
 
 
 

  
  
  

  

 

  

  

  وضعيت طرد اجتماعي زنان فقير روستايي
    *سيد احمد فيروزآبادي

  **عليرضا صادقي  
 

  :چكيده
بوده  » تاييزنان فقير روس«بين در  ابعاد طرد اجتماعيسنجش فهم و  مقالة حاضر در پي 

هاي طـرد اجتمـاعي   زنان فقير برحسب متغيرها و شاخص و به وضعيت طرد اجتماعي
اي سئواالت اصلي تحقيق اين است كه چگونه زنان در چرخة زندگي به گونه. پردازدمي

شوند؟چه عللي به طرد زنان مي صلي اجتماع طرد و به حاشيه راندهنظام مند از جريان ا
ي انجاميده است؟ الگوي توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان زنـان  هاي اجتماعاز عرصه

استفاده ) مصاحبه(و كيفي ) پيمايش(چگونه است؟ دراين تحقيق كه از دو روش كمي 
هاي حمايتي، روابط اجتماعي، طرد از شبكه: شده، چهار بعد اصلي طرد اجتماعي يعني

ي، مورد سنجش قرار گرفتـه  مشاركت اجتماعي و همچنين شرمساري يا بدنامي اجتماع
همچنين با اسـتفاده از روش  . دست آمده استنفر نمونة تحقيق به 169و توزيع آن در 

تري از تجربة زيسته زنان در مورد طرد، فرايندها و علل كيفي كوشش شده درك عميق
اي هدفمنـد و  نفر از زنان به گونه 51اي متشكل از بدين منظور، نمونه. دست آيد آن به

  . اندهاي مختلف آنها تعيين و مورد مصاحبه قرار گرفتهبر اساس ويژگي
نتايج تحقيق گوياي آن است كه طرد و محروميت انباشتي زنان به موقعيت كنـوني  

هاي فـردي،  اي فرايندي، با پيشينه و گذشتة آنها، با ويژگي گردد بلكه به گونهآنها برنمي
. لي و با برخي وقايع خاص در ارتباط اسـت ساختار خويشاوندي، فقر مزمن و بين نس
متعددي در به حاشيه راندن زنان ) غيردرآمدي(عالوه برآن، عوامل اجتماعي و فرهنگي 

تواند فرصـت خـروج از فقـر و    از جريان اصلي اجتماع نقش دارند كه به نوبه خود مي
  .محروميت را براي آنها دشوار سازد

 ان سرپرست خانوار، روستاطرد اجتماعي، فقر، زن :واژگان كليدي
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  مقدمه
نسـبت   تري رابينش جديد و گستردههاي اخير رويكردهاي غير درآمدي به محروميت، در دهه

اين دليل كه اساساً با شـرايط مـادي   رويكردهاي درآمدي به « .دنكنبه مسائل اجتماعي ارائه مي
دهند، مورد انتقاد قرار قرار ميهاي غير مادي را مورد غفلت مرتبط با فقر سروكار دارند و جنبه

به جـاي تمركـز بـر    «به فقر، اقتصادي رويكردهاي . »)81-97: 1388هال و ميجلي، (اند گرفته
و محمـودي  ( انـد كـرده درآمد سرانه معطـوف   رشد اقتصادي وتوجه خود را به انسان، زندگي 

توانند نمي ي از فقرتعاريف درآمد« دهدميشواهد نشان  در حالي كه. »)10: 1384صميمي فر، 
افـراد محـروم    ةدست دهند و از شدت و ابعاد زندگي فقيراندرك كامل و درستي از واقعيت به

  . »)223-226  :1385كانبور و اسكواير، ( بكاهند
، بـويژه در  كشورهاي رو به توسعه بسياري از در«درك اين موضوع، حائز اهميت است كه 

همانگونـه كـه در كشـورهاي توسـعه      با درآمد تنگاتنگيتباط افراد، ار شرايط زندگيِ ميان فقرا
از آنجاكه فقرا اغلب توانايي تأمين نيازهـاي  . »)72: 1،2006فالتن( شود، ندارديافته مشاهده مي

خود در مبادالت كاال و خدمات در بازار را ندارند و دولت نيز در زمينه تأمين و توزيـع منـابع   
-غير رسمي نقش مهمي در تأمين نيازهاي مادي فقـرا ايفـا مـي   چندان كارآمد نيست، مبادالت 

شاخص صرف درآمد براي تعيين آستانه فقر ناكـافي بـوده و سـاير كمكهـا و     «بنابراين . نمايد
در كـه  حاليدر .»)54: 1359البن، (دارد كنند ملحوظ نميهايي كه خانوارها دريافت ميحمايت

، در شـود مـي ي بر رابطه ميان افـراد و دولـت تاكيـد    در كشورهاي صنعت«اجتماعي،  حوزة رفاه
بيشـتري را بـه    ةها و خانوارهاي گسترده توجـ كشورهاي در حال توسعه، رابطه درون خانواده

در سطوح پايين درآمد، اهميـت خـانواده و روابـط در اجتمـاع      بويژه آنكه. كندخود جلب مي
هـاي حمـايتي   اجتماعي در قالب شـبكه سرمايه « .»)74: 2006فالتن،( محلي بيشتر خواهد بود

نمايـد و خانوارهـا را در   رسمي نقش موثري در مديريت ريسك و آسيب پذيري ايفـا مـي  غير
فقرا ممكن است در فقر «با وجود اين، . »)40: 2،2004باال و الپير(دسازمقابله با فقر مجهزتر مي

بهبود د به نتوانهاي اجتماعي كه ميكهاز بسياري از شببه طور فعال، باقي بمانند به اين دليل كه 
ي هـا هـا و دارايـي  درك ظرفيت لذا،. »)40: همان( اندطرد شدهكمك كنند، كيفيت زندگي آنها 

هـاي اجتمـاع   مشاركت در فعاليـت  غير رسمي،هاي حمايتو  هاي تعاملي، شبكهغير درآمدي

                                       
1 Flotten 

2 Bhalla & lapeyre 
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همترين اهدافي است كـه در  از م هاي پيش روي آنهاچالشو  ، ادغام در روابط اجتماعيمحلي
شود؛ اهدافي كه دنبال مي 1طرد اجتماعي رويكردهاي غير مادي به محروميت بويژه در رويكرد
انجاميـده   هـاي فقـر زدايـي   ناكامي برنامه عمدتاً در مطالعات رايج فقرپژوهي مغفول مانده و به

  .است
تـري از  رك گسـترده در تحقيق حاضر، تالش شده با اتخاذ ديدگاه نوين طـرد اجتمـاعي د  

پرسش اساسـي در ايـن پـژوهش، ايـن اسـت كـه       . دست آيدمحروميت زنان فقير روستايي به
چگونه زنان در چرخة زندگي به گونه اي نظام مند از جريان اصلي اجتماع طرد و بـه حاشـيه   

 چگونه طرد رافقير انجاميده است؟ زنان فقير رانده مي شوند؟ چه عللي به طرد اجتماعي زنان 
چگونه است؟ در كداميك از ابعاد  فقير كنند؟ توزيع ابعاد طرد اجتماعي در ميان زنانتجربه مي

تـري روبـرو   اجتماعي، زنان در معرض طرد شديدتري قرار دارند و در كدام بعد با طرد خفيف
  هستند؟

  چارچوب نظري
  تعاريف و مباني مفهومي

»ت كـه شـامل جـدايي از جريـان اصـلي      عدي و طوالني مدطرد اجتماعي به محروميت چند ب
فرد به  « .»)25: 2،1994روم( گرددشود، اطالق ميفرهنگي و شغلي جامعه مي -اجتماعي محيط

او در  .2يم در يك جامعه باشد مقاو به لحاظ جغرافيايي  .1:  لحاظ اجتماعي مطرود است اگر
-: 1999و ديگران،  3ارتبورش( هاي نرمال شهروندان آن جامعه مشاركت نداشته باشدفعاليت

كه مفهوم طـرد اجتمـاعي   در حالي ،مفهوم فقر، محدود به كمبود اقتصادي است« .» )244-227
به عنـوان   طرد. رودهاي متفاوت جامعه به كار ميبراي فهميدن و سنجيدن رابطه افراد با حوزه

كامل يا جزئي، به هر طور هتر، اشاره به فرايند پوياي ممانعت از ورود، ببندي جامعيك صورت
گونه نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا فرهنگي كه انسجام اجتمـاعي شـخص در جامعـه را    

مشـاركت  «هـاي  لفـه ؤطرداجتمـاعي بـر حسـب م    .»)58: 2006فالتـن، (كنـد، دارد  تعيـين مـي  
ــوق شــهروندي «، »)4: 2002پيرســون،( ــاگي،(حق ــه فرصــت«، »)20: 2004پ ــا دسترســي ب ه

                                       
1 - Social Exclusion 
2 Room 
3 Burchardt 
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 اجتمـاعي ضـعيف  ة شـبك « و »)15: 2003پارنـت و لـوئيس،  (قدرتي بي«، »)7 :2002پيرسون،(
عنوان محروميت هنگاه به فقر ب« از نظر سن،  .شودتعريف و مشخص مي »)201: 2006فالتن،(

شود كه ما براي آن ها و عملكردهاي متمايز ميعدي است زيرا شامل تمام قابليتقابليتي، چند ب
هـاي  هاي ارزشمند، طرد نشدن از روابط اجتماعي و فرصـت ين قابليتيكي از ا. ارزش قائليم

 .اسـت  ايـدة فقـر   1لفه ذاتي و اساسيؤطرد اجتماعي بخشي از فقر قابليتي و م .اجتماعي است
بدين معنا كه ناتواني در ايجاد ارتباط با ديگران و عدم مشاركت در زندگي اجتماعي، صرفنظر 

ايجاد كند، منجر به تهـي شـدن و فقيـر شـدن      تواندستقيم ميطور غير مهاز هر محروميتي كه ب
اي وجـود دارنـد كـه خودشـان ممكـن اسـت       هاي رابطـه درمقابل، محروميت .شودزندگي مي

عبارتي، طرد اجتماعي به نحوي هب .توانند به نتايج ناگواري منجر شونداما مي ،نامطلوب نباشند
 هاي زنـدگي مـا را محـدود كنـد    ر شود و فرصتهاي ديگبه محروميت تواند منجرمي 2ابزاري

  .»)12-14: 2000سن،(
  

  طرد اجتماعي و فقرمفهومي  ةمقايس
براي اينكه مفهوم طرد اجتماعي براي علوم اجتماعي و فهم مسائل اجتماعي در جهـان كنـوني   

