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زن- خانوارهای  رشد  به  رو  نسبت  مقدمه: 
سرپرست، یكی از تحوالت چشمگیر نهاد خانواده 
در ایران تلقی می شود. پژوهش حاضر با تمركز بر 
شرایط گروهی از زنان سرپرست خانوار در تهران، 
خانوار  مسئول  طالق  یا  همسر  فوت  علت  به  كه 
و  احساسات  زیسته،  تجربیات  می شوند،  شناخته 
مشكالت آنها را در ابعاد اشتغال، سالمت و ازدواج 

مجدد مورد كنكاش قرار داده است. 
كیفی  مطالعه  این  در  تحقیق  روش  روش: 
بر  عالوه  داده ها،  جمع آوری  اصلی  تكنیك  است. 
عمیق  مصاحبه های  بر  مشتمل  اسنادی،  مطالعات 
اساس  بر  پژوهش  این  است.  نیمه ساخت یافته 
مصاحبه با افراد نمونة قابِل دسترسی بالغ بر 30 نفر 
از زنان 27 تا 63 ساله تهرانی صورت گرفته است و 
بنا بر هدفمند بودن نمونه گیری و اقتضائات روش 

كیفی، مدعی تعمیم آماری نیست. 
مسئول  جایگاه  در  گرفتن  قرار  اگرچه  یافتهها: 
خانواده، سطح استرس و اضطرابی را كه این زنان 
در زندگی تجربه می كنند، افزایش داده است اما از 

1. مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ای است كه به سفارش 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در 

سال 1394 توسط مؤلفان به انجام رسیده است.
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زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعة کیفی تجربیات، چالشها و 
ظرفیتهای آنها1

Women-Headed Households in Tehran: A Qualitative 
S tudy of Their Experiences, Challenges and 

Capacities
Shirin Ahmadnia,1 Atena Kamel Ghalibaf2

Introduction: Increasing number of 
woman-headed households has made 
it an indispensable issue particularly 
for Iranian families. Focusing on the 
women who have become heads of 
households due to either death of their 
husbands or divorce, this s tudy seeks 
to examine the lived experiences, af-
fections, and the difficulties this group 
of women deal with in terms of remar-
riage, well-being and occupation . 
Method: This was a qualitative re-
search based on a case s tudy. Along 
with an archival s tudy, semi-s tructured 
interviews were conducted as a means 
of data gathering. This research was 
conducted on the basis of interviews 
with an accessible sample of 30 women 
in Tehran from 27 to 63 years old. Ac-
cording to the purposeful sampling and 
qualitative method requirements, the 
findings cannot be generalized to other 
groups of woman-headed households.  
Findings: Although being the responsi-
ble for the family increases the level of 
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s tress and anxiety of the women, by ac-
cepting this responsibility their self-con-
fidence increases. In the course of time, 
this group of women become more opti-
mis tic in regard to themselves and their 
abilities. Considering the patterns of 
women-headed household employment 
is the dis tinction between this research 
and other related researches which only 
focused on binary of employed/unem-
ployed women. Gender beliefs which 
consider female employment a choice in 
contras t to male employment, does not 
have the same effect on the employment 
of all women. Here, attention should be 
paid to the intersection of gender and 
social class. In the sample population of 
this s tudy, discontinuous employment 
is a common pattern among women of 
the lower class, and permanent employ-
ment or lack of employment is a com-
mon pattern among middle and upper 
middle-class women. Moreover, the 
approach of women reposible for their 
family regardless of their social class to 
remarriage was negative. Therefore, it 
can be concluded that living without a 
male guardian has some advantages or 
at leas t living with a male guardian has 
some weaknesses and is a source of fear 
for women. The role of domes tic vio-
lence agains t women and the lack of se-

به  اعتماد  زندگی،  مسئولیت  پذیرش  با  دیگر،  سوی 
این  است.  كرده  پیدا  نیز روندی صعودی  آنها  نفس 
زنان، به مرور، نگاه مثبت تری به خود و تواناییهایشان 
زنان  اشتغال  الگوهای  به  توجه  كرده اند.  پیدا 
پژوهشهای  با  پژوهش  این  تمایز  خانوار،  سرپرست 
در  بیكار  شاغل/  دوگانه  به  صرفًا  كه  است  مرتبطی 
زنان توجه داشتند. باورهای جنسیتی كه اشتغال زن 
را برعكس اشتغال مرد یك امكان یا انتخاب می داند، 
تأثیر یكسان و یكنواختی بر اشتغال همة زنان ندارد. 
اجتماعی  طبقه  و  جنسیت  تقاطع  به  باید  اینجا  در 
اشتغال  پژوهش،  این  نمونة  در جمعیت  كرد.  توجه 
منقطع، الگوی رایج در میان زنان متعلق به طبقه پایین 
رایج  الگوی  بیكاری،  یا  دایم  اشتغال  و  است  بوده 
در میان زناِن سرپرست در طبقه متوسط و باالست. 
خانوار، صرف نظر  سرپرست  زنان  رویكرد  همچنین 
از موقعیت طبقاتی، به ازدواج مجدد منفی بوده است. 
سرپرست  بدون  زندگی  كرد،  ادعا  می توان  بنابراین 
مرد مزیتهایی برایشان داشته است، یا دست كم زندگی 
منشأ هراس  و  نقاط ضعف  دارای  مرد  با سرپرست 
برای زنان به شمار آمده است. نقش خشونت خانگی 
از  این میان حمایت جدی  در  زنان در حالی كه  علیه 
زنان خشونت دیده نمی شود را باید جدی گرفت. از 
هراسهای این زنان از دست دادن آزادی و درگیری 
مجدد در روابط خانوادگی ناسالمی است كه خارج 

شدن از آن دشوار است.
بحث: اصطالح »زنان سرپرست خانوار« بر اساس 
شده  ساخته  بهنجار  خانواده  از  سلسله مراتبی  دركی 
سرپرستی  نان آور  مردِ  یك  توسط  باید  كه  است 
كه  است  قاعده  بر  استثنایی  زن،  سرپرستی  شود. 
حاكم  كلی  الگوی  است.  تأمل  و  پژوهش  نیازمند 
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rious support for abused women should 
be taken seriously. The fears of these 
women are the loss of freedom and re-
engagement in unhealthy family rela-
tionships that are difficult to get out of.
Discussion: The concept of ‘wom-
en-headed household’ is cons tituted 
within a hierarchical unders tanding of 
a normative family in which men are 
considered as breadwinners. Women as 
a head of household are seen as an ex-
ception which needs to be s tudied.  The 
dominant pattern of policy-making in 
terms of female employment is subor-
dinated to the image of men as bread-
winners. 
However, the women-headed house-
holds, both in Iran and in the world, are 
increasing and the changes in the ins ti-
tution of the family have had a great 
influence on this increase, including 
the fact that in Iran gradually the firs t 
marriage happens later, the household 
size is reduced and the probability of 
divorce has increased, women’s educa-
tion has increased, and the participa-
tion rate of married women in the labor 
market is increasing.
Keywords: occupation, well-beings, 
remarriage, Women-headed house-
holds

از  نیز  زنان  اشتغال  با  رابطه  در  سیاست گذاری  بر 
الگوی مرد نان آور پیروی می كند. اما خانواده های با 
به  رو  جهان  در  چه  و  ایران  در  چه  زن  سرپرست 
افزایش است و تغییر و تحوالت در نهاد خانواده بر 
این افزایش تأثیر زیادی داشته است از جمله اینكه در 
ایران به تدریج اولین ازدواج دیرتر صورت می گیرد، 
بعد خانوار كاهش یافته و احتمال رخداد طالق باالتر 
افزایش یافته و در نرخ  رفته است، تحصیالت زنان 
نسبی  افزایش  كار  بازار  در  متأهل  زنان  مشاركت 

مشاهده می شود. 
کلیدواژهها: ازدواج مجدد، اشتغال، زنان سرپرست 

خانوار، سالمت
تاریخدریافت:95/1/19
تاریخپذیرش:96/3/3

 مقدمه
زنان سرپرست خانوار نسبت قابل توجه 
و فزاینده ای از كل خانوارهای امروز ایران را 
تشكیل می دهند. تا مدتی پیش علت اصلی 
شكل گیری خانوارهای زن سرپرست عمدتًا 
اخیر  دهه های  طی  اما  بود،  شوهران  فوت 
و  هنجاری  و  ارزشی  تغییرات  به  توجه  با 
تحوالت اقتصادی و فرهنگی شاهد گسترش 
نسبت خانوارهایی هستیم كه زنان در نتیجة 
طالق یا ازدواج نكردن، در عمل مسئولیت 

خانوار را برعهده می گیرند. 
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سرپرستی   -1 كه  می شوند  تلقی  اجتماعی  مسئله  حیث  آن  از  خانوار  سرپرست  زنان 
كار  تقسیم  اساس  بر  و  است  خانواده  اعضاء  معنوی  و  مالی  منابع  تأمین  مستلزم  خانوار 
نقش  این  اجرای  برای  ابتدا  از  زنان  و  است  مردان  برعهده  نقش سرپرستی  رایج  جنسیتی 
آموزش داده نمی شوند و تربیت نمی شوند. در عوض از الگو و اصول جنسیتی رایج برای 
زنان پیروی می كنند 2- در شرایطی كه به هر دلیلی تقسیم كار جنسیتی، كارایی اش را از 
دست دهد زنان با موقعیت دشواری مواجه می شوند كه پتانسیل ابتال به آسیبهای اجتماعی، 
روان شناختی و جسمانی را در آنها باال می برد. مهم ترین مشكِل قرار گرفتن در این موقعیت 
ایفای نقشهای دوگانة داخل و خارج از خانه است. ایفای نقش مادری، رسیدگی به امورات 
منزل و خانه داری، تالش برای كسب فرصتهای شغلی مناسبی كه در اغلب اوقات بسیار نادر 
است و انجام فعالیتهای اقتصادی، چه در سطح كارهای خدماتی و پاره وقت و چه در سطح 
كارمندی و باالتر، فشار نقش ایجاد می كند كه می تواند اثرات شدید و بلندمدت بر جسم و 

