
 

1 
 

 
Faculty of Social Sciences 

Institute of Social Studies and Research 
 

Quarterly of Social Studies Research in Iran 
 Vol. 11, No. 1:1-27, Spring 2022 

Doi: 10.22059/JISR.2021.307490.1096 

 

The Experiences of Female-Headed Households and the Cycle 

of Misery (Case Study of Female-Headed Households in 

Karaj)
*
 

Salahedin Ghaderi
1
 

Alireza Karimi
2
 

Somayeh Soleymani
3
 

Khadijeh Kargar Esfanabadi
4
 

Mahdokht. Anbari Roozbahani
5
 

 
Received: June 3, 2021         Accepted: December 2, 2021 

Abstract  
 

Introduction: Indigent female-headed households are known as social harms. This 

group of vulnerable women faces a range of social, cultural, and economic problems 

that create a cycle of reproduction of poverty and misery for them. Research shows 

that female-headed households with children are five times more at risk of poverty 
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than normal households. This study focuses on the situation of a group of female-

headed households in the city of Karaj who are known heads of households for 

various reasons (death of husband, imprisonment, divorce, etc.) in order to examine 

various violations (economic and livelihood, social and cultural problems) and 

analyze the role of these three areas in reproducing the vicious cycle.  

Method: This article explores the lived experiences of female heads of households. 

To this end, in-depth interviews were conducted with 22 female heads of households 

in Karaj using a qualitative methodology, and the data collected were analyzed using 

a thematic analysis. The research area was the urban area of Karaj. The participants of 

the study were selected through purposive sampling and the snowball technique. 

Findings: The results show that female heads of households face several problems, 

each of which contributes in some way to the reproduction of the unfavorable living 

conditions and their stability. The most important of these problems are: economic 

deprivation (securing livelihood and daily needs for themselves and their children), 

social problems (sense of social security in social relationships and interpersonal 

interactions), cultural thinking and perceptions (compassionate, dismissive, and 

humiliating gaze), skills-related problems (job skills and communication skills), 

health problems (illness and physical, mental, and psychological problems), etc.  

Conclusion: The main problem of these women is “poverty of skills”. This means 

that most of these women do not have the necessary skills and abilities such as 

literacy, higher education, and physical health to get out of the abyss of poverty, 

which severely limits their life opportunities. The poverty of skills along with the 

challenges of the three areas has led to a situation referred to as misery in this article. 

In such families, women have to take care of earning and managing the economy, 

taking care of the children, etc., in addition to the head of the family. In such a 

situation, on the one hand, she has less time and energy for her life, and on the other 

hand, she has to do part-time work in the household. These conditions prevent women 

from continuing their education and acquiring skills and result in lower wages. 

Women do not have enough time to run the household and raise their children, and 

they have problems financing the family, which is called time poverty in the theory of 

the feminization of poverty, as the results of leading research underline. Slowly, this 

leads to financial poverty among female heads of households and their employment in 

low-wage and low-income occupations. Since most divorced women also have 

responsibilities for their child or children and are often unable to meet their demands, 

their frustration about the future as well as many failures in life have made female 

heads of households extremely vulnerable. It can be said that moral vulnerability and 

isolation are the most disturbing characteristics of female heads of households. The 

lack of many opportunities (the opportunity to create a good family, have a father, a 

good education, etc.) for this type of family somehow leads to the continuation and 

reproduction of the cycle of misery (economic damage, damage to interactions and 

damaged children). 

Keywords: Divorced Women, Female-Headed Households, Lived Experience, 

Thematic Analysis, Karaj.  
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 چکیده
 ر،یپذ بیآس زنان از گروه نیا. شوندمی شناخته اجتماعی آسیبی مثابهبه نیازمند خانوار سرپرست زنان

 و فقر دیبازتول از یاچرخه که هستند مواجه یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع مشکالت از یامجموعه با

 فرزند یدارا که خانوار سرپرست زنان دهد یم نشان قاتیتحق. زند یم رقم ها آن یبرا را فالکت

 حاضر پژوهش. دارند قرار فقر از یناش یریپذ بیآس معرض در یمعمول یها خانواده برابر پنج هستند،

 همسر، فوت) یمختلف لیدال به که کرج شهر در خانوار سرپرست زنان از یگروه طیشرا بر تمرکز با

 نیا گوناگون یهابیآس ۀمطالع به شوند،یم شناخته خانوار سرپرست...( و طالق همسر، بودن یزندان

 فرزندان مشکالت ۀحوز و تیامن احساس و یاجتماع ۀحوز شت،یمع و اقتصاد ۀحوز شامل زنان،

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
 شهر در خانوار سرپرست زنان تیوضع لیتحل و یبررس»با عنوان  یمستخرج از طرح پژوهش ی،پژوهش -یعلم مقاله *

 ییو نظارت اجرا یمال تیحما ،«یشهر تیریمد یها تیبر مسئول دیها با تأک آن تیوضع یارتقا یراهبردها و کرج
 .کرج شهر یشورا یراهبرد مطالعات و پژوهش مرکز یعال نظارت و کرج یشهردار ۀتوسعو  یزیر معاونت برنامه
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salahedin.gh@khu.ac.ir 
  karimi.alireza@khu.ac.ir، ایران،تهران یخوارزم دانشگاه اتیادب ۀدانشکد یشناس جامعه گروه اریاستاد.  2

 soleymani89@yahoo.com ، ایران، تهران یخوارزم دانشگاه یجتماعا مسائل یشناس جامعه یدکتر یدانشجو . 3
  ، کرج، ایران،کرجواحد  یاسالم آزاد دانشگاه ،رانیا مسائل یاسیس علوم یدکتر یدانشجو . 4

khadijeesfandabadi@gmail.com 
 ایران،، کرج، کرج سیپرد ان،یفرهنگ دانشگاه مدرس و رانیا یاجتماع مسائل یشناس جامعه یدکتر. 5

 mahdokht56@gmail.com 

mailto:salahedin.gh@khu.ac.ir
mailto:salahedin.gh@khu.ac.ir


 

 

 

 

 

 1401، بهار 1، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   6 

  

 

 اتیتجرب حاضر، ۀمقال در.کند یم لیتحل فالکت ۀچرخ دیزتولبا در را حوزه سه نیا نقش و پردازد یم

 زنان از نفر 22 با ،یفیک یشناسروش اتخاذ با ابتدا. شود یم مطالعه خانوار سرپرست زنان ۀستیز

 لیتحل ۀویش به شده یگردآور یها داده و گرفت انجام قیعم ۀمصاحب کرج شهر در خانوار سرپرست

 به پژوهش در کنندگان مشارکت. است کرج شهر یشهر ۀمحدود هشپژو دانیم. شدند لیتحل کیتمات

 خانوار سرپرست زنان داد نشان هاافتهی. شدند انتخاب یبرفگلوله کیتکن و هدفمند یریگنمونه روش

 و ها آن یزندگ نامطلوب طیشرا دیبازتول به یشکل به هرکدام که هستند مواجه یمتعدد مشکالت با

 و شتیمع نیتأم) یاقتصاد تیمحروم: از اند عبارت مشکالت نیا نیتر مهم. کند یم کمک آن یداریپا

 یاجتماع مناسبات در یاجتماع تیامن احساس) یاجتماع مشکالت ،(فرزندان و خود ۀروزمر یازهاین

( زیرآمیتحق و طردکننده ز،یآم ترحم نگاه) یفرهنگ یهابرداشت و تفکر ،(یفرد نیب تعامالت و

 سالمت ۀحوز مشکالت ،(یارتباط یهامهارت و یشغل یهامهارت) هایمندتوان به مربوط مشکالت

 «یتیقابل فقر» زنان نیا ۀعمد مشکل... .و( یروان و یروح و یجسم مشکالت و یماریب) بهداشت و

 سالمت و یعال التیتحص سواد، رینظ الزم یها یتوانمند و ها تیقابل زنان نیا اکثر یعنی است،

 شدت به یزندگ یبرا را ها آن یها انتخاب ۀریدا امر نیا و ندارند را فقر ۀورط از خروج یبرا یجسمان

 ۀمقال در که شده منجر یتیوضع به گانه سه یهاحوزه یهاچالش با همراه یتیقابل فقر. کند یم محدود

 داشتن فرصت) ها فرصت از یاریبس نداشتن. است شده برده اسم آن از فالکت عنوان با حاضر

 موجب ینوع به سرپرستزن یها خانواده یبرا...( و مناسب لیتحص پدر، داشتن ب،خو ۀخانواد

 شود یم( دهید بیآس فرزندان و تعامالت بیآس ،یاقتصاد بیآس) فالکت ۀچرخ دیبازتول و استمرار

 .کرج مطلقه، زنان خانوار، سرپرست زنان ک،یتمات لیتحل سته،یز ۀتجرب: یدیکل یها واژه

 مسئله طرحمقدمه و 
. است شیافزا به رو ایدن در گوناگون لیدال به زنان خانوارشدن سرپرست ۀدیپد امروزه

