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  چكيده
كيفي حاضر به بررسي و واكاوي فرهنگ فقر زنانه در بين زنان سرپرست خانوار   مطالعه

فرهنگ فقر اسكار   اين تحقيق با تركيب دو نظريه. پردازد تحت پوشش سازمان بهزيستي ساري مي
را در بين زنان مورد لوئيس و رويكرد تفسيري گيرتز در صدد است ماهيت و ابعاد فرهنگ فقر 

نفر از زنان و مددكاران  28شناسي كيفي،  بر همين اساس، با اتخاذ روش. مطالعه آشكار سازد
تحليل   شده با استفاده از شيوه هاي گردآوري عميق قرار گرفته و داده  بهزيستي مورد مصاحبه

وئيس ابداع شد، مفهوم فرهنگ فقر كه ابتدا توسط اسكار ل. تماتيك يا موضوعي تحليل شدند
عبارت است از نظام معنايي، ذهني و هنجاري ـ ارزشي كه به ايجاد و گسترش احساس فقر در 

هاي اين  يافته. كند را تدوام بخشيده و بازتوليد مي ها آنبين افراد منجر شده و فرآيند ناتواني و فقر 
ي مسكن و نظاير آن،  ئلهسوادي، مس كيفي ضمن بيان عناصر عمومي فرهنگ فقر از قبيل كم مطالعه
. اند عنوان شده "فرهنگ فقر زنانه"هاي  دست داد كه تحت عنوان شاخص هاي خاصي نيز به  مقوله

كاري، تعصب جنسيتي،  گريزي، پنهان گريزي، مشاركت مسئوليت: ها عبارتند از اين مقوله
هاي  مقوله. يوزگيپذيري اخالقي، ازدواج مجدد اجباري يا ناچاري، خطرپذيري پايين و در آسيب

ي تداوم  اي بيانگر ماهيت چندبعدي فرهنگ فقر زنانه و شيوه هاي مصاحبه مذكور با استناد به داده
  .آن هستند

هاي كيفي فرهنگ فقر، شهر  زنان سرپرست خانوار، فرهنگ فقر زنانه،  شاخص: كليدواژه ها
  .ساري
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  مقدمه
بشري است كه از  جامعهترين معضالت  مهم زمرههاي اقتصادي از  فقر و نابرابري ،بدون ترديد

ترين مشكالت زندگي  فقر از بنيادي. ل اجتماعي برخوردار استياي در بين ساير مسا جايگاه ويژه
تنها كاسته نشده  گسترده در زندگي بشري، ميزان آن نه ي انسان است كه با وجود پيشرفت و توسعه
فقر  پديده مطالعهعالقه به  ).1382،اسفندياري(باشد  نيز ميبلكه طبق آمارهاي موجود در حال افزايش 

 ي هاي حاصل از ورود گسترده گرفتن شهرهاي صنعتي و نابساماني شهري تقريباً همزمان با شكل
وضعيت "هاي مهم و تأثيرگذاري چون  در قرن نوزده و از خالل كتاب آن هامهاجران روستايي به 

نگلس ـ كه در اواخر همين قرن منتشر شد و در حقيقت اثر فردريش ا "كارگر در انگلستان ي طبقه
فقر  حال، با اين .هاي فقيرنشين لندن و چند شهر ديگر بريتانيا بود ـ آغاز شده بود توصيفي از محله

يافته و چه بعدها در كشورهاي در حال توسعه به  شهري و فرهنگ فقر چه در كشورهاي توسعه
 .)1384خورشيدچهر،(كشورها بدل شد  همهسي شهري در شنا موضوعي داراي اولويت براي انسان

 صرفاًامروزه، جايگاه انسان محور اصلي توسعه است و توجه به نيازهاي اساسي وي و رهايي از فقر 
شدن از فقر يك حق مسلم در قوانين  مندي از ابعاد توسعه و رها ي بشردوستانه ندارد، بلكه بهره جنبه
 ي هايي كه لزوم نيل به توسعه گرفتن بحث هاي اخير، با اوج سالطي  .شود الملل محسوب مي بين

جزء  دانند، ارتقاي سطح رفاه و كيفيت زندگي زنان نيز امروز ايران مي جامعهنياز ضروري  پايدار را
  .الينفك اين فرآيند تعريف شد

پرداخته پارادايم جديد فقر به عواملي كه در تأييد محروميت زنان سرپرست خانوار مطرح شده، 
سازد كه آيا زنان  جنسيت و در پي آن محروميت از منابع، طرح اين پرسش را ضروري مي: است

  ).1383نژاد،  طلب و گرايي شادي(هستند؟  "فقيرترين فقرا"سرپرست خانوار 
انعكاس يافته  "شدن فقر زنانه"سهم نابرابر و بيشتر زنان از فقر در مقياس جهاني غالباً در مفهوم 

طور خاص هر نوع  طور عام و  فقر جنسيتي به فقر به دربارهرچه كمبود اطالعات معتبر گ. است
المللي و متخصصان  ي بينĤن هاچنان از سوي سازم سازد، اما اين مسئله هم گيري را دشوار مي نتيجه

قر دهند و احتمال ف فقراي جهان را تشكيل مي % 70تا  60تأكيد بر اينكه زنان . شود توسعه مطرح مي
گذاران كشورهاي در حال توسعه را  ريزان و سياست تدريج توجه برنامه در ميان زنان افزايش يافته، به
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سازمان  ي توسعه برنامهبه نقل از  1383نژاد  طلب و گرايي شادي(نيز به اين موضوع جلب كرده است 
هاي مؤثر  وان متغيرعن عوامل بسياري به. )1995 2و صندوق زنان سازمان ملل متحد 1995 1ملل متحد
شدن فقر مطرح شده است، مانند نابرابري در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند بايد  در زنانه

ها و  نابرابري در فرصت ي ها در نتيجه استحقاق برخورداري از آن را داشته باشند، نابرابري در قابليت
غيررسمي اقتصاد و محروميت زنان  شدن بخش زنانه. هاي تعديل ساختاري هاي نابرابر سياست پيامد

هاي خانوادگي، قومي  حمايت ي رفتن شبكه ها، از بين ها و جنگ از امتيازهاي اشتغال رسمي، مهاجرت
شدن فقر بلكه به پيوستن قشر خاصي از زنان يعني زنان سرپرست خانوار به  تنها به زنانه و مانند آن نه

  .منجر شده است "فقيرترين فقرا"گروه 
از ابعاد اصلي فرآيند توسعه بيانگر كيفيت نظام اجتماعي در  عنوان يكي ي اجتماعي به توسعه

Ĥن كيفيت زندگي و ارتقاي كيفيت و توانمندي انس اجتماعي، افزايش راستاي دستيابي به عدالت
 ويژه زنان از افراد جامعه به ي اجتماعي، انتظار بر اين است كه كليه ي توسعه با اجراي درست. ستها

هاي اخير با روند رو به  با توجه به اينكه در سال. تري برخوردار شوند رفاه مناسب سطح زندگي و
 آن هانگاه ويژه به مسايل و مشكالت  ي ايم، دغدغه شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده رشد

ا برعهده رفاه اجتماعي زناني كه سرپرستي خانوار روجود،   با اين .است امري ضروري و الزم بوده
اگر مسايل و مشكالت اين زنان را با . اي است كه توجه چنداني به آن نشده است دارند، مقوله

هايي كه  براي مثال، شاخص. اي مشاهده خواهيم كرد رفاه مقايسه كنيم، شكاف گسترده هاي شاخص
و  ري، اشتغالبهداشت، آموزش و يادگي: شوند عبارتند از كار گرفته مي سنجش رفاه اجتماعي به براي

 هاي اجتماعي، محيط فيزيكي زيست، محيط و روابط موقعيت اقتصادي فرد، مشاركت، فرصت

نابسامان  اصلي وضعيت ي كننده ويژه تعيين در مورد اين زنان، عامل فقر اقتصادي به. اجتماعي
 .ستها آن

 مطالعهن در پي مورد مطالعه تحقيق حاضر بايد گفت از آنجايي كه محققا جامعهدر مورد انتخاب 
طور قطع جمعيت كثيري از فقرا و محرومين كشور تحت پوشش سازمان  فرهنگ فقر بوده و به

                                                 
1. UNDP  
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ما  جامعهدسته از افراد در  سازي اين عنوان يكي از متوليان اصلي حمايت و توانمند بهزيستي به
 كيفي العهمطباشد، لذا زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اين سازمان در شهرستان ساري جهت  مي

آماري مورد نظر، زنان سرپرست خانوار و انواع  جامعهشدن  الزم است براي روشن. اند انتخاب شده
 .تعريف شوند آن ها

سال،  بزرگ زنان سرپرست خانوار زناني هستند كه بدون حضور منظم يا حمايت يك مرد
كه مسئوليت  شود ق ميخانواده به كسي اطال سرپرست. را به عهده دارند ي خود سرپرستي خانواده

هاي عمده و حياتي توسط وي اتخاذ  گيري اقتصادي خانواده را به دوش دارد و تصميم ي اداره
  :بندي كرد توان به شكل زير دسته زنان سرپرست خانوار را مي. شوند مي

زناني  ـ4از كار افتاده يا بيكار است؛  آن هاـ زناني كه همسر 3ـ زنان بيوه؛ 2؛ گرفته ـ زنان طالق1
ـ زناني كه همسرشان در زندان 5خودشان است؛  ي زندگي به عهده ي كه همسران معتاد دارند و هزينه

 اند و يا به هر دليل ديگري مهاجرت نموده  براي يافتن شغل  آن هاـ زناني كه همسران 6برد؛  سر مي به

 .دار مسئوليت زندگي هستند عهده آن ها

  ضرورت و اهميت مطالعه

دهد كه زنان در سطح  فقر از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا آمارها نشان مي از رهايي زنان
بايست در نظام  لذا اين مفهوم اساسي مي. برند هاي مضاعف رنج مي جهاني و ملّي از محروميت

گذاري، تخصيص منابع، اجرا و ارزشيابي از عملكرد مسئولين وارد شود و اين  ريزي، سياست برنامه
بنابراين، براي رهايي از فقر يكي . گردد جز با دانش، تخصص، اطالعات و مهارت الزم نميمهم مسير 

ي  هايي است كه نسبت به مسئله از راهبردهايي كه بايد انجام گيرد، تدوين و استفاده از شاخص
از سوي ديگر، همواره مشكل فقر در خانوارهاي زن سرپرست . جنسيت و حقوق افراد حساس باشد

