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Abstract 
Introduction: Homelessness is an unpleasant condition especially in 
big cities that some people are experiencing it. Many factors affect the 
frequency and permanency of homelessness, such as individual, famil-
ial, economic, social and environmental factors. In this research, the 
relationship between individual factors with the frequency and duration 
of homelessness were studied.
Methods: This study is a non-experimental study, which was conducted 
with survey method by a questionnaire, the sample included hundred 
homeless (eighty male and twenty female), which is proportional to 
the whole populations of homeless men and women deployed in two 
shelters (Khavaran and Lavizan) of Tehran municipality. From the 
existed questionaries around homelessness area of study, the researcher 
produced a questionnaire, then tested and approved its reliability and 
formal validity. To ensure about answers; the assessment tool (question-
naire) carried out by face to face interview.
Results: There was no strong significant correlation between individual 
characteristics and frequency of homelessness; which shows the rep-
lications of homelessness occurs regardless of age, sex, marital status, 
relationship with family, employment status and type of providing cost 
of living; so it implies the strength of other social and family factors. 
Some conditions and characteristics of these people show a significant 
correlation with the duration of homelessness, such as increasing com-
munication, emotional and financial support from the family; and also 
employment is important.
Conclusions: The findings confirmed the results of previous studies 
about the important role of the family, addictions, and employment. 
Certainly empowerment programs, such as treating addiction and de-
veloping family and emotional belonging with paving the way for the 
elimination of unemployment, can help homeless people to return to the 
community.
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چکیده

مقدمه: بی خانمانی تجربه ای ناخوشایند است که برخی افراد خصوصا در شهرهای بزرگ 
به آن دچار می شوند. عوامل زیادی در پایداری بی خانمانی و تکرار آن تاثیرگذار است و 
شامل مجموعه زیادی از فاکتورهای فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی در 
با دفعات و  این تحقیق رابطه برخی فاکتورهای فردی  زندگی فرد بی خانمان می شود. در 

مدت بی خانمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
روش: پژوهش حاضر یک تحقیق غیرآزمایشی و مقطعیست که با روش پیمایش و با ابزار 
پرسشنامه انجام گردیده است، نمونه آماری شامل صد بی خانمان )هشتاد مرد و بیست زن( 
که به تناسب جمعیت زنان و مردان بی خانمان مستقر در دو گرمخانه خاوران و لویزان وابسته 
به شهرداری تهران انتخاب شده اند. از پرسشنامه های موجود در زمینه بی خانمانی پرسشنامه 
محقق ساخته ای تولید گردید، سپس اعتبار صوری و روایی محتوا مورد سنجش قرار گرفت 

و تایید شد. همچنین به منظور اعتماد بیشتر این پرسشنامه به  شیوه مصاحبه تکمیل گردید.
نتایج: بین ویژگی های فردی و دفعات بی خانمان شدن رابطه معنادار قوی مشاهده نشد 
خانواده،  با  ارتباط  میزان  تاهل،  جنسیت،  سن،  صرف نظر  بی خانمانی  تکرار  از  نشان  که 
وضعیت اشتغال و ونحوه تامین هزینه زندگی است. برخی شرایط و ویژگی های این افراد با 
مدت بی خانمانی رابطه معنادار نشان داد، از جمله با افزایش ارتباط و حمایت عاطفی و مالی 
خانواده مدت بی خانمانی کم شده است. همچنین اشتغال عامل مهمی در کوتاه شدن دوره 

بی خانمانی است. 
و  می کند  تایید  را  پیشین  مطالعات  نتایج  تحقیق،  این  یافته های  نتیجهگیری:  و بحث
مجددا بر نقش مهم ارتباط و حمایت خانواده، ترک اعتیاد و اشتغال تاکید می ورزد. مسلما 
برنامه های توانمندسازی و بسترسازی برای رفع بیکاری به همراه ترک اعتیاد و ایجاد تعلق 
عاطفی و خانوادگی برای افراد بی خانمان می توانند کمک شایانی برای این گروه طرد شده 

از جامعه باشد که دوباره برای سالمت خود و جامعه تالش کنند.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی42

رابطه بین فاکتورهای فردی با دفعات و مدت بی خانمانی

مقدمه

ســازمان ملل2008 بی خانمانی را در دو دســته بی خانمانی اولیه و ثانویه تقســیم بندی کرده است، بی خانمانی اولیه شامل 
افراد بدون سرپناه می شود که در خیابان زندگی می کنند و بی خانمانی ثانویه شامل افرادی می شود که سرپناه معمول و ثابت 
ندارند.)1( در ایران تعریف بی خانمانی شــامل افرادی است که در معابر عمومی زندگی می کنند.)2( روند رشد بی خانمانی 
در کشــورهای در حال توســعه و خصوصا در کالن شهرها، آن را به عنوان مسئله ای اجتماعی و مهم در جوامع شهری جدید 

مطرح کرده است.)5،4،3،2و6(
معموال سطح اجاره، بهترین متغیر پیش بینی کننده بی خانمانی است و شهرهایی که میانه اجاره باالتری دارند دارای نسبت 
باالتری از افراد بی خانمان نیز هستند. نداشتن استطاعت تهیه خانه، محدودیت فرصت های اشتغال و فشارهای اقتصادی در 
ترکیب با مشــکالت شــخصی از قبیل بیماری های روانی، اعتیاد و سابقه سوء رفتار می تواند از عوامل تاثیر گذار باشد. افراد 
بی خانمان اغلب از لحاظ مهارت های مربوط به کنترل اســترس، اداره زندگی مستقل و اجتماعی و نیز آموزش های شغلی با 