 داشته توانندیم یمتفاوت یهاگونه و اقسام دارند، برعهده را ها آن یسرپرست زنان که ییخانوارها

 و یمهارت ،یشتیمع یاقتصاد خاص یهایتوانمند از ها آن سرپرست زنان که ییخانوارها. باشند

 خانوار یسرپرست. شوندیم قلمداد ریپذبیآس یخانوارها ستند،ین برخوردار یتیحما و یباطارت

 به الزم. شودیم یتلق یاجتماع بیآس کی مختلفشان یهایازمندین لیدل به زنان، ۀلیوس به

 و یخانوادگ تیحما اشتغال، لیدل به خانوار سرپرست زنان از یادیز گروه که است یادآوری

 گروه کی عنوان به خانوار سرپرست زنان مفهوم و شوندینم یتلق ازمندین ص،خا یتوانمند

 سرپرست زنان از منظور حاضر ۀمقال در. شود ینم شامل را گروه نیا یاجتماع ریپذبیآس

 خود یزندگ ۀادار یبرا الزم یها یتوانمند که است ازمندین خانوار سرپرست زنان همان خانوار

 .ندارند را فرزندانشان و
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 مهم مسائل از توسعه درحال یکشورها در خصوص به تنها، مادران توسط خانواده یسرپرست

 مسائل با را خانوار که است یمشکل کار تنها والد کی توسط خانواده ۀروزان تیریمد و است

 یدارا که خانوار سرپرست زنان دهد یم نشان قاتیتحق(. 2011 چاتز،) کند یم رو روبه متعدد

 دارند قرار فقر از یناش یریپذ بیآس معرض در یمعمول یها خانواده برابر پنج هستند، فرزند

 مانند یمسائل معرض در بالقوه ازمندین خانوار سرپرست زنان(. 2015 ،1لوگوال و اناینارا)

 زودرس یجنس تیفعال ای لیتحص از تیمحروم ه،یسوءتغذ ،یاجتماع یبزهکار کار، کودکان

 و شده دار خدشه خانوار در همسر ابیغ در زنان از گروه نیا یاجتماع روابط .دارند قرار

 در گاه که یا چندگانه یها نقش یفایا. است آورده وجود به ها آن یبرا را یاریبس مشکالت

 و فقر. شود یم ها آن یروح و یجسم یخستگ سبب شوند یم فیتعر زین گریکدی با تعارض

 ابتال ۀنیزم و مختل را آنان یروان سالمت و نفس عزت خانواده، یاقتصاد امور در ژهیو به یناتوان

 نشان یآمار یها یبررس(. 1378 نازکتبار،) سازد یم فراهم را یروان اختالالت و یافسردگ به

 ۀدیپد با که یطور به است؛ شیافزا حال در جهان در خانوار سرپرست زنان تیجمع دهد یم

 شود یم ینیب شیپ 21 قرن دوم ۀده در(. 2017 ،3ونیو ترو ویاست و،ی)ل میمواجه 2«فقر شدن زنانه»

 ن،یالت یکایآمر در درصد 24 قا،یآفر شمال و انهیم شرق در خانوارها ۀهم از درصد 13 حدود

 خانوار سرپرست زنان را ایآس در درصد 16 و قایآفر یصحرا جنوب یکشورها در درصد 22

 قایآفر ن،یالت یکایآمر در کشور 73 زا که شیمایپ 173 یها داده(. 2007 چانت،) دهد یم لیتشک

 در خانوار سرپرست زنان از یعیوس فیط انگریب شد یآور جمع 2000 تا 1990 ۀده یط ایآس و

 زین ما کشور (.2013 تامپوسن، و انیآقاجان) است درصد 39 تا درصد 7 از مناطق نیا سرتاسر

 ای زنان تجرد همسر، فوت لیدل به زن سرپرست خانوار گسترش شاهد گذشتهی ها سال در

 را رانیا امروز یخانوارها کل از یتوجه قابل نسبت خانوار سرپرست زنان. است طالق شیافزا

 یفرهنگ و یاقتصاد تحوالت و یارزش راتییتغ به توجه با ریاخ یها دهه یط. دهند یم لیتشک

 تیسئولم نکردن، ازدواج ای طالق ۀجیدرنت زنان که میهست ییخانوارها نسبت گسترش شاهد

 .رندیگ یم برعهده را ها آن

 و ونیلیم 2 تعداد با زن، یسرپرست با یخانوارها 1390 سال یسرشمار براساس نیهمچن

 یخانوارها. اند داده لیتشک را خانوارها کل از درصد 1/12 خانوار، 179 و هزار 557

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1 - Narayana and Legwale 

2 - Feminization of poverty 
3 - Liu, Esteve and Trevino 
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 یخانوارها از درصد 1/43 که یطور به دارند؛ قرار تر نییپا یاقتصاد یها دهک در سرپرست زن

 فشار گرچه(. 598: 1396 ،یخان) دارند قرار جامعه یدرآمد نییپا دهک دو در سرپرست زن

 دیتهد را زنان نیا که ستین یمشکل تنها نیا است، ادیز خانوار سرپرست زنان یرو یاقتصاد

 یتماعاج ۀدیعد مشکالت با ندارند، را مردان میمستق یبانیپشت که خانوار سرپرست زنان. کند یم

 با شود یم تالش حاضر پژوهش در. ابدی یم نمود یمتفاوت ابعاد در مسئله نیا. شوند یم مواجه

 و فهم ها آن خود زبان از کرج شهر خانوار سرپرست زنان ۀستیز اتیتجرب ،یفیک کردیرو اتخاذ

 در خانوار سرپرست زنان یها بیآس ۀمطالع پژوهش نیا در محققان هدف. شود تیروا

 و نگاه از ها بیآس نیا با خانوار سرپرست زنان ۀمواجه ۀنحو درک و فهم و یاجتماع تعامالت

 که بود نیا مطالعه یبرا کرج شهر انتخاب یاصل لیدل. است خانوار سرپرست زنان خود زبان

 طالق اثر در همسر یب افراد نسبت ،1395 سال مسکن و نفوس یعموم یسرشمار جینتا براساس

 مقدار نیشتریب درصد 58/2 با البرز استان که بوده درصد 67/1 کشور شتریب و ساله ده تیجمع به

 (.1396 البرز، استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان) است داشته را

 چرخ عنوان تحت مشکالت نیا دیبازتول و ها آن مشکالت یبررس به زنان نیا ۀمطالع با

 دیبازتول در یعوامل چه: از اند عبارت لهمقا یاساس یها پرسش راستا نیا در. میپرداز یم فالکت

 زنان مسائل نیتر عمده دارد؟ ریتأث فالکت ۀچرخ کی عنوان به خانوار سرپرست زنان بد تیوضع

 دیبازتول ییهاعرصه چه در خانوار سرپرست زنان فالکت ۀچرخ ست؟یچ خانوار سرپرست

 سرپرست زنان یندپرورفرز و سالمت ت،یامن ،یاقتصاد و یشتیمع ۀحوز یها چالش شود؟ یم

 اند؟ کدام خانوار

 پژوهش ۀنیشیپ

 انجام یاگسترده یداخل قاتیتحق ها آن فالکت ۀچرخ و ازمندین خانوار سرپرست زنان ۀحوز در

 نازکتبار ،(1383) طلب یشاد: از اند عبارت ها پژوهش نیا نیآخر از یتعداد که است گرفته

 یسعد ،(1392) خسروان ،(1390) ،یگروس ،(1388) این یکاشان ،(1388) ینیحس ،(1387)

 همکاران و خان ،(1396) بافیقال و ایاحمدن ،(1399) همکاران و یروشن ،(1393) یزارع ،(1392)

 صورت یتوجه قابل مطالعات هم یخارج پژوهش منابع در(. 1397) یمیابراه و یبرات ،(1396)

 و ویل ،(2010) 1بیحب ،(2011) دامسک ،(2009) رزیرام و آراندا هرناندز، مثال، یبرا است، گرفته

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1 - Habib 
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 مختلف یها جنبه درخصوص قاتیتحق نی(. اکثر ا2016) همکاران و 2یسوله(، 2017) 1نویبیتر

 انجام... و یاقتصاد تیوضع ،یاجتماع و یروان یها بیآس همچون خانوار سرپرست زنان یزندگ

 ۀچرخ به پرداختن حوزه، نیا در مطالعات یۀبق با حاضر پژوهش یاساس تفاوت. است گرفته

 عوامل ارتباط یچگونگ به مقاله نیا در. است زنان نیا انیم در آن دیبازتول یچگونگ و فالکت

 زنان ریپذبیآس و نابسامان تیوضع دیبازتول بر.. و یتیقابل ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد مختلف

 دیبازتول یچگونگ و دید یۀاوز نیا با یقبل مطالعات از کدام چیه که یدرحال است؛ شده پرداخته

