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وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی:
مطالعهای کیفی در شهر شیراز
ملیحه علی مندگاری

1

حجیه بی بی رازقی نصرآباد

2

سمانه اشرف گنجویی

3

چکیده
در این مقاله با روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینهای ،وضعیت اقتصادی زنان
سرپرست خانوار مورد واکاوی قرار گرفته و چگونگی مواجهه آنان با این شرایط
تحلیل میشود .بدین منظور 40زن سرپرست خانوار در مرکز مشاوره سازمان
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز با روش نمونهگیری هدفمند و
نظری انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه نیمهساختارمند بود .دادهها با
روش نظریه زمینهای استروس و کوربین (کدگذاری باز ،محوری و گزینشی) تحلیل
شد .براساس مدل پارادایمی بدست آمده ،زنان سرپرست خانوار در این مطالعه از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1استادیار جمعیتشناسی ،دانشگاه یزد m.alimondegari@yazd.ac.ir

 2دانشیار جمعیتشناسی ،موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (نویسنده مسئول)
hajiieh.razeghi@psri.ac.ir

 3دانشآموخته کارشناسیارشد جمعیت شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
ashraf.ganjooee25@gmail.com
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نظر برخورداری از مسکن ،شغل مناسب و تحصیل ،بهداشت و درمان و حتی امنیت
غذایی در مضیقه هستند .ناتوانی جسمی ،محدودیت خانواده برای انجام کار،
پرستاری از اعضای خانواده و اجاره نشینی به عنوان شرایط زمینهای و بی اعتمادی
کارفرما ،تبعیض در پرداخت دستمزد ،احساس ناامنی در محیط شغلی و مشکالت
ترکیب وظایف کار و خانه بهمثابه شرایط مداخلهگر باعث ایجاد یک محیط
خانوادگی ناایمن برای زنان شدهاند .راهبرد کنش زنان در برخورد با چنین شرایطی،
محدودبودن شبکه روابط اجتماعی ،ترک تحصیل و شغل ،صرفهجویی و چشمپوشی
از بسیاری از خواستهها و نیازهاست .پیامد تداوم این چرخه معیوب ناتوانی و
محرومیت ،بازتولید انواع بیماری و ناتوانی ،سوءتغذیه ،حاشیهنشینی و در نهایت
احساس ناامیدی و درماندگی است .نتایج این مطالعه بسترسازی برای افزایش
فرصت های شغلی و حذف موانع فرهنگی اجتماعی اشتغال زنان ،توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار و فرزندان آنها را پیشنهاد میدهد.
واژگان کلیدی :زنان سرپرست خانوار ،محدودیت شغلی ،فقر آموزشی ،مضیقه
اقتصادی ،شهر شیراز.

مقدمه و بیان مسأله
بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ،سرپرست خانوار عضوی از خانوار است که در خانوار با این
عنوان شناخته میشود و معموالً مسئولیت تامین تمام یا بخش عمدهای از هزینههای خانوار یا
تصمیمگیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار را بر عهده دارد (پژوهشکده آمار
 .)1394زنان سرپرست خانوار به دلیل فوت همسر ،طالق ،بیماری ،معلولیت و یا از کارافتادگی
همسر ،تجرد ،نبود همسر به دلیل مهاجرت و یا زندانی بودن و  ...سرپرستی خود و اعضای
خانوار را به عهده دارند .رشد روزافزون خانوارهای زن سرپرست ،پدیدهای است که به استناد
آمارهای رسمی کشور به وقوع پیوسته است .براساس سرشماری سال  1375سهم زنان
سرپرست خانوار  8/4درصد است که این مقدار در سال  9/4 ،1385درصد بوده و در سال
 1390با تعداد  1795572خانوار به  12/1درصد کل خانوارها رسیده است 71/39 ،درصد به
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دلیل فوت همسر و  9/95درصد به دلیل طالق سرپرست خانوار هستند .گرچه در سرشماری
 1395مشابه سرشماری ،1390نسبت درصد خانوارهای زن سرپرست به کل خانوارها 12/7
درصد گزارش شده ،ولی تعداد خانوارها نسبت به  5سال قبل ،به  3061753خانوار افزایش
یافته است.
معموال خانوارهایی که توسط زنان سرپرستی میشوند ،با انـواعی از محـدودیتهـا و موانـع
مواجه هستند .از جمله مشکالتی که زنان سرپرست خانواده با آن مواجـه هسـتند ،وضـعیت بـد
اقتصادی است که این امر باعث نگرانی درباره آینـده خـود و فرزنـدانشـان مـیشـود (کـوین،1
 .)2003از جمله مشخصات خانوادههای زن سرپرست ،عدم دسترسی این گروه از زنان به مشاغل
با منزلت است .به عبارت دیگر زنان سرپرست خـانوار یـا اغلـب بـیکارنـد و یـا دارای مشـاغل
پرحاشیهای ،نیمه وقت ،غیررسمی و کمدرآمد هستند .این زنان به علت برخورداری از تحصیل و
مهارتهای آموزشی و فنی کمتر نسبت به سایر زنان حتی در صورت داشتن فعالیـت اقتصـادی،
معموالً در مشاغل با دستمزد کم مشغول به کار میشوند (کاون.)1990 ،2
مشکل دیگری که بر میزان آسیبپذیری این زنان میافزاید این است که حتی اگر در مشاغل
بامنزلت ،مشغول به کار باشند با مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانگی و کار بیرون از خانـه
مواجه هستند .این مشکل را صاحبنظران اصطالحاً فقر زمانی 3نامیدهاند .یعنی زنـانی کـه بـه
طور تمام وقت و در شبکة رسمی بازار کار میکنند ،برای انجام وظایف خانگی ،رسـیدگی بـه
کودکان و انجام امور خود وقت کافی ندارند .هنگامی که فقر زمانی ،با فقر مادی همـراه شـود،
این گروه را آسیبپذیرتر میکند (بختیاری و محبی .) 1385 ،این گروه از زنان نه تنهـا در فقـر
زندگی می کنند ،بلکه به واسطه عقاید و سـنت هـای موجـود در جامعـه مـورد قضـاوت قـرار
می گیرند .آنها در کشمکش با فرهنگ مردساالری جامعـه مـیباشـن د و ایـن شـرایط هنگـامی
دشوارتر می شود که زنان بدون حضور هیچ مردی سرپرستی خـانواده را بـر عهـده مـیگیرنـد
(حبیب.)2010،4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cevin
2 Coven
3 Time Poverty
4 Habib
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در جامعه ایران زنان می توانند خارج از منـزل نیـز بـه کـار پرداختـه و مسـئولیت نـانآوری
خانواده را بر عهده گیرند .اما به دلیل مشکالت و موانعی که در دنیای بیرون بر سر راه سرپرستی
زنان بهوجود آمده ،زنان سرپرسـت خـانوار بـه عنـوان قشـری آسـیبپـذیر شـناخته مـیشـوند
(شـادیطلـب و گرایـینـژاد .)74-56 :1383،در همـین راسـتا محققـان زیـادی وضـعیت زنــان
سرپرست خانوار را مورد توجه قرار دادهاند که بیشتر مطالعات بررسی وضعیت اقتصـادی زنـان،
به روش کمی و پیمایشی است .شناخت روابط زنان سرپرست خانوار با فرزندان ،خویشـاوندان،
همسایگان ،شرایط شغلی در محیط کار ،تصمیمگیری و مدیریت امور مختلف در خانه و جامعـه
نیازمند مطالعه عمیق و آشنایی با جهان زیسته این افراد است .با استفاده از روش تحقیـق کیفـی،
قادر به بررسی یک دنیای اجتماعی ساخته شده از درون و تناقضات و تخطـی از چیـزی کـه بـه
نظر طبیعی است میباشیم و از این طریق میتوان دانشـی از واقعیـت اجتمـاعی در مـورد زنـان
سرپرست خانوار را تولید کرد .زنان سرپرست خانوار ممکن است به دالیل مختلفـی سرپرسـتی
خانوار را ب ه عهده داشته باشند از این رو شـرایط متفـاوت و متنـوعی را هـم بـه لحـاب ترکیـب
اعضای خانواده ،منبع درآمد ،سن سرپرست ،شیوههای تامین معیشت و هزینههای زندگی تجربـه
میکنند .به منظور فهم چنین تنوعی ،این مطالعه تالش میکند تبیینهای شخصی افراد از شـرایط
اقتصادیشان را تحلیل کند .دلیل دیگر بهکارگیری روش کیفـی ،ماهیـت موضـوع مـورد مطالعـه
است .از نظر بسیاری از محققان شرایط اقتصادی و معیشت ،مسئله محوری افراد است (چامبر و
کانوی )1991 ،1و بـر طبـق الکـر و دنلـین )2009( 2وضـعیت اقتصـادی و معیشـت بـهراحتـی
نمیتواند بدون در نظر گرفتن افراد به عنوان "کل" و ادراک و ایدههای افراد ،امیال و ترس آنهـا،
هنجارها و ارزش های آنها مورد مطالعه قرار گیرد .با در نظر گرفتن ایـن مالحظـات بـرای درک
ماهیت چندبعدی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خـانوار و چگـونگی مواجهـه آنـان بـا ایـن
شرایط ،در این مقاله از روش کیفی و رویکرد نظریه زمینهای استفاده شده است.
نمونه مورد بررسی شامل زنان سرپرست خانوار تحـت پوشـش نهادهـای حمـایتی سـازمان
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر شیراز است .مطابق سالنامه آماری کمیتة امـداد امـام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chamber and Conway
2 Alkire and Deneulin
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خمینی (ره) در پایان سال  1393در مجموع تعداد  6875زن سرپرست خانوار تحت پوشش این
سازمان بودهاند .همچنین در پایـان سـال  1393در مجمـوع تعـداد  5966زن سرپرسـت خـانوار
تحت پوشش بهزیستی شهر شیراز بودهاند.
نتایج این پژوهش میتواند به شناخت و فهم مشکالت اقتصادی که زنان سرپرسـت خـانوار
در جامعه با آن مواجه هستند بیانجامد .این مطالعه میتواند جزئی از پژوهشهایی باشـد کـه بـه
منزله چـارچوب برنامـههـایی بـرای زنـان بـهشـمار آیـد و راهگشـا و کمکـی باشـد تـا توجـه
سیاستگذاران و برنامهریزان را به سمت ارائه برنامههایی برای توسعه ،پیشرفت و بهبود کیفیـت
زندگی زنان سرپرست خانوار در آینده به خود جلب کند.

