
 

  
  
  
  
  
  

  ياعم اجتيها بي و آسها نگفته: زنان سرپرست خانوار
 

  ∗۲يديمسه حينف، ۱دفريعمد يسع

   دانشگاه تهرانشناسي، دانشکده علوم اجتماعي گروه جامعهدانشيار  ۱

   فرهنگي، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ـشناسي نظري  رشته جامعهدكترايدانشجوي  ۲

  )۲۷/۹/۸۶اريخ تصويب  ، ت۱۰/۱۱/۸۵تاريخ دريافت (

  

  دهيكچ
 يدار ار خانـه  كـ خانواده بـوده و زنـان بـه         آور   ردان نان موالً  معمران،  يعه ا مانند جا م يعمدر جوا 

رون از خانـه  يـ ا بـا اشـتغال زنـان در ب   مـ  ينـ ي و سـنت د  يرانيعه ا ما عرف جا  م ا .شغول هستند م

ت يسئولمـ ار پرداختـه و     كـ بـه   نيـز   نـزل   متوانند خارج از     يم ندارد و لذا زنان      ي چندان خالفتم

 كيـ عنوان    زنان خانوار به   يشود سرپرست  يموجب  م آنچه   .رنديعهده گ  ر خانواده را ب   يآور نان

 ي بر سر راه سرپرست    روني ب ياي در دن  هك است   يوانعمالت و   كشم شناخته شود،    ياعمسأله اجت م

ر يپـذ  بيآسـ  يعنـوان قـشر    بـه شود تا زنان سرپرست خـانوار        يم و باعث    دهمآوجود   به زنان

الت از كشمـ ن ين زنان و پرداختن به ا   يالت ا كشمردن  كقاله، روشن   من  يهدف ا . شناخته شوند 

له، نشان  م ج كي و در    هي ثانو يها ط آنان با استفاده از داده     يل شرا يز تحل ين زنان و ن   يزبان خود ا  

در  و   هبـا آن روبـرو شـد      هـا     آن هكـ   است يالتكشم و   يق از زندگ  يم و ع  ي واقع يريدادن تصو 

  .انندم يمان آن قاصر ي از بي حتيتعددموارد م

 ،ينم بـدن و نـاا     ،يالت اقتـصاد  كشمـ  ، روزمـره  يزنـدگ  ،زنان سرپرست خانوار   :واژگان كليدي 
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 ١٣٨٦، زمستان ٣٢نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

١٣٢

  سألهمطرح 
ك از  ي  هر يرشد و ارتقا   يختلف برا مع  م كه جوا  يا نابرابر ي برابر   ياعم اجت يها   فرصت مرغ  يعل

هـا و     ، گـروه  ياعمـ  اجت ي قـشربند  ي دارا يع بـشر  م جوا مامواره و در ت   مكنند، ه   يم م خود فراه  ياعضا

 را ي زندگي برام الزيكانات حداقلمه اي خود و تهي اداره كردن زندگ  ييشوند كه توانا    يمافت  ي ياقشار

ن افـراد   يچن. هستند... ر و   ي، افراد خ  يلّم يها  انند دولت م يگراني د  تيامك و ح  مند ك مازيندارند و لذا ن   

 يلـ يدالبـه   دتاً  م كه ع  ي كسان يعني ؛ر گرد آورد  يپذ  بير آس اقشا يل عنوان كل  يتوان ذ   يم را   ييها  و گروه 

حـداقل   در   يقـادر بـه گـذران زنـدگ       ) تيـ علولمثالً  مـ ( يمل جس مز عوا يوارد ن م ي و در برخ   ياعماجت

، ، عـدالت  ي چـون برابـر    يورمـ ختلـف بـه ا    مع  مـ تقـادات جوا  ستند و لـذا اع    ي ن ياعم اجت ياستانداردها

 ي بـرا  ييهـا   همـ شود كـه برنا     يم سبب ،ن حدود يتر  نيي الاقل در پا   يا داشتن حق زندگ   ي و   يدوست انسان

  .نظر گرفته شود  درين اقشاري به چنيرسان ياري

 خـود را بـر    خـانوار يناچار سرپرستبه  را كه يسرپرست ي وجود دارد كه بتوان زنان ب    ياديل ز يدال

ـ له ا مج  از .نظر گرفت  ر در يپذ  بيعهده دارند، جزء اقشار آس     ت يتـوان بـه فقـر و وضـع         يمـ ل  يـ ن دال ي

 اشـاره كـرد     يتعددمشكالت  مر  يز سا ي تحت پوشش آنان و ن     ين زنان و خانوارها   يناسب ا م نا ياقتصاد

ر دانـستن   يپذ  بيأله آس سمكه بر سر     يموموفاق ع  .كند يمد  ي، تهد ي واقع يايواجهه با دن  مكه آنان را در     

 خـود   ،ي و جهان  يلّم،  يحلم يها  دستگاهبسياري از   وجب شده كه    مزنان سرپرست خانوار وجود دارد،      

 آنـان و    ي آنان بدانند و در جهت تواناساز      يها  ن زنان و خانواده   يسائل ا م از   ييگشا  اندركار گره   را دست 

ـ  از فعال  يكـ ي. ت كننـد  يفعال بطلوم ياعم و اجت  يدن به سطح اقتصاد   يشان تا رس  يت از ا  يامح  يهـا   تي

 ين قـشر و گـردآور     يـ  از ا  يارم از كشورها صـورت گرفتـه، سرشـ        ينه در برخ  يمن ز ي كه در ا   يا  دهمع

ه و يـ توان تجز يم يراحل بعدمدر . كند يمف ي توصيشناخت تيعملحاظ جبه  است كه آنان را    ييها  داده

  . دي رسيتوجه قابلج ياالً به نتام احت داد وم انجاييها ن دادهي چني بر رويبسوطم يها ليتحل

نظر به  ا  متواند داشته باشد، ا     يم يارم آ يش و كارها  يامي كه پ  يانكار رقابليت غ يم اه  قبول مرغبه  

شـان پرداختـه    سائلمـ ن زنـان و  يك به اي نزديا هيتر از زاوم كـا  م الاقل در كشور ـرسد كه تاكنون   يم

حققـان از   مز  يـ وارد ن مـ ش وجـود دارد و در اغلـب         يامـ يپ  يمـ كورد تعداد   من  يا  در يحتشده است و    

د به  ي و با  تواند  يم م ه يفيك يهان كار يبنابرا. اند ستهيسأله زنان سرپرست خانوار نگر    ماد به   ي ز يا فاصله

ـ نجا ا يدر ا . بپردازد زنان   ني ا ي پنهان زندگ  ياي از زوا  ييها  ردن بخش كروشن   حقـق  م ين پرسـش بـرا    ي

ش بپردازد،  يت زندگ يتوانست به روا    يمر، خود   يپذ  بين قشر آس  يد كه اگر ا   شو  يمطرح  م ياعم اجت معلو

  داد؟ يمتر نشان  شكالت خود را برجستهمو سائل مك از ي مكرد و كدا يم يشتريد بيها تأك  نكتهمبر كدا

 زنان سرپرست   ي زندگ كيه تار ين زاو ي هدف پرداختن به ا    زيچ ش از هر  يب ،رو  شي پ قالهمن،  يبنابرا
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 كـه در    يكنـ ممب چند روش    يان از ترك  مزمه طوربه  ن هدف،   يب ا ي تعق يكند و برا    يما دنبال   خانوار ر 

ـ ا   كار رفته  يات نظر يرحله اول، به سراغ ادب    مدر  . ده است ركدسترس بودند، استفاده     ـ  تـا در   مي  كـه   ميابي

 ييزهاي طرح و حل آن بـه چـه دسـتاو     ينگرند و برا    يمسأله  من  ي چگونه به ا   ي و خارج  يحققان داخل م

ـ ا   و از آنان خواسته    ميا  ن زنان رفته  ي چند از ا   يبه سراغ تن  رحله بعد،   مدر  . شوند يمتوسل  م  كـه خـود     مي

ن يـ وجود دربـاره ا م يها  دادهي، برخرحله آخرم در ند ويشان سخن بگو يشكالت و نوع زندگ   مدرباره  

 دربـاره   ۱۳۷۵ يارمسرشـ  يارهـا مرسـد آ    يمنظر  به   ثال،  معنوان  به  . ميا  قرار داده  يورد بررس مزنان را   

ران يـ  زنان سرپرست خـانوار در ا ي كل ياميتر كردن بحث و نشان دادن س         بتوانند در روشن   ين زنان يچن

 تحـت   يهـا    خانواده ياعم اجت ـ يت فرهنگ يوضع"ق  يتحق يها  ه داده يل ثانو يز تحل يك كنند و ن   ما ك مبه  

ن يالت ا كشمسائل و   م از   يا  پاره مه در جهت ف   ،)۱۳۸۴دفر،  يمع(" )ره (ينيم خ مامداد ا مته ا يمكپوشش  

سائل و  مـ كارگرفته شـده، بـه اسـتخراج        به   يها  سپس با استفاده از روش    . ار گرفته شده است   كبه  زنان  

 . كند يم يعرفمر يپذ بي آسيعنوان قشربه خانوار را   كه قشر زنان سرپرستميا  پرداختهيشكالتم

      

  يات نظري بر ادبيرورم
 بـه  يشـناخت   عـه م جا يها  هيطلب اشاره كرد كه تاكنون دو دسته از نظر        من  ي ا توان به  يم يطوركلبه  

ـ حورمدهنـد كـه       يمل  ي تشك ياتيدسته اول را نظر   . اند  سأله زنان سرپرست خانوار پرداخته    م يبررس ت ي

سائل زنـان   م از   يكيعنوان  به   ،سأله زنان سرپرست خانوار   م و به     سائل زنان قرار داده   مبحث خود را بر     

كننـد و    يمـ  يبررس...  و   يادرمسأله  م به زنان،    م، ظل يانند نابرابر م يميفاهمد و آن را در بستر       نگرن  يم

سأله مـ رفـاه قـرار داده و بـه           فقر و  ميفاهم خود را    يحورم هستند كه بحث     ييات، آنها ي نظر مدسته دو 

گـرش خـود    نگرنـد و در ن      يمـ ر  يپـذ   بيها و اقشار آسـ       از انواع گروه   يكيزنان سرپرست خانوار بسان     

 چـون افـراد از كـار        يگـر يسائل د مثال با   معنوان  به  ن گروه از زنان     يسأله ا مان  يم يكيدئولوژيتفاوت ا 

   .شوند يمقائل ن... كاران و يافتاده، ب

شـود،    يمـ ها اشـاره       بدان يستينيمدگاه ف يسأله زنان سرپرست خانوار را كه در د       مرتبط با   مسائل  م

ردانه به  منه، بحث نگرش    يمن ز ي در ا  مهم مفهومن  يد اول يشا.  داد حي توض ي كل مفهومتوان حول چند      يم

ن ي است بـد  ينجا كاف يدر ا . ختلف باشد مع  مردان در جوا  م در نگرش به كار زنان و        يكار زنان و نابرابر   

ـ  معه  مدر جا كه   اين كه با توجه     ميطلب اشاره كن  م  و ي درصـد خانوارهـا تحـت سرپرسـت       نـود ش از   يا ب

 يي و گـو   ميستيـ واجـه ن  م" ردان سرپرسـت خـانوار    م" تحت عنوان    يا  سألهمرند، با   ردان قرار دا  مكفالت  

 است و   ياعمورد توافق عرف اجت   مقبول و   مشدت  به   است كه    يرمردان ا م يآور  سرپرست بودن و نان   

  .رود يمار مشبسأله مب و ي آسي زنان است كه نوعين سرپرستيا
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 يادي ز شواهدها    ستينيمف. ردان باشد م زنان و    ي بازار كار برا   يسأله نابرابر متواند    يم يبحث بعد 

هـا    آن لـه مج  كـه از   اند  آوردهشود،    يمل  يمردان و زنان تح   م بازار كار به     ي كه از سو   يط نابرابر يبر شرا 

 واقع شـدن  يكش ورد بهرهم زنان از حضور در بازار كار و        ي برخ يزدها، ناچار م دست يتوان به نابرابر    يم

 تحـت  ياديقاالت زم. اشاره كرد...  و ي كاريها طيحماز زنان در  يمو جس ي روح يها  يكش  آنان، بهره 

  ).۲۰۰۰، ميك به دينكگاه نثال، معنوان به (ن نوشته شده است ين عناويك از اي هر

ن بازار كـار    ي ب مياند، تقس   ست نسبت بدان اعتراض كرده    ينيم كه زنان ف   ، در بازار كار   يگري د ميتقس

 قـرن   ياز ابتـدا  كـه     آن توجه به  با.  زنان است  ي خانگ  اتمشاغل و خد  م واقع و در   يمررسيو غ   يمرس

دار حـدود     زنـان خانـه    از آن است كه      ي زنان حاك  يات خانگ م شده بر خد   م انجا يها  يريگ   اندازه مستيب

گونـه    چيا نـسبت بـه كـار آنـان هـ          مـ ، ا ١كننـد   يمـ د  يـ  را تول  ي در اقتصاد جهان   ي ارزش اقتصاد  مسو كي

ه و يـ رانگر آن بر روحيها به اثرات و ستينيمكه فـ ن شغل را  ياها   آنرد ويگ يم صورت نيگذار ارزش

ـ  يادمـ چ ارزش يكه ه نيگان و بدون ايرابه   ـ  دارندي اعتراضاتم زنان هيها ييتوانا ش ي بـرا يعنـو ما ي

د يا ب مر باشند و ه   يخم يف خانگ ي ندادن وظا  مد زنان در انجا   ي با من ه يبنابرا. دهند  يم مقائل باشند، انجا  

 يالمـ  يها   و پرداخت  ياعمن اجت يمات تأ م خد ارايه ي برا ي، دولت فكر  يفين وظا ي چن مدر صورت انجا  

  .دار بكند به قشر زنان خانه

ادر شدن  م و   يسأله فرزندآور مرد  يورد بحث قرار گ   متواند    يم كه   ، زنان در بازار كار    يشكل بعد م