بايد شناخت و بينش جديدي را در مطالعه گروهها و افراد محـروم و آسـيب    ،مورد اعتنا باشد
) به طور خاص درآمـد (اگر اين مفهوم صرفاً بر اساس شاخصهاي اقتصادي . ير فراهم نمايدپذ

در ذيـل بـه   . دهـد دسـت نمـي  تعريف شود، آنگاه در مقايسه با مفهوم فقر اطالعات بيشتري به
  .شودها و وجوه متمايز مفهومِ طرد اجتماعي اشاره ميويژگي
  

   پديده اي چند بعدي  ةطرد اجتماعي به مثاب
اي چند وجهي است و فراتر از ابعاد مـادي و كمبودهـاي اقتصـادي بـر     طرد اجتماعي پديده« 

؛ 58: 2006فالتـن، ( هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسـي داللـت دارد  متنوعي از محروميت ةدامن
تر از فقر است و نه فقط كمبود ابزارها طرد اجتماعي مفهومي گسترده. »)231: 2002بورشارت،
طـرد  «دي و فقدان دسترسي به كاالها و خدمات بلكه بـر مسـائل ديگـري همچـون     و منابع ما

                                       
1
.Constitutive 

2
.Institutive 
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 حقـوق شـهروندي  «، »)145: 1995راجـرز، ( طـرد از امنيـت  «، »)143: 2000نارايان،(جنسيت 
؛ 5: 1995نارايـان، ؛ 468:1386 گيـدنز، (هاي اجتمـاعي  روابط و شبكه«، »)189: 2006فالتن، (

: 2006؛ فالتن،7: 1997؛ هدي،18: 2000؛ سن،12: 1999ان،دوه(بازاركار «، »)14: 2003فامي،
مشاركت در زندگي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي، بيگـانگي و فاصـله گـرفتن از      « و»  )194

  . متمركز است ...و » )25: 1995دافي،(جريان اصلي جامعه  
  

   فرايندي پويا  ةطرد اجتماعي به مثاب
هـا،  دهد، به دنبال كشف مكانيزمين را انعكاس ميمطرود طرد اجتماعي ضمن اينكه وضعيت «

؛ 9: 1995راجـرز و ديگـران،   ( شـود روابط اجتماعي و نهادهايي است كه به طـرد منجـر مـي   
كنند كه فقر را انـدازه  ي نيستند، آنها تالش نميرويكردهاي طرد اجتماعي كم«.»)9: 1999هان،

اعي را نشان دهند، اينكه چگونه توليد و بـاز  كوشند تا پويايي فرايند طرد اجتمبگيرند، بلكه مي
گيرنـد  اي شدن اجتماعي قرار ميشوند، چگونه مردم در وضعيت محروميت و حاشيهتوليد مي

راغفـر،  ( بخشـند كدامنـد  مـي  آيند و اينكه نهادهايي كه به طرداجتماعي نظم و از آن بيرون مي
كمبود مـالي در   ةمحروميت به مطالعبعيد است كه  «در مطالعات طرد اجتماعي  .»)259:1383

اي كننده و بطور نظام مند حاشيه طرد اغلب يك فرايندبلكه  نقطه زماني خاص تقليل داده شود
  .»)62-64: 2006فالتن،(كند محروميت شديد را ايجاد ميكه  شودمنزوي كننده تلقي مي

  

   1ايپديده اي رابطه ةطرد اجتماعي به مثاب
لب با كمبودهاي مادي و درآمدي سر و كار دارد، طرداجتماعي معطوف به در حالي كه فقر اغ«

 بـا  افراد محروم ارتباطيا عدم  ارتباطمحروميت اجتماعي تمايل دارد بر . روابط اجتماعي است
اجتماع رانده  ةمحروم اجتماعي كسي است كه توسط بقي. محله و بقيه اجتماع بپردازد ،خانواده

بليـك مـور،   (هايي براي بهبود شرايط خـود پيـدا كنـد    فرصت  واند  تشده و لذا به سختي مي

                                       
Relational.
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طرد اجتماعي، عمدتاً به مسائل رابطه اي نظيـر تضـعيف و تالشـي پيونـدهاي      « .»)135:1385
تـادمن،  (هاي اجتماعي اشـاره دارد  ها و حمايتو گسست از شبكه انزوا ،عدم تعلق اجتماعي،

فقدان منابع در دسترس فرد (فقر عمدتاً بر مسائل توزيعي  مفهوم «بنا به نظر روم،  ».)17: 2004
پيوندهاي اجتماعي ضعيف يا فقدان پيونـدهاي  نظير اي  و طرد عمدتاً بر مسائل رابطه) يا گروه

اي كه فرد بدان تعلق  طور كلي جامعههلي، نهادها و يا بمح اجتماعي با خانواده، دوستان، اجتماعِ
؛ 65: 2006فالتن،(متمركز است  قدرتي و فقدان يكپارچگيفي، بيدارد، مشاركت اجتماعي ناكا

  .»)23: 1994روم،
  

   پديده اي نسبي ةطرد اجتماعي به مثاب
بدون توجه به وضعيت ديگـران در  ممكن است بر اساس تعريف مطلق از فقر، يك شخص  «

ديگـري   فرادا يا فردتواند مطرود باشد مگر اينكه اما شخص نمي ،همان جامعه فقير تلقي شود
در . »)65-2006:66فالتن،( وجود داشته باشند كه در نسبت با او يا آنها، طرد اتفاق افتاده باشد

 واقعي فرد با ديگر افراد جامعه موضوعي صريح و روشن نيست ةرابط «، نيز تعريف فقر نسبي
ص يـك شـخ  . شـود نقش پيوندهاي اجتماعي در مطالعات فقر به ندرت در نظر گرفتـه مـي  و 

تر از يـك سـطح معـين    نسبت به ديگران فقير است اگر درآمد، مصرف يا شرايط زندگي پايين
اي دارد كـه در  اجتماعي ةيا شبك ،اما خواه ناخواه اين شخص با ديگران در ارتباط است ،باشد

بين فرد و ديگران بنيادي  ةدر هنگام تعريف طرد اجتماعي، رابط .شودتعريف از فقر لحاظ نمي
طور خاص، جـزء  محدود به ةطور كلي يا يك شبكشخص با جامعه به ةپرسش از رابطو بوده 

  .»)60-65همان،(الينفك تعريف مفهوم طرد اجتماعي است 
 

  در طرد اجتماعي عامليت ةجنب
هـايي بيـرون از قـدرت    شرايط و تصميم ةبه عبارتي افراد به واسط. دارد طرد داللت بر عمل« 

اگـر محروميـت از طريـق     «دراين صـورت  . »)60-67: 2006فالتن،( شوندكنترل آنها طرد مي
اي شكل گيرد كه در آن هيچ تعمدي براي طرد وجود ندارد، ايـن طـرد از   فرايندهاي اجتماعي

 ،كـه طـرد  بـرعكس زمـاني   .شود مانند بيكاري ناشي از ركـود اقتصـادي  نوع منفعل قلمداد مي
مانند اعمال تبعـيض   ،طرد از نوع فعاّل خواهد بوددستاورد كنش عامدانه عامالن بيروني باشد، 

   . »)14-2002:17سن، (يا وضع قانون عليه حقوق و منافع گروهي خاص 
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مفهوم طرد اجتماعي در درك روابط ميان كنشگران، هر دو گـروه طـرد كننـدگان و طـرد     «
دمند شود حال آنكه مطالعات فقر ممكن است در فهم طردشوندگان سـو  مي شوندگان را شامل

  )531-578: 2006سيلور،(باشد اما به ندرت بر طردكنندگان متمركز مي شود 
  

  روش شناسي
عبـارتي چنـد بعـدي    يا بـه  ،هم ي و كيفي باهاي كمشناسي تحقيق، تلفيق روشرويكرد روش
در روش كمي ابزار جمع آوري اطالعـات، پرسشـنامه و در روش كيفـي،    . استكردن تحقيق 

  .به كار رفته است -كمتر ساختارمند و عميق- تكنيك مصاحبه

  
  تعاريف عملياتي و نحوة سنجش متغيرهاي اصلي

  گروهيدرونهاي حمايت
 دارنـد و صميمي پيوندهاي قوي اند و شوند كه همگونهايي يافت ميها در شبكهاين حمايت«
ــاك،( ــت درون .»)10: 2002ولك ــاطفي  حماي ــت ع ــامل حماي ــي ش ــاد،  (گروه ــت، اعتم محب

هرگونه كمك مستقيم نقدي و غيرنقدي مانند قرض دادن، وقت (هاي ابزاري،حمايت...)دليهم
بـوده و در  ) دريافت مشورت و راهنمـايي (و حمايت اطالعاتي ...) گذاشتن، مراقبت از بيمار و

  .سه سطح تجربي خويشاوندان، همسايگان و دوستان مورد سنجش قرار گرفته است
   

   گروهيبينهاي حمايت
روابط  وپيوندهاي ضعيف دارند اند، شوند كه ناهمگونهايي يافت ميها در شبكهين حمايتا« 

. » )23: 2002ولكاك،(شوند را شامل مي) ارتباط با آشنايان(بيرون از پيوندهاي نزديك و قوي 
هاي مرتبط با پيشرفت و تحرك هاي مذكور فراتر از نيازهاي روزمره بوده و با حمايتحمايت

سنجيده ..) .هاي دولتي ودسترسي به فرصت شغلي، دريافت وام، داشتن آشنا در سازمان نظير(
   .شده است
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   همگوني پيوندهاي بين گروهينا
اند كـه در  گروهي با آشناياني در ارتباطدهد كه تا چه حد زنان در شبكة بيناين متغير نشان مي

هرچـه  . قـرار دارنـد  ... تصـادي و وضعيت متفاوتي از حيث جنسـيت، شـغل، سـواد، پايگـاه اق    
گيرد و دسترسي به منابع متنـوع  ناهمگوني شبكه بيشتر باشد، ظرفيت حمايتي شبكه فزوني مي

  .شودحمايت بيشتر مي

  
  شعاع حمايت

هـاي  شعاع حمايتي مبين آن است كه تا چه حد زنان فراتر از اعضاء خـانوادة خـود، بـا گـروه    
مسايگان، دوستان، آشنايان، همكاران، شوراي روسـتا،  نظير خويشاوندان، ه(مختلف اجتماعي 

شعاع حمايتي شـامل شـعاع حمايـت    . كننددر ارتباط بوده و حمايت دريافت مي...) خيرين و
  .عاطفي، ابزاري و اطالعاتي است

  
  حمايتمنابع  

دهد و شامل سه نـوع منبـع   زنان را نشان مي) حمايت كنندگان(اين متغير، تعداد منابع حمايتي 
  .حمايتي عاطفي، ابزاري و اطالعاتي است