ادبیات تحقیق
در تحقیقات کیفی ،از نظریهها به منزله راهنمایی نظری برای تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد موضوع
مورد مطالعه و حساسیت نظری استفاده میشود .در اینجا نیز به منظور آشنایی با مفاهیم و
دیدگاههای موجود ،برخی از نظریهها مرور شده است .طبق نظر گلیزر محققان باید دانش کاملی
از فرایندهای اجتماعی داشته باشند .این امر میتواند شامل مطالعه چارچوب نظری و ادبیات
تحقیق باشد (عباسزاده و همکاران .)1395
1

صاحب نظران نظریة برساختگرایی اجتماعی  ،مسائل اجتماعی را ناشی از تعـاریف ذهنـی
و شرایط عینی میدانند .این رویکرد به دنبال پاسخ به این سؤالهاست که چرا گروههای مختلف
مردم ،معناهای متفاوتی را به یک مسئله نسبت میدهند و چگونه این معناها بر رفتار افـراد تـيریر
میگذارند (افراسیابی و دهقانیدارامرود .)1395 ،در این نظریه ،برعهده گرفتن سرپرستی خـانوار
توسط زنان ،خود را به مثابة واقعیتی به نمایش میگذارد که به وسـیلة ایـن زنـان تعبیـر و تفسـیر
میشود و نکتة درخور تيمل در اینجا این است که زندگی زنان سرپرست خانوار آنگونه که هست
مهم نیست ،بلکه تعریف آنها از این زندگی مهم است.
طرفداران نظریه زنانه شدن فقر معتقدنـد کـه خـانوادههـای زن سرپرسـت نـه تنهـا در همـه
کشورهای جهان گسترش یافتهاند .این مسئله حتی در کشورهایی که پیشرفتهترین قوانین را به نفع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Social Construction Theory
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زنان داشتهاند ،دیده شده است .در این کشورها با وجود کمکهای دولتی به این زنان ،فرآیند فقیر
شدن زنان همچنان ادامه دارد .از جمله سایر مشخصات خانوادههای زن سرپرست ،عدم دسترسی
این گروه از زنان به مشاغل بامنزلت است (بختیاری .)1385
براساس نظریه نظریة ساختی-کارکردی ،خانواده های زن سرپرست با شکل طبیعـی و سـنتی
خانوادههای دو والدی در تضادند و در واقع پیدایش این گـروه از خـانوادههـا ،نـوعی انحـراف
محسوب میشود .در این خانوادهها به علت غیبت پـدر و عـدم زنـدگانی زوجـی ،شـان هـای
زندگی کودکان تا حد زیادی کاهش مییابد و عدم اقتدار پدر ،خـانوادههـا را بـا بحـران مواجـه
میکند ،بحرانی که با ورود زنان به بازار کار به جای انجام وظیفة سنتی (خانهداری) شروع شـده
و به تربیت نامناسب کودکان ،افت تحصیلی و بزهکاری آنان ختم میشود (محمدی.)1385 ،
بر اساس نظریة طبقاتی ،ناتوانی ،فقر و آسیبپذیری مقولهای طبقاتی است نـه جنسـیتی .بـر
مبنای این نظریه تمام زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیبپذیری نیسـتند
بلکه آن گروهی که از نظر طبقاتی در ردههای پایین اجتماع قرار میگیرند ،بـیشتـر در معـرض
آسیب هستند .طرفداران این نظریه ،آسیبپذیری و فقر زنان سرپرست را پدیدهای عمومی نمی-
دانند ،بلکه علـت اصـلی آن را بـه نظـام اقتصـادی نـابرابر ،یعنـی سـرمایهای نسـبت مـیدهنـد
(گیمنز 1992،1به نقل از محمدی.)1385 ،
به اعتقاد نظریهپردازان کنش ،اگرچه خانوادههای زن سرپرست مشـکالت متعـددی دارنـد (بـه
دلیل تحصیالت کم و تبعیض بازار) ولی این مسئله به معنـای آن نیسـت کـه ایشـان مطلقـاً از ایـن
شرایط تيریر میگیرند و نمیتوانند بر مشکالت خود فائق آیند .به عبارت دیگر نمیتوان ایـن گـروه
از زنان را کامالً قربانی و منفعل در برابر این شرایط دانست ،بلکه باید با تجربههـای شخصـی ایـن
زنان ،راههای مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت (مطیع.)1378 ،
برخی از محققان نیز با اشاره به نظریه تکثر نقش تاکید میکننـد یکـی از عمـدهتـرین منـابع
استرس برای زنان بهویژه زنان سرپرست خانواده ،ایفای نقشهای متعدد در زمان واحد است .این
زنان با تقبل نقشهای متفاوت در برابر یکسری از مسائل و مشکالتی نظیر استرس و اضطراب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gimenez
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بیماریهای روانی و افسردگی قرار گرفته و بنابراین وضعیت اعتماد به نف

و سالمت روحـی و

روانی آنان تحت تيریر قرار می گیرد (بالنون.)1999 ،1
با توجه به مباحث نظری فوق میتـوان گفـت کـه در ایـن پـژوهش از نظریـههـای سـاختی
کارکردی ،تکثر نقش ،کنش و همچنین سایر استداللهای نظری -مرتبط با وضعیت اقتصـادی و
اجتماعی زنان سرپرست خانوار جهت افزایش حساسیت نظری مفهومی در مطالعه بـرای کمـک
به باز بودن ذهن محقق بـه وضعیت زنان سرپرست خانوار ،استفاده

شد.

در ایران مطالعات متعددی به بررسی کیفیـت زنـدگی خانوارهـای زن سرپرسـت پرداختنـد.
نتایج مطالعه احمد نیا و قالیباف ( )1396درباره مشکالت زنان سرپرست خانوار در تهران بیانگر
آن است که اگرچه قرار گرفتن در جایگاه مسئول خانواده ،سطح استرس و اضطرابی را کـه ایـن
زنان در زندگی تجربه میکنند ،افزایش داده است اما از سوی دیگر ،با پذیرش مسئولیت زندگی،
اعتماد به نف

آنها نیز روندی صعودی پیدا کرده است.

