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مقدمــه :مطالعــات خانــواده در مناطــق
مختلــف جهــان ،حاکــی از افزایــش خانوادههــای
زنسرپرســت اســت .در شــرایط کنونــی ،پیامــد
افزایــش ایــن نــوع خانوادههــا ،فزونــی فقــر
و آســیبپذیری اجتماعــی و شــیوع بــاالی
فشــارهای روانــی در جامعــه اســت .افزایــش
زنــان شــاغل بهویــژه زنــان سرپرســت خانــواری
کــه بــرای گــذران زندگــی در متــرو بــه
دستفروشــی میپردازنــد ،از یکســو در تغییــر
الگوهــای خانوادگــی مؤثــر اســت و از ســوی
دیگــر ،بازتــاب تغییــر الگوهــای ناشــی از تحــول
ســاختاری در خانــواده بــوده و در مناســبات
اجتماعــی آشــکار میشــود .ایــن واقعیتــی اســت
کــه جامعــه مــا از یکســو ،بــا فشــار الگوهــای
فرهنگــی ســنتگرا در زمینــه نقشــهای زن و مــرد
و تقســیم کار مبتنــی بــر جنســیت روبهروســت و
از ســوی دیگــر ،پذیــرش نقشــهای اقتصــادی و
اجتماعــی گســتردهتر از جانــب زنــان مشــارکت
بیشازپیــش آنــان در مســئولیتها و مشــکالت
زندگــی خانوادگــی را میطلبــد .هــدف از ایــن
پژوهــش ،شــناخت آثــار ایفــای نقشــهای چندگانه
در زنــان دس ـتفروش متــرو ،نگــرش زنــان یــاد
شــده نســبت بــه خودشــان و راهکارهــای آنــان
بــرای رفــع فشــارهای نقشــی بــوده اســت.
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Introduction: The family studies
conducted worldwide revealed an increase in female headed families. In
the current situation, the increase in
female headed families will lead to the
increase in poverty and social vulnerability as well as a high prevalence of
psychological pressure in the society.
The increase in the number of working
women, particularly those of female
headed families who make a living by
peddling their wares around the subways, can have an impact on changing the family patterns on the one
hand, and reflects the changed patterns
caused by the structural transformation
in the family which is manifested in the
social relations, on the other hand. This
is a fact that our society is faced with
the pressure of traditionalist cultural
patterns regarding men and women’s
roles and gender-based division of labour, on the one hand, and it requires
the acceptance of broader social and
economic roles by women and their
higher participation in accepting the
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روش :مقالــه حاضــر بــر پایـــه یافتـ ـههای یــک
مطالعــه کیفــی بــا اســتفاده از تکنیــک مشــاهده و
مصاحبــه نیمــه ســاختیافته بــا زنانــی اســت
کــه در متــرو بــه دستفروشــی مـیپردازنـــد.
نمونهگیــری نیــز بــه شــیوه گلولــه برفــی کــه یکــی
از راهبردهــای نمونهگیــری غیــر تصادفــی اســت،
انجــام شــده اســت.
یافتههــا :ایــن تحقیــق نظریههــای تکثــر نقــش
و اعتــای نقــش را کــه در چارچــوب نظــری
تشــریح شــده تأییــد میکنــد .نقشــهای مختلــف
زنــان دس ـتفروش متــرو (نقــش اقتصــادی ،نقــش
مــادری ،نقــش خانـهداری) مجموعـهای از فرصتهــا
و محدودیتهــا را در اختیارشــان میگــذارد .داشــتن
شــغل بــا رشــد مهارتهــا ،ایجــاد یــک چهارچــوب
زمانبندیشــده منظــم بــرای زندگــی همــراه بــوده
و حتــی فشــارهای روانــی ناشــی از برخــورد نقشــها
در آنهــا را بــه حداقــل رســانده اســت .درواقــع
یافتههــا داللــت بــر ایــن مســئله دارنــد کــه در
ســطح همیــن نمونــة خــاص تعــدد نقــش تأثیــر
مخربــی بــر ایــن زنــان نداشــته اســت.
بحــث :نتایــج حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه
گرچــه رویکردهایــی ماننــد تکثــر نقــش و فشــار
بــار اضافــی نقــش باعــث شــده کــه ایــن افــراد از
نظــر اختــاالت روانــی مثــل اضطــراب ،خســتگی و
افســردگی نســبت بــه زنانــی کــه فقــط بــه نقشــهای
ســنتی میپردازنــد در وضعیــت نامطلوبــی قــرار
گیرنــد ولــی در مقابــل بــا توجــه بــه نظریــه اعتــای
نقــش ،اشــتغال بهعنــوان نقشــی جدیــد موجــب
عــزت نفــس ،اســتقالل مالــی و کســب حمایــت
اجتماعــی گســتردهتری شــده اســت .همچنیــن
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responsibilities and solving the problems of the family life, on the other
hand. This study aimed to identify the
effects of performing multiple roles on
, female peddlers in subways their attitudes toward themselves and their
strategies to address the role pressure.
Method: A qualitative study using observation techniques and semi-structured interviews with female peddlers
in the subways was applied. Participants were chosen through snowball
sampling, a non-probability sampling
technique.
Findings: This study approved the role
accumulation theory and the role enhancement theory describe in the theoretical framework. The multiple roles of
subway female peddlers (e.g.economic
)role, maternal role and housekeeping
provided them with a set of opportunities and constraints. Having a job was
associated with developing skills and
creating a regularly scheduled framework for life and it had minimized the
psychological pressures caused by the
conflict of the roles. Therefore, the results showed that having multiple roles
does not affect women destructively.
Discussion: The results of the study
showed that although approaches,
such as role plurality, role conflict and
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بــا ایجــاد حــس مفیــد بــودن ،بخشــی از نیازهــای
روانــی آنــان را تأمیــن کــرده و موجــب گســترش
عاملیــت ،توانمنــدی و خودبــاوری ایــن زنــان شــده
اســت.
کلیدواژههــا :نقــش شــغلی -خانوادگــی،
زنــان سرپرســت خانــوار ،دستفروشــی در
متــرو ،ایفــای نقــش چندگانــه
تاریخ دریافت95/1/15 :
تاریخ پذیرش95/8/29:

the pressure of role overload lead these
women to have adverse conditions in
terms of anxiety, fatigue and depression compared to those women who
accept only the traditional roles (e.g.
housekeeping), having a job
leads to higher self-esteem, more financial independence as well as achieving
extensive social support. Moreover, by
creating feelings of usefulness, a part
of the psychological needs are met and
their capability and self-confidence are
increased.
Keywords: Female headed households, job-family role, peddling in subways, performing multiple roles

مقدمه
«زنــان سرپرســت خانــوار» یــا «خودسرپرســت» ازجملــه گروههــای آســیبپذیر
جامعــه هســتند کــه بــه هــر دلیلــی مســئولیت امــرار معــاش خانــواده را بــر عهــده دارنــد
(بنیانیــان .)1385 ،ایــن افــراد میتواننــد شــامل زنــان بیــوه ،زنــان مطلقــه (اعــم از زنانــی
کــه پــس از طــاق بهتنهایــی زندگــی میکننــد یــا بــه خانــه پــدری بازگشــته ،ولــی
خــود امــرار معــاش میکننــد) ،همســران مــردان معتــاد ،همســران مــردان زندانــی،
همســران مــردان مهاجــر ،همســران مردانــی کــه در نظاموظیفــه مشــغول خدمــت هســتند،
زنــان خودسرپرســت (زنــان ســالمند تنهــا) ،دختــران خودسرپرســتی کــه هرگــز ازدواج
نکردهانــد و همســران مــردان ازکارافتــاده و ســالمند باشــند .آثــار اجتنابناپذیــر ایفــای
نقشــهای چندگانــه زنــان بــر روابــط بــا فرزنــدان و آثــاری کــه بــر سرنوشــت خودشــان
بــر جــای میگــذارد پیچیدگــی بیشــتری مییابــد بهویــژه کــه ایــن زنــان میکوشــند
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زندگــی خانوادگــی را بــر اســاس نــوع شغلشــان برنامهریــزی کننــد .ایــن پیچیدگــی
هنگامــی بازتــاب مییابــد کــه ایــن زنــان درصــدد تعریــف نقــش خــود برمیآینــد و
در تأمیــن معــاش و بــروز خالقیتهــا و تواناییهــای آموزشــی و شــغلی بــا مــردان
بــه رقابــت برمیخیزنــد .امــا از جهتــی دیگــر نیــز نمیتواننــد از روابــط خانوادگــی
و وظایــف عمــدهای کــه در شــبکه ارتباطــی خانــواده و روابــط بــا اعضــای خانــواده
دارنــد غفلــت ورزنــد .داشــتن شــغل یــا فعالیــت مثبــت در اجتمــاع بــرای ایــن زنــان
از طرفــی ممکــن اســت بــا رشــد مهارتهــا ،ایجــاد یــک چهارچــوب زمانبنــدی شــده
منظــم بــرای زندگــی ،تعامــل اجتماعــی و کســب هویــت فــردی و شــغلی همــراه باشــد
و حتــی ممکــن اســت بــه ســامت روانــی بســیاری از ایــن زنــان متأهــل و سرپرســت
کمــک کنــد .بهداشــت و ســامت روانــی مناســب ،ایــن افــراد را قــادر میســازد کــه
تواناییهــای جســمی خــود را بــه حداکثــر برســانند تــا زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی
مفیــد و هماهنــگ داشــته باشــند و فشــارهای روانــی ناشــی از برخــورد نقشــها در آنهــا
بــه حداقــل برســد .از طرفــی ممکــن اســت بــه دلیــل مضاعــف شــدن وظایــف ایــن زنــان
و خســتگی ناشــی از آن موقعیــت خانوادگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و عــزت نفــس آنهــا
تحــت شــرایط نامطلوبــی قــرار گیــرد .درنتیجــه ایــن تعــدد نقشــها ســبب بــروز تغییراتــی
در طــرز تفکــر ،ســبک زندگــی روزانــه ،کاهــش اعتمادبهنفــس و افزایــش بیماریهــای
جســمی و روانــی آنهــا شــود (طباطبایــی.)2003 ،
افزایــش زنــان شــاغل بهویــژه زنــان سرپرســت خانــواری کــه بــرای گــذران زندگــی
در متــرو بــه دستفروشــی میپردازنــد ،از یکســو در تغییــر الگوهــای خانوادگــی مؤثــر
اســت و از ســوی دیگــر ،بازتــاب تغییــر الگوهــای ناشــی از تحــول ســاختاری در خانــواده
بــوده و در مناســبات اجتماعــی آشــکار میشــود .ایــن واقعیتــی اســت کــه جامعــه مــا
از یکســو ،بــا فشــار الگوهــای فرهنگــی ســنتگرا در زمینــه نقشــهای زن و مــرد و
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تقســیم کار مبتنــی بــر جنســیت روبروســت و از ســوی دیگــر ،پذیــرش نقشــهای اقتصــادی
و اجتماعــی گســتردهتر از جانــب زنــان مشــارکت بیشازپیــش آنــان در مســئولیتها و
مشــکالت زندگــی خانوادگــی را میطلبــد .بههرحــال ،واضــح اســت کــه زنــان سرپرســت
خانــوار بــرای ایجــاد تعــادل میــان الزامــات شــغلی و نقشــهای مــادری و خانـهداری مــدام
در حــال تالشانــد تــا از فشــارها و تعارضــات ناشــی از تعــدد نقشــها کــه وجــوه مختلــف
ســامت و ســازگاری آنــان را تهدیــد میکنــد بکاهنــد (صالحــی.)1373 ،
آمارهــا نشــاندهنده رونــد فزاینــده تعــداد و نســبت زنــان سرپرســت خانــوار طــی
ســه دهــه اخیــر اســت .بهطوریکــه در ســالهای  1365 ،1375 ،1385و  1355خانوارهــای
زنسرپرســت بــه ترتیــب  8/4 ،7/4 ،7/1و  %9/45از کل خانوارهــای ایرانــی را تشــکیل
دادهانــد .مطابــق آخریــن آمــار رســمی (نتایــج سرشــماری ســال  )90در ایــران بیــش از 21
میلیــون و  110هــزار خانــوار زندگــی میکنــد کــه در  %88آنهــا مــردان مســئول تأمیــن
معیشــت خانــوار هســتند و در  %12باقیمانــده ،زنــان بــار زندگــی را بــه دوش میکشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا فقــط  % 18زنــان سرپرســت خانــوار موفــق بــه پیــدا کــردن
شــغل میشــوند و  %82از ایــن قافلــه جــا میماننــد ،یعنــی زنانــی کــه هیــچ شــغلی ندارنــد،
تحــت پوشــش هیــچ بیمـهای نیســتند و بــرای گــذران زندگــی یــا بــه اطرافیــان خود وابســته
میشــوند یــا ممکــن اســت بــرای امــرار معــاش پایشــان بلغــزد (مرکــز آمــار ایــران.)1390 ،
ارقــام مربــوط بــه دامنــه ســنی ایــن گــروه از زنــان ،زنــان کمتــر از  35ســال 35 ،تــا 64
ســال و  65ســال بــه بــاال را شــامل میشــود کــه البتــه آمارهــا نشــان میدهــد بیشــتر
زنــان سرپرســت خانــوار ،زنانــی میانســال هســتند .بهطوریکــه در ســال  90ســهم زنــان
سرپرســت خانــوار بــاالی  65ســال ،بــه  % 6/39رســیده اســت .همچنیــن قابــل ذکــر اســت
کــه در یــک دوره  15ســاله از  1375تــا  1390تعــداد خانوارهــای دارای سرپرســت زن
حــدود  5 .2برابــر افزایــش داشــته اســت .بــر اســاس آخریــن نتایــج سرشــماری ســال 1390
147

