا شدیم. بارها به بنیاد مراجعه كردم تا حرفم را بگویم، اما كسی به حرف من گوش 
نكرد... خانه پدری ام در بروجرد، 200 متر است و یك خانه سازمانی در تهران دارم. اآلن 

دو سال است كه در این پارک می خوابم.
شیوا، 28 ساله، اهل تهران: نزدیك به 8 سال پیش بود كه مادر و پدرم در یك تصادف فوت  -

كردند. من كه با مرگ پدر و مادرم دچار افسردگی شده بودم، نمی توانستم خانه را اداره 
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كنم. اوضاع اقتصادی پدر و برادرهایم خوب بود، اما كمتر از یك سال از فوت آنها گذشته 
بود كه برادرهایم خانه پدری ام كه در گیشا بود را فروختند و دارایی پدرم را بین خودشان 
تقسیم كردند. من هم با تحویل خانه به صاحب خانه جدید بی جا و مكان شدم. مدتی در 
خیابان می خوابیدم كه مأموران من را تحویل بیمارستان روزبه دادند. چند ماه آنجا بودم و 

بعد آمدم اینجا.
ادبیات دارم و در كرمانشاه معلم بودم  - محسن، 52 ساله و اهل كرمانشاه: فوق لیسانس 

بودم... در یك تصادف  دارم. مدتی هم معاون آموزش وپرورش  و 17 سال سابقه كار 
در  نتوانستم  دیگر  دچار شوک شدم،  و  دادم  دست  از  را  فرزندانم  و  همسر  رانندگی، 
بیایم... در تهران  كرمانشاه بمانم و شرایط آنجا را تحمل كنم. تصمیم گرفتم به تهران 
مدتی را در خیابانها و پاركها گذراندم. در شرایط نامساعدی ازنظر روانی و اعتیاد بودم و 

درحال حاضر، شرایطم رو به بهبودی است.
نكته است  این  بیانگر  بود و  از اطالعات گردآوری شده  نمونه هایی  این مصاحبه ها،     
كه  سرمایه داری  جامعه  بلكه  نیستند.  اجتماعی  پایین  طبقه  از  افرادی  الزاماً  كارتن خوابها  كه 
تضادگرایان بر آسیبهای ناشی از نابرابری در آن تأكید دارند، شرایطی از رقابت اقتصادی را 
پدید آورده كه نبود یا كمبود حمایتهای خانوادگی و حمایتهای اجتماعی موجب می شود تا 
افرادی از طبقه متوسط و باالی اقتصادی به اجبار یا با اختیار در میان گروهی از افراد دیده شوند 
كه یك نگاه ساده انگارانه، آنها را برخاسته از طبقه فقیر اقتصادی می داند. درحالی كه مؤلفه ها و 
شاخصهای منزلت اجتماعی در میان بسیاری از این افراد وجود دارد، اما طرد یا محرومیتهای 
ناشی از ناپایداری روابط اجتماعی، از دست رفتن حمایت خانوادگی و حتی گاهی در شرایط 

وجود حمایتهای اجتماعی و خانوادگی منجر به بروز پدیده ای مانند كارتن خوابی می شود.
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جدول 6: بازشناسی مقوله ها، مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهنده پایگاه اجتماعی

مفهوممقوله های اصلیمقوله های فرعی

وضعیت اقتصادی

طبقه پایین 
اقتصادی

ترک تحصیل برای شغل

زندگی در محالت جنوبی شهر

مهاجرت از شهرهای بزرگ و كوچك

سكنی گزیدن در محالت حاشیه ای پس از مهاجرت

كم درآمد بودن خانواده

ترک خانواده در جستجوی شغل پردرآمد

طبقه باالی 
اقتصادی

زندگی در محالت شمالی و غربی

پردرآمد بودن خانواده

اشتغال در سمتهای باالی شغلی

حمایتهای اجتماعی
حمایتهای 
خانوادگی

بی خانمانی پس از فوت والدین

استقبال از دیدار فرد كارتن خواب توسط خانواده

شوک پس از فوت یا متاركه از همسر

حمایتهای نهادی
عدم رسیدگی به امور آزادگان

عدم توجه به نیازهای كارمندان باسابقه

نداشتن شغل به دلیل سابقه اعتیاد و كارتن خوابی

محرومیتهای 
اجتماعی

برخوردار
داشتن تحصیالت عالیه

برخورداری از شغلها و سمتهای باال در سازمانها

ورزش باشگاهی و حرفه ای

كم برخوردار
گذران اوقات فراغت در پاركهای محالت جنوبی

گذران اوقات فراغت در خیابانها

هم نشینی با دوستان در خوابگاه دانشجویی
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   یافته های پژوهش نشان می دهد كه انسجام درون گروهی میان این افراد بسیار بیشتر از 
انسجام برون گروهی آنهاست و از سوی دیگر وجود نابرابری، عدم اعتماد برای اشتغال و 
دوری كردن از ارتباط با این گروه اجتماعی از مهم ترین مسائلی است كه باعث می شود تا 
این افراد نتوانند پیوند دوباره ای با جامعه داشته باشند. نتایج تحلیل كیفی داده ها با بازشناسی 