عامل فقر اقتصادي تأثير مستقيم و غيرمستقيم خود را . ز خانوارهاي با سرپرست مرد بوده استبيشتر ا
 گذارد، چرا كه طور وضعيت اكولوژيك خانواده بر جاي مي فرهنگي، اجتماعي و همين بر وضعيت

چنين،  هم .برند زنان از فقدان يك چتر حمايتي و تأمين مالي ـ اجتماعي رنج مي بسياري از اين
پذيرترين  از آسيب آن هافرزندان  ضعيت بد اقتصادي موجب شده هم زنان سرپرست خانوار و همو
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هاي رواني مانند  عمدتاً يكي از عاليم بيماري هاي اجتماعي باشند و اقشار جامعه در برابر آسيب
ر طو ها به فرزندان اين خانواده. شود ديده مي آن ها افسردگي، اضطراب، وسواس و پرخاشگري در

كودكان در مشاغل سياه و غيررسمي، بزهكاري اجتماعي،  بالقوه در معرض مسايلي مانند كار
 ).  1377تبار،  علوي(قرار دارند  تغذيه محروميت از تحصيل و سوء

ست آن هاترين  از مهم "فرهنگ فقر"فقر وجود دارند،  ي هاي مختلفي كه در زمينه در ميان ديدگاه
اسكار لوئيس با طرح . دهد قر را چونان يك فرهنگ مورد بررسي قرار ميشناسي ف كه از نگاه انسان

ها تعريف كرد كه از نسلي به نسل ديگر در  اي از عقايد و ارزش فرهنگ فقر آن را مجموعه ي نظريه
اهميت وضرورت تحقيق حاضر و ). 2006برادشاو، (هاي فقير در حال انتقال است  ميان خانواده

شود و از  فقير حاكم مي جامعهجايي است كه فرهنگ فقر به مرور زمان بر  نشناخت فرهنگ فقر از آ
كه در جامعه و ذهنيت افراد ساكن در آن  فرهنگ فقر در صورتي. يابد نسلي به نسل ديگر تداوم مي

ها به حيات خود ادامه داده و  هاي بيروني در رفع فقر مدت ريشه بدواند، حتي پس از كسب موفقيت
در . شود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بدل مي ي براي دستيابي به مراحل باالتر توسعه مانعي پايدار

اقتصادي پايدار جهت كاهش دايمي فقر ضروري است و كاهش مداوم فقر براي  ي كه توسعه حالي
معتقد بود مردم ) 1968(اسكار لوئيس  .)2008، 1گارسكي(پايدار ضرورت دارد  ي تضمين توسعه
هاي شخصيتي  فرهنگ با خصوصيات مشخص اقتصادي، اجتماعي و ويژگي ك خردهفقير داراي ي
ديد  فرهنگ مي هاي آن را نوعي خرده شناس،  فقر و ويژگي عنوان يك انسان وي به. شوند خاص مي

باره  لوئيس در اين. شود مشخص زندگي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي ي عنوان يك شيوه كه به
هاي  رسند، معموالًً ارزش سالگي مي 7يا  6هاي فقير به سن  ودكان در خانوادهكه ك معتقد است زماني
از نظر  آن ها. اند فرهنگ فقر را دريافت نموده و دروني كرده هاي رفتاري مهم خرده اساسي و گرايش

روي دهد، ميل و  آن هاهاي جديدي كه ممكن است در زندگي  رواني نيز نسبت به شرايط يا فرصت
  ). 2006، 3؛ المونت و اسمال1998، 2ودليتز(دهند  ز خود نشان نمياشتياقي ا

                                                 
1. Gorski 
2.Vedlitz 
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پس از گذر از فقر و بهبود وضعيت مالي خانواده و اقتصاد جامعه، افرادي كه در محيط فقر 
عنوان  به. دهند اند، به آساني تغيير رويه نمي فقير انس گرفته جامعهاند و با خلق و خوي  زندگي كرده

آلود و كثيف با  هاي خاك ها و به كرات با لباس كثيف و كهنه در ميان  كوچه دتمثال، كودكاني كه م
پذيرند، به راحتي قدم در مدرسه  اند، تغيير در روش زندگي خود را نمي ساالن خود بازي كرده هم
ها در اثر مشكالت اقتصادي با نگراني در  نشينند؛ كارمندان اداره لم نميعگذارند و پاي درس م نمي

يابد و حتي در برخي موارد سعي در جبران  كاهش مي آن هاشوند، بازده  كار خود حاضر ميمحل 
مصرف در جامعه از حالت . گردند نمايند يا به دنبال كار دوم مي هاي غيرقانوني مي ها با روش كاستي

گشت در اين شرايط، افراد نگران از باز. شود شود؛ الگوي مصرف اشتباه تصحيح نمي بهينه خارج مي
از نظر لوئيس، فرهنگ . كنند تر از سطح فقر زندگي مي تر و خطرناك مراتب دشوار به فقر در وضعي به

هاي خانوادگي، رفتاري، نگرشي و شخصيتي است كه فقرا در  هم پيوسته از ويژگي اي به فقر مجموعه
حاصل اين  .اند و با آن سازگار شده  طول زندگي خويش در شرايط نامساعد مالي به آن عادت كرده

فرهنگ بيشتر در نوع اين  .هاي فرهنگي است كه از نسلي به نسلي منتقل شده است مجموعه، ارزش
. گردد هاي فرودست جامعه حاكم مي د و بر گروهنشو سرعت دگرگون مي شود كه به جوامعي ديده مي

خويش احساس هاي سريع و وسيع در جامعه و موقعيت پاييني كه براي  سبب دگرگوني  به آن ها
گيرند و كم كم فرهنگ جديدي را كه با فرهنگ عموم جامعه  كنند، از جامعه جدا شده و فاصله مي مي

     .)1382، اسفندياري( نمايند متفاوت است، ايجاد مي

  تحقيق  ي هاي عمده سؤال

به بررسي و تحليل ) رويكرد اميك(كيفي است كه با نگاه از درون  مطالعه  هدف اين پژوهش،
اين پژوهش با . پردازد مي هنگ فقر در ميان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي ساريفر

  :زير است هاي توجه به هدف ذكرشده در پي پاسخ به سؤال
  بخش فرهنگ فقر در افراد مورد مطالعه چه هستند؟ ـ بسترهاي ايجادكننده و تداوم1 
ها و ابعادي  چه ويژگي بهزيستي ساري تحت پوششزنان سرپرست خانوار ميان  فرهنگ فقر در ـ2

  دارد؟
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  كنند؟ ـ افراد مورد مطالعه فقر را چگونه درك، معنا و تفسير مي3

  ي مطالعاتي پيشينه

طور  در اين بخش از مقاله، به معرفي چند پژوهش داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فقر به
  . پردازيم خالصه مي

عنوان  "آباد شهر قزوين هادي ي موردي محله مطالعه :اتنوگرافي شهري با تكيه بر فرهنگ فقر"
ي اساسي اين پژوهش  مسئله. است  شناسي محمد فالح صفوي مردم ي ي كارشناسي ارشد رشته رساله

آباد  هاي مورد نظر اسكار لوئيس در ميان ساكنان هادي آن است كه آيا فرهنگ فقر با توجه به مؤلفه
هاي ميداني متعدد از قبيل مشاهده، مصاحبه با مطلعين  از روشوجود دارد؟ براي بررسي اين موضوع، 

دليل دارابودن  آباد به هادي ي دست آمده حاكي از اين است كه محله نتايج به. و غيره استفاده شده است
فقيرنشين است و شيوه زندگي  اي گاه نامتعارف شهري و محله شرايط خاص كالبدي، يك سكونت

  ).1384،صفوي فالح(ست آن هاهاي فرهنگ فقر در ميان  ب مؤلفهساكنان آن مؤيد وجود اغل
 ي پياله نشين ده نشيني و گرايش به رفتار بزهكارانه در ميان جوانان حاشيه فرهنگ فقر، حاشيه"

در اين . اند عنوان تحقيقي است كه احمدي و ايمان در شهر شيراز انجام داده "1383شيراز در سال 
خود گزارشي اطالعات مورد نياز در مورد  ي ستفاده شده كه با شيوهمطالعه از روش پيمايشي ا

هاي فرهنگ فقر و گرايش  گويان، مؤلفه شناختي، اقتصادي و اجتماعي پاسخ هاي جمعيت ويژگي
 ي هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر رابطه يافته. جوانان به رفتار بزهكارانه را گردآوري نموده است

انداز، احساس سرشكستگي، ميل به  هاي فرهنگ فقر نظير عدم تمايل به پس هنشيني و مؤلف بين حاشيه
نشيني و  انزوا و كمبود حمايت خانواده با گرايش به رفتار بزهكارانه از يك طرف و تعامل بين حاشيه

احمدي و ايمان، (هاي فرهنگ فقر در رابطه با بزهكاري جوانان از طرف ديگر بوده است  مؤلفه
1384.(  

به شناسايي  "بلت آالباما عوامل تداوم فقر در بلك"خود با عنوان  مطالعهدر ) 2003( 1زكري
پوستان را در  عوامل تداوم فقر در مناطق روستايي نواحي جنوب اياالت متحده كه بيشترين ميزان سياه

                                                 
1.Zekeri 
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به وي در اين مطالعه از سه رويكرد نظري فرهنگ فقر، نگاه موقعيتي . خود جاي داده، پرداخته است
فقر در "در تحقيقي با عنوان ) 2001( 1هاگبرگ .و تحليل ساختاري فقر استفاده كرده است  فقر

به اين مسئله پرداخته است كه فقرا چه دركي از فقر دارند؟ با  "ها ها و واقعيت بازنمايي :بوركينافاسو
هاي فقر چه  و بازنماييها  تعهايي با ديگران دارند؟ واقي شود؟ فقرا چه تفاوت فقر چگونه مبارزه  مي

اي از علل اقتصادي، سياسي و فرهنگي  هستند؟ وي در مورد عوامل فقر در بوركينافاسو به مجموعه
بودن نظام خويشاوندي و نظام   در مورد عوامل فرهنگي فقر، مواردي چون نامناسب. اشاره دارد

  .اند فقر شناسايي شده پديدهاجتماعي، عقايد مذهبي بازدارنده، فرهنگ فقر و درك فقرا از 
درك فقر و ثروت در كشور  ي تغييرات در زمينه"در تحقيق خود با عنوان ) 1995( 2كريدل

 ي كننده ي درك عوامل تعيين به بررسي تغيير در شيوه "1991- 1995هاي  جمهوري چك در سال
. سي پرداخته استهاي سيا نابرابري اقتصادي در جامعه و تأثير آن بر نظام توزيع منابع و جهت گيري

