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عوامل اجتماعی مرتبط با فشارهای زندگی زنان
سرپرست خانوار
در شهرهای کاشان و آران و بيدگل
اسداله باباییفرد

*

خانوار در شهرهای کاشان و آران و بیدگل بوده است.
روش :روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری دادهها ،پرسرنامه بوده است که در بین  201نفر
از زنان سرپرست خانوار اجرا شد.
یافتهها :به موازات باالرفتن رضایت از زندگی ،اعتماد اجتماعی و حمایت اجتمیاعی ،فریارهای
زندگی زنان سرپرست خانوار کمتر میشود و در مقابل ،بیا بیاالرفتن مسیئولیتپیذیری و تعیداد
افراد تحت سرپرستی ،فرارهای زندگی آنها پایین مییرود .همچنیین ،طبیق نتیایج تحلییلهیای
رگرسیون و مسیر ،متغیرهای مسئولیتپذیری ،رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی بیه ترتیی
بیشترین تأثیر را روی فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار دارند.
بحث :عدم رضایت از زندگی ،ضیعف اعتمیاد اجتمیاعی ،ضیعف حماییت اجتمیاعی و داشیتنِ
مسئولیتهای زیاد در زندگی باع

باالرفتن فرارهای زندگی زنان سرپرست خیانوار مییشیود.

زنان سرپرست خانوار رضایت کافی از زندگیشان ندارند ،نسبت به اطرافییان و اجتمیاع اعتمیاد
یندانی ندارند ،یندان از سوی اطرافیان و اجتماع حمایت نمیشوند ،و نقیشهیای متعیددی در
زندگیشان دارند .از این رو ،فرارهای زیادی در زندگی خود احساس و تحمل میکنند.
واژههای کلیدی :اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،رضایت از زندگی ،روابط اجتماعی،
فشارهای زندگی ،مسئولیتپذیری
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مقدمه
ایفای یندین نقش توسط زنان سرپرسیت خیانوار ،همچیون تیأمین اشیتغال و معیاش
بحرانهای زندگی و غیره ،باع

بروز تنشهای مختلف در زندگی آنها مییشیود ،کیه در
7

ادبیات جامعهشناختی از ینین تنشهایی تحت عنوان تعارض نقیش نیام بیرده مییشیود
تعارض نقش با آسی

دیگری برای زنان سرپرست خانوار همیراه اسیت کیه بیه آن فریار

نقش 2گویند .ینین شرایطی باع

ایجاد فرار و اضیطراب در آنهیا مییگیردد .تحقیقیات

تجربی نران میدهند که بین فقر و مرکالت روانی ،به ویژه در بین زنان سرپرست خانوار،
رابطه وجود دارد .مثالً ،نتایج تحقیقات بل نران داده است که مرکالت روانی طبقات فقیر
حداقل  2/4برابر بیش از طبقات باالست .دربارۀ این که یرا فقر با اختالالت روانیی رابطیة
مثبت دارد ،تبیینهای مختلفی وجود دارد ،از جمله میتوان به این استدالل اشیاره کیرد کیه
فقر فرار زیادی برای فرد به همراه دارد ،و با توجه به این که زیادی فرار به عنوان یکی از
عوامل آشکارساز بیماریهای روانی شناخته شده اسیت ،وجیود رابطیة مثبیت بیین فقیر و
اختالالت روانی تعج آور نخواهد بود (خسروی.)7870 ،
زنان سرپرست خانوار ،زنانی هستند که بدون حضیور مینظم ییا حماییت ییک میرد
بزرگسال ،سرپرستی خانواده را به عهده دارند آنان زنانی هستند که عهدهدار تیأمین معیاش
مادی و معنوی خیود و اعضیای خیانوار هسیتند (سیازمان بهزیسیتی .)7870 ،انیواع زنیان
سرپرست خانوار عبارتند از .7 :زنان طال گرفته  .2زنان بیوه  .8زنانی که همسران آنهیا
از کار افتاده ،بیمار یا بیکار هستند  .5زنانی که همسران معتاد دارنید و هزینیة زنیدگی بیه
عهدۀ خودشان است  .4زنانی که همسران آنها جهت یافتن شغل ،یا به هر دلییل دیگیری،
مهاجرت نمودهاند و خودشان عهدهدار مسئولیت زندگی هستند  .1زنانی که همسرانشیان
فوت کردهاند  .8همسران شهدای جنگ  .7زنان دارای شیوهران زنیدانی  .1زنیان ازدواج
1. role conflict
2. role strain
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خانواده ،حمایت و تربیت فرزنیدان ،داشیتن روابیط اجتمیاعی ،روییارویی بیا مریکالت و

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

نکرده  .70زنان دارای شوهران مجهولالمکان (وبالگ مددکار جوان.)7817 ،
از نظر اسالم و قوانین کرور ما ،ضرورت توجه به مرکالت افرادِ نیازمنیدِ ییاری ،بیه
طور اعم ،و زنان سرپرست خانوار ،به طور اخص ،به حدی است کیه بیرای عامیة میردم و
قانونی است .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اصیول  27 ،20 ،70و  21قیانون اساسیی بیر
تأمین نیازهای افراد بیسرپرست و زنان سرپرست خیانوار ،بیه عنیوان اقریار آسیی پیذیر
جامعه ،تأکید نموده است .قانونگذار نظام اسالمی با توجه به اصیول حفیظ نهیاد خیانواده،
برقراری عدالت اجتمیاعی ،پیریگیری از مفاسید اجتمیاعی و رعاییت حقیو شیهروندی،
موظف بوده است تا این گروه را زیر یتر حمایتی خود قرار دهد .از طرف دیگر ،مطابق بیا
آموزههای مذه

تریع ،حاکمان حکومیت اسیالمی ملیزم بیه بیذل توجیه وییژه در امیور

اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که از عهدۀ مخارج خود برنیامده و مریکالت بسییاری
را متحمل میشوند (ماستری فراهانی .)7810 ،از آن جا که زنان سرپرسیت خیانوار بخیش
قابل توجهی از جمعیت کرور را ترکیل مییدهنید ،شیناخت علمیی و درسیت مسیا ل و
مرکالت آنها برای برطرف کردنشان یک ضرورت دینی ،اخالقی و انسانی است.
در کرورهای در حال توسعه  %57-70سرپرستان خانوادهها را زنان ترکیل میدهنید.
در کرورهای توسعهیافته نیز در خالل دهههای گذشته نرخ زنان سرپرست خانوار افیزایش
یافته است (خسروی .)7870 ،در ایران نیز ،بر اساس سرشماری سیال  ،7874تعیداد زنیان
سرپرست خانوار به  7/15میلیون نفر رسیده که رشد بسیار یرمگیری اسیت .آمیار کمیتیة
امداد نیز نران میدهد که تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از  28هزار و  81نفیر
در سال  7888به  50هزار و  180نفر در سال  7871افزایش یافته اسیت (دغاقلیه و کلهیر،
 .)7871یکی از مهمترین مرکالت زنان سرپرست خانوار فقیدان حماییتهیای اجتمیاعی
کافی ،و از این رو ،بروز احساس عدم حمایت و تنهایی در بین آنهاسیت (آدامیز.)7881 ،
اساساً زنان بیوه که سرپرستی خانواده را به عهده دارند ،عالوه بیر احسیاس تنهیایی ،فریار
تأمین امور اقتصادی خیانواده را نییز تجربیه مییکننید .سیایر مریکالت آنیان عبارتنید از:
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مسئولین جای هیچ شکی باقی نمیماند که رسیدگی به نیازِ نیازمندان ییک وظیفیة دینیی و
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تعارضات خانوادگی ،فقدان شغل و درآمد کافی ،کمبود تجربیه ،فقیدان همیدم و احسیاس
تنهایی .این فقدان به معنای طردشدگی ،عدم امنیت ،فقیدان حماییتهیای عیاطفی ،فقیدان
درآمد ،نداشتن شریک زندگی و ضعف موقعیت اجتمیاعی اسیت (خسیروی .)7870 ،ایین
برقراری روابط اجتماعی ندارند ،این موضوع به مرور موج

طرد آنهیا از جامعیه شیده و

مرکالت عدیدهای را برای آنها به وجود میآورد (محمدی.)7874 ،
پژوهشهای تجربی نران میدهند که زمینهها و شیرایط خیانوادگی ،پایگیاه اقتصیادی-
اجتماعی والدین ،ازهمپاشیدگی کانون خانواده ،فقر فرهنگی و تربییت نادرسیت ،روابیط بیین
خود والدین و روابط بین والدین و فرزندان ،ضعف تربیتی در خانوادهها ،به ویژه خانوادههای
ازهمگسیخته ،تکسرپرست ،بیسرپرست یا بدسرپرست ،همگی ،نقش اساسی در بهنجاری یا
نابهنجاری رفتیاری نوجوانیان و جوانیان دارنید (قربیانی و سیرگزی 7810 ،احیدی7872 ،
فوالدی 7875 ،برناردز 7875 ،رجبی پور .)7877 ،از این رو ،ضرورت دارد کیه ارگیانهیای
مختلیف دولتیی و غیردولتیی توجیه خاصیی بییه مسیا ل و مریکالت خیانوادههیا ،بیه ویییژه
خانوادههای تکسرپرست ،داشته باشند تا آنها بتوانند فرزندانی سیالم تربییت کیرده و راهیی
جامعه کنند .همچنین ،یافتههای تجربی نران میدهند که «همواره سهم فقیر زنیان سرپرسیت
خانوار بیشتر از مردان سرپرست خانوار بوده است و زن بودن احتمیال قرارگیرفتن در داییرۀ
فقر را افزایش میدهد  ...زنان معموالً به دلیل ویژگیهای موجود در عرصة کیار و اشیتغال و
محدودیت حماییت و شیبکة روابیط اجتمیاعی بییش از میردان در خطیر فقیر قیرار دارنید»
(شادیطل