مؤلفه های پایگاه اجتماعی در مدل زیر به نمایش درآمده است:

مدل 1: بازشناسی مؤلفه های پایگاه اجتماعی 	
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در میان كارتن خوابها هم افرادی از پایگاه اجتماعی پایین و هم افرادی از پایگاه اجتماعی 
باال حضور داشتند كه در نمودار زیر نشان داده شده است:

مدل 2: گرایش به تجربه کارتن خوابی به تفکیک پایگاه پایین و باالی اجتماعی

بحث
نتیجه حاصل از پرسشنامه ها ارتباط خطی بین متغیرهای پژوهش را نشان نداد و به همین 
دلیل، متغیرهای مستقل در سه گروه طبقه بندی شدند كه ابتدا، میانه و انتهای طیف را نشان 
می داد. سنجش رابطه بین متغیر پایگاه اجتماعی و كارتن خوابی نشان داد كه پایگاه اجتماعی 
متوسط و پایگاه اجتماعی پایین در رابطه با متغیر كارتن خوابی بودند و پایگاه اجتماعی باال، 
رابطه معناداری با متغیر وابسته نشان نداد. افرادی كه دارای پایگاه اجتماعی پایین و متوسطی 
حمایتهای  كمبود  و  اجتماعی  محرومیتهای  اقتصادی،  فقر  مثل  مختلف  دالیل  به  بودند، 
جامعه،  شرایط  اساس  بر  بهتر،  عبارت  به  كرده اند؛  پیدا  كارتن خوابی  به  گرایش  اجتماعی 
معانی موجود در جامعه را دریافت كرده و نسبت به آن كنش خود را انتخاب نمودند كه 
اعتیاد و كارتن خوابی نمونه ای از این كنشها است. اما گروه دیگری نیز در میان كارتن خوابها 
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دیده شدند كه پایگاه اجتماعی باالیی داشته و به دلیل توجه زیاد از سوی خانواده از حمایت 
اجتماعی باالیی برخوردار بودند. این گروه، با قرار گرفتن در موقعیتهایی كه خواسته هایشان 
برآورده نمی شد، دست به معناسازی دوباره از روابط اجتماعی زده و راه جدیدی را به وجود 
خانواده  به  گرایش  جای  به  افراد  این  كه  شد  باعث  چارچوب  این  در  معناسازی  آوردند. 
قرار  اختیارشان  در  جامعه  و  خانواده  كه  امكاناتی  از  برخورداری  و  جامعه  با  همسازی  و 
می داد، وارد گروه كارتن خوابها شده و از روی اختیار این شیوه زندگی را برگزینند. نتایج 
این پژوهش با یافته های ویثربی )2008( ازآن جهت همسو بود كه هر دو پژوهش به نقش 
حمایتهای اجتماعی از افراد برای زندگی در جامعه اهمیت داده اند. تئوری سازمان كارگزار 
می تواند با موفقیت در همكاریهای اجتماعی برای پیگیری از بی خانمانی به كار گرفته شود. 
جوامعی كه از قدرت و منابع تقسیم شده برخوردارند، قادرند كه نقش خویش را به عنوان 
سازمانهای كارگزار حفظ كنند و منابع جدید را مؤثرتر جذب كنند. ساخت سازمانی همكاری 
و  است  وابسته  مردم  و  نظامها  بین  ارتباط  به  به شدت  بی خانمانی  از  پیشگیری  جهت  در 
می تواند لیست نیازهای مربوط به پیشگیری از قبیل درآمد، سالمتی، داشتن خانه و تحصیالت 
را برآورده سازد. درنهایت، این تحقیق راه های اجرایی برای رویكرد پیشگیری از بی خانمانی 
را موردبررسی قرار داده و بر اهمیت به كارگیری منابع كمیاب تأكید كرده است. نشان دادن 
چگونگی ارزیابی پتانسیل شبكه، فهماندن ضرورت ایفای نقش در همكاریهای اجتماعی و 
نحوه هدایت این منابع به سیاست گذاران از اهداف این مطالعه بود )ویثربی، 2008(. گزارش 
بی خانمانی در امریكا )2010( نیز نشان داد كه با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، بی خانمانی 
كاهش یافته است و این نشان می دهد كه یافته های این پژوهش به درستی بر گزاره ای تأكید 
كرده كه احتمال خطای آن باالست و نتایج نیز همسو با گزارش بی خانمانی در آمریكا بود. 
اما مقاله صدیق سروستانی و نصراصفهانی )2010( كه با تأكید بر دیدگاه تضادگرایی به مطالعه 
كارتن خوابی پرداخته اند، سازگار با نتایج این پژوهش نیست. آنان به این نتیجه رسیدند كه 
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تركیبی از سه عامل باعث كارتن خوابی شده اند كه عبارتند از: عدم تطابق با محیط پس از 
دوستانه شود،  و  روابط خانوادگی  از  فرد  می تواند موجب گسست  درنهایت  كه  مهاجرت 
اعتیاد نیز دومین عامل است كه به عنوان مقوله مركزی و پیونددهنده سایر عوامل به مهیا شدن 
مسیر بی خانمانی یاری می رساند و مشكالت جسمی یا روانی، عامل مهم دیگری هستند كه 
زمینه ساز طرد فرد از خانواده و درنهایت بی خانمانی می شوند. باید توجه داشت كه هر یك 
به پدیده طرد  این عوامل  به تنهایی موجب كارتن خوابی نمی شود و مجموع  این عوامل  از 
اجتماعی و بی خانمانی می انجامد. آنان محرومیت را ناشی از فقر، بیماری جسمی یا روانی 
و ناشی از بیگانگی در محیط جدید زندگی به شمار آورده اند كه صرفًا ویژگیهای بخشی از 
كارتن خوابها هست و می تواند سازوكارهای طردكننده در خانواده، محل كار و اجتماع محلی 
بوده و خطر بی خانمانی را برای برخی افراد افزایش دهند )صدیق سروستانی و نصراصفهانی، 
2010(. به همین دلیل بود كه پژوهشگر با داشتن شواهدی كه از مطالعات میدانی كسب كرده 
بود به این فرضیه با دو رویكرد كمی و كیفی پرداخت و توانست گروههای مختلفی را در 

