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  چكيده
شهر در رويكرد كيفي و  هاي تعامالت اجتماعي زنان سرپرست خانوار شاهين حاضر با هدف شناخت آسيبپژوهش 

هـاي   نفـر از زنـان سرپرسـت خـانوار مصـاحبه      35بـه ايـن منظـور، بـا     . اي انجام شده اسـت  با روش نظرية زمينه
. ند و نظري به كار گرفتـه شـد  م گيري هدف ها روش نمونه ساختاريافته و عميق انجام شد كه براي گزينش آن نيمه
مفهـوم و در   49در كدگـذاري بـاز،   . هاي حاصل از مصاحبه با روش كدگذاري نظـري تجزيـه و تحليـل شـد     داده

هـاي تحقيـق    يافته. اصلي ظهور يافت  منزلة پديدة به» حريم ناامن«مقولة . دست آمد مقوله به 8كدگذاري محوري 
رو هستند كـه   هاي منفي روبه خود با مسائل و كليشه  ت اجتماعي روزمرةنشان داد زنان سرپرست خانوار در تعامال

هـا بـه صـورت سـازگاري نابهنجـار رخ       كنش آنان در مقابل آسـيب . حريم ناامن را براي آنان به همراه دارد   تجربة
» سـاز  زهاي ناامنمر«نهايت، مدل نظري  در. ديده اشاره كرد توان به فرزندان آسيب ها مي دهد و از پيامدهاي آن مي

 .مفهوم محوري حاصل از اين پژوهش است
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  مقدمه و بيان مسئله
سـال   زنان سرپرست خانوار زناني هستند كه بدون حضـور مـنظم يـا حمايـت يـك مـرد بـزرگ       

هاي عمـده   گيري مسئوليت ادارة اقتصادي خانواده و تصميمسرپرستي خانواده را برعهده دارند و 
زنـان سرپرسـت خـانوار شـامل زنـان بيـوه، مطلقـه،        ]. 38 ، ص14[هاسـت   و حياتي برعهـدة آن 

همسران مردان معتاد، همسران مردان زنـداني، همسـران مـردان مهـاجر، زنـان خودسرپرسـت،       
سرپرسـت بـه    امروزه، پديدة خانوارهاي زن]. 167، ص6[اند  افتاده و معلول كار همسران مردان از

هـا مشـكالت فراوانـي دارنـد؛ بـه       بيشتر اين خـانواده . داليل گوناگون در دنيا رو به افزايش است
]. 30، ص12[شـوند   اجتمـاعي مطـرح مـي    اي اي كه اين گروه از زنـان بـه صـورت مسـئله     گونه

 2سرپرسـت بـيش از    ، تعـداد خانوارهـاي زن  1390براساس سرشماري نفـوس و مسـكن سـال    
 1390واقع، ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوارها در سال  در. هزار خانوار است 563ميليون و 

هـاي سرشـماري    اي نسبت به سـاير دوره  درصد بوده است كه رشد درخور مالحظه 1/12حدود 
ان تـو  همين رقم ساده، گوياي اين مطلـب اسـت كـه نمـي    ). 1390مركز آمار ايران،(داشته است 

منزلة يـك   مقولة زنان سرپرست خانوار به. سادگي از كنار مسئلة زنان سرپرست خانوار گذشت به
پذيرد و هـم   مستقيم تأثير مي ها به شكل مستقيم و غير نقطة كانوني است كه هم از ديگر آسيب

متأسـفانه، در  ]. 36، ص8[هـا باشـد    كننـدة ديگـر آسـيب    ساز و تقويت تواند زمينه آنكه خود مي
از جملـه  . روسـت  هـايي روبـه   ها و مخاطره جامعة ما زندگي زنان پس از ترك شوهر اغلب با ابهام

سختي، مشـكل اقتصـادي زنـدگي، تنهـايي و افسـردگي و       تنهايي و گاه به سرپرستي فرزندان به
نااميدي، همچنين نگرش غلط جامعه به زنـان مطلقـه و بيـوه در نبـود همسرانشـان آنـان را در       

  ].30، ص12[كند  رو مي هاي مختلفي روبه اعي و حضور در اجتماع با مشكلروابط اجتم
اگرچه فشار اقتصاد روي زنان سرپرست خانوار زياد است، اين تنها مشكلي نيست كـه آنـان    

در جوامعي مانند جامعة ما، كه زن اعتبار اجتمـاعي و امنيـت خـود را مـديون     . كند را تهديد مي
رپرست خانوار كه پشتيباني مستقيم مردي را ندارنـد، بـا مشـكالت    مردان خانواده است، زنان س
يابـد كـه از تقاضـاي     اين مسئله در ابعـاد متفـاوتي نمـود مـي    . شوند عديدة اجتماعي مواجه مي

شـود   هاي جنسي ختم مي جويي هاي نامطلوب و بدون شرايط مناسب شروع و بعضاً به كام ازدواج
نـان سرپرسـت خـانوار اسـت كـه احتمـاالً غيـر از نـزد         اين بعدي از مشكالت ز]. 239، ص13[

جنسان خود، قادر به بيان آن نيستند و لذا تاكنون در كارهاي پيمايشي مـورد مطالعـه قـرار     هم
رسد كه استفاده از پيمايش راه مناسبي براي درك اين بعد از مسائل  نگرفته و اساساً به نظر نمي

ود اهميـت انكارناپـذيري كـه پيمـايش و كارهـاي      با وج]. 150، ص15[سرپرست باشد  زنان بي
اي  الاقل در كشـور ماــ كمتـر از زاويـه     ـ رسد كه تاكنون تواند داشته باشد، به نظر مي آماري مي

اي  نزديك به اين زنان و مسائلشان پرداخته شده است و در اغلب مـوارد نيـز محققـان از فاصـله    
ـ  زياد به مسئلة زنان سرپرست خانوار نگريسته توانـد بـه    هـاي كيفـي مـي    بنـابراين، پـژوهش  . دان
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در اينجـا ايـن پرسـش بـراي     . هايي از زواياي پنهان زندگي اين زنـان بپـردازد   شدن بخش  روشن
ش بپـردازد،  ا توانست به روايت زندگي پذير، خود مي شود كه اگر اين قشر آسيب محقق مطرح مي

تر نشـان   سائل و مشكالت خود را برجستهيك از م كرد و كدام ها تأكيد بيشتري مي بر كدام نكته
هاي زنان سرپرست خانوار در تعـامالت   نتيجه، هدف ما در اين پژوهش مطالعة آسيب داد؟ در مي

هـاي اجتمـاعي    ها، مطالعة زمينه اجتماعي، فهم نحوة مواجهة زنان سرپرست خانوار با اين آسيب
تر، يعنـي   اي نزديك ها از زاويه آسيبهاي زنان سرپرست خانوار و فهم پيامدهاي حاصل از  آسيب

  .نگاه خودشان و به زبان خودشان، است

  تحقيقات پيشين
ها در ارتباط با زنان سرپرست خـانوار، مشـكالت اقتصـادي، فقـر مـالي و سـالمت        اغلب پژوهش

همچنين تعداد تحقيقـات كيفـي در ايـن زمينـه     . اند رواني زنان سرپرست خانوار را مطالعه كرده
شناسـي وضـعيت    اي كيفي به آسـيب  در مطالعه] 18[نجارنهاوندي و آجرلو . دود استبسيار مح

ميرفـردي و عطـايي   . فروش مترو، كه سرپرست خانوارند، از زبان خود آنان پرداختنـد  زنان دست
سرپرسـت را وجـود    هـاي زن  تـرين موانـع فرهنگـي و اجتمـاعي خـانواده      در پژوهشي مهم] 16[