ن ين ايشد و بنابرا يمبوط به زنان دانسته رم و ي شخصيرمسأله امن يش، اي پ يانمدت ز متا  . زنان است 

 از يكـ يا مـ ا. افتنـد ي يمـ  آن ي برا ي شخص يحل  واجه شده و راه   مسأله خود   مد با   يخود زنان بودند كه با    

 و نه   ياعم اجت ي برا يي دربردارنده ادعا  ؛" است ياسي، س يشخص" :يالديم ۱۹۶۰ دهه   مسينيم ف يشعارها

.  شـد  يسائلمـ ن  يچنبه   يمومسائل زنانه و جلب توجه ع     مر  يز سا ي و ن  يسأله فرزندآور م بودن   يشخص

عه، از مختلف جامن بود كه افراد يكردند، ا يمطرح م يستينيم فير ادعاهاين شعار و ساي كه ايدرخواست

 داشـتند،   ي كـار قـدرت    يرويـ  ن ما اسـتخدا  ي كه نسبت به عزل و اخراج        ير كسان يان و سا  يامله كارفر مج

                                                 
اصله در اياالت متحده آمريكا در ف     مثالً  . باره مطالعات زيادي انجام شده و آمارهاي زيادي نيز به دست آمده است              در اين . ١

، دوازده مطالعه ملي بر ميزان كارخانگي و سهم آن در درآمد ملي انجام شـده اسـت کـه كمتـرين                      )۱۹۷۹ تا   ۱۹۲۱(نيم قرن   

). ۱۹۹۲نقـل از تومـاس،    بـه   ( درصد محاسبه شده اسـت       ۴۸ درصد و بيشترين مقدار آن       ۲۱سهم كار خانگي از توليد ملي،       

 درصـد توليـد   ۲۷کشورمان انجـام شـده، ارزش کارخـانگي زنـان را حـدود       در ۱۳۸۳اي که اخيراً در سال        همچنين مطالعه 

  ).۱۳۸۳جزني، (کند  ناخالص ملي برآورد مي
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 قائـل شـوند تـا جبـر         يثبتـ م يهـا   ضيشـان تبعـ     ت به آنان و فرزنـدان     ط زنان را درك كنند و نسب      يشرا

  .اندازد، جبران شود يمردان عقب م كه زنان را در بازار كار از يكيولوژيب

سأله زنان سرپرست   م به   ي ربط ميستقم  طوربه   هستند كه اگرچه     يستينيمباحث ف موعه  مجمها    نيا

  آن  كننـد كـه       يمدهند و در واقع ادعا        يمح  يله را توض  سأمن  ي از ا  ييها  تمك قس ي ا هر مخانوار ندارند، ا  

 است كه   ي نابرابر ي و اقتصاد  ياعمط اجت ي بلكه شرا  ؛ستيسأله است، سرپرست بودن زنان ن     م كه   يزيچ

 ؛۱۳۷۶آبـوت و واالس،  (كنـد   يمـ ل ي تبـد ياعمله اجتأسمك يصورت به  زنان   يسرپرست بودن را برا   

ـ  ؛۱۹۹۲اس،  مـ  تو ؛۱۹۸۹پالتنـر،    ؛۱۳۷۶،  ي اعزاز ؛۱۳۸۰آبوت و واالس،      ؛۱۳۷۹تـزر،   ي ر ؛۱۳۸۳،  ي جزن

  ).۱۳۷۷دنز، ي گ؛۱۳۷۰ سگالن، ؛۱۳۷۷، يريسف

شـود،    يمـ طـرح   ماننـد آن    مسائل  مسأله زنان سرپرست خانوار و      م نهيم كه در ز   يگريدگاه د يا د ما

ن واژه  يـ  شـده اسـت و ا      ارايـه  ياعمـ  از رفاه اجت   يتنوعمتعدد و   مف  يتعار.  است ياعمدگاه رفاه اجت  يد

 آنـان اسـت،   يعنوم و يادم يازهايكننده ن  نيمه افراد از آنچه تأ    يرساند كه در آن كل      يم را   يوالً حالت معم

 يا نهادهـا  يؤسسات  ما  يات  ماز خد  يم، آن را نظا   ياعم از رفاه اجت   يگريف د يدر تعر . برخوردار باشند 

 بهتر و   يت، زندگ مده است تا سال   موجود آ به  ت به افراد    مك و خد  منظور ك مبه  اند كه      دانسته ياعماجت

نظور توسـعه   مبه  ها     انسان يها  ييها و توانا    تيها، ظرف   تيشرفت قابل ي پ ي را برا  يتر  ناسبمنه روابط   يمز

  . آوردمفراهها   آنرفاه

 ين شخص يم تأ يي كه توانا  ي آن دسته از افراد    يعه، خصوصاً برا  م در جا  يط رفاه يع شرا ي توز يبرا

 يا  افتـه ي انم سـاز  يهـا   تيـ  فعال ياعمات اجت مخد. رديگ  يم شكل   ياعمات اجت مرفاه خود را ندارند، خد    

 ين هـدف بـستگ    يتحقق ا . شان است   طيحمن افراد و    يسازش و تطابق ب   به  ك  مكها    آن هستند كه هدف  

اجات خـود   يسازند تا احت    يمع را قادر    مها و جوا     دارد كه افراد، گروه    ييها  نحوه كاربرد فنون و روش    به  

ش ي خـو ياعمـ  و اجت يط اقتصاد ي و شرا  ردهكتحول را حل    معه  مك جا يربوط به   مشكالت  من و   يمرا تأ 

تواننـد وجـود      يمـ  ياعمـ ن اجت يمات تأ مها و خد    م از نظا  يختلفمانواع   .)۱۳۷۵طالب،   (را بهبود بخشند  

 - زنـان يسرپرسـت به  يا ثالً خانوادهم ـختلف آن  م خانواده و اشكال مت از نظايامحبه داشته باشند كه 

 در قـانون  ياتمدهنـد، اقـدا   يمـ ا سرپرست خود را از دست      يسر  م كه ه  يت از زنان  يام ح يبرا. پردازندب

 كـه در    يا پرسـش  مـ ، ا ١رديذكور در فقر و فالكت را بگ      م يها   فرو رفتن خانواده   ي شده تا جلو   ينيب  شيپ

                                                 
برخورداري از تأمين اجتمـاعي     : "گويد  ونهم خود مي    ايران در اصل بيست     عنوان مثال، قانون اساسي جمهوري اسالمي       به  . ١

ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و            سرپرستي، درراه   ياز نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، ب      

ويكـم قـانون اساسـي     براين اصل بيـست  و عالوه" صورت بيمه و غيره حقي است همگانيبه هاي پزشكي    درماني و مراقبت  

 . كند تأكيد مي" سرپرست ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي"ذيل موارد حمايت قانون از زنان، بر لزوم 
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سرپرسـت خـانوار     به زنان    يكماند ك   ن در واقع توانسته   ين قوان يا ا ين است كه آ   يشود، ا   يمطرح  منجا  يا

  ا نه؟يبكنند 

و   يم از ناكـا ي حـاك ، تحـت تكفـل آنـان   ين زنـان و خانوارهـا  يـ  از اياريت اسـفناك بـس   يوضع

ن ي چنـ  يختلـف اسـت و لـذا نقـد و بررسـ           مع  م در جوا  ياعمن اجت يمگر و تأ    همي ب يها  م نظا يدمناكارآ

ثالً در  مـ . شـود   يمـ ده  يور د وفبه   ،ات زنان سرپرست خانوار   ي است كه در ادب    يي از كارها  يكي ييها  منظا

ات من خـد  ير قـوان  ييـ نـسبت بـه تغ    ها    آن  كه ميشو  يمواجه  م ييبا نقدها ) ۲۰۰۲(كارانش  متر و ه  يكار ل 

ـ گ  دانند و با انـدازه      يم وارد   ۲۰۰۰ تا   ۱۹۹۶ يها  كا در فاصله سال   يرم در آ  ياعماجت  ييهـا    شـاخص  يري

رتـر  يوجـب فق  مد  يدهند كه قانون جد     يم نشان...  و   يوزشمكانات آ م، ا ييوادغذامن  يمت تأ يانند وضع م

عهـده دارنـد و لـذا بـا         به   آن را    يسرپرست) ادرانم( شده كه زنان     يوالد   تك يها  شدن فرزندان خانواده  

  .اند ها شده ن خانوادهيشتر به ايك بم قانون و كينه خواستار بازنگريمن زي در اييطرح ادعا

ادران مـ  كـه    يشكالتم ياو پس از بررس   . مينيب يم مه) ۲۰۰۴ (يرويطلب را در كار ل    من  يمانند ه م

ادران و فرزنـدان    مرد كه   يگ  يمجه  ين نت ي دارند چن  خانوار توسط خود   با سرپرست    ،والد  تك يها  خانواده

ر يش از سـا  ين ب ي فقر هستند و بنابرا    مستعد فرو رفتن در دا    م ياعمر اقشار اجت  يش از سا  يخردسال آنان ب  

رون يـ نظـر او ب بـه  . انندم بي باقياعمن اجتيمات تأم و خديا همي بياه تياماز دارند تا تحت ح ياقشار ن 

 سفر به   يبراها    آن ي برا يريالس  عيط قطار سر  يدن بل يانند خر م ،يتيام از چتر ح   يين خانوارها ياندن چن م

  .تفاوت استم ياعم و اجتيشكالت اقتصادماق فقر و ماع

 ي زنـدگ  يهـا   شناسـي   جامعهم گفت،   ينجا از آن سخن خواه    ي که در ا   يشناس   از جامعه  يگرينوع د 

: ۱۳۷۹ريتـزر،   (اي دارنـد      پاافتاده، تأكيد خردبينانـه    هاي بسيار پيش    ها و كنش     بر انديشه   است که  روزمره

 حيات عادي و روزمره ما در اين جهان است كـه در خـالل آن                ،؛ جهان زندگي  آناناز نگاه   ). ۳۲۱ـ۳۲۲

اقعياتي كه در اين جهان بـا آن روبـرو هـستيم، داراي             و. يابيم  خود را در هر لحظه زندگي خويشتن مي       

آيـد و تجربيـات ادراكـي مـا در            گونه كه هست به چشم مي       چيز همان  در اين جهان هر   . معاني بشريند 

. كنـد   دهد در ذهن ما انعكاس پيدا مـي         گونه كه جهان خود را به ما نشان مي          سطح ماقبل علمي به همان    

 يك ادراك ساده و غيرعلمي است و همين انعكاس سـاده جهـان در               تجربه ما از جهان زندگي روزمره،     

هـا، رابطـه    يشناس ن جامعهيا). ۳۵۵: ۱۳۷۹توسلي، (ذهن ما است كه مقدمه و مبناي علم تحقيقي است          

نيست، بلكه جزء اليتجزايـي     » دادگي«اعتنا و محسوس با ابژه، رابطه بروني مبتني بر ضرورت يا              غير بي 

ورزي من است كه در آن آنچه هست و آنچه بايد باشد             رخداد در حال وقوِع تجربه    از لحظه متغيري از     

هـاي    ها و معناهاي محوري جزء ذاتـي روابـط و فعاليـت             اين ارزش . ناپذيرند  و وجود و ارزش، جدايي    
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مـؤثر،    طـور بـه  منـد مـا در جهـان همـان چيـزي اسـت كـه         بنابراين مشاركت جسم  . اند  وجود روزمره 

  ).۴۲: ۱۳۸۱ن به نقل از گاردينر، يباخت(دهد  ابژه را مورد ترديد قرار مي/ هبندي سوژ تقسيم

شناسان در فهم تجربه انساني       ن جامعه ياي است كه ا     علت پرداختن به مفهوم جهان زندگي، عالقه      

فرهنگـي مدرنيتـه مـا را     ـ  هـاي اجتمـاعي   ن باورند كه وضـعيت يآنان بر ا. دنده از زندگي به خرج مي

ند كه رابطه مبتني بر شناخت ناب را بر شناخت عملي و بـر محـيط زنـدگي خـود ارجـح                      ك  تشويق مي 

ن نوع نگاه   يا. كند  مند را نسبت به جهان تقويت مي        بدانيم و اين امتياز قائل شدن بينشي ابزاري و فاصله         

ـ  نسبت به نظر   ي جد ي انتقادات ، روزمره يشناسان زندگ   شود تا جامعه    يموجب م   ، مـثالً  يگـر ي د ييهـا   هي

 را يات انـسان يسته و واقعي به امور نگري متعاليا هيه رفاه، داشته باشند که از زاو ي و نظر  يستينيه فم ينظر

  .زنند يق و زنده آن سرباز ميت عميفي داده و از توجه به کيها جا هيدر قالب خشک و تنگ نظر

 يبردارنده ادعاها درها    آن يدو  ه فوق نشان دهنده آن است كه هر       ي بر دو دسته نظر    ي اجمال يمرور

ا ي رد   يش برا يماي زنان سرپرست خانوار هستند كه بر لزوم استفاده از پ          ي نسبت به مسأله اجتماع    يكالن

ـ  ن ين هـدف  يدنبال چن به  ن مقاله   ياما در ا  . داللت دارد ها    آن يها  هيد فرض ييتأ ن دو يـ ات ا يـ م و از ادب   يستي

عوض ازآنجاكه هـدف مـا       در. ده شده است   بر مسائل زنان سرپرست خانوار استفا      ي مرور يان برا يجر

 زنـان  يعنـ ي از زنـان جامعـه،   ي روزمره گروه خاصـ ي از زندگيتر قيفهم عم  دن به   ين مطالعه، رس  يدر ا 

ز از يـ  درصدد گريقيطربه شان هستند و   افراد خانوادهي است كه خود متكفل گذران زندگيسرپرست  يب

رسد اسـتفاده   ينظر مبه ن يم، بنابراي هست ي علوم اجتماع  ج در ي را ييگرا  هيموجود و نظر    شي ازپ يها  هينظر

  .گشا باشد اند، راه وجود آمدهبه  ييگرا هي كه اساساً با هدف مبارزه با نظر روزمرهي زندگيها هينظراز 

