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 چکیده
مطالعه روایت زنان سرپرستت اتانرار از زنتد      پژوهش حاضر با هدف 
 .صترر   رتهته استت   ها و پیامتدهای نن  زمینهارد، شادی و ناشادی، 

وری، روابت   باشند که برعملكرد و بهره از هیجانات  م شادی و ناشادی 
اجهماع ، تعتامت  و ماتارکت اجهمتاع  اتتراد ا تر       اجهماع  و اعهماد
بسهگ  و انسجام اجهماع  بههر مهیتا و یتا   را برای هم  ذاشهه و شرای 

زنتان  از ننجتا کته معمترو  و در تقایاتا  مهعتدد،      ستازند   مسدود مت  
های مقروم جامعه مقسرب شده که هتم  اانرار از جمله  روهسرپرست

و روان  در معتر  ماتاطرات     های عاطف  از حیث مادی و هم از جنبه
رویكتردی کیفت  و بتا استهفاده از      حاضر با اتااذ عۀلذا مطال ؛قرار دارند

نیمه سااهاری و با عنایت به اشباع نظتری بتا    تكنیک مصاحبه عمیق و
ای، زنتان سرپرستت اتانرار تهرانت  بته بررست  علت  زمینته         نفر از ۳۰
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های احساس غم و شادی در ایت   ای و در نهایت پیامدماابله راهكارهای
های ای  تقایق ناان داد که مرانت  شتادمان     روه پردااهه است  یاتهه

و  کنتد مت  مداالته   های  رنا رن در زند   اجهماع  ای   روهبه شیره
هتا  ر به طردی ارد اراسهه و تقمیل  در زنتد   نن در نهایت نیز منج

ای هبین  نشفهه از نینتد شرای  نامناسب  ذشهه و حال و پیششرد  م 
متتبهم، بستتهری را بتترای کتتاهش احستتاس شتتادمان  تتتراهم نورده،     

نابرابری، اتسرد   و تاتار   ای را در قالب احساسهای ماابلهراهكارهای
انصات  در مررد اترد و طترد   احساس ب  داده و به روح  و روان  شك 

 اجهماع  منجر شده است 
 

 واژگان کلیدی
 احستتاس ،طتترد اجهمتتاع   ، اتستترد  ، احستتاس نتتابرابری، مانشتتاد
 انصات  ب 

 
 طرح مسئله

و یتا از کاراتهتاد      است که عرامل  چرن طتق، تتر ، اعهیتاد  زن  ،زن سرپرست اانرار
هتا بتر   مباو ، مرجتب سرپرسته  نن  یا ب  مهاجررها شدن ترس  مردان  ،ریا پد همسر

های نمتاری در ایتران از رونتد اتتزایش یابنتده      (  داده2۰۰۳ ،1)غفاری اانراده شده است
بتر استاس سرشتماری      دهتد تعداد و نسبت زنان سرپرست اانرار در دهه اایر ابر مت  

 وتعتداد اانرارهتای بتا سرپرسته  زن، بتیش از دو میلیترن        1۳9۰نفرس و مسك  سال
باشد  در واق   سهم زنان از سرپرسته  اانرارهتا در   هزار اانرار م  و شصت و سه پانصد
های دوره ای را نسبت به سایردرصد( برده است که رشد قاب  متحظه 1/12)1۳9۰سال 

، مرکتز نمتار   1۳9۰) زیده سرشماری عمرم  نفرس و مستك   دهدسرشماری ناان م 
 بتا  مترد اتانراده غالبتا     تتر   از پت   زنتان  زنتد    رسد کهچنی  به نظر م  اما  ایران(

روبروی  با مسائ  اقهصتادی کته     ِعتوه برساه ترانجمله نن م  ماكتت  روبرست  از
 همتراه  درتنهتای ،  زند   اند بهای   روه از زنان برای ماابله با نن تربیت و ترانمند ناده

 مطلاته  زنان تنها، به نسبت امیدی که بیاهر ناش  از نگرش منف  جامعهنا و اتسرد   با
 در حضترر همستر   تاتدان  در بیره است اشاره نمرد  رواب  اجهماع  ای   تروه از زنتان   و

                                                           
1 Ghafari 

 یفتای ا نورده استت  هتا بته همتراه    ار شده و ماكت  بسیاری را برای ننداانراده ادشه
شترند ستبب استهگ     نیز تعریف مت   یكدیگر با درتعار  که  اه ای انهچند هایناش

 اقهصتادی  امترر  ادارة در ویتژه بته  قتدرت  ب  ناتران ، شرد  تار،ها م جسم  و روح  نن
 ستایر و  اتسترد    بته  ابتهت  زمینتۀ  و ماهت   را ننان روان  ستمت و نف ، عز اانراده

 ( 1994 ،1تتررتی   ونت  لت  و  ؛ 1۳۷۸)نازکهبتار،   ستازد مت   تتراهم  را ااهتو  روانت  
تار اقهصادی استت کته    ،در مرحله اول مطالعا  و تقایاا  ماهلف  ناان داده است که

: 1۳۸9 )دغاقلته و کلهتر،   شترد سبب عدم رتاه ذهن  و نارضایه  ای   روه از زند   مت  
درصد و شتكاری   1۳درصد، نررمقمدی تنها  6(  برای مثال در پژوهش تروغ  تنها 265

درصد از ای  زنان از درنمد ارد رضایت داشهند و بایته معهاتد بردنتد کته      1نویق تنها 
 1۳۸۳، نررمقمتدی 1۳۸۰)تروغ  باشدها نم زند   نن جرابگری نیازهای شغل درنمد 

(  اما بدنبال مسائ  مال  و نارضتایه  از نن، ایت  ماتكت  روانت      1۳۸4و شكاری نویق
 رباید ها م ها شده و ترصت تقرل و تغییر را در زند   از نن یر ذه  نناست که دام 

 اانرار سرپرست ای  ماكت  مادی و اجهماع  زنان که معهادند بسیاری از پژوهاگران
 شترد ها نسبت به دیگر زنان مت  تر ننبیش اتسرد  و  اسهرس، اضطراب سبب کهاست 

 حمایتت  جسمان  کتم،  ستمت اقهصادی، تاارهای و بیكاری   در ک (1994 ،2)سیمرنز
 شتدن  غترق  و همچنتی  ها ناش ناا  ناش  ازتعار  ضعیف عملكرد اجهماع  پایی  و

 رضتایت  زاترد غاتت  وکیفیتت و   ا ار زنتان  ای   تروه از  زند  ، روزمره ی هایدرتعالیت
 دهتتد در ماابتت  اتستترد   و ناشتتادی را اتتتزایش متت    و کتتاهش هتتانن در را زنتتد  

 ( 1۳92، و همكاران زاده شعبان؛ 1۳9۰طهماسیان و اناری، ؛ 1۳91 )صدرالسادات ،
داده است که تاارهای متال  و اجهمتاع  و   ( ناان 1۳92) نهایج پژوهش وحیدیگانه

در وضتعیت بهزیسته  ذهنت  و شتادمان       اصرصا  تبعا  روان  نن امكان هر رنه تغییر،
هتا  هتای مرجترد بترای نن   زنان سرپرست اانرار که سبب ترانمندی و اسهفاده از ترصتت 

با ترجه به اینكته    (14۳: 1292وحیدیگانه، ) ف سااهه استذشرد را غیر ممك  و حم 
 یرنتد و نستبت بته    تتر تصتمیم مت    کنند، نستان اتراد شاد، احساس امنیت بیاهری م 

 ؛۸۰: 2۰۰2 ،۳)متایرز  کنندکنند بیاهر احساس رضایت م  ها زند   م کسان  که با نن
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 یفتای ا نورده استت  هتا بته همتراه    ار شده و ماكت  بسیاری را برای ننداانراده ادشه
شترند ستبب استهگ     نیز تعریف مت   یكدیگر با درتعار  که  اه ای انهچند هایناش

 اقهصتادی  امترر  ادارة در ویتژه بته  قتدرت  ب  ناتران ، شرد  تار،ها م جسم  و روح  نن
 ستایر و  اتسترد    بته  ابتهت  زمینتۀ  و ماهت   را ننان روان  ستمت و نف ، عز اانراده

 ( 1994 ،1تتررتی   ونت  لت  و  ؛ 1۳۷۸)نازکهبتار،   ستازد مت   تتراهم  را ااهتو  روانت  
تار اقهصادی استت کته    ،در مرحله اول مطالعا  و تقایاا  ماهلف  ناان داده است که

: 1۳۸9 )دغاقلته و کلهتر،   شترد سبب عدم رتاه ذهن  و نارضایه  ای   روه از زند   مت  
درصد و شتكاری   1۳درصد، نررمقمدی تنها  6(  برای مثال در پژوهش تروغ  تنها 265

درصد از ای  زنان از درنمد ارد رضایت داشهند و بایته معهاتد بردنتد کته      1نویق تنها 
 1۳۸۳، نررمقمتدی 1۳۸۰)تروغ  باشدها نم زند   نن جرابگری نیازهای شغل درنمد 

(  اما بدنبال مسائ  مال  و نارضتایه  از نن، ایت  ماتكت  روانت      1۳۸4و شكاری نویق
 رباید ها م ها شده و ترصت تقرل و تغییر را در زند   از نن یر ذه  نناست که دام 

 اانرار سرپرست ای  ماكت  مادی و اجهماع  زنان که معهادند بسیاری از پژوهاگران
 شترد ها نسبت به دیگر زنان مت  تر ننبیش اتسرد  و  اسهرس، اضطراب سبب کهاست 

 حمایتت  جسمان  کتم،  ستمت اقهصادی، تاارهای و بیكاری   در ک (1994 ،2)سیمرنز
 شتدن  غترق  و همچنتی  ها ناش ناا  ناش  ازتعار  ضعیف عملكرد اجهماع  پایی  و

 رضتایت  زاترد غاتت  وکیفیتت و   ا ار زنتان  ای   تروه از  زند  ، روزمره ی هایدرتعالیت
 دهتتد در ماابتت  اتستترد   و ناشتتادی را اتتتزایش متت    و کتتاهش هتتانن در را زنتتد  

 ( 1۳92، و همكاران زاده شعبان؛ 1۳9۰طهماسیان و اناری، ؛ 1۳91 )صدرالسادات ،
داده است که تاارهای متال  و اجهمتاع  و   ( ناان 1۳92) نهایج پژوهش وحیدیگانه

در وضتعیت بهزیسته  ذهنت  و شتادمان       اصرصا  تبعا  روان  نن امكان هر رنه تغییر،
هتا  هتای مرجترد بترای نن   زنان سرپرست اانرار که سبب ترانمندی و اسهفاده از ترصتت 

با ترجه به اینكته    (14۳: 1292وحیدیگانه، ) ف سااهه استذشرد را غیر ممك  و حم 
 یرنتد و نستبت بته    تتر تصتمیم مت    کنند، نستان اتراد شاد، احساس امنیت بیاهری م 

 ؛۸۰: 2۰۰2 ،۳)متایرز  کنندکنند بیاهر احساس رضایت م  ها زند   م کسان  که با نن

                                                           
1 Langlois, Fortin 
2 Simmons 
3 Myers 
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های مفید انستان  را  تعالیت ،همچنی  با ترجه به اینكه شادمان  (،45: 2۰۰۰ ،1پهرسرن
کنتد؛ ماتارکت   کند؛ رواب  اجهمتاع  را تستهی  مت    انگیزد؛ اتقیت را تاریت م برم 

جستم  و   بااد؛ مرجبا  حفظ ستمه  عاطف ، روانت ، اجهماع  را رونق م  -سیاس 
رسد که بررست   (، ای  چنی  به نظر م  ۸: 1۳۸۰کند )نل یاسی ،امیدواری را تراهم م 

باشتند ضتروری   های اجهمتاع  مقتروم مت    ترصتنن در بی  ای   روه که از بسیاری از 
بتا ترجته بته وضتعیت و شترای  زنتان       باشتد  لتذا   ای برارردار م برده و از اهمیت ویژه

یتد کته   نوزم مت   سرپرست اانرار و اهمیت ترجه به وضعیت روح  و روان  ایت   تروه  
  یتری احستاس شتادی   ها و مران  شتك  مقدودیت شناسای  و مطالعه پژوها  با هدف

به ایت  مرضترع    ها انجام پذیرد و از ننجا که تا به حال اغلب تقایاا  از منظر بیرون نن
، معنا، مران  و یتا  هدف جمعیتاند لذا پژوهش حاضر قصد دارد تا به مراجعه به نگریسهه
  یری ای  احساس را شنااهه و مررد مطالعته قراردهتد  بته منظترر    های شك مقدودیت

 :باشد وت  به صرر  زیر قاب  طرح م أشادمان  در ای   روه، سردر  معنای شادی و 
 ای در ایجتاد و یتا نفت  نن   شادی و ناشادی چیست و چه شترای  و زمینته    1

 کند؟ناش ایفا م 

ناگران در ای و راهكارهای ماابله با نن چه پیامدهای  برای کُشرای  زمینه  2
 دارد؟پ 

 
 فضای مفهومی تحقیق
 2زنان سرپرست خانوار

هتای  تتر زنتان در عرصته   اصطتح جدیدی است که با حضرر بیش «اانرارسرپرستزنان»
( و 21: 1۳۸5)مقمتدی،   ترهنگ ، اجهماع ، اقهصادی و سیاس  کاربرد پیدا کرده است

