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چكيده
در كنار افزايش نرخ رشد جمعيت،. اي داشته است هاي اخير رشد گسترده نرخ جمعيت زنان سرپرست خانوار در دهه

كه مسائلاند  را نيز تجربه كردهـ  سني، تحصيلي، درآمدي و فقر اقتصاديمانند تغيير تركيب ـ  اين گروه تغييرات كيفي
.مرور از يك پديدة اجتماعي نسبتاً طبيعي به موضوع اجتماعي از جنس آسيب تبديل كرده است مبتال به آنان را به

ايسه با زنان دارايو فرزندان آنان در مقپذيري اجتماعي زنان سرپرست خانوار  آسيببررسي و تحليل  مقالهاين هدف 
برگرفته شده شدن فقر زنانه ةنظريپيوندهاي اجتماعي و هاي فشار،  از نظريهمسئله نظري  چارچوب .استسرپرست 

آماري ةدو جامع پژوهش .گرفته است  مبناي تكنيك پيمايش انجام آزمايشي و بر پژوهش حاضر تحقيقي شبه. است
كه در كلينيك مددكاري اجتمـاعي سـتايش مهـري است ت خانوارشامل زنان سرپرس ،آماري نخست ةجامع. دارد
شماري تمام آماري ةين جامعاگيري  روش نمونه. اند بودهفعال  ةپروند داراي 1394آباد تهران در سال  سلطان ةمنطق
روش گـروه نخسـت بـه     ند كه براي مقايسـه بـا  هستزنان داراي سرپرست همين منطقه  ،آماري دوم ةجامع. است
و توصيفي در دو سطح SPSSافزار  ها با استفاده از نرم دادهتحليل . اند دهشاي انتخاب  اي چندمرحله خوشه گيري نمونه

آماري تفاوت معناداري بين انزواي اجتماعي، گرايش به لحاظ بهدهد كه  نشان مي نتايج. است گرفته استنباطي انجام 
با مالزم شواهد نيا .وجود دارد داراي سرپرستزنان رست خانوار و اعتياد، بزهكاري فرزندان و فقر اقتصادي زنان سرپ

فقدان و فقر. است جامعه ياقتصاد-ياجتماع ساختار در سرپرست خانوار زنان تيموقع دهنده نشان ينظر چارچوب
نـوع  از چه و يرسم نوع از چه، مناسب تيحما افتيدر عدم و فشار از ها آن ةتجرب جه،ينت در و ياجتماع يوندهايپ
.دهد يم قرار بيآس معرض در را فرزندانشان و زنان نيا ،يررسميغ
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  طرح مسئله
اساس تعاريف مركز  بر. است 2سرپرست خانوارزنان  1پذيري اجتماعي موضوع اين پژوهش، آسيب

شـود و   عنوان شناخته مي نيا بهدر خانوار  كه استاز خانوار عضوي  سرپرست خانوارآمار ايران، 
گيـري در مـورد    هاي خانوار يـا تصـميم   اي از هزينه يا بخش عمده همهمعموالً مسئوليت تأمين 

ــه ةنحــو ــدهاي خــانواده را برعهــده دارد   هزين ــاي  ]. 17[كــردن درآم ــزون خانواره رشــد روزاف
خانوارهـاي  . هـاي رسـمي، در كشـور شـايع اسـت     اي است كه به استناد آمار سرپرست پديده زن
درصـد كـل خانوارهـاي كشـور را      4/8، نزديـك بـه   1375سرشـماري   براساسسرپرست كه  زن

 557ميليـون و   2، با تعـداد  1390با افزايش همراه بوده و منطبق با سرشماري  ،اند تشكيل داده
در كنار رشـد كمـي   ]. 17؛ 3[ند ا درصد از كل خانوارها را تشكيل داده 1/12 ،خانوار 179هزار و 

اقتصادي اين گروه از زنان از قبيل تغيير در  ـ هاي اجتماعي اين پديده، تغييرات كيفي در ويژگي
تأملي از اين خانوارها، اين موضوع  درخور تركيب سني، تحصيلي، درآمدي و فقر اقتصادي بخش 

بـه موضـوعي اجتمـاعي از جـنس      اجتماعي نسبتاً طبيعـي  ةازپيش از يك پديد مرور و بيش را به
  .]18 ؛3[آسيب تبديل كرده است 

پذير هستند كـه عـواملي چـون طـالق،      هاي اجتماعي آسيب سرپرست از گروه خانوارهاي زن
پـذيرتر شـدن ايـن     مردان موجب آسـيب  از سويشدن  فوت يا اعتياد همسر، ازكارافتادگي و رها

خانوارهـاي مردسرپرسـت بـه لحـاظ      سرپرسـت نسـبت بـه    خانوارهـاي زن ]. 13[شود  طيف مي
خانوارهـا در  ايـن  . برنـد  سـر مـي   تـري بـه   اجتماعي در وضعيت نامناسـب ـ  هاي اقتصادي شاخص
 كيـ تفك بـه كـه اگـر بـه آمـار توزيـع خانوارهـا        طوري به؛ تر قرار دارند هاي اقتصادي پايين دهك
صـد از خانوارهـاي   در 3/43شود كه  هاي درآمدي سرپرست خانوار نگاه كنيم، مالحظه مي دهك

كـه ايـن نسـبت بـراي      سرپرست در دو دهك پـايين درآمـدي جامعـه قـرار دارنـد، درحـالي       زن
دهـد كـه ميـانگين سـن زنـان       شـواهد نشـان مـي   . درصد اسـت  8/16خانوارهاي مردسرپرست 

سـال اسـت    1/44سال و ميانگين سن سرپرست خانوارهاي مردسرپرست  6/57 سرپرست خانوار
ـ «كه داللت بر  سرپرسـت فـرد    درصـد از خانوارهـاي زن   7/29در . دارد 3»شـدن سـالمندي   هزنان

 1/5 فقـط كه در خانوارهـاي مردسرپرسـت ايـن نسـبت      سواد در خانوار وجود دارد، درصورتي بي
تبع آن ترك تحصيل نيز در ميـان   سوادي و به دهد كه ميزان بي اين ارقام نشان مي. استدرصد 

نسبت خانوارهايي كه در . ر از خانوارهاي مردسرپرست استسرپرست بيشت اعضاي خانوارهاي زن
كـه ايـن رقـم بـراي خانوارهـاي       درحالي ؛درصد است 1/82ند، ا  ها زنان سرپرست و غيرشاغل آن

 65سرپرسـت حـدود    درآمد براي خانوارهاي زن ةهمچنين، ميان. درصد است 25/0مردسرپرست 

                                                        
1. social vulnerability 
2. female-headed households 
3. feminization of aging 
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 99كـه بـراي خانوارهـاي مردسرپرسـت      اليريال در سال است، درح 713هزار و  532ميليون و 
  ].3[ استريال در سال  846هزار و  335ميليون و 

آسـيب قـرار   زنـان را در موقعيـت    اجتماعي آن،ـ  و پيامدهاي اقتصادي دادن شوهر  دست  از
طـور كـه    همـان . خـورد  هم مـي  در خانواده به كار ميتقسشكل  ،رفتن شوهر  دست با از. دهد مي

اي بوده كه با جدايي محيط كـار   گونه شدن به در دنياي جديد روند صنعتي، استگفته  1پارسونز
اسـاس، مسـئوليت تـأمين      ايـن  تر خانواده شده و بر از خانه، زنان بيشتر متوجه جهان خصوصي

اند و مردان كه به جهان اقتصـادي و سياسـي خـانواده گـرايش      گرفته  عاطفي خانواده را برعهده
زنـان نقـش    ،با از دست رفتن شوهر. ]11[ اند صادي آن را بر دوش كشيدهمسئوليت اقت ،داشتند

تواند بـراي زنـان    چندگانگي نقش مياين  .ندكن ميمادري و سرپرستي از فرزندان را توأماً قبول 
  ].19 ؛12؛ 6[همراه داشته باشد   هاي فراواني به فشارها و آسيب سرپرست خانوار

هاي اجتماعي با همديگر در  نند بسياري از ديگر آسيبهما سرپرست خانوارهاي زنان  آسيب
 مـثالً . هـاي ديگـري اسـت    سـاز آسـيب   هـا خـود زمينـه    كه بعضـي از آسـيب   طوري به ؛ندا ارتباط

فقـر  . ترين عامل فقر بين اين زنان است هاي شغلي مناسب مهم زنان به فرصت نداشتن دسترسي
كه فشار فقر اقتصـادي در   طوري به؛ شود ن ميساز بزهكاري فرزندا يك آسيب زمينه منزلة زنان به

تـرك تحصـيل   . شود فرزندان در مقاطع پايين تـرك تحصـيل كننـد    اين نوع خانوارها باعث مي
فقـر زنـان بـر كـاهش     . فرزندان خود عـاملي بـراي گـرايش بـه بزهكـاري يـا تشـديد آن اسـت        

زنـان را   2ي اجتمـاعي نفـس پـايين خطـر تشـديد انـزوا      نفس آنان مؤثر است و اعتمادبه اعتمادبه
  .توان گفت فقر زنان خود عاملي براي انزواي آنان است مي .همراه دارد به