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

دو دلیــل عمــده افزایــش زنــان سرپرســت خانــوار فــوت همســر و طــاق اســت؛ بهگونـهای
کــه  %4/71از زنــان سرپرســت خانــوار همســر خــود را براثــر فــوت از دســت دادهانــد،
 %6/17بدسرپرســت هســتند ،حــدود  %10از ایــن خانوارهــا براثــر طــاق زن سرپرســت
خانــوار شــدهاند و  %5نیــز هرگــز ازدواج نکردهانــد (مرکــز آمــار ایــران .)1390 ،بــا توجــه
بــه آمارهــای ذکــر شــده ،ضــرورت مطالعــه ایــن دســته از خانوادههــا و شــناخت عواملــی
کــه بــر ســامت روانــی ایــن زنــان تأثیــر دارد از دو جهــت الزم بــه نظــر میرســد:
 -1در حــال حاضــر جامعــه آمــاری اکثــر تحقیقــات انجامگرفتــه در ایــن حــوزه را
آن دســته از زنــان سرپرســت خانــواری تشــکیل میدهنــد کــه تحــت پوشــش ســازمان
بهزیس��تی ی��ا کمیت��ه ام��داد هسـ�تند .اکثــر دادههــای جمعآوریشــده در مــورد ایــن موضــوع
نیــز دادههــای کمــی بودهانــد .بنابرایــن نیــاز اســت بــا مطالعــات بیشــتر ،اطالعــات
عمیقتــری از طریــق دادههــای کیفــی حاصــل شــود .از ســوی دیگــر مطالعــه در حــوزة
زنــان نشــان میدهــد کــه بخشــی از تجربههــای زیســتی و مشــکالت آنهــا در مطالعــات
کمــی مشــخص نشــده و پنهــان میمانــد .تاکنــون مطالعــات کیفــی انگشتشــماری بــا
هدــف تمرک��ز ب��ر زن��ان دستــفروش مت��رو صوــرت گرفت��ه اس��ت بنابرایــن شــناخت
انگیزههــا و شــرایط خــاص ایــن گــروه از زنــان ضــروری اســت.
 -2همچنیــن امــروزه بــا توجــه بــه تغییــر الگوهــای مؤثــر بــر ســامت ،بــه شــناخت
عواملــی کــه بــر ســامت روانــی ایــن زنــان تأثیــر دارد کمتــر توجــه شــده اســت .بــا
شــناخت ایــن عوامــل میتــوان بــه دنبــال راهحلهایــی بــرای رفــع کشمکشــهای ناشــی
از ایفــای نقشــهای متعــدد در ایــن زنــان بــود ،تــا بــا وجــود محیطــی آرام و بــدون
تنــش جهــت ایفــای همزمــان نقشــهای خانوادگــی و شــغلی ،ایــن زنــان بتواننــد بــه
خانوادههایــی بــا ارتبــاط ســالم دســت یابنــد (توســلی.)1382 ،
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بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده پژوهــش حاضــر بــه ایــن مســئله میپــردازد کــه
زنــان دســتفروش متــرو در شــرایطی کــه بهناچــار دو شــغل تماموقــت یعنــی شــغل
بیمــزد خانگــی و شــغل بیــرون از خانــه را بــر عهــده دارنــد در چــه وضعیتــی هســتند؟
آیــا تعــدد نقــش موجــب فشــار مضاعــف ،اســترس ،افســردگی و بیماریهــای جســمی و
روانــی در آنــان میشــود و یــا اینکــه موجــب ،خوداتکایــی ،توانمنــدی و خودبــاوری در
ایــن زنــان میشــود؟ از ایــن نظــر فراهــم آوردن پاســخی بــه پرسشــهای فــوق شــاید
بتوانــد دانــش الزم را بــرای شــناخت وضعیــت ایــن زنــان فراهــم آورد و بــه دانــش مــا
نیــز در حــوزه مســائل خانوادههــای جدیــد بیافزایــد.
پیشینه تجربی
ازآنجاییکــه در ایــن میــان موضــوع «دستفروشــی زنــان در متــرو» پدیــدهای اســت
نوظهــور و جــز ایــران در ســایر کشــورها مشــاهده نشــده اســت ،بــرای بیــان ادبیــات نظــری
از نزدیکتریــن موضــوع بــه ایــن بحــث اســتفاده کردیــم و آن زنــان سرپرســت خانــوار
اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه زمینــه تحقیقــی مــورد نظــر در رابطــه بــا علــل گرایــش بــه
دستفروشــی علیرغــم اهمیــت موضــوع از لحــاظ مشــکالت و معضالتــی کــه از جهــات
مختلــف بــه ســاختارهای نظــام شــهری وارد میســازد تحقیقاتــی کــه از بعــد روانشناســی -
جامعهشناســی انجــام گرفتــه حــول محــور زنــان سرپرســت خانــوار بــا رویکــردی کمــی بوده
و درصــدد رد یــا اثبــات فرضیــات و نظریــات حــول ایــن مباحــث بودهانــد .امــا بایــد گفــت به
دلیــل اینکــه تجربــه زیســته افــراد را نمیتــوان تنهــا بــا اســتفاده از روش کمــی و تکنیکهایــی
همچــون پرسشــنامه شناســایی کــرد ،ضرورتــی ایجــاد شــد کــه در ایــن تحقیق بــه روش کیفی
روی آوریــم تــا بــا تعامــل و مشــاهده عمیــق افــراد و بــا توجــه بــه کنشــهای پاســخگویان و
شــرایط روانــی آنــان و بهرهگیــری از بصیــرت اکتشــافی رونــد شــناخت آســانتر شــود.
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معیدفــر و حمیــدی ( )1386در مقالــه «ناگفتههــا و آســیبهای اجتماعــی» ،بــه زوایــای
تاریــک زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار میپردازنــد .آنهــا در ایــن پژوهــش از ترکیــب
چنــد روش اســتفاده کردهانــد .نتایــج ایــن مقالــه حاکــی از زندگــی ســخت و دشــوار
ایــن زنــان اســـت .اولیــن و بزرگتریــن مســئله ایــن زنــان ،مســئله اقتصــادی اســت و
از دیگــر مشــکالت آنــان ناامنــی بدنهایشــان اســت .ازآنجاییکــه مــردی سرپرســتی ایــن
زنــان را بــر عهــده ندارنــد بدنهــای آنــان بــرای بســیاری از مردآنجامعــه بهمثابــه یــک
فرصــت یــا متــاع بیمراقــب جلــوه میکنــد .ناامنــی بــرای آنــان بــه مشــکالت دیگــری
هــم دامــن زده و روابــط اجتماعیشــان را مخــدوش میکنــد .پیامــد مخــدوش شــدن
روابــط اجتماعــی ،بــه هــم خــوردن تعــادل روانــی اســت .زنــان و فرزنــدان آنــان از میــزان
بیشــتری اضطــراب ،افســردگی و دیگــر ناامنیهــای روانــی رنــج میبــرد.
ســمیه آجورلــو ( )1389دالیــل ورود زنــان بــه شــغلهای کاذب ازجملــه دستفروشــی
را بیــان کــرده اســت و تجربــة زیســتة زنــان را بــه تصویــر کشــیده اســت .یافتههــای
تحقیــق از طریــق روش کیفــی حاکــی از آن اســت کــه عاملــی ســبب شــده زنــان بــه
مشــاغل کاذب روی بیاورنــد و مشــاغل کاذب فقــط در حیطــه مــردان نباشــد ایــن اســت
کــه شــغل دستفروشــی انعطافپذیــر هســت و میتــوان از ایــن راه درآمــد زیــادی را
کســب کــرد.
شــادیطلب و گرایینــژاد ( )1383در تحقیقــی بــه نــام فقــر درآمــدی فقــط یــک
جنبــه از فقــر زنــان سرپرســت خانــوار کــه بــه ســفارش ســازمان بهزیســتی دربــارة
شــیوههای توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار انجــام دادنــد ،نشــان دادهانــد کــه زنــان
فقــط بــه خاطــر زن بــودن در معــرض فقــر قــرار دارنــد و فقــر زنــان جنبــه اقتصــادی
نــدارد و جنبههــای روانــی و اجتماعــی فقــر زنــان نیــز مهــم اســت و بــرای مبــارزه بــا
فقــر ،توانمنــدی و تحــوالت ســاختاری الزم اســت .ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش کمــی
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و کیفــی در جامعــه زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی اراک
تدویــن شــده اســت .مجریــان طــرح در بخــش روششناســی بــا اســتفاده از روش کمــی
بــه شــناخت توانمندیهــای زنــان سرپرســت خانــوار اقــدام نمــوده و در بخــش کیفــی طــی
اجــرای یــک کارگاه مشــارکتی کــه بــا حضــور  25نفــر از افــراد جامعــه مــورد مطالعــه
برگــزار شــد بــه بررســی نقــش گروههــای همیــار و توانمندســازی زنــان و شــناخت
توانمندیهــای موجــود زنــان پرداختهانــد .نتایــج حاصــل از شــناخت توانمندیهــای
اجتماعــی نشــان میدهــد کــه ضــرورت کار جمعــی مــورد تأییــد  %85زنــان بــوده اســت
امــا بیــش از %82زنــان سرپرســت خانــوار در ســال گذشــته هیــچ فعالیتــی نداشــتند.
همچنیــن در زمینــه توانمنــدی روانــی مشــخص شــد کــه زنــان سرپرســت خانــوار تمایــل
چندانـ�ی بـ�ه نـ�وآوری و نوپذیـ�ری ندارنـ�د و کمـ�ی بیـ�ش از  %8آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه
هرچــه روی پیشــانی آدم نوشــته همــان میشــود .در زمینــه توانمندســازی اقتصــادی
معلــوم شــد کــه درصــد کمــی از زنــان سرپرســت شــاغلاند .در ایــن پژوهــش نتایــج
حاصــل از برگــزاری کارگاه آموزشــی مشــخص ســاخت کــه برخــاف اینکــه بهنظــر
میرســد توانمنــدی زنــان موجــب توانمنــدی خانــواده اســت توانمنــدی خانــواده بایــد
بــه توانمنــدی زنــان مقــدم باشــد بــه ایــن معنــا کــه تــا زمانــی کــه بــه توانمنــدی خانــواده
توجــه نشــود نمیتــوان از توانمنــدی زنــان ســخن گفــت.
پژوهــش مهشــید نــوری ( )1382بــه بررســی ســامت زنــان سرپرســت خانــوار تحــت
پوشــش بهزیســتی اســتان تهــران پرداختــه و میــزان ســامت روانــی زنــان تحت پوشــش و
غیــر تحــت پوشــش را مقایســه نمــوده اســت .جامعــه آمــاری  180نفــر از زنــان سرپرســت
خانــوار اســت کــه  140نفــر بــا روش نمونهگیــری ســهمیهای از زنــان تحــت پوشــش
بهزیســتی انتخــاب شــدند و  40نفــر نیــز از زنــان سرپرســت خانــوار در انتظــار پوشــش
انتخــاب شــدند .نتایــج بهدســتآمده نشــان داد کــه جملــه زنــان در معــرض آســیبهای
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روانــی قــرار دارنــد .و زنــان در انتظــار پوشــش بهطــور معنــاداری در تمــام ابعــاد ســامت
روانــی در وضعیــت بهمراتــب بدتــری نســبت بــه زنــان تحــت پوشــش قــرار داشــتد.
زنــان سرپرســت خانــواده تحــت پوشــش دارای عالئــم افســردگی ،شــکایت جســمی،
حساســیت در روابــط متقابــل ،افــکار پارانوییــدی ،وســواس و پرخاشــگری بودنــد.
ســتاره فــروزان و اکبــر بیگلــران( )1382در زنان سرپرســت خانــوار :فرصتها و چالشــها
بــه بررســی تواناییهــا ،فرصتهــا و محدودیتهــای دســتیابی زنــان سرپرســت خانــوار بــه منابع
انســانی پرداختهانــد .ایــن طــرح بــر پایــه یافتههــای میدانــی دربــاره  428زنسرپرســت
در مراکــز پنــج اســتان کشــور تدویــن شــده اســت از مهمتریــن یافتههــای ایــن پژوهــش
فقــر شــدید زنــان اســت .شــاخص فقــر انســانی زنــان سرپرســت برابــر 0/527اســت کــه
در مقایســه بــا شــاخص کل کشــور ( )0/193بســیار باالتــر اســت .ایــن مطالعــه نشــان
داد  %7/23از ایــن زنــان باســوادند و  %4/11تمایــل بــه ســوادآموزی دارنــد .همچنیــن
تجزیهوتحلیــل اطالعــات حاکــی از عــدم آشــنایی آنهــا بــا حرفــه خاصــی اســت کــه
امــکان دســتیابی بــه اشــتغال مولــد را بــرای ایــن زنــان بــه کمتریــن میــزان میرســاند.
بنابرایــن بــا اســتفاده از روش ســوادآموزی حرفـهای میتــوان دســتیابی بــه اشــتغال بــرای
زنــان آموزشدیــده را میســر ســازد و درآمــد اقتصــادی آنــان را افزایــش داد.
چارچوب نظری تحقیق   
بــا توجــه بــه آنچــه ارائــه شــد ،در پژوهــش حاضــر تعــدد نقــش و ســامت روان بــر
اســاس دو رویکــرد عمــده کمیابــی نقــش (رویکــرد منفــی) و انباشــتگی نقــش (رویکــرد
مثبــت) مــورد بررســی قــرار میگیــرد کــه در ذیــل بهاختصــار بــه آن پرداختــه شــده اســت:
رویک��رد اول در زمینــه تعــارض کار و خانــواده بــه دیــدگاه کمیابــی نقــش موســوم
اســت و بــر پیامدهــای منفــی اشــتغال زنــان تأکیــد دارد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه زنــان
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بهطــور فطــری انجــام نقشــهای خانگــی و بهویــژه تربیــت فرزنــد را بــه عهــده دارنــد.
پــدر خانــواده بــا داشــتن شــغل و درآمــد رهبــر اصلــی خانــواده محســوب میشــود
و اگــر زن مســئولیت نــانآوری را بــه عهــده بگیــرد خطــر رقابــت بــا شــوهر بهمیــان
میآیــد کــه بــرای وحــدت و هماهنگــی خانــواده زیــانآور اســت .عــاوه بــر ایــن
برخــی از صاحبنظــران ایــن دیــدگاه نیــز معتقدنــد کــه در شــرایط کنونــی کــه هنوز تقســیم
کار جنســیتی در خانــه و جامعــه وجــود دارد و بیشــتر کارهــای خانگــی را زنــان انجــام
میدهنــد چنانچــه زنــان بــه اشــتغال در بیــرون از خانــه نیــز بپردازنــد تعــدد نقشــها و
مضاعــف شــدن وظایــف زنــان و خســتگی مفــرط ناشــی از آن منجــر بــه ضعــف یــا
از بیــن رفتــن ســامت روانــی و جســمانی آنــان میشــود و درنهایــت فــرد نمیتوانــد
تقاضاهــای نقشــهای متفــاوت را بــرآورده ســازد .در چارچــوب ایــن رویکــرد میتــوان
از نظریههــای کمیابــی ،تکثــر نقــش ،تقــارب ،تعــارض نقــش و فشــار نقــش نــام بــرد
(احمدنیــا.)1383 ،
نظریــه کمیابــی :1در ایــن نظریــه کــه توســط بارنــت )1993( 2ارائهشــده ،فــرض بــر
ایــن اســت کــه هــر فــردی میــزان انــرژی ثابتــی دارد و هــر نقشــی از ایــن مخــزن انــرژی
در خواســتهایی دارد بنابرایــن هــر قــدر تعــداد نقشــها بیشــتر باشــد فشــار نقــش بیشــتر
اســت و پیامدهــای منفــی بــرای ســامت بیشــتر خواهــد بــود .همنــوا بــا ایــن نظریــه کــه
تکثــر نقشــها را موجــب اســترس و فشــار بیشــتر بــر زنــان میدانــد فــرض میشــود کــه
ایفــای چنــد نقــش عمــده بهطــور همزمــان موجــب زایــل شــدن انــرژی محــدود فــرد
میشــود درنتیجــه فــرد را بــا کمبــود انــرژی و ضعــف و ناتوانــی روبــرو میکنــد.
نظریــه تکثــر نقــش :3بنابرایــن نظریــه ازآنجاکــه در تقســیم ســنتی امــور خانــه و
1. scaricity theory
2. Barnet
3. multiple theory
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خانــواده حتــی در جوامــع صنعتــی مســئولیت اولیــه کارهــای خانگــی و نیــز نگهــداری
از فرزنــدان ،علیرغــم انتقــال کار زن بــه بیــرون از خانــه ،بــه عهــده مــادر اســت .چنیــن
امــری میتوانــد زمینــه بــرای پدیــده تضــاد نقــش و بــار اضافــی نقــش را فراهــم نمایــد و
پیامدهایــی نظیــر کاهــش ســامت را در برداشــته باشــد .بنابرایــن فــرض چنیــن شــرایطی
موجــب خســتگی شــدید و فرســودگی و درنهایــت بیمــاری زنــان میگــردد و مرگومیــر
زنــان را در مقایســه بــا مــردان افزایــش میدهــد .باالتــر بــودن نــرخ بیماریهــای جســمانی
نــزد زنــان در جوامــع غربــی از نظــر برخــی صاحبنظــران ایــن دیــدگاه بــه باالتــر بــودن
میــزان فشــارهای ناشــی از نقشــهای متعــدد زنــان در جوامــع امــروزی نســبت داده شــده
اســت (احمدنیــا.)1383 ،
گــود 1نیــز بــا طــرح نظریــه فشــار نقــش اســتدالل میکنــد کــه تعهــدات کل
نقشــهای فــرد پــر خواســته اســت بنابرایــن فشــار نقــش یــا دشــواری در بــرآورده کــردن
خواســتههای نقــش عــادی اســت .بهاینترتیــب مشــکل اشــخاص ایــن اســت کــه
انــرژی و مهــارت خــود را چگونــه تقســیم کننــد تــا فشــار نقــش را بــه مقادیــر قابــل
تحملــی تقلیــل دهنــد .بــه نظــر گــود ایــن همــان مشــکلی اســت کــه فــرد در زندگــی
اقتصــادی بــا آن روبروســت .فــرد منابــع محــدود بــرای تقســیم در میــان مقاصــد جایگزیــن
دارد و او ایــن مشــکل را بــا پرهیــز از برخــی نقشــهای خــاص و بــا ایجــاد مجموعـهای از
معامــات نقــش حــل میکنــد.
رویکــرد دوم (رویکــرد مثبــت) در زمینــه تعــارض کار و خانــواده بــه انباشــتگی نقشــها
موســوم اســت .بنــا بــر نظریــه اعتــای نقــش 2کــه توســط بارتلــی )1992( 3مطــرح شــد
چــه در مــورد زنــان و چــه در مــورد مــردان مشــارکت فــرد در فعالیتهــای ارزشــمند
1. William Good
2. role enhancement theory
3. Bartley
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اجتماعــی موجبــات ارتقــای وضــع ســامت فــرد را فراهــم م ـیآورد .ازآنجاکــه ازدواج
(ایفــای نقــش همســری) ،مــادر یــا پــدر بــودن (نقــش والدیــن) و اشــتغال بــه کار (نقــش
شــغلی) هــر دو از ارزشــمندی و مزیــت اجتماعــی باالیــی برخوردارنــد هرچــه فــرد بیشــتر
ایــن نقشــها را بــه عهــده گیــرد از ســامت بیشــتری برخــوردار اســت (احمدنیــا.)1380 ،
در نظریــه بســط نقــش ،1ســودمندی تکثــر نقشــها را بــا امتیازاتــی چــون ارتقــای عــزت
نفــس ،کســب وجهــه ،منزلــت ،پاداشــها و درآمــد ناشــی از اشــتغال مــورد تأکیــد قــرار
میدهــد .فولــر و همکارانــش معتقدنــد زنــان بــا اشــتغال میتواننــد از یکنواختــی و
پایــگاه اجتماعــی نســبت ًا پایینتــر خان ـهدار بــودن رهایــی یابنــد .از ایــن گذشــته اشــتغال
معمــوالً از نظــر عاطفــی بــا ایجــاد تأمیــن مالــی و اجتماعــی ،خشــنودی و رضایــت خاطــر
ایجــاد میکنــد (احمدنیــا.)1380 ،
نظریــه تجمــع نقــش 2کــه توســط زیبــر 3مطــرح شــد بــر منافــع حاصــل از نقشــها
تأکیــد مـیورزد کــه عبارتانــد از :مزیــت یــا امتیــازات مرتبــط بــا هــر نقــش ،امنیــت یــا
پایــگاه حاصلــه و درمجمــوع فراهــم آوردن امکاناتــی در جهــت بهبــود پایــگاه اجتماعــی
و باالخــره غنــای شــخصیت و رضایــت خاطــر کــه فــرد از آنهــا بهرهمنــد میشــود.
بهبیاندیگــر ایــن رویکــرد بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه افــراد قادرنــد زمــان و انــرژی الزم
را بــرای بــه عهــده گرفتــن رفتارهــای نقــش کــه بــه آنهــا متعهــد میشــوند تولیــد کننــد.
بنابرایــن اشــخاصی کــه هــم نقــش کاری و هــم نقــش خانوادگــی را اشــغال میکننــد
وقــت و انــرژی کافــی بــرای بــه عهــده گرفتــن فعالیتهــای مرتبــط بــا هــر نقــش بــه دســت
میآورنــد (اریــه .)1996 ،4موضــوع مهــم دیگــر کــه ایــن رویکــرد بــر آن تأکیــد دارد آن
اســت کــه تعــدد نقشــها بهطــور مطلــق و ثابــت نمیتوانــد زیــانآور یــا ســودمند باشــد،
2. role accumulation
4. Seeber

