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  سه زن سرپرست خانوار ينگار: پرترهيخوشبخت يدر تقال
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  چكيده
 يخوشبخت ريو مسائل فراوان در مس هايبا انواع دشوار ريزنان سرپرست خانوار فق

از  ريزنان سرپرست خانوار فق ةتجرب يمقاله با هدف فهم چگونگ نياند. در امواجه
 ةبه مطالع ينگارپرتره يِفيرتبط با آن با روش كم يهاو موانع و چالش يخوشبخت

آباد محروم شهر خرم يهااز محله يكيدر  رسه زن سرپرست خانوا يارشتهانيم
 قيو از طر يمند و نظرهدف يريگنمونه يهايها با استفاده از استراتژ. دادهمياپرداخته
شد. سپس  يگردآوردر دو مركز بهداشت  يدانيم يهاادداشتيو  قيعم يهامصاحبه

كنندگان مشاركت يينها يهاو خلق پرتره ياصل يهامضمون ييها را در جهت شناساداده
و  يفرهنگ ،ياجتماع ،يانواع منابع اقتصاد ها،افتهي براساس. ميكرد ليتحلوهيتجز
همچون  ييعدم تحقق دستاوردها ايتحقق  يرا برا نهيكنندگان زممشاركت يشناختروان
فرزندان فراهم  يمندتيرضا شينقش، و افزا يكاهش بار اضاف ،ياز زندگ تيارض شيافزا
 شوديكنندگان برساخته ممشاركت يخوشبخت ياست كه چگونگ نهيزم نيو در ا كنديم

كه با هم دارند،  يكنندگان با وجود اشتراكاتاز مشاركت كيهر  جه،ي. درنتابدييم نيّو تع
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 يها در تقال. آنكننديرا ابراز م يخوشبخت يجوواز جست يمتفاوت ةو تجرب فيتعر
هدف  نيبه ا دنيرس يو برا كنندياستفاده م يگونگونا يهاياز استراتژ يخوشبخت

 يانسان اجتماع كيعنوان . هر زن بهانديرونيو ب ياز منابع درون يسطوح متفاوت يدارا
در رفع موانع  شيهايو استراتژ هانهيفرد خود را دارد كه بر گزمنحصربه ةتجرب

  .گذارديم ريتأث يخوشبخت
  
 ،يفياصالت، فقر، پژوهش ك ،يزنان سرپرست خانوار، خوشبخت كليدي: هايهواژ

  .ينگارروش پرتره
 

  مقدمه و بيان مسئله
هستند. باوجوداين، خوشبختي مفهومي  1ها به طرق مختلف درپيِ خوشبختيهمة انسان
. )2006، 2گرگور؛ كامفيلد(گاف؛ مك ستيتوافق نوجه مورد چيبه ه آن تيماهنسبي است و 

 يكه خوشبختكند ضمن اشاره به دشواري در تعريف اين مفهوم بيان مي) 955: 2005( 3والش
بودن  يو ترق ييدر حال شكوفا ايو خوب گذراندن  ستنيخوب ز ةمثابگوناگون به يهاوهيبه ش

خورده  ونديپ يادهيچيطور پبه يتمفهوم خوشبخاينكه شده است و  ريرشد بودن تفسو روبه
 يبراكه  يزندگ ينوع زيدهد و نيم ليبشر را تشك يآنچه شاد ةما دربار يهادهياست با ا

 يزندگ تيفيو ك يكه اغلب در مطالعات شاداست  يتصورشادي مناسب است. اين به  يابيدست
 طرح شده استم زين وسيازجمله كنفوس يشرق لسوفانيارسطو و ف ياز سو و شوديم دهيد
ميان سه چيز تعامل  حاصل يتخوشبخ) 2: 2006گرگور (مك). از نظر 2000 ،4نهوفنيف نك:(

ها آنچه آن) 2 توانند دريافت كنند و در اختيار داشته باشند؛اشخاص ميكه  يمنابع) 1« است:
ها و رزوآو  دهدشكل مي را هانيكه ا ييمعناها )3توانند به دست بياورند؛ و با اين منابع مي

عنوان يك نتيجه درنظر تواند تنها بهخوشبختي نمي .»كندهدايت ميها را آن يهاياستراتژ
ها فرايندگرفته شود، بلكه خوشبختي وضعيتي از بودن است كه برآمده از تعامل پوياي نتايج و 

، ياسي، سي، اقتصادياجتماع يهافرايند توسطو است. اين تعامل عميقاً در جامعه ريشه دارد 
 توان گفتمي رو،ازاين ).2006گرگور، مك نك:( گيردميشكل  يشناختو روان يفرهنگ

_______________________________________________________ 
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 يتخوشبخو  2ينيع خوشبختي حداقل دو مفهوم كهاست  1مفهوم چتري كي خوشبختي
  ).2006، لديكامفر؛ گرگومك ؛گاف( رديگيرا دربر م 3يذهن

و مسائل بسياري مواجه است،  هايكي از قشرهايي كه در دستيابي به خوشبختي با چالش
سرپرست در ايران وجود دارد خانوار زن 3,200,000قشر زنان سرپرست خانوار است. بيش از 

زنان ). بيشتر 1397به گذشته رو به افزايش بوده است (مركز آمار ايران، كه تعداد آن نسبت
خود و  و نيازهاي هرفاتأمين  نيخود و همچن خانوارهايمراقبت از  يتسرپرست خانوار مسئول

وجود بهها براي آنرا  يبزرگ هايامر چالش نيبه ا يابيدست را بر عهده دارند كه فرزندانشان
كه  ايفرهنگيـ  يجتماعا ةنيبه زم ياديتا حدود ز هاچالش نيامكان مقابله با ا .آورديم

 دارد يها بستگآن دسترس منابع دربه  زيو ن گيردصورت ميزنان در آن  نيو تعامالت ا هاكنش
اند، زنان هاي بسياري نشان دادهطور كه پژوهشبنابراين، همان اند.كه بسيار محدود و ناكافي

شناختي سرپرست خانوار در ايران با مسائل و مشكالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روان
  ).1400افشاني،  ؛زماني مقدم نك:اند (فراواني مواجه

رسد دستيابي به نظر ميبه، شكالت فراوان زنان سرپرست خانوارمسائل و مبا توجه به 
 راتيتأثفقر و  ةمسئل. است تردشوار ريزنان سرپرست خانوار فق يبرا ژهيوبهخوشبختي 

 سرپرستي زنخانوارهاوضعيت بر  يو اجتماع ياقتصاد يهااستيو س ياقتصاد يساختارها
اگرچه  .)1398زارع،  ؛شيانيقرار گرفته است ( و پژوهش از مقاالت موردبحث ياريدر بس يرانيا

اما  ،هاي بسياري پيرامون مسائل و مشكالت زنان سرپرست خانوار انجام شده استپژوهش
اند. طور كامل به چگونگي برساخت خوشبختي اين زنان نپرداختهها بهيك از اين پژوهشهيچ

ر در ايران، توجه به زمينة اجتماعي هاي مرتبط با زنان سرپرست خانواعالوه بر اين، در پژوهش
اين، در اين برشناختي بوده است. عالوهتر از زمينة اقتصادي و عوامل روانو فرهنگي بسيار كم

اند و نه كنشگراني عنوان افرادي منفعل درنظر گرفته شدهها، زنان موردمطالعه عمدتاً بهپژوهش
  ).1400افشاني،  ؛فعال (زماني مقدم

 به شناخت و فهم كيفي روشي با و ايرشتهميان رويكردي باكه  است آن بر حاضر مطالعة
ها آباد پيرامون چگونگي خوشبختي آنفقير شهر خرم سه زن سرپرست خانوار هاي زيستةتجربه

با وجود موانع و  چگونهپردازيم كه اجتماعي بپردازد. درواقع به اين موضوع ميـ  در بستر فردي
تالش  كننده در پژوهشمشاركتزنان سرپرست خانوار  فرهنگي موجود،ـ  تنگناهاي اجتماعي

_______________________________________________________ 
1. umbrella concept 
2. objective wellbeing 
3. subjective wellbeing 
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بنابراين، توجه به  زمينة بهتري از خوشبختي را فراهم كنند. فرزندانشانخود و  يكنند تا برايم
فرهنگي و عامليت اين زنان وجه تمايز اين پژوهش از ـ  پيوند ميان دوگانة زمينة اجتماعي

سال  آباد مركز استان لرستان است كه در چندماين، شهر خربرزونهاي پيشين است. افپژوهش
كه طوريرو بوده است، بهاخير همواره با مشكالت اقتصادي بسياري ازجمله فقر و بيكاري روبه

هاي اخير، به همراه دو سه استان ديگر، همواره در صدر جدول ميزان بيكاري در كشور در سال
 ؛فرنظم؛ 1397ن بسيار نامطلوب گزارش شده است (تركاراني، بوده و وضعيت اشتغال در آ

اي و محروم شهر هاي حاشيه). در اين ميان، وضعيت اقتصادي محله1399، يعشق ي؛علو
تر. اكثر خانوارها ها بحرانيتر بوده و وضعيت زنان سرپرست خانوار در اين محلهآباد وخيمخرم

)، 1397هاي مجلس شوراي اسالمي، (مركز پژوهش ها زير خط فقر قرار دارنددر اين محله
فرهنگ )، 1396تيموري،  ؛ها فرسوده و نامناسب است (خداييهاي مسكوني در اين محلهبافت
 ها و مسائلها مسلط است، و ميزان آسيبدر اين محيط اي و پدرساالرانه همچنانطايفه
 نيدر او ناامني شهري  نت خانگي، خشوادياعت ،، جرمدرگيريسرقت،  فراواني ي ازجملهاجتماع
؛ 1398، يكلد ؛ءمرسا يقاجانآ ؛يعباس؛ 1397، باجولوند ؛سرور ؛(مباركي ستباال ها بسيارمحله

همچنين بايد توجه داشت كه  ).1400 وسفوند،ي ؛جوانمرد؛ 1398حسنوندي،  ؛زماني مقدم
دانتظار قرار دارند و سرپرست در لرستان در دو دهك اول درآمد موردرصد خانوارهاي زن 4/54

هاست تر از ديگر دهكدو دهك اول اين خانوارها نيز پايين ةدرآمد موردانتظار ساالن ةميان
رو، پژوهش دربارة اين زنان اهميت و ضرورتي مضاعف ). ازاين35ـ32: 1392(پژوهشكدة آمار، 

  :پردازيممي ريز هايپرسشبه يابد. در اين مقاله مي
 كنند؟شان چگونه براي بقا تالش ميزندگيكنندگان در مشاركت 

