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بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان :یک مطالعۀ کیفی
مهدی رضایی ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي و ارتباطات ،بخش علوم اجتماعي ،دانشگاه پيامنور ،ايران



فاطمه محمودی ،كارشناسارشد برنامهريزي رفاه اجتماعي ،دانشگاه پيامنور ،ايران
چكیده
زنان سرپرست خانوار ازجمله گروههاي اجتماعي آسيبپذير در جامعهاند و زندگي اجتماعي آنان بهدليل نبودن ياا عاعس سرپرساتي مارد باا
چالشهايي روبهروست .هدف اين پژوهش مطالعۀ كيفي كيفيت زندگي اين قشر از زنان از نگااه خودشاان در شاهر مارزي باناه در كردساتان
است؛ شهري كه در يک و نيم دهۀ گذشته به دليل تحوالت اقتصادي ،تغييرات اجتماعي زيادي را تجربه كرده و وجاود شاماري از ايان زناان،
معلول همين تحوالت است .روش اين پژوهش كيفي است .با  37نفر از زنان سرپرست خانوار در اين شهر مصاحبۀ عميق انجاام شاد .حجام
نمونه براساس معيار اشباع نظري تعيين شد .از روش تحليل محتواي كيفي براي تحليل دادههاي مصاحبهاي استفاده شاد .تحليالهاا درنهايات
سبب ظهور چهار مقولۀ اصلي زير شد :فرسودگي تدريجي ،طرد و حاشيهنشيني ،بازتعريس جايگاه زنانگي و حمايت باراي بقاا .ايان يافتاههاا
نشان مي دهند با وجود وععيت دشوار و كيفيت نامطلوب زندگي اين دسته از زنان ،كماکهااي ماالي و حماايتي نهادهااي رسامي حتاي در
سطوحي پايين در كنار كمکهاي مردمي نقش مهمي در زندگي آنها دارند .نکتۀ مهم اين است كه ايان حماياتهااي رسامي و ريررسامي در
بسياري از موارد تنها به حفظ وععيت موجودشان كمک كرده و به ندرت سبب توانمندي آنها شده است؛ يعني تنها بقاي وععيت كناوني آناان
با ويژگيهاي مذكور را تضمين ميكند و هدايت حمايتها بهويژه به حوزۀ اشتغال آنان بسيار مؤثرتر است.
واژههایکلیدی :زنان سرپرست خانوار ،كيفيت زندگي ،حمايت اجتماعي ،كردستان ،بانه
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مقدمه و بیان مسأله

آفريقا ،آسيا و اقيانوسيه زندگي ميكنناد

يکي از گروههاي اجتماعي عمده كاه هماواره برناماهريازان و

به همين دليل بخش زيادي از مطالعات ،در نخساتين دساته از

نهادهاي حمايتي ،شاراي رفااهي ياا كيفيات زنادگي آنهاا را

كشاورهاي ماذكور انجااام شادهاناد .در ايااران موعاوع زنااان

بررسي كردهاند ،زنان سرپرست خاانوار اسات؛ زنااني كاه باه

سرپرست خانوار نيز در چند دهۀ اخير باهصاورت موعاوعي

داليلي شوهر ندارند يا در صورت حضور شاوهر ،باه داليلاي

مهم درآمده و سازمانها و نهادهاي حمايتي مختلفي را متوجاه

خود سرپرساتي و ماديريت اقتصاادي و اجتمااعي و عااطفي

عرورت حمايت از رفاه و كيفيت زنادگي آناان كارده اسات؛

خااانوادۀ آنهااا

زيرا براساس آخرين آمارها در سال  9719تعداد دو ميلياون و

زنسرپرست ناميده ميشود« .خانوادههاي زنسرپرست ،امروزه

پانصد هزار نفر زن سرپرست خانوار در ايران وجود داشتهاند.

جايگاه خاصاي در ادبياات جنسايت ،توساعه و برناماهريازي

در سرشماري سال  9711نيز حدود  1/1درصد از زنان بنا بار

اشغال كرده است .لزوم توجه به نيازهاي آنان به صورت يکاي

فوت همسر يا ط ق ،بيهمسر اط ق شدهاند كه نسبت بااليي

Moser,

از آنها سرپرسات خانوارناد (مركاز آماار اياران9719 ،؛  .)9711باا

 .)1993; Young, 1993 in: Varley, 1996: 505آناان باه يکاي از

توجه به اهميت جهاني و ملي اين دسته از خانوارها ،پاژوهش

داليل فوت شوهر ،ط ق ،اعتياد شاوهر ،تارم منازل ازساوي

حاعر نيز در همين زمينه ،در پي مطالعۀ كيفي كيفيت زنادگي

مرد ،مهاجرت مرد براي كاار باه مکااني ديگار ياا بيمااري و

زنان سرپرست خانوار يا به عبارتي خانوادههااي زنسرپرسات

ازكارافتادگي او ،خودشان سرپرستي خانوادهشاان را بار عهاده

در شهرستان بانه ،يکاي از شاهرهاي مارزي اساتان كردساتان،

گرفتهاند ( .)Datta & Mcllwaine, 2000: 41اگرچه بنا بار عامال

است؛ شهري كه در يک و نيم دهۀ گذشته تغييارات اجتمااعي

مرگومير مردان ،وجود چناين زنااني در هماۀ جوامار اماري

و اقتصادي خاصي را تجربه كارده و از ياک شاهر كوچاک و

بديهي است ،تبديل آنها به يک قشر اجتماعي تاا حاد زياادي

سنتي و متأثر از جنگ به شهري تجاري-خدماتي تباديل شاده

ميتواند ناشي از برخي تحوالت اجتماعي و اقتصادي ازجملاه

است .وععيتي كه به نوعي بر افزايش اين قشر از زنان و ايان

شيوع ط ق و آسيبهاي ناشاي از تارم منازل ازساوي مارد

نوع از خانوار و كيفيت زندگي آنها تأثيرگذار بوده است.

خااانواده را باار عهااده دارنااد و در اصااط

از اصول بنيادين برنامهريزي جنسيتي درآمده اسات» (

(1996: 507

)Varley,؛

ازجمله اعتياد ،زندان يا مهاجرت باشد .اين گروه از زنان از آن

نسبت زنان سرپرست خانوار در مناطق مختلس اياران ،باه

جهت امروزه اهميت دارند كه از يک سو در نتيجۀ پديدههاا و

نسبت ميزان مرگ ومير بزرگساالن ،ط ق ،مهااجرت و زنادان

رخدادهاي مختلس مذكور بر تعاداد آنهاا افازوده مايشاود و

متفاوت است .در جامعۀ مطالعهشاده در ايان پاژوهش ،يعناي

ازسوي ديگر در شراي متحول زندگي جديد ،رفاه اجتماعي و

شهرستان بانه ،در سال  9731تعداد  9946خانوار (معاادل 1/1

كيفيت زندگي آنها به شدت متأثر از همين تحاوالت اسات .از

درصد) ،سرپرست زن داشته اند كه اين رقم در سال  9711باه

همين رو مطالعۀ سطح رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي آناان از

ميزان يک درصد افازايش يافتاه اسات (تعاداد  3977خاانوار

بيرون و از درون ميتواند گامي مهم در مسير شناخت نيازهاي

معادل  6/1درصد) (مركز آماار اياران9731 ،؛  .)9711رشاد تعاداد

آنها و سياستگذاري اجتماعي-حمايتي باشد.

زنان سرپرست خانوار در چند دهۀ اخير در اين منطقه متأثر از

طبق آمارهاي سازمان ملل متحد ،از نيمۀ دوم قارن بيساتم

شراي متحول اقتصادي و اجتماعي آن بوده اسات .ايان شاهر

تاكنون مدام بر آمار زنان سرپرست خانوار افزوده شده اسات؛

بهدليل مرزي بودن ،در جنگ ايران و عراق صدمات زيرساختي

تا جاييكه به حدود يک سوم از كل خانوارها در جهان رسيده

و انساني زيادي را متحمل شد؛ اما پس از جنگ و باهوياژه در

است .جمعيت زيادي از آنها در كشورهاي آمريکااي التاين و

اوايل دهۀ  9789تاكنون ،مراودات مرزي اين منطقه بهوياژه در

جزاير كاراييب ،كشورهاي توسعهيافته و تعداد كمي از آنها در

حوزۀ تجارت مرزي به شکلي بيسابقه رونق گرفت و آن هام
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به نوبۀ خود پيامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگاي خاصاي

سي سال به طور نسبي تنها ياک درصاد بار تعاداد ايان قشار

ازجملااه «خاادماتيشاادن جامعااه ،افاازايش مهاجرپااذيري،

افزوده شده است ،افزايش رقم خام آن بيش از يک هزار مورد

هژمونيکشدن پول ،تضعيس شيوههاي توليد سانتي ،تضاعيس

است كه امروزه باه ناام زناان سرپرسات خاانوار از آنهاا يااد

طبقۀ متوس  ،پيدايش قشر تاجر سرمايهدار نوظهاور ،افازايش

ميشاود .وجاود چناين نسابت و تعادادي از جمعيات زناان

آورد» (ج ييپاور و

سرپرست خانوار در جامعهاي كه در نتيجۀ تغييرات اقتصاادي

باينگاني .)171 :9711 ،تحوالت اقتصادي و اجتماعي ماذكور كاه

شديد يک دهۀ اخير شاهد فاصلۀ طبقااتي چشامگيري اسات،

از پديدۀ قاچاق كاال به شيوههاي مختلس تفکيکناپذير بوده و

ميتواند به لحاظ چگونگي كيفيت زندگي آنها نياز قابالتوجاه

است ،هزينههاي انساني زيادي را براي ايان جامعاه باه دنباال

باشد .ذكار ايان نکتاه عاروري اسات كاه آن دساته از زناان

داشااته اساات .ع ا وه باار رشااد اقتصااادي منطقااه ،در نتيجااۀ

سرپرست خانوار كه در نتيجۀ جنگ تحميلي سرپرست خانوار

تجاريسازي و جاري شادن سايل مساافران و تجاار باه ايان

شدهاند و دوباره ازدواج نکردهاند ،بهدليل بهرهمندي از حقاوق

منطقه ،شاهد بروز مشک ت اجتماعي و فرهنگي و پديدههاي

و مزاياي بنياد شهيد بهلحااظ ماالي و رفااهي وعاعيت نسابتاً

نوظهور يا تشديد پديدههاي از قبل موجاود هساتيم .ازجملاه

مناسبي دارند و موعوع مطالعۀ اين پژوهش قرار نگرفتند؛ اماا

اين پديدهها ميتوان به ظهور و تشاديد پديادههاايي از قبيال

طبق مشاهدات ،آن دسته از زناني كه در نتيجۀ مارگ طبيعاي،

ط ق (بهويژه از نوع توافقي) (خبرگازاري داناا ،)9716 ،اعتيااد و

ط ق ،تصادفات جادهاي يا اعتيااد ،شاوهر خاود را از دسات

درنتيجه زنان سرپرست خانوار و ايتام اشاره كرد .افزايش قشر

دادهاند رالباً در شراي رفااهي بغرنجاي قارار دارناد و بيشاتر

زنان سرپرست خانوار در ايان شهرساتان از ياک ساو نتيجاۀ

هدف سياستهاي رفاهي نهادهاي حمايتي اند .به همين لحاظ

مرگوميرهاي ناشي از جنگ اياران و عاراق اسات و ازساوي

در اين مطالعه به دستۀ اخير از زنان سرپرسات خاانوار توجاه

ديگر نتيجۀ مرگومير طبيعاي ،طا ق و مارگوميار ناشاي از

شده است.

فاصلۀ طبقاتي و كاالييشدن فضا را بهدنبال

حوادث جادهاي متأثر از اقتصاد تجاري قاچااقمادار ،اعتيااد و

براساس تعريس فيتزپتريک ( )9787از رفاه اجتمااعي كاه

رهاكردن خانواده يا زندانيشادن ماردان در ايان منطقاه باوده

معتقد است رفاه اجتمااعي شاامل دو بدعاد عيناي و ذهناي در

اساات .چهااار پدياادۀ ط ا ق ،اعتياااد ،زناادانيشاادن مااردان و

حوزههاي احساسات و عواطس و حوزههاي مادي و ملماوس

مرگومير ناشاي از آسايبهااي قاچااق باه خاودي خاود در

رفاه و آسايش افراد است ،اين مطالعه نيز در صدد فهم شراي

افزايش تعداد زنان بيوه و البته زناان سرپرسات خاانوار نقاش

رفاهي و كيفيت زندگي در همۀ ابعاد مادي (اعم از اقتصادي و

داشتهاند؛ درواقر ،در دهۀ  9769اين جناگ تحميلاي باود كاه

تندرستي و مسکوني) و ريرمادي (ازجمله بهداشات رواناي و

بسياري از زنان اين منطقه را بياوه كارد و در دهاۀ  9789ايان

تعااام ت اجتماااعي) زنااان سرپرساات خااانوار از نگاااه خااود

رشااد اقتصااادي ساارير و آساايبهاااي ناخواسااتۀ اجتماااعي و

آنهاست؛ باه عباارت ديگار ،هادف ،شاناخت كليات حياات

فرهنگي آن (در كنار مرگمير طبيعي) بود كاه زناان را بياوه و

اجتماااعي آنااان براساااس تفاسااير خودشااان اساات تااا عاامن

مطلقه و درنهايت سرپرست خانوار كرد .9اگرچه در طول ايان

روشن كاردن شاراي مارتب باا كيفيات زنادگي آنهاا ،نقاش

متأسفانه پژوهشگران در مراجعۀ شخصي به نهادهايي همچون بنياد شهيد ،كميتۀ
امداد و بهزيستي آمار رسمي و مستندي به دست نياوردند؛ اما توانستند به اين نکته

خود اع م كرد؛ بهطور كلي اط عات سازمان بهزيستي و كميتۀ امداد نشاندهندۀ

دست بيابند كه در دهۀ  9769تقريباً  719نفر زن بهدليل صدمات جنگ تحميلي

رشد نسبت زنان سرپرست خانوار از اوايل دهۀ هشتاد تا به امروز بوده است كه

سرپرست خانواده شدند .در سال  9713نيز بيش از  399نفر زن سرپرست خانوار

بخشي از آن به ط ق ،اعتياد و تصادفات جادهاي نسبت داده شده است .به اين

(شامل همسران ايثارگران و جانبازان و شهدا) زير پوشش اين نهادند .ادارۀ

نکته نيز اشاره شد كه تنها زناني زير پوشش اين نهادها قرار دارند كه بهلحاظ

بهزيستي اين شهرستان نيز حدود  799نفر زن سرپرست خانوار را زير حمايت

اقتصادي ناتواناند.
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سياسااتهاااي اجتماااعي و عمااومي در زناادگي آنهااا از منظاار

به اين نتيجه رسيدند كه دو عامل استرس و حمايت اجتمااعي

خودشان بررسي شود .پرسش اصلي اين مطالعه اين است كاه

و عاطفي ازجمله عوامل مرتب با افسردگي آنهاست.
4

زنان سرپرست خانواده در شهر باناه كيفيات زنادگي خاود را

آپلتون ( )1996در پژوهشي دربارۀ وععيت رفاهي زناان

چگونه ارزيابي ميكنند ،آن را متأثر از چه شراي و نيروهاايي

سرپرست خانوار در اوگانادا ،ايان موعاوع را بررساي كارده

ميدانند و در زندگي خود چه جايگااهي باراي حماياتهااي

است كه زنان سرپرست خانوار در مقايسه با ديگران باهلحااظ

رسمي و ريررسمي قائلاند؟

مصرف و درآمد فقيرتر نيستند ،از شاخصهاي اقتصاادي هام
چندان بيبهره نيستند؛ اما گروههايي از آنان فقيرتر از بقياهاناد.