		1. role expansion theory
			3. Aryee samul
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بلکــه فشــارزایی یــا خشــنودکنندگی نقشــهای چندگانــه بســته بــه عوامــل و شــرایطی نظیــر
کیفیــت و تقاضاهــای نقــش متفــاوت خواهــد بــود.
روش
در ایــن تحقیــق در جمــعآوری دادههــا عــاوه بــر مشــاهده مشــارکتی از مصاحبــه
نیمــه ســاختیافته هــم اســتفاده شــده اســت .محقــق ســعی کــرده اســت کــه در میــدان
بهطــور مســتقیم حضــور یابــد و مشــاهده مشــارکتی داشــته باشــد و بــرای ایــن امــر
محقــق تمامــی خطــوط متــرو ،شــامل خطــوط  2 ،1و  4را انتخــاب کــرده اســت .مشــاهده
نحــوه دستفروشــی ،تعامــات اجتماعــی آنــان ،برخــورد دستفروشــان بــا یکدیگــر،
گفتوگوهــای مــردم پیرامــون دستفروشــی و نحــوه برخــورد مأموریــن نیــروی
انتظامــی بــا دستفروشــان ،موضــوع بررســی ایــن ســطح از مطالعــه بــود کــه مشــاهده
هــر یــک نکاتــی دربرداشــت کــه تمامــیآنهــا ثبــت و ضبــط و بهعنــوان ســند تحلیــل در
ثبــت نتایــج اســتفاده شــدهاند.
اســتفاده از روشهــای مشــاهدهای زمانــی مفیدنــد کــه محقــق بتوانــد همــه پدیدههــا
را در محــل مــورد مشــاهده قــرار دهــد ،لــذا همیشــه نمیتــوان بــه ایــن روشــها تمســک
جســت .بنابرایــن در اکثــر مــوارد پژوهشــگر ناچــار اســت از مصاحبــه بهره جویــد .مصاحبه
نیمــه ســاختیافته ایــن امــکان را فراهــم کــرد کــه محقــق فهرســتی از پرسشــها یــا صرفـ ًا
موضوعهــای اصلــی پژوهــش مــورد نظــر را تهیــه کنــد کــه ایــن فهرســت ،برگــه راهنمــای
مصاحبــه خوانــده میشــود .ایــن برگــه در قالــب راهنمــای مصاحبــه ایــن امــکان را فراهــم
میکنــد کــه بتوانیــم در چارچوبــی نســبت ًا روشــن و مشــخص ســؤاالت و محورهــای
مــورد نظــر پژوهــش را تنظیــم کنیــم .در ایــن نــوع از مصاحبــه میتــوان بــا توجــه بــه
پاســخهای اطالعرســانان ،پرسشــهای دیگــری نیــز مطــرح کــرد و یــا بــه تفحــص بیشــتر در
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پاســخهای مصاحبهشــوندگان پرداخــت .مصاحبهشــونده در پاســخگویی بــه موضوعهــا
و پرسشــهای بــاز از آزادی و اختیــار کافــی برخــوردار اســت .مصاحبــه در ایــن تحقیــق بــه
دو روش ثبــت شــده اســت ،ابتــدا در خــود میــدان تحقیــق مصاحبههــا ضبــط شــدند و
ســپس بالفاصلــه بعــد از مصاحبــه نــکات یادداشــت شــده اصــاح و تدویــن شــدند .در
زمینــه انتخــاب محیــط مصاحبــه نیــز بایــد ذکــر کــرد کــه «محیــط تحقیــق کیفــی عرصــه
واقعــی اســت یعنــی محلــی کــه افــراد موردنظــر زندگــی میکننــد و تجربیــات آنهــا در آن
روی میدهــد» (ادیــب حــاج باقــری و همــکاران .)1386 ،بدیــن ترتیــب در همــان محیــط
تحقیــق یعنــی ســکوهای انتظــار و واگنهــای قطــار در هــر ایســتگاه بهعنــوان مکانــی بــرای
مصاحبــه بــا دستفروشــان متــرو اســتفاده شــده اســت.
جامعه مورد مطالعه و شیوه نمونهگیری
در ایــن تحقیــق جامعــه مــورد مطالعــه متــرو تهــران اســت ،یعنــی زیرزمینهایــی کــه در
آن قطــار متــرو مســیرهای مشــخصی را طــی میکنــد .زیرزمینهــای متــرو واگنهــای قطــار
متــرو و تمامــی خطــوط و مســیری کــه متــروی پایتخــت از آن عبــور میکنــد میــدان
تحقیــق اســت؛ خــط شــماره ( 1امتــداد از تجریــش تــا حــرم مطهــر) خــط شــماره 2
(امتــداد صادقیــه (تهــران) تــا فرهنگســرا) و خــط شــماره ( 4امتــداد شــهید کالهــدوز تــا
شــهرک اکباتــان) .جامعــه آمــاری تحقیــق ،شــامل زنانــی بــود کــه در متــرو دستفروشــی
میکننــد امــا ایــن شــرط کافــی بــرای مشــارکت افــراد در تحقیــق نبــود .مــاک دیگــر
ایــن بــود کــه ایــن زنــان سرپرســت خانــواده نیــز باشــند .ازآنجاکــه مصاحبــه بــا 28
نفــر از ایــن زنــان دســتفروش زیــاد نیســت بنابرایــن انتخــاب نمونههــا بــا ســن و
تحصیــات مختلــف صــورت گرفــت کــه ایــن امــر ســطح تعمیمپذیــری را گســترش
میدهــد .مدتزمــان مصاحبــه بیــن  20تــا  30دقیقــه متغیــر بــود .در ایــن تحقیــق،
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بــا توجــه بــه موضــوع مــورد مطالعــه ،نمونهگیــری گلولهبرفــی بــوده اســتفاده شــد
کــه یکــی از راهبردهــای نمونهگیــری غیــر تصادفــی اســت .نمونهگیــری گلولــه برفــی
کــه در پــارهای مــوارد نمونهگیــری اســمی گفتــه میشــود ،گاهــی بهتریــن راه بــرای
قــرار دادن موضوعاتــی بــا ویژگیهــا و خصوصیــات الزم در یــک مطالعــه اســت و در
میــان پژوهشــگران بســیار موردتوجــه اســت .محققــان از ایــن روش نمونهگیــری در
مطالعاتــی اســتفاده میکننــد کــه نتواننــد شــرکتکنندگان مفیــدی را شناســایی کننــد
یــا اطالعدهنــدگان بهراحتــی در دســترس نباشــند یــا خواهــان گمنــام مانــدن باشــند
(ســفیری .)1387 ،در نمونهگیــری گلولــه برفــی پــس از انتخــاب افــرادی بــا ویژگیهــای
خــاص ،بــا آنهــا مصاحبــه ســپس نــام افــرادی را کــه همــان خصوصیــات را دارنــد ،از
آنهــا پرســیده میشــود .در ایــن تحقیــق نیــز بــرای دسترســی بــه جمعیــت مــورد مطالعــه،
بدینصــورت عمــل شــده اســت .بدیــن معنــی کــه ابتــدا از طریــق آشــنایی بــا یکــی از
خانمهــای فروشــنده کــه سرپرســت خانــوار نیــز بــود صحبــت کــرده ســپس از طریــق
ایشــان مــورد دوم و بدیــن ترتیــب ایــن رونــد تــا انتهــا ادامــه پیــدا کــرد .همچنیــن در
بعضــی مــوارد در حیــن مصاحبــه بــا یکــی از ایــن زنــان ،بعضــی از همــکاران آنهــا خــود،
بــرای انجــام مصاحبــه داوطلبانــه نــزد محقــق میرفتنــد.
یافتهها
بــا انجــام مصاحبــه بــا  28زن سرپرســت خانــواری کــه بــرای گــذران زندگــی در
متــرو بــه فروشــندگی میپردازنــد و دارای نقــش مــادری و نــانآوری در خانــواده بودنــد،
مشــخص شــد کــه نمیتــوان تنهــا یــک عامــل را دلیــل اقــدام بــه دستفروشــی در متــرو
عنــوان کــرد ،بلکــه مجموعـهای از شــرایط و عوامــل و همزمانــی آنهــا بــا هــم ،ایــن زنــان
را بــه دستفروشــی در متــرو ترغیــب کــرده اســت .پرسشــهای مصاحبــه در چنــد بخــش
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شــامل مشــخصات زمینـهای ،پرسشــهایی در مــورد نقــش اقتصــادی زنــان (شــامل دالیــل
دستفروشــی در متــرو ،محیــط و شــرایط کاری در متــرو ،مشــکالت کاری) ،نقــش
خانـهداری ایــن زنــان (شــامل تنظیــم وقــت بیــن کار خانــه و بیــرون ،همــکاری اعضــای
خانــواده ،تصــور آنــان از کار خانگــی) ،نقــش مــادری (شــامل نــوع رابطــه بــا فرزنــدان،
رضایــت فرزنــدان از کار مــادر ،توجــه بــه نیازهــای فرزنــدان) و همچنیــن پرسشــهایی
راجــع بــه پیامدهــای روانــی و جســمانی تعــدد نقــش پرســیده شــد.
توصیف نمونه
سن
همه بیش
از سی
سال غیر
از یک
نفر

