
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  211 - 181 ،1397شمارة دوم، تابستان  سال نهم، ،پژوهشي ـ نامة علمي فصل

  سرپرستي خانوار: يك پژوهش كيفي ةزنان مطلقه و تجرب
  )سرپرست خانوار شهر فارسان ةموردي زنان مطلق ةنمون(

  *دكتر رضا همتي
  **معصومه كريمي

  چكيده
با توجه به افزايش خانوارهاي سرپرست زن و مسـائل و مشـكالت مـرتبط بـا ايـن نـوع       
خانوارها در سال هاي اخير، پژوهش حاضر به فهم و روايت تجربه زيسته زنان مطلقـه از  

پردازد. اين مطالعه به صورت كيفي و بـا روش پديدارشناسـي   سرپرست خانوار بودن مي 
زن مطلقه سرپرست خانوار در شهر فارسان صـورت گرفتـه اسـت.     10تفسيري بر روي 

مشاركت كنندگان حاضر با روش نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي از ميان زنان مطلقـه  
ت خـانوار تحـت سـه    تحت پوشش كميته امداد انتخاب شدند. تجربه زيسته زنان سرپرس

سرپرسـتي بـه مثابـه    «، » بـا جامعـه  مناسبات بازتعريف به مثابه  سرپرستي«مضمون اصلي 
 »ثابـه شـكل ديگـري از زيسـت اجتمـاعي     سرپرستي به م«و » تجربه احساسي ناخوشايند

داد زنـان سرپرسـت خـانوار بـا      ويازده مضمون فرعي دسته بنـدي شـدند. نتـايج نشـان    
ت خانوادگي و اجتمـاعي خـود مواجـه هسـتند كـه نيازمنـد       هاي متعددي در زيس چالش

پروبلماتيزه كردن و توجه سياست گذاران براي كاهش آسيب هاي اجتماعي دامنگير ايـن  
  است. » اجتماعي ةمسال«خانوارها و ممانعت از تبديل شدن آن به يك 

  .زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه، تجربه زيسته، پديدارشناسي تفسيري ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
هاي گذشته در جهت توسعه در طي چند دهه گذشته نشان مي دهد كه اين اقدامات  تالش

برطـرف  نتوانسته به درستي چالش هاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسـعه را  
اجتمـاعي، فقـر و نـابرابري جنسـيتي و تخريـب زيسـت        هاي آسيبكند و در بيشتر موارد 

محيطي را تشديد كرده است. يكي از عوامل دخيـل در اسـتمرار و تشـديد فقـر، رويكـرد      
اقتصادي برنامه توسعه و بي توجهي به مقوالت چون تفاوت هاي جنسيتي، قوميتي، نژادي، 

نامه هاي توسعه، از دهـه  و مسائل زيست محيطي مي باشد. اگرچه زنان و جايگاه آنها در بر
ي مـود  فمينيسـت و فعاليت هاي جنبش هاي » توسعه در زنان«با مطرح شدن رويكرد  1970

توجه قرار گرفت اما در دهه هاي بعدي بـا روي كـار آمـدن رويكردهـاي ديگـري چـون       
ــايگزين« ــعه ج ــان«)، Alternative development) (Pieterse, 2010» (توس ــعه و زن و  »توس
وضعيت فقـر   1990ابعاد تازه اي به خود گرفت. به طور خاص از دهه » توسعهجنسيت و «

زنان مورد توجه اقتصاددانان و سياست گذاران قرار گرفت به طوريكه  در باالترين اولويت 
قـرار   1995دستوركار توسعه بين المللي پنجمن كنفرانس جهاني زنان در بيجينگ در سـال  

 زنـان «ستگي خاصـي در آمارهـاي فقـر درآمـدي دارد،     گرفت. يكي از گروه هايي كه برج
). تحقيقـات نشـان   Chant, 2007) مـي باشـد (  female-head household» (خـانوار  سرپرست

دهد زنان سرپرست خانوار كه داراي فرزند هستند، پـنج برابـر بيشـتر از خـانواده هـاي       مي
 Narayana, Nair andند (معمولي داراي فرزند در معرض آسيب پذيري ناشي از فقر قرار دار

Legwale, 2015     خانوارهاي سرپرست زن به دليل افزايش تعداد طـالق هـا و رهـا كـردن (
 يـا  طالق با يا ازدواج، خانواده توسط مردان براي جستجوي كار رو به گسترش است. فسخ

 بـاري دارد. لـذا   فاجعـه  عواقـب  آنها به وابسته كودكان و زنان براي شوهر، فوت با يا ترك
 همزمـان فقـر،   آنهـا  چرا كه هستند ويژه توجه سرپرست خانوار مي شوند شايسته كه زناني

  ). Buvinic & Gupta, 1997كنند ( تجربه را اجتماعي حمايت فقدان و جنسيتي تبعيض
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه جمعيت زنان سرپرست خانوار در جهان در حـال  

 Feminization of poverty) (Liu, Esteve» (زنانه شدن فقر«افزايش است به طوريكه با پديده 

and Trevino, 2017سرپرسـت  زنـان  تعـداد  حـاكي از افـزايش   اخير ) مواجه ايم. تحقيقات 
اين رونـد در بسـياري از كشـورهاي در حـال      مي باشد. يافته توسعه كشورهاي در خانوار

 ,Arias  & Palloni( ير زماني مي باشـد يافته، البته با تاخ توسعه توسعه نيز همانند كشورهاي

No.d .(شـرق  در خانوارهـا  همه از درصد 13 حدود حاضر پيش بيني مي شود كه حال در 
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 و آفريقا، صحراي جنوب كشورهاي در درصد 22 آسيا، در درصد 16 آفريقا، شمال و ميانه
). Chant, 2007التين را زنـان سرپرسـت خـانوار تشـكيل مـي دهـد (       امريكا درصد در 24
تـا   1990در طي دهه  آسيا و التين، آفريقا امريكا در كشور 73 كه از پيمايش 173هاي  داده

 ايـن  سرتاسـر  در سرپرست خانوار زنان از وسيعي بود بيانگر طيف شده جمع آوري 2000
). كشور مـا نيـز در   Aghajanian & Thompson, 2013درصد است ( 39 تا درصد 7 از مناطق

 ازدواج فـوت همسـر، عـدم    ليبه دل زن گسترش خانوار سرپرستسال هاي گذشته شاهد 
آمار ايـران  مركز  است. بر اساس اعالمطالق  زانيم شيافزا ايماندن آنان  يزنان و مجرد باق

 5/6) درصد سرپرستي خانوارها توسط زنان رونـد افزايشـي داشـته بـه طوريكـه از      1392(
رسـيده   1390درصـد در سـال   1/12و  1375درصد در سـال   4/8به  1345سال درصد در 

زن سرپرست خانوار وجود داشته  354تعداد  1395است. در شهرستان فارسان نيز در سال 
  است كه نسبت به جمعيت، اين شهرستان در رتبه سوم در ميان نه شهرستان ديگر قرار دارد. 

عي و اقتصـادي ايـن گـروه از زنـان از قبيـل      در كنار رشد كمي، در ويژگي هاي اجتما
تركيب سني، تحصيلي و درامدي و فقر اقتصـادي بخـش قابـل تـوجهي از ايـن خانوارهـا       
تغييرات كيفي بوجود آمده و نگراني از تبديل شدن آن به يك مسـاله اجتمـاعي را بـيش از    

اداره و  پيش افزايش داده است. از طرف ديگر اهميت نهاد خـانواده و نقـش سرپرسـت در   
هاي حقوقي  و وجود تبعيض هاي جنسي، محدوديت تامين نيازهاي اصلي اعضا از يك سو

و عرفي و نابرابري در عرصه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي براي زنان از سوي ديگـر،  
آسيب پذيري بخش قابل توجهي از اين جامعه را سبب شده و توجه مسـئوالن و سياسـت   

 دهاي مدني در اين حوزه را به خود جلب كـرده اسـت. وفـاق   گذران كشور و همچنين نها
 از بسياري كه شده موجب خانوار، سرپرست دانستن زنان پذير آسيب مسأله سر بر عمومي
 بـه  رسـيدن  تـا  ايشـان  از و حمايت توانمندسازي جهت در جهاني، و ملّي محلي، نهادهاي
از طرف ديگر  . )1386حميدي، (معيدفر و  كنند فعاليت مطلوب اجتماعي و اقتصادي سطح

؛ شـادي طلـب و   1382(براي مثـال فـروزان و بيگلـران،    مطالعات انجام شده در اين زمينه 
؛ قاسمي 1388؛ اميني يخدايي، 1387؛ نازكتبار و ويسي، 1380؛ خسروي، 1383گرايي نژاد، 

شبستري   ؛ گروسي و1388؛ كاشاني نيا و عليا، 1388؛ حسيني و اميرفريار ،1388و خاني ، 
؛ سـاروخاني، خادميـان و   1393، ي و همكـاران زارعـ ؛ 1392؛ خسروان و ديگـران،  1390، 

جنبه هاي شرايط زندگي زنان سرپرسـت خـانوار   برخي از به بررسي  ) اغلب1393نادري، 
هـاي   و كاسـتي توانمندسـازي آنهـا   مانند مشكالت اجتماعي و اقتصادي و عاطفي آنان و يا 



 1397 سال نهم، شمارة دوم، تابستان، نامة زنان پژوهش   184

، سـالمت  اقتصـادي  ،رداخته اند و تصوير جامعي از ويژگي اجتماعيموجود در اين زمينه پ
همچنـين بخـش عمـده ايـن      اين گروه ارائه نداده انـد.  رواني و جسماني، وضعيت رفاهي

ي و زارعـ ؛ 1392؛ خسـروان و همكـاران،   1388پژوهش ها (به استثناي قاسـمي و خـاني،   
يشي (براي مثال نازكتبار و ويسي، در قالب پارادايم كمي و به صورت پيما )1393همكاران، 

؛ گروسـي  1388؛ حسيني، فروزان و اميرفريار، 1388؛ سعيدي، 1388؛ اميني يخدايي، 1387
)، تحليل ثانويه (براي مثال شادي طلب 1392؛ سعدي و وحدت مودب، 1390و  شبستري،

جـاي   ) صورت گرفتـه اسـت و  1388) و آزمايشي (كاشاني نيا و عليا، 1383و گرايي نژاد، 
خالي پژوهش هاي كيفي براي تاييد، تصديق يا تكميل يا اصالح يافته هاي پـژوهش هـاي   

به صورت كلي با عنايت به اين موضـوع، و از طـرف ديگـر     كمي كامال احساس مي شود. 
دغدغه هاي شخصي نويسندگان و فقدان پژوهش هاي علمي و نظامند در زمينه ايـن زنـان   

وهش حاضر تالش مي شود بـا اتخـاذ رويكـرد كيفـي و كـل      در شهرستان فارستان، در پژ
گرايانه، تجربيات زيسته تعدادي از زنان مطلقه و سرپرست خـانوار شـهر فارسـان از زبـان     