سال، سرپرسه  که بدون حضرر منظم و یا حمایت یک مرد بزرگ شردبه زنان   فهه م 
های عمتده و   یریمسئرلیت اداره اقهصادی اانراده، تصمیم یرند و عهده م اانرار را به
 شك  به ترانم  را ای   روه از زنان(  1۳۷9مرکز نمار ایران، ) هاستعهده ننحیات  به

 کتار  از هتا نن همسر که زنان   ۳ بیره زنان  2 طتق  رتهه   زنان1کرد:  بندیدسهه زیر
 یعهتده  بته  زنتد    یهزینته  و دارنتد  معهاد همسران   زنان  که4است  بیكار یا اتهاده

                                                           
1 Peterson 
2 female – headed  households 

 هانن همسران که زنان   6 بردم  سر زندان به در همسرشان که زنان   5 است اردشان
 مستئرلیت  دارعهتده  هتا و نن انتد هنمرد مهاجر  دیگری دلی  هر به یا شغ  یاته  برای
امتروزه بتا  ستهرش روز اتتزون ایت        ( 16۸: 1۳9۰پرر و علیزاده،مقمد) هسهند زند  

شك  از اانرده در همه کاررهای جهان، چه صنعه  و چه جهان سرم از جمله ایتران و  
ها، راهكارهای مناسب و علم  در جهت بهبرد وضعیت ایت   تروه از   ماكت  اساس  نن

 شناس ، ندامز، ستبی ، سترمر و  در حرزة روان زنان، ضرور  بررس  را ایجاد نمرده است 
برابتر   های مهفاو  در  ناشمعهادند که زنان سرپرست اانرار با تابّ  شناساندیگر روان

های روانت  و اتسترد     نظیر اسهرس و اضطراب، بیماری یک سری از مسائ  و ماكت 
هتا متررد   قرار  رتهه و بنابرای ، وضعیت اعهماد بته نفت  و ستتمت روحت  و روانت  نن     

تتاکنرن دو دستهه از   شناست   (  در حرزة جامعه16: 1999، 1بیم )  رددادشه واق  م 
اند  دسهه اول را نظریات  تاكی  نظریا  به بررس  مسئله زنان سرپرست اانرار پردااهه

زنتان سرپرستت    ر مسائ  زنان قرار داده و به مرضرعدهند که مقرریت بقث ارد را بم 
اننتد نتابرابری،   در بسهر مفاهیم  م رند و نن رانگعنران یك  از مسائ  زنان م اانرار، به

های  هسهند کته  دسهه دوم نظریا ، نن کنند     بررس  م ه مادری وظلم به زنان، مسئل
له زنان سرپرست اانرار بسان یم تار و رتاه قرار داده و به مسئبقث مقرری ارد را مفاه

او  ایتدئرلرییك   ش اترد تفت  نگرند و در نگرپذیر م ها و اقاار نسیبیك  از انراع  روه
رن اتتراد ازکاراتهتاده،   عنران مثال با مستائ  دیگتری چت   له ای   روه از زنان بهمیان مسئ
 ( 2۰۰6، مقمدی) شرندقائ  نم  بیكاران و   

 
   2شادمانی

د، پدیتدة  نت یاباجهماع  مت   که نمرد های درون  و عاطف  کیفیت زند  ،از جمله مؤلفه
شادی مرهبه  است که ارزش نن (  2: 1۳9۰ نبادی،نجفابراهیم)اقلیما و  شادمان  است

شده است، بیاهر است  شادی مرضرع  کتامت    برای کس  که دچار  رتهاری و اتسرد  
استت    عترامل  ، تاب تردی نیست و تا حدودی یك  از اراص جامعه است  شادی جامعه

 نات  از اررشتیدی،  بته   12۷: 1۳۸2)نر ایت ،   یابنتد   م ها در جم  تجلّکه بیاهر نن
 کنتد: مت   تعریف  رنه را ای  شادمان  شادی، باشگاه مؤس  ،۳کچی  ان  ل  ( 6: 1۳9۳
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 هانن همسران که زنان   6 بردم  سر زندان به در همسرشان که زنان   5 است اردشان
 مستئرلیت  دارعهتده  هتا و نن انتد هنمرد مهاجر  دیگری دلی  هر به یا شغ  یاته  برای
امتروزه بتا  ستهرش روز اتتزون ایت        ( 16۸: 1۳9۰پرر و علیزاده،مقمد) هسهند زند  

شك  از اانرده در همه کاررهای جهان، چه صنعه  و چه جهان سرم از جمله ایتران و  
ها، راهكارهای مناسب و علم  در جهت بهبرد وضعیت ایت   تروه از   ماكت  اساس  نن

 شناس ، ندامز، ستبی ، سترمر و  در حرزة روان زنان، ضرور  بررس  را ایجاد نمرده است 
برابتر   های مهفاو  در  ناشمعهادند که زنان سرپرست اانرار با تابّ  شناساندیگر روان

های روانت  و اتسترد     نظیر اسهرس و اضطراب، بیماری یک سری از مسائ  و ماكت 
هتا متررد   قرار  رتهه و بنابرای ، وضعیت اعهماد بته نفت  و ستتمت روحت  و روانت  نن     

تتاکنرن دو دستهه از   شناست   (  در حرزة جامعه16: 1999، 1بیم )  رددادشه واق  م 
اند  دسهه اول را نظریات  تاكی  نظریا  به بررس  مسئله زنان سرپرست اانرار پردااهه

زنتان سرپرستت    ر مسائ  زنان قرار داده و به مرضرعدهند که مقرریت بقث ارد را بم 
اننتد نتابرابری،   در بسهر مفاهیم  م رند و نن رانگعنران یك  از مسائ  زنان م اانرار، به

های  هسهند کته  دسهه دوم نظریا ، نن کنند     بررس  م ه مادری وظلم به زنان، مسئل
له زنان سرپرست اانرار بسان یم تار و رتاه قرار داده و به مسئبقث مقرری ارد را مفاه

او  ایتدئرلرییك   ش اترد تفت  نگرند و در نگرپذیر م ها و اقاار نسیبیك  از انراع  روه
رن اتتراد ازکاراتهتاده،   عنران مثال با مستائ  دیگتری چت   له ای   روه از زنان بهمیان مسئ
 ( 2۰۰6، مقمدی) شرندقائ  نم  بیكاران و   

 
   2شادمانی

د، پدیتدة  نت یاباجهماع  مت   که نمرد های درون  و عاطف  کیفیت زند  ،از جمله مؤلفه
شادی مرهبه  است که ارزش نن (  2: 1۳9۰ نبادی،نجفابراهیم)اقلیما و  شادمان  است

شده است، بیاهر است  شادی مرضرع  کتامت    برای کس  که دچار  رتهاری و اتسرد  
استت    عترامل  ، تاب تردی نیست و تا حدودی یك  از اراص جامعه است  شادی جامعه

 نات  از اررشتیدی،  بته   12۷: 1۳۸2)نر ایت ،   یابنتد   م ها در جم  تجلّکه بیاهر نن
 کنتد: مت   تعریف  رنه را ای  شادمان  شادی، باشگاه مؤس  ،۳کچی  ان  ل  ( 6: 1۳9۳

                                                           
 . Beamon 
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3 Lione Ketchain 
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 هترش،  از تفكترا ،  سترد بتردن   برای را اتراد که است درون  بهزیسه  احساس شادی»
 از استت  شتادی عبتار    ستازد  مت   ترانتا  معنری هایارزش و ماهر  ح  اردن اه ،

 ترانتد م  و تاكی  شده درون  رضایت و اجهماع  رتهارهای بُعد دو از که مثبه  هیجان
شادمان  بدی  معن  است که شتما بته اردتتان ناتان     دهد  ناان را ترد نااط احساس
ای تزریتق  کردید  به شما انتریی   را انجام دهید که تكرش را نم یترانید کارهادهید م 

مترقعیه  مستل  شترید  شتادمان  بتدی       کند که قدر  ای  را داشهه باشید تا بر هر م 
معن  است که شما به اردتان و دیگران احهرام بگذارید  شادمان  یعن  اینكته شتما بته    

، بتدی  اتاطر کته بته     م  ترانید صتبرر باشتید   اراهیدمنظرر دسهیاب  به چیزی که م 
 ردمتر  زاویته  دو از شتادمان   ( 6: 1۳۸۸، )زارع  و همكاران «زودی به نن اراهید رسید

و  پدیدارشناستانه  تجتارب  بته  و بترده  ذهنت   بیاهر نن اول بُعد است  رتهه بررس  قرار
 ای تتاریا  ریاته  ،شادمان  ذهن  بُعد با رواناناس  علم پیرند دارد  البهه ترجه شاص 
 ذهن  و راهبردهای  درون  یاته  دنبال به علم ای  نظرانصاحب اغلب که جای  تا دارد؛
 در شتادمان   بُعتد دوم  انتد  امتا  برده شادمان  و نااط احساس حداکثر به دسهیاب  برای

 ایجتاد  ترانتد مت   که تظاهرا  عین  به و یاتهه تبلرر روزمره و اجهماع  زند   چارچرب
 ،تتستفه  ،در ک   ردد باشد، اطتق م  یكسان هامكان و هازمان همه در و نماید شادی

عتتوه   های مذهب نظریهد و نکنقلمداد م  یندی ذهن  و شنااه نااط را ترنشادی و 
 باعتث  انستان را،  بعتد اجهمتاع    ارضتا  در استم،  عمل  و رتهاری دسهررا بر نگاه  به 

دانان درنمد و مصرف بتاوتر  اقهصاد  (6: 1۳92 پررنجار و همكاران،) دندانم  نااط ایجاد
ستمت روان و حالتت ذهت    شناسان بر اهمیت شاصیت، دانند و روانرا عام  شادی م 

نظریته ترهنگت  بته تضتای      (  در91: 1۳9۰)تض  اله  و همكتاران،  کنندترد اشاره م 
های ارزش  منهج به شادی یا ناشادی های ماهلف و قضاو مفهرم  شادمان  در ترهن 

هتم   شتنااه  جامعته  رویكردهتای (  ۸42: 2۰11؛1شرد )چیر و همكاراناتراد، تأکید م 
 و کنندم  بررس  شاصیت نظام و ایجامعه نظام تعامت  در را شادمان  عرام  عمدتا 

 در را هتا انستان  ااتنردی  و رضتایت  انستان،  وجتردی  ماهلتف  ابعاد از سازیمفهرم با
هتای مطترح در   از جملته نظریته   ( 1۳92 )مرستری،  کنندم  جسهجر ماهلف های حرزه

استاس ایت     بتر   استت  2مقرومیت نسب شناس  در ارتباط با شادی، نظریه زمینۀ جامعه

                                                           
1 Chiu et al 
2 Relative Deprivation 

رابطته وقهت     پردازنتد و در ایت   عمرما  به ماایسه اترد بتا دیگتران مت      هادید اه انسان
هتای شتدید عتاطف  )ماننتد تعتری، شتغ ،       کنند واکتنش عداله  م احساس تار و ب 

دهند  هنگام  که ای  احساس به اعل  درجته اترد   ( ناان م    کارشكن  و اردکا  و
ورد نبه احساس تضاد اجهمتاع  منجتر شتده و تعارضتا  شتدیدی را در پت  مت         برسد
(  همچنتی  طبتق نظریتا     1۳۰: 1۳9۰ به نا  از صتفری شتال ،   45: 1۳۷۸پرر،  )رتی 

 تذار در  تتری  تجربیتا  تتأ یر   ک  زند   با تراوان  برجستهه  ارزیاب  از 1، رؤتجربیا  م
 یر بتاوی   أتجربیات  است کته از شتد  تت    لبا غا ، رؤمنظرر از تجربیا  م  باشدرابطه م 

شترد و  تجربتا  زنتد   تترد استهفاده مت       ، یریدر ای  روش از نمرنه  برارردار است
برای ارزیاب  ارشباه  یا شرر باه  ترد در   ر منف  و مثبتؤتراوان  نسب  تجربیا  م

، شتام   2منب  شنااتشرد  در واق  بنا بر ای  نظریه روحیه ترد به عنران نظر  رتهه م 
ای )از  ر را به  رنته ؤباشد  یک دید اه معهاد است ناطه تعادل تجربیا  مدو دید اه م 

بینتیم ناطته تعتادل بیاتهر روی      مت  و ستس   یاتهته  طریق تراوان  و بر حستب زمتان(   
ایسهد  دید اه دیگر معهاد است که روحیته تترد   کدامیک از تجربیا  مثبت یا منف  م 

یعن  هر چه تراوانت  نستب  تجربیتا       ای  مرضرع اراهد برد رایباز ر کننده ببههری  
مثبت بیاهر باشد میزان احساس ارشباه  در ترد بیاهر است و هر چته روحیته     رِؤم

 در زنتد   اوستت   ترد منف  باشد عتمه  است که ناتانگر غلبته تجربیتا  ناارشتایند    
 ( 1991، ۳دینر و همكاران)

 
 ریف عملی  عت
به تعریتف عملیتات    در ای  قسمت و ماهیت مرضرع پژوهش،  ترجه به تضای مفهرم با 

 برداری قترار اراهنتد  رتتت    در روند تقایق مررد بهره شرد کهپردااهه م مهغیرهای  
 دارای زنتان  ،بیتره  زنتان  مطلاته،  زنان شام  حاضر مدنظر پژوهشِ ارِزنان سرپرست اانر

