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  وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی
    *سید احمد فیروزآبادي

  **علیرضا صادقی  
 

  :چکیده
» زنان فقیر روسـتایی «بین در  ابعاد طرد اجتماعی سنجشفهم و  حاضر در پی يهمقال 

هـاي طـرد   زنان فقیر برحسـب متغیرهـا و شـاخص    بوده  و به وضعیت طرد اجتماعی
 يهسئواالت اصلی تحقیق این اسـت کـه چگونـه زنـان در چرخـ     . پردازداجتماعی می

وند؟چه شمی صلی اجتماع طرد و به حاشیه راندهاي نظام مند از جریان ازندگی به گونه
هاي اجتماعی انجامیده اسـت؟ الگـوي توزیـع ابعـاد طـرد      عللی به طرد زنان از عرصه

و ) پیمـایش (اجتماعی در میان زنان چگونه است؟ دراین تحقیق که از دو روش کمـی  
هـاي  طرد از شـبکه : استفاده شده، چهار بعد اصلی طرد اجتماعی یعنی) مصاحبه(کیفی 

اجتماعی و همچنین شرمساري یا بدنامی اجتماعی،  حمایتی، روابط اجتماعی، مشارکت
. دست آمـده اسـت  تحقیق به يهنفر نمون 169مورد سنجش قرار گرفته و توزیع آن در 

زیسته زنان  يهتري از تجربهمچنین با استفاده از روش کیفی کوشش شده درك عمیق
نفر  51ي متشکل از ابدین منظور، نمونه. دست آید در مورد طرد، فرایندها و علل آن به

هاي مختلف آنها تعیین و مورد مصـاحبه  اي هدفمند و بر اساس ویژگیاز زنان به گونه
  . اندقرار گرفته

نتایج تحقیق گویاي آن است که طرد و محرومیت انباشتی زنان به موقعیت کنـونی  
هـاي  گـی آنهـا، بـا ویژ   يهاي فرایندي، با پیشینه و گذشـت  گردد بلکه به گونهآنها برنمی

فردي، ساختار خویشاوندي، فقر مزمن و بین نسلی و با برخی وقایع خاص در ارتبـاط  
متعـددي در بـه حاشـیه    ) غیردرآمـدي (عالوه برآن، عوامل اجتماعی و فرهنگی . است

تواند فرصت خـروج  راندن زنان از جریان اصلی اجتماع نقش دارند که به نوبه خود می
  .ا دشوار سازداز فقر و محرومیت را براي آنه

 طرد اجتماعی، فقر، زنان سرپرست خانوار، روستا :واژگان کلیدي

                                       
 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران *

  دانش آموختۀ کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران **
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  مقدمه
نسـبت   تري رابینش جدید و گستردههاي اخیر رویکردهاي غیر درآمدي به محرومیت، در دهه

این دلیل که اساساً با شـرایط مـادي   رویکردهاي درآمدي به « .دنکنبه مسائل اجتماعی ارائه می
دهند، مورد انتقاد قرار هاي غیر مادي را مورد غفلت قرار میسروکار دارند و جنبه مرتبط با فقر

بـه جـاي تمرکـز بـر     «به فقر، اقتصادي رویکردهاي . »)81-97: 1388هال و میجلی، (اند گرفته
و محمـودي  ( انـد کـرده درآمد سرانه معطوف  رشد اقتصادي وتوجه خود را به انسان، زندگی 

توانند نمی تعاریف درآمدي از فقر« دهدمیشواهد نشان  در حالی که. »)10: 1384صمیمی فر، 
افراد محروم  يهدست دهند و از شدت و ابعاد زندگی فقیراندرك کامل و درستی از واقعیت به

  . »)223-226  :1385کانبور و اسکوایر، ( بکاهند
، بـویژه در  ه توسعهکشورهاي رو ب بسیاري از در«درك این موضوع، حائز اهمیت است که 

همانگونـه کـه در کشـورهاي توسـعه      با درآمد تنگاتنگیافراد، ارتباط  شرایط زندگیِ میان فقرا
از آنجاکه فقرا اغلب توانایی تأمین نیازهـاي  . »)72: 1،2006فالتن( شود، نداردیافته مشاهده می

نه تأمین و توزیـع منـابع   خود در مبادالت کاال و خدمات در بازار را ندارند و دولت نیز در زمی
-چندان کارآمد نیست، مبادالت غیر رسمی نقش مهمی در تأمین نیازهاي مادي فقـرا ایفـا مـی   

شاخص صرف درآمد براي تعیین آستانه فقر ناکـافی بـوده و سـایر کمکهـا و     «بنابراین . نماید
در کـه  حالیدر .»)54: 1359البن، (دارد کنند ملحوظ نمیهایی که خانوارها دریافت میحمایت

، در شـود مـی در کشورهاي صنعتی بر رابطه میان افراد و دولت تاکیـد  «اجتماعی،  رفاه يهحوز
بیشتري را بـه   يهها و خانوارهاي گسترده توجکشورهاي در حال توسعه، رابطه درون خانواده

تمـاع  در سطوح پایین درآمد، اهمیـت خـانواده و روابـط در اج    بویژه آنکه. کندخود جلب می
هـاي حمـایتی   سرمایه اجتماعی در قالب شـبکه « .»)74: 2006فالتن،( محلی بیشتر خواهد بود

نمایـد و خانوارهـا را در   رسمی نقش موثري در مدیریت ریسک و آسیب پذیري ایفـا مـی  غیر
فقرا ممکن است در فقر «با وجود این، . »)40: 2،2004باال و الپیر(دسازمقابله با فقر مجهزتر می

بهبود د به نتوانهاي اجتماعی که میاز بسیاري از شبکهبه طور فعال، اقی بمانند به این دلیل که ب
ي هـا هـا و دارایـی  درك ظرفیت لذا،. »)40: همان( اندطرد شدهکمک کنند، کیفیت زندگی آنها 

هـاي اجتمـاع   مشـارکت در فعالیـت   غیر رسمی،هاي حمایتو  هاي تعاملی، شبکهغیر درآمدي
                                       
1 Flotten 
2 Bhalla & lapeyre 
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از مهمترین اهدافی است کـه در   هاي پیش روي آنهاچالشو  ، ادغام در روابط اجتماعییمحل
شود؛ اهدافی که دنبال می 1طرد اجتماعی رویکردهاي غیر مادي به محرومیت بویژه در رویکرد
انجامیـده   هاي فقـر زدایـی  ناکامی برنامه عمدتاً در مطالعات رایج فقرپژوهی مغفول مانده و به

  .است
تـري از  حقیق حاضر، تالش شده با اتخاذ دیدگاه نوین طـرد اجتمـاعی درك گسـترده   در ت

پرسش اساسـی در ایـن پـژوهش، ایـن اسـت کـه       . دست آیدمحرومیت زنان فقیر روستایی به
زندگی به گونه اي نظام مند از جریان اصلی اجتماع طرد و به حاشیه  يهچگونه زنان در چرخ

چگونه طرد را فقیر انجامیده است؟ زنان فقیر د اجتماعی زنان رانده می شوند؟ چه عللی به طر
چگونه است؟ در کدامیک از ابعاد  فقیر کنند؟ توزیع ابعاد طرد اجتماعی در میان زنانتجربه می

تري روبـرو  اجتماعی، زنان در معرض طرد شدیدتري قرار دارند و در کدام بعد با طرد خفیف
  هستند؟

  چارچوب نظري
  انی مفهومیتعاریف و مب

»عدي و طوالنی مدت که شـامل جـدایی از جریـان اصـلی     طرد اجتماعی به محرومیت چند ب
فرد به  « .»)25: 2،1994روم( گرددشود، اطالق میفرهنگی و شغلی جامعه می -اجتماعی محیط

او در  .2یم در یک جامعه باشد مقاو به لحاظ جغرافیایی  .1:  لحاظ اجتماعی مطرود است اگر
-: 1999و دیگـران،   3بورشارت( هاي نرمال شهروندان آن جامعه مشارکت نداشته باشدلیتفعا

که مفهوم طـرد اجتمـاعی   در حالی ،مفهوم فقر، محدود به کمبود اقتصادي است« .» )244-227
به عنـوان   طرد. رودهاي متفاوت جامعه به کار میبراي فهمیدن و سنجیدن رابطه افراد با حوزه

طور کامل یا جزئی، به هر هتر، اشاره به فرایند پویاي ممانعت از ورود، بي جامعبندیک صورت
گونه نظام اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یا فرهنگی که انسجام اجتمـاعی شـخص در جامعـه را    

مشــارکت «هـاي  لفـه ؤطرداجتمـاعی بـر حسـب م    .»)58: 2006فالتـن، (کنـد، دارد  تعیـین مـی  
ــون،( ــهر«، »)4: 2002پیرس ــوق ش ــاگی،(وندي حق ــت «، »)20: 2004پ ــه فرص ــی ب ــا دسترس ه

                                       
1 - Social Exclusion 
2 Room 
3 Burchardt 
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 اجتمـاعی ضـعیف   يهشـبک « و »)15: 2003پارنت و لـوئیس، (قدرتی بی«، »)7 :2002پیرسون،(
عنوان محرومیت هنگاه به فقر ب« از نظر سن،  .شودتعریف و مشخص می »)201: 2006فالتن،(

شود که ما براي آن ملکردهاي متمایز میها و ععدي است زیرا شامل تمام قابلیتقابلیتی، چند ب
هـاي  هاي ارزشمند، طرد نشدن از روابط اجتماعی و فرصـت یکی از این قابلیت. ارزش قائلیم

 .اسـت  فقر يهاید 1لفه ذاتی و اساسیؤطرد اجتماعی بخشی از فقر قابلیتی و م .اجتماعی است
ارکت در زندگی اجتماعی، صرفنظر بدین معنا که ناتوانی در ایجاد ارتباط با دیگران و عدم مش

ایجاد کند، منجر به تهـی شـدن و فقیـر شـدن      تواندطور غیر مستقیم میهاز هر محرومیتی که ب
اي وجـود دارنـد کـه خودشـان ممکـن اسـت       هاي رابطـه درمقابل، محرومیت .شودزندگی می

طرد اجتماعی به نحوي عبارتی، هب .توانند به نتایج ناگواري منجر شونداما می ،نامطلوب نباشند
 هاي زنـدگی مـا را محـدود کنـد    هاي دیگر شود و فرصتبه محرومیت تواند منجرمی 2ابزاري

  .»)12-14: 2000سن،(
  
  طرد اجتماعی و فقرمفهومی  يهمقایس

براي اینکه مفهوم طرد اجتماعی براي علوم اجتماعی و فهم مسائل اجتماعی در جهـان کنـونی   
شناخت و بینش جدیدي را در مطالعه گروهها و افراد محـروم و آسـیب   باید  ،مورد اعتنا باشد