سه دليل عمده براي انتخـاب شـهر فارسـان بـراي پـژوهش      . خود آنها فهم و روايت شوند
حاضر قابل ذكر است: يكي اهميت و وضعيت زنان سرپرست خانوار در اين شهرستان مي 

زن سرپرست خانوار در ايـن اسـتان وجـود داشـت كـه       3168تعداد  1395باشد. در سال 
 9در ميان  9513شهرستان فارسان به لحاظ درصد زنان سرپرست خانواره به جمعيت سال 

شهرستان ديگر در مقام سوم قرار دارد همين امر يكي از داليل بررسي اين موضوع در ايـن  
شهرستان مي باشد. دليل دوم اينكه تا كنون هيچ پژوهشي در اين شهرستان در مـورد زنـان   
سرپرست خانوار صورت نگرفته است و اين اولـين كـار مقـدماتي در ايـن حـوزه در ايـن       

باشد. سرانجام دليل ديگر دغدغه هاي شخصي نويسندگان است از آنجـا كـه   شهرستان مي 
همكار اين طرح چندين سال در سازمان بهزيستي شهرستان فارسان مشغول به فعاليت بوده 
و ارتباط نزديك و تنگاتنگي با اين زنان و مسائل آنها داشته لذا به خود اجازه داده است اين 

دمند در قالب يك پـژوهش بررسـي و تحليـل كنـد و بـا      دغدغه را به صورت علمي و قاع
شناخت مسائل و مشكالت اين زنان بتواند كمك فكري به مـديران و تصـميم گيـران ايـن     

  حوزه در شهرستان ارائه دهد. 
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  : آمار تعداد زنان سپرست خانوار شهر فارسان در مقايسه با 1جدول 
  ساير شهرهاي استان كهكيلويه و بوير احمد

 درصد به جمعيت  تعداد زنان سرپرست خانوار 1395جمعيت سال  نشهرستا

 0.20  627 315980 شهركرد

 0.53 1121 209681 لردگان

 0.30 373 122483 بروجن

 0.37 354 95286 فارسان

 0.34 174 50976 كيار

 0.31 151 48880 اردل

 0.32 132 41535 كوهرنگ

 0.30 104 34616 سامان

 0.47 132 28326 بن

  
  . مناقشات مفهومي 2

سه مساله عمده در ادبيات و مطالعات مرتبط با زنان سرپرست خـانوار وجـود دارد كـه در    
آنها نمي توان برنامه ريزي و سياست گذاري صحيحي در ايـن  صورت عدم گره گشايي از 

  خصوص انجام داد:
  ) تعريف اصطالح سرپرستي1
  ) تشخيص زنان سرپرست خانوار و تعريف معيارهاي آن2
) اين نكته كه آيا زنان سرپرست خانوار نسبت بـه مـردان سرپرسـت خـانوار فقيرتـر      3

  هستند يا خير؟ 
زنان سرپرست خانوار، در پاسـخ بـه ايـن ادعاهـا و     اكثر تحقيقات تجربي در خصوص 

  فرضيات نظري صورت گرفته است.
 تحت خانوارهاي«وجود دارد براي مثال » زنان سرپرست خانوار«تعاريف مختلفي از واژه 

اقتصادي  مديران گيرندگان و زنان تصميم آن در كه خانواري دارد  آن به اشاره زنان سرپرستي
 آن در زني است كـه  است خانوار سرپرست ) يا زن32: 1995متحد،  ملل سازمان(» اصلي اند

 & Buvinicزندگي كنند ( خانه همان در مردان اگر هست حتي خانوار معيشت مسئول زن يك

Gupta, 1997( .ينيك و همكارانشبووا )در تعريف ديگـري   )1380به نقل از خسروي،  1978
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بدون حضور مــنظم و يــا حمايـت يـك مـرد      دانند كه  زنان سرپرست خانوار را زنـاني مـي
. در كشور ما نيز بر اساس تعريـف مركـز آمـار،    سال، سرپرستي خانوار را به عهده دارند بزرگ

سرپرست خانوار عضوي از خانوار است كه در خانوار بـه ايـن عنـوان شـناخته مـي شـود و       
ا تصميم گيري گيـري  معموال مسووليت تأمين تمام يا بخشي عمده اي از هزينه هاي خانوار ي

در مورد نحوه هزينه كردن درآمد خانوار را بر عهده دارد. علـي رغـم تـالش هـاي صـورت      
 شـوار گرفته براي تصريح مفهومي، رسيدن به اجماع نظر درباره اين تعاريف به داليـل ذيـل د  

جامعه، تعاريف متفاوتي   خاص  فرهنگي  در جوامع مختلف، بسته به الگوهاي اينكه اول است:
 هـاي مــختلف زنـان در خـانوار وجـود دارد.      با توجه به نــقش   خانوار  سرپرست  براي زنان

مقايسـه   قابـل  غير نتيجه در و متفاوت تعاريف از سرشماري هاي خود در كشورهاي مختلف
بـراي مثـال در هنـد زنـان      استفاده مي كنند.» خانوار رپرستس« و »خانوار«واژه هاي  اي براي

سرپرست خانوار به زنان بيوه اطالق مي شود در حالي كه در آمريكـاي التـين بـه زنـاني كـه      
اغلـب تحليـل هـاي     ،دومهمسرانشان به علت مهاجرت حضور ندارند نيز اطالق مـي شـود.   

 سرپرست همچون زنـان  زنانبه ناهمگوني درون  صورت گرفته در خصوص سرپرستي زنان
كـار   بـراي جسـتجوي   شوهرانشـان  زنـاني كـه   و شده رها زنان مجرد، زنان مطلقه، زنان بيوه،

 فقـر  معـرض  در ديگران از بيشتر گروه اين در زنان از برخي. اند، توجه ندارند كرده مهاجرت
 و جهـان،  منـاطق  و هـا  فرهنـگ  بين كشور، گروه در هر در زنان درصد اين، بر عالوه .است

 سرپرسـت « اصـطالح  در ذاتـي  نـوعي ابهـام   اينكه، سومزمان متفاوت است.  طي در همچنين
واقعـي مثـل مـديريت    «سرپرستي به جـاي معيارهـاي    انتساب كه زماني. دارد وجود »خانوار
به نقـل از بختيـاري و    Chant, 2007»  (هاي مرسوم در جامعه منزل به هنجارها و ارزش  روزانه

از  اسـت  ممكـن  خانوار واگذار مي شود، اعضاي خانوار اعضاي قضاوت ) يا به1385محبي، 
. امكان مقايسه را منتفي مـي سـازد   متفاوتي براي اين انتساب استفاده كنند، بطوريكه معيارهاي
 ي شود كهخانوارهايي كه توسط زنان سرپرستي مي شود با اين واقعيت بدتر م دقيق شناسايي

 وسـرانجام   و. هـا باشـد   خـانواده  زندگي چرخه در گذرا پديده يك زن امكان دارد سرپرستي
طـرف و   ، بي»خانوار سرپرست« اصطالح كه محدوديت اين تعاريف انست ترين جدي شايد
 هـا بـه   خـانواده  بـر  سنتي تاكيد كننده منعكس نيست و مملو از معاني ديگري است كه خنثي
 در درونـي   پدرساالري حاكميت و بدون تعارض هاي سيستم از تمايزنيافته واحدهاي عنوان

  ). Joshi, 2004؛ Buvinic & Gupta, 1997است ( منابع تخصيص
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 از كارشناسـان  از برخـي  گيـري،  انـدازه  و مربوط به تعريـف  مشكالت اين به پاسخ در
دفاع مي كنند، براي  »خانوار سرپرست زن« بجاي اصطالح خاص استفاده از واژه هاي بسيار

 )،mother-centered»(محور مادر« )،female-led» (محور زن« مثال واژه هايي واژه هايي چون 
 »سرپرست خانوار زنان« جاي به )male-absent» (فاقد مرد« يا و )single-parent» (والد تك«

زنـان   به قتصاديا لحاظ از در بر بگيرد كه خانوار ساختارهاي از اي گسترده مي تواند دامنه
 و) خانوادگي واحدهاي( زنان سرپرستي تحت خانوارهاي بين تمايز همچنين. وابسته است

 دليـل  سودمند اسـت بـه  ) خويشاوندي واحد(خانوارهايي كه توسط زنان مراقبت مي شود 
 در خـانوار فرعـي   يـك  است كه توسط يك زن سرپرستي مي شود ممكن اينكه خانوار اي

 .)Buvinic & Gupta, 1997 قرار داشته باشد ( سرپرست مرد اغلب بزرگتر وخانوار  ذيل يك
 ) وde jur( »زن قـانوني  سرپرسـت  خانوارهاي« نيز در راستاي صراحت مفهومي، بين موزر

 مرد شريك اول، مورد قائل مي شود در ) تمايزde facto» (زن واقعي سرپرست خانوارهاي«
طور هميشگي و دايمي غايب اسـت امـا در مـورد     به غيره و جدايي، فوت همسر، علت به

مفقوداالثر بودن، متواري  مهاجرت براي كار، مانند داليل به موقت طور به مرد شريك دومي
ي سـوم  حضور ندارد. در كنار اين دو گروه دسـته يا زنداني بودن، نكاح منقطع، سربازي و.. 

ا به دليل بيكـاري، از كـار افتـادگي،    مرد در خانوار حضور دارد، امنيز وجود دارد كه در آن 
دار  و.... نقشي در امرار معاش ندارد و زن عمالً مسئوليت زندگي خود و فرزندانش را عهده

). به هر حال چالش هاي مفهـومي و روشـي در   15: 1385؛ محمدي، Tasli, 2007( شود مي
شوند، امكان برآورد اين حوزه همچنان ادامه دارد و تا زمانيكه اين چالش ها رفع و رجوع ن

وار با مشـكل  دقيق، مقايسه بين كشوري و سياست گذاري مناسب براي زنان سرپرست خان
  مواجه خواهد شد.