هـا و   سـازي ارزش  و كـاركرد زنـان در جامعـه، ضـعف نهادينـه      باورهاي سـنتي در مـورد نقـش   
هـاي   ويـژه در جنبـه   بودن ميزان اعتماد، به هنجارهاي نوين براي مشاركت زنان در جامعه، پايين

اخالقي و رفتاري بـراي مشـاركت زنـان سرپرسـت خـانوار در محـيط بيـرون از خانـه و وجـود          
. نظـارتي و كنترلـي در محـيط خـانواده، دريافتنـد      هـاي  ويژه در جنبه هاي پدرساالرانه، به زمينه
اي به اين نتيجه رسيدند كه فقدان نگرش مثبت بـراي ازدواج   در مطالعه] 17[تبار و ويسي  نازك

هـا و مشـكالت    بودن جامعه و رشد روزافزون نگرانـي  مجدد در ميان زنان سرپرست خانوار، ناامن
ي، عـاطفي و روحـي بـراي تـداوم زنـدگي و      خاص زنان سرپرست خانوار، فقدان پشـتيباني مـال  

هاي افسردگي براي اين گروه از زنان، مشكل دسترسي به شغل  آمدن انواع بيماري نتيجه پديد در
مناسب با توجه به نداشتن مهارت و مشكالت ارتباطـات خـاص اجتمـاعي، نداشـتن مهـارت در      

فرزندان، نـاتواني در حمايـت از   هايي در تربيت اخالقي و اجتماعي  تربيت فرزندان و بروز كاستي
فرزندان، كاهش ارتباط درست و مداوم بـا آنـان، فقـدان سـازوكارهاي الزم و مناسـب حمـايتي       

معيـدفر و حميـدي   . ترين عوامل مؤثر در بروز مشكالت زنـان سرپرسـت خانوارنـد    پايدار از مهم
اختند و به اين نتيجه ها پرد در پژوهشي به مشكالت زنان سرپرست خانوار از زبان خود آن] 15[

پذير، با مسائلي از قبيل نـاامني بـدن و    عنوان قشري آسيب رسيدند كه زنان سرپرست خانوار، به
شدن روابط اجتماعي، مشكالت اقتصادي، مشـكالت عـاطفي، مشـكالتي بـا خـانواده و       مخدوش

ان و خانواده نيـز  ها به فرزند رو هستند كه دامنة آن ها روبه فرزندان و بسياري ديگر از محدوديت
دهـد كـه فقـدان همسـر بـه انـزواي        نامة خود نشان مـي  در پايان] 9[سهرابي . رساند آسيب مي
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ماندن ارتباط مستمر با ديگـران و دوسـتي    شود و زنان سرپرست خانوار به باقي خانواده منجر مي
. همسـر اسـت  تـر از زنـان داراي    پايدار اميد كمتري دارند و بقاي ارتباطي در بين آنـان ضـعيف  

تـري دارد و احسـاس نـاامني و     ميزان امنيت ارتباطي در زنان سرپرسـت خـانوار سـطح ضـعيف    
نگراني در ارتباط با ديگران در ميان آنان بيشتر وجود دارد و ارتباطـات طبيعـي در روابـط آنـان     

  .شود كمتر ديده مي
وارِ بـدون همسـر   در پژوهشي دريافتنـد زنـان سرپرسـت خـان    ] 21[هرناندز، آراندا و راميرز 

. نسبت به زناني كه همسر دارند كيفيت زندگي پايين، درآمد كمتر و افسـردگي بيشـتري دارنـد   
كنـد كـه    گيـري مـي   در پژوهش زنان سرپرست خانوار افريقاي جنوبي نتيجه] 22[اوسي هداي 

عهده  زنان سرپرست خانوار مسئوليت سنگين مديريت خانواده و نگهداري از اعضاي خانواده را بر
هـاي   هاي مولد و فرصـت  ها به دارايي فقر زنان سرپرست خانوار ناشي از عدم دسترسي آن. دارند

ها بايـد بـه تـرويج برابـري جنسـيتي، توانمنـدي اقتصـادي زنـان و          شغلي سودآور است و دولت
ها به منظـور تـدوين و اجـراي     هاي زنان و فشار بر ديگر دولت ها در توسعة سازمان مشاركت آن

مريـك و  . منزلة هدف اصلي بپردازنـد  خصوص زنان سرپرست خانوار به هاي جنسيتي در ستسيا
بـازار   دهنـد بيشـتر   اي از درآمد سرپرست خانواده، نشان مـي  در تحليلي مقايسه] 23[همكارش 

هاي مهم انساني، كه اين امر اختالف عمـدة بـين    ها باز است تا شغل كاري شغلي پايين روي زن
هـاي   درصد از زنان سرپرست خانواده در بخـش  53حدود . شود مردان را باعث ميدرآمد زنان و 

كه اين رقم در مردان فقط  حالي درآمد داشتند؛ در هاي كم خصوصي مشغول به كار بودند و شغل
  .همين نتيجه در جزاير كارائيب امريكاي التين نيز ديده شد. درصد بود13

  مباني نظري
بلكـه تحقيـق از يـك    ، كنند تحقيق را از يك نظريه شروع نمياي،  در روش كيفي و نظرية زمينه

آنچه متناسب و مربوط بدان است، خـود   شود تا شود و فرصت داده مي مطالعاتي شروع مي ةحوز
اين پـژوهش نيـز، كـه در رويكـرد كيفـي انجـام شـده، بـراي ايجـاد          ]. 22، ص1[ را نشان دهد

هـاي مـورد    مفهومي براي كمك به باز بودن ذهن محقق بـه مسـائل و مقولـه    ـ حساسيت نظري
دهـد كـه    شدن فقر نشان مـي   نظرية زنانه. حوزة زنان پرداخته است هاي پژوهش، به مرورِ نظريه

تنها در همـة كشـورهاي جهـان گسـترش      عهدة زنان است، نه هايي كه سرپرستي آنان بر خانواده
گيرند، افـزوده   درآمد قرار مي سرپرست، كه در جمعيت كم انوارهاي زنبلكه به درصد خ  اند، يافته

انـد،   ترين قوانين را به نفـع زنـان داشـته    اين مسئله حتي در كشورهايي كه پيشرفته. شده است
شـدن آنـان    هاي دولتي به اين زنان، فراينـد فقيـر   رغم كمك در اين كشورها، به. ديده شده است

به مشاغل با منزلت اجتمـاعي   نداشتن ي، مشكالت اين زنان دسترسياز طرف. همچنان ادامه دارد
اگر مشاغل منزلـت بـاال داشـته    . درآمد دارند وقت كم اين زنان يا بيكارند يا مشاغل نيمه. باالست
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اين مشـكل را  . كارهاي خانه و كار بيرون از خانه است دادن باشد، مسئلة تنظيم وقت براي انجام
پـذيري ايـن    اند و فقر زماني اگر با فقر مادي همراه شود، آسـيب  ناميده نظران، فقر زماني صاحب

  ].31، ص12[كند  چندان مي قشر را دو
زنان سرپرست خانوار مشكالت متعددي دارند، ولي ايـن مسـئله بـه معنـاي آن نيسـت كـه       

يـان  بـه ب . توانند بر مشـكالت خـود فـائق آينـد     گيرند و نمي ايشان مطلقأ از اين شرايط تأثير مي
گونه زنان را قرباني و منفعل در برابر شرايط دانسـت، بلكـه بايـد بـا بررسـي       توان اين ديگر، نمي

. هاي مبارزه با شرايط حاكم بر زندگي آنان را از نزديك شناخت هاي شخصي اين زنان، راه تجربه
هاي  تفاوتتوان فقط به عوامل ساختاري يا  سرپرست را نمي هاي زن داليل فقر در بيشتر خانواده

]. 15، ص3[شده در ايـن مسـئله دخالـت دارنـد      جنسيتي نسبت داد، بلكه تركيبي از عوامل ياد
شده از سوي دوستان و خـانواده   سرپرست حمايت دريافت هاي تك معتقد است در خانواده 1ميلر