) به طور خاص درآمـد (اگر این مفهوم صرفاً بر اساس شاخصهاي اقتصادي . پذیر فراهم نماید
در ذیـل بـه   . دهـد دسـت نمـی  تعریف شود، آنگاه در مقایسه با مفهوم فقر اطالعات بیشتري به

  .شوداجتماعی اشاره میها و وجوه متمایز مفهومِ طرد ویژگی
  

   پدیده اي چند بعدي  يهطرد اجتماعی به مثاب
اي چند وجهی است و فراتر از ابعاد مـادي و کمبودهـاي اقتصـادي بـر     طرد اجتماعی پدیده« 

؛ 58: 2006فالتـن، ( هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داللـت دارد متنوعی از محرومیت يهدامن
تر از فقر است و نه فقط کمبود ابزارها ماعی مفهومی گستردهطرد اجت. »)231: 2002بورشارت،

طـرد  «و منابع مادي و فقدان دسترسی به کاالها و خدمات بلکه بـر مسـائل دیگـري همچـون     
                                       
1.Constitutive 
2.Institutive 
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 حقـوق شـهروندي  «، »)145: 1995راجـرز، ( طـرد از امنیـت  «، »)143: 2000نارایـان، (جنسیت 
؛ 5: 1995نارایـان، ؛ 468:1386 گیـدنز، (هـاي اجتمـاعی   روابط و شبکه«، »)189: 2006فالتن، (

: 2006؛ فالتـن، 7: 1997؛ هـدي، 18: 2000؛ سن،12: 1999دوهان،(بازارکار «، »)14: 2003فامی،
مشارکت در زندگی اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی، بیگـانگی و فاصـله گـرفتن از       « و»  )194

  . متمرکز است ...و » )25: 1995دافی،(جریان اصلی جامعه  
  
   فرایندي پویا  يهجتماعی به مثابطرد ا

هـا،  دهد، به دنبال کشف مکانیزممطرودین را انعکاس می طرد اجتماعی ضمن اینکه وضعیت «
؛ 9: 1995راجـرز و دیگـران،   ( شـود روابط اجتماعی و نهادهایی است که بـه طـرد منجـر مـی    

نند که فقر را انـدازه  کی نیستند، آنها تالش نمیرویکردهاي طرد اجتماعی کم«.»)9: 1999هان،
کوشند تا پویایی فرایند طرد اجتماعی را نشان دهند، اینکه چگونه تولید و باز بگیرند، بلکه می

گیرنـد  اي شدن اجتماعی قرار میشوند، چگونه مردم در وضعیت محرومیت و حاشیهتولید می
راغفـر،  ( شـند کدامنـد  بخمی آیند و اینکه نهادهایی که به طرداجتماعی نظم و از آن بیرون می

کمبود مالی در  يهبعید است که محرومیت به مطالع «در مطالعات طرد اجتماعی  .»)259:1383
اي کننده و بطور نظام مند حاشیه طرد اغلب یک فرایندبلکه  نقطه زمانی خاص تقلیل داده شود

  .»)62-64 :2006فالتن،(کند محرومیت شدید را ایجاد میکه  شودمنزوي کننده تلقی می
  
  
  
  

   1ايپدیده اي رابطه يهطرد اجتماعی به مثاب

                                       
Relational.1  
2. Ageney  
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در حالی که فقر اغلب با کمبودهاي مادي و درآمدي سر و کار دارد، طرداجتماعی معطوف به «
 با افراد محروم ارتباطیا عدم  ارتباطمحرومیت اجتماعی تمایل دارد بر . روابط اجتماعی است

ـ  . ازدمحله و بقیه اجتماع بپرد ،خانواده اجتمـاع   يهمحروم اجتماعی کسی است که توسـط بقی
بلیک مور، (هایی براي بهبود شرایط خود پیدا کند فرصت  تواند  رانده شده و لذا به سختی می

طرد اجتماعی، عمدتاً به مسائل رابطه اي نظیـر تضـعیف و تالشـی پیونـدهاي      « .»)135:1385
تـادمن،  (هاي اجتماعی اشـاره دارد  ها و حمایتو گسست از شبکه انزوا ،عدم تعلق اجتماعی،

فقدان منابع در دسترس فرد (مفهوم فقر عمدتاً بر مسائل توزیعی  «بنا به نظر روم،  ».)17: 2004
پیوندهاي اجتماعی ضعیف یا فقدان پیونـدهاي  نظیر اي  و طرد عمدتاً بر مسائل رابطه) یا گروه

اي که فرد بدان تعلق  طور کلی جامعههی، نهادها و یا بلمح اجتماعی با خانواده، دوستان، اجتماعِ
؛ 65: 2006فالتن،(متمرکز است  قدرتی و فقدان یکپارچگیدارد، مشارکت اجتماعی ناکافی، بی

  .»)23: 1994روم،
  

   پدیده اي نسبی يهطرد اجتماعی به مثاب
گـران در  بدون توجه به وضـعیت دی ممکن است بر اساس تعریف مطلق از فقر، یک شخص  «

دیگـري   فرادیا ا فردتواند مطرود باشد مگر اینکه اما شخص نمی ،همان جامعه فقیر تلقی شود
در . »)65-2006:66فالتن،( وجود داشته باشند که در نسبت با او یا آنها، طرد اتفاق افتاده باشد

وشـن  واقعی فرد با دیگر افراد جامعـه موضـوعی صـریح و ر    يهرابط «، نیز تعریف فقر نسبی
یـک  . شـود نقش پیوندهاي اجتماعی در مطالعات فقر بـه نـدرت در نظـر گرفتـه مـی     و  نیست

تر از یک سـطح  شخص نسبت به دیگران فقیر است اگر درآمد، مصرف یا شرایط زندگی پایین
اي دارد اجتماعی يهیا شبک ،اما خواه ناخواه این شخص با دیگران در ارتباط است ،معین باشد

بـین فـرد و    يهدر هنگام تعریـف طـرد اجتمـاعی، رابطـ     .شودز فقر لحاظ نمیکه در تعریف ا
محـدود   يهطور کلی یا یک شـبک شخص با جامعه به يهپرسش از رابطبوده و دیگران بنیادي 

  .»)60-65همان،(طور خاص، جزء الینفک تعریف مفهوم طرد اجتماعی است به
 

  در طرد اجتماعی عاملیت يهجنب
هایی بیرون از قـدرت  شرایط و تصمیم يهبه عبارتی افراد به واسط. دارد عمل طرد داللت بر« 

اگـر محرومیـت از طریـق     «دراین صـورت  . »)60-67: 2006فالتن،(شوند کنترل آنها طرد می
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اي شکل گیرد که در آن هیچ تعمدي براي طرد وجود ندارد، ایـن طـرد از   فرایندهاي اجتماعی
 ،کـه طـرد  بـرعکس زمـانی   .نند بیکاري ناشی از رکـود اقتصـادي  شود مانوع منفعل قلمداد می

مانند اعمال تبعـیض   ،دستاورد کنش عامدانه عامالن بیرونی باشد، طرد از نوع فعاّل خواهد بود
   . »)14-2002:17سن، (یا وضع قانون علیه حقوق و منافع گروهی خاص 

ه طـرد کننـدگان و طـرد    مفهوم طرد اجتماعی در درك روابط میان کنشگران، هر دو گـرو «
شود حال آنکه مطالعات فقر ممکن است در فهم طردشـوندگان سـودمند    می شوندگان را شامل

  )531-578: 2006سیلور،(باشد اما به ندرت بر طردکنندگان متمرکز می شود 
  

  روش شناسی
عـدي  عبـارتی چنـد ب  یا بـه  ،هم ی و کیفی باهاي کمشناسی تحقیق، تلفیق روشرویکرد روش
در روش کمی ابزار جمع آوري اطالعـات، پرسشـنامه و در روش کیفـی،    . استکردن تحقیق 

  .به کار رفته است -کمتر ساختارمند و عمیق-تکنیک مصاحبه 
  

  سنجش متغیرهاي اصلی يهتعاریف عملیاتی و نحو
  گروهیدرونهاي حمایت

 دارنـد و صمیمی یوندهاي قوي پاند و شوند که همگونهایی یافت میها در شبکهاین حمایت«
ــاك،( ــت درون .»)10: 2002ولک ــاطفی  حمای ــت ع ــامل حمای ــی ش ــاد،  (گروه ــت، اعتم محب

هرگونه کمک مستقیم نقدي و غیرنقدي مانند قرض دادن، وقت (هاي ابزاري،حمایت...)همدلی
بـوده و در  ) دریافت مشورت و راهنمایی(و حمایت اطالعاتی ...) گذاشتن، مراقبت از بیمار و

  .سه سطح تجربی خویشاوندان، همسایگان و دوستان مورد سنجش قرار گرفته است
   

   گروهیبینهاي حمایت
روابط  وپیوندهاي ضعیف دارند اند، شوند که ناهمگونهایی یافت میها در شبکهاین حمایت« 

. » )23: 2002ولکاك،(شوند را شامل می) ارتباط با آشنایان(بیرون از پیوندهاي نزدیک و قوي 
هاي مرتبط با پیشرفت و تحرك هاي مذکور فراتر از نیازهاي روزمره بوده و با حمایتحمایت
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سـنجیده  ..) .هاي دولتی ونظیر دسترسی به فرصت شغلی، دریافت وام، داشتن آشنا در سازمان(
   .شده است

  
   همگونی پیوندهاي بین گروهینا

اند کـه  گروهی با آشنایانی در ارتباطبین يهبکدهد که تا چه حد زنان در شاین متغیر نشان می
هرچـه  . قـرار دارنـد  ... در وضعیت متفاوتی از حیث جنسیت، شغل، سواد، پایگـاه اقتصـادي و  

گیرد و دسترسی به منابع متنـوع  ناهمگونی شبکه بیشتر باشد، ظرفیت حمایتی شبکه فزونی می
  .شودحمایت بیشتر می

  
  شعاع حمایت

هـاي  خود، بـا گـروه   يهن است که تا چه حد زنان فراتر از اعضاء خانوادشعاع حمایتی مبین آ
نظیر خویشاوندان، همسایگان، دوستان، آشنایان، همکاران، شـوراي روسـتا،   (مختلف اجتماعی 

شعاع حمـایتی شـامل شـعاع حمایـت     . کننددر ارتباط بوده و حمایت دریافت می...) خیرین و
  .عاطفی، ابزاري و اطالعاتی است