 بـه ن مفهوم   ي بس دشوار است، چراكه ا     ي روزمره و امر روزمره كار     يصحبت كردن در باب زندگ    

 ما از بـستر     يها  تيف و روا  يها و تعار    يپرداز   مفهوم يز تمام يك است و ن   يار نزد ي ما بس  يلحظات زندگ  

ـ  خـود ا   ي بـرا  يفـ ي شرح و تعر   ارايه روزمره نشأت گرفته است، لذا از        يزندگ . ميمـان   ين مفهـوم درمـ    ي

ـ  است كـه خص    ي روزمره، پرداختن به مفهوم    ين پرداختن به مفهوم زندگ    يهمچن  آن  ي محـور  يهـا   صهي

ـ در زبان انگل  . كنند  ي مقاومت م  يتند و در برابر كاربست مقوالت عقالن       هس يآشكارا فاقد روشمند    يسي

، )۱: ۲۰۰۲(مور  ينظـر هـا     بـه  روزمره وجود دارند و      ي امر روزمره و زندگ    ي برا ياديواژگان مترادف ز  

ـ  ي روزمره در ادب   يطور كه از چرخش مفهوم زندگ       همان  و مـوارد متعـدد كلمـات متـرادف آن           يات غرب

ـ    يشـو   ين مفهوم با آن مواجـه مـ       ي كه بالدرنگ در برخورد با ا      ياز مشكالت  يكيد،  يآ  يبرم  يم، ابهـام ذات

 .مستتر در آن است

 مختـصات امـر     يبنـد   كوشد بـا مقولـه      ي است كه م   ي از كسان  يكي )۱۶۰ -۱۶۱: ۱۳۸۰(فدرستون  

،  روزمـره  ي و زنـدگ   ي قهرمـان  ي در بحث خـود از زنـدگ       يو.  از آن كمك كند    يفي تعر ارايهبه  روزمره،  
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 روزمره هستند،   ي كه معموالً مالزم زندگ    يژگي به پنج و   ين دو نوع زندگ   ي ا يها  ضمن برشمردن تفاوت  

 يديـ نخـست؛ تأك  : روزمرهي، در زندگينظر وبه . كند ي بحث فوق را خالصه مينحوبه اشاره كرده و   

 يهيونده بـد  كنواخـت و تجـارب تكرارشـ      ي يها   برنامه يعنيافتد،    يوجود دارد بر آنچه روزمره اتفاق م      

العـاده در آن   ع بزرگ و امـور خـارق   يپاافتاده كه وقا   شي پ يانگاشته شده و باورها و اعمال، جهان معمول       

  در ينهـاد   ماقبـل  يا   و منطقـه   يد و نگهدار  يطره بازتول يمثابه س به  دوم؛ امر روزمره    .  ندارند يريچ تأث يه

گـر اسـت،    ي د يهـا    كه نگهدارنده جهـان    رديگ  ي انجام م  ي اصل ييها  تيشود كه در آن فعال      ينظر گرفته م  

اگر يـ  وجود دارد بر زمان حال كه مه       يديسوم؛ تأك . ١رديگ  يدست زنان انجام م   به  عاً  ي كه وس  ييها  تيفعال

 وجـود   يچهارم؛ تـوجه  .  است ي جار يها  تيت تجارب و فعال   يور شدن در آن      از غوطه  يرتأملي غ يمعنا

ا در  يـ  يرونيخته ب ي مشترك خودانگ  يها  تي در فعال  گريكدي مجالست با    يرفردي غ ي ظاهر يمعنابه  دارد  

 يهـا  گر در معاشرتيكدي مشترك در مجالست با يران  بر شهوتيدي، تأكي نهاد ي قلمروها يها  شكاف

ار، ي بـس يها قاعده زبان ي وجود دارد بر دانش ناهمگن، همهمه ب يديپنجم؛ تأك . گوشانهيسبكسرانه و باز  

  . نوشتار قائل شدنيكنواختي نسبت به يشتري صداها را ارج بييصحبت و جهان جادو

صورت به : سته استيروزمره به دو صورت نگر ير به زندگي اخيها  دههي در ط يفرهنگ  مطالعات  

 هـست کـه توسـط       ي از مطالعات فرهنگ   يتوان گفت قرائت    يم. پسند صورت مصرف عامه  به   و   يمناسك

 يگريز قرائت د  ير قرار گرفته و ن    يت تحت تأث  يذهن و   ييانه درباره زبان، بازنما   ي پساساختارگرا يها  هينظر

کرد با مسأله ي هر دو رو   ،هرحالبه   . سروکار دارد  ياست فرهنگ يا با س  يسته  ي تجارب ز  ينگار  که با مردم  

 ي مطالعـات فرهنگـ    ي است که مبتالبه همـه قلمروهـا       ين مشکل ي روبرو هستند و اساساً ا     يشناس  روش

 ي فرهنگي با تمرکز بر معانيفي کيها  عالقمند روشيت فرهنگتوان گفت مطالعا ي مي به طور کل.است

  :افته استيکرد تمرکز ي حول سه نوع رويکار در حوزه مطالعات فرهنگ. است

  نهد؛ يد ميسته تأکيانه مرتبط بوده و بر تجارب زيگرا  فرهنگيکردهايکه با رو: ينگار مردم •

 ييدايـ  در ي و واسـاز   يي، پساساختارگرا يشناس  ش به نشانه  ي، که گرا  ي متن يها  لي از تحل  يا  دامنه •

  دارند؛

بـارکر،  (انـه هـستند   يگرا بـه  خـود نخ ي نظـر يها شهي، که در ر   يرشي از مطالعات پذ   يا  مجموعه •

۲۰۰۳.(  

                                                 
شوند   شوند، كنار گذاشته مي     هايي كه دقيق و علمي دانسته مي        عمدتاً زنان كه متوليان اصلي امر روزمره هستند، در بررسي         . ١

بـه  . ها مدعي شكل دادن به نوعي دانش زنانه هستند كه به تجارب روزمره زنان بپـردازد                  دليل است كه فمينيست     همينبه  و  

واقع صداي زنانه، يكـي از       در. هاي زندگي روزمره نيز بتوانند در شكل دادن چنين دانشي مؤثر باشند             نظريهرسد كه     نظر مي 

 .صداهايي است كه در عالم علم مسكوت مانده و شايد با بازگشت به جهان زندگي روزمره به صورت امري شنيدني درآيد
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اً از  يـ  قو سته پرداختـه،  يـ  روزمـره و تجـارب ز      ي که به مطالعه زندگ    يکردي رو يعني ،دومكرد  يرو

 ينگـار    مردم .رفته است ير پذ ين تأث يشده و نماد   يرسمبه  مثابه كنش ش  به  رانه مناسك   انگ  مالحظات مردم 

نگر همراه بـا   ي کليها في توصي است که در جستجويشناس راث انساني و مي و نظر ي تجرب يکرديرو

ک، ي کالسـ  يهـا   يسـاز   در مفهـوم  .  گـسترده اسـت    يدانيـ ه بر کار م   يها، با تک    ل فرهنگ يات و تحل  يجزئ

کرد، رخدادها را مشاهده کـرده،        ي مردم شرکت م   يان در زندگ   از زم  يا  ي طوالن يها  نگار در دوران    مردم

ـ د آن چي تولينيکار ع. ديپرس ي را از آنان مييها سپرد و پرسش يبه سخنان آنان گوش م      اسـت کـه   يزي

. نامـد   يم" يده مفهوم يچي متنوع پ  يه از ساختارها  ي پرما ييها  فيتوص "يف مشهور يرتز آن را در توص    يگ

 ي فرهنگـ  يکه در زندگ   است   يا   گرفته شده  يهيمل مفروضات نگفته و بد     است که شا   يزين همان چ  يا

  ).٢٠٠٣بارکر، (کنند  يعمل م

 يهـا   يق بررس ي از طر  ي معمول يز و موشكافانه زندگ   يات ر يافت جزئ ي در ي در پ  ي سنت ينگار  مردم

  تمركـز دارد   ي خاص يها  ز بر كنش  يق است و ن   ي و مصاحبه عم   ير مشاهده مشاركت  ي گسترده نظ  يمشاركت

عالقـه  ... ن قابـل درك باشـند       يصورت نماد به  ان شوند، حداقل    ي ب يصورت رسم به  كه اگرچه نتوانند    

هم ربط  به  العاده را      و امر خارق   يتوانست امر عاد    ي بود كه م   يني نماد ينگاران به عملكردها     مردم ياصل

نگاران امر روزمره     دم مختلف، مر  ي اجتماع يها  ن مناسك در برقرار كردن نظام     يبا آزمودن نقش ا   ... دهد  

 يهـا   يگانه نشده بـود و معناسـاز      يبخودافتند كه از  ي يا  ي روحان زي و ن  ين حوزه جسمان  يمثابه برتر به  را  

 يها  ينگارانه بر بررس     مردم يمطالعات فرهنگ  ).۲۰۰۵موران،  (د  دا  يانه در آن رخ م    يگرا   و وجود  يفرهنگ

شود تا    ي به کار گرفته م    ينگار  نجا مردم يدر ا . رد تمرکز دا  يت زندگ ي در بستر کل   يها و معان     ارزش يفيک

 ي کـه مـورل    يطور  همان. ها بپردازد   تي و هو  ي زندگ يها  ها، جهان    درباره فرهنگ  ييها   پرسش يبه بررس 

 ي بـه قلمروهـا    يجـاد دسترسـ   ي ا ي؛ اساساً برا  ينگار   مانند مردم  يفي مطالعات ک  يها  يد، استراتژ يگو  يم

، يحـال در بـستر مطالعـات فرهنگـ         هربه  . اند   شده يطراحها    آن دمن   خصلت يها  تي شده و فعال   يعيطب

ق و گـروه    يـ ، مـصاحبه عم   يجمله مشاهده مـشارکت    ، از يفي ک يها   روش ي برا يا   به رمزواژه  ينگار  مردم

اسـت کـه بـه      ) نهي در زم  يت فرهنگ ي از فعال  يفيا فهم ک  ي (ينگار  ن روح مردم  يا.  بدل شده است   يکانون

  ).٢٠٠٣بارکر، ( ارتباطات به پا خاسته است ي کمه سنتيز عليانگ  بحثيشکل

 ي زنـدگ  يعملكردهـا " يعنـ ي، از كـار دوسـرتو       يفرهنگ   به امر روزمره در مطالعات       گريدكرد  يرو

ـ تواننـد از طر     ي مـ  ي آن است كه مردمـان عـاد        ن كتاب دوسرتو بر   يدر ا . رفته است ير پذ ي تأث "روزمره ق ي

  بـودن و در    يجير و تـدر   يناپـذ   ي بودن، خستگ  يپنهان و   ي قاچاق يها  تي از مصرف كه با خصوص     يشكل

 در ).۹: ۲۰۰۵مـوران،  (ف كنند ي متمركز قدرت را تضعيها شود، نظام ي مي بودن معرفيحال نامرئ  نيع

ه بـه نگـاه     ي شب ي نگاه يعني،  يكرد اول مطالعات فرهنگ   يم كه ما از رو    يح كن ين نكته تصر  يد به ا  ينجا با يا
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ن مـسائل   يـي م و لـذا تب    يـ ا  ت زنان سرپرست خانوار بهره جسته     يف وضع ينگر در توص    ينگاران جزئ   مردم

ست و يـ ن مقالـه ن يـ  هـدف ا ن مـسأله،  ي در ا  يان سطوح خرد و كالن امر اجتماع      يجاد ارتباط م  يآنان و ا  

  .تر است دهيچيشتر و پي بيقاتي تحقازمندين

ش يبها   آنست كه درن ايها در ا   هير نظر ي روزمره با سا   ي معطوف به زندگ   يها  هي نظر يتفاوت اصل 

شود و تالش    يت داده م  ي روزمره اهم  يان گذران زندگ  يت داده شود، به جر    يه اهم ياز آن كه به خود نظر     

 يت اجتمـاع يـ  واقعينـوع بـه  ن بـستر،   يـ ان در ا  ي زنده و تازه آدم    يها بهبر آن است كه با تمركز بر تجر       

 و ي كمتر به مسائل اجتماعيدگاه نظرين ديد تاكنون از اياگرچه شا. افته شوديجاندار و ملموس دست     

ه امور  يآن است كه اگر از زاو      ده ما بر  ي خانوارها توسط زنان پرداخته شده باشد، اما عق        يده سرپرست يپد

ن يـ ابـه  دهـد،   ي زنان سرپرست خانوار رخ مـ ي روزمره برايان زندگي كه در جريپاافتاده و معمول    شيپ

د يم كـه شـا  يدا كنـ يـ ن زنان دسـت پ   ي ا ي از زندگ  يف و نكات  يام شد تا به ظر    يم، قادر خواه  يمسأله بنگر 

 زنان سرپرست خانوار از     يت پرداختن به مسأله اجتماع    ي كه اهم  يگرينكته د  .تاكنون مغفول مانده باشد   

شتر ي ب،نهين زمي موجود در ايها هين است كه نظريكند، ا يتر م  روزمره را پررنگي زندگيها هيمنظر نظر 

 يشتريات، امكان ب  ين نظر يگر هستند و لذا استفاده از ا      ي د يها   در فرهنگ  ين زنان يمأخوذ از تجارب چن   

 زمـان را    يت زنـان سرپرسـت خـانوار در طـ         ي از وضع  يراني ا يپرداز  هي نظر يك شدن به نوع   ي نزد يبرا

  .فراهم خواهد كرد

         

  يشناس روش
ه يـ ل ثانويـ  اول، تحل:ده بهره گرفتـه شـده اسـت   مب دو روش عي پژوهش حاضر، از ترك مدر انجا 

 دسـت   ييهـا   جدد داده مه و   يل ثانو يت اول كار، به تحل    مدر قس . قيمصاحبه ع م،  موجود و دو  م يها  داده

ار مـ آ"تـوان بـه       يمقات،  ين تحق ين ا يتر  مهمله  ماز ج . اند  دهمگر گرد آ  يقات د ينابع و تحق  م كه در    ميا  زده