میان كارتن خوابها از پایگاههای اجتماعی متفاوت پیدا كند.
در  كرد.  تأیید  و  پشتیبانی  را  یكدیگر  تحقیق،  این  كیفی  و  كمی  بخش  یافته های     
تحلیل و تبیین رابطه متغیر پایگاه طبقاتی و كارتن خوابی، متغیری وارد تحلیلها می شود كه 
حمایتهای اجتماعی از سوی نهاد خانواده و سازمانهای اجتماعی را شامل می شود. هر چه 
فرد از پایگاه طبقاتی پایین تری باشد، نیاز وی به حمایتهای اجتماعی بیشتر خواهد شد و 
هرچه فرد از پایگاه اجتماعی باالتری برخوردار باشد، با وجود اینكه به نظر می رسد، نیاز 
كمتری به حمایتهای اجتماعی داشته باشد، اما باال رفتن آگاهی در این اقشار اجتماعی نیز 
حمایتهای اجتماعی مانند بیمه، شغل، درمان و غیره را می طلبد كه برخاسته از انتظارات این 
اقشار اجتماعی است. اما به دلیل اینكه افرادی با پایگاه طبقاتی باال، معموالً از سوی خانواده 
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پوششهای حمایتی مالی و تا حد زیادی روانی را دارند، كمتر با چالش حمایتهای سازمانهای 
اجتماعی دست به گریبان هستند. این متغیر نیز در میان افرادی كه پایگاه طبقاتی پایین داشتند 
در  داد.  نشان  را  كارتن خوابی  با  معنادار  رابط های  اجتماعی،  حمایتهای  به  بیشتری  نیاز  و 
فرهنگهایی كه فرد به دنبال موقعیتی برای فرار از فضای محدودی است كه در آن فضا میان 
نگاههای اعضای خانواده محصور شده است و حتی از جهت مالی با اینكه شغل دائمی دارد، 
اما نمی تواند استقالل مالی داشته باشد، محرومیتهای مادی و غیرمادی افزایش پیدا می كند 
و یكی از پیامدهای آن مهاجرت است كه باعث می شود، فرهنگ قومی بسته، تبدیل به یك 
فرهنگ تعاملی یا نیمه باز شود و زمینه های عدم تعادل در كنترلهای درونی و كنترلهای بیرونی 
را فراهم سازد و محرومیتهای اجتماعی برای افرادی كه به شهرهای بزرگ مهاجرت كرده اند 
با معنایی تازه، مفهومی گسترده تر پیدا كند و در رابطه متقابل با حمایتهای اجتماعی بتواند 
پایگاه اجتماعی افراد را در انتخاب آگاهانه و تحلیل موقعیت تبدیل به یك عنصر محوری 
كند. بدین ترتیب پایگاه اجتماعی دارای سه مؤلفه طبقه اقتصادی، محرومیتهای اجتماعی و 
حمایتهای اجتماعی، رابط های متقابل بین این سه عنصر را نشان داد كه تفسیر فرد از موقعیت 
را به دلیل تغییر در آگاهی كنشگر بر اساس تجربه های اجتماعی وی را دگرگون می سازد. 
به طوری كه برخی از پایگاههای اجتماعِی پایین همان راهی را برای زندگی خود پیش روی 
دارند كه افرادی از پایگاههای اجتماعی باال و این امر بر این نكته تأكید دارد كه موقعیتهای 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه درصورتی كه به صورت شفاف و آگاهی بخش به عنوان بخشی 
از امكانات اجتماعی قابل دسترسی باشد، بسیاری از احساس محرومیتها یا كمبود حمایتهای 
اجتماعی و در مقابل آن، فرار از توجه زیاد می تواند به عنوان بسترهای آفرینش و خالقیت 