پیشینۀپژوهش
در نيم قارن اخيار در خاارج از اياران ،مطالعاات مختلفاي در
حوزۀ زنان سرپرست خانوار و خانوارهااي آنهاا انجاام شاده
است .براي نمونه ددوناي و ماوين )1987( 9در ياک پاژوهش
پانلي دربارۀ پويايي درآمدي زنان ،رابطۀ كفايت درآمدي براي
زنان سرپرست خانوار را بررسي كرده و آن را در بافت كاار و
نقشهاي خانوادگي قرار داده است .يافتاههااي پاژوهش آنهاا
نشان داده است درآمد در كفايت زنان ،بدون توجاه باه بساتر
خانوادگي آنها ،تأثير داشته و موجب بهباود نقاش آناان شاده
است؛ اما اين احساس كفايات باراي زناان بادون درآماد هام
وجود داشته است .دليال ايان امار هام ايان باوده اسات كاه
درآمدهاي شخصي ممکن است بهمنزلۀ ياک منبار خاانوادگي
محسوب شده باشند .اين نکته بيانكنندۀ آن است كاه ايان ناه
خود اشتغال بلکه مزاياي اشتغال اسات كاه احسااس كفايات
فردي را بين آن زنان افزايش ميدهد.
كاااري )1993( 3در مطالعااهاي تركيبااي دربااارۀ شاايوع
بيماريها بين زنان سرپرست خانوار پِرو به اين نتيجاه رسايده
است كه شدت و نوع بيماريها با شراي اقتصادي و اجتماعي
آنان كام ً در ارتباط است .او نقش ساختار اجتماعي طبقاتي و
قشربندي مبتني بر پدرساالري را ازجمله عوامل دخيل در ايان
وععيت ميداند .اين شراي امکان مشاركت در فعالياتهااي
اجتماعي و اقتصادي را براي آنها دشوار كرده است.
بورگااوس و همکاااران )1995( 7در مطالعااهاي دربااارۀ
ع ئمشناسي افسردگي بين زنان سرپرست خانوار در پرتريکو

ازجمله آنهايي كه در مناطق شهري بيوهاند و باهلحااظ ساطح
تحصي ت جايگاه پايينتري دارند و اين مهمترين منبر ععس
اقتصادي اين گروه از زنان سرپرست خانوار است.
روث آسپاس )1998( 1در مطالعهاي دربارۀ مشاارل زناان
سرپرست خانوار در كنيا به اين نتيجه رسيده اسات كاه زناان
سرپرست خانوار ،منابر كمتري براي تثبيت مشارل و كارهااي
خود دارند و اين امر سبب درآمد كمتر آنها ميشود .در هماان
حال آن زنان براي تأمين نيازهاي زندگي خانوارشان كام ً باه
درآمد اندكي وابستهاند كه از كارشان به دست ميآورند.
توهي و همکاران )2004( 6در پژوهشاي شابکۀ اجتمااعي
زنااان باايخانمااان اسااکان دادهشااده در چادرهااا (قباال و بعااد
اسکانشان) را با زنان فقير داراي مسکن مقايساه كاردهاناد .در
اين مطالعه به تحاوالت ايان شابکههااي اجتمااعي در نتيجاۀ
سياستهاي اسکان شهري اشاره شده و بار حادومرزنداشاتن
شبکهها تأكيد شده است .با اين حال باه كااهش كاركردهااي
مثبت زنان بيخانمان سرپرست خانوار اشاره شده است.
لااوكرت و موهاپاااترا )2015( 3در مطالعااهاي در زيمبااابوه
دربارۀ ناهمگوني ساختار خاانواده و درآماد ،ايان موعاوع در
جنوب آفريقا و زيمبابوه را تحليل كردهاند و بر اين باورند كاه
درآمد زنان سرپرست خانوار كمتر از مردان سرپرست خاانوار
نيست؛ بلکه آنچه در سطح اين درآمد تأثيرگذار است ،ساختار
خانواده و به ويژه تعاداد ماردان بزرگساال درون خاانوار زيار
سرپرسي زنان است.
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در اين حوزه مطالعات فراواني نياز در اياران انجاام شاده

دربارۀ موعوع توانمندسازي و باه وياژه كاارآفريني باراي

است .در اينجا بنا بر رويکرد روششناختي اين مطالعه ،بيشاتر

آنااان ،مطالعااۀ كيميااايي ( )9719نشااان ماايدهااد مااديريت

بر مطالعات كيفي در اياران تأكياد مايشاود .مارور مطالعاات

تحااولخااواه ،نيااروي انساااني توانمنااد ،ساااختار سااازماني

موجود نشان مايدهاد حاوزههااي مختلفاي از زنادگي زناان

انعطافپذير ،حاكميت اخا ق حرفاهاي و روحياۀ كاارآفريني

سرپرست خانوار ازنظر كيفاي بررساي شادهاناد .از آن جملاه

مهم ترين شراي علي مؤثر بر پديدۀ توانمندسازي اين دسته از

ميتوان به مطالعاتي اشاره كرد كه در حوزههااي آسايبهاا و

زنان اند .مطالعۀ سيدفاطمي و همکاران ( )9714در حيطههااي

چالشهاي اجتماعي زنان سرپرسات خاانوار ،آسايبشناساي

س مت زنان سرپرست خانوار ،پاژوهشهااي شااديطلاب و

تعام ت اجتماعي آناان ،ساازگاري باا تغييارات نقشاي زناان

همکاران ( )9784و نازمتبار و ويسي ( )9783دربارۀ ارزياابي

سرپرست خانوار ،شادكامي آنان ،طردشدگي اجتماعي ،ازدواج

وعااعيت اقتصااادي و اجتماااعي زنااان سرپرساات خااانوار و

مجدد آنان ،ارتقاي س مت ،توانمندسازي و ارزيابي وعاعيت

مطالعااات اعظاامزاده و تافتااه ( 9714الااس؛  9714ب) دربااارۀ

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي زنان سرپرسات خاانوار انجاام

شادكامي زنان سرپرست خانوار نشان ميدهند دو دسته عوامل

شدهاند؛ براي مثال مطالعاۀ خساروان و همکااران ( )9713در

منابر باقيمانده (يعني پول ،وقت و انرژي باقيمانده) و عوامل

حوزۀ تغييرات نقشي از همسر باه ياک زن سرپرسات ،نشاان

زمينهاي (فردي ،اقتصادي-اجتماعي) از عوامل مؤثر در ارتقاي

ميدهاد آناان مساائل خاصاي را در حاوزههااي اقتصاادي و

س مت زنان سرپرست خانوارند .ايان زناان در بيشاتر مواقار

اجتماعي تجربه ميكنند.

پس از برآوردن نيازهااي مرباوط باه فرزنادان ياا افاراد زيار

پژوهش دليلگو و همکاران ( )9711دربارۀ ازدواج مجادد

سرپرستي و حلوفصل مسائل زندگي و باا توجاه باه كميات

زنان سرپرست خانوار نشان ميدهد با باالرفتن سن اين زناان،

منابر باقي مانده ،ممکن است اقدام به انجاام رفتارهاايي باراي

احتمال و تمايل به ازدواج نازد آناان نياز كااهش مايياباد و

ارتقاي س مت خود كنناد و هماين امار سا مت آناان را در

ازسوي ديگار باهدليال سرپرساتي فرزنادان انجاام ايان مهام

معرض خطر قرار ميدهد.

دشوارتر ميشود .در حوزۀ آسيبشناسي زنادگي و تعاام ت

مرور مطالعات تجربي پيشين اين نکته را آشکار ميكند كه

اجتماعي زنان سرپرست خانوار ،مطالعات معيادفر و حميادي

وعااعيت زناادگي زنااان سرپرساات خااانوار يااا خانوارهاااي

( ،)9786فروزان و بيگلريان ( )9783و افراسيابي و جهانگيري

زنسرپرست بهگونهاي است كه ميتوان از جهات مختلفاي آن

( )9711نشااان ماايدهنااد آنااان در عرصااههاااي اقتصااادي و

را بررسي كرد و مطالعات مذكور هر كدام يک يا چند بعاد از

درآمدي ،ناامني بدن  ،آسيبهاي رواني ،روياارويي باا مساائل

زندگي آنها را مطر كرده اند .توجه تقليلگرايانه به هر يک از

كليشهاي منفي و تجربۀ محي ناامن ،با آسايبهااي اجتمااعي

اين ابعاد موجب شده است در كمتر مطالعهاي به كليت حيات

دست و پنجه نرم ميكنند و پيامد مستقيم اين امر را مايتاوان

اجتماعي اين دسته از زنان توجه شود و كليت ايان زنادگي از

در فرزندان آسيبديدۀ آنها مشاهده كرد.

نگاه خود آن زنان بررسي شود .مطالعاۀ حاعار باا اذعاان باه

در حيطۀ طارد اجتمااعي ،مطالعاۀ فيروزآباادي و صاادقي

دستاوردهاي مفيد مطالعات پيشين ،ساعي دارد كليات حياات

( )9781بيان كنندۀ اين است كاه اگرچاه اشاتغال زناان سابب

اجتماعي زنان سرپرست خانوار  -كه از مبحث كيفيت زندگي

گسترش رواب بينگروهي و بهرهمندي آنها از منابر ميشاود،

آنان تفکيکناپذير است  -را از نگاه خود آنها بررسي كند؛ باه

لزوماً نفوذ بيشتري براي آنها به ارمغان نميآورد .با اين حاال،

عبارت ديگر ،هدف فهم زندگي خانوارهااي زنسرپرسات باا

كااار در بااازار بااه شااکلگيااري ساارمايۀ اجتماااعي و تقوياات

همۀ جوانب مادي و ريرمادي آن است؛ البته آنگونه كاه خاود

پيوندهاي بينگروهي آنها كمک كرده است.

آنها توصيس ميكنند.
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توقعات ،اهداف و استانداردها و ع يق آنها ميداناد .در ابعااد

پژوهش حاعر به منزلۀ يک كار كيفي براساس نظرياۀ خاصاي

گستردهتر ،كيفيت زندگي در پيوند باا بهداشات رواناي افاراد،

تدوين نشده است؛ اما اين به معناي درنظرنداشتن نظرياههااي

وعااعيت روان ،سااطو وابسااتگيهاااي اجتماااعي ،اعتقااادات

مختلس اين حوزه ازسوي محققان اين پاژوهش نيسات؛ زيارا

شخصااي و وابسااتگيهاااي متفاااوت

محيطااي اساات» (سااازمان

مطالعۀ ادبيات نظري اين حوزه براي ارتقاي حساسيت نظاري

بهداشت جهاني ،2003 ،باه نقال از هزارجريباي و صافريشاالي:9719 ،

( )Glaser, 1978: 31پژوهشگران امري الزم و عاروري اسات.
ارتباط يافتههاي پژوهش با رويکردهاي نظري در بخش نتيجه
ارائه خواهد شد؛ اما در اينجاا ساعي بار آن اسات تاا مفااهيم
اصلي استفاده شده در ايان پاژوهش باهاختصاار توعايح داده
شوند؛ با اين هدف كه مشخص شاود ايان مطالعاه از مفااهيم
اصلي رفاه اجتماعي ،كيفيت زندگي و كليت حياات اجتمااعي
چه منظوري داشته است.
« رفاه به معناي تواناايي ياک فارد ،گاروه ياا ملات باراي
فراهمآوردن خوشبختي ،امنيات و تولياد محصاوالت مناساب
اسات كاه مااردم را قاادر ماايكناد براساااس تعااريس خااا
خودشان خوب زندگي كنناد .رفااه كماک مايكناد تاا ماردم
براساس اولويتهاي مدنظرشان به يک زندگي سالم و معناوي
دست يابند و ديگر هر روز نگران آنچه براي حمايتشان الزامي
است نباشند» (هزارجريبي و صفريشالي .)38 :9719 ،منظور از رفاه
اجتماعي نيز مجموعاۀ ساازمانيافتاهاي از قاوانين ،مقاررات،
برنامههاا و سياساتهاسات كاه در قالاب مؤسساۀ رفااهي و
نهادهاي اجتماعي به منظور پاساخگويي باه نيازهااي ماادي و
معنوي انسان ارائه ميشود تا زمينۀ رشد و تعاالي او را فاراهم
آورد .ذكر اين نکته عروري است كه مفهوم رفاه اجتمااعي باا
مفاهيم ديگري ازجمله بهزيساتي ،خادمات اجتمااعي ،تاأمين
اجتماعي ،بيمههاي اجتماعي ،حمايات اجتمااعي و ماددكاري
اجتماااعي ارتباااط تنگاااتنگي

دارد (ساامت ،9737 ،بااه نقاال از

زاهدياصل96 :9719 ،ا.)94
كيفيت زندگي مهمتارين عاواملي را شاامل مايشاود كاه
شاراي زنادگي «در جامعاه و رفاااه شخصاي افاراد را تعيااين
ماايكننااد» (حريرچااي و همکاااران .)7 :9788 ،سااازمان بهداشاات
جهاني ،كيفيت زندگي را «شامل ادرام فارد از وعاعيتهااي
زندگي در رابطه با فرهنگ و ارزشهاي زندگي و در رابطه باا

 .)346آمارتياسن كيفيت زنادگي را باا قابلياتهااي كااركردي
افراد مرتب ميداند و بر اين باور است كه بادون برخاورداري
از قابليتهايي چون س مت رواب اجتمااعي ،عازت نفاس و
مشاركت در امور مختلس انسان نميتواناد از مزاياا و مناافعي
بهرهمند شود كه قاعدۀ مذكور آنها را بديهي ميشمارد

(رفااري

و اميدي )3 :9788 ،و از آنجا كه ارتبااط تنگااتنگي باا وعاعيت
حسي ،رواني ،اعتقادات شخصي ،ميزان خوداتکايي ،ارتباطاات
اجتماعي و محاي زيسات دارد (ساياري و همکااران،)79 :9789 ،
ميتوان از دو رويکرد عيني و ذهني نياز باه آن نگريسات كاه
شامل حوزههاي احساسات و عواطس و حاوزههااي ماادي و
ملموس رفاه و آسايش افراد است (فيتزپتريک.)33 :9787 ،
همان گونه كه در بخش بيان مسئله نيز عناوان شاد هادف
اين مطالعه فهم «كليت حيات اجتماعي زنان» (برنارد)93 :9787 ،
با تأكيد بر كيفيت زندگي سرپرست خانوار از نگاه خاود آناان
است .در اينجا كليت مذكور مستقل از ديگر كليتها ،ازجملاه
حيات اجتماعي مردان ،اقشار مرفه و متوس جامعه و مهامتار
از همه ،نهادهاي رسمي و ريررسمي حماايتي در نظار گرفتاه
نميشود؛ بلکه كام ً در ارتباط با آنها لحاظ ميشود؛ زيارا بار
اين باوريم كه گفتمان رالب در اين حاوزه ،حياات اجتمااعي
زنان سرپرست خانوار را به طور كامل در پيوند با نبودن حيات
زيستي-اجتماعي مرد درون اين نوع خانوارها تعريس ميكناد؛
ازاينرو ،ت ش ميشود عمن آنکه زندگي اين دساته از زناان
در يک جامعۀ نسبتاً سنتي (بهويژه بهلحاظ ارزشي و هنجااري
جنسيتي) و نسبتاً مادرنيزهشاده (باه لحااظ امکاناات ماادي و
تغييرات اجتماعي و اقتصادي) كنکاش شود ،نقش تعيينكننادۀ
مردان ،هام باهصاورت سالبي و هام باهصاورت ايجاابي ،در
شکلدهي به كليت حيات اجتمااعي زناان سرپرسات خاانوار
مطالعه شود .براي فهم اين كليت در اين جامعه ،الزم است باه
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منااابر نهااادي مختلااس ازجملااه نهاااد خااانواده و نظااام پاادر-

وععيتهاي زندگي خود ،از اين طريق بهتر تحقق مايياباد و

مردساالري جامعه ،نهادهااي حماايتي ،نظاام معناايي مارتب ،

او قااادر ماايشااود وعااعيت بهداشاات روانااي ،جسااماني و

اقتصاد متحول تجاري مدرن و جايگاه زنان در آن ،نهاد دين و

وابستگيهاي فردي و محيطي خود را بهتر تشريح كند و ايان

ارزشهاي حمايتي آن و ...توجه شود تا بتوان جايگااه رفااهي

تنها به بعد ماادي زنادگياش محادود نمايشاود؛ بلکاه بعاد

و كيفيت زندگي كنوني آنها را از آن طريق بازتفسير كرد .منابر

ريرمادي كيفيت زندگي را نيز در بر ميگيرد.