و گرایینژاد 7872 ،به نقل از رجبیپور .)7877 ،اساساً توسعة اجتماعی ،بیانگیر

کیفیت سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتمیاعی ،افیزایش کیفییت زنیدگی و
ارتقاء کیفیت و توانمندی انسانهاست ،با اجرای درست توسعة اجتماعی ،انتظار بر این اسیت
که کلیة افراد جامعه ،به ویژه زنان ،از سیطح زنیدگی و رفیاه مناسی تیری برخیوردار شیوند
(سایت عدالتخواهی.)7817 ،
در خصوص تعیین حدود و اختیارات دولت جهت اعطیای حقیو بیه ایین گیروه از
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گروه از زنان با توجه به نقشهای یندگانه و مسئولیتهای بسیار ،غالباً وقت اضافی بیرای
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افراد جامعه ،در کرور ما طبق اصل  21قانون اساسی آمیده اسیت« :برخیورداری از تیأمین
اجتماعی از نظر بازنرستگی ،بیکاری ،پیری ،از کار افتادگی ،بیسرپرسیتی ،در راه مانیدگی،
حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشیکی بیه صیورت
درآمدهای حاصل از مرارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فیو را بیرای ییک ییک
افراد کرور تأمین کند» (قاضی طباطبایی و دیگران .)7878 ،یکیی از مهیمتیرین مریکالت
زنان سرپرست خانوار نداشتن فرزند یا خویراوندی اسیت کیه در زنیدگی آنهیا را ییاری
کنند .اگر زن بیوه فرزندانی در خانه داشته باشد ،باید هم نقش پدر و هم نقش مادر را ایفیا
کند .عالوه بر این ،اغل

بیوهها در ارتباط با پذیرش به عنیوان ییک عضیو در مییان اقیوام

همسر دیار مرکالتی میشوند در برخی از خانوادهها زنان فامیل تمایلی به ارتباط با زنان
بیوه ندارند و آنان را طرد کرده و از آنها اجتناب مییکننید ،زییرا آنهیا را تهدییدی بیرای
زندگی زناشویی خود به شمار میآورند از این رو ،زنان بیوه احساس تنهایی ،انیزوا ،طیرد
شدگی و عدم درک از سوی دیگران میکنند (وبالگ مددکار جوان.)7817 ،
در بازۀ  70ساله ،آمار زنان سرپرست خانوار و میزان طال در کرور ما رشد صعودی
داشته است (سایت اداره بهزیستی کاشان .)7817 ،همچنین ،طبیق نظیر کارشناسیان ،رشید
شدید میزان طال تأثیر مسیتقیم در افیزایش مییزان زنیان سرپرسیت خیانوار دارد (سیایت
همصدا .)7817 ،تعداد خانوادههای مرد سرپرست در ایران بیش از  74میلیون و  877هیزار
خانوار و تعداد خانوادههای زن سرپرست نیز بیش از یک میلیون و  157هزار خانوار است.
رشد خانوادههای مرد سرپرست طی سالهای  84تا  ،74حدود  %87بیوده اسیت ،کیه ایین
رشد در مورد خانواده های زن سرپرست ،به  %47رسیده است .بر اساس سرشیماری سیال
 ،7874میزان سهم زنان در سرپرستی خانوادهها %1/5 ،بوده است ،کیه ایین مییزان در سیال
 %7/5 ،7884بوده و طی یک دهه از رشد یک درصیدی برخیوردار بیوده اسیت .بنیابراین،
ساالنه  10هزار زن در کرور بیسرپرست شدهاند (سیایت عیدالتخیواهی 7817 ،سیایت
مردمساالری .)7817 ،سازمان بهزیستی ،به عنوان متولی رسیدگی مرکالت زنان سرپرست،
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در حال حاضر از میان یک میلیون و  157هزار تن از زنان سرپرست خانوار تنها  758هیزار
تن از آنها را تحت پوشش خود دارد .میزان مستمری ماهیانیهای کیه بیه ایین زنیان تعلیق
میگیرد ،در بهترین حالت تنها به حدود  80هزار تومان (برای خانوادههای بییش از  2نفیره
سالمندان زن و مرد ،در عین حال که دارای مسا ل و مرکالت مریترکی هسیتند ،امیا
برخی مرکالت نیز وجود دارند که مختص هر کدام از آنهاست .اصوالً نحیوۀ ورود زنیان
به عرصة اجتماع در سالهای گذشته سب

شده است که بسییاری از زنیان سیالمند بیدون

وجود همسر از عهدۀ تأمین مایحتاج خانه ،ایاب و ذهاب و اداره امور میالی خیود برنیاینید

(ماتِسون 7و همکاران 7180 ،فروغان 7877 ،قلی بیگیان .)7878 ،بیه طیور کلیی ،شیرایط
زندگی امروزی به نحوی است که اغل

برای زنان سرپرست خانوار نگرانییهیایی نسیبت

به آینده به وجود میآورد .در این زمینه ،تعیدد نقیشهیا ،تعیارض نقیشهیا ،و در نتیجیه،
فرارهای زندگی این قرر از جامعه از مهمترین مسا ل اجتماعی جوامیع کنیونی ،بیه وییژه
جامعة ما ،به شمار میآید و شناخت درست ینیین مسیئلهای مسیتلزم مطالعیات گونیاگون
روانشناختی و جامعهشناختی ،و به طور اعم پژوهشهای بینرشتهای است.
در این پژوهش درصددیم وضعیت فرارهای زندگی در بین زنان سرپرسیت خیانوار
شهرهای کاشان و آران و بیدگل را بررسی کنیم .هدف این نوشتار ،بررسی تأثیر متغیرهیایی
همچون پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،رضایت از زندگی ،احسیاس رضیایت از نقیش میادر
بودن ،فرار نقش (تعارض نقش) ،روحییهی تعیاون و مریارکتطلبیی ،اعتمیاد اجتمیاعی،
داشتن روابط اجتماعی ،مرورت کردن با دیگران برای حل مرکالت ،میزان کمک دیگیران
(حمایت اجتماعی) ،گذران اوقات فراغت ،احساس نییاز بیه فعالییتهیای فراغتیی ،مییزان
استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و دینداری بر فرارهای زندگی زنان سرپرسیت خیانوار
در جامعة آماری پژوهش است .به طور کلی ،هدف اساسی این پیژوهش عبیارت اسیت از
بررسی عوامل اجتماعی مهمی که در فرارهای زنیدگی زنیان سرپرسیت خیانوار شیهرهای
1. Matteson
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تا پنج نفر) میرسد ،و ناگفته پیداست که بسیار ناییز است (سایت آفتاب.)7817 ،

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

کاشان و آران و بیدگل مؤثر هستند.
پیشینه تحقیق

 .)7817نکتة قابل توجه دربارۀ افزایش زنان سرپرست خانوار این است کیه درصید بیاالیی از
این زنان تحصیالت باال و مهارت خاصی ندارند و از طرف خانواده نیز حمایت نمیشوند .به
همین دلیل ،میزان آسی پذیری زنان سرپرسیت خیانوار افیزایش میییابید (شیفیعی.)7817 ،
انواری ،سرپرست کمیته امداد امام خمینی با اشاره به روند رو به رشید آمیار طیال در مییان
زوجهای جوان و با بیان این که بر اساس آمارها ،بیش از  %80ازدواجهیای تهیران بیه طیال
منجر میشود ،میگوید که :باید جلوی روند رو به رشد افزایش شمار زنان سرپرست خیانوار
را بگیریم (سایت خبر آنالین .)7817 ،اساساً آن یه اغل در میورد زنیان سرپرسیت خیانوار
نادیده گرفته شده است ،نیازهای روانی و عاطفی آنها بوده است .پژوهشهای تجربی انجیام
شده در سال  7117نران میدهد که زنان سرپرست خانواده در مقایسه بیا سیایر زنیان دییار
مرکالت روانشناختی بیشتر ی هسیتند .بیر اسیاس تحقیقیات انجیام شیده در اییران ،زنیان
سرپرست خانوار اختالالت روانشناختی بیشتری را تجربه کیردهانید و در مقایسیه بیا گیروه
کنترل بیشتر از شیوههای مقابلهای جسمانیسازی ،جل حماییت و مهیار هیجیانی اسیتفاده
میکنند .درآمد پا ین و فقیر ،ایفیای نقیشهیای یندگانیه و متعیارض ،فقیدان حماییتهیای
اجتماعی و نگرش منفی نسبت به زنان سرپرست خانواده ،موج فرار و تینش ،افسیردگی و
احساس ناتوانی در این گروه از زنان میشود .این امر به نوبة خود میتواند به بروز اخیتالالت
روانشناختی در فرد منجر شود (ماستری فراهانی.)7810 ،
تحقیقی که توسط ادارۀ بهزیستی استان تهران با همکیاری معاونیت پژوهریی دانریگاه
علوم بهزیستی و توانبخری انجام شده نران میدهد که زنان سرپرست خانوار نسبت به سیایر
زنان مییزان اسیترس بییشتیری را تجربیه کیرده و در مقابیل از کیفییت زنیدگی پیایینتیری
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به طور کلی ،بررسیها نران میدهد که عامل طال  ،اعتیاد و حوادث ترافیکی از مهمتیرین
عوامل افزایش زنان سرپرست خانوار در ایران هسیتند (سیایت خبرگیزاری اقتصیادی اییران،
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گرفته ،بیانگر این واقعیت است که این زنان در تمیام ابعیاد سیالمت روانیی در وضیعیت بیه
مرات بدتری نسبت به زنان تحت پوشش برخوردار بیوده و افسیردگی در ایین زنیان بسییار
بیشتر از سایرین است .این تحقیق نران میدهد که فرارهای اقتصیادی ،اجتمیاعی و روانیی
نسبت به عامل نتیکی نقش بیشتری را در ظهور این بیماریها ایفا کیرده مییکننید (وبیالگ
مددکار جوان .)7817 ،انواری ،سرپرست کمیته امداد امام خمینیی ،ناهنجیاریهیای گذشیته و
نگرانی از آیندۀ نامعلوم را دو یالش اصلی زنان سرپرست خانوار ذکر کیرده و مییگویید :تیا
زمانی که این دو مرکل در ذهن زنان سرپرست خانوار وجود دارد ،نمیتوان انتظار داشت که
آنها احساس ذلت نکنند .به اعتقاد وی ،حل مسا ل مالی و اقتصادی زنان سرپرسیت خیانوار
از طریق اشتغال نمیتواند آنها را به نقطة مطلوب برساند ،یرا کیه مسیا ل عیاطفی و روانیی
آنها حل نرده باقی مانده است (سایت خبرآنالین .)7817 ،پژوهش انیور صیمدی راد نریان
میدهد که ازحدود  %87زنان مطلقه و بیوه با فرزند یا فرزندان خود تنها  %71شیاغل هسیتند.
این در حالی است که زنان غیرشاغل برای تأمین نیازمندیهای مادی زندگی محتیاج دیگیران
هستند .آمارها نران میدهد که  %10زنان مطلقه دارای فرزند نسبت به آیندهی فرزنیدان خیود
نگرانی زیادی دارند %88 .زنان سرپرست خانوار عنیوان کردنید کیه فرزنیدانشیان بیه خیاطر
جدایی از پدر به میزان زیاد و بسیار زیاد احسیاس حقیارت مییکننید (سیایت پارسیی طی ،
 .)7817یکی از مرکالتی که غالباً زنان سرپرست خانوار با آن رو به رو هستند ضعف شیبکة
حمایتی خویراوندی و نظامهای حمایت اجتمیاعی اسیت .در ایین زمینیه ،عیواملی همچیون
طال و نوع شغل زنان سرپرست خانوار ،که غالباً شامل مراغل ردۀ پیایین ،همچیون نظافیت
در منازل ،ارگانها و مؤسسات دولتی و خصوصی ،حفظ کودکان خانوادهها یا مراقبت از افراد
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برخوردارند همچنین تعدد نقشهایی که زنان سرپرسیت خیانوار برعهیده مییگیرنید ،تیأثیر
مستقیم بر ایجاد استرس ،تردید اختالالت و بیروز بیمیاریهیای جسیمی قیرار دارنید .ایین
تحقیق ،که تحت عنوان بررسی سالمت روانی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیسیتی
استان تهران دربارۀ  750نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از منیاطق شیر  ،غیرب،
شمیرانات و شهرری و  50نفر از زنان سرپرست خانوار پرت نوبت تحیت پوشیش صیورت