کمبود مواجه هستند.)2و7(
بی خانمانی تجربه  ناخوشایندی محسوب می شود که مجموعه ای شرایط پیچده مسبب آن است و افراد را به سمت تبعیض، طرد و 
 مشقت های فراوان سوق می دهد)8 و9( و در این میان جوانان و زنان معموال تجربه ناگوارتری را پشت سر می گذارند.)11،10و12(

 ایــن تجربه ناخوشــایند ضمن صدمه به این افراد می تواند صدماتی را بــرای جامعه فراهم کند، چرا که این افراد گاها جامعه 
ستیز شده و خود در بروز و شیوع برخی آسیب های اجتماعی نقش دارند.)13(

تعداد دقیق افراد بی خانمان در ایران و شــهر تهران مشــخص نیست ، اطالعات موجود در این زمینه مربوط به خدمات ارائه 
شــده است. بر این اساس شــهرداری تهران در سال 1394 اعالم کرده است که بیست هزار نفر از خدمات این نهاد استفاده 
کرده اند،)2( که نشان دهنده روند رو به رشد بی خانمانی در تهران است. این مسئله اجتماعی در سال های اخیر توجه زیادی 
را در شهر تهران برانگیخته است؛ روند رو به رشد آن ها و دیده شدن روزانه و شبانه در خیابان ها و پارک ها و اماکن عمومی 

دیگر، حساسیت های عمومی زیادی را خصوصا در فصل سرما جلب کرده است.
ســابقه فعالیت در حوزه افراد بی خانمان به ســال1328 بر می گردد که همزمان با تصویب قوانین مربوط به تکدی گری بود 
که از محل درآمد عوارض ویژه از شــکر و بنزین مصرفی، ولگردان را جمع آوری و در اردوهای کار که به همین منظور در 
شــهرهای بزرگ ساخته شده بود، نگهداری و حرفه های مورد نیاز به آن ها آموخته و پس از بازپروری نسبی به منظور اشتغال 
به موسســات دولتی و بعضا غیردولتی معرفی می  شدند.)14( در ادامه و در سال 1384 با مرگ چند بی خانمان بر اثر سرمای 
هوا و حساســیت افکار عمومی، شــهرداری تهران مکان هایی را برای اقامت شبانه افراد بی خانمان به نام گرمخانه راه اندازی 
کرد. مصوبه شــورای عالی اداری شــماره 70/604 مورخ 78/3/25، در خصوص ســاماندهی متکدیان و افراد بی  خانمان 
است. ساماندهی افراد بی خانمان توسط شهرداری و با همکاری سایر سازمان ها و نهادها از جمله بهزیستی و نیروی انتظامی 
اجرا می  شود. گرمخانه وسامان سراهای شهرداری تهران خدمات شبانه و گاها شبانه روزی ارائه می کنند. معموال این خدمات 
شامل اقامت شبانه، خدمات بهداشتی، اجتماعی و بیشتر شامل ارائه خدمات اولیه به افراد بی خانمان و دور نگه داشتن آن ها 

از منظر عمومی شهر است. خدمات بازتوانی و بازگشت به جامعه کمتر مشاهده گردید. 
عوامل زیادی در پایداری بی خانمانی و تکرار آن تاثیرگذار است و شامل مجموعه زیادی از فاکتورهای فردی، خانوادگی، 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی در زندگی فرد بی خانمان می شــود. شــناخت این عوامل کمک می کند تا در سیاست گذاری 
و اجرای برنامه های پیشــگیری و توانمندســازی بی خانمانی اثربخشــی بیشتری را شاهد باشــیم. این تحقیق تالش می کند تا 

فاکتورهای فردی افراد بی خانمان را بررسی و رابطه آن با دفعات و مدت بی خانمانی را مورد مطالعه قرار دهد.
روش

پژوهش حاضر یک تحقیق غیرآزمایشی و مقطعی است که با روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شده است، جامعه آماری 
را افراد بی خانمان استفاده کننده از گرمخانه های شهرداری تهران در انتهای سال 1392 و ابتدای 1393 تشکیل می داد. این 
افراد از خدمات شــبانه در مرکز مردان و شــبانه روزی در مرکز زنان اســتفاده می کردند. حجم نمونه بر اساس تمام شماری، 
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تابستان 1397، دوره 7، شماره 2، پیاپی 4324

زهرا زارع

شــامل تمام افراد بی خانمانــی بود که قادر به 
پاســخگویی به ســواالت تحقیق در روزهای 
جمع آوری داده بودند. اکثر ساکنین گرمخانه 
ثابت بودند، نمونه مورد مطالعه شامل صد نفر 
)هشتاد مرد و بیست زن بی خانمان( به تناسب 
جمعیت زنان و مردان بی خانمان مستقر در دو 

گرمخانه مورد مطالعه می باشد.
در این تحقیــق دو متغیر دفعات بی خانمانی 
و مــدت بی خانمانی به عنوان متغیر وابســته و 
متغیرهای ســن، جنس، تحصیالت، وضعیت 
تاهــل، میــزان ارتباط بــا اعضــای خانواده، 
وضعیــت اشــتغال و نحوه تامیــن هزینه های 
زندگی متغیر مســتقل هســتند. در این تحقیق 
ارتبــاط متغییــر مســتقل با مــدت و دفعات 