داري و تربيـت و مراقبـت از فرزنـدان و هـم      همچنين، با توجه به اينكه زنان هم نقش خانـه 
كنـد   آور خانوار را برعهده دارند، اين دوگانگي جداي از فشارهايي كه بر زنان اعمال مي نقش نان

طور منفي بر نقش تربيت و مراقبت و كنتـرل از   تواند به شود، مي پذيري آنان مي و موجب آسيب
پـذيري فرزنـدان ايـن نـوع خانوارهـا بـا اخـتالل مواجـه          ، جامعه؛ مثالًفرزندان نيز اثرگذار باشد

الي، هاي م شود و از طرف خانواده مورد حمايت نمي هخوبي برآورد ها به آن ةشود، نيازهاي اولي مي
گيرند و از كنتـرل و نظـارت اجتمـاعي بـر رفتارهـاي آنـان كاسـته         يعاطفي و اطالعاتي قرار نم

بـه اعتقـاد   . گوينـد  نوجواني سـخن مـي   ةمحققان از كاهش درك كنترل والدين در دور. شود مي
يكي از عوامل اصلي بزهكاري نوجوانان عدم درك كنترل اجتماعي از سـوي والـدين اسـت     ،آنان

بـا يكـي    فقطزماني كه نوجوانان پسر  اند دادهنشان  ]28[ 3لوبر و همكاران ،همچنين. ]27 ؛26[
 مـوارد ايـن   ةدرنتيجـه، همـ  . بدترين تعامالت بـين آنـان وجـود دارد    ،كنند يماز والدين زندگي 

خـوبي رشـد نكنـد و لـذا امكـان       دهنـد كـه شخصـيت ايـن كودكـان بـه       دست هم مـي  به دست
  .دشويشتر پذيري اين فرزندان ب آسيب

                                                        
1. Parsons 
2. social isolation 
3. Loeber & Et al 
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توان وضعيت در معرض آسيب بـودن زنـان    شده، مي ها و شواهد ارائه حال به استناد استدالل
در اين مقاله، با اتكا بـه  . دريافت داراي سرپرستو فرزندانشان را نسبت به زنان  سرپرست خانوار

ي پـذير  تا چه ميـزان بـه لحـاظ آسـيب    : هاي نظري و تجربي اين سؤال مطرح است كه استدالل
تفاوت وجود ) همسر( داراي سرپرستو زنان  سرپرست خانواراقتصادي در ميان زنان  ـ اجتماعي

، »گـرايش بـه اعتيـاد   «، »انزواي اجتماعي«هايي همچون  دارد؟ در اين پژوهش به بررسي آسيب
و  سرپرست خانواردر ميان زنان » بزهكاري فرزندان«و » فقر اقتصادي«، »گرايش به خودكشي«

  ].28و  19 ؛12؛ 8 ؛6[ پرداخته خواهد شد اي سرپرستدارزنان 

  چارچوب نظري
 فقـر،  اد،يـ اعتجـرم،  ر يـ نظ ييها بيها و آس ينظم يب يابي شهيمطالعه و ر ياجتماع يشناس بيآس

. ]12 ؛8[اسـت   همـراه  هـا  آن درمـان  و يريشـگ يپ يهـا  وهيعلل و ش با و غيره طالق ،يشكخود
در چارچوب اصـول اخالقـي و   كه  كنش فردي يا جمعيعبارت است از هر نوع آسيب اجتماعي 

گيـرد و   ان قـرار نمـي  گـر  كـنش محل فعاليت  ةقواعد عام عمل جمعي رسمي و غيررسمي جامع
در اين قسمت، سـعي  ]. 22 ؛8[ دشو يرو م درنتيجه با منع قانوني يا قبح اخالقي و اجتماعي روبه

 ة، مسئلسرپرست خانوارپذيري زنان  آسيب هاي روي و نظريه هاي كج شود با استفاده از نظريه مي
  .پژوهش به لحاظ نظري توضيح داده شود

  1هاي فشار هينظر
ه آن يـ ن نظريـ ا يكنند؟ پاسخ كل رفتاري مي ن است كه چرا مردم كجيفشار ا يةنظر يسؤال اصل

 دهند و آنـان را بـه   يفشار قرار م  مردم را تحت يدر جامعه وجود دارند كه برخ ياست كه عوامل
فشار  ةكوهن و نظري يمنزلت يناكام ةآنومي مرتن، نظري ةنظري. ]20[كنند  يرفتاري مجبور م كج

  .هاي فشارند نظريه ءجز آگنيو

  2آنومي مرتُن ةنظري
برخي از ساختارهاي اجتماعي چگونه فشار معينـي را بـر   : اصلي اين است ةمسئل«نظر مرتُن،  از

 ؛14[» شـوند؟  جـاي همنـوايي، نـاهمنوا مـي      ن افراد بهكنند كه اي بعضي از افراد جامعه وارد مي
ايـن دو عنصـر، يعنـي    . فرهنگي مهـم اسـت   ـ دو عنصر در ساختار اجتماعي«نظر مرتُن،  از. ]29

» انـد  اما در واقعيت بـا يكـديگر آميختـه    ؛پذيرند به لحاظ تحليلي از هم تفكيك ،اهداف و وسايل

                                                        
1. Strain theories 
2. Merton's theory of anomie 
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فرهنگ جامعه  ةوسيل هايي است كه به عالقه«: كند ها را چنين تعريف مي مرتُن هدف]. 29 ؛14[
 درآمـده هـايي از آن   اعضاي جامعه يا بخش ةهاي مشروع براي هم صورت هدف شده و به  تعريف
» كردن دارند يعني اموري كه ارزش تالش ؛)رفتار هستند(ها چارچوب مرجع آرماني  هدف. است

ها را تعيين،  رفتني رسيدن به اين هدفهاي پذي شيوه«: شود وسايل چنين تعريف مي. ]29؛ 14[
  ].29 ؛14[» كنند تنظيم و نظارت مي

ي كه مرتُن آن را مطرح كرده است، ناظر بر ناسازگاري بـين اهـداف   مفهوم به» آنومي«پس 
از نظـر  . ]29 ؛9 ؛7[شده و مقبول براي دستيابي بـه آن اهـداف اسـت     فرهنگي و وسايل نهادينه

هـاي   شـدت مـورد تأكيـد اسـت و روش     آيد كه اهداف فرهنگي به يروي وقتي پديد م مرتُن، كج
  .]29 ؛14[ »دستيابي به آن اهداف فقط تحت تأثير هنجارهاي فني قرار دارند تا نهادي

پـايين را ترغيـب و تشـويق     ةافـراد ازجملـه اعضـاي طبقـ     ة، جامعه، هم]29[به نظر مرتُن 
 ــ  كـه محـدوديت اقتصـادي    درحـالي  ؛ابندبـاال بشـت    متوسط بـه  ةسوي اهداف طبق  كند تا به مي

بيننـد و   پايين كه راه خود را مسدود مـي  ةبنابراين، افراد طبق. دكن اجتماعي اين امر را دشوار مي
كنند، احتمـال دارد بـراي رسـيدن بـه اهـداف مـوردنظر بـه         مي» احساس محروميت«درنتيجه 

پيچيـدگي   دليـل   كنـد كـه بـه    يحال، مرتُن استدالل م درعين. هاي انحرافي متوسل شوند روش
گيري افـراد   جهت براساساو . ساخت اجتماعي، افراد به وضعيت نابسامان واكنش يكساني ندارند

هـا، پـنج روش را بـراي سـازگاري بـا سـاخت        به اهداف فرهنگي و وسايل مقبول رسيدن بـه آن 
گيـري و قيـام يـا     ارهگرايي، كن همنوايي، بدعت، مناسك: اند از داند كه عبارت نابسامان ممكن مي

سـازگاري بـا سـاخت     ةشناسـان  استثناي همنـوايي، صـورت آسـيب    به ،ها اين گزينه ةهم. شورش
  .]29 ؛14[نابسامان است 

هاي متعددي را توضـيح   يك آسيب ند كه هرا عمدهة نظر مرتُن چهار مقول اين چهار حالت، از
ـ   انطباق آنوميك، بحـ  /از ميان اين چهار نوع پيامد. دهند مي نـوع دوم و چهـارم    رث مـا بيشـتر ب

اين نظريه و بـا   براساس، گريد  انيب  به. شود گيري مربوط مي پيامد آنوميك، يعني بدعت و كناره
هـاي   پـذيري زنـان از جملـه آسـيب     ادعاي مطالعه آن است كه آسيب] 9[اتكا به مطالعات قبلي 

بزهكاري زنـان و فرزنـدان آنـان در    احتماالً . ها قابل توضيح است اجتماعي است كه با اين مقوله
اما وسايل دسترسي بـه اهـداف را    ،كه آنان اهداف را قبول دارند  جايي؛ افتد دوم اتفاق مي ةمقول

گرايش به خودكشي، گـرايش بـه مصـرف مـواد مخـدر و انـزواي        احتماالً همچنين . قبول ندارند
نه اهداف فرهنگي  سرپرست خانواركه زنان   يعني جايي ؛گيرد چهارم قرار مي ةاجتماعي در مقول