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

تنها  % 4از زنان سرپرست خانوار از پدر ،میادر ییا سیایر اقیوام و خویریاوندان خیود کمیک
دریافت میکنند .پژوهش دیگری نیز که در تهران انجام شده نران میدهد که  %71/8از زنیان
سرپرست خانوار مطالعه شده از نهادهایی همچون بهزیستی یا کمیتة امداد مسیتمری دریافیت
میکنند .همچنین ،یک پژوهش دیگر ،که در سال  7878در تهران انجام شده و مییزان ارتبیاط
زنان سرپرست خانوار با اقوام و خویراوندانشان را بررسی کرده است ،نران دهنیدۀ ضیعف
ارتباط این دسته از زنان با اقوام و خویراوندانشیان اسیت .پژوهریی کیه در سیال  7875در
تهران انجام شده نران میدهد که تنها  8/1از زنیان سرپرسیت خیانوار بیه کمیک و حماییت
دیگران امید دارند .در این زمینه ،بخش مهمی از پاسخها در سطح متوسط و کیم بیوده اسیت
(ماستری فراهانی .)7810 ،در مجموع ،با توجه با نتایج پژوهشهای تجربی موجود ،میتیوان
گفت زنان سرپرست خانوار با مرکالت متعیددی ،همچیون فریارهای میادی و اقتصیادی و
فرارهای روحی و روانی ،رو به رو هستند ،و ینین پدیدهای اساساً ناشی از تعدد نقیشهیای
آنها در زندگی ،و در نتیجه تعارضها و فرارهای نقش آنها ،هم به عنیوان میادر و هیم بیه
عنوان سرپرست خانوار ،است.
چارچوب نظری
در مجموع ،نظریههایی که مسا ل و مرکالت زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار
2
دادهاند در دو دستة کلی نظریات مبتنی بر نظم اجتماعی 7و نظریات مبتنی بر تضاد اجتماعی
قابل دستهبندی هستند .دستة اول نظریاتی هستند که بح محوری خود را مفاهیم فقر و رفاه
1. social consensus theory
2. social conflict theory
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سالمند و از کار افتادۀ آنها ،کارگری ،خیاطی ،پرستاری ،کار در مهد کودک و  ...است ،نقیش
مهمی ایفا میکنند.
پژوهشهای تجربی انجام شده در ایران نران میدهند کیه بخیش یریمگیری از زنیان
سرپرست خانوار یندان از اقوام و خویراوندان خود کمک دریافت نمیکنند .بهعنیوان مثیال،
پژوهری که توسط زهره خسروی در سال  7870در تهران انجام شده است ،نران میدهد که
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شدن فقر است .تبیین این نظریه از مسا ل و مرکالت زنان سرپرست خانوار مرابه تبیین
نظریة کارکردگرایانه است که مفهوم تعارض نقش را به عنوان یکی از ابعاد آسی زای ایفای
نقش توسط افراد جامعه مطرح کرده و مورد بح قرار میدهد .طبق این نظریه ،به دلیل
برخی تبعیضها بین زنان و مردان و مواجهة این زنان با مرکالت بیشتر ،الگوی فقر الگوی
زنانه میشود یعنی زنان روزبهروز به فقر نزدیکتر میشوند ،یون برنامهریزیهای دولتی و
ساختارهای اقتصادی به صورتی است که باع ینین پدیدهای میشود .شرایط حاکم بر این
خانوادهها به این صورت است که در مقایسه با مردان دسترسی یکسانی به فرصتهای شغلی
ندارند و این به طریق اولی شامل زنان سرپرست خانوار میشود ،یون کل مسئولیت
اقتصادی خانواده بر دوش آنهاست و وقتی با ینین مرکالتی روبهرو باشند ،مرکالت آنها
مضاعف میشود .مسئلة دیگر عالوه بر فقر اقتصادی ،فقر زمانی است یعنی زن ،هم
مسئولیت تربیت فرزند را خواهد داشت و هم مسئولیت نانآوری خانواده را .این اشتغال
بهطور تماموقت ،دیگر نه فرصتی برای کارهای منزل و نه برای تربیت فرزند و ارتباط با آن
باقی میگذارد ،یون اینقدر درگیر مسا ل و مرکالت مالی و اقتصادی و تأمین هزینهها
هست که فرصتی برای آن نقش مادری -که جایگاه اصلی دارد -باقی نمیماند (سایت
یارقد .)7817 ،یکی دیگر از نظریاتی که در تبیین مسا ل و مرکالت زنان سرپرست خانوار
به کار میرود نظریة کنش است .بر اساس این نظریه ،اگر افراد بین خود روابط متقابل
اجتماعی برقرار کرده و گروههای همیاری ایجاد کنند ،تبدیل به افراد منفعلی نخواهند شد که
دیگران برای آنها تصمیم بگیرند .از این طریق ،آنها قادر خواهند شد از وضعیت اضطراب
دور شده و نقش مهمی در سامان دادن به زندگیشان داشته باشند.
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قرار داده و به مسألة زنان سرپرست خانوار به سان یکی از انواع گروهها و اقرار آسی پذیر
مینگرند دستة دوم ،نظریاتی هستند که محور بح خود را بر مسا ل زنان قرار داده و به
مسألة زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از مسا ل زنان مینگرند و آن را در قال
مفاهیمی مانند نابرابری ،ظلم به زنان و ...بررسی میکنند (معیدفر و حمیدی .)7871 :یکی از
نظریاتی که در تبیین مسا ل و مرکالت زنان سرپرست خانوار قابل کاربرد است نظریة زنانه

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

در این پیژوهش مبنیای بررسیی و تحلییل نظیری و تجربیی موضیوع پیژوهش نظرییة
کارکردگرایی ساختی 7است .نگرش کارکردگرایانه نسیبت بیه خیانواده را تیالکوت پارسیونز
بسط داده است « .پارسیونز دو کیارکرد اصیلی خیانواده را اجتمیاعی کیردن بچیههیا و حفیظ
شخصیییت بزرگسییاالن میییدانسییت» (برنییاردز .)7875 ،بییر اسییاس نظریییة کارکردگرایانییه،
خانوادههای تک سرپرست انحراف از خانودۀ طبیعی اسیت از نظیر کارکردگراییان« ،نیه تنهیا