، حمايـت  ]304، ص19[براسـاس تعريـف كـب    . اثري مستقيم بر كيفيت زندگي خواهد داشـت 
حبت، توجه و مساعدتي است كه فرد از جانب اعضاي خانواده، دوستان و ساير افـراد  اجتماعي، م
كنـد و   زا عمل مـي  منزلة سپري در برابر رويدادهاي استرس حمايت اجتماعي به. كند دريافت مي

طرفداران نظرية طرد بيـان  ]. 132، ص20[اثري مثبت بر كيفيت زندگي برجاي خواهد گذاشت 
هاي اجتماعي و افـرادي معـين،    اعي فرايندي است كه در نتيجة آن، گروهكنند كه طرد اجتم مي

سـختي   شـوند؛ بنـابراين بـه    مانند زنان سرپرست خانوار، از اجتماع طرد و به حاشـيه رانـده مـي   
  ].435و 136، ص2[هايي براي بهبود شرايط خود پيدا كنند  توانند فرصت مي

بينـد، بلكـه بـا     ، فقير و نيازمنـد حمايـت نمـي   پذير رويكرد توانمندسازي زنان را صرفاً آسيب
  و بـه » ارزش بـودن  بـا «هدف كسب آگاهي و درك رابطة جنسيت و قدرت، تأكيد بـر احسـاس   

. كنـد  پذير مـي  دست آوردن توانايي براي استفاده از حق انتخاب، كنترل زنان بر زندگي را امكان
ات اجتمـاعي و برقـراري نظمـي    تـأثير قـرار دادن تغييـر    كسب مهارت براي سازماندهي و تحـت 

  ].7، ص11[عادالنة اجتماعي و اقتصادي، از اجزاي اصلي فرايند توانمندسازي است 

  روش پژوهش
هاي تعامالت اجتمـاعي بـا اسـتفاده از     دستيابي به معنا و تفسير ذهني زنان سرپرست خانوار از آسيب

زلة راهبرد اجراي اين پـژوهش اسـتفاده   من به 2اي همچنين نظرية زمينه. پذير است رويكرد كيفي امكان
بـه منظـور   . شـهر بودنـد   ة اين پژوهش، زنان سرپرست خانوار شهرستان شاهينشد مطالعه  جامعة. شد

نفر از زنان سرپرست خانوار، كه از نقاط مختلف ايـن شـهر انتخـاب شـده و از      35ها با  آوري داده جمع
ساختاريافته و عميـق   هاي نيمه نظر سن، تحصيالت، اشتغال و علت سرپرستي متفاوت بودند، مصاحبه

گيري هدفمند اسـتفاده شـد و حجـم نمونـه      كنندگان از روش نمونه اي انتخاب مشاركتبر. انجام شد
                                                        

1. Miller N. 
2. grounded theory 
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برفـي بـه پـنج     گيري گلولـة   در ابتدا، از طريق نمونه. براساس اشباع نظري سؤاالت پژوهش تعيين شد
هاي عميق بدون طرح سـؤال   شهر دسترسي پيدا كرديم و مصاحبه تن از زنان سرپرست خانوار شاهين

سپس، با معرفي سازمان بهزيستي و اورژانس اجتماعي ايـن شـهر بـه تعـدادي از     . انجام داديمها  با آن
هاي مددكاري اجتماعي در نقاط مختلف شهر دسترسي پيدا كـرديم كـه رسـيدگي بـه امـور       كلينيك

هايي بـا حـداكثر    هاي آنان، نمونه با بررسي پرونده. زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را برعهده دارند
در ابتدا، دربارة هـدف انجـام مصـاحبه،    . ها انجام شد وع و براساس هدف پژوهش انتخاب و مصاحبهتن

شـد و همچنـين ضـبط     كننـدگان توضـيحاتي داده مـي    روند كار و رعايت اصول اخالقي به مشـاركت 
م نويسـي از آن انجـا   بالفاصله پس از اتمام مصاحبه، نسـخه . شد ها با رضايت كامل آنان انجام  مصاحبه

مبنـاي   اي بـر  ها در نظرية زمينه ساختار اصلي تحليل داده. ها استفاده شود گرفت تا در تحليل داده مي
هـاي متنـي و كيفـي اسـت، سـه شـيوة        در اين نوع كدگذاري، كه خاص داده. كدگذاري نظري است
. 3و كدگـذاري انتخـابي يـا گزينشـي     2گـذاري محـوري   ، كـد 1كدگـذاري بـاز  : كدگذاري مطرح است

شـوند؛   پارچـه مـي   بنـدي و يـك   ها تفكيـك، مفهـوم   ذاري فرايندي است تحليلي كه طي آن دادهكدگ
سـطر   بـه  كدگذاري باز، متن مصاحبه سـطر در مرحلة . اي كه بتوانند نظرية نهايي را شكل دهند گونه به

در مرحلة كدگذاري محوري، ايـن مفـاهيم كنـار يكـديگر گذاشـته شـد و براسـاس        . بندي شد مفهوم
جديـد بـه    اي نهايت مقوالت عمده در مقولـه  شاني معنايي به صورت مقوالت محوري درآمد و درپو هم

  .تر از دو مرحلة پيشين حاصل شد در سطحي انتزاعي 4اي نام مقولة هسته

  هاي پژوهش يافته
ها با استفاده از روش كدگذاري نظري در سه مرحلـة كدگـذاري بـاز، محـوري و گزينشـي       داده

مفهـوم اوليـه در مرحلـة كدگـذاري بـاز       49آمده اسـت،   2طور كه در جدول  همان. تحليل شد
نهايـت در مرحلـة    مقولـه اسـتخراج شـد و در    8تعيين شد كـه در مرحلـة كدگـذاري محـوري     

  .دست آمد كدگذاري گزينشي يك مقولة هسته به
  

  كنندگان مشخصات مشاركت. 1جدول 
  فرزندانتعداد   وضعيت اشتغال سطح تحصيالت علت سرپرستي

بدون  4  بيكار 4 سوادبي 18 طالق
  فرزند

  
 15  دار خانه 7 سيكل 5 فوت همسر  4

  9  1 5  مشاغل خانگي 20 ديپلم 10 افتادگي همسر كار از
  16  2 6  كارهاي خدماتي 2 فوق ديپلم 1 همسر متواري
  6  3 5  فروشندگي 2 ليسانس 1 بدون همسر

                                                        
1. open coding  
2. axial coding  
3. selective coding  
4. core category  
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  شده هاي استخراج مقوله. 2جدول 
 مفاهيم ها مقوله

 دخالت سرپرست، دربارة زنان سرپرست، بدبينيزنانسرپرست، طردزنانبهزنيانگ  منفي  كليشة
 ورزي جنسيسرپرست، طمعزنانزندگيدر

  جنسيرابطه، مزاحمت، طمعبهرابطه، تشويقپيشنهاد ورزي جنسي طمع
  نابهنجاركاري، پذيرش ديگران، پنهانبهمنفعالنه، وابستگيخشن، كنشكنش سازگاري نابهنجار

  مالي گيريناتواني، جهت از تكرار شكست، وجود فرزند، احساسمردستيزي، ترس كننده نگرش منع
  كمك مالي، توقع ديگران، مشكالت بهاولية زندگي، توسلتحصيل، نيازهايهايهزينه فقر مالي
هاي محدوديت
 شغلي

 كار، ناتوانيشروع  سرماية كار، نبودامناسبنپايين، شرايطسطحمشاغلدرجذب
 كردنكاربراي

 از شده دورفرزندان، فرزندان تحصيلفرزندان، تركفرزندان، سرگردانيبزهكاري  ديده فرزندان آسيب
  خود شرايط از ناراضيها، فرزندانفرصتازمحروموالدين، فرزندان