  اجتماعي روابط
در اين بعد، سطح روابط زنان با همسايگان، خويشاوندان و دوستان در داخل و خارج روستا و 

مورد سـنجش  ...) نامه، تلفن و(و غير حضوري ) رو در رو(در قالب دو شيوه تماس حضوري 
  .قرار گرفته است

  
   عيهاي اجتمامشاركت در فعاليت
يا  انجمني مشاركت  گونةمشاركت اجتماعي به دو «، و هيليارد اسكولين با الهام از تقسيم بندي

» )4: 2005هيالرد و اسـكاليون،  ( شودتقسيم ميي يا غير رسمي فعاليتهاي غير انجمن و رسمي
هـا مـورد سـنجش قـرار     مشاركت انجمني با دو شاخص عضويت و نحوة مشاركت در انجمن

  .گرفته است
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  شرمساري اجتماعي
هاي پنهان ساختن فقر، بدنامي ناشي از حمايت نهادي، شرمسـاري  اين بعد از طرد، با شاخص

  .حضور در جمع و رفتارهاي طعنه آميز يا طرد كننده سنجيده شده است
اند، ايها كه رتبهسطح سنجش متغيرها بغير از دو متغير عضويت و نحوة شاركت در انجمن

وضـعيتي طيـف ليكـرت    4اي در مقياس هاي مرتبط با متغيرهاي فاصلهگويه.شدبااي ميفاصله
هاي مربوط به ابعاد طرد اجتمـاعي  همچنين، ميزان آلفاي كرونباخ براي گويه. سنجيده شده اند

، حمايـت  81/0گروهـي  ميزان آلفاي كرونباخ براي متغير حمايت درون. در حد مطلوب  است
،شعاع حمايت 57/0،شعاع حمايت عاطفي 60/0گروهي ة بين،ناهمگوني شبك82/0گروهي بين

 77/0مشاركت غير انجمني ،80/0روابط اجتماعي ،59/0، شعاع حمايت اطالعاتي 63/0ابزاري 
  .است 62/0و شرمساري اجتماعي 

  
  جامعة آماري و روش نمونه گيري

سـاكن در  تحـت پوشـش كميتـة امـداد      زنان سرپرسـت خـانوار  آماري در اين تحقيق،  ةجامع
هـاي موجـود در   بنابراين، براي تعيين نمونة تحقيق، از داده .روستاهاي شهرستان شهريار است

تر كه تناسب براي تعيين يك نمونة همگن. استفاده شده است) ره(نهاد كميتة امداد امام خميني
سـنين  هاي تحقيق داشته باشد، صرفاً زناني انتخاب شدند كه در بيشتري با سئواالت و شاخص

، لذا، زناني كه در سنين سـالخوردگي قـرار   )طرح مددجويي(جواني و مياني قرار داشته باشند 
همچنين بـه دليـل ثبـت نـاقص     . ، در نمونة تحقيق گنجانده نشدند)طرح شهيد رجائي(داشتند 

اي اطالعات و عدم امكان نمونه گيري، تنها اين امكان فـراهم گرديـد كـه بـا رجـوع بـه       رايانه
روستا تهيـه   11شامل ) مالرد(ها، صرفاً اطالعات نمونة مورد نظر در سطح يك دهستان پرونده

-نفر است كه با توجه به حجم نه چندان باالي آن، تحقيق به169حجم نمونه، متشكل از . شود

نفر از زنان سرپرست خانوار بـه   51در بخش روش كيفي، . صورت تمام شماري انجام گرفت
برحسب نسبت زنان تحت پوشش در هـر روسـتا، دليـل     -ه بندي شده اي هدفمند و طبقگونه

فـوت سرپرسـت، طـالق، همسـر از كارافتـاده و هرگـز ازدواج نكـرده،        (تحت پوشش بـودن  
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بـراي انجـام     -خانـه دار بـودن   / مهاجر بودن و شـاغل / ، سنين مختلف، بومي )همسرفراري
  .مصاحبه انتخاب شدند

  

  هاي تحقيقيافته
  عيتي نمونة تحقيقهاي جمويژگي 

 40تا35درصد بين 4/12سال سن و در سنين جواني قرار دارند و 35درصد از زنان كمتر از 5,3
سـال  50تـا 40درصد، در سنين مياني 63,4اغلب زنان مورد بررسي يعني در حدود .سال هستند
ا كمتر هدرصد خانواده5/16. برندسال به سر مي 60تا  50درصد نيز در سنين  9/18.قرار دارند

درصـد خـانواده هـا    5/6نفـر و  4درصد خانواده ها 5/28نفر، 3درصد خانواده ها 5/48نفر، 2از 
 .نفر عضو دارند5

درصد به دليل فوت همسر، سرپرستي خـانوار را برعهـده   3/76عمدة زنان يعني در حدود 
درصـد از  2/1، )بيمار و از كارافتاده(درصد داراي همسر  3/5،درصد زنان مطلقه6/16.گرفته اند

از حيـث تركيـب   . باشدنيز متواري مي) درصد6/0(نفر 1زنان هرگز ازدواج نكرده اند و همسر 
از .كنددرصد، زن به همراه فرزندان خود زندگي مي 7/78اعضاء خانواده، در اغلب موارد يعني 

درصد زنان،  4/82همچنين. انددرصد غيرشاغل 6/87شاغل و 4/12ميان زنان سرپرست خانوار، 
  .انددرصد بومي6/17مهاجر و 

   

  فرايندي بودن طرد زنان فقير
اي شـدن  عامل كه به شكل پويا و نظام مند درطرد و حاشيه4هاي بعمل آمده براساس مصاحبه

  .شوداند، شناسايي شدند كه در ذيل بدانها پرداخته ميزنان موثر بوده
  

  فقر مزمن؛ فقر بين نسلي و خويشاوندي
گذرانند كه به تـدريج  ي خود سه دوره از فقر و طرد تدريجي را از سر ميزنان در چرخة زندگ

دورة اول؛ از بدو تولد در خانه پدري آغـاز و تـا پـيش از ازدواج    . شودبر شدت آن افزوده مي
در اين مقطع، زنان به دليل پايگاه پايين اقتصادي خانواده و فقدان امكانات و . يابدزنان ادامه مي

درصد زنان اذعان داشـتند  7/75.انداي از محروميت را طي كردهدر روستا دورهخدمات عمومي 
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پـا بـوده   درصد نيز پدرانشان دهقان خرده3/24كه پدران آنها خوش نشين و فاقدزمين زراعي و
به تدريج، با افزايش سن، ازكارافتادگي يا مرگ سرپرست خانوار و نيز فقدان منابع پايدار . است

-اي از فقر و نداري فرو ميپشتوانة درآمدي در سنين پيري، والدين به ورطه و با ارزش و نبود

بنا به يافتة تحقيق در . ماندافتند كه جز دريافت كمك از نهاد حمايتي راهي پيش روي آنها نمي
درصد از والدين پاسخگويان، تحت پوشش كميتة امداد قرار گرفته و از مسـاعدت  81,1حدود 

  .ه انداجتماعي آن بهره برد
دورة دوم فقر زنان، با ازدواج زودهنگام زنان در سنين پايين و ترك خانة پدري آغـاز مـي   

از فقر از ناچاري مجبور بودن شـوهر بـدن بـه يـه     . قديم دخترو زود شوهرش مي دادن".شود
دراين مقطع، ) ساله، لماآباد48زن( "اي، زن داري كه از سر خودشون كم كننپيرمردي، زن مرده

 به گفتة زنان، همسـران . كنندفقر شديدتري را نسبت به قبل درخانه همسر خود تجربه مي زنان
درصد زنان، وضعيت اقتصادي 9/89كه طورياند؛ بهآنها وضعيت اقتصادي مشابهي با آنها داشته

درصد موارد، همسران آنها وضعيت بدتري 4/2دانند و حتي درهمسرشان را همانند خويش مي
فعاليت مردان در مشاغل غيررسمي، بي ثبات و بادرآمد اندك كـه عمـدتاً نيـز بـا     . ندانيز داشته

مهاجرت موقتي و دائمي فراهم شده است، امكان تحرك اقتصادي و گذر از تنگدستي را براي 
زنان هرگز ميسر نساخته، بويژه آنكه با تولد فرزندان و افزايش تعداد آنها، بر مخـارج خـانواده   

  . كندو فشاراقتصادي شديدتري بر سرپرست و اعضاء خانواده وارد مي شودافزوده مي
گـردد كـه زنـان شـرايط     دورة سوم فقر زنان به بعد از، از دست دادن همسرشـان بـاز مـي   

زنان كه در گذشته تجربـه و امكـان   .شوندحادتري از فقر را نسبت به دو دورة قبلي متحمل مي
انـد، هـم اكنـون مـي     آور خانواده بودهبه نوعي وابسته به نان اند واشتغال در بازاركار را نداشته

بايست فرزندان تحت تكفلِ خود را نيز به تنهايي سرپرستي كرده و بار سـنگين امرارمعـاش و   
 در شرايط جديد، به اين دليـل كـه قـادر نيسـتند بـراي      زنان. تربيت فرزندان را بر دوش كشند

شبكه، يعنـي   ي ازبه نوع ديگرويشاوندي و همسايگي ة خاز تركيب شبك تأمين معاش خانواده
» 1اي فقر گذار شبكه«يعني از فقر ديگري گذر نمايند، دچار نوع  گروهيپيوندهاي شغلي و بين

بمنظـور ارضـاء   قادر نباشـند  «شوند كه ها زماني دچار اين نوع فقر ميافراد يا گروه. هستندنيز 
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ـ آن گـذر نماي  يكيب شبكه بـه نـوع ديگـر   از يك نوع ترشان، نيازهاي در حال تغيير پـري،  (دن
1999( «  

منظور اشتغال در بازار كار، سرنوشتي مشابه پـدر  بنابراين فقدان توانمندي اجتماعي زنان به
ترين مزايا از كميتة امداد سـوق  و مادر را براي زنان رقم زده و آنها را به حيطة دريافت حداقل

ائل زنان نسبت به دو دورة گذشته بيشتر شده اما درعين در اين دوره، مشكالت و مس.داده است
مسـائل پـس از   . شان براي مقابله و يا حتي تحمل آنها تحليل رفتـه اسـت  ييحال منابع و توانا

كمبودهـا و آسـيب هـاي عـاطفي و روانـي،       ،هابيوگي، فقرشديد، افزايش سن و ظهور بيماري
تـر و نـاگوارتري   در وضعيت به مراتـب  وخـيم   زنان را... مشكالت زن در ارتباط با فرزندان و