  .آورند گيري روي مي رو، به كناره ازاين. را قبول دارند و نه وسايل دستيابي به آن را
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  1كوهن يمنزلت يناكام ةنظري
االن خـود از طبقـات   س كه مثل ديگر هم ،مدعي است كه فرزندان طبقات فرودست] 24[ كوهن

هـاي   ي طبقـات متوسـط آشـنا و طالـب منزلـت     ها ارزش باروند و در آنجا  متوسط به مدرسه مي
شـوند، در رقابـت بـا     مـي ) و هواخواه اهداف مشروع اجتماعي مـوردنظر مـرتُن  (اجتماعي مقبول 

 بـه نظـر كـوهن،   . بازنـد  شوند و مـي  ، ناكام و تحقير ميمانند يدرمكالسان طبقات باالتر خود  هم
هـاي طبقـه متوسـط را يـاد      زشخورند و ار فرزندان طبقات فرودست كه در مدارس شكست مي

گردند و براي جبران ناكامي خود در رقابت براي دسـتيابي   گيرند به محله محروم خود باز مي مي
مقابـل   ةآن درسـت نقطـ   يكنند كه نظام ارزش مي را تأسيس 2بزهكاري فرهنگ خردهبه منزلت، 
  ].24[طبقات برخوردار است  ينظام ارزش

رفتـاري نخواهـد    به كج خود  يخود بهو ابزار موردنظر مرتُن اهداف  ياز نگاه كوهن، ناهمساز
بـه معادلـه اضـافه     4يمنزلتـ  يو ناكام 3يچون سرخوردگ يگر ر مداخلهينكه متغيد، مگر ايانجام
ـ ييپا ةاعضاي طبق اند كه ، كوهن و مرتُن هر دو فرض كردهگريد  انيب  به. شود گـران  يش از دين ب

هـا كمـك    تواند به آن يچون جامعه نم ؛مشاركت كنند روانه كج يها تيدر فعال احتمال دارد كه
  ].24[ابند يكند كه به اهداف خود دست 

  5يشناخت روان ـ شناختي فشار جامعه ةنظري
روي  گويـد كـه كـج    نخست، نظرية فشـار مـي  : دو مشخصه براي اين نظريه برشمرد] 20[آگنيو 

 .ددست آورن اهند از طريق مجاري مشروع بهخو توانند آنچه را مي دهد كه افراد نمي هنگامي رخ مي
نشده، فشاري بر فرد در جهت  هاي برآورده دومين مشخصة نظرية فشار نيز اين است كه خواسته

 ييها تيموقع ؛فشارندهاي خاص منشأ  فقط برخي موقعيتعقيدة آگنيو،  به . كند روي وارد مي كج
كنـد؛   حـدود و خـاص را تـرويج مـي    در آنان محيط اجتماعي تمركز بر يك يا چنـد هـدف م   كه

ي مكـرر و صـادقانه   قدر بهدهند  بازخورد بيروني كه ديگران به فرد مي ها آندر  كه ييها تيموقع
 درواقـع شود افراد در مورد ميزان دستيابي به اهداف خود اغراق نكننـد و   است كه مانع از آن مي

سـتگي بـين آرزوهـا و انتظـارات،     نظر آگنيـو، غيـر از گس    به. احساس ناكامي به آنان دست دهد
دنبال آن هستند  به تنها نهساالن  او معتقد بود بزرگ. هاي بسياري براي فشار وجود دارد سرچشمه

آور نيز  هاي رنج كوشند تا از موقعيت يابند، بلكه مي صورت مثبت به اهداف ارزشمند دست   كه به
هايي كـه   تالش براي اجتناب از موقعيتجويي،  ، نظير تالش براي هدفهمه نيا با. اجتناب كنند

                                                        
1. Kuhn's theory of failure status 
2. subculture of delinquency 
3. frustration 
4. failure status 
5. sociological-psychological strain theory 
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آور  هاي رنج اين ناتواني از گريز از موقعيت. آور باشند نيز ممكن است مسدود شود ممكن است رنج
بـه نظـر آگنيـو،    . تواند منشأ مهم ديگري براي فشار باشـد  يا اين انسداد رفتار اجتناب از رنج مي

عني براي دستيابي به اهداف داراي ارزش ي بزهكاري ممكن است روشي براي كاهش فشار باشد؛
. هاي منفي هاي مثبت يا براي پايان بخشيدن يا فرار از محرك مثبت، براي حفظ يا تقويت محرك

كردن حاالت عاطفي منفي خود  ساالن درصدد اداره البته بزهكاري ممكن است هنگامي كه بزرگ
  ].20[از طريق مصرف مواد مخدر هستند نيز رخ دهد 

  1هيرشي گاتفردسون و كنترل اجتماعي ةنظري
هـا دانسـته    علت همنوايي افراد با هنجارهاي اجتماعي را پيونـدهاي اجتمـاعي آن  ] 23[هيرشي 

ترين علت همنوايي و ضعف اين پيونـد يـا    او مدعي است كه پيوند ميان فرد و جامعه مهم. است
كـه   ،ند شـخص بـا جامعـه   چهار جزء اصلي پيو]. 12 ؛9[رفتاري است  نبود آن موجب اصلي كج

  :اند از عبارت ،شود رفتاري مي مانع كج
هايي است كه فرد خـود را   به افراد و نهادها در جامعه يكي از شيوه» خاطر  تعلق«داشتن . 1

  ؛زند از طريق آن با جامعه پيوند مي
دستيابي به اهداف و كسب منزلت و حسن شهرت، وقت و  منظور بهاي  افراد در هر جامعه. 2

رفتاري  و از كج» متعهدند«هاي متداول زندگي روزمره  كنند و به فعاليت نرژي خود را صرف ميا
  ؛اند حفظ كنند دست آورده هايي را كه به پرهيزند تا موقعيت مي

رفتاري يا حتـي   كنند كه وقتي براي ارتكاب كج افراد چنانچه خود را مشغول همنوايي مي. 3
هاي مربوط به زندگي روزمـره هـم    در فعاليت» درگيري«. نماندباقي  شانيبراكردن براي آن  فكر

  ؛شود دهد و هم موجب تقويت تعهد مي وقت و انرژي فرد را به خود اختصاص مي
افراد به اعتبار اخالقي نظام هنجارهاي اجتماعي و رعايت قوانين و مقـررات نيـز   » اعتقاد«. 4

  .شود اخالقي به ديگران مي ةموجب احساس وظيف
ـ  ي كـج هـا  كـنش ي و ريپـذ  بيآسعلت اصلي  هيرشي ،كه گفته شد طور همان افـراد را   ةروان

ي پـايين از  خودكنترلعلت اصلي « ،او ةبه عقيد. داند يمپيوندهاي اجتماعي و خودكنترلي پايين 
  .است روي كجعلتي براي رفتار  آنو ] 23[» شود يمكودك ظاهر  اثر يبتربيت 

  2انزواي اجتماعي
كه برخي از نويسـندگان   درحالي. است شده  داده صيتشخهوم انزواي اجتماعي دو برداشت از مف

 در ادامه بـه . دانند اي را مهم مي كنند، برخي ديگر عنصر عيني و رابطه بر عنصر ذهني تأكيد مي
  .شود شرح اين دو برداشت پرداخته مي 

                                                        
1. Gottfredson and Hirschi's social control theory 
2. social isolation 
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عـدم تعلـق و    انزواي اجتماعي واقعيتي است فكري كـه در آن فـرد  ] 20[از ديدگاه سيمين 
كوهن اعتقاد دارد  ،همچنين]. 15[كند  ي مرسوم جامعه احساس ميها ارزش باانفصال كاملي را 

دربـارة  دهد كه ايده و عقايد افـراد   كه انزواي اجتماعي معادل بيگانگي فرهنگي است و نشان مي
در ]. 5[تفـاوت دارد  ...) و وطنـان  هـم دوسـتان، خويشـاوندان،   (موضوعات مهم چقدر با ديگـران  

پيوندهاي اجتمـاعي در ميـان    فقدانمعناي  معتقد است انزواي اجتماعي به] 31[يوريك  ،مقابل
كننـد و در ايـن    هاي اجتماعي تأكيد مي در تعريف خود بر اهميت شبكه 1گاله و گور. افراد است

  ].5[هاي اجتماعي انسجام يابند  زمينه معتقدند كه افراد منزوي قادر نيستند در قالب شبكه

  و فقر سرپرست خانوارزنان 
انعكـاس   2»شـدن فقـر   زنانـه «در مفهوم  غلباسهم نابرابر و بيشتر زنان از فقر در مقياس جهاني 

دهد كه همـواره زنـان نسـبت بـه مـردان       هاي مردان و زنان نشان مي دارايي ةمقايس. يافته است
صـد فقـراي جهـان را زنـان     در 70تـا   60بـين  . دهند درصد بيشتري از افراد فقير را تشكيل مي

اسـت كـه    ذكر  انيشا]. 10[ دهند و احتمال افزايش فقر در ميان آنان نيز وجود دارد تشكيل مي
 يزمان. است كرده دايپنمود  سرپرست خانوارصورت بسيار وسيع و آشكاري در زنان   فقر زنان به