تحصیالت

تعداد فرزند

وضعیت همسر

ده نفر دیپلم،
دو نفر
سیکل و بقیه
تحصیالت
سطح ابتدایی

همه دارای فرزند
شش نفر از آنان
5فرزند ،پنج
نفر4فرزند ،نه نفر
 2فرزند ،هشت
نفر  1فرزند

هفت نفر بیکار
چهار نفر طالق
گرفته ،سه نفر
فوت همسر
بقیه بیمار و از
کارافتاده

تحت پوشش
مالکیت محل
بهزیستی ،کمیته امداد
سکونت
چهار نفر
مالک خانه
بقیه خانه
استیجاری

دو نفر تحت پوشش
کمیته امداد ،بقیه
هیچکدام

بــا انجــام مصاحبــه از  28زن سرپرســت خانــوار بــه بررســی نقشــهایی کــه ایــن زنــان
بــا آن درگیرنــد پرداختــه شــده اســت .دالیلــی کــه ایــن زنــان را بــه دستفروشــی
وام ـیدارد متنوعانــد بااینحــال میتــوان ایــن دالیــل را تحــت عنــوان دالیــل اقــدام بــه

دستفروشــی در متــرو موردتوجــه قــرار دهیــم .نکتــة مهــم در یافتههــا ،بــه ایــن مســئله
اشــاره دارد کــه بهنــدرت یــک دلیــل از چنــان اهمیــت و قدرتــی برخــوردار اســت کــه

موجــب اقــدام بــه دستفروشــی در متــرو شــود .بــه عبارتــی بهجــز یــک دلیــل ،یعنــی

مشــکل مالــی کــه بــه آن بیشــتر بــر خواهیــم خــورد هیچکــدام از پاس ـخگویان مــا فقــط
یــک عامــل را بهتنهایــی بهعنــوان دلیــل اقــدام بــه دستفروشــی مطــرح نکردهانــد.

مجموعــهای از شــرایط و عوامــل و همزمانــی آنهــا بــا هــم ،ایــن زنــان را تشــویق بــه

دستفروشــی در متــرو میکنــد.

