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  : مثابه مادر به

آباد و افسریه تهران اي در منطقه عباس مطالعه
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  چکیده 

خانوادگی چگونه بر -هاي اجتماعی پژوهش در پی آن هستیم که دریابیم کسب حمایتدر این 

همسر «گذارد؟ این پژوهش در بین زنان  تأثیر می» داده دستهمسر از«بازتعریف هویت زنان 

بنیاد انجام آباد، با استفاده از رهیافت نظریه داده ساکن دو محله افسریه و عباس» دادهدستاز

هاي  یافته. مند و مشاهده است بزار گردآوري اطالعات مصاحبه نیمه ساختا. شده است 

پس از گذراندن دوران سوگواري و اندوه » داده دستزنان همسر از«دهد که  پژوهش نشان می

هاي شاد،  کدگذاري باز به ظهور سه مقوله بیوه. ناشی از فقدان همسر، شرایط یکسانی ندارند

هاي زنان  هاي شاد خود به زیرمقوله بیوه. سرگردان؛ منجر شد هاي هاي غمگین و بیوه بیوه

با » داده دستهمسر از«زنان . بندي است طلب، زنان مستقل و زنان مقاوم قابل دسته حمایت

در خالل فرآیند . پردازند قرار گرفتن در موقعیت جدید به بازتعریف هویت مادرانه خود می

طلب، زن  در پنج پارادایم زن فناشده، زن حمایت» دهدا دستزنان همسر از«بازتعریف هویت، 

مادري بخشی اساسی از بازتعریف هویت . گیرند سرگردان، زن مقاوم و زن مستقل قرار می

اجتماعی در - هاي خانوادگی است و برخورداري از حمایت» داده از دستزنان همسر «

که زنان فناشده و  چنان ؛ آنتأثیرگذار است داده از دستبازتعریف هویت مادرانه زنان همسر 

زنان مستقل نیز مادران مجرد . طلب نامید توان مادران فناشده و حمایت طلب را می حمایت

حمایت . هستند) کنند دادگی و مادري خود را انکار نمی دستمادرانی که هویت همسر از(

  .طلب، بنیادین است گیري هویت مادران حمایت خانواده نخستین در شکل

، بازتعریف هویت، حمایت اجتماعیداده از دستمادري، زن همسر : اي کلیديهواژه
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مقدمه

هاي اخیر شاهد  در پی بروز تغییرات در ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور، در سال

آمارها نشان . در جامعه هستیم» داده از دستهمسر «روند صعودي جمعیت زنان 

به % 4/7معیت این گروه از زنان از ج 1395تا  1385هاي  دهد که در فاصله سال می

به » داده از دستزنان همسر «بر اساس تعریف مرکز آمار ایران . یافته است افزایش% 5/9

زنان . شوند همسر در اثر طالق، تقسیم می بی) 2همسر بر اثر فوت و  بی) 1دو گروه 

ن، بیماري، همسران خود را به دالیل مختلفی از قبیل کهولت س» همسر در اثر فوت بی«

کسانی هستند که حداقل » همسر در اثر طالق بی«زنان . اند داده از دستحوادث و غیره 

آنان به هر دلیلی از همسر خود جدا . بار تجربۀ ازدواج و زندگی مشترك داشتند یک

این زنان در زمان انجام پژوهش مجددًا ازدواج. اکنون فاقد همسر هستند اند و هم شده

 داده از دستزنان همسر ). ایل به ازدواج نبودند یا نتوانستند ازدواج کنندم(اند  نکرده

شوند؛ زیرا  هاي متعددي روبرو می پس از مواجهه با پدیده فقدان همسر، با چالش

واسطه همسري و نیز  طورمعمول زن بودن در حد زیادي در خانواده و جامعه، به به

  ).116: 1392کرمانی، (شود  مادري تعریف می

، مادري یکی از عناصر اصلی داده از دسترود که براي زن همسر  انتظار می 

زیرا مادر . هاي اصلی زندگی از سوي دیگر، باشد سو و ازجمله چالش ساز از یک هویت

بودن جنبۀ مهمی از زندگی زنان است و زایش و پرورش فرزند، محور اصلی زندگی 

» مادران فاقد همسر«اصطالح ). 131: 1398ابوت و واالس، (شود  زن در نظر گرفته می

مادرانی که شوهرانشان : گیرد که شامل گروه کثیري از زنان را در برمی» مادران مجرد«یا 

اند و نیز مادرانی که از شوهرانشان طالق  نکرده اند، مادرانی که ازدواج فوت کرده

شود اند، می گرفته
1

)Cheng Sim, 2003: صر مرکزي در عن» مادري«اگرچه ). 95-96

                                                  
تنهایی فرزند خود را  داده و به منظور از مادر مجرد در این پژوهش، زنانی است که همسر خود را ازدست - 1

  .کنند ها خود را با هویت مادر مجرد معرفی می آن. کنند بزرگ کرده یا بزرگ می
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بخش بزرگی از زنان است؛ اما زنان فاقد همسر در عین بر عهده داشتن  تعریف هویت

  . نیز مواجه هستند» داده از دستزن همسر «نقش مادري، با موقعیت 

اي  رود که قرار گرفتن در این موقعیت، آنان را در معرض تجربیات تازه انتظار می

هایی که احتماالً زنان  یکی از چالش. آن قرار دهدهاي مرتبط با  و نقش» مادري«درباره 

دست گرفتن امور زندگی بدون  با آن مواجه هستند، توانایی به داده از دستهمسر 

پدر، پدرهمسر، برادر، برادر همسر یا فرزند (حضور همسر یا مرد دیگري از خانواده 

ر حال دگرگونی اي است که هرلحظه د به اعتقاد گورویچ خانواده پدیده«. است) پسر

».شدن، از ساخت افتادن و بازساختی شدن برخورداراست بوده و از فراگردهاي ساخته

ناگزیرند تا بر  داده از دستزنان همسر ). 1396میرمحمدرضایی، ساروخانی و سرایی، (

تنهایی غلبه کنند و بتوانند مدیریت زندگی خود را که  ترس از سرپرستی زندگی به

  ). Hoonaard, 2009: 756(همسرانشان بوده است، بر عهده گیرند  درگذشته بر عهده

- هاي اجتماعی رود که برخورداري یا عدم برخورداري از حمایت انتظار می

تأثیرگذار  داده از دستخانوادگی در چگونگی بازتعریف هویت مادرانه زنان همسر 

این کثرت براي . اشدبسا هر فرد، چندین هویت داشته ب کاستلز معتقد است که چه. باشد

را از آنچه نقش و » خود«باید . بازنمایی خود و کنش اجتماعی، سرچشمۀ تناقض است

او معتقد است که هویت منبع معنا براي . اند، متمایز ساخت ها نامیده مجموعۀ نقش

. شود ها، از رهگذر فردیت بخشیدن ساخته می کنشگر است و به دست خود آن» خود«

ها از نهادهاي مسلط نیز ناشی شوند، اما این در صورتی  ویتاگرچه ممکن است ه

  . ها را درونی کنند است که کنشگران اجتماعی آن

که مادر بودن  هاي اجتماعی مطابقت دارد؛ مثل وقتی با نقش» خود«گاهی تعاریف 

اما هویت در مقایسه با نقش، منبع معنایی . باشد» خودتعریف«ترین  از نظر کنشگر مهم

به . زیرا دربرگیرندة فرآیندهاي ساختن خویش و فردیت یافتن است. دتري استنیرومن

دهندة کارکردها است  دهندة معنا است ولی نقش، سازمان بیان ساده، هویت سازمان
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ها به دلیل مواجهه با  در مقایسه با گذشته، در دوران کنونی انسان). 23: 1380کاستلز، (