 ، زيـرا كند ري پيدا ميفقر زنان شدت بيشت ةمسئل، شود مي سرپرست خانواربه هر دليلي زن  كه
كـه نقـش زن    قـبالً . ي يك نقش، دو نقـش را ايفـا كنـد   جا  بهدر اين خانوارها زن مجبور است 

را هـم   خـانوار آور  زن، بايـد نقـش نـان    داراي سرپرسـت   ةدر خـانواد ، دار را برعهده داشـت  خانه
نگي نقـش  موجب احساس فشار مضاعف مربوط به دوگا طرف  كي ازاين وضعيت . دشودار  عهده

سرپرست و افراد تحت تكفـل وي   شود كه وضعيت اقتصادي زن د و از طرفي هم باعث ميشو يم
معناي عـام   هاي موجود در بازار كار به زنان با محدوديت طرف يك از زيراد، شوتر  سخت مراتب به

، نداشـتن بيمـه و غيـره    وقـت  مـه ينو  وقـت  پارههاي  مانند دستمزد كمتر نسبت به مردان، شغل
 دوچندانها را  داري اين محدوديت آوري با نقش خانه ند و از طرف ديگر، تداخل نقش نانا مواجه

نسـبت بـه مـردان بـا فقـر شـديدتري        تنها نه سرپرست خانوارپس بديهي است كه زن . كند مي
  .ستبلكه بين زنان هم بدترين وضعيت را از لحاظ اقتصادي دارا ،مواجه است

تواند مشـكالتي را   ر احساس فشار روي زن سرپرست خانوار، ميبحث دوگانگي نقش عالوه ب
صورت نـاقص،    داري و تربيت فرزندان به ايفاي نقش خانه. براي فرزندان آنان نيز به همراه بياورد

آورد و  مـي  به وجـود  سرپرست خانوارمشكالت عاطفي، تربيتي و تحصيلي را براي فرزندان زنان 
تـوان گفـت    لـذا مـي  . شود يمرفتار آنان از سوي خانواده بر رل و كنت نظارت نبودهمچنين باعث 

و نبود زمان كـافي بـراي    ها نقشبه فشار  ها خانوادههاي فرزندان اين نوع  يكي از داليل بزهكاري
  ].27 ؛26؛ 10[تربيت مناسب و كنترل رفتارهاي آنان مربوط است 

                                                        
1. Galle and Gore 
2. feminization of poverty 
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  بندي مباحث نظري جمع
دربـارة  و  پـذيري بودنـد   آسـيب دربـارة  مـدلي عمـومي   شـدند   برشـمرده بيشتر نظرياتي كه در 

كنـيم   سـعي مـي  ، در اين بخـش  .آوردند پذيري زنان سرپرست خانوار سخني به ميان نمي آسيب
گـاه   و فرزندان آنان فرمولـه و آن  سرپرست خانوارپذيري زنان  ها را در ارتباط با آسيب اين نظريه

هـاي فشـار بـه طـرق گونـاگون بـر فشـار         ظريـه ن. يمكنها استخراج  هاي پژوهش را از آن فرضيه
تأكيـد  ، در اينجـا زنـان سرپرسـت خـانوار     ،خصوص بر طبقات پايين و فرزندان آنان به ،اجتماعي
هنگامي كه مسيرهاي قانوني كافي در دسترس زنان سرپرست خانوار براي رسـيدن بـه   . داشتند

به مسيرهاي غيرقانوني براي  كنند كه ممكن است آنان احساس فشار مي ،اهدافشان وجود ندارد
 دليـل بـه  ، كنـد  ادعـا مـي   ]29 ؛14[طور كه مرتن  اما همان ؛دستيابي به اهدافشان روي بياورند

هـاي   پيچيدگي ساخت اجتماعي، افراد نسبت به احساس فشار واكنش يكساني ندارند و صـورت 
. و فشـار وجـود دارد  گوناگوني براي كنار آمدن با ناكامي و احساس فشار در دستيابي به اهـداف  

كه افراد نه اهداف را قبول دارند نـه وسـايل    ييعني جاي ؛گيري است ها كناره يكي از اين صورت
آگنيـو  . هاسـت  گيري خودكشي و اعتياد و گرايش به آن ها كناره از مصداق. را دستيابي به اهداف

ت عاطفي خود ممكـن  كردن حاال در واكنش به فشار و اداره ساالن بزرگكه  كند يمنيز استدالل 
شود كه زنان سرپرست خانوار به دليل فقـر،   لذا فرض مي. است به مصرف مواد مخدر روي آورند

ناكامي در دستيابي به اهداف و احساس فشار به مصرف مواد مخدر و خودكشي گرايش بيشتري 
  ).2 و 1هاي  فرضيه(داشته باشند 

فرزنـدان زنـان    .شـود  يمير فرزندان آنان نيز گ دامنر، اين فشار عالوه بر زنان سرپرست خانوا
هـا در   انـواع حمايـت  نكـردن   دريافـت  و كنتـرل  نبـود مناسب، ناتربيت  ليبه دل سرپرست خانوار
فرزندان طبقـات پـايين در مدرسـه     ،كوهن ةطبق نظري. پذيري بيشتري قرار دارند معرض آسيب

با آنان براي دستيابي به اين اهـداف   اما در رقابت ،شوند يممتوسط آشنا  ةبا اهداف فرزندان طبق
ي هـا  هيـ نظر طبـق  ،همچنـين . كننـد  يم يمنزلت يو ناكام يسرخوردگو احساس  مانند يمناكام 

سرپرست به دليل عدم كنترل رفتار و اعمال آنان از سوي والدين  كنترل فرزندان خانوارهاي تك
حسـاس سـرخوردگي و ناكـامي    بـه دليـل ا   رود يمـ لذا انتظار . زنند يمي بزهكاربيشتر دست به 

منزلتي و همچنين كنترل نامناسب رفتار آنان از سوي والدين، فرزندان زنـان سرپرسـت خـانوار    
  ).3 ةفرضي(بيشتر دست به اعمال بزهكارانه بزنند 

ي بـر ضـعف پيونـدهاي    نـوع  بـه  كيـ هرهاي پيوندهاي اجتمـاعي و انـزواي اجتمـاعي     نظريه
كاهش دلبستگي و صميميت در روابـط   ،هيرشية نظري براساس. دارند ديتأكاجتماعي با ديگران 

انزواي اجتماعي بـر   ةنظري ،همچنين. پذيري تأثير مثبت دارد متقابل اعضاي خانواده روي آسيب
انتظـار داريـم كـه زنـان     . گسست پيوندهاي افراد با جامعه به لحاظ عيني و ذهنـي تأكيـد دارد  

مانند از دست دادن شـوهر و زمـان   ، برخي از پيوندهادادن   با توجه به از دست سرپرست خانوار
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كافي به دليل اشتغال، زمان مناسبي را براي درگيري در ساير امـور نداشـته باشـد و از روابـط     نا
ي كنند و لذا بـه انـزواي اجتمـاعي    ريگ كنارهبيشتر ) انجمني(و ثانويه ) خانوادگي و محلي(اوليه 

  ).4 ةفرضي(بيشتر آنان منجر شود 
خصـوص زنـان سرپرسـت خـانوار،      شدن فقر بر فقر در ميـان زنـان، بـه    ين نظرية زنانههمچن

ايـن نظريـه، زنـان سرپرسـت خـانوار يـا اغلـب         طبق. ة فقيرترين قشر جامعه، تأكيد داردمثاب به
رود زنـان   لـذا انتظـار مـي   . دارنـد  درآمـد  كم، غيررسمي و وقت مهيناي،  بيكارند يا مشاغل حاشيه

  سرپرســت فقــر اقتصــادي بيشــتري را تجربــه كننــد ســبت بــه زنــان داراي نسرپرسـت خــانوار  
  ).5فرضية (

  هاي تحقيق فرضيه
  :اند از هاي تحقيق عبارت ترتيبي كه در بيان شد، فرضيه  به

در ميـزان   داراي سرپرسـت و زنـان   سرپرسـت خـانوار  رسد بـين زنـان    نظر مي  به: 1 ةفرضي
  ؛وجود دارد گرايش به مصرف مواد مخدر تفاوت معناداري

در ميـزان   داراي سرپرسـت زنـان  و  سرپرسـت خـانوار  رسد بـين زنـان    نظر مي  به: 2 ةفرضي
  ؛گرايش به خودكشي تفاوت معناداري وجود دارد

در  داراي سرپرسـت زنـان  و  سرپرسـت خـانوار  رسد بين فرزندان زنـان   نظر مي  به: 3 ةفرضي
  ؛ميزان گرايش به بزهكاري تفاوت معناداري وجود دارد

به لحاظ ميـزان   داراي سرپرستزنان و  سرپرست خانواررسد بين زنان  نظر مي  به: 4 ةفرضي
  ؛انزواي اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد

به لحاظ ميـزان   داراي سرپرستزنان و  سرپرست خانواررسد بين زنان  نظر مي  به: 5 ةفرضي
  .فقر اقتصادي تفاوت معناداري وجود دارد

ـ     در ذيـل، بـه تعريـف نظـري و عمليـاتي مفـاهيم پـژوهش        :ژوهشتعریف مفـاهیم پ
  .شود پرداخته مي