  
  حمایتمنابع  

دهد و شامل سه نـوع منبـع   زنان را نشان می) حمایت کنندگان(این متغیر، تعداد منابع حمایتی 
  .حمایتی عاطفی، ابزاري و اطالعاتی است

  

  اجتماعی روابط
در این بعد، سطح روابط زنان با همسایگان، خویشاوندان و دوستان در داخل و خارج روستا و 

مورد سـنجش  ...) نامه، تلفن و(و غیر حضوري ) رو در رو(ضوري در قالب دو شیوه تماس ح
  .قرار گرفته است
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   هاي اجتماعیمشارکت در فعالیت
 انجمنی مشارکت  يهگونمشارکت اجتماعی به دو «، و هیلیارد اسکولین با الهام از تقسیم بندي

» )4: 2005سکالیون، هیالرد و ا( شودتقسیم میی یا غیر رسمی فعالیتهاي غیر انجمن و یا رسمی
ها مورد سـنجش قـرار   مشارکت در انجمن يهمشارکت انجمنی با دو شاخص عضویت و نحو

  .گرفته است
  شرمساري اجتماعی

هاي پنهان ساختن فقر، بدنامی ناشی از حمایت نهادي، شرمسـاري  این بعد از طرد، با شاخص
  .ده استحضور در جمع و رفتارهاي طعنه آمیز یا طرد کننده سنجیده ش

-ايها که رتبهشارکت در انجمن يهسطح سنجش متغیرها بغیر از دو متغیر عضویت و نحو

وضعیتی طیف لیکرت 4اي در مقیاس هاي مرتبط با متغیرهاي فاصلهگویه.باشداي میاند، فاصله
هاي مربوط به ابعاد طرد اجتمـاعی  همچنین، میزان آلفاي کرونباخ براي گویه. سنجیده شده اند

، حمایـت  81/0گروهـی  میزان آلفاي کرونباخ براي متغیر حمایت درون. در حد مطلوب  است
،شـعاع  57/0،شـعاع حمایـت عـاطفی    60/0گروهـی  بـین  يه،ناهمگونی شـبک 82/0گروهی بین

مشـارکت غیـر    ،80/0روابـط اجتمـاعی   ،59/0، شعاع حمایت اطالعـاتی  63/0حمایت ابزاري 
  .است 62/0و شرمساري اجتماعی  77/0انجمنی

  
  آماري و روش نمونه گیري يهجامع
ـ  زنان سرپرست خانوارآماري در این تحقیق،  يهجامع امـداد سـاکن در    يهتحت پوشش کمیت

هاي موجود در تحقیق، از داده يهبنابراین، براي تعیین نمون .روستاهاي شهرستان شهریار است
تـر کـه   همگـن  يهبراي تعیین یک نمون. تاستفاده شده اس) ره(امداد امام خمینی يهنهاد کمیت

هاي تحقیق داشته باشد، صرفاً زنانی انتخاب شدند که در تناسب بیشتري با سئواالت و شاخص
، لذا، زنانی که در سنین سـالخوردگی  )طرح مددجویی(سنین جوانی و میانی قرار داشته باشند 

همچنـین بـه دلیـل ثبـت     . نشدند تحقیق گنجانده يه، در نمون)طرح شهید رجائی(قرار داشتند 
اي اطالعات و عدم امکان نمونه گیري، تنها این امکان فراهم گردید که با رجوع به ناقص رایانه

روسـتا   11شـامل  ) مـالرد (مورد نظر در سطح یک دهسـتان  يهپرونده ها، صرفاً اطالعات نمون
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چنـدان بـاالي آن،    نفر است که با توجـه بـه حجـم نـه    169حجم نمونه، متشکل از . تهیه شود
نفر از زنـان سرپرسـت    51در بخش روش کیفی، . صورت تمام شماري انجام گرفتتحقیق به

برحسب نسـبت زنـان تحـت پوشـش در هـر       -اي هدفمند و طبقه بندي شده خانوار به گونه
فوت سرپرست، طالق، همسـر از کارافتـاده و هرگـز ازدواج    (روستا، دلیل تحت پوشش بودن 

بـراي    -خانـه دار بـودن   / مهاجر بودن و شـاغل / ، سنین مختلف، بومی )رارينکرده، همسرف
  .انجام مصاحبه انتخاب شدند

  
  هاي تحقیقیافته

  تحقیق يههاي جمعیتی نمونویژگی 
 40تا35درصد بین 4/12سال سن و در سنین جوانی قرار دارند و 35درصد از زنان کمتر از 5.3

سـال  50تـا 40درصد، در سنین میـانی  63.4عنی در حدود اغلب زنان مورد بررسی ی.سال هستند
ها کمتـر  درصد خانواده5/16. برندسال به سر می 60تا  50درصد نیز در سنین  9/18.قرار دارند

درصـد خـانواده هـا    5/6نفـر و  4درصد خانواده ها 5/28نفر، 3درصد خانواده ها 5/48نفر، 2از 
 .نفر عضو دارند5

درصد به دلیل فوت همسر، سرپرستی خانوار را برعهـده  3/76زنان یعنی در حدود  يهعمد
درصـد از  2/1، )بیمار و از کارافتاده(درصد داراي همسر  3/5،درصد زنان مطلقه6/16.گرفته اند

از حیـث ترکیـب   . باشدنیز متواري می) درصد6/0(نفر 1زنان هرگز ازدواج نکرده اند و همسر 
از .کنددرصد، زن به همراه فرزندان خود زندگی می 7/78اعضاء خانواده، در اغلب موارد یعنی 

درصد زنان،  4/82همچنین. انددرصد غیرشاغل 6/87شاغل و 4/12میان زنان سرپرست خانوار، 
  .انددرصد بومی6/17مهاجر و 

   
  فرایندي بودن طرد زنان فقیر

اي شـدن  عامل که به شکل پویا و نظام مند درطرد و حاشـیه 4هاي بعمل آمده براساس مصاحبه
  .شوداند، شناسایی شدند که در ذیل بدانها پرداخته میزنان موثر بوده

  
  فقر مزمن؛ فقر بین نسلی و خویشاوندي
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گذراننـد کـه بـه    زندگی خود سه دوره از فقر و طرد تدریجی را از سـر مـی   يهزنان در چرخ
ي آغاز و تا پـیش از  اول؛ از بدو تولد در خانه پدر يهدور. شودتدریج بر شدت آن افزوده می

در این مقطع، زنان به دلیل پایگاه پایین اقتصادي خـانواده و فقـدان   . یابدازدواج زنان ادامه می
درصـد زنـان   7/75.انـد اي از محرومیت را طی کردهامکانات و خدمات عمومی در روستا دوره

درانشان دهقـان  درصد نیز پ3/24اذعان داشتند که پدران آنها خوش نشین و فاقدزمین زراعی و
به تدریج، با افزایش سن، ازکارافتادگی یا مـرگ سرپرسـت خـانوار و نیـز     . پا بوده استخرده

اي از درآمدي در سنین پیري، والدین به ورطـه  يهفقدان منابع پایدار و با ارزش و نبود پشتوان
. ماندها نمیافتند که جز دریافت کمک از نهاد حمایتی راهی پیش روي آنفقر و نداري فرو می

امـداد   يهدرصد از والدین پاسخگویان، تحت پوشش کمیت81.1تحقیق در حدود  يهبنا به یافت
  .قرار گرفته و از مساعدت اجتماعی آن بهره برده اند

پـدري آغـاز    يهدوم فقر زنان، با ازدواج زودهنگام زنان در سنین پایین و ترك خان يهدور
از فقر از ناچاري مجبور بودن شوهر بدن به یـه  . می دادنقدیم دخترو زود شوهرش ".می شود

دراین مقطع، ) ساله، لماآباد48زن( "اي، زن داري که از سر خودشون کم کننپیرمردي، زن مرده
ـ  . کننـد زنان فقر شدیدتري را نسبت به قبل درخانه همسر خـود تجربـه مـی    زنـان،   يهبـه گفت

درصد زنان، وضعیت 9/89که طورياند؛ بها داشتهآنها وضعیت اقتصادي مشابهی با آنه همسران
درصـد مـوارد، همسـران آنهـا     4/2داننـد و حتـی در  اقتصادي همسرشان را همانند خویش مـی 

فعالیت مردان در مشاغل غیررسمی، بی ثبات و بادرآمد اندك که . اندوضعیت بدتري نیز داشته
کـان تحـرك اقتصـادي و گـذر از     عمدتاً نیز با مهاجرت موقتی و دائمی فراهم شـده اسـت، ام  

تنگدستی را براي زنان هرگز میسر نساخته، بویژه آنکه با تولد فرزندان و افزایش تعداد آنها، بر 
شود و فشاراقتصادي شدیدتري بر سرپرست و اعضاء خـانواده وارد  مخارج خانواده افزوده می

  . کندمی
گـردد کـه زنـان شـرایط     ن باز مـی سوم فقر زنان به بعد از، از دست دادن همسرشا يهدور

زنان که در گذشته تجربه و امکان .شوندقبلی متحمل می يهحادتري از فقر را نسبت به دو دور
اند، هـم اکنـون مـی    آور خانواده بودهاند و به نوعی وابسته به ناناشتغال در بازارکار را نداشته

ی کرده و بار سـنگین امرارمعـاش و   بایست فرزندان تحت تکفلِ خود را نیز به تنهایی سرپرست
 در شرایط جدید، به این دلیل کـه قـادر نیسـتند بـراي     زنان. تربیت فرزندان را بر دوش کشند
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شـبکه،   ي ازبـه نـوع دیگـر   خویشاوندي و همسایگی  يهاز ترکیب شبک تأمین معاش خانواده
فقـر گـذار   «عنـی  یاز فقـر  دیگـري  گذر نمایند، دچار نوع  گروهییعنی پیوندهاي شغلی و بین

قـادر نباشـند   «شـوند کـه   ها زمانی دچار این نوع فقـر مـی  افراد یا گروه. هستندنیز » 1اي شبکه
آن گـذر   ياز یک نوع ترکیب شبکه بـه نـوع دیگـر   شان، بمنظور ارضاء نیازهاي در حال تغییر

  » )1999پري، (دننمای
زار کار، سرنوشتی مشابه پـدر  منظور اشتغال در بابنابراین فقدان توانمندي اجتماعی زنان به
ـ دریافت حداقل يهو مادر را براي زنان رقم زده و آنها را به حیط امـداد   يهترین مزایا از کمیت

گذشته بیشـتر شـده    يهدر این دوره، مشکالت و مسائل زنان نسبت به دو دور.سوق داده است
مسائل . آنها تحلیل رفته است شان براي مقابله و یا حتی تحملییاما درعین حال منابع و توانا