یافتههـای افراسـیابی و جهـانگیری ( )1395دربـاره آسـیبهـای تعـامالت اجتمـاعی زنـان
سرپرست خانوار شاهین شهر نشان داد که این زنان در تعامالت اجتماعی روزمرة خود با مسائل
و کلیشههای منفی روبهرو هستند کـه تجربة حریم ناامن را برای آنان به همراه دارد .کـنش آنـان
در مقابل آسـیبهـا بـه صـورت سـازگاری نابهنجـار رخ میدهد و از پیامدهای آنها میتوان بـه
فرزندان آسیب دیده اشاره کرد.
قمرانی ( ،)1392در پژوهشی به این نتیجه رسیدهاست که درآمد پایین و فقر ،ایفای نقشهـای
چندگانه و متعارض ،فقدان حمایتهای اجتماعی و نگرش منفی نسبت به زنان سرپرست خـانواده
موجب فشار و تنش ،فرسودگی و احساس ناتوانی در این گروه از زنان میشود .ایـن امـر بـه نوبـة
خود میتواند به بروز اختالالت روانشناختی در فرد منجر شود .در واقع باال بودن میزان مشـکالت
روانی در آنان معلول شرایط اقتصادی ،اجتماعی آنان است نه وابسته به جنسیت آنان.
یافتههای پژوهش معیدفر و حمیدی ( ) 1386در رابطه با مشکالت زنان سرپرست خـانوار
بیانگر آنست که که قسمت بزرگی از دغدغه های این زنان بـه مشـکالت اقتصـادی و مسـائل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Blanon
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پیرامونی آن مانند مسکن و بیکاری معطـوف مـی شـود .یکـی دیگـر از مشـکالت ایـن زنـان
بدنهایشان است .این زنان و فرزندان آنان از میزان بیش تری از استرس ،اضطراب ،افسـردگی و
دیگر ناآرامی های روانی رنج می برند و فرزندان شان نمی توانند رابطه سالمی بـا مـادران خـود
داشته باشند.
شادیطلب و گرایینژاد ( ،)1383در پژوهشی بیـان کـردهانـد کـه همـواره سـهم فقـر زنـان
سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و احتمـال مانـدن در دایـره فقـر را
افزایش می هد ،اما شکاف و فاصله میان این دو گروه به مرور زمـان کـاهش یافتـه اسـت .زنـان
سرپرست خانوار به دلیل بی سوادی ،داشتن خانوارهای کوچک و تعداد شاغالن کمتر در خانوار،
جزء فقیرترین فقرا هستند.
مطالعه مولگتا )2009( 1در اتیوپی نشان میدهد که زنان سرپرست خانوار به ویژه زنـان بیـوه
و مطلقه ،با داغ و انگهای مختلفی مواجه و از جامعه طرد و منزوی میشوند .با توجه بـه آزار و
اذیت اجتماعی ،زنان سرپرست خانوار ممکن است با دسترسی محدود به منابع مواجه شوند کـه
معیشت و سرمایه اجتماعی ضعیف آنها را تحت تاریر قرار میدهد .عالوه بر ایـن ،کودکـان ایـن
نوع خانوارها نیز آسیب پذیر هستند .ویالرئال و شین ،)2008( 2در مکزیـک دریافتنـد کـه زنـان
سرپرست خانوار آنقدر که برخی محققان فرض میکنند فقیر نیستند .این وضـعیت بسـتگی بـه
شبکه اجتماعی دارد که آنها به حمایت اجتماعی و اقتصادی آنها تکیه کنند.
استرلین و آنگلکسو ،)2007( 3در پاسخ به این سوال که رشد اقتصادی ،کیفیت زندگی زنان
سرپرست خانوار را تا چه اندازه تحت تيریر قرارخواهد داد عنوان مینماینـد بـا بهبـود وضـعیت
اقتصادی در بین ایـن زنـان ،آنـان توانسـتهانـد زمـان بیشـتری را صـرف رسـیدگی بـه خـود و
فرزندانشان کنند و چنین امری موجب ایجاد انگیزة توجه بـه جنبـههـای فرهنگـی ،آموزشـی و
تربیتی خود و فرزندانشان میشود .از سوی دیگر آنچه اغلـب در بـین زنـان سرپرسـت خـانوار
دیده میشود اضطراب و نگرانی نسبت به آیندة خود و فرزندانشان است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mulugeta
2 Villarreal and Shin
3 Esterlin, R. and Angelescu, L
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ودی و برسای )1998( 1در مطالعهای که در مورد زنان سرپرسـت خـانوار آفریقـای جنـوبی
انجام داد ،نشان دادند کـه زنان سرپرست خانوار مسئولیت سنگین مدیریت خانواده و نگهـداری
از اعضای خانواده را برعهده دارند .فقر زنان سرپرست خانوار ناشی از عـدم دسترسـی آنهـا بـه
داراییهای مولد و فرصـتهـای شغلی سودآور است و دولـتهـا بایــد بــه تــرویج برابــری
جنسـیتی ،توانمنـدی اقتصـادی زنـان و مشارکت آنها در توسـعة سـازمانهای زنـان و فشـار بـر
دیگر دولتها به منظـور تـدوین و اجـرای سیاستهای جنسـیتی درخصـوز زنـان سرپرسـت
خانوار به منزلة هدف اصلی بپردازنـد.
مطالعات ادین و الین )1997( 2در ایاالت متحده آمریکـا ،نشـان داد کـه بسـیاری از مـادران
مجرد شغل نیمهوقت اضافی برای بقای خانواده شان دارند .به عنوان مثال ،زنان سرپرست خانوار،
در هر دو نوع مشاغل رسمی و غیررسمی بودند .برخی از زنان سرپرست خـانوار از شـبکههـای
اجتماعی مانند موسسات خیریه و کلیساهای محلی و نیز پدران فرزندشان حمایت مالی داشـتند.
با این حال ،این حمایت عمدتاً در قالب حمایت از کودک بود ،که توسط حکومت از طریق یـک
دادگاه تصمیمگیری میشود.
مرور مطالعات پیشین نشان داد که بیشتر مطالعات در حوزه زنان سرپرست خـانوار در ایـران
با روشهای کمی و پیمایشی انجام شده است .درک و تفسیر وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان با
در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع با روشهای کیفی بیشتر امکانپذیر است .برخی از مطالعـات
تالش کردهاند با رویکری کیفی به تحلیل وضـعیت زنـان سرپرسـت خـانوار از حیـث امنیتـی و
تعامالت اجتماعی بپردازند (سـید میرزایـی و همکـاران  ،1390افراسـیابی و جهـانگیری 1395
جهانگیری و همکاران  ،1392کرد زنگنه و همکاران  .)1395در این مطالعات مهمتـرین مسـائل
زنان سرپرست خانوار ،مسائل اقتصادی شناسایی شده اسـت .بـراین اسـاس ،هـدف اصـلی ایـن
پژوهش ،واکاوی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار به شیوه نظریهزمینهای است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hwedie and Bertha
2 Edin and Lein
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روش تحقیق
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است .در این
پژوهش از روش نظریه زمینهای 1به عنوان نوعی روششناسی عمومی 2برای تدوین تئوریهایی
که ریشه در دادههای گردآوری و تحلیل شده به صورت نظاممند دارد (گلیزر و استراوس،3
 ،)1967استفاده شده است .مشارکتکنندگان این پژوهش زنان سرپرست خانواری تشکیل
می دهند که تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و ساکن شهر
شیراز هستند .فرایند جذب نمونه و اجرای مصاحبهها با مشارکتکنندگان در پژوهش با روش
نمونهگیری هدفمند شروع شد و نمونههای بعدی بر اساس نمونه گیری نظری ،4انتخاب شدند.
این مطالعه در شهر شیراز مرکز استان فارس انجام شده است .طبـق سرشـماری سـال 1390
تعداد کل خانوار در این استان  1251061بـوده اسـت کـه از ایـن تعـداد  99665خـانوار دارای
سرپرست زن بوده است و به طور مشخص در شهر شیراز  65994خـانوار دارای سرپرسـت زن
وجود داشته است .مطابق سالنامه آماری کمیتة امداد امام خمینی (ره) در پایان سال  1393در کل
تعداد  6875زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان بـودهانـد .همچنـین در پایـان سـال،
 1393تعداد  5966زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر شیراز بودهاند.
جامعه هدف این مطالعه ،زنان سرپرست خانوار هستند که حـداقل از  5سـال قبـل تـا زمـان
اجرای پژوهش ساکن شیراز بوده و حداقل یک سال از زمان عهدهداری سرپرسـتی آنهـا گذشـته
است .در این پژوهش با 40نفر (7زن بیوه17 ،زن مطلقه4 ،زن معلـول 8 ،دختـر مجـرد4 ،زن بـه
علت زندانی بودن همسر) از زنانی که سرپرست خانوار بودند و تحت پوشش سازمان بهزیسـتی
و کمیتة امداد امام خمینـی قـرار گرفتـه بودنـد ،مصـاحبه شـد .فراینـد جـذب نمونـه و اجـرای
مصاحبهها ،در یک محدود زمانی 3ماهه از فروردین تا تیرماه  1394به طول انجامید.
در این پژوهش از مصاحبه عمیق و مشاهده برای جمعآوری دادهها اسـتفاده شـده اسـت .در
ابتدا محقق در راستای اهداف و سواالت پژوهش ،سواالت پژوهش را تنظـیم نمـود .سـپ

بـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Grounded theory
2 General methodology
3 Glaser and Strauss
4 Theoretical Sampling
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اساس برنامه ذکر شده در روش انتخاب مشارکتکنندگان ،به محلی که آنها برای انجام مصاحبه
تعیین نموده بودند مراجعه نموده و پـ

از معرفـی خـویش و بیـان اهـداف و محرمانـه مانـدن

اطالعات و کسب مجدد مجوز شفاهی مبنی بر انجام مصاحبه و ضـبط گفـتوگوهـا ،اقـدام بـه
مصاحبه شد .مدت زمان جلسات مصاحبه بین 1تـا 1/5سـاعت متغیـر بـود کـه توسـط شـخص
پژوهشگر انجام شد.
به استناد ادیب و همکاران ( ،)1386عین صحبتهای ضبط شده در طول مصاحبه ،در همان
روز از نوار پیاده میشدند و توصیفهای تهیه شده چندین بار مرور و بـازخوانی مـیشـدند تـا
نوعی ادراک از مفاهیم موجود در آنها بدست آید .سپ

براساس روش کدگذاری اسـتراوس و

کوربین ( )1994در سه مرحله کدگذاری باز ،1کدگذاری محوری 2و کدگـذاری انتخـابی تـالش
شد با ترکیبـی از تفکـرات قیاسـی و اسـتقرایی ،خـرده مقـوالت از طریـق مـدل پـارادایمی بـه
مقولههایشان ارتباط داده شود .در انتها یک طبقه اصلی پدید آمد که تمام طبقـات فرعـی بـه آن
باز میگشتند و آنها را توضیح میداد .در پژوهش حاضر جهت تـيمین اعتبارپـذیری پـژوهش از
کسب اطالعات دقیق موازی ،3تکنیک کنترل اعضا و خودبازبینی محقـق 4در طـی فرآینـد جمـع
آوری و تحلیل دادهها استفاده شد (عباسزاده .)1391 ،در تکنیـک کنتـرل توسـط اعضـا جهـت
حصول اطمینان از اعتبار یافتهها بطور مداوم یافتههای تحقیـق بـه شـرکت کننـدگان ارایـه شـده
نظرات خود را در مورد هماهنگی یافتهها و درونمایهها با تجربیات خود به محققان ابراز کردنـد
و در صورتیکه اطالعات جدیدی از آنها به دست مـیآمـد ،در تحلیـل نهـایی لحـاب مـیشـد.
همچنین از تکنیک کسب اطالعات دقیق مـوازی استفاده شد به این صورت که تحلیل دادههـا و
نتایج آن به متخصصان آن حوزه ارائه و از نظرات آنان در طبقهبندی مقوالت مورد استفاده قـرار
گرفت .عالوه بر آن از تکنیک خود بازبینی محقق نیـز اسـتفاده شـد (یوسـفی ،فریـد و مهـدیون
 ،)1395به طوریکه محقق در مراحل مختلف و به دفعـات بـه اصـال و تغییـر طبقـهبنـدیهـا،
مفاهیم و مقوالت تعیین شده پرداخت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Open codin
2 Axialcoding
3 Peer debriefing
4 Self-monitoring
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یافتههای تحقیق
همانگونه که بیان شد در این مطالعه با 40نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان
بهزیستی و کمیتة امداد امام خمینی مصاحبه شده است .سن پاسخگویان بین  25تا 60سال میباشد
و میانگین سن پاسخگویان  40.27سال است .به لحاب سطح تحصیالت 2نفر از مشارکتکنندگان
بیسواد6 ،نفر ابتدایی10 ،نفر راهنمایی4 ،نفر متوسطه14 ،نفر دیپلم و 2نفر کارشناسی بودهاند.
19نفر شاغل و بقیه بیکار بودند .بسیاری از زنان شاغل به کار در منازل ،مراقبت از سالمند و
کودک ،خیاطی بافندگی و آرایشگری اشتغال داشتند .وضعیت محل سکونت 3نفر از زنان ملکی،
11نفر در منزل اقوام و یا والدین5 ،نفر اهدایی و بقیه (21نفر) استیجاری میباشد .میانگین تعداد
فرزندان موجود زنان  2.38میباشد و 13نفر از زنان بدون فرزند هستند که سه نفر از افراد بدون
فرزند مطلقه4 ،نفر دارای همسر معلول و بقیه هرگز ازدواج نکرده بودند.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی زنان مشارکت کننده در پژوهش1394 ،
مشخصه
گروه
سنی

تحصیال
ت

وضع
اشتغال

مشخصه

طبقه

فراوانی

کمتر از 40سال

23

فوت همسر

40-49سال

11

طالق

17

 50سال و باالتر

6

معلولیت همسر

4

بیسواد و ابتدایی

8

زندانی بودن همسر

4

راهنمایی

10

تجرد

4

دبیرستان

4

بدون فرزند

13

دیپلم

14

تعداد فرزندان

1فرزند

5

دانشگاهی

2

موجود

2فرزند

13

بیکار

21

3فرزند و باالتر

8

خیاطی ،آرایشگری ،بافندگی

6

مالک

3

کار در منزل

5

منزل خانواده  /اقوام

11

پرستاری از کودک یا سالمند

5

سایر موارد

3

علت سرپرستی

وضعیت مسکن

طبقه

فراوانی
7

استیجاری (رهن و
اجاره)
رایگان  /امانتی

21
5
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در پژوهش انجام شده موارد و موضوعات و ابعاد مختلفی از کیفیت زندگی زنان سرپرسـت
خانوار واکاوی ش د .با توجه به هـدف مقالـه و جهـت جلـوگیری از طـوالنی شـدن آن ،در ایـن
مطالعه بر وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تمرکز میگردد .مقوله هسته بـه دسـت آمـده
حاصل از واکاوی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار ،مضیقه اقتصادی خانوار اسـت .ایـن
مقوله حاصل زیرمقولههای زندگی زیرخط بقا ،محدودیتهای شغلی و فقر آموزشی اسـت .ایـن
 3مقوله فرعی خود از مجموع 16مفهوم برآمده است.
جدول ،2مفاهیم و زیرمقوالت مضیقه اقتصادی خانوار
مقوله هسته

مضیقه اقتصادی خانوار

زیر مقوالت

مفاهیم

زندگی زیر خط بقا

5

محدودیتهای شغلی

9

فقر آموزشی

2

زندگی زیر خط بقا
این زیرمقوله دربردارنده پنج مفهوم ناامنی غذایی ،ناتوانی در پرداخت مخارج درمان ،اجاره
نشینی ،شرایط نامناسب مسکن و صرفهجویی و چشمپوشی از نیازها میباشد .رویکرد نیازهای
اساسی در حوزة مطالعات توسعه و کیفیت زندگی بسیار رایج است .این رویکرد با ارزشهای
انتزاعی سروکار ندارد و با امور واقعی در ارتباط است .در رویکرد نیازهای اساسی درآمد،
ضرورت مطلق کیفیت زندگی نیست ،بلکه بر بقا بوسیله برخورداری از سطح اولیه شامل امید به
زندگی ،نداشتن سوء تغذیه و برخورداری از آموزش تيکید دارد (غفاری.)26 ،1382 ،
تيکی د عمده در ایـن مقولـه بـر ابعـاد عـدم برخـورداری و نـداری مـیباشـد .هـرک

