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  چکیده:
 انتقال"پرسش به اي، زمینه تئوري کیفی روش با تا نموده سعی حاضر تحقیق

 طریق از دارد؟ اجتماعی يامدهایپ چه زنان توسط تهران به قشم از کاال یچمدان
 انجام یافته ساختار نیمه مصاحبه 50وسیله به نظري اشباع به تا ها داده آوري جمع
 غیر روش به که مطلع کارشناس نمونه 20و دهنده انتقال زن نمونه 30بین در شده

 مبناي بر ها داده دهد. پاسخ اند، شده تعیین برفی گلوله نوع از هدفمند، و تصادفی
 88 باز، کدگذاري در و شده تحلیل و تجزیه کوربین، و استروس اي زمینه نظریه

 اي هسته مقوله انتخابی، اريکدگذ در و مقوله 21 محوري، کدگذاري در مفهوم،
 دو با را چمدانی انتقال پدیده پاسخگویان، گردید. تعیین "مندساز/فشارآورنتوا"

 و دهنده انتقال زنان براي اجتماعی منفی و مثبت پیامدهاي متناقض کارکرد
 کاهش مثبت پیامد کنار در جامعه براي همچنین قشم، ساکنین هایشان، خانوده
 و یروح مشکالت نیز اي زمینه مدل در اند. نموده رزیابیا اجتماعی هاي آسیب

 حیترج عدم علی، شرایط ی،اجتماع گاهیپا ارتقا ،آبرومندانه یزندگ حفظ ی،خانوادگ
 مثبت يها یژگیو اي، زمینه شرایط ی،اجتماع فلج ی،خارج يکاال حیترج ی،رانیا يکاال

 شدند. شناخته چمدانی لانتقا فرآیند در گر مداخله شرایط ،انتقال تیجذاب و قشم
 اي، زمینه تئوري گانه نه مراحل درکنار همسانی ارزیابی و پذیري بازتاب تفاسیر، اعتبار

 در را پایایی و روایی کفایت، به دستیابی و اطالعات اشباع نظري، گیري نمونه ویژه به
    رساند. ثبوت به پژوهش این
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  مسأله یانب و دمهمق
 صورت "چتربازي" جمله از تريجزیی هايمکانیسم طریق از کالن مقیاس در قاچاق

 گیرد می انجام کشور داخل به کاال ورود از بعد چتربازان فعالیت پذیرد؛می
.(Namakshenas, 2004:76) و خرد شکل به کالن کاالهاي تبدیل به اقدام آنان 

 با را هامحموله این سپس ،(Biabani & Hadianfar, 2007:225) نموده هاآن جاسازي
 هاياستان به آزاد مناطق یا مرزي شهرهاي از کامیون، و مسافربري هاي اتوبوس از استفاده
 کم، حجم و وزن داشتن دلیل به نیز قاچاق کاالهاي اقالم از برخی دهند.می انتقال مرکزي

 نوع این .(Seif, 2006:68) شودمی جاسازي مسافرتی چمدان در سفر ملزومات عنوانبه
 شمار به چتربازي ي مجموعه زیر مسافر، همراه کاالي پوشش در کاال چمدانی انتقال

 تجارت عنوانبه آن از که باشدمی کوچک مقیاس در قاچاق هايروش از دیگر یکی رود، می
 است. متداول دنیا يهمه در چمدانی تجارت که است توضیح به الزم شود.می یاد چمدانی

 ,Khadang است اقتصادي بحران ي زاییده و خودجوش موضوع یک بیشتر پدیده این
 مرزي و آزاد مناطق از کاال انتقال در بیشتر کشور، در کاال چمدانی تجارت .)(2015:148

 دست از را خود اصلی کارکرد کشور، آزاد مناطق که چرا دارد. کاربرد مرکزي مناطق به
 در . (Kamran, 2002:32)اند شده تبدیل داخل به کاال قاچاق پایگاه یک صورت به و داده
 &Karimipour) طوالنی ساحل دلیل به 2هرمزگان استان در 1بندرعباس میان، این

Mohammadi, 2004:134)بیشتر 4قشم و 3کیش تجاري آزاد ي منطقه دو وجود و ؛ 
 80 معافیت از برخورداري با قشم، در ویژهبه پدیده، این است. کاال قاچاق نوع این مستعد
 روزانه، که طوريبه است. ترملموس سبز، برگ ماهانه ي سهمیه صدور طریق از دالري
 در نمایند.می مرکزي شهرهاي سایر به قشم از چمدانی انتقال به اقدام زنان از زیادي تعداد
 در بزرگ مصرف بازار وجود دلیل به تهران به قشم از دهندهانتقال زنان تعداد ها،آن بین
   است. توجه قابل بندرعباس، به تهران ریلی مسیر همچنین شهر،کالن این

 بر عالوه شود، می محسوب قاچاق کلی يچرخه از جزیی که کاال چمدانی انتقال این
 یامدهايپ گردید، ذکر باال در آن شرح که کشور ي توسعه و اقتصاد بر ناپذیرجبران اثرات

 هاي چمدان داشتن همراه به کنار در طوالنی مسیر طی دارد. ناگواري و متعدد اجتماعی
 مشاهدات است. آمیزمخاطره زنان از گروه این براي جنسیتی لحاظ به سنگین و حجیم

                                                 
1 Bandar abbas 
2 Hormozgan 
3 Kish 

4 Qeshm 
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 اًاکثر مسیر این در شاغل زنان اکثر دهد، می نشان لهأمس این با رابطه در اکتشافی و اولیه
 مینأت لحاظ به و هستند افتاده کار از یا بیکار همسران داراي یا مطلقه، سرپرست،بی

 و خود مخارج مینأت جهت نیاز، روي از آنان دارند. قرار مضیقه در زندگی مخارج
 از دسته آن براي طرفیک از مشغولند. مسیر این در کاال انتقال به اجبار به خانوادشان

 مسافرین، طرف از دارد امکان مسیر طول در ست،ا همین مدشانآدر راه تنها که زنانی
 طرف از گیرند. قرار اخالقی هاي مزاحمت مورد مختلف، هاي ارگان پرسنل و فروشندگان

 کنند می استفاده ارایه قابل کاالیی عنوانبه خود زنانگی از مسیر، در فعال زنان برخی دیگر
 با است. محتمل بسیار اخالقی فسادهاي بروز قشم، ساکنین جمعیتی بافت به توجه با و

 دالیل به که مهاجرینی هستند: دسته دو شامل کلی طوربه قشم ساکنین که توضیح این
 جدید فرهنگی محیط در گرفتن قرار لذا اند،کرده مهاجرت جزیره این به شغلی و اقتصادي

 یگرد يدسته باشد. اجتماعی انحراف ساززمینه تواند می اجتماعی بافت در گمنامی و
 قرار خود اجتماعیـ  فرهنگی رسوم و آداب بسته فضاي در که هستند جزیره این بومیان
 تواند می مسافران از نوع این مکرر حضور با فرهنگی انسجام این شدن شکسته دارند.

 هايزمینه که چمدانی انتقال این باشد. داشته همراه به ناپذیريجبران اجتماعی پیامدهاي
 اجتماعی پیامدهاي قطعاً دارد، نقش آن گیريشکل در مختلفی ياقتصاد و اجتماعی

 صورت به که جامعه اقشار سایر و هایشانخانواده و دهندهانتقال زنان خود براي عدیده
 قلمداد اجتماعی ي لهأمس یک دارد، همراه به هستند درگیر آن با مستقیم غیر و مستقیم

 پژوهش هیچ کنون تا دهدمی نشان مینه،ز این در تحقیقات و کتب بررسی ولی گردد می
 در شده انجام هايپژوهش اکثر که چرا است. نپرداخته چمدانی انتقال این بررسی به علمی
 مورد کمتر اجتماعی بعد و دارند حقوقی و اقتصادي رویکرد بیشتر کاال، قاچاق ي زمینه
 بررسی در اجتماعی دیدگاه کشور، شرایط به توجه با که حالی در است. شده واقع توجه

 این به قاچاق، خصوص در شده انجام تحقیقات رسد. می نظر به ترکاربردي بسیار له،أمس
 اعمال هاآن طریق از قاچاق که خردي هايمکانیسم از و نموده توجه کالن سطح در پدیده

 ق،قاچا کاالهاي ورود أمبد و مرزي مناطق بر هاآن تمرکز همچنین اند.بوده غافل گرددمی
 در مصرف بازار به مرزها از قاچاق کاالي انتقال فرآیند چگونگی شدن گرفته نادیده سبب

 بیشتر، تحقیقات این رویکردهاي آن، بر عالوه است. شده مرکزي و پرجمعیت شهرهاي
 ي ارایه و پیامدها علل، بررسی به پیمایش طریق از و کمی روش با و است اثباتی

 همچنین تکراري و مشابه تحقیقات، این نتایج رواین از اند.هپرداخت مساله این راهکارهاي
 در زنان نقش اینکه، دیگر مهم ينکته هستند. جامعه ساختارهاي سطح در و انتزاعی بسیار
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 عنوان تحت ،)1383( معنایی معصومه توسط که تحقیق یک در جز به کاال قاچاق ي لهأمس
 اجتماعی پیامدهاي و کاال قاچاق و گرياسطهو کار به زنان گرایش بر ثرؤم عوامل بررسی"

 زنان نه و است چترباز زنان فعالیت با رابطه در نیز آن که شده انجام "آن فرهنگیـ 
 با رابطه در که موضوعاتی دیگر از است. نگرفته قرار توجه مورد چمدانی، ي دهنده انتقال
 تحقیقات مرور است، پدیده این مثبت پیامدهاي گرفته، قرار توجهی بی مورد کاال، قاچاق
 تمرکز قاچاق منفی پیامدهاي و وجهه بر تنها شده، انجام تحقیقات تمام دهد می نشان
 با ايمقاله در)، 2014( 1نایجر مارگارت خارجی، ي پیشینه در خصوص، این در اند. کرده