کمبودهـا و آسـیب هـاي عـاطفی و      ،هـا پس از بیوگی، فقرشدید، افزایش سن و ظهور بیماري
تـر و  زنـان را در وضـعیت بـه مراتـب  وخـیم     ... روانی، مشکالت زن در ارتباط با فرزنـدان و 

م سر پـا وایسـم   ام بدتر میشه دارم می افتم نمی تونروز به روز وضع".ناگوارتري قرار می دهد
محرومیت فرایندي و نظام مند زنان را می تـوان   )ساله، صالح آباد47زن( "چه روحی چه مالی

 1/81چنانکـه گفتـه شـد،    . هایی متمادي مشاهده و ردیابی کـرد به خوبی در انتقال فقر از نسل
ـ   . انـد دهامـداد بـو   يهدرصد از زنان اعالم داشتند که پدر و یا مادر آنها نیز تحت پوشـش کمیت

را تجربـه  عبارتی نسل سوم، از فقر و رنجی که نسـل اول و دوم آن همچنین فرزندان زنان یا به
. کردند مصون نیستند و تکرار همین الگوي محرومیـت بـراي آینـده آنهـا نیـز محتمـل اسـت       

این تعداد کـه جملگـی   . درصد زنان، داراي فرزندانی هستند که تحت پوشش کمیته هستند5/3
هستند، پس از ازدواج به دلیل طالق، بیماري ناعالج یـا فـوت همسـر، گزیـري جـز       نیز دختر

اند و این امکان قویاً وجود دارد که تعداد افراد تحت پوشش در میان نسل امداد نداشته يهکمیت
  .سوم، با افزایش سن آنها و همسرانشان رو به فزونی رود

براسـاس نتـایج   . برنـد سـر مـی   نیز بـه  خویشاوندي فقیري يهعالوه بر این، زنان در شبک
زنـان دو خـانواده،   درصد 7/59درصد زنان یک خانواده، 6/16خویشاوندي  يهتحقیق، در شبک

امداد قـرار   يهدرصد زنان چهار خانواده تحت پوشش کمیت2/1درصد زنان سه خانواده و 5/22

                                       
1 - Network Transition Poverty 
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-بر کاهش منابع و حمایتخویشاوندي، تأثیر مخربی  يهفقرشایع و تسري یافته در شبک .دارند

 .شودهاي بعدي بدان پرداخته میگذارد که در بخشگروهی میهاي درون

  
  کم سوادي و بی سوادي بین نسلی

هیچگونـه  )درصـد 6/55(هاي تحقیق، بیش از نیمی از زنان سرپرست خانوار بر اساس یافته
اي از رآنـی بهـره  درصد نیز در حد خواندن و نوشـتن و سـواد ق  16سوادي ندارند و در حدود 

درصد داراي تحصیالت راهنمایی و  9/5درصد داراي تحصیالت ابتدایی، 3/21.اندتحصیل برده
پـدري، نبـود فرهنـگ مسـاعد      يهفقر در خان. انددرصد نیز داراي تحصیالت متوسطه بوده2/1

براي علم آموزي و بی اعتنایی به کسب سواد، طرد گروهی از خدمات و امکانـات عمـومی و   
 يهعصبات و هنجارهاي سنتی از مهمترین موانعی هستند که زنان را از کسب سـواد یـا ادامـ   ت

تحصیلی آنها نشده، بلکه با تکرار  يهاین موانع و شرایط، محدود به دور. تحصیل بازداشته اند
همین الگوي محرومیت، فرزندان یا نسل بعد نیز از سوادآموزي و صـعود از نردبـان تحصـیل    

هاي فقیر براي کاهش مخارج اعضاء خـانواده،  عنوان نمونه، در هر نسلی خانوادهبه. ندابازمانده
کنند که در واقع این ازدواج زودهنگام، خانه شوهر   می يهدختران خود را در سنین پایین روان

ها نشان داد کـه  یافته. شودتحصیل فرزند دختر محسوب  می يههنگام نیز براي دورپایانی زود
کـرده دارنـد کـه در ایـن میـان      فرزنـد تـرك تحصـیل   ) خـانواده 124(هـا  درصد خانواده 3/73

هـا  درصـد از کـل خـانواده    5/22. فرزند ترك تحصیل کرده دارنـد  3تا1درصد بین 9/87حدود
درصـد  5/6درصد سه فرزند، 4/15درصد دو فرزند، 6/26داراي یک فرزند ترك تحصیل کرده، 

  .کرده هستندنج فرزند ترك تحصیلدرصد داراي پ4/2چهار فرزند و 
  
  

  گی پیوندهاگسیخت
سطح روابط خویشاوندي، همسایگی و اجتماعی زنان بعد از، از دسـت دادن همسـر بـه نحـو     

زنان بعد از فوت همسر یا جدایی از وي، بـا  . چشمگیري در مقایسه با گذشته کاهش می یابد
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روابط  يهیلی یا خودخواسته از شبکاي تحمدیگران احساس بیگانگی و فاصله کرده و به گونه
  . هاي غیررسمی طرد می شونداجتماعی و حمایت

آدم هیچ وقت فشار نباشه به راه طالق نمی ره آدمی  که طالق بگیره همه باهاش بیگانـه  "
 "بیوه خیلـی حـرف سـنگینیه   ... می شن  در، همسایه، دوست، اشنا همه می گن فالنی بیوه س

   )ساله، اسفندآباد35زن (
  وقایع خاص

عالوه بر عوامل فوق، وقایع خاصی نیز در جریان زندگی زنان فقیر سرپرست خـانوار رخ داده  
که در فرایند به طرد و حاشیه رانده شدن آنها تاثیر گـذار بـوده و یـا فرصـت خـروج آنهـا از       

ـ  مقوله7این وقایع که در قالب .اي را ناممکن یا دشوار ساخته استوضعیت حاشیه دي طبقه بن
  :گیرداند، هریک تعدادي موضوع یا مسأله را دربرمیشده

قـوانین حقـوقی و   . 2؛ فرهنگی، مانند محرومیت از ارث خـانوادگی و ازدواج اجبـاري  . 1
سیاستها و عملکردهاي دولت، از قبیـل عـدم   . 3؛مدنی، با موضوعاتی نظیر نکاح، طالق و ارث

سوي هیئت هفت نفره، عـدم واگـذاري    حمایت از کسب و کار همسر، عدم واگذاري زمین از
ارزش و نامرغوب در جریـان اصـالحات   زمین در جریان اصالحات ارضی، واگذاري زمین بی

کشـی،  اجتماعی با مسـائلی نظیـر بهـره   .5سیاسی، نظیر کوچ اجباري در دوران جنگ . 4ارضی 
. 7انند خشکسالی محیطی، م.6اعتیاد، ازدواج مکرر و نافرجام و وقوع برخی جرائم در خانواده 

  . اقتصادي، نظیر رکود اقتصادي و بیکاري در موطن و مهاجرت ناشی از آن
  

  هاي درون گروهیطرد از شبکه
درصـد زنـان در طردکامـل و    2/27گروهـی،  هاي دروندر بررسی میزان برخورداري از حمایت

طـورجزئی و  درصد بـه  9/18برند، این در حالی است که درصد در طرد جزئی به سر می1/52
گروهـی  درون يهطور کامـل ادغـام هسـتند و کـم و بـیش از حمایـت شـبک        درصد نیز به8/1

گروهـی  در گفتگو با زنان، برخی از عواملی که در طرد آنهـا از حمایتهـاي درون  . برخوردارند
  .شوداند، شناسایی شدند که در ذیل بدانها اشاره میموثر بوده

  
  درون گروهی يهشبکفقر و تنگناي شدید اقتصادي در
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فشـار  . گروهـی را ازهـم بگسـلد   فقر و تنگناي اقتصادي شدید ممکن اسـت همبسـتگی درون  
-تواند به مراتب اعضاء شبکه را خود محورتر و فردگراتر کند، بـه  اقتصادي و کاهش منابع می

ی در چنـین شـرایط  . بقاء خویش برآیند يهکه آنها بیش از هر چیز تالش کنند تا از عهدنحوي
هاي حمایتی غیر رسمی، ضعیف و هر یک از اعضـاء شـبکه بـا هـم بیگانـه       ممکن است نظام

زنان سرپرست خانوار عموماً بر این واقعیت تاکید داشتند که خویشـاوندان و اطرافیـان   . شوند
هاي روزمره، توانایی، امکان و یا حتی فرصت حمایت کردن نزدیک آنها به دلیل فقر و گرفتاري

هاي مستقیم دیگر نظیـر  شود بلکه حمایتندارند و این فقط شامل حمایت مالی نمی از آنها را
وقت گذاشتن براي یکدیگر، کمک در کارهایی که انجام آن به تنهایی ممکن نیست، بده بستان 

  .گیردرا نیز  در بر می... براي تأمین مایحتاج زندگی و
  
سرم نمی تونستیم از خونـه بیـاییم   سال گذشته برف خیلی شدیدي اومده بود که من و پ" 
اونقدر برف اومده بود که حیاط پر شده بود نفت نداشتیم اینقدر که دیگه سـرد بـود و    .بیرون

من وقتی زنگ زدم پسرام  بچه هام  . نفت نبود، برق قطع می شد، سرد بود. سخت می گذشت
بودند مامـان مـا نمـی    گفتن مامان ما هم این وضعیت رو داریم در صورتی که اونها توي شهر 

خالصه از هر کس که کمک خواسـتم یـه جـور، مـثال     ....  تونیم بیایم سر بزنیم ما هم بیکاریم
همساده روبرومون نیومد بگه این زن تنهاس با یه پسـر کوچیـک ایـن برفـا رو یـه راه بـراش       

  )ساله،بیدگنه48زن ("درست کنم
  

  ابلبی قدرتی زنان در تعهدات و هنجارهاي داد وستد متق
کـه از سـطح   روابط خود با خویشاوندان، همسـایگان و دوسـتان بـویژه آنـان     يهزنان در شبک 

رفاهی باالتري برخوردارند، قدرت عمل به تعهدات و انتظارات متقابـل در مبـادالت مـادي و    
عبارت بهتر، دیگران اعتماد چندانی ندارند که چنانچـه کـاري بـراي ایـن     به. نمادین را ندارند

ز زنان انجام دهند در آینده جبران خواهد شد و یا اساساً به دلیل موقعیتی که ایـن زنـان   دسته ا
گونه پنداشـته مـی شـود کـه زنـان قابلیـت       در واقع این. دارند چنین انتظاري از آنها نمی رود

این مبادالت شامل قـرض گـرفتن، مهمـانی    . بازپرداخت دیون خود نسبت به دیگران را ندارند
  . می شود.. .ذاشتن ودادن، وقت گ
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من االن مریضم یکی از رگاي سـرم کـش اومـده دکتـرا گفـتن خطـر داره بایـد عمـل         ..."
تومن میشه تو این مدت هیشکی پاپیش نذاشت پدر مادر خودم هیچ کـاري  4خرج عمل ...کنی