حـق

برخورداری از یک زندگی مناسب حداقلی را دارد ،لذا بهرهمنـدی از نیـازهـای اساسـی شـناخته
شدهای مانند تغذیه ،خدمات بهداشتی ،داشتن سرپناه و امکانات آموزشـی کـه پـیش نیـاز سـایر
جنبههای زندگی هستند ،دغدغه اصلی مصـاحبهشـوندگان بـوده اسـت .بسـیاری از آنهـا کـه در
شرایط زیر خط فقر زندگی میکنند ،به دلیل تغذیه نامناسب ،شرایط محیط سکونت و فشـارهای
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روحی جسمی که متحمل میشوند ،با انواعی از بیماریها نیز مواجهند .بـا ایـن حـال هزینـههـای
درمان بخش قابل توجهی از درآمد آنها را به خود اختصاز میدهـد .از ایـنرو گـاه علـیرغـم
بیماری یا به درمانهای سطحی بسنده کرده و یا اینکه درمـان را بطـور کلـی رهـا مـیکننـد .ایـن
شرایط باعث شده است بیماریهای مختلفی شامل بیماریهای گوارشی ،ریوی ،عصبی ،عضـالنی و
گاه مجموعهای از این بیماریها را تحمل کنند .بسیاری از آنها از شبکههای مختلف حمایتی نظیـر
خانواده ،دوستان ،کمیته امداد و یا خیریهها دریافت میکنند ،با این حال این کمکها صرفا به بقای
آنها کمک میکند و تغییر چندانی در بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آنها نداشته است.
جدول. 3مفاهیم و مقولههای مرتبط با مضیقه اقتصادی خانوار :زیرمقوله زندگی زیرخط بقا
گزاره

مفهوم

مقوله

مجبورم غذا کم درست کنم برای همین همیشه صبر میکنم بچهها غذا بخورند اگر
اضافه آمد خودم میخورم.
گوشت را فقط زمانی که همسایهها نذری بیارن میخوریم.
خیلی نمیتونم از گوشت استفاده کنم .برای طعم دادن به غذا بیشتر از ادویه

ناامنی غذایی

استفاده میکنم.
خیلی نمیتونم میوه بخرم ،فقط بعضی وقتها که میوه فروشیا ،میوههاشونو حراج
میکنند میوه میخرم.
بخاطر خیاطی دیسک گردن دارم .دکترا گفتند باید عمل بشه اما از عهده خرجش
بر نمیام.
مشکل ریه و آسم دارم تو آرایشگاه رنگ و مواد شیمیایی خیلی حالم را بد میکن،
هر اسپری هزینه اش  80تومنه!
اگر مریض بشم دکتر نمیرم ،چون از عهده پرداخت هزینههایش بر نمیآیم.

ناتوانی در
پرداخت مخارج
درمان

قبال اعتیاد داشتم برای ادامه درمان باید در کالسهای مشاوره ترک اعتیاد شرکت
کنم اما از عهده مخارجش برنمیام.
چون نتونستم اجاره خونه را بدم ،صاحبخونه بیرونم کرد.
از عهده پرداخت قبض آب و برق خانه بر نمیآیم.
چون نمیتوانم خانه مستقلی داشته باشم هر ماه در منزل یکی از اقوام زندگی میکنم.

اجاره نشینی

زندگی زیر خط بقا

برای تيمین هزینههای درمانم باید از اطرافیانم پول بگیرم (معلول).
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ادامه جدول. 3مفاهیم و مقولههای مرتبط با مضیقه اقتصادی خانوار :زیرمقوله زندگی زیرخط بقا
گزاره

مفهوم

مقوله

نتونستم خونه مستقلی بگیرم برای همین با برادرم زندگی میکنم که باعث شده
مشکالت زیادی با زن برادرم داشته باشم.
به خاطر نداشتن پول اجاره ،مجبور شدیم بیایم پایین شهر تو محیطهای نامناسب و
ناامن زندگی کنیم.
در خانه قدیمی پدرم زندگی میکنم ،با آمدن باران هر دفعه گوشهای از اون فرو
میریزه و خیلی ناامنه.
در یک گاراژ 24متری که سروی

بهداشتی مشترک با صاحبخونه دارد زندگی

میکنم.
داخل خانه حمام نداریم ،هر چند وقت یکبار میریم حمام عمومی یا حمام خانه

شرایط نامناسب
مسکن

اقوام.
با سه فرزندم در یک گاراژ  12متری زندگی میکنم.
داخل خونه کولر ندارم خودم و بچههام توی این گرمای تابستون مریض شدیم.
صبحها بچهها را دیرتر بیدار میکنم تا کمتر گرسنه بشن.
لباسی برای خودم یا بچهها نمیخرم ،لباسهای نویی که میپوشیم ،اکثرا اهدایی
هستند.

صرفهجویی و
چشمپوشی

محدودیتهای شغلی
این مقوله حاصل 9مفهوم شامل محدودیت خانواده برای کار ،پرستاری از اعضای خانواده،
ناتوانیجسمی ،تبعیض در پرداخت دستمزد ،بیاعتماد کارفرما ،احساس ناامنی در محیط شغلی،
احساس ناتوانی در انجام کار ،بیکاری فصلی ،بیسوادی و شغل غیررسمی میباشد .با توجه به
اینکه نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است ،ناچیز بودن سهم زنان در بازار کار
می تواند بر رفاه اجتماعی آنان تيریر زیادی داشته باشد .اما زمانی ناچیز بودن سهم آنان به یک
مسئله تبدیل میشود که زن ،سرپرست خانوار بوده و تيمین اقتصادی خود و خانواده به عهده او
باشد و امکان کار کردن را به دالیل فرهنگی ،جسمی نداشته باشد .یافتههای پژوهش بیانگر
آنست که بیسوادی یا کم سوادی ،موانع فرهنگی بازدارنده اشتغال ،اشتغال در بخش غیررسمی
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(منازل) بدون هیچ نوع حمایت قانونی ،نداشتن امنیت در محیطهای شغلی همه موجب گردیده
زنان سرپرست خانوار از جنبة توانمندی در زمینة اشتغال با مشکالت جدی مواجه باشند.
بتول ( 32ساله ،دیپلم ،بیکار) که خودسرپرست است میگوید:

"حدود پنج ماه از یک خانم مسن مراقبـت مـیکـردم از 7صـبح تـا 4عصـر
سرکار بودم ،اما از وقتی صاحبخونه فهمید بچه بهزیستی بودم ،کمکـم کـارهـای
دیگه خونه رو هم به اون اضافه کردن ،در صورتیکه روز اول قرارمون ایـن بـود
که فقط از اون خانم مسن مراقبت کنم." ...
الهام ( 40ساله ،پنجم ابتدایی ،بیکار) که خودسرپرست است میگوید:

" خیلی دلم میخواد برم سر کار ،اما کار نیست ،کار تـو خونـه مـردم مشـکالت
داره ،خونواده ام نمیذارند تو خانه مردم کار کنم ،میگن امنیت نداره".
عذرا ( 30ساله ،پنجم دبستان ،کار در منازل) که به علت فوت همسر سرپرست خانوار است
میگوید:

" وقتی تو خونههای مردم کار میکنی یه رفتارایی باهات میشه که از هر چی کار
کردنه بیزار میشی ،خیلی وقتا به خودم گفتم دیگه نمیرم سرکار ،ولی باز نیاز پیدا
میکنم و مجبور میشم که برم .مثالً صاحبخونه بهـم میگـه اگـه اومـدی نزدیـک
خونه دیدی شوهرم هنوز نرفته سر کار نیا تو ،صبرکن وقتی رفت بیـا .یـا وقتـی
شوهرشون میاد خونه سریع منو از در دیگه خونه بیرون میکنن که شوهرش منو
نبینه .به آدم اعتماد ندارن میترسن مشکلی براشون پیش بیاد".
مینا (  38ساله ،کارشناسی ،بیکار) میگوید:

"کار برام زیاده اما چون شوهرم مریضـه و نیـاز بـه مراقبـت داره نمیتـونم سـر
کاری برم که سر ساعت و دقیق باشه".
این پاسخگو در ادامه می گوید برای پیدا کردن کار خیلی مشکل ندارد ،گـاهی اوقـات درون
خانه کار حسابداری میکند و دلیل نداشتن مشـکل را تحصـیالت و اعتمـاد بـه نفـ

خـودش

وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی181 ...:

می داند .با این حال مساله اساسی خود را نداشتن زمان مناسب و ناتوانی بـرای هماهنـگ کـردن
شرایط خانوادگی با شرایط شغلی رسمی میداند.
زینب ( 43ساله ،سوم ابتدایی ،شاغل) میگوید:

"من هر جا میرفتم میگفتند کار نیست بخصوز تا میفهمیدند نیـاز دارم
و شوهر ندارم بدتر میشد ،حقوقم را کمتر میدادند ،تا اینکه کمیته برام کـار پیـدا
کرد حاال خدا رو شکر خوبه ،بچههام بزرگ شدند ،منم دارم بازنشسته میشوم".
جدول  .4مفاهیم و مقولههای مرتبط با مضیقه اقتصادی خانوار :زیرمقوله محدودیتهای شغلی
گزاره
با اینکه شوهرم تو زندونه ،اما تعصب داره و نمیگذاره بیرون خانه کار کنم.
خانواده ام نمیگذارن در خانه مردم کار کنم ،میگن امنیت نداره.