  
  تحقيق ة. پيشين3

؛ شادي طلب و 1382؛ فروزان و بيگلران، 1381؛ مدني، 1378هاي مختلف (مطيع،  پژوهش
؛ قاسمي 1388اميني يخدايي،  ؛1387؛ نازكتبار و ويسي، 1384؛ خسروي، 1383گرايي نژاد، 

؛ گروسـي و   1388؛ كاشاني نيا و عليـا،  1388؛ حسيني، فروزان و اميرفريار ،1388و خاني ، 
ي و زارعــ؛ 1392؛ خســروان و ديگــران، 1390؛ زاهــد و خيــري خامنــه، 1390شبســتري،
 ,Coyne؛ Habib, 2010؛Hossain & Huda, 1995؛  Langlois, 1994 &Fortin؛1393، همكاران

  Friday Asiazobor, 2013؛ Liu, Esteve and Trevino, 2017 ؛Boyle and Lipman, 2005 ؛ 2003
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در خصوص جنبه هاي مختلف زندگي  ) Salem Jahangir & Shafi, 2013 ؛Solhi et al, 2016؛
زنان سرپرسـت خـانوار همچـون آسـيب هـاي روانـي و اجتمـاعي، رضـايت از زنـدگي،          

قتصـادي، توانمندسـازي و غيـره صـورت گرفتـه اسـت. ايـن        فرسودگي شغلي، وضعيت ا
 خـدمات  و درآمـد  بـه  پژوهش ها حكايت از آن دارد كه علي رغـم تفـاوت در دسترسـي   

غيره. اين خانوارها بيشتر در معرض خطـر فقـر    و زن، سرپرستي اجتماعي پذيرش اساسي،
 ,Joshiيكسـان نيسـت (بـراي مثـال ن.ك      اين مـورد  در تجربي هرچند شواهدقرار دارند (

 توسـط  1989 و 1979 هاي سال پژوهش صورت گرفته بين 66 هاي يافته ). خالصه2004
. كنـد  مـي  را تاييـد  فقر خانوار سرپرست زن و بين ارتباط زنان، تحقيقات المللي بين مركز
زن  خانوارهـاي سرپرسـت   كـه  رسـيدند  نتيجـه  اين به مطالعات چهار مورد از اين و چهل
) عـالوه بـر فقـر    Tasli, 2007است كه مـردان سرپرسـتي مـي كننـد (     خانوارهايي از فقيرتر

خودباوري، روابـط   تحصيل، مانند فرهنگي و رواني و اقتصادي، اين زنان از لحاظ اجتماعي
؛ Habib, 2010نيز محرومنـد (  هاي دارايي و زمين مالكيت و خدمات به اجتماعي، دسترسي

Chant, 1997آور نان« نه تنها آنها كه است خانوار اين سـرپرست زنان فقر داليل از ي). يـك« 
 موضـوع  كــنند.  نگهداري و حمايت بـيشتري وابـستگان تـعداد از بايد گاهي بلكه ندارند،
 ضـعف  يـا  نــبود  كنـد  مــي  تبديل »فقرا فقيرترين« به را خانوار سرپرست زنان كه ديگري
. كنـد  مـي  تـأمين  آنـان  براي را هاي زندگي حداقل ندرت به كه  است اجتماعي هاي سياست

 نتيجـه  در و زنـان  اجتمـاعي  روابط شبكه محدوديت خانوار سرپرست زنان فقر ديگر دليل
 عـالوه  تنهايي به بايد زنان خانوارها، گونه اين در  .است اجتماعي سرماية بـه آنـان دسترسي

 خانه، كارهاي  ها، بچه  از مواظبت اقتصادي، مـديريت و درآمد كسب و خانوار سرپرستي بر
 زنـان  شـرايطي، چنين در. بگيرند برعهده نـيز را خـانوار اعـضاي  زندگي  شـرايط بـهبود و

  بازار،  در عرضه قابل كارهاي انجام براي كمتري انرژي و وقت سويي، از خانوار، سرپرست
 و لبــاس ( مـنزل در كـاالها از بـرخي تهيه يا تر قيمت ارزان غذايي  مواد و كـاالها تـهيه مثل
 وقـت،  پـاره  كـار  بـه  مجبـور  را آنهـا  زنان، بـازتوليدي نـقش ديگر، سوي از و، دارنـد ،...)

 زنـان  كــه  حـال عـين در شرايط، اين. كند مي) خانه در  كار(  خانگي اشتغال يا پذير انعطاف
 دســتمزد  دريــافت  مـوجب دارد، مـي بـاز مهارت كسب و آموزش از را خانوار سرپرست

 بـدون  و وقـت  پـاره  كار پيامدهاي  ديگر از  تواند مي  كار محل در تبعيض. شود مي نيز كـمتر
  ).1383باشد (شادي طلب و گرايي نژاد،  زنان مهارت
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هـاي   از زنان سرپرست خانوار از بيماريدرصد  75هاي نشان مي دهد كه حدود  پژوهش
كه عمده ترين آن بـا طـالق همبسـتگي مثبـت دارد و شـامل اخـتالالت       رواني رنج مي برند 

مشـكالت  « ).1392جمـالي و ديگـران،   عاطفي، شخصيت ضد اجتماعي و هيسـتري اسـت (  
 ؛سرپرستي و مطلقه بودن زنان باعث ايجاد انواع اختالالت رواني و رفتاري در آنها مي شود بي

فرزندان، بزهكـاري و   با محيط و خانواده و از جمله اختالالتي نظير پرخاشگري و ناسازگاري
 بـدون  كودكـاني كـه   ».آنها در اداره زندگي يسرانجام ناتوان افسردگي و روسپيگري و اعتياد و

 ترومـا،  احساس است ممكن جدايي، يا طالق از مرگ، ناشي چه وجود پدر، بزرگ مي شود،
بالقوه در معرض مسائلي ماننـد كـار كودكـان در مشـاغل      آنها طرد يا ناامني كنند. اندوه، و غم

 اخـراج  يا غيبت تربيت، يا و عدم نظارت ،تغذيه ءسياه و غير رسمي، بزهكاري اجتماعي، سو
). Chant, 1997زودرس قـرار دارنـد (   جنسـي  فعاليـت  يـا  ومحروميت از تحصيل  مدرسه، از

خانوارهـا بـزرگ   در ايـن   ودكاني كـه به اين نتيجه رسيدند ك متحده اياالت در محققان متعدد
 آنهـا  شان رنج مي برند. بزرگساالن سراسر آن در منفي اقتصادي و اجتماعي شوند از اثرات مي

  ). Arias  & Palloni, No.dتري دارند ( پايين شغلي و تحصيلي پيشرفت
  

  . روش4
هر پژوهشي بايد بنيان روش شناختي داشته است و  اين مبناي روشي است كـه مشـخص   
مي كند از چه استراتژي هايي استفاده كرد. نوع روش مشخص مي كنـد بـا چـه مشـاركت     
كنندگاني با چه مشخصات و ويژگي هايي و با چه تعداد مصـاحبه شـود و نـوع روش بـه     

را چگونه تحليل و تفسير كنـد بنـابراين درسـت     محقق نشان مي دهد كه داده ها و يافته ها
مصاحبه صورت گرفته است اما كم و كيف مصـاحبه هـا و مصـاحبه     10است كه به ظاهر 

شوندگان و تحليل يافته ها را نوع روش مشخص مي سازد. روش اشاره به قواعد، فرايند و 
كنـد. از آنجاييكـه    رويه هاي دارد كه محقق براي ورود به مساله و انجام پژوهش اتخاذ مي

قصد داشتيم به ذهنيت ها،ديدگاه ها و تجربه زيسته مطلعين كليدي رسوخ كرده وفهم آنـان  
از سرپرست بودن، مشكالت و مسايل آنها، نحوه مقابله و برخورد با مشكالت و تاثير ايـن  

اجازه  وضعيت بر ساير افراد جامعه را روايت كنيم، از رهيافت كيفي استفاده كرديم كه به ما
را   نآمي داد تا حساسيت بيشتري به مسائل مختلفي داشته باشيم كه زنان سرپرست خانوار 

با توجه به اهداف و سوال هايي كه مد نظر بود از ميان رويكردهاي كيفي تجربه كرده بودند. 
) و از ميان انواع Interpretative Phenomenologyتفسيري (مختلف، از رويكرد پديدارشناسي 
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وش هاي تحليل داده ها كه در ذيـل پديدارشناسـي تفسـيري قـرار دارد از روش تحليـل      ر
رخنه كردن به ذهنيات، فهم تجربيات و روايت براي ) 1999اسميت (پديدارشناسي تفسيري 

رديم. دليـل انتخـاب ايـن روش    از ايـن تجربيـات اسـتفاده كـ    مشاركت كنندگان مطلعين و 
  اي تحليل داده ها بود. مندي و وجود مراحل مشخص بر قاعده

ميدان پژوهش حاضر با توجه به قلمرو و موضـوع آن، شهرسـتان فارسـان مـي باشـد.      
شهرستان فارسان يكي از شهرسـتانهاي اسـتان چهارمحـال و بختيـاري اسـت. مركـز ايـن        
شهرستان، شهر فارسان است بنابر سرشماري مركز آمار ايران، جمعيت شهر فارسان در سال 

درصـد از   5/10، 1390خانوار) بوده است. طبق آمار سال  8400نفر ( 30504ا برابر ب 1395
خانواره هاي استان چهار محال بختياري، از خانوارهاي سرپرست زن تشكيل شده است كه 
در مجموع حدود يك درصد از كل خانوارهاي سرپرست زن كشور را به خود اختصـاص  

ن كليدي با توجه به توصيه محققـان ايـن   داده است. در پژوهش حاضر براي انتخاب مطلعي
) از روش نمونه گيري هدفمند استفاده كرديم بـه طوريكـه   Smith & Osborn, 2003حوزه (

نمونه ها را بر اساس داوري ها و هدف پژوهش انتخاب كرديم و به دنبال زناني بوديم كـه  
گان، بـه كمـك   تجربيات ارزنده و پرباري داشته باشند. بـراي پيـدا كـردن مشـاركت كننـد     

مددكاران امور اجتماعي سازمان بهزيستي از روش نمونـه گيـري هدفمنـد و گلولـه برفـي      
استفاده كرديم و با اطالعاتي كه از نمونه هـاي اوليـه مصـاحبه بدسـت آورديـم بـه دنبـال        
مشـاركت كننــدگان ديگـر رفتــيم. در پـژوهش تحليــل پديدارشناسـي تفســيري بــرخالف     

زمينه اي، نمونه ها بايد نسبتاً همگن باشند. لـذا از ميـان زنـان    هاي ديگر چون نظريه  روش
سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد شهرستان فارسان، زناني را انتخاب كـرديم كـه   
داراي شرايط نسبتاً واحدي بودند (مطلقه، داراي فرزند و..). پژوهش هاي صورت گرفته بـا  

اي يك، چهار، نـه و پـانزده مشـاركت جـو     تحليل پديدارشناسي تفسيري با نمونه ه روش
صورت گرفته است و هر چند نمونه هاي بزرگ تر امكان پذير است، امـا چنـدان متـداول    

زن سرپرسـت خـانوار كـه از همسـران خـود طـالق گرفتـه بودنـد و          10نيست. لذا تعـدا  
مشخصات  2سرپرست خانوار محسوب مي شدند، براي مصاحبه انتخاب شدند. در جدول 

  كت كنندگان به تفصيل آمده است.مشار
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كنندگان در پژوهش حاضر مشخصات مشاركت .2جدول  

 شماره
 مصاحبه

مدت طالقطالق  علتسكونت محل شغل تحصيالتفرزند تعداد سنمستعار اسم
 (سال)

 7 خيانت منزل پدريفروشي روسري فوق ديپلم پسر1 37 زينب 1

 45 زهرا 2
دختر و  3

 پسر1
 6 خيانت منزل شخصي آرايشگري سيكل

 5 خيانت شخصي خياط فوق ديپلم دختر 1 32 اكرم 3

 7 اعتياد مستاجر فروشنده سيكل پسر2 44 مهري 4

 7ترك همسر مستاجر بيكار ديپلم  پسر1 34 مريم 5

 5 خيانت مستاجر مربي مهد فوق ديپلم دوختر2 34 مهناز 6

 6ناسازگاري خانه پدري خانه دار سيكل پسر2 35 فائزه 7

 7 اعتياد مستاجر ارايشگري سيكل پسر1 38 سميرا 8

 4 خيانت خانه پدري خياط دانشجودختر1پسر و2 41 فهيمه 9

 7 اعتياد شخصي نظافتگر ديپلم پسر2 38 مهسا 10

  
ــل پديدارشناســي تفســيري مســتلزم برر  ــه   تحلي ــه چگون ــن اســت ك ســي مفصــل اي