ن بیشتري براي بازیابی و بازتعریف خود دارند هاي متعدد زندگی شخصی، امکا بحران

اي  از نظر گیدنز هویت شخصی نوعی خصیصۀ متمایز یا مجموعه). 57: 1378گیدنز، (

هویت شخصی در حقیقت همان . هاي متمایز نیست که در اختیار فرد باشد» خود«از 

 منزلۀ بازتابی از خود است که شخص آن را مورد تأمل قرار داده و آن را به

هویت . هویت به معناي تداوم فرد در زمان و مکان است. پذیرد اش می نامه زندگی

صورت بازتاب تفسیري که شخص از آن  شخصی عبارت است از همین تداوم، اما به

  ). 81-82: گیدنز، همان(آورده است  به عمل

گیدنز نحوة زندگی افراد و تغییراتی که در جریان زندگی خود تجربه به تعبیر

زنان همسر . شود براي انسان می» خود«گیري تفسیرهاي جدید از  کنند، باعث شکل می

عنوان یک زن  با طالق یا فوت همسر، با چالش بازتعریف هویت خود به داده از دست

دهند؛ اما احتماالً مادري باقی  ها ویژگی همسر بودن را از دست می آن. مواجه هستند

در جریان مواجهه با پدیده فقدان  داده از دستهمسر رود که زنان  انتظار می. ماند می

همسر، با احساسات و تجربیات جدیدي در ارتباط با هویت مادري خود مواجه شوند؛ 

بر این اساس مهم . و این امر بر چگونگی بازتعریف هویت جنسیتی آنان تأثیرگذار باشد

یف هویت مادرانه خانوادگی چگونه بر بازتعر-هاي اجتماعی است که بدانیم حمایت

  گذارد؟ تأثیر می داده از دستزنان همسر 

  

پیشینه پژوهش

شده است، عموماً  انجام داده از دستهایی که تاکنون درباره مادري زنان همسر  پژوهش

ها از زنان فاقد همسر داراي فرزند،  با رویکرد رفاه اقتصادي و چگونگی حمایت دولت

بندي هویت  متر به موضوع هویت و نحوه شکلها ک در این پژوهش. شده است انجام
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کوتوال. شده استمادران فاقد همسر پرداخته
1

و پرآب هاکر 
2

مشکالت ) 2019(

ریزي  ترین فشار روانی و عامل کاهش توان مدیریت مسئولیت و برنامه اقتصادي را مهم

  .  نامند براي زندگی آینده فرزندان مادران فاقد همسر می

ایوانز 
3

او . به موضوع حمایت اجتماعی از مادران مجرد پرداخته است) 2016(

) 1: کند بندي می مشکالتی را که مادران مجرد با آن مواجه هستند، بدین شرح طبقه

  . مشکالت تحصیلی فرزندان) 3درآمد پایین، ) 2سرپرستی فرزندان، 

چاکراوارتی
4

و به مشکالت زنان فاقد همسر در عرصه اشتغال پرداخته ) 2013(

نتیجه گرفته است که هنجارهاي اجتماعی تأییدکننده رفتار زنان فاقد همسر، تحت تأثیر 

این هنجارهاي اجتماعی از نظام فرهنگی پدرساالرانه . اعتقادات و مادر بودن آنان است

  . پذیرد حاکم بر جامعه تأثیر می

ا متحمل ، به تأثیرات رفاه اقتصادي بر زنانی که شوك بیوه شدن ر)2011(5دوال

زنان «دوال معتقد است که . اند و نیز بر فرزندان آنان در کشور مالی پرداخته است شده

  .هاي اجتماعی چندان مورد توجه نیستند از منظر اقتصادي و حمایت» بیوه داراي فرزند

ترین مشکالت زنان مطلقه را سرپرستی فرزندان،  عمده) 1397(همتی و کریمی  

معتقدند ) 1397(غیاثوند و عرب خراسانی . دانند یت همسر میمندي از حما بدون بهره

  . که وجود فرزندان در درك زنان از جدایی و کنش عملی در این مسیر تأثیرگذار است

تصمیم زنان فاقد همسر براي سرپرستی از فرزندان ) 1392(خسروان و همکاران 

  .نامیدند» گرا ماعاجت«یا » ازخودگذشتگی«گیري براي داشتن هویت  را نوعی تصمیم
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  حساسیت نظري

الزم  -در هنگام رجوع به واقعیت -براي نیل به پاسخی مناسب براي پرسش آغازین

با توجه به پیچیدگی پرسش، الزم است چند مفهوم . است به مبانی نظري رجوع کرد

  .طرح استعمده مورد بررسی قرار گیرد که به شرح ذیل، قابل

  مادري) الف

ها را به دو گروه کلی  توان آن هاي متفاوتی وجود دارد که می دیدگاهدرباره مادري 

  :بندي کرد طبقه

داند و آن را تحت تأثیر فیزیولوژي جسمی  گروه اول مادري را امري ذاتی می.1

رسد عمدتًا اندیشمندان کالسیک از افالطون تا ریو این  به نظر می. کند زنان تعریف می

هاي اجتماعی و همچنین  آنان معتقدند که نقش. دگذارن رویکرد را به نمایش می

ناپذیر  گیرند و خدشه خانوادگی اموري هستند که از طبیعت زندگی بشري سرچشمه می

هاي اجتماعی و  بر این اساس از منظر این اندیشمندان حضور مرد در عرصه. هستند

ذکایی، (ت فرزندآوري و نقش و احساسات مادرانه، امري ذاتی و طبیعی براي زنان اس

1386 :76.(

دانند؛ بلکه آن  گروه دوم احساسات مادري را تنها محدود به فیزیولوژي زن نمی.2

این گروه از اندیشمندان از ابعاد متفاوتی به . کنند را نوعی برساخت اجتماعی تلقی می

  :اند از ترین این رویکردها عبارت برخی از مهم. نگرند مادري می

هاي  عنوان یکی از راه در این رویکرد مادري به: ه کمالمثابه رسیدن ب مادري به

. کند دویچ از مادري تعبیري متفاوت از دوبوار ارائه می. شود رسیدن زن به کمال تلقی می

دویچ اعتقاد دارد که زن از طریق . او به تمایل زن به مادر شدن اهمیت زیادي داده است

که این وظیفه را آزادانه به عهده  وط به آنپذیرد، اما مشر مادري به بهترین نحو کمال می

آید و  وقت براي زنان به شمار می اي تمام مادر بودن مشغله). 399: همان(گرفته باشند 



  

  

  

  

87...     ترسی به خدمات شهري با تأکید بر بررسی وضعیت دس  

برند  آیند و از انجامش لذت وافر می طور طبیعی از عهده آن برمی شود که زنان به تصور می