2

خانواده ،مذه و سازمانهای آموزشی و پرورشیاند که بدون کارکردهای ضیروری و مینظم
آنها جامعه ای وجود نخواهد داشت .پارسیونز ادعیا دارد کیه نظیام اجتمیاعی شیامل اجیزای
متمایزی است که هر یک مکمل دیگری است و به نوعی در فعالیتهای مسیتمر کیل جامعیه
دخالت دارد .هر نوع تغییری که در ساختار یکی از نهادهای اجتماعی روی میدهد ،منجر بیه
بینظمی ارتباط متقابل آن نهاد باسایر نهادها میشود» (جونز و همکیاران بیه نقیل از صیدیق
سروستانی .)7878 ،یکی از عناصر مهم رویکرد کارکردگرایی ساختی مفهیوم تعیارض نقیش
است و تصور پژوهشگر این است که با تکیه بر این مفهوم ،و برخی دیگر از مفیاهیم بنییادی
این رویکرد ،میتوان مسا ل زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قیرار داد .بیه طیور کلیی،
پارسونز با توسل به نظریة سیبرنتیک میگوید میان نظامهای یندگانة یک جامعه مبادلة انیر ی
و اطالعات صورت میگیرد .به نظر وی نظام فرهنگی دارای بیشترین میزان اطالعات اسیت
و بر همین اساس وی نظام فرهنگی را مهمترین نظام اجتماعی جامعه تلقی میکند کیه نقیش
1. structural functionalism
2. Talcott Parsons
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انتظار میرود که ساختار کلی جامعه به صورتی منظم و قابل پیشبینی عمل کند ،بلکیه ینیین
انتظاری در مورد زندگی خصوصی افراد هم وجود دارد .از ایین منظیر ،جامعیه ییک سیسیتم
مترکل از اعضاء و اجزای بیشماری است که هر یک باید کارکردهایی خاص را بیرای بقیای
کل سیستم و دیگر اجیزا و اعضیای آن انجیام دهید ،و نظیم اجتمیاعی پدییدهای اسیت کیه
کارکردهای اعضای مختلف این سیستم را به صورتی مرت و در سلسله مراتبی خاص به هم
پیوند میدهد» (جونز و همکاران به نقل از صدیق سروستانی« .)7878 ،کارکردگرایان بر ایین
باورند که اج زای سازندۀ یک جامعه ،نهادهیایی ییون نظیام اقتصیادی ،نظیام سیاسیی ،نظیام
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همچنانکه پارسونز میگوید ،دارای اهمیت اساسی در حیات اجتماعی است ،بنابراین اخیتالل
در آن میتواند پدیدآورندهی آسی ها و مسا ل گوناگون اجتماعی ،همچیون طیال  ،کودکیان
بیسرپرست یا بدسرپرست و ...شود .پارسونز دربارۀ ابعاد آسیی شیناختی خیرده نظیامهیای
مختلف یندان سخن نمیگوید ،اما اگر ارزشهیای اجتمیاعی بیه عنیوان مهیمتیرین عناصیر
خردهنظام فرهنگی ،که بر خردهنظامهای دیگر نظارت دارد ،در نظیر گرفتیه شیوند ،مییتیوان
گفت وجود تعارض در ارزشها ،میتواند تعارضهای مهمی خردهنظامهای دیگر بیه وجیود
آورد به بیان دیگر ،جامعة سالم و بهنجار جامعهای اسیت کیه رابطیهای منطقیی و پوییا بیین
عناصر مختلف آن وجود دارد ،اما اگر ینین رابطهای ،به هر علت ،مخدوش شیود ،جامعیه در
معرض انواع آسی ها و نابهنجاریهای اجتماعی قرار خواهد گرفت .از آنجا که نهاد خانواده
از مهمترین نهادهای اجتماعی است و دارای کارکردهای مهمی همچون تولید نسیل ،تعلییم و
تربیت نسلهای جدید ،برطرف کردن نیازهای مادی ،روحی و روانی انسانها ،و ایجاد امنییت
در عرصهها و ابعاد گوناگون زندگی برای انسانها است ،وجیود مریکالتی همچیون مریکل
سرپرسیتی اعضییاء و فرزنییدان ،مییتوانیید کارکردهییای میذکور را تحییتالرییعاع قییرار داده و
آسی های جدی ،هم برای خانواده و هم برای جامعه ،به بار آورد .از این رو ،میتوان با تکییه
بر رویکرد پارسونز مسا ل و مرکالت زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار داد.
یکی از عناصر یا مفاهیم بنیادی رویکرد پارسونز ،که میتیوان بیا تکییه بیر آن مسیا ل و
مرکالت زنان سرپرست خانوار را بررسی کرد نظریة تعارض نقش اسیت «نقیش اجتمیاعی
عبارت است از مجموعهای از انتظاراتی که جامعیه از افیراد دارد ،از افیرادی کیه موقعییت ییا
پایگاهِ اجتماعی خاصی را اشغال کردهاند ،در هر پایگاهِ اجتماعی خاص  -یه انتسیابی و ییه
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اساسی در تغییرات و تحوالت اجتماعی یا بروز آسی های اجتماعی ایفا میکند.
پارسونز فرهنگ را دارای بییشتیرین اطالعیات و کیمتیرین انیر ی و اقتصیاد را دارای
کمترین اطالعات و بییشتیرین انیر ی میی دانید کیه بیر اسیاس ینیین دییدگاهی ،فرهنیگ
عرضهکنندۀ اطالعات به خردهنظامهای پایینتر بوده و اقتصاد نیز به خردهنظیامهیای بیاالتر از
خود انیر ی عرضیه مییکنید( .روشیه 7881 :توسیلی .)7887 :اگیر خیرده نظیام فرهنگیی،

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

فرض ما بر این است که غر شدن افراد در مرغلة حرفهای یا کار در بیرون از خانیه ،ییا هیر
نوع فعالیتی که مستلزم صرف وقت و انر ی فراوان است ،باع محدود شدن نقشها ،کنش-
های متقابل و روابط اجتماعیشان میشیود مهیمتیر از آن ،مریغلههیای حرفیهای در حالیت
افراطی خود میتوانند باع پدیدار شدن وضعیتی شوند که آن را تعارض نقیش گوینید« .در
جامعة صنعتی نوین که شاخص آن عضویت در گروههای گوناگون اسیت ،از بییشتیر افیراد
انتظار میرود که به الزامهای بیش از یک نقش تن در دهنید .احتمیال زییاد مییرود کیه ایین
نقشها با یکدیگر در تناقض باشند ،و در نتیجه ،فرد را دیار ییک حالیت بییسیامانی کننید»
(کو ن.)7871 ،
به گفتة شِفِر« ،تعارض نقش هنگامی رخ میدهد که انتظاراتِ متعارضیی از دو ییا ینید
نقش ظاهر میشوند» .تعارض نقش میتواند پدید آورندۀ مسئلهای شود که فرار نقش نامییده
شده است .تعارضهای مربوط به ایفای نقش «زمانی پدید میآیند که طرفهیای نقیش ییک
شخص یرمداشتهای متفاوتی از او داشته باشند ،یا ییک فیرد منزلتیی را در اختییار داشیته
باشد که مستلزم یک رشته الگوهای رفتاری متفاوت متفاوت باشد الگوهیایی کیه گیهگیاه بیا
همدیگر تناقض پیدا میکنند» (کیو ن .)7871 ،در مجمیوع ،داشیتن نقیشهیا و مریغلههیای
گوناگون در زندگی میتواند باع بروز فرار کاری و تعارض در حوزههای گوناگون زندگی
شود (سایت انبار مقاله .)2072 ،2مسلماً ینین عواملی میتوانند نقش مهمی در بروز تعیارض
در حییوزههییای گونییاگون زنییدگی شییده و ،در نتیجییه ،سییالمت جسییمانی و روانییی افییراد را
1. Schaefer
2. essaydepot
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اکتسابی  -انتظاراتِ نقری خاصی وجود دارد» (شِفِر« .)2004 ،7اساساً نقیشهیا عناصیرِ مهیمِ
ساختِ اجتماعی هستند .نقشها از طریق قادر ساختن افراد به پیشبینی رفتیارِ دیگیران و ،در
نتیجه ،الگو قرار دادن کنشهای آنها ،به جامعه ثبات میبخرد.
با این حال ،نقشهای اجتماعی در صورتی که باع محدود شدن کنشهیای متقابیل و
روابطِ اجتماعی افراد شوند میتوانند ضد کارکردی شوند» (شِفِر  .)2004 ،در این پژوهش نیز
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در این پژوهش درصدد هستیم با ینین مبانی نظری عوامل اجتماعی مؤثر بیر فریارهای
زندگی زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار دهیم و نران دهیم که ییه رابطیهای بیین
این متغیر و متغیرهای .7 :پایگاه اقتصیادی  -اجتمیاعی .2 ،رضیایت از زنیدگی .8 ،احسیاس
رضایت از نقش مادر بودن .5 ،روحیة مرارکت طلبی .4 ،اعتماد اجتمیاعی .1 ،داشیتن روابیط
اجتماعی .8 ،مرورت کردن با دیگران برای حل مریکالت .7 ،مییزان حماییت اجتمیاعی.1 ،
گذران اوقیات فراغیت .70 ،احسیاس نییاز بیه فعالییتهیای فراغتیی .77 ،مییزان اسیتفاده از
رسانههای ارتباط جمعی .72 ،دینداری و  .78مسئولیتپذیری زنان سرپرست خیانوار وجیود
دارد.
روش
روش مورد استفاده در این پیژوهش پیمیایش و جامعیة آمیاری آن عبیارت بیود از زنیان
سرپرست خانوار در شهر کاشان و آران و بیدگل .ابزار گردآوری اطالعیات در ایین پیژوهش
پرسرنامه ،و ابزار تحلیل دادهها ،نرمافزار آماری SPSSبوده است .پرسرنامة پژوهش نیز پیس
از انجام پیشآزمون ،برآورد میزان اعتبار و روایی (با استفاده از آلفای کرونباخ) ،مورد اسیتفاده
قرار گرفته و دادههای الزم جهت بررسی و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است .پژوهشگیر
برای تعیین افراد نمونه برخی ارگانهای دولتی را که متولی حمایت از زنان سرپرست خیانوار
بودند ،همچون کمیتة امداد ،ادارۀ بهزیستی و بنیاد شیهید ،را انتخیاب کیرده و بیا راهنمیایی و
1. Garg
2. womenemployed
3. Vikash
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تحتالرعاع قرار دهند (گارگ .)2072 ،7این مسئله ،به ویژه ،در مورد زنان سرپرست خیانوار
میتواند باع بروز انواع فرارها در زندگیشان ،به ویژه فرارهای روانی و در نتیجیه ،نیاتوانی
از ایفای نقش آنها به عنوان سرپرست خانوار گردد (سیایت زنیان شیاغل 2072 ،2گییدنز و
بردسال 7878 ،ویکاش .)2072 ،8پژوهشها نران میدهند که اشتغال زنیان باعی مییشیود
آنها جنبههایی از زندگی خود را فدای زندگی شغلی خود کنند (گیدنز و بردسال)7878 ،

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

جهت دسترسی به افراد نمونه نیز از روش نمونهگیری غیرتصادفی (روش نمونیهگییری
مبتنی بر در دسترس بودن) استفاده شیده اسیت .در آزمیون فرضییات ایین پیژوهش ،جهیت
سنجش رابطة بین متغیرهایی که سیطح سینجش آنهیا فاصیلهای بیود ،از آزمیون همبسیتگی
پیرسون و جهت سنجش رابطة بین متغیرهیای اسیمی و متغییر وابسیتة پیژوهش (فریارهای
زندگی) از ضری اتیا ،7آزمیون مقایسیههیای یندگانیة 2حیداقل تفیاوت معنییدار (،) LSD
آزمون Fو آزمون  tاستفاده شد .ضمناً ،پرسرنامة این پژوهش بر اسیاس طییف لیکیرت (پینج
گزینهای) تنظیم شده است.
جهت ساختن شاخصهایی که تا حد امکان بتوانند متغیرهای تحقیق را بسینجند عیالوه
بر مراوره با برخی از اساتید مسئوالن و صاح نظیران در حیوزۀ مسیا ل و مریکالت زنیان
سرپرست خانوار ،به ویژه در شیهرهای کاشیان و آران و بییدگل ،از پیژوهشهیای نظیری و
تجربی مرابه که قبالً انجام شده بودند نیز بهره گرفته شده است .گویههیای انتخیابی ،پیس از
انجام پیشآزمون (با نمونة  44نفر) ،اجرای تحلیل عاملی و محاسبة پاییایی ،نهایتیاً بیه عنیوان
ابزارهای سنجش متغیرهای پژوهش به کار گرفته شدند .در این زمینه در پییشآزمیون مقیادیر
آلفای کرونباخ مجموعة گویههای همة شاخصها پژوهش برآورد و مالحظه شید کیه مقیدار
آلفای تمامی این شاخصها باالی  0/8است و در نتیجه ،بین تمامی گویههیای انتخیاب شیده
برای سنجش این شاخصها سازگاری وجود دارد.