نکردن پدر خودم می گه اگه بخوام به تو یه تومنی قرض بدم معلوم نیست کی می خـواي بـه   
منم ناراحت میشم همین پدر خـودم بـه   .راضی نیست بده...ه سال دیگه دوسال دیگهمن بدي ی

سـاله،  36زن( "خواهرم برادرم قـرض داده بـرا اینکـه مـی دونـه اونـا قرضشـو پـس مـی دن          
  )حصارشالپوش

  
  گروهیازدواج هاي برون

ـ  يهاي، عاملِ ریسکی که به  محدود شدن  و گسسته شدن شبکافزون بر فقر شبکه  اطی و ارتب
انجامد و مانع از برخورداري از همان اندك منـابع حمـایتی   حمایتی زنان سرپرست خانوار می

گروهـی یـا اصـطالحا همـان ازدواج بـا      شبکه فقیر خویشاوندي می شود، ازدواج هـاي بـرون  
از زنـان سرپرسـت خـانوار    درصـد   6/87است؛ شکلی از ازدواج که ویژگی مشترك   "غریبه"

عمل اظهار داشتند که اقوام همسر آنها اغلب حمایتی از آنها و فرزندانشان به زنان عمدتاً .است
اند تا آنجاکه حتی بعد از فوت همسر یا متارکه از وي، عمالً از سوي خویشاوند همسر نیاورده

  .رانده شده اند
  

  مرگ حامی یا بستگان نزدیک
میانسالی به مرگ دچار می شوند، عالوه بر والدین که در سالخوردگی و یا در سنین جوانی یا 

نیز ممکن است دچار مرگ زودهنگـام شـوند کـه    ) همسر یا بستگان نزدیک(حامیان بعدي زن 
کند و آنها را از دریافـت انـواع   مراتب تنگتر و محدودتر میاین خود منابع حمایتی زنان را  به

پـذیري زنـان در   جامعـه  در واقع، از آنجاکه در فرهنگ مردسـاالر، . سازدها محروم میحمایت
 يهنقشی منفعل و وابسته به دیگري، بویژه به نان آورخانه صورت گرفته و همواره زنان در سای

-برند، لذا مرگ حامی به عدم امنیت و حاشیه راندن بیش از پیش زنان مییک حامی به سر می

لـت کـه حمایـت    توان گفت زنان سرپرست خانوار به این عاز منظر طرد اجتماعی می. انجامد
  . انداي ندارند به تورِ حمایتیِ کمیته افتادهکننده
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  تن ندادن به شرایط و قواعد کمک
چنانچـه  .حمایت و ارائه کمک از جانب حامی و اقوام نزدیک همواره بی قید و شـرط نیسـت  

نظیر اجتناب از طالق، زندگی نزد حامی، رهـا  (زنان از پذیرش قواعد و شروط دریافت کمک 
سرباز زنند و تن به تصمیم و نظارت حامی ندهند ممکن اسـت  ) فرزندان، ازدواج مجددکردن 

من وقتـی طـالق گـرفتم پـدرم منـو از خـودش       ".  گیرندتوجهی و طرد قرار میدرمعرض بی
می گفتن ما رسم نداریم تو خانواده کسی طالق بگیره مـی گفـتن اگـر شـوهرتم تمـام      ...روند

فلجم بود می رفتی تو کار می کردي نگهش می داشتی تـا  خصوصیاتی که می گی داشت اگر 
  )ساله، بیدگنه41زن( "طالق گرفتن براي ما ننگه...زمانیکه بمیره

  
  دولت گرایی

نفوذ دولت در جامعه روستایی و اتخاذ سیاست هاي حمایتی از سوي نهادهاي مختلف موجب 
اجتمـاع محلـی شـده و    هاي غیر رسمی خویشاوندي و گردیده که دولت حتی جایگزین شبکه

در چنین اوضاع و احوالی روستائیان و به .هنجارهاي کمک متقابل و همبستگی را تضعیف کند
صورت جاي اینکه جریان کمک بهگروهی انتظار دارند که بههاي درونطور خاص اعضاء شبکه

اي و غیر رسمی و خودجوش از سـوي نهادهـاي سـنتی و شـبکه هـاي خویشـاوندي، طایفـه       
. عمل آوردگی ارائه شود، نهادهاي دولتی و رسمی مداخله نموده و از فقرا حمایت     بههمسای

هاي نهادي محـروم  در چنین شرایطی چنانچه زنان به هر دلیلی از دریافت خدمات و مساعدت
بمانند یا مطابق با مقررات و معیارهاي کمیته مسـتحق دریافـت کمـک شـناخته نشـوند، طـرد       

  .  یسه با سایر زنان تحت پوشش تجربه خواهند نمودشدیدتري را در مقا
اینجا یه دهیه که بمیري هم کاري باهات ندارن االن خونه ما چـاه نـداره یـه چـالس آب     "

دستشویی و حموم جم میشه کثیفه یه بوي بدي هم می ده  بخدا بچه هام االن مـرض گـرفتن   
گفتم من    نمی تونم ]  همسایه[مانگل دارن خودم مریضم نمی تونم چاهو بکنم به برادرشوهرا

گفتن به دولت بگـو  . هیچ محل نذاشتن که نذاشتن.. .اصال. بیان کمک کنین این چاه رو بکنید
  ...)ساله، روستاي42زن("بیاد 
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  هاي بین گروهیطرد از شبکه
اعـالم نمـوده انـد کـه خـارج از      ) درصـد 3/8(نفر  14زن سرپرست خانوار، تنها  169از میان  

نفر از 12. درارتباط اند) آشنایان(اي بیرون از گروه خود گروهی با اعضاء شبکهدرون   يهشبک
این یافته حاکی از طرد عمومی و . نفر از آنها دو نفر آشنا داشتند 2پاسخگویان یک نفر آشنا و 

 يهدر بررسی میـزان نـاهمگونی شـبک   . هاي بین گروهی استدرصد زنان از شبکه7/91شدید 
نـاهمگونی خیلـی کمـی در    ) درصد100(نفري که آشنا دارند تمام آنها 14از میان  بین گروهی،

  . گروهی خود دارندبین يهشبک
زنـان جـز در قلمـرو    . کلمه آشنا و حتی دوست براي زنان کلمه نامأنوس و غریبـی اسـت  

محدود خانوادگی، خویشاوندي و حداکثر همسایگی، هرگز فضاي اجتماعی دیگري را تجربـه  
هـاي فرهنگـی   داري، عدم فعالیت اقتصادي و محـدودیت بیسوادي، نقش سنتی خانه. اندنکرده

تـر آنهـا در فضـاي    گیري بستري براي مشارکت اجتماعی زنان و حضور فعاالنـه مانع از شکل
تنـگ خویشـاوندي و    يهاي فراتـر از محـدود  لذا هرگـز تمـاس و رابطـه   . عمومی شده است

و مبادالت بین شخصی بیانجامـد، اتفـاق    "پیوندهاي ضعیف" همسایگی که بتواند به برقراري
گیـري از منـابع و   گروهـی بـراي بهـره   هاي بـین از همین رو، زنان فقیر فاقد پیوند.نیفتاده است

  . هاي بیرون از گروه خویشاوندي و همسایگی هستندفرصت
  

  شعاع و منابع حمایتی محدود 
از زنان در هر سه نوع حمایت عاطفی، ابزاري دهد، حمایت کنندگان نشان می 1چنانکه جدول

بستگان نزدیک زن و تا حدودي همسایگان و بستگان نزدیـک   يهو اطالعاتی، عمدتاً به محدو
پیونـدهاي   يهشود و تاحد بسیار اندك و ضعیفی، این شعاع حمایتی محدودشوهر منحصر می

  .را در نوردیده است) بستگان و خویشاوندان(قوي 
  

  وزیع فراوانی حمایت شوندگان برحسب شعاع حمایت عاطفی، ابزاري و اطالعاتیت. 1جدول 

  حمایت اطالعاتی  حمایت ابزاري  حمایت عاطفی  ویهگ

 3/45 5/48 2/69 بستگان نزدیک زن

 9/31 9/12 1/42 همسایگان
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 5/13 2/17 7/30 بستگان نزدیک شوهر

 7/1 6/0 6/10 بستگان دور زن

 0 7/1 4/9 بستگان دور شوهر

 5/6 4/5 8/5 دوستان

 3/2 2/7 7/4 آشنایان

 9/2 2/7 5/3  )غیردوستان(همکاران 

 4/9 0 9/2  شوراي روستا

 2/1 3/8 7/1  خیرین

 0 6/0 0  ریش سفیدان و معتمدان روستا

 0 0 0 ثروتمندان روستا

 0 0 0  روحانی روستا/ مسجد

 3/2 0 0  معلم روستا

  
کند در میان سه نوع حمایت، کمتـرین  گانه مشخص میههمچنین، مقایسه منابع حمایتی س

درصد از داشتن حامی محروم بوده و  3/5که تنها طوريطرد در حمایت عاطفی وجود دارد، به
زنان در حمایت ابـزاري،  . درصد نیز در زندگی شخصی خود حداقل یک نفر حامی دارد9/24

درصد آنهـا در مـواقعی   6/42طوریکه کنند بطرد بیشتري را نسبت به حمایت عاطفی تجربه می
. خود براي دریافت قرض و کمک مادي ندارند يهکه مشکل مادي دارند هیچ فردي را در شبک

نزدیک بـه  . گذرانندهاي اطالعاتی شدیدترین و بیشترین طرد را از سر  میاما زنان در حمایت
ان مشـکالت شخصـی و   درصد به این واقعیت اشاره کردند کـه در زمـ  9/47نیمی از زنان یعنی

  . خانوادگی، کسی را براي دریافت مشورت و راهنمائی از او در اختیار ندارند
  
  

  طرد از روابط اجتماعی
اند یا در کمتـرین سـطح روابـط    درصد بدون رابطه 19در بررسی میزان روابط اجتماعی زنان، 

در ادامـه بـر   . دارنـد درصد تاحدودي با دیگران رابطه 2/11درصد به ندرت و 8/69. قرار دارند
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پردازیم که در طرد زنان از روابط اجتماعی هاي کیفی تحقیق، به توضیح عواملی میاساس یافته
  .موثر بوده اند

  
  یک تهدید يهفقیر به مثاب 

بـرد و همبسـتگی و   گروهـی را بـه تحلیـل مـی    درون يهدر شرایطی که فقر شدید، منابع شبک
آورنـد و از  کـاري روي مـی  کند، اعضاء شبکه به پنهـان هنجارهاي کمک متقابل را تضعیف می

تر خود به اشتراك بگذارند به نوعی ترس اینکه بخواهند اندك منابع خود را با بستگان محروم
سـاله،  48زن( "فامیل دارم چون بیچاره ام هیچ کس نمی آد خونمـون ". گیرنداز آنها فاصله می

، همچنین نتیجـه دیـدگاه افراطـی مـادي و     "تهدید يهفقیر به مثاب"نگرش طرد آمیز). مهرچین
درآمد محور به فقراست که در فرهنگ عمومی جامعه نیـز رخنـه کـرده و معاشـرت و روابـط      

چنین نگرشی درك واقعی نیازهـا، افکـار و احساسـات    . اجتماعی فقرا را محدود ساخته است
هاي راي دستیابی آنها به فرصتفقرا را براي دیگران دشوار می نماید و طرد فعال فقرا، مانعی ب

  .شودنهفته در روابط شان می
همین مادر خودم، چند وقت پیش تلفنی گله کردم چرا از مشهد اومدي خونه خواهرام ..." 