 مرونکا غربی جنوب استان در قاچاقچی زنان فعالیت بررسی به"قاچاق هنر و زنان" عنوان
 و قاچاق منفی عموماً يوجهه علیرغم که کندمی استدالل مقاله این در او پردازد.می

 غیر يشیوه این شوند،می متحمل راه این در زنان که زیادي هايمشکالت و هامحدودیت
 انتقال ي لهأمس دارد. آفرین کار زنان زندگی بر مثبتی اثرات تجارت، ناصحیح و معمول

 هایشان خانواده دهنده،انتقال زنان خود براي که اجتماعی منفی پیامدهاي علیرغم چمدانی،
 همراه به هستند، درگیر آن با مستقیم غیر و مستقیم صورت به که جامعه اقشار سایر و

 انتقال این بررسی بنابراین، دارد. نیز اجتماعی مثبت پنهان کارکردهاي مقابل، در ولی دارد
 شرایط بهبود با بتوان تا گردد می لهأمس کامل شناخت سبب آن منفی و مثبت ابعاد در

 برد. بهره آن مثبت پیامدهاي از مقابل در و کاست آن منفی کارکردهاي از چمدانی انتقال
 متعدد اشکال در لهأمس این کشور، آزاد مناطق و مرزي مختلف نقاط در که آنجا از ویژه، به
 نتایج دارد؛ وجود ترکیه مرز و آستارا در خرد قاچاق غرب، در کولبري مثل متفاوتی و

 مفید تواندمی نیز موارد این پیامدهاي و ایجاد علل خصوص در تواندمی موضوع این بررسی
 روش و تفسیري رویکرد با تا است برآن حاضر تحقیق شد، بیان آنچه به توجه با گردد. واقع

 توسط کاال چمدانی انتقال اجتماعی پیامدهاي بررسی به تئوري گراندد مبناي بر کیفی
 چمدانی انتقال" گوید: پاسخ پرسش این به و بپردازد تهران به قشم ریلی مسیر در زنان
  ." دارد؟ اجتماعی پیامدهاي چه تهران به قشم از زنان توسط کاال

  
  فرضیات شبه

 آن بر مبتنی هايفرضیه و شده تعیین پیش از نظري چهارچوب فاقد کیفی تحقیق
 يزمینه پیش از پژوهش این در رواین از). Mohammad Pour, 2011:97( است

                                                 
1 Margaret Niger 
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 استفاده 1نظري حساسیت ایجاد و تحقیق عمومی راهنماي عنوانبه نظري و مطالعاتی
 ارایه تحقیق، فرآیند وضوح آوردن فراهم جهت زیر فرضیات شبه اساس، این بر گردید.

  گردد: می
 گرمداخله و ايزمینه علی، شرایط انی،چمد انتقال ي پدیده ایجاد و گیريشکل در - 

  دارند. نقش اجتماعی،
  دارد. پی در اجتماعی مثبت و منفی پیامدهاي چمدانی انتقال ي پدیده - 
 به خود بطن در نیز اجتماعی پنهان و مثبت کارکردهاي چمدانی انتقال ي پدیده - 
  دارد. همراه

  
 گیرينمونه روش و نمونهـ  اطالعات گردآوري و تحقیق روش

 ي مصاحبه طریق از اطالعات و شده انجام 2گرانددتئوري روش به حاضر، تحقیق
 از مطلع ازکارشناسان نفر 20 و انتقال این در فعال زنان از نفر 30 با ساختارمند نیمه

 تعیین برفیگلوله نوع از و 4هدفمند و 3تصادفی غیر گیرينمونه روش با که موضوع
 ,Mohammadpour, 2011:89; Flick( اطالعات نظري اشباع به رسیدن تا گردیدند

 از نیز اطالعات، تحلیل تجزیه و توصیف جهت است. گردیده آوريمعج )2006:141
 مرحله سه در )Strauss & Corbin, 2006:50( کوربین و استروس ايزمینه ي نظریه

  است. شده استفاده 7انتخابی کدگذاري و 6محوري کدگذاري ،5باز کدگذاري
  

 نتایج و هافتهیا
 پدیده این اصلی ابعاد از یکی گفت، باید چمدانی انتقال پیامدهاي و علل با رابطه در

 اول مرحله در تئوري، گراندد مبناي بر موضوع این بررسی در لذا است. اجتماعی محور
 بیانگر مفاهیم این گردید. استخراج اجتماعی محور به مربوط 8مفهوم 88 باز، کدگذاري

 و علل با رابطه در مرتبط، مسئولین و اجتماعی دهنده،کارشناسان انتقال نانز نظرات
                                                 
1 theoretical sensitivity 

2 grand theory 

3 non-random sampling 

4 purposive sampling 

5 open coding 

6 axial coding 

7 selective coding 

8 concept 



1400تابستان  ،4 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  154  

 ي مرحله در سپس است. پدیده این پیامدهاي همچنین کاال انتقال در ثیرگذارأت شرایط
 1مقوله 21 مرحله این در و شدند بنديطبقه مشترك مفاهیم محوري، کدگذاري دوم،

 ي عمده هايمقوله به توجه با هستند. برخوردار باالتري انتزاع سطح از که شد استخراج
 که است مفهومی "3فشارآور / توامندساز" 2ايهسته يمقوله که گفت توانمی اجتماعی،

 و دارد را کاال چمدانی انتقال اجتماعی محور در شده مطرح مباحث يکلیه پوشش توانایی
 سایر از شده استخراج که ايهسته يمقوله این دهد.می آن به تحلیلی يوجهه همچنین

 را چمدانی انتقال پیامدهاي اجتماعی محور انتزاع، سطح باالترین با است، عمده هايمقوله
 ي پدیده موضوع، از مطلع کارشناسان و دهندهانتقال زنان مقوله، بنابراین دهد.می توضیح
 و درك ورنده،فشارآ و توانمندکننده متناقض، اجتماعی کارکرد دو با را چمدانی انتقال

 بر مثبتی اجتماعی پیامدهاي مذکور ي لهأمس آنان، نگاه از که معنا این به اند.کرده ارزیابی
 از و است داشته پی در جامعه و قشم ساکنین هایشان،خانوده و دهندهانتقال زنان زندگی
 یجنتا زیر جدول در است. کرده تحمیل جامعه بر منفی اجتماعی پیامدهاي نیز دیگر طرف

 شامل چمدانی، انتقال ي پدیده انتخابی و محوري باز، کدگذاري مرحله سه از آمده دستبه
 مقوالت از یک هر توضیح سپس گردد،می ارایه ايهسته يمقوله و عمده مقوالت مفاهیم،

  شود.می آورده مربوطه مصاحبه از قولی نقل همراه به آن ي مجموعه زیر مفاهیم به توجه با
  

 اي انتقال چمدانی کاالي هستهفاهیم، مقوالت عمده و مقولهم :1 جدول
Table 1: Concepts, Major Categories, Core Categoryof Transport 

Commodity 
 مقوالتـ  محوري کدگذاري  مقوله نوع  مفاهیم  اي هسته ي مقوله

  ردیف  عمده

Core Category Concepts Category 
Type 

Axial Coding- Major 
Categories Row 

  /توامندساز
  فشارآور

 مینأتـ  آبرومندانه زندگی حفظ
 هدیه خرید توانایی ـ خانواده مسکن

 اطرافیان براي
  1 آبرومندانه زندگی حفظ  علی شرایط

 کسب ـ نبودن سربار ـ نبودن محتاج
 در جایگاه کسب ـ اجتماعی پایگاه

 خانواده
  2 پایگاه ارتقا  علی شرایط

                                                 
1 category 
2 core category 

3 empowerment and pressure 
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 مقوالتـ  محوري کدگذاري  مقوله نوع  مفاهیم  اي هسته ي مقوله
  ردیف  عمده

Core Category Concepts Category 
Type 

Axial Coding- Major 
Categories Row 

 قیمت ـ ایرانی جنس پایین کیفیت
 ترجیح عدم ـ ایرانی جنس باالي

 نبودن صرفه به  ـ ایرانی جنس
 به اعتماد عدم ـ ایرانی جنس

 داخلی تولیدات

  3 ایرانی کاالي ترجیح عدم  زمینه شرایط

 ـ خارجی اجناس باالي کیفیت
 به ـ خارجی اجناس پایین قیمت

 ترجیح ـ خارجی جنس بودن صرفه
 خارجی جنس

  4 خارجی کاالي ترجیح  زمینه شرایط

 فلج و ناامیدي ـ جامعه به بدبینی
 دولت به اعتماد عدم ـ اجتماعی

  5 اجتماعی فلج  زمینه شرایط

 آزردگی- تنهایی- روحی مشکالت
 روحی

  6 روحی مشکالت  علی شرایط

 ـ شوهر خیانت ـ خانوادگی مشکالت
 شوهر اعتیاد مینأشوهر/ت اعتیاد

  7 خانوادگی مشکالت  علی شرایط

 اعتماد قابل  ـ قشم بومیان خوبی
 و خونگرمی ـ قشم بومیان بودن
 بافت ـ قشم بومیان نوازي نمهما

 ـ قشم مهاجر و بومی جمعیتی
 به اقتصادي مهاجرت  ـ گمنامی

جنوب فرهنگ با آشنایی عدم ـ قشم

 شرایط
  8 قشم مثبت هايویژگی  گر مداخله

 ي اولیه ي سرمایه ـ انتقال جذابیت
 جهت انتقال ـ خوب آمددر ـ کم

 به عادت ـ فعالیت يادامه ـ فروش
 شخصی مصرف جهت انتقال ـ انتقال

 خانواده و

 شرایط
  9 انتقال جذابیت  گر مداخله

 سفر سرگرمی تفریح ـ روحیه بهبود
 مشکالت و خانه از رهایی ـ فراغت

 تعامل
  10 روحیه بهبود  (مقبولیت)