 را و موانعي هاتيمحدودچه  تالش براي دستيابي به خوشبختيكنندگان در مشاركت 
 ؟كننديتجربه م
 ؟گيرندكار ميبه خوشبختيبه  يابيدست يبرارا  هايياستراتژيكنندگان چه مشاركت 
  

  تجربي پژوهش پيشينة
صورت گرفته و منتشر ايران رسي زنان سرپرست خانوار هاي بسياري در برها و مقالهپژوهش

ة مطالعها خوشبختي (بهزيستي ذهني) بررسي شده است. شده كه تنها در يك مورد از آن
 يدر ارتقا يشانديبر مثبتيآموزش مبتن ياثربخش يبا هدف بررس فرد و همكارانياريخدا

شهر چهارباغ استان البرز انجام  زنان سرپرست خانوار يذهن يستيخانواده و بهز يهافرايند
 نيانگيدر م يشياندمثبت يهاآموزش مهارتبا نشان داد كه  هاي پژوهش آنهاهافتي. گرفت
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 ن،ينشده است. بنابرا جاديا معناداري تفاوت هاي موردآزمايشنمونه يذهن يستينمرات بهز
و انجام  ايمداخله ةامبرن يسازيمستلزم غن ر،يپذبيگروه آس نيدر ا يذهن يستيبهز شيافزا

اين، برعالوه .)1395، بناب ي؛ غبارينيحسحاج ؛يزند ؛فرد ياريخدا( تر استجامع هايپژوهش
 اند كه همگي درشناختي و رضايت از زندگي پرداختهچندين پژوهش نيز به بهزيستي روان

تي و آموزشي توجه شناخروانـ  اند و صرفاً به متغيرها و عوامل فرديشناسي بودهزمينة روان
؛ 1399چراغي،  ؛؛ صدقي1395ميرزازاده،  ؛؛ بهشتيان1394ناعمي،  نك:اند (براي مثال داشته

 تيحماها به ). البته در يكي از اين پژوهش1400، يدي؛ امپناهيراد؛ قنبر يمردان ؛منعميان
 ينيبشيپ) به 1398عارفي ( ؛پرداخته شده است. در پژوهش پروندي شدهادراك ياجتماع

شده در زنان سرپرست ادراك ياجتماع تيو حما يدواريام براساس يشناختروان يستيبهز
ي دواريام انيكه م دهدميپژوهش نشان  اين جينتا .پرداخته شده استخانوار شهرستان سنقر 

 تيحما انيم ن،يوجود دارد. همچن يو معنادار ميمستقة رابط يشناختروان يستيو بهز
 رو،ازاينوجود دارد.  يو معنادار ميمستق ةرابط يشناختروان يستيده و بهزشادراك ياجتماع

 يستيبهز ينيبشيدر پ يمهم عواملشده، ادراك ياجتماع تيو حما يدواريتوان گفت كه اميم
  ).1398 ،يعارف ؛ي(پروندي هستند شناختروان

  
  چارچوب مفهومي

. شناسنديعنوان م نياو را به ا خانوار ياز خانوار است كه اعضا يسرپرست خانوار عضو
 ايخانوار  يهانهياز هز يابخش عمده ايتمام  نيتأم تيسرپرست خانوار معموالً مسئول

 ران،يخانوار را برعهده دارد (مركز آمار ا يهانهيدرآمدها و هز تيريمد ةنحو ةدربار يريگميتصم
(در خانوارهايي كه شوهر  1بالفعل زنان سرپرست خانوار به تمايز ميانما  در اين مقاله،). 1397

يا  وهيب تسرپرس(زنان  2رسميزنان سرپرست خانوار يا مرد سرپرست در آن حضور دارد) و 
اي كه در اين كننده). سه مشاركت1998، 3چانت( ايمتوجه داشته گرفته)نكرده يا طالقازدواج

)، زنان سرپرست خانوار 1998چانت ( از نظر. انداند زنان سرپرست بالفعلپژوهش بررسي شده
توانند وضعيت بدتري داشته باشند. از بالفعل در مقايسه با زنان سرپرست خانوار رسمي مي

عنوان به »در حال توسعه يدر كشورها خوشبختي«از چارچوب  پژوهش فرايندسوي ديگر، در 
گرگور، (مك يماويژه براي فهم زمينة اقتصادي و اجتماعي استفاده كردهراهنماي مفهومي به

_______________________________________________________ 
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3. Chant 
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 شناختي نيز از مفهومروانـ  فهم زمينة فردي ي). برا2006، لديكامف ؛گرگورمك ؛گاف؛ 2006
به اصالت از در اين نظريه،  ).2017 ،يدس ؛اني(را ايمبهره برده 1يگرنييخودتع يةنظردر اصالت 

 ازجمله شناختيروان ياساس يازهايدر انطباق با ن ابتكاري اي شدهخودتعيين ينظر رفتارها
 ياساس يازهاين ياصالت از ارضاشود. درواقع، تأكيد مي 4و شايستگي 3ارتباط ،2خودمختاري

نوبة به، هاازين تحقق زانيم وشود يم يناش شايستگيارتباط و ي، خودمختار يبرا يشناختروان
، نيبرا). بنا2017 ،يدس ؛اني(رااست  امري ضروري خوشبختيو  يشناخترشد روان يبراخود، 
 عتيطبگري خودتعيين يةنظردر  .كند لياصالت را تسه بايستمي يشناختروان هايازين يارضا
از خود بارها  شانيكه افراد در زندگيطوردهد، بهيرا نشان م يمثبت مداوم يهايژگيو يانسان

  .امدنيرشد م يذات يهاشيها را گراآن نظريه نيدهند كه ايو تعهد نشان م عامليتتالش، 
  

  روش پژوهش
نام به يدارشناختيپد يِفيك روش كياز ها و اهداف پژوهش، مسئله و پرسش براساس

و مختلف  دهيچيپ ،يغن يهاتا جنبه كنديتالش منگاري . پرترهمياستفاده كرد 5ينگاررترهپ
روش تالش  نيبكشد. درواقع، ا ريبه تصو يو فرهنگ ياجتماع طيمح كيرا در  يانسان ةتجرب

را آشكار سازد و  نهيشيساختار و پ ت،يها، شخصارزش يايباشد و تعامالت پو گراتا كل كنديم
. )1997 ،6سيويد؛ فوتاليتـ  لورنس( مستند كند ة آننيرا در زم يتجربه و رفتار انسان

 تيحفظ تنوع و فرد يكنندگان، درپاز مشاركت كيخاص هر  ةبا خلق پرتر اين روش، برمبناي
هدف درواقع، . ي بوديمو فرهنگ ياجتماع ةنيدر زم ريدرگ عنوان كنشگرانگان بهكنندمشاركت

ي هاكه هم تفاوت بود يكنندگان به نحوداستان مشاركت ييها و بازگوتجربه ييبازنما ياصل
ها. استفاده از اين تجربة زيستة آنكنشگران لحاظ شود و هم تشابهات و ابعاد مشترك  يفرد

را از  كنندگانگوناگون مشاركت يصداها داشتيم يمطالعه سع نيارا در زي ،روش سودمند بود
در  هاآنروابط بشنويم و به  فرهنگيـ  زمينة اجتماعيدر  هاييانهمچون انس هاآن ةتجرب ريمس

  خوشبختي توجه كنيم. يجووجست و نسبت اين روابط باخانواده و اجتماع 

_______________________________________________________ 
1. self-determination theory 
2. autonomy 
3. relatedness 
4. competence 
5. portraiture 
6. Lawrence-Lightfoot; Davis 
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اي و محروم در شهر اضر از يك محلة حاشيهزمينة پژوهش حگيري: زمينة پژوهش و نمونه

گيري پژوهش حاضر نيز متشكل از زنان رو، چارچوب نمونهاينآباد تشكيل شده است. ازخرم
كنند و وضعيت اقتصادي مطلوبي ندارند. ها زندگي ميسرپرست خانواري است كه در اين محله

ها اند كه براي دستيابي به آنكنندگان در اين پژوهش سه زن سرپرست خانوار متأهلمشاركت
براي  1دستموردهاي دم گيرينمونهاستفاده شد؛ از  مندهدف گيريدو استراتژي نمونه از

كنندگان دسترسي ها به مشاركتتوانستيم در آنهايي استفاده كرديم كه ميانتخاب مكان
از  كنند.ها مراجعه مينتري داشته باشيم؛ مانند مراكز بهداشت كه اين زنان معموالً به آراحت
شناس و يك ويژه از طريق معرفي كردن اين زنان از سوي يك روانبه 2يبرفگلوله گيرينمونه

طور مداوم در را نيز به 3ينظر گيرينمونه كارشناس تغذيه در مراكز بهداشت بهره گرفتيم.
  ها مورداستفاده قرار داديم.دهگردآوري و تحليل دا فرايند

با همكاري يك  ي ودارشناختيپد ةپروتكل مصاحب كي براساسها مصاحبه ا:همصاحبه
ي ليتكمهاي و مصاحبه شدانجام شناس و يك كارشناس تغذيه، كه هر دو خانم بودند، روان
كنندگان صورت گرفت. همچنين، برخي از اطالعات تكميلي را از طور تلفني از مشاركتبه

تمام هر كرديم. پس از اكنندگان دريافت ميمشاركتروانشناس و كارشناس تغذيه دربارة 
و دستنويس  يمرا به فارسي برگرداند شده  ــ كه به زبان لُري بود ــمصاحبه، مصاحبة ضبط

  ها آغاز شد.وتحليل دادهتجزيه فرايندكرديم و به دنبال آن 
هر مفهوم يك كد  كدگذاري ظهور يافتند و به فرايندابتدا مفاهيم در  ها:وتحليل دادهتجزيه

هاي فرعي و اصلي تقليل داديم. درنهايت، الصاق شد. سپس مفاهيم نزديك به هم را به مقوله
هاي اصلي هاي پژوهش، در مضمونمايه و با توجه به پرسشهاي اصلي را از نظر درونمقوله

ظهور  هاي در حالگيري مضمونسازيِ پژوهش با شكلمفهوم فرايندجاي داديم. درواقع، كل 
 .شدنيز پديدار  كنندگانمشاركت انيها مها و شباهتتفاوت ،فرايندهمراه بود. در اين 

به ؛ پي گرفتيم تيروا گسترش در جهت ظهوريافته را هايبرساخت مضمون ديگر،عبارتيبه
 دايقطعات پراكنده را پيافتيم و صداها گوناگوني را در  يهماهنگها نظم داديم و دادهنظمي بي
 انپژوهشگرما  ريتفس يينها ةجيكه نت خلق كنيم 4استوار يتيتا روا كرديمو به هم متصل  دهكر