1. Eta
2. multiple comparisons
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کمک مسئوالن آنها اقدام به تعیین افراد نمونه و گردآوری اطالعات کرده است .حجم نمونیة
این پژوهش  281نفر بود که با فرمول کوکران انتخاب شدند .در همین راستا جهت گردآوری
اطالعات ،برای رعایت احتیاط 240 ،پرسرنامه تکمیل شدند ،که پس از تکمیل پرسرینامههیا
و گردآوری آنها مالحظه شد که  55پرسرنامه دارای اطالعات ناقص است ،که پس از کنیار
گذاشتن آنها 201 ،پرسرنامه انتخاب و تحلیل شدند.
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جدول ( )7شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای سازنده

فشارهای
زندگی

 .7همواره نگران سالمت و بهداشت فرزندانم هستم  .2به اندازۀ کافی نمیتوانم به تربیت یا درس فرزندانم
رسیدگی کنم  .8به اندازۀ کافی نمیتوانم نیازهای عاطفی فرزندانم را تأمین کنم  .5به اندازۀ کافی نمیتوانم
آن گونه که باید به وظیفة مادر بودنم عمل کنم  .4به اندازۀ کافی نمیتوانم به سرگرمی و تفریح فرزندانم
رسیدگی کنم  .1به اندازۀ کافی نمیتوانم به کار خانهداریام برسم  .8احساس میکنم مسئولیت بیش از حد
باع فرسوده شدن من میشود  .7به علت مسئولیت بیش از حد ،نمیتوانم به اندازۀ کافی به تفریح و
سرگرمی بپردازم  .1به علت مسئولیت بیش از حد ،نمیتوانم به کارهای دلخواه و مورد عالقهام بپردازم .70
به علت مسئولیت بیش از حد ،نمیتوانم به اندازۀ کافی به مسافرت بروم  .77به علت مسئولیت بیش از حد،
فرارهای روحی و روانی بر من وارد میشود  .72همواره احساس میکنم تنها هستم و دیگران یندان
پرتیبان من نیستند.

گذران اوقات
فراغت

 .7دیدن برنامههای تلویزیونی  .2گوش دادن به برنامههای رادیویی  .8گوش دادن به موسیقی  .5تماشای
فیلمهای وید ویی  .4رفتن به سینما یا تئاتر  .1مطالعة کتاب ،روزنامه و مجالت  .8رفتن به مسافرت .7
رفتن به گردش و تفریح در اماکن تفریحی داخل شهر (مثل پارک یا اماکن دیدنی)  .1ورزش یا قدم زدن در
اماکن عمومی  .70بازدید از نمایرگاه ،موزه و جرنواره.

داشتن روابط
اجتماعی

 . 7رفت و آمد با پدر و مادر (اگر در قید حیات نیستند ،در گذشته)  .2رفت و آمد با فرزندان (فرزندان
ازدواج کرده)  .8رفت و آمد با خواهر یا برادر  .5رفت و آمد با اقوام و خویراوندن همسر  .4رفت و آمد با
دوستان و آشنایان  .1رفت و آمد با همسایگان  .8رفت و آمد با همکاران.

رضایت از
زندگی

 .7رضایت از امکانات رفاهی منزل  .2رضایت از وضع سالمتی  .8رضایت از شغل  .5رضایت از وضعیت
مالی  .4رضایت از نحوۀ برخورد دیگران  .1احساس خوشبختی در زندگی  . 8رضایت از محل زندگی .7
رضایت از نوع برخورد و رابطة خویراوندان  .1رضایت از نوع رابطة همسایگان  .70رضایت از زندگی
خانوادگی.

پایبندی دینی

 .7در منزل قرآن میخوانم  .2معتقدم دین و ایمان بهترین راه غلبه بر مرکالت زندگی است  .8معتقدم
اعمال خوب و بد انسان در روز جزا محاسبه میشود  .5معتقدم در شرایط سخت زندگی باید به خدا توکل
کرد  .4به طور مرت نمازهایم را میخوانم  .1در ماه رمضان ،اگر عذر شرعی نداشته باشم ،روزههایم را
میگیرم  .8در جرنهای عید و سرور مذهبی شرکت میکنم  .7در مراسم روضه یا عزاداری ا مه (ع)
شرکت میکنم  .1در جلسات دعا یا قرا ت قرآن شرکت میکنم  .70به زیارتگاهها میروم.
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شاخصها

گویهها
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ادامه جدول ( )7شاخصهای اصلی پژوهش و گویههای سازنده
شاخصها

مشورت کردن
با دیگران برای
حل مشکالت
داشتن احساس
رضایت از
نقش مادر
بودن
حمایت
اجتماعی

مسئولیتپذیری

 .7اعتماد به اقوام و خویران خود  .2اعتماد به اقوام و خویران همسر  .8اعتماد بیه دوسیتان  .5اعتمیاد بیه
همسایگان  .4اعتماد به همکاران  .1اعتماد به مردم  .8اعتماد به کاس هیا و فروشیندههیا  .7اعتمیاد بیه بیه
رانندگان تاکسی و اتوبوس شهری  .1اعتماد به کارمندان دولتی  .70اعتماد به پلیس ییا نییروی انتظیامی .77
اعتماد در مورد قرض دادن به دیگران  .72اعتماد به دوستان و آشنایان  .78اعتقاد به راستگو بودن میردم .75
اعتماد به مسئولین.
 .7مرورت با اعضای خانوادۀ خود  .2درد و دل کردن با اعضای خانوادۀ خود  .8صحبت کردن با اعضای
خانوادۀ خود در مورد مرکالت  .5مرورت با اعضای خانوادۀ همسر  .4درد و دل کردن با اعضای خانوادۀ
همسر  .1صحبت کردن با اعضای خانوادۀ همسر در مورد مرکالت  .8مرورت با دوستان  .7درد و دل
کردن با دوستان  .1صحبت کردن با دوستان در مورد مرکالت  .70مرورت با همسایگان  .77درد و دل
کردن با همسایگان  .72صحبت کردن با همسایگان در مورد مرکالت.
 .7به یه میزان احساس خوبی نسبت به مادر بودن خود دارید؟  .2به یه میزان از احترامی که فرزندانتان به
شما میگذاراند راضی هستید؟  .8به یه میزان از این که بچههای خود را به لحاظ مالی تأمین میکنید
احساس رضایت میکنید؟  .5به یه میزان از این که بچههای خود را به لحاظ عاطفی تأمین میکنید احساس
رضایت میکنید؟  . 4به یه میزان حمایت از فرزندان خود را یک وظیفة دینی میدانید؟  .1داشتن فرزند را
به یه میزان لذت بخش میدانید؟  .8اگر فرزندی نمیداشتید ،به یه میزان داشتن فرزند را آرزو میکردید؟
 .7پدر یا مادر  .2خواهر یا برادر  .8فرزندان ازدواج کرده  .5خویراوندن همسر  .4دوستان و آشنایان .1
همسایگان  .8همکاران  .7بهزیستی  .1کمیتة امداد  .70دیگر ارگانهای دولتی.
 .7من همیره به فکر آیندهی فرزندانم هستم .2 .من همیره خودم را نسبت به تربیت فرزندانم مسئول می-
دانم  .8همیره تالش میکنم فرزندانم را به گونهای تربیت کنم که بتوانند در آینده روی پای خودشان
بایستند  .5من همیره در فکر تأمین هزینة فرزندانم هستم  .4من همیره خودم را موظف به پر کردن اوقات
فراغت فرزندانم (یا افراد تحت سرپرستیام) میدانم  .1من همیره در فکر پس انداز کردن دارایی و درآمدم
هستم تا در آینده افراد تحت سرپرستیام دیار مرکل نروند  .8من تالش میکنم فرزندان تحت سرپرستیام
آیندۀ خوبی داشته باشند  .7از این که بتوانم فرزندانم (یا افراد تحت سرپرستیام) را سرپرستی کنم لذت می-
برم  .1من سرپرستی از فرزندانم (یا افراد تحت سرپرستیام) را یک وظیفة دینی میدانم  .70حتی در
صورت حمایت دیگرا ن ،من خودم را مسئول سرنوشت فرزندانم (یا افراد تحت سرپرستیام) میدانم .77
تالش میکنم فرزندان خوبی تحویل جامعه بدهم  .72همیره نگران سالمت فکری و اخالقی فرزندانم
هستم  .78همواره تالش میکنم فرزندانم را به گونهای تأمین کنم که احساس کمبود نداشته باشند .75
همیره تالش میکنم فرزندانم از کالسهای فو برنامه استفاده کنند.
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گویهها
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یافتهها
از نظر سنی ،اکثر پاسخگویان در گروه سنی  50-41سال قرار دارند ( %88 )%4/7از
آنها در گروه سنی  20-81سال و  %7/8نیز در گروه سنی  10-70سال قرار دارند%15/1 .
و  %51/7از آنها دارای همسر هستند .از نظر تحصیالت %85 ،از آنها دارای تحصیالت
راهنمایی و دیپلم و فقط  %77/7دارای تحصیالت فو دیپلم و کارشناسی هستند%45/1 .
از آنها نیز بدون سواد یا دارای تحصیالت ابتدایی هستند .از نظر شغلی %80/1 ،از
پاسخگویان ،غیرشاغل و  %21/8از آنها شاغل هستند %48/7 .از پاسخگویان ،ساکن کاشان
و  %57/8ساکن آران و بیدگل هستند.
 %77/7از پاسخگویان بیه علیت فیوت همسیر ،جیدایی از همسیر و بیمیاری همسیر
سرپرستی افراد تحت سرپرست خود را به عهده دارند .در این زمینه  %1/8سالمند و از کیار
افتاده بودن همسر %4/8 ،اعتیاد همسر و  %2/1متواری بودن همسر و زندانی بودن همسر و
 %7بیکاری همسر خود را عنوان کردهاند .از نظر رضیایت از وضیعیت سیالمتی %15/7 ،از
پاسخگویان گزینههای تا حدودی دارای بیماری هستم ،بیمار هستم و دارای بیماری سخت
هستم را انتخاب کردهاند %1/2 .از پاسخگویان فرزند یا فرد خاص دیگری تحت سرپرستی
ندارند  %41/7از زنیان سرپرسیت  7-2نفیر 8-5 ،%24/8 ،نفیر 4-1 ،%4/7 ،نفیر ،و  %2از
آنها 8-7 ،نفر را تحت سرپرستی خود دارند .در مجموع %14/4 ،از زنان سرپرست تعیداد
 2نفر و بیشتر را تحت سرپرستی خود دارند .از آن جا که به لحاظ وضعیت شغل و درآمد
این گروه از زنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند ،روشن است که آنها از نظر تیأمین
مخارج خود و افراد تحت سرپرستیشان دیار مرکل باشند.
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از پاسخگویان متولد شهر و  %84/5متولد روستا هستند  %48/1از پاسخگویان بدون همسر

