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 چکیده

ایم، دغدغه نگاه ویژه به مسائل زنان خانوار مواجه بودههای اخیر با روند رو به رشد شمار زنان سرپرست : با توجه به اینکه در سالمقدمه

 زنان سرپرست خانوار نیازهای ساییمطالعه حاضر با هدف شنابنابراین  نماید.مینیازهایشان امری الزم و ضروری  ساییشناسرپرست خانوار و 

گیری مصاحبه نیمه ساختار یافته و با روش نمونهزن سرپرست خانوار و با استفاده از  91مطالعه کیفی حاضر بر روی  روش: انجام گرفت.

بر  ست خانوارزنان سرپر های شناسایی شدهنیاز ها:یافته. تجزیه و تحلیل شد ها به روش تحلیل محتواانجام شد. داده 9911هدفمند در سال 

 -روانی و نیازهای آموزشینیازهای ، ت خانوادهمدیریهای مهارتنیازهای اقتصادی،  عبارت بودند از:اساس تجارب مشارکت کنندگان 

 گوناگونیار دارای نیازهای وزنان سرپرست خانگیری کرد که توان چنین نتیجههای این مطالعه میبا توجه به یافته گیری:نتیجه اجتماعی.

نیازهای زنان سرپرست شناخت ابعاد گوناگون  .گذاردتأثیر می آنان زندگیهای جنبه عدم تأمین هر کدام از این نیازها بر سایرهستند که 

تری لی افرادی که با این گروه از زنان در ارتباط قرار دارند، درک صحیحبه طور ک ها، نهادها ونماید که سازمانخانوار این امکان را فراهم می

 بپردازند.و با رویکردی جامع به رفع نیازهای آنان از نیازهای آنان داشته باشند 

 ا.وتحلیل محتها: نیاز، زنان سرپرست خانوار، ژهکلیدوا

 

  مقدمه -1

سعه بیانگر کیفیت نظام اجتماعی در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت وان یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه اجتماعی به عنوت

ار از جمله این ومعرض آسیب است. زنان سرپرست خاندر  واقشار ضعیف  وها هویژه گروانمندسازی افراد به وت وارتقای کیفیت  وزندگی 

 و 9رلو)ه اندای داشتهسعه رشد فزایندهوهای در حال توچه در کش وسعه ورهای توپذیر هستند که در سراسر جهان، چه در کشقشرهای آسیب

یژه به ودغدغه نگاه  وایم، از این ردهواجه بوار مون سرپرست خانبه رشد زنا وند روهای اخیر با رسالایران نیز طی در (. 6: 6002، 4کریشنان

سعه از وی در حال ترهاویژه در کشوسط مادران به واده تونقش سرپرستی خانردار است. وای برخیژهواز اهمیت  ی این زنانومسائل فرا ر

ی است. زنان ومعن وهمراه با مسائل متعدد مالی  وار والد به تنهایی کاری بسیار دشوسط یک واده توخان زانهومدیریت رمسائل مهم است. 

ان و وهستند )خسر وبه ر ومسائلی از این قبیل ر وار اغلب با کاهش درآمد، تغییرات نقش، مشکالت متعدد برای فرزندان وسرپرست خان

درصد  1/93 وانه هستند ر خودرصد زنان در جهان نان آ 20زه ودهند که امررت گرفته نشان میوتحقیقات ص (.26: 9916 همکاران،
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ار در ایران نیز در حال افزایش ودهند که رشد زنان سرپرست خانهای آماری نشان میکنند. شاخصارهای جهان را زنان سرپرستی میوخان

ار زن وخان پانصد ون ومیلی 6ر، ود در کشوجوار مون خانومیلی 69از  9910طبق سرشماری سال (. 90: 9931و همکاران،  است )تاتینا بلداجی

درصد افزایش یافته  96.1درصد به  1.1از  9931ارهای زن سرپرست نسبت به سال وسهم خان 9910سرپرست هستند. به عبارت دیگر در سال 

بر (. 9919زنان،  واده وطالق است )پایگاه تحلیل خبری خان وت همسر وار در ایران به دلیل فودالیل عمده افزایش زنان سرپرست خان است.

اده ور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانون حضوار زنانی که هستند که بدوزنان سرپرست خانمبنای تعریف سازمان بهزیستی، 

های گیریتصمیم وش دارد واده را به دولیت اداره اقتصادی خانود که مسئوشبه کسی اطالق می ادهود را به عهده دارند. سرپرست خانوخ

زنان مطلقه؛  بندی کرد:ان به شکل زیر دستهوتار را میوزنان سرپرست خان(. 12: 9919زاده، منیؤند )موشاتخاذ می یوسط وتی تحیا وعمده 

زنانی که دشان است؛ وهزینه زندگی به عهده خ وزنانی که همسران معتاد دارند ن از کار افتاده یا بیکار است؛ زنانی که همسرانشاه؛ وزنان بی

لیت ودار مسئآنان عهده واند دهوزنانی که همسرانشان برای یافتن شغل یا به هر دلیل دیگری مهاجرت نمبرد؛ زندان به سر می سرشان درهم

-ار به دلیل کمودن اشتغال زنان سرپرست خانوتر بپایین وسهم اشتغال ناچیز زنان در ایران  (.923: 9910علیزاده،  ور وزندگی هستند )محمدپ

ری که این زنان وها را در چرخه فقر قرار داده است، به طاجتماعی آن وهای شغلی نداشتن مهارت وآگاهی، اعتماد بنفس پایین  ادی، فقدانوس

ار با نیازهای بیشماری وست که زنان سرپرست خانند. این در حالی اوشل میاجتماعی را متحم وانی وهای جسمی، رآسیب واع فشارها وان

ار وسخن گفتن از سابقه نیاز بسیار دشنماید. ار میوسهم اشتغال آنان بسیار پایین است؛ دشن این نیازها در شرایطی که اجه هستند که تأمیوم

ت است. در نگاه وگیرد متفاشرایطی که در آن قرار می و رهوجه به دواین نیازها با ت ولد تا زمان مرگ نیازهایی دارد واست. انسان از لحظه ت

کند که نیازهای انسان، تنها اقتصادی نیستند ( بیان می9110مشترک درک شده است. کندی ) وعامه، ماهیت انسان در نیازهای اقتصادی، عادی 

(. نیاز، 3 -1: 9911، 9پیشرفت اجتماعی است )الیچ وی رشد ود دارد که همانا احساس نیاز افراد به سوجوبلکه نیازهایی فراتر از نیاز اقتصادی 

رد، تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. این وبر حسب م وسیعی دارد وهای مختلف کاربردهای می است که در زمینهوم عمویک مفه

ابعاد مختلف ارائه شده است. نیازها از شرایط  ود از منظر وجودهد، با این م یا احساس مشترک را نشان میوع مفهوتعاریف اگر چه یک ن

اقع این شرطی ود، نیازمند است. در وبقای حیات خ ودر ادامه  ود وجودی است که در اصل وجوگیرد. انسان مدی انسان سرچشمه میوجو