).131: 1398بوت، ا(دانند  و زنان را مسئول تربیت و نظارت بر فرزندان می

را نوعی محدودیت » مادري«گروهی از اندیشمندان، : مثابه حصار تن مادري به

. دانند کنند و مادر شدن را اسارت ناشی از فیزیولوژي می جسمی براي زن تلقی می

رفتار مادر از طریق مجموعه شرایط . وجود ندارد» غریزه مادري«دوبوار معتقد است که 

دوبوار، (این شرایط بسیار متغیر است . شود رایط توجیه میو نحوه پذیرش این ش

دوبوار معتقد است برخی از مادران قادر به تحمل دوري فرزند نیستند؛ از ). 383: 1385

دهد  این امر به آنان اجازه می. پوشند هرگونه لذت، از هرگونه زندگی شخصی، چشم می

کنند که به  ها، این حق را کسب می يکه سیماي قربانی به خود بگیرند؛ و از این فداکار

).390: همان(انکار استقالل فرزند بپردازند 

نگاه فریدان به : هاي اجتماعی مثابه مانعی براي حضور زن در عرصه مادري به

مادري و روابط مادر با فرزندان تحت تأثیر نگاه او به اشتغال زنان و حضور آنان در 

» نام مشکل بی«حضور دائمی زنان در خانه تعبیر او از . هاي عمومی جامعه است عرصه

زیستی را مخرب  او این هم. نامد می» زیستی هم«دارد و این حضور در کنار فرزندان را 

از نظر . بدل شده و فرآیندي تدریجی است» رازوري زنانه«کند که به جزئی از  تلقی می

-277: 1394ریدان، ف(او زنان فاقد هویت شخصی بوده و درك ضعیفی از خود دارند 

از زن همسر «سازد و احتماالً  بر این اساس مادري و همسري هویت زنانه را می). 278

.با چالش هویتی جدي مواجه است» داده دست

چودروف هویت مادري زنان : مثابه بازتولید روابط خانوادگی در جامعه مادري به

به اعتقاد چودروف زنان . گیرد میداند که در خانواده شکل  را ناشی از نوعی بازتولید می

هاي مادري و میل به مادر شدن  آورند که داراي توانایی در مقام مادران، دخترانی بار می

شود و رشد  دختري ساخته می-ها و نیازها در نفس رابطۀ مادر این توانایی. هستند

آورند  ی بار میپسران) و مردان در مقام غیرمادر(در مقابل، زنان در مقام مادران . کند می

طور منظم  ها و نیازهاي آنان به تغذیه و تربیت و بزرگ کردن کودکان به که توانایی
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کار خانوادگی و جنسی که در آن زنان مادرند و بیش از مردان  تقسیم. شود محدود می

درگیر روابط بین شخصی و عاطفی هستند، در پسران و دختران باعث ایجاد تقسیم 

کار جنسی و  شود که آنان را به سمت بازتولید این تقسیم شناختی میهاي روان توانایی

وبیش خواهان مادري هستند و با مادر بودن ارضا  زنان کم. کند خانوادگی هدایت می

: 1389کاستلز، (اند  ها در مادر بودن موفق بوده شوند؛ و با همۀ تضادها و تعارض می

276.(

. دهد نه است که در خانواده رخ میبدین ترتیب مادري هویت و موقعیتی زنا

بدین ترتیب زنان . براي محقق شدن آن ضروري است) همسر(ازدواج و حضور مرد 

، در عین مواجهه با پیامدهاي موقعیت مادري، عمالً از حضور مرد داده از دستهمسر 

در این شرایط خود را داراي » داده از دستزنان همسر «شاید برخی از . بهره هستند بی

همچنین شاید برخی از زنان بر این باور . هاي الزم براي ایفاي این نقش ندانند واناییت

  .باشند که براي ایفاي نقش مادري به حضور همسر نیاز ضروري ندارند

  هویت جنسیتی) ب

در مواردي (عنوان مرد یا زن  هویت جنسیتی احساس فرد نسبت به خود به

ی فراتر از جنبه آناتومیک فرد را در هویت جنسیتی مفهوم. است) محدودي هردو

هاي  دیدگاه. گیرد و شامل آگاهی درونی و تعابیر بیرونی فرد از جنس خود است برمی

هاي اجتماعی در برابر فرد،  جدیدتر معتقدند که هویت جنسیتی در ارتباط با واکنش

گیرد ساختار اجتماعی و انتظارات فرهنگی از ایفاي نقش فرد در جامعه شکل می

)Martin & Dinella, 2001:602 .( هویت جنسیتی به معناي درك شخصی فرد از مرد

هاي جنسیتی است که  شدت در ارتباط با نقش این جنبه از هویت، به. یا زن بودن، است

).Ghosh, 2015: 1(شود عنوان هنجارهاي مشخص در جامعه براي فرد تعریف می به

گیري هویت جنسیتی وجود دارد که برخی هاي متفاوتی درباره نحوه شکل دیدگاه

از نظر جنکینز جنسیت یکی . گیرد ها در ذیل موردبحث قرار می ترین این دیدگاه از مهم

جنسیت . هاي تعیین هویت در تاریخ انسان است از پایدارترین و فراگیرترین مضمون
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ی اگرچه تمام. تواند متمایز باشد هم فردي و هم جمعی است و از این بابت می

هر جنسیت عبارت است از . اند اعم از فردي یا جمعی، قطعاً تعاملی -هاي انسان هویت

در ساخت نهادي . محل برخورد یک نسبت پایه از تفاوت و یک نسبت پایه از شباهت

ها در یک  ها و جزاهاي آن، جنسیت افراد به دلیل عضویت آن جهان انسان و پاداش

که (از طرف دیگر جنسیت . شود زیادي واقعی میمقولۀ جمعی از لحاظ تعاملی تا حد 

، در مرکز دیدگاه جسمانی از خویشتن و وجه درونی )هاي جنسی دارد ریشه در تفاوت

از نظر جمعی اشتراك در تجربیات یکسان . دیالکتیک تعیین هویت فردي قرار دارد

راهم زندگی، که ممکن است قویًا جسمانی باشند، نیز این امکان را براي جنسیت ف

این وجه درونی تعیین هویت جمعی . گیري گروهی باشد آورد که اصلی از شکل می

  ).1396:98جنکینز، (است 

. ترند ها خیلی مقاوم هاي اولیه خویشتن و جنسیت از دیگر هویت تعیین هویت

توان انسان بودن را به جنسیت تقلیل داد و این دو هویت از هم متمایزند اما  اگرچه نمی

شود؛ بسیار مهم و در حد زیادي جسمانی است که  سیتی بسیار زود کسب میهویت جن

سیمون دوبوار ). 102:همان(گیرد  با خویشتن انسانی فرد در پیوندي متقابل قرار می

زن در بطن اجتماعی که «: گوید او می. نگاه نسبتًا متفاوتی به شناخت زن از خود دارد

گیلیگان ) 94: 1385دوبوار، (» .کند پیدا می خود عضو آن است؛ بر زنانگی خود شناخت

تري نسبت به مردان دارند؛ که این  معتقد است که زنان در شیوه نگرش وضعیت سنتی

هاي زنان درباره خودشان  بینش. کند کنندگی می امر زن را بیشتر پایبند به روابط مراقبت

ها و  به موفقیت آمیز نیازهاي دیگران است و نه بالیدن بر پایه برآوردن موفقیت

  ).187: 1387گیدنز، (هاي فردي  پیشرفت
  

  بازتعریف هویت) ج

گنپ جنکینز تعبیر وان
1

هاي  بر اساس ایده. پذیرد را در زمینۀ بازتعریف هویت می 

ها زندگی را  امروز یک اجماع نسبتًا جاافتاده وجود دارد که انسان) 1965(گنپ  وان

                                                  
1. Van Genp
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این گذارها کمابیش . کنند گر سپري میصورت گذار از یک هویت به هویت دی به