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

بررسی متغیرهای اصلی تحقیق
بیشتر پاسخگویان ( )%28/2به پایگاه اقتصادی -اجتماعی پیایین %78/7 ،بیه پایگیاه اقتصیادی-
اجتماعی باال ،و  %70/2به پایگاه اقتصادی-اجتمیاعی متوسیط تعلیق دارنید .بخیش مهمیی از زنیان
مهمی از زنان سرپرست خانوار ،از نظر داشتن روحیة تعاون و مرارکتطلبی در ردۀ پیایین
قرار دارند ( )%58/1در این زمینه  %88/5آنها در ردۀ متوسط و  %8/8در ردۀ باال قیرار دارنید.
در مجموع ،زنان سرپرست خانوار یندان دارای روحیة تعاون و مرارکتطلبی نیسیتند (جیدول
.)2

7

جدول ( )2توزیع فراوانی پاسخگویان برحس پایگاه اقتصادی  -اجتماعی والدین ،گذران اوقلت فراغت و روحیة مرارکتطلبی

پایگاه اقتصادی-

گذران

f

%

پایین

41

28/2

پایین

متوسط

27

70/2

متوسط

55

باال

28

78/7

باال

1

2/1

جمع

705

40/4

جمع

742

88/7

702

51/4

45

21/2

208

100

208

100

اجتماعی پاسخگویان

موارد
اظهارنرده
جمع کل

f

%

702

51/4

پایین

27/5

متوسط

88

باال

74

8/8

جمع

710

12/2

71

8/7

208

100

اوقات فراغت

موارد
اظهارنرده
جمع کل

روحیۀ

f

%

17

58/1
88/5

مشارکتطلبی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

 .7پیش از توضیح جدول باال و جداول توصیفی پایین ،الزم به یادآوری است که کلیة آمار و ارقام این جداول بر اساس
تبدیل طیف پنج قسمتی لیکرت به یک طیف سه قسمتی تنظیم شدهاند .به بیان دیگر ،کلیة متغیرهای این پژوهش در جداول
ذکر شده از سطح سنجش فاصلهای به سطح سنجش رتبهای تبدیل شده و بر اساس آن جداول توصیفی مذکور تنظیم
شدهاند .با این حال ،در کلیة آزمونهای آماری و بررسی رابطة بین متغیرهای پژوهش ،و همچنین ،در آزمونهای رگرسیونی،
سطح سنجش پژوهش سطح سنجش فاصلهای بوده است.

119

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 0:14 +0430 on Sunday June 24th 2018

سرپرست خانوار ،از نظر میزان گذران اوقیات در ردۀ پیایین قیرار دارنید ( )%51/4بخیش
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نزدیک به نیمی از زنیان سرپرسیت خیانوار از نظیر داشیتن روابیط اجتمیاعی در ردۀ
متوسط قرار دارند (.)%5/8
در این زمینه  20/1درصد از آنها در ردۀ پایین و  %70/88در ردۀ بیاال قیرار دارنید .در
سرپرست خانوار ،از نظر احساس نیاز به فعالیتهای فراغتی در ردۀ پایین قرار دارند (.)%4/7
در مجموع ،زنان سرپرست خانوار از نظر احساس نیاز به فعالیتهای فراغتیی در ردۀ پیایین
قرار دارند نزدیک به نیمی از زنان سرپرسیت خیانوار ،از نظیر رضیایت از زنیدگی در ردۀ
متوسط قرار دارند ( .)%5/8در مجموع ،زنان سرپرست خانوار از زندگیشان یندان رضایت ندارند
(جدول .)8
جدول ( )8توزیع فراوانی پاسخگویان برحس داشتن روابط اجتماعی ،احساس نیاز به اوقات فراغت و رضایت از زتدگی
داشتن روابط

نیاز به

F

%

پایین

58

20/1

پایین

متوسط

10

58/8

متوسط

44

باال

22

70/8

باال

71

1/2

جمع

744

84/2

جمع

717

12/8

47

25/7

74

8/8

208

100

208

100

اجتماعی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

f

%

778

41/7

کم

21/8

متوسط

71

زیاد

58

20/1

جمع

780

72/4

81

78/4

208

100

فراغت

موارد
اظهارنرده
جمع کل

رضایت از

F

%

57

71/1
57/8

زندگی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار ،از نظر میزان پایبندی دینیی در ردۀ بیاال قیرار
دارند ( )%1بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار ،از نظر داشتن اعتمیاد اجتمیاعی در ردۀ
متوسط قرار دارند ( .)%47/1در این زمینه  %71/4از آنها در ردۀ کم و  %1/2در ردۀ زیاد قیرار
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مجموع ،زنان سرپرست خانوار یندان دارای روابط اجتماعی نیستند بییش از نیمیی از زنیان
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دارند .در مجموع ،زنان سرپرست خانوار از نظر داشتن اعتماد اجتماعی در ردۀ متوسط و کیم
قرار دارند نیمی از زنان سرپرست خانوار ،از نظر مرورت کردن با دیگران در ردۀ متوسیط
قرار دارند (( )%4جدول .)5

پایبندی

اعتماد

f

%

پایین

1

5/5

کم

متوسط

42

24/2

متوسط

708

باال

785

14

زیاد

71

1/2

جمع

714

15/8

جمع

710

88/8

77

4/8

51

22/8

208

100

208

100

دین ی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

f

%

85

71/4

کم

47/1

متوسط

708

زیاد

25

77/

جمع

710

12/2

71

8/7

208

100

اجتماعی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

مشورت

F

%

18

80/1
40

با دیگران

موارد
اظهارنرده
جمع کل

بیش از سه یهارم زنان سرپرست خانوار از نظر داشتن احساس رضایت از نقش مادر
بودن در ردۀ باال قرار دارند ( )%88/8بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار از نظیر مییزان
استفاده از رسانههای ارتباط جمعی در ردۀ کم قیرار دارنید ( )%47بخیش مهمیی از زنیان
سرپرست خانوار از نظر میزان حمایت اجتماعی در ردۀ کیم قیرار دارنید (.)%50/8در ایین
زمینه  27/5درصد از آنها در ردۀ متوسیط و  %8/8در ردۀ بیاال قیرار دارنید .در مجمیوع ،زنیان
سرپرست خانوار از نظر میزان حمایت اجتماعی در ردۀ کم و متوسط قرار دارند (جدول .)4
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جدول ( )5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حس پایبندی دینی ،داشتن اعتماد اجتماعی و مرورت با دیگران
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جدول ( )4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حس رضایت از نقش مادر بودن ،استفاده از رسانهها و حمایت اجتماعی
رضایت از نقش

استفاده از

پایین

8

8/5

کم

متوسط

21

75/7

متوسط

45

باال

710

88/8

زیاد

28

78/7

جمع

711

14/7

جمع

771

10/8

موارد اظهارنرده

70

5/1

20

1/8

جمع کل

208

100

208

100

مادر بودن

f

%

704

47

کم

21/2

متوسط

55

زیاد

74

8/8

جمع

752

17/1

15

87/7

208

100

رسانهها

موارد
اظهارنرده
جمع کل

78

50/8
27/5

اجتماعی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

نزدیک به سه یهارم از زنان سرپرست خانوار از نظر میزان مسیئولیتپیذیری در ردۀ
زیاد قرار دارند ( )%87/8در مجموع ،زنان سرپرست خانوار از نظر مییزان مسیئولیتپیذیری
دارای میزان باالی مسئولیتپذیری هستند.
بخش مهمی از زنان سرپرست خانوار از نظر فرارهای زندگی در ردۀ متوسط و زییاد
قرار دارند ( )%17/5در این زمینه  %74از آنها در ردۀ کم قرار دارند %74/4 .از آنهیا در ایین
زمینه پاسخ ندادهاند (جدول .)1
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f

%

حمایت

F

%

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

جدول ( )1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حس فرارهای زندگی و میزان مسئولیتپذیری
فشارهای

مسئولیتپذیری

f

%

87

74

کم

7

8/1

کم

52/2

متوسط

81

78/4

متوسط

78

زیاد

757

87/7

زیاد

41

28/2

جمع

712

18/2

جمع

785

75/4

موارد اظهارنرده

75

1/7

82

74/4

جمع کل

208

100

208

100

زندگی

موارد
اظهارنرده
جمع کل

یافتهها
آزمون تفاوت میزان فشارهای زندگی برحسب گروههای مختلف
 . 7میییزان فرییارهای زنییدگی در بییین زنییان سرپرسییت شییهری و روسییتایی

(F=0/008

 ،) P>0/04زنانِ سرپرستِ بیدون همسیر و دارای همسیر ،زنیان سرپرسیت شیاغل و
غیرشییاغل ( ،) p>0/04 F=0/078زنییان سرپرسییت سییاکن کاشییان و آران و بیییدگل
( ،) p>0/04 F=0/884زنان سرپرست بدون سواد و دارای تحصییالت پیایین ییا بیاال
( ) p>0/75 F=7/117و زنانِ سرپرستِ بیا مییزان هیای متفیاوت رضیایت از سیالمت
( )p>0/04 F=0/777تفاوتی ندارد.
 .2میزان فرارهای زندگی در زنان سرپرست خانواری کیه بیه علیت متیواری بیودن (،)M=57
بیکاری ( ،)M=54اعتیاد ( )M=52/28و سالمند و از کار افتاده بودن همسرشیان ()M=50/18
سرپرستی خانوادۀ خود را به عهده دارند بیشتر از زنانی است که به علت جیدایی از همسیر
( ،)M=81/18بیمییاری همسییر ( )M=87/28یییا فییوت همسرشییان ( )M=85/18عهییدهدار
مسئولیت سرپرستی خانوار هستند (.)P<0/04 F=2/821
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 . 8میزان فرارهای زندگی در بین زنان سرپرست خانواری که تعداد کمتری افراد تحیت
سرپرستی خود دارند ،در پایین ترین مییزا ن قیرار دارد ،در حیالی کیه مییانگین فریار
زندگی زنانی که افراد تحت سرپرستی شان بیش تر است ،در باال ترین میزان قیرار دارد