هاي مذكور انجام  سال ي كه در فاصله "عدالت اجتماعي"محقق با در دست داشتن نتايج پيمايش 
تداوم گرايش قوي به : نتايج تحقيق عبارت بودند از. اي كرد مقايسه مطالعهشده بود، اقدام به يك 

ش در گرايش به ، كاه)سرزنش فقرا( آن هامقصردانستن فقرا در مورد تداوم فقر در زندگي 
و رشد تعريف ) كاهش سرزنش دولت(فقر  ي مقصردانستن عوامل ساختاري ايجادكننده

  .  دارايي است ي ثروت؛ به اين معنا كه ثروتمند شايسته ي ساالرانه شايسته
داخلي و  ي هاي ذكرشده هاي تحقيق حاضر نسبت به پژوهش ها و نوآوري در اينجا به بيان تفاوت

شناسي  خود در واقع يك كار محيط ي نامه صفوي در پايان فالح. شود ته ميخارجي فوق پرداخ
مورد نظر در قزوين تا چه ميزان مستعد ايجاد  ي فرهنگي انجام داده و سعي كرده نشان دهد كه محله

خواهد تا  فرهنگ فقر است، حال آنكه تحقيق پيش رو به هيچ عنوان چنين قصدي نداشته و مي
احمدي و ايمان نيز در . كردن آن به يك محله يا خيابان خاص مطالعه كند محدودفرهنگ فقر را بدون 

پژوهش خود به بررسي يكي از پيامدهاي فقر يعني گرايش به رفتار بزهكارانه و ارتباط آن با فرهنگ 
هاي خارجي  پژوهش. اند كه اين كار نيز تفاوت اساسي با اهداف تحقيق حاضر دارد فقر پرداخته
ز از آن جهت با اين پژوهش تفاوت دارند كه در پژوهش اول به عوامل تداوم فقر در ذكرشده ني

در . چنان كه در اين كار مورد نظر است فرهنگ فقر آن ي حالت كلي پرداخته و نه تمركز بر مسئله
                                                 
1. Hagberg 
2. Kreidel 
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ت هاي فقرا با ديگران و مبارزه با فقر مطرح اس هاي فقر، تفاوت پژوهش دوم نيز مسايلي مانند بازنمايي
تغييرات در زمينه  مطالعهدر تحقيق سوم نيز . كه در تحقيق پيش رو چنين مسايلي مطرح نيست

نابرابري اقتصادي در جامعه و تأثير آن بر نظام توزيع منابع و  ي كننده درك عوامل تعيين ي نحوه
  .هاي سياسي مد نظر محقق بوده است كه با اهداف تحقيق حاضر منافات دارد گيري جهت

شناسي فرهنگي پرداخته شود و نه به مسايلي  اين، در اين تحقيق نه قرار است به كار محيطبنابر
از سوي ديگر، قرار هم نيست كه به عوامل . با فقر آن هانشيني و رفتار بزهكارانه و ارتباط  مانند حاشيه

ي فقر پرداخته شود؛ ها فقرا با ديگران يا بازنمايي ي فقرزا، مقايسه ي متعدد ساختاري، اقتصادي و غيره
هاي آن، شناسايي  فرهنگ فقر در حالت كلي و معرفي ابعاد و ويژگي مطالعهبلكه هدف اصلي، 

  .فقر از سوي افراد مورد مطالعه است  بسترهاي فرهنگي فقرساز و بررسي چگونگي درك و تفسير
  

  نظري تحقيق رويكردهاي 
انداز فرهنگي،  چشم: اند كه عبارتند از طور كلي، سه ديدگاه نظري در باب فقر عنوان شده به
  . شود در ادامه به هر كدام اجماالً پرداخته مي. انداز ربطي انداز موقعيتي و چشم چشم

 انداز فرهنگي چشم

كنند كه با  بر اساس اين ديدگاه، فقرا و محرومين از الگوهاي رفتاري و ارزشي خاصي پيروي مي
ها به مرور از نسلي به  اين الگوها و ارزش. متفاوت است الگوهاي موجود در جامعه و فرهنگ غالب

هاي  ها و ويژگي خصلت. گردد منجر مي "فرهنگ خرده"گيري يك  نسل ديگر منتقل شده و به شكل
فرهنگ شرايط خاصي را  شود افراد وابسته به اين خرده اي است كه سبب مي فرهنگ به گونه اين خرده

اين توافق در بين بسياري از . در ارتباط است آن هااقتصادي داشته باشند كه با طبقه و شرايط 
خصوص  هاي رواني به اجتماعي و نيز بين بيماري ي شناسان وجود دارد كه بين جرم و طبقه جامعه
چنين ميان وضعيت تحصيلي آموزشي و فرهنگي افراد و پايگاه اقتصادي  و فقر و هم  گسيختگي روان
 آن هاترين  هايي وجود دارد كه مهم در اين نگرش، ديدگاه). 1379وغ، افر(رابطه برقرار است  آن ها

  .2شيلر "منش ناقص"و ديدگاه  1اسكار لوئيس "فرهنگ فقر"ديدگاه : عبارتند از

                                                 
1. Oscar Lewis  
2. Shailer  
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بار به دنبال انتشار اثر پرفروش اسكار  مفهوم فرهنگ فقر نخستين: ديدگاه فرهنگ فقر )الف 
فقر  ي اي در زمينه كه مطالعه) 1961( " 1هاي سانچز بچه " شناس آمريكايي، با عنوان لوئيس، انسان

ش بر روي جوامع كوچك مكزيك آن هانگار ي او بر مطالعات مردم نظريه. شهري بود، مطرح شد
 .)2006المونت و اسمال، (هاي مشترك فقرا اشاره نمود  او در مطالعاتش به برخي ويژگي. استوار بود

 ي وسيله ي فقر اين است كه فقر به هاي مطرح در حوزه تئورييكي از ) 2006(در نظر برادشاو 
از نظر لوئيس، . كنند، ايجاد شده است فرهنگ فقر را حمايت مي هاي عقايد فرهنگي كه خرده نظام

و شخصيتي است كه  هاي خانوادگي، رفتاري، نگرشي هم پيوسته از ويژگي اي به فرهنگ فقر مجموعه
اند كه  و با آن سازگار شده  ايط نامساعد مالي به آن عادت كردهفقرا در طول زندگي خويش در شر

اين فرهنگ  .هاي فرهنگي است كه از نسلي به نسلي منتقل شده است حاصل اين مجموعه، ارزش
هاي فرودست جامعه حاكم  شوند و بر گروه سرعت دگرگون مي شود كه به بيشتر در جوامعي ديده مي

  . گردد مي
 آن هاخود به  "فرهنگ فقر" ي هنگ فقر كه اسكار لوئيس در نظريههاي فر برخي از شاخص
  : اشاره دارد از اين قرارند

  .ها كم و حريم خصوصي براي فرزندان وجود ندارد زيربناي خانه - 
  .اند فرزندان اغلب به مادر و خويشاوندان مادري وابسته - 
ين نظر نسبت به آينده نااميد بوده بسيار پايين است و از ا آن هاامكان تحرك اجتماعي در ميان  - 
  .باشند نگر نمي و آينده
  .صورت كلي مواد غذايي به ي مواد غذايي و تهيه ي انداز، ذخيره عدم تمايل به پس - 
  .به تقدير و سرنوشت اعتقاد زيادي دارند - 
  .طور نسبي محروم هستند هاي خانوادگي به فرزندان از حمايت - 
  .محور هستند كمتر فرزند پدرها بيشتر اقتدارطلب و  - 
  . فرزندان از استقالل زيادي براي ترك خانه برخوردارند - 
  .گيري ارزشي، سرشكستگي و گوشه احساس بي - 

                                                 
1. The Children of Sanchez 
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زندگي  ي ، بينش و ايدئولوژي ضعيف بوده و تنها مشكالت محل زندگي و شيوه به لحاظ دانش - 
  ).1384احمدي و ايمان،(شناسند  خود را مي

زندگي است كه از راه يادگيري در خانواده و  ي رهنگ فقر نوعي شيوهطبق اين گزارش، ف
سان هر فرهنگ ديگر الگوهاي زندگي و ارزشي  يابد و به شدن از نسلي به نسلي انتقال مي اجتماعي

الگوي . گذارد خانواده مي هايي براي مشكالت اين گونه جوامع در اختيار حل خاصي دارد و راه
جاي سرزش نظام  طبق اين ديدگاه، به. وايت ديگري از همين نظريه استر "هرتسون"فرهنگي فقر 

ها را  هاي فرهنگي فقرا را سرزنش كرد و آن ارزش ي آن، بايد ارزشĤن هااجتماعي و دگرگوني بني
بردن آن  گيرد كه براي از بين نظر مي اي از زندگي در اين نگرش، فقر را شيوه و گونه. دگرگون نمود
 ي بردن فقرا يا مقابله با شيوه اقتصادي نيست، بلكه با از بين و دگرگوني نظام اجتماعي ـ نيازي به تغيير

  ).1377علوي تبار، (رود  ، اين فرهنگ و الگوي اجتماعي از بين ميآن هازندگي 
طبيعي نقايص فردي در اشتياق و توانايي يا به  ي از نظر شيلر، فقر نتيجه: ديدگاه منش ناقص )ب

فقدان هر يك از اين عوامل در افراد، كم و بيش به فقر . تر انگيزه و اخالق كاري است تعبير دقيق
به وجود  آن هابودن افراد و نيز ناتواني  انگيزه طبق اين نظريه، فقر و محروميت در اثر بي. شود منجر مي

ت خود را تحميل شده و تنها الزم است شرايط و موقعي آن هاآيد؛ به عبارت ديگر، به نوعي به  مي
. پذير است امكان آن هاتغيير داده و از فقر و فالكت نجات يابند كه اين مهم از طريق آموزش ديدن 

به نظر شيلر، منش ناقص، منش و روش زندگي فقيران است و فقيران خود مسئول وضع نابهنجار و 
  ).1379فروغ، ا(آيند و ديگران در اين زمينه مسئوليتي بر عهده ندارند  سخت خود به حساب مي

 انداز موقعيتي چشم

اين ديدگاه ناظر بر اين امر است كه علت فقر را بايد در نيروهاي بيرون از كنترل فرد جستجو 
. هايي است كه ساختار جامعه بر افراد تحميل نموده است فقر حاصل تبعيض و موقعيت. كرد

فقر است كه مشكالت  ي ئلهروايت بسيار تند و حاد اين ديدگاه در خصوص مس "1تضاد ي نظريه"
نظام اجتماعي ماهيتي ناعادالنه و استثمارگرانه دارد . داند اجتماعي را ناشي از توزيع نابرابر قدرت مي