 "يي و روستا  ي شهر يد خانوارها م و درآ  نهيزان هز يم" يج حاصل از بررس   ي و نتا  "۱۳۷۵ سال   يارمسرش

ه در كـ  يگـر ي دمهـ منبع م. اند  شدهيران گردآوريار امركز آمدو توسط  ان سال اشاره كرد كه هر  مدر ه 

  ـيت فرهنگيوضع "م تحت عنوان نايقيده است، تحقمل آمع به يادي آن استفاده زيار از داده هاكن يا

 و بر   ۱۳۸۴ق در سال    ين تحق ي ا .است)" ره (ينيم خ مام ا دادمته ا يمك تحت پوشش    يها   خانواده ياعماجت

ن خانوارهـا در سراسـر      يـ  درصد ا  ۴۹,۳ه  ك شده و از آنجا      مته انجا يمك تحت پوشش    يها   خانواده يرو

 ي شده در آن، برا    ي گردآور يها ه از داده  كارد  را د ت  ين قابل ي زنان هستند، پس ا    يشور تحت سرپرست  ك

نابع مصورت پراكنده در    به   كه   ير اطالعات ين، از سا  يا بر عالوه .اده شود قاله استف من  يه در ا  يل ثانو يتحل

ـ ن بخـش كـار، ب     يـ  هـدف ا   . استفاده شده اسـت    مأخذ هركدا مده، با ذكر    مگر آ يد  ييمايم سـ  يشتر ترسـ  ي
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  . زنان سرپرست خانوار استي زندگي و اقتصاديشناخت تي جمعيها يژگي از ويفيتوص

ـ ۸۳: ۱۳۷۶(نظر دواس به  بـه  ناسـب  مل ي تحلي كه برايا ونهمدست آوردن نبه كه  يم، هنگا)۸۱ 

تـوان    يم دشوار باشد،    يا تجربه كاف  ير نداشتن پول، وقت     ي نظ يليدالبه  عرف باشد،   م بزرگ و    يكاف حد

 را  يلـ ين تحل يچن.  شده باشد  ي گردآور يگريؤسسات د ما  يحققان  م استفاده كرد كه توسط      ييها  از داده 

 آن و   يه، اجـرا  مر سـاختن پرسـشنا    ي نظ يراحلم،  ييها  ن داده يبا استفاده از چن    .نديگو  يم" هيل ثانو يتحل"

شتر يـ نان بيمنه و اط  يشتر، حداقل هز  يتواند با سرعت ب     يمحقق  معوض   شود و در    يم حذف   يريگ  ونهمن

اسـتفاده  نيـز   ) ۱۹۶: ۱۳۸۲(پنهود  م و كـا   يوي ك .ها بپردازد   ل داده يتحل و هيونه انتخاب شده، به تجز    مبه ن 

 كه  يانم ز منظر آنان ه  به  . كنند  يمد  يي را تأ  ييها  ن داده يه چن يل ثانو ي و تحل  م دست دو  يها   از داده  حققم

كننـد، اصـالً    يمـ  يرا گردآورها   آن جهزم  يم رس يها  انماز دارد كه تنها ساز    ي ن ي كالن يها  حقق به داده  م

ه، يل ثانو ينظر آنان تحل   بهن  يجدد داده شود و بنابرا    م ي صرف گردآور  ي كالن يها  نهيست كه هز  يز ن يجا

  . استم الزي كه گاه،جازمتنها  نه

 ينترنتـ يعـارف ا  مال دائـره . ق اسـت  يـ مصاحبه ع مـ ، روش   ميز كه بدان اشاره كـرد     ي ن يگريروش د 

ه در آن   كـ شتر اسـت    يـ ا ب ين دو نفر    ي ب ييصاحبه گفتگو م: "ندك يمف  ين تعر يصاحبه را چن  ما  يديپ يكيو

بـا در نظـر     ". شـود  يمـ ده  يشونده پرسـ  به  صاحمعات از شخص    دست آوردن اطال  به   ي برا ييها  پرسش

لـه  ماز ج (صاحبه  مـ  از   ينـوع  ت برخوردار اسـت و بـه هـر        يمومف فوق از ع   يه تعر كته  كن ن يگرفتن ا 

 يله بررسـ ين وسـ يتر تداولمه  كرسد   يمنظر  به  ا  مشود، ا  يمربوط  مز  ين...)  و   يارك،  ي خبر يها بهصاحم

. صاحبه باشـد  مـ ن روش اسـتفاده از      يمـ جـاور آن، ه   م يهـا   ز رشته  ا ياري و بس  يشناس عهم در جا  يتجرب

زان يـ م طـرف    كيوالً از   معمه  كن حسن را دارد     يگر ا ي د يها قابل روش مردن با پاسخگو در     كصاحبه  م

ـ چيحاسبات پمان كمگر اي و از طرف د   يشتري ب يياعتبار و روا   ن يـ لـذا ا . آورد يمـ  م را فـراه يارمـ ده آي

 از  يكـ ي ــ   و نواقص آن برطـرف گـردد       ها  تيحدودما باشد و    يهم مالزط  يه شرا ك يصورت  در ـ كينكت

 ).۳۳: ۱۳۸۴ ؛۲۹۶: ۱۳۷۸پور،  عيرف( است ياعم اجتمق در علوي تحقيها كينكن تيدتريفمن و يعتبرترم

ه از آن   كـ  شـود    م انجـا  يا تلفن ي ي و پست  يتبك،  ي و حضور  ي شفاه يها  تواند به روش   يمصاحبه  م

لحاظ به   را   ي حضور يها بهصاحمن  يچنمه. ا هستند مدنظر  م ي حضور يها بهصاحمن نوشته،   يان در ا  يم

ق يمصاحبه ع متوان به سه سطح      يمدهند،   يمورد استفاده قرار    مه  ك ييها  هم پرسشنا يافتگي زان ساخت يم

 همـ ي ن يهـا   همپرسـشنا . ردك ميشده تقس  استاندارد الًماكصاحبه  مشده و    استاندارد هميصاحبه ن م،  )يفيك(

بـا   يمـ ك ي پژوهش محقق انجا مه هدف   كروند   يمار  كبه   يواقعموالً در   معم استاندارد الًماك و   استاندارد

ـ  حاصل از ا   يها  ون است و داده   مآز شي پ مشخص و پس از انجا    مالً  ماكسئواالت    م هـ  هـا   همن پرسـشنا  ي

ـ  يق، هـدف اصـل    يمصاحبه ع ما در   ما. رنديگ يمورد استفاده قرار    م يارم آ يها ليتحل و هي تجز يبرا  ي پ
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لـذا در   . ياعمـ ده اجت يق پد يارش دق مت آن و ش   يمكنظر است و نه      وردمسأله  مق  مت و ع  يفيكبردن به   

وارد بازتر  م ي برخ يتر و دست پژوهشگر برا    مكه  مپرسشنااالت  ؤس يافتگي ساخت صاحبه،من نوع از    يا

  .استق يم عيصاحبه حضورمق از آن استفاده شده، ين تحقي كه در ام هيا بهصاحمنوع  .است

ك ين تكن ياستفاده از ا  .  بوده است  ١يز، روش گلوله برف   ي مورد استفاده در مقاله ن     يريگ  روش نمونه 

 كه در ابتدا با آنـان    يم افراد نمونه خود را با كمك كسان       يخواه  ي رواج دارد كه م    ي در موارد  يريگ  نمونه

دن يـ حـال غلت   غلتـد و در     ي كه م   است يا  ين نمونه، مانند گلوله برف    يبنابرا. ميم، انتخاب كن  ي دار ييآشنا

م آغـاز كـرده و   يشناس ي كه م  يت آمار ي از جمع  ين معنا كه مصاحبه خود را با كسان       يبد. شود  يبزرگتر م 

ن روش اسـتفاده از  يلذا در ا. ميرو يت مين جمعي اير اعضايت آنان به سراغ ساي و هدايسپس با معرف 

ـ  دارنـد، از اولو    يق دسترسـ  يـ حق ت يت آمـار  يـ  از افـراد جمع    يشتريـ  كه به تعداد ب    يكسان ـ ت ب ي  يشتري

 از زنـان سرپرسـت      ييايتواند نمونه نما    ين كوچك نم  يچن ني ا يا   است كه نمونه   يهيبد. برخوردار است 

م يتعمـ   قابـل  يرو چيهبه  ها   بهن مصاح يج حاصل از ا   يباشد و لذا نتا   )  در سطح شهر تهران    يحت(خانوار  

 ۳۲ن كار با تعداد     ي در ا  .اند  م را فرو نهاده   ي تعم يكه ادعا  است   يرزماني د يفي ك يها  اگرچه روش . ستندين

انـد، مـصاحبه شـده        عهده داشـته  به  شتر را   يا ب ينفره     تك ي خانوارها ي سرپرست ينوعبه   كه   ينفر از زنان  

ل فـوت همـسر از دسـت        يـ دلبـه    نفر   ۱۲ل شهادت و    يدلبه  سران خود را    م ه ن زنان، ي نفر از ا   ۸. است

ن زنـان هـم از      يـ  نفـر از ا    ۵تعـداد   و   كننـد   ي م ي زندگ ييتنهابه  اند و     زدواج نكرده  نفر اصالً ا   ۷اند،    داده

ـ    ۸سـال،    ۳۰ تا   ۲۰ن  يشش نفر آنان ب   . ندا جدا شده  يختلفمل  يدالبه  همسران خود     ۴۰ تـا    ۳۱ن  ي نفـر ب

 ۹جز به ن يهمچن. شتر هستنديا بي سال ۵۱ن  ين زنان در سن   ي نفر از ا   ۹ سال و    ۵۰ تا   ۴۱ن  ي نفر ب  ۹سال،  

دسـت    همـسر و فرزنـدانش را از       ي كه در سانحه رانندگ    ي از زنان  يكي از زنان مطلقه و      يكيزن مجرد،   

 . فرزند هستندين زنان داراي ايداده، مابق
   

  يشناخت تيعم جيها يژگيو
 يراني ا ي درصد خانوارها  ۸,۴ يان، سرپرست م در كشور  ۱۳۷۵ سال   يارمج حاصله از سرش   ي نتا طبق

زن هستند كه بـار  ) ۱,۰۳۷,۰۳۲۱(ون نفر يليمك ي در حدود   يعنيخانوار است،   بر عهده زنان سرپرست     

بـه  تـوان     يمـ طلـب اسـت كـه ن      من  ي ا ياي ساده، گو  من رق يمه.  را بر عهده دارند    يي خانوارها يسرپرست

ت و حـدود  يـ عمسأله زنان سرپرست خانوار گذشت، چراكه آنان هشت درصد كـل ج        م از كنار    يسادگ

  . خود دارندير سرپرستيزون خانواده را يليم كي

                                                 
1. Snowball 
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 بـار    فقـط  كننـد و   يمـ  ي زنـدگ  ييتنهابه  )  درصد ۳۳,۶( زنان سرپرست خانوار     سوم  كيدر حدود   

)  درصـد ۳۳,۱(ن زنـان  يگر اي دسوم كيكشند، در حدود  يم خود را بر دوش    ي شخص ي زندگ ياقتصاد

ـ  يعم تعداد ج   با ييز سرپرست خانوارها  ي ن يابقم سوم  كيا سه نفره و     ي دو   يسرپرست خانوارها  ش يت ب

سائل و  مـ ش  يبـا افـزا    يميستقمتواند نسبت    يمت خانوار تحت پوشش،     يعمتعداد ج . از سه نفر هستند   

  . استها يدر بررس يمهمل م و لذا عا داشته باشدي از افراد تحت سرپرستي ناشيشكالت اقتصادم

  

   زن سرپرست برحسب تعداد افراد تحت تکفليع خانوارهاي توز.۱جدول شماره 

  ۱۳۷۵ يآمار سرشمار  تعداد افراد خانوار
  ۶/۳۳   نفر۱
  ۱/۳۳   نفر۳ا ي ۲
  ۲/۳۳  شترينفر و ب ۴

  

ت ازدواج و قبح طـالق و جـدا شـدن از            يم بر اه  يبنما  م ياعم اجت يها  ن با توجه به سنت    يچنمه

 ۲۱,۶اند و     سر از دست داده   مرگ ه مسران خود را بر اثر      م درصد زنان سرپرست خانوار ه     ۷۰,۵سر،  مه

ـ سرانمـ  هياننـد از كارافتـادگ  ماالً مـ  احتــ  يلـ يدالبه سر، مدرصد آنان با وجود داشتن ه  سرپرسـت   

سر، مـ  از ه  ييل طـالق و جـدا     يـ دلبه  ن زنان هستند كه     ي درصد ا  ۴,۰ان تنها،   يمن  يدر ا . خانواده هستند 

انـد و     واج نكرده  هستند كه هرگز ازد    ي كسان من زنان ه  ي درصد ا  ۳,۵كفالت خانواده را بر عهده دارند و        

ش ين است كه ب   يتوان گرفت ا    يمن بحث   ي كه از ا   يگريجه د ينت. شوند  يمل خانوار شناخته    يلذا خود كف  

ا يـ رگ، طالق   مثالً  م يقيطربه  دهند كه     يمل  يسر تشك مه  ي زنان سرپرست خانوار را زنان ب      مهارچ  از سه 

 .ندمحرومردان خانواده م يتيامازدواج نكردن از چتر ح

  

  ت تأهلي زن سرپرست برحسب وضعيع خانوارهاي توز.۲اره جدول شم

  ۱۳۷۵ يآمار سرشمار  ت تأهليوضع
  ۶/۲۱   همسريدارا
  ۵/۷۰  همسر بر اثر فوت يب
  ۰/۴  همسر بر اثر طالق يب

  ۵/۳  هرگز ازدواج نکرده
  

ـ ي ا ي خانوارهـا  ي كه سرپرست  يزنان)  درصد ۳۱,۷ (سوم  كين كه حدود    يتوجه ا  نكته جالب   را  يران

ن يـ در ا . برنـد   يمـ سر  به   سال دارند و در واقع در دوران كهولت خود           ۶۴ش از   ي ب يعهده دارند، سن   بر
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 بـه  يدر واقـع بـا نگـاه   !  دشوار است، چه رسد بـه زنـان      يز كار يردان ن م ي خانواده برا  يسن، سرپرست 