  مردمهاي هزينة دولت، حمايتخانواده، كمكخانواده، پشتيبانيحمايت مالي جويي حمايت
   

هـاي تعـامالت اجتمـاعي زنـان سرپرسـت       آسيب  كنندة منعكس 2مفاهيم و مقوالت جدول 
هـاي   براسـاس مصـاحبه  . هاسـت  شهر با تأكيد بر تفاسير و اظهارات خود آن خانوار ساكن شاهين

اجتماعي است كه در اظهارات خـود  آسيب در تعامالت   كنندة تجربة شده، اين مفاهيم بيان انجام
. اي حاصل از بررسي مفاهيم و مقوالت در اين مقاله حريم ناامن است مقولة هسته. اند بيان كرده

در ايـن  . سـري شـرايط و بسترهاسـت    متـأثر از يـك   شده، حريم ناامن، همانند ساير ابعاد بررسي
ـ  پژوهش، طمع ه آنـان، فقـر مـالي و نبـود     ورزي جنسي به زنان سرپرست خانوار، كليشة منفي ب

امـن بـراي زنـدگي     هاي اجتماعي مناسب از ايـن قشـر از شـرايط پديدآورنـدة حـريم نـا       حمايت
اي، كـه   در ادامه، براسـاس مـدل پـارادايمي نظريـة زمينـه     . اجتماعي زنان سرپرست خانوار است

و پيامدها تعريف اي، راهبرد كنش  ها را به پديدة اصلي در غالب شرايط علّي، زمينه نسبت مقوله
كننـدگان و جايگـاه در مـدل     ها براسـاس دريافـت محقـق و اظهـارات مشـاركت      كند، مقوله مي

  .اند بندي شده پارادايمي دسته

  شرايط علّي
  هاي شغلي محدوديت. 1

زنان سرپرست به علت شرايط نامناسب در محيط كار، گاهي مجبـور بـه كنـار گذاشـتن شـغل      
اصوالً سهم بسياري از . مزد پايين ندارند ء جذب در مشاغل با دستاي جز شوند و عمدتاً چاره مي

زنان سرپرست خانوار از بازار كار، اشتغال در كارهاي سـطح پـايين خـدماتي و مشـاغل خـانگي      
  .است كه درآمدي پايين و شرايطي نامطلوب براي كار دارند

  : گويد ساله و بيكار مي38هما 
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. خيلي بده چون ممكنه هـر مشـكلي پـيش بيـاد    ريم براي كار  هايي كه مي تو خونه
رفته بودم براي نگهداري از سالمند نزديك به يه سال از يه خانم پيرزن نگهداري كردم، 

زدم بيرون، ولي حقوق ماه آخـر  . دونم از چي خوشش نيومد آخرش نمي. مثل دستة گل
ون رو ول كردي ش تازه بدترين قسمتش اينه كه بعد از اينكه يكي. من رو هنوز هم نداده

پول  كشه و تو اين مدت بايد بي و خواستي دنبال مورد ديگه بگردي، كلي زمان طول مي
  .و بيكار باشي كه خيلي سخته

درآمد پايين، نبود بيمه و ساعت كاريِ زياد بخشي از مشـكالتي اسـت كـه زنـان سرپرسـت      
  .استرو هستند كه به تداوم فقر مالي آنان منجر شده  خانوار با آن روبه

  :گويد ساله و آرايشگر مي 35فريبا 
ذاشـتن تـو    مـن رو بايـد مـي   . رفـتن  سواد مي هاي بي شيالت ميگو كاري بود كه زن

نويسي باشم، ولي چون اونجاها پر شده بود و مـن هـم واقعـاً     بندي و ليست قسمت بسته
 گشـتي  به خدا كاري بود كـه وقتـي برمـي   . بهش نياز داشتم، گذاشتنم توي اين قسمت

اومدم  ها تا صبح سر كار بودم، بعدش مي شب. رفتي زير دوش ات ميه خونه بايد با لباس
شدم برم  رسيدم و باز دوباره آماده مي م مي م و بچه خوابيدم و بعدش به كارهاي خونه مي

  .سر كار

  فقر مالي. 2
و تـأمين   ها معيشت ترين دغدغة آن توان فهميد كه مهم هاي زنان سرپرست خانوار مي از صحبت
كننده در اين مطالعه در تـأمين نيازهـاي اوليـة     اغلب زنان سرپرست خانوار مشاركت. مالي است

هاي تحصيل بـراي خـود يـا فرزندانشـان بـا       زندگي همچون خوراك، پوشاك و مسكن تا هزينه
  .اند مشكل مواجه

  :گويد گرد مي ساله و فروشندة دوره 50زيبا 
. اي گذاشت و رفت، من موندم و دو تا بچه و يه خونة اجارهبعد از اينكه شوهرم ما را 

خونه رو ندادم و  بعد از اون، ديگه اجاره. كردم جوري جور مي خونه رو يه تا يه مدت اجاره
قدر طول كشيد و شوهرم نيومـد كـه پـول پـيش      اون. شد مون كم مي از پول پيش خونه

م اسـباب و اثاثيـه رو از خونـه    مـا هـ  . خونه گفت بلند شين خونه هم تموم شد و صاحب
جايي رو نداشتيم بريم و توي اين شـهر هـم غريـب    . آورديم بيرون و چيديم توي كوچه

كـردم تـوي    وقت فكر نمي هيچ. يه روز گوشة كوچه بين وسايلمون زندگي كرديم. بوديم
خـدايي   دونم از كجا يـه بنـده   بعد از يه روز، نمي. م به يه همچين جايي هم برسم زندگي

خالصـه بـراي مـا يـه خونـه      . دم تون رو مي پيدا شد و گفت من خيرم و پول پيش خونه
رسونم اجاره رو جور كنم و يـه غـذايي    اجاره كرد و ما هم رفتيم توش، االن هم فقط مي

  .بيارم سر سفره، ولي باز هم شكر
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اند  ل جستهو براي رفع آن به ديگران توس  بسياري از اين زنان با مشكالت مشابه مواجه شده
شانس نيستند كه مـورد لطـف ديگـران     قدر خوش البته همة آنان آن. خواهند و از آنان كمك مي

  .قرار گيرند
  :گويد دار مي ساله و خانه 34فروزان 

هـا و   براي بچه. آريم كنيم، ولي آخرش هم كم مي ما با پول يارانه و بهزيستي سر مي
يـه چيـزي درسـت    . به اندازة كافي نـداريم  غذا هم. گيريم خودم از مردم لباس كهنه مي

اكثر اوقـات موقـع غـذا خـودم     . تونيم بخريم كنم تا بخوريم، اما مرغ و گوشت رو نمي مي
آخه خودم مهـم  . ها غذاشون رو بخورن گم كه سيرم و يه چيزي قبلش خوردم تا بچه مي

  .اشهبايد بدنشون جون داشته ب. ا دخترن و توي سن رشد هستنه نيستم، ولي اون

  اي شرايط زمينه
  كليشة منفي. 1

در . هـاي اطرافيـان نيـز در امـان نيسـتند      زنـي  ها و انگ زنان سرپرست خانوار در جامعه از حرف
چنين فضايي، با انواع رفتارهاي منفـي از جملـه تهمـت، شـايعه و بـدبيني نسـبت بـه خـود تـا          

نفي، كه در ذهن مردم ما جاي م  اين رفتار از كليشة. شوند شدن از سوي نزديكان مواجه مي طرد
اي كـه بـاور دارد اگـر مـردي بـاالي سـر زن نباشـد، زن         گيرد؛ همان كليشه دارد، سرچشمه مي

گيـري حـريم نـاامن زنـدگي زنـان       هاي شـكل  اين كليشه از زمينه. رود گمان راه نادرستي مي بي
  .سرپرست خانوار در جامعه است