_______________________________________________________ 
1. convenience cases 
2. snowball sampling 
3. theoretical sampling 
4. consistent narrative 
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كننده ها، براي هر مشاركتبه موازات دستيابي به مضمون .ستهااستخراج معنا از داده فراينددر 
 تياز روا توجهيي قابلهاو بخش يديكل هايگفته يكه حاويك پروفايل فردي ايجاد كرديم 

را  كنندگانهاي مشاركتپروفايل ،پس از آن. بود پژوهش ياصل يهامضمون در ارتباط با هاآن
كنندگان را برجسته كرده و هاي مشاركتمضامين مشترك ميان تجربهم و يكرد و بازبيني مرور

درپيِ يافتن كنتراست و  گريبار د كآمده، يدستهاي بهها همراه با مضمونبا بررسي آن
ها و پااليش گيري پرترهها، شكلتر شدن مضمونبه روشن فرايندها برآمديم. اين افتهيي يگراهم

  روايت نهايي انجاميد.
 ،پژوهش ي و اصالترياعتمادپذ شيمنظور افزابه و مالحظات اخالقي: 1يرياعتمادپذ

با گو وگفت؛ 2يبندمثلثازجمله: الف)  ؛ر داشتيمرا در طول مطالعه درنظ ييهاياستراتژ
. همچنين 6؛ و خودبازانديشي5ها توسط اعضاكنترل داده؛ 4يحسابرس مسيرنمايثبت ؛ 3هماالن

كنندگان براي رعايت اصول اخالقي پژوهش به سه اصل توجه داشتيم: نخست، موافقت مشاركت
ها اطالع داديم. دوم، محرمانه بودن هويت را جلب كرديم و دربارة پژوهش به آن

ها استفاده كرديم. سوم، از زيان يت كرديم و از اسامي مستعار براي آنكنندگان را رعامشاركت
ها را درست گزارش ها جداً خودداري كرديم. چهارم، كامالً سعي كرديم كه دادهرساندن به آن

  .ها حساس باشيممندي يافتهكنيم و دربارة صحت
  

  هاي پژوهشيافته
بر  يريسپس تفس .كنيممي آغازكننده كتمشار سه يهاپرتره ا ارائةابتدا ب را هايافته

 مضمونِ هفتها در داده ليوتحلهيپژوهش و تجز ةمسئل براساس را پژوهش يهاافتهي
  يم كرد.خواه مطرح آمدهدستبه

  
  پرترة اول: زهرا

_______________________________________________________ 
1. trustworthiness 
2. triangulation 
3. peer debriefing 
4. auditing trail 
5. member checks 
6. self-reflection 
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خوب  يزندگ كي ايشوهر خوب دارم و  هي ،خونه دارم هيكه بگم  ستمين دواريام امندهيبه آ
و اتفاق  هيمن خال يزندگ ارزشه،يبرام ب ي. زندگستمين دواريام يندگخواهم داشت. به ز

انجام بدم برام  ديكه هر روز با يفيوظا نيا گهي... د اون وجود نداره توي يخوب
 يچ نايا ندهيآ كهني. فكر اهيكاف ينيهاتو بببچه يخوشبخت كهنيهم...  ستكنندهخسته

   . ...شهيم يازدواجشون چ ،شهيم
در مركز بهداشت انجام گرفت.  1398ارديبهشت  23و  21ة ما با زهرا در روزهاي مصاحب

دقيقه صورت گرفت. در ابتداي مصاحبه حالتي تدافعي گرفته  10ساعت و  3كل مصاحبه در 
داد و سفرة دلش االت جواب ميؤزد، اما به مرور با اطمينان بيشتري به سبود و راحت حرف نمي

 تياو معلول ايپپوش و خجالتي است با ظاهري فقيرانه. دست و او زني سادهرا براي ما باز كرد. 
هاي ما دهد به پرسشاو ترجيح ميندارد). تا زانو را  شياز پاها يكيو را تا مچ دست  يك( ددار

نشان  اشياز سن واقع شتريباش است كه چهره ساله 37هاي كوتاه بدهد. زهرا زني پاسخ
سالگي به زورِ پدر ازدواج كرده است.  18يي بيشتر تحصيل نكرده و در اراهنمتا مقطع  .دهديم

از كه  كوچك ايخانهشان در ساله 10و  15او اكنون با شوهر بيمار و ناتوانش به همراه دو پسر 
ساله نيز دارد كه ازدواج كرده  17كنند. او يك دختر ، زندگي مياست ارث رسيده پدرشوهر به

، پاك كردن سبزي در مردمدر منازل  وقتپاره نظافتدرآمدش عمدتاً از  و دو بچه دارد.است 
 بهآيد، كه دست مين و دريافت يارانه بهاهاي خيرخانه و فروش آن، مستمري بهزيستي، كمك

اجاره شود. از اين بابت كه هزار تومان در ماه مي 850تر از رفته كمهمگفتة خودش روي
. ولي با مشكالت بسيار زيادي در برآورده كردن نيازهاي دكندهند خدا را شكر مينمي

تر از خودشان ازدواج كرده و اين نيز بر ترو است. دخترش نيز با يك مرد بدبخفرزندانش روبه
كند كه در اجراي اما احساس مي ،رنج زهرا افزوده است. احساس آزادي فردي و اجتماعي دارد

و همسايگان دارد و اين موضوع حمايت اجتماعي  ماقواوظايفش موفق نيست. روابط كمي با 
 ةياول يازهايندارد جز رفع ن يهدف خاص يسالگ 37او در  مناسب را از او گرفته است.

  زن درمانده است. كياو  اش.خانواده
تر است. از ضعف روابطش با كنندگان ضعيفزهرا از نظر وضعيت مالي از ديگر مشاركت

هاي زهرا هاي فرهنگي نيز در صحبتقر فرهنگي و محدوديتگويد. فشوهرش و ديگران مي
هاي سرپرستي اش و سختيشود. اگرچه زهرا از بد بودن زندگي زناشوييمشاهده مي

ها تحمل ها ناراحت نيست، زيرا بدون بچهمند است، اما در كل از داشتن بچهاش گلهفرزندان
طور ة مسائل فرزندان و مشكالت فرزندپروي بهاش دربارها را ندارد. باوجوداين، به تجربهسختي

شدن  فلج و هاعدم تسلط بر چالشارد و از پنديخود را سرافكنده مكند. زهرا مداوم اشاره مي
داند و گويد. او خود را گرفتار زندگي مياش ميو جسمي يجانيه يفرسودگو  بالقوه يهاييتوانا
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اش ندارد كند. رضايتي از زندگياش اشاره ميسردگيها و اندوه و افمدام به مشكالت و بدبختي
وجود اي كند چارهكند. زهرا فكر ميو اميد چنداني به بهبود وضعيت نيز در خود احساس نمي

  .يدرماندگجز سازگاري با اين ندارد 
  

  پرترة دوم: نسرين
كرد. چون نخواهم  يمرد زندگ نيتا آخر عمر با ا كنميكه با خودم فكر م هيطور امندهيآ
كارام  كنمي. احساس مستمين يبه زندگ دواري. در موقع خواب اصالً امكنهيم تمياذ يليخ
 امتيوضع كهني... هم ندارم يبزرگ يبكنم و آرزو يكار بزرگ يليخ خوامينم...  ارزشهيب

...  كنمها ميدونه كه تمام تالشم رو براي نگهداري اين بچه... خدا مي هيبهتر بشه برام كاف
كه  ني... هم ندارم يزندگ نيا يتو يايمعنا داده وگرنه دلخوش اميهام به زندگوجود بچه

كه باهم در  مياز زنان سرپرست خانوار هست ي... گروه امزنده كنميها هستن احساس مبچه
  .خوبه يصحبتو هم يهمدرد ي... برا ميارتباط

  
مركز بهداشت مصاحبه كرديم. كل مصاحبه در  1398خرداد  7و  6ما با نسرين در روزهاي 

دقيقه صورت گرفت. نسرين به گرمي از مصاحبة ما استقبال كرد. او زني آگاه  55ساعت و  3در 
طور كامل كند بهو محجبه است با ظاهري مرتب. او بسيار خوب و باصالبت صحبت و تالش مي

 ساله 40رو است. نسرين وشاما بشاش و خ ،اش شكسته شدهبا ما همكاري كند. اگرچه چهره
است و مدتي نيز زنداني  كاريمعتاد و بشوهر او  سالگي ازدواجي قومي و تحميلي كرد. 18در 

ساله دارد و چهار سال پيش فرزند بزرگش  3ساله و يك پسر  15بوده است. نسرين يك دختر 
د را تا . نسرين تحصيالت خواست ساله بوده بر اثر خودكشي جان باخته 17كه يك پسر 

اش مجبور به ترك تحصيل ادامه داده، ولي معتقد است كه به دليل ازدواج زودهنگام رستانيدب
خورد، زيرا از نظر خودش به درس و بوده و از اين جهت همواره متأسف است و حسرت مي

اي محقر و قديمي خوان و بااستعداد بوده است. او در خانهتحصيل عالقه بسيار داشته و درس
كند و همچنين خود نسرين حمايت است. اگرچه شوهر نسرين گاهي كارگري مي نينشرهاجا

بگير است، اما بخشي از درآمد او از كند و يارانهمالي از سوي كميته امداد و خيرين دريافت مي
خواني و مداحي و قرائت قرآن در دهد، ازجمله نوحهكارهاي گوناگوني است كه انجام مي

ي، آموزش قرآن به ديگران، و انجام تزريقات. درمجموع به گفتة خودش هاي مذهبمراسم
  درآمدش حدود يك ميليون و صد هزار تومان در ماه است.