روان این زنان باقی بگذارد.
به این شرایط بایستی نابرابری دستمزد میان زنان و مردان در موقعیتهای شغلی مشابه را 
افزود. زنان سرپرست خانوار علی رغم تعدد نقش و اجرای وظایف دوگانه، دستمزد كمتری 
نسبت به مردان دریافت می كنند. این شرایط بر امكانات و فرصتهای در دسترس این زنان 

تأثیر منفی می گذارد و چرخه نابرابری و فقر را امتداد می دهد. 
در این پژوهش در نظر داریم شرایط متفاوت زندگی و ویژگی خانوارهای زن سرپرست 
و  نیازها  تهدیدها،  چالشها،  شناخت  این  اساس  بر  و  كنیم  شناسایی  مختلف  وجوه  از  را 
مشكالتی كه گریبان گیر زنان سرپرست خانوار است را در ابعاد اشتغال، سالمت و ازدواج 
مجدد مورد توجه قرار دهیم. از میان این سه بعد، اشتغال زنان سرپرست خانوار مقوله ای است 
كه به صورت پیشینی و بر اساس آمار و مطالعات قبلی انتخاب شده است. توجه به وضعیت 
اشتغال و حرفه آموزی زنان سرپرست خانوار هم به لحاظ نظری دارای پیشینه است و هم به 
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لحاظ تجربی و نیز سیاست گذاری اجتماعی مورد توجه بوده است. »بر اساس سرشماریهای 
انجام شده، 2 میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد كه در حال حاضر 
تنها 18 درصد از آنها شاغل و 82 درصد مابقی بیكار هستند« )آذر، 1392(. دو مقوله دیگر 
یعنی وضعیت سالمت و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار در اغلب مصاحبه های این زنان 

نمود پررنگی داشت و بخش قابل توجهی از صحبتهای آنها را شامل می شد.
گروه هدف این پژوهش شامل زنانی است كه به دلیل فوت یا طالق سرپرست خانواده 
شده اند. تمركز بر این زنان به این دلیل صورت گرفت كه بنا بر آمار، درصد قابل توجهی از 
زنان سرپرست خانوار در كشور در درجه اول به دلیل فوت و بعد به دلیل طالق، سرپرست 
خانوار شده اند )مسعودی فرید، 1394؛ ادریسی و حاتم وند 1391( و در نتیجه این دو گروه، 
بخش قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار را شامل می شود. در واقع این دو دسته، جزو 
گروهی از زنان سرپرست خانوار هستند كه مرد در آنها به طور دائمی حضور ندارد. دستیابی 
به تجربیات زیسته، احساسات و مشكالت این زنان و شناسایی سازوكارهایی كه به وسیله 
آن زنان در جریان زندگی روزمره )زندگی خانوادگی و اجتماعی( اقدام به كاهش و یا رفع 
ابعاد  شدن  روشن تر  جهت  است.  حاضر  پژوهش  هدف  مهم ترین  می كنند،  مشكالت شان 

تحقیق، سئواالت پژوهش حول محورهای زیر صورت بندی شدند:
وضعیت فعلی سالمت  -
)مجدد(  - تشكیل  و  ازدواج  با  ارتباط  در  زنان سرپرست خانوار  مسائل  عمده ترین 

خانواده
منظر  - از  خانوار  سرپرست  زنان  مسائل  عمده ترین  و  معیشتی  رفاهی،  وضعیت 

وضعیت فعالیت اقتصادی و فرصتهای اشتغال
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پیشینهپژوهش
به سه گروه  به طور كلی، تحقیقات داخلی در زمینه زنان سرپرست خانوار را می توان 

تقسیم بندی كرد:
این . 1 كنند.  محاسبه  را  خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  تالش اند  در  كه  آماری  تحقیقات 

تحقیقات بیشتر توسط سازمانها و ارگانهای دولتی ای انجام می شود كه به این زنان خدمات 
نتایج این  ارائه می دهند و یا توسط مركز آمار و در جریان سرشماریها محاسبه می شود. 
پیمایشها اغلب به صورت عمومی انتشار پیدا نمی كند. در نتیجه، محققان همواره در یافتن 
آمار دقیق زنان سرپرست خانوار با مشكل مواجه اند و در نهایت به مصاحبه های صورت 
اكتفا  سالهای گذشته  به  مربوط  آمارهای  یا  و  مختلف  نشریات  با  مسئوالن  توسط  گرفته 

می كنند.
تحقیقاتی كه تأثیر مداخالت خاص در توانمند شدن و یا قدرتمند شدن زنان سرپرست . 2

خانوار را بررسی می كند. مثاًل تأثیر حمایتهای غیردولتی و NGOs بر این زنان )براری و 
همكاران، 1391(، نقش كسب و كارهای كوچك در تأمین نیازهای زنان )سعدی، 1390( و 
تأثیر اشتغال بر كیفیت زندگی زنان )ادریسی و همكاران، 1391؛ كاوند و همكاران، 1390(. 
در این تحقیقات بعد اقتصادی و كمك به بهبود معیشت این زنان، چه از طریق حمایت 

سازمانها و چه از طریق اشتغال آنها، برجسته است. 
بررسی می كنند كه طیف . 3 را  بر خانواده  زنان  پیامدهای سرپرستی  آثار و  تحقیقاتی كه 

وسیعی از پژوهشها را در حوزه روان شناختی و جامعه شناختی در برمی گیرند. از آن جمله 
می توان به كلیه تحقیقاتی كه به سنجش كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار چه در بعد 
و  بلداجی  و همكاران، 1392؛  )شعبان زاده  كرد  اشاره  می پردازند،  اجتماعی  و چه  روانی 
و  اجتماعی  سالمت  مختلف  ابعاد  كه  پژوهشها  از  دسته  آن  همچنین   .)1390 همكاران، 
می كنند،  مقایسه  غیرسرپرست  زنان  با  خانوار  سرپرست  زنان  میان  در  را  روانی  سالمت 
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ایروانی، 1390؛ جمالی و  میبدی و همكاران، 1389؛  این دسته قرار می گیرند )باللی  در 
همكاران، 1392؛ حسینی و همكاران، 1388؛ یحیی زاده و همكاران، 1392(.

نامساعد  را  خانوار  سرپرست  زنان  سالمت  وضعیت  سوم،  دسته  در  تحقیقات  اغلب 

توصیف می كنند. باللی میبدی و همكاران )1389( میزان شیوع افسردگی در بین زنان تحت 
پوشش كمیته امداد كرمان را 71/3 درصد اعالم كردند كه میزان افسردگی به ترتیِب شیوع، 
اول در میان زنان همسر از كار افتاده، همسر زندانی، مطلقه و در نهایت همسر فوت شده 
بوده است. ایروانی )1390( در مقایسة میان زنان سرپرست و زنان عادی شاغل نشان داد 
عالئم اضطراب و اختالل، افسردگی و اختالِل كاركردهای اجتماعی در بین زنان سرپرست 
خانوار شاغل بیش از زنان عادی شاغل است. با این حال نتایج حاكی از آن هستند كه كیفیت 
زندگی زنان سرپرسِت شاغل نسبت به زنان سرپرست تحت پوشش بهتر است )بلداجی و 
همكاران، 1390(. تحقیق دیگری در كرمان نشان داد زنان سرپرست خانوارِ تحت پوشش 
بهزیستی از جهت سالمت روان در شرایط مطلوبی نیستند و یكی از علل آن، محدودیت این 
زنان در كسب سرمایه اجتماعی و ارتباطات است كه منجر به كاهش كاركردهای حمایتی 
می شود. از دیگر نتایج این پژوهش این است كه با افزایش سن و افزایش تعداد تحت افراد 
تحت تكفل، سطح سالمت روان كاهش می یابد و همچنین فوت همسر و حذف كامل مرد از 
زندگی این زنان، كمتر از سایر حالتها )طالق، از كارافتادگی و محكومیت همسر( به سالمت 

روان صدمه می زند.
پرداخته اند.  خانوار  سرپرست  زنان  مجدد  ازدواج  موضوع  به  كمتری  نسبتًا  تحقیقات   
محمدپور و علیزاده )1390( در مطالعه كیفی خود نشان دادند زنان سرپرست خانوار به علت 
نامساعد بودن وضعیت زندگی و شرایطی چون وجود فرزندان، زندگی در منزل استیجاری، 
كافی نبودن درآمد و مسائلی از این دست معموالً حق انتخاب محدودی دارند و در بیشتر 
موارد ازدواج به صورت اجبار و یا ابزاری برای فرار از شرایط موجود صورت می گیرد. نتایج 
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حاكی از آن است كه ازدواجهای مجدد به شدت تحت تأثیر شرایط سابق زنان است و در 
بیشتر موارد عواقب چندان خوشایندی برای آنها نداشته و در مواردی صرفًا كاركرد سایه 

باالی سر را برای زنان دارد. 