                                                 
1. Conflict Theory  
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 مرتون ي تر آن، نظريه در عين حال، روايت معتدل. كند كه جامعه را به طبقات پايين و باال تقسيم مي
به . دهد نمايد ـ نسبت مي ها را محدود مي فرصت ساخت اجتماعي ـ كه است كه فقر و نداري را به

رغم آن كه به نظام فرهنگي و ارزشي خاصي تعلق دارند، اما به  ي پايين علي عبارت ديگر، طبقه
اي خود را با اين شرايط سخت  شوند و در تالش هستند به گونه هاي ساختاري محكوم مي محدوديت
زاده و جامعه فاقد تحرك الزم براي تقليل  است و غني غنيفقيرزاده  طبق اين ديدگاه، فقير. وفق دهند
هايي است كه ساخت  قهري موقعيت ي پس انتخاب الگوي رفتاري فقر، نتيجه. هاست اين فاصله

رفتار فقرا به دليل برخورداري از . را به پذيرش آن مجبور ساخته است آن هااجتماعي تحميل نموده و 
هاي مسلط را دروني كرده و  ارزش آن هاه اين دليل است كه يك نظام ارزشي خاص نيست، بلكه ب

داده شود، بايد موقعيت آنان را از  آن هارا تغيير دهند و اگر بخواهند تغييري در وضع  آن هاتوانند  نمي
 معتقد است كه فقر قسمتي از سؤال 1الكاك. طريق اصالح ساخت اجتماعي محدودكننده تغيير داد

ست و از آن هااخت و توزيع منابع در جامعه، قدرت كنترل و استفاده از س دربارهما  ي گسترده
رفتن فقر، مستلزم تغيير موقعيت نسبي فقير و كوشش در نابودي نابرابري از طريق انتقال اساسي  بين

  ).همان(نابرابري است  ي كننده قدرت و منابع است كه متضمن تغيير در ساخت اقتصادي توليد
 

  چشم انداز ربطي

ي قبلي در تالش است به شكلي تلفيقي از هر دو نظر را ارايه دهد  ين نگرش بر خالف دو رويها
در . باشد اي ربطي مي امري دروني و نه امري بيروني است، بلكه مقوله صرفاًو بر آن است كه فقر نه 

دد كه گر مطرح شده و اثبات مي آن هاو هم نگرش ديگران به  Ĥن هااين ديدگاه هم كنش فردي انس
اين  »2واكسمن« ي به عقيده. مؤثر هستند آن هاگيري پايگاه اجتماعي  ها در شكل هر دوي اين كنش

ها و اعمال غيرفقير  درك موقعيت فقر در چارچوب ساخت اجتماعي، نگرش ي انداز بر پايه چشم
شخص  يك از نظر زيمل،. ها بر فقر استوار است ها و كنش نسبت به فقير و تأثيرهاي اين نگرش

 .شود كه دستگير شده و به عضويت گروهي درآيد كه شاخص آن فقر است زماني فقير محسوب مي

                                                 
1. Alcock  
2. Waxman  
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شود  بخشد و سبب مي از منظر وي، واكنش اجتماعي و برخوردهاي ديگران به فقرا هويت خاصي مي
ز بر اين اساس، جامعه فقيرسا. مذكور قرار گيرند ي رفتاري از خود بروز دهند و جزء دسته آن ها

  .  هاي اجتماعي جايگاهي ندارد شود، در ديگر گروه است و فقيري كه با صفات منفي مشخص مي
فوق، اين پژوهش نظريه فرهنگ فقر اسكار لوئيس را مبناي كار  ي شده هاي طرح از ميان نظريه

خود قرار داده است تا فرهنگ فقر را در ميان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي ساري 
كند، فرهنگ نظامي از مفاهيم است  گونه كه كليفورد گيرتز عنوان مي از سوي ديگر همان. عه نمايدمطال

مور و ( كنند دهد با يكديگر ارتباط برقرار امكان مي Ĥن هاشود و به انس نمادها بيان مي كه در قالب
من . عنايي استمفهوم فرهنگ از نظر من، يك مفهوم م": گويد او در اين زمينه مي ).2006ساندرز، 

 باور هستم كه انسان جانوري است كه درون تاروپودهايي معنايي، كه خود چون ماكس وبر بر اين هم

تواند بر اساس  نمي آن ها به باور من آن تاروپودها فرهنگ هستند و تحليل. را بافته، معلق است آن ها
علم تفسيري و در جستجوي يك علم تجربي و در جستجوي قوانين انجام گيرد، بلكه از طريق يك 

در ميان تعاريف متعددي كه از فرهنگ وجود دارد، اهميت . )75: 2000گيرتز، ( "شود معنا انجام مي
بودن مفهوم فرهنگ تأكيد داشته و  بودن و نمادين تعريف گيرتز از فرهنگ در اينجاست كه او بر معنايي

آن همچون  مطالعهأكيد بر تفسير فرهنگ و هاي شناختي اثباتي، روش شناسي خود را با ت با طرد روش
فرهنگ مد نظر  مطالعهدر اين پژوهش نيز رويكرد تفسيرگرايي گيرتز براي . كند يك متن، مطرح مي

  ).2004سيدكاي،(قرار دارد 
فرهنگ هر گروه از . شناختي متناظر با تفسير يك متن است گيرتز معتقد است كه تحليل مردم

آن مردم سرك بكشد تا بتواند آن  ي شناس بايد از روي شانه كه مردم مردمان همانند يك متن است
خاص خود را نيز مطرح كرده و نام اين  شناسي با حركت از اين ديدگاه گيرتز، روش .متن را بخواند

 "1اميك"تفسيري او بيش از هر چيز داراي رويكرد  روش. گذارد مي "نگاري تفسيري مردم"روش را 
 ها يا رفتارهاي خود ذهنيت دربارهديدگاه دروني يا پنداشت فرد بومي  درك اميك به معناي. است

نكات يك متن دقيق  شناس به مانند يك مترجم كه در ريزترين از اين منظر، انسان. باشد مي

                                                 
1. Emic 
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شود تا بتواند ديدگاه دروني يا پنداشت  ترين ذهنيت يا رفتار فرد بومي دقيق بايد در جزيي  شود، مي
   .پيرامون درك و ترجمه كند ر خود يا جهانوي را از رفتا

   روش تحقيق 

در . طلبد هر تحقيقي بر حسب هدف و موضوعي كه در پي بررسي آن است، روش مناسبي را مي
ي مستقيم و مشاركتي براي  عميق يا جامع و مشاهده ي هاي مصاحبه تحقيق كيفي حاضر از روش

گيري هدفمند از نوع  گيري در اين مطالعه، نمونه روش نمونه. ها استفاده شده است گردآوري داده
هاي مورد  هايي انتخاب شدند كه ويژگي ، نمونه1گيري شدت بر اساس نمونه. گيري شدت است نمونه

سال  5مدت  هايي استفاده شده كه حداقل  بنابراين، از نمونه. شدت تجربه كرده باشند نظر محققان را به
شده در  هاي انتخاب تعداد نمونه. در بهزيستي گذشته است ها آناز تاريخ تحت پوشش قرارگرفتن 

را مددكاران بهزيستي و بيست نفر را زنان سرپرست  آن هانفر بودند كه هشت نفر از  28اين مطالعه 
بانان ـ  ها، يا در اصطالح كيفي دروازه مصاحبه با اين نمونه. دادند خانوار تحت پوشش تشكيل مي

اشباع نظري معياري . ي اشباع نظري دست يافتند يافت كه محققان به مرحله مطلعين، تا آنجا ادامه
دهد كه پاسخ  ها را ادامه مي ها كه بر اساس آن محقق تا جايي مصاحبه است براي تعيين تعداد نمونه

. ها توليد نشود هاي جديدي در فرآيند گردآوري داده ي تحقيق اشباع شده يا داده هاي عمده به سؤال
براي تحليل و . آيد گيري هدفمند مي خوانند كه به دنبال نمونه گيري نظري مي آيند را نمونهاين فر

ي  ها ترين و پركاربردترين روش ي تحليل تماتيك استفاده شد كه از متعارف ها از شيوه تفسير داده
قراي تحليل تماتيك عبارت از تحليل مبتني بر است). 1389محمدپور، (هاي كيفي است  تحليل داده

اي به يك  داده اي و برون داده ها و الگويابي درون بندي داده تحليلي كه طي آن محقق از طريق طبقه
به عبارت ديگر، تحليل تماتيك عبارت است از عمل كدگذاري و . يابد شناسي تحليلي دست مي سنخ

. هاست گويابي در دادهاين نوع تحليل به دنبال ال. گويند ها چه مي ها با اين هدف كه داده تحليل داده
ها از  به عبارتي، تم. دست آمد، بايد حمايت موضوعي از آن صورت گيرد ها به كه الگويي از داده  زماني
  ).2008؛ توماس و هاردن، 1389و1388محمدپور، (گيرند  ها نشأت مي داده

                                                 
1. Intensity Sampling 
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نفر از  28ا گيري هدفمند ب ي نمونه طور كه گفته شد، با استفاده از شيوه در اين پژوهش همان 
هاي  داده. ها برآورده شد داده 1گيري نظري، معيار اشباع مطلعين مصاحبه شد و با توجه به نمونه

بندي شده و  بندي، سازماندهي و مقوله ، دسته2شده با استفاده از روش تحليل تماتيك گردآوري
اي  اي و مشاهده اي مصاحبهه ها با ارجاع و استناد به داده هاي عمده استخراج شدند؛ سپس، مقوله مقوله

  .تفسير شده و در نهايت در قالب يك الگوي موضوعي ارايه شدند

  ها  يافته

نفر از زنان مورد  20و ) مددكاران سازمان بهزيستي(نفر از مطلعين  8پس از انجام مصاحبه با 
 آن هامعيشتي منزل و وضعيت  ي تن از زنان مورد نظر مصاحبه همراه با مشاهده 8مطالعه كه در مورد 

چون  هم آن هادر اينجا از ذكر برخي از . هاي متعددي برخوردند همراه بود، محققان به مقوله
زندگي و تقديرگرايي به دليل  ي نشيني، برخوردارنبودن از امكانات اوليه بودن مسكن، حاشيه نامناسب
هاي  ترين و بارزترين تم فقرا صرفنظر شده و به ذكر مهم همهدر ميان تقريباً  آن هابودن  فراگير

ي   مقوله 8هاي پژوهش،  با تحليل موضوعي داده. شود دست آمده اكتفا مي هاي به شده از داده استخراج
گريزي،  گريزي، دريوزگي، مشاركت خطرپذيري پايين، مسئوليت: خاص استخراج شدند كه عبارتند از