 يعنيشود،    يمه   آنان افزود  يش سن زنان بر نسبت سرپرست     يد كه با افزا   يجه رس ين نت يتوان به ا    يمها    داده

ن بـاال كـه   يگذرانند و در سـن  يمردان خانواده م ي خود را تحت سرپرست  ين جوان ي اغلب سن  يرانيزنان ا 

شـود، در     يمفرسا    طاقت سخت و    ي خانوار، كار  يانند سرپرست م ينديد و ناخوشا  يفراگرفتن تجربه جد  

  .رنديعهده گ  را برين نقشيشوند كه چن يمجبور م يواردم

  

   زن سرپرست برحسب سن سرپرست زنيع خانوارهاي توز.۳جدول شماره 

  ۱۳۷۵ يآمار سرشمار  سن سرپرست زن
  ۹/۲۹   سال۴۴ تا ۱۰
  ۴/۳۸   سال۶۴ تا ۴۵
  ۷/۳۱  شتري سال و ب۶۵

  

هـارت  مدهد، تـا چـه انـدازه تجربـه و             يم است كه نشان     ي شاخص من زنان ه  يالت ا يزان تحص يم

ـ    ير سرپرست م ا ي برا ياعماجت  درصـد زنـان سرپرسـت خـانوار اساسـاً           ۶۶,۲تأسـفانه   م. د خـانواده دارن

 در يالتي درصد تحص۶,۶ و يالت عالي درصد تحص۳,۲، تنها حدود يابقم مسو كيان يمسوادند و از    يب

ا يـ  يير زنـان باسـواد سرپرسـت خـانوار در حـد ابتـدا             يالت سـا  ي دارند و تحص   مپليا د يرستان  يحد دب 

  . استييامراهن

  الت سرپرست زني زن سرپرست برحسب سطح تحصيخانوارهاع ي توز.۴جدول شماره 

  ۱۳۷۵ يآمار سرشمار  الت زن سرپرستيسطح تحص
  ۲/۶۶  سواد يب

  ۰/۲۴  يي و راهنماييابتدا
  ۶/۶  پلميرستان و ديدب

  ۲/۳  يالت دانشگاهيتحص
  

 يميش از ن  يب. توجه است   قابل م ه ين زنان ي چن ياعم و اجت  ي اقتصاد يها  تي و فعال  يت شغل يوضع

 ي دارا ، درصـد بـدون داشـتن كـار        ۲۰,۲.  ندارنـد  يگريدارند و شغل د     خانه)  درصد ۵۷,۶(ن زنان   ياز ا 

 ي كـار ثـابت  مانجـا بـه  شغول مـ ، يارمط سرشـ ين زنان در شـرا  ي درصد ا  ۱۵,۸ هستند و تنها     ييدهامدرآ

رفعـال  ي غ يلحاظ اقتصاد به  ن زنان   ي درصد ا  ۸۳,۴ن است كه    ي از ا  يار حاك مركز آ م يريگ  جهي نت .اند  بوده

ن زنـان و    ي بد ا  يت اقتصاد ي است بر وضع   ي خود شاهد   رقم ني ا .اند   درصد آنان فعال بوده    ۱۶,۶و تنها   

. شود يمشاهده  مز  ين) ۱۳۸۴دفر،  يعم (يگريقات د يج در تحق  ين نتا ير ا ي نظ .آنان  تكفل    تحت يها  خانواده
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ته يمكران  يبگ يرمستمآنان از    درصد   ۱۷,۰ درصد زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و         ۵۳,۳ها،   طبق داده 

عنـوان  بـه   ز  يـ  درصـد ن   ۳,۷.  را ندارنـد   ياركچ  ي ه م و توان انجا    بوده ارافتادهك  آنان از  ۸,۸. داد هستند ما

  .ار هستندكبه  شغولمگران ينازل دم در ،نزلمه مخد

  

   سرپرستيت شغلي زن سرپرست برحسب وضعيع خانوارهاي توز.۵جدول شماره 

   سرپرستيت شغليوضع
 ير سرشمارآما

۱۳۷۵  
  ۶/۵۷  دار خانه
  ۲/۲۰   درآمد بدون کاريدارا
  ۸/۱۵   کار ثابتيدارا

  ۴/۶  محصل
  

 درصـد آنـان را      ۲۳,۸ درصد زنان فعال سرپرسـت خـانوار را كـارگران سـاده و               ۲۲,۲در شهرها،   

 درصد زنـان فعـال سرپرسـت        ۶۵,۳در روستا،   . دهند يمل  ي تشك يشاغل صنعت مگران و كاركنان      صنعت

 درصـد آنـان     ۲۰,۶كارنـد،   بـه    شغولمـ  يريگياهمـ  و   يدار  ، جنگل يانند كشاورز م يشاغلمنوار در   خا

ـ عنوان كارگر ساده فعال   به  ز  ي ن ين زنان ي درصد چن  ۸,۹ هستند و    يشاغل صنعت مگر و كاركنان      صنعت ت ي

  .)۱۳۷۹، مركز آمار ايران (دارند

  ياعم اجتيها بيشكالت و آسم 
ا بـار   مـ عـه   مه در جا  ك مي پرداخت ي زنان يشناخت تيعم ج يامي س حي به شرح و توض    يقبلت  مدر قس 

ـ  در ا  .عهده دارند به   خانواده را    يسرپرستن  يسنگ  نظـرات زنـان   يبنـد   بـا دسـته  ميكوشـ   يمـ ن بخـش    ي

ـ  ا  كـه  مي بحث كن  يسائلم، درباره انواع    ١سرپرست خانوار  هـا    آن ره خـود بـا    مـ  روز ين زنـان در زنـدگ     ي

ن يـ در ا . شـوند  يمر شناخته   يپذ  بي و آس  محرومعنوان قشر   به  ا  معه  م در جا  لذا رده و ك موپنجه نر  دست

 از يل اطالعات ناشيمك تيو برادهد  يمل يك تشيقم عيها بهصاحما را م يها يبند  دستهيبنامت، مقس

  .ميا ز پرداختهيوجود نم يها ه دادهيل ثانوي، به تحلها بهصاحمن يا

                                                 
 نفر از زنان سرپرست خانوار مصاحبه شده و لذا بديهي اسـت کـه مـا                 ۳۲ هاي روش کيفي، تنها با      با توجه به محدوديت   . ١

لـذا مقالـه بـه      . ها را به جامعه آماري يک ميليون نفري خود تعميم دهيم           بههاي اين مصاح    خواهيم يافته   توانيم و نيز نمي     نمي

 ۳۲ همان جمعيت نمونه محـدود       اي براي   هيچ روي ادعاي تعميم ندارد و عبارت زنان سرپرست خانوار، صرفاً ضمير اشاره              

 .نفري است
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  يسأله اقتصادمـ 

 روزمـره   يدر زنـدگ   است كه زنان سرپرسـت خـانوار         يا  سألهمن  يرت  مهم در واقع    يسأله اقتصاد م

، اساسـاً  مردمـ  يهـا  ر گروهي ساي است كه گاهيحدبه سأله من  يواجهند و قدرت و فشار ا     مبا آن   خود  

سأله با باال رفتن تعداد افـراد تحـت تكفـل زن،        من  يا. شناسند  يمسأله  من  يزنان سرپرست خانوار را با ا     

نفـره     تـك  يزنـان سرپرسـت خانوارهـا     توان نزد     يم را   يرمن ا يواجهه با چن  من  يترمشود و ك    يمحادتر  

 كـردن   م فراه ير زنان برا  يتر از سا  م باشند، ك  مد ه م درآ ين زنان شاغل و دارا    يخصوص اگر ا  به  . افتي

 صـحبت   سرپرسـت   صـرفاً خـود    كه با زنان   يم هنگا يا حت ما. شوند  يمشكل  م دچار   يكانات اقتصاد ما

 را يلـ ير دالمـ ن ايـ  ايد بتوان برا يشا. ميشو  يم آنان   ي بر رو  يجه احساس فشار اقتصاد   تومز  ي ن ميكن  يم

اننـد  متوانند  يم ندارند و ني اقتصاديريپذ عهم جا يا از كودك  معه  مزنان در جا  : ن كه يله ا مرد، از ج  مبرش

لـذا اگـر    . برند دارد، بهره ب   ينافع اقتصاد م آنان   ي كه برا  يا   و روابط دوستانه   يتيام ح يها  ردان از حلقه  م

ـ  نـسترن، دب . ندارنـد  يگـر يد د مـ ند هستند، صرفاً وابسته به حقوق خود بوده و درآ         ما كار ي شاغل   مه ر ي

  :ديگو ياو م.  ساله و مجرد است۴۲ات و يادب

مـن  . وخرج خودش باشه    ست كه خودش مسئول دخل    ين ن ي زن بدتر از ا    ي برا يزيچ  چيه

 يبيتـوج   ز پـدرم هـم پـول      درس خوندن هم ا    ي برا ي خودم بودم و حت    ي پا ي رو ي سالگ ۱۸از  

بـه  ن كارو بـذارن     يد ا ينظر من زنا با   به  .  فشار اومد  يليم كار كردم و بهم خ     يزندگهمه  . نگرفتم

  .ن كارا نداشته باشنيم به ايعهده مردا و اصالً كار

. شـود   يمـ تـر     شكلمـ عهـده دارنـد،       بر م را ه  ي كودكان ي كه سرپرست  يتأهلم زنان   يه برا ين قض يا

 گفته شد، اغلب زنان سرپرست خانوار  خصوصاً در       يشناخت  تيعم ج يها   كه در بخش داده    يطور  نامه

نـده كودكـان و     ي فزا يازهـا يل ن يـ دلبـه   ز  ي برخوردارند و ن   يترمكانات اشتغال ك  من باال، از سواد و ا     يسن

بـل بـر    ش از روز ق   ي هرروز ب   را شوند كه عرصه    يمواجه  م يشتري ب يشكالت اقتصاد منوجوانان خود با    

او . راً فوت كرده اسـت    ي است كه شش فرزند دارد و شوهرش اخ        يا   ساله ۵۴ال، زن   ي ل .كند  يمآنان تنگ   

  :ديگو يم

شوهرم كـه مـرد،     . ه زنا برا خودم سروسامون داشتم     ي شوهرم زنده بود منم مثل بق      يتا وقت 

ناچـار  . من موندم و شـش تـا بچـه       . لم از ما روبرگردوندن   يخورش هم رفتن و فام       مفت يقايرف

حـاال هـم    .  مدرسه يبعدش شدم آبدارچ  . كردم  ي كار م  يه تاالر عروس  ي ياوال تو . شدم كار كنم  

دا كنـه،   يـ  هنوز نتونـسته كـار پ      ي پسر بزرگم نامزد داره، ول      ...كنم  ي مردم كار م   يها  كه تو خونه  

 يحاال اونو و پـسرش هـم بـا مـا زنـدگ            . دختر بزرگم هم شوهر كرد و شوهرش معتاد دراومد        

م، اما حاالكم   يكرد  ي هم به اونا م    يه كمك ي.  سخت نبود  يلي شوهرم زنده بود، خ    ي تا وقت  .كنن  يم

 شـصت تـومن بهـش       يكنه كه مـاه     يشگاه كار م  يه آرا ي ي و تو   بلده يشگري دخترم آرا  .ميآر  يم
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 خـرج   يها كل    تازه بچه  ...رسه  يجامون نم   چيم هم به ه   يذار  ي پوالمونو رو هم كه م     ييدوتا. دنيم

ـ  يـ پـسر خوب  .  دختر دومم تـازه خواسـتگار اومـده        يبرا.  دارن ياديز ـ   ي نمـ  يه، ول م خـرج   يدون

  ....ها هم كه هزار جور خرج و مخارج دارن  يا بچه مدرسه. ميازدواجش رو چكار كن

ركز م و توسط    ۱۳۷۵ه در سال    ك" يي و روستا  ي شهر ي خانوارها يدهامنه و درآ  يهز"ج طرح   ينتا  

 ۵۴,۸(ق، اغلـب زنـان      يـ ن تحق يج ا يطبق نتا . توجه است  اني شا  شده، يردآورنه گ يمن ز يدر ا ران  يار ا مآ

اهانـه  منـه   ياند، هز  اه داشته مان در   م تو ۶۰,۰۰۰تر از   م ك يا  اهانهمنه  ي هز يسرپرست خانوار شهر  ) درصد

 ۱۲۱ ياهمش از   ي درصد ب  ۱۷,۵نه  يان و تنها هز   م تو ۱۲۰,۰۰۰ تا   ۶۱,۰۰۰ن  ين خانوارها ب  ي درصد ا  ۲۷,۸

 .تـر گـزارش شـده اسـت         شكلم يي روستا ي خانوارها يت برا ين وضع يا. اه بوده است  مان در   مهزار تو 

 ۳۲۰تر از   م ك يا  د ساالنه م زنان در روستاها درآ    ي تحت سرپرست  ي خانوارها ) درصد ۵۵,۳( يميش از ن  يب

زار  هـ  ۶۵۰ تا   ۳۲۱ن  ي درصد ب  ۲۵,۴ان دارند،   م هزار تو  ۲۷تر از حدود    م ك يا  اهانهمد  ما درآ يان  مهزار تو 

 هـزار  ۶۵۱ن خانوارهـا از  يـ  درصـد ا ۱۹,۲د حـدود  مو تنها درآ) اهمان در م هزار تو ۵۴ تا   ۲۷,۱(ان  متو

  ).۱۳۷۹، مركز آمار ايران (شتر بوده استياه بمان در م هزار تو۵۴,۱ا يان در سال متو

ن يـ  ا يها   طبق داده  .شود يمده  يدز  ين) ۱۳۸۴دفر،  يعم( يگريدق  ي تحق يها   داده درج  ي نتا نيشابه ا م

ا يـ نند  ك يم يداد زندگ منه ا ي هز يها  كمكحل  م زنان سرپرست خانوار صرفاً از       م سو كيق، حدود   يتحق