 (.33: 9932سازد )شجاعی، مطرح میم نیاز را وزندگی است که مفه ودن طبیعت انسان وب

د این نتیجه ودر مطالعه خ( 6000) 6اوف چنانکه آنان است.  پرداختن به مسائل وار وزنان سرپرست خانع وضوبررسی پیشینه مطالعاتی حاکی از اهمیت م

ار فقر است، فقر پنهان که در تمام ابعاد زندگی این زنان ریشه دارد. همچنین نتایج اشاره بر ودست یافت که یکی از صفات متمایز زنان سرپرست خان

 ودهد عرض چالش قرار مینیز در مکه همین امر فرزندان آنان را نیستند  یزشی مناسبوضعیت آموار در وکه زنان سرپرست خان شتاین نکته دا

 که زنان سرپرستنشان داد نیز  9جاروتاک ور وگندتمطالعه  نتایج (.6000ا، ورد افزایش یابد )فودر این منگرانی ساسیتگزاران  وشایسته است حساسیت 

زشی وسسات آمؤم وآگاه نیستند، بنابراین نهادهای اجتماعی پیشرفت هدایت سازد،؛  وتکاملی که آنان را به سمت رشد های مختلف از برنامه اروخان

های برنامه الزم است وردارند، از این روبسیار پایینی برخ ادوسطح سار از وهمچینین زنان سرپرست خان .باید زمینه آگاه سازی این زنان را فراهم سازد

که د وحاکی از آن ب ( نیز6099اکتر ) ونتایج مطالعه هالید  (.6009، 4ر جاوتاک ور ود )گندتوه در نظر گرفته شوبرای این گرالن زش بزرگساوآم

د و( حاکی از آن ب9933)نتایج مطالعه حسینی و همکاران . ده استوافز این زنانستایی بر میزان فقر وهای رنت در اقامتگاهوسک وادی، نیازمندی وبیس
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هش همچنین ونتایج پژاند. دهوردار بوان کامل برخوها از سالمت راز آن %69تنها  وده وردار نبوان برخوار از سالمت رواز زنان سرپرست خان %33که 

ان واند، از سالمت ردهومند بلتی سازمان بهزیستی بهرهوهای داری که مدت زمان بیشتری از حمایتوتأکید بر این داشت که زنان سرپرست خان

ار به این نتیجه وی زنان سرپرست خاندکفایودر تحقق خ مؤثرامل وعیین عان تود با عنو( در مطالعه خ9931همکاران ) وشریفی ردارند. وبیشتری برخ

های انسانی سرمایه وها است که در چند عامل اصلی شامل دارایی مؤثردکفایی وای از متغیرها در دستیابی زنان به خعه گستردهومجمدست یافتند که 

دکفایی زنان وگردد. همچنین نتایج نشان داد که بیمه اجتماعی بیشترین تأثیر را در تحقق خهای اجتماعی خالصه میحمایت وفیزیکی، دسترسی  و

افت که ار به این نتیجه دست یوص زنان سرپرست خانوای در خصان تحلیل مقایسهوای تحت عن( در مطالعه9919منی زاده )ومسرپرست دارد. 

ارهای ودرصد خان 39ای که بیش از نهوهای پایین درآمدی قرار دارند به گارهای مرد سرپرست در دهکوارهای زن سرپرست در مقایسه با خانوخان

این امر حاکی از  واند ارهای مرد سرپرست در این دهک جای گرفتهودرصد خان 22/3ل قرار دارند در حالی که فقط ودهک ا 1زن سرپرست در 

تی نسبت به مردان واجتماعی متفا -قعیت اقتصادیوار از موزنان سرپرست خانبه طور کلی  ارهای زن سرپرست است. وسطح باالتر فقر در بین خان

ه است. همچنین ارر ساختوار دشوردار هستند که این ناشی از شرایطی است که دسترسی به منابع را برای زنان سرپرست خانوار برخوسرپرست خان

اجه ساخته است. ذکر این ومشکالت بیشماری م ار را باوبه تبع آن اشتغال در مشاغل کم درآمد زنان سرپرست خان واد پایین وفقدان مهارت، سطح س

از شناخت سایر در حالی که  رت گرفته استوصار ونیاز اقتصادی زنان سرپرست خانداخلی با تمرکز بر لب مطالعات نکته حائز اهمیت است که اغ

 نیازهای آنان غفلت شده است. 

صحیح  ایبه گونهباشند، به طوری که اگر نیازهایشان سناسایی گردد و دارای اهمیت میو با توجه به اینکه نیازهای زنان سرپرست خانوار گسترده 

نابراین مطالعه . بگیرندمیدر توانمندسازی قرار  مسیردر بدین طریق هدایت شود، زمینه مشارکت همه جانبه آنان در در جامعه ممکن خواهد شد و 

 .زنان سرپرست خانوار انجام گرفت نیازهای یشناسایحاضر با هدف 

 مبانی نظری -2

گونه دارند و برای ایجاد حساسیت نظری جهت کمک به باز بودن ذهن محقق  ها نقشی الهام بخش و مکملهای کیفی، نظریهدر پژوهش

ای (. بر این اساس اشاره610: 9910رود )محمدپور،های مورد پژوهش، تدوین سواالت عمومی تحقیق به کار مینسبت به مسائل و مقوله

های گوناگونی از مفهوم نیاز بندیطبقه اهیم داشت.خو نیازارتباط با مفهوم در  انشناختیور و شناختیترین نظریات جامعهمختصر بر عمده

صورت گرفته است. از دیدگاه فروید انسان موجودی است انباشته از غرایز و نیازهای زیستی؛ به طوری که انگیزش انسان کال مبتنی بر یک 

سان دو انسان را قدری توسعه داده و معتقدند که در ان نوع انرژی تعریف شده است که برخاسته از نیازهای بافت بدن است. برخی دامنه نیازهای

نیازهای انسان به شرح زیر است: خواری طلبی؛ پیشرفت؛ پیوندجویی؛ . از نظر موری 6نیازهای روانیو  9نیازهای زیستی شود:گونه نیاز دیده می

گریزی؛ تحقیرگریزی؛ مهرورزی؛ نظم؛ بازی؛ طرد؛ روی؛ سلطه گری؛ نمایش؛ آسیب یابی؛ دنبالهپرخاشگری؛ خودمختاری؛ مقابله؛ خویشتن

(. مازلو نیازهای انسان را به صورت سلسله مراتبی در پنج طبقه مشتمل بر 16-10: 9932فهم )شجاعی، یل جنسی؛ مهرطلبی؛ مشناخت حسی؛ 

زیستی و روانی، محققان نیازهای  یک، ایمنی، عشق و محبت، عزت نفس و خودشکوفایی جای داده است. عالوه بر نیازهایژنیازهای فیزیولوو

هایی از اند که به بعد معنوی انسان و ارتباط با خدا، مربوط است. یونگ نیازهای معنوی را به عنوان جنبهدیگری را نیز در انسان شناسایی کرده

؛ که توسط 9نیاز اصولی -9اند از: ( انواع نیازها عبارت9136) 9(. از دیدگاه برادشاو16: 9932سالمت انسان در نظر گرفته است )شجاعی، 
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؛ هنگامی است که 9نیاز ابراز شده -9های مددجوست. ؛ که همان خواسته6نیاز احساس شده -6گردد. ای مشخص میمتخصص یا افراد حرفه

شوند که خود نیازمند محسوب میصورتی ؛ هنگامی است که افراد در 4اینیاز مقایسه -4نیاز احساس شده با اقدام در برآوردن نیاز همراه باشد. 