بی خانمانی بررسی شده است. 
ابزار ســنجش پرسشنامه محقق ساخته است 

که بر اســاس مصاحبه های مقدماتی و مطالعات پیشــین و اسناد موجود 
تنظیم و توســط کارشناسان متخصص تایید شد، در نتیجه اعتبار صوری 
آن مورد تایید قرار گرفت. سواالت دارای روایی محتواست زیرا محتوای 
سنجش شده قبال در فرم های مددکاری اجتماعی افراد بی خانمان مورد 
اســتفاده قرار گرفته و برای قابلیت اعتماد بیشتر با مصاحبه تکمیل شده 
اســت. این پرسشــنامه ویژگی های فردی، شــغلی، خانوادگی و شرایط 
بی خانمانی افراد را با ســواالت اغلب بســته یا نیمه باز )پاسخ های اشاره 
شــده بعدا در تحلیل به گزینه های جواب اضافه شده است و با توجه به 
سطح ســنجش شــاخص مورد تحلیل قرار گرفته اند( مورد پرسش قرار 
می دهد. پرسشــنامه ها به صورت مصاحبه از افراد بی خانمان ســرویس 
گیرنده از دو گرمخانه شهرداری در خاوران و لویزان تهران تکمیل شده 

است. 
برای تجزیه و تحلیل داده هــا از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی 
فراوانــی، درصد فراوانی، میانگین و آمار اســتباطی شــامل آزمون های 
همبســتگی پیرســون و کندال،آزمون تی و آزمون واریانس یک طرفه، 

برای درک روابط متغیرها استفاده شده است.
یافته ها

بیشتر افراد مورد مطالعه یعنی هفتاد و چهار درصد افراد زیر چهل و پنج سال 
ســن داشتند، میانگین سنی این افراد برابر با 39/5 سال بود که در زنان32/6 
ســال و در مردان41/1 سال می باشــد. نود درصد از افراد، دارای تحصیالت 
دیپلم و پایین تر هســتند که از میان آن ها تحصیالت ابتدایی و دیپلم )هر کدام 
بیســت و پنج درصد( بیشــترین فراوانی را دارا بودند. نود و هشت درصد از 
آن ها ایرانی و محل تولد بیش از نیمی)پنجاه و ســه درصد( از این افراد خارج 
از تهــران بود. تنها شــانزده درصد متاهــل بودند و مابقــی، مطلقه، متارکه و 
هرگــز ازدواج نکرده بودند. حدود پنجاه و نه درصد افراد مورد مطالعه دارای 
فرزند می باشــند. هفتاد و هفت درصد از افراد مورد مطالعه به تنهایی زندگی 
می کردنــد و هفتــاد و دو درصد از آن ها هیچ گونه مســئولیتی در تامین معاش 
خانواده خود نداشتند. حدود هفتاد درصد این افراد بیش از یک  سال بود که 
با خانواده و آشنایان خود در تماس نبودند و یا تماس کمی داشتند. شصت و 
نه درصد افراد مورد مطالعه بیکار، دوازده درصد دارای شغل پاره وقت و تنها 
نوزده درصد دارای شــغلی تمام وقت بودند. سابقه بیکاری اکثر افراد نیز زیر 
پنج سال بود. میانگین بیکاری زنان به 7/3 سال  و مردان به 4/2 سال رسیده 
بود. در کل زنان نســبت به مردان دوره های بیکاری بیشــتری داشته اند. سی 
و ســه درصد خود را فاقد هر گونه مهارتی برای کار کردن معرفی می کردند. 
میانگیــن درآمد آنان پانصــد و هفده هزار تومان در ماه بود و شــصت و دو 

درصد مسئولیت تامین زندگی خود را بر عهده داشتند.
هشتاد و هشت درصد از این افراد سابقه سوء مصرف مواد و به طور میانگین 
11/6 ســال سابقه مصرف مواد مخدر داشــتند. حدود نیمی )چهل و هشت 

۱ 

 

 میانگین متغیرهاي دموگرافیک افراد بی خانمان) 1جدول(
جنسیت فرد 

 خانمانبی
 سن

تعداد افراد 
 تحت تکفل

میزان ارتباط با 
 اعضاي خانواده

ابقه س
 *اشتغال

سابقه 
 *بیکاري

سابقه مصرف 
 *مواد مخدر

سابقه 
 *زندان

 ٤�۷ ٤�۱۱ ۲�٤ ۲�۱۰ ٥�۱ ٥�۲ ۲�٤۱ مرد
 ۱�۸ ۲�۱۲ ۳�۷ ۸�۳ ۲�۲ ۲�۲ ٦�۳۲ زن
 ٥�۷ ٦�۱۱ ۷�٤ ۹ ۷�۱ ٥�۲ ٥�۳۹ کل
  پنجاز **  *به سال