 .است نپرداخته خانوار سرپرست زنان تیوضع

 یمفهوم چارچوب

 آمده یمفهوم چارچوب عنوان تحت مقاله ینظر بخش است، یفیک حاضر پژوهش که آنجا از 

. روند یم کار به حساس میمفاه اخذ منظور به ییها هینظر ،یفیک قیتحق در که معنا نیا به است؛

 از دسته دو یشناس جامعه ۀحوز در. است شده پرداخته هاهینظر به هدف نیا با زین نجایا در

 که دهند یم لیتشک یاتینظر را اول ۀدست. اند پرداخته سرپرست زنان ۀمسئل یبررس به اتینظر

 عنوان به خانوار سرپرست زنان موضوع به اند، داده قرار زنان مسائل بر را خود بحث تیمحور

 مسئله زنان، به ظلم ،ینابرابر چون یمیمفاه بستر در را آن و نگرند یم نزنا مسائل از یکی

 دوم ۀدست(. 31: 1392 ،یاریشهر) فقر شدن زنانه یۀنظر مانند کنند، یم یبررس...  و یمادر

 زنان ۀمسئل به و دهند یم قرار رفاه و فقر میمفاه را خود یمحور بحث که هستند یاتینظر

 تضاد یۀنظر مانند) نگرند یم ریپذ بیآس اقشار و ها گروه انواع از یکی سان به خانوار سرپرست

 (.598: 1396 ،یخان( )کنش یۀنظر و یطبقات

 نیا یشخص یها تجربه یبررس با دیبا و دارند یمتعدد مشکالت خانوار سرپرست زنان

 یها خانواده شتریب در فقر لیدال. شناخت کینزد از را آنان یزندگ بر حاکم طیشرا زنان،

 بلکه داد، نسبت یتیجنس یها تفاوت ای یساختار عوامل به فقط توان ینم را خانوار سرپرست

 اتینظر براساس محققان از یا عده. دارند دخالت مسئله نیا در ادشدهی عوامل از یبیترک

 نیا مجموع از آنچه اما. اند داده قرار یبررس مورد را مسئله نیا ابعاد از یا جنبه مختلف،

 یمتعدد عوامل بر داللت زنان، یسرپرست مسائل که است آن گرفت جهینت توان یم قاتیتحق

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1 - Liu and Trevino 

2 - Solhi  
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 آن شیافزا و یریگ شکل در یمختلف عوامل و علل و است یچندبعد یا مسئله درواقع و دارد

. است دشوار اریبس یامر کامل، و جامع یۀنظر کی به دنیرس رسد یم نظر به رو نیا از. دارد نقش

 خانوار سرپرست زنان با رابطه در موجود ینظر و یتجرب ۀنیشیپ یبررس ضمن پژوهش، نیا در

 و ها چالش به یفیک قیتحق کی انجام با تا میدار قصد ها آن یها قوت و ها ضعف بر هیتک و

 که یحساس میمفاه نیتر مهم .میبپرداز یاجتماع مسائل و ها بیآس با مقابله در زنان نیا مسائل

 فقر، شدن زنانه ،یاجتماع مشکالت ،یاقتصاد مشکالت: از اند عبارت شده اخذ بخش نیا از

  زنان و یریپذ بیآس ،یجنست ینابرابر

 قیتحق یشناس روش

 شد استفاده کیتمات لیتحل ۀویش از ها داده ریتفس و لیتحل یبرا و یفیک روش از مطالعه نیا در 

 کیتمات لیتحل. است یفیک یها داده لیتحل یها روش نیپرکاربردتر و نیتر متعارف از که

 نوع نیا. ندیگو یم چه ها داده که هدف نیا با ها داده لیتحل و یکدگذار عمل از است عبارت

 تیحما دیبا آمد، دستبه ها داده از ییالگو که یزمان. است ها داده در یابیالگو دنبال به لیتحل

 ؛1388 محمدپور،) درنیگ یم نشئت ها داده از ها تم ،یعبارت به. ردیگ صورت آن از یموضوع

 قیعم ۀمصاحب قیطر از حاضر پژوهش یها داده اساس نیا بر(. 2008 هاردن، و توماس

 افتنی یبرا. بود کنندگان مشارکت یرهایتفس و یمعان بر متمرکز و شد یگردآور افتهی ساخت مهین

 هدف ۀمعجا. است شده استفاده هدفمند یریگ نمونه کیتکن از قیتحق نیا در مطالعه مورد افراد

 17 با مصاحبه قیطر از مطالعه نیا در. هستند کرج شهر خانوار سرپرست زنان پژوهش، نیا در

 22 تا را مصاحبه شتر،یب نانیاطم یبرا اما م،یدیرس ینظر اشباع به خانوار، سرپرست زنان از نفر

 .میداد ادامه نمونه

 ی تحقیقها افتهی 
 در. برخوردند یمتعدد یها مقوله به محققان نظر، ردمو زنان از نفر 22 با مصاحبه انجام از پس 

 شده استخراج یها تم نیبارزتر و نیتر مهم ذکر به و شده نظر صرف ها آن از یبرخ ذکر از نجایا

 سرپرست زنان ۀستیز ۀتجرب پژوهش، یها داده یموضوع لیتحل با. شود یم اکتفا ها داده از

 ،«یاقتصاد ۀحوز یشناس بیآس» یاصل مضمون سه و «فالکت ۀچرخ» عنوان تحت خانوار
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 استخراج یفرع ۀمقول 10 و «دهیدبیآس فرزندان» و «یاجتماع تعامالت ۀحوز یشناس بیآس»

 :از اند عبارت که شدند

 یریخطرپذ و یدیناام نامناسب، یخانوادگ ۀنیشیپ خانوار، سرپرست زنان یاقتصاد فقر

 احساس طرد، و یاجتماع برچسب ناموفق، دمجد ازدواج خانوار، سرپرست زنان اشتغال ن،ییپا

. مادرانه تیمسئول احساس ،ییانزواجو و دهید بیآس فرزندان ،یاجتماع تیحما فقدان ،یناامن

 یشناس بیآس عنوان با یموضوع یالگو کی قالب در ندیبرآ بخش در شده استخراج یها مقوله

 لیتحل و فیتوص به حال. ندا شده ارائه دهید بیآس فرزندان و یاجتماع تعامالت ،یاقتصاد

 سرپرست ۀمطلق زنان با گرفته صورت یها مصاحبه یبرخ به استناد با مذکور ۀگانده یها تم

 .شود یم پرداخته خانوار

 شتیمع و اقتصاد ۀحوز یها بیآس میمفاه و ها مقوله. 1 جدول

 شده انیب میمفاه
 یها مقوله
 یفرع

 تم یاصل ۀمقول

 ییگدا ها وقت یلیخ شده یحت ؛بود یاقتصاد مشکلمون شتریب
 ۀنیهز نمونن؛ گرسنه نکهیا خاطر به فقط هام، بچه یبرا کردم
 هی تو شدم مجبور کردم؛ یم جور یبدبخت با رو هام بچه لیتحص
 بوده ها شب یلیخ محله؛ نیبدتر تو کنم یزندگ یمتر 45 ۀخون
 .نیزم ن گذاشته گرسنه سر هام بچه

 
 یاقتصاد فقر
 سرپرست زنان

 ارخانو

 یها بیآس
 اقتصاد ۀحوز
 شتیمع و

 
 ۀچرخ

 فالکت

 پدرم نبود؛ ما یزندگ تو یچیه یبدبخت و فقر جز یبچگ دوران
 ریس شکممون مامانم یکلفت با میبود بچه تا هفت ما. داشت ادیاعت
 ازش مادرم گرفت، یم کتک ریز رو مادرم چیه سر پدرم شد؛ یم
 کرد؛ یم هیهت مواد براش دیبا بود شده هرطور و دیترس یم
 .داشتم ینامادر. آوره عذاب برام یلیخ یکودک دوران یادآوری

 
 

 ۀنیشیپ
 یخانوادگ

 نامناسب
 فروختمش که دهیرس ارث ما به پدرم مرگ از بعد خونه هی

 بره؛ دستم از میدار که یا هیسرما خوام ینم کردم، اندازش پس
 شباها که دنیم اشتغال وام بهم که داد شنهادیپ یستیبهز

یم یستیبهز ندارم؛ دردسر ۀحوصل من اما بندازم، راه وکار کسب
 .ترسم یم من راستش یول بزنم، کارگاه هی گه

 
 و یدیناام

 یریخطرپذ
 نییپا

 چند فروختم؛ یم و کردم یم خرد و کردم یم پاک یسبز سال دو
 مخدر مواد کردم؛ یم نظافت ها خونه تو تهران رفتم یم یسال

 کردم، یم یدستفروش کنم؛ یم یدزد ام؛ بچه رپرستا فروختم؛ یم
 .اون و نیا ۀخون تو یکلفت کنم؛ ییگدا هم مواقع یبعض بود شده