 ۳۲,۷ (م سـو كي، ) درصد۲۵,۳ درصد و ۱۱,۱ب يترتبه (ان دارند م هزار تو۲۵تر از   مك يا اهانهمد  مدرآ

ان م هزار تو  ۴۶ ياهمش از   يب)  درصد ۳۰,۹ (يابقم م سو كياه و   مان در   م هزار تو  ۴۵ تا   ۲۶ن  يب) درصد

 ي گـذران زنـدگ    ي بـرا  يا جنـس  ي ي نقد يها  كمك،  مردمز از جانب    ي درصد ن  ۱۵,۲. د دارند ماه درآ مدر  

ـ ن زنان نيفل اك تحت تياهانه خانوارهام يها نهيورد هزمدر  . نندك يمافت  يخود در   يشابهمـ ز نـسبت  ي

 ۳۱,۶ (م سـو  كيان،  م هزار تو  ۴۰ ياهمتر از   مك)  درصد ۳۸,۳(ها    خانواده م سو كيحدوداً  . برقرار است 

االً مـ احت. نـه دارنـد   ياه هز مـ ان در   م هزار تو  ۷۱ ياهمش از   ي ب يابقمان و   م هزار تو  ۷۰ تا   ۴۱ن  يب) درصد

ا يـ  ار فرزنـدان  كـ  ثالًمـ د خانواده   منابع درآ مر  يد از سا  منه و درآ  ين هز ي ب يانمهزار تو  يتفاوت حدود س  

  :ديگو يمورد م نيدر ا) سواد يو ب ساله ۶۱( نصرت .شود يمن يم تأي مردميها كمك

ه يـ و   ه دختـر دارم   يـ . ميكن  ي م يهام تو خونه برادرم زندگ      بعد از مردن شوهرم من و بچه      

بـار    هيـ ن كه   يپسرم كه بعد از ا    . سه تا بختش واز بشه    يد وا يتونه كار كنه و با      يدختر كه نم  . پسر

مش دوا ي بـرد يگم هرچـ يد.  كردي شد كه قاطيدونم چ ي گرفتش نم  يه دعوا اشتباه  يس تو   يپل

ه يـ خـودش  . تونـه بكنـه   ي مگه چكار ميرسه، ول يبرادرم بهمون م. ده نكرد كه نكرد  يو دكتر فا  

هـا كـار      هيرم تو خونـه همـسا       ي اگه كار باشه، م    يوقت يگاه. است با شش سر عائله      كارگر ساده 

هـام     و بچـه    هـم بـه مـن      يزيـ ه چ يـ كنن،    ي م يتكون  د و آخر تابستون كه خونه     يشب ع . كنم  يم
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دونـم مـا      ياگه اونا نبـودن نمـ     . هوامونو دارن . ها رو   هي از همسا  ياما خدا نگه داره بعض    . رسه  يم

  ....م يكرد يكار ميچ

تنهـا  هـا     آن هكـ  از آن است     يكفل زنان حا  كت  تحت يها ها در خانواده   نهين نحوه صرف هز   يچنمه

هـا صـرف     ن خانواده ي ا يها نهيهز) صد در ۶۱,۵ (محدود دوسو .  هستند يه زندگ ي اول يازهاي ن يجوابگو

  . شود يمان من و دركسمنه يل فرزندان، هزيانند تحصم يسائلم درصد صرف ۲۷,۱ و ك و پوشاكخورا

 كه با آنان مـصاحبه      يز اغلب زنان  ي و ن  قين تحق ي درصد زنان سرپرست خانوار پاسخگو در ا       ۳۷,۵

 درصد  ۳۳,۸ يبرااند؛    خود دانسته  ي ذهن يانن دغدغه و نگر   يتر مهم را   يسأله اقتصاد م ،) نفر ۲۵(م  يكرد

 به ينگاه.  قرار گرفته استمت سويان در اولو  ي درصد پاسخگو  ۲۶,۶ ي و برا  مت دو يسأله در اولو  من  يا

اند  ردهم برشيالتكشمسائل و م را جز    يسأله اقتصاد مان،  ي درصد پاسخگو  ۹۷,۹ه  ك دهد يمنشان  ها   داده

 درصـد   ۷۶,۳ن  يچنـ مه. شـود  يمـ  مت اول تا سـو    يان در اولو   آن ي ذهن يها  و دغدغه  يوجب نگران مه  ك

 م درصـد آنـان هـ      ۸۶,۰نظـر   بـه    و   اند  خود دانسته  ي فعل ين نگران يتر  را بزرگ  يالمسأله  مان،  يپاسخگو

 .واجه است معه با آن    م جا ينونكط  يه در شرا  ك هستند   يالتكشمن  يتر مهم ياركي و ب  يالت اقتصاد كشم

  .سألهمن يفل آنان با اك تحت تيها ن زنان و خانوادهيه امباً هيودن تقرر بي است بر درگي نشانمارقان يا

 درصـد آنـان از وضـع    ۵۶,۴ و يالمـ  درصد زنان سرپرست خـانوار از وضـع     ۶۹,۵ن،  يا بر عالوه

 مسـو   حـدود دو   ميه بـدان  ك ميبر يم يه پ ين قض يعلت ا به    يمهنگا. اند ردهك يتين خود ابراز نارضا   كسم

 كيباً حدود   ينند، تقر ك يم ي زندگ ينينش هيت حاش يه شهرها و در وضع    يدر حاش )  درصد ۶۰,۲( ن زنان يا

ـ ترتبـه  (ا آشـپزخانه نـدارد   ي مامه حكن هستند ك سا ييها  آنان در خانه   مسو  ، ) درصـد ۲۹,۴ و ۲۴,۷ب ي

ن و  يحـل خـواب والـد     م)  درصـد  ۶۷,۶(وارد  مـ  م فاقد خط تلفن است، در دوسـو       ها   درصد خانه  ۳۹,۶

 يه فـضاها  كـ ان را ندارنـد     كمن ا يا)  درصد ۵۷,۱(ها   از خانواده  يميش ن يست و ب  يدا ن  ج مفرزندان از ه  

   . قه هستنديضمن جهت در ينند و لذا از اك مدن فرزندان دختر و پسر خود فراهي خوابي برايا جداگانه

  ياعمخدوش شدن روابط اجتم بدن و ينمنااـ 

ست ي ن يشكلمن تنها   يا ا ماد است، ا  ير ز  زنان سرپرست خانوا   ي بر رو  يسأله اقتصاد ماگرچه فشار   

ون يدمـ ت خـود را     يـ نم و ا  ياعمـ ا كه زن اعتبار اجت    معه  مانند جا م يعمدر جوا . كند  يمد  يكه آنان را تهد   

ـ ك فرصت و    يعنوان  به  ردان  م ياري بس يرد برا مردان خانواده است، زن بدون      م ـ    ي صـاحب   يك بـدن ب

 هكـ  ابدي يمود م نيتفاوتمسأله در ابعاد من يا. دارند از آن را     ييجو  مكند كه قصد تصاحب و كا       يمجلوه  

 ير تقاضـا  يـ  نظ يگـر يوارد د مـ به   و   شدهناسب آغاز   مط  يطلوب و بدون شرا   م نا يها   ازدواج ياز تقاضا 

 داشتند،  يي تجربه دوران دانشجو   هكشونده  به  صاحم از زنان    يتعداد. دمانجا  يمز  يغه شدن و تجاوز ن    يص

غه ي ص ياً با دادن تقاضا   مكردند كه دائ    يمف  ي تعر يردمندان و استادان    مر كا يها  ينظر   از تنگ  يارياز بس 
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ن يچنـ غه شـده بـود،   يبار توسط استاد خـود صـ     كي كه    از آنان  يكيدادند و     يمآنان را تحت فشار قرار      

  :كرد يف ميتعر

دكتـر از مـن   . وآمـد داشـتم   رفـت ... ام به دفتر دكتر      نامه  اني پا ي كارا ي بود كه برا   يه مدت ي

ام  از خـانواده  . شـد   ي پـدرم حـساب مـ      ين هـم جـا    ي همـ  يتر بود و برا      بزرگ ي سال يود س حد

 از  يلي خ .د شده يشهو شوهرم    ن ازدواج كردم  يي سن پا  يوجو كرد و من بهش گفتم كه تو         پرس

 كـه قبـول كـردم       ييتا جـا  ... ه  مرد شگفت كه زن  . حرف زد از آدم به محبت     ي و ن  يوابط انسان ر

دم كه زنـش مـسافرت بـوده و    ياش رفتم، فهم كه به خونه يد از چندباربع. اش بشم   غهيموقتاً ص 

 بگـم، انكـار     يزيـ  چ ي بهش اعتراض كردم، بهم گفت اگه بـه كـس          يوقت. خواد برگرده   يحاال م 

 و  يگم كه به من نظر داشت     يبه همه م  . شوهر  يه زن ب  يه آدم محترمم و تو      يبهم گفت من    . كنه  يم

  ). ساله۳۲مه، ينع (...نن كنم از دانشگاه اخراجت ك ي ميكار

ن شـرح   ياو تجربـه خـودش را چنـ       . اسـت )  سـاله  ۲۷(م  ي دارد، مـر   ين تجارب ي كه چن  يگريزن د 

  :دهد يم

دو تا  . مي كرد ي با شوهرم زندگ   يدو سال . دوازده سالم بود  . ن ازدواج كردم  ييمن تو سن پا   

 ادرم شدن همه كس   م و رد، پدر م تصادف    تو  شوهرم ياز وقت . زده و چهارده ساله دارم    يدختر س 

م و يكنـ  ي مـ يزده ساله كه با اونا زندگيهامو بردن خونه خودشون و اآلن س     من و بچه  . كار من  و  

پلم گرفتم و حاال هم كـه  يد. ق كردن كه دوباره درس بخونميمنو تشو. دن  يهمه مخارج ما رو م    

نشگاه بفهمـه كـه    تو دايذارم كس يوقت نم چياما من ه  . مي ندار يمون مشكل يتو زندگ . دانشجوام

تا چند وقـت از دسـت       . دني از دستم در رفت و چند نفر فهم        ي دوبار يكي. شوهر هستم   يمن ب 

  اصـالً . دادن يم ... يشنهادايافتادنو پ يدائماً دنبالم م. ده بودن آروم و قرار نداشتمي كه فهم ييمردا

غه يمـن اگـه صـ     .  منه يودو تا دختر كه همه آبروشون از آبر       . ام  فهمن كه من مادر دو تا بچه      ينم

  كار كنن؟ يد چيا ازدواج كنم، دخترام بايبشم 

ط كـار   يحـ مردان در   م ياً از سو  م دائ ) ساله ۵۴(ال  يل. ز داشتند ين گروه ن  يگر زنان ا  ين تجربه را د   يا

ـ مز از سوءقـصد     يـ  ن يواردمكرد و در      يم  افتيغه در ي و ص  ي رابطه جنس  يخود تقاضا   كـه قـصد     يردان

ر به يها د شد شب   يم او در تاالر كه باعث       يط كار قبل  يخصوصاً شرا م. گفت  يمتند،   را داش  يتجاوز به و  

ا او را فاحـشه     يـ  را داشـتند     ي كه قصد سوءاستفاده و تجاوز بـه و        يردانمواره او را با     مخانه برگردد، ه  

 تـر   جهات راحـت ياري داشتند و از بسيط خوب اقتصادي كه شرام هيزنان .كرد  يمواجه  مپنداشتند،    يم

ت قـرار گرفتـه و      يـ ذاء و اذ  يورد ا م يين تقاضاها يستند، توسط چن  يز  يمگر زنان سرپرست خانوار     ياز د 

افـت  يرا در... حلـه و  م يه، روحانيسامردان هم از يكيت رابطه داشتن با محل ته م اهل   ي از سو  يگاه
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 را در تصادف  تهران بود و همسر و فرزندانش      ي از محالت شمال   يكي، ساكن   ) ساله ۴۵(ال  ي ژ .ردندك يم

  :گفت ياو م.  از دست داده بوديرانندگ

 بودن كـه باهاشـون      ييها  هيدن كه قبالً جزء همسا    يغه م يشنهاد ص ي بهم پ  يي وقتا مردا  يگاه

اگـه زناشـون    .  بگم و نه به خودشـون      يزيتونم به زناشون چ     يمن نه م  . مي داشت يرابطه خانوادگ 

اگـه هـم بخـوام جـواب        . كـنن   يد بهم نگاه م   و به چشم زن ب     ندازن گردن من  يبفهمن، گناه را م   

   . راه بندازن و منو بدنام كننييآبرو يترسم ب يخودشونو بدم، م

ـ ورد تهد مـ راه، بـدن زن را      مـ  تحت عنوان سرپرست و ه     يردم، نداشتن   مي كه گفت  يطور  انمه د ي

 از آن   مهـ گر  ير از خود زن سرپرست خانوار، زنان د       ي است كه غ   يزين چ يدهد و ا    يمگر قرار   يردان د م

جاد كنند و   ي فاصله ا  ين زنان ين خانواده خود و چن    يكان ب ما حد كنند تا   يم ين سع يبنابرا. شوند  يمطلع  م

 سرپرست  يبو   داشته، پس از تنها      يا  ست دادن سرپرست با خانواده آنان رابطه      د  از ، اگر زن قبل از    يحت

واقع به زنـان و      ند و در  يه از زن برآ   شان درصدد سوءاستفاد    ردانمبادا  منند تا   يگز  يم ي دور يشدن از و  

 و بدون حـضور     ييطلقه كه به تنها   موه و   يا ب يجرد  مك زن   ين است كه    يچن.  كنند انتيخسران خود   مه

د از او يـ  كـه با يديـ تهد. شود يمسته يد نگريك تهدي مچشبه  گر زنان   يكند، از نگاه د     يم يردان زندگ م

 در ين زنـان يشخص اسـت كـه چنـ   مـ  ينحو اولبه  . را قطع كرد   ي با و  ياعمفاصله گرفت و روابط اجت    

 يردمـ  بـا    ياعمـ ن رابطه اجت  يتر   كه كوچك  يردان را ندارند و در صورت     ما حق داشتن رابطه با      معه  مجا