ام بدتر ميشه دارم مي افتم نمي تونم سر پا وايسم چـه روحـي   روز به روز وضع".قرار مي دهد
محروميت فرايندي و نظام مند زنان را مي توان به خوبي در  )ساله، صالح آباد47زن( "چه مالي

درصـد از زنـان    1/81چنانكه گفته شد، . دهايي متمادي مشاهده و رديابي كرانتقال فقر از نسل
همچنين فرزندان زنان . انداعالم داشتند كه پدر و يا مادر آنها نيز تحت پوشش كميتة امداد بوده

را تجربه كردند مصـون نيسـتند و   عبارتي نسل سوم، از فقر و رنجي كه نسل اول و دوم آنيا به
درصـد زنـان، داراي   5/3. محتمـل اسـت   تكرار همين الگوي محروميت براي آينـده آنهـا نيـز   

اين تعداد كه جملگي نيز دختر هستند، پس از . فرزنداني هستند كه تحت پوشش كميته هستند
اند و ايـن  ازدواج به دليل طالق، بيماري ناعالج يا فوت همسر، گزيري جز كميتة امداد نداشته

سوم، با افـزايش سـن آنهـا و     امكان قوياً وجود دارد كه تعداد افراد تحت پوشش در ميان نسل
  .همسرانشان رو به فزوني رود

براساس نتايج تحقيـق،  . برندسر مي عالوه بر اين، زنان در شبكة خويشاوندي فقيري نيز به
 5/22زنـان دو خـانواده،   درصـد  7/59درصد زنان يـك خـانواده،   6/16در شبكة خويشاوندي 

 .اده تحت پوشش كميتة امداد قـرار دارنـد  درصد زنان چهار خانو2/1درصد زنان سه خانواده و
هـاي  فقرشايع و تسري يافته در شبكة خويشاوندي، تأثير مخربي بر كـاهش منـابع و حمايـت   

 .شودهاي بعدي بدان پرداخته ميگذارد كه در بخشگروهي ميدرون
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  كم سوادي و بي سوادي بين نسلي
هيچگونـه  )درصـد 6/55(ست خانوار هاي تحقيق، بيش از نيمي از زنان سرپربر اساس يافته

اي از درصد نيز در حد خواندن و نوشـتن و سـواد قرآنـي بهـره    16سوادي ندارند و در حدود 
درصد داراي تحصيالت راهنمايي و  9/5درصد داراي تحصيالت ابتدايي، 3/21.اندتحصيل برده

هنگ مساعد بـراي  فقر در خانة پدري، نبود فر. انددرصد نيز داراي تحصيالت متوسطه بوده2/1
علم آموزي و بي اعتنايي به كسـب سـواد، طـرد گروهـي از خـدمات و امكانـات عمـومي و        
تعصبات و هنجارهاي سنتي از مهمترين موانعي هستند كـه زنـان را از كسـب سـواد يـا ادامـة       

اين موانع و شرايط، محدود به دورة تحصيلي آنها نشده، بلكـه بـا تكـرار    . تحصيل بازداشته اند
الگوي محروميت، فرزندان يا نسل بعد نيز از سـوادآموزي و صـعود از نردبـان تحصـيل      همين

هاي فقير براي كاهش مخارج اعضاء خـانواده،  عنوان نمونه، در هر نسلي خانوادهبه. اندبازمانده
كنند كه در واقع ايـن ازدواج زودهنگـام،   دختران خود را در سنين پايين روانة خانه شوهر   مي

هـا نشـان داد كـه    يافته. شودهنگام نيز براي دورة تحصيل فرزند دختر محسوب  ميزود پاياني
كـرده دارنـد كـه در ايـن ميـان      فرزنـد تـرك تحصـيل   ) خـانواده 124(هـا  درصد خانواده 3/73

هـا  درصـد از كـل خـانواده    5/22. فرزند ترك تحصيل كرده دارنـد  3تا1درصد بين 9/87حدود
درصـد  5/6درصد سه فرزند، 4/15درصد دو فرزند، 6/26كرده،  داراي يك فرزند ترك تحصيل

  .كرده هستنددرصد داراي پنج فرزند ترك تحصيل4/2چهار فرزند و 
  

  گي پيوندهاگسيخت
سطح روابط خويشاوندي، همسايگي و اجتماعي زنان بعد از، از دسـت دادن همسـر بـه نحـو     

ز فوت همسر يا جدايي از وي، بـا  زنان بعد ا. چشمگيري در مقايسه با گذشته كاهش مي يابد
اي تحميلي يا خودخواسته از شـبكة روابـط   ديگران احساس بيگانگي و فاصله كرده و به گونه

  . هاي غيررسمي طرد مي شونداجتماعي و حمايت
آدم هيچ وقت فشار نباشه به راه طالق نمي ره آدمي  كه طالق بگيره همه باهـاش بيگانـه   "

 "بيوه خيلي حـرف سـنگينيه  ... ، اشنا همه مي گن فالني بيوه سمي شن  در، همسايه، دوست
   )ساله، اسفندآباد35زن (
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  وقايع خاص
عالوه بر عوامل فوق، وقايع خاصي نيز در جريان زندگي زنان فقير سرپرست خـانوار رخ داده  
كه در فرايند به طرد و حاشيه رانده شدن آنها تاثير گـذار بـوده و يـا فرصـت خـروج آنهـا از       

طبقه بنـدي   مقوله7اين وقايع كه در قالب .اي را ناممكن يا دشوار ساخته استعيت حاشيهوض
  :گيرداند، هريك تعدادي موضوع يا مسأله را دربرميشده

قـوانين حقـوقي و   . 2؛ فرهنگي، مانند محروميت از ارث خـانوادگي و ازدواج اجبـاري  . 1
تها و عملكردهاي دولت، از قبيـل عـدم   سياس. 3؛مدني، با موضوعاتي نظير نكاح، طالق و ارث

حمايت از كسب و كار همسر، عدم واگذاري زمين از سوي هيئت هفت نفره، عـدم واگـذاري   
ارزش و نامرغوب در جريـان اصـالحات   زمين در جريان اصالحات ارضي، واگذاري زمين بي

كشـي،  هـره اجتماعي با مسائلي نظيـر ب .5سياسي، نظير كوچ اجباري در دوران جنگ . 4ارضي 
. 7محيطي، مانند خشكسالي .6اعتياد، ازدواج مكرر و نافرجام و وقوع برخي جرائم در خانواده 

  . اقتصادي، نظير ركود اقتصادي و بيكاري در موطن و مهاجرت ناشي از آن
  

  هاي درون گروهيطرد از شبكه
ردكامـل و  درصـد زنـان در ط  2/27گروهي، هاي دروندر بررسي ميزان برخورداري از حمايت

طـورجزئي و  درصد بـه  9/18برند، اين در حالي است كه درصد در طرد جزئي به سر مي1/52
گروهـي  طـور كامـل ادغـام هسـتند و كـم و بـيش از حمايـت شـبكة درون         درصد نيز به8/1

گروهـي  در گفتگو با زنان، برخي از عواملي كه در طـرد آنهـا از حمايتهـاي درون   . برخوردارند
  .شودد، شناسايي شدند كه در ذيل بدانها اشاره ميانموثر بوده

  

  فقر و تنگناي شديد اقتصادي درشبكة درون گروهي
فشـار  . گروهـي را ازهـم بگسـلد   فقر و تنگناي اقتصادي شديد ممكن اسـت همبسـتگي درون  

-تواند به مراتب اعضاء شبكه را خود محورتر و فردگراتر كنـد، بـه   اقتصادي و كاهش منابع مي

در چنـين شـرايطي   . آنها بيش از هر چيز تالش كنند تا از عهدة بقاء خـويش برآينـد   كهنحوي
هاي حمايتي غير رسمي، ضعيف و هر يك از اعضـاء شـبكه بـا هـم بيگانـه       ممكن است نظام

زنان سرپرست خانوار عموماً بر اين واقعيت تاكيد داشتند كه خويشـاوندان و اطرافيـان   . شوند
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هاي روزمره، توانايي، امكان و يا حتي فرصت حمايت كردن و گرفتارينزديك آنها به دليل فقر 
هاي مستقيم ديگر نظيـر  شود بلكه حمايتاز آنها را ندارند و اين فقط شامل حمايت مالي نمي

وقت گذاشتن براي يكديگر، كمك در كارهايي كه انجام آن به تنهايي ممكن نيست، بده بستان 
  .گيردرا نيز  در بر مي. ..براي تأمين مايحتاج زندگي و

  
سال گذشته برف خيلي شديدي اومده بود كه من و پسرم نمي تونستيم از خونـه بيـاييم   " 
اونقدر برف اومده بود كه حياط پر شده بود نفت نداشتيم اينقدر كه ديگـه سـرد بـود و     .بيرون

بچه هام   من وقتي زنگ زدم پسرام . نفت نبود، برق قطع مي شد، سرد بود. سخت مي گذشت
گفتن مامان ما هم اين وضعيت رو داريم در صورتي كه اونها توي شهر بودند مامـان مـا نمـي    

خالصه از هر كس كه كمك خواسـتم يـه جـور، مـثال     ....  تونيم بيايم سر بزنيم ما هم بيكاريم
همساده روبرومون نيومد بگه اين زن تنهاس با يه پسـر كوچيـك ايـن برفـا رو يـه راه بـراش       

  )ساله،بيدگنه48زن ("كنم درست
  

  بي قدرتي زنان در تعهدات و هنجارهاي داد وستد متقابل
كه از سطح رفـاهي  زنان در شبكة روابط خود با خويشاوندان، همسايگان و دوستان بويژه آنان 

باالتري برخوردارند، قدرت عمل به تعهدات و انتظارات متقابل در مبادالت مادي و نمـادين را  
عبارت بهتر، ديگران اعتماد چنداني ندارند كه چنانچه كاري براي اين دسـته از زنـان   به. ندارند

انجام دهند در آينده جبران خواهد شد و يا اساساً به دليل موقعيتي كه اين زنـان دارنـد چنـين    
گونه پنداشته مي شود كه زنان قابليت بازپرداخـت ديـون   در واقع اين. انتظاري از آنها نمي رود

اين مبادالت شامل قرض گرفتن، مهماني دادن، وقت گذاشتن . بت به ديگران را ندارندخود نس
  . مي شود.. .و

من االن مريضم يكي از رگاي سـرم كـش اومـده دكتـرا گفـتن خطـر داره بايـد عمـل         ..."
تومن ميشه تو اين مدت هيشكي پاپيش نذاشت پدر مادر خودم هيچ كـاري  4خرج عمل ...كني