 
آزمون همبستگی بین سن و دفعات و ) 2جدول(

 خانمانیمدت بی

 آزمون خانمانیدفعات و مدت بی
مقدار 
 sig ضریب

 ۹۷�۰ ۰۰٤�۰ پیرسون خانمانیسن و دفعات بی
 ۰۰۱�۰ ۳٥�۰ اسپرمن خانمانیسن و مدت بی

 
جنسیت و با دو نمونه مستقل  سهآزمون ) 3جدول(

 خانمانیوضعیت تاهل با دفعات بی

 میانگین هامقوله 
انحراف 

 معیار
 t Sigمقدار 

دفعات –جنسیت
 خانمانیبی

 ٦۷�۱ ۹۳�۱ زن
 ۲�۳ ۳ مرد ٤۲٥�۰ ۸٥٤�۰

–وضعیت تاهل
 خانمانیدفعات بی

 ۹٦�۱ ۰۸�۲ *مجرد
 ۰۳�۱ ٦۹�۱ تاهلم ۲۹٦�۰ ۰٦۲�۱

 نکرده ، مطلقه ، متارکه و فوت همسرازدواج شامل: *
 

آزمون همبستگی کندال تابه بین میزان ارتباط با ) 4جدول(
 خانمانیخانواده و دفعات و مدت بی

کندال  آزمون
 تابه

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو دفعات بی

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو مدت بی

 -۲۹۸�۰ -۱۲۸�۰ مقدار ضریب
Sig ۰�۱۷۲ ۰�۰۰۰ 

 
تحلیل واریانس یک طرف بین وضعیت شغلی و ) 5جدول(

 خانمانیدفعات و مدت بی

وضعیت 
 ...شغلی و

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

دفعات ...
 خانمانیبی

٥٤�٦ ۲ ۳�۲۷۰ 
۰�۹٥۲ ۰�۳۹۰ ۲۷۱�٤۱۱ ۷۹ ۳�٤۳٦ ۲۷۷�۹٥۱ ۸۱ 

مدت ...
 خانمانیبی

۲۳�۱۱٤ ۲ ۱۱�٥٥۷ 
٦�٤۷۳ ۰�۰۱۲ ۲۱۷�٦۳۳ ۸۸ ۲�٤۷۳ ۲٤۰�۷٤۷ ۹۰ 

 
وضعیت -) آزمون تعقیبی بن فرونی6دول(ج

 خانمانیشغلی و مدت بی

 وضعیت اشتغال
تفاوت 
 میانگین

خطاي 
 Sig استاندارد

 شاغل
 ۷۳�۰ ٦٤�۰ -۷٥۸�۰ پاره وقت

 ۰۱�۰ ٤۲�۰ -۲۹۳�۱ بیکار
پاره 
 وقت

 ۷۳�۰ ٦٤�۰ ۷٥۸�۰ شاغل
 ۰۰�۱ ٥٥�۰ -٥۳�۰ بیکار

 بیکار
 ۰۱�۰ ٤۲�۰ ۲۹۳�۱ شاغل

 ۰۰�۱ ٥٥�۰ ٥۳�۰ پاره وقت
 
 

 هايهزینه تامین تحلیل واریانس یک طرف بین نحوه) 7جدول(
 خانمانیو دفعات و مدت بی زندگی
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 زندگی... هايهزینه
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 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

و دفعات ...
 خانمانیبی

۲۲�٦٥۸ ٦ ۳�۷۷٦ 
۱�۰۸۸ ۰�۳۷۷ ۲٥۳�۲۹۲ ۷۳ ۳�٤۷ ۲۷٥�۹٥ ۷۹ 

و مدت ...
 خانمانیبی

۳۸�۹۸٤�٦ ٦ ٤۹۷ 
۲�۸٥۱ ۰�۰۱٤ ۱۸٦�٤۰۷ ۸۱ ۲�۲۷۹ ۲۲۳�٥۹۱ ۸۷ 

 

۱ 

 

 میانگین متغیرهاي دموگرافیک افراد بی خانمان) 1جدول(
جنسیت فرد 

 خانمانبی
 سن

تعداد افراد 
 تحت تکفل

میزان ارتباط با 
 اعضاي خانواده

ابقه س
 *اشتغال

سابقه 
 *بیکاري

سابقه مصرف 
 *مواد مخدر

سابقه 
 *زندان

 ٤�۷ ٤�۱۱ ۲�٤ ۲�۱۰ ٥�۱ ٥�۲ ۲�٤۱ مرد
 ۱�۸ ۲�۱۲ ۳�۷ ۸�۳ ۲�۲ ۲�۲ ٦�۳۲ زن
 ٥�۷ ٦�۱۱ ۷�٤ ۹ ۷�۱ ٥�۲ ٥�۳۹ کل
  پنجاز **  *به سال

 
آزمون همبستگی بین سن و دفعات و ) 2جدول(

 خانمانیمدت بی

 آزمون خانمانیدفعات و مدت بی
مقدار 
 sig ضریب

 ۹۷�۰ ۰۰٤�۰ پیرسون خانمانیسن و دفعات بی
 ۰۰۱�۰ ۳٥�۰ اسپرمن خانمانیسن و مدت بی

 
جنسیت و با دو نمونه مستقل  سهآزمون ) 3جدول(

 خانمانیوضعیت تاهل با دفعات بی

 میانگین هامقوله 
انحراف 

 معیار
 t Sigمقدار 

دفعات –جنسیت
 خانمانیبی

 ٦۷�۱ ۹۳�۱ زن
 ۲�۳ ۳ مرد ٤۲٥�۰ ۸٥٤�۰

–وضعیت تاهل
 خانمانیدفعات بی

 ۹٦�۱ ۰۸�۲ *مجرد
 ۰۳�۱ ٦۹�۱ تاهلم ۲۹٦�۰ ۰٦۲�۱

 نکرده ، مطلقه ، متارکه و فوت همسرازدواج شامل: *
 

آزمون همبستگی کندال تابه بین میزان ارتباط با ) 4جدول(
 خانمانیخانواده و دفعات و مدت بی