نهادي مذكور از آن جهت مهماند كه كنشاگران باا اساتفاده از

در اياان مطالعااه سااعي شااده اساات از بطاان دادههاااي

آنها ،كنشهاي خود را انتظام مايبخشاند؛ زيارا پويااييهااي

مصاحبهاي ،آن دسته از اط عاتي برجسته و تحليل شاوند كاه

روزمرۀ عام ن متکي بر هماين اماور عااديشاده در فرهناگ

جوانب مختلس كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در ايان

اساات .آنااان عاامن بهاارهگيااري از ذخاااير دانااش و معرفاات

شهر را نشاان مايدهناد؛ جاوانبي ازجملاه بهداشات رواناي،

بينذهنيتي و نيز منابر نهادي ،كنشها ،تعام ت و معااني آنهاا

وعااعيت روان ،سااطو وابسااتگي اجتماااعي ،وابسااتگيهاااي

را بازتوليد يا بازسازي ميكنند يا نظام معناايي جديادي خلاق

متفاااوت محيطااي ،س ا مت رواب ا اجتماااعي ،عاازت نفااس،

ماايكننااد؛ درواقاار ،كنشااگران در حيطااۀ منطقااهايشاادن و

مشاركت و ...؛ درواقر ،ممکن است پژوهشگران در مصاحبهها

محليشدن از ذخاير دانش خود براي تفسير بستر محلي خاود

بهطور مستقيم هيچيک از مفاهيم فني مطر در مباحث كيفيت

بهره ميگيرند (.)Turner, 1998: 498

زندگي را مطر نکرده باشند؛ اما در بطن تفاسير آنان از كليت

در تمامي حاالت و تعاريس مذكور ميتوان كيفيت زندگي

زندگي اجتماعيشان ت ش كرده اند مصاديق آنها را اساتخراج

و بهدنبال آن رفاه اجتماعي گروههاي اجتماعي را از دو جهات

كنند .پژوهش حاعر از ايان منظار باه كيفيات زنادگي زناان

بررسي كرد :يکي نگاه از بيرون و ديگري نگااه از درون .نگااه

سرپرست خانوار مينگرد كه وععيت كنوني شامار زياادي از

از درون يا اميک به نوعي از مطالعات كيفي گفته ميشاود كاه

آنان محصول شراي و نيروهاي اجتمااعي مختلاس اسات .در

در آن پژوهشگر سعي دارد از درون به پديدۀ موردمطالعۀ خود

چنين جايگاهي نيروهاي نهاادي متناوعي از جواناب مختلاس

بنگرد و اين ازدرونبودگي تا حد زيادي به تفاسير ساوژههااي

فضاي مادي و ريرمادي بر كنشهاي آناان تاأثير مايگذارناد.

مطالعه يا مشاركتكنندگان در پژوهش از وعاعيت خودشاان

زنان سرپرست خانوار در چناين فضااي ماادي و معناايي ،در

متکي است؛ به عبارت ديگر« ،رهيافت اميک به پژوهش به اين

مواردي به منزلۀ كنشگران خ ق ساعي در باازتعريس جايگااه

Kottak,

خود دارناد .در ايان باازتعريس نياز ساعي در بهارهگياري از

 .)2006:اين نوع از مطالعه ،در مقابل رويکرد اتيک يا نگااه

نيروهاي نهادي موجود دارند تا بتوانند زندگي كنناد .بار ايان

از بيرون است كه پژوهشاگر باهمنزلاۀ عامال شناسااگر خاود

اساس الزم است از نگاه خود آنان نيروهاي نهاادي ماذكور و

جايگاه موعوع مطالعه شده را تعرياس مايكناد ،بادون آنکاه

تعام ت يادشده مطالعه شوند تا فهميده شود آنان چه تفسيري

توجه خاصي باه درم و تفاساير ماردم از زنادگي و جايگااه

از زندگي و جايگاه خودشان دارند.

امر ميپردازد كه مردم بومي چگونه فکار مايكنناد» (
47

خودشان داشته باشد .اگر بر اين باور باشيم كه اين ناوع نگااه
يک نوع نگاه تفسيرگرايانه به موعوع اسات ،مايتاوان گفات

روششناسی پژوهش

«اين رهيافت نوعي جهتگيري عملي اتخاذ ميكند؛ يعناي باه

اين مطالعه بهلحاظ روششناسي ،مطالعهاي كيفاي اسات و در

اين نکته ميپردازد كه چگونه مردم عادي امورات عملي را در

آن از روش تحلياال محتااواي كيفااي بااراي تحلياال اط عااات

زندگي خود اداره ميكنناد ياا آنهاا را باه انجاام مايرساانند»

مصاحبهاي استفاده شده است« .پژوهشي كه از تحليل محتواي

)Neuman,؛ بنااااابراين ،فهاااام ادارام فاااارد از

كيفي استفاده ميكند بر ويژگيهاي زبان بهعنوان عامل ارتبااط

(71

2000:
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تمركز دارد و به محتوا يا معناي بسترمند متن توجاه دارد .دادۀ

رسيدن به اشباع نظري ،فرايند نمونهگيري و مصاحبهها متوقس

متني ميتواند شفاهي ،كتبي يا الکترونيک باشد و ممکن اسات

شد؛ يعني پژوهشاگران باه ايان نتيجاه رسايدند كاه مفااهيم

ازطريااق پاسااخهاااي روايتااي ،پرسااشهاااي پيمايشااي باااز،

جديدي توليد نمايشاوند و معااني و نتاايا تاا حاد زياادي

مصاحبهها ،گروه مركز ،مشاهده يا رسانههااي چااپي همچاون

تکرارياند ( .)Glaser & Strauss, 1967: 61معيار تعياين ساطح

مقاالت ،كتاب و يادداشتهاا حاصال شاود .تحليال محتاواي

اشباع نظري ،به رير از پژوهشگران اصلي پاژوهش ،دو نفار از

كيفي به وراي شمارش صرف واژگان رفته تا زباان را باهطاور

كساني بودند كه در مطالعات اجتماعي كيفي تجاربي داشتند و

دقيق بررسي كند؛ با اين هدف كه مقادير زيادي از متون را باه

براي ارزيابي اعتبار جريان مفهومساازي از آنهاا كماک گرفتاه

تعدادي كافي از مقاوالت فروكاهاد كاه باا آن بتواناد معااني

شده بود.

مشاابهي را بازنماايي كناد» (.)Hsieh & Shannon, 2005: 1278

اين مطالعه در شهر بانه واقر در استان كردستان انجام شده

پژوهش حاعر از بين سه رهيافت عمدۀ تحليل محتواي كيفي،

است؛ پس از انجام  37مصااحبه باا زناان سرپرسات خاانوار،

از رهيافاات متعااارف 9بهااره گرفتااه اساات .در اياان رهيافاات،

مطالعه به اشباع نظري رسيد .افراد مدنظر باا اساتفاده از روش

پژوهش و گردآوري دادهها و تحليل آنها را هيچ نوع نظريهاي

نمونااهگيااري هدفمنااد و ازطريااق «نمونااهگيااري زنجياارهاي

راهنمايي نميكند و مقوالت كدگذاريشده بهطاور مساتقيم از

گلولااااهبرفااااي» (محماااادپور )44 :9713 ،انتخاااااب شاااادند.

( Hsieh

مشاركتكنندگان در اين مطالعه شامل زنانياند كاه باه داليال

دادههاي متني (در اينجا مصاحبهاي) استخراج ميشوند

مختلس ازجمله مرگ شوهر ،ط ق و ازكارافتاادگي و نااتواني

.)& Shannon, 2005: 1279
مصاحبهها با محوريت چند پرسش اصلي انجام شدهاناد و

يا اعتياد شوهر نقش سرپرست خاانواده را بار عهاده داشاتند.

ت ش بر اين بوده است كه مشاركتكننده بهراحتاي باورهاا و

معيار ورود به نمونۀ اين مطالعه ،اين بود كه زن به هار دليلاي،

تجارب خود را دربارۀ آن پرسش مطر كند .با توجه به اينکه

به رير از صدمات ناشي از جنگ تحميلاي ،سرپرسات خاانوار

محور پژوهش ،بررساي كيفاي كيفيات زنادگي خاانوادههااي

باشد؛ باه عباارتي جاز خاانوادۀ شاهدا و جانباازان نباشاد و

زنسرپرست با محوريت «سرپرستي» از منظر خود آنان اسات،

به لحاظ مالي از اقشاار مرفاه جامعاه نباشاد و باه مصااحبه و

پرسشهايي دربارۀ چرايي ورود به نقاش سرپرساتي خاانوار،

مشاركت در پژوهش تمايل داشته باشد .بهلحاظ روششناختي

كيفيت ماادي زنادگي (اقتصاادي ،جساماني ،مساکوني و،)...

ممکن است اين نوع انتخاب سوگيرانه به نظر برسد؛ اما با اين

جايگاه حمايتهااي نهاادي رسامي و ريررسامي در زنادگي

استدالل كه در تمامي مطالعات انجامشدۀ رؤيتشاده ازساوي

خااانوادۀ آنهااا ،تعااام ت اجتماااعي بااا اطرافيااان خااانوادگي و

پژوهشگران در حوزۀ زنان سرپرست خانوار ،با زناني از اقشار

ريرخااانوادگي ،فهاام جايگاااه خودشااان بااهمنزلااۀ يااک زن و

متوس به پايين و سرپرست خانوار كار شده است و موعاوع

شيوههاي تعامل با آن ،با اين دسته از زنان باه بحاث گذاشاته

و گروه زنان سرپرسات خاانوار باا موعاوع فقار اقتصاادي و

شد و ت ش بر اين بود كه در جريان بحثها كُنه تجارب آنان

طردشدگي اجتماعي پيوند خورده است ،اين مطالعه نيز بر اين

بررسااي شااود و تااا حااد امکااان فضااا بااراي تشااريح تجربااۀ

گاروه خااا

از زنااان سرپرسات خااانوار تمركااز كاارده و در

زن سرپرست فاراهم شاود .باراي اطميناان از كيفيات مفااهيم


نمونهگيري گلولهبرفي هدفمند ساعي در ياافتن و مراجعاه باه

ظهوريافته در مصاحبهها ،پس از هر چهار مصاحبۀ انجامشاده،

آنها داشته است.

دادهها روي كارذ پياده و با كدبنديهاي اوليه تحليل ميشدند.

مصاحبهها بهطور متوس  19دقيقه طول كشايدند .پاس از

اين فرايند تا پايان آخرين مصاحبهها انجام شد و درنهايات باا

اتمام مصااحبههاا ،ماتن آنهاا روي كاراذ پيااده و باهصاورت

1

جملهبهجمله كدبندي شدند .كدبنديهاي انجامشاده براسااس

Conventional content analysis
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بازسازي معنايي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در كردستان :يک مطالعۀ كيفي

تشابهات و تفاوتها دوباره در خردهمقوالت يا مضامونهااي

یافتهها

نظريتر ادرام شدند و درنهايات چنادين مقولاه ياا مضامون

مشاركتكنندگان اين پاژوهش باه لحااظ جمعياتشاناختي و

اصلي توليد شد كه بيانكنندۀ جوانب مختلس كيفيات زنادگي

پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،جايگاه متفاوتي دارند .همان گونه

ازسوي مشاركتكننده در پژوهش بود .در نتيجۀ كدبنديها در

كه جدول  9نشان ميدهد ،بخش عمدۀ زنان مشاركتكننده در

كل  86مفهوم اوليه 94 ،زيرمقوله و  4مقولاۀ عماده اساتخراج

سنين ميانسالياند؛ بهلحاظ سواد و تحصي ت در سطحي پايين

شدند كه در بخش يافتهها مطر خواهند شد.

قاارار دارنااد و باايش از نيمااي از آنااان بااه انااواعي از مشااارل

براي سنجش سطح قابليت اعتمااد يافتاههااي پاژوهش از

مشغول اند كه در بيشتر مواقر مشارل خردهپاا ياا عاعيساناد.

فنهاي متعددي استفاده شد؛ ازجمله از روش كنترل اعضا كاه

بيشتر آنان تعداد يک يا دو نفر را زير سرپرستي دارند كه طبق

طي آن متن مصاحبهها و حتي مفاهيم اوليۀ اساتخراجشاده باه

شواهد مطالعه بيشتر آنها فرزندانشان هستند .بخاش زياادي از

مشاركتكنندگان برگشت داده شاد تاا درساتي آنهاا را تأيياد

آنان در حاشيۀ شهر زندگي ميكنند كه مساکن اجاارهاي و در

كنند .ازسوي ديگار ،باراي ارتقااي قابليات اعتمااد پاژوهش،

مواردي اندم شخصاي دارناد ياا در بخشاي از منازل پادري

مفاهيم و مقولههاي استخراجشده به چند نفر از افراد زباده در

زندگي مايكنناد .درنهايات اينکاه بيشاتر آناان زيار حمايات

پژوهش كيفي داده شد تاا ميازان دقات مفااهيم در بازنماايي

نهادهاي حمايتي رسمي يعني كميتۀ امداد يا بهزيستياند.