 



 

 

 

 

 

 1401، بهار 1، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   12 

  

 

 شتیمع و اقتصاد ۀحوز یها بیآس .1
-یاقتصاد یها شاخص لحاظ به سرپرست مرد یخانوارها به نسبت سرپرست زن یخانوارها

 اسیمق در فقر از زنان شتریب و نابرابر همس. برند یم سر به یتر نامناسب تیوضع در یاجتماع

 .است افتهی انعکاس «فقر شدن زنانه» مفهوم در اغلب یجهان

 خود همسر که زمان همان از خانوار سرپرست زنان: خانوار سرپرست زنان یاقتصاد فقر

 تعارض در که شوند یم یا چندگانه یها نقش یفایا به مجبور دهند، یم دست از یلیدل هر به را

 امور در ژهیو به یقدرت یب و یناتوان فقر، با زنان نیا از یا عمده گروه. دارند قرار گریکدی اب

 : دیگو یم نهیزم نیا در دستفروش سواد یب ۀسال 44 خانم. هستند رو روبه خانوار یاقتصاد

 یحت. نیزم ن گذاشته گرسنه سر هام بچه بوده ها شب یلیخ. بود یاقتصاد مشکلمون شتریب»
 تابستان البته. نمونن گرسنه نکهیا خاطر به فقط براشون کردم ییگدا که ها وقت یلیخ شده

 «.شهیم بهتر وضعمون

 که آنجا از. است یاقتصاد فقر اند، مواجه آن با مطلقه زنان که یمشکالت نیتر مهم از یکی

 آوردنبر از اغلب و دارند برعهده زین را یفرزندان ای فرزند تیمسئول مطلقه، زنان شتریب

 مجبور که کند یم وارد زنان به یادیز فشار یگاه یاقتصاد مشکالت اند، ناتوان آنان یها خواسته

 دیکرد یم کار چه نکهیا به پاسخ در پاسخگو نیا مثال یبرا بزنند؛ یکار هر به دست شوند یم

 «.بکنم ییگدا هم مواقع یبعض بود شده کردم، یم یدستفروش»: داد پاسخ

 : دیگو یم نهیزم نیا در کاریب کلیس التیتحص یدارا ساله 40 انیسخگوپا از گرید یکی

 مامانم یکلفت با میبود بچه تا هفت نبود، ما یزندگ تو یچیه یبدبخت و فقر جز یبچگ دوران»
 «.برسه نجایا به کارمون شد باعث میداشت موقع اون که ییها یبدبخت. شد یم ریس شکممون

 شمار دهد یم نشان خانوار سرپرست ۀمطلق زنان با وگو گفت: نامناسب یخانوادگ ۀنیشیپ

 فقر و یعاطف یها بیآس به ها آن. اند بوده یدردناک و تلخ ۀگذشت یدارا زنان نیا از یادیز

 شتریب جیتدر به گذشته به نسبت ها آن مشکالت و مسائل. داشتند اشاره خود یبچگ دوران

 ازدواج از پس نیهمچن و ازدواج در بلکه واجازد از شیپ تنها نه زنان نیا درواقع. است شده

 در( دستفروش ییابتدا ۀسال 39) زنان از یکی. هستند ریدرگ مسائل و مشکالت با همچنان زین

 :دیگو یم نهیزم نیا

 پدرم. کردم ازدواج بود تر بزرگ خودم از سال 37 که یمرد با یسالگ 13 در پدرم اجبار به»
 «.داد ساله 50 یمرد به منو لپو یازا به و بود معتاد و کاریب
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 : دیگو یم( یچ نظافت ساله، 40) زنان از گرید یکی

 تیاذ یلیخ رو داداشم و من. داشتم ینامادر. آوره عذاب برام یلیخ یکودک دوران یادآوری»
 میزد یم یزیچ به دست ما اما نداشت، یکار دادن یم انجام یهرکار خودش یها بچه. کرد یم

یزندون یانبار تو م،یگفت یم بهش یزیچ اگر. میبگ پدرمون به مینداشت رئتج. کرد یم همونیتنب
 «.داد شوهر منو زور به. اومد برام خواستگار که بودم رستانیدب اول. کرد یم مون

 زنان از یادیز اریبس شمار که یموارد نیتر مهم از یکی: نییپا یریخطرپذ و یدیناام

 ندهیآ به نسبت ها آن یدیناام. است زنان نیا نییپا یریذخطرپ کردند، اشاره آن به شونده مصاحبه

 شدت به خانوار سرپرست زنان است شده سبب یزندگ در متعدد یها شکست نیهمچن و

 38) زنان از یکی. کنند نگاه یزندگ به هراس و میب با و بدهند دست از را خود یریخطرپذ

 :دیگو یم نهیزم نیا در( اطیخ و پلمید ساله،
 وکار کسب باهاش که بدن اشتغال وام بهم داد شنهادیپ یستیبهز. کردم یم یاطیخ م خونه تو»

 «.رمیگ ینم وام من اما بندازم، راه

 کند ینم موافقت اشتغال یبرا وام دادن بر یمبن یستیبهز شنهادیپ با چرا نکهیا به پاسخ در

 : دیگو یم
 کارگاه هی گهیم یستیبهز. کنم پرداخت رو اقساطش نتونم ترسم یم. ندارم دردسر ۀحوصل»

 سر یاطیخ با و رمیگ یم یستیبهز از که یزیناچ حقوق با فعالً. ترسم یم راستش یول بزنم،
 یلیخ. بچه تا دو با دارم یزیناچ درآمد. ندارم دردسرم کنم یم یاطیخ م خونه تو کنم، یم

 من. هااون وام به دمیم حیترج نویا اما کنن، یم کمکم شناسنم یم چون هیهمسا و در ها وقت
 نگرفت، کارگاه نیا با من کاروبار زد و اومد فردا پس فردا. ندارم رو یکس که تنهام زن هی
 «کنه؟ کمکم که هست یک

 یادیز حد تا زنان آن یط که دارد یندیفرا به اشاره خانوار سرپرست زنان نییپا یریخطرپذ

 .شوند یم محتاط شدت به و کنند یم ییتنها احساس

 درآمد کسب یبرا جرم بارتکا

 یدزد جمله از جرم ارتکاب به مجبور درآمد به اجیاحت لیدل به خانوار سرپرست زنان از یگروه

 : دیگو یم نهیزم نیا در( دزد و پلمید ساله، 32) زنان از یکی. شوند یم
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 خترد تا دو یول کنم دایپ کار تونستم یم تهران کردم، ینم دایپ گشتم یم کار دنبال یماه چند»
 رو دختر تا دو شهینم. هیناامن ۀمحل هم ما ۀمحل. تهران برم هرروز و بذارم تنها شد ینم رو

 «.گذاشت تنها

 : داد پاسخ. دیکرد چه پس میدیپرس پاسخگو نیا از

 یشاک خدا دست از یلیخ روز اون نکردم، دایپ که کار دنبال کرج بودم رفته روز هی. یدزد»
 شدم، سوار واحد خط زد، یم زار یگرسنگ از دخترم گفتم، یم راهیب و بد وارید و در به بودم
 چشمم هوی. خواستم یم کمک ازش گفتم، یم راهیبدوب خدا به نکهیا با. شم ادهیپ نداشتم هیکرا
 که کردم شکر رو خدا. شدم ادهیپ و برداشتم رو فشیک بود، باز که افتاد خانم هی یپشت کوله به

 یکی یا هفته کار نیا به کردم عادت کم کم گهید م،یداشت یخرج روز چند تا. کرد کمکم
 «.دادم یم انجام رو کار نیا و رفتم یم واحد خط تو دوبار

 برابر در جامعه اقشار نیرتریپذ بیآس از خانوار سرپرست زنان شده موجب فالکت و فقر

 نیا یاساس التمشک از یکی زین آن بار انیز اثرات و تورم ،یکاریب. باشند یاجتماع یها بیآس

 ساله، 33) زنان از یکی. شود یم کار بازار یررسمیغ بخش در ها آن شده سبب که است زنان

 : دیگو یم نهیزم نیا در( مخدر مواد ۀفروشند کل،یس
 و کردم یم خرد و کردم یم پاک یسبز سال دو بودن تر کیکوچ هام بچه که یزمان»
 یسال چند بعدش. کنم عوض شغلمو رفتمگ میتصم نبود، خوب مونیمال وضع فروختم، یم
 مون یزندگ خرج و شدند بزرگ هام بچه کم کم اما. کردم یم نظافت ها خونه تو تهران رفتم یم

 کار هی دنبال. نداشتم رو مردم ۀخون نظافت و کارکردن ییتوانا گهید منم بود رفته باال یلیخ
 گفت کرد تلفن بهم دوستام از یکی روز هی. امیبرب هامون نهیهز پس از بتونم که بودم دیجد