  متغير مستقل
سرپرسـت  و زنـان   داراي سرپرستاين پژوهش به دو گروه يعني زنان  :وضعیت سرپرستی زنان

كـه تـاكنون    هسـتند ، آن دسـته از زنـاني   داراي سرپرسـت زنان  .بندي شده است تقسيم خانوار
بـا همسـر خـود     اكنون همده است و شعقد بر آنان جاري  ةو خطب اند كرده  ازدواج بار كحداقل ي

آن دسـته از زنـاني هسـتند كـه از سرپرسـت       زنان سرپرست خانوار. كنند در خانواده زندگي مي
 همسر بر زنان مطلقه و بي صرفاً سرپرست خانوارمنظور از زنان  ،در اين تحقيق. ندا قانوني محروم

  .اثر فوت همسر است
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  غير وابستهمت
در چارچوب اصول اخالقـي و  كه  عبارت است از هر نوع كنش فردي يا جمعي :آسیب اجتماعی

رو  گيرد و درنتيجه با منع قانوني يا قبح اخالقي و اجتماعي روبـه  قواعد عام عمل جمعي قرار نمي
با توجه به موضـوع تحقيـق، مطالعـات پيشـين و چـارچوب نظـري پـنج آسـيب          ].22[د شو يم

  :است شده  گرفتهدر نظر  ذيلاعي به شرح اجتم
براي انـزواي اجتمـاعي در سـطح نظـري دو بعـد قائـل       ، در اين پژوهش :انزواي اجتماعی .1

انـزواي   ]30[بـه پيـروي از سـيمين     ،در بعد ذهني. يكي بعد ذهني و ديگري بعد عيني :هستيم
تعلـق و انفصـال كـاملي را بـا     دانيم كـه در آن فـرد عـدم     فكري مياجتماعي را معادل واقعيتي 

 ]31[ يوريـك و گالـه  و در بعـد عينـي بـه پيـروي از      كند هاي مرسوم جامعه احساس مي ارزش
هـاي اجتمـاعي    پيوندهاي اجتماعي در ميان افراد و بـا شـبكه   نبودمعناي   انزواي اجتماعي را به

هـاي   ابط محلي و پيوندسطح روابط خانوادگي، رو براساس، ابعاد آن را نيهمچن. ايم تعريف كرده
هاي  اين متغير با ابعاد و گويه. ايم كرده بررسي )هاي داوطلبانه ميزان عضويت در انجمن(انجمني 

  .شده است  نشان داده 1مرتبط در جدول 
  

  تعریف عملیاتی انزواي اجتماعی. 1جدول 
  هاگویه ابعاد  متغیر

انزواي اجتماعي
  

روابط  .1
  خانوادگي

داشتن افرادي در .2 ؛عضاي خانواده و بستگان در هنگام مشكالتگرفتن از اكمك.1
داشتن اعضايي در ميان  .3 ؛ها و مشكالت زندگي جهت كمك در هنگام گرفتاري

گرفتن از اعضاي  قرض .4 ؛گاه عاطفي باشند ي و اندوه تكيهناراحتخانواده كه در هنگام 
ادن اعضاي خانواده و بستگان د اهميت .5 ؛خانواده يا بستگان در هنگام مشكالت مالي

  .به شخص

  روابط محلي .2
گرفتن از  قرض.2 ؛مسائل با كمك آنانكردناعتماد به اعضاي محله جهت حل.1

  ؛ن جهت حل مشكالت مردماعتماد به مسئوال .3 ؛افراد محله در هنگام مشكالت مالي
  .ا و مشكالته گرفتن از ديگران در هنگام گرفتاري كمك .5 ؛اميد به ديگران .4

پيوندهاي  .3
  انجمني

و  هاي شوراي صنفي، انجمن اوليا براي سنجش پيوندهاي انجمني، عضويت در انجمن
مربيان، شوراي محله، انجمن خيريه، شوراي شهر، انجمن حمايت از بيماران، انجمن 

ـ   ي ورزشي و تفريحي، انجمن ادبي، هيئت مذهبي و انجمن علميها انجمناسالمي، 
فعال، تاحدي  عضو كامالً فعال، فعال، نيمه ةبا پنج مقولشده و  ي در نظر گرفتهتخصص

  .گيري شده استفعال و غيرعضو اندازه
  
هـا   و تمايالت مبتنـي بـر اعتقـادات و چـارچوب     اتينگرايش نظامي از  :گرایش به اعتیاد .2

ا عنايت بـه تعريـف   ب]. 2[شود  هاي مقتضي به عمل منجر مي يي است كه در موقعيت )ها نگرش(
هاي ذهني و جسمي بـراي   ميزاني از تمايالت و آگاهي: ، گرايش به اعتياد عبارت است ازادشدهي

 شـش گرايش بـه اعتيـاد بـا     .مشروبات الكلي به هر نحو ممكن مصرف سوءمصرف مواد مخدر و 
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تمشروبات الكلـي بـا اسـتفاده از طيـف ليكـر      مصرف سوءگرايش به مصرف مواد مخدر و  ةگوي
.آمده است 2ها در جدول  اين گويه. است شده  ساخته

هاي گرایش به اعتیاد زنان معرف .2جدول 

هـاي ذهنـي و جسـمي ز ميزاني از تمايالت و آگـاهي رت است اعبا :گرایش به خودكشی. 3
كردن ميزان گـرايش بـه خودكشـي، از براي عملياتي. براي اقدام به خودكشي به هر نحو ممكن

اين مقيـاس يـك ابـزار خودسـنجي. نامة سنجش افكار خودكشي بك استفاده شده است پرسش
يزي براي ارتكـاب بـه خودكشـير طرح ها، رفتارها و گيري شدت نگرش منظور اندازه است كه به

.شده است تهيه 
هاي مورد استفاده براي سنجش گرایش به خودكشی زنان گویه. 3جدول 

هاگویهمتغیر

گرايش
به اعتياد

مانند سيگار، ترياك و مشروبات جهت رهايي و فراموشيدهندهنيتسكگرايش به مصرف مواد.1
سوءگرايش به  .3؛ رف مواد مخدريا مصالكلي مشروبات  مصرف سوءمشكل داشتن با  .2؛ مشكالت
مصرف سوءگرايش به  .4؛ وابسته نشدن شرط  بهيا مصرف مواد مخدر الكلي مشروبات  مصرف
؛آنان با ديگراندربارة كردن  يا مصرف مواد مخدر جهت حل مشكالت نسبت به صحبتالكلي مشروبات 

مواد مخدر و مشروباتبه ديدن  گرايش. 6 ؛ بار كاي ي صورت هفته  گي بهئگرايش به مستي يا نش .5
.مانند ترياك، حشيش، آبجو و غيره

)2كُد (زیاد )1كُد(متوسط )0كُد(كم  ردیف

به زندگي خود بسيار  1
.اي به زندگي ندارم عالقه  .من به زندگي كم استة عالق .مندمهعالق

كمي ميل به مردن در من وجود   .دوست دارم زنده باشم  2
.دوست دارم بميرم .دارد

كردناصرار من براي زندگي  3
 .بيشتر از مردن است

كردن و مردنبراي من زندگي
.تقريباً يكسان است

اصرار من براي مردن بيشتر از
.كردن است زندگي

4  
كه در شرايط دشوار وهنگامي

سعي گيرم خطرناك قرار مي
كنم جان خود را حفظ مي

.كنم

كه در شرايط دشوار باشم هنگامي
برايم مهم نيست كه زنده بمانم يا

.بميرم

كه در شرايط دشوار هنگامي
باشم براي حفظ جانم هيچ

.كنم كوششي نمي
.ميل شديدي به خودكشي دارم  .كمي تمايل به خودكشي دارم .هيچ ميلي به خودكشي ندارم  5

6  
اهي به فكر خودكشيزمان كوت

سرعت از ذهنم افتم كه به مي
.گذردمي

فكر خودكشي بيش به و گاهي كم
.افتم مي

هاي طوالني فكر مدت
.خودكشي را در ذهنم دارم

خودكشي فكردربارةندرت به  7
.كنممي

خودكشي فكردربارةگهگاهي
.كنممي

خودكشيدربارة تقريباً هميشه
.كنم فكر مي

خودكشي را قبولةدربارفكر   8
.ندارم

خودكشي را نه قبولدربارةفكر
.كنمدارم و نه رد مي

خودكشي را قبولدربارة فكر 
.دارم
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بزهكاري فرزندان هاي معرف. 4جدول 
ها گویهمتغیر

بزهكاري
فرزندان

.4 ؛انضباطي دليل بي اخراج موقت از مدرسه به .3 ؛مصرف مواد مخدر .2 ؛انجام عمل دزدي .1
.7 ؛ساالن درگيري و دعوا با هم .6 ؛فرار از مدرسه .5 ؛يانضباطدليل مسائل   مدرسه بهشدن در  تنبيه

اتومبيلرو،  زدن ديوار، پياده نوشتن يا رنگ .8 ؛آن ةها بدون پرداخت هزين برداشتن اجناس از فروشگاه
به .11تيزبر؛  حمل سالح سرد مانند چاقو و. 10زدن به اموال عمومي؛  آسيب. 9بدون نياز به آن؛ ...  و