 زنتان  بیكتار،  شترهران  دارای زنان زندان ، شرهران دارای زنان مهاجر، معهاد، زنان شرهر
 کتار  از متردان  همسران ،(تنها سالمند زنان) سرپرست ارد نانز ،مری، شرهران دارای
امتا در متررد    ( 1۳۸6 معیتدتر، ) دنباشت مت   المكانمجهرل شرهران  دارای زنان و اتهاده
 ( ارائته 19۸۸) وینهرنرا  تعریف تری عملیات  حال عی  در و تری جام  ،ر شادمان مهغیّ
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رابطته وقهت     پردازنتد و در ایت   عمرما  به ماایسه اترد بتا دیگتران مت      هادید اه انسان
هتای شتدید عتاطف  )ماننتد تعتری، شتغ ،       کنند واکتنش عداله  م احساس تار و ب 

دهند  هنگام  که ای  احساس به اعل  درجته اترد   ( ناان م    کارشكن  و اردکا  و
ورد نبه احساس تضاد اجهمتاع  منجتر شتده و تعارضتا  شتدیدی را در پت  مت         برسد
(  همچنتی  طبتق نظریتا     1۳۰: 1۳9۰ به نا  از صتفری شتال ،   45: 1۳۷۸پرر،  )رتی 

 تذار در  تتری  تجربیتا  تتأ یر   ک  زند   با تراوان  برجستهه  ارزیاب  از 1، رؤتجربیا  م
 یر بتاوی   أتجربیات  است کته از شتد  تت    لبا غا ، رؤمنظرر از تجربیا  م  باشدرابطه م 

شترد و  تجربتا  زنتد   تترد استهفاده مت       ، یریدر ای  روش از نمرنه  برارردار است
برای ارزیاب  ارشباه  یا شرر باه  ترد در   ر منف  و مثبتؤتراوان  نسب  تجربیا  م

، شتام   2منب  شنااتشرد  در واق  بنا بر ای  نظریه روحیه ترد به عنران نظر  رتهه م 
ای )از  ر را به  رنته ؤباشد  یک دید اه معهاد است ناطه تعادل تجربیا  مدو دید اه م 

بینتیم ناطته تعتادل بیاتهر روی      مت  و ستس   یاتهته  طریق تراوان  و بر حستب زمتان(   
ایسهد  دید اه دیگر معهاد است که روحیته تترد   کدامیک از تجربیا  مثبت یا منف  م 

یعن  هر چه تراوانت  نستب  تجربیتا       ای  مرضرع اراهد برد رایباز ر کننده ببههری  
مثبت بیاهر باشد میزان احساس ارشباه  در ترد بیاهر است و هر چته روحیته     رِؤم

 در زنتد   اوستت   ترد منف  باشد عتمه  است که ناتانگر غلبته تجربیتا  ناارشتایند    
 ( 1991، ۳دینر و همكاران)

 
 ریف عملی  عت
به تعریتف عملیتات    در ای  قسمت و ماهیت مرضرع پژوهش،  ترجه به تضای مفهرم با 

 برداری قترار اراهنتد  رتتت    در روند تقایق مررد بهره شرد کهپردااهه م مهغیرهای  
 دارای زنتان  ،بیتره  زنتان  مطلاته،  زنان شام  حاضر مدنظر پژوهشِ ارِزنان سرپرست اانر

 زنتان  بیكتار،  شترهران  دارای زنان زندان ، شرهران دارای زنان مهاجر، معهاد، زنان شرهر
 کتار  از متردان  همسران ،(تنها سالمند زنان) سرپرست ارد نانز ،مری، شرهران دارای
امتا در متررد    ( 1۳۸6 معیتدتر، ) دنباشت مت   المكانمجهرل شرهران  دارای زنان و اتهاده
 ( ارائته 19۸۸) وینهرنرا  تعریف تری عملیات  حال عی  در و تری جام  ،ر شادمان مهغیّ
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 کت   کیفیتت  مطلربیتت  میزان یا درجه ترد از قضاو  به شادمان  او، نظر به  کرده است
زنتد     چاتدر  تترد  که معناست ای  به شادمان  دیگر عبار   ردد بهم  طتقا زند  
 (  51: 1۳۸1 جعفری و همكاران، میرشاه) دارد دوست را ارد

 
 پیشینۀ تحقیق

ای از چنتد  منظرر روش  شدن حیطه مرضرع  تقایق، اتصهادبیا  تجرب ، بهدر مرور 
 بررست  »ای بتا عنتران   ( در مطالعته 1۳91) جمیلت  و رنجبتر  شترد؛   مت   تقایق  زارش

 از شتادمان   پدیتده  عمیتق  بررست   بته  « داناتجر  مهأه  زنان شادمان  شنااه  جامعه
 شادمان  ی پدیده الگری  مدل یا پارادایم در ای  پژوهش  اندپردااهه  ریان پاسخ دید اه

 بتر  استت   برده بازکاوی نظریه عنران تقت کرربی  و اسهراوس روش  رویكرد بر رتهه از
 نظتری،  اشباع اساس بر نمرنه حجم تعیی  و نظری  یرینمرنه از اسهفاده با ای  اساس،
تقلیت    استهاندارد  نیمته  مصتاحبه  و عمیق مصاحبه طریق از داناجر مهأه  دید اه زن
 در یتاب  ترضتیه  رونتد  دهتد کته در  هتای تقایتق ناتان مت     است  یاتهه شده ایماایسه
 زنتان  شادمان  بر قری و منف  تأ یر ،شرهر عم  و نظر دو انگ  مسها ِّ مهغیر ها، نمرنه
رابطه ازدواج ترکیبت    همچنی  است  داشهه ها نن وانمردی بر شادمان  مسهایم تأ یر و

در  استت   بترده  متدرن  ازدواج نن از منفت   رابطته  و مثبتت  ،زنان با شادمان و مهجان  
بررست  مفهترم   »( بتا عنتران   1۳۸9) شتال  تقایق دیگر که ترس  هزارجریب  و صفری

، انجام شتده استت، ماتا     «شادکام  اجهماع  و عرام  مؤ ر بر نن در اسهان مرکزی
ناتاط اجهمتاع  استت  مجمترع      تری  عام  در تبیتی  شد که مهغیر امید به نینده مهم

اجهماع ، پایبندی بته  مهغیرهای احساس مقرومیت، احساس عدالت اجهماع ، مابرلیت
 درصتتد از تغییتترا  ناتتاط اجهمتتاع  را تبیتتی   5۳هتتای دینتت  و ارضتتای نیازهتتا، ارزش
 در ذهن  شادی و اجهماع  سرمایۀ»( در پژوها  تقت عنران 2۰۰9) 1چان اند   کرده
 روابت  بتی    بررست   و اجهمتاع   سترمایۀ  نظری هایبین پیش نزمرن هدفبا « تایران
 رونتد  هتای پیمتایشِ  داده از تتایران،  در ذهن  شادی و اجهماع  سرمایۀ ماهلف اشكال
 ناتان  پتژوهش  های ایت  است  یاتهه کرده اسهفاده (2۰۰۳) تایران در اجهماع  ترسعۀ
 در دارد  همچنتی ،  بر شادمان  کننده تعیی  ا ر اعهماد، با ترأم اجهماع  رواب  دهد م 

 کرپر دارد  وجرد احساس شادمان  و اجهماع  سرمایۀ بی  مثبه  رابطۀ نیز کتن سطح
                                                           
1  Chang 

 و درنمتد  ینتابرابر   یبت  رابطته   بررست »در پژوها  تقت عنران  (2۰11) 1همكاران و
 درنمتد  ینتابرابر  زانیت م که ی هاسال اند، دراسهدول کرده  یچن« كاینمر در  شادکام
 احستاس  و یمتاد  تار که نن ترمهم جهینه و است برده بیاهر اتراد  شادکام برده کمهر

 شد   اراهد اتراد در  شادکام کاهش به منجر  عداله  ب
س شادمان  زنان سرپرستت اتانرار   از ننجا که تا به حال تقایا  هم در زمینۀ احسا

 ؛ن رتهته استت  ای جزئت  بته ن  اشتاره   تنهتا نیز نگرتهه است و در تقایاا  قبلت   صرر 
  هتای بته پتژوهش  اجبارا  ارزنان سرپرست اانر شادمان  ی تجرب  پیاینه درباره بنابرای 

  پردااهه اراهد شتد  اسهرس، اتسرد   و اضطراب مانند هاننماكت  روح  حیطۀ در
 و اجهمتاع   سترمایۀ  رابطتۀ  بررس »( پژوها  تقت عنران 1۳9۰) شبسهری  روس  و
 شتناات عرامت    هتدف  بتا  «کرمتان  شهر در اانرار سرپرست زنان بی  در روان ستمت
 شتهر  بهزیسته   پرشتش  تقتت  اتانرار  سرپرستت  زنان روان ستمت با مرتب  اجهماع 
 شتبكه  اجهماع  سرمایۀ نظری چارچرب پژوهش از ای  انجام برای .نداهداد انجام کرمان

 استهفاده  ستتمت  یهحترز  در نن پیامتدهای  و سااهاری، تعتامل  و کتارکردی(   بعد در)
 و اتدمات   حمایتت  حمایتت عتاطف ،   متال ،    طبق نهایج ای  پژوهش، حمایتت اند کرده

 مررد اتراد روان ستمت ی کنندهبین  پیش اجهماع  عرام  تری مهم اجهماع ، ماارکت
 از بیش کارکردی، بعد در اصرصا  شبكه، اجهماع  ی سرمایه بنابرای ،برده است   مطالعه
نیتا و  کاشتان    استت  ر بترده  ؤمت  روان ستتمت  وضتعیت  تبیی  در عام اجهماع  سرمایۀ
ها با کیفیتت زنتد   زنتان    زا و رابطه ننعرام  اسهرس»با عنران  ( پژوها  1۳۸۸علیا)

زا و به مطالعته عرامت  استهرس   ای  پژوهش نن ها در ه اند  انجام داد« سرپرست اانراده
ت در منطاه غرب زنان سرپرست اانراده و زنان غیرسرپرسها با کیفیت زند   رابطه نن

 ها حاک  از نن است که زنان سرپرست اانراده نسبت بته زنتان    یاتههتهران پردااهه اند
در زمینته مستای  اقهصتادی، اجهمتاع ، حاترق ،       غیرسرپرست میزان اسهرس بیاهری

زنتان سرپرستت   زا در تتری  عامت  استهرس   شترند  عمتده  روح  و اانراد   مهقم  م 
  جستم  و روحت    و در زنتان غیرسرپرستت اتانراده مستائ      اقهصتادی  اانراده مستائ 

تری نستبت بته زنتان    چنی  زنان سرپرست اانراده از کیفیت زند   پایی ند  همباش م 
روانت  و   -اجهمتاع ، روحت     -غیرسرپرست در ابعتاد ستتمه  و عملكتردی، اقهصتادی    

                                                           
1 Cooper et al 
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 و درنمتد  ینتابرابر   یبت  رابطته   بررست »در پژوها  تقت عنران  (2۰11) 1همكاران و
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  پردااهه اراهد شتد  اسهرس، اتسرد   و اضطراب مانند هاننماكت  روح  حیطۀ در
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 شتهر  بهزیسته   پرشتش  تقتت  اتانرار  سرپرستت  زنان روان ستمت با مرتب  اجهماع 
 شتبكه  اجهماع  سرمایۀ نظری چارچرب پژوهش از ای  انجام برای .نداهداد انجام کرمان

 استهفاده  ستتمت  یهحترز  در نن پیامتدهای  و سااهاری، تعتامل  و کتارکردی(   بعد در)
 و اتدمات   حمایتت  حمایتت عتاطف ،   متال ،    طبق نهایج ای  پژوهش، حمایتت اند کرده

 مررد اتراد روان ستمت ی کنندهبین  پیش اجهماع  عرام  تری مهم اجهماع ، ماارکت
 از بیش کارکردی، بعد در اصرصا  شبكه، اجهماع  ی سرمایه بنابرای ،برده است   مطالعه
نیتا و  کاشتان    استت  ر بترده  ؤمت  روان ستتمت  وضتعیت  تبیی  در عام اجهماع  سرمایۀ
ها با کیفیتت زنتد   زنتان    زا و رابطه ننعرام  اسهرس»با عنران  ( پژوها  1۳۸۸علیا)

زا و به مطالعته عرامت  استهرس   ای  پژوهش نن ها در ه اند  انجام داد« سرپرست اانراده
ت در منطاه غرب زنان سرپرست اانراده و زنان غیرسرپرسها با کیفیت زند   رابطه نن

 ها حاک  از نن است که زنان سرپرست اانراده نسبت بته زنتان    یاتههتهران پردااهه اند
در زمینته مستای  اقهصتادی، اجهمتاع ، حاترق ،       غیرسرپرست میزان اسهرس بیاهری

زنتان سرپرستت   زا در تتری  عامت  استهرس   شترند  عمتده  روح  و اانراد   مهقم  م 
  جستم  و روحت    و در زنتان غیرسرپرستت اتانراده مستائ      اقهصتادی  اانراده مستائ 

تری نستبت بته زنتان    چنی  زنان سرپرست اانراده از کیفیت زند   پایی ند  همباش م 
روانت  و   -اجهمتاع ، روحت     -غیرسرپرست در ابعتاد ستتمه  و عملكتردی، اقهصتادی    

                                                           
1 Cooper et al 
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اتسترد   و  »( تقایات  بتا عنتران    2۰۰9) 1همكتاران  هرنانتدز و اانراد   برارردارند  
در متررد نن  و  انجام داده« ایهسهه و اانراده کیفیت زند   برای زنان سرپرست اانرار