آنها رخ داده را درك كرده و مـي فهمنـد، و از ايـن رو    كنندگان اعياني را كه براي  مشاركت
مستلزم روش منعطف گرداوري داده هاست. علي رغم اينكه مي تـوان داده هـاي مناسـب    

هاي  لفي بدست اورد (مثل توصيفبراي تحليل پديدارشناسي تفسيري را به روش هاي مخت
گرداوري داده هـا  ) مدعي است كه بهترين روش براي 1996شخصي، روايت ها)، اسميت (

در تحليل پديدارشناسي تفسيري، مصاحبه نيمه ساختاريافته است لذا براي گرداوري داده ها 
هـاي   ناپذير در انجام مصاحبهاز تكنيك مذكور استفاده شد. يكي از مراحل اصلي و اجتناب

 .1باشد، كه در پژوهش حاضر مشتمل بر سواالت ذيل بود:مي» راهنماي مصاحبه«كيفي تهيه 
سرپرست بودن چه معنايي براي شما دارد و چه تجاربي را براي شما به همراه داشته است؟ 

شما در  .3سرپرست خانوار بودن براي شما چه مشكالت و مسائلي در پي داشته است؟  .2
آيا توانسته ايد با وضـعيت موجـود كنـار     .4برخورد با اين مشكالت چگونه عمل كرديد؟ 

(در صورت اشتغال پرسيده شود) در محيط كـار چـه    .5كنيد؟ چگونه؟  بياييد و تطابق پيدا
ايـا سرپرسـت بـودن     .6  محدوديت هايي براي شما پيش مي امد برخورد شما چگونه بـود 

 .7براي يك زن نكات مثبتي دارد از تجربه سرپرست بودن چه نكـاتي برداشـت مـي كنيـد     
  ينده چيستآچقدر به آينده خودتان و فرزندانتان اميدواريد و مهمترين دغدغه شما براي 
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تفسيري مطرح است. از آنجـا   پديدارشناسي در داده ها تحليل براي مختلفي هاي روش
كه در پژوهش حاضر درصدد بررسي تجربيات دانشجويان از فرايند نگارش پايان نامه بودم 

فسيري به عنوان ابزار تحليلي مناسب استفاده كـرده ام. اسـميت و   از تحليل پديدارشناسي ت
) مدعي است كه رهيافت مناسب براي پژوهش درباره اينكه افراد چگونه جهان 2003ازبون (

فردي و اجتماعي شان را مي فهمنـد، تحليـل پديدارشناسـي تفسـيري مـي باشـد. تحليـل        
و كـار دارد نـه صـورت بنـدي     ر پديدارشناسي تفسيري با گـزارش هـاي ذهنـي افـراد سـ     

). ضـمن  Smith, 1996هاي عيني و مدعي است كه پژوهش فراينـدي اسـت پويـا (    توصيف
اينكه پژوهشگر مي كوشد تا جهان شخصي مشاركت كنندگان را تا جايي كه مقدور اسـت،  

مـي كنـد كـه دسترسـي منـوط بـه       بررسي كند، تحليـل پديدارشناسـي تفسـيري تصـديق     
ه و با آن برداشت هاي عجين است و مستلزم فهم جهان ساير افـراد  هاي محقق بود برداشت

) 2004). از نظـر اسـميت (  Smith et al, 1999: 218-19از طريق فرايند فعاليت تفسيري است(
تحليل پديدارشناسي تفسيري سه ويژگي برجسته دارد: فردنگر، استقرايي و استفهامي است. 

ي به اين معناست كـه تجربـه زيسـته مشـاركت     ماهيت فردنگر تحليل پديدارشناسي تفسير
كنندگان با فرايند ذهني و بازتابي همراه است كه در آن تحليل گر به طور صريح وارد فرايند 

). مصاحبه هر پاسـخگو بـه طـور مـنظم     Reid, Flowers & Larkin, 2005پژوهش مي شود (
هشگر به كفايـت  تحليل شده و جدول مضامين به صورت فردي ساخته مي شود. وقتي پژو

دست يافت تحليل بعدي شروع مي شود. ارجاع متقاطع براي شباهت ها و تفـاوت هـا در   
پايان صورت مي گيرد. ماهيت استقرايي تحليل پديدارشناسي تفسيري به اين معناسـت كـه   
برخالف پژوهش كمي، تالشي براي ايجاد فرضيه ها، آغاز نمي شود. بلكـه بـا اتخـاذ يـك     

مين نا محتمل و پيش بيني نشده مـي توانـد پديـد آيـد. نهايتـاً، فراينـد       منطق منعطف، مضا
استفهامي است يعني مضامين و الگوها كه اشكار شده اند جدا از هم نيستند بلكه به دانـش  
نظري جريان اصلي روان شناسي از طريق ارزيابي و بحث متصل مي شوند. مراحـل انجـام   

: اول فسيري شامل شش گـام اصـلي اسـت:  گـام    تحليل داده ها در تحليل پديدارشناسي ت
 نمايان مضامين توسعه: سوم اوليه؛ گام برداري يادداشت:دوم خواندن؛ گام دوباره و خواندن

 بعدي مورد تحليل: پنجم مضامين؛ گام بين روابط و اتصاالت جستجوي: چهارم شونده؛ گام
  ها.  نمونه تحليل نتايج ميان در طرح و الگو جستجوي :ششم ؛ گام)بعدي كنندة مشاركت(

كـه در تمـام مراحـل پـژوهش انجـام      ها موضوعي است  گذاري داده اعتباريابي و صحه
تواند مطالعه درخـور اعتمـادي انجـام دهـد.     گيرد اگر داده قابل اعتماد نباشد محقق نمي مي



 193   ...زنان مطلقه و تجربة سرپرستي خانوار: يك پژوهش كيفي

 كند هيچ آزمون مشخصي براي اطمينان از اعتبـار و پايـايي  همچنان كه پتون خاطر نشان مي
پژوهش كيفي وجود ندارد با اين حال اين موضوع به آن معنا نيسـت كـه هـيچ رهنمـودي     
وجود ندارد. در واقع نه تنها پتـون بلكـه سـاير پژوهشـگران مثـل دنـزين، ليـنكلن و كوبـا         
معيارهاي جامعي را براي نشان دادن و تاييد دقت، مشروعيت و اعتمادپذيري پژوهش كيفي 

توانسـت   مـي ذيري از يك مميز بيروني كمك گرفتيم. مميز بيروني براي باورپ اند. بسط داده
مسير تعريف شده براي بررسي صحت و دقت تحليل هاي بكار رفته را ردگيري كند. براي 

از آنجايي كه هدف از پژوهش حاضر تعميم يافتـه هـا نبـود لـذا تـالش شـد        پذيري انتقال
ه قصد فهم تجربيـات ايـن زنـان را    جزييات مفصل و فربهي براي خوانندگاني توليد شود ك

از انجايي كه هدف پژوهش كيفي ارائه يـك تفسـير خـاص از ميـان تفاسـير بسـيار       دارند. 
مختلف است و امكان تكرار نتايج از محيطي به محيط ديگر با دشواري هاي خاصي مواجه 

  است، لذا پايايي (اطمينان پذيري) در پژوهش حاضر موضوعيت نداشت.
هايي  مسئوليتهاي اجتماعي باالخص از نوع كيفي،  ت مهم در پژوهشيكي از موضوعا

كنندگان بـه عهـده دارد. بـه منظـور      است كه پژوهشگر به لحاظ اخالقي در مقابل مشاركت
 زمـان  هر رتضمين اخالق پژوهش در ابتداي مصاحبه به مشاركت كنندگان گفته شد آنها د

گـويي   پاسخ به اجباري و دنورز امتناع مصاحبه ادامه از خود صالحديد به توجه باند توان مي
به سواالت يا برخي از سواالت ندارند. پس از جلب رضايت ايشان زماني براي مصاحبه در 
مكاني در محل كار (اداره بهزيستي شهرستان فارسان) انها كه افراد مـورد مصـاحبه صـالح    

ي بود كه موجب اتـالف وقـت   شد و برنامه انجام مصاحبه ها به گونه ا ديدند، تعيين مي مي
مشاركت كنندگان نشود. از انجايي مشاركت در پـژوهش حاضـر بـه صـورت اختيـاري و      
آگاهانه بود و ماهيت سوال ها نيز حساسيت برانگيز و غرض ورزانه نبود، پاسـخگويان بـه   
هيچ وجه احساس استرس و نگراني نداشتند. همچنين براي جلب اعتماد آنهـا در سرتاسـر   

مصاحبه بر محرمانه بودن و ناشناختگي پاسخگويان تاكيد شد و اينكه هر مطلبي كـه  فرايند 
بعداً امكان شناسايي پاسخگويان را بدهد از گزارش پژوهش حذف خواهد شد. الزم به ذكر 

نشده و مصاحبه شـوندگان بـا    اي برده است در پژوهش حاضر، نامي از هيچ مصاحبه شونده
ياده سازي و تحليل مصاحبه صرفاً توسط خود پژوهشگر اسامي مستعار مشخص شدند و پ

هاي مصـاحبه   طمينان خاطر داده شد كه همه فايلانجام گرفت. نهايتاً به مشاركت كنندگان ا
  پس از اتمام كار حذف خواهند گرديد.
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  ها . يافته5
) و مراحل 1999طور كلي با استفاده از چهارچوب روش پديدارشناسي تفسيري اسميت ( به
، سه مضمون اصـلي و يـازده مضـمون فرعـي از تحليـل مصـاحبه هـا بـه شـرح ذيـل           آن
   مد.آ  دست هب

 فيبـازتعر ي، ننـگ سرپرسـت   داغ( بـا جامعـه  مناسبات بازتعريف به مثابه  يسرپرست - 1
 )؛ اتكا به نهادهاارتباط با ديگران، 

 احساس، و تنهايي يكس يب احساس( نديناخوشا يبه مثابه تجربه احساس يسرپرست - 2
  ي)؛نگران احساس، و ترس از سوء استفاده يناامن

بـا   چالشي، و روان ينگرش تحولي (اجتماع ستياز ز يگريد گونهبه مثابه  يسرپرست - 3
 يهــا چــالشي، و تعــارض نقشــ  يدوگــانگي، گــذران زنــدگ  يبــرا تــالش، فقــر

  ي).سازگار ي،فرزندپرور
  
  با جامعهمناسبات سرپرستي به مثابه بازتعريف  1.5

باشـد.   ر، بازتعريف مناسبات با جامعه مييكي از مضامين اصلي تجربه زنان سرپرست خانوا
در ذيل اين مضمون اصلي سه مضمون فرعي، داغ ننـگ سرپرسـتي، بـازتعريف ارتبـاط بـا      
ديگران و اتكا به نهادها قرار دارد. سرپرست شدن به واسطه طالق موضوعي است كه خواه 

هـا   يا سرپرست بودن بخورد. اين برچسـب د برچسب مطلقه ناخواه موجب مي شود كه فر
مي تواند رفتار، كنش هاي و در نتيجه هويت وي را تغيير داده و موجب انزوا يا بـازتعريف  
و محدود شدن مناسبات زن سرپرست خانوار با اقوام و نزديكان خود شـود. بـا ايـن حـال     

خانوار به دنبال منـابع حمـايتي    براي پر كردن اين خالء و دريافت حمايت، زنان سرپرست
  رسمي و غيررسمي جايگزين مي گردند. 