تجارب افراد مشاركتكننده را بررسي كنند.
جدول  -1ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی زنان سرپرست خانوار مشارکتکننده در این پژوهش
ویژگیها

گروههاي سني

وععيت اشتغال

تحصي ت

علت سرپرستي

نهاد زير پوشش

*

طبقات

فراوانی

 39تا  31ساله
 79تا  71ساله
 49تا  41ساله
 19تا  11ساله
 69سال به باال
شارل
ريرشارل
بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
ديپلم
ط ق
فوت همسر
اعتياد همسر
بهزيستي
كميتۀ امداد
تأمين اجتماعي
هيچكدام

3
3
3
1
3
91
8
3
1
4
7
99
99
3
93
6
3
7

ویژگیها
از چه سالي سرپرست
است؟
وععيت مکاني
وععيت مسکن

تعداد افراد زير
سرپرستي

منبر درآمد

طبقات

فراوانی

از سال  61تا69
از سال  31تا 39
از سال  81تا 89

3
7
99

از سال  19به بعد

8

مركز شهر
حاشيۀ شهر
اجارهاي
منزل پدري
شخصي
منزل پدر شوهر
3و 9نفره
4و 7نفر
ندارد
كمکهاي مردمي
نهادهاي حمايتي دولتي
اشتغال خود
اشتغال ندارد

4
91
8
8
1
3
91
4
4
99
93
99
6

*ذكر اين نکته عروري است كه زيرپوشش بودن شمار زيادي از زنان نمونۀ اين مطالعه به معناي انتخاب نمونه از بين زنان زير پوشش اين سازمانهاا نيسات؛ باه
عبارت ديگر ،پژوهشگران آگاهانه در صدد انتخاب نمونه از بين اين گروه از زنان نبودند.

در نتيجۀ تحليل يافتههاي مصااحبهاي و كدبنادي آنهاا در

قالب مفاهيم ،خردهمقوالت و مقوالت عمده ،مقاوالت عمادۀ
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زياار حاصاال شاادند :فرسااودگي تاادريجي جسااماني ،طاارد و

ماتريس مفهومي تحليل محتواي كيفي همراه با خاردهمقاوالت

حاشيهنشيني ،بازتعريس جايگاه زنانگي و حمايات باراي بقاا.

در جدول  3نشان داده شده است.

جدول  -2ماتریس مفهومی مقوالت استخراجشده از متون مصاحبهای پژوهش
نمونههایی از  68مفهوم اولیه

خردهمقوالت

مقوالت اصلی

داشتن آرتاروز ،ديساک ،كاار ماداوم ،عاوارض كاار زيااد ،فشاار

ععس جسماني و بيماري ،كار زياد ،سو تغذيه،

فرسودگي تدريجي جسمي

مشک ت ،ابت به افسردگي ،مصرف داروي اعصاب ،ازدساتدادن

مشک ت رواني و فکري ،بيماريهاي مزمن

ا رواني

فرزند ،فشار كمبود امکانات براي فرزندان ،داشتن فرزند سارطاني،
زير نظر دكتر بودن ،فشار رواني احتياج ،فشار رواني بدرفتاريهاي
شوهر سابق-كنوني ،ناتواني در تهيۀ مواد خوراكي مناسب ،نااتواني
در تهيااۀ ماهيانااۀ گوشاات قرمااز ،مصاارف رااذاهاي ارزانقيماات و
ريرمقوي ،چشمبهراه كمک ديگران بودن ،احساس حقاارت ناشاي
از فقر ،فشار اطرافيان ،فشار خانواده ،فشار صاحبخاناه ،آزارهااي
شوهر سابق ،اقدام به خودكشي ،گرفتن فرزند ،خيانت شوهر و ...
مسکن ارزان تر در حواشاي شاهر ،مساکن محقار ،مساکن بادون

حاشايهنشاايني مکااني ،حاشاايهايباودن اقتصاااد،

امکانات ،نداشتن توان اجاره كردن مسکن در نواحي مركزي شاهر،

تعامل در حواشي

طرد و حاشيهنشيني

تعلقنداشتن به مركز شهر بهدليل فقر ،دستفروشاي ،امارار معااش
ازطريق تهيۀ برخي خوراكيهاي خانگي (ترشي ،سبزي سرخكارده
و  ،)...خدمتکاري مجتمرهاي آپارتمااني ،مشاغولشادن باه شاغل
خياطي پس از سالهاا تا ش ،معاملاه باا خاردهفروشاان ،درآماد
ازطريق كاموابافي ،ارتباط با همنوعان اجتمااعي ،تعامال انادم باا
والدين ،محدودشدن دايرۀ رفتوآمدها ،مشارل خردهپا و...
سازگاري تدريجي با بيوگي ،مطلقهبودن يا بايشاوهري ،ساازگاري باا

پذيرش جايگاه نقشي جدياد و تحمال فشاارها،

نبودن مرد ،شناساندن خود بهمنزلۀ ياک فارد مساتقل ،شناسااندن خاود

ت ش باراي تثبيات جايگااه ،تا ش باراي بقاا،

بهمنزلۀ يک زن باعفت ،حفظ شرف و آبرو ،كسب مهاارت در كاسابي،

مبارزه با وععيت موجود

بازتعريس جايگاه زنانگي

پرهيز از خوردن هرگونه تهمت ازطريق تعامل كمتار باا ماردان رريباه،
شناساندن خود به منزلۀ ياک فارد باعرعاه ياا باعفات ،تحمال برخاي
سختيها براي كسب مقبوليت اطرافيان ،همساايگان و ماردان ،مقاومات
در برابر برخي حارفهااي ماردم ،حمايات از فرزنادان ،جداشادن از
خانواده بهدليل فرزندان ،گوشندادن به حرف مردم ،راه خاود را رفاتن،
ت ش براي استق ل مالي از خانواده و...
رفتن به كميته باا راهنماايي ديگاران ،كماک گارفتن از بهزيساتي،
وام گرفتن از كميته ،حمايت درماني در بيماريها ،وام خوداشاتغالي
بهزيستي ،كمکهاي مردم ،باورهااي ديناي باراي كماک باه زناان
بيسرپرست ،كمکهاي مااه رمضاان ،خيارين شاهر ،كماکهااي
ماهيانۀ برخي خانوادهها ،كمک در اعياد فطار و قرباان ،زنادگي باا
كمکهاي مردم ،حمايتهاي نسبي خانوادۀ پادري ،حماياتهااي
بخور و نمير ،حمايت با اجارۀ منازل باا مبلان انادم ،حمايات در
معالجۀ بيماريها

حمايت رسمي دولتي ،حمايت ريررسمي مردمي

حمايت براي بقا

بازسازي معنايي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در كردستان :يک مطالعۀ كيفي

در ادامه براساس مقوالت عمده و خاردهمقاوالت ماذكور،
كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار از نگاه خود آنان بررسي
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بيشتر باه چشام مايخاورد كاه پيامادهاي جسامي و رواناي
طوالنيمدت براي آنها داشته است.

شده و در موارد الزم سعي شده است از نقل قول آناان باراي

همۀ تعام ت پيچيده و سخت زنان با شوهرانشان با خاود

مستندكردن تحليالهاا اساتفاده شاود .در جرياان توصايس و

انواعي از فشارهاي رواني باهدنباال داشاته اسات كاه پاس از

تشريح يافتهها ،عبارات و واژگاان برگرفتاه از مصااحبههاا در

سالها ،باازگوكردن آنهاا برايشاان زجارآور اسات .باازگويي

گيومه نشان داده شدهاند.

تجربۀ «اط ع از رابطۀ شوهر با زني ديگار» ،اطا ع از «اعتيااد

ابتدا الزم است با نگاهي كوتاه اما جادي باه ساوابق كلاي

شوهر» و «بدرفتاري و ت ش براي فروش هر چيزي در منازل

زندگي مشاركتكنندگان پژوهش ،به ايان پرساش پاساخ داده

براي تهيۀ مواد» ،تجربۀ تلخ «ستاندن فرزناد ازساوي خاانوادۀ

شود كه زنان سرپرست خانوار مشاركتكننده در اين مطالعاه،

شوهر»« ،زندگي دشوار باراي معيشات و تشاديد آن»« ،مارگ

قبل از سرپرستشدن چه چيزهايي را در زنادگي مشاترم باا

ناگهاني شوهر براثار تصاادف و خاناهخراباي پاس از آن» و...

شوهرانشان تجربه كردهاند.

همگي نشان دهندۀ بار سنگين سوابق تلاخ زنادگي خاانوادگي

پاسخ به اين پرسش تا حدي مايتواناد در فهام وعاعيت

شماري از زنان مشاركتكننده در اين پژوهش است.

زندگي همراه با سرپرستي خاانوار و چراياي سرپرساتشادن

با چنين شناخت كلي و مختصار از پيشاينۀ زنادگي دوران

ياريرسان باشد .مطالعۀ پيشينۀ زندگي زنان مشاركتكننده اين

تأهل مشاركتكنندگان ،ميتوان تجارب آنان بهمنزلۀ سرپرست

نکته را بر ما روشن ميسازد كه بيشتر آناان در دوران زنادگي

خانوار و كيفيت زندگي آنان در جامعۀ بانه را بررسي كارد .در

با شوهرشان تجارب تلخي داشتهاند و حتي در مواردي ريشاۀ

اين زمينه سعي ميشود جوانب مختلس كيفيات زنادگي زناان

اين تجارب تلاخ باه دوران قبال از ازدواج آناان برمايگاردد.

سرپرست خانوار از نگاه خود آنان بررسي شود.

ازدواجهاي بدون رعايت زن به وياژه در قالاب رسام ازدواج
متقابل يا رسم زنبهزن بين خانوادهها ،اعتيااد شاوهر ،خيانات،

فرسودگی تدریجی جسمانی -روانی

خشونت و بدرفتاريهاي شوهر ازجمله تجارب مشترم زناان

منظور از مقولۀ فرسودگي تادريجي ،بياان وعاعيت نااگواري

مشاركتكننده است .فقار خاانوادۀ پادري در ماواردي سابب

است كه زنان سرپرست خانوار پس از مرگ ،ترم يا ط ق از

ازدواج بدون رعايت آنها شده است كه در شاماري از ماوارد

شوهر باهلحااظ جساماني ،رواناي ،تغذياه و سا مت تجرباه

مشااک ت حااادي را در پااي داشااته اساات .زنااان جااوانتاار،

ميكنند .وععيت ناگوار مذكور به مرور زمان و همراه با فشاار

سرپرست خانوار باودن خاود را بيشاتر در نتيجاۀ طا ق (در

نيازهاي مالي و لزوم انجاام كاار اقتصاادي ،سابب فرساودگي

موارد متعدد متأثر از خيانت شوهر) ،اعتياد شاوهر و رهااكردن

تدريجي جسم و روان آنها مايشاود .ايان مقولاه شاامل ساه

خانواده و تصادف منجر به مارگ شاوهر اعا م كاردهاناد؛ در

زيرمقوله ميشود :بيماريهاي مزمن (برگرفته از مفاهيمي اوليه

مواردي مرگ شوهر ناشي از بيماريهاي صاعبالعا ج باوده

از قبيل داشتن بيماري آرتروز ،ديابت ،ديساک كمار ،بيمااري

است .در مواردي هم شااهد بيمااريهااي صاعبالعا ج زن

قلبااي و ،)...كااار سااخت (ميااوهچينااي در بااا هااا ،نااانوايي،

هستيم كه سبب ط ق او و درنهايت سرپرساتي خاانوار شاده

خدمتکاري مجتمر آپارتماني ،دساتفروشاي ،نظافات مناازل

است .تمامي اين موارد سبب داشتن تجارب تلخاي در حاوزۀ

و ،)...سو تغذياه (نااتواني در تهياۀ ماواد خاوراكي مناساب،

جسماني و رواني براي آنها شده اسات .باين زناان سرپرسات

ناااتواني در تهيااۀ ماهيانااۀ گوشاات قرمااز ،مصاارف رااذاهاي

خانوار مسنتر ،بدرفتاريهاي شوهر قبال از طا ق ياا مارگ،

ارزانقيماات و ريرمقااوي و )...و فشااارهاي روانااي شااديد
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(مشااک ت مااالي ،افسااردگي ،فشااار روانااي ناشااي از كمبااود

قبلي يعني بيماريهاي مزمن بيارتبااط نيسات .وعاعيت ساو

فرزندان ،فشار رواني بدرفتاريهاي شاوهر ساابق ياا كناوني،

تغذيه زماني شدت پيدا ميكند كه زن سرپرست خانوار در كناار

فشار رواني احتياج و.)...

تأمين معيشت معمول ،ناچار باشد هزينههاي درمان بيماريهااي

بیماری های مزمن :زن سرپرسات خاانوار باه منزلاۀ ياک

مزمن خود يا فرزند/فرزندانش را تأمين كند .در شرايطي ريار از

انسان ،بيش و پيش از هر چيز درگير بعد مادي زندگي خود و

اين اوعاع بسيار سخت ،احتماالً سو تغذيه به اين شدت اتفاق

افراد زير سرپرستياش است .اين بعد شامل رويههاي مختلفي

نميافتد؛ اما در بسياري از مصاحبهها با زنان سرپرست خاانوار،

ازجمله جسم با تأكيد بر سالم نگاهداشاتن خاود و افاراد زيار

فقر جايگاه بااليي در زندگي آنها داشت و مسلماً باا وجاود آن،

سرپرستي ،مسکن و سرپناه و تغذيۀ موردنياز براي بقاست .در

سو تغذيه امري رريب نخواهد بود و بر بعاد سا مت كيفيات

بسياري از موارد مشاهده شده است كه چناين زنااني سا مت

زندگي آنان تأثيرگذار خواهد بود .اين امر باهوياژه در مااههاا و

جسمانيشان را براي بهدستآوردن يا بقااي الياههااي دوم و

سال هاي اولياۀ ورود باه ايان نقاش و در بساياري از ماوارد باا

سوم مذكور به خطر انداختاهاناد و باهناچاار دچاار فرساودگي

ازدسترفتن منبار درآمادي شاوهر ،تاا دساتياابي باه شاغلي

شدهاند .بخشي از بيماريهاي مزمن جساماني زناان سرپرسات

دونپايه يا قرارگرفتن زير حمايت نهاد ياا كساان ديگار شادت

خانوار به كارهاي سختي برميگردد كه براي تأمين معاش انجاام

بيشتري دارد .در اين زمينه يکي از زنان مشاركتكننده ميگويد:

ميدهند؛ براي نمونه زني كه ناچار باشد «زماني از توليد ترشاي

«بهخاطر هزينۀ درمان بااالي دختارم ،مساتمري كميتاۀ اماداد و

كسب درآمد كند» و زماني ديگار «در روز  19كيلاو آرد را ناان

كمکهااي مردماي كفااف زنادگيماان را نمايكناد .باه خادا

كند» ،قبل از رسايدن باه ساالمندي باه بيمااريهاايي همچاون

وقت هاايي باود كاه در خاناه چيازي باراي خاوردن نداشاتيم.

ديسااک كماار مباات خواهااد شااد .اياان زن  14سااال دارد و از

بااهراسااتي كااه فقيااري درد بزرگااي اساات» .يکااي ديگاار از

34سالگي دراثر فوت شوهر سرپرست خانوار است .كار زيااد و

مشاركتكننادگان از وعاعيت اسافنام پاس از طا ق ساخن

طاقتفرسا براي يک زن «باعاث و بااني» تماام مريضايهاايش

ميگويد كه بهدليل شدت فقر ،همسايهها به آنها كمک كاردهاناد

است .ع وه بر كاار سااخت عوامال ديگاري نياز در وعاعيت

و «با يک كيلو گوجهفرنگي چند روزي را سپري ميكرديم».