 ين زنـان ي چنـ  ياعمه روابط اجت  يخورند و لذا كل     يم بودن   يا  غهيبرقرار كنند، برچسب فاحشه بودن و ص      

ت و  يـ امه جـز بـا جلـب ح       كـ  سرپرست خانوار اسـت      الت زنان كشم از   ين بعد يا .شود  يمخدوش  م

ـ ان و اعتـراف بـدان ن  يـ جنسان خود، قادر بـه ب   مر از نزد ه   ياالً غ م و احت  يدلمه نون در كستند و لـذا تـا  ي

 يناسـب مش راه يامـ يه استفاده از پكرسد  يمنظر نبه  قرار نگرفته و اساساً      يورد بررس م يشيامي پ يارهاك

  . باشدسرپرست يبسائل زنان من بعد از ي اك دريبرا

  يشكالت عاطفمـ 
ـ    از دسـت دادن همـسر و سـپس         ليـ دلبه  در اغلب موارد     ن رفـتن حلقـه روابـط دوسـتانه،         ي از ب

ـ  ز يشكالت عـاطف  مـ ، زنان سرپرسـت خـانوار         ي خانوادگ يترم و تاحد ك   يگيسامه  يدر زنـدگ   يادي

 با  ي و احساس  ي روابط عاطف  يجدد و برقرار  مانند ازدواج   م  يمسلماز حقوق   ها    آن .كنند  يمدا  يپروزمره  

 ين دلبـستگ  يـ شـوند و ا     يموارد صرفاً به فررزندان خود دلبسته       مانند و در اكثر     م يم محرومگر افراد   يد

ـ شود تا بعـدها اسـتقالل فرزنـدان ا          يموجب  مش از حد،    ي ب يعاطف شكل شـود و    مـ  دچـار    من زن هـ   ي

 زن  يشكالت عـاطف  مـ كننـد،     يمـ ا  رهـ ... ا  يـ ل  يقصد ازدواج، تحـص   به   كه خانواده را     يانمخصوصاً ز م

 يو.  ازدواج كـرده اسـت     يتـازگ به  ك فرزند دارد كه     ي، تنها   ) ساله ۵۲ (هري من .شود  يمشتر  يسرپرست ب 
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  :ديگو يم

ن خونـه   ين هم ييد طبقه پا  يم كه پسرم با   ي شرط كرد  عروسم با خونواده    يموقع خواستگار 

ا يـ خـوام   يه كفش كه خونه جدا مـ ي اما حاال دختره پاشو كرده تو.  كنه تا من تنها نباشم     يزندگ

روقت تنها  يشبا كه تو خونه تا د     . زنن  يرن و به من اصالً تعارف هم نم         ي م ييجا تنها   همه. طالق

كنم، به اون موقعا كـه        يفكر م ) رهي من ي متوفا شوهر(نم و به عباس     يش  ي م بره،  ي خوابم نم  هستم،

منم بـا   يكاشك. كنم يه م ي خودم گر  ييها تن يم و برا  يشد  يم و از هم جدا نم     يمون با هم بود     همه

  ...عباس مرده بودم

ا جـدا   يشان پس از مرگ     ي از روابط با دوستان و خو      يآزار  ز هستند كه تجارب دل    ي ن يگريزنان د 

و ) مـادر نباشـد   (فرزند نداشـته باشـد      ،  )تر باشد   جوان(تر باشد     نيي سن زن پا   اگر. شدن از همسر دارند   

دا يـ ش پيان افـزا يكننده اطراف  ناراحتيها العمل ده باشد، شدت عكسمخصوصاً اگر از همسرش جدا ش 

  :دير دي زيها توان در گفته ي را مين مشكالتيچن. كند يم

 يدو سال با شوهرم زنـدگ     . اول من ازدواج كردم   . ميها با هم دوست بود      م سال يمن و مر  

گـه  يكـه د    نيـ تا ا . داد  يمن و خودش رو آزار م     .  بود يمار روان ي ب ي بود، ول  ياون آدم خوب  . كردم

م متوجه شدم كه مادرش داره به       ي مر يشب مراسم نامزد  . نتونستم تحمل كنم و ازش جدا شدم      

رون تـا  يـ ت از اتـاق ببـرن ب  يـ غه محرمي منو موقع خوندن صـ    يجور  هيكنه كه     يان اشاره م  ياطراف

 كـردم و    يظ خـداحاف  يا  ه بهونه يخودم به   .  بهم برخورد  يليخ. رهيم رو نگ  ي من دامن مر   يبدبخت

شن، اما    يا باهام دوست م   يليخ. ش اومده ين اتفاق برام پ   يگه هم ا  ي د ي وقتا يليخ. برگشتم خونه 

ا بـرم   يـ ان خونـه مـن      يـ كـه ب    نيـ از ا . كـنن   يفهمن كه من طالق گرفتم باهام قطع رابطه م          يتا م 

  ). ساله٣٠ترا، يم... (نم وحشت دارن يشون و شوهراشونو بب خونه

ـ  استرس ب   و لذا  ي و عاطف  ي روان ي كمبودها زنان سرپرست خانوار  ه  ل است ك  ين دال يهمبه    يشتري

 و  يستيـ  بهز م دانـشگاه علـو    يعاونـت پژوهـش   م ياركـ م استان تهران بـا ه     يستيه بهز ك يقيتحق. دارند

زان اسـترس   يـ مر زنـان    يزنان سرپرست خانواده نسبت بـه سـا       : هكدهد   يم داده، نشان    م انجا يتوانبخش

ه ك ييها ن تعدد نقشيچنمه.  برخوردارنديتر نيي پايت زندگيفيكقابل از م در رده وك را تجربه  يشتريب

ـ    يجاد استرس، تـشد   يبر ا  يميستقمر  يرند تاث يگ  يمعهده  به  زنان سرپرست خانوار      و  يد اخـتالالت روان

 زنان سرپرسـت خـانوار      يت روان م سال يبررس"ق تحت عنوان    ين تحق يا. دارد يم جس يها  يارميبروز ب 

نـاطق  م نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشـش از           ١٤٠ يرو"  استان تهران    يستيزتحت پوشش به  

 نفر از زنـان سرپرسـت خـانوار پـشت نوبـت تحـت پوشـش               ٤٠ و يرانات و شهر ر   يمشرق، غرب، ش  

بـه  ت  ي در وضع  يت روان م ابعاد سال  مامن زنان در ت   يه ا كت تلخ است    ين واقع يانگر ا يصورت گرفته و ب   

شتر از  يـ ار ب ين زنـان بـس    يـ  در ا  ي زنان تحت پوشش برخوردار بوده و افـسردگ         نسبت به  يراتب بدتر م
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 يراتب بـدتر  مبه  ت  ي در وضع  يت روان مزنان سرپرست خانوار، از نظر سال     . خورد يم مچشبه  ن  يريسا

، اضـطراب،   ياننـد افـسردگ   م ي روان يها  يارمي ب م از عالئ  يكيدتاً  مگر زنان قرار دارند و ع     ينسبت به د  

ه زنـان تحـت     كـ ده اسـت    مـ ق آ يـ ن تحق يدر ا . شود  يمده  يوضوح د به  ها    آن  در يگروسواس و پرخاش  

 ت در ي، حـساس  يانمات جـس  ياك، ش ي افسردگ م عالئ  شدن  دچار  تعداد دفعات  ب شدت، يترتبه  پوشش  

 هـستند   يشيپر  و روان  كي، اضطراب فوب  يد، اضطراب، وسواس، پرخاشگر   يار پارانوئ كتقابل، اف مابط  ور

 را در ظهور    يشتري نقش ب  يكيل ژنت م نسبت به عا   ي و روان  ياعماجت ،ي اقتصاد ياان فشاره يمن  يه در ا  ك

شان   نسبت به خود و فرزندان     ينفم ي فرهنگ يها با نگرش  اًمئن زنان دا  يا. رده است كفا  يها ا  يارمين ب يا

، تـرس و    يانـدگ موجب احـساس حقـارت، در     مدهنده و    ار عذاب يه بس ك ييها ، نگرش شوند  يمواجه  م

 و  يانمات جـس  ياك، ش ي افسردگ مر باال بودن شدت عالئ    من ا يه با توجه به ا    كشود   يمها   ن آ خجالت در 

  .)٨٣/ ٨/ ٢٩ران، ي زنان ايبه نقل از خبرگزار (ر استيپذ هي توجالًماكتقابل مت در روابط يحساس

 ١٩,٣(ن زنـان  ي امپنج كي، درحدود يلكطوربه  .نندك يمد يي را تأ ها  افتهين  يز ا ي ن يگريقات د يتحق

ـ  حـدود    ياند و برا   ردهك يتي خود ابراز نارضا   يتمت سال ينسبت به وضع  ) درصد ن زنـان   يـ  ا مچهـار  كي

شـان بـوده     ي در زنـدگ   م اول تـا سـو     مهم يها  ي، جزء نگران  يو روان  يم جس يها  يارميب)  درصد ٢٣,٩(

 ياعمـ  اجت يها  بي از آس  يواردم آنان   يها   درصد زنان سرپرست خانوار، در خانواده      ٢٢,٦نظر  به  . است

ن يـ ن زنان و خود آنان از ا      ي خانواده ا  ين اعضا ي ب ي روان يها  بيزان آس يمه  ك يحالخورد، در  يم مبه چش 

ان ي درصد پاسخگو  ١٧,٥،  ي روان يها  بين آس يورد ا مدر   . درصد بوده است   ٣١,٥حدود   شتر و در  ي ب مه

ـ   يردگ درصد به وجود افـس     ١٦,٣ درصد به استرس و      ١٤,٩،   خانوار  سرپرست انبه اضطراب زن   ن ي در ب

   .  )١٣٨٤: دفريعم( اند ردهكن زنان اشاره يا

   و فرزندانشكالت زن در رابطه با خانوادهمـ 
ـ  مر م تحت ايوجودمردساالرانه زن مشه ياز آنجا كه در اند     سرپرسـت شـدن    يرد است، پـس از ب

ـ  يـ رت ورز يـ رد را گرفته و بـه دسـتور دادن و غ          م ي خال يكنند جا   يم ي سع يگرانيزن، د  اره زن  دن درب

ـ   يتفـاوت م ينـه رفتارهـا   يمن ز يـ ردان و زنان خانواده زن و خانواده شـوهر سـابق در ا            م. بپردازند  ي را پ

جـاد  ي ا يشكالتمـ  زن   يكن است برا  مم... انند برادر، پدر، پدرشوهر، برادر شوهر و        م يردانم. رنديگ  يم

ا در  يـ رند  يعهده بگ   را بر  يستقل بودن ندهند و در عوض تكفل و       مثالً به او اجازه كار كردن و        مكنند،  

ـ م تحي را بـه و ييدهايـ دها و نبايـ شكوك شوند و با مردان به او    مر  ي زن با سا   ياعمورد روابط اجت  م ل ي

ورد فررزندان زن و حضانت آنان داشته       م در   ييها  هيكن است داع  ممسر سابق   مردان خانواده ه  ما  يكنند  

 زنان سرپرست خانوار درسـت كننـد        ي برا يداي ز يتوانند دردسرها   يمردان  من  يه ا مباشند و خالصه ه   

ـ  از درگ  يكـ ي ارث هم    .شود  يم شان ن زنان با خانواده   ي ا  و نزاع  يريوجب درگ مز  ي ن يكه گاه   ييهـا   يري
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  .كند يتر م ني را سنگين زنانياست كه معموالً بار چن

من قبلش . من موندم و پنج تا بچه.  گذاشتي ما باقيه خونه برايشوهرم كه مرد، فقط 

ها رو  د كنم و بچهيم كه من خودمو بازخريها با شوهرم توافق كرد به خاطر بچه. م بودممعل

مراسم .  نداشتميچ درآمديكه مرد، من ه) ديشوهر مهش (يعل. بزرگ كنم و شوهرم كار كنه

پدرشوهرم هم سهمش . ها دم به بچهيمن مهرم رو بخش. ش اومديچهلم كه گذشت بحث ارث پ

ه عمر بچه بزرگ كردم، يه كفش كه يشوهرم كه پاشو كرد تو  موند مادر. ها د به بچهيرو بخش

ناچار شدم همه . خوام يام مرده و من سهمم رو م ن زن بچهي با اي زندگيها ياز دست سخت

  ). ساله۳۹د، يمهش( تن بدم تا سهم اونو از خونه بخرم يطالهام رو بفروشم و به هركار

ل فوت از   يدلبه  سران خود را    مه ه كشد   يمده  ي د ين زنان يب در   سرمالت با خانواده ه   كشموالً  معم

سران خـود جـدا   مـ ه از هكـ  يزنـان . سر در ارتبـاط بودنـد     مـ دست داده بودند و لذا هنوز با خـانواده ه         

 يلكشمـ  آنـان بـا      جانـب رده و از    ك رابطه   كسر تر مل با خانواده ه   ماك طوربه  وارد  مشوند، در اغلب     يم

ده يـ ز د يـ شـان ن    ن زنـان بـا خـانواده همـسران        ي از آزار در رابطه ا     يارد، هرچند كه مو   شوند يمواجه ن م

  .شود يم

باباش معتاد بود و بچه رو      . دو سالش بود  ) پسر شوكت  (ياز شوهرم كه طالق گرفتم، عل     

. ه زن مطلقـه بـزرگ كنـه       يـ م پـسرمون رو     يـ ذار  يگفـتن نمـ     ياش مـ    خواست، اما خـانواده     ينم

 يهـا   از محلـه يكـ ي ي فرار كردم و اومـدم تـو     ينم با عل  رن كه م  يخواستن بچه رو از من بگ       يم

بـا نـون    .  بـود  ي سخت يها  سال. كدومشون ندادم   چيآباد خونه گرفتم و آدرسمم به ه        ابون نظام يخ

  ). ساله۵۸شوكت، (م، اما پسرمو به اونا ندادم يكرد ي تو خونه مردم سر ميكارگر

، يردمـ اگر . دا كننديست خانواده تضاد پگر با زن سرپري ديجهاتبه  كن است   ممز  يزنان خانواده ن  