تواند ارزش فردي كه حامل آن اسـت را از يـك    صفتي است كه مي )Stigma( داغ ننگ
ارزش تبديل نمايد. داغ ننگ يك  شخص كامل و معمولي به يك شخص لكه دار شده و بي
دهـد و صـالحيت الزم    تغيير مـي  برچسب اجتماعي هست كه راه نگريستن فرد به خود را
كنـد. افـراد داغ خـورده بـه جـرم       براي پذيرش اجتماعي توسط ديگران را از وي سلب مي

هـاي   ي درونيشان محكوم به تحمل سنگيني نگاه ديگران، ترحم توجه به جوهره تفاوت، بي
). 2: 1393شوند (قانع عزآبادي،  رحمانه و... مي هاي بي مورد، نيشخندهاي زهرآلود، طعنه بي
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 »تـر  پسـت «يـا   و »منحـرف « عنوان به خانوار سرپرست مادر به نسبت نگرش منفي جامعه
)inferior،سـخره   به موجب ترحم، ) در مقايسه با خانوارهاي متعارف متشكل از پدر و مادر

وجود ) Chant, 2007منزوي شدن آنها و فرزندانشان مي شود ( زدن اجتماعي و گرفتن، انگ
هاي تنگ نظرانه برخى از افراد جامعه نسبت به طالق و زنان بيوه،  و قضاوتباورهاي غلط 

باعث احساس بيگانگي، ناامني درروابط خود با ديگران شـده كـه موجـب طـرد و انـزواي      
اجتماعي و كاهش مناسبات آنها با ديگران، محدوديت در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي 

تجربه بيشتر مشاركت كنندگان حـاكي از نگـاه    و محروميت از خدمات اجتماعي مي شود.
  كليشه اي مضاعف جامعه به دليل برچسب مطلقه و سرپرست خانوار خوردن به آنهاست. 

وقتي از شوهرم جدا شدم تازه احساس راحتي كردم و نفسي كشيدم كه ديگر از دست 
بـار   كتك و تهمت هاي او آسوده شده ام اما نمي دانستم كه تهمت زدن شوهرم هـزار 

  ساله، ديپلم، بيكار ). 34(مريم؛ گاه هاي بد و بيراه اطرافيان استبهتر از ن
هر وقت قدمي از خانه بيرون بگذارم هزاران حرف و سخن پشت سرم مـي زننـد   
گاهي به متلك مي گويند بيرون مي رود كه شوهر پيدا كند يا حرف هاي بـدتر از ايـن   

ده فقط به خاطر حرف و سخن هاي آن هـا  ..... حتي رفت و آمدم با فاميل هم قطع ش
  ساله، سيكل، آرايشگر) 38(سميرا؛ 

رست بلكـه  و مطلقه بودن نه تنها دامن خود زن سرپ پيامدهاي منفي داغ ننگ سرپرستي
  گيرد.  فرزندان آنها را نيز مي

نگاه اطرافيان هم متفاوت است گاهي انتقاديست گاهي دلسوزانه اما بيشتر منفي است زيرا 
هاي ما را با بدي هاي يك خانواده طالق مي بينند اگـر پـدر آنهـا فـوت كـرده بـود        بچه

موقعيت آنها كمتر اسيب پذير تر مي شد و شايد خود مردم همين جامعه گاهي بيشـترين  
  ساله، سيكل آرايشگر) 45(زهرا؛ دان ما ميزنند با طرد كردن آنها.اسيب را به فرزن

شدن هويت اين زنان و فرزندان آنها به عنوان زن سرپرست خانوار و مطلقه با  مشخص
برچسب زني و سوءتعبير، بـا احتمـال آزار و خشـونت جنسـي، تحقيـر و  عـدم حمايـت        

لذا اغلب زنان با مخفي كردن هويـت داغ ديـده و آسـيب    اجتماعي، طرد  و .. همراه است، 
ند، يـا حتـي خـود بچـه هـا از      جامعـه شـو   ديده خود و فرزندانشان وارد فضـاي عمـومي  

شان درخواست مي كنند كه هويت آنها را در بين همتايـان و دوستانشـان و ديگـران     مادران
  مهم افشا نكنند. 
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به خاطر اينكه فرزندانم از آزار و اذيت افراد نامرد در امان باشند به آنها ياد داده م كه در 
 رفته، گفته اند پدرمان در تصادف فوت شده وكوچه و بازار نگويند كه مادرمان طالق گ

قتـي دختـرام بـه مدرسـه مـي رفتنـد       هايم بـود...... و  اگرنه خيلي خطرها در انتظار بچه
بفهمند با  هاي مدرسه گو كه طالق گرفته اي چون اگر بچهگفتند مامان به معلممون ن مي

سـاله،   38هسا؛ (م و كسي زياد باهامون دوست نمي شه!كنند  يك ديد بدي نگامون مي
  ديپلم، نظافتگر).

شود كه زنان سرپرست  مطلقه و سرپرست خانوار، موجب مي تعريف شدن به عنوان زن
و » ارتبـاط بـا ديگـران   بـازتعريف  «خانوار هويت جديد براي خود متصور شده و دست به 

بزنند كه اتكا خانوار نهادهاي رسـمي و غيـر رسـمي مخصوصـاً     سازگاري با وضع موجود 
اده پدري و كاهش ارتباط با همسايگان و دوستان و اقوام از جمله اين راه كارها است. خانو

خانواده عاطفي، اطالعاتي و ابزاري در واقع چنانچه زنان سرپرست خانوار از منابع حمايتي 
پـذيري   رو خواهند بود و درجـة آسـيب   و اجتماع برخوردار باشند با مشكالت كمتري روبه

ل و مشكالت رواني كاهش خواهد يافت؛ ولي چنانچه خانوادة آنان قادر آنان نسبت به مسائ
به حمايت اقتصادي يا حتي نگهداري و مراقبـت از فرزنـدان نباشـند يـا اينكـه در جامعـه       
مؤسساتي جهت ارائه خدمات حمايتي از زنان سرپرست خانوار وجود نداشته باشـد، آنـان   

. )1385(بختيـاري و محبـي،    متحمـل شـوند  مجبورند خود به تنهايي بار همه مشكالت را 
بيشتر زنان سرپرست خانوار در پژوهش حاضر، براي جبران حمايت هاي اجتمـاعي قبلـي   
خود، به خانواده پدري خود پناه برده اند و برخي حمايت هاي اقتصـادي و مشـاوره اي از   

روسـري  سـاله؛ فـوق ديـپلم،     37نهادهاي رسمي دريفات كرده بودند: براي مثـال زينـب (  
  فروش) حمايت دريافتي از خانواده خود را اينگونه توضيح مي دهد: 

خانواده ام نبود كه نمي توانستم اين مشكالت را به تنهايي  و حمايت هاي ها اگر كمك«
   ».يا سر كار بروم و پشت سر بگذارم

دانستند،  كه خود را سربار خانواده پدري ميبرخي از زنان سرپرست خانوار نيز هر چند 
زنـان سرپرسـت   دهند.  لي رغم دشواري هاي مالي ترجيح ميولي زندگي در كنار آنها را ع

خانواري كه از حمايت خانواده پدري برخوردار بودند، فشار و سختي مضـاعفي را تجربـه   
  كرده بودند:

اوايل زندگيم من حتي اعتماد به نفسم را از دست داده بودم چون حتي خانواده پدرم ما 
آن لحظه ها آنقدر تلخ بوده اند كه حتي كرد و مجبور به مستأجر شدن شديم تحمل ن را
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، مي دانستم چطور دنبال خانه بگـردم هر وقت به آنها فكر مي كنم تنم مي لرزد، اصال ن
  ساله، سيكل، فروشنده). 44(مهري؛  چطور شب رابه صبح برسانم

جديدي براي زن سرپرست و يكي از مهمترين پيامدهاي داغ خوردگي، تعريف هويت 
شكل گيري مناسبات، مقتضيات و انتظارات جديد از اين افـراد و تاثيرگـذاري بـر دامنـه و     
شعاع تعامالت فرد با ديگران مي باشد، به طوريكه اين داغ خوردگي باعـث دوري گزيـدن   

يان از اين زنان از نزديكان و اطرافيان و دوستان و همين طور دوري گزيدن نزديكان و اطراف
 در و طـالق  از ناشـي  فرهنگـي  پيامـدهاي اين زنان به دليل آسيب هاي احتمالي مي شـود.  

 بــرقراري  از خــانوار  سرپرسـت  زنـان  كـه  شود مي سبب شغل نوع از  شرمساري  مواردي
 آنان، بسيار هاي مسئوليت و چندگانه هاي نقش به توجه با البته. كنند پرهيز ديگران با روابط
 از طرد باعث مرور به امر، اين و ندارند اجتماعي روابط برقراري  براي  نيز  اضافي وقت غالباً

بـه نقـل از    Chant, 1997(آورد  مي همراه به برايشان اي مشكالت عديده ، شود مي جامعه
سـاله؛ سـيكل، آرايشـگر) در     38تجربه زيسـته سـميرا (   ).1383شادي طلب و گرايي نژاد، 

  خصوص اين موضوع چنين است: 
يك زن سرپرست چون نمي تواند همه جا رفت وامد كنه و محدوديت داره مشكالت 
رفاهيش بيشتر مي شه چون زن طالق هست خيلي ها ازش دور مي شوند مبادا باعـث  

طـع شـده فقـط بـه خـاطر حـرف و       م قاسيب بشوند .....حتي رفت و آمدم با فاميل ه
  .هاي آن ها سخن

سزايي داشته باشند  هنهادهاي رسمي در كمك به زنان سرپرست خانوار مي توانند نقش ب
زير پوشش كميتـه امـداد بودنـد،     از انجايي كه همه زنان مشاركت كننده در پژوهش حاضر

همفكـري برخـوردار   توانستند از حداقل حمايت مالي و گاهاً فكري در قالب مشاوره و  مي
باشند. البته ارائه اين حمايت ها بيشتر نتايج كوتاه مدت را براي اين زنـان در بـر دارد و بـه    

آنهـا  » نيازهـاي اسـتراتژيك  «آنها را بر طرف مي كند ولي جوابگوي » نيازهاي اوليه«تعبيري 
يشـتر از  ساله؛ فوق ديپلم، خياط)، بـراي تربيـت فرزنـد خـود ب     32نيست. براي مثال اكرم (

ريافت اين حمايت ابراز هاي مشاوره اي و اقتصادي اين نهاد استفاده مي كند و از د حمايت
  كند.  خشنودي مي

تنها حمايت ما كميته امداد بوده ....... اگر حمايت كميته امداد نبود من آواره و كـارتون  
ايم  د توانستهدااما دو سالي است كه با كالسهاي مشاور كميته ام»........ خواب مي شديم
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 44در تربيت بچه ها راه حل هاي بهتري پيدا كنم و كمتـر مشـكل پيـداكنم ( مهـري؛     
  ساله، سيكل، فروشنده).