کندال  آزمون
 تابه

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو دفعات بی

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو مدت بی

 -۲۹۸�۰ -۱۲۸�۰ مقدار ضریب
Sig ۰�۱۷۲ ۰�۰۰۰ 

 
تحلیل واریانس یک طرف بین وضعیت شغلی و ) 5جدول(

 خانمانیدفعات و مدت بی

وضعیت 
 ...شغلی و

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

دفعات ...
 خانمانیبی

٥٤�٦ ۲ ۳�۲۷۰ 
۰�۹٥۲ ۰�۳۹۰ ۲۷۱�٤۱۱ ۷۹ ۳�٤۳٦ ۲۷۷�۹٥۱ ۸۱ 

مدت ...
 خانمانیبی

۲۳�۱۱٤ ۲ ۱۱�٥٥۷ 
٦�٤۷۳ ۰�۰۱۲ ۲۱۷�٦۳۳ ۸۸ ۲�٤۷۳ ۲٤۰�۷٤۷ ۹۰ 

 
وضعیت -) آزمون تعقیبی بن فرونی6دول(ج

 خانمانیشغلی و مدت بی

 وضعیت اشتغال
تفاوت 
 میانگین

خطاي 
 Sig استاندارد

 شاغل
 ۷۳�۰ ٦٤�۰ -۷٥۸�۰ پاره وقت

 ۰۱�۰ ٤۲�۰ -۲۹۳�۱ بیکار
پاره 
 وقت

 ۷۳�۰ ٦٤�۰ ۷٥۸�۰ شاغل
 ۰۰�۱ ٥٥�۰ -٥۳�۰ بیکار

 بیکار
 ۰۱�۰ ٤۲�۰ ۲۹۳�۱ شاغل

 ۰۰�۱ ٥٥�۰ ٥۳�۰ پاره وقت
 
 

 هايهزینه تامین تحلیل واریانس یک طرف بین نحوه) 7جدول(
 خانمانیو دفعات و مدت بی زندگی

 تامین نحوه
 زندگی... هايهزینه

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

و دفعات ...
 خانمانیبی

۲۲�٦٥۸ ٦ ۳�۷۷٦ 
۱�۰۸۸ ۰�۳۷۷ ۲٥۳�۲۹۲ ۷۳ ۳�٤۷ ۲۷٥�۹٥ ۷۹ 

و مدت ...
 خانمانیبی

۳۸�۹۸٤�٦ ٦ ٤۹۷ 
۲�۸٥۱ ۰�۰۱٤ ۱۸٦�٤۰۷ ۸۱ ۲�۲۷۹ ۲۲۳�٥۹۱ ۸۷ 

 

۱ 

 

 میانگین متغیرهاي دموگرافیک افراد بی خانمان) 1جدول(
جنسیت فرد 

 خانمانبی
 سن

تعداد افراد 
 تحت تکفل

میزان ارتباط با 
 اعضاي خانواده

ابقه س
 *اشتغال

سابقه 
 *بیکاري

سابقه مصرف 
 *مواد مخدر

سابقه 
 *زندان

 ٤�۷ ٤�۱۱ ۲�٤ ۲�۱۰ ٥�۱ ٥�۲ ۲�٤۱ مرد
 ۱�۸ ۲�۱۲ ۳�۷ ۸�۳ ۲�۲ ۲�۲ ٦�۳۲ زن
 ٥�۷ ٦�۱۱ ۷�٤ ۹ ۷�۱ ٥�۲ ٥�۳۹ کل
  پنجاز **  *به سال

 
آزمون همبستگی بین سن و دفعات و ) 2جدول(

 خانمانیمدت بی

 آزمون خانمانیدفعات و مدت بی
مقدار 
 sig ضریب

 ۹۷�۰ ۰۰٤�۰ پیرسون خانمانیسن و دفعات بی
 ۰۰۱�۰ ۳٥�۰ اسپرمن خانمانیسن و مدت بی
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 خانمانیخانواده و دفعات و مدت بی

کندال  آزمون
 تابه

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو دفعات بی

میزان ارتباط با خانواده 
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تحلیل واریانس یک طرف بین وضعیت شغلی و ) 5جدول(
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۰�۹٥۲ ۰�۳۹۰ ۲۷۱�٤۱۱ ۷۹ ۳�٤۳٦ ۲۷۷�۹٥۱ ۸۱ 
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رابطه بین فاکتورهای فردی با دفعات و مدت بی خانمانی

درصد( از آن ها حداقل یکبار زندان رفتن را تجربه کرده بودند. میانگین 
ســابقه زندان افراد مورد مطالعه 7/5 ســال می باشد. بیست و نه درصد 
از افراد مورد مطالعه کمتر از یک ســال از بی خانمانی شان گذشته بود. 
شصت و هشت درصد این افرد زیر پنج سال سابقه بی خانمانی و سی و 
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 ۹۷�۰ ۰۰٤�۰ پیرسون خانمانیسن و دفعات بی
 ۰۰۱�۰ ۳٥�۰ اسپرمن خانمانیسن و مدت بی