سر برادر و فرزندان او     م را با ه   يانيپا  ي ب يها  يريالً زن درگ  مرد، ع يثالً برادر زن تكفل او را بر عهده گ        م

مـثالً روابـط خـانواده بـرادر     ( شـوندگان به صاحمـ  از يبرخورد مه در ين قضيونه امخواهد داشت كه ن

 و يالمـ كـن اسـت زنـان خـانواده از توجهـات          ممطور    نيمه. دكر  يمصدق  ) نصرت با او و فرزندانش    

بـه   و حسادت كنند و لذا       يكند احساس ناراحت    يمدا  يسرپرست شده پ    يشان به زن ب     سرانم كه ه  يعاطف

شـود،   يمـ ن بحـث گرفتـه   ي از كه ايا جهينت.  آورندم را فراهيرابطه و طرد شدن و     ل قطع ي وسا يقيطر

گـر  يرد سرپرسـت خـود، د     مـ ده زن است و پس از استقالل زن از          خدوش شدن روابط با خانوا    مان  مه

  .خورد يم نمچشبه اش   خانوادهي با اعضاي حتي در روابط ويهرگز تعادل چندان

 اسـت   يشكالتمان  مه ه مز ادا يكنند، ن   يمدا  ي كه زنان سرپرست خانوار با فرزندان خود پ        يشكالتم

 نقـش پـدر را      مادر و ه  م نقش   من زنان ه  ي آنجا كه ا   والً از معم.  خود دارند  ياعمر روابط اجت  يكه در سا  

ـ دلبـه   وارد  مـ  ياريز از آنـان دارنـد كـه در بـس          ي ن يضاعفمكنند، توقعات     يم يشان باز    فرزندن يبرا ل ي
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كـه از    يمـ  ك ياعمـ ل تجـارب اجت   يـ دلبه  ن زنان   يان  يچنمه .شود  يم برآورده ن  ي زندگ ي عاد اقتضائات

ل كنـد،   يـ مشـان را تك     ست تـا تجـارب    يـ  در كنار آنان ن    يردمه  ن ك يل ا يدلبه  ز  يعه دارند و ن   م جا يفضا

نفس به  ادماعت يوالً فرزندان آنان دارا   معمشوند و     يم فرزندان خود قائل     ي برا يترم ك ياستقالل و آزاد  

شـان   ت فرزنـدان  يورد وضع من زنان در    ي ا يها  ي نگران . هستند ياعم اجت ي از فضا  يشتريتر و ترس ب   مك

 و سه   مهموارد  م ازدواج فرزندان را جزء      ي برا ي زنان سرپرست خانوار نگران     درصد ۶,۵. اد است يز ز ين

  از شـان  ل فرزندان يورد تحص من زنان در    ي ا ينگران. ندك يمشغول  مه ذهن آنان را     كدانند   يم يت اول ياول

 يل فرزنـدان خـود درحـد      ي تحـص  يبرا)  درصد ۲۱,۲(ن زنان   ي ا مپنج كيش از   يب. شتر است ي ب من ه يا

ه مـ  چنانچـه در ادا    ).۱۳۸۴دفر،  يعم(دانند   يم خود   يرك ف مهمت  يسأله را جزء سه اولو    من  ي ا هكنگرانند  

  .ستيورد نم ي بمن زنان چندان هي ايها ي گفت، نگرانميخواه

ن مـ  دا ين نوجوان يشان خصوصاً در سن     ن زنان با فرزندان   ي ا يها  يريدرگبه  ز  ي ن يشكالت اقتصاد م

ا يـ  خانـه، نبـود      ي كـه از فـضا     ينديل تجارب ناخوشـا   يدلبه  ر    زند و فرزندان زنان سرپرست خانوا       يم

ـ  ير بزهكاريكن است درگممادر و پدر در خانه دارند،   مبت  يكانات و غ  مبود ا مك  يهـا  بير آسـ يا سـا ي

د مـ اينوبـه خـود پ    بـه    خود شوند كه     يكان رشد در حد استعدادها    م ا ردنكدا ن يپا حداقل،   ي و   ياعماجت

ـ       يم از   . دارد يدر پ ها   آن ي را برا  يديمدلسرد شدن و ناا     كيـ ش از   يان فرزندان زنان سرپرست خـانوار ب

 ۵۵,۴ (ليتحص  تركـ  ، علتواردماز  يميش از ن ينند و در ب   ك يم ليتحص  ترك ) درصد ۳۶,۵( آنان   مسو

ننـد و   ك يمـ  كل خود را تر   ي تحص يياموالً در دوره راهن   معم ها  ن بچه يا.  خانواده است  يالمفقر  ) درصد

رسـتان اسـت    ي و دب  يي ابتـدا  يهـا   برابـر دوره   بـاً دو  ين دوره، تقر  يـ  آنـان در ا    ي برا ليصتح   ترك احتمال

  ).۱۳۸۴دفر، يعم(

ـ يب يمثالً م.  اشاره شده استيگري دياعم و اجتي روانيها بيآسقات به ي از تحق يدر برخ  ه كـ  مين

 يهـا   بيشـان بـا آسـ      ادران سرپرسـت  مشابه  م ينسبتبه  ز  يفل زنان سرپرست خانوار ن    كفرزندان تحت ت  

 ياد، سرقت و فرار از خانه بـرا       ي اعت ياعم اجت يها  بيزان آس يموالً  معم. ر هستند ي درگ ي و روان  ياعماجت

، يبتال شدن بـه افـسردگ     مر  ي نظ ي روان يها  بيزان وقوع آس  يم ي درصد است، ول   كيتر از   مك ها  ن بچه يا

تـر خـانواده      فرزندان بزرگ  ي برا ي روان يها  بين آس يا يمامز ت يشتر بوده و ن   يب... اضطراب و استرس و     

. شـود  يمـ اسـته   ك ي روان يها  بي، از شدت آس   ميرو يم فرزندان به عقب     بيترتشتر است و هرچه در      يب

 تـر   ه به فرزندان بـزرگ    ك دانست   يشتري ب ي و روان  ي اقتصاد يسأله را در فشارها   من  يد بتوان علت ا   يشا

 ختلـف م ورمـ  آنـان بـه خـانواده در ا   كمـ ك و تر بزرگ يها رفته با بزرگ شدن بچه   شود و رفته   يموارد  

ـ  متـر سـال    كوچـ كشود و لذا فرزندان      يماسته  كن فشارها   ي، از شدت ا   ... و   يشتيعم ـ  ب يت روان  يشتري

  .ز وجود داشته استين آنان ني در بي تعادل روانم از عديزانيمهرحال به ا مدارند، ا
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  يبند عم و جيريگ جهينت
 سرپرست خـانوار    ان زن  از يتعدادروزمره   ي زندگ ختصر به موتاه و   ك يآنچه گذشت حاصل نگاه   

ط نـاگوار  ي و شـرا ي را در سـخت يفـل خـود، زنـدگ   كراه با فرزنـدان و افـراد تحـت ت       مه ه ك بود   يرانيا

ـ کل جامعه، حـدود      در (ن زنان ي اگر تعداد ا   .نندك يم ي سپر ي و فرهنگ  ياعم، اجت ياقتصاد ـ ليک م ي ون ي

 يرانيعه ا مه در جا  ك ميابي يمدر ،ميريفل آنان در نظر بگ    كت نفر تحت    سهتوسط حدود   مراه با   م را ه  )١نفر

 ، در حدود  ن تعداد يه ا كواجهند  م زنان سرپرست خانوار     منابه   ياعم اجت يا  سألهمون انسان با    يليم چهار

ه كـ  اسـت    ياعم اجت يا سألهم كل آنان بدون ش   كشمدهند و لذا     يمل  يكعه را تش  م درصد افراد جا   شش

 يز توانست تا حد   ي و نگاه گذرا ن    كوچكطالعه  من  يم ه .ده شود يشي اند يريتدب رفع و حل آن      يد برا يبا

سائل و  مـ ق  مـ  اسـت بـر ع     ين خـود گـواه    يـ ابد و ا  ي را در  يرانيعه ا مر جا يپذ بين قشر آس  يالت ا كشم

  .واجه هستندمها   آنشان بايها ن زنان و خانوادهيه اك يالتكشم

آنـان از سـطح     .  اسـت  يسأله اقتصاد من زنان،   يسأله ا من  يتر ن و بزرگ  ي، اول ميه گفت ك يطور انمه

ه يـ  اول يازهـا يوالً صـرف ن   معمه  ك برخوردارند   يك اند يها  نهيز توان پرداخت هز   ين و ن  ييار پا يد بس مدرآ

ت مقـس . نـد ك يمـ ت ن يـ فاك مازها هـ  يان ن م ه يز برا ي ن ياديوارد ز م شده و در     شان  و خانواده   آنان خود

ن، كسمـ اننـد  م آن يونمـ رايسائل پمـ سأله اقتـصاد و  م زنان به ني ايها  و دغدغه ها  ي از دل نگران   يبزرگ

ثـراً جـزء اقـشار      كشان ا يـ ها  ن زنان و خـانواده    يه ا ك از آنند    يك حا ها  داده. شود يمعطوف  م...  و   ياركيب

  .گذرانند يم را يط سختيحسوب شده و شرامن ينش هيحاش

ن يـ  ا ي سرپرست يردمه  كز آنجا   ا. شان است يها   بدن ينمسأله ناا من زنان،   يالت ا كشمگر از   ي د يكي

ـ  فرصـت    كيثابه  مبه  عه  مردان جا م از   ياري بس ي آنان برا  يها  عهده ندارد، بدن   زنان را بر   تـاع  م كيـ ا  ي

غه، ي صـ  يثـل تقاضـا   مردان  مـ  ي نابجـا  يهـا    از خواهش  ين زنان، تجارب  يثر ا كا. ندك يمراقب جلوه   م يب

ن زده و مـ  دام هـ يگـر يالت دكشمـ  آنـان بـه   ي براينمناا. ان تجاوز دارندكم ايناسب و حتمازدواج نا 

بـادا  مزنـد تـا   يپره يمن زنان يگر از گسترش رابطه با ايزنان د. ندك يم خدوش مشان را  ياعمروابط اجت 

 يري جلـوگ  ي برا مگر ه يردان د منند و   كدا  ي پ يليام ت سرپرست  يبشان به زنان     ردان خانواده مشوهران و   

ه شوهران خـود را     كنند و لذا زنان سرپرست خانوار       ك يمرار ن ن زنان رابطه برق   ياز برچسب خوردن با ا    

خدوش مد  مايپ. شوند يمحبوس  م خود   محارمحدود رابطه با فرزندان و      مره  ياز دست داده باشند، در دا     

                                                 
ما ادعاي تعميم مطالب خود به کل جمعيت يک ميليون نفري زنان سرپرست خانوار را نداريم، اما بررسي گروه کوچـک         . ١

در اين مقاله اشاره ها   آن نفره ما نيز حاکي از وجود مسائل و مشکالتي در اين جمعيت است که ممکن است به برخي از     ۳۲

 . برخي ديگر از نگاه ما پوشيده مانده باشدشده و
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 از  يشتريـ زان ب يـ من زنان و فرزندان آنان از       يا.  است ي خوردن تعادل روان   مهبه  ،  ياعمشدن روابط اجت  

  .برند يم رنج ي روانيها يمگر ناآراي و ديگاسترس، اضطراب، افسرد

ـ   ياعمـ  اجت يهـا   بي آسـ  يزان بـاال  يمن  ين زنان با ا   يه ا ك است   يهيبد واجـه  مه بـا آن     كـ  ي و روان

ننـد و لـذا     كشـان حفـظ       خـانواده  ير اعضا ي خود و فرزندان و سا     يشوند، نتوانند تعادل را در زندگ      يم

  تـرك اننـد م ييهـا   بيشوند، به آسـ    يمختلف  م يرها فشا ياريل بس متحمادر  منار  كه در   كفرزندان آنان   

ت م سـ  .ادر خود داشته باشند   مرا با    يمتوانند رابطه سال   يمز ن يده شده و ن   يشك...   و   يارك، بزه ليتحص

ر زنان نگران يش از سا ين زنان ب  يا. ادران آنان است  م يها  ي وارد شده به فرزندان، نگران     يها  بيگر آس يد

 ينحـو بـه    آنـان را      البتـه  هكـ  جـا به   يا يده فرزندان خود هستند، نگران    نيل، ازدواج و آ   يت تحص يوضع

  .ديفرسا يمروزافزون 

ن قـشر و    يـ  ا يط زندگ يردن شرا كتر    آسان ي را برا  يالتي، دولت تسه  ينونكران  يعه ا ماگرچه در جا  

 اجهند،ومن زنان با آن     يه ا ك يالتكشم وسعت و گستره     ا با توجه به   مده است؛ ا  يشيافراد وابسته بدان اند   

ـ  و ن  ي و شغل  ياعم اجت يها  هارتم باال، فقدان    من زنان، تور  ي به ا  ي دولت يها  ن بودن نرخ پرداخت   ييپا ز ي

ن وجوهش  ي در بهتر  يات حت من خد يستند، ا ي ن يتيامچ نوع ح  ين زنان تحت ه   ي ا مسو كيه حدود   كن  يا

ـ ن قـشر با   يـ  ا سألهمـ  فيـ ا تخف ي  حل يه برا كرسد   يمنظر  به  الت باشد و    كشم يتواند پاسخگو  يمن د ي

 بر  يبتنمه  كد افتد   يفمتواند   يم ي تنها در صورت   م ه يرين تداب ي؛ و چن  ار گرفته شود  كبه   يتر ير جد يتداب

 . باشـد ياعمسأله اجتمن  ين ا يري ز يها  هيق و ال  يم بردن به سطوح ع    ي و پ  يشناخت عهمق جا يمطالعات ع م

انند مز غافل نين زنان ني ايت زندگيفيكبه افتن و توجه يت، از دريمكه عالوه بر پرداختن به     ك يطالعاتم

  .نندكسائل زنان سرپرست خانوار نظر م به  صرفِشياميتر از نگاه پ  ژرفيو با نگاه
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