؛ موریس 77-79: 1976لیچ، (بخشی دارند  تشریفاتی هستند و یک صورت تقریباً سه

بخشی یک پدیدة عمومی  آن صورت سه). 1396به نقل از جنکینز،  246-263: 1987

این صورت . ساختاري نیست، بلکه صرفًا از لحاظ منطقی و موقعیتی بامعنا است

  :توان توضیح داد شی را بدین شرح میبخ سه

  نخست جدایی از حالت یا هویت کنونی؛.1

تواند مبتنی بر یک مجموعۀ نمادین مربوط به  یا حالتی از برزخ که می(گذار .2

  ؛)مرگ باشد

  ).228: 1396جنکینز، (در نهایت ادغام در اجتماع با حالت یا هویت جدید .3

کم در  گیراست و در هرلحظه، یا دست همه مداوم و» خود«زعم گیدنز بازتابندگی  به

نوعی بازپرسی از  داده است، به فواصل زمانی منظم، فرد باید برحسب اتفاقاتی که رخ

کند که از  هاي آگاهانه، فرد عادت می گیري یک رشته پرسش با شکل. خود، مبادرت ورزد

اده کنم؟ تحقق توانم از لحظۀ کنونی براي دگرگونی خویشتن استف خود بپرسد چگونه می

رها کردن .کنند جویی و خطر کردن تعبیر می یافتن خویشتن را به تعادل بین فرصت

هاي گوناگون از قید عادات عاطفی آزاردهنده خالص شدن،  گذشته و به یاري تکنیک

  ).112- 114: 1387گیدنز، (آورد هاي متنوعی براي توسعۀ شخصیت پدید می فرصت

فرد قاعدتاً . ها است» گذرگاه«ی متشکل از یک رشته به تعبیر گیدنز، جریان زندگ

هاي رسمی  ها را پشت سر بگذارد ولی این عبور لزوماً همراه با آئین باید این گذرگاه

و همچنین بعضی (هایی را در بردارد  ها باخت وانتقال گونه نقل این. شده نیست نهادینه

. باید سوگوارانه پذیرفت -مورد طالقمثالً در  -ها را  گونه باخت و این) بردهاي بالقوه

خصوص اگر قرار باشد که تحقق یافتن خویشتن را در طول زندگی همچنان ادامه  به

هاي متقابل بین  هاي زندگی برجستگی و ضرورت بیشتري به کنش گذرگاه. دهیم

که این تغییرات به  خاصه هنگامی. بخشند هاي جدید می خطرهاي احتمالی و فرصت

اقدام . صی صورت گرفته باشد که باید پیامدهاي آن را تحمل کنددست همان شخ
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وانتقال یا تغییر مهم در زندگی، ترك خانه، انتخاب یک شغل جدید،  نوعی نقل به

مواجهه با بیکاري، ایجاد نوعی ارتباط یا خویشاوندي جدید، همه و همه به معناي 

اي است که  هاي تازه صتقصد دستیابی به فر پذیرفتن آگاهانۀ خطرهاي احتمالی به

  ).117: 1387گیدنز، (دهند  هاي شخصی در برابر انسان قرار می بحران

حمایت اجتماعی) د

حمایت اجتماعی
1

منابع مادي و معنوي است که شبکه روابط اجتماعی براي فرد،  

حمایت اجتماعی اشکال . مند شود ها از آن بهره کند تا براي غلبه بر سختی فراهم می

دریافت حمایت براي انجام وظایف روزانه و یا حمایت مالی در هنگام : نی داردگوناگو

فکري گرفتن زمانی که فرد در موقعیت دشواري قرار دارد، مراقبت و  بیماري و نیاز، هم

& Glanz(شود هاي عاطفی که فرد با آن مواجه می همدلی در بحران Rimer, 2008: 

از زن همسر «یان قرارگرفتن در موقعیت رسد که زنان در جر به نظر می). 193

ها و تجربیات جدیدي  بر اساس شرایطی که در آن قرار دارند با چالش» داده دست

با مرور مبانی . شود شوند که موجب بازتعریف هویت زنانه و مادرانه آنان می مواجه می

یر گویی به پرسش آغازین سؤاالت ز هاي پژوهش براي پاسخ نظري و تعمق در یافته

با فقدان همسر چگونه بر هویت  داده از دستنحوه مواجهه زنان همسر . مطرح شد

 داده از دستگذارد؟ برخورداري از حمایت اجتماعی زنان همسر  مادري آنان تأثیر می

گذارد؟ چگونه بر بازتعریف هویت مادري آنان تأثیر می

  

  روش پژوهش

لیزر و اشتراوس، از گردآوري اي گ مرحله 7پاسخ به پرسش آغازین، بر اساس مدل 

ها و فرایند کدگذاري در نظریه داده بنیاد داده
2

گلیزر و اشتراوس، (شده است  انجام 

                                                  
1. Social support
2. Grounded Theory
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. یافته سیر زندگی و مشاهده بود ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساخت). 1392

که در دو محله  داده از دستزن همسر  21کنندگان در این پژوهش شامل  مشارکت

ساکن بودند، ) شهر تهران 6منطقه (آباد  و عباس) شهر تهران 15منطقه (افسریه 

گیري هدفمند آغاز شد و  گیري از روش نمونه این پژوهش در آغاز با بهره 1.شود می

گیري تئوریک  ها، به نمونه گیري پارادایم تدریج با مشخص شدن مقوالت و شکل به

هاي مختلف  در گروه ادهد از دستکنندگان شامل زنان همسر  مشارکت. پرداخته شد

کننده، از نظر  شده و مطلقه مشارکت زنان همسر فوت. سنی، شغلی، تحصیلی است

زمان از دست دادن  ذکر است که، مدت شایان. طور مساوي در نمونه وارد شدند تعداد به

ها در  مصاحبه. سال بود 30تا حداکثر  1کنندگان از حداقل  همسر در بین مشارکت

کنندگان در  مشخصات مشارکت. انجام شد 1398تا اوایل زمستان  1397فاصله پاییز 

  .شده است درج 1جدول 

  

                                                  
این دو منطقه جزو  1399هاي آماري سال  با توجه به داده -الف: دالیل انتخاب این دو منطقه بدین شرح است-١

ن دو منطقه، پژوهشگران در ای - ب. مناطقی بودند که، داراي باالترین آمار زنان فاقد همسر در شهر تهران هستند

که به مشارکت در پژوهش تمایل داشته باشند و همچنین اطالعات » داده زنان همسر ازدست«به دالیل شغلی به 

همچنین زنان ساکن در این دو منطقه،  -ج. درست و دقیق در اختیار پژوهشگران قرار دهند، دسترسی داشتند

  .اوتی قرار دارندمعموالً از منظر دسترسی به منابع اقتصادي در شرایط متف
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  کنندگان پژوهش به ترتیب مصاحبه جمعیت شناختی مشارکت 1مشخصات -1جدول 

                                                  
در معرفی شغل . کاررفته در جدول، مستعار است کنندگان، کلیه اسامی به براي حفظ حریم خصوصی مشارکت-١

.نیز تالش شده است تا گمنامی حفظ شود

مدت فقدان 

  همسر 

  )به سال(

علت 

فقدان 

همسر

محل 

  سکونت

تعداد 

فرزند

شغل تحصیالت سن نام ردیف

طالق  4 رزندف 1  آباد عباس پرستار سالمند سیکل 39 معصومه 1

فوت  30 فرزند 3  افسریه خدمتگزار مدرسه
ششم 

ابتدایی
61 بتول 2

طالق  10 فرزند 2  آباد عباس
مالک آموزشگاه 

آرایشگري
کارشناسی 46 مرجان 3

طالق  3 فرزند 2  آباد عباس آرایشگر دیپلم 48 منیژه 4

فوت  6 فرزند 3  افسریه دار خانه ابتدایی فاطمه  45 5

طالق  4 فرزند 1  افسریه
طراح طال و 

جواهر
دیپلم 39 مریم 6

فوت  5 فرزند 2  افسریه دار خانه سیکل 35 فرشته 7

فوت  15 فرزند 5  افسریه دار خانه
ششم 

ابتدایی
59 رقیه 8

طالق  4 فرزند 1  آباد عباس دار خانه کارشناسی 40 لیال 9

طالق  8   آباد عباس
فاقد 

فرزند
دارخانه

کارشناسی 

ارشد
37 سارا 10

فوت  10 فرزند 4  افسریه دار خانه سواد بی اکرم  70 11

طالق  7 فرزند 2  آباد عباس مالک آتلیه کارشناسی 39 رؤیا 12

طالق  13 فرزند 1  آباد عباس کارمند کارشناسی 37 الهام 13

طالق  2   افسریه
فاقد 

فرزند
کارمند دیپلم 29 زهرا 14



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      94

  