 چون گفتم چرا؟ گفت. رسونده خدا رو تو گفتم بهش. داره برام خوب یکار شنهادیپ هی
 خدا از منم ،یکن قبول دیبا باشه یهرچ پس گفت. گشتم یم دیجد کار هی دنبال امروز نیهم

 «.بود مخدر مواد فروش هم کارش. کردم قبول خواسته

 بد تیوضع که داد حیتوض داده، شانیا به را یکار چه شنهادیپ شاندوست نکهیا به پاسخ در

 اقشار نیرتریپذ بیآس از ها آن فرزندان هم و خانوار سرپرست زنان هم شده موجب یاقتصاد

 خانواده از مراقبت با زن شغل بیترک یدشوار. باشند یاجتماع یها بیآس برابر در جامعه

 .شود یم کار بازار یررسمیغ بخش در زنان نیا تیفعال تمرکز موجب
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 یاجتماع تعامالت ۀحوز میمفاه و ها مقوله. 2 جدول

 یاصل ۀمقول تم
 یها مقوله

 یفرع
 شده انیب میمفاه

 

 

 

 

 ۀچرخ

 فالکت

 

 

 

 

 یها بیآس

 ۀحوز

 تعامالت

 یاجتماع

 ارتکاب

 جرم

 به کم درآمد لیدل به شدم؛ یدزد به مجبور یمال مشکالت لیدل به

 .آوردم رو مخدر مواد فروش

 ازدواج

 مجدد

 ناموفق

 رو گهیهمد حرف داشت؛ بزن دست بود؛ نیبدب همسرم

 تمام به اشیع هی دومم همسر م؛یداشت دعوا روز هر م،یدیفهم ینم

 شدم؛ جدا ازش. بود گذرون خوش کرد، ینم کار همسرم بود؛ معنا

 .داشت نامشروع یها رابطه. بود اشیع دومم همسر

 برچسب

 و یاجتماع

 دطر

 گهید. گرفتم طالق هم بارش سه هر و کردم ازدواج بار سه که چون

 گفت بهم دوستم فاسد؛ گفتن یم بهم نداشتم، خانواده تو ییجا

 بود دهیترس. ترسه یم من با ارتباط از گفت بهم میمستق دوستم هرزه؛

 .کرد کات کنم ازدواج شوهرش با نکنه

 

 احساس

 یناامن

 

 همسرم یها دوست نداره؛ وجود یامن گاه پناه گهید کنم یم فکر

 ترس شهیهم کردن، یم بمیتعق رفتم یم هرجا و افتادن راه سرم پشت

 سرم از دست تا کنم عوض رو ام خونه شدم مجبور داشتم، دلهره و

 بد تین متوجه شده؛ نامطلوب روابط شنهادیپ بهم بار چند بردارن؛

 .کردم زدواجا بگم بهشون دروغ به شدم مجبور شدم، یم همکارام

 نداشتن

 تیحما

 یاجتماع

 ما فکر به که هم دولت ندارم، که خانواده کنن؛ ینم تمیحما م خانواده

 ست؛ین پشتم یک چیه کنم یم احساس همسرم از ییجدا از بعد ست؛ین

 .خودمه انتخاب ۀجینت گنیم بودند، مخالف ازدواجم با مادرم و پدر

 یاجتماع تعامالت ۀحوز یها بیآس .2

 یمنف یرفتارها با زنان نیا. ستندین امان در انیاطراف یزن برچسب از جامعه در مطلقه زنان یگاه

 از یانبوه با همسر دادنازدست ای ییجدا از بعد زن. شوند یم مواجه ینیبدب و تهمت جمله از

. است دوستان و لیفام یسو از طردشدن گر،ید ۀمسئل. شود یم مواجه انیاطراف یمنف نگاه

 ۀرابط جیتدر به داشتند، ارتباط و معاشرت آنان با شیپ یچند تا که انیآشنا و دوستان از یاریبس

. دانند یم خود یزندگ یبرا یدیتهد را سرپرست یب زنان رایز کنند؛ یم قطع زنان نیا با را خود

 .نندیبرگز خود یبرا یمحدود ارتباط ۀریدا مجبورند زنان نیا
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 ناموفق مجدد ازدواج 

 ازدواج به یمتعدد یفشارها اثر در هستند، مطلقه همسر، فوت ای طالق چون یلیدال به که ینزنا

 فرزند وجود کم، درآمد لیقب از یزندگ طیشرا نامساعدبودن لیدل به. آورند یم یرو مجدد

 وضع از فرار یبرا طیشرا نیا در ازدواج یعبارت به. دارد وجود یمحدود انتخاب حق معموالً

 : دیگو یم نهیزم نیا در( دار خانه پلم،ید فوق ساله، 35) زنان از یکی. ردیگ یم صورت موجود

 یراض من اما کنم، ازدواج داشتن اصرار م خانواده دومم، همسر از ییجدا سال دو از بعد»
 «.کنم ازدواج دوباره نبودم

 : داد پاسخ نبوده مجدد ازدواج به یراض پاسخگو چرا نکهیا به پاسخ در

 ازدواج داره بچه تا سه که یزن هی با شهیم حاضر یک شما نظر به دارم، بچه تا هس من خب»
 ۀلنگ یکی اونم ه؟یک دیکن یم فکر کنه ازدواج من با باشه حاضر یکس هم فرض به کنه؟

 روز دو و رهیبگ گهید زن هی خواد یم یگذرون خوش یبرا و داره زن ای معتاده ای اولمه شوهر
 «.کنم یزندگ هام بچه با دمیم حیترج پس. یهر بگه گهید

 : دیگو یم( فروشنده پلم،ید ساله، 39) یگرید ۀمطلق زن

 و داشتن زن شترشونیب اما. داشتم یادیز یشنهادهایپ همسرم، فوت از مین و سال کی بعد»
 از شتریب پدرم ۀخون بود سختم داشتم، کیکوچ ۀبچ هی منم. بشم دومشون زن من خواستن یم
 گهید سال چند ینکن ازدواج االن اگر. یکن ازدواج دیبا یجوون تو گفت یم درمما. بمونم نیا

 با. کنم اجاره خونه تونستم ینم داشتم، یمال مشکل. بود سالم 35. کنه ینم ازدواج تو با یکس
 ازدواج باهاش ده،یم طالق رو زنش داره گفت. داشت یخوب یمال وضع شدم آشنا یکی

 ره،یگ یم طالق گهید روز چند گفت یم. کرد یم فردا امروز یه دیکش طول سال چند. کردم
 «.کرده غهیص هم رو گهید یکی من جز به که شدم متوجه بعداً اما

 پاسخگو زنان از گرید یکی. است نداشته یندیخوشا عواقب مجدد ازدواج مطلقه، زنان یبرا

 : گفت ازدواج در شکستش لیدال ۀدربار کرده ازدواج بار چهار که( یچ نظافت کل،یس 40)

. کنم تحمل نتونستم ماه چهار از شتریب رو سومم شوهر. کنم ازدواج شدم مجبور بار چند»
 لیاوا معتاده، که دمیفهم ازدواج از بعد سال کی. داشت ادیاعت دومم شوهر. کرد انتیخ بهم

 هارمچ بار. داشت بزن دست هم یسوم. ضهیمر گفت یم اون اما داره ادیاعت که بودم برده یپ
 «.بود پدرم همسن م،یداشت ادیز یسن اخالف

 عواقب مجدد ازدواج مطلقه، زنان یبرا شود، یم درک ها مصاحبه از که طورهمان

 و است زنان سابق یزندگ طیشرا ریتأث تحت مجدد یها ازدواج نیا. است نداشته یندیخوشا
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 ازدواج به تن تخاب،ان تیمحدود با نیهمچن و یزندگ دشوار طیشرا نکردن تحمل یبرا زنان

 .دهند یم یاجبار

 طرد و یاجتماع برچسب

 یها گروه آن، ۀجیدرنت که است یندیفرا یاجتماع طرد که کنند یم انیب طرد یۀنظر طرفداران

 شوند؛ یم رانده هیحاش به و طرد اجتماع از خانوار، سرپرست زنان مانند نیمع یافراد و یاجتماع

 ای ییجدا از بعد زنان. کنند دایپ خود طیشرا بهبود یبرا ییها تفرص توانند یم یسخت به نیبنابرا

 ۀریدا مجبورند زنان نیا. شود یم مواجه انیاطراف یمنف نگاه از یانبوه با همسر دادنازدست

 نهیزم نیا در( بچه پرستار کل،یس ساله، 41) زنان از یکی. نندیبرگز خود یبرا یمحدود یارتباط

 : دیگو یم
. نداشتم خانواده تو ییجا گهید. گرفتم طالق هم بارش سه هر و کردم دواجاز بار سه چون»