. كاري تعصب نسبت به دختران و پنهان پذيري اخالقي، ازدواج مجدد اجباري يا از سرناچاري، آسيب
 "فرهنگ فقر زنانه"شده در بخش برآيند در قالب يك الگوي موضوعي با عنوان  هاي استخراج مقوله

هاي  با استناد به برخي مصاحبه ي مذكور گانه هاي هشت حال به توصيف و تحليل تم. اند ارايه شده
  . شود ار پرداخته ميصورت گرفته با مطلعين كليدي و زنان سرپرست خانو

  پذيري پايين ـ خطر1

ست كه تقريباً از آن هاپذيري پايين  ذكر در مورد فرهنگ فقر زنان، خطر ترين موارد قابل از مهم
شونده نيز به اين مورد اشاره  مطلعين به آن اشاره شده و در اكثر موارد زنان مصاحبه همهسوي 
شدت زنان مورد مصاحبه را  دي نسبت به آينده بههاي متعدد در زندگي و ناامي شكست. اند كرده

                                                 
1. Saturation Criterion 
2. Thematic Analysis 
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شدت  يي ساخته كه با بيم و هراس به زندگي نگاه كرده و بهĤن هاانس آن هاكار كرده و از  محافظه
  .اند پذيري خود را از دست داده خطر

يكي از مطلعين در پاسخ به اين پرسش مقدماتي كه چه مواردي را مهمترين موانع بازتواني زنان 
  :گويد دانيد، چنين مي رست خانوار ميسرپ

گيريم، اما خيلي كم استقبال  براي بعضي از زنان كه شرايط الزم را دارند، وام اشتغال در نظر مي
ها كه خياط خوبي هم بود پيشنهاد  مثالً به يكي از خانم. ترسند از پس اقساط وام بر نيايند مي. كنند مي

كند و يك كارگاه توليدي راه بياندازد كه هم خود او و هم چند  داديم تا از وام خوداشتغالي استفاده
رفت و  هاي مختلف طفره مي به بهانه. ها در آنجا مشغول به كار شوند، اما قبول نكرد نفر ديگر از خانم

در جريان بازديد از منزل يكي از روستائيان تحت  .آخر كار هم گفت كه من اصالً خياطي بلد نيستم
پرست خانواري كه پسرش از خدمت سربازي برگشته و بيكار بود، پرسيديم كه چرا پوشش از زن سر

فروشد تا از طريق پول آن براي  قطعه زميني كه به گفته خودش بهره اقتصادي چنداني ندارد را نمي
  فرزند خود شرايط ايجاد شغلي را فراهم كند؟ 

  :وي در پاسخ گفت
  . آمد كافي براي پسرم به همراه داشته باشداز كجا معلوم كه اين كار مفيد باشد و در

اينطور نيست؟ از اين گذشته . به هر حال براي تغيير اين وضعيت بايد از يك جايي شروع كنيد - 
اش ضرر  شود و همه گوييد كه از اين زمين چيز زيادي در طول سال عايدتان نمي مگر خود شما نمي

  است؟
  . را دارم طوري حداقل همين زمين ولي اين. خب، بله

  پس تكليف پسرتان چيست؟ - 
در اين صورت هم زمينم را دارم و هم يك . او مي تواند در كنار من روي همين زمين كار كند

  .ماند چيزي بعد از من براي پسرم باقي مي
ها از راحله، زن سرپرست خانواري كه داراي سه فرزند است،  در جريان يكي ديگر از مصاحبه

  حت پوشش هستيد و علت تحت پوشش بودن شما چيست؟پرسيديم چند سال ت
  :وي در پاسخ اظهار داشت
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  .و بعد از فوت شوهرم تحت پوشش بهزيستي قرار گرفتم 1382از سال 
  شغل همسرتان چه بود؟ - 

  .در اثر يك تصادف فوت كرد. راننده خاور بود
  ماشين متعلق به خودش بود؟ - 

  .  شريك داشت. نصف ماشين مال او بود
  خب، شما بعد از فوت ايشان با ماشين چه كرديد؟ - 

  .انداز كردم سهم خودمان را فروختم به شريكش و پولش را پس
چرا تا كنون سعي . من در پرونده شما ديدم كه نوشته شده به كار آرايشگري مسلط هستيد - 

به . هم كه نياز نداريدنكرديد از پولي كه داريد استفاده كنيد تا مشغول به كار شويد؟ سرمايه آنچناني 
  .هر حال از اين بهتر است كه از پس انداز خود كم كم استفاده كنيد تا تمام شود

توانم مطمئن باشم تا چند وقت  طوري حداقل مي ولي من اين. گوييد بله شايد شما درست مي
كه باز كنم  آرايشگاه هم. اموراتم را با كمك حقوق بهزيستي و برداشت ماهانه از اين پول سپري كنم

تازه بعد هم معلوم . تا آن موقع بايد اجاره مغازه مفت بدهم. كشد تا جا بيفتم تا چند ماه طول مي
در پرونده هم كه گفتم براي اين بود كه از طرف بهزيستي يك جايي برايم . نيست كارم بگيرد يا نه

  .كار پيدا كنند
  منبع درآمدي غير از حقوق بهزيستي داريد؟ - 

دهد و گاهي هم آشنايان و دوستان از  ولي برادر شوهرم گاهي اوقات پول مي. مد كه نهمنبع درآ
  .كنند نظر مواد غذايي كمك مي

شود، خطرپذيري پايين به فرآيندي اشاره دارد كه طي آن زنان سرپرست  گونه كه مشاهده مي همان
بينند بسيار  ي از مشكالت ميكنند و خود را در برابر كوه خانوار كه تا حد زيادي احساس تنهايي مي

اين احتياط به حدي است كه بيشتر ترجيح . شوند شدت محتاط مي دست به عصا راه رفته و به
هرگونه تعهدات قانوني   هاي بالعوض دريافت كنند تا اينكه خود را مجبور به قبول دهند كمك مي

  .ببينند
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  گريزي ـ مسئوليت2

زنان سرپرست خانوار ساري كه ارتباط نزديكي با  هاي ديگر فرهنگ فقر در ميان از ويژگي
  . گريزي است آسايي و مسئوليت شود، تن ظاهر مي آن هادارد و به مرور در  آن هاخطرپذيري پايين 

  : در مورد علت عدم استقبال از وام خود اشتغالي، يكي از مطلعين معتقد است
. اند بينيم كه انگار به بقالي آمده ماده شد، ميها آ اول همه دنبال وام هستند، اما وقتي شرايط و بودجه

كنند  البته، در ابتدا تا حد ممكن سعي مي. زنند ميزان و مدت بازپرداخت اقساط چانه مي دربارهمرتب 
هزار  رسانند كه از اقساط بيست يا سي زني را به جايي مي كم چانه كم. وام بالعوض دريافت كنند
   . كنند توماني هم شانه خالي مي
علت عدم استقبال از وام  با وجود برخورداري از مهارت  دربارهشونده هم  يكي از زنان مصاحبه

  : سازد الزم جهت اشتغال چنين خاطرنشان مي
ي سازمان و  با همين حقوق ماهيانه. آيد از دست ما كه كاري بر نمي. ي كاركردن را ندارم حوصله

  .ذرانمگ جوري اموراتم را مي هاي اطرافيان يك كمك
  : گويد مطلع ديگري مي

هاي توليدي و  ها يا واحد را به كارگاه آن هابار مواردي داشتيم كه متناسب با مهارت زنان،  چندين
كنند، پس از مدت كوتاهي به  معرفي كرديم، اما در حالي كه در ابتدا اظهار نيازمندي شديد مي... 
يي را كه هيچ آن هاوي منزل؛ حتي در بعضي موارد، گردند ت هاي واهي كار را ترك كرده و بر مي بهانه

هاي آشپزي براي انجام كارهاي بسيار ساده معرفي كرديم كه  مهارتي ندارند براي همكاري با گروه
  . پس از مدتي كار را رها كردند

  : مطلع ديگري در همين خصوص عنوان كرد
كنيم به  شان سؤال مي هاي ا و تواناييه مهارت درباره آن هاآيند و از  وقتي براي تشكيل پرونده مي

اما پس از مدتي . كنند اشاره مي... بافي، آشپزي، صنايع دستي و  گري، قالي مواردي مثل خياطي، آرايش
شود،  شان در نظر گرفته مي كه متناسب با مهارتي كه خودشان اظهار كردند مكاني براي اشتغال

چناني نداريم يا در حد بسيار كم  كار كنيم و مهارت آنگويند در آن حد نيستيم كه در يك كارگاه  مي
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انگار نه انگار كه همين افراد . كنند مهارت داريم؛ يا اينكه بالفاصله از ميزان حقوق ماهيانه سؤال مي
  .خواهند هستند كه براي مبالغ بسيار كم مرتباً از ما كمك موردي مي

اين مسئله . دهد گريزي مي را به مسئوليت رسد كه جاي خود كم به جايي مي خطرپذيري پايين كم
برخي از اين . كنند كمك هاي بالعوض دريافت كنند رود كه زنان بيشتر تالش مي تا جايي پيش مي

كمبودهاي زندگي آنان را جبران نموده و  همهاند كه گويي دولت بايد  زنان كار را به جايي رسانده
ه مدام از اين سازمان به آن سازمان رفته و تقاضاي هيچ مسئوليتي متوجه خود آنان نيست، جز اينك

  . كمك كنند

  ـ دريوزگي3

هاي گاه  تدريج دريوزگي را به صورت گريزي به آسايي و مسئوليت تن ي خوگرفتن به روحيه
  : گويد يكي از مددكاران مي در همين رابطه،. آشكار و گاه پنهان در پي دارد

 .بدهكار است و هميشه چيزي براي توزيع وجود دارد چيزي آن هاكنند دولت به  بعضي فكر مي
آيد، مدام از اين اتاق به آن اتاق  هايي مانند عيد نوروز يا ماه رمضان مي مخصوصاً وقتي كه مناسبت

خواهيم، روز ديگر به دنبال  گويند پول تعميرات مسكن مي يك روز مي. خواهند روند و كمك مي مي
  .هاي خردسال خود تقاضاي لباس و مداد و دفتر دارند با آوردن بچهيك روز هم . لوازم خانگي هستند
  : گويد مطلع ديگري مي

شده شناخته شده و از فهرست  هاي مختلف به عنوان بازتوان يي كه با دريافت وامآن هابرخي از 
مجلس يا  ي شوند، باز هم با مراجعه به جاهاي مختلف مثل دفتر نماينده افراد تحت پوشش خارج مي