تأثیر مداخالت خاص در قدرتمند شدن زنان سرپرست خانوار را  نتایج تحقیقاتی كه 
بهبود  با  رابطه  مهِم محققان در  از راهكارهای  نشان می دهند یكی  دادند،  قرار  مورد توجه 
شرایط زندگی زنان سرپرست خانوار، اشتغال زایی و ایجاد كسب و كار برای این زنان است 
تا بتوانند از چرخه فقر خارج شوند )خسروان و همكاران، 1392؛ سعدی، 1390(. با این حال 
تحقیقات مختلف، نتایج متفاوتی در مورد اجرایی شدن این راهكار به دست آوردند. تحقیقی 
در مورد زنان سرپرست خانوار در شهر ساری نشان داد كه این زنان بیشتر ترجیح می دهند 
كمكهای بالعوض دریافت كنند تا اینكه خود را محبور به قبول هرگونه تعهد قانونی در قبال 
پایین،  بازپرداخت وام یا راه اندازی كسب و كار كنند. روحیه محافظه كارانه و خطرپذیری 
مسئولیت گریزی، مظلوم نمایی برای به حداكثر رساندن كمكهای دولتی،گرایشهای فردگرایانه 
و مشاركت گریزی از ابعاد فرهنگ فقر این زنان اند )محمدپور و علیزاده، 1390(. جمالی و 
همكاران )1392( در مقایسه زنان سرپرست و زنان عادی استدالل می كنند اتفاقًا خطرپذیری 
زنان سرپرست خانوار به دلیل مسئولیتهای زیاد خانوادگی و تعدد نقش باالتر است اما در 

عین حال آسیب پذیری آنها نیز نسبت به زنان عادی بیشتر است. 
شغل  كه  زنانی  اتفاق  به  قریب  اكثریت   ،)2011( آمریكا  در  دامسك  تحقیق  اساس  بر 
با  به طبقه كارگر هستند و در خانواده های  بارها رها می كنند )80 درصد(، متعلق  خود را 
طبقه اجتماعی پایین تربیت شدند. در نتیجه نیاز مالی به تنهایی عاملی برای اشتغال پایدار 
آنكه  از  آمریكا نشان می دهد بیش  اشتغال زنان در  او استدالل می كند نرخ  زنان نمی شود. 
اشتغال زنان با درآمد پایین )فقر خانواده( همبستگی داشته باشد، با سطح تحصیالت زنان 
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همبستگی دارد )دامسك1، 2011(. یعنی زناِن دارای تحصیالت عالی احتمال بیشتری دارد به 
كارِ پایدار در بیرون از خانه مشغول شوند. او گفتمان غالبی كه اشتغال زنان طبقه متوسط را 
بر اساس »انتخاب« و اشتغال زنان طبقه پایین را بر اساس »نیاز« تفسیر می كند، به زیر سؤال 

می برد. در ایران نیز كاوند و عوضعلی پور )1390( نشان دادند اگرچه به طور كلی خانوارهای 
زن سرپرسِت بدون همسر از شانس كمتری برای یافتن شغل برخوردارند ولی تحصیالت 

دانشگاهی احتمال شاغل شدن زنان سرپرست خانواده را افزایش می دهد. 
شاغل/  زنان  دسته  دو  جای  به  زندگی  طول  در  زنان  مسیركاری  بر  تمركز  با  دامسك 
غیرشاغل، سه مسیر كاری شامل اشتغال دائمی2، اشتغال همراه با عقب گرد3 و اشتغال منقطع4 

را تفكیك كرد كه در جدول زیر خالصه شده است:
جدول)1(طبقهبندیدامسکازمسیرهایکاریزناندرطولزندگی

توضیحاتمسیرهایکاریزنان

اشتغالدائمی

 زنان با الگوی اشتغال دائم، بخش زیادی از زندگی شان را شاغل هستند.
 اگرچه آنها ممكن است زمانهایی را در جستجوی كار جدید صرف كنند
 یا در مرخصی زایمان باشند اما هرگز برای مدتی طوالنی از اشتغال فاصله

نمی گیرند.

اشتغالهمراهبا
عقبگرد

 دوره ای را شاغل اند اما به دالیلی مثاًل پس از بچه دار شدن، كار را ترك
 می كنند و یا آن را به حداقل می رسانند. بسیاری از آنها پس از مدتی به دنبال
شغلی پاره وقت می گردند كه با برنامه زمان بندی فرزندانشان سازگار باشد.

اشتغالمنقطع

 دوره های زیادی از زندگی شان را شاغل-بیكارند و تجربه حداقل دو دوره
 بیكاری را دارند. اكثریت زنان این گروه، با چالشهای مهمی مواجه اند كه

انجام كار ثابت یا ترك كار را سخت می كند.

1. Damaske  2. steady
3. pulled-back  4. interrupted  
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هر  می كنند.  پیروی  كار  در  منقطع  الگوی  از  اغلب  پایین  طبقات  می دهد  نشان  نتایج 
دو طبقه، متوسط و پایین، الگوی اشتغال عقب گرد را تجربه می كنند اما به دالیل متفاوتی. 
برخالف تصور عمومی، وجود منابع مالی، امكان ماندگاری در كار را برای زنان فراهم می كند 

و نه اینكه زمنیه خروج آنها را مهیا كند )كاوند و عوضعلی پور، 1390(. به نظر می رسد در رابطه 
با اشتغال زنان سرپرست خانوار كه متعلق به طبقه پایین هستند، توجه به منابعی كه مسیرهای 

كار باثبات تر را برایشان فراهم می كند، بسیار مهم است. 
در تحقیقات داخلی چه با رویكرد كمی و چه كیفی، زنان سرپرست خانوار اغلب به عنوان 
یك تیپ اجتماعی كه به طبقات پایین جامعه تعلق دارند، تحصیالت اندكی دارند و اغلب 
فاقد مهارتهای حرفه ای هستند، مورد بررسی قرار گرفتند )نگاه كنید به شكوری و همكاران، 
1386؛ حسینی، فروزان و امیرفریار، 1388؛ باللی میبدی و همكاران، 1389؛ بلداجی، فروزان 
و رفیعی، 1390؛ گروسی و شبستری، 1390؛ محمدپور و علیزاده، 1390؛ جمالی و همكاران، 
1392؛ رستگارخالد و عظیمی، 1393( در صورتی كه این زنان را در میان همه طبقات جامعه 
)باال، متوسط و پایین( می توان یافت و بر این اساس نیازها، مشكالت و خواستهای آنها را 

مورد توجه قرار داد.
نتایج تحقیقات داخلی در رابطه با وضعیت زنان سرپرست خانوار، كه بیشتر بر روی طبقه 
پایین تمركز داشتند، حاكی از آن است كه ما در ایران از یك طرف، با نرخ باالی وابستگی 
زنان به سیستم دولتی و از طرف دیگر با نرخ باالی فقر این زنان مواجهیم )شادی طلب و 

گرایی نژاد، 1383؛ شكوری و همكاران، 1386؛ محمدپور و علیزاده، 1390(.

چارچوبمفهومی
دو دسته از نظریه های جامعه شناختی به بررسی مسئله زنان سرپرست خانوار پرداخته اند:

دسته اول نظریاتی كه محوریت بحث خود را بر مسائل زنان قرار دادند و به مسئله زنان  -
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سرپرست خانوار با رویكرد جنسیتی می نگرند و آن را در بستر مفاهیمی مانند نابرابری، ظلم 
به زنان، مسئله مادری و... بررسی می كنند )نظریه زنانه شدن فقر، دیدگاههای فمینیستی(.

دسته دوم نظریات، آنهایی هستند كه بحث محوری خود را مفاهیم فقر و رفاه قرار داده  -

و به مسئله زنان سرپرست خانوار بسان یكی از انواع گروهها و اقشار آسیب پذیر می نگرند 
و در نگرش خود تفاوت ایدئولوژیكی میان مسئله این گروه از زنان به عنوان مثال با مسائل 
ناتوانی  و  طبقاتی  )نظریه  نمی شوند  قائل   ... و  بیكاران  افتاده،  كار  از  افراد  دیگری چون 
دولتها، تحلیل شبكه، نظریه كنش، نظریه های توانمندسازی( )محمدی، 2006؛ به نقل از 

شعبان زاده و همكاران، 1392(.
ایجاد یك وضعیت  از نظریاتی است كه به مجموعه عواملی كه موجب  نظریه تالقی1 
نابرابر می شود، توجه دارد و اگرچه در دستة اول از طبقه بندی باال جای می گیرد، اما تمركزش 
ادعا  این  نمی شوند.  تلقی  زنان یك گروه یكدست  نظریه تالقی،  نیست. در  زنان  بر  صرفًا 
می رود.  سئوال  زیر  زنان  میان  تفاوتهای  بر  تأكید  با  دارند  مشترك  هویتی  زنان،  همه  كه 
زنان همواره به طبقه خاصی تعلق دارند، تربیت خاصی می بینند، تحصیالت متفاوتی دارند، 
دسترسی شان به كار و درآمد متفاوت است، در سنین مختلف خواستها و نیازهای متفاوتی 
دارند، قومیتهای مختلفی دارند و همه اینها جایگاهها و منظرهای مختلفی برای زنان شكل 
می دهد )سیدمن، 1388(. برای مثال تنها زنانی كه از امتیاز آموزش مناسب و منزلت طبقاتی 
)متوسط( برخوردارند، می توانند جدایی اقتصادی زنان از مردان را دنبال كنند. كانون توجه 

این نظریه، تنوع تجربه در كلیات آشكاری مثل مادری و خانواده است. 
تالقی طبقه و سن در زنان سرپرست خانوار، هم در اشكال و هم در شدت تجربه آنها 
تنوع ایجاد می كند. زنان سرپرست خانوار، گروه همگن و یكدستی نیستند. اغلب تحقیقات 
در این رابطه اگرچه گروههای مختلفی از این زنان را برحسب علت سرپرستی )فوت، طالق، 

1. intersectional theory
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از كارافتادگی، زندان و ...( بررسی كرده اند اما به مشكالت و نیازهای آنها در میان طبقات 
اجتماعی توجهی نداشتند. اگر زنان سرپرست خانوار را به پنج طبقة پایین باال، طبقه پایین 
پایین، متوسط باال، متوسط پایین و باال تقسیم بندی كنیم، تمركز اكثر تحقیقات بر روی زنانی 

بوده است كه به لحاظ پایگاه اجتماعی- اقتصادی جزو طبقه پایین پایین یا پایین باال محسوب 
می شوند. اگرچه مشكالت و مسائل زناِن متعلق به طبقه پایین به مراتب بیشتر از طبقه متوسط 

و باالست، اما تنها فاكتور متمایزكنندة این زنان از یكدیگر نیست. 
نظریه تالقی، دیدگاه سنتی درباره نابرابری در جامعه را كه صرفًا بر روی یكی از ابعاد 
جنسیت، طبقه، سن، جایگاه جهانی و ... تأكید دارد، به چالش می كشد. این عناصر هیچ یك 
مستقل از دیگری عمل نمی كنند. در عوض این اشكال نابرابری یك سیستم ایجاد می كند كه 
از تالقی اشكال چندگانه تبعیض ایجاد می شود )اوریلی1، 2010(. به بیان دیگر، می توان گفت 
زنان در تمامی طبقات، از میان همه سنین و قومیتها احتمال دارد كه در جایگاه سرپرستی 
خانواده قرار بگیرند، اما نكته این است كه بار روانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای همه زنان 