 دوست هی بود، خوش دوست هی به دلم. یهست یکی با روز هر گفتن یم فاسد، گفتن یم بهم
 مون رابطه م،یرفت یم گهیهمد ۀخون. میبود دوست هم با رستانیدب اول از که یمیصم یلیخ
 رو ش رابطه گهید گرفتم طالق که سوم بار اما بود، بخو یلیخ هم دومم طالق از بعد یحت

 «.کرد قطع باهام

 : دیگو یم خصوص نیا در( یشگریآرا ارشد، یدانشجو ساله، 37) زنان از گرید یکی

 بار دو من. یکن تحمل رو اون و نیا حرف دیبا. هیبد یلیخ درد خانوارشدن سرپرست»
 دومم همسر فوت از بعد گهید. شد وتف همسرم نخواست خدا بار دو هر که کردم ازدواج

 یکی زن بچه تا دو با تونستم ینم داشتم، بچه تا دو. نکنم فکر مجدد ازدواج به گرفتم میتصم
 دار زن مرد هی با اگر. بود آزاردهنده برام یلیخ انمیاطراف نگاه ینیسنگ اما. بشم گهید

. شد یم زده سرم پشت حرف جور هزار دنید یم منو آشنا و دوست کردم یم یپرس احوال
 «.کنم رابطه قطع هم خواهرم با شدم مجبور یحت

 : دیگو یم خواهرش با ارتباط قطع لیدل ۀدربار پاسخگو نیا

. کردم رابطه قطع منم. اونجا رمیم ادیز که دارم رابطه شوهرخواهرم با کردن یم فکر لیفام»
 «.نپاشه هم از خواهرم یزندگ گفتم

 او با انیاطراف رفتار که سؤال نیا به پاسخ در( فروشنده انشجو،د ساله، 28) زنان از یکی

 : کند یم عنوان است چگونه
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 ازش که یاون خب گن ینم ،یا هرزه و اشیع کنن یم فکر یشیم جدا همسرت از یوقت»
 داشت، یخوب ۀافیق یلیخ میخواستگار اومد یوقت اولم شوهر. ستهرزه و اشیع یشد جدا
 معنا تمام به اشیع هی هم یدوم. شدم جدا ازش داد، بیفر منو. کچله مدیفهم ازدواج بعد اما

 چه. داشت یجنس ۀرابط باهاش و خونه آورد یم رو دخترش دوست خودم چشم جلو. بود
 روز هی. کرد ینم باور گفتم یم دوستم به یهرچ اما کنم؟ یزندگ یآدم نیهمچ با من یجور
 بهم. شده تموم نمونیب زیچ همه و باشه شتهدا ارتباط من با نداره دوست گهید گفت بهم

 ازدواج که دوم بار چون. ترسه یم من با ارتباط از که گفت بهم میمستق. م هرزه هی من گفت
 کنم ازدواج شوهرش با نکنه بود دهیترس نمیا. داشت گهید زن کی که شدم یکی زن کردم
 «.کرد کات باهام

 یناامن احساس

 آن با زنان نیا که یا عمده مسائل از. هستند رو روبه یمتعدد تمشکال با خانوار سرپرست زنان

 گرانید نیسنگ یها نگاه ریز مجبورند زنان نیا. است ها آن به جامعه یمنف یها نگرش اند، مواجه

 احساس مطلقه، زنان. کنند مقابله ها یناامن و دهایتهد انواع با و دهند ادامه خود یزندگ به

. کنند یم تجربه را یشناخت روان یها تیوضع ریسا و یروان شارف اضطراب، ترس، ،یافسردگ

. است ییتنها احساس کنند، یم تجربه شان یزندگ در مطلقه زنان که یمشکالت نیتر مهم از یکی

 مطلقه زنان که باشد یفیوظا و یعاطف مسائل از یناش تواند یم( یکس یب و ییتنها) احساس نیا

 یپ در زنان یبرا را یناامن آن دنبال به که دهند انجام ییتنها به مختلف، مشکالت با مواجهه در

 : دیگو یم نهیزم نیا در( فروشنده سانس،یل ساله، 28) زنان از یکی. دارد

 پناهگاه گهید کنم یم فکر. ستین پشتم یک چیه کنم یم احساس همسرم از ییجدا از بعد»
 «.نداره وجود یامن

  :دیگو یم یپناه یب احساس درمورد او

 یها دوست که اومده شیپ برام بار نیچند. شده نامطلوب روابط شنهادیپ بهم بار چند»
. داشتم دلهره و ترس شهیهم. کردن یم بمیتعق رفتم یم هرجا و افتادن راه سرم پشت همسرم
 «.بردارن سرم از دست تا کنم عوض رو م خونه شدم مجبور

 :دیگو یم( کاریب پلم،ید ساله 30) یگرید ۀمطلق زن
 «.دمیترس یم و بودم نگران یلیخ نه، ای بشم جدا دومم همسر از که بودم مونده یدوراه نیب» 

 : دیگو یم آمده شیپ شیبرا ییها تیمحدود ایآ که سؤال نیا به پاسخ در انیپاسخگو از یکی
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 هم تونه ینم زن هی دمیفهم که بود اون از بعد. کردم تحمل رو فشارها یلیخ همسرم از بعد»
 تو سرش یکس هر و میکرد شرفتیپ که دنیم بیفر رو خودشون ما مردم. مرد هم اشهب زن

 که شب. وجودشه تو دلهره و ترس شهیهم تنها زن هی. ستین ینطوریا اما خودشه، الک
نیا تنهام چون دیکن فکر شما دیشا حاال. شمیم داریب صبح تا ترس از بار صد خوابم یم

 همه ه،یجورنیا میهست ما که یا محله تو الاقل. تهیواقع هی نیا اما کنم، یم فکر یجور
 مزاحمت یلیخ. کیکوچ ۀبچ تا دو با کنم یم یزندگ تنها دونن یم شناسن،یم رو گهیهمد
 «.نباشه باب یلیخ نیا گهید یها محله تو دیشا حاال. کنن یم جادیا برام

 یاجتماع تیحما نداشتن
 یاثر خانواده و دوستان از شده افتیدر تیحما ست،سرپر تک یها خانواده در است معتقد لریم

 و توجه محبت، ،یاجتماع تیحما(. 304: 1976 کب،) داشت خواهد یزندگ تیفیک بر میمستق

 تیحما. کند یم افتیدر افراد ریسا و دوستان خانواده، یاعضا جانب از فرد که است یمساعدت

 تیفیک بر مثبت یاثر و کند یم عمل زا استرس یدادهایرو برابر در یسپر ۀمنزل به یاجتماع

 از خانوار سرپرست ای مطلقه زنان از یاریبس(. 132: 2003 ن،یکو) گذارد یم یبرجا یزندگ

 یاجتماع تیحما. برند یم سر به ینامناسب تیوضع در و اند محروم انیاطراف و خانواده تیحما

 نیا در( داریسرا ساله، 34) زنان از یکی. دارد یاریبس تیاهم یاجتماع و یمال یها نهیزم در

 : دیگو یم نهیزم
 ازدواجم با مادرم و پدر. خودته انتخاب ۀجینت گنیم هااون. کنن ینم تمیحما م خانواده»

 «.شهیم یجورنیا دونستم ینم. شمیم خوشبخت اون با گفتم من اما بودند، مخالف

 :دیگو یم( دار خانه ساله، 35) زنان از گرید یکی

 بهم یچ دیکن یم فکر بشم جدا همسرم از خوام یم که گذاشتم انیم در مادرم با یوقت» 
 «.درک به گفت گفت؟

 :دیگو یم رو شیپ مشکالت ینیب شیپ ۀدربار پاسخگو نیا

 اشیع مرد هی با داشتم کیکوچ دختر تا دو. نداشتم یا چاره یول کردم فکر یلیخ خب آره»
 «.شتمدا واهمه شتریب هام بچه ۀندیآ از. معتاد و

 : دیگو یم انیاطراف و خانواده تیحما ۀدربار او

 «.بکنم جون روز و شب مجبورم. ستین ما فکر به که هم دولت. ندارم که خانواده»
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 فرزندان ۀحوز میمفاه و ها مقوله. 3 جدول

 ۀمقول تم

 یاصل

 یها مقوله

 یفرع
 شده انیب میمفاه

 

 ۀچرخ

 فالکت

 

 یها بیآس

 فرزندان

 فرزندان داشتن

 و دهید بیسآ

 ییانزواجو

 م ساله ازدهی پسر به گرفت؛ قرار تجاوز مورد م ساله شانزده دختر

 .شد تجاوز

 

 احساس

 تیمسئول

 مادرانه

 من باشه؛ هاش بچه مراقب مادر هی مثل تونه ینم کس چیه

 شیپ هام بچه ومدین دلم همسرم؛ به بسپرم رو هام بچه تونستم ینم

 بود؛ آبرو یب و کاریب شایع هی پدرشون بشن؛ بزرگ اون

 خودم خوام یم نیهم خاطر به باشه؛ باباشون الگوشون خواستم ینم

 .کنم بزرگشون

 فرزندان یها بیآس. 3
 و اهیس مشاغل در کودکان کار مانند یمسائل معرض در بالقوه طور به خانوارها نیا فرزندان