  
  احساسي ناخوشايند ةتجرب بةمثا سرپرستي به 2.5

منظور از تجربه احساسي ناخوشايند، وضعيت هاي روان شـناختي منفـي نظيـر اضـطراب،     
يـل انـرژي، احسـاس تـرس، بـدبيني،      وانـي و تحل احساس فرسـودگي، احسـاس فشـار ر   

اعتمادي و ساير وضعيت هاي روان شناختي است كه اين زنان پس از سرپرست خـانوار   بي
خورد. يكي  جاي جاي اظهارات زنان به چشم مي اين نشانگان درشدن انرا تجربه مي كنند. 

كننـد،   بـه مـي  تجراز مهمترين مشكالتي كه زنان مطلقه سرپرست خانوار در زنـدگي شـان   
احساس بي كسي و تنهايي است. اين احساس بي كسي و تنهايي مي تواند ناشي از مسـائل  
عاطفي و وظايف و نقشهايي باشد كه اين زنان مجبورند در مواجهه با مشـكالت مختلـف،   

سـاله؛ سـيكل، خانـه دار)     35تربيت فرزند، مسائل مالي و ... به تنهايي انجام دهند. فـائزه ( 
  دهد:  هايي خودش را اينگونه توضيح ميتن احساس

  كسي هم يك طرف.  همه مشكالتم يك طرف تنهايي و بي
 از جنبه عاطفي اينگونـه ابـراز   اش خود را كسي و تنهايي اين مشاركت جو هم تجربه بي

  دهد كه فقدان حمايت عاطفي ، چه پيامدهايي براي اين زنان دارد:  كند و نشان مي مي
من تنهايي خودم هست .... از همه مهمتر نداشتن كسي كه بتوان بـه   ترين دغدغه اصلي

گشـاي مشـكالتمان    حلي به فرزندانم نشان دهد و گـره  آن تكيه كرد يا همزباني كه راه
كسـي شـديدي بهـم دسـت      نم احساس بيتوانم مشكالتم را تحمل ك باشد. وقتي نمي

  ساله، فوق ديپلم، روسري فروش)  37(زينب؛  دهد مي

 اتكـايي  قابـل  مطمـئن و  پناهگـاه  ديگر كه كنند مي احساس همسر، دادن دست از با زنان

احسـاس و  آيـد،   بيشتر مصاحبه شـوندگان چنـين برمـي   تجربيات  از ).1384ندارند (برك، 
بخش الينفكي از زندگي مخصوصاً زنان سرپرست خانوار مـي باشـد    تجربه ناامني جنسي،

اين مساله مي تواند در حوزه هاي مختلف اجتماعي همچون فضاهاي عمومي، محـل كـار،   
مدرسه به اشكال مختلفي از جمله مزاحمت هاي تلفني، تقاضاي ازدواج هـاي نـامطلوب و   

  بدون شرايط مناسب تا تقاضاي صيغه شدن و ... ظهور و بروز كند:  
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 كسي مرا تعقيـب مـي كنـد و    هر وقت كه بيرون مي رفتم گاهي اوقات حس مي كردم
گرفـت و   اب و دلهره تمـام وجـودم را فـرا مـي    اين باعث مي شد تا چند روزي اضطر

  ساله، فوق ديپلم، خياط). 32گرفت (اكرم؛  آسايش را از من مي

) مخصوصـاً در  fear of crimeو تـرس از جـرم (   ترس و نگراني از قرباني شدن احساس
  اركت كنندگان گزارش شده است:اوايل سرپرست شدن بيشتر از سوي مش

هرگاه مـردي از كنـار مغـازه     بسيار با ترس و لرز كار مي كردم كاريمروزهاي اول در 
بايد با همـه نـوع   ....... شد شدم و شوهرم برايم يادآوري مي گذشت وحشت زده مي مي

زني  هادمي سر وكله ميزدم اما از ترس اينكه مشكلي برايم ايجاد نشود با مردها زياد چان
  ساله، فوق ديپلم، روسري فروش). 37(زينب؛  استفاده بكنندمبادا سوء. كردم نمي

اين ناامني و عدم احساس امنيت در فضاي مردساالرانه جامعه، نه تنهـا در مـورد خـود    
مشاركت كنندگان بلكه در مورد فرزندان آنها نيز صادق است و فرزندان آنها نيـز در همـين   
ناامني و عدم امنيت جامعه پذير مي شوند و اين خانواده ها مجبورنـد مراقبـت بيشـتري از    

  نند. خود و فرزندانشان بك
پدري  ترسيدم از بي آنها كه مرد بود ميخواستم پسرم را به مدرسه ثبت نام كنم معلم  مي

د البتـه فقـط   استفاده كند و در مدرسه چون بچه طالق است از او پشتيباني نكنـ ءاو سو
معلم آنها از اين موضوع خبر داشت چون نمي خواستم بچه هاي مدرسه از بي پنـاهي  

ســاله، فــوق ديــپلم،  37د يــا بــه او زور بگوينــد (زينــب؛ پســرم ســوء اســتفاده كننــ
  فروش).  روسري

نسـبت بــه    نگرانياحساس براي زنان سرپرست خانوار   فشار  ترين منابع كي از عمدهي
به همين علت ميزان و  شان است. تأمين اقتصادي و آينده تحصيلي، تربيتي و شغلي فرزندان

باشند بسيار بيشـتر   كم سن مي  فـرزنداني  ـاحبشدت فـشار در مادراني كه جوانتراند و ص
 سـال هسـتند   از آن ميزان در مادراني است كه فاقـد فرزنـد و يـا صـاحب فرزنـدان بـزرگ      

). تقريبا همه مشاركت كنندگان به نحوي از انحا به اين دو موضوع اشـاره  1380(خسروي، 
ش را اينطــور خــودش و پســر اش را از آينــده ده بودنــد. بــراي مثــال زينــب نگرانــي كــر

  دهد:  مي		توضيح
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 ينده اميدوار باشـم امـا  آنسبت به  ن دلم مي خواهدينده پسرم خيلي نگراني دارم. مآبراي 
ايم و سرنوشت خودم به كجا خـتم  يا مي توانم از پس مشكالت و مخارج پسرم برآاينكه 
  ساله، فوق ديپلم، روسري فروش) 37( زينب؛  شود مهمترين دغدغه هاي من است مي

  
  ديگري از زيست اجتماعي ةگون ةسرپرستي به مثاب 3.5

هـا و مختصـات خـاص خـود      شد سرپرستي نوعي زنـدگي بـا ويژگـي    همانطور كه اشاره
باشد، نوعي خانواده كه مهمترين مولفه آن دوگانگي و تعارض نقش سرپرسـت خـانوار    مي

ران آن بـه  براي انجام وظايف خود و همسرش، چالش با فقر اقتصـادي، تـالش بـراي جبـ    
هـا و شـرايط    خودآگاهي و بازانديشي درباره نقـش واسطه استقالل مالي، سازگاري و نهايتاً 

دهد كه  ن اين فرصت را به زنان سرپرست ميحال و گذشته مي باشد. سرپرست خانوار بود
بتوانند شرايط جديدي را تجربه كرده و آن را با شرايط گذشته خود مقايسـه كننـد. تجربـه    

نگرشي در مـورد خودشـان و   سرپرستي موجب مي شود كه بسياري از آنها دچار تغييرات 
ها و همينطور نقـش هـا و جايگـاه زن و شـوهر در خـانوار و حتـي اعتمـاد بـه          توانمندي
   مي شوند:  ديگران

تي معتاد هـم باشـد، بـراي شـب كـه      فهمم شوهرم ح ام مي اكنون كه وارد زندگي شده«
  ساله، سيكل، فروشنده). 44( مهري؛ » ه باشي خوب استخواهي آسايش داشت مي

اين مشاركت جو نيز بر اهميت تفكيك وظايف و نقش هـاي پـدر و مـادر و دشـواري     
   كند: ايف از سوي مادر تاكيد ميانجام هر دوي اين وظ

بعد از طالق فهميدم كه زن نمي تواند هم پدر باشد و هم مادر، او نمي تواند به درستي 
 كند ف پيدا ميرا براي فرزندانش بازي كند و يا حداقل در هر دوي آنها اختالنقش پدر 

  ساله، ديپلم، بيكار ). 34(مريم؛ 

برخي از مشاركت جويان نيز نوعي تحول نگرشي را در مورد ازدواج و بدبيني و نفرت 
  از مردان و افزايش اعتماد به نفس را در خالل سرپرستي تجربه كرده بودند: 

هرگـاه مـردي از كنـار مغـازه      بسيار با ترس و لرز كار مي كـردم كاريم  روزهاي اول در 
بعـد از مـدتي   ا مـ . اگذشت وحشت زده مي شدم و شوهرم برايم يـادآوري مـي شـد    مي

از بخت خوب من صاحب مغازه آدم خوبي بود از  بكنم. توانستم به مردان اعتماد بيشتري
سـاله، فـوق    37زينـب؛  ( .و قابـل اعتمادنـد   اينجا فهميـدم كـه همـه مـردان بـد نيسـتند      

  فروش). روسري		ديپلم،
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عدم تامين مالي و فقدان زندگي آبرومندانه و اشتغال در كارهـاي بـا منزلـت اجتمـاعي     
پايين از مسائل زنان مورد مطالعه بود. هرچند اغلب مشاركت كنندگان در تجربيات خود به 

هاي خود به خصوص والدينشان در جهت كرات به اهميت حمايت مالي و رواني خانواده 
، امـا ايـن حمايـت هـا را ناكـافي      گذراندن زندگي و فائق آمدن بر مشكالت تاكيد داشـتند 

دانستند. بي اغراق، فقر اقصادي يكي از مهمترين چالش هايي است كه زنـان سرپرسـت    مي
سازد.  ن دشوار ميين داغ ننگ را دو چنداخانوار با آن مواجه اند، مساله اي كه سازگاري با ا

  دهد:  جهه خود را با فقر چنين توضيح ميساله، فوق ديپلم، خياط) موا 32اكرم (
هاي دست دوم خواهرم يا  سال حتي محتاج به نان شبم هم بودم گاهي لباس 4حداقل 

مادرم رو مـي پوشـيدم يـا بـا رو زدن بـه كميتـه امـداد از او كمـك خواسـتم .گـاهي           
د آنقدر له بشوم كه حتي اگر گدايي مي كردم بهتر از رو درخواستهاي من باعث مي ش

  زدن به اين و آن بود.