آزمون رابطۀ میان متغیرهای مستقل و فشارهای زندگی
نتایج ضری

همبستگی پیرسون نران داد که میان متغیرهای رضایت از زندگی در

بین زنان سرپرست خانوار ( ،)P<0/007 r=-0/820مسئولیتپذیری زنان سرپرست
خانوار ( ،) P<0/07 r=0/221حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار

(r=-0/204

 ،) P<0/04اعتماد اجتماعی زنان سرپرست خانوار ( )P<0/04 r=-0/775و تعداد افراد
تحت سرپرستی زنان سرپرست خانوار ( ) P<0/04 r=0/744با متغیر وابستة پژوهش
« فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار» رابطه وجود دارد در حالی که میان متغیرهای
احساس نیاز به فعالیت های فراغتی ،مرورت کردن با دیگران برای حل مرکالت ،گذران
اوقات فراغت ،داشتن روابط اجتماعی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،استفاده از رسانههای
ارتباط جمعی ،پایبندی دینی ،روحیة تعاون و مرارکت طلبی و احساس رضایت از نقش
مادر بودن در بین زنان سرپرست خانوار و متغیر وابستة پژوهش رابطهای وجود ندارد
(جدول .)8
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(.)P<0/04 F=2/071

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

جدول ( )8آزمون رابطة میان متغیرهای مستقل و متغیر وابستة فرارهای زندگی
7

رضایت از زندگی

-0/820

<0/007

0/702

2

مسئولیتپذیری

0/221

<0/07

0/047

8

حمایت اجتماعی

-0/204

<0/04

0/052

5

اعتماد اجتماعی

-0/775

<0/04

0/085

4

تعداد افراد تحت سرپرستی

0/744

<0/04

0/025

1

احساس نیاز به فعالیتهای فراغتی

-0/771

>0/04

-

8

مشورتکردن با دیگران برای حل مشکالت

-0/701

>0/04

-

7

گذران اوقات فراغت

-0/017

>0/04

-

1

داشتن روابط اجتماعی

-0/087

>0/04

-

70

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

0/081

>0/04

-

77

استفاده از رسانههای ارتباط جمعی

-0/084

>0/04

-

72

پایبندی دینی

-0/088

>0/04

-

78

روحیۀ تعاون و مشارکتطلبی

-0/028

>0/04

-

75

احساس رضایت از نقش مادر بودن

-0/072

>0/04

-

متغیرهای مستقل

تحلیل رگرسیونی و مسیر عوامل مؤثر بر فشارهای زندگی
در این پژوهش ،به منظور شناسایی نقش متغیرهای مستقل در پیشبینی تغییرات متغیر
وابسته ،پنج متغیر مستقل پژوهش که با فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار رابطه
داشتند (یعنی مسئولیتپذیری ،رضایت از زندگی ،اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی و
تعداد افراد تحت سرپرستی) ،با استفاده از روش رگرسیون گام به گام وارد معادلة
رگرسیونی شدند .نتایج تحلیل رگرسیونی نران داد که از میان پنج متغیر مستقل فو  ،سه
متغیر مسئولیتپذیری ،رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی بر فرارهای زندگی زنان
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سرپرست خانوار مؤثرند .جدول ( )7نران میدهد که معادلة پیشبینی فرار زندگی دارای سه گام
(مرحله) است .همچنین ،در گام سوم ضری

همبستگی یندمتغیره ) 0/187 )Rو ضری

تعیین

( 0/871 )r2بود که نران میدهد سه متغیر باقیمانده در معادله در مجموع توانستهاند  %87/1از
 )7-0/871 = 0/177( %17/7از واریانس فرار زندگی زنان سرپرست خانوار توسط سه متغیر
مذکور تبیین نرده است و عالوه بر سه متغیر مذکور متغیرهای دیگر نیز میتوانند در فرار زندگی
زنان سرپرست خانوار مؤثر باشند و ضرورتاً نمیتوان این پدیده را ناشی از متغیرهای سهگانة مذکور
دانست (جدول .)7
جدول ( )7عناصر اصلی تحلیل یندمتغیره به روش گام به گام از گام اول تا گام سوم برای پیشبینی
فرارهای زندگی
مدل

متغیرهای وارد شده

R

r

r2adj.

SEE

گام اول

مسئولیتپذیری

0/885

0/750

0/787

70/224

0/481

0/884

0/822

1/082

گام دوم

مسئولیتپذیری
رضایت از زندگی

2

مسئولیتپذیری
گام سوم

رضایت از زندگی

0/187

0/508

0/871

7/481

حمایت اجتماعی

جدول ( )1نران میدهد که مهمترین متغیرهایی که میتوان به واسیطة آنهیا فریارهای
زندگی را پیشبینی (تبیین) کرد ،به ترتیی
زندگی و  .8حمایت اجتماعی.
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واریانس فرار زندگی را پیشبینی کنند .با توجه به  r2به دست آمده در گام سوم میتوان گفت

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

جدول ( )7عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی فشارهای زندگی در گام سوم
1

مسئولیتپذیری

0/878

-0/571

1/754

0/000

2

رضایت از زندگی

-0/185

-0/518

-4/711

0/000

3

حمایت اجتماعی

-0/487
r2 = 0/324

-0/217

-8/548
R = 0/812

0/000

P<0/001

همچن یین ،نتییایج تحلی یل مس ییر نرییان داد کییه متغی یر رضییایت از زنییدگی بییر متغی یر
مسئولیتپذیری مؤثر است در حالی که متغیر حمایت اجتمیاعی بیر متغیرهیای رضیایت از
زندگی و مسئولیتپذیری اثرگذار نبوده است .از نظر میزان اهمیت و تأثیر متغیرهای مستقل بیر
متغیر فرارهای زندگی در رگرسیون یندمتغیره و تحلیل مسیر ،مهمترین متغیرها ،به ترتی  ،به قیرار
زیر بودند .7 :مسئولیتپذیری (با تأثیر کل  .2 )0/445رضایت از زندگی (با تأثیر کل  )-0/518و
 .8حمایت اجتماعی (با تأثیر کل .)-0/217
رضایت از زندگی

حمایت

فشارهای زندگی

اجتماعی
مسئولیتپذیری

شکل ( )7نمودار مسیر عوامل اجتماعی مؤثر بر فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار
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بحث
همچنان که در مباح
زنان سرپرست خانوار ،باع

نظری این پژوهش گفته شد ،ایفای یند یا یندین نقش توسیط
بروز تنشهای مختلف در زندگی آنها میشود ،که از ینیین

نقش ارتباط داشته باشد .ینین شرایطی میتوانند باع

ایجیاد فریار و اضیطراب در زنیان

سرپرست خانوار گردند .یافته های پژوهشهای تجربی پیریین نریان مییدهنید کیه زنیان
سرپرست خانوار غالباً از مرکالت معیرتی و اقتصادی رنج میبرند .عالوه بر این ،آنها بیا
مرکالتی همچون احساس تنهایی ،فقدان یا ضعف حمایتهیای اجتمیاعی ،نگیرش منفیی
اطرافیان و فرارهای روحی و روانی روبهرو هستند .برای تبیین ینین مسیا لی از نظرییاتی
همچون نظریة زنانه شدن فقر و رویکرد کارکردگرایی سیاختی اسیتفاده شید .نظرییة زنانیه
شدن فقر بر موضوعاتی همچون فقر اقتصادی و فقر زمانی زنیان سرپرسیت خیانوار تأکیید
دارند .یکی از عناصر مهم رویکرد کارکردگرایی ساختی نیز مفهوم تعیارض نقیش اسیت و
تصور پژوهشگر این بوده است که با تکیه بر این مفهوم ،و برخی دیگر از مفیاهیم بنییادی
این رویکرد ،میتوان مسا ل زنان سرپرست خانوار را مورد بررسیی قیرار داد .بیا تکییه بیر
ینین رویکردی ،فرض این پژوهش ینین بود که غر شدن افراد در مرغله های حرفیهای
یا کار در بیرون از خانه ،یا هر نوع فعالیتی که مستلزم صرف وقت و انر ی فیراوان اسیت،
باع

محدود شدن نقشها ،کنشهای متقابل و روابط اجتماعیشان میشود مهمتیر از آن،

مرغلههای حرفهای در حالت افراطی خود مییتواننید باعی

پدییدار شیدن و تعیارض در

حوزههای گوناگون زندگی ،و در نتیجه ،فرارهای زندگی شوند .ینین عیواملی مییتواننید
سالمت جسمانی و روانی افراد را تحتالرعاع قرار دهند.
یافتههای تجربی این پژوهش نران داد که از نظر رضایت از وضعیت سالمتی%15/7 ،
پاسخگویان از وضعیت خوبی برخوردار نبودند بیشتر آنها به پایگاه اقتصادی  -اجتماعی پایین
و متوسط تعلق داشتند .بخش مهمی از آنها ،از نظیر مییزان گیذران اوقیات فراغیت ،داشیتن
روحیة تعاون و مرارکتطلبی ،رضایت از زندگی ،داشتن اعتماد اجتماعی ،مرورت کیردن
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تنشهایی تحت عنوان تعارض نقش نام برده میشود تعارض نقش نیز میتوانید بیا فریار