خيلي از زناني كه توي خيابان در حال گدايي هستند، از افراد . كنند تقاضاي پول مي... شوراي شهر و 
  .تحت پوشش سازمان هستند

محققان در حين بازديد از منزل يكي از زنان تحت پوشش كه صاحب زمين زراعي بود و چندين 
  : شونده در پاسخ گفت صاحبهم. رأس دام نيز داشت، از او پرسيدند كه چه نيازهاي ضروري دارد

دهند، لوازم منزل  يك بخاري گازي بيشتر نداريم، حقوق كافي نيست، بن عيدي را دير مي
  .   كنند درخواست كرديم، كمك نمي
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در يكي از روزهايي كه براي مصاحبه به مطلعين مراجعه شد، يكي از زنان سرپرست خانوار با 
و پرسيد كه بخاري گازي كه درخواست داده بود تهيه شده يا آمدن به دفتر مددكار مورد مصاحبه از ا

خب چيز ديگري نيست كه به من بدهيد؟ : زن در ادامه گفت. نه؟ مددكار مربوطه پاسخ منفي داد
  !لباس، چراغ گاز، مواد غذايي هرچي؟

از نمايي مشكالت موجود  نمايي و بزرگ يابند كه با مظلوم كم در مي در واقع، برخي از زنان كم
هاي كهنه و فرسوده در زمان مراجعه به سازمان بهزيستي  طريق عجز و البه و حتي پوشيدن لباس

  .توانند دل مسئولين را به رحم آورده و حداكثر استفاده ممكن را ببرند بيشتر مي

  گريزي ـ مشاركت4

ترين  ست كه از مهمآن هاگريزي  روي و مشاركت هاي فرهنگ فقر زنان، تك از بارزترين ويژگي
دادن زنان  هاي متعدد مددكاران براي سوق تالش. رود شمار مي نيز به آن هاموانع بر سر راه بازتواني 

صنايع دستي،  ي يار توليدي در زمينه هاي هم ها يا گروه سرپرست خانوار به سمت تشكيل تعاوني
بسياري از موارد با شكست هاي بازتواني زنان در  به عنوان يكي از راه... بندي، خدمات، آشپزي و بسته

گريزي و عدم استقبال از فعاليت گروهي از موانع كليدي در اين راه ذكر شده  مواجه شده و مشاركت
  .است

  : گويد يكي از مطلعين در اين زمينه مي
هاي  هايي كه امكان تشكيل گروه ها در زمينه هاي فردي خانم ها با در نظرگرفتن مهارت اين تعاوني
با اولين تماس تلفني . البته كار به همين آساني نيست. شوند داشته باشد، تشكيل ميهميار وجود 

ها از پول شروع شده و به پول ختم  راه همهگويند چقدر درآمد دارد؟ يعني  جهت تشكيل تعاوني مي
بعد هم با خواهش و تمنا . ستآن هابايد كلي كالس توجيهي بگداريم تا بفهمند كه به نفع . شود مي
  . بخواهيم در جلسات تعاوني شركت كنند آن ها از

  :ديگري معتقد است
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كنند يا  براي همين يا استقبال نمي. انتظار دارند سريعاً كارشان به يك درآمد باال منجر شود
شود  شان به مرور كم مي هاي زنان يا تعداد اعضاي بعضي از تعاوني. آورد شان زياد دوام نمي مشاركت

  .شود شوند و يا اينكه كالً تعاوني منحل مي جديدي وارد و خارج مي يا به دفعات اعضاي
علت  دربارهفعاليت در تعاوني توليد لباس را داشته،  ي شونده نيز كه سابقه يكي از زنان مصاحبه
  : گويد خروجش از تعاوني مي

احساس كني،  وقتي با چند نفر ديگر در يك كارگاه كار مي. دهم براي خودم كار كنم ترجيح مي
؟ تازه مگر چقدر درآمد دارد كه چند نفر بخواهند آن را تقسيم !فهميد مي. گيري كني حقت را نمي مي
  .  كنند

زنان  ي هاي فردگرايانه گريزي وجود گرايش شود، منظور از مشاركت طور كه مشاهده مي همان
هاي اشتغال گروهي  هاي توليدي و كارگاه از تشكيل تعاوني آن هاسرپرست خانوار و عدم استقبال 

  .شود ي توانمندسازي آنان تلقي مي است كه از راهكارهاي عمده

  پذيري اخالقي ـ آسيب5

هاي  استفاده پذير بوده و در معرض سوء هاي آسيب شان از گروه زنان سرپرست خانوار و فرزندان
پاسخ به اين يكي از مطلعين در . طلب هستند هاي جنسي افراد فرصت استفاده مختلف از جمله سوء

  :گويد سؤال كه آيا مواردي از تجاوز جنسي هم به شما گزارش شده يا نه، مي
چندين مورد به ما گزارش شده و براي مشاوره مراجعه . شود گفت وجود ندارد به هر حال نمي 

  . اند كرده
  شان؟ درمورد خودشان يا فرزندان

كنند به علت شرمي كه وجود دارد، بيشتر  افتد كه عنوان البته در مورد خودشان خيلي كم اتفاق مي
البته آن هم خيلي زياد نيست، چون اين موارد . ها وجود دارد در مورد فرزندان دخترشان اين گزارش

ماند، اما به اين دليل كه در بسياري از موارد دختران جوان  ها پنهان مي در بيشتر اوقات از خانواده
رو بوده و گاهي اوقات هم از  رهاي روحي رواني متعددي روبهخورده بعد از اين اتفاق با فشا فريب
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كنند، مادران براي بازگرداندن فرزندشان به وضعيت عادي موضوع را با ما در ميان  خانه فرار مي
  .كنند گذاشته و از ما طلب كمك مي

 افتد، اظهار مطلع ديگري در پاسخ به اين سؤال كه در مورد خود زنان چگونه اين اتفاق مي
  :دارد مي

كشد، زني  خب، زني را تصور كنيد كه به تنهايي مسئوليت همزمان پدر و مادربودن را به دوش مي
به هر حال افراد سودجو با سوءاستفاده از ... كه شوهرش فوت كرده، از كار افتاده يا متواري است و 

شناسيم با  از زناني كه ما مي البته بسياري. كنند مثل يك طعمه نگاه مي آن هاشرايط زندگي اين زنان به 
  . دارند ها دور نگه مي ها خود را از اين دام دشواري همهايمان و با تقوا بوده و با تحمل 

  به نظر شما چه عواملي در اين زمينه تأثيرگذارند؟ 
كننده است و  توانم بگويم سن زن از مسائل تعيين مي. زنان در معرض چنين خطري نيستند همه

معموالً در روستاها اين . ي ديگر محل زندگي زن است مسئله. ر بيشتر در معرض خطرندت زنان جوان
ها بيشتر و از  ها هم از روستايي البته شهرنشين. ها بيشتر است نشين مسئله كمتر و در ميان حاشيه

عامل ديگر اين است كه آيا مرد با خانواده زندگي . ها كمتر در معرض اين امر هستند نشين حاشيه
يي كه همسرشان فوت كرده و به نوعي تنها هستند، اين آن هاكند يا نه؟ در مورد زنان مطلقه و  مي

به نظر من آخرين عامل . مسئله شديدتر است؛ يعني بايد گفت هرچه تنهاتر بيشتر در معرض خطر
  .كننده هم شدت فقر و ميزان نيازمندي مالي زن است تعيين

هاي  ترين ويژگي ترين و در عين حال حساس كننده قي از نگرانپذيري اخال شايد بتوان گفت آسيب
دسته از زناني كه به هر نحوي مورد  فرهنگ فقر زنان سرپرست خانوار است، چرا كه براي آن

بر  طلب قرار گرفته باشند، مسائل و مشكالت روحي ـ رواني مضاعفي عالوه افراد فرصت ي استفاده سوء
  . دهد شان را تحت تأثير قرار مي و فرزندان آن هاآمده و زندگي مشكالت ناشي از فقر به وجود 

  ـ ازدواج مجدد اجباري يا از سر ناچاري6

اند،  دسته از زنان سرپرست خانوار كه به علت فوت همسر يا طالق در اين وضعيت قرار گرفته آن
ان و غيره به ازدواج به مرور زمان در اثر فشارهاي متعدد مالي، مسائل روحي ـ رواني، اصرار اطرافي
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بودن وضعيت زندگي و شرايطي چون وجود فرزندان، زندگي  به علت نامساعد. آورند مجدد روي مي
نبودن درآمد و مسائلي از اين دست، معموالً حق انتخاب محدودي وجود  در منزل استيجاري، كافي

فرار از شرايط موجود صورت  صورت اجبار يا به عنوان ابزاري براي دارد؛ در بيشتر موارد، ازدواج به
ايد يا نه، چنين  يكي از زنان در پاسخ به اين سؤال كه آيا تاكنون به ازدواج مجدد فكر كرده. گيرد مي

  :پاسخ داد
ام سعي كردند هر طور شده شرايط را براي ازدواج  بعد از اينكه شوهرم در اثر اعتياد مرد، خانواده

شد كه من  هم از طرف دوستان و اقوام مواردي پيشنهاد مي هر از چند گاهي. مجدد من فراهم كنند
  .كردم قبول نمي
  چرا؟

قد يك آدم حسابي يا نه  كنيد براي امثال من با اين وضع زندگي و دو بچه قد و نيم خب، فكر مي
گذارد؟ يا طرف خودش زن دارد، يا معتاد است، يا براي عياشي  اصالً يك آدم معمولي پا پيش مي

من . به هر حال، از اين موارد هستند. ه بعد از مدتي رهايت كند، يا سن پدر من را داردخواهد ك مي
دهم تا با ازدواج مجدد بخواهم مشكلم را چند برابر  كردن را ترجيح مي تنهايي زندگي. قبول نكردم

  .كنم
  :گويد زن سرپرت خانوار ديگري مي

. آشنايان آقايي را براي ازدواج معرفي كردسه سال بعد از اينكه از همسر اولم جدا شدم، يكي از 
من هم كه . خواهيم جدا شويم گفت با زنم سازش ندارم و مي طرف خودش زن داشت، ولي مي

هاي مالي گرفته تا  رو شده بوده بودم از گرفتاري ببخشيد در آن سه سال با شرايط وحشتناكي روبه
فكر كردم ازدواج مجدد حداقل ... اطرافيان و بعضي  ي شرمانه هاي بي ها و نگاه تحصيل بچه ي هزينه