 
جنسیت و با دو نمونه مستقل  سهآزمون ) 3جدول(

 خانمانیوضعیت تاهل با دفعات بی

 میانگین هامقوله 
انحراف 

 معیار
 t Sigمقدار 

دفعات –جنسیت
 خانمانیبی

 ٦۷�۱ ۹۳�۱ زن
 ۲�۳ ۳ مرد ٤۲٥�۰ ۸٥٤�۰

–وضعیت تاهل
 خانمانیدفعات بی

 ۹٦�۱ ۰۸�۲ *مجرد
 ۰۳�۱ ٦۹�۱ تاهلم ۲۹٦�۰ ۰٦۲�۱

 نکرده ، مطلقه ، متارکه و فوت همسرازدواج شامل: *
 

آزمون همبستگی کندال تابه بین میزان ارتباط با ) 4جدول(
 خانمانیخانواده و دفعات و مدت بی

کندال  آزمون
 تابه

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو دفعات بی

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو مدت بی

 -۲۹۸�۰ -۱۲۸�۰ مقدار ضریب
Sig ۰�۱۷۲ ۰�۰۰۰ 

 
تحلیل واریانس یک طرف بین وضعیت شغلی و ) 5جدول(

 خانمانیدفعات و مدت بی

وضعیت 
 ...شغلی و

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

دفعات ...
 خانمانیبی

٥٤�٦ ۲ ۳�۲۷۰ 
۰�۹٥۲ ۰�۳۹۰ ۲۷۱�٤۱۱ ۷۹ ۳�٤۳٦ ۲۷۷�۹٥۱ ۸۱ 

مدت ...
 خانمانیبی

۲۳�۱۱٤ ۲ ۱۱�٥٥۷ 
٦�٤۷۳ ۰�۰۱۲ ۲۱۷�٦۳۳ ۸۸ ۲�٤۷۳ ۲٤۰�۷٤۷ ۹۰ 

 
وضعیت -) آزمون تعقیبی بن فرونی6دول(ج

 خانمانیشغلی و مدت بی

 وضعیت اشتغال
تفاوت 
 میانگین

خطاي 
 Sig استاندارد

 شاغل
 ۷۳�۰ ٦٤�۰ -۷٥۸�۰ پاره وقت

 ۰۱�۰ ٤۲�۰ -۲۹۳�۱ بیکار
پاره 
 وقت

 ۷۳�۰ ٦٤�۰ ۷٥۸�۰ شاغل
 ۰۰�۱ ٥٥�۰ -٥۳�۰ بیکار

 بیکار
 ۰۱�۰ ٤۲�۰ ۲۹۳�۱ شاغل

 ۰۰�۱ ٥٥�۰ ٥۳�۰ پاره وقت
 
 

 هايهزینه تامین تحلیل واریانس یک طرف بین نحوه) 7جدول(
 خانمانیو دفعات و مدت بی زندگی

 تامین نحوه
 زندگی... هايهزینه

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

و دفعات ...
 خانمانیبی

۲۲�٦٥۸ ٦ ۳�۷۷٦ 
۱�۰۸۸ ۰�۳۷۷ ۲٥۳�۲۹۲ ۷۳ ۳�٤۷ ۲۷٥�۹٥ ۷۹ 

و مدت ...
 خانمانیبی

۳۸�۹۸٤�٦ ٦ ٤۹۷ 
۲�۸٥۱ ۰�۰۱٤ ۱۸٦�٤۰۷ ۸۱ ۲�۲۷۹ ۲۲۳�٥۹۱ ۸۷ 

 

۱ 

 

 میانگین متغیرهاي دموگرافیک افراد بی خانمان) 1جدول(
جنسیت فرد 

 خانمانبی
 سن

تعداد افراد 
 تحت تکفل

میزان ارتباط با 
 اعضاي خانواده

ابقه س
 *اشتغال

سابقه 
 *بیکاري

سابقه مصرف 
 *مواد مخدر

سابقه 
 *زندان

 ٤�۷ ٤�۱۱ ۲�٤ ۲�۱۰ ٥�۱ ٥�۲ ۲�٤۱ مرد
 ۱�۸ ۲�۱۲ ۳�۷ ۸�۳ ۲�۲ ۲�۲ ٦�۳۲ زن
 ٥�۷ ٦�۱۱ ۷�٤ ۹ ۷�۱ ٥�۲ ٥�۳۹ کل
  پنجاز **  *به سال

 
آزمون همبستگی بین سن و دفعات و ) 2جدول(

 خانمانیمدت بی

 آزمون خانمانیدفعات و مدت بی
مقدار 
 sig ضریب

 ۹۷�۰ ۰۰٤�۰ پیرسون خانمانیسن و دفعات بی
 ۰۰۱�۰ ۳٥�۰ اسپرمن خانمانیسن و مدت بی

 
جنسیت و با دو نمونه مستقل  سهآزمون ) 3جدول(

 خانمانیوضعیت تاهل با دفعات بی

 میانگین هامقوله 
انحراف 

 معیار
 t Sigمقدار 

دفعات –جنسیت
 خانمانیبی

 ٦۷�۱ ۹۳�۱ زن
 ۲�۳ ۳ مرد ٤۲٥�۰ ۸٥٤�۰

–وضعیت تاهل
 خانمانیدفعات بی

 ۹٦�۱ ۰۸�۲ *مجرد
 ۰۳�۱ ٦۹�۱ تاهلم ۲۹٦�۰ ۰٦۲�۱

 نکرده ، مطلقه ، متارکه و فوت همسرازدواج شامل: *
 

آزمون همبستگی کندال تابه بین میزان ارتباط با ) 4جدول(
 خانمانیخانواده و دفعات و مدت بی