  :گويد دار مي ساله و خانه 26ستاره 
افتاده شد، پيش مادرشـوهرم   كار ينكه مشكل رواني براي شوهرم پيش اومد و ازبعد ا

من اصالً با . زد اومد بهش سر مي گاهي مي دوست و شريك شوهرم گه. كرديم زندگي مي
بندة خدا زن داشت و بچه، خيلي هم مرد بامعرفتي بـود كـه   . اون مرد برخوردي نداشتم

د از يه مدت شروع كرد بـه تيكـه انـداختن كـه     اما مادرشوهرم بع. دوستش رو ول نكرد
: خالصه تا اينكه علني شروع كرد بـه مـن تهمـت زدن و گفـت    » جا؟ اين چرا مياد اين«
  ».آد ره و مي قدر مي البد يه سر و سري با اين مرد داري كه اين«

واجه ها و نگاه منفي اطرافيان م زن بعد از جدايي يا از دست دادن همسر با انبوهي از بدبيني
هـاي   نگرنـد و از حمايـت   هـا مـي   حتي خويشاوندان و بستگان نيز به ديدة شـك بـه آن  . شود مي

  .كند اجتماعي محرومشان مي
  :گويد ساله و خياط مي43شهربانو 

دونـن   پس همه مـي . چيزت خبر دارن اينجا همه آشنا و فاميل هستن و همه از همه
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تـونم   به خـاطر همـين نمـي   . دت بكننان تا فكر بد در مور طالق گرفتم و همشون آماده
همش بايد حواسم به رفتارم باشـه، چـون ممكنـه    . تونم آزاد زندگي كنم نمي. جايي برم

يـه  . كنـه  اينجا حتي خـواهرم هـم بهـم رحـم نمـي     . برام حرف دربيارن و آبروم رو ببرن
تونم بكنم، فقـط مجبـورم    كاري نمي به خاطر همين چيزها هيچ... حركت كوچيك ببينه

  .وي خونه بمونم و كارهاي توي خونه رو انجام بدمت

  فقدان حمايت اجتماعي. 2
 نكـردن  توان به اين مهم دست يافت كـه حمايـت   هاي زنان سرپرست خانوار مي از خالل صحبت

گيري حـريم نـاامن بـراي     اي است كه به شكل اجتماعي از زنان سرپرست خانوار از عوامل زمينه
توان به اهميت ضرورت حمايت اجتماعي از اين قشر پـي بـرد،    جه، مينتي در. شود ها منجر مي آن

هـا،   گرمـي و حمايـت روحـي و روانـي آن     هاي مالي خـانواده، پشـت   كه خود را به شكل حمايت
هـاي زنـان سرپرسـت     هاي فكري و مالي مـردم در صـحبت   ها و حمايت هاي سازمان هزينه كمك

  .دهد خانوار نشان مي
  :گويد نده ميساله و فروش 35معصومه 

اگـه شـوهرم معتـاد از آب    . گرمي من مادرم بـوده  با وجود تمام مشكالتم، تنها پشت
ش رو  سـال سـپردمش بـه آسايشـگاه و دوري     15دراومد، اگه پسرم معلول شد و بعد از 

كنم، اگه از دخترم بايد تنهايي مراقبت كنم و كلي بيماري جسـمي و روحـي    تحمل مي
كنم خدا اگه هيچي بهم  گاهي اوقات فكر مي. يه مادر برام كافيهسراغم اومده، اما همين 

تونسـتم دووم   اگه اين مادر رو نداشتم، قطعاً نمي. نداده، همين يه مادر رو كه داده كافيه
  .آوردم ها كم مي بيارم و زودتر از اين

رسـت  بسياري از زنان سرپ. هاي مالي، فكري و رواني اهميت دارد حمايت اجتماعي در زمينه
هاي دولتي، مانند يارانه يا كمك خيران، امكان ادامة زنـدگي ندارنـد يـا     هزينه خانوار بدون كمك

شدند، اكنـون در   هايشان حمايت نمي زناني كه اگر بعد از جدايي يا فوت همسر از سوي خانواده
  .بردند وضعيت نامناسبي به سر مي

  :گويد دار مي ساله و خانه 42خديجه 
مـن هـم كـه بايـد پـيش      . تونه كـار بكنـه   اعصاب و روان داره و نميشوهرم مشكل 

خـرج  . تونم كار بكـنم  به خاطر همين نمي. شوهرم و دخترم باشم تا ازشون مراقبت كنم
تـومن   71تـومن و پـول بهزيسـتي،     120شـه   مون كه مـي  نفري مون از يارانة سه زندگي

هرم از خيـرين كمـك   البتـه گـاهي هـم بـراي مخـارج درمـان شـو       . شـه  ده جور مي مي
  .كنيم گيريم، ولي در كل با يارانه و پول بهزيستي داريم زندگي مي مي
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  گر شرايط مداخله
  ورزي جنسي طمع

توان به اين نتيجه رسيد كه برخي مشكالتي كه زنان سرپرست خانوار  با بررسي و مرور مفاهيم مي
در قالـب آسـيب، تجربـه و تعريـف     هـا را   رو هستند و آن ها روبه در تعامالت اجتماعي خود با آن

گوها و شواهد، زنان سرپرست خانوار و در گفت. ورزي جنسي به آنان ريشه دارد كنند، در طمع مي
درازي و تجـاوز و اذيـت و آزار    بند و حتي دسـت  و قيد هاي بي از پيشنهادهاي غيراخالقي، دوستي

ورزي  نان سرپرست خانوار، طمعهاي ز واقع، در ميان صحبت در. جنسي مردان به خود ياد كردند
  .گيرد گيري حريم ناامن نقش پررنگي به خود مي جنسي مردان به آنان در شكل

  :گويد ساله و پرستار سالمندان مي 45سپيده 
ش كـه   من هم موندم توي مغازه. هم تنها باشيم تا باهام حرف بزنه ازم خواست كه با

درازي بكنـه، ولـي    زديك بشه و دسـت اون موقع خواست بهم ن. كسي جز من و اون نبود
  .جور زني هستم؟ و مقاومت كردم كني من چه من گفتم فكر مي

هـاي   ها در كنار تابوهـا و ويژگـي   دهد كه نياز طبيعي جنسي آن اين گستاخي زماني رخ مي
گيرد و با يك حساب سرانگشتي اين زنان را بهترين مورد براي ارضاي نيازهـاي   فرهنگي قرار مي

صـاحب اسـت كـه     كننـد زن سرپرسـت خـانوار بـدني بـي      بينند، زيرا تصور مـي  د ميجنسي خو
هـا بـراي سـاير زنـان نيـز       البته ايـن آسـيب  . توان براي مدتي كوتاه صاحب آن شد راحتي مي به

  .دهد محتمل است، اما در مورد زنان سرپرست خانوار بيشتر رخ مي
  :گويد دار مي ساله و خانه 40مريم 

يه خيريه رفتـه  . برو برگرد درخواست بدي ازم كرده خواستم بيمن از هركس كمك 
طرف بگردين براي كمك و اين  طرف اون شما چرا بايد اين«: بودم مدير خيريه بهم گفت

شـما ماشـاال جـوون و    . حيـف شـما نيسـت   . نـدازم  من خودم كارتون رو راه مـي . چيزها
من خودم يه خونـه دارم كـه   . نآد دو تا بچة بزرگ داشته باشي زيبايين اصالً بهتون نمي

اگـه  . زنـم  من هم گاهي بهتون سر مـي . تونين تشريف بيارين اونجا شما مي. خالي مونده
  ».تونيم بريم خونه رو ببينيم بخواين همين االن هم مي