آمده در  دست هاي تئوریک به ها و نهایتًا گزاره گیري مفاهیم، مقوالت، پارادایم شکل

ازکیا (بی است این پژوهش حاصل کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخا

مفهوم به دست  675ذکر است که از کدگذاري باز  شایان). 93-92: 1390و جاجرمی، 

زیرمقوله استخراج  100پس از تعمق و تدقیق در کدهاي باز متداخل و متشابه، . آمد

مقوله  37هاي معنایی  در مرحله کدگذاري محوري از طریق مقایسه مشابهت. شد

در مرحله . ها، سه مقوله اصلی استخراج شد و مقایسه مقولهبندي  از طبقه. شناسایی شد

) ایده اصلی(اي  هاي اصلی انجام شد و به مقوله هسته سازي مقوله بعدي فرایند یکپارچه

نظر به عوامل و . بندي هویت جنسیتی زنان فاقد همسر بود، رسیدیم پژوهش که شکل

ود به الگوهاي پارادایمی پژوهش، کنندگان تأثیرگذار ب هایی که در زندگی مشارکت زمینه

ها شناسایی  ها در پارادایم اي و استراتژي گر، زمینه یافتیم و عوامل علی، مداخله دست

ها امکان ارائه همه آنان ممکن نیست  ها و مقوله با توجه به حجم مفاهیم، زیر مقوله. شد

  .آمده است 2دول ها شد در ج اي از کدگذاري که منجر به تولید مقوله رو نمونه ازاین

  

  

طالق  1 فرزند 2  افسریه بازنشسته کارشناسی 53 اشرف 15

فوت  22 فرزند 1  آباد عباس بازنشسته کارشناسی 60 پروین 16

طالق  7   افسریه
فاقد 

فرزند
دار خانه کارشناسی 44 صدیقه 17

فوت  1 فرزند 2  افسریه دار خانه سیکل 42 ناهید 18

طالق  10 فرزند 1  آباد عباس کارمند
دانشجوي 

دکترا
40 آزاده 19

فوت  12 فرزند 1  افسریه دار خانه زیر دیپلم 35 نسرین 20

طالق  11   آباد عباس
فاقد 

فرزند
کارمند

دانشجوي 

دکتري
40 شمیم 21
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نمونه کدگذاري محوري -2جدول 

  نوع مقوله  مقوله  زیر مقوله  مفهوم

معرفی خود در جامعه با هویت 

  زن مطلقه

پذیرش موقعیت 

  زن فاقد همسر

عدم انکار هویت زن فاقد 

  همسر
  استراتژي

  اشتغال  تأثیر اشتغال  داشتن شغل مناسب

عوامل 

  علّی

داشتن مدرك تحصیلی 

  دانشگاهی
  سرمایه فرهنگی  صیالت باالتح

  شرایط اقتصادي مناسب
پایگاه اقتصادي 

  نسبتاً فرادست
  سرمایه

داشتن حمایت خانواده 

  نخستین
  برخورداري از حمایت خانواده  روابط خانوادگی

عوامل 

  اي زمینه

داشتن شبکه دوستانه با روابط 

  عمیق

روابط دوستانه 

  عمیق
  شبکه ارتباط دوستانه عمیق

عوامل 

  گر خلهمدا

عدم انکار هویت مادري و 

  مثابه قدرت تلقی وجه مادري به
  پیامد  بازتعریف هویت مادر مجرد  وجه مادري

  

هاي مکرر به  ها و نیل به اعتبار و پایایی، مراجعه براي اطمینان از صحت داده

هاي نهایی پژوهش با  کنندگان در محل کار و زندگی انجام شد و یافته مشارکت

. ها از طرف آنان مورد تأیید قرار گرفت گان مطرح شد و صحت یافتهکنند مشارکت

هایی براي کسب اطمینان از  نظران و کارشناسان این حوزه، مصاحبه همچنین با صاحب

ذکر است که اگرچه این پژوهش ادعایی درباره تعمیم  شایان. ها به عمل آمد صحت داده

پذیري در روش کیفی نزدیک  رهاي انتقالها ندارد، اما تالش شده است تا به معیا یافته

ازآنجاکه رعایت اصول اخالقی در پژوهش براي پژوهشگر یک وظیفه است، در . شویم

در انجام کلیه . جریان پژوهش تالش شد تا به کدهاي اخالقی توجه کافی مبذول شود

: 1396علیرضانژاد، (کننده در نظر گرفته شود  ها، الزم است موافقت مشارکت مصاحبه

. افرادي که در این پژوهش مشارکت کردند، از اهداف پژوهش آگاهی داشتند). 166
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همچنین . پژوهشگر رضایت آنان را پیش از مشارکت آنان در پژوهش، به دست آورد

هاي پژوهش  ها کوشیدیم تا از هرگونه دخل و تصرف در یافته در جریان تحلیل داده

  .پرهیز شود

  

  هاي پژوهش یافته

ل از پژوهش نشان داد که زنان متأهل با از دست دادن همسر، مرحله اندوه و نتایج حاص

. گذارند و گذراندن این مرحله وجه اشتراك تمام آنان است سوگواري را پشت سر می

کند مکانیسم جایگزینی آنان در  اما آنچه که زنان فاقد همسر را از هم متمایز می

امر تحت تأثیر موقعیت اجتماعی، شرایط این . است» داده از دستزن همسر «موقعیت 

هاي اجتماعی، دسترسی و کنترل منابع مادي و  خانوادگی، برخورداري از حمایت

  .غیرمادي که در اختیار زن قرار دارد و نیز وجه مادري آنان است

  
  در موقعیت زن فاقد همسر متأهلروند جایگزین شدن زن  -1نمودار 

موقعیت 

اجتماعی

شرایط 

خانوادگی

منابع 

اقتصادي

منابع 

فرهنگی

داشتن 

فرزند
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هاي شاد  و نتایج حاصل از کدگذاري باز، سه مقوله اصلی بیوه ها با توجه به یافته