کندال  آزمون
 تابه

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو دفعات بی

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو مدت بی

 -۲۹۸�۰ -۱۲۸�۰ مقدار ضریب
Sig ۰�۱۷۲ ۰�۰۰۰ 

 
تحلیل واریانس یک طرف بین وضعیت شغلی و ) 5جدول(

 خانمانیدفعات و مدت بی

وضعیت 
 ...شغلی و

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

دفعات ...
 خانمانیبی

٥٤�٦ ۲ ۳�۲۷۰ 
۰�۹٥۲ ۰�۳۹۰ ۲۷۱�٤۱۱ ۷۹ ۳�٤۳٦ ۲۷۷�۹٥۱ ۸۱ 

مدت ...
 خانمانیبی

۲۳�۱۱٤ ۲ ۱۱�٥٥۷ 
٦�٤۷۳ ۰�۰۱۲ ۲۱۷�٦۳۳ ۸۸ ۲�٤۷۳ ۲٤۰�۷٤۷ ۹۰ 

 
وضعیت -) آزمون تعقیبی بن فرونی6دول(ج

 خانمانیشغلی و مدت بی

 وضعیت اشتغال
تفاوت 
 میانگین

خطاي 
 Sig استاندارد

 شاغل
 ۷۳�۰ ٦٤�۰ -۷٥۸�۰ پاره وقت

 ۰۱�۰ ٤۲�۰ -۲۹۳�۱ بیکار
پاره 
 وقت

 ۷۳�۰ ٦٤�۰ ۷٥۸�۰ شاغل
 ۰۰�۱ ٥٥�۰ -٥۳�۰ بیکار

 بیکار
 ۰۱�۰ ٤۲�۰ ۲۹۳�۱ شاغل

 ۰۰�۱ ٥٥�۰ ٥۳�۰ پاره وقت
 
 

 هايهزینه تامین تحلیل واریانس یک طرف بین نحوه) 7جدول(
 خانمانیو دفعات و مدت بی زندگی

 تامین نحوه
 زندگی... هايهزینه

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

و دفعات ...
 خانمانیبی

۲۲�٦٥۸ ٦ ۳�۷۷٦ 
۱�۰۸۸ ۰�۳۷۷ ۲٥۳�۲۹۲ ۷۳ ۳�٤۷ ۲۷٥�۹٥ ۷۹ 

و مدت ...
 خانمانیبی

۳۸�۹۸٤�٦ ٦ ٤۹۷ 
۲�۸٥۱ ۰�۰۱٤ ۱۸٦�٤۰۷ ۸۱ ۲�۲۷۹ ۲۲۳�٥۹۱ ۸۷ 

 

۱ 

 

 میانگین متغیرهاي دموگرافیک افراد بی خانمان) 1جدول(
جنسیت فرد 

 خانمانبی
 سن

تعداد افراد 
 تحت تکفل

میزان ارتباط با 
 اعضاي خانواده

ابقه س
 *اشتغال

سابقه 
 *بیکاري

سابقه مصرف 
 *مواد مخدر

سابقه 
 *زندان

 ٤�۷ ٤�۱۱ ۲�٤ ۲�۱۰ ٥�۱ ٥�۲ ۲�٤۱ مرد
 ۱�۸ ۲�۱۲ ۳�۷ ۸�۳ ۲�۲ ۲�۲ ٦�۳۲ زن
 ٥�۷ ٦�۱۱ ۷�٤ ۹ ۷�۱ ٥�۲ ٥�۳۹ کل
  پنجاز **  *به سال

 
آزمون همبستگی بین سن و دفعات و ) 2جدول(

 خانمانیمدت بی

 آزمون خانمانیدفعات و مدت بی
مقدار 
 sig ضریب

 ۹۷�۰ ۰۰٤�۰ پیرسون خانمانیسن و دفعات بی
 ۰۰۱�۰ ۳٥�۰ اسپرمن خانمانیسن و مدت بی

 
جنسیت و با دو نمونه مستقل  سهآزمون ) 3جدول(

 خانمانیوضعیت تاهل با دفعات بی

 میانگین هامقوله 
انحراف 

 معیار
 t Sigمقدار 

دفعات –جنسیت
 خانمانیبی

 ٦۷�۱ ۹۳�۱ زن
 ۲�۳ ۳ مرد ٤۲٥�۰ ۸٥٤�۰

–وضعیت تاهل
 خانمانیدفعات بی

 ۹٦�۱ ۰۸�۲ *مجرد
 ۰۳�۱ ٦۹�۱ تاهلم ۲۹٦�۰ ۰٦۲�۱

 نکرده ، مطلقه ، متارکه و فوت همسرازدواج شامل: *
 

آزمون همبستگی کندال تابه بین میزان ارتباط با ) 4جدول(
 خانمانیخانواده و دفعات و مدت بی