گه اگه بخوام به تو يه تومني قرض بدم معلوم نيست كي مي خـواي بـه    نكردن پدر خودم مي
منم ناراحت ميشم همين پدر خـودم بـه   .راضي نيست بده...من بدي يه سال ديگه دوسال ديگه
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سـاله،  36زن( "خواهرم برادرم قـرض داده بـرا اينكـه مـي دونـه اونـا قرضشـو پـس مـي دن          
  )حصارشالپوش

  

  گروهيازدواج هاي برون
اي، عاملِ ريسكي كه به  محدود شدن  و گسسته شـدن شـبكة ارتبـاطي و    بر فقر شبكه افزون 

انجامد و مانع از برخورداري از همان اندك منـابع حمـايتي   حمايتي زنان سرپرست خانوار مي
گروهـي يـا اصـطالحا همـان ازدواج بـا      شبكه فقير خويشاوندي مي شود، ازدواج هاي بـرون 

از زنـان سرپرسـت خـانوار    درصد  6/87واج كه ويژگي مشترك  است؛ شكلي از ازد "غريبه"
عمل زنان عمدتاً اظهار داشتند كه اقوام همسر آنها اغلب حمايتي از آنها و فرزندانشان به .است

اند تا آنجاكه حتي بعد از فوت همسر يا متاركه از وي، عمالً از سوي خويشاوند همسر نياورده
  .رانده شده اند

  

  بستگان نزديك مرگ حامي يا
عالوه بر والدين كه در سالخوردگي و يا در سنين جواني يا ميانسالي به مرگ دچار مي شـوند،  

نيز ممكن است دچار مرگ زودهنگام شـوند كـه   ) همسر يا بستگان نزديك(حاميان بعدي زن 
انـواع   كند و آنهـا را از دريافـت  مراتب تنگتر و محدودتر مياين خود منابع حمايتي زنان را  به

پـذيري زنـان در   در واقع، از آنجاكه در فرهنگ مردسـاالر، جامعـه  . سازدها محروم ميحمايت
نقشي منفعل و وابسته به ديگري، بويژه به نان آورخانه صورت گرفته و همواره زنان در سـاية  

-برند، لذا مرگ حامي به عدم امنيت و حاشيه راندن بيش از پيش زنان مييك حامي به سر مي

توان گفت زنان سرپرست خانوار به اين علـت كـه حمايـت    از منظر طرد اجتماعي مي. نجامدا
  . انداي ندارند به تورِ حمايتيِ كميته افتادهكننده

  
  تن ندادن به شرايط و قواعد كمك

چنانچـه  .حمايت و ارائه كمك از جانب حامي و اقوام نزديك همواره بي قيد و شـرط نيسـت  
نظير اجتناب از طالق، زندگي نزد حامي، رهـا  (و شروط دريافت كمك  زنان از پذيرش قواعد

سرباز زنند و تن به تصميم و نظارت حامي ندهند ممكن اسـت  ) كردن فرزندان، ازدواج مجدد
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من وقتـي طـالق گـرفتم پـدرم منـو از خـودش       ".  گيرندتوجهي و طرد قرار ميدرمعرض بي
كسي طالق بگيره مـي گفـتن اگـر شـوهرتم تمـام      مي گفتن ما رسم نداريم تو خانواده ...روند

خصوصياتي كه مي گي داشت اگر فلجم بود مي رفتي تو كار مي كردي نگهش مي داشـتي تـا   
  )ساله، بيدگنه41زن( "طالق گرفتن براي ما ننگه...زمانيكه بميره

  
  دولت گرايي

تلف موجب نفوذ دولت در جامعه روستايي و اتخاذ سياست هاي حمايتي از سوي نهادهاي مخ
هاي غير رسمي خويشاوندي و اجتماع محلـي شـده و   گرديده كه دولت حتي جايگزين شبكه

در چنين اوضاع و احوالي روستائيان و به .هنجارهاي كمك متقابل و همبستگي را تضعيف كند
صورت جاي اينكه جريان كمك بهگروهي انتظار دارند كه بههاي درونطور خاص اعضاء شبكه

اي و خودجوش از سـوي نهادهـاي سـنتي و شـبكه هـاي خويشـاوندي، طايفـه        غير رسمي و
. عمل آوردهمسايگي ارائه شود، نهادهاي دولتي و رسمي مداخله نموده و از فقرا حمايت     به

هاي نهادي محـروم  در چنين شرايطي چنانچه زنان به هر دليلي از دريافت خدمات و مساعدت
عيارهاي كميته مسـتحق دريافـت كمـك شـناخته نشـوند، طـرد       بمانند يا مطابق با مقررات و م

  .  شديدتري را در مقايسه با ساير زنان تحت پوشش تجربه خواهند نمود
اينجا يه دهيه كه بميري هم كاري باهات ندارن االن خونه ما چـاه نـداره يـه چـالس آب     "

ن مـرض گـرفتن   دستشويي و حموم جم ميشه كثيفه يه بوي بدي هم مي ده  بخدا بچه هام اال
گفتم من    نمي تونم ]  همسايه[انگل دارن خودم مريضم نمي تونم چاهو بكنم به برادرشوهرام

گفتن به دولـت بگـو   . هيچ محل نذاشتن كه نذاشتن.. .اصال. بيان كمك كنين اين چاه رو بكنيد
  ...)ساله، روستاي42زن("بياد 

  
  هاي بين گروهيطرد از شبكه

اعالم نموده اند كه خارج از شبكة   ) درصد3/8(نفر  14ت خانوار، تنها زن سرپرس 169از ميان  
نفـر از  12. درارتبـاط انـد  ) آشـنايان (اي بيـرون از گـروه خـود    گروهي با اعضـاء شـبكه  درون

اين يافته حاكي از طرد عمومي و . نفر از آنها دو نفر آشنا داشتند 2پاسخگويان يك نفر آشنا و 
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در بررسي ميزان ناهمگوني شبكة بـين  . هاي بين گروهي استبكهدرصد زنان از ش7/91شديد 
ناهمگوني خيلي كمي در شبكة ) درصد100(نفري كه آشنا دارند تمام آنها 14گروهي، از ميان 

  . گروهي خود دارندبين
زنـان جـز در قلمـرو    . كلمه آشنا و حتي دوست براي زنان كلمه نامأنوس و غريبـي اسـت  

ندي و حداكثر همسايگي، هرگز فضاي اجتماعي ديگري را تجربـه  محدود خانوادگي، خويشاو
هـاي فرهنگـي   داري، عدم فعاليت اقتصادي و محـدوديت بيسوادي، نقش سنتي خانه. اندنكرده

تـر آنهـا در فضـاي    گيري بستري براي مشاركت اجتماعي زنان و حضـور فعاالنـه  مانع از شكل
اتر از محدودة تنگ خويشاوندي و همسايگي اي فرلذا هرگز تماس و رابطه. عمومي شده است

و مبـادالت بـين شخصـي بيانجامـد، اتفـاق نيفتـاده        "پيوندهاي ضعيف"كه بتواند به برقراري 
هـاي  گيري از منابع و فرصتگروهي براي بهرههاي بيناز همين رو، زنان فقير فاقد پيوند.است

  . بيرون از گروه خويشاوندي و همسايگي هستند

  
  ابع حمايتي محدود شعاع و من

دهد، حمايت كنندگان از زنان در هر سه نوع حمايت عاطفي، ابزاري نشان مي 1چنانكه جدول
و اطالعاتي، عمدتاً به محدوة بستگان نزديك زن و تا حدودي همسـايگان و بسـتگان نزديـك    

شود و تاحد بسيار اندك و ضعيفي، اين شعاع حمـايتي محـدودة پيونـدهاي    شوهر منحصر مي
  .را در نورديده است) بستگان و خويشاوندان(وي ق
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  توزيع فراواني حمايت شوندگان برحسب شعاع حمايت عاطفي، ابزاري و اطالعاتي. 1جدول 

  حمايت اطالعاتي  حمايت ابزاري  حمايت عاطفي  ويهگ

 3/45 5/48 2/69 بستگان نزديك زن

 9/31 9/12 1/42 همسايگان

 5/13 2/17 7/30 بستگان نزديك شوهر

 7/1 6/0 6/10 بستگان دور زن

 0 7/1 4/9 بستگان دور شوهر

 5/6 4/5 8/5 دوستان

 3/2 2/7 7/4 آشنايان

 9/2 2/7 5/3  )غيردوستان(همكاران 

 4/9 0 9/2  شوراي روستا

 2/1 3/8 7/1  خيرين

 0 6/0 0  ريش سفيدان و معتمدان روستا

 0 0 0 ثروتمندان روستا

 0 0 0  وستاروحاني ر/ مسجد

 3/2 0 0  معلم روستا

  
كند در ميان سه نوع حمايت، كمتـرين  گانه مشخص ميهمچنين، مقايسه منابع حمايتي سه
درصد از داشتن حامي محروم بوده و  3/5كه تنها طوريطرد در حمايت عاطفي وجود دارد، به

مايت ابـزاري،  زنان در ح. درصد نيز در زندگي شخصي خود حداقل يك نفر حامي دارد9/24
درصد آنهـا در مـواقعي   6/42كنند بطوريكه طرد بيشتري را نسبت به حمايت عاطفي تجربه مي

. كه مشكل مادي دارند هيچ فردي را در شبكة خود براي دريافت قرض و كمك مادي ندارنـد 
نزديك بـه  . گذرانندهاي اطالعاتي شديدترين و بيشترين طرد را از سر  مياما زنان در حمايت
درصد به اين واقعيت اشاره كردند كـه در زمـان مشـكالت شخصـي و     9/47نيمي از زنان يعني

  . خانوادگي، كسي را براي دريافت مشورت و راهنمائي از او در اختيار ندارند
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  طرد از روابط اجتماعي

اند يا در كمتـرين سـطح روابـط    درصد بدون رابطه 19در بررسي ميزان روابط اجتماعي زنان، 
در ادامـه بـر   . درصد تاحدودي با ديگران رابطه دارنـد 2/11درصد به ندرت و 8/69. دارند قرار

پردازيم كه در طرد زنان از روابط اجتماعي هاي كيفي تحقيق، به توضيح عواملي مياساس يافته
  .موثر بوده اند

  

  فقير به مثابة يك تهديد 
بـرد و همبسـتگي و   تحليـل مـي  گروهـي را بـه   در شرايطي كه فقر شديد، منـابع شـبكة درون  

آورنـد و از  كـاري روي مـي  كند، اعضاء شبكه به پنهـان هنجارهاي كمك متقابل را تضعيف مي
تر خود به اشتراك بگذارند به نـوعي  ترس اينكه بخواهند اندك منابع خود را با بستگان محروم

سـاله،  48زن( "نمـون فاميل دارم چون بيچاره ام هيچ كس نمي آد خو". گيرنداز آنها فاصله مي
، همچنين نتيجه ديدگاه افراطي مادي و درآمد "فقير به مثابة تهديد"نگرش طرد آميز). مهرچين