برخی از این مقوالت . هاي سرگردان، شناسایی شد هاي غمگین و بیوه ، بیوه)راضی(

هاي مختلف  نکته مهم آن است که مادري در نزد تیپ. داراي زیرمقوالتی هم هستند

هاي  آن با حمایت این مقوالت و ربط. متفاوت است» داده از دستزنان همسر «

  .گیرد اجتماعی در ذیل موردبحث قرار می

  )راضی(هاي شاد  بیوه. 1

» داده از دستزن همسر «گروهی از زنان فاقد همسر از قرارگرفتن در موقعیت 

هاي شاد وجوه  در بین بیوه. و زندگی دارند» خود«ناراضی نیستند و احساس رضایت از 

توان در سه زیرگروه  هاي شاد را می بیوه. شود هایی مشاهده می اشتراك و تفاوت

  .مشاهده کرد

  طلب هاي شاد حمایت بیوه-

این گروه از زنان عمدتًا به لحاظ اقتصادي و اجتماعی زنان مستقلی نیستند و با 

زندگی خود را ) اغلب پدر و مادر(جانبه اطرافیان  هاي همه گیري از حمایت بهره

م استقالل ناراضی نیستند و امکان برخورداري از طلب از عد زنان حمایت. گذرانند می

ذکر است که استفاده از مفهوم  شایان. کنند مثابه فرصت تلقی می حمایت خانواده را به

هاي عاطفی  آنان حمایت. شود طلب تنها معطوف به حمایت اقتصادي نمی حمایت

بط دوستانه کنند و درصدد برقراري روا هاي دوستانه می خانواده را جایگزین حمایت

او تا . ساله، مطلقه، داراي یک فرزند و شاغل است 39مریم، . عمیق و پایدار نیستند

:گوید در زمینۀ برخورداري از حمایت خانواده می. کرده است سطح دیپلم تحصیل

خدا رو شکر من حمایت خانواده رو دارم، مادرم، پـدرم و بـرادرام اهـل    «

یاز دارم، کجا میخوام بـرم، احتیـاج بـه    مواظبن که من به چی ن. حمایت هستن

» .هـاي کـوچکی هـم میکـنن     حاال به نوبه خودشون کمـک . همراهی دارم یا نه

شده بود من خیلـی   چند ماه اولی که شوهرم فوت«: گوید ناهید در این زمینه می

ام  مشکل اقتصادي داشتم تا بتونم روي پاي خـودم وایسـم اون موقـع خـانواده    

هام حمایـت کـردن در اون    ي و چه روحی از من و بچههمه جوره چه اقتصاد
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  ».مدت ما هیچ کم و کسري نداشتیم

طلب عالوه بر بهره بردن از حمایت اقتصادي،  نکته مهم این است که زنان حمایت 

فرشته در مورد نوع روابط . هاي اجتماعی و عاطفی خانواده نیز برخوردارند از حمایت

: گوید اش می خود با خانواده

کنن و مـن از نظـر    اي دارم که تمام نیازهاي من رو برطرف می من خانواده«

گـم مـن بعـد از فـوت شـوهرم بـدون        به هرکس که می. شم عاطفی اشباع می

ام  مـن هـیچ کـاري رو بـدون خـانواده     . کنن ام هیچ جا نرفتم تعجب می خانواده

  ».دم مخصوصاً خواهرم انجام نمی

ین پژوهش با آنان مواجه شدیم، همگی داراي طلبی که در ا حمایتهاي شاد  بیوه

هاي این گروه از زنان، مادر  رسد یکی از ویژگی اي که به نظر می گونه به. فرزند بودند

طلب  کننده در پژوهش که در گروه زنان حمایت در بین زنان مشارکت. بودن آنان است

ادر بودن به زندگی رسد که م به نظر می. گرفتند، زن فاقد فرزند مشاهده نشد قرار می

در . شود آنان معناي خاصی داده و تداوم زندگی براي آنان با محوریت فرزند معنا می

کردند که داشتن فرزند و مادر بودن  طلب اشاره می هاي حمایت ها، بیوه جریان مصاحبه

مثابه  آنان حضور فرزندان را به. مثابه هدف و امید براي تداوم زندگی است براي آنان به

رغم اینکه عموماً  کردند؛ به وجیهی براي دریافت حمایت از خانواده نخستین عنوان میت

حال براي برطرف کردن نیازهاي فرزندان  آنان درعین. دانستند فرزندان را حامی خود می

گیرند و در عین پشتیبانی از فرزندان از حمایت آنان نیز  از خانواده حمایت می

طلبی که در  هاي شاد حمایت مایت از فرزندان براي بیوهدریافت ح. شوند برخوردار می

اما براي زنانی که . تر سنی قرار داشتند، غالباً به معناي حمایت عاطفی بود هاي پایین رده

. گرفت هاي سنی باالتري قرار داشتند مفهوم حمایت اقتصادي را هم در برمی در رده

  :گوید مریم در این زمینه می

که من مراقب دخترم  ي ادامه زندگی است و بیشتر از اینفرزندم دلیلی برا"

  ".باشم او مراقب من است
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که تمایل به بازگشت به دوران تجرد و  طلب درحالی هاي شاد حمایت بیوه  

عضویت در خانواده نخستین و برخورداري از امکانات خانواده نخستین دارند، اما مادر 

مثابه رهاوردي از  رسد که فرزند براي آنان به یبه نظر م. کنند بودن خود را انکار نمی

هاي شاد  کنندگانی که در این پژوهش در گروه بیوه مشارکت. دوران تأهل است

طلب قرار دارند، تمایل چندانی به ازدواج مجدد نداشتند و برخورداري از  حمایت

د کافی حمایت عاطفی و اقتصادي خانواده نخستین و فرزندان را براي ادامه زندگی خو

تمایل به دریافت حمایت عاطفی و اقتصادي از خانواده و جایگزین کردن . دانستند می

 داده از دستهاي بارز این گروه از زنان همسر  خانواده بر روابط اجتماعی از ویژگی

  .هاي سنی مختلفی مشاهده شد طلب رده هاي حمایت در بررسی ساختار سنی بیوه. است

  طلب هاي شاد استقالل بیوه-

که پس از فوت همسر یا جدایی از او  داده از دستگروه دیگري از زنان همسر 

این . هستند» طلب هاي شاد استقالل بیوه«طور نسبی به ثبات و رضایت دست یافتند،  به

گروه پس از خروج از موقعیت زن متأهل و سپري کردن دوران اندوه و سوگواري 

هاي اقتصادي، اجتماعی  در اختیار داشتن سرمایه ناشی از فقدان همسر، معموًال به دلیل

آنان در شرایط جدید اجتماعی توان . اند و فرهنگی نسبتاً باال، به موقعیت پایداري رسیده

ادامه زندگی و گذران زیست روزمره خود و فرزندانشان را دارند، این امر عامل نیل به 

یک آموزشگاه آرایشگري و از مرجان مالک و مدیر . استقالل در زندگی آنان شده است

:گوید مرجان درباره شغلش می. شوهرش جداشده است

. بعد از به دنیا اومدن پسرم من مشغول کار شدم و همسـرم مـریض شـد   «

این مسئله فکر کـنم  . شد بار عمل مثانه می تومور مثانه گرفت و هر سه ماه یک

همیشه بیمارستان  بیمارستان بردن و مخارج بیمارستان،. چهار سال طول کشید

بـار   هر سه چهار ماه یـک . شد؛ اون موقع خیلی سنگین بود خصوصی عمل می

ایـن مسـئله بـه مـن     . دادیم هفت، هشت میلیون هزینۀ جراحی و اتاق عمل می

وقتی از هم جدا . تر عمل کنم ذره مستقل کمی قوت داد که مجبور شدم یک یک



  

  

  

1399، زمستان 45شماره ، سال یازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      100

» .داشتمچون من از قبل مسئولیت . شدیم برام سخت نبود

: گوید آزاده که دانشجوي دکترا است در زمینه موقعیت شغلی خود می

اي است، چون من  چین شده و ایزوله هرحال یک محیط دست محیط من به«

  ».همیشه شغل خوب داشتم از نظر پایگاه اقتصادي خوب بودم

به  هایی که این نقش نظر از مسئولیت طلب از مادري، صرف تلقی زنان استقالل    

آزاده که . آنان از مادر بودن رضایت کامل دارند. مثابه یک افتخار است همراه دارد، به