بندی (. در طبقه9: 6001/ انجمن بهداشت اجتماع خاورمیانه،  63: 9932ای، را با دیگرانی که در شرایط بهتر قرار دارند مقایسه کنند )زواره

نیاز به عشق و  -4نیاز به معنا و مفهوم؛  -9نیاز به تنوع و تغییر؛  -6نیاز به امنیت؛  -9بندی شده است: دیگری، نیازهای انسان به این صورت طبقه

بالکی  وشناسان کرچ، کراچفیلد در میان جامعه(. 4نیاز به همکاری و مساعدت )الیف کوچینک،  -2نیاز به رشد و پیشرفت؛ و  -1ارتباط؛ 

ابستگی و واستقالل  و، عدالت ستیود وایت نیازهای تعلق و(، 22-21: 9933همکاران،  وستی )کرچ ودعون ونیازهای همبستگی با دیگران 

اعتماد  وگیدنز نیازهای امنیت  و( 29-20: 9934نیک، آزادی )رحیمی واقع شدن ورد تأیید وپ نیازهای امنیت، مو( ز991: 9121ایت، و)

  اند.نیازهای اجتماعی برشمرده ترینان مهمو( را به عن901 -900: 9930)گیدنز، 

 شور -3

در این روش به طور مستقیم اطالعات از مشارکت کنندگان مورد مطالعه بدون تحمیل . انجام شدا وتحلیل محت روشمطالعه کیفی حاضر با 

گردد. دانش تولید شده در این روش بر اساس دیدگاه واحد و منحصر به فرد های نظری قبلی کسب میطبقات از پیش تعیین شده و یا دیدگاه

باشد. به عبارت دیگر، در این روش کدها و طبقات به طور مستقیم و به صورت استقرایی از ن میهای واقعی متمشارکت کنندگان و از اده

 (.19: 9919گردند )سیرتی نیر و همکاران، های خام استخراج میداده

 تجربه طالق بهزیستی و دارایپوشش سرپرست خانوار تحت  زناناز  نفر 91رکت کنندگان اشانجام شد، م 9911که در سال در این مطالعه 

این . معیارهای ورود به میسر شد انزلیبندردر شهرستان  معراجمددکاری اجتماعی همکاری کلینیک  از طریقها نهوه دسترسی به نمودند. نحوب

. و رضایت به شرکت آگاهانه در پژوهش دنومطلقه ب ،اروسال سرپرست خان 6 داشتن تجربه حداقلتحت پوشش بهزیستی بودن، مطالعه شامل: 

و  میزان تحصیالت وع سن وضعیت اشتغال، تنوع از نظر وبا حداکثر تن وگیری هدفمند نهوش نموها با استفاده از رنهودر این مطالعه سعی شد نم

 آمده است. 9شرکت کنندگان در جدول  جمعیت شناختیهای انتخاب گردند. ویژگی تعداد فرزندان

 کنندگانهای جمعیت شناختی مشارکت (: ویژگی1جدول )

 تعداد پاسخگویان طبقات ایمتغیرهای زمینه

 نفر 4 ساله 90 -60 های سنیگروه

 نفر 3 ساله 40 -90

 نفر 3 ساله 10 -40

 نفر 99 شاغل وضعیت اشتغال

 نفر 3 غیر شاغل

 نفر 96 تر از دیپلمپایین تحصیالت

 نفر 3 دیپلم و باالتر

                                                                                                                                   
1 - Normative Need 
2 - Felt Need 
3 - Compressed Need 
4 - Comparative Need 
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 نفر 1 نفر 6-9 افراد تحت تکفل

 نفر 3 نفر 9-4

 نفر 9 نفر 4بیشتر از 

 

مدت  ها تا رسیدن به اشباع اطالعات ادامه پیدا کرد.فرآیند گزینش نمونهاستفاده شد.  افتهنیمه ساختاریها از مصاحبه آوری دادهبه منظور جمع

انزلی بندر شهرستان  در «کلینیک مددکاری اجتماعی معراج»مددکاری  اتاق هادقیقه بود. مکان انجام مصاحبه 10الی  90ها بین انجام مصاحبه

( 6004و الندمن )و با روش گرینهایم  ها ضبط و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، به صورت متن پیاده شدبا اجازه شرکت کنندگان مصاحبه بود.

آگاهانه در تحقیق، تأکید بر حفط اسرار شرکت کنندگان و آگاهی از اهداف و اهمیت تحقیق، رضایت  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مورد

رغم قواعد، های علمی علیروشانتخاب اسامی مستعار به منظور حفظ رازداری از اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش است. همه 

پژوهشی دارند. از این رو ارزیابی اعتبار و برند، سعی در کسب نتایج معتبر ها به کار میآوری و تفسیر دادهجمع نظم خاصی که در اصول و

مستمر ذهنی با  ومدت  (. درگیری طوالنی99: 9136، 6و گوتس 9های پژوهشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است )لکومپتپایایی یافته

بدون  سازی و دسته بندی اطالعاتای و مستمر، خالصه. تحلیل مقایسهپذیر نمودمق اطالعات را امکانافزایش وسعت اطالعات و عها داده

برای اطمینان از هماهنگی بین کدهای به دست آمده با تجارب ها در این پژوهش بود. ها آسیب ببیند، تأمین کننده فرآیند اعتبار دادهنکه دادهای

شارکت کنندگان در پژوهش قرار ها در اختیار ممشارکت کنندگان از روش بازنگری مشارکت کنندگان استفاده شد. به این ترتیب که یافته

 گرفت و پس از بازنگری آنان هر جا که الزم بود، تغییراتی اعمال گردید.

 هایافته -4

ل زیر نشان وها مشخص گردید که در جدمایهدرن ولیه، طبقات اصلی وار در قالب کدهای اوهای حاصل از نیازهای زنان سرپرست خانیافته

 داده شده است.