یكسان نیست. 
بررسی زنان سرپرست خانوار، ابعاد و علل آن زمینه ساز تحقیقات و پژوهشهای فراوانی 
در سالهای اخیر در كشورهای مختلف جهان شده است. عده ای از محققین بر اساس نظریات 
مختلف، جنبه ای از ابعاد این مسئله را مورد بررسی قرار داده و عاملی را به عنوان علت مسئله 
مسائل  كه  است  آن  نتیجه گرفت  می توان  تحقیقات  این  از جمیع  آنچه  ولی  كرده اند.  ذكر 
سرپرستی زنان، داللت بر عوامل متعددی دارد و در واقع مسئله ای چندبعدی بوده و علل و 
عوامل مختلفی در شكل گیری و افزایش آن نقش دارد. از این رو به نظر می رسد رسیدن به یك 

نظریه جامع و كامل، اگرچه امری غیرممكن نیست، ولی بسیار دشوار است.
در این پژوهش، ضمن بررسی پیشینه تجربی و نظری موجود در رابطه با زنان سرپرست 

1. O’reilly
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خانوار و تكیه بر نقاط ضعف و قوت آنها قصد داریم تا با انجام یك تحقیق كیفی به چالشها 
و مسائل این زنان در مقابله با آسیبها و مسائل اجتماعی بپردازیم. در تحقیق كیفی اگرچه 
محقق جهت گیریهای نظری دارد اما نظریه خاصی را اساس كار خود قرار نمی دهد چون قرار 

است با تحقیق كیفی داده ها از واقعیت جمع آوری شوند و تعریفهای نظری پیشینی اساس 
كار قرار نگیرند. با این حال در مرحله تحلیل داده ها، این ادبیات به طور تطبیقی مورد استناد 
قرار می گیرد. همچنین هم خوانی اطالعات این تحقیق با سایر تحقیقهای انجام گرفته، اعتبار 

كار محقق را تأیید می كند. 

روش
جمع آوری  اصلی  تكنیك  است.  شده  استفاده  كیفی  تحقیق  روش  از  پژوهش  این  در 
داده ها، عالوه بر مطالعات اسنادی، مشتمل بر مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته است. در 
مصاحبه نیمه ساخت یافته، اگرچه محقق مجموعه ای از سئواالتی را طراحی كرده و در اختیار 

دارد، اما این امكان وجود دارد كه با توجه به پاسخها، سئواالت جدیدی طرح شود.
از  یكی  در  هستند.  تهران  شهر  خانوار  سرپرست  زنان  پژوهش،  این  در  هدف  جامعه 
دسته بندیهایی كه از زنان سرپرست خانوار ارائه شده است، این زنان به سه گروه كلی تقسیم 

می شوند:
گروهاول: خانوارهایی كه در آنها مرد به طور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت 
همسر یا طالق سرپرستی خانواده را برعهده دارند یا دخترانی كه ازدواج نكرده اند و تنها 

زندگی می كنند. 
گروهدوم: خانوارهایی كه مرد به طور موقت و بـه دالیـل مهـاجرت، مفقـوداالثر بودن، 
تهیه معاش خـود و  بـه  زنان مجبورند  و... غایب است و  بودن  زندانی، سرباز  یا  متواری 

احیانـًا فرزندانشان بپردازند. 
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گروهسوم: خانوارهایی كه مرد در آنها حضور دارد، اما به دلیل بیكاری، از كارافتادگی، 
احیانـًا  و  زندگی خود  واقع مسئولیت  در  زنان  و  ندارد  معاش  امرار  در  نقشی   ... و  اعتیاد 

فرزندانشان را عهده دار می شوند )نازك تبار و ویسی، 1386(.
تمركز این تحقیق فقط بر روی زنان گروه اول، به غیر از مورد ازدواج نكرده ها است. 
یعنی زنانی كه به دلیل فوت یا طالق سرپرست خانواده محسوب می شوند. تمركز بر این 
زنان به سبب جمعیت بیشتر آنها در مقایسه با سایر گروهها انتخاب شده است. در نتیجه به 
جای پرداختن به تمام گروههای مختلف زنان سرپرست خانوار و به دست آوردن انبوهی از 
اطالعات، بر دو دسته از آنها كه دامنه شمول بیشتری دارد، با عمق و جزئیات بیشتری تمركز 
كردیم. انتخاب افراد در هر دو دسته، دربرگیرنده زنان دارای سطوح مختلف تحصیالت، از 
طبقات اجتماعی مختلف و ساكن مناطق مختلف شهر تهران و دارای وضعیت اشتغال متنوع 

)پاره وقت، تمام وقت، بیكار( هستند. 
سطوح  لحاظ  به  خانوار  سرپرست  زنان  انواع  معرف  كه  نمونه هایی  با  تحقیق  این  در 
اقتصادی و اجتماعی هستند مصاحبه عمیق صورت گرفته است. از مجموع 30 نفری كه با 
آنها مصاحبه كردیم، 4 نفر تحت پوشش بهزیستی، 4 نفر تحت پوشش كمیته امداد، یك نفر 
تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان و یك نفر تحت پوشش بنیاد شهید بودند. 4 نفر نیز 
از خدمات كاالیی خیریه ها و موسسات غیردولتی )خیریه خانه یاس، مؤسسه توانمندسازی 
مهر و ماه و كانون خیریه كارآفرینان مهر( استفاده می كردند. برخی از مصاحبه ها در محل 
موسساِت ذكر شده و سایر مصاحبه ها به طور پراكنده در فضاهای كاری، سراهای محله و 
منزل افراد انجام شدند. توزیع جغرافیایی مناطق در شهر تهران برای رعایت تنوع در میان این 
زنان لحاظ شد. محل سكونت مصاحبه شوندگان بر اساس تفكیك مناطق شهری در تهران 
نسبتًا توسعه یافته )5 و 7(،  مناطق توسعه یافته )1، 2، 6(،  )رفیعیان و شالی، 1391( شامل 
توسعه متوسط )10، 11، 14، 20، 12، 22، 13، 8، 4( و توسعه نیافته )15، 17، 18( می شود.
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مصاحبه ها به دو بخش تقسیم می شوند: 1- مصاحبه با زنان سرپرست خانوار با در نظر 
گرفتن تنوع شان و 2- مصاحبه با صاحبنظران و فعاالن در مسائل زنان و خانواده. 

هدف این است كه مسائل زنان سرپرست خانوار هم از دیدگاه خودشان بررسی شود و 

هم از دیدگاه كسانی كه به صورت عملی برای بهبود وضعیت آنها در جامعه تالش كردند. در 
مصاحبه با زنان سرپرست خانوار به دنبال دستیابی به تجربیات زیسته، احساسات و مشكالت 
آنها در ابعاد مختلِف اشتغال، سالمت و ازدواج مجدد هستیم تا به صورت جزئی و موردی 

به این زنان توجه شود. 
برای شروِع كار میدانی از مصاحبه با مسئوالن آغاز كردیم تا با كسب آگاهی از شرایط 
و مسائلی كه متولیان امر از وضعیت خدمات رسانی به این زنان ارائه می دهند و فهم عرصه 
امكانها و محدودیتهای سیستمهای رفاهی و حقوقی، با آگاهی بیشتری به سراغ گفت وگو با 
خود زنان برویم. مصاحبه ها ضبط شده، پیاده و تجزیه و تحلیل شدند. با سه نفر از فعاالن 
خلج،  بختیار  نرجس  خانم  شدیم:  گفت وگو  به  موفق  خانواده  و  زنان  حوزه  مسئوالن  و 
مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور زنان و خانواده، خانم افخم صباغ، مدیرعامل مؤسسه 
یاس.  خانه  خیریه  مؤسسه  عامل  مدیر  بهرامی،  معصومه  خانم  و  ماه  و  مهر  توانمندسازی 

مصاحبه ها در زمستان 1394 انجام شدند.
نوع  این  است.  شده  انجام  هدفمند  نمونه گیری  به صورت  نمونه  جمعیت  انتخاب 
تنها  نه  و  پژوهش  اساس هدف  بر  پژوهش  مورد  واحدهای  انتخاب  شامل  نمونه گیری  از 
نیز می گویند.  كیفی  غیراحتمالی و  نمونه گیری هدفدار،  آن  به  كه  به صورت تصادفی است 
مصاحبه ها معموال تا نیل به اشباع نظری ادامه می یابد. بر این اساس تا رسیدن به اشباع نظری 

با 30 نفر از زنان سرپرست خانوار مصاحبه شد.



      118

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، تابستان 96، شماره 65

      118

یافته ها

1-خصوصیاتوویژگیهاینمونه
زنان مورد مصاحبه به لحاظ سنی در گروه 27 تا 63 سال قرار دارند. زنان دیپلمه )13 
زنان مستأجرند  از  نیمی  دارند.  قرار  میان مصاحبه شوندگان  در  از سایر گروهها  بیش  نفر( 
)16 نفر( و نیمی دیگر یا مالك اند و یا در خانة متعلق به والدیِن خود یا همسرشان و بدون 
به طور  یا  كه  زنانی اند  مصاحبه شوندگان،  از  نیمی  از  بیش  می كنند.  زندگی  اجاره  پرداخت 
از همسرانشان  به طور جداگانه و مستقل  كه  یا چندین سال است  و  رسمی طالق گرفتند 

زندگی می كنند )19 نفر(. 
تمامی زنانی كه با آنها مصاحبه كردیم، مادرند. تعداد فرزندان از یك تا پنج فرزند متغیر 
است. سن فرزندان نیز متغیر است. برخی بچه های كوچك 4-5 ساله و برخی فرزندان بزرگ 

و حتی نوه دارند.