رفتی اینجا خونه ما نیومدي؟ گفت نمی تونستم خونتون دست خالی  بیام خونه اونا مـی شـد   
دارم من احتیاج به محبتت دارم بیائی ببینی من  مگه من احتیاج به اون  پولت...برم دست خالی

من . مردم زنده ام تک و تنها با این بچه هاي کوچیک تو این روستا چیکار می کنم، دردم چیه
اون اونجوري ...به این بیشتراحتیاج دارم نه به اینکه مثلًا بیاي دست تو جیبت کنی چیزي بدي

  )له، بیدگنهسا46زن( "فکر میکنه من جور دیگه فکر می کنم

  

  

  محدودیت فرهنگی و طرد بیوگی
شان وابسته به ازدواج آنها و بودن در کنار همسرانشان است و زنان که اعتبار و امنیت اجتماعی

ادغام آنها در روابط اجتماعی، حتی روابط نزدیک خویشاوندي و همسایگی، در حاشیه امنیتی 
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فراهم کرده است، بـا ازدسـت دادن همسـران    را پیوندد که وجود و حضور مردان آنوقوع میبه
زنان . گیرندخود در معرض گسست از روابط فامیلی، همسایگی، دوستی و حتی شغلی قرار می

هایی نا آشنا و خارج از روستا، مثالً در محل کار، براي مـردان  بیوه در روابط فرامحلی و محیط
قصـد  ...) پیشنهاد براي صـیغه و (ف شوند، که به اشکال مختلجویی تلقی میفرصتی براي کام

اند سعی در پنهان کردن زنان که به این مسأله واقف. نزدیک شدن و سوءاستفاده از آنها را دارند
وجـود  امنی براي روابط و فعالیت اجتماعی خود به يهبیوگی خود دارند تا از این طریق حاشی

د روابط وي با دیگران مخدوش شده و اما چنانچه بنابر هر دلیل، بیوه بودن او فاش شو. آورند
به زنان تحمیـل  ) نظیر از دست دادن شغل یا ترك فعالیت(هاي سنگینی بیوگی می تواند هزینه

  . کند
خونه یه حاج آقایی کار می کردم می رفتم کاراي خانومشو انجام می دادم ازش نگهداري "

یشنهاد دادن چون اینجا کار می آقاشون به من پ. می کردم حموم می بردم همه کاراشو می کردم
منم قبول کردم گفتم خوب . کنی تو این خونه رفت و آمد داري من یه صیغه بخونم محرم شیم

یه موقع کار میکنم دستم پام بدنم معلوم بشه گناهی نشه ولی اون آقا درخواسـتاي دیگـه کـرد    
  )ساله، بیدگنه41زن( "منم دیگه نرفتم بعدشم تا چند ماهی بیکار شدم اومدم تو خونه نشستم

هاي ناآشـنا  ندارنـد و کمتـر در    از همین رو، این دسته از زنان تمایل و اعتمادي به محیط
در داخـل محـیط آشـنا و    . کننـد هاي اجتماعی و اقتصاديِ خارج از روستا مشارکت میفعالیت

) غیرمحـارم (کوچکی همچون روسـتا و در درون روابـط همسـایگی و خویشـاوندي، مـردان      
کنند تا از خطر بدگمانی، اتهام عکس سعی در دوري گزیدن و فاصله گرفتن از زنان بیوه میبر

نیز یک تهدیـد محسـوب   ) بویژه زنان متأهل(زن بیوه براي سایر زنان . و بدنامی مصون بمانند
-که زنان از تعمیق و گسترش روابط بین شخصی بویژه در درون خانه خـود  طوريشود بهمی

کنند و یا روابط خـود را بـه شـدت    پرهیز می -یا فرزند پسر آنها حضور دارد جایی که همسر
هاي فرهنگی پیرامون خود آگاه هستند، از تـرس بـی   زنان بیوه که از محدودیت. کنندکنترل می

کاهند، کمتر به رفت و آمدهاي خـانگی تـن   آبرو شدن، از سطح روابط بین شخصی خود   می
هاي عمومی و کمتر مسـأله داري  با زنان روستا را محدود به مکاندهند و اندك روابط خود می

  .کنندنظیر کوچه، مسجد و مدرسه  می
  طرد ناشی از بی خانمانی یا بد خانمانی
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نند و ک زنانی که از خود خانه مستقلی نداشته و همراه با اقوام یا یکی ازدوستان خود زندگی می
اي در معرض چنین طردي قـرار  کنند به گونهتجربه میخانمانی را اي از بیاز همه مهمتر دوره

  . دارند
یه آلونک یه وجب جا برا خودم باشه نون خشک خالی بشینم بخورم پـامو راحـت دراز   "

بچم هیفده سالشه بزرگ شده چقدر پیش این و اون خوار ...کنم با این بچم با هم زندگی کنیم
خودم ناهاري درست کـنم دوتـا رو دعـوت    . ..بشه دو تا دوستشو نمی تونه بگه بیان خونمون

  )ساله، بیدگنه40زن( "کنم
نامناسب بودن مکان سکونت نظیر سکونت در هیئت، مغازه، مکانهایی که در گذشته محـل  

هاي مخروبه و غیرقابل سکونت، کوچکی خانـه، فقـدان   نگهداري دام و احشام بوده و یا خانه
بار محیط خانه نیز به اشتی مشمئزکننده و تأسفامکانات و تسهیالت درون خانه و وضعیت بهد

  . اي در رفت وآمدهاي خانگی بدل شده استعامل بازدارنده
  تحرك مکانی، فاصله مکانی و انزواي اجتماعی

از موطن و جدایی از روابط خویشاوندي و  -صورت انفراديخصوصاً به-ها مهاجرت خانواده
بعضاً پراکنده روابط خویشاوندي در محل زندگی  ضعیف یا يهقومی در  مبدأ از یکسو و شبک

از سوي دیگر، بر اهمیت روابط در سطح اجتماع محلـی بـویژه در روابـط همسـایگی افـزوده      
 يهبه همین خاطر فقرا عمدتاً میل به ماندن در محل سکونت و فاصله نگـرفتن از شـبک  . است

نزدیـک شـدن بـه محـل سـکونت      روابط همسایگی دارند؛ مگر اینکه به دالیلی نظیـر ازدواج،  
براي زنان فقیر که به دلیل فقدان منـابع و یـا   . مجبور به تغییر محل سکونت شوند... فرزندان و

نبود عالئق و فعالیتهاي مشترك اجتماعی، امکان حفظ روابط پیشین چندان وجود ندارد، روابط 
از این رو، با تغییر .ستها و نزدیکی محل اقامت آنها ممکن اتنها با حضور بی واسطه همسایه

گیري روابط جدید همسایگی، زنان از محل سکونت، روابط همسایگی گسسته شده و تا شکل
  . بخش مهمی از روابط اجتماعی محروم می مانند

با موطن و یا خویشاوندان خود در خارج از  زنان سرپرست خانوار همچنین به دلیل فاصله
زنان به دلیل دوري راه و پراکندگی محل سـکونت  . دارند روستا، روابط بسیار محدودي با آنها

اي با آنها دارند، امکان پیمودن این فاصله و توان پرداخـت هزینـه   اقوامی که هنوز اندك رابطه
. تر و حتی ناپیمودنی می نمایدرا ندارند؛ فاصله اي که به دلیل فقر، فرسنگها دورتر، طوالنیآن
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اند، بیشـتر در معـرض   نه یا دسترسی آسان و منظم به آن محرومزنانی که از داشتن تلفن در خا
در مواردي، برخی از زنان در زمان زندگی مشترك با همسر یا بعـد از  . انزوا و طرد قرار دارند

فوت و جدایی از او به صورت انفرادي به روستا مهاجرت یا نقل مکان کرده و درکنار فرزندان 
صورت زنان عالوه بـر روابـط محـدود و غیـرمنظم بـا      ر اینکنند که دخود در آنجا زندگی می

از ایـن  .خویشاوندان بیرون از روستا از موهبت معاشرت فامیلی در داخل روستا نیز محروم اند
نامگـذاري کـرد،    "بیگانه در روستا"رو، این دسته از زنان فقیر که می توان آنها را تحت عنوان 

به لحاظ  مکانی ایزوله و به لحاظ اجتماعی منـزوي شـده   مانند که در روستا به غریبه هایی می
این دسته از زنان به دالیلی از جمله فوت پـدر و مـادر یـا فقـر شـدید بسـتگان نزدیـک،        . اند

ناسازگاري با آنها براي همزیستی، فقدان حمایت بسـتگان و همچنـین ننـگ و شـرم ناشـی از      
. شاوندان نزدیک و درجه اول را ندارنـد طالق، امکان بازگشت به خانه پدري یا زیستن با خوی

اند، برخی از اقوام همسر سابق آنهـا  دراین میان ممکن است در روستایی که زنان در آن ساکن
حضور داشته باشند، اما به سبب گسسته شدن روابط فامیلی، به دلیل طـالق، فـوت همسـر یـا     

شوند بلکه حتی ممکـن  اقع نمیبرخی اختالفات به جا مانده از گذشته، نه تنها مورد حمایت و
  .است مورد بی توجهی و بدرفتاري نیز قرار گیرند

اینجا احساس غریبی می کنم دلم می گیره کسی رو ندارم برم خونه اش فامیـل نیسـتن    " 
 "مـادر شـوهر جاریـام اینجـا مـی شـینن امـا محـل نمـی ذارن         ... که بري خونه شون بشـینی 