مفهوم

مقوله

محدودیت
خانواده برای کار

از وقتی پدر و مادرم فوت کردند من و خواهرم تنها زندگی میکنیم .خواهرم

پرستاری از

افسردگی گرفته و نمیتونم اونو تنها بذارم و سرکار برم ،باید از او پرستاری کنم.

اعضای خانواده

قبال برای تيمین خرجی خانه نان میپختم و میفروختم ،شوهرم از زندان مرخصی
گرفت در این فاصله باردار شدم و دیگر از عهده نان پختن هم بر نمیام.
به خاطر انجام کارهای خدماتی دیسک کمر گرفتم و دیگر نمیتونم سر کار برم.

ناتوانی جسمی

به خاطر معلویتم نمیتونم سرکار برم.
خانه را هم به من میده ،اما حقوقم را زیاد نمیکنه.
هرجاکه برای کار میرم میفهمند بچه بهزیستی ام و کسی ندارم ،ازم سوء استفاده

تبعیض در
پرداخت دستمزد

میکنند و حقمو میخورن.
خیلی سخت کار پیدا میشه ،حتی کارهای سطح پایین ،وقتی میفهمند بیوه ای،
تردید میکنند.
صاحبکارای زن معموال به ما اعتماد نمیکنند ،خیلی برایم پیش آمده زمانی که
شوهرش به خونه اومده من را از در دیگر بیرون کرده تا همسرش منو نبینه.
صاحبخونه همیشه میگه وقتی شوهرش خونه نیست برای کار برم و یا بچم
همراهم باشه ،چون به من اعتماد نداره.
وقتی صاحبخونهای که براش کار میکردم فهمید شوهرم زندانیه ،دیگر به من
اعتماد نکرد و عذرم را خواست.

بی اعتمادی
کارفرما

محدودیتهای شغلی

وقتی به عنوان پرستار در خانهها کار میکنم ،بعد از مدتی صاحبخونه کارهای
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ادامه جدول  .4مفاهیم و مقولههای مرتبط با مضیقه اقتصادی خانوار :زیرمقوله محدودیتهای شغلی
مفهوم

گزاره
هرجا که برای کار میری هیچ امنیت و اعتمادی نیست ،صاحبکار تا میفهمه زن
تنهایی هستی ،فکر میکنه که راحت میتونه تو رو بدست بیاره برای همین دیگه
سرکار نمیرم.
کارفرماها وقتی میفهمند مطلقه هستی ،طرز برخوردشون عوض میشه .یا کار
بیشتری به ما میدهند یا درخواست رابطه میکنند.
میکنم نمیتونم از

مقوله

احساس ناامنی در
محیط شغلی
احساس ناتوانی

خیلی برایم سخته ،چیزی نمیدونم که دنبال کار برم ،ح
عهده کار بیرون بربیایم .فکر میکنم کم میارم.

در انجام کار

بافندگی می کنم ،اما در تابستان هیچ درآمدی ندارم و با مشکل مواجه میشوم.

بیکاری فصلی

چون بیسواد هستم نمیتونم کاری پیدا کنم ،حتی فروشندگی هم نمیتونم بکنم.

بی سوادی

کار برام زیاده ،اما چون شوهرم مریضه و نیاز به مراقبت داره ،نمیتونم سرکاری
برم که سر ساعت و دقیق باشد.

شغل غیر رسمی

نکته ای قابل توجه در این بخـش ایـن اسـت کـه زنـان سرپرسـت خـانوار بـا زنجیـرهای از
مشکالت متعدد مواجه هستند ،تبعیض در دسـتمزدها ،محـدویت در دسـتیابی بـه فرصـتهـای
شغلی ،سپردن کارهای کم اهمیت و پایین به آنان ،حمایتهای شغلی پایین هم از جانب کارفرما
و هم محیط خانواده ،مجموعهای از ایـن محـدودیتهـا مـیباشـد .بسـیاری از زنـان تنـوعی از
محیط های کاری و یا مشـاغل مختلـف را تجربـه کردنـد .بـا ایـن حـال آن دسـته از زنـانی کـه
تحصیالت پایین داشتند ،نسبت به دیگر زنان محدودیتهای شغلی بیشـتری را گـزارش کردنـد.
این گـروه از زنـان بیشـتر در کارهـای بامنزلـت پـایین مشـغول بـوده و همـواره در جسـتجوی
فرصتهای شغلی بهتر بودند.

فقر آموزشی
این مقوله شامل دو مفهوم افت تحصیلی و ترک تحصیل میباشد که عمدتي به دنبال فقر ،وجود
مشکالت خانوادگی و فراهم نبودن امکانات تحصیل برای زنان سرپرست خانوار و اعضای
تحت سرپرستی آنان بوجود آمده است.
فقر آموزشی نه تنها مرتبط با وضعیت تحصیلی خود زنـان سرپرسـت خـانوار اسـت ،بلکـه
فرزندان آنها نیز درگیر این مساله هستند .البته در بسیاری از مـوارد تحصـیالت ابتـدایی و حتـی

وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی183 ...:

راهنمایی فرزندان به اتمام میرسد ،اما بعد از آن شاهد ترک تحصیل بهویژه برای فرزنـدان پسـر
هستند4 .نفر از زنان اشاره کردند که از زمانی کـه تحـت پوشـش کمیتـه امـداد قـرار گرفتـهانـد،
هزینههای تحصیلی فرزندان آنها پرداخت شده است ،با این حال به دلیل مشکالتی که در تـيمین
سایر هزینهها از جمله خـوراک ،پوشـاک ،درمـان ،مسـکن داشـتهانـد ،فرزنـدان آنهـا در مقـاطع
راهنمایی و به ویژه دبیرستان ترک تحصیل کرده و روانه بازار کار شدند.
جمیله ( 38ساله و دیپلم ،بیکار) میگوید:

" پسرم تا دوم راهنمایی که باباش زنـده بـود میرفـت مدرسـه ،از وقتـی بـه
رحمت خدا رفت دیگه نتونستم این بچه را کنترل کنم یک روز میرفـت مدرسـه
یک هفته نمی رفتف یک موتور تو خونه بـود ورمیداشـت بـا دوسـتاش میرفـت
بیرون بعد هم گفت میخوام برم سرکار .رفت مغازه صافکاری ،یـه مـدت اونجـا
بود دوباره رفت تو رستوران نزدیک خونه".
سمیرا ( 35ساله ،سوم راهنمایی ،کار در منازل) که به علت فوت همسرش سرپرست خـانوار
است میگوید:

"بعد از اینکه شوهرم فوت کرد برای اینکه بتونم کار بهتری پیدا کنم تصـمیم
گرفتم که ادامه تحصیل بدم اما به خاطر بـی پـولی نتونسـتم درس بخـونم حتـی
نتونستم از عهده مخارج مدرسه دخترم بر بیام .االن دخترم دیگه به مدرسه نمیره
و ترک تحصیل کرد".
جدول  .5مفاهیم و مقولههای مرتبط با مضیقه اقتصادی خانوار :زیرمقوله فقر آموزشی فرزندان
گزاره
دخترم به خاطر مشکالت زیاد خانواده ،افت تحصیلی پیدا کرده.

مفهوم
افت تحصیلی

ترک تحصیل کرد.

به خاطر معلولیتم دیگر نتونستم درس بخونم و ترک تحصیل کردم.

ترک تحصیل

فقر آموزشی

دخترم چون لباس و لوازم تحریر مناسبی نداشت خجالت میکشید به مدرسه بره و
پسرم دید من نمیتونم کار کنم ترک تحصیل کرد و میره مغازه نانوایی.