 ـ بودن مفید حس ـ رضایت احساس
 ایجاد ـ نفس به اعتماد ایجاد

 ـ انگیزه و امید ایجاد ـ خودباوري

 تعامل
  (مقبولیت)

 مثبت هايویژگی ایجاد
 شخصیتی

11  
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 مقوالتـ  محوري کدگذاري  مقوله نوع  مفاهیم  اي هسته ي مقوله
  ردیف  عمده

Core Category Concepts Category 
Type 

Axial Coding- Major 
Categories Row 

 شخصیتی استقالل
 مرسوم و عادي ـ خودظهور يپدیده

 زنان زیاد تعداد ـ انتقال بودن
 دهنده انتقال

  12 انتقال خودظهور يپدیده  پدیده

 گاهیآ ـ لهأمس به توجه از خوشحالی
 از آگاهی عدم- مسئولین به دادن

 اقتصادي و اجتماعی پیامدهاي
 انتقال

 (عدم تعامل
  13 انتقال بودن يلهأمس  مقبولیت)

 عدم کتبی تعهد ـ حقارت احساس
 ـ پایین اجتماعی وجهه ـ فعالیت

آهن راه انتظامی نیروي توسط تحقیر
 ـ جامعه منفی نگاه ـ بازداشت ـ

 تحقیر ـ نآه راه و گمرك در تحقیر
 شدن

 (عدم تعامل
  14 تحقیر  مقبولیت)

 گمرك از شدن رد استرس ـ استرس
 فرزندان و خانه استرس ـ آهن راه و

 تعامل(عدم
  15 استرس  مقبولیت)

 ـ نامناسب شغل ـ شوهر مخالفت
 حمل ـ آهن راه و گمرك سختگیري

 ـ خانواده مخالفت ـ سنگین بار
 کار سختی ـ جسمی آسیب

 تعامل(عدم
  16 انتقال سختی  بولیت)مق

 جامعه براي منفی اجتماعی يجنبه
 براي بودن الگو ـ اجتماعی آسیب ـ

 زنان

 و مثبت پیامدي
  منفی

 و مثبت اجتماعی پیامد
 جامعه براي منفی

17  

 ـ هایشانخانواده براي مشکل ایجاد
 خانه در حضور عدم ـ خانواده آسیب
 فرزندان نفس عزت حفظ ـ

 و مثبت پیامدي
  فیمن

 و مثبت اجتماعی پیامد
 زنان خانواده براي منفی

 دهنده انتقال
18  

 ایجاد ـ زنان با دردودل و همدردي
 مشکل ایجاد ـ دوستی هايشبکه

 زنان براي

 و مثبت پیامدي
  منفی

 و مثبت اجتماعی پیامد
 انتقال زنان براي منفی

 دهنده
19  

 سست ـ قشم سنتی فرهنگ تغییر
 ـ قشم در هاخانواده بنیان شدن

 و مثبت پیامدي
  منفی

 و مثبت اجتماعی پیامد
 قشم ساکنین براي منفی

20  
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 مقوالتـ  محوري کدگذاري  مقوله نوع  مفاهیم  اي هسته ي مقوله
  ردیف  عمده

Core Category Concepts Category 
Type 

Axial Coding- Major 
Categories Row 

 هم از ـ دوستی هايشبکه ایجاد
 قشم در خانواده پاشیدگی

 بیکاري اجتماعی هايآسیب کاهش
 اجتماعی هايآسیب از جلوگیري ـ

جرایم به ورود از جلوگیري ـ شدیدتر
 بدتر

  21 عیاجتما هايآسیب کاهش  مثبت پیامدي

  
 ارتقا ،آبرومندانه زندگی حفظ، خانوادگی مشکالت ،روحی مشکالت علی: شرایط
  اجتماعی پایگاه

 اندمانده فرو خود زندگی اولیه نیازهاي مینأت در که سرپرستی بد یا سرپرستبی زنان
 زنان گیرند.می قرار شدیدي فشار تحت نیز روحی از بلکه اقتصادي لحاظ از تنها نه

 تجربیات به خود، يمصاحبه طی هستند، پذیرآسیب قشر همین از بیشتر که ندهده انتقال
 خود گرایش هايزمینه از یکی و اندکرده اشاره انتقال به اشتغال از قبل خود روحی سخت

  که: دهدمی توضیح آنان از یکی اند.کرده بیان خود بد روحی شرایط همین را حرفه این به
 از روحیمو بود هامدت آوردم، رو کار این به روحی و اقتصادي مشکالت خاطر به"
  ." بودم داده دست

 بیکار هستند. روبرو ايعدیده خانوادگی مشکالت با دهنده،انتقال زنان آن، بر عالوه
 بنیان شدن سست سبب آنان، يخانواده به شده وارد اقتصادي فشارهاي و همسر بودن

 مینأت جهت زنان این است. گردیده خیانت و عتیادا طالق، مثل هاییآسیب بروز و خانواده
 اند.آورده روي چمدانی انتقال به نداري و فقر از ناشی خانوادگی مشکالت کاهش و خانواده

 چمدانی انتقال بر ثیرأت آن تبع به و خانواده بر اقتصادي مشکالت پیامد کارشناسان از یکی
  کند:می ییدأت گونهاین

 قضیه این بر نیز هلأمت مردان بیکاري و خانوادگی اختالفات و طالق میزان افزایش"
  ."دارد مستقیم اثر چمدانی) (انتقال

 نقطه هم با آن در دهندهانتقال زنان تمام که است موردي اقتصادي، مشکالت
 از بودن محروم باشد،می اهمیت داراي مالی نیاز اجتماعی بعد در آنچه اما دارند. اشتراك
 انتقال زنان از بسیاري است. آن از ناشی سرخوردگی احساس و عارفمت سطح در زندگی
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 زندگی به دستیابی کار، این انجام براي آنان هايانگیزش از یکی که اندداشته اذعان دهنده
  گوید:می آنان از یکی است. بوده آبرومندانه

 حفظ رو خونواده نأش آبرومندانست. و خوب زندگیم فامیل و همسایه و در جلو"
  ."کردم

 و دارایی میزان ثیرأت دهنده،انتقال زنان که کندمی بیان خوبی به پایگاه ارتقا ي مقوله
 عاملی عنوانبه را چمدانی انتقال آنان اند.کرده درك خوبی به را اجتماعی جایگاه بر درآمد
 گاهجای کسب پی در و اندکرده ارزیابی خود، بودن سربار و بودن محتاج بردن بین از براي

 هستند. چمدانی انتقال با درآمد کسب طریق از خود اجتماعی پایگاه ارتقا و خانواده در
 :دهدمی توضیح طوراین را اجتماعی جایگاه تغییر این مصاحبه مورد زنان از یکی

 خیلی ماشین و خونه و مالی سطح مهمه، خیلی جامعه تو درآمد و شغل داشتن"
 حساب من رو خونواده تو بیشتره. احترامش باشه هداشت درآمد و پول زن وقتی مهمه.

  ."شدم مستقل مالی لحاظ از کنن، می
 
  اجتماعی فلجـ  خارجی کاالي ترجیحـ  ایرانی کاالي ترجیح عدم زمینه: شرایط

 از دارد، باال قیمتی و پایین کیفیت کننده،مصرف جامعه نظر از داخل، تولید کاالي
 ویژگی دیگر، بیان به است. آن نبودن صرفه به ایرانی، يکاال از آنان کلی برآورد رواین

 خوبی به دهندهانتقال زنان است. ایرانی کاالي ترجیح عدم کننده،مصرف جامعه اجتماعی
 انتقال مناسب ي زمینه عنوانبه آن از و اندهدکر درك را خود جامعه مصرف الگوي این

 ي جامعه و تولیدات از خود برداشت دهندهانتقال زنان از یکی برند.می بهره چمدانی
 دهد:می توضیح طوراین را داخل مصرفی
 هم صرفه به معموله. حد از باالتر اکثراً که هم قیمتش نداره، کیفیت ایرانی جنس"
 ."خرننمی مردم نیست

 ي جامعه غالب ویژگی شد، گفته ایرانی کاالي ترجیح عدم با رابطه در آنچه عکس بر
 محسوب ارزش و گراییمصرف گرایی،تجمل است. خارجی کاالي ترجیح داخل، مصرف
 انتقال به شاغل زنان برشمرد. پدیده این علل از توانمی را خارجى کاالهاى مصرف شدن

 بودن صرفه به و پایین قیمت باال، کیفیت دلیل به را خارجی اجناس مشتریانشان معتقدند
 انتقالی خارجی اجناس ي ارایه جهت خود انخریدار دیدگاه این از که آنان دهند.می ترجیح

  اند:کرده بیان رابطه این در گردند می منتفع قشم از خود
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 بخرن جنسارو این میدن ترجیح مردم پس مرغوبتر، هم ارزونتره هم قشم اجناس"
 ."نفعشونه به که

 اي جامعه دارند؛ یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط اجتماعی، هايآسیب و اقتصادي مشکالت
 نیازهاي باالتر سطوح از آن افراد است، فراگیر آن در معیشتی و اقتصادي مشکالت که

 و کنندهتخریب رقابتی ايجامعه چنین در کنند.می پوشیچشم خود اجتماعی و فرهنگی
 و روحیبی نوعی دچار جامعه اعضاي و گیردمی شکل انسانی، و اخالقی اصول رعایت بدون
 چه اگر بود خواهند خود شخصی منافع به دستیابی دنبال به تنها و شوندمی شدگیمسخ

 خوبی به جامعه اعضاي يهمه شرایطی چنین در گردد. منتهی جامعه افراد سایر ضرر به
 با شرایط بهبود جهت اقدامی هر ولی کرد کار چه باید اوضاع شدن بهتر جهت که آگاهند

 براي خود شخصی منافع خالف بر افراد چنانچه و است همراه شخصی منافع محاسبه نوعی
 دلیل به مطلوب ي نتیجه به دستیابی از ناامیدي نوعی هم باز کنند اقدام جامعه به کمک
   داشت. خواهد دنبال به را دولت مناسب گذاريسیاست عدم یا اعضا دیگر همراهی عدم

 اییکار عدم از حاصل اجتماعی شرایط جامعه، از عضوي عنوانبه دهندهانتقال زنان
 به سبب را دولت به اعتماد عدم و جامعه به بدبینی آنان اند،دریافته خوبی به را اقتصاد
 زنان این دانند.می جامعه افراد بین در فراگیر اجتماعی فلج و ناامیدي نوعی آمدن وجود

 مورد از ولی دارد دنبال به کشور براي نامطلوبی پیامدهاي شانحرفه دانندمی چه اگر
 براي دیگر راهی دولت آنان نظر از کنند. می انتقاد مسئولین توسط گرفتن قرار توجهی بی
 ها آن دیگر طرف از و کنند مینأت را شان خانواده و خود بتوانند تا نگذاشته باقی ها آن

 معلوم کشور اقتصادي اهداف بارنشستن به جهت منسجم مدیریت نبود به توجه با معتقدند
 داشته همراه به اقتصاد براي قطعی و مثبت ثیرأت کنند ترك را شان حرفه ها آن اگر نیست
 را کشور اقتصادي بحران از حاصل اجتماعی شرایط شوندگان،مصاحبه از یکی باشد.