اش را شدن جواني اش در زندگي وجود فرزندانش است. او حسرت نابودتنها دليل اميدواري
وقف فرزندانش كرده خورد. با اين حال زني پُرانرژي و پُرتالش است كه خود را هميشه مي



 1400، زمستان 4ة شمار ،انزدهمپ دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

92 

كشد. روابط نسرين با شوهرش كند باز هم از فقر رنج ميهايي كه مياست. نسرين با تمام تالش
و  خانوادهنالد. پرتنش و نوميدكننده است. او مدام از ازدواج تحميلي و نامناسبش مي

خود  را برايكه امكان طالق  نجاستيمشكل ا ي، ولدندارن يبا طالق مشكل خويشاوندانش
دهد. نسرين زيرا جايي براي رفتن ندارد و دغدغة فرزندان نيز اجازة طالق به او نمي، بيندنمي

احساسات . او دارد و اعتماد به نفس بااليي عزت نفسهايش كرده است. نسرين خود را وقف بچه
فتخار به خود ا از سوي ديگرو  داردخود شرم وضعيت از  سوازيك كند؛اي را تجربه ميدوگانه

اما تا  ،دست شسته است از جبران گذشتهاگرچه  كند و احساس كارآمدي و مؤثر بودن دارد.مي
با  پيوسته كردن پنجه نرمودستباوجود  اش دارد.رفتهازدست يزندگ يتالف حدي سعي در

با تالش و تدبير در  سرسختانهو  دهدمي قوت قلب او به خود فرساطاقت يهاينگرانمسائل و 
اش سعي كرده يدر لحظات اسفبار زندگاو  كند.مي مقاومت اشابر وضعيت دشوار زندگيبر

  اميد خود را ازدست ندهد.است 
  

  پرترة سوم: مينا
چون  دازميهم به صورت نم يبند ي. حتكنهينم يرييو تغ نهيهم كنميفكر م...  امافسرده

 نيو ا وفتهيبرام ن ياتفاق نكهي. انمكيبرام نداره. من كه تنهام. بازم به مرگ فكر م يتياهم
...  از دستم دراومده ميزندگ دي... شا نداره ياديارزش ز يتر نشن. زندگسه بچه بدبخت

. .. كنميفكر نم شميبه آرا يها هستم. حتبچه ريفرصت ندارم به خودم فكر كنم. همش درگ
 كنه؟ينگاه م يو كمن ر ؟يك يدرستشون كنم برا گميم يچندتا دندونم خراب شده ول هي

   .ارزشش رو داره ي... مادر بودن سخته ول ها سرگرم هستمبا بچه...  من كه تنهام
 3در مركز بهداشت مصاحبه كرديم. كل مصاحبه  1398خرداد  27و  25ما با مينا در روزهاي 

پاسخ  كارانهدقيقه به طول انجاميد. مينا ابتدا براي مصاحبه دلواپس بود و محافظه 15ساعت و 
هاي خود واهمه داشت. اما توانستيم اعتماد او را جلب داد و به قول خودش از افشا شدن گفتهمي

تر مشاركت كرد. او زني محجبه با ظاهري كنيم و درنتيجه در ادامة فرايند مصاحبه با خيالي راحت
نشان بدهد. او كند خود را قوي مرتب و مناسب است. مينا چهرة معصوم و مهرباني دارد و سعي مي

سالگي و  24دارد. او در  ساله 4و  7 و 9فرزند  3سالگي  38زند. مينا در آرام و گاه نامفهوم حرف مي
است. او تا مقطع دبيرستان  كاريمعتاد و باكنون شوهرش اش ازدواج كرده و همديد والدينبا صالح

اش به همراه همسر و فرزندانش بيشتر درس نخوانده و از اين موضوع خيلي هم ناراحت نيست. مينا
هاي بر كمككنند كه در تملك خودشان است. درآمد مينا عالوهاي بسيار كوچك زندگي ميدر خانه

شود. بر مبناي وقت در منازل مردم حاصل ميكميتة امداد و خيران و دريافت يارانه، از نظافت پاره
  تومان در ماه است. هزار 510اش گفتة او، درآمد كلي
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كند تا فرزندانش احساس را مي اشسعيترين مشكل او شوهر معتادش است. تمام بزرگ
كند. گرچه رتالش است كه خود را مثبت ارزيابي ميپُ رانگيزه وكمبودي نداشته باشند. او زني پُ

 كند وضعيت راكند، اما سعي مياش ميي و نارضايتي در زندگيو رنجور ياحساس ناكاممينا 
 شيحفظ خو يبرااش. او يي مدام است براي سرپرستي فرزندان كوچكتقالدر  وبياورد تاب 

  كند و به آينده اميدوار است.تالش مي
  

  هامضمون
هاي اول تا چهارم ها هفت مضمون كلي به دست آمد. مضمونوتحليل دادهتجزيه برپاية

گان را نشان كنندي مشاركتشناختو روان يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصادترتيب منابع به
  اند.دهندة پيامدها و دستاوردهاي مبتني بر منابعهاي پنجم تا هفتم نيز نشاندهند. مضمونمي

  
  و اقتصادي يشتيمع يتنگناهامضمون نخست: 

، دشواري در اشتغال و جامعه يبد اقتصاد تيوضعدليل كنندگان بهمشاركت ديفقر شد
ي و پايين بودن كيفيت مسكن نامناسب و ناكاف يةتغذي به ناكاف يدولت تيحماكسب درآمد، و 

 كنندگان هم دچار فقر مطلق هستند و هم گرفتار فقر مزمن.ها منجر شده است. مشاركتآن
نداري و  ت،يمحروم ،يپوليب ها ازدانند و طي مصاحبهخود را فقير مي كنندگانمشاركت ةهم

 توجهي ندارند و عمالً فاقدرماية قابلس ها دارايي وآن گويند.شان ميي در زندگيمشكالت مال
ميزان  موجب كنندگانمشاركتي طبقات يفرودسترو، اند. ازاينيكاف يرفاه ي ومنابع اقتصاد

 نيتأمها عمدتاً در اين، آنبرشود. افزونها در زندگي ميي آنماد تياولوو  احساس فقر يباال
 ،يمسكن حداقل اند و باة خانوار ناتوانرروزم حتاجيما ديدر خرشان و يضرور يازهايحداقل ن

كنندگان شود كه مشاركتاين وضعيت موجب مي سازند.ي ميحداقل يةتغذ ،يپوشاك حداقل
ي ندانند. مسئله زندگ ةادارقادر به  ي كنند و در بسيار از مواقع خود راچارگياحساس بوبيش كم

ها نيز بر آن بودن ريودن مدت فقب يطوالنبلكه  ،نيست كنندگانمشاركتاما فقط فقر مطلق 
عدم كنترل بر منابع،  ،يبدهكار ها عمدتاً حاصلفشار مضاعف وارد كرده است. فقر مزمن آن

و  يوابستگ است. امري كه موجب شوهر ةخانواد و خاستگاه ةخانواد فيضع ياقتصاد گاهيپا
ها آن شده است. يلتردويغدولتي و  يتيحما يهاسازمان يهابه كمكها آن وستهيپ يازمندين

اين خود كنند، كه شان تعريف ميازهاي روزمرهفقر را در وهلة نخست در برآورده نشدن ني
خوبي  وضعيت مالي نيز عمدتاً كنندگانمشاركتهاي هاست. خانوادهدهندة فقر شديد آننشان
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بد  تيضعوكنندگان عمدتاً پيامد مشاركت ديفقر شد .اندندارند و از طبقات پايين جامعه
  ي است.ناكاف يدولت تيحما، دشواري در اشتغال و كسب درآمد، و جامعه ياقتصاد

ها را هاي شغلي آنفرهنگي نيز فرصتـ  هاي اجتماعي، محدوديتكنندگانمشاركتاز نظر 
ها كاهد. در چنين وضعيتي آنها ميتر و محدودتر كرده و درنتيجه از ميزان درآمد آنكم

و البته  محقرانه ييدرآمدزاگي به نهادهاي حمايتي دولتي و خصوصي يا اي جز وابستچاره
نهادهاي دولتي را  ، مستمري و خدماتتيحماكنندگان ميزان ثبات ندارند. همة مشاركتبي

 يمضاعف تيها اهمآن ياقتصاد ميوخ تيدر وضع يدولت تينقش حما دانند.اندك و ناكافي مي
 ةاز خانواد يتيحما يدارند و نه منابع كافو درآمد مناسب  يلشغ تيها نه امنآن راي. زابدييم

 يهاتيكنندگان به حمامشاركت رو،نيا. ازكننديم افتيدر رشانشوه ةدواخان ايخاستگاه 
  .دارند ي و ضرورياتيح يوابستگ يدولت

  
  مضمون دوم: نابسندگي شبكة روابط اجتماعي

درواقع،  فرزندان است. باخانواده فضاي  در كنندگانروابط مشاركت نيتركيو نزد نيترمهم
با فرزندانشان است. روابط  شاني خانوادگيروابط اجتماع ةها در شبكتعامالت آن شتريب

اي مثبت هايي همراه است، اما درمجموع رابطهفرزندان اگرچه با دشواري كنندگان بامشاركت
هاست، مسئوليت فرزندان بر عهدة آن ديگر، از آنجا كهعبارتيبه است. كنندگانمشاركتبراي 

كنندگان بر كميت و كيفيت روابطشان با فرزندان اثر منفي هاي مشاركتكثرت و تعارض نقش
و  فرزندان ياز سو ياحساس همدردو  يعاطف تيكنندگان حمامشاركتاين، گذارد. باوجودمي

با شوهر كنندگان مشاركتروابط كنند. اما ها دريافت ميآناز نيز  يمال تيحمادر مواردي 
ي و عاطف تيعدم حماكنندگان به عمدتاً پُرتنش است و همراه با نارضايتي زناشويي. مشاركت

 ي و جسميروان يورزخشونت و ،زناشوييروابط سرد و  يعاطف ييشوهر، جدا ياز سو مالي
دانند. در مي شوهر يدرآمديب و يازكارافتادگ، ادياعتكنند و آن را عمدتاً پيامد اشاره مي شوهر

همچون سرزنش و سركوفت مسائلي متداول  يشكلبهكنندگان اين فضاي خانودگي، مشاركت
و اجبار  يشكنحرمت ،ييدر روابط زناشو ياحتراميب و دائم ةشاجرممتقابل،  يكارمتقابل، پنهان

اساساً يك  را شوهركننده كنند. اگرچه هر سه مشاركتيي را تجربه ميزناشو شوهر، عدم تفاهم
 كنند؛ وضعيتي كهرا به اجبار تحمل مي تياز شوهر، وضع ينافرمانزمان با اما هم، دانندمانع مي

جايي ندارد.  خانواده ياعضا انيگو موگفتشود و در آن يي مينمايعاد توسط شوهر
اثر اده خانو يروابطشان با اعضابر كنندگان مشاركت يو موانع اقتصاد هايدشواراين، برافزون

  كند.ها را تشديد ميمنفي گذاشته و مسائل آن
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به اعضاي خود نسبت خاستگاه ةخانواد ياعضاي با روابط بهتر كنندگانهمة مشاركت
خاستگاه و  ةكنندگان، روابط با خانوادمشاركت يبراباوجوداين،  خانوادة شوهرشان دارند.