 اروزنان سرپرست خانجدول مفاهیم و مقوالت نیارهای (: 2جدول شماره )

 طبقات اصلی کدهای اولیه

ازدواج ،  فرزندانچند گانه پاسخگویی به نیازهای ، های فرزندپروریمهارت، های چندگانهایفای نقشمهارت 

 فرزندان

 

 مدیریت خانوادههای مهارت

، مهارت حل مسأله، و پایدار مستمر آموزشپیرامون بهداشت فردی و مسائل زنانه، داشتن سواد کافی، آگاهی 

 های ارتباطیمقابله با استرس، یادگیری مهارت

 آموزشینیاز 

 اقتصادینیاز  ، مخارج تحصیلی فرزندانتناسب کار و دستمزد، آموزی حرفه، مسکناجاره ، داشتن درآمد کافی

نگرش  اشتغال فرزندان، ،های برابردسترسی به فرصت، تمایل به ازدواج مجددپدیرش موقعیت، امید در زندگی، 

، ، داشتن اوقات فراغت سالمسرمایه اجتماعی، مندی از تسهیالت رفاهی، اشتغال فرزندان، بهرهمناسب جامعه

 های حمایت کنندهسازمان

 

 اجتماعی -روانی نیاز

                                           
1 - Lecompte 

2 - Goetz 
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 ادهومدیریت خانهای مهارت -4-2

سازد. در این با مسائل و مشکالتی روبه روست که هم سرپرست خانوار و هم افراد تحت سرپرستی را با چالش مواجه میخانواده تک والد 

ت بیشتری را خانواده در مقایسه با مردان سرپرست خانوار، مشکالمیان زنان سرپرست خانوار به دلیل نداشتن درآمد کافی و عدم تأمین نیازهای 

-ازدواج فرزندان نیز از مواردی است که خانوادههای چندگانه و ائل فرزندپروری، ایفای نقشکنند. عالوه بر مشکالت اقتصادی، مسمیتجربه 

 دهد. های زن سرپرست را در شرایط دشوار قرار می

خلقی و روانی کودکان به ویژه در سنین نوجوانی که مبحث هویت ، های فرزندپروری و شناخت ناکافی از تغییرات سنیعدم اطالع از مهارت

بحران نوجوانی را با مسائل بسیاری همراه خواهد ساخت و گذر شود، از اهمیت به خصوصی برخوردار میو شناخت خویشتن و کسب استقالل 

های همراه با آن، اعتماد به نوجوان، ایجاد زمینه شناخت بحران بلوغ و تغییر و تحوالتسازد. از نوجوانی به جوانی را با آسیب مواجه می

گری از مواردی است که زنان سرپرست خانوار نیازمند آگاهی و اطالع از آن استقالل و خوباوری، جایگزینی راهنمایی و مشورت با کنترل

کنه. پسرم مدام پرخاشگری می»: گفتنین فرزند نوجوانش چهای پرخاشگرانه برای نمونه یکی از شرکت کنندگان در ارتباط با رفتارهستند. 

قبال پسر خوبی بود اما از وقتی وارد دبیرستان شده  کنم؟!نمیدونم باید چطوری باهاش رفتار بددهنی میکنه. حتی به اطرافیانم توهین میکنه و من

دونم اگه باال سرش نباشم این نه! اما من می سرکش شده و میگه مامان کاری به کارم نداشته باش ازم نخواه که این کار رو بکنم و اون کار رو

 (91شرکت کننده شماره « )یاداز پس کارهاش برنمی

از جمله پر کردن خآل پدری، نان آور خانواده بودن و به طور کلی مدیریت های دیگری عالوه بر مادر بودن، نقش سرپرست خانوارزنان 

یکی از « گانهچندهای ایفای نقشمهارت »گیرند. ها در تعارض با هم قرار میکه گاه این نقش خانواده در تمام ابعاد آن را بر عهده دارند

یکی از زنان بر آن آگاهی یابند و در زندگی فردی و اجتماعی به ایفای آن بپردازند. در این رابطه  این گروه ازالزم است هایی است که مهارت

یلی سخته مخصوصا اینکه هم باید براشون مادر باشم و هم جای خالی پدرشون رو پر کنم. ها خسرپرستی بچه»شرکت کنندگان چنین گفت: 

 (.91شرکت کننده شماره « )شاید پسرم اگه یه پدر باالی سرش بود االن اینقدر با من درگیر نبود

زنان شرکت کننده در این مطالعه گزارش از دیگر مواردی است که زنان سرپرست خانوار با آن مواجه هستند. بسیاری از « فرزندانازدواج »

زندگی و زناشویی  هایمهارت ا آن هم در سن پایین و بدون آگاهی ازاند که زمینه ازدواج دخترانشان ردادند که علیرغم میلشان ناچار شده

زهای اقتصادی و اجتماعی آنچنان که در های زندگیشان کمتر شود و هم اینکه یک مرد به مثابه منبع تأمین کننده نیافراهم نمایند تا هم هزینه

های یکی از شرکت کنندگان در همین رابطه بر این های مورد مطالعه گزارش شد، در زندگی آنان حضور بهم رساند. گفتهبافت فرهنگی نمونه

سالگی( شوهر بدم که یه  92ن )هام خیلی برام مهم بود به خاطر همین مجبور شدم دخترم رو در سن پاییسر و سامون گرفتن بچه»اساس بود: 

برات بهتره و اگه مورد خوبی پیش اومد برو سر خونه و زندگیت تا یه کنی ازدواج  هر چه زودتر دخترم گفتم که. به مرد باال سرش باشه

 (.1شرکت کننده شماره « )ات بشم. چون پیش من باشی شاید احساس کمبود کنی و من شرمندهزندگی خوب داشته باشی

 اقتصادی نیاز -4-3

های دارای سرپرست مرد با مشکالت اقتصادی ای که خانواده. در جامعهیکی از مهمترین نیازهای زنان سرپرست خانوار نیاز اقتصادی است

 ، بسیارط کاری و کسب درآمد روبه روستهایی در محیها و نابرابریبسیاری مواجه هستند، سرپرستی خانواده از سوی یک زن که با تبعیض

 شوند.های مرتبط بیان میقولنماید. نیازهایی که شرکت کنندگان در این مطالعه بدان اشاره کردند با ذکر نقل دشوار می
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 درآمد کافی

حسابی  واگه یه شغل درست ای نیست که انجام بدم. کار دیگهرم، ون میکنم برای چندرغاز. مجبوکنم، صبح تا شب جنه مردم کار میوخ وت»

شرکت کننده شماره « )اما همینم به زور گیر میاد و مجبورم با همین کار ادامه بدم نموبهتر بچرخ وهامبچه و ودمونستم زندگی خوتداشتم، می

99.) 

هایی مشغول به فعالیت هستند و کمتر از میزان بسیاری از آنان در محیط ر دادند.خب میزان حقوق وتناسب شغل  اما شرکت کنندگان از عدم

کنند. تعدادی از آنان اظهار نمودند تناسب کار و دستمزد در روزهای ابتدایی اشتغال ها و ساعات کاری تعیین شده دستمزد دریافت میفعالیت

خیلی جاها » به کار از سوی کارفرمایان رعایت شده است اما به تدریج و با گذر زمان ساعات کاری با همان حقوق سابق افزایش یافته است.