.صورت پنهاني بدون پرداخت هزينه وارد مكاني مانند اتوبوس، مترو يا سينما شدن

9  
اگر قصد خودكشي داشته
باشم قادر به كنترل خودم

 .هستم

مطمئن نيستم كه بتوانم خودم را
.از ارتكاب به خودكشي كنترل كنم

اگر قصد خودكشي داشته باشم
.نترل خودم نيستمقادر به ك

10  
خاطر خانواده، دوستان و به

محروميت ناشي از خودكشي
.ناموفق قصد خودكشي ندارم

خاطر خانواده، دوستان، مذهب وبه
محروميت ناشي از خودكشي
ناموفق، نسبت به خودكشي تا

.اي نگران هستماندازه

نسبت به اقدام خودكشي نگران
خانواده، دوستان، مذهب و

ناشي از خودكشي محروميت
.ناموفق نيستم

11  
دليل اصلي من از اقدام به
خودكشي تأثير گذاشتن بر

كه به طوري به ؛ديگران است
.من توجه شود

منظور من از اقدام به خودكشي
گذاشتن بر افراد نيست، فقط تأثير
حلي براي حل مشكالتم بلكه راه

.است

منظور اصلي من از اقدام به
ن از مشكالتكرد خودكشي فرار

.است

12  
خاصي برايةطرح و برنام

اينكه چطور خودكشي كنم
.ندارم

هاي خودكشي را بررسيراه
ام، اما روي جزئيات آن فكر كرده

.امنكرده

خاصي براي اينكهةطرح و برنام
چطور خودكشي كنم در ذهنم

.دارم

13  
يا فرصت مناسبي به يك روش

كه خودكشي كنم دسترسي
.ندارم

شي را كه قصد دارم برايرو
خودكشي به كار ببرم وقت زيادي

كارگيري هخواهد و من فرصت ب مي
.اين روش را ندارم

روشي را براي خودكشي انتخاب
كردن آن ام و براي عملي كرده

.منتظر فرصت مناسب هستم

ت يا توانايي اقدام بهئجر  14
.خودكشي را ندارم

ت و تواناييئمطمئن نيستم كه جر
.تكاب به خودكشي را داشته باشمار

ت يا توانايي اقدام بهئجر
.خودكشي را دارم

كنم كه قصدگمان نمي  15
.خودكشي داشته باشم

مطمئن نيستم كه بخواهم
.خودكشي كنم

مطمئنم كه خودكشي خواهم
.كرد

اي براي اقدام بههيچ وسيله  16
 .امخودكشي آماده نكرده

اندكي وسايل براي اقدام به
.امخودكشي آماده كرده

تقريباً براي اقدام به خودكشي
 .ام وسايل الزم را آماده كرده

ام تاكنونخودكشيدربارة  17
 .اممطلبي ننوشته

يا امام فكر كردهخودكشيدربارة
.ام آن كردهةبارشروع به نوشتن در

ام را كامل اشت خودكشيدياد
.ام كرده

ديگران از قصد خودكشي من  18
.ندااهآگ

در مورد قصد خودكشي خود به
.امديگران چيزي نگفته

ديگران از قصد خودكشي من
.نداآگاه

3 اننز شیكدوخ به ایشرگ جشنس رايب دهافستا ردوم ايه یهوگ.  دولج ةاماد
)دك(یادز )دك(وسطتم )دك(كم  یفدر 012
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د كه افكار و اعمـال و رفتـار او بـرخالف    شو بزهكار به كسي اطالق مي: بزهكاري فرزندان. 4
 عنوان معيـار صـحيح و پسـنديده مـورد     موازيني است كه از طرف اكثريت اعضاي يك جامعه به

بـا عنايـت بـه انـواع      .رديـ گ يبرمـ  بزهكاري طيف وسيعي از رفتارهـا را در . ده استشقبول واقع 
هـاي منـدرج در    اين متغير با گويـه  ]25[ 1رفتار بزهكارانه جسور ةرفتاري و نظري هاي كج نظريه

  .عملياتي شده است 4جدول 
در تعريـف اقتصـادي    اكثر منابع. ترين تعريف فقر، تعريف اقتصادي آن است متداول: فقر. 5
حداقل نيازهـاي   نشدن ناتواني در برآورد حداقل نيازهاي انسان يا ارضا«دارند و آن را  نظر  اتفاق

براي سنجش ميزان فقر از يك سازه با چهـار شـاخص در   ]. 16 ؛4[كنند  تعريف مي» يك انسان
هـار شـاخص نـوع    تركيـب چ  براساسفقر اقتصادي را . است شده استفادهرابطه با فقر اقتصادي 

  .ايم شغل، متغير ميزان درآمد، مسكن و وسايل و امكانات رفاهي محاسبه كرده

  روش تحقيق
 ةنامه و مصاحب آوري اطالعات از ابزار پرسش براي جمع. است  آزمايشي پژوهش حاضر از نوع شبه

 آمـاري نخسـت، شـامل   ة جامعـ . داردآماري  ةاين پژوهش دو جامع .است شده  استفادهحضوري 
 آباد سلطان ةكه در كلينيك مددكاري اجتماعي ستايش مهر منطق استي سرپرست خانوارزنان 

داراي ( داراي سرپرسـت آمـاري دوم، زنـان   ة جامعـ . ندا فعال ةداراي پروند 1394تهران در سال 
. انـد  دهشـ انتخـاب   سرپرست خانوارند كه براي مقايسه با زنان هستخانوار همين منطقه ) همسر

هـاي   ، زيرا تعـداد پرونـده  استشماري  صورت تمام به سرپرست خانوارگيري در زنان  روش نمونه
خـانوار نيـز از روش    داراي سرپرستبراي انتخاب زنان . پرونده بود 100 فقطجاري در كلينيك 

  .مقايسه انتخاب شدند براينفر  100ي استفاده شد و تعداد ا چندمرحلهاي  گيري خوشه نمونه
نامه، از اعتبار محتوايي و ضـريب   جهت حصول اطمينان از اعتبار پرسش ذكر است كه شايان

: از انـد  عبارت ها شاخصي كرونباخ به ترتيب آلفانتايج ضريب . است شده  استفادهآلفاي كرونباخ 
بزهكـاري فرزنـدان   ، 94/0، گرايش بـه خودكشـي   82/0، گرايش به اعتياد 89/0انزواي اجتماعي 

  .77/0و فقر اقتصادي 93/0

  ها يافته
 و زنـان داراي سرپرسـت   سرپرسـت خـانوار  شاخص انزواي اجتماعي را به تفكيك زنان  5جدول 

 سرپرسـت خـانوار  از زنـان   32/0 ،دهـد  نشـان مـي   5 طور كه شواهد جدول همان. دهد نشان مي

                                                        
1. problem behavior 
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كـه   ند، درحـالي ا داراي انزواي اجتماعي كم 2/46داراي انزواي متوسط و  5/20داراي انزواي زياد، 
  .كم است 8/62متوسط و  7/8زياد،  5/28ها براي زنان داراي سرپرست  ين ميزانا

درصـد از زنـان    38/0 ،دهـد  نشـان مـي   6طـور كـه شـواهد جـدول      همان :عضویت انجمنی
  .اراي عضويت انجمني هستندزنان داراي سرپرست د 56/0و  سرپرست خانوار

  
هاي شاخص  توزیع درصدي زنان سرپرست خانوار و زنان داراي سرپرست در پاسخ به گویه. 5جدول 

 انزواي اجتماعی در سطح روابط خانوادگی و محلی

  
  
  

 هاي روابط خانوادگی و محلی گویه

زنان سرپرست خانوار 
(%)  

  (%)ان داراي سرپرست زن

  كم  متوسط  زیاد  كم  متوسط زیاد

كمك گرفتن از اعضاي خانواده و بستگان در  .1
  3/0  8/0  89/0  38/0  10/0  52/0  هنگام مشكالت

داشتن افرادي در زندگي جهت كمك در هنگام  .2
 ها و مشكالت گرفتاري

38/0  62/0  0/0  86/0  11/0  3/0  

ه كه در هنگام داشتن اعضايي در ميان خانواد. 3
 گاه عاطفي باشند هي و اندوه تكيناراحت

74/0  0/0  26/0  91/0  5/0  4/0  

گرفتن از اعضاي خانواده يا بستگان در  قرض. 4
 هنگام مشكالت مالي

48/0  34/0  18/0  77/0  4/0  19/0  

  11/0  0/0  89/0  50/0  12/0  38/0 دادن اعضاي خانواده و بستگان به شخص اهميت .5
ن مسائل با كرد حل براياعضاي محله  اعتماد به .6

 كمك آنان
6/0  27/0  67/0  23/0  42/0  35/0  

  60/0  22/0  18/0  87/0  13/0  0/0 گرفتن از افراد محله هنگام مشكالت مالي قرض .7
  54/0  32/0  9/0  87/0  13/0  0/0 حل مشكالت مردم براين اعتماد به مسئوال .8