محور به فقراست كه در فرهنگ عمومي جامعه نيز رخنه كرده و معاشرت و روابـط اجتمـاعي   
ا براي چنين نگرشي درك واقعي نيازها، افكار و احساسات فقرا ر. فقرا را محدود ساخته است

هـاي نهفتـه در   ديگران دشوار مي نمايد و طرد فعال فقرا، مانعي براي دستيابي آنها به فرصـت 
  .شودروابط شان مي

همين مادر خودم، چند وقت پيش تلفني گله كردم چرا از مشهد اومدي خونه خواهرام ..." 
ه اونا مـي شـد   رفتي اينجا خونه ما نيومدي؟ گفت نمي تونستم خونتون دست خالي  بيام خون

مگه من احتياج به اون  پولت دارم من احتياج به محبتت دارم بيائي ببيني من ...برم دست خالي
مـن  . مردم زنده ام تك و تنها با اين بچه هاي كوچيك تو اين روستا چيكار مي كنم، دردم چيه

اون اونجـوري  ...به اين بيشتراحتياج دارم نه به اينكه مثًلا بياي دست تو جيبت كني چيزي بدي
  )ساله، بيدگنه46زن( "فكر ميكنه من جور ديگه فكر مي كنم
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  محدوديت فرهنگي و طرد بيوگي
شان وابسته به ازدواج آنها و بودن در كنار همسرانشان است و زنان كه اعتبار و امنيت اجتماعي

ه امنيتـي  ادغام آنها در روابط اجتماعي، حتي روابط نزديك خويشاوندي و همسايگي، در حاشي
را فراهم كرده است، با ازدسـت دادن همسـران   پيوندد كه وجود و حضور مردان آنوقوع ميبه

زنان . گيرندخود در معرض گسست از روابط فاميلي، همسايگي، دوستي و حتي شغلي قرار مي
دان هايي نا آشنا و خارج از روستا، مثالً در محل كار، براي مـر بيوه در روابط فرامحلي و محيط

قصـد  ...) پيشنهاد بـراي صـيغه و  (شوند، كه به اشكال مختلف جويي تلقي ميفرصتي براي كام
اند سعي در پنهان كردن زنان كه به اين مسأله واقف. نزديك شدن و سوءاستفاده از آنها را دارند

وجـود  بيوگي خود دارند تا از اين طريق حاشية امني براي روابط و فعاليت اجتماعي خـود بـه  
اما چنانچه بنابر هر دليل، بيوه بودن او فاش شود روابط وي با ديگران مخدوش شـده و  . آورند

به زنان تحميـل  ) نظير از دست دادن شغل يا ترك فعاليت(هاي سنگيني بيوگي مي تواند هزينه
  . كند

خونه يه حاج آقايي كار مي كردم مي رفتم كاراي خانومشو انجام مي دادم ازش نگهداري "
آقاشون به من پيشنهاد دادن چون اينجا كار مي . كردم حموم مي بردم همه كاراشو مي كردممي 

منم قبول كردم گفتم خوب . كني تو اين خونه رفت و آمد داري من يه صيغه بخونم محرم شيم
يه موقع كار ميكنم دستم پام بدنم معلوم بشه گناهي نشه ولي اون آقا درخواسـتاي ديگـه كـرد    

  )ساله، بيدگنه41زن( "فتم بعدشم تا چند ماهي بيكار شدم اومدم تو خونه نشستممنم ديگه نر
هـاي ناآشـنا  ندارنـد و كمتـر در     از همين رو، اين دسته از زنان تمايل و اعتمادي به محيط

در داخـل محـيط آشـنا و    . كننـد هاي اجتماعي و اقتصاديِ خارج از روستا مشاركت ميفعاليت
) غيرمحـارم (درون روابـط همسـايگي و خويشـاوندي، مـردان      كوچكي همچون روسـتا و در 

كنند تا از خطر بدگماني، اتهام برعكس سعي در دوري گزيدن و فاصله گرفتن از زنان بيوه مي
نيز يك تهديـد محسـوب   ) بويژه زنان متأهل(زن بيوه براي ساير زنان . و بدنامي مصون بمانند

-روابط بين شخصي بويژه در درون خانـه خـود    كه زنان از تعميق و گسترشطوريشود بهمي
كنند و يا روابط خـود را بـه شـدت    پرهيز مي -جايي كه همسر يا فرزند پسر آنها حضور دارد

هاي فرهنگي پيرامون خود آگاه هستند، از تـرس بـي   زنان بيوه كه از محدوديت. كنندكنترل مي
ر به رفت و آمدهاي خـانگي تـن   كاهند، كمتآبرو شدن، از سطح روابط بين شخصي خود   مي
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هاي عمومي و كمتر مسـأله داري  دهند و اندك روابط خود با زنان روستا را محدود به مكانمي
  .كنندنظير كوچه، مسجد و مدرسه  مي

  طرد ناشي از بي خانماني يا بد خانماني
نند و ك دگي ميزناني كه از خود خانه مستقلي نداشته و همراه با اقوام يا يكي ازدوستان خود زن

اي در معرض چنين طردي قـرار  كنند به گونهخانماني را تجربه مياي از بياز همه مهمتر دوره
  . دارند
يه آلونك يه وجب جا برا خودم باشه نون خشك خالي بشينم بخـورم پـامو راحـت دراز    "

اون خوار بچم هيفده سالشه بزرگ شده چقدر پيش اين و ...كنم با اين بچم با هم زندگي كنيم
خودم ناهاري درسـت كـنم دوتـا رو دعـوت     ... بشه دو تا دوستشو نمي تونه بگه بيان خونمون

  )ساله، بيدگنه40زن( "كنم
نامناسب بودن مكان سكونت نظير سكونت در هيئت، مغازه، مكانهايي كه در گذشته محـل  

خانـه، فقـدان    هاي مخروبه و غيرقابل سكونت، كـوچكي نگهداري دام و احشام بوده و يا خانه
بار محيط خانه نيز به امكانات و تسهيالت درون خانه و وضعيت بهداشتي مشمئزكننده و تأسف

  . اي در رفت وآمدهاي خانگي بدل شده استعامل بازدارنده

  تحرك مكاني، فاصله مكاني و انزواي اجتماعي
ط خويشاوندي و از موطن و جدايي از رواب -صورت انفراديخصوصاً به-ها مهاجرت خانواده

قومي در  مبدأ از يكسو و شبكة ضعيف يا بعضاً پراكنده روابط خويشاوندي در محل زندگي از 
. سوي ديگر، بر اهميت روابط در سطح اجتماع محلي بويژه در روابط همسايگي افزوده اسـت 

به همين خاطر فقرا عمدتاً ميل به ماندن در محل سكونت و فاصـله نگـرفتن از شـبكة روابـط     
... همسايگي دارند؛ مگر اينكه به داليلي نظير ازدواج، نزديك شدن به محل سكونت فرزندان و

براي زنان فقير كه به دليل فقدان منابع و يا نبود عالئـق و  . مجبور به تغيير محل سكونت شوند
فعاليتهاي مشترك اجتماعي، امكان حفظ روابط پيشين چنـدان وجـود نـدارد، روابـط تنهـا بـا       

از اين رو، با تغييـر محـل   .ها و نزديكي محل اقامت آنها ممكن استي واسطه همسايهحضور ب
گيري روابط جديد همسايگي، زنان از بخش سكونت، روابط همسايگي گسسته شده و تا شكل

  . مهمي از روابط اجتماعي محروم مي مانند
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خود در خارج از با موطن و يا خويشاوندان  زنان سرپرست خانوار همچنين به دليل فاصله
زنان به دليل دوري راه و پراكندگي محل سـكونت  . روستا، روابط بسيار محدودي با آنها دارند

اي با آنها دارند، امكان پيمودن اين فاصله و تـوان پرداخـت هزينـه    اقوامي كه هنوز اندك رابطه
. ناپيمودني مي نمايـد تر و حتي را ندارند؛ فاصله اي كه به دليل فقر، فرسنگها دورتر، طوالنيآن

اند، بيشـتر در معـرض   زناني كه از داشتن تلفن در خانه يا دسترسي آسان و منظم به آن محروم
در مواردي، برخي از زنان در زمان زندگي مشترك با همسر يـا بعـد از   . انزوا و طرد قرار دارند

و دركنار فرزندان  فوت و جدايي از او به صورت انفرادي به روستا مهاجرت يا نقل مكان كرده
صورت زنان عالوه بـر روابـط محـدود و غيـرمنظم بـا      كنند كه در اينخود در آنجا زندگي مي

از ايـن  .خويشاوندان بيرون از روستا از موهبت معاشرت فاميلي در داخل روستا نيز محروم اند
امگـذاري كـرد،   ن "بيگانه در روستا"رو، اين دسته از زنان فقير كه مي توان آنها را تحت عنوان 

مانند كه به لحاظ  مكاني ايزوله و به لحاظ اجتماعي منـزوي شـده   در روستا به غريبه هايي مي
اين دسته از زنان به داليلي از جمله فوت پـدر و مـادر يـا فقـر شـديد بسـتگان نزديـك،        . اند

 ناسازگاري با آنها براي همزيستي، فقدان حمايت بسـتگان و همچنـين ننـگ و شـرم ناشـي از     
. طالق، امكان بازگشت به خانه پدري يا زيستن با خويشاوندان نزديك و درجه اول را ندارنـد 

اند، برخي از اقوام همسر سابق آنهـا  دراين ميان ممكن است در روستايي كه زنان در آن ساكن
حضور داشته باشند، اما به سبب گسسته شدن روابط فاميلي، به دليل طـالق، فـوت همسـر يـا     

شوند بلكه حتي ممكـن  الفات به جا مانده از گذشته، نه تنها مورد حمايت واقع نميبرخي اخت
  .است مورد بي توجهي و بدرفتاري نيز قرار گيرند

اينجا احساس غريبي مي كنم دلم مي گيره كسي رو ندارم برم خونه اش فاميـل نيسـتن    " 
 "محـل نمـي ذارن   مـادر شـوهر جاريـام اينجـا مـي شـينن امـا       ... كه بري خونه شون بشـيني 

  ) ساله، قبچاق41زن(

  خواستهطرد خود 
هايي را كه پيشتر بيان شد، به گونـه  هاي متقابل خود با ديگران، رفتارها و موقعيتزنان دركنش

-برهمين اساس، در مواقعي زنـان بـه  . بازانديشانه تفسير نموده و بدانها واكنش نشان مي دهند