159

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،پاییز  ،95شماره 62

-1-1دستفروشی در مترو و دالیل اقدام آن
-1-1-1مسائل و مشکالت اقتصادی                                        
طبــق نظریــه زنانــه شــدن فقــر یــا آســیبپذیری زنــان سرپرســت خانــوار،
خانوادههــای زنسرپرســت نهتنهــا در همــة کشــورهای جهــان گســترش یافتهانــد؛
بلکــه روزب ـهروز بــر تعــداد خانوارهــای زنسرپرســتی کــه در جمعیــت کمدرآمــد قــرار
میگیرنــد ،افــزوده میشــود .ایــن وضعیــت در بیــن کشــورهای پیشــرفته نیــز بــه چشــم
میخــورد و بهرغــم کمکهــای دولتــی ،فراینــد فقیــر شــدن آنــان هــم چنــان ادامــه دارد.
از ســایر مشــخصات خانوادههــای زنسرپرســت عــدم دسترســی ایــن گــروه از زنــان بــه
مشــاغل بــا منزلــت اســت .ایــن زنــان یــا اغلــب بیکارنــد یــا دارای مشــاغل حاشــیهای،
نیمهوقــت ،غیررســمی و کمدرآمــد هســتند .در اغلــب مصاحبههــای انجامشــده،
عمدهتریــن دلیــل مطرحشــده بــرای اقــدام بــه دستفروشــی از جانــب پاســخگویان را
میتــوان مشــکل اقتصــادی ایــن زنــان دانســت .ایــن زنــان بــا سرپرســت شــدن در وضــع
و موقعیــت جدیــدی قــرار میگیرنــد کــه معمــوالً بــا مســائل مــادی و معنــوی متعــددی
همــراه اســت .در صــورت عــدم حضــور شــوهر در خانــه ،بیمــاری و یــا بیــکاری شــوهر،
عهــدهدار مســئولیتهایی میشــوند کــه از قبــل آن را پیشبینــی نکردهانــد.
زنــی  27ســاله کــه شــوهرش بیــکار اســت میگویــد« :شــوهرم کــه کار نــداره،
شــرایطم ســخته اگــه مــن نمیاومــدم اینجــا حتــی شــام شــب هــم نداشــتیم تــا اآلن
از گشــنگی مــرده بودیــم» .زنــی  31ســاله کــه شــوهرش تصــادف کــرده و بیــکار اســت
میگویــد « :بایــد بیــام اینجــا کار کنــم اگــه نیــام چهجــوری خــرج زندگیمــو ،خــرج
دخترمــو دربیــارم نمیخــوام دســتم جلــوی کســی دراز باشــه».
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-1-1-1-2کرایه مسکن
جوامــع انســانی بهویــژه در عصــر کنونــی سرشــار از استرســهای گوناگــون اســت
مســکن مناســب میتوانــد محلــی بــرای تجدیــد قــوا ،آرامــش اعصــاب و فکــر باشــد
و خســتگیهای روحــی و جســمی ناشــی از کار روزانــه را از وی دور و از جنبــه روانــی
آمــاده فعالیــت کنــد .فقــدان مســکن مناســب عامــل مؤثــر پیدایــش افســردگی و کاهــش
مقاومــت فــرد در برابــر مشــکالت اســت (خانــی .)1385 ،از مشــکالت عمــدة خانوادههای
زنسرپرســت نداشــتن مســکن شــخصی و پرداختــن اجــاره مســکن اســت کــه نیمــی
از درآمــد ناچیــز خــود را صــرف آن میکننــد .از ســوی دیگــر بســیاری از آنــان در
خانههــای کوچــک و فاقــد تســهیالت کافــی بــه ســر میبرنــد.
خانمــی  29ســاله کــه شــوهرش معتــاد و بیــکار اســت میگویــد« :مــن از صبــح
مـیآم اینجــا تــا  6و  7بعدازظهــر درآمــدش بــد نیســت مــن میتونــم خــرج کرایــه خونــه
رو در بیــارم بعضــی اوقــات هــم یــه پولــی پسانــداز میکنــم بتونــم پــول پیــش خونــه
رو اضافــه کنــم» .خانمــی  41ســاله کــه از شــوهرش بــه علــت اعتیــاد بــه مــدت  8ســاله
جــدا شــده میگویــد « :بــه ســختی خــرج و دخــل در م ـیآرم بــرای همیــن همیشــه بــه
فکــر اینــم کــه پــول کرایــه خونــه رو از کجــا بیــارم .چــون اجــاره خونــه بیشــترین مشــکل
منــه .تمــام فکــر و ذهنــم اینــه چطــوری پــول اجــاره رو در بیــارم .از نظــر مالــی خیلــی
مشــکل دارم».
-1-1-1-3خرج تحصیل فرزندان
در جامعهشناســی ،خانــواده مهمتریــن مــکان آمادگــی ورود بــه زندگــی اجتماعــی
کــودک شــناخته میشــود .بنابرایــن بــر اســاس دیــدگاه اجتماعــی تربیــت کــودک «کــودک
عمدتــ ًا محصــول نــوع و کیفیــت تربیــت یــا پــرورش اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد
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جنبههــای گوناگــون پــرورش و تربیــت فرزنــدان در خانــواده موردتوجــه قــرار گیــرد
(برنــاردز .)1380 ،بــا توجــه بــه مصاحبههــای انجامشــده ،توجــه بیشــتر بــه مســائل
آموزشــی و تربیتــی فرزنــد ازجملــه مــواردی اســت کــه میتوانــد بــا مســائل مالــی در
ارتبــاط باشــد .هزینــه تحصیــل فرزندانــی کــه در دانشــگاه یــا مدرســه تحصیــل میکننــد
ازجملــه دالیلــی اســت کــه باعــث شــده کــه ایــن زنــان بــه دستفروشــی در متــرو
بپردازنــد.
خانمــی  41ســاله کــه از شــوهرش بــه علــت اعتیــاد بــه مــدت  8ســال اســت طــاق
گرفتــه میگویــد« :پســرم اآلن دانشــجوی عمــرانِ ،همــه کار بــراش میکنــم شــهریه
دانشــگاهش رو میپــردازم چــون نمیخــوام معتــاد بشــه از بیــن بــره و نابــود بشــه.
همــش بــه فکــر اینــم کــه پــول شــهریه دانشــگاه پســرم رو بتونــم بــدم .وای خدایــا
شــهریه دانشــگاه ،ترمــه جدیــد شــهریه میخــواد» .خانمــی  46ســاله کــه شــوهرش بــه
علــت ورشکســتگی افســردگی گرفتــه میگویــد« :پســرم دانشــجوی دانشــگاه آزادِ ،بایــد
شهریشــو بــدم خرجمــون زیــاده دیگــه».
 -1-1-1-4وام و بدهکاری
افزایــش درآمــد خانــواده بــه دلیــل اشــتغال زن ،امــکان آن را فراهــم میکنــد تــا
بعضــی از نیازهــای ضــروری مثــل لبــاس ،کرایــه مســکن و پزشــک بــرآورده شــود .ایــن
امــر در خانوادههــای کمدرآمــد کــه شــوهر توانایــی مالــی چندانــی نــدارد ،از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار اســت .همچنیــن کار ایــن زنــان بهنوعــی ثبــات در آینــده میانجامــد،
و هماننــد بیمــه ،علیــه خطــر کاهــش یــا قطــع درآمــد شــوهر بــکار م ـیرود.
خانمــی  43ســاله کــه شــوهرش بــه علــت ناراحتــی قلبــی ازکارافتــاده اســت
میگویــد« :ایــن روبالشــیها رو پســر عمــوم از جنــوب م ـیآره مــن جنســامو نســیه ازش
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میخــرم ،بعضــی وقتهــا هــم از بــرادرم بــرای خریــد جنــس پــول قــرض میگیــرم ،مــاه
پیــش  30تومــن از شهرســتان بــرام فرســتاد بایــد بهــش پــس بــدم» .خانمــی  42ســاله کــه
شــوهرش ازکارافتــاده اســت میگویــد« :دختــرم دم بختــه خواســتگار داره میخــواد
ازدواج کنــه رفتــم وام گرفتــم تــا بــراش جهــاز بخــرم بایــد بیــام اینجــا تــا خــرج جهازشــو
بــدم دوســت نــدارم فــردا ســرکوفتش بزنــن»
 -1-1-2مسائل و مشکالت فردی (سرمایه انسانی)
زنــان سرپرســت خانــوار کــه بــا فــوت همســر و یــا مطلقــه شــدن ،ناچارنــد بهتنهایــی
خانــواده را اداره کننــد و اغلــب قبــل از بیوگــی یــا طــاق ،ســابقه حضــور در بــازار کار را
نداشــتهاند و از نظــر مالــی وابســته بــه شــوهران خــود بودهانــد؛ بــا از دســت دادن همســر
بــه دلیــل نداشــتن مهــارت و تجربــه کافــی یــا نداشــتن تحصیــات ،بــه مشــاغل رده پاییــن
بــا دســت مــزد کــم و بــدون بیمــه میپردازنــد (خانــی.)1385 ،
عــاوه بــر مســائل مالــی از دالیلــی کــه موجــب رو آوردن ایــن زنــان بــه مشــاغل
رده پاییــن میشــود (دستفروشــی در متــرو و امثــال آن) مســائل فــردی ماننــد نداشــتن
مهــارت شــغلی و حرف ـهای و تحصیــات پاییــن اســت کــه حــق انتخــاب شــغل بــرای
آنــان را محــدود میکنــد امــا بااینحــال ایــن زنــان ،دستفروشــی در متــرو را بــه
ســایر کارهایــی کــه تــوان انجــام آن را دارنــد (نظافتچــی منــازل یــا ادارات ،نگهــداری
از ســالمند) ترجیــح میدهنــد .دستفروشــان احســاس رئیــس بــودن میکننــد و
صاحــبکار ندارنــد و خودشــان بــرای خودشــان کار میکننــد چونکــه توانســتهاند بــا
ســرمایه بســیار کــم وارد ایــن شــغل شــوند و درعینحــال روزانــه درآمــد باالیــی داشــته
باشــند .دستفروشــان ازاینجهــت بســیار رضایــت دارنــد کــه روزمــزد هســتند و پــول
هــرروزه در جیبشــان هســت .درآمــد روزانــه آنهــا هــم طبــق گفتــه خودشــان بیــن 40-30
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هــزار تومــان اســت .از نظــر آنهــا بــرای اســتخدام شــدن در انــواع شــرکتهای خصوصــی
یــا دولتــی و ادارات افــراد بایــد تخصــص ،مهــارت و کارایــی الزم را داشــته باشــند امــا
دستفروشــی در متــرو نیــاز بــه تخصــص ،مهــارت ،تحصیــات بــاال و ســابقه کار قبلــی
نــدارد و افــراد بــا هــر ویژگــیای کــه دارنــد میتواننــد بــه ایــن شــغل وارد شــوند.
همچنیــن بســیاری از زنــان دسـتفروش اذعــان میکننــد کــه محیــط متــرو زنانــه هســت
و مــا بهراحتــی میتوانیــم کار کنیــم و از نگاههــای مربــوط یــا نامربــوط مــردان درامــان
هســتیم.
خانمــی  42ســاله کــه شــوهرش بیمــاری قلبــی میگویــد« :وقتــی ســواد
درستوحســابی نــدارم جایــی کــه مــن رو قبــول نمیکنــه ،خــدا متــرو رو از مــا نگیــره».
خانمــی  51ســاله کــه شــوهرش تصــادف کــرده و در خانــه بیــکار اســت میگویــد:
«ســواد کــه نــدارم اآلن هــر جایــی میــری میگــن کامپیوتــر بلــدی ،زبــان بلــدی ،مجبــورم
بــرم یــه جــا مســتخدم بشــم کــه اونــم توانشــو نــدارم».
گیدنــز 1معتقــد اســت کــه در روابــط موجــود در نظــام اجتماعــی ،کســانی کــه در
ظاهــر «بیقدرتتریــن» افــراد هســتند ،قادرنــد منابــع خاصــی را بســیج کننــد ،تــا
بهوســیله آنهــا بتواننــد در زندگــی روزانــه خــود «فضایــی بــرای کنتــرل» و انجــام
فعالیتهــای قدرتمندانــه پدیــد آورنــد .در خصــوص عاملیــت غیرمســتقیم زنــان نیــز
میتــوان اشــارهای بــه اهمیــت «کنــش متقابــل رودررو» در تعبیــر گیدنــز داشــت .بــه
اعتقــاد گیدنــز ،انســان بــا تعامــل و از طریــق کنــش متقابــل اجتماعــی اســت کــه تعریــف
میشــود .او کنشگــران را فاقــد برنامــه و هــدف نمیدانــد؛ بااینحــال معتقــد اســت
کــه آنهــا بهدلیــل نیــاز بــه تبعیــت از قواعــد و قضــاوت جمــع ،خــود بهتنهایــی قــادر بــه
آفرینــش معنــا نیســتند (گیدنــز.)1383 ،
1. Giddens
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-1-2محیط و شرایط کاری زنان دستفروش مترو
 -1-2-1حضور مأمورین مترو
از دالیــل عمــده کــه موجــب تــرس و نگرانــی و اســترس ایــن زنــان در محیــط کاری
میشــود برخــورد غیراصولــی و توهینآمیــز مأمورانــی اســت کــه موجــب جریحــهدار
شــدن غــرور ایــن زنــان و از دســت دادن اجناسشــان میشــود .ایــن زنــان نگــران
بازپسگیــری اجناسشــان در میــان انبوهــی از کاالهایــی هســتند کــه در انبارهــای بــزرگ
توقیــف شــده اســت .بیشــتر ایــن زنــان ابتــدا کــه بــه کار دستفروشــی میپرداختنــد،
کاال و اجنــاس زیــادی را بــا خــود بــه متــرو بــرای فــروش میآورنــد و از ایــن بابــت هیــچ
مشــکل یــا نگرانــی نداشــتند امــا از زمانــی کــه اجنــاس آنهــا توســط مأموریــن گرفتــه
میشــود ،ســعی میکننــد کاالهایــی کــه حجــم کمتــری دارنــد و آســانتر میتــوان آنهــا
را پنهــان کــرد بــا خــود حمــل کننــد و بــرای فــروش در متــرو بیاورنــد .یعنــی کیسـههای
بــزرگ کاال بــه کیفهــای دســتی و کولهپشــتی و کیســههای کوچــک تبدیــل شــده
اســت .بنابرایــن دیگــر ،تعــداد کمــی از آنــان همچنــان کاالهایــی کــه حجــم زیــاد دارنــد را
بــا خــود در واگنهــای قطــار متــرو جابهجــا میکننــد و بــه فــروش میرســانند .اقدامــات
مأموریــن ســبب شــده اســت کــه زنــان دسـتفروش محتاطتــر شــوند و بــا آزادی کمتــر
و دلهــره بیشــتر بــه دستفروشــی در متــرو بپردازنــد .آنهــا بــرای اســتتار چهــره خــود و
نیــز کاالهــای خــود بیشــتر مواقــع پوشــش چــادر را انتخــاب کردهانــد ،حجــم کاالهــای
خــود را کــم کردهانــد و دستفروشــی را هنــگام توقــف قطــار در ایســتگاهها متوقــف
میکننــد .عملکــرد مأموریــن ،اتحــاد بیشــتر را بــرای دستفروشــان بــه ارمغــان آورده
اســت .دستفروشــانی کــه جدیــد وارد واگنهــای قطــار میشــوند بــه دستفروشــانی
کــه از قبــل وارد واگنهــای قطــار بودنــد از حضــور مأموریــن خبــر میدهنــد.
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خانمــی  41ســاله کــه بــه علــت اعتیــاد طــاق گرفتــه میگویــد« :ایــن مأمورهــا
غــرورم رو لــه میکنــن ،منــم واســه خــودم شــخصیت دارم چــرا بایــد بــه مــا توهیــن
کنــن مــن هــم مجبــورم باهاشــون دهــن بــه دهــن بــذارم چــرا بــه مــا گیــر م ـیدن بــرن
بــه اونایــی گیــر بــدن کــه تــوی کوچههــا کــراک و حشــیش میکشــن بــه خــدا خــودم
دیــدم همیــن کوچــه پشــتی مــا همیشــه ســه چهــار تــا از ایــن الت و لوتــا هســتن کــه
مــدام مــواد میکشــن» .خانمــی  40ســاله کــه شــوهرش بیــکار اســت میگویــد« :هــول و