  51/0  41/0  8/0  55/0  34/0  11/0 اميد به ديگران .9

ها و  كمك گرفتن از ديگران در هنگام گرفتاري .10
 مشكالت

13/0  27/0  60/0  12/0  41/0  47/0  

  29/0  21/0  50/0  47/0  25/0  28/0 شاخص انزواي اجتماعي
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 و زنان داراي سرپرست برحسب عضویت انجمنی سرپرست خانوارتوزیع فراوانی زنان . 6جدول 

  
  

اي سرپرست برحسب میزان فعالیت در و زنان دار سرپرست خانوارتوزیع درصدي زنان . 7جدول 
  ها انجمن

  
و زنان داراي سرپرست برحسـب نـوع و    سرپرست خانوارنوع و توزيع درصدي زنان  7جدول 
 6/3 ،دهـد  نشان مـي  7طور كه شواهد جدول  همان. دهد ها را نشان مي ليت در انجمنميزان فعا

داراي ند، اين ميـزان بـراي زنـان    ا غيرفعال 60/89فعال و  نيمه 79/6فعال،  سرپرست خانوارزنان 
  .غيرفعال است 91/81فعال و  درصد نيمه 54/8فعال،  54/9 سرپرست

 عضویت انجمنی
  زنان داراي سرپرست  زنان سرپرست خانوار

 درصد درصد

  56/0 38/0  عضو

 54/0  62/0 عدم عضو

  ها نوع انجمن
  (%)زنان داراي سرپرست (%)زنان سرپرست خانوار

  غیرفعال  فعال نیمه  فعال غیرفعال فعالنیمه فعال
  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 شوراي صنفي
  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 شوراي محله
  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0شوراي شهر

  96/0  1/0  5/0 0/0 0/0 0/0 نجمن اسالميا
  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0انجمن ادبي

  68/0  20/0  12/0 90/0 5/0 5/0 انجمن اوليا و مربيان
  71/0  17/0  12/0 91/0 9/0 0/0 انجمن خيريه

  96/0  4/0  0/0 0/0 0/0 0/0 انجمن حمايت از بيماران
  88/0  9/0  3/0 89/0 7/0 4/0 انجمن ورزشي تفريحي

  72/0  9/0  19/0 95/0 0/0 5/0 هيئت مذهبي
  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 تخصصيـانجمن علمي

  84/0  0/0  16/0 83/0 13/0 4/0 بسيج
  91/81  54/8  54/9 89.60 79/6 6/3شاخص عضويت انجمن
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  گرايش به اعتياد
هاي شاخص  و زنان داراي سرپرست در پاسخ به گویه سرپرست خانوارزنان توزیع درصدي . 8جدول 

 اعتیاد

  
هـاي توصـيفي بـراي متغيـر گـرايش بـه اعتيـاد را نشـان          توزيع فراواني و شاخص 8جدول 

ي گـرايش  ادار سرپرست خانواردرصد از زنان  30/0 ،دهد طور كه شواهد نشان مي همان. دهد مي
ايـن   كـه  يدرحـال ؛ ندا درصد داراي گرايش كم 39/45ي گرايش متوسط و درصد دارا 6/24زياد، 

  .كم است 08/59متوسط و  79/23زياد،  99/16براي زنان داراي سرپرست  ها زانيم
  
  
  

  هاي گرایش به اعتیاد گویه
  (%)زنان داراي سرپرست   (%)زنان سرپرست خانوار 

  كم  متوسط  زياد  كم متوسط زياد

مانند  دهنده نيتسكگرايش به مصرف مواد  .1
جهت رهايي و  الكلي سيگار، ترياك و مشروبات

  موشي مشكالتفرا
0/0  34/0  66/0  0/0  4/0 96/0  

الكلي مشروبات  مصرف سوءمشكل داشتن با  .2
 يا مصرف مواد مخدر

62/0  38/0  0/0  16/0  84/0  0/0  

يا الكلي مشروبات  مصرف سوءگرايش به  .3
 نشدن وابسته شرط بهمصرف مواد مخدر 

0/0  26/0  74/0  0/0  0/0  100/0  

يا الكلي  مشروبات مصرف سوءگرايش به  .4
مصرف مواد مخدر جهت حل مشكالت نسبت به 

 آنان با ديگراندربارة كردن  صحبت
88/0  12/0  0/0  69/0  31/0  0/0  

ايصورت هفتهگي بهئگرايش به مستي يا نش .5
 باركي

0/0  13/0  87/0  0/0  0/0  100/0  

موادمخدر و مشروبات مانند گرايش به ديدن  .6
  83/0  17/0  0/0  62/0  38/0  0/0  ترياك، حشيش، آبجو و غيره

  1/63  6/22  1/14  2/48  8/26  25/0  شاخص گرايش به اعتياد
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 بزهكاري فرزندان
هاي شاخص  و زنان داراي سرپرست در پاسخ به گویه سرپرست خانوارتوزیع درصدي زنان . 9جدول 

 بزهكاري فرزندان

  
هاي توصيفي را بـراي متغيـر بزهكـاري فرزنـدان      شاخص ةتوزيع فراواني و محاسب 9جدول 
سرپرسـت  از فرزنـدان زنـان    45/18 د،ده نشان مي 9شواهد جدول طور كه  همان. دهد نشان مي

كـه   درحـالي ؛ اصالً قرار دارند ةدر رد 36/59بينابين و  ةدر رد 25/21بيشتر اوقات،  ةدر رد خانوار
 ةدر رد 45/10بيشـتر اوقـات،   ة در رد 18/7سرپرسـت    دارايبـراي فرزنـدان زنـان     ها زانيماين 

  .است اصالً ةدر رد 45/81بينابين و 
  

 هاي بزهكاري فرزندان گویه

  (%)زنان داراي سرپرست   (%) زنان سرپرست خانوار
بیشتر
 اوقات

بیشتر   اصالً  بینابین
  اوقات

  اصالً  بینابین

  71/0  24/0  5/0 37/0 52/0 11/0 دزدي.1
  83/0 17/0 0/0  49/0 35/0 13/0 مصرف مواد مخدر .2

دليلاخراج موقت از مدرسه به .3
 انضباطيبي

14/0  35/0 51/0 3/0  9/0  88/0  

دليل مسائل   شدن در مدرسه به تنبيه .4
 يانضباط

33/0  23/0 44/0 17/0 9/0 74/0 

  92/0 8/0 0/0 87/0 0/0 13/0 فرار از مدرسه.5
 78/0 11/0 2/0 78/0 3/0 19/0 ساالندرگيري و دعوا با هم .6

ها بدون  برداشتن اجناس از فروشگاه .7
 آن ةپرداخت هزين

28/0  25/0 48/0  31/0 14/0 55/0 

رو، اتومبيل  زدن ديوار، پياده نوشتن يا رنگ .8
 بدون نياز به آن... و

13/0  0/0 87/0 4/0  0/0  96/0 

 90/0  8/0  2/0 57/0 26/0 17/0 زدن به اموال عموميآسيب .9

 87/0 8/0 4/0 53/0  34/0  13/0 حمل سالح سرد مانند چاقو و تيزبر .10

پنهاني بدون پرداخت هزينهصورت  به .11
وارد مكاني مانند اتوبوس، مترو يا سينما 

 شدن
29/0  9/0  62/0 11/0 7/0 82/0 

  45/81  45/10  18/7  36/59 25/21 45/18 شاخص بزهكاري فرزندان
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 گرايش به خودكشي
هاي شاخص  و زنان داراي سرپرست در پاسخ به گویه سرپرست خانوارتوزیع درصدي زنان . 10جدول 

 گرایش به خودكشی

  
هاي توصيفي براي گرايش به خودكشي را نشان  شاخص ةتوزيع فراواني و محاسب 10جدول 

 سرپرسـت خـانوار  از زنـان   66/11طـور متوسـط    به، دهد طور كه شواهد نشان مي همان. دهد مي
كـه   درحالي ؛گرايش كم به خودكشي دارند 83/76 درصد گرايش متوسط و 11/12گرايش زياد، 

  .درصد كم است 05/86درد متوسط و  66/7زياد،  27/6ها براي زنان داراي سرپرست  اين ميزان

  فقر اقتصادي
  ساختهفقر  سؤاالت همةاين جدول از تركيب . دهد شاخص فقر اقتصادي را نشان مي 11جدول 

 سـه گـاه بـه    آن ،اسـت  شـده   ساختهها  داده ةو دامنمينيمم، ماكزيمم  براساسيعني  ؛است شده

 ها شمارة گویه
  (%)زنان داراي سرپرست  (%)زنان سرپرست خانوار

  كم متوسط زیادكم متوسط زیاد
1 22/0 12/066/016  8/076/0  
219/0 13/068/016/0 13/071/0  
35/13 17/05/6911/0 14/0 75/0  
411/0 18/071/07/0 12/081/0 

55/15 12/05/728/0 9/083/0  
69/0 11/080/0 2/0 8/090/0 

73/0 11/086/01/0 5/094/0 

813/0 5/85/789/0  5/0 86/0 

98/0 17/075/02/0  7/0 91/0 

1011/0 17/0 72/03/0 5/95/87 
11 12/0 11/0 78/0 5/7 11/05/81 
12 10/0 3/087/03/0 0/097/0 
13 5/10 5/9 80/03/0 8/089/0 
14 13/0 9/0 78/0 5/5 5/688/0 
15 11/0 14/0 75/0 5/3 4/05/92 
16 7/0 11/0 82/0 7/0 5/088/0 
17 13 5/9 5/87 4/0 3/093/0 
18 5/8 5/14 78/0 5/0 9/086/0 