  . آورندكنار رفته و به طرد خود خواسته روي ميصورت ارادي  و داوطلبانه از روابط 
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قديمي ها گفتن هر رفتي يه آمدي داره من نمي تونم با كسي رفت و امد كنم بخواد فردا "
تو خيابون، مراسمي، . برگرده من نتونم يه استكان چاي جلوش بذارم اين خيلي برام شرمندگيه

ــره از اينكــه رفــت و   ــه بهت ــد داشــته باشــه ختمــي، جــايي، آدم همــو ببين ســاله، 36زن( "ام
  )حصارشالپوش

  طرد از مشاركت اجتماعي
درصـد تـا حـدودي در    32كـم و   درصـد بـه ميـزان   68در بررسي ميزان مشاركت غير انجمني 

هـاي زنانـه،   زنـان عمـدتاً در فعاليـت   . هاي معمول غيرانجمني حضور و مشاركت دارند فعاليت
نا و اعتمادپذير رخ مي دهد حضور و مشـاركت  غيررسمي و كم هزينه كه در محدوده هاي آش

مشاركت در اين فعاليت ها نياز به مدرك و مهارت خاصـي نـدارد، در دسـترس بـوده و     .دارند
ورود به آن آسان است، ضمن اينكه اغلب ريشه در عرف و سنت داشته ويا كاركردي اعتقادي 

، مسجددر وفرايض ديني ادتعبمراسم سوگواري ايام محرم، مراسم هاي عزا، . و مذهبي دارند
ها هسـتند، كـه زنـان در آنهـا     جلسات قرآن، احكام  ومراسم روضه و نذر از جمله اين فعاليت

زنان . فعاليتهاي غيرانجمني يا غيررسمي كاركرد مهمي براي ادغام زنان بيوه دارند. حضور دارند
بـين شخصـي بـا ديگـران     دغدغه و كه به دليل بيوه بودن و ترس از بي آبروشدن، از روابط بي

هاي غيررسمي كه به شـكل  ها و محيط هاي خصوصي منع شده اند، اين فعاليتبويژه در خانه
شود فرصت مناسبي براي معاشرت زنان بيوه بـا سـايرين را   گروهي و با حضور زنان انجام مي

ي، تولـد،  هاي معمول و سنتي، فعاليتهايي نيز نظير مراسـم عروسـ  در ميان فعاليت.كندفراهم مي
وليمه و امثالهم وجود دارد كه زنان به دليل دارايي هـاي محـدود و نـاتواني در تـدارك هـدايا      

  . مشاركت ضعيفي دارند
تو ده همه رو دعوت مي كنن عروسي اگه بري بخوري پول نندازي پشتت حرف مي زنن "

 "نمـي رم مـن پـول نـدارم بنـدازم     ... فالني اومد خورد نداشت گدا گشنه بـود پـول ننـداخت   
  )ساله، صالح آباد39زن(

همچنين زنان سرپرست خانوار اذعان داشتند كه فقدان منابع مالي يا بي پولي علت اصـلي  
 گردشـگاهها و امـاكن تفريحـي،    ، رفـتن بـه  مسافرتمشاركت ضعيف آنها در فعاليتهايي نظير 

  . ستگشت و گذار به بازار يا مراكز خريد و رفتن به زيارتگاه و اماكن متبركه ا



 

   

  

 
 

  

  

 وضعيت طرد اجتماعي زنان فقير روستايي 

 

 

167

از زنان اعالم كردند كه بـه عضـويت   ) نفر6(درصد 5/3دهد تنها هاي تحقيق نشان مييافته
نفـر در  5از ميان زنان عضـو،  .انددرآمده) پايگاه بسيج و انجمن اولياء مربيان(يكي از انجمن ها 

نفـر از پاسـخگويان عضـو    5. انـد نفر در دو انجمن عضو بوده و فعاليت داشـته 1يك انجمن و 
اين يافته حكايـت از طـرد عمـومي و شـديد زنـان از      .اندنفر عضو فعال انجمن بوده1ي و عاد

-گيري پيوندهاي بينهاي رسمي و داوطلبانه دارد كه  اين مسأله مانع شكلمشاركت در انجمن

 13در گفتگو با زنـان، مصـاحبه شـوندگان    . هاي جديد مي شودگروهي و دسترسي به فرصت
دليـل و در  12هاي رسمي ذكر كردند كه از آن ميـان،  خود در فعاليت دليل براي عدم مشاركت

زنان سرپرست خانوار، كمبود درآمـد  . باشددرصد موارد ذكر شده غير درآمدي مي4/58حدود 
درصـد  5/41كـه  طـوري داننـد بـه  و فقدان دارايي را مانع عمدة خود در مشاركتهاي انجمني مي

هـاي جسـمي و روحـي بـا     آن، بـه ترتيـب بيمـاري    پـس از .موارد مـذكور بـه آن اشـاره دارد   
درصد، 2/7درصد، گرفتاريها و مسائل خانوادگي با 3/9درصد، نقش سنتي زنان در خانه با 3/17

موانع ديگر مشاركت زنان ... درصد و 4/5ها بادرصد، عدم دسترسي به انجمن 7/5بيوه بودن با 
  . دهندرا شكل مي

  )از زندگي آبرومندانهطرد (بدنامي و شرمساري اجتماعي
 58درصد به نـدرت،  2/14درصد از زنان هيچوقت،  5/9در بررسي ميزان شرمساري اجتماعي 

درصد بـه مقـدار زيـاد احسـاس ناخوشـايند شرمسـاري يـا بـدنامي         3/18درصد تاحدودي و 
  .پردازيمدر ادامه به ابعاد اين مسأله مي. اجتماعي را تجربه كرده اند

  پنهان كردن فقر
ن درفقر و فالكت ذاتاً خصلت بدنام كنندگي دارد و چهرة انساني و اجتماعي را مخدوش زيست

از اين رو، زنان فقير تا حد امكان از بازگو كردن فقر خود اكراه دارند و از . سازدو بي اعتبار مي
گي ترين نحو و بدون تنش زندكنند، تا بتوانند به عادينماياندن آن در زندگي روزمره پرهيز مي

 43زن( "آدمي كه با بدبختي زندگي كنه چيزخوبيه كسـي بدونـه؟   ".اجتماعي خود را بگذرانند
نظيــر (همچنــين زنـان بخــاطر مخــاطرات، عواقـب و پيامــدهاي رابطــه اي آن   )سـاله، بيدگنــه 

از فـاش  ...) ها و سرزنش ها، نگاه ها و رفتارهاي ترحم آميـز و هاي احتمالي، طعنهسوءاستفاده
  .و واهمه دارند كردن آن ترس
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طوره كمكي كه نمي كنن تازه دوتا سه تا حرف گـرم  اگه دوتا همساده بدونن وضعم اين" 
  )ساله، قبچاق46زن( "ندونن بهتره ... و سردم  به خودم مي خوان بزنن

كند، آنها در پاسخ بـه  خاطر تبعاتي كه امنيت رواني و اجتماعي زنان را تهديد ميبنابراين به
دهند وضعيت فقر و نداري خود را انكار كننـد و همـه   رسش ديگران ترجيح ميكنجكاوي و پ

  .چيز را عادي نشان دهند

  
  

  بدنامي ناشي از حمايت نهادي 
زنان سرپرست خانوار يا به تعبيري زنان تحت پوشش كميته، مددجو بودن خـود را بـه لحـاظ    

لذا قويـاً سـعي دارنـد ايـن     دانند اعتباري، شرمساري و حتي سرشكستگي مياجتماعي ماية بي
و اين نگراني و ترس از افشاء شدن، روابـط بـين    1جنبه از هويت اجتماعي خود را پنهان كنند
  .شخصي آنها را تحت شعاع قرار داده است

من اصال تا حاال به كسي بروز ندادم تحت پوشش  كميتة امدادم اصال دوس ندارم كسي   "
دخترم باالخره اونم آينده داره فردا خواستگار براش مـي   بدونه هم به خاطر آبروم هم به خاطر

آد با مردم مي خواد بگرده يه موقع حرفي حديثي بشه به بچه ام بگند برو بابا تو كميته امدادي 
سـاله،  44زن( "صدقه مي خوري برام خيلي سخته يكـي بخـواد ايـن حرفـا رو بزنـه      ... هستي
  )بيدگنه

كنند و نان آوري نيز در منـزل  ه با اقوام خود زندگي نميكزنان سرپرست خانوار بويژه آنان
عنوان يـك زن بـدون سرپرسـت، حتـي در پنهـان يـا       ندارند به دليل موقعيت اجتماعي خود به

اگـه نگمـم پـيش    ... " : آشكار كردن مددجويي خود با تناقض و تضادي ظالمانه بسر مي برند
). سـاله، بيدگنـه  46زن( "اره مي خـوره؟ خودشون فكر ميكنن خوب اين شوهر نداره از كجا مي

                                       
اگر چه قريب به اتفاق زنان براين نظر بودند اما شمار اندكي از زنان نيـز بودنـد  كـه بـي تفـاوت بـوده يـا         - 1

من خودم ناراحت ": شرمساري مددجويي را بهتر از شرمساري ناشي از  ارتكاب كارهاي غير اخالقي مي دانستند
نميشم كسي بدونه آدم خونه بشينه با آبرو باشه دولت كمك كنه عيب نداره اما خداي نكرده  آدم بد بشه شرمنده 

  )ساله، قبچاق53زن( "بشه هيچكس كمك نميكنه
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اين تضاد از اين رو ظالمانه است كه اين گروه از زنان، چه مدد جويي خود را پنهان كنند وچه 
  . خاطر ظن و ترديد ديگران فاش سازند، در هر صورت در معرض بدنامي قرار دارندرا بهآن

  شرمساري حضور در جمع 
ها  احساس مي و مهماني ، مراسمم حاضر شدن در جمعزنان فقير، شرمساري خود را در هنگا

تواند به دليل عدم برخورداري از كاالها و نوع خاصي از مصرف و كنند؛ اين شرمساري اوالً مي
كنـد، نظيـر نحـوه    يي باشد كه داللت بريك زندگي شايسته و آبرومند ميهانيز بكارگيري نشانه

االن چند سال دندونام خراب ".ها و وسائل خانهداراييپوشش و آرايش، استفاده از زيورآالت،  
مي كشـم مـي خـوام بـرم يـه جـايي       به خاطر دندونام عذاب ...شده پول ندارم درستشون كنم

  )ساله، خوشنام42زن( "اي خجالت مي كشم  جلسه
ها ثانياً؛ شرمندگي در جمع مي تواند به دليل ناتواني و بي قدرتي در تبادل هدايا و پيشكش

  : ديدارها، رفت و آمدها و مراسم مختلف خانوادگي و همسايگي باشددر 
چند وقت پيش يكي  از دوستاي خيلي گذشته ام مريض بـود دختـرش زنـگ زد گفـت     "

بهش گفتم خب مي ام بـا خيلـي   ...سرطان داره خيلي دوست داره ببينت دلش برات تنگ شده
تم ولي چون دست خـالي رفـتم تـا    رف... سختي رفتم خونه شون، خونه شون بيرون روستا بود

سـاله،  46زن( "وقتي كه اونجا بودم خيلي خجالت كشيدم يعني اصال سرمو  نتونستم بلند كنم 
  )بيدگنه

  رفتارهاي طعنه آميز يا طرد كننده
مانـد بلكـه در مـواقعي    بدنامي و شرمساري اجتماعي همواره در حالت پنهان خود بـاقي نمـي  

گيرد، از برداشت، قضاوت و احساسي كـه  تري به خود مينتر، صريحتر و خشصورت مستقيم
فرد در مواجهه با ديگران از وضـعيت خـود دارد فراتـر مـي رود و در برخوردهـاي كالمـي و       

  . سازدغيركالمي، خود را نمايان مي
اگه تو خوب بودي زندگيت از هم نمي پاشيد به اين روز نمي افتـي كـه محتـاج نـون     ..."