هویت «: گوید باره می داند، دراین مادر بودن را براي خود یک عامل ایجادکنندة قدرت می

و از یکجایی به بعد براي اینکه من بخوام به خودم براي این . غالب من مادر مجرد است

گم جدا شدم و  دم من این مادر مجرد بودن رو گذاشتم جلو و راحت به همه میروایت صدا ب

من بچه داشتم و بچه براي من یک . خونم کنم، درس می بچه دارم، در عینی که دارم کار می

خیلی اتفاقی رفتم مشاوره یک خانم . یادمه که یک روز خیلی حالم بد بود. نقطه قوت بود

ات رو بغل کن و کنارش بخواب و احساس کن  و امشب بچهمشاوري بود که به من گفت بر

کنه و تو رو دوست داره و  کنه و به تو نگاه می اي در کنار تو داره زندگی می یک موجود زنده

» .بخش بود من اینکار رو کردم و برام خیلی آرامش

طلب، مشاهده شد که آنان  هاي استقالل در مطالعه تجربیات زیسته بیوه

آنان همواره مسئولیت مادري . ل در زندگی، تجربه انکار مادري را نداشتندطورمعمو به

طلب عموماً مادر  هاي شاد استقالل بیوه. را پذیرفته و از مادر بودن خود راضی هستند

همچنان که ذکر شد، آزاده که . کنند عنوان یک فرصت تلقی می بودن را براي خود به

کند، اعتقاد دارد که براي او مادر مجرد بودن یک خود را با هویت مادر مجرد معرفی می

رغم اینکه مشکالت سرپرستی از فرزند  او علی. استراتژي براي زندگی در جامعه است

و مادر بودن را براي خود . داند ولی هرگز به انکار مادري فکر نکرده است را بدیهی می

طلب برخورداري  استقالل هاي شاد ذکر است که براي بیوه شایان. داند یک نقطه قوت می

نوعی دستمایه اولیه براي رسیدن به استقالل  هاي خانواده و دوستان به از حمایت

: گوید باره می رؤیا دراین. شود محسوب می
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درسته که من تونستم روي پاي خودم بایستم و زندگی نسبتاً آرومی داشته «

اش رو در  ا خونـه هـ  هاي مادرم که سـال  باشم ولی واقعیت آینه که اگر حمایت

اختیار من گذاشت و همه جوره ازم حمایت کرد، نبود و دوسـتانم کـه از نظـر    

هـام   تونستم به اسـتقالل برسـم و از بچـه    روحی پشتیبانم بودن، نبودن؛ من نمی

هاي خانواده و پشتیبانی عاطفی  آزاده هم معتقد است که حمایت» .حمایت کنم

ن به استقالل و پیشـرفت زنـدگی خـود و    دوستان، دستمایه اولیه او براي رسید

  .»فرزندش است

  هاي شاد مقاوم بیوه-

اند و به دلیل  شده ، تثبیتداده از دستدر موقعیت زن همسر » هاي شاد مقاوم بیوه«

دسترسی به منابع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از موقعیتی که در آن قرار دارند، راضی 

هاي اقتصادي و اجتماعی تعریف  فعالیت در عرصه آنان عمدتاً هویت خود را با. هستند

هاي شاد مقاوم تمایل زیادي به کسب درآمد و دسترسی هرچه بیشتر به  بیوه. کنند می

هاي مقاوم عموماً به دلیل فشاري که ناشی از تحمل مسئولیت  بیوه. منابع اقتصادي دارند

پشیمانی داشتند؛ یا زندگی است، در ادواري از زندگی خود از داشتن فرزند احساس 

  :پروین معتقد است که. اند نوعی این حس را تجربه کرده به

آوردم بـراي خـود او هـم بهتـر بـود و درگیـر        اگر فرزندم را به دنیا نمـی «

خوب من وقتی همسرم فوت شد دوست نداشتم رو . شد مشکالت زندگی نمی

رم و از تونم بگم که بیشتر کمک کردم تا کمک بگی کمک کسی حساب کنم می

. ام کنارم بودن؛ نه دوست صمیمی داشـتم  نه خانواده. طرفی در تهران تنها بودم

همین باعث شد که تمام مسئولیت رو به دوش بگیرم و تمام تالشـم رو بـراي   

».ام هم خیلی اذیت شد خوب با این وصف بچه. پیشرفت خودم بکنم

زدگی  ه به فرزند یا دلذکر است که این نوع از احساسات به معنی عدم عالق شایان

رسد  به نظر می. گر گرانباري مسئولیت زنان مقاوم است از او نیست؛ بلکه بیشتر نشان

هاي مقاومی که داراي فرزند نیستند، از این بابت نگران نبوده و داشتن فرزند  بیوه

:گوید که شمیم در این زمینه می. اولویت زندگی آنان نیست
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توان گفت که داشتن فرزند  درمجموع می "یستنداشتن فرزند برایم مهم ن«

منیـژه در ایـن   . نقش چندانی در هویت این زنان و احساس موفقیت آنان ندارد

ام حساب کنم؛ چون  هاي خانواده توانستم روي حمایت من نمی«: گوید مورد می

مـن  . هاي خودشون رو در زنـدگی دارن  ها هم مشکالت و دغدغه هرحال آن به

این کار رو کـردم  . گرفتم هام رو بر عهده می ندگی خودم و بچهباید مسئولیت ز

هام رو خیلی دوست دارم از اینکه هستن خوشحالم ولـی در مـواردي از    و بچه

» .دار نشده بودم سنگینی مسئولیت خسته میشم و به خودم میگم کاشکی بچه

ز به فرصت نیژه روابط دوستانه چندانی ندارد و معتقد است که روابط دوستانه نیام

این زنان غالباً به دلیل . او معتقد است که فرصت کافی براي این نوع روابط ندارد. دارد

احساس مسئولیت در برابر فرزند و حفظ امنیت و آرامش او تمایلی به ازدواج مجدد 

این گروه از . این امر در بین زنانی که فرزند دختر داشتند بیشتر مشهود بود. نداشتند

  .آباد بودند دگان در پژوهش، همگی ساکن منطقه عباسکنن مشارکت

  )ناراضی(هاي غمگین  بیوه-

هاي شاد قرار  نوعی در نقطه مقابل بیوه به داده از دستاین گروه از زنان همسر  

گیرند و دربرگیرنده زنانی است که پس از فقدان همسر در شرایط عزاداري و اندوه  می

آنان از مرحله عزاداري و اندوه . اند مانده باقی) ا فوتبراثر طالق ی(از دست دادن همسر 

هاي غمگین هویت  بیوه. کنند باید در این مرحله باقی بمانند اند یا گمان می گذر نکرده

خود را در سوگواري و باقی ماندن در اندوه ناشی از فقدان همسر یا احساس 

انی که در این پژوهش در کنندگ مشارکت. کنند برجاماندگی ناشی از طالق بازتعریف می

بندي شدند، درمجموع دسترسی کمتري به منابع اقتصادي،  هاي غمگین طبقه گروه بیوه

عمدتًا زنانی که در . هاي سنی باالتري قرار داشتند اجتماعی و فرهنگی داشتند و در رده

.بندي شدند، ساکن منطقه افسریه بودند هاي غمگین طبقه این پژوهش در گروه بیوه

ترین  آنان عمده. بینند هاي غمگین خود را در نقش زن و مادر قربانی شده، می هبیو

هاي خود براي  گذشتگی ها و ازجان تعابیري که از خود دارند را در شرح فداکاري
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ها موجب عدم  آنان بر این باورند که این فداکاري. کنند فرزندان و همسرشان ارائه می