ناگوار جسماني آنها دخيل است .يکي از زنان مشاركتكننده كه

فشارهای روانی شدید :تجارب تلخ «زنادگي مشاترم باا

دو فرزند دارد و پنا سال اسات كاه سرپرسات خاانوار اسات،

شااوهر» ،قباال از سرپرساات خااانوار شاادن زنااان ،فقاار و

وععيت بد جسماني خودش را اينگونه تبيين ميكند« :هماهاش

«بيدرآمدي» ،فشارهاي مالي تأمين حداقل هاي زندگي خود و

بهخاطر كتکهايي بود كه شوهرم به مان زده باود .دو مااهي در

فرزندان (به ويژه اگر محصل يا دچار بيماري خاصاي باشاند)،

خانه زمينگير شدم .االن تحت نظار پزشاک متخصاص مغاز و

مشک ت ناشي از تعامل با «اطرافيان فاميل و رريبه» (باهدليال

اعصاب هستم» .از آنجا كه اين گروه از زناان ،در بيشاتر مواقار

تأمين معيشت يا به دليل فشارهاي هنجاري) و ...مسلماً حامال

بهلحاظ جسماني باا مشاک ت مزمناي روباهرو هساتند ،ساطح

عوارض رواني خاصي براي زن سرپرست خانوار است .شاايد

كيفيت زندگي پاييني دارند.

«برعهاادهگاارفتن دو نقااش پاادر و مااادر» بااراي فرزناادان ،يااا

سوووت تیهیووه :شااماري از زنااان سرپرساات خااانوار

برعهدهگرفتن نقش «نانآور خانواده» ،با وجود همۀ مشاک ت

مشاركتكننده در اين پژوهش بهدليل فقر شديد ،بهطور طبيعي

خاصي كه باراي چناين زنااني دارد ،سرچشامۀ تشاديد ايان

از نوعي سو تغذيه نيز رنا ميبردند؛ زيرا در تأمين معااش و

فشارها باشد .طبق يافتاههااي ايان مطالعاه ،بخاش زياادي از

عروريات زندگي دچار مشکل بودند .اين وعاعيت باا ماورد

فشارهاي رواني ناشاي از فشاار «تاأمين معيشات و سارپناه و
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بازسازي معنايي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در كردستان :يک مطالعۀ كيفي

امکانااات موردنياااز فرزناادان» اساات و بخااش ديگاار متااأثر از

حاشیهنشینی مكانی :زنان سرپرست خانوار مطالعه شده در

فشارهاي هنجاري همراه با داشتن نقش بيوگي ،مطلقهباودن و

بيشتر مواقر در مناطق حاشيهاي و بهطور عمده فقيرنشين شهر

سرپرستي خانوار زنان است .در مواردي كه زن براثر ط ق باه

سکونت دارند .بساياري از آناان اگار در خاناۀ پادري سااكن

خانۀ پدري بازگشته ،فشارهاي رواناي باراي او تشاديد شاده

نباشند ،ناچارند در اين مناطق حاشيهاي مسکن اجاره كنند .در

است؛ بهطور كلي ،زنان سرپرست خانوار جامعاۀ مطالعاهشاده

شهر بانه بهدليل تحوالت اقتصادي يک دهۀ اخير اجاارهبهااي

رالباً از انواع مختلفي از فشاارهاي رواناي حاصال از زنادگي

مسکن بهشدت افزايش يافته و باهدليال اجاارهدادن مناازل باه

ماديشان رنا ميبردند .يکي از آنان كه خانمي 71ساله اسات

مسافران ،خانههاي استيجاري كام اسات ياا اجاارهبهااي آنهاا

و بهدليل مرگ ناشي از تصادف شوهر سرپرست خانواده شاده

باالست .به اين لحاظ ،زن سرپرست خانوار با وعاعيت ماالي

است ،در نتيجۀ فشارهاي خانوادگي يک بار «با خوردن قار

ععيس و بسيار عاعيس ،اگار از حمايات مساکوني خاانوادۀ

اقدام به خودكشي» كرده است و به قول خودش «متأسفانه اثار

پدري برخوردار نباشد مسلماً شراي بسيار دشواري باه لحااظ

نکرد و االن زنده است» .او ميگويد« :االن بيمااري افساردگي

سکونت خواهد داشت .شايد به همين دليال باشاد كاه شامار

دارم .تحت نظر پزشک هستم .دارو مصرف ميكنم .دكتر بهام

زيادي از آنان در مناطق حاشيهاي شهر زندگي ميكنند .روشن

ميگويد بايد رصه نخوري ،شاد باشي تا خوب شوي؛ ولي من

است اجارهكردن منزل با اجارهبهاي اندم چه كيفيتاي خواهاد

با اين همه مشکل چجوري ميتوانم شاد باشم»؟

داشت .يافتههاي اين پژوهش نشان مي دهند بساياري از زناان
سرپرساات خااانوار بااهدلياال انبااوهي از مشااک ت ازجملااه

طرد و حاشیهنشینی

بي درآمدي يا كم درآمدي« ،ناچار به حاشايهنشايني» هساتند و

مقولۀ طرد و حاشيهنشيني بيانكندۀ اين است كه زنان سرپرسات

مجبورند در حاشيههاي شاهر در وعاعيتي نامناساب زنادگي

خانوار از هر لحاظ در حاشيه قارار دارناد .باهلحااظ مکااني در

كنند .در مواردي حتي دستيابي به اين منازل نسابتاً نامناساب

حواشي زندگي ميكنند (برگرفته از مفاهيم اوليهاي مانند زندگي

هم «ناشي از كمکهاي افراد خير اسات» كاه منازلشاان را باا

در مسکن ارزانتر در حواشي شهر ،مسکن محقر ،مسکن بادون

اجارهبهايي اندم به آناان دادهاناد ياا «تحات حمايات برخاي

امکانااات ،نداشااتن تااوان اجاااره در نااواحي مركاازي شااهر،

نهادهااا وديعااۀ منااازل را پرداختااهانااد» .خااانمي 16ساااله كااه

تعلقنداشتن به مركز شهر بهدليل فقر و ،)...بهلحاظ اقتصاادي در

سرپرست خانوادهاش است ،ميگويد« :در خانهاي در محلاهاي

فعاليتهاي دونپايه و حاشيهاي فعاليت دارند (استخراجشاده از

حاشيهاي زندگي ميكنم كه گاز و برق ندارد .از بخاري نفتاي

مفاهيم اوليهاي ازقبيل دستفروشي ،تهيۀ برخاي خاوراكيهااي

استفاده ميكنم .از منزل يکي از همسايگان برق كشيدهام .حاال

خانگي مانند ترشي ،سبزي سرخكرده ،خدمتکاري مجتمارهااي

صاحبخانه خانهاش را نياز دارد بايد تخلياه كانم .نمايدانام

آپارتماني ،مهياكردن شغل خياطي پس از سالها تا ش ،معاملاه

چکار كنم» .يکي ديگر از مشاركتكنندگان ميگويد« :ماهياناه

با خاردهفروشاان و )...و در تعاام ت اجتمااعي نياز باا اقشاار

 799999تومان كرايه مي دهيم؛ ولي صاحبخاناه گفتاه باراي

حاشيهاي در رابطهاند (برگرفته از مفاهيم اوليهاي همچون ارتباط

امسال بايد دو برابر آن را پرداخت كنيد .ميگويد تاا باه حاال

با همنوعان اجتماعي ،تعامل اندم با والدين ،محدودشدن دايارۀ

رعايت حالتان را كردهام .اگر آن را هر شب باه مساافر بادهم

رفتوآمدها ،مشارل خردهپا و .)...قدرت دستيابي به مركاز در

بيشتر به نفعم است .حاال ماندهام چکار كنم .به هرجا سر زديم

هر سه ماورد باراي آنهاا وجاود نادارد .در اداماه ايان اوعااع

خانهاي با كرايۀ مناسب وعر ما پيدا نشد».

بهتفصيل بررسي ميشود:

فعالیتهای اقتصادی حاشیهای :يکي از نکات قابلتوجاه
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دربارۀ زنان سرپرست خاانوار ،منبار كساب درآماد احتماالي

وععيت اقتصادي و پايگاه اجتماعي موجود خاود از ورود باه

آنهاست .زنان سرپرست خانوار را به لحاظ درآمد يا منابر مالي

دايرههاي مركزي تعام ت دورند .شايد روشنتارين دليال بار

براي تأمين نيازهاي زندگي ،ميتوان به دو دسته تقسايم كارد:

اين مدعا محل سکونت و نوع فعاليات اقتصاادي شاان باشاد.

 -9زناني كه به هر دليل «قادر به هيچ نوع كار درآمدزا نيستند»

ع وه بر اين تعاام ت آناان بيشاتر درونگروهاي و باهوياژه

و وابسته به «كمکهااي ماالي نهادهااي رسامي و ريررسامي

خااانوادگي اساات و «بااه خااانوادۀ پاادري محاادود ماايشااود».

حمايتي و كمکهاي مردمي» هستند .در مواردي ديده مي شود

تعام ت برونگروهي آنان بيشتر بهدليل مشارلشان يا بهواسطۀ

كه برخي از اين زنان از محل درآماد كاار فرزندانشاان تغذياه

گرفتن كمکهاي ماالي از افاراد خيارِ عمومااً ثروتمناد انجاام

ميكنند -3 .زناني كه توانايي كار دارند و در ايان صاورت باه

ميگيرد .در مواردي كه شوهر معتاد در حاال حياات اسات و

انواع خاصي از مشارل خردهپا مشغولاناد؛ مشاارلي همچاون

زن سرپرستي خانواده را بر عهاده دارد ،دايارۀ ايان تعاام ت،

سبزيخردكناي ،انجاام كاار مناازل ،سارايداري مجتمارهااي

حتي تعام ت همراه با حمايت ،محدودتر نيز ميشود .يکي از

مسااکوني ،كااار در تاالرهاااي پااذيرايي ،نااانوايي ،كاموابااافي،

آنان كاه باهدليال اعتيااد شاوهرش سرپرسات خاانوار اسات،

ماستبندي ،دستفروشي و...

ميگويد« :مردم و فاميل چون مايدانناد شاوهرم معتااد اسات

همان گونه كه ديده ميشاود هماۀ ايان مشاارل ،خاردهپاا و

اص ً به ما كمک نميكنند؛ البته به آنهاا حاق مايدهام .وقتاي

كمدرآمدند و شايد در مواردي جاز مشاارل كااذب باه حسااب

شوهرم به فکر زنادگي ماا نباوده ،رفتاه معتااد شاده و ماا را

آيند؛ البته در موارد معدودي هم در همين پژوهش مشااهده شاده

بدبخت كرده از مردم چه انتظاري داشته باشم»؟! اما نکتۀ مهام

است كه زنان سرپرست خانوار يا خودسرپرست  -كه جوانتار و

در تعام ت زنان سرپرست خاانوار باا اطرافياان ،وجاود ناوع

تواناترند -شغل خياطي داشتهاند .با باالتررفتن سن زناان احتماال

خاصي از امنيت است .تماامي زناان مشااركتكنناده در ايان

ازكارافتادگي و ازدستدادن شغل و درآمدشان افزايش مييابد .در

پژوهش از امنيت رواب و تعام ت خود به خوبي ياد كردهاند.

اين حالت است كه بيشتر به كمک فرزندان (اگر داشاته باشاند) و

آنان «از جانب اطرافيانشان احساس امنيت ميكنند» (به استثناي

كمکهاي نهادي و مردمي وابسته ميشوند .براي نمونه در رابطاه

زناني كه شوهران معتادشان گهگاهي برايشان ايجااد مزاحمات

با شغل ايان زناان يکاي از مشااركتكننادگان مايگوياد« :منبار

ميكنند) .آنان اين امنيت را مرهاون «نگارش مثبات ماردم باه

درآمدمان پول كامواباافي مان و شااگردي دختارم در دفتار بيماه

آنان» به منزلۀ سرپرسات خاانوار و كساي كاه باا وجاود هماۀ

است .پول پسرم هم فق به اندازۀ خرج سايگارش اسات» .زناي

مشک ت توانسته «سرپا بايستد و با عزت نفس زندگي خود و

ديگر كه  31سال اسات سرپرسات خاانوارش اسات مايگوياد:

فرزندانش را اداره كند» ،ميدانند.

«خودم توانايي كاركردن ندارم؛ ولاي شاکر خادا دختارم در ياک
مركز خصوصي كار ميكند .ماهيانه  199999توماان حقاوق دارد،

بازتعریف جایگاه زنانگی

كمکهاي مردمي هم هست» .همچنين زناي ديگار كاه  16ساال

تغيير از نقش يک زن شوهردار (همسر) به يک زن سرپرسات

دارد و توانايي كاركردن ندارد ،ميگويد« :مجبورم هر دو مااه ياک

خانواده ،مستلزم سازگاري مجدد نقشي اسات .زن ماذكور باا

بار به خانههايي بروم كه من را ميشناساند و از آنهاا درخواسات

مجموعهاي از شراي درگير ميشود كاه قاب ً شاامل حاال او

كمااک كاانم؛ چااون حااال و روزم را ماايداننااد ،دساات خااالي

نميشدند .عمل كاردن باه منزلاۀ ياک زن/مارد در بساياري از

برنميگردم».

نقشهاي اجتماعي ،خانوادگي و اقتصادي ازجملۀ ايان ماوارد

تعامل در حواشی :زنان سرپرست خانوار بهدليال عاعس

است .باه ايان لحااظ ناچاار اسات مجموعاهاي از فشاارهاي
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بازسازي معنايي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در كردستان :يک مطالعۀ كيفي

هنجاري را تحمل كند و سعي كند جايگاه خاودش را تثبيات

مهارت كاسبيكردن» ندارد و «نميداند چگونه كاسابي كناد و

كند تا درنهايت بتواناد در آن جامعاه و باا شاراي جدياد باه

پول دربياورد» .درنتيجه دشواريهاي زيادي را متحمل ميشود

حيات ادامه دهد .در اين قسمت مقاوالت عمادهاي اساتخراج

كه گاه اين فشارها بسيار طوالنيمدت است و «تمامي ندارد».

شدند؛ مقوالتي مانند پذيرش جايگاه نقشاي جدياد و تحمال

در ابتدا نگاه به اين زنان ،طبق گفتههاي خودشان «نگاهي

فشارها (برگرفته از مفاهيم اوليهاي مانند سازگاري تدريجي باا

همراه با گمان است» و به منزلاۀ منبعاي وسوساهانگياز «باراي

بيوه ،مطلقه ،بيشوهري ،سازگاري با نبودن مرد ،كسب مهارت

مردان» به آنها نگريسته ميشاود؛ بناابراين ،تعاام ت باا آناان

در كاسبي ،پرهيز از خوردن هرگونه تهمت و  ،)...ت ش باراي

همراه «با احتيااط اسات» .در بساياري ماوارد رفاتوآمادها و

تثبيت جايگاه (شامل مفاهيم اوليهاي همچون شناسااندن خاود

تعام تشان «تحت كنترل» ريررسمي اطرافيان اعم از خانواده و

به منزلۀ فردي مستقل ،شناساندن خود بهمنزلۀ يک زن باعفات،

همسايگان و آشنايان است و «پشت سرشان حرف مايزنناد».