کندال  آزمون
 تابه

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو دفعات بی

میزان ارتباط با خانواده 
 خانمانیو مدت بی

 -۲۹۸�۰ -۱۲۸�۰ مقدار ضریب
Sig ۰�۱۷۲ ۰�۰۰۰ 

 
تحلیل واریانس یک طرف بین وضعیت شغلی و ) 5جدول(

 خانمانیدفعات و مدت بی

وضعیت 
 ...شغلی و

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

دفعات ...
 خانمانیبی

٥٤�٦ ۲ ۳�۲۷۰ 
۰�۹٥۲ ۰�۳۹۰ ۲۷۱�٤۱۱ ۷۹ ۳�٤۳٦ ۲۷۷�۹٥۱ ۸۱ 

مدت ...
 خانمانیبی

۲۳�۱۱٤ ۲ ۱۱�٥٥۷ 
٦�٤۷۳ ۰�۰۱۲ ۲۱۷�٦۳۳ ۸۸ ۲�٤۷۳ ۲٤۰�۷٤۷ ۹۰ 

 
وضعیت -) آزمون تعقیبی بن فرونی6دول(ج

 خانمانیشغلی و مدت بی

 وضعیت اشتغال
تفاوت 
 میانگین

خطاي 
 Sig استاندارد

 شاغل
 ۷۳�۰ ٦٤�۰ -۷٥۸�۰ پاره وقت

 ۰۱�۰ ٤۲�۰ -۲۹۳�۱ بیکار
پاره 
 وقت

 ۷۳�۰ ٦٤�۰ ۷٥۸�۰ شاغل
 ۰۰�۱ ٥٥�۰ -٥۳�۰ بیکار

 بیکار
 ۰۱�۰ ٤۲�۰ ۲۹۳�۱ شاغل

 ۰۰�۱ ٥٥�۰ ٥۳�۰ پاره وقت
 
 

 هايهزینه تامین تحلیل واریانس یک طرف بین نحوه) 7جدول(
 خانمانیو دفعات و مدت بی زندگی

 تامین نحوه
 زندگی... هايهزینه

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F Sig میانگین

و دفعات ...
 خانمانیبی

۲۲�٦٥۸ ٦ ۳�۷۷٦ 
۱�۰۸۸ ۰�۳۷۷ ۲٥۳�۲۹۲ ۷۳ ۳�٤۷ ۲۷٥�۹٥ ۷۹ 

و مدت ...
 خانمانیبی

۳۸�۹۸٤�٦ ٦ ٤۹۷ 
۲�۸٥۱ ۰�۰۱٤ ۱۸٦�٤۰۷ ۸۱ ۲�۲۷۹ ۲۲۳�٥۹۱ ۸۷ 

 

بحث و نتیجه گیری

رشــد سریع شــهرها، مهاجرت های بی رویه، ضعف زیرســاخت های رفاه اجتماعی، گرانی مســکن، اعتیاد به مواد مخدر، 
ضعف حمایت اجتماعی و ناکافی بودن مهارت های زندگی در کالن شــهرها به همراه علل بســیار دیگر ســبب شده است تا 
بی خانمانی در شــهر تهران به عنوان مسئله ای اجتماعی نمود و گســترش یابد. بی خانمانی تجربه ای تلخیست که ضمن ایجاد 

صدمه عمیق بر برخی افراد، سالمت کلی جامعه را نیز بر هم می زند. 
نتایــج این تحقیق نشــان می دهد که افراد بی خانمــان غالبا افراد بدون حمایت های خانوادگی و اجتماعی هســتند که برخی 
ویژگی های فردیشان نیز به عنوان فاکتور خطر برای بازگشت به بی خانمانی قویست، فاکتورهایی چون تحصیالت پایین، ضعف 
تعلق عاطفی و خانوادگی، عدم تماس با خانواده و آشــنایان، بیکاری و ضعف مهارت های شــغلی، سابقه اعتیاد، زندان و برخی 

بیماری های جسمی و روانی که زمینه ساز بازگشت به چرخه بی خانمانیست. 
اگرچه بر اساس یافته های این تحقیق بین ویژگی های فردی و دفعات بی خانمان شدن رابطه معنادار قوی مشاهده نشد که نشان 

هزینه زندگی کمتر از دو فراوانی مشاهده شده 
است، امکان پذیر نشد. ولیکن آمار توصیفی 
نشــان می دهد، افــرادی که توســط خانواده 
هزینه های آن ها تامین می شود کمترین مدت 

بی خانمانی را دارند. )جدول شماره هفت(
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زهرا زارع

از تکرار بی خانمانی صرف نظر سن، جنسیت، 
تاهل، میزان ارتباط با خانواده، وضعیت اشتغال 
و نحوه تامین هزینه زندگی است. این موضوع 
قــوت عوامل اجتماعــی و خانوادگی دیگر را 
نشان می دهد. برخی شرایط و ویژگی های این 
افراد با مدت بی خانمانی رابطه معنادار نشــان 
می دهد، از جمله با افزایش ارتباط و حمایت 
عاطفی و مالی خانواده مدت بی خانمانی کم 
شده واشتغال یک عامل مهم در کوتاه شدن 
دوره بی خانمانی است. یافته های این تحقیق 
نتایج مطالعات پیشین را تایید می کند )7، 15و 
16( و مجــددا بر نقش مهم خانــواده، ترک 
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اعتیاد و اشتغال تاکید می ورزد. 
پیشنهادات

برنامه های توانمندســازی و بسترسازی برای رفع بیکاری به همراه ترک 
اعتیاد و ایجاد تعلق عاطفی و خانوادگی برای افراد بی خانمان، می توانند 
کمک شایانی برای گروه های طرد شده از جامعه باشد تا دوباره بتوانند 

برای سالمت خود و جامعه تالش کنند.
تشکروقدردانی

این تحقیق مورد حمایت شهرداری تهران قرار گرفته است. با سپاس از 
تمامی مســئولینی که در امر انجام این پژوهش محقق را یاری نموده اند. 

که این امر بدون همکاری میسر نمی گشت.
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