هــراس دارم کــه ایــن مأمــورا جنســامو بگیــرن همــه رو میبــرن تــو یــه انبــار بــزرگ کــه
پــر از جنســهای گرفتــه شدســت دیگــه نمیتونیــم پیــدا کنیــم».
-1-2-2گمنامی در محیط کار
یکــی از مــواردی کــه در محیــط کاری بــر نگرانــی و ناراحتــی ایــن زنــان میافزایــد
دیــدن اقــوام و آشــنایان در محیــط کاری اســت .نکتـهای کــه در اینجــا قابــل ذکــر اســت،
ایــن اســت کــه تعــدادی از ایــن زنــان از شهرســتان بــه تهــران آمدهانــد و آشــنا و فامیلــی
ندارنــد ،بنابرایــن بــه قــول خودشــان خیالشــان از ایــن بابــت راحــت اســت.
خانمــی  46ســاله کــه شــوهرش افســردگی دارد میگویــد« :هیــچ کــدوم از اقوامــم
خبــر نــدارن کــه مــن اینجــام ،جــز خواهــر شــوهرم کــه تــو کارم کمــک میکنــه ،بــرای
اینکــه کســی منــو نشناســه ایــن ماســکو زدم» .خانمــی  57ســاله  28ســاله از شــوهرش بــه
علــت الابالیگــری طــاق گرفتــه میگویــد« :خیلــی خجالــت میکشــم .یــه بــار یکــی
از فامیــل منــو دیــد بهــش التمــاس کــردم کــه بــه کســی نگــه احســاس کــردم یــه پــارچ
آب جــوش ریختــن رو ســرم ،احســاس خالــی شــدن کــردم».
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-1-2-3ارتباط و نحوه برخورد مسافرین
بســیاری از دستفروشــان ،نحــوه برخــورد مــردم در متــرو را موجــب افزایــش عــزت
نفــس و قــوت قلــب خــود میدانســتند و بهنــدرت رفتارهــای مســافران را تحقیرآمیــز و
ناشایســت ذکــر میکردنــد .بیشــتر مســافران بــا حضــور دستفروشــان در متــرو موافــق
هســتند چــرا کــه در وقــت آنــان صرفهجویــی میشــود و میتواننــد برخــی از وســایل
مــورد نیازشــان را تأمیــن کننــد و برخــی دیگــر حضــور دستفروشــان در متــرو برایشــان
لذتبخــش اســت و معتقدنــد کــه ایــن کار باعــث ســرگرم شــدن آنهــا در طــول مســیر
میشــود .نکتــه مهــم و اساســی خریــد مســافران از دستفروشــان اســت کــه نشــاندهنده
اســتقبال مســافران از اجنــاس دستفروشــان اســت .برخــی از مســافران از دستفروشــان
خریــد میکننــد بهعلــت اینکــه تنــوع باالیــی در میــان کاالهــای دستفروشــان وجــود
دارد .گرچــه اقلیتــی نیــز از وجــود ایــن امــر ناراضــی هســتند و بــه نظرشــان ایــن قضیــه
مشکلســاز اســت و آرامشــی را کــه میخواهنــد داشــته باشــند تــا بــه مقصــد خــود
برســند ،دستفروشــان از آنــان ســلب میکننــد .خانــم  27ســالهای کــه خــرج پــدر و
مــادرش را میدهــد میگویــد« :اکثــر مســافران خوبنــد شــاید از صــد نفــر پنجتاشــون
بدرفتــاری کنــن یــه بــار یــه خانمــی دســتم رو گرفــت و گفــت بــه ایــن دســتا بایــد بوســه
زد ،ولــی خــوب بعضــی اوقــات هــم بعضــی مســافرا بهــم توهیــن کردنــد ،بعضیهاشــون
خیلــی سوســولند خانــم از اینجــا رد نشــو خانــم اینجــا شــلوغه شــما هــم وقــت گیــر
آوردی ،بعضــی اوقــات از نگاههــای مــردم احســاس حقــارت میکنــم»
 -1-2-4استراحت دستفروشان در مترو
برخــی از زنــان دســتفروش در متــرو زمانــی کــه خســته میشــوند هماننــد
دیگــر مســافران روی صندلیهــای واگــن قطــار مینشــینند و در ضمــن اینکــه قطــار
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مســیرها را طــی میکنــد آنــان چــرت کوتاهــی میزننــد و کمــی اســتراحت میکننــد.
البتــه دستفروشــانی کــه میخواهنــد اســتراحت کننــد ســعی میکننــد کــه ســاعات
اســتراحت خــود را بــا ســاعاتی کــه واگنهــای قطــار خلــوت اســت تنظیــم کننــد و زمانــی
هــم کــه جمعیــت در واگنهــا زیــاد شــود فــروش اجنــاس خــود را آغــاز میکننــد.
در ســاعات ظهــر دستفروشــانی کــه طــی ســالیان متوالــی بــا همدیگــر همکاری داشــتند
و اکنــون نیــز رابطــه دوســتی دارنــد ،بــا یکدیگــر بــه قهوهخانــه یــا دیزیســراهایی کــه در
بیــرون از متــرو قــرار دارنــد ،میرونــد و ســاعاتی را بهصــورت گروهــی بــا یکدیگــر بــه
اســتراحت و گفتوگــو میپردازنــد  2-1ســاعت را صــرف خــوردن نهــار و چــای میکننــد
و پــس از آن بهصــورت گروهــی بــه متــرو بازمیگردنــد و دستفروشــی را آغــاز میکننــد.
بــا توجــه بــه تعاریــف ارائهشــده توســط مصاحبهشــوندگان ،میتــوان دســتهبندی
جدیــدی از تعاریــف ارائــه داد کــه از دیــد ایــن زنــان در طول دورانــی که در مترو مشــغول
بــه کار هســتند جــزو مزایــای ایــن کار قلمــداد میشــود .آزادی عمــل ،انعطافپذیــری
و احســاس امنیــت کاری بــه لحــاظ دوری از یــک محیــط مردانــه در میــان زنــان ازجملــه
نقــاط قوتــی اســت کــه باعــث ادامــه شــغل دستفروشــی بــرای ایــن زنــان شــده اســت
و تــا حــدودی از فشــار و اســترس وارده بــر آنهــا میکاهــد.
ا
خانمــی  34ســاله کــه از شــوهرش بــه علــت اعتیــاد جداشــده اســت میگویــد « :قبـ ً
تــو یــه داروخانــه کار میکــردم ،یــه مــدت هــم منشــی مطــب بــودم تــا میفهمــن کــه
شــوهر نــداری یــه جــور دیگــه بهــت نــگاه میکنــن ،امــا اینجــا محیــط زنونــه ســت و بــا
مــردا ســرو کار نــداری» .خانمــی  43ســاله کــه از شــوهرش بــه علــت پســردار نشــدنش
جــدا شــده میگویــد« :مــن نمیخــوام تــوی محیــط مردونــه کار کنــم یــه مــدت کــه کار
میکنــی میگــن صیغــه میشــی ،چــرا شــوهرت نیســت چــرا بهــت ســر نمیزنــه ،اذیــت
میکنــن ولــی متــرو رو دوســت دارم».
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در ادامــه بــه دیگــر نقشــهای ایــن زنــان (نقــش خانــهداری و نقــش مــادری ) و
چگونگــی ایجــاد تعــادل آنــان میــان کار خانــه و بیــرون میپردازیــم .و همچنیــن بــه
مســائل روحــی و جســمانی آنــان میپردازیــم.
-2نقش خانهداری زنان سرپرست خانوار
بــه اعتقــاد نظریهپــردازان کنــش ،اگرچــه خانوادههــای زنسرپرســت مشــکالت
زیــادی دارنــد (تحصیــات ،عــدم مهــارت ،تبعیــض در بــازار کار ،چنــد نقشــی بــودن)
ولــی ایــن مســئله بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایشــان مطلقـ ًا از ایــن شــرایط تأثیــر میگیرنــد
و نمیتواننــد بــر مشــکالت خــود فائــق آینــد .بهعبارتدیگــر نمیتــوان ایــن گــروه
ا قربانــی و منفعــل در برابــر شــرایط دانســت ،بلکــه بایــد باتجربههــای
از زنــان را کام ـ ً
شــخصی ایــن زنــان راههــای مقابلــه بــا شــرایط حاکــم بــر زندگــی آنــان را از نزدیــک
شــناخت .بــه عبارتــی اطــاق الفــاظ آســیبپذیری بــه ایــن گــروه حداقــل بهطــور مطلــق
و فراگیــر درســت نیســت ،زیــرا بهاینترتیــب واکنــش فــردی و جمعــی آنــان نســبت
بــه تغییــر و بهبــود شــرایط زندگیشــان نادیــده گرفتــه میشــود .دادههــای پژوهــش
حاضــر راهبردهایــی کــه ایــن زنــان بــا توجــه بــه نقشــهای چندگانــه و مســئولیتهای بســیار
برحســب وضعیــت خانوادگــی و تجربــه شــخصی پیــش میگیرنــد ایــن مطلــب را بــه
ذهــن متبــادر میســازد.
خانمــی  36ســاله کــه شــوهرش اعتیــاد دارد میگویــد « :مــن بــرای اینکــه نگــران
غــذای بچههــام نباشــم همیشــه شــب کــه شــام درســت میکنــم بــرای اونــا نگــه مـیدارم
باالخــره کار خونــه وظیفمــه ،بخوایــم نخوایــم بایــد انجــام بدیــم هــر وقــت بتونــم خســته
نباشــم خونــه رو جمــع و جــور میکنــم» .خانمــی  41ســاله کــه از شــوهرش جــدا شــده
اســت میگویــد« :همــه کارهــای خونــه رو انجــام مــیدم شســت و شــو ،غــذا پختــن،
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هفتــهای یکــی دوبــار هــم تــا میرســم خونــه ،جــارو رو میزنــم بــه بــرق و شــروع
میکنــم بــه تمیــز کــردن ،کارهــای خونــه تمومــی نــداره».
-2-2تنظیم وقت بین کار خانه و کار در مترو
ایــن زنــان ســاعت کاری معینــی در متــرو ندارنــد بــه همیــن دلیــل میتواننــد
درصورتیکــه در خانوادهشــان مشــکلی پیــش آیــد متــرو را تــرک کننــد و بــرای نظــارت
و حــل مشــکل بــه خانــه برگردنــد و آنهــا ایــن مــورد را جــز نقــاط قــوت و موجــب آزادی
عمــل در کار میدانســتند .برخــی از آنــان بــا تنظیــم وقــت بیــن کار بیــرون و کار خانگــی
توانســتهاند بــه امــور خانــه رســیدگی کننــد هرچنــد مجبورنــد کمتــر اســتراحت کننــد و
فشــار و خســتگی زیــادی متحمــل شــوند .برخــی دیگــر حمایــت شــوهر یــا اطرافیــان
بــرای انجــام امــور خانــه را ذکــر کردنــد .نکتــه جالــب آنکــه برخــی دیگــر از ایــن زنــان
بــه دالیلــی چــون خســتگی ناشــی از کار ،نداشــتن فرزنــد در خانــه و تنهــا بــودن ،الزامــی
نمیدیدنــد کــه بهطــور روزانــه و مــداوم کار خانگــی را انجــام دهنــد .تصــور ایــن
زنــان از کار خانگــی نشــان میدهــد کــه آنــان بهطــور مــداوم در حــال مقایســه کــردن
کار خانگــی بــا کار در متــرو هســتند .بســیاری از ایــن زنــان دســتفروش احســاس
رئیــس بــودن میکننــد و صاحـبکار ندارنــد و خودشــان بــرای خودشــان کار میکننــد و
رئیــس خــود هســتند و چهبســا از یکنواخــت بــودن و بـیارج بــودن کارخانگــی شــکایت
داشــتند.
خانمــی  48ســاله کــه شــوهرش مریــض اســت میگویــد« :معمــوالً یــه ســری
کارهــای خونــه هســت کــه هــرروز انجــام نمیدیــم ولــی شــام و ناهــار رو بایــد هــرروز
درســت کــرد معمــوالً مــن صبــح ناهــار رو آمــاده میکنــم بــه خاطــر شــوهرم کــه تــو
خونســت .پســرم ســربازه همیشــه خونــه نیســت کــه نگرانــش باشــم » .خانمــی  40ســاله
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کــه شــوهرش بیکاراســت میگویــد« :بعدازظهرهــا کــه مــیرم خونــه خســتهام بــرای
همیــن صبحهــا یــه کــم زودتــر بلنــد میشــم و بــه کار خونــه میرســم».
-2-3حمایت شوهر یا اطرافیان
خانمــی  45ســاله کــه شــوهرش بیــکار اســت میگویــد « :هرچنــد خیلــی از کارهــای
خونــه فقــط از دســت خــودم بــر میــاد و کســی نمیتونــه انجــام بــده ولــی بااینحــال
دختــرم کــه تــو خونســت هــر موقــع درســش کــم باشــه شــام درســت میکنــه خونــه
رو جمــع و جــور میکنــه ،همیشــه کمکــم میکنــه» .خانمــی  35ســاله کــه شــوهرش
بــه علــت چــک بیمحــل ورشکســته و بیــکار اســت میگویــد« :مــن وقتــی مــیرم
خونــه خســتهام همیشــه دختــرام همــه کارای خونــه رو میکننــد شــوهرم هــم کمکشــون
میکنــه».
-2-4تصور زنان از کار خانگی
اکلــی 1معتقــد اســت کــه محدودیــت زنــان در خانــه نهتنهــا امــری فیزیکــی ،بلکــه
پدیــده روانــی اســت .امــروزه شــاید زنــان بتواننــد هــرگاه کــه بخواهنــد خانــه را تــرک
کننــد ،امــا دنیــای آنهــا همــواره از دنیــای مــردان جداســت و زنــان بــه جهــان از نظــرگاه
آشــپزی خــود مینگرنــد .در همــه کارهــا ،فــرد بهطــور داوطلبانــه بــرای یادگیــری
چنــد ســالی شــاگردی میکنــد .امــا در خانــهداری اختیــاری در کار نیســت .از موقعــی
کــه بهعنــوان جنســیت زن متولــد میشــوند بــرای مطابقــت بــا بقیــه زنــان وارد پروســه
خانــهداری کــه قســمتی از جامعهپذیــری نقــش زنانــه اســت ،میشــوند و در طــول
بچگــی بــا مــادر یــا بقیــه زنــان کــه خان ـهداری را بهعنــوان یــک مســئولیت زنانــه انجــام
میدهنــد ،هویتســازی میکننــد (خانــی.)1385 ،
1. Oakely 1974
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دادههــای حاصــل از مصاحبههــای انجــام شــده بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه
اغلــب ایــن زنــان مــدام در حــال مقایســه کــردن کار خانگــی بــا کار در متــرو هســتند.
بعضــی از ایــن زنــان کار خانگــی را بــه ایــن دلیــل کــه از نزدیــک بــا مشــکالت و
ســختیهای کار بیــرون دســتوپنجه نــرم کردهانــد فرصتــی بــرای رســیدن بــه آرامــش
در زندگــی ،لذتبخــش و مختــص بــه خــود میداننــد کــه از دنیــای پرهیاهــو بیــرون
رهایــی مییابنــد.
خانمــی  41ســاله کــه شــوهرش بیــکار اســت میگویــد « :خــوب دوســت دارم
کار خونــه بکنــم چــون تــوش یــه اســتراحتی اســت شــاید تکــراری باشــه ولــی حاضــرم
ا وقــت آزاد نــدارم» .خانمــی  36ســاله
همــش کار خونــه بکنــم چــون اینجــوری اصــ ً
کــه شــوهرش معتــاد اســت میگویــد« :کار خونــه رو خیلــی دوســت دارم بهــش عشــق
م ـیورزم از اینکــه وقــت نــدارم تــا بــه کارهــای خونــه اون طــوری کــه دلــم میخــواد
برســم ناراحتــم و بــه خاطــر کارم نمیتونــم بهخوبــی زندگیمــو کنتــرل کنــم».
درحالیکــه در میــان زنــان مــورد مصاحبــه ،بعضــی اذعــان داشــتند ازآنجاکــه
یکعمــر کار خانــه را انجــام میدهنــد و هیــچ پاداشــی دریافــت نمیکننــد آن را امــری
بــیارج و یکنواخــت میداننــد درصورتیکــه کار بیــرون بــه آنهــا احســاس اســتقالل
مالــی میدهــد.
خانمــی 24ســاله کــه شــوهرش تصــادف کــرده میگویــد « :کار خونــه همیشــگیه،