از آنجايي كه بيشتر زنان سرپرست خانوار، مسئوليت يك يا چند فرزند را نيز بـر عهـده   
دارند، و اغلب ناتوان از براورده كردن خواسته هاي آنها مي باشند، همين امر فشار روحي و 

 ها وارد مي كند:رواني مضاعفي را بر آن

در خرج و مخارجم مانده ام گاهي مجبور مي شـوم شـب دل گرسـنه سـر بـر زمـين       
بگذاريم ...... هر موقع وقت مدرسه مي رسد مشكالت اقتصادي من بيشتر مي شود .... 

  ساله، سيكل، فروشنده). 44من نمي توانم انتظارات آن ها را برآورده كنم (مهري؛ 

ر زيادي به زنان سرپرست وارد مي كنند كه مجبورند براي مشكالت اقتصادي گاهي فشا
توانستند  كه فرزندان ذكور بالغ داشتند مي گذران زندگي به هر كاري دست بزنند، البته زناني

روي كمك مالي هرچند ناچيز آنها حساب باز كنند، اما اين امر به بهـاي دور شـدن آنهـا از    
  گيرد. تحصيل و آسيب هاي اجتماعي ديگر صورت مي

هر وقت موقع مدرسه بچه هايم مي شد سـخترين روزهـا را مـي گذرانـدم تـا هزينـه       
تحصيلي آن ها را جور كنم، گاهي به گدايي مي روم تا دفتر و قلم بچه هايم آماده شود 
البته پسر بزرگم را از تحصيل منع كرده ام زيرا نمي توانم خرجي او را بدهم و او را به 

تا با شاگردي كنار دست آن ها حداقل غـذاي شـب و صـبحمان    در مغازها مي فرستم 
  ساله، سيكل، خانه دار) 35فراهم شود (فائزه؛ 
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زنان براي فائق آمدن براي مشكالت اقتصادي و رفع نيازهاي اوليه زندگي در كنار قـرار  
ه گرفتن در زير چتر حمايتي ناچيز كميته امداد، فعاليت هايي را در زمينه اشـتغال انجـام داد  

آمـوزش و تحصـيل،   بودند اما آنچه بايد گفت بخش عمده فعاليت هاي آنها به دليل فقدان 
 هاي اجتماعي سياست و عدم حمايت كار، محل جنسي در تبعيض تر، متوسط در آمد پايين

و انجام مسئوليت هاي خـانوار بـه مشـاغل     آنها بـازتوليدي و از طرف ديگر نـقشكاري  و
اختصاص دارد، مشاغلي كـه اوال  خانگي  مشاغل يا و و كم درآمد،پذير  انعطاف وقت، پاره

پذيري  به مهارت هاي زيادي نياز داشته باشد درثاني با توجه به شرايط اين زنان، از  انعطاف
   الزم برخوردار باشد.

شب در  9صبح تا  8وقتي طالق گرفتم به خاطر نداشتن شغل مناسب مجبورم از ساعت 
ا هزار جور آدم خوب و بد چانه بزنم حرف خوب و بد بشنوم تا مغازه روسري فروشي ب

	فروش) روسري		ساله، فوق ديپلم، 37زينب؛ (. لقمه اي نان براي فرزندم و خودم دربياورم 	
اين مشاركت جو نيز به كمك كميته امداد توانسته براي خود در مهـد كـودك كـاري را    

  كند:  يي ندارد اما باز ابراز رضايت ميدست و پا كند كه هر چند از نظر خودش منزلت باال
 خيلي پـايين هسـت و   كه توي مهد دست بگيرم اما حقوقش نمي تونستم اين  كار رو

بيمه ام هم نكردند  اما بازم خدا رو شكر. مجبورم كارهايي رو انجام بدم كـه شـايد در   
ستشـويي  شان يك زن نباشد يا به قولي كلفتي بكنم بچه ها رو تميز كنم جـارو بـزنم د  

سـت   بشورم كه گاهي از بوي بد مواد شوينده ريه هايم عفونت بكننـد واالن دو سـالي  
  ساله، فوق ديپلم، مربي مهد) 34(مهناز؛  .دستم به دكتر ها بند شده

در زمـان   آنهـا شود كـه   سرپرست خانوار، سبب مي  زنانهاي متعدد  نـقشداشتن مسأله 
كنند به شـغل خـود    مي يصوصا زمـاني كـه سعخ، واحد، چندين نقش مختلف را ايفا كنند

شوند  اهـميت بـدهند، دچـار تعارض نقش مي  فرزندان  به اندازه كارهاي خانه و مراقبت از
 تجربـه  ).1380 (خسـروي،  گـردد  و همين امر به ايجاد فشار و اضطراب در آنان منجـر مـي  

 كه دهد مي نشان دوگانه وظايف دادن انجام از مهد) مربي ديپلم، فوق ساله، 34 ( مهناز زيسته
 بـراي  پيامـدهايي  چه نقشي تعارض اين و شده مواجه نقش دو هر هاي چالش با چگونه وي
   است: داشته آنها

بعد از طالق من ديگه متعلق به خودم نبودم و حاال يك دختر نيز داشتم ، حـس كـردم   
ري دسـت و پـا   مـادر يعنـي بايـد كـا    حاال كه پدر ندارد بايد هم خودم پدر باشم هـم  
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كردم...... من حتي به خاطر نداشتن مرد، كارهاي مردانه راهم مجبور شـده ام انجـام    مي
بدهم ....تجربه ديگر من اينكه به خاطر اينكه بايد هر دو كار مرد زن را خودم انجام بدم 
در وقت كم مي آورم و شايد مجبورم فقط از بودن با دخترم بزنم و او كمتر از محبت و 

  .ت الزم استفاده كندتربي

ر تجربيات زنـان سرپرسـت خـانوار    وضعيت فرزند يا فرزندان از مضامين بسيار مهم د
باشد. مشكالت روحي و جسمي، تربيت، تامين مايحتاج، ازدواج و مشـكالت اخالقـي    مي

فرزندان از زير مضمون هاي رايج در تجربيات زنان زنان سرپرست خانوار مي باشد. عـدم  
حضور پدر در خانواده موجب بروز مشكالت رفتاري و تربيتي و حتي روحي در فرزنـدان  

 فرزندانشـان  تربيـت  خصـوص  در خانوار سرپرست زنان اقاتف به قريب اكثر تقريباًمي شود. 
 هـاي  اخـتالل  از آنهـا،  فرزندان و بودند مواجه مختلفي مشكالت با پسر) فرزندان (مخصوصا

  بردند: مي رنج مختلفي تربيتي و رفتاري
از نظر تربيتي من در قبال يكي از دخترهايم و تنها پسرم كم اوردم يعني آنهـا را نتوانسـتم   

ه بايد درست تربيت كنم پسرم خيلي سركش بود و ازدواج نادرستش من را بـا  آن طور ك
اشوب مواجه كرد و دخترم به خاطر گول خوردن از يكي از پسـرهاي فاميـل كـه بـه او     

تـوانم   . نمـي ن افـزوده انـد ..  وعده ازدواج داده بود اكنون افسرده شده و به مشـكالت مـ  
در از من فاصله گرفته اند كه دوسـت پسـر را   فرزندانم را درست سرپرستي بدهم آنها انق

(زهرا؛  .داشتي تو اگر بلد بودي شوهرت را نگه ميبه من ترجيح داده اند به من مي گويند 
  ساله، سيكل آرايشگر). 45

اش، تاثير مهمي در شكل گيري شخصيت فرزندان و مخصوصاً  ياقتدار پدر و نقش تربيت
  هايي را ايفا كنند:  به تنهايي قادر نيستند چنين نقش پسران دارند و مادران سرپرست خانوار

بزرگ كردن يك فرزند معلول خودش يك مصيبت بزرگ است  خواسته هايش بـرايم  «
سـاله،   38(سـميرا؛   »كل هسـت. غير قابل پيش بيني است كنترل پسر بدون پدر خيلي مشـ 

  سيكل، آرايشگر).
سطح بااليي از محروميـت اقتصـادي را   كه مادران تنهايي كه   داده است  نشان  تحقيقات

 شان اسـتفاده  تربيتي خشن در رابطه با فرزندان  هاي كنند، بيش از سايرين از روش تجربه مي
).  فقر اقتصادي باعث مي شود بچه هاي اين خانوارها در سـنيني  1380(خسروي،  كنند مي

ه امكان سوء اسـتفاده  كه بايد مشغول تحصيل باشند، روانه بازار كار شوند و طبيعي است ك
  از آنها در اين محيط ها و بزهكاري شان بيشتر است:
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ر از او اسـتفاده  گاهي از پسرم سوء استفاده مـي كردنـد و بـراي جابجـاي مـواد مخـد      
كردم  ايد با هزار مصيبت او را آزاد ميكردند و گاهي پليس او را دستگير مي كرد و ب مي
با كتك صـداي خواسـته هـاي بچـه هـام رو       خيلي وقتها فقط صبر كردم گاهي هم ...

 ساله، سيكل، خانه دار). 35( فائزه؛ . خاموش كردم

 زندگي در انتقال مرحله يك زناشويي انحالل رابطه نشان مي دهد كه مطالعات از بسياري

 Wangايجاب مي كند ( را پديده با اين سازگاري لزوم كند مي ايجاد كه دليل تنشي به كه است

and Amato, 2000: 16 شرايط سخت زندگي زنان سرپرست خانوار آنها را ناگزير مي سازد .(
تا جايي كه امكان دارد روي پاي خود بايستند و به رغم همـه سـختي هـا، ايـن شـرايط را      

و نگرانـي از اتيـه   تحمل كننـد. مهمتـرين انگيـزه آنهـا بـراي تـاب آوري، فرزنـدان شـان         
  باشد.  مي		آنها

با اين وضعيت تطابق بدم اوايل خيلي سختم بـود اصـال افسـرده    سعي مي كنم خودم رو 
نمي كنم يعني كاري از دستم بر برخورد با اين مشكالت فقط صبر ميمن در  ... شده بودم

سـاله، فـوق    34( مهنـاز؛   .ياد.........فقط شكم بچه هات سير باشه ديگه هيچي مهم نيست
  ديپلم، مربي مهد) 

وري، تمايل زنان سرپرست خانوار بـه ازدواج مجـدد بـراي    مساله ديگر، در كنار تاب آ
مجرد از ازدواج با  مردان سو يك  خالصي از وضعيتي است كه در آن گرفتار شده اند. اما از

  معاش  مسئوليت قبول عدم چون داليلى به زنان بيوه منع مي شوند و آن را قبيح مي دانند و
بـا توجـه بـه     .رونـد  نـمى گروه اين سراغ به مجرد دختران با ازدواج به ميل و آنها  فرزندان

فرهنگ جامعه ما كه حتما زنان بايد يك سرپرست داشته باشد بسياري از افراد كـه شـرايط   
ازدواج با اين زنان را ندارند براي ازدواج با آنها داوطلب مي شوند. براي مثال مردان معتـاد،  
 مرداني با تعداد فرزندان باال كه صرفا بـه دنبـال پرسـتار بـراي بچـه هـاي خـود هسـتند و        