حفظ شرف و آبرو ،تعامل كمتر با ماردان رريباه و ،)...تا ش

تجارب آنان نشاندهندۀ تحمل «فشارهاي رواني خاصي است»

براي بقا (دربرگيرندۀ مفاهيم اوليهاي مانند پرهيز از بهدامافتادن

كه زنان به هنگام ايان چارخش نقاش تجرباه مايكنناد .ايان

در كارهاي خ ف ،شناساندن خود باه منزلاۀ فاردي باعرعاه،

فشارهاي رواني بيشتر در دوران اوليۀ ورود به اين نقش جديد

مقاومت در برابر برخي حرفهاي مردم ،حمايت از فرزنادان،

تجربه ميشود .همان گونه كه در بخاش تعاام ت ذكار شاده

جداشدن از خانواده براي فرزندان و ،) ...مباارزه باا وعاعيت

است ،زنان پس از طي اين دوره و تثبيت جايگاه خاود ،ديگار

موجود (شامل مفاهيمي همچون تحمل برخي سختيهاا باراي

ناااامني مااذكور را تجربااه نماايكننااد .رويااارويي بااا چنااين

كسب مقبوليت اطرافيان ،همسايگان و مردان ،گوشنادادن باه

نگرشهايي مستلزم «تحمال» باار رواناي زياادي باراي زناان

حرف مردم ،راه خود را رفتن ،ت ش باراي اساتق ل ماالي از

سرپرست خانوار است كه مسلماً بر كيفيت زندگي آناان تاأثير

خانواده ،و.)...

ميگذارد .يکي از آناان اينگوناه از تجاارب خاود مايگوياد:

پهیرش جایگاه نقشی جدید و تحمل فشارها :زن متأهل

«بعضي از انسان ها با طرز فکرشان آزارم ميدادند .همين كه با

پس از ازدست دادن شوهرش به هار دليلاي باه زن سرپرسات

يک مرد س م و احوال پرسي ميكردم احساس ميكردند حتماً

رايا

با او سر و سرّي دارم .حتي برادرم يک روز به من گفات االن

«سايۀ مرد» روي سرش نيست .شراي او را ناچار مايكناد باا

وععيتت متفاوت است .مردم طور ديگري به تو نگاه ميكنند.

اين نقش جديد سازگاري يابد .سازگاري با نقش سرپرساتي و

يک بار به ماموستاي [روحااني] محلاه شکايتشاان را باردم و

ايفاااي نقااش «پاادر و مااادر» بااراي فرزناادان و

ايشان گفتند بايد صبور باشي و بسازي .بعدها مايبيناي وقتاي

خانواده يا خودسرپرست تغيير نقش ميدهد؛ به اصط

بااه اصااط

«مردبودن» و «زنبودن» همزمان باراي زنادگي خاود ،مساتلزم

بيشتر مردم تو را شناختند همهچيز درست ميشود».

تحمل مجموعهاي از فشارهاي روحاي و رواناي در تعاام ت

تالش برای تثبیت جایگواه :باارتعريس جايگااه زناانگي

خانوادگي و اجتماعي است .از يک سو باياد ساعي در اعماال

جديد مستلزم مقاومت در برابر چنين نگارشهاايي اسات .در

كنترل جديتر بر فرزندانشان را داشته باشند كه در اين حالات

چنين وععيتي زنان ناچارند با دقت نظار «باه روابا خاود»،

و حتاي عواقاب ناخواساتهاي را دارد.

سالمبودن تعام ت خاود را «باه اثباات برساانند» .الزم اسات

ازسوي ديگر ،بايد به منزلۀ يک نانآور خانواده اقدام به فعاليت

«خود را ععيس نشان ندهند» .بهگونهاي رفتار نکنند كه از آنها

اقتصادي كند و «خود ،نانآور زندگياش» شود .او كه تااكنون

«سو استفاده» شود؛ به عبارت ديگر ،با تغيير نقش مذكور الزم

به مرد و منابر مالي او وابسته بوده است« ،در بسياري از موارد

است آنان به مرور اقدام به تثبيت جايگاه و نقاش خاود كنناد.

نيز دشواريهاي خا
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يکي از مشاركتكنندگان كه زني 43ساله اسات كاه از ساال 31

«ناچار ميشوند» از بسياري «ع يق و عواطفشان بگذرند» .اگر

سرپرستي خود و دخترش را بر عهده دارد ،ميگويد« :باا رفتاار

فرزند هم داشته باشند «وعر بادتر اسات» .باه قاول يکاي از

خوب ،بعضي از مردها بارايم احتارام زياادي قائال بودناد .يااد

مشاركتكنندگان« ،ناچاري سرت را پايين بگيري و زندگيات

گرفتم كه چگونه در زندگي قوي و محکم باشم و اعتمادبهنفسم

را بکني .وگرنه هركسي به خودش اجازه ميدهد نااخنکي باه

را از دست ندهم .وقتي انسان زندگياش از هم ميپاشاد نباياد

زندگيات بزند».

نااميااد باشااد» .يکااي از مشاااركتكنناادگان كااه  1سااال اساات

مبارزه با وضع موجود :تثبيت جايگاه و ت ش باراي بقاا

سرپرست خانوادهاش است ،ميگويد« :ماردم مايگويناد اينکاه

در بسياري از موارد نيازمناد مباارزه باا وعار موجاود اسات.

بچههايت را تنها نگذاشاتهاي و باا ساربلندي زنادگي كاردي و

منظور از اين مقوله آن دسته از ارزشهاا و هنجارهاايي اسات

خودت را فداي آنها كردي ،شرافتت از هزار مرد بيشاتر اسات»؛

كه در جامعه در رابطه با زنان بهطور كلاي و زناان سرپرسات

بنابراين ،شاهد اين نکته هستيم كاه زناان سرپرسات خاانوار در

خانوار و جوان به طور خا

رايا است .اين حيطه با ت شاي

همان رواب و تعام ت حاشيهاي خود نيز ساعي در باازتعريس

تفاوت ندارد كه براي تثبيت جايگاه انجام مايشاود؛ درواقار،

جايگاااه جديااد خااود و تثبياات آن در چااارچوب ارزشهاااي

مبااارزه بااا وعاار موجااود در زمينااۀ تثبياات جايگاااه و البتااه

اجتماعي و فرهنگي جامعه دارناد .ازنظار آنهاا بساياري از ايان

بازتعريس جايگاه زنانگي و خودسرپرساتي ايان زناان اسات.

«ترديااد و گمااان»هاااي مااردم آزاردهنااده اساات؛ امااا وقتااي در

انفعال زنان در برابر مجموعۀ اين هنجارها ،باهوياژه در اوايال

مقابلشان مقاوت كردي و نشان دادي «شک و گمانشان نادرست

دوران تجربۀ سرپرستي خانواده ،سبب ازدست رفتن بسياري از

است» ،مسلماً جايگاه خودت را «براي هميشه محکم كاردهاي»؛

فرصتها و البته محدودشادن حصاار روابا اجتمااعي آنهاا

اما موعوع به همين جا ختم نميشود .زناان سرپرسات خاانوار

ميشود .يکي از زنان مشاركتكنناده از «درخاناهمانادن خاود

بايد براي زندهماندن ت ش كنند.

بهمدت حدود  99سال» سخن گفت .ازدواج زودهنگاام او باه

تالش برای بقوا :مجموعاه اي از معااني ارزشاي از قبيال

ط ق منتهي شده بود .او كاه باا كماکهااي خاانوادۀ پادري

«عزت نفس»« ،سربلندي»« ،روي پاي خود ايستادن» و ...زناان

زندگي ميكارد بااالخره پاس از ايان مادت طاوالني «سارا

سرپرساات خااانوار را نساابت بااه انجااام برخااي فعاليااتهاااي

تحصي ت راهنمايي و كارهااي پاارهوقات» رفات .ازنظار او

اقتصادي حتي خردهپا برانگيختاه اسات .ايان امار تنهاا باراي

تسليمشدن در برابر حرف مردم مسلماً زنادگي انساان را تبااه

تثبيت جايگاه اجتماعي آنها نيست؛ بلکه باراي بقاا و زنادگي

ميكند؛ پس «بايد در مقابل آنها بايستي و از راه درست زندگي

است .در اين ميان زنان سرپرست خانوار دشواريهاي خاصي

جديدي براي خودت بسازي» .اين مقاومت اگرچاه درنهايات

را هم تجربه ميكنند كه بر كيفيت زندگي آنان اعم از جسماني

به يک زندگي مرفه براي آنهاا منتهاي نشاده اسات ،در عمال

و رواني تأثيرگذار است .در بخاش كاار ساخت و فرساودگي

امکان خروج از منازل و «كساب انادم درآمادي را برايشاان

تدريجي ،به مواردي از آنها اشاره شاد؛ اماا عا وه بار تماامي

فراهم كرده است».

اينها ،اين گروه از زنان «يا بايد ميال باه جانس مخاالس را در
خود بکشند» و نقاش ياک زن «پاكادامن» را باراي خودشاان

حمایت برای بقا

تعريس كنند كه «خوشايند» مردم است و پذيرش اجتماعيشان

زنان سرپرسات خاانوار همانناد هماۀ انساانهااي ديگار باه

را باال ميبرد يا در رير اين صورت بايد ادامۀ حيات اجتمااعي

روشهاااي مختلااس در جهااان اجتماااعي خااود بااا نهادهاااي

و تعاملي ناخوشايند را تحمل كنند .آنها باراي تاداوم زنادگي

اجتماعي در تعاملاند .اين نهادهاا بايش از هار نهااد ديگاري

اجتماعي در نقش يک زن سرپرست خانوار و «بدون شاوهر»،

شااامل خااانواده ،اقتصاااد ،س ا مت و آمااوزش ماايشااوند .در

بازسازي معنايي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار در كردستان :يک مطالعۀ كيفي
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بخشهاي پيشين به عناوين مختلاس باه درگياري آناان باا نهااد

ع وه بر حمايتهاي خانوادگي ،زنان سرپرسات خاانوار،

اقتصاد اشاره شد و در مباحثي همچون كار سخت يا ت ش باراي

بقاي خود را تا حدود زيادي به كماکهااي ماالي «ماردم» ياا

بقا به فعاليتهاي اقتصادي فاردي آنهاا در قالاب شاغل و كساب

خيرين بانه وابسته ميدانند .در بيشتر مصااحبههاا (باه ريار از

درآمد پرداخته شد .در ايان قسامت تا ش مايشاود دو مقولاۀ

مواردي كه شوهر زن معتاد بوده است) زنان سرپرست خاانوار

استخراجشده با عناوين حمايتهااي رسامي دولتاي (برگرفتاه از

به نيکي از «مردم بانه» ياد كردهاند و قدردان كماکهااي آناان

مفاهيمي همچون رفتن به كميته با راهنمايي ديگران ،كمکگارفتن

بودهاناد .عا وه بار كماکهااي ماذكور ،در ماواردي كاه زن

از بهزيستي ،وامگرفتن از كميته ،حمايات درمااني در بيمااريهاا،

سرپرست به كاري مثل نانوايي ،ترشيانداختن ،سبزي خُردكني

حماياات در تحصاايل فرزناادان ،وام خوداشااتغالي بهزيسااتي،

و ...مشغول است ،مردم با هدف كمک به آنان ،از آنهاا خرياد

مفيدبودن حمايتهاي كميته يا بهزيستي ،نقش زياد حماياتهااي

ميكنند .يکي از همين خانمهاا مايگوياد« :باا پاول ترشاي و

بهزيستي ،كميته و )...و حماياتهااي ريررسامي مردماي (شاامل

كمکهاي خانوادهام ميتوانستم تا حدودي مخارج زندگيام را

مفاهيمي همچون كمکهاي مردم ،باورهاي ديني براي كماک باه

تأمين كنم .مردم چون ميدانستند بيوهام و به پولش نيااز دارم،

زنان بيسرپرست ،كمکهاي ماه رمضان ،خيرين شهر ،كمکهااي

ميخريدند» .كمکهاي مردمي مذكور در مواردي حاوزه هااي

ماهيانۀ برخي از خانوادهها ،كمک در اعياد فطر و قربان ،زندگي باا

اجارۀ خانۀ پايين و كمک براي درمان بيماريهااي پرهزيناه را

كمکهاي مردم ،حمايت همسايهها ،حمايتهااي نسابي خاانوادۀ

نيز در بر گرفته است .اين دسته از حمايتها حتاي اگار ماالي

پدري ،حمايتهاي بخور و نمير ،حمايت با اجاارۀ منازل انادم،

نباشد به صورت «همراهي و همياري» در كارهاايي اسات كاه

حمايت در معالجۀ بيماريها و )...مطر شوند.

«زنان بهتنهايي قادر به انجام آنها نيستند» .براي نموناه يکاي از

حمایتهای غیررسمی مردموی :باه لحااظ حماياتهااي

زنان كه  1سال است سرپرسات خاانوار اسات و دختارش از

ريردولتي يا ريررسمي ،زنان سرپرست خانوار شهر بانه قبل از

ناحيۀ پا مشکل مادرزاد دارد ،ميگويد« :هر باار كاه باه تبرياز

هر چيز بيشترين حمايتهاي عاطفي-اجتماعي و در صاورت

ميروم برادرها و داييهايم همراهايام مايكنناد؛ اماا هميشاه

امکان مالي را از «خانوادههاي پدري و برادران» خود دريافات

نگرانم و عذاب وجدان دارم كه نکند شرمندۀ آنها شوم» .يکي

ميكنند .در مواردي برخي از آنان در مراحلي از ايان زنادگي،

ديگر از مشاركت كنندگان كه دوازده سال است شوهرش فوت

در بخشي از خانۀ پدري سکونت داشتهاند و برخاي در خاناۀ

كرده و يک فرزند بيماار سارطاني دارد ،مايگوياد« :يکاي از

شخصي يا استيجاري .در ماواردي ديگار ،باه داليال مختلفاي

همسايگان خدا ازش راعي باشد گفت كه تا حدود  4ميلياون

ازجمله «مخالفت با سرپرستي فرزند» مردي كه آنهاا را طا ق

تومان مي تواند به ما كمک كناد .باا ماا باه تهاران آماد؛ ولاي

داده اساات ،هاايچ حمااايتي ازسااوي خااانوادۀ پاادري دريافاات

متأسفانه خرج عمل از  93ميليون هم بيشاتر باود .باا نااميادي

نميكنند .در بسياري از مصاحبهها بر كماکهااي بارادران زن

برگشتيم؛ ولي مرد همسايه گفت كاه روي قاولم هساتم .اگار

تأكيد زيادي شده است .بدون شک اين حمايتهااي ماالي باا

كس ديگري باود مان كماكاان كمکتاان خاواهم كارد» .نکتاۀ

حمايتهاي اجتماعي و عاطفي نيز همراه اسات .باراي نموناه

بااهميت در اين زمينه اين است كه طبق گفتۀ زناان سرپرسات

يکي از مشاركتكنندگان ميگويد« :پادرم خيلاي وقتاه فاوت

خانوار ،بيشترين كمکهاي مردمي در ماه رمضان ياا در اعيااد

كاارده .ناپاادري دارم .مااادر و ناپاادريام بااا برعهاادهگاارفتن

مذهبي قربان و فطر باه آنهاا داده مايشاود .اگرچاه در سااير

سرپرستي دخترم مخالس بودند .با من قطار رابطاه كاردهاناد.