درم اينو ميگه اون كه ميدونه من تـو زنـدگيم چـي كشـيدم از غريبـه چـه       وقتي ما...شبت بشي
 )ساله، حصارشالپوش44زن( "انتظاري دارم
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 رتبه بندي ابعاد طرد اجتماعي

ها يا ابعاد طرد اجتماعي از آنـاليز واريـانس فريـدمن اسـتفاده شـد، كـه       بندي مؤلفهجهت رتبه
هرچه متوسط رتبة يك مؤلفـه يـا   . ده استذكر ش 2ها در جدول متوسط رتبة هر يك از مؤلفه

كننـد و  بعد در مقايسه با ساير ابعاد كوچكتر باشد، زنان طرد بيشتري را در آن بعد تجربـه مـي  
  . هرچه متوسط رتبه، بزرگتر باشد زنان وضعيت بهتري در آن بعد دارند

  
 رتبة ابعاد طرد اجتماعي زنان فقير روستايي. 2جدول 

 متوسط رتبه ابعاد طرد اجتماعي

 5/7 اجتماعي بدنامي و شرمساري

 4/6 رسمي غير مشاركت

  2/5 گروهيدرون حمايت
 0/5 اجتماعي روابط

 8/3 حمايتي منابع

 7/2 حمايتي شعاع

 5/2 گروهية بينشبك ناهمگوني

 4/2 گروهيبين حمايت

 

ي و شرمسـاري  ترتيـب در بعـد بـدنام   دهد، زنان بـه هاي جدول فوق نشان ميچنانكه داده
، نسـبت  4/6و مشاركت غير رسمي يا غيرانجمني با متوسط رتبة  5/7اجتماعي با متوسط رتبة 

حـال آنكـه   .برندتري رنج ميبه ساير ابعاد طرد، وضعيت بهتري دارند و از طرد كمتر و خفيف
-، نـاهمگوني شـبكة بـين   4/2گروهي با متوسط رتبة هاي بينشديدترين طرد زنان در حمايت

  .ساير ابعاد نيز در وضعيتي بينابين قرار دارند.رخ داده است) 7/2(و شعاع حمايتي) 5/2(وهيگر
ها، در رتبه بندي ابعاد هاي عضويت و نحوه مشاركت در انجمنالزم به ذكر است كه مؤلفه

هاي فوق داراي سـطوح  هاي تحت بررسي وارد نشده است، به اين دليل كه همه مؤلفهو مؤلفه
وضـعيتي   3و  2وضعيتي بوده اما اين دو متغير داراي سطوح پاسـخ   4قياس ليكرت پاسخ با م

هـاي  ها، سنجش اين دو مؤلفه در كنار مؤلفـه بوده اند، لذا به علت عدم همگوني با ديگر مؤلفه
 6تنهـا  (با اين حال، چنانكه پيشتر بيان شد، زنان در عضويت انجمني . ديگر ممكن نبوده است
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-هـاي بـين  همانند حمايـت ) نفر فعال1نفرمشاركت عادي و  5(ت انجمني و مشارك) نفرعضو

  .كنندگروهي شديدترين طرد را تجربه مي
  

  نتيجه گيري
اي طـوالني  اي موقتي، ناگهاني و گذرا نيسـت بلكـه در دوره  فقر زنان سرپرست خانوار، پديده

ـ  ي و جسـمي آنهـا را بـه    تداوم داشته و به تدريج منابع و سرمايه هاي فيزيكي، اجتماعي، روان
فقـر در سـه مقطـع از    . اي رانـده اسـت  طور فزاينده آنها را به موقعيت حاشـيه تحليل برده و به

زندگي زنان يعني پيش از ازدواج و در كنار والدين، پس از ازدواج و زندگي مشترك با همسـر  
ور فزاينده زنان را و نهايتاً پس از فوت يا جدايي از همسر، سايه شوم خود را گسترانده و به ط

اي افقـي در  ضمن اينكه فقـر بـه گونـه   . از جريان رايج زندگي اجتماعي به حاشيه رانده است
شبكه خويشاوندي زنان گسترش يافته و شبكه را فقير ساخته است، كه اين خود تأثير مخربـي  

  .گذاردگروهي ميهاي درونبر كاهش منابع و حمايت
هاي درون گروهي اهميت و نقش حمايتي شبكه«ددي كه عليرغم شواهد و ديدگاههاي متع

 ؛571-609:  1384تــاجبش، رز بــه نقــل از ( را در زنـدگي فقــرا مــورد تاكيــد قــرار داده انــد 
دهد در ارزيـابي نقـش حمـايتي    هاي تحقيق نشان مييافته» )15: 2004؛ لئونارد،40: 2004باها،

رسـد پيونـدهاي   به نظـر مـي  . تري نمودگروهي مي بايست تأمل و احتياط بيشهاي درونشبكه
گروهي همواره و تحت هر شرايطي بر رفاه اعضاء شبكه تأثير مثبت نـدارد و بـه صـرف    درون

هاي حمايتي و منسجم به گروهي، به طور خودكار شبكهپيوندهاي نزديك افراد در شبكة درون
شبكه و نيـز منـابع مـادي     هاي مشابه درفقر و تنگناي شديد اقتصادي و گرفتاري. آوردبار نمي

گروهـي و كـاهش جريـان    تواننـد بـه تضـعيف همبسـتگي درون    محدود براي سهيم شدن، مي
هاي غيررسمي ميان اعضاء شبكه منجر شود و يـا كمكهـا عمـدتاً محـدود بـه اعضـاء       حمايت

ي گروهي اندكفقرا سرماية اجتماعي بين« همچنين نتيجه تحقيق، اين نظر را كه   . خانواده شود
هـاي پـژوهش   ضمن اينكه يافته. كند، تائيد مي» )12: 2007؛ فرالندر،12: 2002ووالك،(دارند 

-اي در سطوح سرماية اجتماعي است؛ تفاوتهايي كه نشان مـي مؤيد تفاوتهاي جنسيتي و ناحيه

 گروهـي ضـعيفي برخوردارنــد    دو گـروه زنـان و روســتائيان از سـرماية اجتمـاعي بــين    «دهـد  
ــا  زنــان معمــوالً شــبكه«. »)12 :2002ووالك،( هــاي خــانواده محــور دارنــد و حفــظ رابطــه ب
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بـه نقـل از باسـتاني و     2001؛باستاني،1992ولمن و ولمن،(باشند خويشاوندان را عهده دار مي
توان گفت كه زنان سرپرست خانوار به دليل فقير بـودن،  در نتيجه مي .»)143:1386مهر، ساعي

-در غيـاب پيونـدهاي بـين   «. انـد گروهي طرد شـده پيوندهاي بين زن بودن و روستايي بودن از

گروهي منابع حياتي براي زندگي روزانه فقرا تأمين كنند، بـه  هاي درونگروهي حتي اگر شبكه
بعيـد   گروهي به تحرك اجتماعي نخواهد انجاميد وهاي دروندليل محدوديت اين منابع، كمك

-همچنين پيونـدهاي بـين  . »)149: 2000نارايان،(د از وضعيت فقر خارج ساز است كه فقرا را

گروهيِ زنان از كمترين تنوع و ناهمگوني برخوردار اسـت كـه ايـن مسـأله، شـانس دريافـت       
عالوه بر اين، شعاع مادي و اطالعاتي تنـگ و  . دهدتر را براي زنان كاهش ميحمايتهاي متنوع

شده  گروهيدرونهاي  اتي خارج از شبكهو اطالعمحدود، مانع از دستيابي زنان به منابع اضافي 
اطالعـاتي كـه در    و بيشترين همپوشاني را با هم دارند گروهي،اعضاء شبكه درون«زيرا، . است

بسيار شبيه هـم  و ) 26: 2008دالي و سيلور،( از تنوع كمي برخوردار بودهگذارند اختيار هم مي
ه شعاع و منابع محدود حمـايتي كـه اغلـب    بنابراين زنان با اتكاء ب. »)221: 1973گرانوتر،(اند 

اعضاء شبكه نيز به دليل ماهيـت همگـون شـبكه، از سـطح سـواد و پايگـاه اجتمـاعي پـاييني         
در . تواند بهبود بخشد، ندارنـد برخوردارند، فرصت دسترسي به اطالعاتي كه شرايط آنها را مي

هـاي غيرسـمي و   عاليـت هـاي تحقيـق نشـان داد كـه زنـان در ف     بعد مشاركت اجتماعي، يافتـه 
اي و كنند، كه اين موضوع بي ارتبـاط بـا موقعيـت مسـأله    خودجوش طرد كمتري را تجربه مي

در نهايت اينكـه، زنـان بـه    . دشوار زنان بيوه و ماهيت و كاركرد ادغام كننده اين فعاليتها نيست
قيرآميـز و  تحتجربـه  برند در معـرض  سر ميدليل فقر و موقعيت اجتماعي خاصي كه در آن به

 ،شود يا از سوي بقيه جامعهمي نگاه آنهاكه در آن از باال به پايين به  ي قرار مي گيرندطعنه آميز
روال عادي كنش اجتماعي زنـان را   اي كه؛ تجربهشودبه ديدة ظن و ترديد به آنها نگريسته مي

به ايجاد فاصله آنها از تواند افكند و ميبرهم مي زند، بركيفيت روابط بين شخصي آنها سايه مي
هـاي آنهـا را در جامعـه محـدود      به نوبـه خـود فرصـت   اين امر  .ساير اعضاء جامعه دامن زند
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