  کند:می تفسیر گونه این
 از نیست ما فکر به هم دولت ولی کنیم کاري کشور ضرر به نداریم دوست هم ما"

 کنه؟ قطع کارو این خوادمی دولت نیست معلوم چیز هیچ واقعاً ایم،مونده و رونده جا همه
 اقتصادشون و اجتماعشون و خودشون به کنن کمک خوانمی مردم ؟ کنه کمک خوادمی

 کشور به کنن کمک بخوان همه اگر است. حاکم جا همه سردرگمی یه خوان؟نمی یا
 خوبه کاري چه نهنمیدو کس هیچ نفعش؟ یا میشه تموم ضررش به آیا نیست معلوم تکلیف

  ."نداره وجود اعتمادي دولت به و ایران تولید به که اینه بدیش بده؟ کاري چه
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 راه انتظامی نیروي تخلفـ  گمرك تخلفـ  چترباز با علنی همکاري زمینه: شرایط
  دولتی و اداري فسادـ  آهن

 ي مشاهده در همچنین و شد انجام قشم بازارهاي در که میدانی هايبررسی در
 قانونی غیر هايفعالیت گرفت، صورت دهندهانتقال زنان با همسفري در که شارکتیم

 بود. تشخیص قابل وضوح به است، نظارتی هايسازمان فساد و ضعف از ناشی که گسترده
 گري واسطه کار علنی صورت به که دارد وجود بسیاري هاي فروشگاه درگهان، پاساژهاي در

 و کف در شده تلمبار اجناس از انبوهی با ها مغازه این دهند. می مانجا را کاال انتقال و قاچاق
 دارد پوشاك حجم کاهش در سعی لگد و مشت با که باربندي و چتربازها مدام آمد و رفت

 سهولت به زیاد مقیاس در و علناً که قانونی غیر فعالیت این است. تشخیص قابل راحتی به
 هستند. دخیل آن فرآیند در نیز نظارتی هاي سازمان دهد می نشان است انجام حال در

 طور این نموده مشارکت حاضر تحقیق در اطالعات آوري جمع در که فروشندگان از یکی
  دهد: می توضیح
 قاچاقچی روشن روز تو ... خبره چه درگهان پاساژهاي پشتی هاي مغازه ببینین بیاین"

   ."هماهنگن جا همه با هم قبل از کنن می کار باربند و
 و مسئولین از اعم شوندگان مصاحبه توسط دفعات به که گمرك تخلف موارد دیگر از

 در زنان این اجناس که چرا است. بار قانونی غیر توقیف است، شده بیان دهنده انتقال زنان
 کنند، می پرداخت نیز را آن سبز) (برگه گمرکی عوارض و است مسافر همراه کاالي قالب

 اجناس تواندنمی قانوناً گمرك نباشد، مجاز حد از بیشتر ها آن يکاال حجم اگر بنابراین
 نباشد ممنوعه اقالم از مسافر همراه بار نوع اگر  نیز، آهنراه ایستگاه در کند. توقیف را ها آن
 تردد از تواننمی آهنراه ایستگاه در قانون، اساس بر ننماید، تجاوز مجاز میزان حد از و

 مربوط قوانین رعایت علیرغم دهندهانتقال زنان که است حالی در این نمود. ممانعت شخص
 ایستگاه رییس گیرند.می قرار سختگیري مورد شدت به عوارض، پرداخت و میزان نوع، به
   کند:می بیان اینطور خود ي مصاحبه در بندرعباس آهنراه

 و کنندمی رعایت را گمرکی قوانین و دهندمی سبز برگه اگر که اینجاست الؤس"
 گمرك و انتظامی نیروي توسط کاال انتقال در چرا پس کنندمی پرداخت را گمرکی عوارض

  ." شوندمی اذیت
 با نو اجناس تعویض افتد،می اتفاق گمرك پایین سطوح در که تخلفاتی از دیگر یکی

 گمرك توسط بارشان که زمانی اندکرده اذعان شدهمصاحبه زنان از بسیاري است. کهنه
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 با اجناسشان شوندمی متوجه بار تحویل زمان جریمه پرداخت از پس شود،می قیفتو
  گوید:می چنین هاآن از یکی است. شده تعویض کهنه اجناس
 رو جریمه که بعداً کردنمی موم و مهر و پلمپ کننمی توقیف که رو جنسایی"

 کرده عوض هنهک اجناس با اجناسو گرفتیممی پس رو هامونجنس و کردیممی پرداخت
  ."نبود بند جاهیچ به هم دستمون نیست؟ دزدي این گذاشتن، کهنه لباس جاش بودن

 فساد به کرات به خود يمصاحبه طی در نیز دهندهانتقال زنان تخلفات، این بر عالوه
 خاطر به دولت و جامعه از بارها و اندکرده اشاره قاچاق اصلی منبع به توجه عدم و اقتصادي

 که عواقبی به نسبت خود يمصاحبه در هاآن اند.کرده انتقاد تبعیض و تردهگس فساد
 ايجویانه تالفی جایگاه و کرده توجهیبی اظهار دارد، پی در دولت و جامعه براي کارشان
  گویند:می هامصاحبه از یکی در اند.کرده اتخاذ دولت به نسبت
 درست که هست دزدي و خواررشوه و فساد مثه کشور تو ايدیگه اساسی مشکالت"
 اونقد ماها خرید نیست مهم برام باشه کشور اقتصاد ضرر به چمدانی) (انتقال. نیست شدنی
 رو نجومی درآمدهاي و مالی فسادهاي جلو برن بذاره ثیرأت کشور اقتصاد رو که نیست
  ."بگیرن

 نیروي تخلف گمرك، تخلف چترباز، با علنی همکاري مقوالت شد، گفته آنچه بنابر
 را چمدانی انتقال ساززمینه شرایط طریق دو از دولتی، و اداري فساد و آهنراه انتظامی

 مورد تواندمی خود ي نوبه به نظارتی هايارگان تخلفات گونهاین اینکه اول کنند؛می فراهم
 تتح فقر و بیکاري از که زنانی اینکه دیگر و گیرد قرار نیز دهندهانتقال زنان ي استفاده
 مشاهده با اند؛گرفته قرار توجهیبی مورد نیز جامعه و دولت طرف از آن بر عالوه فشارند،

 به نسبت کاال چمدانی انتقال با تا دانسته محق را خود گسترده، فسادهاي و تخلفات این
 پی در کشور و جامعه براي فعالیت این که عواقبی به نسبت و نموده اقدام خود حق گرفتن
  باشند. تفاوتبی داشت خواهد
  
 انتقال جذابیتـ  قشم مثبت هايویژگی گر:مداخله شرایط

 ارزیابی مثبت را جزیره این هايویژگی قشم، به دایم تردد درپی دهندهانتقال زنان
 قابل و وازن مهمان خونگرم، مهربان، خوب، هاییانسان قشم، بومیان آنان نظر از اند.کرده

 از یکی مثبت نکات این کنند،می طی انتقال براي هاآن که نیطوال مسیر علیرغم اعتمادند.
 را قشم بومیان ،دهندهانتقال زنان از یکی آید.می حساب به برایشان انگیزشی عوامل

   کند:می توصیف گونه این
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 ."هستن اعتمادي قابل آدماي هستن، ايساده و مهربان و خونگرم آدماي قشم مردم"
 جمعیتی بافت که انددریافته قشم به خود متعدد سفرهاي در زنان، این آن، بر عالوه

 اقتصادي و کاري دالیل به اکثراً بومیان غیر است. شده تشکیل مهاجران و بومیان از قشم
 شده قشم در گمنامی نوعی ایجاد سبب مهاجرپذیر جمعیتی جو این اند.کرده سفر قشم به

  گوید:می ایشان از یکی است. گرفته رارق دهندهانتقال زنان پسند مورد بسیار که است
 کار قشم اومدن دیگه شهرهاي از خیلی ولی هستن قشمی اکثراً هامغازه صاحب"

 ."خوبه) خیلی (این شناسهنمی رو کسی کسی قشم تو کنن، می
 که است دیگري يمقوله چمدانی، انتقال جذابیت قشم، مثبت هايویژگی بر عالوه

 خاصی هايجذابیت از زیاد مشقات و هاسختی علیرغم انتقال، این که است نکته این بیانگر
 نقش مقوله این است. برخوردار خوب درآمد و اندك اولیه ي سرمایه به نیاز  جمله از

 زنان هايگفته کند.می ایفا را تهران به قشم مسیر در انتقال به زنان گرایش در گرمداخله
  است: چمدانی انتقال خاص هايویژگی از هانآ مثبت ارزیابی از حاکی دهندهانتقال