اما بعد از گذشت هشت ماه فهميدم ايراد از . قبول كردم. اي باالي سرم باشد شود يك سايه باعث مي
  .خودش بود نه از زنش
  خب بعد چه شد؟
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. تحمل بود غيرقابل . خواست برگردم به شرايط سابقم هيچي، شرايطم طوري شده بود كه دلم مي
. ها كاري و توهين و بدرفتاري با من و بچه كرد و بعدش هم كتك مشروبات الكلي مصرف مي مرتباً

 .صبرم تمام شد و از او جدا شدم

هاي ميداني، در راهروي اداره بهزيستي زني را ديديم كه با كودكي در  در جريان يكي از مشاهده
او پرسيديم براي چه به اينجا از . ساله بر روي نيمكت نشسته است 10بغل و يك پسربچه حدوداً 

  آمده است؟ 
  .ام براي تشكيل مجدد پرونده آمده

  قبالً تحت پوشش بوديد؟! چرا تشكيل مجدد؟ - 
سال تحت پوشش بودم تا اينكه دوباره ازدواج كردم  5وقتي از شوهر اولم جدا شدم، حدود . بله

  .و از پوشش خارج شدم
  سر اول جدا شديد؟توانم بپرسم چرا و كي از هم ببخشيد، مي - 

مان وقتي كه فهميدم به خاطر اعتياد شديدش قصد  سه سال بعد از ازدواج. شوهر اولم معتاد بود
  . اين بچه را در همان زمان تولد بفروشد، از او جدا شدم) با اشاره به پسر بچه كنارش( داشت تا 

  بعد چه كرديد؟
  . بعد تحت پوشش امداد قرار گرفتم

  ش بوديد؟چند سال تحت پوش - 
 3با شوهر دومم هم بيشتر از . سال تحت پوشش بودم و در آن زمان بود كه دوباره ازدواج كردم7

  .االن هم كه طالق گرفتم و دوباره آمدم كه تحت پوشش قرار بگيرم. سال نتوانستم زندگي كنم
  ازدواج دوم چرا ناموفق بود؟ - 

سال  20فهميديم، چون شوهر دومم  ميبه خاطر اختالف سني كه بين ما بود حرف همديگر را ن
  .او من را با كنيز اشتباه گرفته بود. يعني تقريباً هم سن و سال پدرم. تر بود از من بزرگ

  دانستي؟ چرا ازدواج دوم كردي كه مجبور به جدايي شوي؟ مگر سن و سالش را نمي - 
بوديد تا وضعيت را  ساله و در شرايط من مي 32ولي بايد جاي يك زن تنهاي . دانستم چرا مي
. آمدم كردم، اما از پس اجاره خانه و مخارج خودم و اين بچه بر نمي با اينكه خودم كار مي. درك كنيد
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خيلي روزهاي سختي بود، . ديگر تحمل نداشتم. كنند توانستند كمك اطرافيان هم مگر چقدر مي
  ....خيلي

اي زنان سرپرست خانوار معموالً از شود، ازدواج مجدد بر ها درك مي طور كه از مصاحبه همان
چنين  سو و هم هاي خود از يك انتخاب ي يك روند عادي پيروي نكرده و زنان با محدودديدن دامنه

هاي  اين ازدواج. دهند هاي اجباري تن مي نكردن شرايط دشوار زندگي از سوي ديگر به ازدواج تحمل
نان است اكثراً عواقب چندان خوشايندي براي مجدد نيز كه شديداً تحت تأثير شرايط زندگي سابق ز

  . باالي سر را براي زنان دارد ي همان كاركرد سايه صرفاًآنان در پي نداشته و در مواردي 

  ـ تعصب جنسيتي7

سنتي ايران محسوب  جامعهگرچه تعصب نسبت به حضور دختران در جامعه از خصوصيات 
داده اين نگاه تغيير كرده و دختران با  رهنگي روياخير با تغييرات اجتماعي ف ي شده و طي دو دهه

هاي اجتماعي  تحصيل، اشتغال و مشاركت ي هاي بيشتري براي ادامه ها از فرصت حمايت خانواده
هايي كه زن سرپرستي خانواده را بر عهده دارد تا  اند، اما اين وضعيت در مورد خانواده برخوردار بوده

تلخي كه از زندگي خود  ي ت خانوار پژوهش حاضر با تجربهمادران سرپرس. حدودي متفاوت است
 جامعههاي متعدد و نااميدي نسبت به آينده، به نوعي نسبت به  اند و نيز تحمل شكست به همراه داشته

 جامعهحضور را در  ي به اصطالح مردساالر بدبين شده و عموماً با ترس و دلهره به دختران اجازه
  :گويد باره مي عين در اينيكي از مطل. دهند شهري مي

كنند، اما  را به ادامه تحصيل ترغيب مي آن هاهاي مكرر  اغلب زناني كه فرزند پسر دارند با تشويق
كنند و  شهر زندگي مي ي يي كه در روستاها يا در حاشيهآن هاخصوص  اين وضع در مورد دختران به

محل تحصيل دختران،  دربارهمادران . استسواد است، طور ديگري  يا خانوارهايي كه مادر خانواده بي
محل تحصيل يا حتي محل اشتغال تا منزل و در مورد دختران دبيرستاني حتي نسبت به  ي فاصله

اگر دختر در يك . دهند گيري زيادي به خرج مي سخت) اولويت با شيفت صبح(شيفت مدرسه 
  .پذير نيست راحتي امكان يلش بهدانشگاه قبول شود كه امكان رفت و آمد نداشته باشد، ادامه تحص

  : تحصيل دخترش اظهار كرد ي يكي از زنان سرپرست خانوار در خصوص علت ممانعت از ادامه
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گرفته كافي  ديپلم. ش باشدĤن هادختر جوان بايد قبل از تاريكي هوا توي خ. جامعه امن نيست
  . تر است باشد خيالم راحت پيش چشم خودم. توانم دخترم را به يك شهر ديگر بفرستم من نمي. است

ادامه تحصيالت نمود نداشته و  ي البته تعصب نسبت به حضور دختران در جامعه تنها در زمينه
هاي  محققان تحقيق حاضر در مصاحبه. نيز مشاهده كرد آن هااشتغال  ي توان در زمينه اين مسئله را مي

وقت دختران، ممنوعيت كار در  غال تمامميداني خود مخصوصاً در روستاها مواردي از ممانعت از اشت
هاي مردانه و ترجيح شغلي با مشاغلي كه كمترين مسافت ممكن را داشته باشند، مشاهده  محيط
  .اند نموده

براي مثال در مصاحبه ديگري با يكي از زنان سرپرست خانوار كه دو دختر ديپلمه در خانه داشته 
  اند يا نه؟ يا دخترانش براي كاريابي تالش كردهو خود نيز بيكار بود، از او سوال شد كه آ

  :در پاسخ گفت
ترم در مطب يك دكتر كار پيدا كرده بودو مدتي هم سر كار  دختر بزرگ. چرا  دنبال كار رفتند

  . رفت مي
  رود؟ چرا االن ديگر نمي - 
  . خاطر ساعت كارش خودم مخالفت كردم به
  چطور؟ - 

گشت  تا بر مي. شب سركار بود 8تا  4از ظهر هم از ساعت بعد . رفت تا يك ظهر از صبح بايد مي
وقت بود  خب اگر كارش نيمه. يك دختر تنها آن موقع شب نبايد بيرون باشد. 9شد  منزل ساعت مي

  .آمد مشكلي نداشتم و بعدازظهر به خانه مي

  كاري ـ پنهان8

ستي كه به مرور هاي فرهنگ فقر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزي از بارزترين ويژگي
هاي سازمان بهزيستي  از آنجا كه طبق دستورالعمل. كاري است شود، پنهان ظاهر مي آن هازمان در 

شده شناخته  شوند، از فهرست افراد تحت پوشش حذف شده و حقوق  عنوان توانمند زناني كه به
كردن ميزان درآمد،  پنهانگردد، لذا اين زنان سعي در  هاي آنان قطع مي ماهيانه، بن و ديگر دريافتي
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هاي  شدن يا حذف دريافتي ها، ازدواج مجدد، ازدواج دختران و مواردي دارند كه موجب كم دارايي
يكي از مطلعين در پاسخ به اينكه تا چه حد با شما رو راست هستند، پاسخ . شود آنان از سازمان مي

  : داد
هزينه براي تحصيل  ، نيازهاي روزمره، كمكتا وقتي كه بخواهند پولي بگيرند در مورد اجاره منزل

به نوعي كمك سازمان را در پي داشته باشد، تا حدودي  آن هافرزندان و كالً مواردي كه براي 
بارها به مواردي برخورديم كه . يشان صادق نيستند ها اما معموالً در مورد دارايي. گويند حقيقت را مي

ي اينكه بتواند به هر شكل ممكن تحت پوشش قرار فرد تحت پوشش در زمان تشكيل پرونده برا
چيز و فاقد حداقل امكانات اوليه زندگي معرفي  بگير سازمان شود، خود را فردي بي گرفته و حقوق

. بينيم تا حد زيادي واقعيت را پنهان كرده است رويم، مي كند؛ اما وقتي براي بازديد از منزل او مي مي
چند روز بعد وقتي كه بدون . راي دريافت بخاري و يخچال مراجعه كردها بارها ب مثالً يكي از خانم

. اي ما را بيرون درب منزل معطل نگه داشت اطالع قبلي و سرزده براي بازديد منزلش رفتيم، ده دقيقه
با لمس ديوار متوجه شديم تا قبل . زماني كه وارد منزل شديم، بخاري را از محل نصب برداشته بودند

  .بخاري در آن محل نصب بوده استاز ورود ما 
  :گويد مطلع ديگري مي

هاي موردي و بن مواد غذايي  بار متوجه شديم يكي از زناني كه مدام براي دريافت كمك يك
وقتي كه دوباره آمد و از او دليل غيبتش . آمد، چند ماهي مراجعه نكرده و ناگهان غيبش زده است مي

بنابراين براي . برانگيز بود پاسخش كمي شك. ها ين حرفرا جويا شديم گفت مريض بودم و از ا
ها باخبر شديم كه او يك سال پيش  از طريق همسايه. ها به محل زندگي او رفتيم جو از همسايه و پرس

  . آمد به علت بارداري بود ازدواج كرده و چند ماهي هم كه نمي
  كرد؟ خب چرا اين كار را مي

. شود واج كرده باشد، از فهرست افراد تحت پوشش خارج ميچون طبق دستورالعمل، زني كه ازد
اي تغييري در ميزان  اگر خانواده. در كل بايد گفت كه خودگزارشي وجود نداشته و تقريباً صفر است