های بیشتری قبول کنم اما بدون افزایش یا اینکه کم کم ازم میخوان مسئولیت میدن حقوق کمتری بهمیا فاده میشه، چون زنم ازم سوء است

 .(9شرکت کننده شماره « )کنم چون مشکالت مالی زیادی دارم . منم گاهی مجبور میشم برخالف میلم کارحقوقم

تعدادی از زنان مطلقه آید. مناسب نه تنها برای کل افراد جامعه بلکه برای زنان سرپرست خانوار نیز مشکلی جدی به شمار می مسکنمشکل 

به شوند و در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نیستند اما آن عده از زنانی که سرپرست خانوار پس از طالق در خانواده خود پذیرش می

های یکی از شرکت کنندگان در این گفتهدر این زمینه دارند. ای عدیدهکنند مشکالت زندگی میاشتن سرمایه کافی و بدون د صورت مستقل 

بخش زیادی از درآمدم رو باید برای اجاره خونه کنار بذارم. خیلی سخته و االن چند ماهه اجاره خونم به تعویق افتاده و »زمینه چنین بود: 

 (.94کننده شماره  )شرکت« نتونستم پرداخت کنم

کنم یه دارم سعی می دوره خیاطی میرم.»از دیگر نیازهای گزارش شده زنان شرکت کننده در این مطالعه بود:  آموزیحرفهنیاز به مهارت و 

کسی هیچ انتظاری توی این دوره زمونه نباید از  .هامو تأمین کنم. باید خودم روی پای خودم بایستممدرک بگیرم تا بتونم خیاطی کنم و هزینه

 (.90شرکت کننده شماره « )داشت

های آموزشی تقویتی با های جاری تحصیل، دورهاز دیگر نیازهای شرکت کنندگان در این مطالعه گزارش شد. هزینه« تأمین مخارج تحصیلی»

محدودیت قرار داده است و یا اینکه  ها درهای گزاف از عهده مادارن سرپرست خانوار خارج است و آنان را برای تأمین این هزینههزینه

-ها خودداری کنند. نقل قول زیر درهمین رابطه ارائه میهای مالی از شرکت فرزندانشان در این دورهبسیاری اوقات ناچارند به دلیل محرومیت

های نچنانی ندارم. کالسهای مختلف شرکت کنن و من درآمد آهام خیلی زیاده. مخصوصا اینکه باید کالسهزینه تحصیلی بچه»شود. 

)شرکت « ها ثبت نام کنم؟هامو در این کالسکنکور، کالس زبان، کالس تقویتی ریاضی و ... مگه من چقدر درآمد ماهانه دارم که بخوام بچه

 (.93کننده شماره 

 آموزشینیاز  -4-4

در  های توسعهبود. آموزش زنان یکی از مهترین شاخصیکی از نیازهایی که شرکت کنندگان در این مطالعه گزارش دادند، نیازهای آموزشی 

دارد. داشتن سواد کافی، آگاهی  نیز ای که زنان آگاه و آموزش دیده دارد کودکان سالم و خانواده سالمآید. جامعهبه حساب می ایهر جامعه

های ارتباطی از جمله نیازهایی ه با استرس و مهارتهای مقابلهای حل مسأله، مهارتاز مسائل زنانه و بهداشت فردی، یادگیری مستمر، مهارت

 بود که بدان اشاره شد.
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برای  است و افراد اطالعات عصرامروز  عصر. بودخواندن و نوشتن نیاز بسیاری از شرکت کنندگان در این مطالعه توانایی و  کافی داشتن سواد

. بسیاری از شرکت کنندگان در این مطالعه بیان هستندهای خواندن و نوشتن نیازمند مهارت از هر نظر خود فردی و اجتماعی پیشبرد امور

در همین رابطه یکی از شرکت کنندگان چنین ترین مشاغل هم با مشکل روبه رو هستند. کردند که بدون داشتن سواد حتی در کسب ساده

تونستم یه کاری برای د خوندن نوشتن داشتم، حداقل می. اگه سواخوریدردی نمیتو این دوره زمونه سواد نداشته باشی، به هیچ » گفت:

 (.6)شرکت کننده شماره « رم قبل از هر چیز میگن سواد داری؟خودم پیدا کنم. اما دنبال هر کاری که می

جسمانی    تغییراتبهتری در برابر  واکنش، زنان آگاهیز نیازهای ضروری است که در صورت آگاهی از بهداشت فردی و مسائل زنانه یکی ا

برای نمونه عدم  کنند.تری در مقابل آن اتخاذ میخواهند داشت و راهبردهای گزیدهگردد را که بر حسب افزایش سن و سایر شرایط ایجاد می

ایجاد ای را در آنان زنان شرکت کننده در این مطالعه از دوران یائسگی و عالئم جسمانی و روانی آن  افکار نگران کنندهبرخی از آگاهی 

دونم چرا حالم بده و مدتیه یائسه شدم اما نمی»ای چنین گفت: گردد. برای مثال شرکت کنندهدیگری می سائلکه خود زمینه ساز م کرده بود

و دکتر تشخیص  رناک داشته باشمکی برطرف میشه؟ نکنه یه بیماری خطپس کترم میگه چیزی نیست برطرف میشه. مدام عصبی و کسلم. د

 (.93شرکت کننده شماره « )؟نمیده

استمرار و پایداری آن است و در  سازدهایی که آموزش را مفید میانسان در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزش است. یکی از ویژگی

مدتی در »شرکت کنندگان چنین گزارش دادند: خصوص همین صورتی مداومتی بر آن نباشد، گویی آموزشی هم صورت نگرفته است. در 

 االنو دیگه پیگیر هم نشدم. رو خوندم و بعد  به خاطر مشکالت نتونستم ادامه بدم و دوم س آموزش بزرگساالن ثبت نام کردم کالس اول کال

 (93)شرکت کننده شماره « نمک ها رو مروردرس چیز زیادی یادم نمونده و باید به کمک یکی دوباره

های حل است که در طول زندگی خود با مسائل بسیاری مواجه است. آگاهی از روش از نیازهای ضروری برای هر فردی مهارت حل مسأله

مسأله و توانایی برخورد با آن از نیازهای دیگری است که گزارش شد. یکی از شرکت کنندگان در مورد داشتن مشکالت بسیار و عدم توان 

ها، ه جوری باید این همه مشکل رو حل کنم. مشکالت مالی، بچهدونم چمشکالت زیادی دارم اصال نمی»های حل مسأله چنین گفت: مهارت

 (.3)شرکت کننده شماره « کنم سرم گیج میره واقعاهای خودم... یعنی به این همه مشکل فکر مییداعصاب خور

های ایجاد بیماری سخن گفتند. احساس فشار و تنش در زندگی روزمره و عدم کنترل آن باعث مقابله با استرسشرکت کنندگان از مهارت 

-گردد. گفتهگردد و تا زمانی که منبع استرس شناخته نشود و مهارت مقابله با آن وجود نداشته باشد، بیماری نیز رفع نمیتنی در افراد میروان 