درآمــد نــداره بــه غیــر حمالــی هیــچ چیــز نــداره».
 -3نقش مادری زنان سرپرست خانوار
 -3-1اثر شغل بر نقش مادری
مصاحبههــا حاکــی از آن اســت کــه رســیدگی و مراقبــت از فرزنــدان و توجــه
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بــه مســائل آموزشــی و تربیتــی فرزنــد ازجملــه مــواردی اســت کــه ایــن زنــان حتــی
در موقعیتهــای دشــوار روحــی و احساســی خــود ،بــاز هــم از ایــن مســئولیت شــانه
خالــی نمیکننــد .امــا بااینحــال رســیدگی و مراقبــت و توجــه بــه فرزنــدان وقتــی بــا
مشــکالت مالــی ،عــدم وقــت کافــی ،خســتگی ناشــی از کار بیــرون همــراه باشــد دشــوار
و پرزحمــت جلــوه میکنــد .نگرانیهــای ایــن زنــان در مــورد وضعیــت تحصیــل ،ازدواج
و آینــده فرزندانشــان بســیار زیــاد اســت همچنیــن مشــکالت مالــی ،عــدم وقــت کافــی
و خســتگی ناشــی از کار بــه درگیریهــای ایــن زنــان بــا فرزندانشــان دامــن میزنــد امــا
بااینحــال ایــن زنــان تمــام تــاش خــود را میکننــد تــا تعــادل را در زندگــی خــود و
فرزندانشــان حفــظ کننــد و در اثــر اشــتغال بــه کار بیــرون از خانــه تغییــرات کمتــری در
رفتــار بــا فرزندانشــان ایجــاد شــود.
گــرت 1بیــان میکنــد کــه مــادر شــاغل را اغلــب خودخــواه و مهمتــر از همــه ،بــد
میداننــد ،زیــرا چنیــن تصــور میشــود کــه او نســبت بــه فرزنــد خــود قصــور و کوتاهــی
میکنــد .کودکــی کــه مــادر شــاغل داشــته رهــا انگاشــته میشــود و ادعــا میشــود کــه
غیبــت مــادر ممکــن اســت بــر ثبــات شــخصیت آینــدة او اثــر منفــی بگــذارد .جنبــه دیگــر
چنیــن رویکــردی ایــن اســت کــه مــادر نمیتوانــد بهعنــوان یــه زن بــه رضایــت حقیقــی
دســت یابــد ،مگــر آنکــه وقــت خــود را صــرف مراقبــت از کودکــی کــه خــود بــه دنیــا
آورده بکنــد (گــرت.)1380 ،
-3-2مسئولیت رسیدگی به تکالیف و تربیت فرزندان
بــر اســاس دیــدگاه اجتماعــی تربیــت فرزنــد «فرزنــد عمدتـ ًا محصــول نــوع و کیفیــت
تربیــت و یــا پــرورش اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد جنبههــای گوناگــون تربیــت و
1. Stephanie Garrett
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پــرورش فرزنــدان در خانــواده موردتوجــه قــرار گیــرد (برنــاردز.)1384 ،
یکــی دیگــر از مقولههــای در نظــر گرفتــه شــده ،بــرای نقــش مــادری رســیدگی بــه
تکالیــف و مســائل مربــوط بــه درس و تحصیــات فرزندانشــان اســت .رســیدگی بــه امــور
درســی و مســائل آموزشــی در اینگونــه از خانوادههــا بــا مســائل مالــی ارتبــاط نزدیکــی
دارد بنابرایــن زنــان مــورد مصاحبــه از اینکــه نتواننــد مســائل مالــی مربــوط بــه تحصیــات
فرزندانشــان را تأمیــن کننــد ابــراز نگرانــی و ناراحتــی میکردنــد .اغلــب مادرانــی کــه فرزندان
آنهــا بــه تحصیــل مشــغول بودنــد اظهــار میداشــتند کــه بــا وجــود مشــغله کاری ،کمبــود
وقــت و نداشــتن ســواد ،مســائل مربــوط بــه درس آنهــا بیشــترین اهمیــت را در زندگیشــان
دارد و تمــام تــاش خــود را میکننــد فرزندانشــان دچــار افــت تحصیلــی نشــوند.
زنــی  34ســاله کــه از شــوهرش هشــت ســال اســت بــه علــت اعتیــاد جــدا شــده
ا خــودم تــو درســاش کمکــش میکنــم مــن
میگویــد« :دختــرم کالســه پنجمــه فعــ ً
هرســختی رو تحمــل میکنــم تادختــرم درس بخونــه و بتونــه موفــق باشــه همیشــه
باهــاش حــرف میزنــم و یــه کاری کــردم کــه خــودش بــه درس خونــدن عالقــه داشــته
باشــه» .خانمــی  41ســاله کــه از شــوهرش جداشــده اســت میگویــد« :پســرم دانشجوســت
درســش خیلــی بــرام مهمــه خودشــم میدونــه کــه مــن بــه خاطــر اون اینجــام و همــه ایــن
کارا رو واســه اون انجــام م ـیدم کــه بتونــه درس بخونــه».
-3-3رابطه عاطفی و احساسی با فرزندان                                
مــادری را نمیتــوان صرف ـ ًا فعالیتــی مشــکل تلقــی کــرد ،بلکــه در عیــن ســخت بــودن
میتوانــد دلپذیــر و مملــو از روابــط عاطفــی باشــد .ایــن زنــان زندگی را بــه خاطر فرزندانشــان
دوســت دارنــد و وجــود خــود را بــرای اینکــه بتواننــد در راه پیشــرفت فرزندانشــان کاری کنند
مؤثــر میداننــد و از اینکــه از فرزندانشــان مراقبــت و محافظــت میکننــد و توانایــی حــل
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مشــکالت آنــان را دارنــد ،احســاس خوشــنودی و رضایــت از خــود دارنــد.
خانمــی  41ســاله کــه هشــت ســال اســت بــه علــت اعتیــاد از شــوهرش جداشــده
میگویــد« :مــن رابط ـهام بــا پســرم عالیــه همــه چیــزش بــرام مهمــه بــا اینکــه از صبــح
اینجــام ولــی شــبها تــا دیــر وقــت بیشــتر اوقــات بــا هــم حــرف میزنیــم یــه موقــع بیــرون
میریــم ،همیشــه بــراش وقــت مـیزارم نمیخــوام بیفتــه دنبــال مــواد معتــاد بشــه ،مــن بــه
خاطــر پســرمه کــه اآلن اینجــام» خانمــی  42ســاله کــه شــوهرش بیــکار و از کارافتــاده اســت
میگویــد« :مــن آینــده بچههــام بیشــترین فکرمــه ،یــه موقــع کــه ناراحتــن غــر میزنــن
باهاشــون صحبــت میکنــم دلداریشــون م ـیدم میگــم خــدا بزرگــه ،اذیتــم نمیکنــن بــه
ازدواجشــون فکــر میکنــم کــه بتونــن ســر و ســامون بگیــرن همیــن بــرام بســه»        .
-3-4رسیدگی به امور فرزندان کوچک                          
اغلــب مادرانــی کــه فرزنــدان کوچــک داشــتند بــا وجــود آنکــه نگهــداری و مراقبــت
از فرزندشــان بــه عهــده اقــوا م اســت و حداکثــر ســعی خــود را میکننــد کــه بــا کــم
کــردن ســاعات کاری خــود ،بیشــتر بــه امــور کودکشــان رســیدگی کننــد ،هنــگام کار در
بیــرون از خانــه بیشــترین نگرانــی را نســبت بــه کــودکان خردســال خــود دارنــد.
خانمــی  24ســاله کــه شــوهرش تصــادف کــرده و بیــکار اســت میگویــد « :مــن بعــد
از نــه ســال بچ ـهدار شــدم خــدا بهــم یــه دختــر داده اونــم کــه اآلن بایــد پیشــش باشــم
اینجــام ،نگرانشــم نمیدونــم چــکار میکنــه خوابیــده ،بیــداره ،گریــه میکنــه بایــد بهــش
شــیر بــدم از اینجــا زود میــرم خونــه ســه چهــار ســاعت بیشــتر کار نمیکنــم پیشــه مــادرم
میزارمــش اینجــوری خیالــم راحــت تــره» .خانمــی  37ســاله کــه شــوهرش بیــکار اســت
میگویــد« :یــه پســر پنــج ســاله دارم ،نــه صبــح م ـیآم اینجــا تــا پنــج و شــش بعــد از
ظهــر خیلــی نمیتونــم بهــش برســم خــوب خســتهام ولــی وقتــی میبینمــش خیلــی دلــم
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بــراش تنــگ شــده یــه کــم باهــاش بــازی میکنــم بهــش شــام م ـیدم وقتــی هــم کــه
اینجــام همــش فکــر بچمــم کــه چــی میخــوره»
رســیدگی بــه تکالیــف و مســائل مربــوط بــه درس و تحصیــات فرزندانشــان مســائل
آموزشــی و تحصیلــی فرزنــدان در اینگونــه از خانوادههــا بــا مســائل مالــی ارتبــاط
نزدیکــی دارد .درنتیجــه ایــن زنــان از اینکــه نتواننــد مســائل مالــی مربــوط بــه تحصیــات
فرزندانشــان را تأمیــن کننــد ابــراز نگرانــی و اضطــراب میکردنــد و تمــام تــاش خــود
را میکننــد فرزندانشــان دچــار افــت تحصیلــی نشــوند.
-4مسائل روانی و جسمانی زنان دستفروش
-4-1احساس ارزشمندی و خوشنودی(عزت نفس)
آنهــا بــه موقعیتهــا و فرصتهــای زندگیشــان بهعنــوان راهحلــی بــرای توانمندشــدن
و لــذت بــردن نــگاه میکننــد و ایــن شــیوه تفکــر بــه زنــان ایــن امــکان را میدهــد کــه
دچــار احساســات منفــی نشــوند.
خانمــی  27ســاله کــه عقــد کــرده ولــی شــوهرش بیــکار اســت میگویــد« :مــن از
کرمانشــاه اومــدم تهــران بــه خــودم افتخــار میکنــم کــه خانــوادهام بــه مــن اعتمــاد کردنــد
و مــن اآلن اینجــام .مــن تالشــم رو میکنــم تــا بتونــم خــرج خانــوادم رو بــدم» .خانمــی
 41ســاله کــه شــوهرش ازکارافتــاده میگویــد« :هیــچ وقــت ناراحتــی و خســتگیم رو بــا
خــودم خونــه نمیبــرم همیــن جــا چــال میکنــم م ـیرم خونــه .ناامیــد نمیشــم».
-4-2حس خودباوری و خوداتکائی
ســارا النگــه از کارشناســان زن در حــوزه افریقاســت کــه در نظریــهاش بهدنبــال
راههــای ارتقــای کنتــرل زنــان در بیشــتر جنبههــای زندگیشــان اســت .در ایــن نظریــه
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زنــان در دگرگونــی مؤثــر در فراینــد توســعه ،از عناصــر منفعــل بــه بازیگرانــی مســتقل و
توانــا تبدیــل میشــوند .او معتقــد اســت کــه بــرای توانمندســازی زنــان بایــد پنــج مرحلــه
را طــی کــرد کــه عبارتانــد از :رفــاه ،دسترســی ،آگاهــی ،مشــارکت و کنتــرل .در مرحلــة
آگاهــی زنــان بایــد تشــخیص دهنــد کــه مشــکالت آنهــا ناشــی از کمبودهای شخصیشــان
نیســت بلکــه نشــأت گرفتــه از نقشــهای جنســیتی مربــوط بــه فرهنــگ اســت و بــه همیــن
دلیــل قابــل تغییــر اســت .در مرحلــة مشــارکت زنــان بایــد در تمــام برنامههــای مربــوط
بــه خــود شــرکت میکننــد .مشــارکت آنهــا بایــد بــا تعــداد آنهــا در جامعــه متناســب
باشــد .مرحلــه کنتــرل مرحل ـهای اســت کــه زنــان قــدرت تصمیمگیــری پیــدا میکننــد و
در مــورد مشــکل خــود فکــر کــرده و بهتریــن راهحــل را پیشــنهاد میکننــد.
خانمــی  44ســاله کــه شــوهرش مریــض و بیــکار اســت میگویــد« :هــم کارخونــه
میکنــم هــم کار بیــرون فکــر میکنــم بــه خوبــی میتونــم از عهــدش بربیــام هرچنــد
خســته میشــم مــن فکــر میکنــم کار ده تــا مــرد رو انجــام م ـیدم فکــر میکنــم مــردا
هــم نمیتونــن اینجــوری مثــل مــن باشــن» .خانمــی  40ســاله کــه شــوهرش بیــکاره
میگویــد« :احســاس شــهامت و مردانگــی میکنــم هــم کار خونــه هــم کار بیــرون ،مــن
واقع ـ ًا خیلــی بــه خــودم ایمــان دارم کــه میتونــم بــا همــه ایــن گرفتاریهــا کنــار بیــام».
-4-3استرس ،افسردگی و سالمت جسمانی
اســترس :ایــن فاکتــور بــه نظــر جــزو جداییناپذیــر زندگــی ایــن زنــان اســت ،تحمــل
بــار اقتصــادی خانــواده مهمتریــن دلیــل اســترس اســت .همانطــور کــه در بخشــهای
قبلــی عنــوان شــد ،تمامــی زنانــی کــه مــورد مصاحبــه واقــع شــدند ،تنهــا منبــع درآمدشــان
دستفروشــی در متــرو اســت .ازآنجاییکــه کســب درآمــد در ایــن شــغل ،هــم بــه دلیــل
حضــور مأموریــن متــرو و هــم رفتــار برخــی از مســافران ،بــا ریســک باالیــی هــم راه
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اســت اســترس ایــن زنــان افزایــش پیــدا میکنــد .امــا بههرحــال بیشــتر ایــن زنــان بیــوه
مطلقــه یــا افــرادی کــه مشــاغل خــود را بهدلیــل کمبــود درآمــد رهــا کردهانــد همــه بــر
ایــن باورنــد کــه نــان حــال بــه خانــه میبرنــد گرچــه کاری اســت ممنــوع و پراســترس
ولــی کاری حــال اســت.
-4-3-1افســردگی :متــرو بــرای دســتهای از ایــن زنــان بــه فضایــی بــرای گریــز از
افســردگی تبدیــل شــده اســت .آنــان کــه در ابتــدا بــرای رفــع نیازهــای بســیار ضــروری
واردایــن شــغل شــدند امــروزه مثــل یــک معتــاد نمیتواننــد ایــن کار را رهــا کننــد .از
نظــر اقتصــادی مشــکالت قبلــی آنهــا رفــع شــده اســت ،امــا از نظــر روحــی و عاطفــی
نمیتواننــد از ایــن شــغل دل بکننــد .آنهــا بــه گفتوگــوی بــا مســافران و داشــتن روابــط
بــا آنهــا عــادت کردهانــد .متــرو بــرای ایــن دســته از دستفروشــان فرصــت فــرار از
تنهایــی ،انــزوا ،یکنواختــی محیــط خانــه و افســردگی شــده اســت.
-2-3-4عالئــم جســمانی :ازآنجاکــه متــرو در زیرزمیــن احــداث شــده اســت هــوای
آنجــا بســیار ســنگین اســت و ســرب دارد و افــرادی کــه ســاعات زیــادی در ایــن مــکان
باشــند ازجملــه دستفروشــان مشــکالت تنفســی و ریــوی پیــدا میکننــد؛ لــذا بایــد
بــه مقــدار زیــاد شــیر مصــرف کننــد کــه مصــرف شــیر هــم بــه دالیــل بیمــاری معــده و
عوامــل دیگــر بــرای همــه امکانپذیــر نیســت .دستفروشــان زن بــه دالیــل متعــددی کــه
پیشتــر ذکــر شــد دائــم مســیر خــود را در متــرو تغییــر میدهنــد و ازآنجاکــه جمعیــت
فوقالعــادهای در متــرو جابهجــا میشــوند ،نمیتــوان بــه پلههــای برقــی اکتفــا کــرد
و بــرای ســرعت بخشــیدن بــه کارشــان از پلههــای ثابــت اســتفاده میکننــد اســتفاده
مــداوم از پلههــای عــادی باعــث شــده اســت کــه زانــودرد نیــز یکــی از بیماریهــای
شــایع در میــان آنــان باشــد .همچنیــن زنــان دسـتفروش مدتهــای مدیــدی را بایــد در
وســط واگنهــای قطــار بایســتند یــا راه برونــد و دائــم خــم و راســت شــوند و اگــر حجــم
178