جور موارد، به جرئت  برسد و از اين آن هااي از كسي به  درآمدش اتفاق بيفتد يا براي مثال ارثيه
در مورد ازدواج مجدد هم بايد بگويم تنها در . دهند ه به ما اطالع نميتوانم بگويم به هيچ وج مي
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داشتن همسرش مشكل داشته باشد و آن را كسر شأن خود  صورتي كه شوهر با تحت پوشش قرار
  .شوند اش از پوشش خارج مي بداند، مسئله را اطالع داده و آن زن و خانواده

زديدهاي خود از محل زندگي برخي زنان مورد الزم به ذكر است كه محققان نيز در جريان با
هاي سايد باي  و يخچال LCDهاي بزرگ  يون برخي امكانات زندگي نظير تلويز ي مصاحبه با مشاهده

زده شده و از  برخوردار نباشند، تا حدي بهت آن هاهاي عادي از  سايد كه شايد بسياري از خانواده
البته، ! هزار توماني بهزيستي است؟ ه نيازمند حقوق بيست سياند كه آيا واقعاً اين خانواد خود پرسيده

هاي روستايي اين  هاي شهري مصداق داشته و در مورد خانواده اين مسئله بيشتر در مورد خانواده
ماند،  هاي زراعي كه معموالً از ديد بازديدكنندگان بهزيستي پنهان مي مسئله در قالب مالكيت زمين

به خصوص  –حققان در جريان مشاهده هاي ميداني خود در بعضي روزها همچنين م. يابد نمود مي
دقايقي را در بيرون از اداره مراجعان را  - در روزهاي مالقات حضوري زنان با رئيس اداره بهزيستي

در خالل همين روزها، محققان برخي اوقات زناني را ديدند كه اتومبيل خود را در . زير نظر داشتند
شدن از  تر پارك كرده و پياده به سازمان آمدند و يا زناني كه به محض پياده چند كوچه آن طرف

  .  بودند  اتومبيل خود، ظاهري پوشيده و فقيرانه به خود گرفته
يافته دانست، چرا كه ماهيت كار همان  توان نوعي دريوزگي تغيير شكل كاري را مي اصوالً، پنهان

 . كند بوده و تنها شكل متفاوتي پيدا مي

فوق از بارزترين ابعاد فرهنگ فقر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان  ي هشت مقوله
هاي ديگري  الزم به ذكر است كه ممكن است مقوله. پرداخته شد آن هاكه به  اند بهزيستي ساري بوده

آماري متفاوت توسط محققان  جامعهفرهنگ فقر زنان در تحقيقات احتمالي مشابه و  دربارهنيز 
هاي فوق  شود با گردآوري مقوله در بخش برآيند سعي مي. گري يافت شود و مورد اشاره قرار گيرددي

  .نتايج پژوهش مورد بحث و بررسي قرار گيرد "فرهنگ فقر زنانه"حول يك الگوي هسته با عنوان 
  

 برآيند

ي  دهعنوان اي ي فرهنگ فقر اسكار لوئيس به كيفي حاضر تالش كرد با تركيب نظريه مطالعه
شناختي، به واكاوي و در حين حال  ي روش عنوان ايده محوري و رويكرد تفسيري گيرتز به
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بر . بندي فرهنگ فقر در بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي ساري بپردازد شاخص
هاي اصلي تحقيق دنبال شده و  ها، سؤال ي هاي كيفي گردآوري داده همين اساس، با استفاده از شيوه

  . بندي و بازنمايي شدند هاي آن با روش تحليل موضوعي دسته س دادهسپ
هاي اصلي توسعه بوده  برخورد با فقر در كشور همواره از برنامه دربارهگذاري  و سياست  مطالعه

هاي  گرا باعث اعماض از اليه نگر، عيني و كمي گرا، كالن افزاري، نخبه حال، نگاه سخت است؛ با اين
هاي برخوردي  ها و شيوه ي چنين برنامه نتيجه. ردنگر، ذهني و كيفي اين امر شده استافزاري، خ نرم

هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي هنگفتي براي مواجهه با فقر يا آنچه  آن است كه هر ساله هزينه
. ستقوت خود باقي ا ي فقر پيوسته به گردد، حال آنكه مسئله مي  شود، هزينه كني فقر ناميده مي ريشه

هاي مختلف، هنوز  رغم صرف ميزان زيادي از هزينه به عبارت ديگر، سؤال آن است كه چرا علي
هاي  طور كه در يافته هاي زيادي از سطوح اجتماعي حل نشده است؟ چرا آن ي فقر در بخش مسئله

همواره در اند؟ چرا فقر  مانده  ربط در حل فقر ناكام ي ذيĤن هااين مطالعه نيز آمده، نهادها و سازم
كنند؟ چرا  ي فقر خود هيچ نقشي ايفا نمي حال توليد و بازتوليد خودش است؟ چرا فقرا در حل مسئله

شود، باز از بيان حقيقت طفره رفته و كماكان خود را  نيز به داليلي حل مي آن هاكه مسايل مالي  زماني
ما  جامعهه است كه فقر در هاي ديگر بيانگر اين نكت گذارند؟ اينها و سؤال تحت پوشش باقي مي

يك رفتار، نياز يا شرايط نيست، بلكه از يك  صرفاًطور خاص  طور عام و در بين اقشار نيازمند به به
رو، بدون شناخت اين نوع  از اين. كند نظام ذهني، ارزشي و هنجاري موسوم به فرهنگ فقر پيروي مي

ريزي با شكست  ونه سياستگذاري و برنامههاي معنايي زيرين آن، هر گ ها و اليه فرهنگ، مكانيسم
  . انجامد ها مي مواجه شده يا به اتالف هزينه

اند كه فقر خودش فرهنگ  هاي داخلي و خارجي مرتبط نشان داده اين مطالعه و بسياري از مطالعه
مدل موضوعي زير . شود ي خود به بازتوليد فقر منجر مي نوبه كند و آن نيز به خاصي را خلق مي

دهد فقرا خود در توليد، بازتوليد و حفظ  كشد و نشان مي دي از اين نوع فرهنگ را به تصوير ميابعا
كننده از فقرا  محور و حمايت چنين، نشانگر اين امر نيز هست كه نگاه مراقبت نصيب نيستند؛ هم فقر بي

ي دولتي را يك ها  كم كمك چندان تمايلي به تغيير وضع خود نداشته يا دست آن هاعمالً باعث شده 
ها نيز  طور كه در بخش يافته محور است كه در بسياري موارد ـ آن همين نگاه مراقبت. غنيمت بشمارند

گاه با  آن هااي كه  گرفته است به گونه آن هاآمده است ـ قدرت عامليت، تغيير و بازتواني را نيز از 
  .كنند هاي رسمي، نيازي به بازتواني خود احساس نمي فرض حمايت
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  هاي فرهنگ فقر زنانه الگوي كيفي ـ موضوعي شاخص: 1مدل 

  
  
  
  
  
  
  
  

ي  ها محور بايد جاي خود را به برنامه هاي مراقبت هاي اين تحقيق نشان داد كه برنامه يافته
طور كيفي مديريت  هاي فقر، آن را به  محور داده و نهادهاي دولتي با شناسايي كيفي شاخص عامليت

نشده و صوري نهادهاي ذيربط نه تنها بخش  هاي كارشناسي ورت، حمايتص كنند؛ در غير اين
كند كه بايد  تري تبديل مي دهد، بلكه فقر را به بار سنگين و سنگين اي از انرژي را هدر مي عمده

  .  همواره به دوش كشيده شود
طور  ون شك، همانبد. كنند فقرا الزاماً فقرنمايي مي همهوجود، نبايد از نظر دور داشت كه   با اين 

سوادي، بيكاري، كمبود مسكن  سوادي يا كم ي مقاله نيز عنوان شد، برخي مسايل نظير بي كه در مقدمه
اين مسايل . اي را درگير پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني كرده است و نظاير آن واقعاً قشر عمده

ا اين حال، اين نكته از نياز شديد به ب. براي اكثر افراد جامعه و مخصوصاً براي فقرا حادتر هستند
در  آن هاكاهد و چه بسا به  الحمايه نهادهاي حمايتي نمي هاي تحت فرهنگ حاكم بر خانواده مطالعه

  . كند مديريت بهتر افراد تحت پوشش كمك نيز مي
فرهنگ فقر زماني . ي ديگر در اين مطالعه، توجه به فرهنگ فقر زنان سرپرست خانوار بود مسئله

ي ديگري به  گيرد، سويه كه در مورد زنان و مخصوصاً زنان سرپرست خانوار مورد بحث قرار مي
ي انساني  هاي مهم سنجش شاخص توسعه ي زنان از شاخص امروزه، شاخص توسعه. گيرد خود مي

 پذيري اخالقي آسيب

گريزيمسئوليت كاريپنهان

جنسيتيتعصب  گريزي مشاركت

دريوزگي

خطرپذيري پايين ازدواج مجدد اجباري

 فرهنگ فقر زنانه
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ملل است كه خود بر سنجش سه شاخص ميزان سواد، درآمد ناخالص ملي و ميزان اميد به   سازمان
ي  به عبارت ديگر، وضعيت و كيفيت زندگي زنان را از عناصر مهم سطح توسعه. توار استزندگي اس

هاي توسعه و نوسازي در جهان معاصر  اين نكته بيانگر جايگاه زنان در برنامه. كنند جوامع تلقي مي
ها و  برنامهلذا توجه عمومي به زنان در . ايران نيز مسلماً از اين قاعده مستثني نيستند جامعهزنان . است

با اين وجود، زنان نه تنها در ايران، بلكه در بيشتر . اي كشورهاست ها از الزامات توسعه سياسگذاري
شوند كه به داليل متعدد دسترسي  پذيري محسوب مي كشورهاي جهان از جمله قشرهاي آسيب
سرپرست خانوار  ي مخصوصاً در بين زنان چنين مسئله. چنداني به منابع رشد و ارتقاي خود ندارند

آور بوده و سرپرستي يك خانواده  نه تنها زن هستند، بلكه فاقد يك نان آن هابسيار شديدتر است، زيرا 
اين . نشان داده شده است) 1(هاي فرهنگ فقر زنانه در مدل  شاخص. است آن هانيز بر دوش 

هنگ فقر عمومي يك جامعه ها بيانگر آن است كه فرهنگ فقر زنانه ماهيتي بسيار متمايز از فر شاخص
مجدد يا از   پذيري اخالقي، ازدواج به اين معنا كه برخي موارد مانند آسيب.  يا فرهنگ فقر مردان دارد

فرهنگ فقر زنانه از  مطالعهبر همين اساس، لزوم . سرناچاري و برخي ديگر خاص اين نوع زنان است
  . شود اهميت و ضرورت دوچندان برخوردار مي
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