 .دارند قرار یجنس جاوزت و هیسوءتغذ و یاجتماع یبزهکار ل،یتحص از تیمحروم ،یررسمیغ

 ییانزواجو و دهید بیآس فرزندان داشتن

 یبرا را یمشکالت تواند یم خانوار سرپرست زن یرو فشار احساس بر عالوه نقش یدوگانگ

 ناقص، صورت به فرزندان تیترب و یدار خانه نقش یفایا. اوردیب بار به زین آنان فرزندان

 و آورد یم وجود به خانوار سرپرست زنان فرزندان یبرا را یلیتحص و یتیترب ،یعاطف مشکالت

 سرپرست زنان است ممکن نیهمچن. شود یم خانواده یسو از آنان رفتار کنترل و نظارت مانع

 قرار یجنس ۀسوءاستفاد جمله از مختلف یها سوءاستفاده معرض در ها آن فرزندان و خانوار

 «.شد تجاوز یقربان م ساله ازدهی پسر: »دیگو یم نهیزم نیا در( کلیس ساله، 32) زنان از یکی. رندیبگ

 : دیگو یم رگذارندیتأث نهیزم نیا در یعوامل چه نکهیا به پاسخ در

 پسر هی. کنم کار فتیش دو بودم مجبور. رفت ایدن از مواد ادیز مصرف اثر در همسرم»
 با اما کردم، واجازد بود تربزرگ خودم از سال هفده که یمرد با اون خاطربه. داشتم ساله پنج

. شم جدا ازش شدم مجبور اما ساختم، باهاش هم سال سه. زد یم کتکش ساخت، ینم پسرم
 رو بودن پدر و مادر زمانهم تیمسئول ییتنها به من. میکن یم یزندگ ییتنها پسرم و من االن
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 یپ .شهیم دور ازم و کنه یم هیگر پسرم دمید برگشتم سرکار از که شب هی. کشم یم دوش به
 «.شده ریگ گوشه یلیخ حاال تا وقت اون از. شده تجاوز بهش که بردم

: گفت نه ای شده تجاوز او به ایآ که سؤال نیا به پاسخ در( فروشنده ساله، 45) زنان از یکی

 «.افتاده اتفاق نیا م ساله شانزده دختر یبرا»

 : دیگو یم سؤال نیا به پاسخ در( دستفروش ساله، 44) انیپاسخگو از گرید یکی

 بگم نمیا البته. شد پول مقابل در یجنس ۀرابط شنهادیپ خودم به بار چند همسرم فوت از بعد»
 وهیب زن هی شوهرخواهرم خواهر مثالً ستند؛ین ییها بیآس نیچن معرض در ها زن ۀهم که

. معلمه اون اما نداره، همسر من مثل اونم. کنه ینم دیتهد رو شیزندگ یخطر چیه اما است،
 بدبخت ما. کنه ینم دیتهد رو ش بچه هم یخطر چیه و مادرشه شیپ ش بچه سرکاره یوقت ات
 «.اومد ینم م بچه سر بال نیا داشتم خانواده اگر منم. تمونیوضع هیجورنیا ها چارهیب

 زنان یها یژگیو نیتر کننده نگران از ییانزواجو و یاخالق یریپذ بیآس گفت بتوان دیشا

 روابط از را ها آن فرزندانشان، و خانوار سرپرست زنان شدن یمنزو .است خانوار سرپرست

 ،یزندگ در چندگانه تیمسئول به توجه با زنان نیا. کند یم دور گرانید با ارتباط و یاجتماع

 .ماند ینم یباق شانیبرا گرانید با ارتباط یبرقرار یبرا یوقت

 مادرانه تیمسئول احساس

 یبرا مجدد ازدواج انجام امکان و فرزندان یسرپرست گرفتن یراب یقانون اجبار نداشتن وجود با

 نداشتن مادر، به فرزندان ازین احساس لیقب از یمتعدد لیدال به مادران نیا ها، آن از یاریبس

 و تیمسئول احساس لیدل به تر مهم همه از و خانواده افراد به فرزندان یسرپرست انتقال به لیتما

 یکی. باشند فرزندان سرپرست که بودند رفتهیپذ زنان همسر، فقدان زا پس فرزند به مادر محبت

 هاش بچه مراقب مادر هی مثل تونه ینم کس چیه: »دیگو یم نهیزم نیا در( کاریب ساله، 30) زنان از

 خودم گرفتم میتصم. تهیمسئول یب آدم هی اون. همسرم به بسپرم رو هام بچه تونستم ینم من. باشه

 «.کنم بزرگش شده که یا یبدبخت هر با

 : کند یم عنوان( مترو ۀفروشند ،ییابتدا ساله، 39) زنان از گرید یکی

 م بچه تا هردو تونم یم. رمیبگ برعهده رو هام بچه یسرپرست بخوام من که ستین یاجبار چیه»
 یحت. کنم دورشون خودم از تونم ینم و مادرم هی من اما کنه، بزرگشون تا سرش بندازم رو
 هام بچه خاطر به گهید داشتم، ناموفق ازدواج بار دو چون. نکردم ازدواج گهید هااون خاطر به

 «.بکنم رو کار نیا تونستم یم کهیدرحال نکردم؛ ازدواج
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 ستین دشوار شیبرا ییتنها به فرزندان یسرپرست تیمسئول قبول که سؤال نیا به پاسخ در او

 : دیگو یم

 و کاریب اشیع هی اون. داشت یم نگه رو هاش بچه و من بود، ریپذ تیمسئول اگر همسرم»
 اما مادربزرگشون، بدم تونستم یم یحت. بشن بزرگ اون شیپ هام بچه ومدین دلم. بود آبرو یب

 «.پدرشون هم باشم مادرشون هم گرفتم میتصم لیدل نیهم به. پسره نیهم مادر اونم

 یریگ جهینت و بحث

 جوامع تمام در امروزه که است یاجتماع یتیواقع ازمند،ین خانوار سرپرست زنان نام به یا دهیپد

 یها بیآس به ها آن. اند بوده یدردناک و تلخ ۀگذشت یدارا زنان نیا معموالً. خورد یم چشم به

 گذشته به نسبت ها آن مشکالت و مسائل. داشتند اشاره خود یبچگ دوران فقر و یعاطف

 زین ازدواج از پس بلکه ازدواج، از شیپ تنها نه زنان نیا درواقع. است شده شتریب جیتدر به

 آن با مطلقه زنان که یمشکالت نیتر مهم از یکی. هستند ریدرگ مسائل و مشکالت با همچنان

 خانوارها نوع نیا ریدامنگ صرفاً یاقتصاد مشکالت و فقر اگرچه. است یاقتصاد فقر اند، مواجه

 یها روش به نداشتن یدسترس ،یمال تیامن بودن. دارد یخاص نمود خانوارها نیا در فقر ست،ین

 با باالخره و مناسب یۀتغذ از تیمحروم و مناسب مسکن و شغل نداشتن درآمد، کسب آسان

 تیوضع. کند یم فراهم ها بیآس از یاریبس به دردادن تن یبرا را نهیزم بودن،بانیگر به دست فقر

 از ها آن فرزندان هم و خانوار ستسرپر زنان هم شده موجب( یکاریب و تورم) یاقتصاد بد

 .باشند یاجتماع یها بیآس برابر در جامعه اقشار نیرتریپذ بیآس

 رینظ الزم یها یتوانمند و ها تیقابل زنان نیا اکثر یعنی است، یتیقابل فقر زنان نیا ۀعمد مشکل 

 ۀریدا ر،ام نیا و ندارند را فقر ۀورط از خروج یبرا یجسمان سالمت و یعال التیتحص سواد،

 ییتنها به دیبا زنان ها خانواده گونه نیا در. کند یم محدود شدت به یزندگ یبرا را ها آن یها انتخاب

 زین را... و فرزندان از مواظبت و یاقتصاد تیریمد و درآمد کسب خانواده، یسرپرست بر عالوه

 یسو از و دارد خود یزندگ یبرا یکمتر یانرژ و وقت ییسو از ،یطیشرا نیچن در. رندیبگ برعهده

 کسب و آموزش از را زنان ط،یشرا نیا. است یخانگ وقت پاره یکارها دادن انجام به مجبور گرید

 ۀادار یبرا یکاف زمان نداشتن با زنان. شود یم زین کمتر دستمزد افتیدر موجب و دارد یبازم مهارت

 شدن زنانه یۀنظر در که شوند یم ور روبه خانواده یمال نیتأم مشکالت و فرزندان تیترب و خانه امور

 فقر به کند، یم دیتأک حاضر پژوهش جینتا که گونه همان و شود یم ادی یزمان فقر عنوان با آن از فقر
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 منجر درآمد کم و نییپا یاجتماع منزلت با مشاغل در آنان جذب و خانوار سرپرست زنان یمال