شون میگم دیگه و از سر دردهای شدیدم برا رم مدام استرس دارم. هر چی دکتر می»های یکی از شرکت کنندگان در این خصوص چنین بود: 

)شرکت  «این همه مشکل و گرفتاری میشه استرس رو دور کرد؟! چه طوری باآخه باید استرس رو از خودت دور کنی. فایده نداره میگن 

 (91کننده شماره 

تعارضات و اختالفات  تا روابط خود را بهبود بخشند و از این طریق رساندزنان سرپرست خانوار را یاری می های ارتباطییادگیری مهارت 

هامون خیلی با همسایه»خود را حل نمایند. در همین خصوص یکی از شرکت کنندگان در مورد عدم ارتباط نزدیک با اطرافیان چنین گفت: 

.  اقدام نکردمحاالبه فامیالی نزدیکمون سر بزنم اما تا خواد که در ارتباط نیستیم حتی ارتباط خانوادگی چندانی هم نداریم اما گاهی دلم می

. اما احساس میکنم خوبه که آدم بتونه با نزدیکانش در ارتباط ای بودیم که در گذشته هم ارتباط چندانی با اطرافیانمون نداشتیمکال ما خونواده

 .(3)شرکت کننده شماره « ه و اختالفات گذشته رو فراموش کنهباش

 اجتماعی -نیازهای روانی -4-1
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حاضر در این مطالعه به  تمایل به ازدواج مجدد از مواردی بود که زنانو آرامش فکری ، موقعیت، امید در زندگی پذیرش شرایط ونیاز به 

گاهی زندگی طوری پیش میره »از آن نام بردند. در خصوص نیاز به پذیرش موقعیت یکی از شرکت کنندگان چنین گفت: روانی نیاز عنوان 

که میخوای برسی، این مواقع باید کوتاه بیای و تسلیم بشی. باید قبول کنیم که انسانیم و خیلی جاها  تونی به اونچهکه هر چی تالش کنی نمی

یام هام برسم و اگه یه جاهایی کم آوردم کوتاه میتونم این زندگی رو حفظ کنم و به بچهکاری ازمون ساخته نیست. من هم در حد توانم می

 (. 4)شرکت کننده شماره « مکنو شرایط رو همینطور که هست قبول می

های انسانی است و در زندگی سخن گفت. از منظر او داشتن امید در زندگی یکی از مهترین سرمایه« امید«اما شرکت کننده دیگر از داشتن 

اما نا امید نمیشم و زندگی خیلی سختی داشتم »گوید: چنانچه فردی دارای آن باشد با توان و قدرت به زندگی ادامه خواهد داد. او چنین می

کنم بازم با قدرت ادامه بدم به خاطر پسرم هم که شده باید امیدوم رو از دست ندم و محکم باشم. به هر حال زندگی پر از سختی و سعی می

 (.9)شرکت کننده شماره « مشکالته حاال برای یکی بیشتر برای یکی کمتر اما اگه امیدت رو از دست ندی زندگی رو بردی

به »ت کنندگان در این خصوص چنین گفت: گر نیازهای روانی شناسایی شده در این مطالعه بود. یکی از شرکفکری و درونی از دیش آرام

نظرم آرامش مهمتر از هر چیزیه. گاهی پیش میاد که در زندگی مشکلی ندارم و خدا رو شکر کارها خوب پیش میرن اما باز آروم نیستم و 

 (.99)شرکت کننده شماره « یگم چته االن که مشکلی نداری؟! اما نمیدونم چرا همش ناآروممهمش نگرانم. به خودم م

های بسیاری همراه است. بسیاری از زنان ازدواج مجدد یکی دیگر از نیازهای زنان سرپرست خانوار است که در جامعه ایرانی با چالش

هایی از قبیل باشند تمایل دارند دیگر بار ازدواج نمایند اما این اقدام با چالش سرپرست  خانوار در صورتی که گزینه مناسبی در پیش رو داشته

وجود فرزندان و تمایل به سرپرستی آنان بعد از ازدواج و یا مخالفت فرزندان به ازدواج مجدد والد همراه است. برای نمونه یکی از شرکت 

کنم مخصوصا اینکه اگه موقعیت خوبی پیش بیاد حتما ازدواج می»گفت:  کنندگان در ارتباط با ازدواج مجدد و سرپرستی فرزندش چنین

ام رو هم پیش خودم نگه دارم که این یه خورده ازدواجم رو با مشکل  روبه رو کرده چون وقتی حرف این پیش میاد که میخوام میخوام بچه

 (.90)شرکت کننده شماره « ام پیش خودم باشه یه جورایی روی خوش نشون نمیدنبچه

من یه پیشنهاد ازدواج داشتم با مردی که دو تا پسر داره و تقریبا »اما شرکت کننده دیگر در مورد مخالفت فرزندش با ازدواج چنین گفت: 

ای رو به جای پدرم قبول کنم و اگه گه من هرگز حاظر نیستم مرد دیگهکنه و میهمسن و سال پسرم هستن، اما پسرم به شدت مخالفت می

)شرکت کننده « کنم و از اینجا میرم. منم از ترس اینکه مبادا پسرم کاری ازش سر بزنه منصرف شدمج کنی من دیگه باهات زندگی نمیازدوا

93) 

که با زنان  هایی استها و سازمان، نیازهایی است که مربوط به افراد، گروهمنظور از نیازهای اجتماعی از منظر زنان شرکت کننده در این مطالعه

های ارائه دهنده خدمات، شبکه دوستان و آشنایان و از این قبیل. در صورتی که نیازهای سرپرست خانوار در ارتباط قرار دارند. از جمله سازمان

تبع آن  های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد شبکه حمایتی گسترده و بهاجتماعی زنان سرپرست خانوار تأمین نگردد فرصت مشارکت در فعالیت

 سرمایه اجتماعی این گروه از زنان در جامعه در معرض چالش قرار خواهد گرفت.

منظور از ها بود. از نیازهای مطرح در برخی از مصاحبههستند، نگرش مناسب جامعه نسبت به زنان سرپرست خانوار که دارای تجربه طالق نیز 

های اجتماعی و با برچسبئل شدن برای این گروه از زنان است به طوری که آنان ارزش و اعتبار و احترام اجتماعی قا ،نگرش مناسب جامعه

جامعه به یه زن مطلقه »ها ی معنادار و طرد اجتماعی در جامعه مواجه نشوند. یکی از شرکت کنندگان در همین خصوص چنین گفت: نگاه
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کنن که زن های دیگه هم فکر میشومشون رو به زبون میارن. خیلیفهمن طالق گرفتی سریع افکار کنه. خیلی از مردها تا میخوب نگاه نمی

 (.94)شرکت کننده شماره « مطلقه یه زن خرابه که باید ازش دوری کرد

برابر نه تنها  اشتغالها گزارش شد. فرصت از دیگر نیازهای مهم زنان سرپرست خانوار در برخی از مصاحبهشغلی  های برابردسترسی به فرصت