 (این کنه کار تونهمی سرمایه حداقل با اد،وخنمی زیادي پول کار این شروع"
  ."بدم هم ادامه و بدم انجام کارو این من شده باعث انتقال) هاي ویژگی
 
 شخصیتی مثبت هاي ویژگی ایجاد روحیه، بهبود انتقال: خودظهور پدیده

 قبولیت) (عدم انتقال بودن لهأمس و استرس تحقیر، انتقال، تیسخ ـ (مقبولیت)
 بودن مرسوم و عادي بودن، ظهور خود و جوش خود چمدانی، انتقال هايویژگی از

 به و نشده ریزيبرنامه قبل از چمدانی انتقال است. آن در لینشاغ زیاد تعداد همچنین
 دهندهانتقال زنان واقع در شود.یم شناخته آمده وجود به خود به خود ي لهأمس یک عنوان

 از درآمد کسب امکان و طرف یک از بیکاري و فقر و اقتصاد در بحرانی شرایط وجود با
 این مثبت نکات و هاجذابیت همچنین دیگر، طرف از قانون در موجود ضعف نقاط طریق
 مینأت براي سبیمنا يگزینه تواندمی چمدانی انتقال که اندیافته دست تعامل این به انتقال
 از یکی نمایند.می کاال انتقال به اقدام مسافر پوشش در رواین از باشد. زندگی مخارج

 :کندمی اشاره نکته این به مصاحبه مورد کارشناسان
 مخصوصاً زنان مادي نیاز دلیل به و نشده ریزيبرنامه صورت به کاال انتقال این"

 و روزه همه است عادي بسیار امري انتقال ینا گیرد، می صورت خانواده سزپرست هاي زن
 ." شود می انجام زیاد مقیاس در
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 از کنند. می نگاه شغل یک همچون خود کار به پردازند، می کاال انتقال به که زنانی
 دور مثل دیگري يالعاده فوق مزایاي سود، و درآمد کسب بر عالوه اشتغال نوع این آنان نظر

 این آنان است؛ درکارشان سفر و تفریح بودن ضمیمه چنینهم مشکالت و خانه از بودن
 از ببرند.می لذت آن از و کنند لمس خود وجود تمام با را انتقال مثبت و پنهان کارکرد

 آن به سفر طی در که است روحیه بهبود همین انتقال براي آنان هاي مشوق از یکی رو، این
 تشریح طوراین را انتقال از خود خوب ي هتجرب دهندهانتقال زنان از یکی یابند.می دست

  کند: می
 هستم، دریا و راه تو وقتی دورم ي خونواده و خونه هاي دغدغه از تفریحه خودش"
 خوش خوریم، می غذا گردش، بیرون ریم می دوستان، با خرید شده. بهتر روحیم درکل

  ."شیم می سبک کنیم می دل و درد کنیم، می صحبت هم با گذره، می
 زنان به زندگی مخارج مینأت و مالی مشکالت بر غلبه درآمد، اشتغال، دیگر، طرف از
 تغییرات انتقال، به اشتغال از بعد آنان دهد.می رضایت و بودن مفید حس دهندهانتقال

 درك را شخصیتی استقالل و امید نفس، اعتمادبه جمله از خود در شده ایجاد شخصیتی
 ي مصاحبه در چمدانی انتقال در شاغل زنان از یکی کنند.می ارزیابی مثبت را آن و کرده
  کند: می بیان نحو این به را خود ي روحیه تغییرات این خود

 به کنم.می توانمندي حس زندگی، و هابچه برا برمیاد دستم از کاري وقتی"
 بسیار دارم مثبت ذهنیت و فکر و نفس به اعتماد و قوي ي اراده رسیدم، خودباوري

 و زندگی پس از وقتی کنم، کار مرد یه مثل تونم می که کنم می قدرت احساس .خوبست
  ."کردم پیدا دیگه امید یه کار این با اصالً کنی. می افتخار خودت به برمیاي مخارجش

 فعالیتی انتقال، این که داشت توجه باید چمدانی انتقال مثبت هاي ویژگی مقابل در
 سختگیري با مواجهه سنگین، بار حمل فت،مسا طی ضمنی طور به که دشوار است
 و جسمی هاي آسیب دهنده انتقال زنان دارد. همراه به را باال استرس و نظارتی هاي ارگان
 حرفه این هاي سختی از صحبت که زمانی شوند. می متحمل کار این در زیادي روحی

 و حرمتی بی و تحقیر زیاد، سختی خانواده، مخالفت به پردرد دلی با زنان این شود، می
   کنند. می اشاره قبیل این از مواردي
 شغل دم، می انجام اینکارو من نیستن راضی خونوادم چیه، چاره ولی مخالفه شوهرم"

 اجناس خوردن برگشت احتمال و گمرك از شدن رد استرس نیست. خانوم یه برا مناسبی
 کنن،می اذیت خیلی رهبدت خیلی آهن راه انتظامی مورینأم برخورد آهن. راه و گمرك در

 التماس گمرك مسئول به وقتی شنیدیممی گمرك تو نزاکتیبی و احترامیبی خیلی
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 تو براي رو کلفتی گفتن می مجبوریم نیستیم بلد کاري نداریم چیزي که کردیم می
 جا چمدون یه تو مجبوریم همشو زیاده بیاریم کوپه تو مجبوریم که باري مقدار گذاشتن!

 پاره دستم رباط سخته، زن یه برا کردنش جابجا و دادنش جا میشه نگینس خیلی بدیم
 بلند خاطر به همش بستم پروتز با زانو و مچ و مفاصل تمام هستم، فیزیوتراپی همش شده

  ."سنگینه بارهاي کردن
 شرایط است، زنان این فعالیت شاهد نزدیک از که هم قشم تاکسی رانندگان از یکی

  کند:می توصیف طور این را آنان کاري
 عذابی چه بیچاره هايزن این دیدممی قطار، با تهران رفتممی درمان برا سال4 من "

 بتونن تا و کنندمی تحمل تحقیر و مشقت و زحمت کلی اینکه جز خداها. بنده کشنمی
 که میاد درد به دلش و میشه آزرده روحش آدم شاهده خدا بیاورند. در را زندگیشان خرج

  ."بکشه زجر اینطوري باید نون لقمه یه برا زن یه
 تجربه را آن انتقال حین زنان که است دردناکی تعامالت از یکی مقوله این تحقیر،

 و دارد پایینی وجهه اجتماعی نظر از شغلشان که اندکرده درك خوبی به هاآن اند.کرده
 پرسنل طرف از آهنراه و گمرك در همچنین هاآن است. منفی آن به جامعه افراد نگاه

 تجربه را حقارت احساس شدت به و گرفته قرار عمل و کالم در تحقیر مورد مربوطه
  کند:می بیان زمینه این در را خود احساسات هاآن از یکی اند. کرده

 خجالت فامیل و همسایه جلو آدم پایینه کار این اجتماعی نأش چون نظرم به"
 راه (پرسنل کننمی نگاه بهت طوريهمین ... و ايکوپه هم و مردم بقیه و قطار تو کشه، می

 بارها و بارها کنن،می توهین که برخوردشون مشکل انتظامی) نیروي و گمرك و آهن
 دوستام منو از بار چند شدم. تحقیر کنن، ترخیص بارمو تا کردم التماس و افتادم دنبالشون

 کوچیک همه جلو کنم،می حقارت احساس خیلی خودم من نیایم. دیگه گرفتن کتبی تعهد
 ."میشی

 کنند می تحمل سفر طول در دهنده،انتقال زنان که است شدیدي استرس دیگر، مورد
 به هاآن باشد. داشته پی در برایشان را دیگري روحی و جسمی هاي آسیب تواند می که

 اضطراب وع،موض همین باشند، خانه از دور باید را روزي چند خانواده، مادر و همسر عنوان
 آهن، راه و گمرك از اجناس کردن رد دیگر، طرف از کند.می ایجاد را خانواده و خانه

 از احتمال اجناس، برگشت یا توقیف احتمال کند.می تحمیل ایشان بر را دیگري استرس
 زنان از یکی است. همراه آنان با پیوسته سفر طول در که است افکاري سرمایه، رفتن دست
 کند:می تشریح طوراین را خود دلهره و روحی شرایط ده،دهنانتقال
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 همش دوریم بچه و خونواده و خونه از روز چند زیاده، کار این اضطراب و دلهره"
 هاخانوم این به قطار راننده فروشنده وقتی داره. ايدیگه عواقب خودش این داریم استرس

 راه و گمرك از شدن رد استرس .داره استرس و دغدغه من براي همش اینها دارن بد نگاه
  ."گمرك از کنممی رد جنس دلشوره با سخته خیلی آهن،

 اجتماعی و اقتصادي عوامل ينتیجه خود که چمدانی انتقال کلی، رآیندب یک در
 داشته پی در جامعه براي را زیادي اجتماعی و اقتصادي پیامدهاي تواندمی است متعددي

 و بررسی مورد باید که شودمی مطرح اجتماعی ي لهأمس عنوانبه پدیده این رواین از باشد.
 چمدانی انتقال شاهد نزدیک از که مصاحبه مورد دانشگاه اساتید از یکی گیرد. قرار کنترل

  کند:می خرسندي اظهار لهأمس این بررسی از است بوده
 آن پیامدهاي و شده مطرح موضوع این دانشگاهی سطح در که است عالی خیلی"

 ." اشدب داشته علمی بازخورد کنید سعی شودمی جیدهسن
 نرم پنجه و دست آن با و دارند قرار لهأمس بطن در که چمدانی انتقال درگیر زنان

 خوشحالی ابراز آن بررسی از و کرده قلمداد اجتماعی ي لهأمس را پدیده این نیز کنند می
 کنند:می

 خیلی بودن، فکر به مسئولین کاش بوده، ما فکر به کسی نمیشه باورم اصالً"
 و مردم برا باشه لهأمس معرفی تونهمی کنه،می کار لهأمس این رو داره کسی که خوشحالم

 ."مسئولین به دادن آگاهی
 عدم کند،می اهمیت داراي لهأمس یک عنوانبه را چمدانی انتقال با تعامل چه آن اما