  راهبردهاي كنش
  سازگاري نابهنجار. 1

ز خـود بـروز   هـايي ا  هـا و مشـكالت اجتمـاعي كـنش     زنان سرپرست خانوار در مقابله بـا آسـيب  
هاي زنان سرپرسـت، ايـن    در ميان صحبت. ها، نابهنجار بودن است دهند كه وجه اشتراك آن مي
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دهند  ها برخوردهاي خشن از خود نشان مي موضوع آشكار شد كه برخي از آنان در مقابل آسيب
 گذرنـد و منفعالنـه برخـورد    برخـي نيـز از كنارشـان مـي    . رساند ها نيز آسيب مي كه به خود آن

شوند و بعضي نيز انزوا را بـه حضـور در جامعـه تـرجيح      كنند يا بعضي به ديگران وابسته مي مي
دهنـد و برخـي نيـز ايـن اوضـاع نابهنجـار را        كاري را ترجيح مي برخي زنان نيز پنهان. دهند مي
  .شوند تا از آن سودي ببرند پذيرند و سوار بر امواج مي مي

  : دگوي ساله و شاغل خانگي مي 33مريم 
يه اتاق داشتيم توي خونشـون، ولـي ايـن    . اه بعد از طالقم، برگشتم خونة مامان اين

خواسـتم از   تنهايي خيلي مشكالت داره و من نمـي . خيلي بهتر از تنها زندگي كردن بود
شـون يـه كـم شـلوغ و پـر       امـا خونـه  . داد خرجمون رو هم بابا مي. مامان و بابا دور بشم

براي همين رفتيم خونـة بغلـي بابـا    . خوندن پسرم سخت بود وآمد بود و براي درس رفت
  .نزديكشونيم كه مشكلي هم برامون پيش نياد. ا رو اجاره كرديمه اين

  : گويد ساله و آرايشگر مي 40ثريا 
دونـه و تـرجيح    ولي فقط خواهر من مي. االن حدود يه سال هست كه طالق گرفتيم

تونيم اين قضـيه رو   قرار شده تا جايي كه مي .ها به كسي نگيم داديم به خاطر من و بچه
كه وقتي قراره مهمون بياد خونمون يـا اينكـه يـه دفعـه      حدي از ديگران مخفي كنيم؛ در

دن، مـن هـم خـودم رو     زنن به من و اطالع مـي  ره، زنگ مي مهمون به خونة شوهرم مي
خب به خاطر . رم مونم و بعدش مي ا هستن ميه رسونم اونجا و تا وقتي مهمون سريع مي
  .ش داد شه ادامه دونم تا كي مي ولي نمي. طور بهتره ها و شرايط من اين آيندة بچه

  كننده نگرش منع. 2
اي موفق و شـاد را   زنان سرپرست خانوار شايد بتوانند با ازدواج مجدد، شانس دوباره براي زندگي

مجدد چيست؟ زنان سرپرست  ها به ازدواج داشته باشند، اما در پاسخ به اين سؤال كه نگرش آن
هـا را از   خانوار در كل نگرشي منفي به ازدواج مجدد داشتند و اين امر در شـرايطي بـود كـه آن   

بسياري از زنان به دليل تجربة ناموفق قبلي خود به نـوعي مردسـتيز   . كرد ازدواج دوباره منع مي
برخي ديگر از زنان . دارند اند و به دليل ترس از تكرار شكست نگرش منفي به ازدواج مجدد شده

هـا بـا وجـود     از نظـر آن . به ازدواج مجدد را وجود فرزنـدان بيـان كردنـد     نداشتن نيز علت تمايل
نـد يـا   ا معموالً يا فرزندان با ايـن امـر مخـالف   . شود فردي جديد را وارد زندگي كرد فرزندان نمي

  .ها را نيست همسرشان حاضر به پذيرش فرزندان آن
  :گويد ه و منشي ميسال 29زهره 

ولي خيلـي  . اوالش كه پسرم كوچولو بود يه خواستگار برام اومد خيلي هم خوب بود
داد كه بچـه رو بـديم مـادرم بـزرگ كنـه يـا        با حضور پسر من راحت نبود و ترجيح مي
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مدتي آشنا شـديم و خريـد رفتـيم و حتـي     . ولي من قبول نكردم. بدمش خانوادة باباش
مـون بـود، بچـة مـن داشـت       قبل عقد يـه بـار كـه خونـه    . كرديمتاريخ عقد رو مشخص 

يه نگاه، فقط يه نگاه چـپ بـه پسـر مـن     . رفت طرف مي طرف اون كرد و اين شيطوني مي
  .براي همين قيد ازدواج رو زدم. چيز رو به هم زدم انداخت كه من همون شب همه

ي بـه ازدواج مجـدد در   توان دريافت كه نگرشي منف كننده مي زنان مشاركت  از ميان صحبت
كننده به ازدواج مجدد در ناخودآگاه ايـن   اين نگرش منع. ميان زنان سرپرست خانوار وجود دارد

  .افراد رسوخ كرده است
  :گويد ساله و تميزكار منزل مي 56مهري 

اصالً به يه . خوام دوباره نمي. خوره حالم ازشون به هم مي. من ديگه از مردها متنفرم
. هـا فقـط دردسـر بـرات دارن     اون. شـه  فكر بكنم، چون اعصـابم خُـرد مـي    تونم مرد نمي

هـا سـخت    شايد تنها زندگي كردن و گذروندن زندگي با بچه. جوري خودمم و خودم اين
  .جوري آرامش دارم حداقل اين. تره باشه، ولي الاقل از تحمل مردها راحت

  پيامدها
  ديده فرزندان آسيب. 1

، آنچـه واضـح و مبـرهن اسـت وضـعيت      شده پرست خانوار مطالعههاي زنان سر در ميان صحبت
فقـدان حضـور يكـي از والـدين در مسـير      . هاست كه همگي با نوعي آسيب درگيرند فرزندان آن

هـاي   نتيجـه، آسـيب   در. تـأثير دارد  ديگران، بر فرزنـدان نيـز     رشد فرزندان و فقر مالي و واكنش
هـا و نارضـايتي از    شـدن از فرصـت   رداني، محروممختلفي از جمله بزهكاري، ترك تحصيل، سرگ

  .شرايط را براي فرزندان به همراه داشته است
  :گويد ساله و مربي مهدكودك مي 37آزاده 

بعد هـم  . 12بعد شد . ومدا مي 10اولش تا . كم شروع كرد دير اومدن خونه پسرم كم
يد و بهـم تـوجهي   باهاش بحث كردم و گفتم دير نيا، امـا سـرم داد كشـ   . به بعد اومد 2

هـم   آد و با اومده بود خونه، بهش گفتم كه چرا دير مي 3يه دفعة ديگه كه نزديك . نكرد
قدر لگد زد كـه تـا چنـد روز بـدنم درد      منو اون. من هم زورم بهش نرسيد. بحثمون شد

تـونم جلـوش رو    نمـي . مآ من ديگه از پسش برنمي. پسرم خيلي بد شده به خدا. كرد مي
  .شايد هم تا االن رفته باشه. ترسم كه بره سراغ مواد ميفقط . بگيرم

ديـده ندارنـد، بـا بررسـي افـراد       سرپرست لزوماً فرزنداني آسيب هاي تك هرچند همة خانواده
توان گفت بيش از نيمي از زنان سرپرسـت خـانوار بـا فرزنـدان      مورد مطالعه در اين پژوهش مي

  .بينند ط نامطلوب زندگي آسيب ميخود درگير مشكالتي بوده و فرزندان از شراي
  :گويد ساله و خياط مي 42اعظم 
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شه  سال پيش خونه رو ترك كرديم و از دماوند اومديم اينجا، ولي يك سال مي 4ما 
سـال پـيش ديـپلمش رو     3خوند و  دخترم تو همون شرايط درس مي. كه طالق گرفتيم