آدمی در راستای پرورش مهارتهای اجتماعی بارور شود.
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محدودیتهای پژوهش
آنها  مهم ترین  كه  بود  محدودیتهایی  دارای  دیگری  پژوهش  هر  مانند  هم  پژوهش  این 

عبارتند از:
به  مربوط  آمار  این  كه  داشت  معتبر  و  آمار رسمی  به  نیاز  نمونه گیری  برای  پژوهشگر 
كارتن خوابهایی بود كه در گرم خانه ها شب را به صبح می رساندند و این در حالی است كه 

ممكن است آمار غیررسمی و واقعی كارتن خوابها بیش از این باشد. 
در زمان مطالعه، دوره ای بود كه گورخوابی به عنوان پدیده ای اجتماعی مطرح شد كه این 
افراد در آمار كارتن خوابها نبودند و به همین دلیل، پژوهشگر ناچار بود به دلیل استناد به آمار 

رسمی، از این افراد نمونه گیری كند و اطالعات موردنیاز را نیز از آنان گردآوری كند.
برای  پژوهشگر  و  است  روز  پایانی  ساعات  گرم خانه ها،  فعالیت  ساعات  ازآنجاكه 
می كرد، مدت زمان  گردآوری  كارتن خوابها  از  زمان محدود  این  در  باید  داده ها  جمع آوری 

زیادی؛ حدود سه ماه را برای این كار اختصاص داد.
دلیل،  همین  به  و  بود  ممنوع  زنان  نگهداری  مخصوص  گرم خانه های  به  آقایان  ورود 
پژوهشگر از دستیار پژوهشی خانم برای گردآوری داده ها از زنان استفاده كرد كه آموزش 

دیده بود. 

پیشنهادات پژوهش
1. حمایتهای اجتماعی كه در میان بیشتر كارتن خوابها، به میزان بسیار كمی دیده می شد، 

توسط سازمانهای مربوطه تقویت شود تا بازگشت این افراد به جامعه تسهیل شود.
مراكز  بودن  شبانه روزی  ضرورت  كارتن خواب  زنان  برای  جنسی  بازار  بودن  فعال   .2
نگهداری را نشان می دهد. زیرا به اذعان یكی از مدیران، زنانی كه به گرم خانه ها مراجعه می كنند 

یا زنان میان سال و پیر هستند و یا دختربچه هایی كه با مطالبات بازار جنسی آشنا نیستند.
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از مراحل نگهداری كارتن خوابها در جلسات مختلف به شمار  3. غربال گری كه یكی 
آمده است، در عمل به حلقه مفقوده ای تبدیل شده كه احیای آن می تواند مسیر بازگشت این 
افراد به جامعه را تسهیل كند. مشاوره های تخصصی و حرفه ای از سوی مشاوران دوره دیده 
در سازمانها نیز در این مرحله برای بازپروری روانی و جسمی این افراد مهم به شمار می رود 
كه در حیطه اختیارات بهزیستی، كمیته امداد امام خمینی )ره( و برخی سازمانهای مردم نهاد 

قرار می گیرد.

مالحظات اخالقي 

منابع مالي
در پژوهش حاضر تمامی هزینه ها بر عهده نگارنده بوده و هیچ گونه حامی مالی نداشته است

تعارض منافع
با پژوهشهای پیشین نویسندگان تعارضی ندارد

پیروي از اصول اخالق پژوهش
در پژوهش حاضر سعی شد كه تمامی  منشورهای حرفه ای مكتوب و مدون  و همچنین  

»اصولی نانوشته« اخالق علمی و  دانشگاهی رعایت شود.
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