 زنتان سرپرستت اتانرار،    که ه استناان داد هانناند  نهایج مطالعه ای منهار کرده مااله
  ستتمت روان،  ی دارنتد بیاتهر    نازل، درنمد کمهر و در نهیجه اتسترد    کیفیت زند

که کمبرد نن در زنتد   ایت   تروه     کیفیت زند   است ستمت کل  ومهم از ای جنبه
بته طترر جتدی بتر      ،نیازها و نابرابری جنستیه   یارضا عدم همچنی   احساس م  شرد

( پژوها  بتا عنتران   2۰۰۷) 2و همكاران کروزیر  کیفیت زند    ای  زنان ا ر  ذار است
ماكت  روح  و روان  در میتان متادران مجترد و مهأهت  و ناتش ماتكت  متال  و        »

 انجتام شتده، اتتزایش    ینكه نهایج تقایاتا   اند  با ترجه به اانجام داده« اجهماع  حمایت
دهتد، ایت    روان  را در میان مادران مجرد نسبت به مادران مهأه  ناان م  هایبیماری
حمایتت  ی عتدم   بته واستطه   که تا چه حد ای  اتتزایش لعه در صدد است ناان دهد مطا

بیكتاری،  بیاتهر  مجرد نسبت به مادران مهأه ،  مادران  های اجهماع  و مال  برده است
جسم  و ستكرنت در منطاته    ، ناتران تر، تجربه ماكت  مال  ایی ناین ، درنمد پاجاره

ادران مجترد بته احهمتال زیتاد     مت  تر اینكهو مهم اقهصادی اجهماع  پایی  را تجربه کرده
  در کت  ماتكت  متال  و    مهأه  داشتهه انتد  مادران  تری نسبت بهستمت روان ضعیف
  بین  کننده در ای  زمینه برده استپیش هایتری  مهغیر قری ،حمایت اجهماع 

 
 تحقیق  روش 

صترر    ستااهار یاتهته  ای  مطالعه با اسهفاده از رویكرد کیف  و با تكنیک مصاحبه نیمته 
هتای  )چترن ماتاهده، مصتاحبه و       رتهه است  روش کیف  عبار  از مجمرعته تعالیتت  

نقری مقاّتق را در کستب    های پژوها ( است، که هرکدام به شرکت  سهرده در تعالیت
ترتیب، از اطتعتا    دهند  بدی  تقایق یاری م  مرضرع مررد ةاطتعا  دست اول، دربار

 )دوور، شترد  شده حاصت  مت    بندی های تقلیل ، ادراک  و طباه نوری شده، ترصیف جم 
 ۳یاتهه نیمه ساات از تكنیک مصاحبه عمیق و(  برای انجام عملیا  تقایق، 259: 1۳۸5

 امتا  استت شتده   و  مصتاحبه از قبت  ماتا    استؤ   رچته  کته در نن، اسهفاده  ردید 
پاسخ دهنتد  البهته در    هابه نن اراهندنزادند که به هر طریا  که م شرند ان مصاحبه

                                                           
1 Hernández et al. 
2 Crosier et al. 
3 Semi-structured 

شترد  ایت  مترارد    ذکر نم ها راهنمای مصاحبه جزئیا  مصاحبه، شیرة بیان و ترتیب نن
   در(6۰۰ :1۳۸4 ببت ،  و15۸- :1۳۸۳ شترند )دوور، یند مصاحبه تعیی  مت  ندر ط  تر

و  اتاص ادامته   أو بتا ستر   شترد  مت   و  زمینه نغازأبا طرح سرقایق حاضر مصاحبه ت
  شترند  اسهاراج مت  ای ههسه رو  اصل  وها  بت و بدنبال نن ما  همه مصاحبهیابد م 
تقلیت  تماتیتک یتا      روش تماتیک یا مضمرن  اسهفاده مت  شترد   ها ازرای تقلی  دادهب

کیف  استت    هایمرجرد در دادهمضمرن روش  برای شناات، تقلی  و  زارش الگرهای 
هتای  های مسهارج از مصتاحبه از طریق نظم مفهرم  داده منظرر از الگر، مدل  است که

 ینتدی بترای تقلیت  اطتعتا  پراکنتده و مهنترعِ      د  ایت  روش، ترن نیت مهن  بدست مت  
های  عمیق و تفصیل  است  تقلیت  تماتیتک روشت     به داده هااز مصاحبه اسهاراج شده

ماتاهده   در  مناستب از اطتعتا  پراکنتده و تقلیت  و     دیتدن مته ، برداشتت و   برای 
(  1۳9۳)مهری و همكاران،  باشدهای کیف  به کم  م مند نن و سس  تبدی  داده نظام

منظرر رسیدن به ارتباط بی  داده  ها بهکد ذاری و تقلی  داده عم  ،در ای  نرع تقلی 
در ای  تقایتق از    شرندسس  مضامی  اسهاراج م  انجام و نن ها درها و ایجاد الگری  

منظترر و بتا عنایتت بته       بتدی  برت  و غیر تصادت  اسهفاده شتد  یری  لرلهروش نمرنه
ستال   6۸تتا   ۳4ستن   ۀنفر از زنان سرپرست اتانرار در تاصتل   ۳۰منطق اشباع نظری با 
 انجامیده است دقیاه به طرل  ۷5تا  15ها هر یک از مصاحبه مصاحبه انجام  رتت 

 
 های نمونهتوصیف ویژگی

اتانرار  نفر از زنان سرپرست ۳۰دهد در ای  پژوهش با جدول زیر ناان م  طرر کههمان
انهااب ای  حجم نمرنه با ترجه به اهمیتت اشتباع نظتری در انجتام      شده است  مصاحبه
بتا   ایت  زنتان بته دو دستهه شتاغ       از نظر شغل های کیف  صرر   رتهه است  مصاحبه

شترد  تروه   طترر کته ماتاهده مت     همتان   درنمد ناچیز و بدون شغ  تاسیم م  شترند 
تقصیت  دیسلم و علت سرپرسه  طتق و تر  همسر بیاتهری   با ساله،  5۰تا  4۰سن 

 مصتاحبه شترند ان  شنااه  های جمعیتبه ارد ااهصاص داده است  ویژ   تراوان  را
 قاب  ترصیف است به شرح زیر 
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شترد  ایت  مترارد    ذکر نم ها راهنمای مصاحبه جزئیا  مصاحبه، شیرة بیان و ترتیب نن
   در(6۰۰ :1۳۸4 ببت ،  و15۸- :1۳۸۳ شترند )دوور، یند مصاحبه تعیی  مت  ندر ط  تر

و  اتاص ادامته   أو بتا ستر   شترد  مت   و  زمینه نغازأبا طرح سرقایق حاضر مصاحبه ت
  شترند  اسهاراج مت  ای ههسه رو  اصل  وها  بت و بدنبال نن ما  همه مصاحبهیابد م 
تقلیت  تماتیتک یتا      روش تماتیک یا مضمرن  اسهفاده مت  شترد   ها ازرای تقلی  دادهب

کیف  استت    هایمرجرد در دادهمضمرن روش  برای شناات، تقلی  و  زارش الگرهای 
هتای  های مسهارج از مصتاحبه از طریق نظم مفهرم  داده منظرر از الگر، مدل  است که

 ینتدی بترای تقلیت  اطتعتا  پراکنتده و مهنترعِ      د  ایت  روش، ترن نیت مهن  بدست مت  
های  عمیق و تفصیل  است  تقلیت  تماتیتک روشت     به داده هااز مصاحبه اسهاراج شده

ماتاهده   در  مناستب از اطتعتا  پراکنتده و تقلیت  و     دیتدن مته ، برداشتت و   برای 
(  1۳9۳)مهری و همكاران،  باشدهای کیف  به کم  م مند نن و سس  تبدی  داده نظام

منظرر رسیدن به ارتباط بی  داده  ها بهکد ذاری و تقلی  داده عم  ،در ای  نرع تقلی 
در ای  تقایتق از    شرندسس  مضامی  اسهاراج م  انجام و نن ها درها و ایجاد الگری  

منظترر و بتا عنایتت بته       بتدی  برت  و غیر تصادت  اسهفاده شتد  یری  لرلهروش نمرنه
ستال   6۸تتا   ۳4ستن   ۀنفر از زنان سرپرست اتانرار در تاصتل   ۳۰منطق اشباع نظری با 
 انجامیده است دقیاه به طرل  ۷5تا  15ها هر یک از مصاحبه مصاحبه انجام  رتت 

 
 های نمونهتوصیف ویژگی

اتانرار  نفر از زنان سرپرست ۳۰دهد در ای  پژوهش با جدول زیر ناان م  طرر کههمان
انهااب ای  حجم نمرنه با ترجه به اهمیتت اشتباع نظتری در انجتام      شده است  مصاحبه
بتا   ایت  زنتان بته دو دستهه شتاغ       از نظر شغل های کیف  صرر   رتهه است  مصاحبه

شترد  تروه   طترر کته ماتاهده مت     همتان   درنمد ناچیز و بدون شغ  تاسیم م  شترند 
تقصیت  دیسلم و علت سرپرسه  طتق و تر  همسر بیاتهری   با ساله،  5۰تا  4۰سن 

 مصتاحبه شترند ان  شنااه  های جمعیتبه ارد ااهصاص داده است  ویژ   تراوان  را
 قاب  ترصیف است به شرح زیر 
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 گویان های جمعیتی پاسخویژگی .1جدول 

 
 هایافته
احستاس شتادمان  زنتان    ، زمینه و شرای  ااص دهدکه های ای  پژوهش ناان م یاتهه

نامناستب و   ۀسرپرست اانرار را ماه  کرده است  باا  از ای  شرای  ناش  از پیاتین 
قسم  هم مربرط به وضعیت تعل  نامناسب و بعض  دیگر از ایت  امترر هتم مربترط بته      

بدستت نمتد    هتا  مصاحبه ای که ازباشد  با ترجه به نهیجهم  بین  از نینده نامناسبپیش
استهراتژی   ردید که کناگران در وضعیت جدید ارد، تجارب تلخ  ذشهه را با  ماا 

ایمتغیرهای زمینه  تعداد پاسخگویان طبقات 

های سن  روه  

ساله 4۰تا  ۳۰  ۸ 
ساله 5۰تا  4۰  1۰ 
ساله 6۰تا  5۰  ۸ 
سال به باو 6۰  4 

 1۳ غیرشاغ  وضعیت اشهغال
 1۷ شاغ 

 
 تقصیت 

سرادب   6 
 5 ابهدای 
 6 راهنمای 
 ۸ دیسلم

 ۳ ترق دیسلم 
 2 لیسان 

 علت سرپرسه 

 ۸ طتق
 ۸ تر  همسر
 5 اعهیاد همسر

 5 مهراری بردن همسر
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 2 زندان  بردن همسر
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دهند  ای  بازاررد منف  نستبت بته پیاتینه، یكت  از مرانت  اصتل        اتسرد   پاسخ م 
د که هم با یادنوری دوران کردک  در قالب عدم ها برنن در  یری احساس شادمان شك 
لتب ازدواج  انیازهای عتاطف  و متال  و هتم بتا اتاطره  بتداقبال  در ازدواج در ق       ارضای

ران ایت با تمرکز بر نتاتران  در ارضتای نیتاز ترزنتدان، برکناتگ     اجباری و نامرتق و در نه
اقهصتادی،   وضعیت تعل  نامناسب هم در قالب مقرومیت از نیازهتای   ردید تقمی  م 

بردند که ترنیند احساس شادمان  ای   روه از زنان  اجهماع ، ترهنگ  و سیاس  از علل 
ها ناان مصاحبه دادند  همچنی را با اسهراتژی احساس نابرابری تقت تأ یر ارد قرار م 

ی ترزنتدان و   نگران  برای نینتده ای مبهم و تاریک در قالب نینده بین پیشکه  نددادم 
با اسهراتژی تاار روحت  و کتاهش     ری برای بهبرد نن،عدم ترانای  در مدااله احساس

هتر یتک    کار ارتباط  ترصیف مارو  اصل  و سازو ادامه به باشد  درشادمان  همراه م 
 اراهد شد  از ای  عرام  بر احساس شادمان  زنان سرپرست اانرار پردااهه

 
 افسردگی پیشینه خانوادگی نامناسب والف(
کته احستاس    مزمنت  هستهند   و حتاد  هتای اتسترد    دچتار زنان سرپرست اانرار  اکثر

هتا   تر بتا نن  و  بدست نمده در  فتت  نهایج ها را تقت تأ یر قرار داده است شادمان  نن
هتا  اند  بیاهر ننبرده  دهد که اغلب ننان دارای پیاینه و  ذشهه تلخ و دردناکناان م 

عتاطف  و   هایتان از غم و غصه چیست؛ به تار و نسیبدر پاسخ به ای  سؤال که تعریف
تر و نتا رارتر  شان وایمروان  دوران بچگ  اشاره داشهه اند که به تدریج در طرل زند  

اند  بتدی   ها داشههها نیز وضعیه  ماابه با نننن   به  فهه ای  زنان، همسرانشده است
دسه  هر ز برایاتان میستر ناتده استت  در واقت        و  ذر از تن  ترتیب امكان حرکت

هتا را بتا   ها نسبت به  ذشتهه بته تتدریج بیاتهر شتده استت و نن      مسائ  ننماكت  و 
مراجه کرده  نهایت مسئرلیت بزرگ کردن ترزنداناان ماكتت  مث  ازدواج نامرتق و در