 برآوردن از اغلب و دارند برعهده زین را یانفرزند ای فرزند تیمسئول مطلقه، زنان شتریب. شود یم

 سبب یزندگ در متعدد یها شکست نیهمچن و ندهیآ از ها آن یدیناام. اند ناتوان آنان یها خواسته

 یزندگ به هراس و میب با و بدهند دست از را خود یریخطرپذ شدت به خانوار سرپرست زنان شده

 اشتغال بازار و یاقتصاد ۀعرص وارد ،یمادر نقش یفایا بر عالوه زنان نیا از یگروه. کنند نگاه

 بامنزلت مشاغل به یدسترس نداشتن لیدل به و کنند یم تیهدا زین را خانواده یاقتصاد امور و شوند یم

 با زن شغل بیترک یدشوار. شوند یم درآمد کم و یررسمیغ وقت مهین مشاغل، در اشتغال به مجبور

 زنان نیا. شود یم کار بازار یررسمیغ بخش در زنان نیا تیالفع تمرکز موجب خانواده از مراقبت

 در آنان یبرا که است جا نیهم از. اند جامعه در فعال حضور به ریناگز خود یزندگ نیتأم یبرا

 با زنان نیا که یا عمده مسائل از. دیآ یم وجود به یمشکالت و ها بیآس ،یاجتماع تعامالت و جامعه

 گرانید نیسنگ یها نگاه ریز مجبورند زنان نیا. است ها آن به جامعه یمنف یها نگرش اند، مواجه آن

 ،یافسردگ احساس مطلقه زنان. کنند مقابله ها یناامن و دهایتهد انواع با و دهند ادامه خود یزندگ به

 را عرصه خانوار، سرپرست زنان به یمنف نگرش. کنند یم تجربه را یروان فشار و اضطراب ترس،

 و دفریمع و( 1399) همکاران و یروشن یها پژوهش جینتا. کند یم تنگ آنان آرام یزندگ یبرا

 یمنف نگرش با کنند یم احساس خانوار سرپرست زنان که است ها افتهی نیا دییتأ در( 1386) یدیحم

 ارتباط و معاشرت آنان با که انیآشنا و دوستان از یاریبس. هستند رو روبه جامعه زنان و مردان

 یبرا یدیتهد را سرپرست یب زنان رایز کنند؛ یم قطع زنان نیا با را خود ۀرابط جیتدر به داشتند،

 رهیدا در یگاه و نندیبرگز خود یبرا یمحدود یارتباط ۀریدا مجبورند زنان نیا. دانند یم خود یزندگ

 تیلمسئو به توجه با زنان نیا زین یگاه. شوند یم محبوس خود ۀخانواد یاعضا با رابطه محدود

 زنان نیا نیهمچن. ماند ینم یباق شانیبرا گرانید با ارتباط یبرقرار یبرا یوقت ،یزندگ در چندگانه

 لیقب از یزندگ طیشرا بودن نامساعد لیدل به. آورند یم یرو مجدد ازدواج به یمتعدد یفشارها اثر در

 طیشرا نیا در زدواجا یعبارت به. دارد وجود یمحدود انتخاب حق معموالً فرزند وجود کم، درآمد

 یپ در یندیخوشا عواقب مجدد ازدواج زنان، نیا یبرا. ردیگ یم صورت موجود وضع از فرار یبرا

 یبرا زنان و است زنان سابق یزندگ طیشرا ریتأث تحت مجدد یها ازدواج نیا. است نداشته

. دهند یم یباراج ازدواج به تن انتخاب، تیمحدود با نیهمچن و یزندگ دشوار طیشرا نکردن تحمل

 سر به ینامناسب تیوضع در و برند یم رنج انیاطراف و خانواده تیحما عدم از ها آن از یاریبس

 که یطور به است؛ مربوط ها آن فرزندان به خانوار سرپرست زنان مشکالت از یا عمده بخش. برند یم
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. شود یم وارهاخان نیا فرزندان در یاجتماع یها بیآس و مشکالت بروز موجب پدر حضور عدم

 فرزندان یبرا را یمشکالت تواند یم خانوار سرپرست زن یرو فشار احساس بر عالوه نقش یدوگانگ

 از تیمحروم مانند یمسائل معرض در بالقوه طور به خانوارها نیا فرزندان. اوردیب همراه به زین آنان

. دارند قرار یررسمیغ و اهیس مشاغل در کودکان کار و هیسوءتغذ و یاجتماع یبزهکار ل،یتحص

 از مختلف یها سوءاستفاده معرض در ها آن فرزندان و خانوار سرپرست زنان است ممکن نیهمچن

 از ییانزواجو و یاخالق یریپذ بیآس گفت بتوان دیشا. رندیبگ قرار یجنس ۀسوءاستفاد جمله

 داشتن فرصت) ها فرصت از یاریبس فقدان. است خانوار سرپرست زنان یها یژگیو نیتر کننده نگران

 و استمرار موجب ینوع به ها خانواده نوع نیا یبرا...( و مناسب لیتحص پدر، داشتن خوب، ۀخانواد

 .شود یم( دهید بیآس فرزندان و تعامالت بیآس ،یاقتصاد بیآس) فالکت ۀچرخ دیبازتول

 

 
 

 خانوار سرپرست زنان فالکت ۀچرخ. 1 شکل

 است؛ یمال مشکالت و فقر جامعه، یاقتصاد طیشرا جرائم ارتکاب علل نیتر مهم از یکی

 افتهی شیافزا شدت به یاقتصاد تورم زانیم ر،یاخ سال چند طول در نکهیا به توجه با نیبنابرا

 ،یمال تیامن نبود نیهمچن. است افتهی شیافزا یا کننده نگران نحو به یکاریب رشد نرخ است،

 مناسب یۀتغذ از تیمحروم و مناسب مسکن و شغل نداشتن درآمد، کسب آسان یها روش نبود

 مخدر، مواد فروش) یقبل از ها یرو کج از یاریبس به دردادن تن یبرا را نهیزم فقر باالخره و

 .کند یم فراهم... و یدزد ،یگریتکد

 را فرزندان حضور کردن لحاظ با یمتفاوت یراهبردها زنان شود یم موجب ادشدهی طیشرا

 و بودن مطلقه ۀتجرب نکهیا سرانجام. کنند اریاخت موجود تیوضع با کنارآمدن و یسازگار یبرا

 شتیمع و اقتصاد بیآس

 شتیو مع 

 دهیدبیآس فرزندان

 آسیب تعامل اجتماعی
 

 زنان فالکت ۀچرخ

 خانوار سرپرست
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 شدت به که است یمنف احساسات اتیتجرب از آکنده زنان یبرا خانوار یسرپرست گرفتن برعهده

 از پس زنان نیا یزندگ. کند یم دیتهد را هاآنها آن فرزندان و زنان نیا یروح و یجسم سالمت

 با را ها آن و است رو روبه یمخاطرات و ابهامات با غالباً...( و فوت طالق، لیدل به) شوهر ترک

 فرزندان یسرپرست ،یاقتصاد مشکالت جمله از. سازد یم مواجه یشتریب یها چالش و ها دغدغه

 نیهمچن و کاذب مشاغل در اشتغال طرد، و تیحما عدم ،یدیناام با همراه یزندگ ،ییتنها به

 و یاجتماع روابط در را آنان همسرانشان، نبود در وهیب و مطلقه زنان به جامعه غلط نگرش

 زنان شمار شیافزا به رو روند به توجه با. کند یم رو روبه یادیز مشکالت با اجتماع در حضور

 شتریب توجه لزوم جامعه، در طالق زانیم شیافزا جهیدرنت و ریاخ یها سال در خانوار سرپرست

 بستر در زنان نیا یتوانمندساز یبرا یساز نهیزم. است تر ملموس جامعه، افراد از قشر نیا به

 یرسان خدمت یبرا یردولتیغ یها تشکل جادیا ،یابیکار طیشرا کردن فراهم و یاجتماع ۀتوسع

 براساس که است ییها شنهادیپ جمله از یا مشاوره و یآموزش خدمات ۀارائ زنان، نیا به

 در اما است، هاپژوهش ریسا مشابه باًیتقر قیتحق نیا جینتا. کرد ارائه توان یم پژوهش یها افتهی

 که است زنان نیا گاهیجا تیتثب و فالکت ۀچرخ دیبازتول در مؤثر عوامل ۀرابط حاضر قیتحق

 سرپرست زنان تیوضع مختلف، اشکال به هاافتهی و عوامل نیا نکهیا و است شده برجسته

 و یاقتصاد یتوانمند صرفاً هم تیعوض نیا از خروج درمورد. کنند یم دیبازتول را خانوار

 .ببرد نیب از را چرخه نیا تواند ینم یشتیمع
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