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

با دیگران ،میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعیی ،مییزان حماییت اجتمیاعی و داشیتن
روابط اجتماعی در ردۀ پایین و متوسط قرار داشتند .همچنین ،بخش مهمی از زنان سرپرسیت
خانوار از نظر فرارهای زندگی در ردههای متوسیط و زییاد قیرار داشیتند ( .)%11/5ینیین
سالمت ،اوقات فراغت ،مرارکت طلبیی ،روابیط اجتمیاعی ،اعتمیاد اجتمیاعی ،رضیایت از
زندگی و فرارهای زندگی در بین زنان سرپرست خانوار ،و همچنین ،حمایت اجتمیاعی از
آنها مطابقت دارد.
در بخش آزمونهای آماری این پیژوهش ،مالحظیه شید کیه .7 :تعیداد افیراد تحیت
سرپرستی در میزان فرار زندگی زنان سرپرست خانوار تأثیر مسیتقیم دارد  .2بیه میوازات
باال رفتن رضایت از زندگی و اعتماد اجتماعی میزان فرارهای زندگی کاهش مییابد .8 .میان
متغیرهای حمایت اجتماعی و مسئولیتپذیری و فرارهای زنیدگی رابطیه وجیود دارد .البتیه
رابطة فرارهای زندگی و متغیر حماییت اجتمیاعی رابطیهای معکیوس و رابطیة فریارهای
زندگی و متغیر مسئولیتپذیری رابطهای مستقیم است .به بیان دیگر ،بیه میوازات بیاال رفیتن
حمایت اجتماعی ،میزان فرارهای زندگی کاهش پیدا میکند ،و بیرعکس و همچنیین ،بیه
موازات باال رفتن مسئولیتپذیری ،میزان فرارهای زندگی افزایش پییدا مییکنید ،و بیرعکس.
نتیجة مهم دیگر این که ،به هر میزانی که نهادها و ارگانهای دولتی ،یا بخش خصوصیی ،از
زنان سرپرست خانوار حمایت کنند ،میزان فرارهای زندگی آنها کاهش پیدا میکند .نهایتاً
این که ،نتایج این پژوهش نران میدهد که عوامل عدم رضایت از زندگی ،ضعف اعتماد اجتماعی،
ضعف حمایت اجتماعی و داشتنِ مسئولیتهای زیاد در زندگی باع باال رفیتن مییزان فریارهای
زندگی زنان سرپرست خانوار میشود .این نتایج با مباح نظری و نتایج برخی پژوهشهای تجربی
پیرین مطابقت دارد .به بیان دیگر ،زنان سرپرست خانوار رضایت کافی از زندگیشان ندارند ،نسبت
به اطرافیان و اجتماع دارای اعتماد یندانی نیسیتند ،ینیدان از سیوی اطرافییان و اجتمیاع حماییت
نمیشوند ،و همچنین دارای نقشها و مسئولیتهای متعددی در زنیدگیشیان هسیتند .از ایین رو،
فرارهای زیادی در زندگی خود احساس و تحمل میکنند.
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به طور کلی ،با توجه به نتایج یافتههای تجربی پیژوهش مالحظیه شید کیه در زمینیة
متغیرهای گذران اوقات فراغت ،روحیة تعاون و مرارکتطلبی ،روابط اجتمیاعی ،رضیایت
از زندگی ،اعتماد اجتماعی ،مرورت کیردن بیا دیگیران بیرای حیل مریکالت ،اسیتفاده از
خانوار در غالباً در سطح متوسط و پیایینتیر اسیت ،و ینیین وضیعیتی اساسیاً نریانهای از
زندگی نامطلوب زنان سرپرست خانوار در جامعة آماری پژوهش است .بیا توجیه بیه نتیایج
تحلیل رگرسیونی ،این واقعیت آشیکار مییشیود کیه یکیی از مهیمتیرین مریکالت زنیان
سرپرست خانوار مورد مطالعه ،پایین بودن میزان حمایتهای اجتماعی از آنهیا ،و متعاقبیاً،
پایین بودن میزان رضایت آنها از زندگیشان است .ینین پدیدهای باع

باال رفیتن مییزان

مسئولیتپذیری ،و متعاقباً باال رفتن میزان فرارهای زندگی در بین آنان میشیود .نتیایج ایین
پژوهش نیز نران داد که زنان سرپرست خانوار یندان از حمایتهای اجتمیاعی برخیوردار
نیستند .از این رو ،نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی با حمایت بیشتر از ایین قریر از
جامعه و اعتمادسازی و جل

مرارکت اجتماعی آنها در حوزههای اقتصادی ،اجتمیاعی و

فرهنگی ،که برای آنها مناس

بوده و در آن حوزهها دارای توانمندی هسیتند ،مییتواننید

نقش مهمی در بیرون آوردن زنان سرپرست خانوار از تنهایی و ورود آنها بیه شیبکههیای
اجتماعی ایفا کنند .نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی باید تمامی تالش خیود را بیرای
رویارویی با مسا ل و مرکالت مربوط به فرارهای زندگی زنان سرپرست خیانوار بیه کیار
گیرند تا آنها بتوانند ،هم خودشان از یک زندگی همراه با رفاه و آسایش برخوردار شیوند،
و هم این که بتوانند رفاه ،آسایش و آرامش را برای فرزندان و افراد تحیت سرپرسیتیشیان
فراهم کنند .عالوه بر پیرنهادهای کاربردی مذکور ،پیرنهادهای خاص زیر را میتوان بیرای
تخفیف و تعدیل فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار ارا ه کرد:
 .1تقویت حمایتهای اجتماعی :سو

دادن نظام حمایتی به فعالیتهای توسعة

اجتماعی و شناساندن استعداد و قابلیتهای فردی و جمعی زنان سرپرست خانوار مطمئناً

میتواند قدم مثبتی برای آنان باشد و نیز فراهم آوردن زمینههای افزایش سرمایه و اشتغال-
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رسانههای ارتباط جمعی ،حمایت اجتماعی و فرارهای زنیدگی وضیعیت زنیان سرپرسیت

عوامل اجتماعی مؤثر در فرارهای زندگی زنان سرپرست خانوار

زایی زنان سرپرست خانوار و تالش در جهت ارتقای بهداشت روانی و اعتماد به نفس
زنان ،از حمایتهایی است که برای زنان سرپرست خانوار الزم هستند .همچنین افزایش
مرارکتهای مردمی ،جل

همکاری و مساعدت سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی

 .2ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان سرپرست خانوار :اساساً هدف هرگونه برنامه-

ای که زنان سرپرست خانوار در متن آن قرار میگیرند ،باید توانمندسازی آنان باشد و نه
صرفاً کمکهای محدود مالی به آنها .این فرایند میتواند در سه حوزه دنبال شود .مثالً ،در
زمینة فرهنگی ،با توجه به میزان باالی بیسوادی در میان زنان سرپرست خانوار ،اگر امکان
فراهم است ،بتوان شرایط ادامة تحصیل را برای آنها فراهم کرد .در زمینة اجتماعی ،بتوان
شرایط حضور فعال آنان را در اجتماع مهیا ساخت .با توجه به آن که تعداد زیادی از آنان
متکی به کمکهای سازمانهای متولی هستند ،آنیه میتواند در زمینة اقتصادی در
سرلوحة اقدامات سازمانهای دولتی و نیز غیردولتی در راستای توانمندسازی آنها قرار
گیرد ،حرفهآموزی به آنان به عنوان شیوهای مطمئن در راه خوداشتغالی و ایجاد منبع
درآمدی پایدار است .برخی از مسئوالن امروزه به اهمیت توانمندسازی زنان ،از طریق
خوداشتغالی ،آموزش مهارتهای حرفهای و ...تأکید دارند .توانمندسازی زنان در ابعاد
مختلف میتواند به خودمدیریتی آنها کمک نموده ،و طبعاً از وابستگی آنها به نهادهای
دولتی یا غیردولتی بکاهد.
 .3حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار :در مورد مرکل مسکن ایین زنیان هیم،
میشود سهمیهای برای این گروه در نظر گرفته شود ،به این صورت که مثالً خانههیایشیان
اجارهبهای کمتری داشته باشد یا این که اجاره به شرط تملیک باشد که بتوانند بعد از مدتی
مرکل مسکنشان را حل کنند.
 .4اجتناب از تنهایی و متصـل شـدن بـه شـبکههـای حمایـت اجتمـاعی :بخیش
یرمگیری از مریکالت زنیان سرپرسیت خیانوار ناشیی از ضیعف شیبکههیای ارتبیاطی
آنهاست .اگر دوستان یا خویریاوندان سرپرسیت خیانوار در زمینیهی مراقبیت دورهای از
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را نیز میتوان جزء راه حلهای اصلی مناس

برای کم کردن مرکالت زنان شاغل دانست.

فصلنامة علمی ی پژوهری رفاه اجتماعی ،سال یهاردهم ،شماره 45

فرزندان سرپرست خانوار ،یا انجام هر کار دیگری ،اعیالم آمیادگی کردنید ،زن سرپرسیت
خانوار باید در صورت قابل اعتماد بودن آنها به آنها اعتماد کرده و برخیی از وظیایف ییا
مسئولیتهای خود را به آنها محول کند (پیکهارت.)7877 ،
دوران کودکی فرزندان به آنها مسئولیتپذیری را بیاموزند تا بتوانند در آینده به استقالل و
خودکفایی برسند .او باید انجام برخی از کارهیای خانیه و کارهیای مربیوط بیه فرزنید ییا
فرزندانش ،و همچنین ،امور خارج از خانه را به فرزند یا فرزندان خود بیاموزد آن ییه در
این زمینه اهمیت دارد این است که سرپرست خانوار باید در انجام ینین امیوری اسیتقالل
کافی برای فرزند یا فرزندان خود بدهد ،حتی اگر دراین زمینه دیار برخی اشتباهات شوند.
مسلماً «بچهها با آمیوزش مسیئولیتپیذیری ،کمیک کیردن بیه دیگیران و اسیتقالل را ییاد
میگیرند .این مسئولیتپذیری ،آنها را برای آینده و زنیدگی دورهی بزرگسیالی نییز آمیاده
میکند» (پیکهارت.)7877 ،
 .8تشکیل انجمنهای خانواده :انجمنهای خانواده «شبکههای اجتماعی اولیه یا ثانویه
با درجاتی از سازماندهی رسمیاند که زمینه را برای بذل توجه به نیازهای خانواده ،به منزلة
خانواده ،مهیا میکنند .این نوع سازمانها در کرورهای اروپایی کامالً رواج دارند» (برناردز،
 .)7875در این زمینه میتوان به اتحادییة خیانوادههیای بیزرگ و جیوان 7در مییان جامعیة

فالندری بلژیک 2اشاره کرد« .فعالیتهای این اتحادیه شیامل آمیوزش زنیدگی خیانوادگی،
تدارک مقدمات بچهدار شدن ،به امانت یا کرایه دادن لوازم نیوزاد ،پریتیبانی از گیروههیای
خودیاریگری و گروههای حمایت متقابل برای انیواع خیانوادههیا ،کمیک بیه سیالمندان و
ازکارافتادگان در داخل خانوادهها ،و مراوره در مورد تربیت فرزنیدان و نحیوۀ برخیورد بیا
نوجوانان است» (برناردز .)7875 ،بنابراین ،یکی از اقیداماتی کیه مییتیوان در زمینیة حیل
مسا ل و مرکالت زنان سرپرست خانوار انجام داد ،تریکیل انجمینهیای خیانواده اسیت.
1. Union of Large and Young Families
2. Flemish Community of Belgiume
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 .4آماده کردن فرزندان برای مسئولیتپذیری و استقالل :سرپرسیت خیانوار بایید از
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