م رفت سر كار، ولي اون هـم  بعد ه. گرفت، اما دو سالي كنكور نداد و درسش رو ول كرد
بهـش  . دونه كـه هـدفش چيـه    خودش هم نمي. كار كنه خواد چي دونم مي نمي. رها كرد

براش آماده نيستم . تونم گه هنوز نمي مي. ت خوبه گم درست رو ادامه بده براي آينده مي
يه مـدتي هسـت   . شه دونم آيندش چي مي نمي. كالً ترك تحصيل كرده. بهم فرصت بده

  .شه دونه چي مي خوام برم آرايشگري ياد بگيرم، ولي خدا مي مي گه مي

  انزواجويي. 2
شـوند، گـاهي بـراي     رو مـي  هاي تعامالت اجتماعي روبه زماني كه زنان سرپرست خانوار با آسيب

. دهند حضور كمتري در جامعه داشته باشـند  اينكه با مشكالت كمتري مواجه شوند، ترجيح مي
هـا بـه شـكل عـدم      ارهاي پيشگيرانة زنان سرپرست خانوار در مقابل آسيبنتيجه، يكي از رفت در

ايـن عـدم حضـور در    . شـود  دهد كه به انزواجـويي منجـر مـي    حضور در جامعه خود را نشان مي
وآمـد و كـار در    وآمد، ترس از رفـت  جامعه و تمايل به انزواجويي خود را به صورت پرهيز از رفت

  .دهد خانه نشان مي
  :گويد دار مي ه و خانهسال 28رويا 

مون اينجا بود، اصـالً پـا از    سال كه خونه 6توي اين . رم من اصالً از خونه بيرون نمي
حتـي سـوپري سـر    . شـناخت  كس من رو نديده بود و نمـي  در خونه بيرون نذاشتم، هيچ
خوام مشكلي بـرام پـيش    دم بيرون نرم چون نمي ترجيح مي. كوچه هم من رو نديده بود

خوان در موردت بـدونن و وقتـي هـم بـدونن كـه       تي بيرون بري و بياي، بعد ميوق. بياد
كـنن بـه اذيـت و آزار و حـرف درآوردن و خيلـي       شرايطت چطوريـه، ديگـه شـروع مـي    

  .وآمد نكنم دم اصالً رفت پس ترجيح مي. چيزهاي ديگه
هـا   يبكننـد و بـا انـواع آسـ     هنگامي كه زنان سرپرست خانوار در جامعه احساس ناامني مي

ايـن وضـعيت   . ماند شدن و انزواجويي نمي ها راهي جز پنهان شوند، براي بسياري از آن رو مي روبه
  .هاي شغلي و بهبود شرايط مالي دور كند ها را از موقعيت ممكن است آن

  : گويد ساله و شاغل خانگي مي 34سوسن 
ـ  دگي هـم  من بعد از فوت همسرم ترجيح دادم كمتر توي جامعه باشم، ولي خب زن

اما نتونستم كار بيـرون از خونـه رو تحمـل كـنم و بـراي      . كردم خرج داره و بايد كار مي
اينكه مشكلي برام پيش نياد، تصميم گرفتم توي خونه كار كنم و شروع كرديم با مامانم 

كـنم   االن هم بيرون كار نمـي . توي خونه مربا و ترشي و سوسيس خونگي درست كردن
  .چرخه مون مي پول زندگيكه اذيت بشم با همين 
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  حريم ناامن
گونـه كـه    ــ همـان   هاي عميق و نگاه از زاوية زندگي زنان سرپرسـت خـانوار   با توجه به مصاحبه

منزلـة مقولـة هسـته در تعـامالت      به» حريم ناامن«خواهدـ  شناسي زندگي روزمره نيز مي جامعه
در تعامالت اجتماعي خود بـا  زنان سرپرست خانوار . اجتماعي زنان سرپرست خانوار شكل گرفت

در چارچوب نظريـة  . شود ها منجر مي شوند كه به حس ناامني در آن رو مي هايي روبه انواع آسيب
توان گفت كليشة منفي نسبت به زنان سرپرست خانوار به طرد آنان و از بـين   طرد اجتماعي مي

طور كه ميلر  همان. شود ميرفتن فرصت براي بهبود شرايط و ايجاد حريم ناامن براي آنان منجر 
كنند، كه ماننـد سـپري در مقابـل رويـدادها      به ضرورت حمايت اجتماعي اشاره مي] 19[و كب 

كند و بر كيفيت زندگي اثر مثبت دارد، عدم حمايـت اجتمـاعي بـراي زنـان سرپرسـت       عمل مي
پديـده منجـر    گيـري ايـن   اما شرايط علّي كه به شـكل . شود ساز حريم ناامن مي خانوار نيز زمينه

هاي شـغلي و فقـر مـالي     است، از جمله محدوديت] 12[شدن فقر  اند، در تأييد نظرية زنانه شده
نتيجـه حـس نـاامني را بـه همـراه دارد و       زنان سرپرست خانوار كه عدم اطمينان به آينـده و در 

ي هاي جنسي براي زنان سرپرست خانوار است كه به ايجاد حـريم نـاامن بـرا    همچنين مزاحمت
زنـان سرپرسـت خـانوار در برخـورد بـا ايـن پديـده        . شـود  زندگي اين زنان در جامعه منجر مي

گويند زنان سرپرست خـانوار مشـكالت زيـادي     طرفداران كنش مي. گيرند راهبردهايي پيش مي
هـاي شخصـي ايـن     نتيجه، بايد تجربـه  پذيرند؛ در دارند و اين بدان معنا نيست كه فقط تأثير مي

شان از نزديك شناخت كـه بـه شـكل سـازگاري      راه مبارزه با شرايط حاكم بر زندگيزنان را در 
و   ديـده  تـوان بـه فرزنـدان آسـيب     از پيامدهاي ايـن پديـده مـي   . دهد نابهنجار خود را نشان مي
ها و شواهد آسيب اصلي كـه   طور كه مالحظه شد، در همة گزاره همان. انزواجوي آنان اشاره كرد

ر زنان سرپرست خانوار است، خود را به شكل احساس عـدم امنيـت و حـريم    در جامعه در انتظا
  .دهد ناامن نشان مي
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  شهر شناسي تعامالت اجتماعي زنان سرپرست خانوار شاهين مدل پارادايمي آسيب. 1 شكل

  گيري بحث و نتيجه
در اين ميان، . والد در اغلب جوامع، از جمله ايران، افزايش يافته است امروزه تعداد خانوارهاي تك

مشكالت . سابقه و چشمگير است واقع زنان سرپرست خانوار بي سرپرست و در رشد خانوارهاي زن
زندگي مشترك از جمله اعتياد همسر، كه اين روزها سهم بسزايي در آمار طالق دارد، و بسياري 

همچنين  .داليل ديگر به جدايي و برعهده گرفتن سرپرستي خانوار از سوي زنان منجر شده است
شدن، همگي، از داليلي است كـه سرپرسـتي خـانوار را     فوت همسر يا ازكارافتادگي او يا متواري

پيرو نظريـة كـنش، كـه زنـان     . خورد گذارند و توازن موجود در خانواده به هم مي عهدة زن مي بر
سيار زياد هاي ب نظر از توانايي داند، صرف سرپرست خانوار را در مقابل مشكالت صرفاً منفعل نمي

تنهايي و بدون حضور مردان خـود، برعهـده گـرفتن سرپرسـتي      برخي از زنان در ادارة زندگي به

  :پديده
  حريم ناامن

  :اي شرايط زمينه
  ،كليشة منفي

  عدم حمايت اجتماعي

  شرايط علّي
هاي  محدوديت

  ،شغلي
  فقر مالي،
  .مزاحمت

  گر شرايط مداخله
  ورزي جنسي، طمع

 دخالت

  كنشراهبرد
 سازگاري
نگرش نابهنجار

كنندن

  پيامد
 فرزندان
  ديده، آسيب

  انزواجويي
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درست از زماني كه زنان . گذارد ها مي خانوار از سوي زنان مشكالت و موانع بسياري پيش روي آن
 .خـورد  گيرند و مرد حضور ندارد، تقارن شكل طبيعي خانواده بر هم مي سرپرستي را برعهده مي