است  ای   روه از زنان نه تنها پیش از ازدواج بلكه در ازدواج و پ  از نن هم مقرومیتت  
م ای تلخ و تترأ کید و تمرکز بر  ذشههأر یر هسهند  تاند و همچنان با نن درا تجربه کرده

تر برای ترزنتدان، وضتعیت روحت  و روانت  ایت       ای مبهمیندهنبین  با مقرومیت و پیش
ای دردنتا  و  بتی   ذشتهه   کاتاکش    روه را به شد  تقت تا یر ارد قرار داده استت 

را به همراه نداشهه وضعیت نامناسب تعل ، واکنا  جز غم و اندوه ، حسر  و اتسرد   
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دهند  ای  بازاررد منف  نستبت بته پیاتینه، یكت  از مرانت  اصتل        اتسرد   پاسخ م 
د که هم با یادنوری دوران کردک  در قالب عدم ها برنن در  یری احساس شادمان شك 
لتب ازدواج  انیازهای عتاطف  و متال  و هتم بتا اتاطره  بتداقبال  در ازدواج در ق       ارضای

ران ایت با تمرکز بر نتاتران  در ارضتای نیتاز ترزنتدان، برکناتگ     اجباری و نامرتق و در نه
اقهصتادی،   وضعیت تعل  نامناسب هم در قالب مقرومیت از نیازهتای   ردید تقمی  م 

بردند که ترنیند احساس شادمان  ای   روه از زنان  اجهماع ، ترهنگ  و سیاس  از علل 
ها ناان مصاحبه دادند  همچنی را با اسهراتژی احساس نابرابری تقت تأ یر ارد قرار م 

ی ترزنتدان و   نگران  برای نینتده ای مبهم و تاریک در قالب نینده بین پیشکه  نددادم 
با اسهراتژی تاار روحت  و کتاهش     ری برای بهبرد نن،عدم ترانای  در مدااله احساس

هتر یتک    کار ارتباط  ترصیف مارو  اصل  و سازو ادامه به باشد  درشادمان  همراه م 
 اراهد شد  از ای  عرام  بر احساس شادمان  زنان سرپرست اانرار پردااهه

 
 افسردگی پیشینه خانوادگی نامناسب والف(
کته احستاس    مزمنت  هستهند   و حتاد  هتای اتسترد    دچتار زنان سرپرست اانرار  اکثر

هتا   تر بتا نن  و  بدست نمده در  فتت  نهایج ها را تقت تأ یر قرار داده است شادمان  نن
هتا  اند  بیاهر ننبرده  دهد که اغلب ننان دارای پیاینه و  ذشهه تلخ و دردناکناان م 

عتاطف  و   هایتان از غم و غصه چیست؛ به تار و نسیبدر پاسخ به ای  سؤال که تعریف
تر و نتا رارتر  شان وایمروان  دوران بچگ  اشاره داشهه اند که به تدریج در طرل زند  

اند  بتدی   ها داشههها نیز وضعیه  ماابه با نننن   به  فهه ای  زنان، همسرانشده است
دسه  هر ز برایاتان میستر ناتده استت  در واقت        و  ذر از تن  ترتیب امكان حرکت

هتا را بتا   ها نسبت به  ذشتهه بته تتدریج بیاتهر شتده استت و نن      مسائ  ننماكت  و 
مراجه کرده  نهایت مسئرلیت بزرگ کردن ترزنداناان ماكتت  مث  ازدواج نامرتق و در

است  ای   روه از زنان نه تنها پیش از ازدواج بلكه در ازدواج و پ  از نن هم مقرومیتت  
م ای تلخ و تترأ کید و تمرکز بر  ذشههأر یر هسهند  تاند و همچنان با نن درا تجربه کرده

تر برای ترزنتدان، وضتعیت روحت  و روانت  ایت       ای مبهمیندهنبین  با مقرومیت و پیش
ای دردنتا  و  بتی   ذشتهه   کاتاکش    روه را به شد  تقت تا یر ارد قرار داده استت 

را به همراه نداشهه وضعیت نامناسب تعل ، واکنا  جز غم و اندوه ، حسر  و اتسرد   
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کرده است، مارو   وضعیت را به یأس و ناامیدی تبدی  ها به تغییرِو شادمان  و امید نن
 تران به صرر  زیر اتصه نمرد:با ای   روه را م  هااسهاراج شده از مصاحبه

 عدم رضایت از ارضا  نیازهای عاطف  در دورن کردک   1
 دوران کردک  عدم رضایت از ارضا نیازهای اقهصادی در  2
 عدم رضایت از ازدواج اجباری و نامرتق  ۳
 عدم رضایت از ناتران  ارد در پاسخ دادن به نیازهای ترزندان  4

 
اترد  ی  اتانراده  تروتر زنان سرپرست اانرار در یادنوری  ذشهه، بر پایگاه اقهصادی

دوران داشهند کته چگرنته تاتر و مقرومیتت در     أکید کرده و بیان م در دوران کردک  ت
ها را تقت تأ یر قترار  های بعدی زند   شده و وضعیت تعل  ننکردک  مان  از پیارتت

دسته    تار و تنت  های های به عم  نمده یادنوریداده است بنابرای  بر اساس مصاحبه
 یك  از عرام  اصل  اتسرد   ای   روه از زنان برده است  ،دوران کردک 

ای از ام، به عمری که هیچ بهتره به  ذشهه اررم کهوقه  بیاهر غم و غصه م »
اش در ب  پرل ، بدباه  و نداری  ذشت  از همتان   کنم  همهنن نبردم، تكر م 

بچگ  در نداری و تار زند   کردم  اون هم مث   ذشهه با دو بچه، باز هتم در  
ستاله، علتت    5۰)زن « کنم  غم و غصه یعنت  همتی    تار و بدباه  زند   م 

 ر  همسر( سرپرسه : ت
 

ها را با ماكتت  مانند نن ،های پرجمعیت و تایرپرورش ای   روه از زنان در اانراده
یتا   تترجه ِ متادر  کمبرد مقبت مراجه کرده برد  در واق  عدم حضرر پتدر در اانته، بت    

منجر به مقرومیتت عتاطف  ایت   تروه از زنتان       داشه  نامادری از جمله عرامل  برد که
نیازهای عاطف  ایت  اتتراد در دوران کتردک  مستبب      ترتیب عدم ارضایبدی   شده برد

 شد    ها مقسرب م های دوران تعل  ننها و غصهبسیاری از دلهنگ 
رسته، ناراحتت    اد، نمت  رات ندم وقه  که از لقاظ روح  به نن چیزی که مت  »
  یره  همه چیز ندم بسهگ  به دوران کردک  داره  ا تر ندم اش م شه، غصه م 

شته    اش تكر کنه و احساس رضایت بیاهری داشتهه باشته، شتاد مت     به  ذشهه
ای  بته زنتد     ،  تكر کردن به  ذشهه امرهنویادنوری دوران کردک  برایم عذاب

ستتاله، علتتت  ۳۸)زن « کنتته کتته مقبتتت در نن معنتتای  نداشتتت، غمگیتتنم متت 
 سرپرسه : طتق(   

انتد   نامرتق و اجباری ارد اشاره داشتهه تعریف غم وغصه به ازدواج  برا  از زنان در
 اجبتاری  هتا را بته ازدواج زودهنگتام و   نن اانراده، اصرار و مال  مهعدد تاارهایدر واق  

اکثرا  عراقب چندان ارشایندی را برای ننان به دنبتال نیتاورده   امر  ای  ومجبررکرده برد 
و اجهماع  ماتابه یتا    یدر وضعیت اقهصاد معمرو  هاهمسر نن اصرص ای  که  بهاست 

 ،مقرومیتت و  تذر از تاتر و    و بتدی  ترتیتب امكتان حرکتت     ،قرار داشهه حه  پایی  تر
از همستر  یتا جتدائ     ها به تتر  در نهایت نیز ای   رنه ازدواج ایاان مهیا ناده است بر

چرن زند   از پاهرانه مناسب متال   و اجهمتاع  براترردار نبترده      منهه  شده است و
 ها اتزوده است نندسه   ار مقرومیت و تن است، بر ب

  ماتهر  جتز   کنم که مرا به زور شرهر دادن و از زنتد  وقه  به ای  تكر م »
کنم کته ا تر شترهرم    به ای  تكر م  م، در واق  وقه  بدباه  هیچ چیزی ندید

 بههر برد، شاید اون وضتعیهم ایت    ش وض  مال تر از م  برد، مثت کم  مهفاو 
ستاله،   52)زن « کنم ایل  بدشان  هستهم شم  چرن تكر م  نبرد، غمگی  م 

 علت سرپرسه : از کاراتهاد   همسر( 
 
 تنت   تاتر و چنی  ای  زنان در تعریف غم وغصه اشاره به دوران  داشهند کته در   هم
نیازهتای   یدر ارضتا هتا از اینكته    نن انتد  ارد را بزرگ کرده ترزندان بدباه با  دسه  و

در نهیجه ترزندان نیز در وضعیه  ماتابه بتا مرقعیتت     و دانبردهناتران اانراده و ترزندان 
 اند اظهار ناراحه  و دلهنگ  کردند پرورش یاتهه هااانراد   ارد نن
ی  کنته، غتم وغصته   وقه  که یک زن سرپرست اانرار به ماكتتش تكتر مت   »

شه  مثت  وقه  که پرل نداشتهه باشت  و    ند و اتسرده م  به سراغش م  یشدید
د بترنورده کنت ، وقهت     اراهنت هایت در نبرد پدرشان از تر م چیزی را که بچه

اش کنت ، وقهت  وقتت     تتران  بترنورده  کنته و نمت   داهر  از تر دراراسه  م 
کنت  و   ها مقبت کنت ، نهترن  کمبترد پدرشتان را جبتران      نداشهه باش  به نن

های اترد   بین  انگار بچگ  کن  و م طرر کل  وقه  که به بچه   نگاه م  به
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳۷)زن« ارریشرد، ایل  غصه م  تكرار م 

 
 محرومیت از نیازهای اساسی( و احساس نابرابری) ب( وضعیت فعلی نامناسب

پرستیده شتد کته زنتد   راحتت را      ی انجام شده، از زنان سرپرست اتانرار  در مصاحبه
ها ارضای نیازهای اقهصتادی، اجهمتاع ، ترهنگت  و سیاست      نن چگرنه م  بینید؟ پاسخ
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انتد   نامرتق و اجباری ارد اشاره داشتهه تعریف غم وغصه به ازدواج  برا  از زنان در
 اجبتاری  هتا را بته ازدواج زودهنگتام و   نن اانراده، اصرار و مال  مهعدد تاارهایدر واق  

اکثرا  عراقب چندان ارشایندی را برای ننان به دنبتال نیتاورده   امر  ای  ومجبررکرده برد 
و اجهماع  ماتابه یتا    یدر وضعیت اقهصاد معمرو  هاهمسر نن اصرص ای  که  بهاست 

 ،مقرومیتت و  تذر از تاتر و    و بتدی  ترتیتب امكتان حرکتت     ،قرار داشهه حه  پایی  تر
از همستر  یتا جتدائ     ها به تتر  در نهایت نیز ای   رنه ازدواج ایاان مهیا ناده است بر

چرن زند   از پاهرانه مناسب متال   و اجهمتاع  براترردار نبترده      منهه  شده است و
 ها اتزوده است نندسه   ار مقرومیت و تن است، بر ب

  ماتهر  جتز   کنم که مرا به زور شرهر دادن و از زنتد  وقه  به ای  تكر م »
کنم کته ا تر شترهرم    به ای  تكر م  م، در واق  وقه  بدباه  هیچ چیزی ندید

 بههر برد، شاید اون وضتعیهم ایت    ش وض  مال تر از م  برد، مثت کم  مهفاو 
ستاله،   52)زن « کنم ایل  بدشان  هستهم شم  چرن تكر م  نبرد، غمگی  م 

 علت سرپرسه : از کاراتهاد   همسر( 
 
 تنت   تاتر و چنی  ای  زنان در تعریف غم وغصه اشاره به دوران  داشهند کته در   هم
نیازهتای   یدر ارضتا هتا از اینكته    نن انتد  ارد را بزرگ کرده ترزندان بدباه با  دسه  و

در نهیجه ترزندان نیز در وضعیه  ماتابه بتا مرقعیتت     و دانبردهناتران اانراده و ترزندان 
 اند اظهار ناراحه  و دلهنگ  کردند پرورش یاتهه هااانراد   ارد نن
ی  کنته، غتم وغصته   وقه  که یک زن سرپرست اانرار به ماكتتش تكتر مت   »

شه  مثت  وقه  که پرل نداشتهه باشت  و    ند و اتسرده م  به سراغش م  یشدید
د بترنورده کنت ، وقهت     اراهنت هایت در نبرد پدرشان از تر م چیزی را که بچه

اش کنت ، وقهت  وقتت     تتران  بترنورده  کنته و نمت   داهر  از تر دراراسه  م 
کنت  و   ها مقبت کنت ، نهترن  کمبترد پدرشتان را جبتران      نداشهه باش  به نن

های اترد   بین  انگار بچگ  کن  و م طرر کل  وقه  که به بچه   نگاه م  به
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳۷)زن« ارریشرد، ایل  غصه م  تكرار م 

 
 محرومیت از نیازهای اساسی( و احساس نابرابری) ب( وضعیت فعلی نامناسب

پرستیده شتد کته زنتد   راحتت را      ی انجام شده، از زنان سرپرست اتانرار  در مصاحبه
ها ارضای نیازهای اقهصتادی، اجهمتاع ، ترهنگت  و سیاست      نن چگرنه م  بینید؟ پاسخ
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ها، وقه  احساس رضایت و راحه  از زند   اراهند داشت که نیازهتای  ننبرد  به  فهه 
رزوی ن سترده ترزنتدان،  نزنتد     تمای  ایت   تروه بته    شان برنورده شرد ارد و ترزندان