2-وضعیتسالمتزنان
صحبتهای زنان درباره وضع سالمت جسمی، بیماریها، نارضایتیها، و میزان اضطرابی كه 
در دوره های مختلف زمانی متحمل شدند، روندی را آشكار می كند كه صرف نظر از تفاوتهای 

آنها در طبقه، تحصیالت و سن اشتراكاتی دارد. همچنان كه استرس و اضطراب در زندگی 
زنان خودش را به روشنی نشان می دهد و گویا به سختی می توان در جامعه امروز جان سالم 
از آن به در برد، اعتماد به نفس آنها روندی صعودی دارد. چنین به نظر می رسد كه علی رغم 
افزایش سطح اضطراب، این زنان به مرور زمان نگاه مثبت تری به خود پیدا كردند. برای مثال 
احتمال بیشتری داشت كه این زنان از توانمندیهایشان با عباراتی نظیر »من واقعًا به لحاظ 
دانش چیزی كم ندارم«، »من روی تواناییهای خودم حساب می كنم« و »مهارتها و تجربه ام 
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بلكه  نیست،  كار  تنها  امر  این  دلیل  كنند.  دارم« صحبت  ارتباطاتی كه  به خاطر  بیشتر شده 
مجموعه ای است از عوامل مختلف شامل اداره خانه، فرزندان، كار و پیوندهای در حال تغییر 
و رو به رشد با جامعه. داشتن مسئولیت در خانه و بیرون از خانه برای اغلب آنها، تعهدی 

برایشان  تاحدودی  خانه  از  بیرون  كار  و  است  نفس  قوت  الزمه اش  كه  می شد  محسوب 
خاصیت تجدیدكنندگی در روحیه دارد. برخی از زنان بهترین تفریح در زندگی را شغل شان 
دانستند. آنها از اینكه توانسته اند علی رغم مشكالت زیادی كه وجود دارد، زندگی را به تنهایی 

اداره كنند و در مقاطعی موفقیتهایی نیز كسب كنند، احساس قدرت دارند. 
با این حال، استرس، اضطراب و احساس خستگی و افسردگی در میان اغلب آنها بسیار 
از خانه خارج  افتاده شدند، كمتر  كار  از  آنها در حوالی 50 سالگی  از  برخی  است.  شایع 

می شوند و افسرده اند. 
»اصاًل حوصله ندارم. احساس می كنم به ناامیدی و افسردگی خیلی نزدیك ترم تا امید به 

زندگی« )52 ساله، از كار افتاده، قباًل شاغل(. 
»از لحاظ روحی و روانی كه خیلی بهم ریخته ام. افتضاح. چون هیچكس رو ندارم، صبح 

تا شب توی این خونه دربسته هستم« )45 ساله، قباًل شاغل، دارای 5 فرزند(.
بدیهی  می دهد.  نشان  افراد  سالمت  در  را  خود  چیز  هر  از  بیش  اقتصادی،  وضعیت 
است كه سرپرستی خانواده به تنهایی باعث بیماریهای جسمی و روحی نمی شود. در میان 
مصاحبه شوندگان، زنانی كه از شرایط مالی بهتری برخوردار بودند، مثاًل كسانی كه خانواده 
حمایتهای بیشتری در اختیارشان قرار می داد و یا مستمری شوهران شان را می گرفتند، مشكل 

خاصی به لحاظ جسمی و روحی گزارش نكردند.
اغلب زنانی كه طالق گرفتند، در خانه تحت خشونت قرار داشتند. واقعیت این است كه 
خشونت ممكن است اثرات طوالنی مدت بر وجود و رفتار زنان بگذارد و سالمت جسمی 
- روانی و قدرت سازگاری آنها را كاهش دهد و روابط خانوادگی و اجتماعی آنها را از حال 
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عادی خارج كند. برخی از این زنان و البته فرزندان آنها، همچنان بقایای خشونتهای خانگی 
را با خود حمل می كنند: 

»گاهی فشارهای عصبی زیادی را تحمل می كنم كه ممكن است تا چند روز ادامه داشته 
باشد. مثاًل با همسر سابق ام من افسرده شده بودم. همسرم اوایل ازدواج چندان مذهبی نبود. 
گاهی به من می گفت مقنعه و چادر بپوش، گاهی می گفت روسری و مانتو بپوش و حتی 
گاهی جلو برخی از دوستان و فامیل می گفت نمی خواد حجاب كنی و من بی حجاب بودم. 
و  مكه  وقتی رفت  ولی  بپوشم  كه من چی  می كرد  تعیین  موقعیت خودش  برحسب  یعنی 
برگشت تغییر كرد. یكسال اولی كه از مكه برگشته بود، خوب بود. كمتر دست بزن داشت و 
فحاشی می كرد ولی بعدش كه مرتب در جلسات مذهبی شركت می كرد، بدتر شد، این بار 
فحش و دعوا به خاطر این بود كه مثاًل من موهام از زیر روسری بیرون آمده« )44 ساله، 

طالق(.
پدرشان گریزان  از  بچه ها  بود.  معتاد  تند داشت و  بزن داشت، اخالق  »پدرشان دست 
بودند. میثم 17 ساله بود به زبان اومد گفت طالق بگیر. بعد از طالق آرامش توی زندگی ما 
آمد. قباًل پدرشان تحریك می كرد و من را بد جلوه می داد. بچه ها از آن موقع بهتر شدند« 

)45 ساله، طالق غیابی، دو فرزند(
یكی از مزاحمتهای شایع برای زنانی كه از شوهر خود جدا شده اند یا طالق گرفته اند، 
مورد تعقیب قرار گرفتن1 است. این اصطالح به مجموعة خودسرانه و مكرری از تعقیب، 
تحت نظر گرفتن و آزار شخص گفته می شود كه در بیشتر موارد قربانی را مجبور به برقراری 
رابطه می كند. در واقع این عمل نوعی آزار روانی محسوب می شود كه احتمال وقوع آن برای 
از این رفتارها شامل  زنانی كه طالق گرفته اند یا جدا زندگی می كنند، بیشتر است. برخی 

موارد زیر می شود:

1. s talking
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منتظر شدن در محل كار یا منزل قربانی، تماسهای مكرر تلفنی، پیامهای كوتاه، ایمیل و 
یا دست نوشته، شكستن شیشة منزل و یا اتومبیل قربانی و ... در میان مصاحبه ها نیز یكی از 

زنان این مسئله را گزارش داده است:

»شوهرم همیشه من و بچه ها رو تحت كنترل داره. یك شب ساعت 7 شب از روی پل 
عابر جلوی خونه می خواستم رد بشم كه دیدم شوهرم وسط پل ایستاده. یك شیشه نوشابة 
شكسته هم دستش بود. آمد گردنم رو گرفت و تهدید كرد كه بزنم صورتت رو داغون كنم؟.. 
همش بهم می گه به صورتت توی آیینه زیاد نگاه كن، عكس از خودت زیاد نگاه كن. چهره ات 
رو دیگه نخواهی داشت. امنیت ندارم. یكبار به آقای بازپرس گفتم، االن دادگاههای ما این 
طوری شده كه دنبال این هستند كه در جاده شورآباد، نیزارهای ورامین، جاده قم، یك زنی یا 
یك دختری رو كشته باشند یا سوزانده باشند و شما برید چهار تا عكس بگیرید و تمام. حاال 
این زن مثل من، دو ساله داره داد می زنه كه شوهرم داره من رو تهدید می كنه، من امنیت 
جانی و مالی ندارم... یك وقتایی این قدر احساس دلشوره و اضطراب دارم كه به تهوع تبدیل 
می شه. فكرهای خیلی بد میاد سراغم. تو اون فكرها، از بچه ها بیزار می شم، از پدر و مادرم 
بیزار می شم. یك وقتایی واقعا كم میارم. بد كم میارم. به مرگ راضی ام...« )38 ساله، طالق، 

3 فرزند، درآمد ماهیانه این خانواده 4 نفره ماهی 700 هزار تومان است(
به نظر می رسد در جامعه امروز ما، درك موقعیت زنان سرپرست خانوار و افزایش نرخ 
با این امور پیدا  ارتباط وسیعی با خشونتهای خانگی، طالق و قوانین حقوقی مرتبط  آنها، 
یافته  افزایش  از همسر  از یك طرف، آمار زنان سرپرست خانوار به علت جدایی  می كند. 
)پیروزفر، 1394( و از طرف دیگر، سن زنان سرپرست خانوار تحت حمایت كمیته امداد 
كاهش یافته است )ذوالفقاری، 1394(. یعنی زنان بیشتری در سنین پایین، مطلقه و سرپرست 

خانوار می شوند. 
با مرد است،  افزایش نرخ طالق در حالی در جامعه ما رخ می دهد كه 1( حق طالق 
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بسیاری از زنان پروسه های سخت و طاقت فرسایی را برای گرفتن طالق سپری می كنند و 
2( به گفته عباس پوریانی، رئیس دادگاههای عمومی و انقالب تهران در مرداد ماه 1394، 
»طالق به خواسته زوجه« جزو یكی از سه موردی است كه بیشترین پرونده های مربوط به 
دعاوی خانوادگی در سال گذشته محسوب می شدند )پوریانی، 1394(. یعنی طالقهایی كه 
به خواست زن انجام می شود در حال افزایش است. اگر آمار رسمی و غیررسمی خشونتهای 
خانگی علیه زنان را نیز به این افزایش درخواست طالق از جانب زنان اضافه كنیم، تحلیل 
در  داد.  ارائه  می توان  اخیر  سالهای  در  خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  افزایش  از  دقیق تری 
اقتصادی و مراقبتی  بار  واقع زنان، به ویژه زنان جوان تر و تحصیل كرده تر، ترجیح می دهند 
از فرزندان را به تنهایی تقبل كنند و از زندگی مشترك خارج شوند. از طرف دیگر، نتایج 
مصاحبه های ما نشان می دهد زنان مطلقه كمتر از زنانی كه همسرانشان فوت كردند، مورد 
شرایط  در  دلیل  همین  به  و  می گیرند  قرار  جامعه  و  همسر(  و  )خود  خانواده ها  حمایت 

اقتصادی و سالمتی )به ویژه روانی( دشوارتری زندگی می گذرانند. 
درباره خشونتهای خانگی علیه زنان، آمار دقیقی در ایران ارائه نمی شود. عالوه بر آن خود 
زنان هم ترجیح می دهند موضوع را پنهان نگه دارند و شكایت نكنند. اما آماری كه بیش از 
10 سال پیش توسط مهم ترین پژوهش درباره خشونت علیه زنان در ایران اعالم شد، حاكی 
از آن است كه 66 درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشتركشان تاكنون )1382(، حداقل یك 
بار مورد خشونت قرار گرفته اند. این مقدار )درصد( برای زنان تهران 70/1 درصد است. 
نسبت افراد درگیر در خشونت خانگی در شهر تهران به شكل معنی داری از نرم ملی باالتر 

است )قاضی طباطبائی و همكاران، 1382(.
با فوت همسر، بخشی از دارایی چه به صورت حقوق ماهیانه و چه سهم االرث به زن و 
فرزندان منتقل می شود ولی با طالق، به دست آوردن كل یا بخشی از مهریه یا حتی گرفتن 