كنندگان مشاركت نكهيا ژهيوه است. بههمرا ييهايها و ناراحتشوهر عموماً با تنش ةخانواد
برآورده  يصورت اندكبه اي دنشويبرآورده نم ايها دارند كه از آن يانتظارات يعيطور طببه
و  يها هم عمدتاً دچار فقر مالشوهران آن يهاخانوادهخاستگاه و  يها. البته خانوادهدنشويم

حداقل كنندگان را بهاز مشاركت تيحما تبع آن،خاص خود هستند كه به يهايمسائل و دشوار
كننده نيز داراي روابط خاص خود با خانوادة خاستگاه و باوجوداين، هر مشاركت. رسانديم

ها با خانوادة خاستگاه و خانوادة شوهر متفاوت از خانوادة شوهر است و شدت و ضعف روابط آن
شوهر عمدتاً  ةخاستگاه و خانواد ةاز خانواد يعنوان عضوكنندگان بهمشاركت يكديگر است.

خاستگاه  ةها از خانوادو فاصله گرفتن آن ييداج امديكه پ كننديرا تجربه م ينقش يانزوا ينوع
  هاست.به آنها نسبتخانواده نيا يجايو انتظارات ب يتفاوتيشوهر و ب ةو خانواد

 يتيحما ،يموارد اندك است و جز در ضعيفكنندگان با اقوام عمدتاً مشاركت ونديروابط و پ
معاشرت است و  محدودها آن يشاونديخو ةشبكدرواقع، . كنندينم افتيها دراز طرف آن

بد  تيوضعدارند. يكي از داليل اين محدوديت روابط با اقوام،  با اقوامبسيار كمي  يخانوادگ
 فاميلاز اقوام و  ياريكه بسطوريبه .كنندگان استمشاركت ي و اجتماعياقتصاد

مشكالت  خواهندينم زيرا ،اندمحدود كرده ايها قطع كنندگان روابطشان را با آنمشاركت
عدم  گر،يديعبارتها شوند. بهكنندگان و فرزندانشان موجب شود كه سربار آنمشاركت
و موجب  انجاميدهبا اقوام  وندشانيروابط و پبه محدودتر شدن كنندگان مشاركت توانمندي

توان گفت روابط طور كلي ميها و فرزندانشان شده است. بهاز آن مكردن اقوا يدور
طرفه است. به اين معنا كه اين با اقوام و خويشاوندان عمدتاً ضعيف و يككنندگان مشاركت
توانند در شبكة خويشاوندان حضوري قوي دليل پايگاه اجتماعي پاييني كه دارند نميزنان به

كنند. درنتيجه گيرنده را در تعامالت خويشاوندي بازي ميكداشته باشند و عمدتاً نقش كم
و پيوند  روابط همواره در معرض طرد اجتماعي و تحقير از سوي خويشاوندان قرار دارند.

مانند دوستان و همسايگان، نيز  شاونديناخو گرانيروابط با د، يعني انيبا آشنا كنندگانمشاركت
شكل نگرفتن  و انيكنندگان با آشناروابط مشاركت يشكنندگ است.و زودگذر  يسطح، محدود

كنندگان در ارتباط گرفتن با مشاركت ضعفتنها در نه ،هاآنبه نسبت ي و اجتماعيتعلق عاطف
نيز كنندگان مشاركتها نهفته است؛ همانند اقوام، آشنايان بلكه در عدم توانمندي آن گران،يد

 انيآشنا ياز سو اندكي مادي كمكرو، گهگاه تنها اينكنند. ازها و مشكالتشان اجتناب مياز آن
 تيحماديگر زنان از تعامل فعال با در  در موارديكنندگان مشاركتكنند. البته دريافت مي
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 خاص يهامشاركت در شبكهديگر، عبارتيشوند. بهها برخوردار ميآن ياطالعات ي وعاطف
روابط اجتماعي و  ها سودمند باشد و شكنندگيتواند براي آنمي زنان نيا دوستانه يا همسايگي

   ها را تا حدودي جبران كند.ضعف تعلق خويشاوندي آن
در  ه است و اساساً خود راوستيپ ي دولتيتيحما يبا نهادها كنندگانمشاركتروابط 

 تيحما افتيكنندگان درمشاركتدهد. باوجوداين، نشان مي نهادهااين به ها آن يمال يوابستگ
 يةريبه مؤسسات خ يدسترسدانند و به نظرشان مياندك  ي رادولت ينهادها ياز سو يابزار
با نهادهاي حمايتي كنندگان روابط مشاركتاست. از سوي ديگر،  اثراما كم آسان يدولت
 تيحما براساسو گاه  هاهيريخ يمال تيحما برمبناياست و عمدتاً  هوستيناپ نهادمردم

بر نهادهاي حمايتي دولتي و غيردولتي، برقرار است. افزونها به آنتنسب نهادهااين  ياطالعات
منظور دريافت حمايت مالي با برخي از خيّرها نيز در ارتباط هستند. البته بهكنندگان مشاركت
روابط  يريگشكلرود و به گاهي فراتر از مسائل اقتصادي مي رهايخبا  كنندگانمشاركتارتباط 

كه نتيجة  انجامدها ميآنبه  يوابستگ و شيگرا و رهايّكنندگان با خركتمشا نسبتاً صميمانة
  ست.رهايّكنندگان با خمحدود مشاركت يمعاشرت اجتماعآن 

  
  محدودكننده يعناصر فرهنگمضمون سوم: 

 يها و هنجارهاارزش يعمدتاً دارا كننديم يكنندگان در آن زندگكه مشاركت يطيمح
و  تعصبات ،ييرگرايتقدغلبة  ،فضاي فرهنگي نيه است. در اناساالرپدرو  يسنت يفرهنگ

 يةروحكه نتيجة آن وجود  شوديمشاهده م يانةگراجمع يهاو ارزش قومي ي وافهيطا يهاشيگرا
به آداب و رسوم  يبنديپا هاست.كنندگان و فرهنگ غالب بر زندگي آنانه در مشاركتكارمحافظه
 نيو نظر والد دهيعق ليتحم و است شتريب يبر پدرساالريمبتن فرهنگِ نيدر ا قاعدتاً  يخانوادگ

شود. باوجوداين، وضوح مشاهده ميبهكنندگان و زودهنگام مشاركت يازدواج اجبار ويژه دربه
شود. به تر ديده ميكنندگان كمهاي ديني در فرهنگ سنتي حاكم بر زندگي مشاركتگيريسخت

 يباورها ي عمدتاً ناقص است ونيد و احكام هااز آموزه انكنندگمشاركت ةاستفادهمين دليل، 
 يباورهامند است. از سوي ديگر، فرهنگ پدرساالرانه شامل تر نظامها از نظر مذهبي كمي آنسنت

 يرسوم فرهنگدرواقع، . شودها نيز مشاهده ميهاي آنو نقش مرد و زن ةدربار گيخانواد يفرهنگ
رود ها انتظار ميهاي جنسيتي كه از آنود را در الگوي نقشكنندگان خمشاركت يو خانوادگ
 يتيجنس يهانقش، حاكي از زنان يوابستگو  ازدواج زودهنگام زنان حيترج دهد.نشان مي

بر سرپرست خانوار  نقش اينكه اصوالًبر يمبن يفرض هنجارشيپاين، برافزون است. شدهنهينهاد
 باشد،زن  ةخانوار بر عهد نيمأتو وظيفة كارافتاده باشد اگر معتاد و از  يحتاست، مرد  عهدة
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 فرهنگ است. هنجار فرهنگي نيا يريگشده در شكلنهينهاد يتيجنس يهانقش ةدهندنشان
   هاست.آن هيعل كنندگان عمالًمسلط بر زندگي مشاركت

 شدن يمردانه، اجتماع يفرهنگ اجباركنندگان ، مشاركتمردساالرانه يفرهنگ يفضادر 
 شيوبكمكنند. فشار مردساالرانه را تجربه مي به زناننسبتمردانه  فرهنگي نگرشو مردساالرانه 

 يو اجتماع يفرد هاييآزادو  كنديها را محدودتر مآن يروابط اجتماع ةشبك
 هاي فرهنگي و فرهنگ مردساالرانه وضعيتي را. كليشهكنديمحدود م نيزكنندگان را مشاركت

 زيآمضيتبعجنسيتي و  يانتظارات فرهنگكه در آن  كندينندگان فراهم مكمشاركت يبرا
ي و در فضاي دوران كودك از همانرا  يتيجنس ضيتبعكنندگان شود مشاركتموجب مي

ي نام برد. تيجنس ينينشهيحاشتوان از آن با عنوان خانوادة خاستگاه تجربه كنند. امري كه مي
محدوديت در ي مانند تيجنس يهاتيمحدودبر عالوهكنندگان مشاركتدر چنين وضعيتي، 

عنوان زن را خود بهاز  يمنف ريتصوگيري شكل روابط يدر برقرار تيمحدود و فعاليت اقتصادي
  كنند.نيز تجربه مي
ها فراتر از سطح از آن يو برخ ستيسطح ن كيكنندگان در مشاركت ي و سوادسطح آگاه

 ي كافيارتباط يهاعدم مهارت و اندك يفرهنگ ية، سرمادارند. درمجموع يخود آگاه التيتحص
شوهر  ةخاستگاه و خانواد ةها در خانوادآن كيكنندگان و وابستگان نزددر مشاركت توانيرا م

زودهنگام اجباري و بر ازدواج  نيوالد نييپا التيسواد و تحصكه طوريبهمشاهده كرد. 
كنندگان و مشاركت ةمحدودكنند يفرهنگ يفضا تيدر تقوو  داشته ريثأتنيز كنندگان مشاركت

ايفا كرده است. از سوي ديگر،  مهمي نقش و موانع هاتيها در گذر از محدودعدم امكان آندر 
ها كند، اما در فرهنگ سنتي آنكنندگان را محدود مياگرچه وضعيت فرهنگي موجود، مشاركت

هاي گستردة دارد، ازجمله، شبكه كنندگان وجودهايي نيز براي حمايت از مشاركتامكان
بر حمايت اجتماعي و خانوادگي هاي مبتنيگرايانة حمايتي، ارزشهاي جمعخويشاوندي، ارزش

از نظر هنجاري و فرهنگي. باوجوداين  زنان يطالق برا يعدم دشوارسرپرست و از زنان بي
خانوادة خاستگاه و  ها و وضعيت وخيم اقتصاديدليل گرفتاريكاركردهاي مثبت فرهنگي، به

كنندگان ها و كاركردهاي فرهنگي براي مشاركتخانوادة شوهر و ديگر خويشاوندان، اين امكان
 يفرهنگ زمينة براساسشوند. كاركرد ميتوان گفت بيكنند و به تعبيري ميتحقق پيدا نمي