های خاصی ای قابل تأمل است و این مسأله برای این گروه از زنان دشواریزنان سرپرست خانوار بلکه برای بسیاری از افراد جامعه مسألهای بر

خوام کسی به من پول بده یا خوام. نمیمن فقط یه شغل آبرومند با حقوق خوب می»به همراه دارد. یکی از شرکت کنندگان چنین گفت: 

« یا حقوق کمتری میدنخوب برای زن مطلقه خیلی سخته یا شرایط خاص میذارن  خودم کار کنم اما پیدا کردن کارم کمک کنه میخوا

 (.3شرکت کننده شماره )

مصاحبه شوندگان از داشتن مسکن نامناسب با کمترین امکانات بهداشتی از دیگر نیازهای زنان سرپرست بود.  مندی از تسهیالت رفاهیهرهاما ب

را رفاهی خبر دادند. تعدادی از این زنان در منازلی سکونت دارند که نه تنها محل مناسبی برای اقامت نیست بلکه سالمت آنان و فرزندانشان و 

. توی یه اتاق کنمبه سختی دارم زندگی خودم و دخترمو تأمین میخوبی داشتیم اما االن قبل از طالق زندگی » دهد.نیز در معرض خطر قرار می

شویی. هیچ نوع امکانی برای یه زندگی تهمه چیمون تو این اتاقه آشپزخونه، حموم و دس نم و رطوبت داره وکنیم که کوچیک زندگی می

 .(99شرکت کننده شماره ) «م با همین شرایط ادامه بدیمیسالم نداریم اما مجبور

داشتن اوقات فراغت بر عملکرد فرد و گردد. های روزمره زندگی میهای اجتماعی و کار و مشغلهبخش زیادی از زندگی افراد صرف فعالیت

مصاحبه شوندگان در این مطالعه از نداشتن  سازد.خساراتی را بر پیکر جامعه وارد مینیز و غفلت از آن  گذاردجامعه تأثیر مثبت برجای می

آسایش ت اقتصادی و خانوادگی فرصت د که پرداختن به مشکالاقات فراغت و امکان تفریح و شادی خبر دادند. تعدادی از آنان اظهار نمودن

ته. دلم میخواد ام، خیلی خسخسته»شود. و فراغت و تفریح را از آنان سلب نموده است. نقل قول یکی از شرکنندگان در این خصوص ارائه می

« شوت مسافرت دارم نه پول و امکانات. نه وقینو ببینممسافرت و از این همه مشکل و بدبختی دور بشم اما مگه بعد از مردنم ابرای مدتی برم 

 .(3شرکت کننده شماره )

هایشان است. به ویژه های مهم جوانان و خانوادهبا افزایش تورم و مشکالت اقتصادی از دغدغه در شرایط کنونی جامعه و» اشتغال فرزندان»

در همین . تری دارندهستند مسائل پیچیده ورود به بازار کارای در حرفههای مهارتحمایت خانوادگی و جوانانی که فاقد حداقل سرمایه، 

تونم کاری براش ره و من نمیسالشه اما هنوز کار درست و حسابی ندا 69پسرم «یکی از شرکت کنندگان قابل تأمل است.  خصوص گفته

کنه. اما با کارگری که نمیشه زندگی رو چرخوند. اینم ی میبه خاطر همین میره کارگر یشه وارد بازار کار شد.بدون سرمایه هم که نم .بکنم

 (.91)شرکت کننده شماره « جوونه به هر حال باید یه روزی سر و سامون بگیره

 های حمایت کنندهسازمان

ابعاد اقتصادی، این سازمان خدمات متنوعی را در  متولی خدمات به زنان سرپرست خانوار، سازمان بهزستی است.اصلی در ایران سازمان 

ها و خدمات دهد. اما با توجه به حجم باالی نیازهای زنان سرپرست خانوار میزان این حمایتاجتماعی و آموزشی به مراجعین خود ارائه می

رست خانوار، دریافت وام برای زنان سرپیکی از شرایط نیستند. در این مطالعه شرکت کنندگان از نحوه ارائه وام سخن گفتند.  کافیارائه شده 

مندی همین امر امکان بهرهو این امکان وجود ندارد شبکه اجتماعی  که برای بسیاری از این زنان به دلیل محدودیتاست بانکی ضامن  داشتن

واد و من بهزیستی هم که میخواد بهمون وام بده ضامن میخ» شود.نقل قول زیر در همین خصوص ارائه میسازد. از این دریافت وام را متنفی می
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ای بکنن کنن که کی حاضر ضامن یه زن تنها بشه؟! خوب اگه میخوان وام بدن یا هر کمک دیگهندارم از کجا ضامن بیارم. اینا به این فکر نمی

 (.2)شرکت کننده شماره « طوری باشه که مشکالت ما رو بیشتر نکنه

دوستان یکی از نیازهای ضروری برای هر فردی است. به گفته برخی از  مندی از شبکه روابط حمایتی خانواده وو بهره« سرمایه اجتماعی»

های دشوار مصاحبه شوندگان در این مطالعه، عدم ارتباط با خانواده و خویشاوندان، شرایطی را برای آنان ایجاد نموده است که در موقعیت

واده خودم که ارتباط چندانی ندارم. از اطرافیانم هم کسی نیست با خان»ای در این باره چنین گفت: . شرکت کنندهمنبع حمایتی خاصی ندارند

« که موقع گرفتاری کمکمون کنه. یکی دو بار نیاز شدید به پول داشتم از چند نفر از فامیالمون خواستم اما هیچکس هیچ کمکی بهم نکرد

 (.92شرکت کننده شماره )

 گیرینتیجه -5

نیمه های حاصل از مصاحبه رپرست خانوار که دارای تجربه طالق بودند انجام گرفت. یافتهنیازهای زنان سشناسایی مطالعه حاضر با هدف 

 -روانیاقتصادی، نیازهای کنندگان در این مطالعه گزارش دادند که دارای شرکت شد. تجزیه و تحلیلا وش تحلیل محتور باساختاریافته 

زنان سرپرست خانوار به تنهایی اند و به یکدیگر مرتبط هستند. در هم تنیده شده ایمتنوعی هستند که به گونه آموزشیو  خانوادگی ، اجتماعی

بر عهده دارند. آنان همچنین با را هایی چون کسب درآمد، مدیریت اقتصادی، مراقبت از فرزندان، رسیدگی به کارهای خانه و غیره مسئولیت

های قانونی، رفاهی و سوادی و کم سوادی، محدودیتهای شغلی، بیهای فرهنگی، عدم دسترسی به فرصتزایی چون تبعیضعوامل آسیب

دارای نیازهای متعددی هستند  عنایت به اینکه این گروه از زنان(. 13: 9919وند، اجتماعی و نیز فشارهای روانی مواجه هستند )ادریسی و حاتم

ر باالترین میزان در بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوا اقتصادی باشد از این رونیازهای آنان آید بیشترین نیاز اما به نظر می

(. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر 14: 9933پور و همکار، / قلی949: 9916دسازی اقتصادی است )کرمانی و همکاران، مربوط به توانمن

موار گردد، بسیاری از نیازهای دیگرشان در سایه وجود منابع جامعه در صورتی که زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار ه

این در  گردد.برطرف می ...لی فرزندان و یمخارج تحصمخارج مسکن، اقتصادی از جمله نیاز به اوقات فراغت، نیاز به درمان و بهداشت فردی، 

ادی در بین ونسبت با س ود، تحصیالت کمتری دارند وخ های متعدد نسبت به زنان هم طرازار به دلیل نقشوزنان سرپرست خانحالی است که 

جه به ورد از جمله این که این زنان به دلیل نیاز مالی به دنبال شغل هستند اما با توآد میوجود مشکالت دیگری به وها پایین است که خآن

-مهارت واز این ر رسمی و کم درآمد اشتغال دارند؛ای، نیمه وقت، غیر یابند و یا به مشاغل حاشیهاد شغل مناسبی نمیودن سطح سوپایین ب

عدم آشنایی به حرفه، نداشتن  .(19: 9933همکار،  ور وپل فراهم نماید )قلیاند آمادگی آنان را برای اشتغاوتزی از اقداماتی است که میوآم

کند )فروزان و زنان سرپرست خانوار فراهم میهای برابر شغلی مانند مردان، موانعی برای توانمندسازی سواد کافی و دسترسی به فرصت

ای دارای تجربه افسردگی، ای به این نتیجه دست یافتند که زنان سرپرست خانوار به گونه( در مطالعه9914آزاده و تافته )(. 14: 9936بیگلریان، 

های و تجربیات ناخوشایند در کنار محرومیت احساس نابرابری و فشار روحی، احساس طرد شدگی، بی انصافی و غم هستند. غلبه روحیه منفی

های جنسیتی این گروه از زنان را در شرایط نامناسبی از پذیرش اجتماعی قرار داده اساسی، به دلیل فشار و هجوم باورهای فرهنگی و کلیشه

های در ارتباط با آسیبفی آنان بیشتر مشکالت عاط وانی کمتری دارند وانمندی روار توزنان سرپرست خان (.11: 9914است )آزاده و تافته، 

های جسمی مراقبت وداری، نقش اقتصادی ار به علت تعدد نقش )خانهو(. زنان سرپرست خان66: 9931باشد )بلداجی، قربانی شدن می وحی ور

( و هر اندازه میزان 66: 9931جی، به نقل از بلدا 9121مر وکنند )سانی مختلفی را تجربه میومشکالت ر واده( استرس وهیجانی از اعضای خان و

 (.913: 9919نیا و علیا، شود )کاشانیهای آنان افزایش یابد، افسردگی نیز بیشتر میمسئولیت
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این منجر به  ود وشه از زنان میوانی در این گرواحساس نات ودگی وتنش، فرس ونگرش منفی باعث فشار  وهای اجتماعی فقر، فقدان حمایت 

این گروه از زنان رضایت چندانی از گذران کند. های اجتماعی میآنان را مستعد پذیرش دیگر آسیب و شده انشناختیور ز اختالالتوبر

دهد که زنان سرپرست خانوار قربانیان ها نشان می. اما دادهاوقات فراغت خود نداشته و این امر با کیفیت زندگی آنان ارتباط بسیار زیادی دارد

 (.901: 9919زاده، آیند )مومنیهای خانوادگی و دولتی بر مشکالت خود فائق میهای شخصی و حمایتو با تالش منفعل فقر نیستند

تأکید دارد که در راستای آن توانمندسازی این گروه از  زنان سرپرست خانوار در ابعاد مختلف تأمین نیازهایهای این مطالعه بر اهمیت یافته

دهی زندگی فردی و اجتماعی افراد در توانمندسازی فرآیند توسعه ظرفیت افراد با هدف مشارکت فعاالنه در شکل جامعه را شاهد خواهیم بود.

(. در میان نشانگرهای توانمندسازی زنان، آموزش مهمترین 1: 6090، 9های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است )آژانس توسعه اتریشزمینه

برد. آموزش مادران در مقایسه با گیری و قدرت در امور زندگی را باال میزنان میزان تصمیمشود. آموزش دختران و شاخص محسوب می

خود به این نتیجه  هش( در پژو9933قلی پور و رحیمیان )(. 1: 6099پدران، تأثیر بیشتری بر حفظ امنیت کودکان دارد )چانگ و همکاران، 

داری و نقش اقتصادی( فرصت آموزش ندارند و های متعدد )مادری، همسری، خانهقشدست یافتند که زنان سرپرست خانوار به دلیل داشتن ن

پور خاطر نشان کرد معموال در مقایسه با دیگر زنان از تحصیالت کمتری برخوردارند از این رو آموزش تأثیر مثبتی بر خانواده آنها دارد. قلی

توجه به  تواند برای کاهش این مشکل مفید واقع گردد.دسازی آنان میکه بزرگترین مشکل این زنان مشکالت اقتصادی است و توانمن

آموزش، کلید توانمندسازی زنان در جهت افزایش آگاهی و امکان رسیدن به رشد اقتصادی و سالمت کودکان است. از این رو آموزش 

(. 94: 6090در نظر گرفته شده است )دیسای،  های متمادی، به عنوان هدفی اصلیهمگانی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای سال

زنان است بر وضعیت توانمندسازی که شامل تغییر و حرکت به سمت برابری جنسیتی است و به طور کلی در بردارنده هر نوع تغییر مثبت در 

، 6ت، بسیار تأکید دارد )وایتافزایش درآمد زنان که به عنوان توانمندسازی اقتصادی و مشارکت آنان در تولید اقتصادی تعریف شده اس

6090 :992) . 

هر کدام از مفاهیم به دست ای متعددی در ابعاد مختلف هستند و مطالعه زنان سرپرست خانوار دارای نیازهاین های حاصل از با توجه به یافته

ن داده نشده است. عدم پاسخگویی به نیازهای آمده در این مطالعه حاکی از بعد وسیعی از نیازهای این گروه از زنان است که پاسخ مطلوبی بدا

مسیر را  ی زنان سرپرست خانوارشناخت نیازها .شودجامعه می های بیشتری درمعمول و قانونی هر قشر از جامعه زمینه ساز معضالت و نابسامانی

همه جانبه و توانمندسازی آنان در تمام ابعاد مختلف  تا در سایه آن زمینه مشارکت سازدمی ای همواربرای انجام اقدامات و مداخالت حرفه

 فراهم گردد.اقتصادی، روانی و اجتماعی 

ت شرکشهرستان بندر انزلی و کلیه زنان کلینیک مددکاری اجتماعی معراج در نویسندگان مطالعه حاضر از همکاری : تشکر و قدردانی

 نمایند.تشکر و قدردانی میصمیمانه  غیر ممکن بود،کننده که بدون همراهی و مشارکت آنان، انجام این مطالعه 
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