كننـد كـه انتقـال ناگهـاني      نيز در پژوهش خود اين موضوع را تأييد مي] 6[حسيني و همكاران 
زنان با فقدان زمـان  . شود ها مي اي از ناامني سرپرستي از شوهر به زن باعث به وجود آمدن رشته

شوند كه در  يرو م كافي براي ادارة امور خانه و تربيت فرزندان و مشكالت تأمين مالي خانواده روبه
گونه كه نتـايج پـژوهش    شود و همان از آن با عنوان فقر زماني ياد مي ]12[شدن فقر  نظرية زنانه

كند، به فقر مالي زنان سرپرست خانوار و جذب آنان در مشاغل بـا منزلـت    پيش رو نيز تأييد مي
دگي خود ناگزير به زنان سرپرست خانوار براي تأمين زن. شود درآمد منجر مي اجتماعي پايين و كم
جاست كه  از همين. پاي ديگر افراد جامعه فعاليت داشته باشند به اند و بايد پا حضور فعال در جامعه

كليشة منفي نسبت . آيد وجود مي ها و مشكالتي به براي آنان در جامعه و تعامالت اجتماعي آسيب
هاي خسروي  نتايج پژوهش. كند به زنان سرپرست خانوار عرصه را براي زندگي آرام آنان تنگ مي

هاسـت كـه زنـان سرپرسـت خـانوار احسـاس        در تأييد اين يافته] 15[و معيدفر و حميدي ] 7[
رو، گاهي در دايرة محدود رابطه  اين از. رو هستند كنند با نگرش منفي مردان و زنان جامعه روبه مي

شبكة اجتماعي محدود و گاه محدوديت روابط اجتماعي، . شوند با اعضاي خانوادة خود محبوس مي
هـاي   شدگي از سوي شبكة اجتماعي، زنان سرپرسـت خـانوار را در برابـر آسـيب     ناكارآمد و طرد
  ].15؛ 9[كند  پذير مي اجتماعي ضربه

درخصـوص  ] 19[ضرورت حمايت اجتماعي از زنان سرپرست خانوار با نظريات ميلـر و كـب   
آمـده همسـو    دست همچنين، نتايج به. اق دارداثر مثبت حمايت اجتماعي در كيفيت زندگي انطب

كليشة منفي در مورد زنـان سرپرسـت خـانوار، آنـان از       طرد اجتماعي است كه با ادامة  با نظرية
هـا   شوند و سـرماية اجتمـاعي آن   هاي اجتماعي محروم مي سوي اجتماع طرد و از روابط و شبكه

شوند، فقر مالي و مشـكالت   ازار كار طرد ميبينند، از ب نتيجه آسيب بيشتري مي آيد در پايين مي
زنان سرپرست خـانوار بـا   . شود تر مي شود و امكان بهبود شرايط برايشان سخت ها بازتوليد مي آن

همة شرايطي كه گفته شد، مجبورند در اجتماع حضور داشته باشند و بايد خود را با اين شرايط 
هـا نادرسـت و    هاي آنـان بـه ايـن آسـيب     واكنشسازگار كنند كه البته در بسياري از اين موارد 

كلـي بـه انزواجـويي     طور ها تأثير گذارد يا به تواند روي فرزندان آن نهايت مي نابهنجار است كه در
ديدة زنان سرپرست خانوار با  هاي پژوهش در ارتباط با فرزندان آسيب يافته. اين زنان منجر شود

والـدي را اساسـاً يـك     هاي تك ق دارد كه خانوادهكاركردي در اين خصوص انطبا/ نظرية ساختي
گونه كه در نتايج اشاره شد، به تربيت نادرست فرزندان و بزهكاري منجر  داند و همان انحراف مي

ها، مطالعات پيشين و  با توجه به بررسي. دهد هاي زندگي كودكان را كاهش مي شود و فرصت مي
هاي  ترين پيامد آسيب توان گفت مهم خانوار، ميها گوش سپردن به تجربيات زنان سرپرست  ماه

  .تعامالت اجتماعي زنان سرپرست خانوار به وجود آمدن پديدة حريم ناامن براي آنان است
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تر كردن مقوالت و پديدة اصلي پژوهش، مدل نظري ذيـل   براساس راهبرد تحقيق، با انتزاعي
  :قابل طرح است» ساز مرزهاي ناامن«با عنوان 

  

  ساز مدل نظري مرزهاي ناامن. 2 شكل
  

گيرنـد   عهده مـي  براساس اين طرح نظري، زنان سرپرست خانوار از زماني كه سرپرستي را بر
در همـين   .هاسـت  گر تضعيف حريم زنـدگي آن  رو هستند كه بيان روبههايي  ها و تجربه با آسيب

شود و به بهانة مراقبت از آنـان شـروع بـه ايجـاد مرزهـاي عينـي و        كار مي به جامعه دستزمان، 
آورد، بلكـه دسـت زنـان را از     سازد، لزوماً امنيـت نمـي   اما مرزهايي كه جامعه مي. كند ذهني مي
كننده در اين مطالعه، اين  با توجه به تجربة زنان مشاركت. كند مي ارزش اجتماعي كوتاه منابع با

اين ساختارها انـواع مختلـف   . كنند ساز بيشتر سراب مراقبت را تداعي مي ظاهر امنيت مرزهاي به
سـاختارهاي عينـي توانمنـدزدا در جامعـه ماننـد انـواع       . انـد  دارند و بعضي عيني و بعضي ذهني

ظاهر قصد مراقبت از زنان سرپرست خانوار  پرست خانوار است كه بهنهادهاي حمايتي از زنان سر
عنوان آسـيب، بيشـتر از قبـل پررنـگ      اين ساختارهاي عيني زنان سرپرست خانوار را به. را دارند

اين سـاختارها  . شوند ها مي ها و وابستگي و ناتواني ها و ناامني كنند و خود موجب انواع آسيب مي
زدا نيـز   بعضي از ساختارهاي توانمندي. ، اجتماعي و سازماني هستندشامل ساختارهاي فرهنگي

هر ساختاري كـه باعـث شـود    . هاي منفي نسبت به زنان سرپرست خانوار اند؛ مانند كليشه ذهني
زداست و هر عاملي كه باعث شود مـردم بياينـد در    چرخة طرد اجتماعي شكل بگيرد، توانمندي

منزلـة سـاختار ذهنـي     نتيجـه، كليشـة منفـي بـه     در. ز اسـت اجتماع و فعاليت كنند، توانمندسـا 
زنـان سرپرسـت   . كنـد  زدا زنان سرپرست خانوار را از زندگي اجتمـاعي عـادي دور مـي    توانمندي

شوند و به جاي امنيت، حريم ناامن  زدا از جامعه طرد مي خانوار نيز توسط ساختارهاي توانمندي
زنـان سرپرسـت    .شـوند  رو مي هاي چندگانه روبه سيبنتيجه با تجربة آ شود و در ها مي نصيب آن

يساختارهاي توانمند
زدا

 ناامنحريم 

 هاي چندگانه تجربة آسيب
 سازگاري نابهنجار

 زدا يساختارهاي توانمند
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شـوند و بـا سـراب مراقبـت سـاختارهاي توانمنـدزدا دوبـاره         رو مـي  خانوار با حريم نـاامن روبـه  
هـا عـالوه بـر زنـان سرپرسـت خـانوار، شـامل         اين آسيب. كنند هاي بيشتري را تجربه مي آسيب

  .شود ها نيز مي فرزندان آن
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