نفقه برای فرزند)ان(، همواره میسر و حتمی نیست.
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اما چرا زنانی كه توانمندی خود را باور كردند و نسبت به گذشته، اعتماد به نفس بیشتری 
به دست آوردند، دچار اضطراب و استرس اند؟ پاسخ به این پرسش را در دو قاب جداگانه 

می توان به تصویر كشید؛
 اول اینكه، شرایط زندگی این زنان همواره با مخاطره و ریسك همراه است. واژه هایی 
مثل قسط، وام و قرض كه در صحبتهای آنها مكرر بیان می شود، به تنهایی دلهره آور هستند: 
»همش قرض می كنم، محاله من پس انداز داشته باشم« )38 ساله با سه فرزند(، »همیشه من 
بدهكارم، 4-3 میلیون، 8 میلیون تا 10 میلیون رو من بدهكارم. همیشه از یكی می گیرم، به 
از  اونجا خالی می شه..« )52 ساله، سه دختر، یكی  اینجا رو پر می كنم،  یكی دیگه می دم. 
دختران تأخیر حركتی-ذهنی دارد، در پروسه طالق(، »یك وقتایی پیشاپیش حقوق من تموم 
می شه، چون قرض می گیرم از مؤسسه تا از حقوقم كم كنند« )34 ساله، یك فرزند(، »من قباًل 
هر روز در خونه های مردم كار می كردم، روزی 50 هزار تومن درمیاوردم، ماهی 1/5 میلیون 
درآمد داشتم. سر برج چیزی نداشتم. االن ماهی 4 میلیون درمیارم )آوردن پوشاك و فروش 

آنها( ولی با پول اجاره، قبض و ... باز سر ماه ندارم. هیچ فرقی نكرده« )37 ساله، طالق(
به عالوه مادری كردن در شرایطی كه ثبات زیادی در بعد مادی و اقتصادی زندگی وجود 
ندارد، دشوار است و نیز به دلیل تعدد نقش این زنان، نظارت بر فرزندان به سختی میسر می شود:
»من بیشترین چیزی كه روانم رو آزار می ده به پسرم برمی گرده، اینكه نتونستم اونطوری 
كه باید و شاید در حقش مادری كنم، یه زندگی عادی بدون دغدغه داشته باشه، دوست 
نداشتم تو این سن بیشتر از سنش سختی تحمل كنه اینكه خودشم نسبت به این موضوع 
شاكیه منو بیشتر اذیت میكنه، با خودم فكر می كنم كه مادر خوبی نیستم و ای كاش هیچ وقت 

بچه دار نمی شدم، چرا بزرگترها به من نگفتن و چرا انقدر زود منو شوهر دادن...«
روان شناسان  از  تن  دو  كمنی1،  مارگارت  و  دیكرسون  سالی  كه  تحقیقاتی  اساس  بر 

1. Dickerson and Kemeny 
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»تهدید  دربرگیرنده  كه  كارهایی  دادند،  انجام  استرس  افزایش  زمینه  در  كالیفرنیا  دانشگاه 
در  كه  پایین(،  اجتماعی  پایگاه  یا  نفس  تهدید عزت  )مانند  باشند  اجتماعی«  ارزش گذاری 
زمانی  به ویژه  باشند،  داشته  عملكرد  مورد  در  منفی  داوری  بتوانند  آسانی  به  دیگران  آنها 

تهدیدات  با سایر عوامل فشار كه چنین  مقایسه  باشد، در  كنترل ناشدنی  نتایج عملكرد  كه 
خاصی را در برنداشتند، استرس بیشتری را موجب می شوند )ویلكینسون و پیكت، 1393(. 
»قدرتمندترین منابع استرس كه سالمت را تحت تأثیر قرار می دهند ظاهرا در سه مقوله به 
شدت اجتماعی قرار می گیرند: پایگاه اجتماعی پایین، نداشتن دوست و فشار در مراحل اولیه 
قابل  زنان سرپرست خانوار  در  استرس  منابع  این  پیكت، 1393(.  و  )ویلكینسون  زندگی« 
مشاهده است. این امر برای زنانی كه بیماریهای جسمی و ناراحتیهای روحی مختلفی دارند، 
از كارافتاده شده اند، بیشتر در خانه می مانند و روابط اجتماعی محدودتری دارند، شرایط بدی 

به لحاظ سالمتی ایجاد می كند. 
7 نفر از مجموع زنانی كه با آنها صحبت كردیم، تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی ای، 
حتی بیمه سالمت، قرار نداشتند. زنانی كه از وضع مالی مساعدی برخوردار نیستند و تحت 
وشش هیچ بیمه ای هم قرار ندارند، برای درمان بیماریهایشان به پزشك مراجعه نمی كنند و 

یا روند درمان را نیمه كاره رها می كنند: 
»سرطان سینة راست. دوبار رفتم ماموگرافی. یك بار پارسال یك بار دو هفته پیش. حاال.
باید برم ویزیت بشم، 30 تومان پول ویزیت می خواد. هنوز نرفتم جواب و نشون دكتر بدم« 
)45 ساله، طالق، بیمه ندارد(. »میگرن عصبی دارم، بار آخری كه رفتم دكتر مشكوك به ام 

اس بودم كه دیگه پیگیری نكردم« )32 ساله، طالق، یك پسر 17 ساله(. 
بیمه زنان سرپرست خانوار كه در روزهای پایانی سال 1392 وعده آن داده شد، مسكوت 

باقی ماند و اگرچه تا پای اجرا هم رفت اما عملیاتی نشده است.
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3-اشتغالزنانسرپرستخانوار
در این پژوهش به جای سئوال از وضعیت اشتغال زنان كه پاسخی بله/خیر دارد، با الهام 
از پژوهش دامسك )2011(، روند یا پیشینه كاری زنان در طول زندگی شان مورد بررسی 
قرار گرفت. این نكته از این جهت حائز اهمیت است كه اشتغال زنان سرپرست خانوار از 
پایه های اصلی این موضوع است و هیچ یك از تحقیقات پیشین داخلی پرداخت جزئی و 
دقیقی از روند اشتغال آنها به دست نداده اند. بیرون كشیدن الگوهای اشتغال فعلی این زنان، 
كه قطعًا از الگوی واحد و یكدستی پیروی نمی كند، می تواند در سیاست گذاریهای اجتماعی 

كاربردی و مؤثر باشد. 
سیاست گذاریهای  و  جنسیت  طبقه،  چگونه  كه  است  این  بخش  این  در  اصلی  سئوال 

اجتماعی و اقتصادی اشتغال زنان سرپرست خانوار را شكل می دهند؟ 
برخی از زنانی كه با آنها صحبت كردیم، پس از آنكه مسئولیت خانواده بر دوششان قرار 
گرفت، آغاز به كار كردند. این زنان بارها شغل عوض كردند و عمدتًا در مشاغل كم درآمدی 
از جمله مشاغل دفتری )بدون نیاز به سطح باالی تحصیالت(، كارمند فروشگاهها، تولید و 
فروش محصوالت خانگی از قبیل ترشی و سبزی، مشاغل موقتی مثل بسته بندی پوشاك برای 

تولیدیها، پرستاری از سالمندان و كودكان و غیره مشغول به كار بودند. 
»من تا حاال همه كار كردم، فقط دزدی و خالف نكردم. یك مدت در كارخانه المپ سازی 
انجام  بود  دكتری  آقای  یك  برای  آشپزی  كردم،  كار  داروخانه  انبار  در  بعد  می كردم.  كار 
می دادم، در تولیدی كار می كردم، در یك شركت آبدارچی شدم، چون بچه ام مریض بود و 
همش باید می بردمش دكتر، تا می آمدم بیمه بشم، بیرونم می كردند« )63 ساله، تحصیالت 

ششم ابتدایی، طالق(.
زنانی كه در سنین پایین و با تحصیالت كم ازدواج می كنند، برایشان دشوار است تصور 
كنند روزی مسئولیت مخارج زندگی بر دوش خودشان بیافتد. برخی از آنها در ابتدای زندگی 
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و جوانی به خاطر فوت یا طالق مسئولیت اداره زندگی و كسب درآمد را برعهده گرفتند و 
سالهای زیادی از عمرشان شاغل بودند و برخی پس از سالها خانه داری و زندگی مشترك، 
مجبور به كار در بیرون از خانه شدند. اما الگوی اشتغال منقطع در هر دو گروه از این زنان 

قابل تشخیص است. 
نیم  ناهار درست می كردم. 4سال و  براشون  بودم هم  تریكوبافی هم منشی  »1377 در 
بعد  بودم.  اونجا  نیم  و  1سال   ،... مؤسسة  آمدم  كه  افتاد  وقفه  سال  یك  بعد  بودم.  اونجا 
فروشندگی، منشی مطب، انبارداری، قسمت بایگانی شهرداری، نگهداری از سالمند بود« )32 

ساله، دیپلم، طالق، یك پسر 17 ساله(
مكانیسمی كه به اشتغال منقطع می انجامد تقریبًا منحصر به طبقه پایین است. فرصتهای 
كمتر، دستمزد پایین، تحصیالت پایین و منابع محدود، منجر به عدم توانایی در انطباق آنها با 
چالشهای غیرمنتظره می شود )دامسك، 2011(. از طرف دیگر، یافته ها نشان می دهد الگوی 
اشتغال منقطع با درآمد كم و تغییر شغل دائمی گاهی زنان را مجبور به عوض كردن استراتژی 