 ،كه ارندي دانتظارات شانيشاونديخوروابط خانوادگي و  ةشبككنندگان از مشاركت ،موجود
 ها و موانعدرنتيجه بر سختيبرآورده نشده و  ها،ي آناقتصاد ميوخ تيوضع ليدلبه

واسطة ي بهفرهنگ شود. در چنين وضعيتي، كاركردهاي مثبتافزوده ميكنندگان مشاركت
  اند.وضعيت منفي اقتصادي عمالً خنثي شده
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  بودن لياص يهامضمون چهارم: چالش
استقالل در ي و خودمختارتر احساس شان كمعموالً در زندگيه مكنندمشاركت هر سه

لي كه دارند، كانون كنتركنندگان با توجه به كنند. باوجوداين، مشاركتها و اعمال خود ميانتخاب
 ييتواناديگر، عبارتيبه دهند.سطوح متفاوتي از خودمختاري را در نگرش خود نشان مي

ها قرار ي تحت تأثير نگرش آنافتيدر يهاتيحما زانيم و طيدر كنترل شرا كنندگانمشاركت
هاي و وضعيت طيدر مقابله با شرا شانيتيشخص هاييژگيويكي از  ي كهكنندگانمشاركتدارد. 
است، خودمختاري بيشتري را تجربه كرده و به نظر خودشان كنترل  يكانون كنترل درون سخت،

شان را در زندگي قابل توجه خود اعمال و هاميصمتو  هاانتخاببيشتري بر امور دارند و سهم 
تنگناها در مقابله با  شانيتيشخص يهايژگياز و يكي ي كهكنندگانمشاركتكه، درحالي. دانندمي
بينند و مي ترمنفعل هاي دشوارخود را در وضعيتاست،  بيروني، كانون كنترل دشوار طيشراو 

زندگي در  شانخودو اعمال  هاميتصم و هاسهم انتخاب از شتريرا ب يطيمحبيروني و  طيسهم شرا
و  هاانجام فعاليتاندكي دارند و  يستگيو شا اقتياحساس ل هكنندمشاركت دانند. هر سهمي

 يدرماندگوبيش دچار كنندگان كمدانند. مشاركتشان نميعاليق شخصي طبقبر كارهايشان را
 ،يمنف يابيو حقارت، خودارز ياحساس كوچكجمله اند، كه براساس آن به مواردي از شدهآموخته
 از خود، منفي رياعتماد به نفس، تصو يِاز خود، كاهش عزت نفس، كم تيرضا عدم ،ينيبخودكم

 دهيناد ،يرونيب ياحساسيب ،يبودن درون يته ،ياقتيلي، احساس بو عدم موفقيت احساس شكست
عالقه و توجه به ، شتنيابراز خوو  ييشكوفاخودعدم  ش،يو استعدادها توسط خو هاييتواناگرفتن 

يشان اشاره و استعدادها هايياز توانا گرانيد يپوشچشمو  دست شستن از آرزوها ي،درون زشيانگ
 ،يخودكنترل ةتجربوبيش كمدشوار  طيتحت شراكنندگان كنند. باوجوداين، مشاركتمي

اين،  بر دهند. افزونيي نيز از خود نشان منندگيخودآفر يي وخوداتكا ،يدييخودتأ
مورد  كان،ينزد ينداشتن برا تيمحدود، اهم روابطبيش مواردي ازجمله  و كنندگان كممشاركت

روابط  ةشبك ةدر توسع يناكام ازها،ين ةعدم روابط ارضاكنند كان،ينزد ياحترام قرار نگرفتن از سو
اجتناب از قطع رغم يجه، عليكنند. در نترا بسيار تجربه مي كانيبه نزد يتعلقيب ي واجتماع

  ماند.كنندگان عمدتاً محدود باقي مي، تعلقِ مشاركتگرانيارتباط با د
  

  هامضمون پنجم: فشار نقش
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ي و گرمراقبتاست. درواقع، وظايفي مانند  كنندگانمشاركت عمدتاً بر عهدة امور خانه ةادار
را  خانه يانجام كارها طور كليو به ،پوشاك و ظروف يوشوشست ،يآشپز د،يخانه، خر نظافت

 به يراقتصاديغ هاينقشدهند. البته فرزندان نيز در مواردي در اين كنندگان انجام ميمشاركت
 نيز بر دوش مراقبت از فرزندانكنند. از سوي ديگر، وظيفة كمك مي كنندگانمشاركت
 تنهايي بهرند بهناپذيري شوهر، مجبوكنندگان در مسئوليتاست. مشاركت كنندگانمشاركت

كلي، ماحصل اين وظايف  طوررسيدگي كنند. به فرزندان يبهداشت و يليتحصي، تيمسائل ترب
  هاست. ط آنمفر يخستگاحساس  كنندگانمتعدد براي مشاركت

ويژه هاي نهادهاي حمايتي دولتي (بهكنندگان عمدتاً وابسته به كمكاگرچه خانوار مشاركت
كننده فراهمو  آورها) است، اما نقش نانها) و غيردولتي (خيريهرانهامداد و يا ةمستمري كميت

آوري شوهران موقت و ناكافي است. كنندگان است و نانبر عهدة خود مشاركتخانوار  يازهاين
گيرد. باوجود كنندگان صورت ميهاي دولتي و غيردولتي نيز توسط مشاركتپيگيري كمك
نيز با  خانوار يازهاين يحداقل نيتأمها حتي در آن ،كنندگانمشاركت ينقش اقتصاد

 كنند.مي صالياحساس است ي همواره نوعيآوردر نان رو،اند. ازاينهاي بسيار مواجهدشواري
بر فشار مضاعف  ي موجبكمك مال افتيدر يبرا ي پيوستهتقال و كسب درآمد يهايدشوار

ندارند  شيخو يازهايسركوب ن گي وشتخودگذاي جز از ها چارهشود و آنميكنندگان مشاركت
بودن  دليل متأهلويژه بهها بهكنند. فشار و تعارض نقشو رسيدگي به خودشان را فراموش مي

ي و ناكامشود، كه نتيجة آن، مي هاآن ينقش برا ياضاف باركنندگان موجب تحمل مشاركت
   هاست.ي آننقش فيضع عملكرد و مختلف فيوظاكامل  يفايدر ا كنندگانمشاركت ناتواني

ها، ي يا زنداني شدن آنازكارافتادگ يا ادياعت به موجب ،در خانواده جايگاه شوهرافول 
كنندگان ايجاد ي را در روابط همسري مشاركتطالق عاطفو  وبيمع يهمسرمسائلي ازجمله 

الوه، عاند. بهاي داشتهافتهينتحقق يِهمسركنندگان توان گفت همة مشاركتكند. ميمي
و  هاچالش، هايدگيچيپو باوجود  اندشده ليمستح شانيمادر فيوظادر كنندگان مشاركت

ولي  ،دانندخود را اگرچه مادراني ضعيف نمي مسائل فرزندانو همچنين  ،يمادر يهايسخت
في كه به فشار مضاعرغم كنند. عليي مينقش مادر يفاياحساس شكست در ا گاهي

از با و  شان قرار دارندان در اولويت زندگيفرزند هاشود، براي آنميكنندگان وارد مشاركت
  دهند.نشان مي فرزندان يفداكارانه برا يرفتارها از خود مادرانه، يمهر و صبورو  يخودگذشتگ

  
  فرزندان منديمضمون ششم: رضايت
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 خانوادهتعارضات درون  و فقر خانوادهي و باوجود مسائلي نظير نامناسب خانوادگ در بستر
فقر درواقع،  شود.براي فرزندانشان نيز بازتوليد مي كنندگانمشاركت محروميت
در خانواده  تيمحروم ةچرخگيري شده و موجب شكلفقر فرزندان  سازنهيزم كنندگانمشاركت

گويند به كه مي داشتن بچه يهايسختاز  كنندگانمشاركتشود. مي فرزندان يبهرگيبو 
دشواري دشوار،  تيفرزند در وضعـ  تعامالت والد، خانواده ياز سو تيدم حماعمواردي ازجمله، 

فرزندان در  تياز امن ينگرانو  فرزندان ةنديبه آنسبت يفرزندان، نگران شتيمع و تيامن نيتأم
فرزندان، فشار بر  ةنديبه آنسبت ينگران ليدلبهكنند. اشاره مي مختلف يهاطيمح

 يريناپذتيمسئولاز سوي ديگر،  است. شتريتر دارند بان كوچككه فرزند يكنندگانمشاركت
كند. در كنندگان تشديد ميبه فرزندان، مصائب فرزندپروري را براي مشاركتنسبت شوهر

 فرزندان يازهايبه نشوهر نسبت يتوجهيبو نظارت  و عدم اقتدار شوهر فيتضعيا فقدان 
 يهايدشواران را مشاهده كرد؛ امري كه به نسبت به فرزند شوهر يناكاف يسرپرستتوان مي
  افزايد.كنندگان ميي فرزندان براي مشاركتتيترب

  
  مضمون هفتم: نارضايتي از زندگي

 ،يدواريام ،هاي روزمرهشاديو احساسات مثبت  ي ازمحدود ةكنندگان دامنمشاركتاگرچه 
هاي خودشان، تجربة تهگف برمبنايكنند، اما وبيش تجربه ميي را كمنيخوشب ي ولذت مادر

احساس  ،يتياهمياحساس ب ،يحزن، افسردگ مالل،شان غلبه دارد. ي در زندگياحساسات منف
 ،يعالقگيب ،يشوره، احساس غم، نگراني، احساس ناامنغبطه، دل ،يديو نوم أسيكمبود، بغض، 

ها ه آنكنندگان باي هستند كه مشاركتاز احساسات منفي احساس ترسي و احساس درماندگ
كنند. غلبة احساسات منفي به همراه عدم رضايت از زندگي موجب كاهش خوشبختي اشاره مي

كنندگان از زندگي در ميان مشاركت تياحساس رضاشود. كنندگان ميذهني در ميان مشاركت
گله  ي خودبخترهياز تشان خرسند نيستند و مدام يزندگ طياز شرا هابسيار پايين است و آن

 يمسائل شغل ،يبد زندگ تيوضعشان را اغلب در يمندتيعدم رضاكنندگان ند. مشاركتكنمي
مسائل متعدد فرزندان،  و يتيزناشويي، نارضا يتيكيفيت بد روابط خانوادگي، نارضا ،يو درآمد

دانند. باوجوداين، ي ميشاد يموانع فرهنگو  يزندگ يهايسخت ،يخواب و استراحت ناكاف
و  هايدشوار يا بدبينانة نانهيبخوش ريتفسكنندگان در يان مشاركتم يفرد يهاتفاوت
به آينده نسبتاً مينا نسبت ،داندزهرا خود را افسرده مي ،نيز وجود دارد ريرناپذييتغ يهاتيوضع