  ) ساله، قبچاق41زن(
  تهخواسطرد خود 

هایی را که پیشتر بیان شد، به گونـه  هاي متقابل خود با دیگران، رفتارها و موقعیتزنان درکنش
-برهمین اساس، در مواقعی زنـان بـه  . بازاندیشانه تفسیر نموده و بدانها واکنش نشان می دهند

  . آورندصورت ارادي  و داوطلبانه از روابط کنار رفته و به طرد خود خواسته روي می
یمی ها گفتن هر رفتی یه آمدي داره من نمی تونم با کسی رفت و امد کنم بخواد فردا قد"

تو خیابون، مراسمی، . برگرده من نتونم یه استکان چاي جلوش بذارم این خیلی برام شرمندگیه
ــد داشــته باشــه    ــره از اینکــه رفــت و ام ــه بهت ــاله، 36زن( "ختمــی، جــایی، آدم همــو ببین س

  )حصارشالپوش
  مشارکت اجتماعی طرد از
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درصـد تـا حـدودي در    32کـم و   درصـد بـه میـزان   68در بررسی میزان مشارکت غیر انجمنی 
هـاي زنانـه،   زنان عمـدتاً در فعالیـت  . هاي معمول غیرانجمنی حضور و مشارکت دارند فعالیت

غیررسمی و کم هزینه که در محدوده هاي آشنا و اعتمادپذیر رخ می دهد حضور و مشـارکت  
ارکت در این فعالیت ها نیاز به مدرك و مهارت خاصـی نـدارد، در دسـترس بـوده و     مش.دارند

ورود به آن آسان است، ضمن اینکه اغلب ریشه در عرف و سنت داشته ویا کارکردي اعتقادي 
، مسجددر وفرایض دینی عبادتمراسم سوگواري ایام محرم، مراسم هاي عزا، . و مذهبی دارند

ها هسـتند، کـه زنـان در آنهـا     م روضه و نذر از جمله این فعالیتجلسات قرآن، احکام  ومراس
زنان . فعالیتهاي غیرانجمنی یا غیررسمی کارکرد مهمی براي ادغام زنان بیوه دارند. حضور دارند

دغدغه و بـین شخصـی بـا دیگـران     که به دلیل بیوه بودن و ترس از بی آبروشدن، از روابط بی
هاي غیررسمی که به شـکل  صوصی منع شده اند، این فعالیتها و محیط هاي خبویژه در خانه

شود فرصت مناسبی براي معاشرت زنان بیوه بـا سـایرین را   گروهی و با حضور زنان انجام می
هاي معمول و سنتی، فعالیتهایی نیز نظیر مراسـم عروسـی، تولـد،    در میان فعالیت.کندفراهم می

یل دارایی هاي محـدود و نـاتوانی در تـدارك هـدایا     ولیمه و امثالهم وجود دارد که زنان به دل
  . مشارکت ضعیفی دارند

تو ده همه رو دعوت می کنن عروسی اگه بري بخوري پول نندازي پشتت حرف می زنن "
 "مـن پـول نـدارم بنـدازم نمـی رم     ... فالنی اومد خورد نداشت گدا گشنه بود پـول ننـداخت  

  )ساله، صالح آباد39زن(
خانوار اذعان داشتند که فقدان منابع مالی یا بی پولی علت اصـلی   همچنین زنان سرپرست

 گردشـگاهها و امـاکن تفریحـی،    ، رفـتن بـه  مسافرتمشارکت ضعیف آنها در فعالیتهایی نظیر 
  . گشت و گذار به بازار یا مراکز خرید و رفتن به زیارتگاه و اماکن متبرکه است

از زنان اعالم کردند که بـه عضـویت   ) نفر6(درصد 5/3دهد تنها هاي تحقیق نشان مییافته
نفـر در  5از میان زنان عضو، .انددرآمده) پایگاه بسیج و انجمن اولیاء مربیان(یکی از انجمن ها 

نفـر از پاسـخگویان عضـو    5. انـد نفر در دو انجمن عضو بوده و فعالیت داشـته 1یک انجمن و 
از طـرد عمـومی و شـدید زنـان از      این یافته حکایـت .اندنفر عضو فعال انجمن بوده1عادي و 

-گیري پیوندهاي بینهاي رسمی و داوطلبانه دارد که  این مسأله مانع شکلمشارکت در انجمن

 13در گفتگو با زنـان، مصـاحبه شـوندگان    . هاي جدید می شودگروهی و دسترسی به فرصت
دلیـل و در  12 هاي رسمی ذکر کردند کـه از آن میـان،  دلیل براي عدم مشارکت خود در فعالیت
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زنان سرپرست خانوار، کمبود درآمـد  . باشددرصد موارد ذکر شده غیر درآمدي می4/58حدود 
درصـد  5/41کـه  طوريدانند بهخود در مشارکتهاي انجمنی می يهو فقدان دارایی را مانع عمد

هـاي جسـمی و روحـی بـا     پـس از آن، بـه ترتیـب بیمـاري    .موارد مـذکور بـه آن اشـاره دارد   
درصد، 2/7درصد، گرفتاریها و مسائل خانوادگی با 3/9صد، نقش سنتی زنان در خانه با در3/17

موانع دیگر مشارکت زنان ... درصد و 4/5ها بادرصد، عدم دسترسی به انجمن 7/5بیوه بودن با 
  . دهندرا شکل می

  )طرد از زندگی آبرومندانه(بدنامی و شرمساري اجتماعی
 58درصد بـه نـدرت،   2/14درصد از زنان هیچوقت،  5/9تماعی در بررسی میزان شرمساري اج

درصد بـه مقـدار زیـاد احسـاس ناخوشـایند شرمسـاري یـا بـدنامی         3/18درصد تاحدودي و 
  .پردازیمدر ادامه به ابعاد این مسأله می. اجتماعی را تجربه کرده اند

  پنهان کردن فقر
انسـانی و اجتمـاعی را    يهچهـر  زیستن درفقر و فالکت ذاتاً خصـلت بـدنام کننـدگی دارد و   

از این رو، زنان فقیر تا حد امکان از بازگو کردن فقر خود اکراه . سازدمخدوش و بی اعتبار می
ترین نحو و بـدون  کنند، تا بتوانند به عاديدارند و از نمایاندن آن در زندگی روزمره پرهیز می

ی زنـدگی کنـه چیزخوبیـه کسـی     آدمی که با بـدبخت ".تنش زندگی اجتماعی خود را بگذرانند
همچنین زنان بخاطر مخاطرات، عواقب و پیامدهاي رابطه اي آن )ساله، بیدگنه 43زن( "بدونه؟ 

از ...) ها و سرزنش ها، نگاه ها و رفتارهاي ترحم آمیـز و هاي احتمالی، طعنهنظیر سوءاستفاده(
  .فاش کردن آن ترس و واهمه دارند

طوره کمکی که نمی کنن تازه دوتا سه تا حرف گـرم  این اگه دوتا همساده بدونن وضعم" 
  )ساله، قبچاق46زن( "ندونن بهتره ... و سردم  به خودم می خوان بزنن

کند، آنها در پاسخ به خاطر تبعاتی که امنیت روانی و اجتماعی زنان را تهدید میبنابراین به
ود را انکار کننـد و همـه   دهند وضعیت فقر و نداري خکنجکاوي و پرسش دیگران ترجیح می

  .چیز را عادي نشان دهند
  

  بدنامی ناشی از حمایت نهادي 
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زنان سرپرست خانوار یا به تعبیري زنان تحت پوشش کمیته، مددجو بودن خـود را بـه لحـاظ    
دانند لذا قویاً سعی دارنـد ایـن   اعتباري، شرمساري و حتی سرشکستگی میبی يهاجتماعی مای

و این نگرانی و ترس از افشاء شدن، روابـط بـین    1ی خود را پنهان کنندجنبه از هویت اجتماع
  .شخصی آنها را تحت شعاع قرار داده است

امدادم اصـال دوس نـدارم    يهمن اصال تا حاال به کسی بروز ندادم تحت پوشش  کمیت  "
گار کسی بدونه هم به خاطر آبروم هم به خاطر دخترم باالخره اونـم آینـده داره فـردا خواسـت    

براش می آد با مردم می خواد بگرده یه موقع حرفی حدیثی بشه به بچه ام بگند بـرو بابـا تـو    
 "صدقه می خوري برام خیلی سخته یکی بخـواد ایـن حرفـا رو بزنـه     ... کمیته امدادي هستی

  )ساله، بیدگنه44زن(
نیز در منـزل  کنند و نان آوري که با اقوام خود زندگی نمیزنان سرپرست خانوار بویژه آنان

عنوان یـک زن بـدون سرپرسـت، حتـی در پنهـان یـا       ندارند به دلیل موقعیت اجتماعی خود به
اگـه نگمـم پـیش    ... " : آشکار کردن مددجویی خود با تناقض و تضادي ظالمانه بسر می برند
). سـاله، بیدگنـه  46زن( "خودشون فکر میکنن خوب این شوهر نداره از کجا میاره می خـوره؟ 

د از این رو ظالمانه است که این گروه از زنان، چه مدد جویی خود را پنهان کنند وچه این تضا
  . خاطر ظن و تردید دیگران فاش سازند، در هر صورت در معرض بدنامی قرار دارندرا بهآن

  شرمساري حضور در جمع 
حساس می ها  او مهمانی ، مراسمزنان فقیر، شرمساري خود را در هنگام حاضر شدن در جمع

تواند به دلیل عدم برخورداري از کاالها و نوع خاصی از مصرف و کنند؛ این شرمساري اوالً می
کند، نظیـر نحـوه   یی باشد که داللت بریک زندگی شایسته و آبرومند میهانیز بکارگیري نشانه

نام خراب االن چند سال دندو".ها و وسائل خانهپوشش و آرایش، استفاده از زیورآالت،  دارایی
می کشـم مـی خـوام بـرم یـه جـایی       به خاطر دندونام عذاب ...شده پول ندارم درستشون کنم

  )ساله، خوشنام42زن( "اي خجالت می کشم  جلسه

                                       
اگر چه قریب به اتفاق زنان براین نظر بودند اما شمار اندکی از زنـان نیـز بودنـد  کـه بـی تفـاوت بـوده یـا          - 1

من خودم ناراحت ": شرمساري مددجویی را بهتر از شرمساري ناشی از  ارتکاب کارهاي غیر اخالقی می دانستند
کسی بدونه آدم خونه بشینه با آبرو باشه دولت کمک کنه عیب نداره اما خداي نکرده  آدم بد بشه شرمنده  نمیشم

  )ساله، قبچاق53زن( "بشه هیچکس کمک نمیکنه
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ها ثانیاً؛ شرمندگی در جمع می تواند به دلیل ناتوانی و بی قدرتی در تبادل هدایا و پیشکش
  : گی و همسایگی باشددر دیدارها، رفت و آمدها و مراسم مختلف خانواد