 انتقال این که است پیامدهایی از ندهدهانتقال زنان از برخی آگاهی عدم و مسئولین توجه
  گوید:می رابطه این در شوندگانمصاحبه از یکی کند. ایجاد جامعه براي تواندمی

 به کاري ما جامعه، نه منه برا یشتبدبخ کنهنمی ایجاد جامعه برا مشکلی هیچ ما کار"
 خریممی جنس ممیای تهران از ما جامعه؟ برا کنیم ایجاد تونیممی مشکلی چه نداریم کسی
  ."کند؟ ایجاد تواندمی مشکلی چه دیگران برا گردیمبرمی

  
 هایشان،خانواده و دهندهانتقال زنان براي اجتماعی منفی و مثبت پیامد پیامدها:
  اجتماعی هايآسیب کاهشـ  جامعه و قشم ساکنین
 اجتماعی مثبت پیامدهاي چمدانی، انتقال اصلی ي مهره عنوانبه دهنده،انتقال زنان

 از دیگري زنان با انتقال طی در آنان کنند.می درك را شودمی نصیبشان شانحرفه از که
 هايشبکه ایجاد شوند.می آشنا دارند، اشتراك یکدیگر با نکات از بسیاري در که خود قشر
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 از هم کنار در و کنند کمک هم به سفر در که دهدمی را امکان این هاآن به دوستی
 بهره دوستان، حمایتی ي پشتوانه از نیز سفر غیر در آن بر عالوه ببرند. لذت نتفریحاتشا

 دهد:می توضیح طوراین را مقوله این خانومی ببرند.
 هاي دوست میشه باعث ، دوستان) (با مسیر این تو میریم میایم هم با ساله چند"

 گذرهمی خوش یمخورمی غذا گردش بیرون ریممی دوستان با خرید کنیم. پیدا بیشتري
  ."شیممی سبک کنیممی دل و درد کنیممی صحبت هم با

 ارزیابی مثبت فقط را انتقال اجتماعی پیامدهاي شونده،مصاحبه کارشناسان مقابل در
 اجتماعی منفی کارکردهاي اجتماعی، مثبت کارکردهاي بر عالوه معتقدند آنان کنند،نمی
 زنان براي که مشکالتی به کارشناسان ین از یکی گردد.می دهندهانتقال زنان متوجه نیز

  کند:می اشاره دهدمی رخ انتقال حین
 و زنان خود براي هم ايعدیده مشکالت چون نیست ايپسندیده شغل و کار"
 راه این در سفر، طول در آیدمی پیش برایشان زیادي اخالقی مسایل دارد. هایشان خانواده
  ."دارد ودوج تعدي گونه هر امکان طوالنی

 خودشان براي انتقال که اجتماعی پیامدهاي از آگاهی بر عالوه دهندهانتقال زنان
 به دارد پی در شانخانواده براي شانحرفه که منفی و مثبت اجتماعی پیامدهاي از دارد،
 است ممکن حضورشان عدم زمان در که مشکالتی و هاآسیب جریان در آنان آگاهند. خوبی

 بر را انتقال اجتماعی مثبت کارکردهاي ها،آن مقابل در هستند. گردد، خانواده متوجه
 تالش با خود فعالیت ي ادامه بر تصمیم نهایی، بنديجمع یک در و بینندمی خود ي خانواده

  گوید:می شوندهمصاحبه زنان از یکی دارند. خانواده به وارده هايآسیب کاهش در
 پیش هامونخونواده یا خودمون برا ممکنه مشکلی هر طوالنیه مسیر سختیه کار"

 باالخره بشه، رها دستت از زندگی میشه باعث دوري هاتبچه و شوهر از وقتی بیاد،
 فعالیتمان طوري باید ما بچه. و شوهر گذاشتن تنها براي نیست خوبی ي جامعه ما ي جامعه

  ."نخورد فرزندان و خانواده و زندگی به لطمه که کنیم تنظیم را
 فرزندان نفس عزت حفظ دهنده،انتقال زنان خانواده بر انتقال مثبت پیامدهاي از

 نأش زندگی، از مقبولی سطح کردن فراهم و فرزندان نیازهاي مینأت با خانواده مادر است.
 بیان رابطه این در مادري کند.می حفظ را فرزندان انسانی حرمت و خانواده اجتماعی

  کند: می
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 همیشه کردم، فراهم براشون رو غذاها و هالباس بهترین نیستن سرافکنده هامبچه"
 هامبچه که داریم زندگی سطحی یه در نیست، سرافکنده دوستاش جلو روزه به لباساش
 ."نباشن زده خجالت

 به دهندهانتقال زنان آمد و رفت از مستقیم طوربه که هستند قشري قشم ساکنین
 از یکی شود.می منفی و مثبت کارکردهاي شامل ثیرأت این پذیرند.می ثیرأت شانجزیره

 از را قشم هايخانواده بنیان شدن سست و سنتی فرهنگ تغییر قشم، ساکن کارشناسان
  :گویدمی او کند.می قلمداد پدیده این منفی اجتماعی پیامدهاي

 احداث کنار در مختلف اهداف با مسافران انواع ورود و قشم شدن آزاد ي منطقه"
 است، شده جدید فرهنگ به ورود و منطقه این سنتی هايارزش از عبور سبب هاگاهدانش
 هايخانواده هم کندمی درگیر را خودشان هم مدهآ وجود به جنسی بندوباريبی ولی

 تحمل شوهرشو خیانت باید زن یا درگیرن قشمی هايخونواده از خیلی را. ساکن قشمی
  ."بگیره طالق یا کنه

 مثبتی اجتماعی کارکردهاي شاهد دهندهانتقال زنان و قشم ساکنین دیگر، طرف در
 قشم، در مکرر حضور پی در دهندهانتقال زنان هم و ساکنین هم اند،بوده پدیده این از

 دهندهانتقال هايخانوم از یکی اند.کرده برقرار یکدیگر با ايدوطرفه دوستی ارتباطات
  گوید: می

 قشم اومدیم خونوادگی همه بار یه شدیم آشنا مسافري شناور ناخداي یه با بعدها"
  ."ما ي خونه تهران اومدن خونوادگی هم اونا خونشون

 منفی بیشتر را چمدانی انتقال اجتماعی پیامدهاي موضوع، از مطلع کارشناسان
 بلکه کندنمی مشکل ایجاد خود خودي به چمدانی انتقال معتقدند آنان اند.کرده ارزیابی

 برخی بروز سبب تواندمی دست این از مواردي و جامعه بودن امن نا بودن، زن ت،مساف بعد
 آنان از یکی گردد. ارتباطند، در آن با نوعی به که اقشاري تمامی و زنان خود براي مشکالت

 گوید:می خصوص این در
 دارد اجتماعی نامطلوب پیامدهاي که آن انجام يشیوه بلکه نیست ناپسند کار نفس"

 بعد به توجه با آورد.می وجود به بسیاري خانوادگی و اجتماعی هايآسیب است، نظر مد
 هاي آسیب بروز امکان زنان این کردن سفر تنها طرفی از قشم و بندرعباس تا تهران مسافت

 آن منفی اجتماعی و اقتصادي هاي جنبه باید دارد. وجود دیگران و زنان این براي اجتماعی
 ."داد شکاه جامعه براي را
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 اجتماعی پیامدهاي هستند، قضیه بطن در از خود که دهندهانتقال زنان مقابل در
 که اجتماعی مثبت کارکردهاي به آنان اند.کرده ارزیابی مثبت بیشتر را چمدانی انتقال

 خانم یک اند.کرده اشاره زنان يبقیه براي بودن الگو مثل دارد، جامعه افراد براي فعالیتشان
  گوید:می بارهاین در است کردهتحصیل و جوان دختري که دهندهانتقال

 با تنها دختر یه حتی میشن متوجه بیننمی منو من سال و همسن دختراي وقتی"
 اراده با رسن.می خودباوري به بیننمی منو که دخترایی کنه، کار تونهمی سرمایه حداقل

 رو دست نباید که بگیرن یاد ننتومی دیگه هايخانم تحسینه. قابل خودش کردن کار
 ."گذاشت دست

 کاهش چمدانی، انتقال مثبت اجتماعی پیامد ترینمهم تحقیق، هايیافته اساس بر
 به اتفاق به دهند، انتقال زنان و موضوع از مطلع دانشگاه اساتید است. اجتماعی هايآسیب

 مورد کارشناسان اند.ردهک بیان را آن خود زبان به یک هر و کرده اشاره مثبت کارکرد این
 معتقدند واقفند، اجتماعی جرایم و بزهکاري و بیکاري بین شده اثبات رابطه به که مصاحبه

 جرایم به ورود از جلوگیري سبب فراگیر، بیکاري شرایط در اشتغال ایجاد با چمدانی انتقال
 به اشتغال با ندنیازم زنان آنان نظر از گردد.می بیکاري از ناشی هايآسیب کاهش و دیگر

 مثل دیگري جرایم به یا و کنند تنفروشی ناچاري سر از بود نخواهند مجبور دیگر انتقال،
  کند:می اشاره نکته این به مبسوط صورت به آنان از یکی بیاورند. روي مخدر مواد

 آن مثبت کارکرد است، خوب جرایم از جلوگیري براي انتقال این کارکرد البته"
 و مخدر مواد قاچاق مثل دیگر جرایم و ترمنفی کارهاي به زنان این ودور از جلوگیري
 هاي آسیب و اخالقی مسایل و جرایم خیلی ممکنه بشه سختگیري اگه حاال است. تنفروشی
 زنان این اینکه از غیر ندارد دیگري حل راه لهأمس این باشه. داشته پی در دیگه اجتماعی
 یا تندروي گونه هر از دور به خاصی مقررات و قانون و شوند سازماندهی و شناسایی