  تري دارد.نسرين نارضايتي كم ، واميدوار است
  



 ي خوشبختي: پرتره نگاري سه زن ...در تقال

 

101 

  گيريبحث و نتيجه
 دانند و زير بارشان ميگرفتاري زندگي نيترمعنوان مهكنندگان فقر خود را بهمشاركت ةهم

 عنوان زنانهرا از آنچه به ييالگو كنندهزندگي هر سه مشاركتبرند. رنج مي يريپذبيفقر و آس
 نيرتريآن زنان سرپرست خانوار از فق براساسكه گذارند، مي شيشود به نمامي اديشدن فقر 

طبق كند كه را تأييد مي) 1998چانت (نظر  نيچنما هم هاييافته .)2003چانت، فقرا هستند (
. زنان رسمي دارند سرپرست خانوارزنان  بهي نسبتوضع بدتربالفعل  سرپرست خانوار زنان آن
 شوند.برخوردار مي يو اجتماع يدولت تيزنان از حما رياتر از سكم رفعاليهل با همسر غأمت

 ترينكنندگان نزديكقتصادي مشاركتتوان گفت وضعيت اهاي پژوهش ميباتوجه به يافته
ها ساز در خوشبختي آنها دارد. اما مسلماً تنها عامل مؤثر زمينهپيوند را با خوشبختي آن

) 1391(ي خراسان يرضوو  اصل يمطهر ،يبرار) و 1384( اريورمزو  يوهاب ،طلبنيست. شادي
ي روابط اجتماعة شبكت اند. كيفيت و كميهايي اين مسئله را تأييد كردهنيز در پژوهش

ها و حتي امكان كنندگان نيز در طردشدگي و تنهايي و كاهش حمايت اجتماعي آنمشاركت
هايي كه دربارة هاي برخي از پژوهششان دخيل است. اين يافتة ما با يافتهفعاليت اقتصادي

 ؛؛ بهروانيمظلوم خراسان ؛كرماني نك:زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است همخواني دارد (
). همچنين وجود فرهنگ 1391، يخراسان يرضو ؛اصل يمطهر ؛يبرار ؛1396، يبهمن دختينوغان

كند و اقتدار الزم كنندگان را محدود ميمردساالر و پدرساالر آزادي فردي و اجتماعي مشاركت
) 1391( يخراسان ياصل و رضو يمطهر ،براري كند.ها سلب ميبراي سرپرستي خانوار را از آن

اند. به درستي بر اهميت فرهنگ پدرساالر بر زندگي و توانمندي زنان سرپرست خانوار پرداخته
ساختار و  يگعناصر فرهن آبادشهر خرمدر  ديجد ياز سبك زندگ يناش راتييتغعالوه، اگرچه به

 ي؛بيناي؛ مازندران يزاهد؛ يداد(اله انده استچالش كششهر را به نيحاكم بر ا يسنت
شدت مشاهده اي در اين شهر به، اما همچنان عناصر فرهنگ ايلي و طايفه)1396، زادگانتصداق
  ).1399تركاراني،  نك:كننده است (شود و تعيينمي

خواهند هستند و آنچه مياين زنان آنچه  نيبشناختي اصالت، روانـ  از لحاظ منبع فردي
ها آن يازهايكنندگان نمشاركت ةهم يابر). 1976مازلو،  نك:(وجود دارد  يقيعمشكاف باشند 

اصالت  يبرا يمانع نيا و طور كامل برآورده نشده استبه يستگيو شا ارتباط، يخودمختار يبرا
تأثير مثبت اصالت بر  گذارد.مي ريها تأثآن يو ذهن ينيع خوشبختيخود بر  ةنوباست كه به

رودريگز؛  ـ؛ جيورجي؛ ليل نتسموـ  خوشبختي در مطالعات بسياري تأييد شده است (آريزا
ي هانهيزم ريتأثكنندگان تحتدر مشاركتاصالت حال، نيابا). 2017، 1سوربينو ـ راميرز

_______________________________________________________ 
1. Ariza-Montes; Giorgi; Leal-Rodríguez; Ramírez-Sobrino 
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 يو فرهنگ ياجتماعاقتصادي،  يهاها است. محدوديتآن يزندگ يو فرهنگ ياجتماع اقتصادي،
نگ تنگناهاي اقتصادي، شبكة روابط اجتماعي ضعيف، طردشدگي اجتماعي و فره(

تحقيقاتي چگونگي . خواهند باشندكنندگان آنچه ميشوند كه مشاركتمانع مي) محدودكننده
). 1998، 1دهند (هارتر؛ واترز؛ ويتسل؛ كاستليكرا نشان ميارتباط اصالت و زمينة اجتماعي 

كند كه وضعيت اقتصادي و اجتماعي و شدت درمورد زهرا صدق ميويژه بهاين موضوع به
عنوان يك ويژگي كند كه رفتار اصيل را بههايي را تأييد ميي دارد. نتايج ما نظريهفرهنگي بدتر

، 2گرگن رك:( مرتبط است به اشخاصاي كه صرفاً ويژگيبينند و نه از تعامالت اجتماعي مي
فرهنگ مرتبط است  دهند كه اصالت با). تعدادي پژوهش نيز نشان مي1971، 3؛ يورارد1991

 قياز طر يرهنگو ف ياجتماع يهامحدوديت ).2011، 4سوينگ ـ گرچك(كراس؛ هاردين؛ 
نك: هپنر؛ كميس؛ نزلك؛ ( گذارندمي ريتأث يذهن خوشبختيعدم تحقق اصالت، بر  ايتحقق 

و  ياجتماعاقتصادي،  فضاهايها در آن ينيع ). خوشبختي2008، 5فوستر؛ ليكي؛ گولدمن
 يشتريب خوشبختيكه از  يكاهش). زنان اي ديتشد ت،ي(تقو شودمي تيريو مد فيتعر يفرهنگ

 نيو همچن نديبرآبهتر  يو فرهنگ ياجتماع موانع اقتصادي و توانند از پسِ برخوردار هستند مي
 رسد زنان سرپرست خانوار فقيرمينظر به بيشتر در جهت اصيل بودن گام بردارند. باوجود اينكه

دهندة تقاليي اصيل براي ن و مينا نشاندر تالش براي بقا هستند، اما تجربة نسري شتريب
ترين شرايط است و تنها زهراست كه عمالً در مرز بقا قرار گرفته است و خوشبختي در سخت

  .يو انسان ياست نه رشد فرد او عمدتاً در جهت دوام آوردن ياصل تالش
شبختي به خو يابيدست يكنندگان برااز مشاركت كيهر يهااستراتژيباوجود اين تفسيرها، 

 هايمؤلفه كنندگانمشاركتمتفاوت است، اگرچه ها عيني و ذهني و رفع موانع و چالش
انسان  كيعنوان فرد خود را بهمنحصربه ةكنندگان تجرباز مشاركت كيهر  دارند.نيز  يمشابه
 ني، چنيطور كلگذارد. بهمي ريها تأثآن يهاو استراتژي هاديدگاهدارند كه بر  ياجتماع
 گريد يو انتها است 6يآن سازگار يانتها كيقرار داد، كه  يفيتوان در طرا مي ييهااتژياستر
 يسازگار يهافرايند). 2006گرگور، مك رك:(در ميانة آن قرار دارد  1آوريتابو ، 7ريتدب آن

_______________________________________________________ 
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 يبا آنچه ناظران خارج افراد داشته باشندكنار آمدن  يچگونگ حيدر توض توانند نقش مهميمي
استدالل ) 1984تورسكي ( و كانمن). 2006گرگور، (مكدانند مي طيشرا نيترتحمل بلرقايغ

شود ساخته ميها آن ،كه در آن هستند چارچوبيبه  مرتبطانسان  يهاوتكنند كه تمام قضامي
 يذهن خوشبختيدرمورد  قيشود. تحقمي جاديا ياجتماع ةسيمقا قياز طر چارچوب نيو ا

و  يمعان تيريمعنا كه قادر به انطباق با مد نيبه ا ؛هستند مدبر و كاردان افراددهد كه نشان مي
 يبه اهداف شخص يابيدر دست شرفتيو اعتماد به نفس و پ شايستگيهستند. احساس  سهيمقا

احساسات و دستاوردها را  نيمهم است. اما ا اريبس خوشبختيارتقا سطح  يقابل توجه، برا
 شوندگذاشته ميو به اشتراك  ديتول يها معانآن قيكه از طر ياجتماع يهافرايندتوان از نمي

 آورتابو  دواري، اممدبرتوانند مي زيافراد ن نيرتري، فقگراييانداز برساختاين چشمجدا كرد. از 
  ).2006گرگور، باشند (مك

مقاومت او . گرفته است شيرا درپ يسازگار يزهرا استراتژتوان گفت با اين تفاسير مي
 يدشوار زندگ طيخود را با شرا كنديم يدارد و فقط سع(در مقايسه با مينا و نسرين)  يتركم

 يو از خوشبخت كنداحساس مي ياز زندگ يتركم تيرضاتوان گفت زهرا . ميدسازگار كن
 يشتريب يفرهنگـ  ياجتماع يهاتيو محدود يو با مشكالت اقتصاد است برخوردار يتركم

نيز را در او  خوشبختي يتالش برا ياستراتژ نياستفاده از ابراين، افزون. است گريبانبهدست
 آوريتاب، از يعالوه بر سازگار و. اكرده استرا اتخاذ  يآورتاب ياستراتژ مينا دهد.كاهش مي

تجربه  با زهرا) سهي(در مقاتري را افزون خوشبختيو  منديتيرضااست و برخوردار  يمتوسط
به  يابيدست يدارد و برا يبه زندگ يشتريب ديو ام زهيانگ ياستراتژ نيذ ابا اتخا او. كندمي

را  ريتدباستراتژي  نسرين. دهداز خود نشان مي يشتريب كوشش و همت شتريب خوشبختيِ
 نگرش و ارزيابيو  است برخوردار ييباال يريپذو انعطاف ياز سازگاراو  .اتخاذ كرده است

را  يترلياص يزندگتوان گفت نسرين دارد. مي )نايزهرا و م با سهيدر مقاتري از خود (مثبت
زهرا و بهتر از و حتي  كندكار ميتر سخت شتريب خوشبختيِبه  دنيرس يد و براكنتجربه مي

  .ديآكنار مي فرهنگيـ  يجتماعا يهابا محدوديت مينا
گرگور مك ؛لديمفاك مفهوميدر چارچوب  بازانديشيما را به  نيما همچن ةمطالع جينتا