  از  تـرس  دليـل  به گاه نيز همسر بى پيرمرداني با اختالف سني بسيار باال. از سوي ديگر زنان
  بـه   تـن  تأهـل  زمان به نسبت تر بيش آزادى دليل به گاه و مجدد ازدواج در كودكانشان  آزار

نتـايج پـژوهش حاضـر نشـان      ).1390(ن.ك. قلي پور و رحيميان،  دهند نمى مجدد ازدواج
همه زنان سرپرست راضي به ازدواج مجدد نيستند، برخي به دليل شرايط سخت دهد كه  مي

زندگي تمايل به ازدواج مجدد داشتند. برخي ديگر به رغم تمايل، اميدي بـه ازدواج مجـدد   
  نگريستند:   د و با ديده شك و ترديد به آن مينداشتن
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ازدواج مـي كـنم   من به ازدواج دوم هميشه فكر مي كنم اگر كسي خوب بيايـد حتمـأ   «
  ساله، سيكل، فروشنده) 44( مهري؛ ». چون تنهايي خسته شده ام

 ».شايد اگر شوهر خوبي پيدا كنم ازدواج كنم ولي فكـر نكـنم مـرد خـوب گيـر بيايـد      «
  ساله، ديپلم، نظافتگر). 38(مهسا؛ 

  
  گيري نتيجه. 6

ل مختلفي من جمله پديده زنان سرپرست در بيشتر نقاط جهان من جمله كشور ما بنا به دالي
كـه وجـود خانوارهـاي سرپرسـت زن      افزايش فوت و طالق افزايش يافته است هر چنـد 

رود اما به دليل شرايط خاص ايـن خانوارهـا مخصوصـاً فقـر      النفسه آسيب به شمار نمي في
هـا و گـوش    ن آن در برنامه ها و سياسـت گـذاري  اقتصادي و قابليتي در صورت ديده نشد

آنها مي تواند بالقوه به عنوان يك آسيب اجتماعي مطرح شوند. هـدف از  ندادن به صداهاي 
 رپرست خانوار در شهر فارسان است.پژوهش حاضر، فهم و روايت تجربيات زنان مطلقه س

؛ 1392نتايج اين پژوهش همسو با معدود پژوهش هاي كيفي (نظير خسـروان و همكـاران،   
نشان داد كه جامعه براي زنـاني   )1388، ؛ صادقي1393ي و همكاران، زارع؛ 1388سعيدي، 

خود كه مطلقه و سرپرست خانوار شده اند، هويت جديدي تعريف مي كند و در اين فرايند 
و مناسبات شان بـا جامعـه را در چـارچوب     شودمتزلزل مي ان ش هويتو  اين زنانپنداره 

ترحم، بيگانگي،  كند. احساس طرد و انزوا، يف ميخاصي كه عمدتاً به ضرر آنها است، تعر
ناامني و ناراحتي از جمله پيامدهاي داغ ننگ سرپرستي براي اين زنان و فرزندانشان اسـت.  

 ايـن زنـان  تصـور ذهنـي ديگـران را نسـبت بـه هويـت       داغ ننگ مطلقه و سرپرست بودن 
. در چنين فضايي ايـن  مي شودموجب قرار گرفتن آنها در مظان اتهام و  مي سازدمخدوش 

ي كنند با راهكارهاي مختلفي نظير پنهان سازي داغ ننگ، بازگشت به خانواده زنان تالش م
پدري و تعريف مناسبات جديد (اتكا و اعتماد به نهادهاي رسمي بـراي دريافـت حمايـت    
مالي و فكري)، روابط اجتماعي مخدوش شده و هويت ضايع شده خود را ترميم كنند و بر 

اغ فائق آينـد. بنـابراين مـي تـوان ادعـا كـرد كـه        و تشويش رواني ناشي از اين د اضطراب
پيامــدهاي منفــي فشــارهاي اجتمــاعي بــراي ايــن خانوارهــا، دســت كمــي از فشــارهاي  

  ندارد.  اقتصادي
مطلقه بودن و برعهده گرفتن سرپرستي فرزندان بـراي زنـان آكنـده از تجربيـات      ةتجرب

احساسي منفي چون احسـاس تنهـايي و بـي كسـي، احسـاس تـرس و نـاامني در فضـاي         
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زنان  مردساالنه، و احساس نگراني است كه به شدت سالمت جسمي و روحي و رواني اين
  كند.  و فرزندان شان را تهديد مي

رغـم وجـه    ي اسـت كـه علـي   اجتماع ستياز زاي  گونه يسرپرستكرد كه توان ادعا  مي
با آنها دارد. برخالف ساير اشتراك با ساير اشكال، تفاوت هاي ماهوي قابل مالحظه اي نيز 

شود كه  شكل زيست اجتماعي منجر به آن مي ) اين1388ها (نظير قاسمي و خاني،  پژوهش
هاي خود و مفهوم زندگي دسـت   ها و قابليت پرست خانوار به درك بهتري از نقشزنان سر

سازد  درون گروه خود منزوي و مطرود مي يابند، اين گونه از زيست از يك طرف آنها را از
اما از طرف ديگر آنها را وا مي دارد، شعاع مناسبات اجتماعي خود را بـراي تـامين معـاش    

اگرچه فقـر و مشـكالت    گسترش دهند و روابط جديدي را با برون گروه خود ايجاد كنند.
اقتصادي صرفاً دامنگير اين نوع خانوارها نيست، اما شدت فقر در اين خانوارها برجسـتگي  

) جنبـه ديگـري از   Hossain & Huda, 1995 خاصي دارد. همسو با پژوهش هاي ديگر (نظير
اين  ) است يعني اكثرSen, 1993» (فقر قابليتي«فقر كه در اين خانواده ها به چشم مي خورد 

 و آن ماننـد  و عـالي  تحصـيالت  فـن،  زنان فاقد قابليت هاي و توانمندهاي الزم نظير سواد،
نهـا را در  آهـاي   قر هستند و اين امر دايره انتخـاب جسماني براي خروج از ورطه ف سالمت

كه درآمد ندارد بلكه  ستين يكس ريمفهوم فق نيبر مبناي ازندگي به شدت محدود مي كند. 
  فقر خارج شود. تيوضع از تواندي نمبه دليل فقدان قابليت هاي فردي يا است كه  يكس

ويژگي ديگر اين شكل از زيست اجتماعي ايفاي نقش هاي متعدد و گاهـاً متنـاقض در   
عرصه هاي خصوصي (نقش هاي بازتوليدي) و عمومي (نـان آوري و اشـتغال) اسـت كـه     

هـا   . همسـو بـا سـاير پـژوهش    سـازد فشار مضاعف جسمي و روحي بر اين زنان وارد مي 
)Attree, 2005   ،بخـش  1393سـاروخاني، خادميـان و نـادري،    ؛ 1387؛نازكتبار و ويسـي ،(

اي مشكالت زنان سرپرست خانوار به فرزندان آنها راجـع اسـت، بـه طوريكـه عـدم       عمده
هـاي   ز مشـكالت رفتـاري و تربيتـي و آسـيب    حضور پدر و يك فرد مقتـدر موجـب بـرو   

شود. از طرف ديگر، فقـدان بسـياري از فرصـت هـا      ندان اين خانوارها ميماعي در فرزاجت
(فرصت داشتن خانواده خوب، داشتن پدر، تحصيل مناسب و ....) براي فرزندان ايـن نـوع   
خانواده ها به نوعي موجب استمرار و بازتوليد چرخه محروميت و فقر (اقتصـادي، روانـي،   

ترش آسيب هاي اجتماعي است. شرايط ياد شده تربيتي، رفتاري) مي شود و زمينه ساز گس
موجب مي شود زنان استراتژي هاي متفـاوتي بـا لحـاظ كـردن حضـور فرزنـدان را بـراي        

  سازگاري و كنار امدن با وضعيت موجود اختيار كنند.
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ادعاي اصلي اين مقاله آن است كه سرپرست خانوار بـودن مسـائل و مشـكالت زنـان     
اگـر  ها را با چالش ها و دغدغه هاي بيشتري مواجه مي سازد. مطلقه را تشديد مي كند و آن

بخواهيم بر دو نكته متفاوت يافته هاي اين پژوهش در مقايسه با پژوهش هاي قبلي اشـاره  
كنيم اين است كه برخالف ساير پژوهش ها كه مدعي اند زنان سرپرست خانوار ارتباطـات  

شود نتايج اين پژوهش ضمن تاييد اين  محدود دارند و روابط اجتماعي آنها خدشه دار مي
مطلب اين موضوع را بيان مي دارد كه اين شكل زيست اجتماعي منجر به آن مي شود كـه  
زنان سرپرست خانوار به درك بهتري از نقش ها و قابليت هاي خود و مفهوم زندگي دست 

طرود مي سازد يابند، اين گونه از زيست از يك طرف آنها را از درون گروه خود منزوي و م
اما از طرف ديگر آنها را وا مي دارد، شعاع مناسبات اجتماعي خود را بـراي تـامين معـاش    
گسترش دهند و روابط جديدي را با برون گروه خود ايجاد كنند. نكتـه ديگـري كـه وجـه     
تمايز يافته هاي اين پژوهش است انست اين زنان تنها با فقر  اقتصادي مواجه نيستند بلكـه  

است يعني اكثر اين زنان فاقد قابليت هاي و توانمنـدهاي  » فقر قابليتي«عمده انها كه مشكل 
جسماني براي خـروج از ورطـه    سالمت و آن مانند و عالي تحصيالت فن، الزم نظير سواد،

فقر هستند و اين امر دايره انتخاب هاي انها را در زندگي به شدت محدود مي كند  و بايـد  
  در حوزه سياست گذاري به اين موضوع توجه شايسته اي شود. 

هـا   ارهاي هنجاري از روي اين خانوادهتغيير نگرش ها جامعه و برداشتن باز سنگين فش
اده ها، زمينه سازي براي افزايش آگاهي و توانمندسازي اين زنـان در  از طريق اموزش خانو

بستر توسعه اجتماعي و فراهم كردن شرايط كاريابي و اشتغال، ايجـاد صـندوق حمايـت از    
هـاي   تربيتـي و مشـاوره اي، ايجـاد تشـكل     زنان سرپرست خانوار، ارائه خدمات آموزشي،
رست خانوار با اهدافي چون تبادل تجربه و غيردولتي حمايتي و خدمات رساني به زنان سرپ

اطالعات، مديريت بحران ها، مشاوره و همدلي و همفكري، و ..، اصـالح قـوانين ناكارمـد    
قبلي يا تصـويب قـوانين جديـد و اجرايـي كـردن آنهـا در جهـت حمايـت و صـيانت از          

تـامين اجتمـاعي جـامع و خـدمات     هـاي   اي سرپرست خانوار، توجه بـه سياسـت  خانواره
  هاي پژوهش ارائه نمود.  يي است كه مي توان بر اساس يافتهاي، از جمله پيشنهادها بيمه
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