مطالعه تجربه ایفای همزمان نقش شغلی  -خانوادگی در زنان ...

اجنــاس فروشــی آنهــا هــم زیــاد باشــد کــه مشــکالت آنــان بیشــتر میشــود .نکتــه مهــم
اینکــه شــاید ایــن زنــان بــا بیماریهــای دیگــری نیــز دس ـتبهگریبان باشــند امــا بــه نظــر
میرســد در ارتبــاط بــا شغلشــان بــه ایــن بیماریهــا اشــاره کردهانــد.
خانمــی  32ســاله کــه خــرج پــدرش را میدهــد میگویــد« :از مشــکالت ایــن کار
اینــه کــه هــر روز بایــد ایــن جنســها رو جابهجــا کنــم .ایــن جنســها هــم خیلــی ســنگینه
هــزار جــور مــرض میگیــری ،کمــرم درد میگیــره» .خانمــی  36ســاله کــه شــوهرش
بیــکار اســت میگویــد« :وقتــی میبینــم ایــن همــه کار رو بــا هــم میکنــم و هیــچ پشــتیبانی
نــدارم تمــوم خســتگی تــو تنــم میمونــه خیلــی ســخت و خســته کنندســت تمــام زندگیــم
شــده متــرو و قطــار و آدمهایــی کــه فکــر میکنــن مــا از مریــخ اومدیــم».
بحث
در کنــار ســایر مشــاغل کاذب در ایــران ،دستفروشــی در متــرو پدیــدهای اســت کــه
پیدایــش آن بــه ورود متــرو بــه کشــور برمیگــردد و جمعیــت زیــادی از زنــان و مــردان
را بــه خــود مشــغول کــرده اســت .بیشــتر دستفروشــان متــرو را زنــان تشــکیل میدهنــد
کــه بــرای امــرار معــاش و داشــتن منبــع درآمــدی بــه ایــن کار روی آوردهانــد و بــا ورود
بــه قطــار اجنــاس گوناگونــی را بــه فــروش میرســانند و بدینگونــه فروشــندگی در
متــرو نوعــی کس ـبوکار و متــرو نیــز بــه بــازار متحرکــی بــرای خریدوفــروش تبدیــل
شــده اســت .زنــان دس ـتفروش ،خــود را نــانآور و سرپرســت خانــوار معرفــی کــرده
و متــرو را بــا وجــود دغدغههــا و استرســهای آن مکانــی امــن و آبرومنــد بــرای کســب
درآمــد قلمــداد میکننــد .ایــن زنــان در هنــگام بحرانهایــی از قبیــل فــوت شــوهر ،جدایــی
از همســر ،فشــار زندگــی ،فقــر ،نیــاز اقتصــادی و عــدم تخصــص و مهــارت بــه آن روی
میآورنــد .نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بهطــور یقیــن مســئله اقتصــادی مهمتریــن
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دلیــل حضــور زنــان دسـتفروش در متــرو اســت .کــه در زندگــی روزمــره بــا مشــکالت
عدیــده مالــی مواجهانــد .آنچــه وضعیــت نابســامان اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار
را تشــدید میکنــد نابرابــری دســتمزدها ،بهرهکشــی روحــی ،جســمی و جنســی زنــان
در محیــط کاری اســت .زنــان دس ـتفروش در متــرو پاییــن بــودن دســتمزد و نــگاه بــد
مــردان در محیــط کاری را دلیــل انتخــاب ایــن شــغل اعــام میکننــد .دستفروشــی
منزلــت اجتماعــی باالیــی بــرای ایــن زنــان نــدارد ،ســود و زیــان آن تأثیــری در کاهــش
یــا افزایــش درآمــد ملــی نــدارد و دستفروشــان ازآنجاکــه بــا ایــن شــغل مالیــات
نمیپردازنــد و اجــاره مغــازه نیــز نمیدهنــد و مشــتریان بیشــتری را میتواننــد نســبت
بــه کاالهــای خــود جــذب کننــد ،هرگــز نمیخواهنــد کــه ایــن کار را از دســت بدهنــد
و ایــن موضــوع کــه دستفروشــی وجهــه خوبــی دارد یــا نــه ،بــرای آنهــا مهــم نیســت.
تــاش بــرای نابــودی تدریجــی ایــن شــغل توســط مأموریــن نیــروی انتظامــی و فشــار آنان
بــر زنــان دس ـتفروش متــرو ،از تعــداد آنــان نکاســته اســت بلکــه فقــط دستفروشــان
را محتاطتــر کــرده اســت و آنــان همچنــان بــه فعالیــت خــود البتــه بــا دقــت بیشــتر و
نیــز محدودیــت ادامــه میدهنــد .اســتقالل مالــی ،خودکفایــی و بــه دســت آوردن روزی
حــال از دالیــل محکــم زنانــی اســت کــه میخواهنــد بــر ایــن امــر پابرجــا باشــند .زنــان
دس ـتفروش در متــرو مشــکالت زیــادی دارنــد از نگاههــای تحقیرآمیــز و ســرد مســافرا
ن گرفتــه تــا سرزنشــها و توهینهــای فامیــل و آشــنایان ،از پنهانــی دستفروشــی کــردن
از تــرس مأمــوران نیــروی انتظامــی تــا بیماریهــای تنفســی و ریــوی بــه خاطــر هــوای
ســنگین و ســربدار متــرو ،ولــی آنــان نمیخواهنــد از ایــن کار دســت بکشــند.
پــس از مطالعــة نقشــهای چندگانــه ایــن زنــان و ارتبــاط هــر یــک از آنهــا بــا وضعیــت
روانــی آنهــا ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه هــر یــک از نقشــهای زنــان سرپرســت خانــوار
هماننــد خانــهداری ،نــانآوری ،مراقبــت و مــادری دربردارنــده مجموعــهای از فرصتهــا و
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محدودیتهــای مختلــف اســت« .رویکردهایــی ماننــد تکثــر نقــش ،تضــاد نقــش ،فشــار بــار
اضافــی نقــش کــه در چارچــوب نظــری تحقیــق ذکــر شــد حکایــت از آن دارنــد کــه انتظارات
و فشــارهای ناشــی از ایفــای چنــد نقــش توأمــان باعــث میشــود زنــان شــاغل از نظــر
ســامت نســبت بــه زنانــی کــه فقــط بــه نقشــهای ســنتی میپردازنــد ،در وضعیتــی نامطلــوب
قــرار گیرنــد .در مقابــل ،مدلهــای دیگــری ماننــد فرضیــة اعتــای نقــش و نظریــة بســط نقــش
بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه اشــتغال بهعنــوان نقشــی جدیــد کــه بــه نقشــهای ســنتی
اضافــه شــده ،موجــب عــزت نفــس بیشــتر ،اســتقالل مالی بیشــتر و کســب حمایــت اجتماعی
گســتردهتر میشــود» (احمدنیــا .)1383 ،بــا توجــه بــه ایــن دو رویکــرد ،یافتههــای ایــن
تحقیــق بیانگــر تلفیقــی از ایــن دو مــدل اســت و نشــاندهنده ایــن واقعیتانــد کــه اگرچــه
زنــان سرپرســت خانــوار مشــکالت زیــادی دارنــد ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه آنــان
بهطــور انفعالــی بــا ایــن شــرایط برخــورد کننــد و نتواننــد بــر مشــکالت خــود فائــق آینــد.
شــغل ایــن زنــان (دستفروشــی در متــرو) در کنــار ســایر نقشــهای سنتیشــان از طریــق
افزایــش ســطح درآمــد خانــواده میتوانــد فقــر معیشــتی آنــان را تقلیــل دهــد و درآمــد حاصل
از آن ،آزادی و اســتقالل زنــان سرپرســت خانــوار را بهبــود بخشــد .همچنیــن بــه دلیــل تأثیــر
روحــی و روانــی آن و ایجــاد احســاس همــدردی میــان آنهــا در حیــن کار ســطح توانمنــدی
آنــان را در زندگــی شــخصی ارتقــا بخشــیده اســت .ماهیــت کاری آنــان موجــب برنامهریــزی
بــرای حوزههــای مختلــف زندگیشــان شــده اســت و فرصتــی بــرای افزایــش مهارتهــای
زندگــی ،بــروز خالقیتهــا ،ایجــاد خودآگاهــی و عــزت نفــس فراهــم آورده اســت.
امــا بههرحــال در کنــار آثــار مثبــت تأمیــن معــاش و بــروز خالقیــت نمیتــوان از
پیچیدگــی و دشــواریهای تعــدد نقــش کــه وابســته بــه شــغل ایــن زنان اســت غافــل مانــد .زنان
دس ـتفروش متــرو بهدلیــل ماهیــت شــغلی خــود اســترس زیــادی را در رابطــه بــا وجــود
مأموریــن متــرو یــا دیــده شــدن توســط آشــنایان یــا افــراد فامیــل حیــن کار تحمــل میکننــد.
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کــه ایــن امــر تــا حــدودی زمینــه را بــرای ایجــاد اختــاالت روانــی ماننــد اضطــراب ،ناامیدی و
خســتگی و افســردگی آنــان فراهــم میســازد .همچنیــن مضاعــف شــدن وظایــف ایــن زنــان-
عــاوه بــر انجــام امــور خانــه -در خــارج از منــزل و تحمــل خســتگی ناشــی از آن موجــب
شــده کــه مســئولیتهای نقــش مــادری (حمایــت عاطفــی از فرزنــد ،برقــراری محیــط ایمــن از
نظــر فیزیکــی و روانــی و آمــوزش و تربیــت فرزندان) بــر دوش آنان ســنگینی کرده و بیشــترین
نگرانــی و اضطــراب را نســبت بــه وضعیت تحصیل ،ازدواج و آینده شــغلی فرزندانشــان داشــته
باشــند .ولــی آنــان نمیخواهنــد از ایــن کار دســت بکشــند و میخواهنــد اســتقالل مالــی و
خودکفایـیای را کــه بــه دســت آوردهانــد بــا تمــام وجــود حفــظ کننــد .بختیــاری ( )1385نیــز
در تحقیــق خــود بــه ایــن مســئله اشــاره میکنــد کــه کمیــت نقــش بهتنهایــی باعــث ایجــاد
فشــار و تعــارض نمیشــود ،بلکــه توانایی فــرد در کنتــرل و میزان حمایتهــای دریافتــی از ناحیه
فامیــل و آشــنایان ،نقــش تعیینکننــدهای در ادراک فــرد از فشــارهای موجــود دارد .بنابراین تأثیر
مشــکالت و عوامــل ایجــاد اســترس در زنــان سرپرســت خانــواده ،وابســته بــه میــزان کنتــرل بر
امــور ،نــوع مهارتهــای مقابلـهای و حمایــت اجتماعــی اســت.
بنابرایــن بهطورکلــی هرچنــد کــه یافتههــای ایــن تحقیــق قابلیــت تعمیــم بــه کل
جمعیــت زنــان سرپرســت خانــوار را نــدارد ،امــا حداقــل در ســطح همیــن نمونــة خــاص
میتــوان گفــت کــه کار خــارج از خانــه تأثیــری مخــرب بــر ایــن زنــان نداشــته اســت.
مشکالت تحقیق
از مشــکالت تحقیــق مصاحبــه در زمــان کاری دستفروشــان بــود چراکــه
دستفروشــان تمایــل نداشــتند کار خــود را رهــا کننــد و بیشترشــان میگفتنــد وقتــی
واگنهــای قطــار خلــوت بشــود ،مصاحبــه میکننــد و دستفروشــی را رهــا نمیکردنــد.
لــذا محقــق میبایســت درون واگنهــای قطــار مینشســت تــا اینکــه در ایســتگاههای
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آخــر ،زمانــی کــه واگنهــا تقریبـ ًا خلــوت از جمعیــت میشــدند و دیگــر فــروش نداشــتند
مصاحبــه را انجــام دهنــد و دستفروشــان بااینوجــود هنــوز تمایــل نداشــتند زیــاد
صحبــت کننــد و تمایــل داشــتند کــه هرچــه ســریع مصاحبــه را تمــام کننــد امــا در ایــن
میــان عــدهای هــم بودنــد کــه کار خــود را رهــا میکردنــد و در ســکوهای متــرو کــه
بیــرون از واگنهــای قطــار هســت مصاحبــه را در طوالنیمــدت انجــام دادنــد .ازآنجاییکــه
مصاحبههــا در میــدان تحقیــق (زیرزمینهــای متــرو) انجــام میشــد حیــن ضبــط
مصاحبــه صــدای ترمــز قطــار میآمــد و بهاینعلــت از مصاحبهشــوندگان خواســته
میشــد کــه هنــگام آمــدن قطــار بلندتــر صحبــت کننــد و ایــن صــدا بــه مــدت فاصلــه
زمانــی  5دقیقــه تکــرار میشــد و همچنیــن صــدای راهنمــای هــر ایســتگاه کــه در زمــان
توقــف قطــار ،ایســتگاهها را اعــام میکــرد ســبب میشــد کــه قســمتهایی از مصاحبــه
بهصــورت تناقــض ضبــط شــود و صداهــای پراکنــده در متــرو بســیار بــود .از دیگــر
مشــکالت تحقیــق اجــازه نــدادن خانمهــای دس ـتفروش بــرای ضبــط صــدا و عکــس
بــود کــه در اینجــا محقــق بایــد توضیحاتــی را ارائــه مـیداد و ســپس رضایــت میدادنــد
امــا در مــورد عکــس گرفتــن بهجــز چنــد مــورد بیشترشــان مخالــف بودنــد و آنهایــی هــم
کــه اجــازه بــرای عکــس گرفتــن میدادنــد دائــم تذکــر میدادنــد کــه از چهــره آنــان
عکــس گرفتــه نشــود و فقــط از اجنــاس آنهــا عکــس بگیــرم.
پیشنهادها
 اجــرای طــرح توانمندســازی میتوانــد در بهبــود وضعیــت ایــن زنــان بهویــژه زنــانجــوان یــا میانســال فروشــنده در متــرو مؤثــر واقــع شــود .مهمتریــن روش توانمندســازی
از طریــق کارآفرینــی ،اشــتغالزایی و ارتقــای ظرفیتهــا و تواناییهــای آنــان انجــام میگیــرد.
بــا اجــرای ایــن طــرح ،روشــهای تأمیــن نیازهــا بهصــورت مســتقیم از ســوی دولــت و
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ســازمانهای حمایتــی کاهــش یافتــه و زنــان خــود قــادر بــه تأمیــن نیازهایشــان میشــوند.
– ایجــاد غرفههایــی بــرای فــروش در متــرو کــه ایــن زنــان تــوان اجــاره آن را داشــته
باشــند ،موجــب ســازماندهی آنــان و ایجــاد مهارتهــای شــغلی و حرفــهای میشــود و
یکــی از روشــهای مؤثــر توانمندســازی اســت.
از راههــای دیگــر بــرای توانمندســازی ایــن زنــان توزیــع «کارت فروشــندگی متــرو»اســت .فروشــندگان متــرو بــا ارتبــاط شــبکهای بیــن خــود میتواننــد در شناســایی افــرادی
کــه واقعـ ًا نیازمنــد بــه کار هســتند ،کمــک کننــد.
–فرهنگســازی در جهــت تغییــر نگــرش منفــی مــردم نســبت بــه زنــان سرپرســت
خانــوار آرامــش و امنیــت شــغلی را موجــب شــده و زمینــة اشــتغال آنــان را در جامعــه
بیشتــر مهیــا میکنــد.
– لــزوم آمــوزش مشــاغل خانگــی درآمــدزا و پایــدار بهمنظــور داشــتن وقــت کافــی
بــرای رســیدگی بــه امــور خانــه و فرزندانشــان.
بهکارگیــری افــراد متخصــص مثــل مــددکاران اجتماعــی و مشــاوران در حــوزة زنــانکــه مشــکالت ایــن زنــان را شناســایی کــرده و آنهــا را از لحــاظ روحــی و روانــی مــورد
حمایــت قــرار دهنــد.
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-بنیانیــان ،ز .)1385( .همایــش توانمندســازی و کارآفرینــی زنــان سرپرســت خانــوار.نشــریه اتــاق بازرگانــی.45-98 .)3 (1 ،
-بختیــاری ،آ .و محبــی ،س .ف .)1385( .حکومــت و زنــان سرپرســت خانــوار.فصلنامــه مطالعــات راهبــردی زنــان.67-110 ،34 ،
-توسلی ،غ .ع .)1382( .نظریههای جامعهشناسی .تهران :انتشارات سمت.-سفیری ،خ .)1387( .روش تحقیق کیفی .تهران :پیام پویا.-شــادیطلب ،ژ .و گرایینــژاد ،ع .ر .)1383( .فقــر زنــان سرپرســت خانــوار.فصلنامــه پژوهــش زنــان (زن در توســعه و سیاســت).49-70 ،)1(2 ،
-گرت ،ا .)1380( .جامعهشناسی جنسیت (ک .بقائی ،ترجمه) .تهران :نشر دیگر.-خانــی ،ف .)1385( .جنســیت و توســعه .تهــران :پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی واجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری.
-صالحــی ،ج .)1373( .تعــدد نقــش و احســاس رضایــت از آن بــر میــزان عــزتنفــس و فشــار روانــی بــر دبیــران زن (پایاننامــه کارشناســی ارشــد منتشرنشــده).
دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهــران.
-فــروزان ،س .و بیگلــران ،ب .)1382( .زنــان سرپرســت خانــوار؛ فرصتهــا و چالشــها.فصلنامــه پژوهــش زنــان.35-58 ،)5(1 ،
-معیدفــر ،س .و حمیــدی ،ح .)1386( .زنــان سرپرســت خانــوار :ناگفتههــای آســیبهایاجتماعــی ،فصلنامه علــوم اجتماعــی.131-158،)32(15 ،
-مرکز آمار ایران ( .)1390ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی زنان در ایران.-نــوری ،م .)1382( .بررســی ســامت روان زنــان سرپرســت خانــواده .تهــران:انتشــارات ســازمان بهزیســتی کشــور.
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