و مسیر كسب درآمد از قانونی به غیرقانونی می كند. 
»دو سه سالی توی خونه ها كار نظافت می كردم. یك مدت توی خونه وسایلی مونتاژ 
بافتنی  با لحیم و پیچ گوشتی. حتا یك مدت سبزی پاك می كردم خرد می كردم.  می كردم. 
می بافتم. ماشین بافتنی داشتم. یك مدت توی پرده دوزی كار كردم. توی خیاطی كار كردم. 
نمی دانم رفتار مردم یك جوری عوض شد یا خودم عوض شدم كه دیگه كار نكردم. برام 
مشكل پیش اومد. تقریبًا 6 سال پیش ...پام آسیب دید. گفتند نیاز به جراحی داری. هزینه اش 
باال بود. اون موقع گفتند یك پا 4 میلیون هزینه داره...من وسوسه شدم به بیراهه رفتن. یعنی 
خالف كردن. شروع كردم به مواد مخدر فروختن. با اینكه اصاًل دوست نداشتم اما یكی بود 
گفت »به صورت امانی امانت دار شو. من ماهی اینقدر میارم می ذارم پیش تو برای من نگه دار، 
من كیلویی اینقدر برای اجرت جا به تو می دهم«. بعد من همینطور كه این كار را كردم خودم 
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وسوسه شدم به فروختن. بعد یك مدتی گذشت كه نمی دانم كی من را فروخت. من با خود 
مأمور قرار گذاشتم و معامله كردم. 25 گرم جنس...واقعا نمی دانستم چه اتفاقی برای من و 
دخترم می افته... بعد كه اومدم بیرون از زندان نه تنها كار خالفی نكردم بلكه هیچ كاری نكردم 

دیگه! خیلی ترسیدم از مردم..« )52 ساله، طالق غیابی، تحصیالت پنجم ابتدایی، مستأجر(
تمركز بر »مسیر كار زنان« به ما این امكان را می دهد تا چند عامل مهم را ردیابی كنیم از 
جمله خط سیر زندگی زنان، تصمیم گیریهای زنان كه تحت تأثیر انگیزه های شخصی، محدودیتها 

و فرصتهای ساختاری و همچنین فشارهای فرهنگی حاكم بر زندگی آنها صورت می گیرد. 
از طرف دیگر، الگوی اشتغال دایم را در میان زنانی شاهدیم كه متعلق به طبقه متوسط 
باال هستند. در الگوی اشتغال دایم، تحصیالت اگرچه مقوله تعیین كننده ای است اما بر اساس 
یافته ها نشان می دهد تعلق زنان به  نتیجه تأمین مالی است.  مصاحبه ها تحصیالت خودش 
پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و باال، دو مسیر اشتغال را برایشان محتمل تر می كند. اول، 
الگوی اشتغال دایم و دوم، بیكاری. زناِن سرپرستی كه اشتغال دایم دارند، اگرچه ممكن است 
شغل عوض كرده باشند اما مشاغل در راستای تحصیالت و ارتقاء شغلی آنهاست و یا ممكن 
است با حفظ یك ِسمت مشخص، محل كار را از شركتی به شركت دیگر تغییر داده باشند. 
»من بعد از طالقم، دیپلم گرفتم و بعد هم دانشگاه رفتم. وكیل شدم و االن درآمد مستقل 

دارم« )45 ساله، لیسانس، مالك(
با پول مهریه خونه  »موقعی كه جدا شدم دانشجو بودم، چند ماه بعدش رفتم سركار. 
خریدم. 8 سال یكجا كار كردم )حسابدار(. 2-3 سال آمدم دفتر شوهر خواهرم كه موقعیت اش 

بهتر بود )حسابدار( و االن هم دو تا شركت حسابدارم« )38 ساله، لیسانس(.
»از دوران دانشجویی یعنی از همون 19 سالگی من كار می كردم. معماری می خوندم و 
می رفتم دفاتر مشاور كار می كردم. تدریس خصوصی هم داشتم، بعد وارد شهرداری شدم و 

دفتر كار خودم هم راه انداختم« )48 ساله، فوت همسر، دكترا، مالك(
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تنها پنج نفر از زنان تجربه هیچ نوع كار درآمدزایی نداشتند. در مجموع، زنان سرپرستی كه به 
لحاظ اقتصادی مشكالت كمتری دارند، بیش از دیگران از تنهایی و دشواریهای آن صحبت كردند. 
زنان شاغل اگرچه به واسطه اشتغال، تعامالت اجتماعی گسترده تری نسبت به زنان خانه دار دارند، 
اما به نظر می رسد عالقه به تعامالت صمیمی از جنس مردانه برای هر دو گروه وجود دارد. همچنین 

این مادران نسبت به نبود الگوی نقش مردانه برای فرزندانشان ابراز نگرانی كردند. 
تمركز جامعه بین المللی در رابطه با خانواده هایی كه مادر سرپرست است، بر روی بازار 
برای دور  بهترین راه  آنها و  اجتماعی  ادغام  از  اطمینان  برای  به عنوان مؤثرترین روش  كار 
كردن شان از فقر است. این امر همچنین باعث كاهش هزینه های سیستم تأمین اجتماعی در 
دولتهایی می شود كه به پرداخت یارانه برای والدین تنها و فرزندان شان می پردازند )اوریلی، 
نمی كند  پرداخت  ویژه ای  یارانه  خانوار  زنان سرپرست  به  دولت  اگرچه  ایران  در   .)2010
ستاد  بهزیستی،  امداد،  كمیته  پوشش  تحت  خانوارِ  سرپرست  زنان  تعداد  كه  آنجا  از  ولی 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری و سازمانهای مردم نهاد در حال افزایش است 
و بخش زیادی از این زنان با مشكالت اقتصادی مواجه اند، رسیدگی به اشتغال آنها در دستور 
كار سازمانهای ذكرشده قرار دارد1. موفقیت این استراتژی تا حد زیادی بستگی به سیستمی 
باكیفیت و مقرون به صرفة نگهداری و مراقبت از كودك دارد تا مادران تنها امكان اشتغال 
داشته باشند. امری كه در ایران چندان به آن توجه نمی شود. افزایش تعداد زنان سرپرست 
خانوار، كاهش سن زنان سرپرست خانوار، باال بودن نرخ بیكاری زنان سرپرست خانوار، 
خدماتی و كم درآمد بودن مشاغل زنان سرپرست خانوار و باال بودن سطح فقر در بین زنان 
سرپرست خانور همه از جمله مسائلی است كه نشان می دهد باید سیاست گذاری حساس به 
جنسیت داشته باشیم. تداخل نقشهای مراقبتی زنان با مسئولیتهای اشتغال برای زنان سرپرست 

1. نگاه كنید به وبسایت ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )شهرداری( و كمیته امداد و برنامه هایی كه ذیل اشتغال 
و توانمندسازی این زنان تعریف كردند.
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خانوار بسیار جدی است و وجود مراكز كاری حامی خانواده یا مهدكودكهایی كه آنها بتوانند 
به رایگان یا با حداقل هزینه، فرزندان شان را ثبت نام كنند بسیار ضروری است. 

4-ازدواجمجدد
ازدواج مجدد نوعی خانواده را به وجود می آورد كه به خانواده بازسازی شده معروف است. 
»اگر مردی بخواد با من زندگی كنه، نمی تونم اعتماد كنم. یك سری هم میامدند كه همه 
می گفتند بچه ات پیشت نباشه. یك سریها پسر داشتند كه من قبول نمی كردم. زن طالق داده ها 

رو اصاًل قبول نمی كردم...« )38 ساله، طالق، دختر 15 ساله(
نیاز ندارم« )48  »من تازه از وقتی از شوهرم جدا هستم دارم نفس می كشم. به مردی 

ساله، 4 فرزند، طالق(
بیشتر زنان سرپرست خانوار با پیشنهاد ازدواج موقت و صیغه مواجه بوده اند. اما تنها یك 
نفر از میان آنها نسبت به این نوع ازدواج ابراز تمایل كرد. اغلب زنان ازدواج موقت را نوعی 

خودفروشی، تحقیر و كسرشأن دانستند. 
»االن همه دنبال یك زندگی موقت اند. كسی دنبال ازدواج نیست، من چرا باید به یك 
آدمی وابسته بشم كه می دونم بعد از یك مدتی نیست... خب چندتا از این آدمای موقت باید 
باشند، چندتا از این زندگیای موقت باید باشن تا عمر آدم سربیاد، این آدمای موقت بیان به 

آدم ضربه بزنن و برند« )32 ساله، طالق، یك پسر 17 ساله(. 
نه تنها رویكرد زنان نسبت به ازدواج مجدد منفی است بلكه از میان مصاحبه شوندگان 
زنانی هم كه به این كار مبادرت كردند، با شكست مواجه شدند. از مجموع 30 مصاحبه صورت 

گرفته تنها 4 نفر ازدواج مجدد را تجربه كرده بودند. 3 نفر از آنها طالق گرفتند )به دلیل اعتیاد 
همسر دوم( و همسر ِدوم یكی دیگر در زندان است )جرم مرتبط با مواد مخدر(. نگرش منفی 
زنان سرپرست خانوار نسبت به ازدواج مجدد در پژوهش خسروان و همكاران )1392( نیز 
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تأیید شده است. توجه به این نكته مهم است كه اگر زنان سرپرست خانوار، چه آنهایی كه با 
مشكالت مالی دست به گریبان اند و چه كسانی كه به طبقه متوسط و باال تعلق دارند، تمایلی به 
تشكیل زندگی با سرپرست مرد ندارند، زندگی بدون سرپرست مرد باید مزیتهایی داشته باشد یا 

دست كم زندگی با سرپرست مرد باید دارای نقاط ضعف و منشأ هراس برای زنان باشد. نقش 
خشونتهای خانگی علیه زنان و عدم حمایت جدی از زنان خشونت دیده در این میان را باید 
جدی گرفت. پژوهش سیلویا چنت )1997( كه به بررسی موردی خانوارهای زن سرپرست در 
سه كشور متفاوت، مكزیك، كاستاریكا و فیلیپین پرداخته است نیز به نتایج مشابهی در مورد 
بی میلی زنان سرپرست به ازدواج مجدد رسیده است )بكر، 1392(. چنت یكی از عوامل مهم بر 
گسترش خانوارهای با سرپرست زن را این می داند كه »مزیتهای مالی یا روانی زندگی با مردان 

بیش از مزیتهای زندگی تنها یا با زنان دیگر یا با فرزندان نیست« )بكر، 1392(.
از عواملی كه دافعه ازدواج مجدد را می تواند كاهش دهد، دادن حقوق مساوی در چارچوب 
شروط ضمن عقد برای زوجهاست. شروط ضمن عقد از جمله حق طالق كه مهم ترین آنها 
محسوب می شود، ضمانت خوشبختی نیست اما راهی است برای فرار از زندگیهایی كه زن در آنها 
مورد خشونت و آزار قرار می گیرد. پروسه طالق برای زنانی كه دچار خشونتهای خانگی می شوند، 
طوالنی و طاقت فرساست و اساساً یكی از خشونتهایی كه زنان متأهل در معرض آن قرار دارند، 