بتر اهمیهت  استت کته بترای       ترزنتدان، دالّ  ی مرقعیتمرقعیت مناسب اجهماع  و ارتاا
 رغم تتتش زیتاد در ماابت    می  نیازها قائ  بردند  مقرومیت اقهصادی و اجهماع  عل أت

و بتر   هتا دامت  مت  زد   بدون زحمت دیگتران، بته احستاس نتابرابری در نن      رو  و رتاه
بته صترر     ترانرا م  یم اسهاراج شده از ای  تعریفاتزود  مفاهها م پریاان حال  نن
 زیر مرتب نمرد:

 )اررا ، پرشا ، مسك     ( مقرومیت از نیازهای اقهصادی  1
)داشه  ترانای ، مهتار  یتا ترصتت شتغل ،      مقرومیت از نیازهای ترهنگ   2

    ( تقصیت 
)داشته  اعهبتار و نفترذ در بتی  دیگتران،       مقرومیت از نیازهای اجهمتاع    ۳

 ها(ارتباط با اطراتیان و اعهماد به نن
 )احساس عدالت و امنیت(   مقرومیت از نیازهای سیاس   4

 
 محرومیت از نیازهای اقتصادی

هتای انجتام شتده، مقرومیتت از نیازهتای      با ترجه به مفاهیم باو و بتر استاس مصتاحبه   
 عتتوه  اانرارسرپرستزنانشرد  راحت  مقسرب م  تری  مران  زند  ِاقهصادی از اصل 

نوری را و نتان  اقهصتادی  ناتش  ،…و داریاانه مادری، همسری،یعن   ارد زنانه برناش
اش جدیتد چنتدان مرتتق نمت      ننجا که اغلب در ایفای ای  ن و از دانههنیز بر عهده داش

یاتهنتد احستاس   رغم تتش بسیار به نهیجه مطلرب و دلاتراه دستت نمت    و عل  داندهش
 کردند  م کمبرد و نابرابری 
ای کته از اتردم باشته و از    اون ا ر بتدونم یتک ستاف  از اتردم دارم، اانته     »

کنم زند یم راحت باته  صتاحب اترنم چنتد     ناین  راحت بام، تكر م  اجاره
اش مال م  و بچم برد تا از ایت  دربته    شد یك   م، ادایا چه م  ارنه دارد؛ م 

 سرپرسه : تر  همسر( ساله، علت  ۳9)زن « دری نجا  پیدا کنیم
دارد و مت  نتدارم؟  مت  کته تتتش       ارنته  ریم چترا تتنت    بیاهر مراق  م »
ای تر است؟  چرا مت  در طباته   کند ارشباتکنم  چرا کس  که تتش نم  م 

ول مرته بترده و هستت و   ام که تار را تقم  کنم؛ ول  تتن ک  از ا قرار  رتهه
 سه : طتق( ساله، علت سرپر ۳۷)زن « اراهد برد  

 
 محرومیت از نیازهای فرهنگی

درصد از زنان سرپرست اانرار در تعریتف زنتد   شتاد و     6۷صرر   رتهه،  ۀدر مصاحب
واستطه جایگتاه تروتتر    ه هتا بت  نن راحت به مقرومیت از نیازهای ترهنگ  اشاره داشهند 

با میزان تقصیت  در ارتباط است احساس ناشتادی و نتابرابری    ترهنگ  ارد که عمدتا 
را بته وضتعیت اقهصتادی اتانراده      پاساگریان در وهله اول سطح تقصتیت   د م  کردن
دنبتال  ه ها عدم امكان تقصی  به دلی  ماكت  اقهصادی و بت نناز نظر  دادند نسبت م 

مد نماینتد همته   نکسب شغ  و درن ن  که بهرانند به وسیله عدم کسب مهار  یا تنّ ،نن
 امنیتت شتغل ،   چرا کته  یر قرار داده است أرا تقت ت نن ها ارکان زند   و امنیت شغل 

   زدواج ترزندان را تضمی  م  کند ینده تقصیل  و اناوقا  تراعت مناسب، 
وجترد  برای یک زن سرپرست اانرار زند   راحت تنهتا بتا امنیتت شتغل  بته     »
ریتزی کنت  و تكتر     تران  برنامهایل  مهمه  طبق نن م ند  امنیت شغل   م 

هایت تأمی  م  شته  شه، شغ  و تقصی  بچه هایت تضمی  م نرومه  نینده بچه
ترن  بگذاری  ا ر از لقاظ مال  تتأمی   ها  م و یه وقت راحت برای تفریح بچه

ن  یتره  او باش  و امنیت شغل  داشهه باش ، همه چیز  تقت تأ یر قترار مت   
ام را تتأمی  کتنم، اجتاره ارنته بتدم،       کنم بایتد زنتد    مثت  اردم دارم کار م 

هامر بدم؛ ول  چترن امنیتت شتغل  نتدارم ایتالم راحتت       ی تقصی  بچههزینه
 ه،و مهار  ااص  هم ندارم؛ همه چیزم تقت تأ یر کارم  نیست  در واق  ترانای

هیچ کارشتان   ها ول  ایل کنم؛ م  امنیت شغل  ندارم با اینكه ایل  تتش م 
قدر بته اردشتان    ، اما تضمی  شغل  دارند و مث  م  ای دن را ارب انجام نم 

تری  نتاراحه    نرند  طبق قراردادی که دارم هر سه ماه یكبار با کرچک تاار نم 
کلت  زنتد      طترر  عدالهیه  بته ب ترنند ااراجم کنند  به نظر م  ای  ایل   م 

هتامر  تضتمی    ی بچته  شغل  که بهرنم بتا نن نینتده   راحت یعن  داشه  امنیت
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳۸)زن « کنم
دستت   ا ر تنها یک سرسرزن باراهم احساس راحه  کنم و کمت  نرامتش بته   »

هایم سروسامان بگیرنتد، بته نیازهایاتان    هایم است  بچهبیارم تنها با راحه  بچه
و ادامته تقصتی  بدهنتد و مهتار       برسند و بهرانند درساان را ارب باراننتد 
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ول مرته بترده و هستت و   ام که تار را تقم  کنم؛ ول  تتن ک  از ا قرار  رتهه
 سه : طتق( ساله، علت سرپر ۳۷)زن « اراهد برد  

 
 محرومیت از نیازهای فرهنگی

درصد از زنان سرپرست اانرار در تعریتف زنتد   شتاد و     6۷صرر   رتهه،  ۀدر مصاحب
واستطه جایگتاه تروتتر    ه هتا بت  نن راحت به مقرومیت از نیازهای ترهنگ  اشاره داشهند 

با میزان تقصیت  در ارتباط است احساس ناشتادی و نتابرابری    ترهنگ  ارد که عمدتا 
را بته وضتعیت اقهصتادی اتانراده      پاساگریان در وهله اول سطح تقصتیت   د م  کردن
دنبتال  ه ها عدم امكان تقصی  به دلی  ماكت  اقهصادی و بت نناز نظر  دادند نسبت م 

مد نماینتد همته   نکسب شغ  و درن ن  که بهرانند به وسیله عدم کسب مهار  یا تنّ ،نن
 امنیتت شتغل ،   چرا کته  یر قرار داده است أرا تقت ت نن ها ارکان زند   و امنیت شغل 

   زدواج ترزندان را تضمی  م  کند ینده تقصیل  و اناوقا  تراعت مناسب، 
وجترد  برای یک زن سرپرست اانرار زند   راحت تنهتا بتا امنیتت شتغل  بته     »
ریتزی کنت  و تكتر     تران  برنامهایل  مهمه  طبق نن م ند  امنیت شغل   م 

هایت تأمی  م  شته  شه، شغ  و تقصی  بچه هایت تضمی  م نرومه  نینده بچه
ترن  بگذاری  ا ر از لقاظ مال  تتأمی   ها  م و یه وقت راحت برای تفریح بچه

ن  یتره  او باش  و امنیت شغل  داشهه باش ، همه چیز  تقت تأ یر قترار مت   
ام را تتأمی  کتنم، اجتاره ارنته بتدم،       کنم بایتد زنتد    مثت  اردم دارم کار م 

هامر بدم؛ ول  چترن امنیتت شتغل  نتدارم ایتالم راحتت       ی تقصی  بچههزینه
 ه،و مهار  ااص  هم ندارم؛ همه چیزم تقت تأ یر کارم  نیست  در واق  ترانای

هیچ کارشتان   ها ول  ایل کنم؛ م  امنیت شغل  ندارم با اینكه ایل  تتش م 
قدر بته اردشتان    ، اما تضمی  شغل  دارند و مث  م  ای دن را ارب انجام نم 

تری  نتاراحه    نرند  طبق قراردادی که دارم هر سه ماه یكبار با کرچک تاار نم 
کلت  زنتد      طترر  عدالهیه  بته ب ترنند ااراجم کنند  به نظر م  ای  ایل   م 

هتامر  تضتمی    ی بچته  شغل  که بهرنم بتا نن نینتده   راحت یعن  داشه  امنیت
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳۸)زن « کنم
دستت   ا ر تنها یک سرسرزن باراهم احساس راحه  کنم و کمت  نرامتش بته   »

هایم سروسامان بگیرنتد، بته نیازهایاتان    هایم است  بچهبیارم تنها با راحه  بچه
و ادامته تقصتی  بدهنتد و مهتار       برسند و بهرانند درساان را ارب باراننتد 
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ستاله،   46)زن« دست بیاورند و    کسب کنند و مرقعیت ارب  از لقاظ شغل  به
 علت سرپرسه : اعهیاد و رها کردن همسر( 

 
 محرومیت از نیازهای اجتماعی
مقرومیت از نیازهتای   ،اانرارسرپرستزناندرصد از  6۰در تعریف زند   راحت بیش از 

 دلیت   بته هتا  دانسهند  ننباش م نداشه  یک زند   راحت و نرامش اجهماع  را علت
 جامعته  منفت   نگاه نظیر ترهنگ   ئمسا و اانراده و ارد زند   اقهصادی اداره دشراری

اجهماع  شده و ارتباطاان بتا اطراتیتان مقتدود شتده بترد       انزوای رع ن دچار ها،نن به
زنتد    »بنابرای  هیچ اعهمادی به اتراد جامعه نداشهند  در نهیجه بسیاری از ایت  زنتان   

تقصیت ، در داشه  ارتباط اترب بتا    مهار  و را بعد از تأمی  اقهصادی، شغ ،« راحت
هتا  اعهبتار و نفترذی در میتان نن   دیدند و از اینكته هتیچ   اریااوندان و همسایگان    م 

و ر با ای   روه از زنان ماا  کترد کته    فت درمجمرع کردند ندارند ابراز ناراحه  م 
تار اقهصادی که امكان تفتریح   کند ها را از دیگران تاریت م مجمرعه عرامل  جدای  نن

نفتر  از احستاس تترحم و نگترش منفت        ستازد، و معاشر  با دیگتران را مقتدود مت    
)اریااوندان درجه یک( که سبب دوری و انزوا  های دیگرانطعنه ها واطراتیان، سرزنش

 شرد   از دیگران م 
کنم، جرری شدم که دیگه به کس  اعهماد ندارم  چرا احساس تقایر شدن م »

های دیگر چیه، چرن کته بتدباهم، بایتد    باید بد نگاهم کنند، مگر ترق م  با زن
حه  ا ر از لقاظ مال  هم تكمیت  باتم؛ چترن دیگتران     ام نیاد؟  کس  به اانه

هتام ندارنتد، احستاس یتک زنتد   راحتت       ح  ارب  نستبت بته مت  و بچته    
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  5۳)زن « کنم نم 

 
 محرومیت از نیازهای سیاسی

و عدم ترجه مسئرلی  به ای  مهم، کمبرد دیگتری بترد    عداله  و نبرد امنیتاحساس ب 
ترزنتدان، ستبب    در متررد  ها به نن اشاره رتهه است  ای  مرضرع اصرصا مصاحبهکه در 

ترجته مستئرلی ، بته     ها عدالت و امنیتت در ستایه ی  شد  در نظر ننرنجش بیاهری م 
و  پیاترتت اترد   های اجهماع  بترای رشتد و  ترصت منظرر تقاق اهداف و دسهرس  به

بترای ترزنتدان، دو مرضترع اصتل        ردید  تقصیت  و شغ  اصرصا ترزندان تعریف م 

ها را از اجهمتاع  بیان شده و سهم مفارد شده نن رها، و  فتاست که همراره و در همه 
 کرده است و مسئرلی  عنران م 

یک زن سرپرست اانرار وقهت  زنتد   اترب و راحهت  دارد کته ایتالش از       »
در ایت    های متردم های م  هم بهرانند مث  بچههایش راحت باشد  ا ر بچه بچه
کنند؛ برای تقصتی  یتا کتار،    داشهه باشند؛ به هر جا که مراجعه  ت امنیتمملك

ها شرد  م  که مث  بعض  شان را داشهه باشند، ایالم راحت م  مسئرلی  هرای
ساله،  4۸)زن    « هایم هم مث  اردم بارند ترسم بچهشان  نیسهم، م ارش

 علت سرپرسه : تر  همسر( 
 

 بینی از آینده نامناسب و استرسج: پیش
نتدان،  زرار بترای پیاترتت، تقتر  و مرتایتت ت    رغم تتش بسینجا که عل ندرنهایت از 