  05/86 66/7  27/6  11/1283/76 66/11شاخص گرايش به خودكشي
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سرپرسـت  از زنـان   59/0با توجه به شواهد جدول . است شده  ميتقسباال، متوسط و پايين  ةطبق 
كـه   درحـالي ؛ باال قرار دارنـد  ةدرصد در رد 1/0 فقطمتوسط و  ةدر رد 40/0پايين  ةدر رد خانوار

درصـد در   5/12متوسـط و   ةدر رددرصد  59/0، پايين ةدرصد در رد 5/28زنان داراي سرپرست 
  .باال قرار دارند ةرد

  .شود يمگزارش  اه هنتايج آزمون فرضي ذيل در بخش :تحلیل استنباطی
  

  هاي فقر اقتصادي و زنان داراي سرپرست در رده سرپرست خانوارتوزیع درصدي زنان . 11جدول 
  
  

  
  

  
  اه هآزمون فرضی. 12جدول 

Mann–Whitney  نتیجه  فرضیه

Test 
Sig میانگین رتبه  

زنان داراي ( 27/66)/ زنان سرپرست خانوار(73/134  000/0  407/8  دار معنا  1فرضية 
  )سرپرست

عدم   2فرضية 
زنان داراي ( 05/98)/ زنان سرپرست خانوار( 95/118  08/0 229/5  دار نامع

  )سرپرست

زنان داراي ( 51/70)/ زنان سرپرست خانوار(49/130  000/0 33/7  دار معنا  3فرضية 
  )سرپرست

 28/56/ )زنان سرپرست خانوارفرزندان ( 73/144  000/0  89/10  دار معنا  4فرضية 
  )زنان داراي سرپرستفرزندان (

زنان داراي ( 43/141)/ زنان سرپرست خانوار( 57/59  000/0  028/10  دار معنا  5فرضية 
  )سرپرست

  
 معنـادار  05/0از  تر كوچككه در سطح خطاي ) Z )407/8به استناد مقدار آزمون  :1 ةفرضی

زنـان  درصد به لحاظ آماري تفاوت گرايش به اعتيـاد بـين    95/0است، بايد گفت كه با اطمينان 
  .است معنادار داراي سرپرستزنان و  رست خانوارسرپ

 معنـادار  05/0از  تـر  بزرگكه در سطح خطاي ) Z )229/5به استناد مقدار آزمون : 2فرضیه 
و  سرپرسـت خـانوار  زنـان  نيست، بايد گفت كه به لحاظ آماري تفاوت گرايش به خودكشي بين 

  .يستن معنادار داراي سرپرستزنان 
 معنـادار  05/0تـر از   كه در سطح خطاي كوچك) Z )33/7دار آزمون به استناد مق :3 ةفرضی

زنـان  درصد به لحاظ آماري تفاوت انـزواي اجتمـاعي بـين     95/0است، بايد گفت كه با اطمينان 
  .است معنادار سرپرست خانوارزنان غيرو  سرپرست خانوار

 05/0از  رتـ  كوچـك كـه در سـطح خطـاي    ) Z )89/10به استناد به مقدار آزمـون  : 4 ةفرضی

 (%)زنان داراي سرپرست  (%)زنان سرپرست خانوار 
 باال متوسط  پايينباال متوسط پايين

 5/12  59/0  40/01/05/28 59/0شاخص فقر اقتصادي
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درصد به لحاظ آماري تفاوت ميزان بزهكاري بـين   95/0است، بايد گفت كه با اطمينان  معنادار
  .است معنادار داراي سرپرستزنان و  سرپرست خانوارزنان فرزندان 

 05/0تـر از   كـه در سـطح خطـاي كوچـك    ) Z )028/10به استناد مقـدار آزمـون   : 5 ةفرضی
درصد به لحاظ آماري تفـاوت فقـر اقتصـادي بـين      95/0طمينان است، بايد گفت كه با ا معنادار

  .است معنادار سرپرست خانوارزنان غيرو  سرپرست خانوارزنان 

  گيري نتيجه
ــ   و فرزندان آنان به دليل شرايط اجتمـاعي  سرپرست خانواراستدالل شد كه زنان  ،در اين مقاله

با استناد بـه شـواهدي كـه    . پذير شوند ببيشتر احتمال دارد آسي، اقتصادي كه در آن قرار دارند
تري قرار  نامناسببه لحاظ اقتصادي در وضعيت  سرپرست خانوارزنان  ،دشدر طرح مسئله اقامه 

هـاي   يبآسـ را بيشـتر در معـرض انـواع     فرزندانشـان توانسـت آنـان و    كه اين خود مـي  داشتند،
شـدن فقـر عوامـل     ي و زنـان هاي فشار، كنترل اجتمـاع  يهنظر براساسسپس . گوناگون قرار دهد

  .دشهاي پژوهش استخراج  پذيري زنان و فرزندان آنان توضيح داده شد و فرضيه مؤثر بر آسيب
هـا   يبآسـ گـرايش بـه خودكشـي در ميـان سـاير       از غير  بههاي پژوهش نشان داد كه  يافته

و زنـان   انوارسرپرست خـ بين زنان ) گرايش به اعتياد، انزواي اجتماعي، بزهكاري فرزندان و فقر(
 ينظـر  چـارچوب  دييـ تأ درهـا   اين يافتـه . ي وجود داردمعنادارتفاوت ) همسر(سرپرست  داراي 
، فقـر . اسـت  جامعـه  ياقتصـاد ـ  ياجتماع ساختار در سرپرست خانوار زنان تيموقع ةدهند نشان
 بـه اهـداف   دستيابيآن ناكامي در  ةيجنت درو  هاي مشروع جهت دستيابي به اهداف فرصت نبود

از . پذيري آنان و فرزندانشان باشـد  يبآستواند يكي از مسيرهاي  يمي و فشار سرخوردگ ةو تجرب
 يرسم نوع از چه، مناسب تيحما افتيدر عدم وفقدان پيوندهاي اجتماعي مناسب  ،سوي ديگر

  .پذيري آنان باشد يبآس ديگر براي تشديد فقر وي تواند مسير يم ،يررسميغ نوع از چه و
و فشـار ناشـي از نقـش، زنـان     داري  آوري با نقـش خانـه   تداخل نقش نانه دليل ب ،همچنين

هاي عاطفي، اطالعـاتي و مـالي    يتحما ةخانوار زمان كافي را براي تربيت مناسب، ارائ سرپرست
هاي كنتـرل نيـز    بسياري از نظريه. و كنترل رفتارها و اعمال آنان را ندارند فرزندانشانمناسب از 

يكـي از  ، ناناخصوص نوجو به ،ها رفتار بچهبر كنترل و نظارت  نبودكه  اند كرده  ارهاشبه اين نكته 
ـ  بههمچنين فرزندان زنان سرپرست خانوار . سازوكارهاي مهم بزهكاري آنان است فرزنـدان   ةمثاب

و  شـوند  يمـ ساالن خود در مدرسه در دسـتيابي بـه اهـداف ناكـام      پايين در مقايسه با همة طبق
 دهـد  يمـ هم  دست به دستاين شرايط  ةمجموع. كنند يمگي و ناكامي منزلتي احساس سرخورد

كه شـواهد   طور همان. كه فرزندان زنان سرپرست خانوار دست به اعمال بزهكاري بيشتري بزنند
  .تجربي پژوهش اين فرض را تأييد كرد

ة آن جـ ينت دري مشروع و پيوندهاي اجتماعي مناسب و ها فرصتاين عوامل يعني فقر، نبود 
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بـه اهـداف، از طريـق سـازوكارهاي تجربـة سـرخوردگي و احسـاس فشـار،          دستيابيناكامي در 
بـه   توانـد  يمي اجتماعي مناسب و كنترل رفتار فرزندان ها تيحمانكردن انواع  افتيدرهمچنين 

ي ميـانجي و  سـازوكارها اين عوامـل،  . ي اين قشر از جامعه و فرزندان آنان منجر شودريپذ بيآس
هـاي   پذيري  اجتماعي زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان همانند حلقـه  آن يعني آسيبنتيجه 

ي بيشـتر در  انـزوا توانند همديگر را تقويت كنند و به تشـديد فقـر و    كنند كه مي شوم عمل مي
. ي آنـان منجـر شـوند   ريپـذ  بيآسافزايش  جهيدرنتميان زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان و 

ين قشر از جامعه تسهيالت در نظر گرفته شده است، به دليل وسعت مشكالتي كه براي ا اگرچه
حـل ايـن مسـئله    . كند يمي زندگي آنان را جبران ها نهيهز ندرت بهاين قشر با آن مواجه است، 

ي هـا  فرصـت كـردن   در ابعـاد گونـاگون و فـراهم    توانمندسازي زنان سرپرست خانوار گرو درنيز 
  .هايي از فقر و پيوند به جامعه استمشروع براي آنان جهت ر
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