زمانها هم به نوعي اين كمکها وجود دارد ،شادت آن مانناد

مردم خير بانه خيلي به ما كمک ميكنند؛ ولاي فاميالهاايم باا

مناسبتهاي مذكور نيست .مسلماً نبايد نقش باورهاي ديني را

وجود اينکه ميدانند چقدر كمبود داريم هيچ كمکي نميكنند».

در كمکهاي مردمي به اين قشر از جامعه از نظر دور داشات.
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به ويژه آنکه در منابر و امااكن ديناي باه وفاور باه كماک باه

به همين لحاظ ازطريق مصاحبههاي عميق با زناان سرپرسات

مستمندان بهويژه به زنان بيوه و بچههاي صغير تأكيد ميشود.

خانوار در اين شهر ،در پي بازسازي معنايي جواناب مختلاس

حمایتهای رسمی دولتی :ع وه بر كمکهااي «مردماي»،

كيفيت زندگي خانوادههاي آنان و عوامل و شاراي مارتب باا

زنان سرپرست خانوار از حمايت سازمانهااي حماايتي رسامي

آنها بوده است؛ به عباارت ديگار ،هادف فهام كليات حياات

ازجمله كميتۀ امداد و بهزيستي هم بهرهمندند .همان گونه كه در

اجتمااعي ايان دساته از زناان اسات .تحليال محتاواي كيفااي

جدول  9نشان داده شده اسات ،بيشاتر آناان زيار پوشاش ايان

مصاحبهها در قالب چهار مقولاۀ اصالي فرساودگي تادريجي،

نهادها هستند .طبق گفتاۀ مشااركتكننادگان ،كماکهااي ايان

طرد و حاشيهنشيني ،باازتعريس جايگااه زناانگي و درنهايات

نهادها «گرچه ناچيز است ،باز هام خاوب اسات» و در زنادگي

حمايت براي بقا دستهبندي شادند .در اينجاا هادف ،بررساي

آنان «نقش زيادي دارد» .در اين ميان عا وه بار مساتمريهااي

بيشااتر اياان نکتااه اساات اياان چهااار مقولااه يااا بعااد اصاالي

ماهيانهاي كه دريافت ميكنند« ،وامهاي كاوچکي» باه برخاي از

استخراجشده از دادههاي مصاحبهاي به ما چه ميگويند.


آنان پرداخته شده است كاه «نقشاي چشامگير» در توانمنادي و

كيفيت زندگي طبق تعاريس مختلس ابعاد متفااوت و گااه

تثبيت جايگاه آنان ايفا ميكند .گاه اين وامها در پرداخت وديعاۀ

متداخلي را شامل ميشود؛ اما در كال مايتواناد شاامل ابعااد

مسکن ،گاه در خريد مسکن (و در موارد بسيار معادود در كناار

جسماني ،رواني (قابليتهااي كااركردي) ،تعااملي و محيطاي

ساير درآمدها) و گاه در ايجاد شغل براي دريافتكنندگان نقاش

باشد (هزارجريباي و صافريشاالي .)348 :9719 ،مقولاۀ فرساودگي

داشته است .يکي از مشاركتكننادگان كاه از فقار شاديدي در

تدريجي به طور كلي در اين پژوهش شامل جوانب جسماني و

خانوادۀ پدري رنا ميبرد «از كمکهاي بهزيستي بسايار راعاي

روانااي خااانوادههاااي زنسرپرساات و بااهخصااو

خااود زن

است» .خانمي 79سااله هام شاغل خيااطي كناوني خاودش را

سرپرست خانوار است .در اين دو بعد تفکيکناپاذير ،كيفيات

مديون «وامي كه از بهزيستي گرفته است» ميداند.

ناخوشااايند زناادگي اياان دسااته از زنااان مشاااهده ماايشااود.

همۀ شواهد فوق نشاندهنادۀ وجاود شابکهاي نانوشاته از

بيماريهاي مزمن ،فشارهاي رواناي ،عاعس جساماني و كاار

حمايتهاي ريررسمي بين زنان سرپرست خاانوار ماردم باناه

سخت اجتنابناپذير بيان كنندۀ اين بعد از كيفيت زندگي آناان

است .همچنين نشاندهندۀ نقش مهم نهادهاي رسامي دولتاي

است .رابطۀ دوسويۀ ايان دو حاوزه باا هماديگر ،فرساودگي

در حمايت از اين قشر آسايب پاذير اسات .مسالم اسات كاه

تدريجي را براي زن سرپرست خانوار به همراه مايآورد .ايان

كيفيت كنوني زندگي زنان سرپرست خانوار تا حدودي به اين

يافته همسو با يافتههاي مطالعۀ سيدفاطمي و همکاران ()9714

دسته از حمايتها وابسته است .اگر چه در مواردي تنها نقاش

و بورگوس و همکاران ( )1995است.

ترميمي دارند ،در مواردي ممکان اسات نقاش توانمندسااز و
پيشگيرانه هم داشته باشند.

در حوزۀ تعاملي ،زنان سرپرست خانوار با وجود آنکاه باا
اطرافيان خود تعام تي دارند ،ايان تعاام ت هماواره كيفيتاي
حاشيهاي داشته است .براي نمونه بهلحااظ مکااني در حاشايۀ

نتیجه

كانونهاي زندگي و فعاليت شهري قارار دارناد .اگار فعاليات

مطالعۀ حاعر در پي بررسي كيفيات زنادگي زناان سرپرسات

اقتصادي را نوعي تعامل در نظر بگياريم بااز هام شااهد ايان

خانوار و خانوادههاي آنها در شهر مرزي باناه واقار در اساتان

هستيم كه تعام ت اقتصادي آنان  -كه بنيان معيشت آنهاسات

كردستان ازنگاه خود آنان بوده است .رسايدن باه ايان هادف

 -به فعاليتهاي دونپايه و كمدرآماد و دساتچنادم محادود

نيازمند درپيشگرفتن رويکرد نادولتمحورانه و ريرآماري بود.

است؛ بنابراين ،از اين طريق هم قادر به ارتباط باا گاروههااي
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صاحب قدرت در جامعه نيستند .اين يافته همسو با يافتههااي

خود مفاهيم ارزشي عفت ،شرافت ،كار بيرون از خانه ،كساب

پااژوهش افراساايابي و جهااانگيري ( )9711و فيروزآبااادي و

درآمد مشروع ،تعاام ت نسابتاً آزاداناه باا ديگاران و ...را باا

صادقي ( )9781و توهي و همکاران ( )2004است؛ اماا حاوزۀ

يکديگر پيوند ميزنند.

تعاملي اين زنان ياک بعاد ديگار و البتاه مهام را هام شاامل

در حوزۀ محيطي بايد گفت يک زن سرپرست خانوار كاه

ميشود كاه در مطالعاات پيشاين باه چشام نمايخاورد و آن

در شهري باا ايان دساته از تحاوالت اقتصاادي ،اجتمااعي و

بازتعريس جايگاه خودشان است .اين بازتعريس در هر حالات

فرهنگي زندگي ميكند ،به وعو شکاف طبقااتي را مشااهده

در ارتباط با ديگار زناان و ماردان اطاراف آنهاا و ارزشهااي

ماايكنااد و دساات بااه مقايسااه ماايزنااد .او و خااانوادۀ زياار

اجتماعي و فرهنگي رالب در جامعۀ بانه است .زنان سرپرست

سرپرستياش ،در فضاي تعاملي ذكرشاده باه سار مايبرناد و

خانوار بهويژه در ماهها يا ساالهااي اولياۀ تجرباۀ سرپرساتي

بهلحاظ مساکوني در خاناههاايي پاايينتار از ساطح متوسا

خانوار ،بهويژه اگر بهلحاظ سني نسبتاً جوان يا ميانسال باشاند،

استانداردها زندگي ميكنند .از همه مهمتر اينکه در تعاام تش

بايد در همان تعام ت حاشيهاي كه دارند كام ً هوشامندانه و

– بهويژه در حيطۀ معيشتي و اقتصادي  -مدام منتظر درآمادي

بااحتياط عمل كنند (بهويژه با مردان) تا دايرۀ طردشدگي خاود

است كه كفاف مخارج مساکن و خاورام و پوشاام خاود و

را افزايش ندهند .داشتن يا گمان باه داشاتن هار ناوع ارتبااط

افااراد زياار سرپرسااتياش را بدهااد؛ بنااابراين ،در اياان حالاات

نامشروع ،نقطۀ آرازين طرد اجتمااعي در فضااي محلاه و در

نميتواند كيفيت زندگي خوب و چشمگيري بهويژه باهلحااظ

نهاد خانواده است .در شهر بانه با وجود تحوالت ساريعي كاه

شادكامي و آرامش رواناي داشاته باشاد .ايان يافتاه باا آنچاه

در حوزۀ اجتماعي و اخ قاي ايجااد شاده اسات ،هناوز هام

اعظمزاده و تافته ( 9714الس) دربارۀ شادكامي زنان سرپرست

ارزشها و هنجارهاي مرتب با زنان قدرت خود را دارند و در

خانوار انجام دادهاند ،همسوست و ميتواند همان چيزي باشاد

چنين مواردي ميتوانند دايرۀ طردشدگي زنان را بيشاتر كنناد.

كه سيدفاطمي و همکاران ( )9714به منزلۀ منابر باقيماناده در

توجه به مسئلۀ ناموس ،عفت ،سرپرساتي فرزناد بادون پادر،

ارتقاي س مت زنان سرپرست خانوار مطر كردهاند .در هماۀ

نداشتن ارتباط نامشروع ،سربهزيربودن ،داشتن عازت نفاس و

حوزههاي مرتب با معيشت ،زن سرپرست خاانوار و خاانوادۀ

شرافت و ...همگي ازجمله مواردي اند كه ميتوانند در شادت

زياار سرپرسااتياش جايگاااه خااود را بعااد از افااراد زياار

و دامنۀ تعام ت آنان نقش مهمي ايفا كنند؛ به عباارت ديگار،

سرپرستياش  -كه معموالً فرزندانش هستند  -تعريس ميكند.

كليت زندگي زنان سرپرست خانوار در اين جامعاه باهشادت

به همين دليل است كه باهلحااظ جساماني و سا مت رواناي

متأثر از كليت ارزشهااي مردسااالرانه و تعااريس موجاود از

فرسودگي بيشتري را متحمل ميشوند.

«زن خوب» با مصداقهااي ماذكور اسات .نکتاۀ مطار شاده

اما اين مطالعه درصدد افازودن ياک بعاد ماؤثر ديگار در

ازجمله مواردي است كه در مطالعات پيشين در ايران باه آنهاا

شناخت كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار است و آن بعاد

اشاره نشده است .اين يافته همسو با يافتۀ كاري ( )1993است

نهادي است .منظور از بعد نهادي ،تمامي نيروهاايي اسات كاه

كه وععيت زندگي زناان سرپرسات خاانوار را در ارتبااط باا

ميتوانناد از نهادهااي اجتمااعي ازجملاه خاانواده ،نهادهااي

قشربندي اجتماعي و نظام مردساالر جامعه ميداند .در هماين

حمااايتي رساامي ،نهاااد آمااوزشوپاارورش و اقتصاااد و دياان

ارتباط باياد باه نقشاي اشااره شاود كاه بساياري از زناان در

برخيزنااد .بااراي نمونااه ساااختار خااانواده ،بااهويااژه فرهنااگ

بازتعريس جايگاه زنانگي و البته مقاومت در برابار ارزشهااي

مردساااالري آن و تجاارب زناادگي خااانوادگي زن سرپرساات

محدودكنندۀ موجود دارند كه در آن زنان با فعاليتهاي ساالم

خااانوار ،نقااش مهمااي در كيفياات زناادگي آنااان در دوران
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سرپرستي خانوار دارد .بررسي سوابق زندگي زناان و تجاارب

بقاي اجتماعي و خانوادگي خود را تا حد زيادي مرهون پياروي

آنان از زندگي خاانوادگي و زناشاويي ،باهوياژه در تعامال باا

از آنها ميدانند .به نظر ميرسد وجاود زناان سرپرسات خاانوار

مردان و ارزشهاي مردساالرانه ،بهخوبي نشان داد كه چرا آنان

(بهويژه از نوع زنان مطالعاهشاده در ايان پاژوهش) ارعااكنندۀ

در چنين وععيتي قرار دارند .اينکه نهاد اقتصااد و عاام ن آن

مجموعهاي از نيازهاي ارزشي ديني (ازجمله توصايۀ كماک باه

به اين دساته از زناان  -در نباودن مارد ياا شاوهر  -چگوناه

مستمندان) ماردم و عامال بازتولياد مجموعاهاي از ارزشهااي

مينگرند نيز جاي بحث و بررساي بيشاتري دارد .نقاش نهااد

مردساالرانه (اهميت ساايۀ مارد باراي زن ،پاكادامني ،نااموس،

آموزشوپرورش و دانشگاههاا (بيشاتر باراي زناان سرپرسات

نمايش دوبارۀ قدرت مرد و عايعات نبودن مرد در خانواده و)...

جوان) در ساوادآموزي آناان و نهااد بهداشات و سا مت در

است و درنهايت برآورنادۀ نيااز باه كساب موقعيات اجتمااعي

حمايتهاي درماني و بيمارستاني از آنان و فرزندانشان بادون

متموالن (دستگيري از مستمندان بهويژه زنان بيوه) است.

شک در كيفيت زندگي شان تأثيرگذار است .نهادهاي حماايتي

رويکردهاي نظري مختلس نيز به نوعي مايتوانناد حاامي

دولتي در ارائۀ برخي خدمات بهويژه مستمريهاي ماهياناه باه

يافتههااي ايان پاژوهش باشاند .باراي نموناه طباق رويکارد

خانوادۀ زنسرپرست نقشي كام ً اساسي دارند .نقش مهم آنان

كاركردگرايي ،با نبودن مارد خاانواده ،عملکارد نهااد خاانواده

در بخش يافتهها در توصيفي كه زنان مشااركتكنناده از آنهاا

دچااار اخاات ل ماايشااود و بازگرداناادن آن بااه سااطح تعااادل

ارائه كرده بودند ،مشاهده شد.