 از هم کنند کار زندگی گذران براي بتوانند زنان این هم تا گردد اعمال شخصی ي سلیقه
 و سر را کشور اقتصادي وخیم وضعیت باید یا گردد. جلوگیري اجتماعی جدي هايآسیب
  ."کرد؟! انتخاب را بد بدتر و بد بین یا داد سامان

 خود زبان به و کرده درك را چمدانی انتقال مثبت ثیراتأت این نیز دهندهانتقال زنان
 آنان اند.کرده اشاره کند، ایجاد افراد زندگی در تواندمی بیکاري و فقر که پیامدهایی به

 نیز اجتماعی هايآسیب و خانوادگی اختالفات مالی، مشکالت کاهش و اشتغال با معتقدند
 زنان این از یکی یابد.نمی گسترش جامعه در بزهکاري و جرایم همچنین شود.می کم
  گوید: می
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 خیلی تونهمی بیکاري نظرم به ببره، بدتر هايراه به آدمو ممکنه پولیبی و بیکاري"
 خود به خود بشود کم مالی مشکالت وقتی بیکاریه، از بهتر کار این باشه خطرناك
 معزل دیگر شودمی مینأت و شودمی ولمشغ کاري کنه،می پیدا کاهش خانوادگی اختالفات

 کار به و شودنمی جامعه در اختالل باعث شود،نمی ایجاد جامعه در بزهکاري و خالفکاري و
 ."خوبه هست مشغول سالمی

  
  نظري برآیند و گیرينتیجه

 در اجتماعی، محور حول چمدانی انتقال در بحث مورد پیامدهاي و هاتعامل شرایط،
 گیريشکل که گفت توانمی مدل، این اساس بر است. شده ترسیم زیر ايزمینه مدل قالب

 خاصی شرایط از ثرأمت فشارآور، و توامندساز مثابه به چمدانی انتقال اجتماعی پیامدهاي
  گر.مداخله شرایط و زمینه شرایط علی، شرایط هستند: بنديطبقه قابل دسته سه در که

  
  

  فشارآور و توامندساز کاال: چمدانی انتقال عیاجتما محور ايزمینه مدل :1 شکل
Figure1: Grounded Model of transport commodity’s Social axis: 

empowerment and pressure 
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 شرایط يزاییده چمدانی، انتقال که گرفت نتیجه توانمی فوق مدل اساس بر
 روي پیش حرفه نای که است اندازهاییچشم همچنین و شخصی و خانوادگی اجتماعی،

 از ناشی خانوادگی و روحی مشکالت با طرف یک از که زنانی رو،این از است. داده قرار زنان
 ارتقا و آبرومندانه زندگی حفظ پی در دیگر طرف از و گریبانند به دست بیکاري و فقر

 ،انتقال جذابیت قشم، مثبت هايویژگی دادن قرار نظر مد با هستند، خود اجتماعی پایگاه
 کاالي ترجیح ایرانی، کاالي ترجیح عدم قبیل از خود جامعه هايویژگی از گیريبهره با و

 این بر یابند.می خود مقابل در چمدانی انتقال جهت آماده بستري اجتماعی، فلج و خارجی
 از خودکارآفرینی مقام در و عقالنی انتخاب یک را چمدانی انتقال يپدیده توان می اساس
 نمود. لحاظ دهنده، نتقالا زنان طرف

 ایجاد دلیل به مقبولیت با همراه خودظهور پدیده این با رابطه در زنان تعامل
 در و سختی استرس، تحقیر، مقابل، در و است روحیه بهبود و شخصیتی مثبت هاي ویژگی

 شده دهندهانتقال زنان نزد در آن مقبولیت عدم سبب چمدانی، انتقال بودن لهأمس کل
 نهایت در و گرفته چمدانی انتقال انجام به تصمیم خود، نهایی ارزیابی در زنان نای است.

 همچنین هایشان،خانواده و خود براي را پدیده این اجتماعی منفی و مثبت پیامدهاي
 زنان، براي بودن الگو شامل: اجتماعی مثبت پیامدهاي اند.زده رقم جامعه و قشم ساکنین

 بیکاري، اجتماعی هايآسیب کاهش دوستی، هايشبکه ادایج فرزندان، نفس عزت حفظ
 پیامدهاي و بیشتر جرایم به ورود از جلوگیري و شدیدتر اجتماعی هايآسیب از جلوگیري

  قشم. سنتی فرهنگ تغییر و خانواد آسیب اجتماعی، آسیب شامل: اجتماعی منفی
 منفی و مثبت کاردکرد مرتبط، اقشار از یک هر براي چمدانی انتقال رو،این از

 درگیر، اقشار تمامی براي پدیده این دیگر، بیان به است. داشته همراه به مانیأتو اجتماعی
 انتقال اجتماعی مثبت پیامدهاي به توجه با توامندساز است. بوده فشارآور و توانمندساز

 افراد تفسیر اساس بر البته پدیده. این منفی پیامدهاي گرفتن نظر در با فشارآور، و چمدانی
 اجتماعی کارکرد و است انتقال مثبت کارکردهاي با غلبه حاصل، نتایج و شوندهمصاحبه

 و اشتغال ایجاد يوسیله به بیکاري از ناشی اجتماعی هايآسیب کاهش آن، مثبت و مهم
   باشد.می درآمد
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 پیامد و کشور اقتصادي شرایط يزاییده کاال، چمدانی انتقال معتقدند کارشناسان
 است بدیهی است، حمایتی هايسازمان کارایی عدم و محروم اقشار بیکاري و فقر واستهناخ
 قرار بررسی مورد قبل از باید ظهور خود يپدیده این با رابطه در تصمیمی اتخاذ گونه هر

 ایجاد و شدیدتر اجتماعی هايآسیب بروز امکان انتقال، این از ممانعت که چرا گیرد.
 گرفتن نظر در با باورند این بر آنان داشت. خواهد همراه به را یگريد ناخواسته پیامدهاي

 اعمال چمدانی، انتقال براي مناسب جایگزین تعیین جهت مربوطه هايارگان توجه عدم
 کلی ارزیابی رو،این از است. آن با مواجهه راه تنها چمدانی انتقال بر مستقیم غیر کنترل

 از چمدانی، انتقال منفی پیامدهاي کنترل با باید لذا است. بدتر و بد بین انتخاب آنان،
 سامان و شرایط بهبود نیز، ایشان طرف از شده هئارا راهکار برد. بهره آن مثبت کارکردهاي

 سوق و چمدانی تجارت میزان رشد با تا است مرزي مناطق در چمدانی انتقال امور دادن
 و گردد ایجاد جدیدي شغلی ايهفرصت آینده هايسال در صادرات، سمت به آن دادن

 ينحوه آن، بر عالوه کند. پیدا کاهش آن از ناشی اجتماعی هايآسیب و بیکاري میزان
 غرب، در کولبري مثل مشابه موارد سایر در پژوهش يسرلوحه تواندمی انتقال این بررسی
 آزاد مناطق و مرزي مختلف نقاط در که چرا گیرد؛ قرار ترکیه مرز و آستارا در خرد قاچاق
 شده هئارا راهکاراي همچنین دارد؛ وجود متفاوتی و متعدد اشکال در لهأمس این کشور،
 مسیر در صادرات ظرفیت از استفاده و مستقیم غیر کنترل اعمال شرایط، بهبود نظیر

  گیرد. قرار استفاده مورد مشابه موارد در تواندمی نیز معکوس
 يپدیده بررسی با رابطه در کنون تا آنچه ساسا بر نیز، نظري تحلیل با رابطه در

 مینأت بر عالوه انتقال، به اشتغال با تا آنند بر دهندهانتقال زنان شد، گفته چمدانی انتقال
 از و یابند دست آبرومندانه زندگی و رفاه از سطحی به شان،خانواده و خود اولیه نیازهاي

 نبودن محتاج و درآمد کسب آنان دیدگاه زا دهند. ارتقا را خود اجتماعی پایگاه طریق این
 در کردند،می تجربه فوق موارد به دستیابی براي زنان که اجباري شد.می تلقی مهم بسیار

 شود. می یاد "ساختاري فشار" عنوانبه آن از 1مرتون رابرت ساختاري کارکردگرایی دیدگاه
 هاي هدف به حصول در ودیتمحد انحرافی، رفتارهاي و هنجاريبی علل از یکی وي نظر به

 ,Skidmore( باشدمی دو هر یا و ها آن به دسترسی وسایل یا فرهنگی يشده پذیرفته

                                                 
1 Rabert K. Merton 
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 همچون مواردي کشور، کالن گذاريسیاست درسطح نظریه، این اساس بر). 1993:160
 ایجاد جهت جدي عزم فقدان و اشتغال براي ریزيبرنامه عدم گسترده، اقتصادي فساد

 چنین در شود.می زندگی متعارف سطح به افراد دستیابی از مانع متوازن، و ایدارپ يتوسعه
 تعیین اهداف به دستیابی جهت خانوار، سرپرست زنان روي پیش هايراه از یکی شرایطی،

 سازگاري هايسنخ اساس بر و است چمدانی انتقال زندگی، اقتصادي مینأت و فرهنگی شده
 ,Tavasoli( آیندمی حساب به نوآور ي طبقه جز زنان نای مرتون، ي نظریه در افراد

 از و نداشته اختیار در را آن به دستیابی ابزار ولی پذیرفته را جامعه اهداف که )2007:228
   اند.برآمده جامعه فرهنگی اهداف به دستیابی پی در دیگري طرق به روینا

 عدم باالتبع و ایرانی ناساج باالي قیمت و پایین کیفیت زمینه، شرایط با رابطه در
 کاالي ترجیح خارجی، اجناس پایین قیمت و باال کیفیت مقابل در ایرانی جنس ترجیح
 جغرافیاي و گردشگري مثبت هايویژگی ضمیمه، به مورد این است. زده رقم را خارجی
 کند.می عمل تهران به قشم از کاال چمدانی انتقال نفع به اهرمی همانند قشم، ي جزیره