خشونتهای حقوقی و وابسته به طالق است كه امتناع مرد از طالق اصلی ترین آنهاست. 
نیز محسوب  به آن  معنای آسان تربودن ورود  به  ازدواج،  از  امكان خروج  آسان ترشدن 
می شود. افراد باید قادر باشند از ازدواجهای ناخوشایند به راحتی خارج شوند. روشن است 
كه رویكرد منفی نسبت به ازدواج را تنها با یك عامل نمی توان توضیح داد. مردان به زنان 
مطلقه و یا زنانی كه به هر دلیلی مستقل زندگی می كنند، همچنان به چشم ابژه های جنسی 
می نگرند. این زنان بیشتر به عنوان شریك جنسی و نه همسر دیده می شوند. به عالوه حضور 

فرزندان آنها نیز از جانب مردان كمتر پذیرفته می شود. 
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 بحث 
لحاظ  به  بوده است كه  زنانی  بر  زنان سرپرست خانوار  دربارة  تحقیقات  بیشتر  تمركز 
پایگاه اجتماعی- اقتصادی جزو طبقه پایین محسوب می شوند. درحالی كه در نظریه تالقی 

بحث شد، زنان در تمامی طبقات، از میان سنین و تحصیالت مختلف احتمال دارد در جایگاه 
سرپرستی خانواده قرار بگیرند و نكته مهم این است كه بار روانی، اجتماعی و اقتصادی آن 
برای همه زنان یكسان نیست. در این پژوهش تالش شد، تجربة زنان سرپرست، با وجود 

تنوعی كه دارند مورد توجه و بررسی قرار گیرند. 
زنان سرپرست خانوار را به لحاظ اشتغال می توان در دو الگوی كاری طبقه بندی كرد. 
این دو الگو با الهام از پژوهش دامسك )2010( و با لحاظ كردن »تالقی« زنان سرپرست 
خانوار و پایگاه اجتماعی-اقتصادی آنها به دست آمدند و عبارتند از 1- الگوی اشتغال منقطع 
كه عمدتًا شامل زنانی می شود كه در سنین پایین و با تحصیالت كم ازدواج می كنند. آنها 
بارها شغل عوض می كنند و عمدتًا در مشاغل كم درآمد مشغول به كارند. مكانیسمی كه به 
اشتغال منقطع می انجامد تقریبًا منحصر به طبقه پایین است. فرصتهای كمتر، دستمزد پایین، 
تحصیالت پایین و منابع محدود، منجر به عدم توانایی در انطباق آنها با چالشهای غیرمنتظره 
می شود. 2- الگوی اشتغال دائم: این الگو را در میان زنانی شاهدیم كه متعلق به طبقه متوسِط 
باال هستند. زناِن سرپرستی كه اشتغال دایم دارند، اگرچه ممكن است شغل عوض كرده باشند 
اما مشاغل در راستای تحصیالت و ارتقاء شغلی آنهاست. یافته ها نشان می دهند تعلق زنان به 
پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و باال، دو مسیر اشتغال را برایشان محتمل تر می كند. اول، 

الگوی اشتغال دایم و دوم، بیكاری. 
به  توجه  هستند،  پایین  طبقه  به  متعلق  كه  خانوار  سرپرست  زنان  اشتغال  با  رابطه  در 
منابعی كه مسیرهای كار باثبات تر را برایشان فراهم می كند، بسیار مهم است. زنان سرپرست 
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به  تمایل چندانی  اغلب  اگرچه  دارند،  مناسبی  اقتصادی  و وضعیت  كه شاغل اند  خانواری 
سرپرستی خانوار و بزرگ كردن فرزندان به تنهایی ندارند، اما به دلیل تجربه زندگی قبلی 
كه  است  نكته ضروری  این  به  توجه  ندارند.  مجدد  ازدواج  به  تمایلی  فرزندان،  و حضور 

زنان سرپرست متعلق به طبقه متوسط و باال تنها به این دلیل كه از پس مخارج زندگی و 
فرزندان شان برمی آیند و امكان بقای اقتصادی دارند، مایل به ادامه زندگی بدون شریك مرد 
نیستند. این تصمیم زنان را نمی توان مستقل از تجربه زندگی قبلی آنها توضیح داد. مصاحبه 
با زنان نشان داد كسانی تمایل نسبتًا بیشتری به ازدواج مجدد دارند كه همسرشان را به دلیل 
فوت از دست دادند و تجربه زندگی قبلی شان همراه با درگیری و خشونت نبوده است. تجربة 
خشونت خانگی با پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان ارتباط ندارد و ممكن است آنها را از هر 
طبقه، سن و تحصیالتی درگیر كند. در نتیجه تمایل به ازدواج مجدد، بیش از آنكه به طبقه 

اجتماعی زنان مربوط باشد به تجربة زندگِی مشترك قبلی آنها مرتبط است.
یافته های پژوهش نشان دادند زنان سرپرست خانوار صرف نظر از تفاوتهای آنها در طبقه، 
تحصیالت و سن، اگرچه به دلیل مشكالت اقتصادی و ایفای نقش دوگانه در داخل و خارج از 
خانه سطح باالیی از استرس و اضطراب را گزارش كردند اما اعتماد به نفس آنها روندی صعودی 
دارد و خود را توانمند می دانند. زنانی كه به دلیل طالق سرپرست خانوار شدند بیش از كسانی كه 
همسرانشان فوت كردند، درگیر مشكالت مختلف اقتصادی- اجتماعی هستند و وضعیت سالمت 
بدتری را گزارش كردند. اغلب زنانی كه طالق گرفتند، خشونت خانگی را بارها تجربه كردند و 

این خشونتها اثرات طوالنی مدتی بر سالمت جسمی و روانی آنها داشته است. 
وضعیت ارتباطات و ادغام اجتماعی زنان سرپرست خانوار را بر اساس میزان حضور 
آنها در اجتماع می توان به سه دسته تقسیم كرد: 1- زنان شاغل 2- زنانی كه شاغل نیستند 
ولی در عرصه عمومی فعالیت دارند: مثاًل دانشجو هستند، به كالسهای نهضت سوادآموزی 
می روند، در كارگاههای حرفه آموزی موسسات دولتی و غیردولتی شركت می كنند و یا به طور 
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موقت بیكارند. 3- زنانی كه شاغل نیستند و هیچ گونه فعالیتی در خارج از خانه ندارند. در 
میان آنها زنان از كارافتاده و تنهایی وجود دارد كه در سنین باالی 50 سال اند. دو دسته اول 
به لحاظ روابط و ادغام اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار دارند. روابط آنها برخالف تصور، 
صرفًا محدود به خانواده و فامیل نیست و گستره جدیدی از افراد شامل دوستان، همكاران، 
سوم  دسته  اما  شده اند.  آنها  اجتماعی  روابط  وارد  مشاوران  و  مددكاران  مدیران،  مشتریان، 
مشكالت بیشتری به لحاظ احساس تنهایی، افسردگی و بیماریهای جسمی و روحی دارند 
و احساس می كنند زندگی شان به بطالت می گذرد. این دسته از زنان سرپرست خانوار را كه 
فرزندان شان نیز اغلب ازدواج كردند و تنها زندگی می كنند، بایستی به نوعی در فعالیتهای 
اجتماعی ادغام كرد. این ادغام از طریق شناسایی آنها در سطح محلی و به واسطه نهادهایی 

مثل سرای محالت و ارائه برنامه های مشترك برای آنها می تواند تا حدودی میسر شود.
در پایان ذكر این نكته ضروری است كه الگوی كلی حاكم بر سیاست گذاری در رابطه 
با اشتغال زنان در ایران، پیروی از الگوی مرد نان آور است. مفروض اصلی سیاست گذران 
این است كه مردان بزرگسال باید اشتغال دائم داشته باشند و زنان باید در اصل خانه دار و 
مراقبت كننده باشند و اینكه ازدواجها پایدار خواهند بود اما جامعه ایران و خانواده ایرانی در 
طی سالهای اخیر با تغییر و تحوالتی همراه بوده است. برخی روندهای اجتماعی در دهه های 

اخیر در ایران عبارت بودند از اینكه به تدریج اولین ازدواج دیرتر صورت می گیرد، برخی از 
زوجها بدون ازدواج با هم زندگی می كنند، بعد خانوار كاهش یافته و احتمال رخداد طالق 
باالتر رفته است، تحصیالت زنان افزایش یافته و در نرخ مشاركت زنان متأهل در بازار كار 
افزایش نسبی وجود دارد. در نتیجه شاید بتوان ادعا كرد الگوی كلی مرد نان آور و زن خانه دار 

در یك ازدواج پایدار، تاحدودی با تغییر مواجه شده است. 
هم اكنون الگوی مرد نان آور خانواده كه مشخصه دولت رفاه در قرن 20 بود، در فرآیند 
جایگزین شدن با پنداشتی از یك الگوی »بزرگسال شاغل« در كشورهای غربی است. در این 
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مدل جدید، تمام بزرگساالن وظیفه و مسئولیت دارند به اشتغال بپردازند. الگوی بزرگسال 
شاغل، پرسشهای اساسی درباره نقشها و مسئولیتهای مراقبتی به پیش می كشد. در این صورت 
وظایف مراقبتی می تواند یا بین مرد و زن تقسیم شود و یا از خانواده خارج شود و در عرصه 

رسمی و عمومی، توسط دولت یا بازار خصوصی تأمین می شود )الكاك و همكاران، 1391(.
پیری  به  آینده یك جامعة رو  درباره  زیادی  بحثهای  پیری است.  به  ایران رو  جمعیت 
وجود دارد. یكی از آنها توجه به سیاست خانواده است. با توجه به افزایش نسبی نرخ طالق 
و افزایش تجرد قطعی در دختران، احتمال افزایش نرخ زنان سرپرست خانوار در دهه های 
آینده وجود دارد. در این بافت جمعیتی، مسئله افزایش نرخ اشتغال در میان تمام بزرگساالن 

برای حفظ كارایی اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
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