ینده ترزندان یكت   نشد  ها اتزوده م نن نگران  و اضطراببر  ات،ای حاص  نم نهیجه
پاستخ بته   کته بیاتهری    ای های زند   ای   روه از زنان برد به  رنهتری  دغدغهاز مهم
 ،می  و تضتمی  زنتد   تقصتیل ، شتغل     أکرد  تت دریاتت م  ل احساس شادمان  رااسر

همه ارکان تعالیتت   ،باه  نن ها به طرر کل  اطمینان از ارشینده ترزندان و ن ،ازدواج
د که بازیاب  شادی، عز  نفت  و  یداد و به نظر م  رسها را تاكی  م و تتش تعل  نن
 رو رسیدن بته ایت  مهتم     تنها در هاماه  شده و ارد شكست اررده نن ستمت روانِ
 ر بتردن نیتز کته بته       و مؤدر  ارد ا ر باا ، پریای شرد  اما در عی  حالتعریف م 

اتزاید و از رنتج کنترن    م  زند بر عز  و اعهماد به نفساانها دام  م ح  اسهاتل نن
 کاهد م 

سروسامرن بگیرنتد  عروست  داهتر و پسترم را     هایم شم که بچهوقه  شاد م »
کنم  حه  تا حاو یتک  شان تكر م  ببینم یا داناگاه قبرل شرن، ایل  به نینده

شب هم با ایال راحت نارابیدم، ایل  نگترانم  بته هتیچ عنتران بترای اتردم       
ستاله، علتت    4۸)زن « کنته هام مرا شاد م ام، تا  پیارتت بچهارچیزی نم 

 مسر( سرپرسه : تر  ه
شرن  م  همه چیزم  شم؛ با دیدن مرتایت و تقصیت هایم شاد م اول با بچه»

کنته و دوم اینكته ا تر اتردم     ها شتادم مت    هام  ذاشهم  شادی ننرا برای بچه
 یاچتال باترم،   باشم؛ مثت  وقه  یاچالم اراب میاه و بهترنم  پیارته  داشهه
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ها را از اجهمتاع  بیان شده و سهم مفارد شده نن رها، و  فتاست که همراره و در همه 
 کرده است و مسئرلی  عنران م 

یک زن سرپرست اانرار وقهت  زنتد   اترب و راحهت  دارد کته ایتالش از       »
در ایت    های متردم های م  هم بهرانند مث  بچههایش راحت باشد  ا ر بچه بچه
کنند؛ برای تقصتی  یتا کتار،    داشهه باشند؛ به هر جا که مراجعه  ت امنیتمملك

ها شرد  م  که مث  بعض  شان را داشهه باشند، ایالم راحت م  مسئرلی  هرای
ساله،  4۸)زن    « هایم هم مث  اردم بارند ترسم بچهشان  نیسهم، م ارش

 علت سرپرسه : تر  همسر( 
 

 بینی از آینده نامناسب و استرسج: پیش
نتدان،  زرار بترای پیاترتت، تقتر  و مرتایتت ت    رغم تتش بسینجا که عل ندرنهایت از 

ینده ترزندان یكت   نشد  ها اتزوده م نن نگران  و اضطراببر  ات،ای حاص  نم نهیجه
پاستخ بته   کته بیاتهری    ای های زند   ای   روه از زنان برد به  رنهتری  دغدغهاز مهم
 ،می  و تضتمی  زنتد   تقصتیل ، شتغل     أکرد  تت دریاتت م  ل احساس شادمان  رااسر

همه ارکان تعالیتت   ،باه  نن ها به طرر کل  اطمینان از ارشینده ترزندان و ن ،ازدواج
د که بازیاب  شادی، عز  نفت  و  یداد و به نظر م  رسها را تاكی  م و تتش تعل  نن
 رو رسیدن بته ایت  مهتم     تنها در هاماه  شده و ارد شكست اررده نن ستمت روانِ
 ر بتردن نیتز کته بته       و مؤدر  ارد ا ر باا ، پریای شرد  اما در عی  حالتعریف م 

اتزاید و از رنتج کنترن    م  زند بر عز  و اعهماد به نفساانها دام  م ح  اسهاتل نن
 کاهد م 

سروسامرن بگیرنتد  عروست  داهتر و پسترم را     هایم شم که بچهوقه  شاد م »
کنم  حه  تا حاو یتک  شان تكر م  ببینم یا داناگاه قبرل شرن، ایل  به نینده

شب هم با ایال راحت نارابیدم، ایل  نگترانم  بته هتیچ عنتران بترای اتردم       
ستاله، علتت    4۸)زن « کنته هام مرا شاد م ام، تا  پیارتت بچهارچیزی نم 

 مسر( سرپرسه : تر  ه
شرن  م  همه چیزم  شم؛ با دیدن مرتایت و تقصیت هایم شاد م اول با بچه»

کنته و دوم اینكته ا تر اتردم     ها شتادم مت    هام  ذاشهم  شادی ننرا برای بچه
 یاچتال باترم،   باشم؛ مثت  وقه  یاچالم اراب میاه و بهترنم  پیارته  داشهه
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، شتادم  ستهاردم از  چرن  ای  حرکت و میدهاحساس پیارتت به م  دست 
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  5۳)زن « کنه م 
ا ر بهرانم پیارتت کنم و روزی ایاط بزر   بام، حتدق  طترری باشتد کته     »

شتم  ا ته پترل داشتهم اون جتز        چرخ ایاط  بارم، ایل  شاد م  1۰بهرانم 
اتراد  ایلت    هتای هنتری  پترل مت     ها بردم  شترکت در کتتس  بههری  ایاط

دیگه هم دوست دارم برم اما دستهم اتال ،  ترته  هتر متدرک  پترل        کتسای
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳4)زن « اراد  م 

 
زنتان   ةتری  پیامدهای ارزیاب  نامناسب وضعیت زند    ذشهه، حال و نینداز عمده 

طرد اجهماع  حاصت  از ایت  وضتعیت استت  ایت  مستئله منجتر بته          ،سرپرست اانرار
هتا در ماابت     تردد  در واقت  ستریه   انصات  در ای  زنان نیز مت  احساس ب  یری  شك 

هتای  و از شتبكه  دهنتد    سه وضتعیت، واکتنش منفت  ناتان مت      بازارردهای منف  ای
 یرنتد و عمرمتا  بتا پیامتد ضتعف ارتبتاط  و احستاس ظلتم و         ارتباط  ارد تاصله مت  

  ندشرم انصات  دست به  ریبان  ب 
 

 چ: طرد اجتماعی
دست نمد، مجمرعه عترامل  همچترن پیاتینه نامناستب،      ها بهبنا بر ننچه که از مصاحبه

ی طترد اجهمتاع  زنتان     زمینه ،نامناسب ةمقرومیت از نیازهای اساس  و ارزیاب  از نیند
پتذیر   رهتای  از نن برایاتان بته نستان  امكتان      انرار را تراهم کرده است کته سرپرست ا
ها به صرر  ارادی، داوطلبانته و ارداراستهه دچتار     د ننچه در بعض  از مرار نیست   ر

و   یتری داشتهند   ای برای ای  کناره ندهکنوضعیت طردشد   شده بردند، اما دوی  قان 
ها و از دست دادن اعهمتاد   ها، پیامدی جز تقایر ننها و حمایتتمام ارتباط بردند معهاد

هتای اجهمتاع  و اتانراد   را ظتاهری و     به نفساان نداشهه است  بنابرای  انراع ارتباط
 ریتز از     با ترجه به وضعیت تعل  نامناسب، ای   روه از زنان بترای دانسهندطردنمیز م 

بازارردهای منف  از سری جامعه، تصمیم به کاهش ارتباطتا  اترد در جهتت تافیتف     
استهراتژی   نامناسب با ۀداشه  پیاین ،  عتوه بر ای رند ی اسهراتژی احساس نابرابری م

هتا ناراهتد داشتت  همچنتی  نگرانت       اتسرد  ، پیامدی جز انزوای اجهماع  بترای نن 
 نسبت به نینده ترزندان، منجر به اتزایش تمای  ای   روه از زنان به تتش بیاهر، جهتت 

ای  تمای   شان م  شرد ترزنداناان و پیارتت و تقر  ارد نت  زند   نیازهای تأمی 
 یتری استهرس عمیتق در کناتگران     در صرر  عدم امكان برنورده شدن، منجر به شك 

کناتگران بته صترر  اردن تاه و نااردن تاه از       ،د منفت  ر ردد  در مااب  ای  بازارم 
 یرند  در نهیجه مجمرعه عرام  متذکرر زمینته طترد    های ارتباط  ارد تاصله م شبكه

 پدید نورده است تقمیل   -2 رادی ا -1د بع اجهماع  را در دو
هیچ کدوم از دوسها و تامیتم بعد جدای  م  از همسرم با مت  رابطته نتدارن،    »

ای  دید و نگاه بد در رتت و نمدم تأ یر ذاشهه، مثت  م  بارها دوست داشهم بته  
کرد چترن مت    کرد  تكر م ی عمریم برم؛ ول  زن پسرعمرم بدااتق  م اانه
طرر، م  هم رتتت و نمتدم   پسرعمرم نظر دارم  در و همسایه هم همی م به بیره

نور برد  جرأ  نتدارم بته ستر و وضت       رو کم کردم  ای  نگاه دیگران برایم عذاب
هتام در یتر شتدم     اردم برسم  بارها سر لباس پرشیدن و نرایش کردن با بچته 

رست  و   بین  که ارشگ  هسته  و بته اردشتان مت     ها مادرای دیگر رو م  نن
ی اینها رو  طرر باشم؛ ول  م  به ااطر حرف مردم همه دوست دارن م  هم اون

ر بیارند  م  ترسم پات سرم حرف دترسم؛ م کنم  از همه م از اردم دور م 
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳۷)زن « قرار دادم اردم رو در مقدودیت

دیدشرن نسبت به طتق کنم کس  نفهمه از همسرم جدا شدم، همه سع  م »
کن  و برا  حرف در یه  حه  یه عروس  میری یا ننادر نگاهت م ها منف رتهه
کن  که دیگه دوست نداری در هیچ مراستم   م  مقل ب  بهت یا ننادر میارند

 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳9زن«) شرکت کن  
 

 انصافیحساس بیاد: 
ننتان مصتاحبه را بته     ارد ای  ماكت  از زبانپردااه  به  و زنان ای  تاریح ماكت 
ماصتر   تا چه حد ارد را در کمبرد ضروریا  زند  "ها پرسش شد  از ننننجا رساند که 

همته   مرجتب جز تعتداد انتدک  کته اشتهباه در ازدواج و انهاتاب همستر را        "دانید؟م 
 ماصتر ندیتده و  وجته اترد را    ها به هتیچ تاریبا  بیاهر نن و نددیدم  ارد هایبدشانس 

طرح  ای  سؤال را ناعادونه دانسهه و معهاد بردند کته در ماابت  ماتكت  و تاتارهای     
ی  تتا پایته   انتد کترده عملت  اقتدام    اند و به هرشدید اقهصادی با تمام وجرد مایه  ذاشهه

شد   از سری جامعه و  رنه طرد را مسهقكم نمایند  بنابرای  ای  ارد و ترزندان زند  
  رواب  بی  تردی ارد درتمام  ها  ایاان نیست  نن ها و لیاقتن، مهناسب با تتشدیگرا
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ای  تمای   شان م  شرد ترزنداناان و پیارتت و تقر  ارد نت  زند   نیازهای تأمی 
 یتری استهرس عمیتق در کناتگران     در صرر  عدم امكان برنورده شدن، منجر به شك 

کناتگران بته صترر  اردن تاه و نااردن تاه از       ،د منفت  ر ردد  در مااب  ای  بازارم 
 یرند  در نهیجه مجمرعه عرام  متذکرر زمینته طترد    های ارتباط  ارد تاصله م شبكه

 پدید نورده است تقمیل   -2 رادی ا -1د بع اجهماع  را در دو
هیچ کدوم از دوسها و تامیتم بعد جدای  م  از همسرم با مت  رابطته نتدارن،    »

ای  دید و نگاه بد در رتت و نمدم تأ یر ذاشهه، مثت  م  بارها دوست داشهم بته  
کرد چترن مت    کرد  تكر م ی عمریم برم؛ ول  زن پسرعمرم بدااتق  م اانه
طرر، م  هم رتتت و نمتدم   پسرعمرم نظر دارم  در و همسایه هم همی م به بیره

نور برد  جرأ  نتدارم بته ستر و وضت       رو کم کردم  ای  نگاه دیگران برایم عذاب
هتام در یتر شتدم     اردم برسم  بارها سر لباس پرشیدن و نرایش کردن با بچته 

رست  و   بین  که ارشگ  هسته  و بته اردشتان مت     ها مادرای دیگر رو م  نن
ی اینها رو  طرر باشم؛ ول  م  به ااطر حرف مردم همه دوست دارن م  هم اون

ر بیارند  م  ترسم پات سرم حرف دترسم؛ م کنم  از همه م از اردم دور م 
 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳۷)زن « قرار دادم اردم رو در مقدودیت

دیدشرن نسبت به طتق کنم کس  نفهمه از همسرم جدا شدم، همه سع  م »
کن  و برا  حرف در یه  حه  یه عروس  میری یا ننادر نگاهت م ها منف رتهه
کن  که دیگه دوست نداری در هیچ مراستم   م  مقل ب  بهت یا ننادر میارند