 يكه در فقر ماد پردازدي ميافراددر دهد، كه به پارادوكس قابل مشاهده ) سوق مي2005(
ها كه به آنيي را دارند هااتخاذ استراتژي يي، اما تواناي مطلقدر فقر يكنند، حتمي يزندگ

رند. و لذت بب نسبي داشته باشند تيخود رضا ياز زندگ نيدهد زنده بمانند و همچناجازه مي
دهند. مي ليرا تشك افراداز منابع  يتنها بخش يماد يهاييچارچوب، پول و دارا نيا براساس

                                                                                                                                            
1. resilience 
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در كل  ياساس هاييلفهؤم شهيهم هم روابط غير نزديك)و ن (هم روابط نزديك گرايروابط با د
، جهيكنند. درنتاستفاده مي خوشبختي يها در تالش براآن ازكه مردم  اندمنابع بوده ةمجموع

تا ها آن رو،نياستفاده داشته باشند، ازا يبرا يگريافراد ممكن است منابع د نيرتريفق يحت
صدق  يروابط اجتماع ةدر حوز ژهيوامر به ني). ا2006گرگور، هستند (مك مدبر و كاردان يحد
 زمينةما،  ةكنندگان در مطالعهمة مشاركت يبرا). 2001، 1دينر ؛دينرـ  (بيسواس كندمي

روابط  نيها از ااست. اگرچه آن شانهمحدود به فرزندان و خانواد شيوبها كمآن ياعاجتم
  ها منابع اجتماعي كمي دارند.آن، آن وراي، اما رنديگمي زهيو انگ تيرضا

انجام  ةخاطرنشان كرد كه ادراك افراد از نحو 2نيز آمارتيا سن و نقش اصالت تيماه ةدربار
 »رديگقرار مي ريتأثانتظارات سازگارانه تحت اي يذهن يازسيتوسط شرط سهولتبه«كار 

استدالل  ي) از نوع309: 1984( 3ها و توسعهمنابع، ارزش در، او نياز ا شيپ. )62: 1999(
، ياجتماع يتوسط ساختارها كرد و اظهار داشت كه گزارش مردم تفادهكاذب اس يآگاه«

بازتاب  آن را تواننمي شهيهم بيترت نيو به هم رديگتر شكل ميگسترده ياسيو س يفرهنگ
اقتصادي،  يهادهد كه محدوديتما نشان مي هاييافته. »ها دانستآن حقيقي تجربه يا رضايت

از نظر ما، . به اصالت دارد يابيزنان در دست يهنذ ييبر توانا يمنف ريتأث ي و فرهنگياجتماع
شكل  يترعيوس يافراد توسط ساختارها رويكردكه  باشيم ن موافقسِآمارتيا با وقتي اگر  يحت
. ستهاآن ة خود حقيقيكنندما منعكس ةزنان در مطالع رسد رويكردنظر ميبه، اما رديگمي

دربارة مشكالت خود با اصالت، يعني زنان اين د كه ندهنشان ميهاي اين پژوهش پرتره
 هوشيارند،رو هستند، هروببا آن  شايستگيو  ارتباط، يخودمختارها براي هاي كه آنمحدوديت

  .دارند يخود آگاه مسائل بسترمندي نسبت بهو 
انواع منابع در دسترس  ميان پيوندما،  هاييافتهگرفت كه طبق  جهيتوان نتميدرنهايت 

توان ت. بنابراين ميسين ي و قطعيخط پيوند كي هاچگونگي خوشبختي آنو  كنندگانمشاركت
اقتصادي،  و تنگناهاي ها) اگر از محدوديتالف كرد: همچنين،هايي بر اين مبنا مطرح گزاره

 ؛تر خواهد بودتر آسانلياص يو زندگ خوشبختي به يابيكاسته شود، دست يفرهنگي، اجتماع
توان شود و ميمي ريپذامكان يترلياص يوجود داشته باشد، زندگ يشتريب خوشبختي) اگر ب

 ي) هرچه زندگج ؛غلبه كرد ي و فرهنگياجتماعي، اقتصاد يهابر محدوديتبيشتري با سهولت 
موانع و توان بر يم ترآسان، و افتيدست  يشتريبخوشبختي توان به تر باشد، ميلياص

_______________________________________________________ 
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عالوه  ها مقاومت كرد.و در مواجهه با آن غلبه كردهاي زندگي و تنگناها و دشواري هامحدوديت
پيوند منابع و 1. شكلدارند رگذاري متقابلپيوند و تأثي گريكديبا  از منابع كي، هر نيبر ا

كنندگان نشان دستاوردهاي منتج از آن را با چگونگي خوشبختي عيني و ذهني مشاركت
كنندگان در اختيار اي كه مشاركتشناختيدهد. منابع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روانمي

و افزايش نقش،  يبار اضافاهش ي، كاز زندگ تيرضا ها را در افزايشدارند، نحوة دستاورهاي آن
كنندة دهد. مجموع منابع و دستاوردهاي حاصل از آن، تعييننشان مي فرزندان يتمنديرضا

  كنندگان است.چگونگي خوشبختي عيني و ذهني مشاركت
  

  
  هاداده ليبرآمده از تحل مدل نهايي .1شكل 

  
  

  منابع
  )1396(شهناز ، زادگانصداقت ؛هوشنگ ،يبينا؛ محمدجواد ،يمازندران يزاهد؛ نينورالد ،يداداله

رفاه  فصلنامة ،»آبادشهروندان شهر خرم يو مل يبا تعلقات قوم يسبك زندگ ةرابط يبررس«
  .42-9): 65(17 شمارة ،اجتماعي
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بررسي تأثير عضويت در «) 1391( دجماليس ،يخراسان يرضو ه؛ياصل، مرض يمطهر ه؛يمرض ،يبرار
شناسي جامعه ةفصلنام ،»اقتصادي زنان سرپرست خانوارـ  پايگاه اجتماعي نهاد برهاي مردمسازمان

  .176 ـ153 ):1(3 ، شمارةزنان
 تيو حما يدواريام براساس يشناختروان يستيزبه ينيبشيپ«) 1398مختار ( ،يعارف ؛يعل ،يپروند

  .114-89): 2(7 شمارة ،مطالعات زن و خانواده ،»شده در زنان سرپرست خانوارادراك ياجتماع
سرپرست با زن يو سالمت خانوارها ياقتصاد ،ياجتماع يهايژگيو يبررس )1392آمار ( ةپژوهشكد
 . تهران: پژوهشكده آمار.يبانيپشت يهاو برنامه هااستيبر س ديتأك

ي گووگفت ي: طرح ملآبادشهر خرم يمسائل اجتماع نيترمهم يواكاو )1397تركاراني، مجتبي (
  .هامون نو تان:دشتس. خانواده

هايي در باب فرهنگ، اجتماع و لرستان در تكاپوي جامعة مدني: يادداشت )1399( يمجتب ،يتركاران
  آباد: پريسك.. خرمسياست محلي

 نينشهيمناطق حاش نيدر ب تيو احساس امن ياجتماع يةسرما«) 1400پروانه ( ،وندوسفي ؛الهكرم ،جوانمرد
  .80- 62 :)54(14 ، شمارةيانتظام تينظم و امن ةنامهشپژو ،»آباد)(شهر خرم يو مركز

آوري بر راهبردهاي تنظيم اثربخشي آموزش تاب) «1395( رقيه ،ميرزازاده ؛سيدمحمد ،حسيني بهشتيان
  .21- 41): 3(7، شمارة پژوهي فرهنگيجامعه، »هيجان و رضايت از زندگي زنان سرپرست خانوار

آموزش  ياثربخش« )1395بناب، باقر ( يمنصوره؛ غبار ،ينيحسجحا د؛يسع ،يمحمد؛ زند فرد،ياريخدا
 ،يپژوهخانواده ،»زنان سرپرست خانوار يذهن يستيخانواده و بهز فرايندبر  يشياندبر مثبتيمبتن

  .612-593): 4(12 شمارة
 ،»آبادشهر خرم يدر نواح يفقر شهر ييبر پراكنش فضا يليتحل« )1396( هيسم ي،موريت ؛زهرا ي،خدائ

  .58-33 ):3(6 شمارة ،فرهنگيـ  اجتماعي ةمطالعات توسع
دار در شهر مطالعة كيفي خشونت خانگي عليه زنانِ خانه« )1398مقدم، مسعود؛ حسنوندي، صبا ( زماني

 .170-145): 39(10 شمارة، زن و جامعه ،»آبادخرم
 يمرورست خانوار در ايران: توانمندسازي زنان سرپر« )1400مقدم، مسعود؛ افشاني، سيدعليرضا ( زماني

 .80-45): 80(21 شمارة ،رفاه اجتماعي ،»مندنظام
جنبه از فقر زنان  كيفقط  يفقر درآمد« )1384طلب، ژاله؛ وهابي، معصومه؛ ورمزيار، حسن (شادي

  .247 ـ227 ):17(4 شمارة ،رفاه اجتماعي. »وارنسرپرست خا
مطالعات . »رانيالعات زنان سرپرست خانوار در امط ليفراتحل« )1398حنان ( ،زارع ؛حهيمل ي،انيش

  .97-67 :)2(26 شمارة ،يشناختجامعه
آوري و بهزيستي بررسي اثربخشي آموزش هوش معنوي بر تاب« )1399اباذر ( ،چراغي ؛پروين ،صدقي

  .187-157): 1(8 شمارة ،مطالعات زن و خانواده ،»شناختي زنان سرپرست خانوارروان
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 يهايرفتاركج يشناختجامعه نييتب« )1398( رضايعل ي،كلد ؛نيحس ء،مرسا ياجانقآ ؛الهام ي،عباس
زنان و  ياجتماعـ  يانتظام يهاپژوهش ،»)آبادزنان (موردمطالعه: زنان شهرستان خرم ياجتماع
  .175-153 :)2(7 شمارة ،خانواده

 ةرابط«) 1396محسن ( ،يبهمن دختينوغان ن؛يمحمد؛ بهروان، حس ،يمظلوم خراسان ؛يمهد ،يكرمان
 ،»تهران يدر زنان سرپرست خانوار شاغل در مراكز كوثر شهردار يروان يمندو توان ياجتماع هيسرما

 .32 ـ1 ):1(14 ، شمارةمجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد
در شهر  ميجرا ييفضا عيبر توز يليتحل« )1397( الهروح ،باجولوند ؛هوشنگ ،سرور ؛ديام ي،مبارك

 .82-65 ):99و  100(24 شمارة ،تيجمع ،»آبادخرم
 . تهران: مركز آمار ايران.1395نامة آماري كشور سال )1397( رانيمركز آمار ا
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