مقوله
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افت تحصیلی از دیگر ویژگیهایی است که در فرزندان این گونه خانوادهها دیـده مـیشـود.
برخی از پاسخگویان که به دلیل کار در بیرون از منـزل ،زمـان کمتـری بـرای انجـام امـور خانـه
داشتند ،کارهایی نظیر آشپزی ،نظافت منزل ،نگهداری از فرزندان کوچـک و یـا حتـی همسـران
بیمار خود را به فرزندانشان سپرده بودند .از این رو فرزندان ایـن خـانوادههـا نسـبت بـه سـایر
کودکان وقت کمتری برای درس خواندن و یادگیری داشتند .لیال (راهنمـایی 39 ،سـاله ،شـاغل)
دارای دو فرزند دختر میباشد که همسرش بعد از یک تصادف از کار افتـاده اسـت .وی در ایـن
باره میگوید:

"من هر روز میام سر کار ،شـوهرم تـو خونـه اسـت دختـر بـزرگم از اون
مراقبت میکنه ،دختر کوچکم مدرسه میره اما بزرگه از مدرسه میاد کارهای خونه
و مراقبت از باباش را به عهـده داره ،حـاال میگـه دیگـه نمیخـوام درس بخـونم
معلمها هم خیلی تذکر میدن که درساش ضعیفه باید کالس فوق العاده بره".

مدل پارادایمی پژوهش
با مرور مکرر دادهها ،بازخوانی مصاحبهها ،کدها و طبقات استخراج شده نهایتاً مشخص شد که
مقوله هسته پژوهش ،مضیقه اقتصادی خانوار است .همانگونه که در شکل 1هم مشخص شده
است ،خانوارهای زن سرپرست مورد مطالعه ،در شرایط اقتصادی نامناسبی بسر میبرند که این
وضعیت بر بسیاری از جنبههای زندگی آنها سایه افکنده است .در مدل پارادایمی پژوهش نشان
داده شده که زنان سرپرست خانوار از نظر برخورداری از مسکن ،شغل مناسب و تحصیل،
بهداشت و درمان و حتی امنیت غذایی در تنگنا هستند .ناتوانی جسمی ،محدودیت خانواده برای
انجام کار ،پرستاری از اعضای خانواده و اجارهنشینی به عنوان شرایط زمینهای و بیاعتمادی
کارفرما ،تبعیض در پرداخت دستمزد ،احساس ناامنی در محیط شغلی و مشکالت ترکیب
وظایف کار -خانه به مثابه شرایط مداخلهگر باعث ایجاد یک محیط خانوادگی ناایمن شدهاند.
قرار گرفتن در چنین شرایطی آنان را از یافتن شغل و درآمد مکفی ،برخورداری از تحصیالت
باال و رفع نیازهای اساسی زندگی خود و افراد تحت سرپرستی آنان محروم میکند.

وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی185 ...:

شکل  .1مدل پارادایمی پژوهش

راهبرد کنش زنان سرپرست خانوار در برخورد بـا چنـین شـرایطی محـدود شـدن روابـط و
تعامالت اجتماعی ،ترک تحصیل و شغل و صرفهجویی و چشمپوشی از بسیاری از خواستههـا و
نیازهای خود و سایر اعضای خانواده است .براساس این الگوی نظـری ،گرچـه زنـان سرپرسـت
خانوار برای حل این چالشها در جستجوی شغل و کسب درآمد هستند ،اما به نظر میرسـد در
نهایت در برابر مشکالت اقتصادی نوعی سازگاری نامطلوب را تجربه میکنند کـه پیامـد تـداوم
این چرخه معیوب ناتوانی و محرومیت از حداقلهای زندگی در چنین خانوادههـای نـاایمنی در
طی زمان ،بازتولید انواع بیماری و ناتوانی ،سوء تغذیـه ،حاشـیه نشـینی و بیکـاری و در نهایـت
احساس ناامیدی و درماندگی میباشد.

بحث و نتیجهگیری
یکی از تحوالت چشمگیر نهاد خانواده در ایران افزایش خانوارهای زنسرپرست است .این پدیده
اجتماعی به دلیل برخی ویِژگیهای اقتصادی اجتماعی ،جمعیتی آن و همچنین محدودیتها ،موانع
فرهنگی و عرفی با مسائل مختلفی همراه شده است .این مطالعه حاصل تالشی نظری -تجربی
پیرامون واکاوی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار به شیوه نظریه زمینهای بود .بدین منظور،
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پ

از مرور ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش ،جهت شناخت نسبتاً عمیق از موضوع مورد

مطالعه ،روش تحقیق کیفی استفاده شد .مقوله هسته بدست آمده در این مطالعه با رویکرد نظریه
زمینهای ،مضیقه اقتصادی خانوار میباشد .یکی از ویژگیهای خانوادههای زن سرپرست براساس
نظریه زنانه شدن فقر ،عدم دسترسی این زنان به مشاغل بامنزلت است .آنها یا اغلب بیکارند و یا
دارای مشاغل پرحاشیهای ،نیمهوقت ،غیررسمی و کمدرآمد هستند .یافتهها نشان داد نیمی از زنان
در زمان مطالعه بیکار و در جستجوی کار بودند .نیمی دیگر نیز در مشاغلی خدماتی ،مانند کار در
منازل ،رستوران و یا مشاغل خانگی مانند بافندگی و آرایشگری و خیاطی اشتغال داشتند .نتایج
مطالعه بهوضو محدودیتهای شغلی زنان سرپرست خانوار را نشان داد با این حال مطابق با
نظریه طبقاتی و ناتوانی فقر تيریر ویژگیهای زنان از جمله مهارتها و تحصیالت آنها در این
وضعیت بی تيریر نبود و زنان با تحصیالت پایین با مشکالت بیشتری در این زمینه مواجه بودند.
مطابق با یافتههای کاون ( )1990و کوین ( )2003تحصیالت پایین منجر به داشتن مهارتهای
کمتر شده و بنابراین سبب کاهش توانایی این افراد در یافتن شغل یا شغل مناسب شده است .در
مقابل زنانیکه سطح تحصیالت دانشگاهی دارند که البته تعدادشان در این مطالعه محدود است ،به
دلیل آگاهی و اطالعات بیشتر نـسبت به شرایط خود و مشکالتشان ،کمتر احساس ناتوانی در برابر
برخورد با مشکالت داشتند .عالوه بر آن این گروه از زنان دارای اعتماد به نف