چند وقت پیش یکی  از دوستاي خیلی گذشته ام مریض بـود دختـرش زنـگ زد گفـت     "
بهش گفتم خب می ام بـا خیلـی   ...سرطان داره خیلی دوست داره ببینت دلش برات تنگ شده

رفتم ولی چون دسـت خـالی رفـتم تـا     ... سختی رفتم خونه شون، خونه شون بیرون روستا بود
سـاله،  46زن( "بودم خیلی خجالت کشیدم یعنی اصال سرمو  نتونستم بلند کنم  وقتی که اونجا

  )بیدگنه
  رفتارهاي طعنه آمیز یا طرد کننده

مانـد بلکـه در مـواقعی    بدنامی و شرمساري اجتماعی همواره در حالت پنهان خود بـاقی نمـی  
احساسی کـه  گیرد، از برداشت، قضاوت و تري به خود میتر، صریحتر و خشنصورت مستقیم

فرد در مواجهه با دیگران از وضـعیت خـود دارد فراتـر مـی رود و در برخوردهـاي کالمـی و       
  . سازدغیرکالمی، خود را نمایان می

اگه تو خوب بودي زندگیت از هم نمی پاشید به این روز نمی افتـی کـه محتـاج نـون     ..."
چـی کشـیدم از غریبـه چـه     وقتی مادرم اینو میگه اون که میدونه من تو زنـدگیم  ...شبت بشی

 )ساله، حصارشالپوش44زن( "انتظاري دارم

  
  
  
  

 رتبه بندي ابعاد طرد اجتماعی
ها یا ابعاد طرد اجتماعی از آنـالیز واریـانس فریـدمن اسـتفاده شـد، کـه       بندي مؤلفهجهت رتبه
یک مؤلفـه   يههرچه متوسط رتب. ذکر شده است 2ها در جدول هر یک از مؤلفه يهمتوسط رتب

کنند و ا بعد در مقایسه با سایر ابعاد کوچکتر باشد، زنان طرد بیشتري را در آن بعد تجربه میی
  . هرچه متوسط رتبه، بزرگتر باشد زنان وضعیت بهتري در آن بعد دارند

  
 ابعاد طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی يهرتب. 2جدول 
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 متوسط رتبه ابعاد طرد اجتماعی

 5/7 تماعیاج بدنامی و شرمساري

 4/6 رسمی غیر مشارکت

  2/5 گروهیدرون حمایت
 0/5 اجتماعی روابط

 8/3 حمایتی منابع

 7/2 حمایتی شعاع

 5/2 گروهیبین يهشبک ناهمگونی

 4/2 گروهیبین حمایت

 
ترتیـب در بعـد بـدنامی و شرمسـاري     دهد، زنان بـه هاي جدول فوق نشان میچنانکه داده

، نسـبت  4/6و مشارکت غیر رسمی یا غیرانجمنی با متوسط رتبۀ  5/7تبۀ اجتماعی با متوسط ر
حـال آنکـه   .برندتري رنج میبه سایر ابعاد طرد، وضعیت بهتري دارند و از طرد کمتر و خفیف

-بین يه، ناهمگونی شبک4/2 يهگروهی با متوسط رتبهاي بینشدیدترین طرد زنان در حمایت

  .سایر ابعاد نیز در وضعیتی بینابین قرار دارند.رخ داده است) 7/2(و شعاع حمایتی) 5/2(گروهی
ها، در رتبه بندي ابعاد هاي عضویت و نحوه مشارکت در انجمنالزم به ذکر است که مؤلفه

هاي فوق داراي سـطوح  هاي تحت بررسی وارد نشده است، به این دلیل که همه مؤلفهو مؤلفه
وضـعیتی   3و  2ما این دو متغیر داراي سطوح پاسـخ  وضعیتی بوده ا 4پاسخ با مقیاس لیکرت 

هـاي  ها، سنجش این دو مؤلفه در کنار مؤلفـه بوده اند، لذا به علت عدم همگونی با دیگر مؤلفه
 6تنهـا  (با این حال، چنانکه پیشتر بیان شد، زنان در عضویت انجمنی . دیگر ممکن نبوده است

-هـاي بـین  همانند حمایـت ) نفر فعال1و  نفرمشارکت عادي 5(و مشارکت انجمنی ) نفرعضو

  .کنندگروهی شدیدترین طرد را تجربه می
  

  نتیجه گیري
اي طـوالنی  اي موقتی، ناگهانی و گذرا نیسـت بلکـه در دوره  فقر زنان سرپرست خانوار، پدیده

تداوم داشته و به تدریج منابع و سرمایه هاي فیزیکی، اجتماعی، روانی و جسـمی آنهـا را بـه    
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فقـر در سـه مقطـع از    . اي رانـده اسـت  طور فزاینده آنها را به موقعیت حاشیهبرده و بهتحلیل 
زندگی زنان یعنی پیش از ازدواج و در کنار والدین، پس از ازدواج و زندگی مشترك با همسر 
و نهایتاً پس از فوت یا جدایی از همسر، سایه شوم خود را گسترانده و به طور فزاینده زنان را 

اي افقـی در  ضمن اینکه فقـر بـه گونـه   . ن رایج زندگی اجتماعی به حاشیه رانده استاز جریا
شبکه خویشاوندي زنان گسترش یافته و شبکه را فقیر ساخته است، که این خود تأثیر مخربـی  

  .گذاردگروهی میهاي درونبر کاهش منابع و حمایت
هاي درون گروهی شبکه اهمیت و نقش حمایتی«علیرغم شواهد و دیدگاههاي متعددي که 

 ؛571-609:  1384تــاجبش، رز بــه نقــل از ( را در زنـدگی فقــرا مــورد تاکیــد قـرار داده انــد  
دهد در ارزیـابی نقـش حمـایتی    هاي تحقیق نشان مییافته» )15: 2004؛ لئونارد،40: 2004باها،

ونـدهاي  رسـد پی به نظـر مـی  . گروهی می بایست تأمل و احتیاط بیشتري نمودهاي درونشبکه
گروهی همواره و تحت هر شرایطی بر رفاه اعضاء شبکه تأثیر مثبت نـدارد و بـه صـرف    درون

هاي حمایتی و منسـجم  گروهی، به طور خودکار شبکهدرون يهپیوندهاي نزدیک افراد در شبک
هاي مشابه در شبکه و نیز منابع مادي فقر و تنگناي شدید اقتصادي و گرفتاري. آوردبه بار نمی

گروهـی و کـاهش جریـان    تواننـد بـه تضـعیف همبسـتگی درون    حدود براي سهیم شدن، میم
هاي غیررسمی میان اعضاء شبکه منجر شود و یـا کمکهـا عمـدتاً محـدود بـه اعضـاء       حمایت

گروهـی  اجتمـاعی بـین   يهفقرا سـرمای « همچنین نتیجه تحقیق، این نظر را که   . خانواده شود
هـاي  ضـمن اینکـه یافتـه   . کند، تائید می» )12: 2007؛ فرالندر،12: 2002ووالك،(اندکی دارند 

اجتماعی است؛ تفاوتهایی کـه   يهاي در سطوح سرمایپژوهش مؤید تفاوتهاي جنسیتی و ناحیه
 گروهی ضعیفی برخوردارند  اجتماعی بین يهدو گروه زنان و روستائیان از سرمای«دهد نشان می

ــا   شــبکهزنــان معمــوالً«. »)12: 2002ووالك،( هــاي خــانواده محــور دارنــد و حفــظ رابطــه ب
بـه نقـل از باسـتانی و     2001؛باستانی،1992ولمن و ولمن،(باشند خویشاوندان را عهده دار می

توان گفت که زنان سرپرست خانوار به دلیل فقیر بـودن،  در نتیجه می .»)143:1386مهر، ساعی
-در غیـاب پیونـدهاي بـین   «. انـد ی طرد شدهگروهزن بودن و روستایی بودن از پیوندهاي بین

گروهی منابع حیاتی براي زندگی روزانه فقرا تأمین کنند، بـه  هاي درونگروهی حتی اگر شبکه
بعید  گروهی به تحرك اجتماعی نخواهد انجامید وهاي دروندلیل محدودیت این منابع، کمک

-همچنـین پیونـدهاي بـین   . »)149: 2000نارایان،(از وضعیت فقر خارج سازد  است که فقرا را
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گروهیِ زنان از کمترین تنوع و ناهمگونی برخوردار اسـت کـه ایـن مسـأله، شـانس دریافـت       
عالوه بر این، شعاع مادي و اطالعاتی تنـگ و  . دهدتر را براي زنان کاهش میحمایتهاي متنوع

شده  گروهیدروناي ه و اطالعاتی خارج از شبکهمحدود، مانع از دستیابی زنان به منابع اضافی 
اطالعاتی کـه در   و بیشترین همپوشانی را با هم دارند گروهی،اعضاء شبکه درون«زیرا، . است

بسیار شبیه هـم  و ) 26: 2008دالی و سیلور،( از تنوع کمی برخوردار بودهگذارند اختیار هم می
ود حمـایتی کـه اغلـب    بنابراین زنان با اتکاء به شعاع و منابع محد. »)221: 1973گرانوتر،(اند 

اعضاء شبکه نیز به دلیل ماهیـت همگـون شـبکه، از سـطح سـواد و پایگـاه اجتمـاعی پـایینی         
در . تواند بهبود بخشد، ندارنـد برخوردارند، فرصت دسترسی به اطالعاتی که شرایط آنها را می

 هـاي غیرسـمی و  هـاي تحقیـق نشـان داد کـه زنـان در فعالیـت      بعد مشارکت اجتماعی، یافتـه 
اي و کنند، که این موضوع بی ارتبـاط بـا موقعیـت مسـأله    خودجوش طرد کمتري را تجربه می

در نهایت اینکـه، زنـان بـه    . دشوار زنان بیوه و ماهیت و کارکرد ادغام کننده این فعالیتها نیست
تحقیرآمیـز و  تجربـه  برند در معـرض  سر میدلیل فقر و موقعیت اجتماعی خاصی که در آن به

 ،شود یا از سوي بقیه جامعهمی نگاه آنهاکه در آن از باال به پایین به  ي قرار می گیرندزطعنه آمی
روال عادي کنش اجتماعی زنان را  اي که؛ تجربهشودظن و تردید به آنها نگریسته می يهبه دید

نها از تواند به ایجاد فاصله آافکند و میبرهم می زند، برکیفیت روابط بین شخصی آنها سایه می
هـاي آنهـا را در جامعـه محـدود      به نوبـه خـود فرصـت   این امر  .سایر اعضاء جامعه دامن زند

  . سازد می
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