دشواريهاي خاصاي را دارد و گااه هماان گوناه كاه در ايان

بخش ديگر اين حمايتها ،ناوع ريررسامي آن اسات كاه

مطالعه مشاهده شد ،دست يابي به سطح مطلوبي از اين تعاادل

ازسوي مردم شهر بانه و گاه ازسوي نهادهاي خيريۀ ريردولتي

ريرممکن است؛ زيرا نيروهااي مختلاس ،وعاعيت ماذكور را

به آنها ارائه ميشود .آنچه مسلم است نقش بسايار زيااد نهااد

بازتوليد ميكنند .ازسوي ديگر ،رويکرد فمينيستي زناناهشادن

دياان در برجسااتهكااردن اهمياات حماياات از زنااان مسااتمند

فقر هم به نوعي بهلحاظ نظري حامي يافتاههااي ايان مطالعاه

سرپرست خانواده ،بيوهها و سرپرست ايتام است .در شهر باناه

است .ع وه بر مرگ طبيعي مردان كه سبب بيوه و سرپرسات

متموالن سنتي و جديد و در ماوارد زياادي بساياري از افاراد

خانواده شدن زن ميشود ،عوامل ديگري همچاون مارگوميار

نسبت ًا متمول حتي در ساطح متوسا  ،هار ياک باه ناوعي باا

ناشي از تصادفات ،اعتياد و ط ق يا زندانبودن شوهر هام باه

بهرهگيري از ارزشها و هنجارهاي ديناي درصادد حمايات از

همين پديده ختم ميشوند؛ بنابراين ،احتمال درگيري زناان باا

اين گروه از زنان اند .بسياري از خانوارهااي زنسرپرسات باه

فقر معيشتي بيشتر خواهد شد .حتي در صورت اشاتعال زناان

نوعي به كمکهااي مردماي در اناواع نقادي و جنساي وابساته

سرپرست به انواعي از مشارل  -كه قب ً ذكر شدند  -اين فقار

بودند .به همين لحاظ نميتوان ايان بعاد را در بررساي كيفيات

كماكان باقي خواهد ماند؛ زيرا «فرصتهاي اقتصادي عمده در

زندگي آنان ناديده گرفت .نکتۀ مهم در اين شهر اين اسات كاه

دست مردان است و به استثمار زناان

مشاغولاناد» (فيتزپترياک،

اگر كيفيت تعاملي و شبکۀ اجتمااعي زن سرپرسات خاانوار باا

 .)331 :9787در نتيجۀ تحوالت اقتصادي و اجتماعي مذكور در

هنجارها و ارزشهاي ديناي و مرداناه بيشاتر همخاواني داشاته

اين جامعه هم شاهد زنانهشدن فقريم .اين يافتههاا همساو باا

باشد ،امکان ارائۀ ايان حماياتهاا باه آناان بيشاتر اسات .ايان

نتايا پژوهش كمالي ( )9787دربارۀ زنانهشدن فقر در اياران و

موعوع نشاان دهنادۀ آن اسات كاه باا وجاود نباودن شاوهر و

يافتههاي پاژوهش ماؤمنيزاده ( )9717درباارۀ جايگااه زناان

رفتارهاي هنجارمند مردساالرانۀ او در خانواده ،زناان سرپرسات

سرپرست خانوار در دهکهاي پايين درآمدي است .در هماين

خانوار در سطحي ديگر درگير ايان ناوع از ارزشهاا هساتند و

(گيادنز،

ارتباط ،رويکرد نقش طبقۀ اجتماعي در زنانهشدن فقر
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 )414 :9786كام ً منطبق با يافتههاي اين پژوهش است .بيشاتر

پژوهش بهلحاظ نمونهگيري محدويت خاصاي نداشاته اسات.

زنان سرپرست خانوار مشااركتكنناده در ايان مطالعاه جازو

در انجام مصاحبهها در مورادي مشاركتكنندگان با عب صدا

گروهي بودند كه بهلحاظ پايگاه اجتماعي  -اقتصادي متعلق به

مخالس بودند؛ بنابراين ،پژوهشگر در ثبت گفتهها و بازساازي

ردههاااي پااايين بودنااد؛ بااين طبقااات باااالي همااين شااهر،

آنها با مشک تي روبهرو بوده است.

خانواده هاي زياادي وجاود دارناد كاه سرپرسات آناان زناان
هستند؛ اما به دليل تعلق طبقاتي يا برخورداري از مستمريهاي
خا

کاربردهای این پژوهش

متعلق به استخدام دولتي شوهرانشان يا تعلق به خانوادۀ

اين پژوهش چند نکتۀ اساسي را برجساته كارده اسات :يکاي

شهداي جنگ تحميلي ،جامعه آنان را نه بهمنزلاۀ زن سرپرسات

اينکه برنامهريزيهاي رفاهي در مواردي بايد با تکيه بر تفاسير

از نوع حاعر تعريس مايكناد و ناه باهمنزلاۀ افارادي مساتحق

زنان سرپرست خانوار و برگرفته از متن ايان خانوارهاا انجاام

حمايت مادي .ازسوي ديگر ،آن دساته از الگوهااي هنجااري و

گيرد و تنها بهصورت بخشنامهاي و از باال به پايين نباشد .دوم

ارزشي را هم با آن شدت دربارۀ آنان لحاظ نميكنند .درنهايات

نقش مهم  -باا كميات خاا

خاود  -كماکهااي نهادهااي

اينکه نظريۀ ساختار و عامليت گيدنز را نيز ميتوان در اين زمينه

حمايتي رسمي كميتۀ امداد و بهزيستي در زنادگي ايان افاراد

مطاار كاارد كااه معتقااد اساات «عواماال انساااني ازطريااق

است .توجه بيشاتر ايان نهادهاا در شناساايي و توزيار بهيناۀ

فعاليتهايشان شرايطي را به وجود ميآورند كه اين فعالياتهاا

كمکها ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد .سوم اينکه با توجه باه

را امکانپذير ميسازد . ...انسانها عمن اباراز وجاود باهعناوان

يافتههاي اين پژوهش مايتاوان نقاش مشاارل كوچاک را در

كنشگر ،درگير فعاليت ميشوند و ازطريق همين فعاليات اسات

زندگي آنان مشاهده كرد و سعي در ايجاد كارگاههاي كوچاک

كه هم آگاهي و هم ساختار ايجاد مايشاود» (ريتازر.)669 :9713 ،

يا ثانويه براي اشتغال آنان داشت .درنهايت اينکه باا توجاه باه

بر اين اساس ،اين گاروه از زناان ،باهوياژه زناان جاوانتار ،در

مشک ت جساماني عديادۀ آناان ،مايتاوان نسابت باه ارائاۀ

جايگاه خود به نوعي با وععيت موجود هم مباارزه كاردهاناد و

خدمات مفيدتر بيمه به آنان اقادام كارد؛ اماا مهامتار و شاايد

سعي در تعريس مجدد وعاعيت خاود و تثبيات جايگااهي ناو

مؤثرتر از همه اين باشد كه كمکهاي مردمي به ايان گاروه از

براي خود داشتهاند .بدون شک ،طبق تجرباۀ زنادگي در محاي

زنان ازطريق سازمانهااي ريردولتاي خيرياۀ ساازمانيافتاهتار

مطالعهشده در اين پژوهش ،اشتغال زنان بهويژه زنان سرپرسات

توزير شاود؛ باهگوناهاي كاه بتواناد در مساير ايجااد مشاارل

خانوار با سن كام در محاي بيارون از خاانواده دشاواريهااي

كوچک توليدي و تبديلي عمل كند .نه اينکه تنهاا باهصاورت

خودش را داشته اسات؛

شخصي به اين افراد داده شود؛ البته اين مهام نيازمناد اعتمااد

ارزشي و هنجاري و حتي عملي خا

اما امروزه  -شايد متاأثر از هماان تحاوالت كا ن اجتمااعي -

مردم به اين سازمانهاست.

مشارل مختلفي توس زنان و باهوياژه هماين زناان سرپرسات
خانوار اداره ميشوند .حتي در شاراي نباودن شاوهر معتااد ياا

منابع

بدرفتار ممکن است قدرت اداره و مديريت زن بر خانوادۀ خود

افراساايابي . ،و جهااانگيري ،س« .)9711( .آساايبشناسااي

بسيار مؤثرتر از زماني باشد كه شوهرش حضور داشته است.

تعام ت اجتماعي زنان سرپرسات خاانوار؛ مطالعاۀ

كيفي شهرستان شاهينشهر» ،فصلنامۀ زن در توساعه
محدودیتهای پژوهش

و سياساات (پااژوهش زنااان) ،س  ،94ش ،4

با توجه به انتخااب هدفمناد نموناۀ مشااركتكننادگان ،ايان

.479-419
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اعظمزاده ،م .و تافته ،م 9714( .الس)« .روايت زنان سرپرسات

ع مه طباطبايي.

خااانوار از مواناار شااادماني؛ مطالعااۀ مااوردي زنااان

سااياري ،ع.؛ گااري ،د .و اسااديالري ،م« .)9789( .ارزيااابي

سرپرست خانوار تهاران» ،مطالعاات زن و خاانواده،

كيفيت زندگي ،تجربيات جهااني و عارورت اقادام

س  ،7ش ،3

در ايران» ،طب و تزكيه ،ش ،49

.77-69

.79-71

اعظمزاده ،م .و تافته ،م 9714( .ب)« .مناابر مطرودسااز ،طارد

سيدفاطمي ،ن.؛ رفيعي ،ف.؛ رعاايي ،م .و ساجاديهازاوه ،م.

اجتماااعي و احساااس شااادماني زنااان سرپرساات

(« .)9714عواماال م اؤثر در ارتقاااي س ا مت زنااان

خانوار» ،فصلنامۀ زن در توسعه و سياست (پژوهش

سرپرساات خااانوار :مثلااث ط يااي پااول ،وقاات و

زنان) ،س  ،97ش ،7

.771-716

برنارد ،ج .)9787( .دنياي زنان ،ترجمۀ :شهرزاد ذوفن ،تهاران:

انرژي» ،مجلۀ دانش و تندرستي ،س  ،99ش ،4
.97-33
شاديطلب ،ژ.؛ وهابي ،م .و رمزيار« .)9784( . ،فقر درآمدي

اختران.
ج ياااايپااااور . ،و باينگاااااني ،ب« .)9711( .مطالعااااۀ
جامعهشناختي پيامدهاي اقتصاادي باازار و تجاارت
ماارزي (اتنااوگرافي انتقااادي بااازار ماارزي بانااه)»،
مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران ،د  ،1ش ،4
.171-137
حريرچي ،الس.؛ ميرزايي ،خ .و جهرميومکاني ،الس.)9788( .
«چگونگي وععيت كيفيت زندگي شاهروندان شاهر
جديااد پاارديس» ،پااژوهش اجتماااعي ،ش ،4
.81-999
خبرگزاري داناا« .)9716( .افازايش هفادهدرصادي طا ق در
بانه» ،قابلدسترسي در سايت:

ياک جنباه از فقار زناان سرپرسات خاانوار» ،رفاااه
اجتماعي ،ش ،93

.373-349

رفاااري . ،و امياادي ،ر .)9788( .كيفياات زناادگي ،شاااخص
توسعۀ اجتماعي ،تهران :شيرازه.
فااروزان ،س .و بيگلريااان ،الااس« .)9783( .زنااان سرپرساات
خانوار ،فرصتها و چالشها» ،پاژوهش زناان ،د ،9
ش ،1

.71-18

فيتزپتريااک ،ت .)9787( .نظريااۀ رفاااه :سياساات اجتماااعي
چيست؟ ترجمۀ :هرمز همايونپور ،تهران :گاام ناو،
مؤسسۀ عالي پژوهش تأمين اجتماعي.
فيروزآبادي ،الس .و صادقي ،ع« .)9781( .مطالعاۀ ابعااد طارد

http://www.dana.ir/news/1227576.

اجتماعي زنان روستايي سرپرست خانوار در رابطاه

خساروان ،ش.؛ صاالحي ،ش.؛ احمادي ،ف .و منصاوريان ،م.

بااا وعااعيت اشااتغال و اقاماات» ،زن در توسااعه و

(« .)9713تجربۀ زنان بيوۀ خاانواده از تغييار نقاش؛
مطالعۀ كيفي» ،تحقيقات كيفي در سا مت ،د  ،3ش
،9

سياست (پژوهش زنان) ،د  ،8ش ،3

كمالي ،الس« .)9787( .زناان :فقار مضااعس» ،فصالنامۀ رفااه
اجتماعي ،س  ،7ش ،93

.63-31

دلياالگااو ،س.؛ وحياادا ،ف.؛ مهاااجراني ،ع .و اسااماعيلي ،ر.

.17-994

.989-391

كيميايي ،ع« .)9719( .شيوه هاي توانمندسازي زنان سرپرسات

(« .)9711كاهش رربت باه ازدواج مجادد؛ مطالعاۀ

خانواده» ،رفاه اجتمااعي ،س  ،99ش ،49

مااوردي :زنااان سرپرساات شااهر اصاافهان» ،مسااائل

.67

اجتماعي ايران ،س  ،3ش ،3

.79-13

ريتاازر ،ج .)9713( .نظريااۀ جامعااهشناسااي در دروان معاصاار.
ترجمۀ :محسن ث ثي ،تهران :علمي.
زاهدياصل ،م .)9719( .مباني رفاه اجتماعي .تهاران :دانشاگاه

-13

گيدنز ،آ .)9786( .جامعه شناساي ،ترجماۀ :حسان چاوشايان،
تهران :نشر ني.

مركز آمار ايران .)9731( .نتايا سرشاماري نفاوس و مساکن
 .9731تهران :مركز آمار ايران.
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Introduction
This study aims to explore different aspects of social life of women who are heading their family in Baneh, a bourder
city in Kurdistan province in Iran. Women headed household are mostly divorced, widowed and abounded women
who head their own family including orphan children. It also includes women how have disable husband. They are
one of the most vulnerable groups of women. In a relatively traditional society, living without husband for married
women is equal to struggling with different socio-economic problems. Women headed households mostly are
considered as those who are poor, low or no income, no private house and finally have poor children. In Iran they are
almost under protection of welfare organizations which try to empower them. In Baneh city, due of Iraq & Iran war in
1980s and increasing goods smuggling in 2000s, hundreds of men dead and consequently hundreds of women
widowed. On the other hand, during last one and half decade, due to economic transformation, this city encounters
different social problems which partly cause to increase divorce, men addiction and death due to car accidents which
consequently led to increase the number of women headed household. Because of that in 2016 more than 2000
women in this small city headed household, i.e. 6.9% of entire women population. This research tries to study the
quality of life of these women, from their own perspective, in Bane city. The main question was that how women
headed households evaluate and interpret their quality of life? This article tried to reconstruct their meaning of this
issue.

Material & Methods
Methodologically this research adopted qualitative
approach. In-depth interviews were conducted with 23
women headed household. They were selected based
on chain and snowplow sampling. Theoretical
saturation was the main criteria to determine the
sample size of study. Based on qualitative content
analysis, the authors analyzed the textual transcript
data. In many steps we read the transcripts several
times precisely, and then coded the transcript
interviews. First step was axial coding, (coding or
labeling each sentences); second, constructing subthemes (merging the axial codes into new subcategories), and finally emerging main themes
(merging the sub-categories and emerging main
categories or themes) All is done to reconstruct the
meaning of quality of life from the women headed
household perspective. Finally 86 axial codes and 14
sub-themes emerged. Analysis finally led to

constricting four main categories namely: gradual
physical destruction, exclusion and marginalization,
redefinition if femininity status, and protection to
survive.
Discussion of Results & Conclusions
Findings show that women headed household due to
poor economic situation gradually face to physical and
mental degradation. Lack of privet home, poverty and
doing hard jobs for income are the main problems these
women uncounted to. All these problems bring some
kind of marginalization and exclusion, in place and
interaction as well as economic participations. They
live in urban margins, work in low income jobs which
are mostly handy jobs, and usually have limited
interaction with other people and families particularly
with men. Women headed household, after
divorce/death of husband, should redefine their
femininity situation. Their interaction is under control

Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it,
but they can’t change it in any way or use it commercially.
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from her family as well as her neighbors. So she has to
limit and arrange her interactions with others,
especially men. Finally women headed household are
mostly under protection from welfare governmental
organizations and benevolent people. What is
remarkable is that these formal and informal
protections or helps do not empower them. They
mostly remain in that excluded, marginalized and poor
situation. Guiding this protective helps to employment
area definitely affect their life quality more than paying
mere monthly worthless governmental or popular
pensions.
Keywords: Women Headed Household, Quality of
Life, Social Protection, Kurdistan, Baneh.
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