باالتری در

تعامالت اجتماعی ،محافظت از خود در محیط کار و مهارتهای باالتر در حل مسئله هـستند.
همچنین تحـصیالت باالتر سبب افزایش توانایی افراد در یافتن فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت
اقتصادی آنها شده است .زنانیکه دارای مهارت بودند و برای مثال به آرایشگری ،بافندگی و یا
خیاطی اشتغال داشتند ،گرچه با انواعی از مسائل مالی مواجهند اما نسبت به سایرین بهتر توانسته
بودند نیازهای معیشتی خود و فرزندان را تامین کنند .این یافته بر اهمیت توانمندی زنان سرپرست
خانوار تيکید میکند .البته این گروه از زنان به دلیل نوع کار و یا محیط کار به برخی بیماریها مبتال
میشوند که بهدلیل هزینههای باالی درمان ،به درمانهای سطحی و موقتی بسنده نموده و در نتیجه
ادامه کار برای آنها مشکل و سخت میشود.
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بسیاری از زنان سرپرست خانوار با مسائل مالی فراوان از جمله مسکن و هزینههـای درمـان
مواجه بودنـد .همانگونـه کـه معیـدفر و حمیـدی ( )1386نیـز بیـان کردنـد قسـمت بزرگـی از
دلنگرانیها و دغدغههای این زنان به مشکالت اقتصادی و مسـائل پیرامـونی آن ماننـد مسـکن،
بیکاری معطوف میشود .مطالعه کردزنگنه و همکاران ( )1395نیز نشان داد که مهمترین عـاملی
که باعث احساس ناامنی زنان سرپرست خانوار است ،عامل فقر مالی و بیکاری میباشد .زنانی که
با اعضای خانواده زندگی میکردند مشکالت اقتصـادی کمتـری (بـه لحـاب مسـکن) را تجربـه
میکردند ،البته چشمپوشی از بسیاری از نیازها و یا صرفهجـویی زیـاد در ایـن گـروه بـه عنـوان
راهبرد کنش آنها بود.
مشکل ترکیب کار-خانه که به نوعی مشکل امروز بسیاری از زنان شاغل در کشور اسـت ،از
جمله مسائلی است که زنان سرپرست خانوار با آن مواجه هستند .گروهـی از ایـن زنـان کـه بـه
مراقبت از سایر اعضای خانوار مشغول هستند ،نمیتوانند در مشاغلی که به لحاب مقررات اداری
نیازمند حضور مرتب در طول روز می باشد ،مشغول شـوند .لـذا در کارهـایی کـه یـا بـه لحـاب
اجتماعی و یا به لحاب دستمزی در سطو پایینتری قرار دارند شاغل میشوند .تعداد نقشهایی
که زنان سرپرست خانوار به عهده میگیرند تيریر مستقیمی بر ایجاد فشـارهـای عصـبی ،تشـدید
اختالالت روانی و بروز بیماریهای جسمی دارد .در واقـع همسـو بـا نظـر چانـت )2003( 1در
مطالعه حاضر نیز در شرایطی که زنان سرپرستی خانوار را به عهده داشتند ،بجای دو نان آور یک
نفر این نقش را ایفا میکند و در مشاغل غیر رسمی که عالوه بـر دسـتمزد کمتـر ،حمایـتهـای
قانونی نیز دریافت نمیکنند ،شاغل هستند لذا با ابعاد مختلفـی از فقـر از جملـه تـامین نیازهـای
اولیه ،خوراک پوشاک ،مسکن ،هزینههای تحصیلی و ...مواجه هستند.
احمدنیا و قالیباف ( )1396نشـان دادندکـه اشـتغال منقطـع ،الگـوی رایـج در میـان زنـان
سرپرست خانوار متعلق به طبقه پایین و اشتغال دایم یا بیکاری ،الگـوی رایـج در میـان زنـانِ
سرپرست در طبقه متوسط و باالست .در اینجا یک دور باطل وجود دارد ،زنـی کـه مـیتوانـد
شغلی با درآمد نسبتا خوب به دست آورد ،چون مجبور است هزینههـای مراقبـت از کودکـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chant
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خود را بپردازد ،ممکن است از لحاب مالی فلج شود .باوجود این اگر به طور نیمهوقت شـروع
به کار کند ،درآمدش کاهش مـییابـد و هرگونـه احتمـال پیشـرفت شـغلی از بـین مـیرود و
همچنین مزایای اقتصادی دیگری را مانند حقوق بازنشستگی که کارکنان تمام وقـت دریافـت
میکنند از دست میدهد .درصد فقر مطلق زنان سرپرست خانواده ،بیشتر از خانوادههای دارای
سرپرست مرد می باشد.
مطابق با نظریه کنش ،زنان سرپرست خانوار در تالش مداوم هستند تا به شیوههای مختلـف
تغییری در وضعیت زندگی خود و فرزندان ایجاد کنند .در شرایط فقـر و یـا وضـعیت اقتصـادی
نامناسب ،زنان سرپرست خانوار مجبورند یکسری کارهایی را انجام دهند تا بوسیله آن بتوانند بـا
وضعیتی که در آن قرار دارند کنار بیایند .در این مطالعه کـه تمرکـز بـر زنـان در مرکـز مشـاوره
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) بود ،راهبردهای کـنش در بـین بسـیاری از زنـان
سرپرست خانوار فردی و نوعی سازگاری نامطلوب است .این زنـان ناچارنـد بـه دلیـل نداشـتن
مسکن ،در سکونتگاه های نامناسب و حاشیه شهرها ساکن شوند ،در زمان بیماری به درمانهـای
سنتی اکتفا کنند و یا انواع بیماریهای جسمی و روحی را تحمل نماینـد .پیامـد چنـین شـرایط و
کنشهای متقابلی نیز سوءتغذیه ،داشتن تعامالت کمتر و شبکه روابط اجتماعی محدود و نهایـت
بیکاری و یا اشتغال در بخشهای غیررسمی است.
یکی از اررات این شرایط اقتصادی نامطلوب در ارتباط با تحصیالت فرزنـدان و همسـو بـا
نظریة ساختی-کارکردی است .در بسیاری از این خانوادههـا بـه دلیـل نـاتوانی در تـامین هزینـه
تحصیلی و یا دوری مکان سکونت از محل تحصیل فرزندان ،آنها ناچاراً ترک تحصیل مـیکننـد.
در این مطالعه نیز زنان به نرفتن به مدرسه و دیر آمدن به خانه و ترک تحصـیل فرزنـدان اشـاره
داشتند .فقر آموزشی سرپرستان زن و همچنین فرزندان آنها در مطالعات دیگر نیز نشان داده شده
است .مومنیزاده ( )1393در مطالعه خود اشاره کرده که نرخ بـا سـوادی سرپرسـتان زن نصـف
سرپرستان مرد میباشد.
به نظر می رسد چون اکثر زنان در این مطالعه از سـطح سـواد پـایینی برخـوردار بودنـد ،بـا
تبعیض جنسیتی و یا سوءاستفاده از سوی کارفرما و موقعیـت پـایین شـغلی و اجتمـاعی مواجـه
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بودند .لذا بسیاری از آنها محرومیت اجتماعی ،داشتن مشارکت کمتـر در شـبکههـای اجتمـاعی،
سوءتغذیه و در نهایت یک زندگی سخت و بدون انگیزه را تجربه کرده بودند .تمـام ایـن مـوارد
سالمت روحـی و جسـمی آنهـ ا را بـه خطـر انداختـه اسـت .گرچـه آنهـا مـدام در جسـتجوی
فرصتهای شغلی و یا فرصتهای بهتر برای خود و فرزندانشان هستند ،بـا ایـن حـال همـواره
احساس درماندگی میکردند و شاید بتوان یکی از ویژگیهای بسیاری از زنان سرپرست خـانوار
تحت پوشش نهادهای حمایتی را پرتالش اما درمانده تلقی کرد و که به نوعی ناامنی اقتصادی را
تجربه میکنند.
در پایان اگرچه این مطالعه به شیوه کیفی انجام شد و نمونه تحقیق تعداد محـدودی از زنـان
سرپرست خانوار تحت پوشش را شامل شد و قابل تعمیم به جامعه بزرگتر نیست ،با ایـن حـال
نشان داد که بسیاری از زنان سرپرست خانوار در وضعیت اقتصادی نابسامانی بسر میبرند .نتایج
این مطالعه میتواند در سیاستگذاری و برنامهریزیهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد .ضروری
است تا بسترسازی برای افزایش فرصتهای شغلی و حذف موانـع فرهنگـی اجتمـاعی اشـتغال
زنان ،توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و فرزنـدان آنهـا از اولویـتهـای اساسـی سـازمانهای
مربوطه قرار گیرد .سطح سـواد پـایین و نداشـتن مهـارت کـافی از جملـه مشخصـههـای زنـان
سرپرست خانوار است ،لذا آموزشهای تخصصی و یا فنی و حرفهای به این افـراد اهمیـت دارد
که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میتواند در این زمینه گامهایی بردارد .با توجه به اینکه
بخشی از زنان سرپرست خانوار از سایر اعضای خانواده نگهداری مـینماینـد گسـترش مشـاغل
خانگی ،اجرای طر های دورکاری و تامین تسهیالت قانونی و اجرایی برای این طر ها و کمک
در نگهداری و مراقبت از اعضای ناتوان خانواده پیشنهاد میشود .با توجه به فقر آموزشی در این
خانوارها ،حمایت آموزش و پرورش در ارائه خدمات تربیتی ،آموزشی و مشاوره به سرپرستان و
بهویژه فرزندان این خانوارها پیشنهاد میشود.
در این مطالعه زنان تحت نهادهای حمایتی مطالعه شدند ،حال آنکـه بسـیاری از خـانوادههـا
هستند که گرچه توسط زنان سرپرستی میشود یا در آمارها موجود تحـت عنـوان مردسرپرسـت
معرفی شدهاند و یا اینکه تاکنون نتوانسـته انـد شـرایط دریافـت حمایـت را کسـب نماینـد ،لـذا
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شناسایی اینگونه خانواده ها نیز مهم است .تعامل نهادهای حمایتی با مراکز فرهنگی و یا مذهبی،
نظیر حسینیهها و یا مساجد ممکن است در شناسایی این خانوارها راهگشا باشد.
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