 ساله، علت سرپرسه : طتق(  ۳9زن«) شرکت کن  
 

 انصافیحساس بیاد: 
ننتان مصتاحبه را بته     ارد ای  ماكت  از زبانپردااه  به  و زنان ای  تاریح ماكت 
ماصتر   تا چه حد ارد را در کمبرد ضروریا  زند  "ها پرسش شد  از ننننجا رساند که 

همته   مرجتب جز تعتداد انتدک  کته اشتهباه در ازدواج و انهاتاب همستر را        "دانید؟م 
 ماصتر ندیتده و  وجته اترد را    ها به هتیچ تاریبا  بیاهر نن و نددیدم  ارد هایبدشانس 

طرح  ای  سؤال را ناعادونه دانسهه و معهاد بردند کته در ماابت  ماتكت  و تاتارهای     
ی  تتا پایته   انتد کترده عملت  اقتدام    اند و به هرشدید اقهصادی با تمام وجرد مایه  ذاشهه

شد   از سری جامعه و  رنه طرد را مسهقكم نمایند  بنابرای  ای  ارد و ترزندان زند  
  رواب  بی  تردی ارد درتمام  ها  ایاان نیست  نن ها و لیاقتن، مهناسب با تتشدیگرا
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ی     ، در برقتراری رابطته  ستهانه بتا اریاتاوندان و اطرتیتان و    ی دو کار، رابطته  در مقی 
رغم تمای  به ارتباط بتا دیگتران،   کرده بردند و عل  اكتت  را تجربهعادونه و منصفانه م

بته   نمردنتد  انصات  تلا  مت  ها و زنان دیگر را ب رتهاری اطراتیان بی  نن ذاری تفاو 
را بترای    هتا های بتدون وقفته نن  ن در ماایسه با دیگر زنان،  تتشاز اینكه اطراتیا عتوه 

می  مایقهاج زند   نادیتده  رتهته و قضتاوت  منصتفانه در     أبهبرد وضعیت اقهصادی و ت
ای در زنتد    بردند  به باور ای   روه نصیباتان از هتر مارلته   مند ندارند،  له هاننمررد 

قتدردان  و   ، و چه در حترزه اجهمتاع ،  دسهمزد و مزایای جانب چه در زمینه اقهصادی، 
غیرمنصانه برده بنابرای  نه ارد، بلكه همه دیگرانت  را   ،مهااب  و همكاریرواب   احهرام،

 نسهند داا ماصر سرنرشت ارد م ها مرتب  برده اند ر که در طرل زند   با نن
ارنم بیارم؛ ولت  از   را بهم و نهرنسهم شادمان   درسهه از همه چیز مقروم شده»

دیگر کتار بیاتهری از دستهم     ،کَنمهای مردم جرن م ارنهصب تا شب که در 
طرر زنتد   حتق مت  نیستت  منت  کته        ند که اردم را ماصر بدونم  ای  برنم 

ای هم ندارم که دلم به نن ارش باشه، ایلت   هیچ بیمهکنم و اینادر تتش م 
ساله، علتت سرپرسته : تتر      4۸زن « )ناعادونه ست که اردم رو ماصر بدونم

 همسر( 
جرری با م  رتهار باه، اطراتیانم که اصت  وجتدان  انصاتیه که ای ای  ایل  ب »

کته کاتیدم   ندارن که واق  با م  همدردی کن  یا در مااب  ای  همه بدباه  
یک قدردان  از م  بكن ، تمام وجردم را روی ای  زند    ذاشتهم و در ماابت    

ستاله   5۳)زن  «هتام نیستت   هیچ عداله  ندیدم  ای  زند   مهناسب بتا تتتش  
  علت سرپرسه : طتق(

 
بینت  از  مد پیاینه اتانراد  ، وضتعیت تعلت  و پتیش     رنه که به ترصیف درنهمان

 یری احساس شتادمان  در زنتان سرپرستت اتانرار     مران  شك  نامناسب از جمله ةنیند
یتا منفت  بترای     هتای تتداتع  مثبتت     اگران از واکتنش باشند  تقت ای  شرای  کنم 
نماینتد  اتسترد  ، اضتطراب، انتزوا و دوری      ری  به کنش نامطلرب استهفاده مت    پاسخ

ترانتد بتا   ینتد مت   ترن باشد  در نهایت ای  زیدن و ماصر دانسه  دیگران از جمله نن م 
ها تاریتت و بته   انصات  را در ننقرار دادن کناگران در وضعیت طردشد  ، احساس ب 

 و اتزایش غم بینجامد  تضعیف احساس شادی
 

 گیری بحث و نتیجه
نامناسب، ای  زنتان را   ةارزیاب  مصاحبه شرند ان از وضعیت زند    ذشهه، حال و نیند

تاتار روحت     با روحیا  منف  اتسترد  ، احستاس نتابرابری و   ناپذیر ای اجهناببه  رنه
ن، ن رتهته شتده بترای ماابلته بتا       مراجه سااهه است  ای  شرای  و راهكارهای در پیش

 نداشهه است  غم انصات  وپیامدی جز احساس طرد شد  ، ب 
زا بترای زنتد     بندی وضعیه  تتنش مرارد مذکرر چیزی بیش از صرر  ۀبرنیند کلی

ای بندی در چنتی  بستهر و زمینته    یری ای  صرر ورد  نف  شك نزنان تراهم نم ای  
نجتا کته ایت   تروه دائمتا  تقتت تتأ یر        نجامد  از نابه تضعیف احساس شادی م   ناچارا 

ارد قرار  رتهه و با نن به تفكتر و کتنش اترد در برابتر      ارزیاب  از تجارب منف  زند  
دهنتد، بتر احستاس    روابت  اجهمتاع  واکتنش ناتان مت      امرر زند   و کمیت وکیفیت 
ه مطالعته حاضتر بتا نظریت     اتزایند  ای  تتر  بتر اراستهه از   ناشادی در زند   ارد م 

ماران  دارد که احساس شادی را بتا ارزیتاب    ( ه1991 ،دینر و همكاران) تجربیا  مؤ ر
 داند مرتب  م ن ن ذار در تری  تجربیا  تأ یرازک  زند   و تراوان  برجسهه

 از ایهناتان غلبه روحیا  منف  و داوری نامناسب از امرر و جریانا  زند   عتمت و 
ارشتتایند در پهنتته زنتتد   استتت  در واقتت  درکنتتار   تجربیتتا  ناارشتتایند بتتر چیر تت

هتای  دلی  تاار و هجترم باورهتای ترهنگت  و کلیاته    به  مقرومیت از نیازهای اساس ،
شرای  از لقتاظ پتذیرش    تری ای  پژوهش همراره در نامناسب هدفجمعیت جنسیه ، 

متان  اصتل  در    ای  مسئله با اسهراتژی احستاس نتابرابری،    اجهماع  قرار داشهه و دارند
 باشد  ر و ماارکت مناسب با دیگران و در جامعه م ؤری ارتباطا  م یك ش

اجهماع  به جای مانده از  یر ذهن  و أاز طرف دیگر وقای  و تجربیا  تلخ  ذشهه و ت
ایت     تذارد  بتاق  نمت    ه یتری انتزوا و اتسترد   بترای ماابلت     ای جز در پیشنن، چاره
ایت  زنتان همتراره     است روح و روان و رواب  اجهماع  میزبانش را ناانه  رتهه  ،وضعیت

ارد را از ترجه و همدل  اطراتیان مقروم سااهه و احساس تعلق و وابسهگ  بته جامعته   
در تقایق ارد ناان داده است کردکتان    1هابكراتت  رنه کهدهند  هماناز دست م  را

 ، درادیت ز احهمتال  کنند بته که طرد و مقرومیت را در دوران طفرلیت و کردک  تجربه م 
 ( 2۰۰۷، هابكراتت) رو اراهند برد های ماهلف مقرومیت روبهنینده نیز با جنبه

                                                           
1 Hob craft 
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 گیری بحث و نتیجه
نامناسب، ای  زنتان را   ةارزیاب  مصاحبه شرند ان از وضعیت زند    ذشهه، حال و نیند

تاتار روحت     با روحیا  منف  اتسترد  ، احستاس نتابرابری و   ناپذیر ای اجهناببه  رنه
ن، ن رتهته شتده بترای ماابلته بتا       مراجه سااهه است  ای  شرای  و راهكارهای در پیش

 نداشهه است  غم انصات  وپیامدی جز احساس طرد شد  ، ب 
زا بترای زنتد     بندی وضعیه  تتنش مرارد مذکرر چیزی بیش از صرر  ۀبرنیند کلی

ای بندی در چنتی  بستهر و زمینته    یری ای  صرر ورد  نف  شك نزنان تراهم نم ای  
نجتا کته ایت   تروه دائمتا  تقتت تتأ یر        نجامد  از نابه تضعیف احساس شادی م   ناچارا 

ارد قرار  رتهه و با نن به تفكتر و کتنش اترد در برابتر      ارزیاب  از تجارب منف  زند  
دهنتد، بتر احستاس    روابت  اجهمتاع  واکتنش ناتان مت      امرر زند   و کمیت وکیفیت 
ه مطالعته حاضتر بتا نظریت     اتزایند  ای  تتر  بتر اراستهه از   ناشادی در زند   ارد م 

ماران  دارد که احساس شادی را بتا ارزیتاب    ( ه1991 ،دینر و همكاران) تجربیا  مؤ ر
 داند مرتب  م ن ن ذار در تری  تجربیا  تأ یرازک  زند   و تراوان  برجسهه

 از ایهناتان غلبه روحیا  منف  و داوری نامناسب از امرر و جریانا  زند   عتمت و 
ارشتتایند در پهنتته زنتتد   استتت  در واقتت  درکنتتار   تجربیتتا  ناارشتتایند بتتر چیر تت

هتای  دلی  تاار و هجترم باورهتای ترهنگت  و کلیاته    به  مقرومیت از نیازهای اساس ،
شرای  از لقتاظ پتذیرش    تری ای  پژوهش همراره در نامناسب هدفجمعیت جنسیه ، 

متان  اصتل  در    ای  مسئله با اسهراتژی احستاس نتابرابری،    اجهماع  قرار داشهه و دارند
 باشد  ر و ماارکت مناسب با دیگران و در جامعه م ؤری ارتباطا  م یك ش

اجهماع  به جای مانده از  یر ذهن  و أاز طرف دیگر وقای  و تجربیا  تلخ  ذشهه و ت
ایت     تذارد  بتاق  نمت    ه یتری انتزوا و اتسترد   بترای ماابلت     ای جز در پیشنن، چاره
ایت  زنتان همتراره     است روح و روان و رواب  اجهماع  میزبانش را ناانه  رتهه  ،وضعیت

ارد را از ترجه و همدل  اطراتیان مقروم سااهه و احساس تعلق و وابسهگ  بته جامعته   
در تقایق ارد ناان داده است کردکتان    1هابكراتت  رنه کهدهند  هماناز دست م  را

 ، درادیت ز احهمتال  کنند بته که طرد و مقرومیت را در دوران طفرلیت و کردک  تجربه م 
 ( 2۰۰۷، هابكراتت) رو اراهند برد های ماهلف مقرومیت روبهنینده نیز با جنبه

                                                           
1 Hob craft 



دورة3،شمارة2،پاییزوزمستان1394مطالعات زن و خانواده56

ای مبهم، پریاان و نینده یری احساس شادی در ای  زنان، یك  دیگر از مران  شك 
 تذاری نامناستب شترای  تعلت  قابلیتت      ا تر  کته بته دلیت  عتدم یاتی  و      نامعی  است

ای جتز  در مررد ترزندان از دست داده و نهیجه پذیری مطلرب ارد را، اصرصا  بین  پیش
در نهیجته مجمرعته     دغدغه ذهن  و ماغرلیت تكری و اسهرس دائم  به همتراه نتدارد  

 ،مطابق بتا نظریته مقرومیتت نستب     کارهای ماابله با نن، ای و راهعرام  پیای  و زمینه
پیامدی جز طترد شتد   ارادی و تقمیلت      که نمردهرا برای  روه هدف تراهم شرایط  

شتد  ، احستاس  رتهتاری در    تتر از طترد  امتا مهتم   اجهماع  را به همراه نداشهه استت  
 اترد  و تنگدسه  و ناتران  اجهماع  و ترهنگ  است که نه تنها در مرردای از تار  چراه

ینده ترزندان را نیز تهدید کرده و بترای رهتای  از نن راهت     ن زند   و صادق است بلكه
 یابند نم   زین  و طلب حمایت،ناتران ، حاشیه احساس جز
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  146-119 ص : 1شمارة  ۳۳ شمارة پیاپ ، بیسهمسال، «تهران اسهان بر تأکید
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تجربۀ احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی: 
ای کیفی با رویکرد نظریۀ مبناییمطالعه

1شهره روشنی

*

غروی نائینی 2نهله

**

3سوسن باستانی

***

چکیده
احسها که تجربههاستبودهیندیفرآه یپژوهش حاضر مطالعهدف
زنهدی زناوهوزنانآرامش بهامطالعههنیها.اسهتدادهوهل رایدر
قیهطرازاطالعهاواسهتوهدهانجها یمبناهینظرروشازاستفاده
وهرمتأه زنانازنفر وصتباقیعممصاحبه آوری تهران جمعساکن

اسهت کدیذاری نظری تحلی  وده از استفاده آرامهش .و با بهه رسهیدن
است.مهم ازدواج هدف مصهاحبهترین احسها  ،ههازنهان در را آرامهش
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