 عملکرد ي نحوه خوبی) & Binder, 2009:50 Baumol( 1ریکاردو "نسبی مزیت" ئوريت
 قشم در موجود خارجی کاالهاي از بسیاري که توضیح این با دهد.می توضیح را اهرم این

 مقابل در ولی برخوردارند، قیمت و کیفیت در نسبی مزیت از داخلی تولیدات به نسبت
 ترین،سریع اقالم، این چمدانی انتقال لذا دارد، وجود متعدد موانع هاآن قانونی ورود
  .است هاآن به دستیابی براي راه ترینصرفه به و ترین کوتاه

 انتقال ي ایجادکننده ي زمینه عنوانبه که است شرایطی دیگر از نیز اجتماعی فلج
 علت به ارهاب مواجهند، مالی نیاز و بیکاري با که خانوار سرپرست زنان گردید. ذکر چمدانی

 انتقاد دولت و جامعه از کشور گسترده اقتصادي فساد و محروم اقشار به رسیدگی عدم
 دولت به نسبت بینند،می تنها زندگی اولیه نیازهاي مینأت در را خود که آنان اند.کرده

 جامعه، از خود خواهیسهم پی در رواین از شوند.می بدبین جامعه به نسبت و اعتماد بی
 طریق از شخصی منافع مینأت به تنها و نیستند لئقا ارزشی عمومی منافع براي دیگر

 اجتماعی هنجاريبی رویکرد در "آنومی" مفهوم به فوق شرایط اندیشند.می چمدانی انتقال

                                                 
1 David Ricardo 
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 اخالقی هنجارهاي سري یک جوامع در همواره که است معتقد وي دارد. شباهت 1دورکیم
 هايبحران نظیر خاصی شرایط تحت اما دارد، وجود انکنشگر رفتار هدایت و تنظیم براي

 افراد و دهندمی دست از را خود کنندگیتنظیم و کنترل يجنبه هنجارها این اقتصادي،
 براي را زمینه امر این دانسته، جدا عمومی منافع از را خود شخصی منفعت جامعه

  ).Giddens, 2008:69( کندمی آماده انحرافی رفتارهاي
 ي لهأمس با رابطه در کارشناسان و دهندهانتقال زنان که شرایطی و علل کلی تحلیل

 پایین کیفیت شخصی، مشکالت اجتماعی، نامناسب جو از اعم اند،کرده ذکر چمدانی انتقال
 دیگر روي واقع، در است. اجبار نوعی وجود از حاکی همگی داخلی، اجناس باالي قیمت و

 در دیدگاه این اساس بر باشد.می 2سن آمارتیا طرف از شده مطرح ناآزادي اجبار، این
 هاییگروه منافع با ناآزادي نوع هر وجود گفت، توانمی چمدانی انتقال ي پدیده تحلیل
 از و ناآزاد و رقابتی غیر عملکرد شرایطی، چنین در است. همراه مردم اکثر زیان و اندك
 سبب خارجی، و داخلی هايودیتمحد وجود با سیاسی، قدرت و نفوذ اعمال دیگر طرف
 آن پیامدهاي از کیفیت، بودن پایین و قیمت گرانی که انحصارهایی گردد.می انحصار ایجاد
 اکثریت منافع کردن فدا و نفوذذي هايگروه منافع مینأت آن ينتیجه تنها که روندي است.
 افراد شودمی ببس اقتصادي هايفرصت آزادي وجود عدم دیگر، طرف از است. جامعه افراد

 جهت مساعد يزمینه وجود با در و بپردازند مناسب اقتصادي هايفعالیت به نتوانند جامعه
 مدل در). Sen, 2004:32( نمایند چمدانی انتقال به اقدام خود اقتصادي نیازهاي رفع

 دبرآین یک در گر،مداخله و ايزمینه علی، شرایط تعامل چگونه که شد داده نشان ايزمینه
 مدل ي ادامه در انجامد.می چمدانی انتقال ناخواسته و نشده بینیپیش پدیده ظهور به کلی
 پیامدها این شد؛ آورده ظهور خود يپدیده این اجتماعی منفی و مثبت پیامدهاي نیز،

 براي منفی و مثبت اجتماعی پیامد بیکاري، از ناشی اجتماعی هايآسیب کاهش از: عباتند
 هايشبکه ایجاد مشکالت، و خانه از رهایی تفریح، روحیه، بهبود از اعم ندهدهانتقال زنان

 و استقالل خودباوري، نفس، به اعتماد مثل شخصیتی مثبت هايویژگی ایجاد دوستی،
 آسیب از اعم دهندهانتقال زنان ي خانواده براي منفی و مثبت اجتماعی پیامد رضایت؛

                                                 
1. Emile Durkheim 
2 Amartya Sen 
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 از اعم قشم ساکنین براي منفی و مثبت اجتماعی دپیام فرزندان؛ نفس عزت حفظ خانواده،
 است واضح که طورهمان قشم؛ در هاخانواده بنیان شدن سست قشم، سنتی فرهنگ تغییر

 موارد است. پدیده این پیامدهاي بارز ویژگی چمدانی انتقال معایب و منافع بودن مانأتو
 انتقال نشده بینیپیش ي دهپدی کارکردي غیر و کارکردي پیامدهاي با رابطه در شده ذکر

 ,Ritzer گنجدمی مرتون منفی و مثبت پنهان، آشکار، کارکرد انواع بحث ذیل در چمدانی،

2007:144) & Turner, 1993:92.( ي زمینه در دیگر تحقیقات خالف بر پژوهش این در 
 و اکارکرده تا است شده سعی اند،داشته کیدأت قاچاق سوء پیامدهاي بر تنها که قاچاق

 و تفسیر اساس بر گیرند. قرار نظر مد کنشگران نگاه از نیز چمدانی انتقال مثبت پیامدهاي
 اجتماعی، رفاه و کالن سطح در اقتصاد به نسبت چه اگر چمدانی انتقال آنان، ارزیابی

 و اقتصادي وضعیت خانوار، سرپرست زنان اشتغالی خود به نسبت ولی دارد، کژکارکرد
 اقشار سایر همچنین قشم ي کسبه و ساکنین هایشان،خانواده و دهندهلانتقا زنان رفاهی

  است. داشته مثبت و پنهان کارکرد مرتبط،
 انتقال ي پدیده بارز ویژگی اجتماعی و اقتصادي هايحوزه کنش هم بر و تعامل

 و اجتماعی نامناسب جو همانند اجتماعی عوامل ثیرأت چگونگی مدل این است؛ چمدانی
 دهد.می نشان وضوح به چمدانی، انتقال اقتصادي ي لهأمس کی ایجاد در را ارياد فساد
 است، اقتصادي يپدیده یک اجتماعی پیامدهاي يدهندهنشان مدل، ي ادامه آن بر عالوه

 و چمدانی انتقال ي لهأمس گیريشکل در اجتماعی و اقتصادي سطوح کنشی هم بر این
 خرده و کارکرديـ  ساختی نظریه یادآور دیگر، حسط به سطحی از آن پیامدهاي انتقال
  ).Stones, 2008:155( است پارسونز هاينظام

 از و درونی تحقیق، نهایی مدل در شده ذکر چمدانی انتقال بر ثیرگذارأت شرایط و علل
 علی، شرایط تمامی اما اند،شده بیان و ارزیابی کارشناسان و دهندهانتقال زنان نگاه

 و بیرونی علل از ثرأمت تواندمی متقابل کنش برهم یک در شده، ذکر ايمینهز و گر مداخله
 کلی ارزیابی یک آمده دست به نتایج و تحلیل ي درباره که زمانی رو،این از باشد. نیز جهانی
 به تريگسترده بستر شود، نگریسته نهایی ايزمینه مدل به کلی دید یک با و شود انجام
 و نابرابري است. کرده فراهم را مدل این آمدن پدید شرایط که شودمی متبادر ذهن

 و کاال ي زنجیره وجود داري،سرمایه نظام استثماري روابط کشورها، بین در عدالتی بی
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 تحت را جهانی مصرف فرهنگ که تبلیغاتی اي،رسانه نفوذ و مرزها وراي در آن گسترش
 آن امتداد در و قاچاق بیرونی علل از توانمی را دست این از مواردي و است داده قرار ثیرأت

 ثیرأت ولی نشده پرداخته بدان پژوهش این در چه اگر که مسایلی دانست، چمدانی انتقال
 که بیرونی هاییمعلول و علت رشته این است. محسوس کامالً چمدانی انتقال فرآیند بر آن
 پیرامونـ  رکزم نیجها نظام همچنین و فرانک نظریات و وابستگی مکتب ي وسیله به

  ).Taylor, 1994:19 & Peet, 2010:155( است تبیین قابل والرشتاین،
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Abstract: 
 

This study addresses the question "What are the social ramifications of 
women's luggage transport from Qeshm to Tehran?”, with qualitative 
approach and grounded theory methodology, by theoretical data saturation 
by 50 half-structured interviews conducted among 30 transporter women and 
20 experts who have been assigned through non-random, targeted and 
snowball sampling. The data are analyzed based on Strauss and Corbin’s 
grounded theory. In open coding, 88 concepts, in axial coding, 21 categories, 
and in the selective coding, the core category of "empowering / pressuring" 
were determined. Respondents have assessed baggage transport with two 
contradictory functions; positive and negative social consequences for 
women and their families, residents of Qeshm, as well as for the community 
alongside the positive effect of reducing social harm. In the grounded model, 
Mental problems, family problems, maintaining a decent life, upgrading 
social status, causal conditions, Iranian commodity dislike, foreign 
commodity preference, social paralysis, contextual conditions, Qeshm 
positive features and transport attraction, were considered as interfering 
conditions in the luggage transport process. The validity of interpretations, 
reflectivity, and homology assessment alongside the nine stages of the 
grounded theory, in particular, theoretical sampling, information saturation, 
and attainment of adequacy, validity, and reliability, were confirmed in this 
study. 
 

Key Concepts: Smuggling, Runner, Luggage Business, Positive Social 
Function 
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