آنان در بیان تاریخچه . شان شده است شخصیهاي  توجه و نادیده گرفتن خواسته

آنچه که در بین این گروه . کنند را ارائه می» رفته عمر ازدست«زندگی خود، عموماً تعبیر 

ها و ازخود از زنان مشهود است، احساس عدم دریافت نتیجه از فداکاري

  :هبتول معتقد است ک. هایشان در زندگی نسبت به همسر و فرزندانشان است گذشتگی

هـام   ها اما نتونستم بچه من همه زندگیم رو گذاشتم براي بزرگ کردن بچه«

اشرف کـه   ".درآمدم کم بود، نتونستم. رو به جایی برسونم چون سوادم کم بود

من یک حسرت و افسوسی نسـبت بـه   "گوید،  از همسر خود طالق گرفته، می

کـردم کـه از   اي تصـور   من همیشه خودم رو رزمنـده . عمري که تباه شد، دارم

    ».هاي شکسته میدان برگشتم سر و لباسم پاره و خاکیه با غنیمت

هاي غمگین به دلیل عدم برخورداري از حمایت خانواده نخستین و نیز عدم  بیوه

ریزي چندانی براي آینده خود و  دسترسی به منابع اقتصادي و فرهنگی، توان برنامه

ود و فرزندانشان بیشتر جبرگرایانه و نگاه آنان به آینده خ. فرزندانشان ندارند

عمدتًا از . هاي سنی باالتر قرار دارند هاي غمگینی که در رده بیوه. تقدیرگرایانه است

هاي غمگین از ازدواج  تلقی بیوه. موقعیت فرزندان خود در زندگی رضایت ندارند

فاطمه در . مجدد بیشتر نوعی جفا و نامهربانی در حق فرزندان و همسر سابق آنان است

  :گوید مورد ازدواج می

از فکر . خدا یکی شوهر یکی. من اصالً تو این مدت به ازدواج فکر نکردم«

اگـر  . هامو با ازدواجـم اذیـت کـنم    دوست ندارم بچه. کردنش هم خوشم نمیاد

  ».موند قسمتم بود شوهر داشته باشم اولی زنده می

به نظر . هویت آنان است مادري در این تیپ از زنان، عنصري محوري در تعریف 

هاي عاطفی و اقتصادي خانواده و نداشتن ارتباط  رسد که برخوردار نبودن از حمایت می

شود تا این  هاي اجتماعی؛ موجب می دوستانه عمیق و پایدار و در نتیجه فقدان حمایت

هاي جانبه  ، زندگی را با امید برخورداري از حمایتداده از دستگروه از زنان همسر 
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دلیل سیر طبیعی زندگی فرزندان تحقق  امیدي که غالباً به. رزندان در آینده، سپري کنندف

یابد و موجب تشدید احساس اندوه و برجاماندگی در دوران سالمندي آنان  نمی

  .شود می

  هاي سرگردان بیوه-

دهند که بعد از خروج از  را زنانی تشکیل می داده از دستاین گروه از زنان همسر 

یت زن متأهل و سپري کردن دوران اندوه و سوگواري ناشی از فقدان همسر در موقع

آنان نوعی از سرگردانی . اند ، به ثبات هویتی دست نیافتهداده از دستموقعیت زن همسر 

شاید در این گروه بیش از هر گروه . کنند ثباتی ناشی از تغییر موقعیت را تجربه می و بی

. مثابه یک هویت موقعیتی مشاهده کرد را به داده ز دستادیگري بتوان هویت زن همسر 

هاي سرگردان قرار گرفتند، غالبًا یا  کنندگانی که در این پژوهش در گروه بیوه مشارکت

. آنان درگیر تعارضات شدید با خانواده خود بودند. هاي نامنسجم بودند داراي خانواده

دي یا عاطفی از سوي اعضاي این شرایط منجر به عدم برخورداري از حمایت اقتصا

در صورت وجود ارتباط با خانواده نخستین، این ارتباط بسیار . شد خانواده نخستین می

  . ضعیف، منقطع و محدود بود

روابط دوستانه عمیق و پایداري  داده از دستهمچنین این گروه از زنان همسر  

رو آنان حمایت اجتماعی و  ازاین. ندارند و روابط دوستانه آنان گسترده و ناپایدار است

هاي سرگردان  درمجموع بیوه.. کنند عاطفی کافی و پایدار از سوي دوستان دریافت نمی

اقتصادي از سوي مردانی که با آنان ارتباط برقرار -بیشتر جویاي حمایت عاطفی

هاي سرگردان پس از سپري کردن دوران اندوه و سوگواري ناشی  بیوه. کنند، هستند می

بسته به موقعیتی  -داده از دستن همسر و جایگزین شدن در موقعیت زن همسر از فقدا

آنان زمانی . کنند گیرند، با ویژگی مادري به نحو متفاوتی برخورد می که در آن قرار می

نوعی  آنان به. کنند شوند و زمانی آن را انکار می شدت درگیر احساس مادرانه می به

که نسبت به فرزندان خود  هستند و غالباً درحالی» مادر بودن«درگیر تعارض درباره 
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در . کنند فرزندان را ترك می/احساس مادري دارند؛ مادر بودن را انکار کرده و فرزند

  . کنند بسیاري از موارد آنان سرپرستی فرزند را به پدر واگذار می

فرزند را براي مدتی . دهند اي از خود بروز می آنان درباره فرزند، رفتارهاي دوگانه

گردانند و دوباره بااحساس  سپس او را به پدر بازمی. گیرند تحت سرپرستی خود می

بسیاري از آنان از انکار . جنگند گناه براي پس گرفتن فرزند با همسر سابق خود می

در . کشند مادري خشنود نبوده و معموًال از احساس گناه ناشی از ترك فرزند، رنج می

ا این احساس گناه براي آنان میسر نیست و پس از مدتی مجدداً مواردي ادامه زندگی ب

شود  همچنین در بین این گروه از زنان، دیده می. گیرند سرپرستی فرزند را بر عهده می

برند که حضور او مانع  دارند، گمان می که در همان حال که سرپرستی فرزند را بر عهده

الهام در این مورد . ناخرسندي دارندازدواج مجدد آنان است و از این بابت احساس 

  :گوید می

دوسـت دارم درون  . ام جلـوي دختـرم همیشـه شـرمنده    . یک خالئی دارم«

. تونستم با شوهرم ادامه بدم من نمی. خودم رو پرکنم؛ چون من تنهاش گذاشتم

رفتـه   ام زمانی که مـی  کنم بچه احساس می. کردم دادم خودکشی می اگر ادامه می

. ناهـار نـداده  . وقت بهش صـبحونه نـداده   زن باباش هیچ. داشته مدرسه زن بابا

  ».االن میخوام خیلی باشم. کنم نبودم تو زندگیش احساس می

کنند که در  هاي سرگردان عموماً تمایل به ازدواج مجدد دارند و غالباً تصور می بیوه

. ان ایفا کندتواند نقش جایگزین پدر را براي فرزندان آن صورت ازدواج، همسر آنان می

هاي سرگردان قرار دارند، در مقایسه با سایر  هایی که در این پژوهش در گروه بیوه بیوه

  .تري قرار داشتند هاي سنی پایین تر بوده و در رده زنان جوان

  

  الگوهاي پارادایمی

هاي ذکرشده در باال،  ها و زیرمقوله با انجام کدگذاري محوري و با توجه به مقوله

. صورت یک طیف در نظر گرفت توان آن را به ایم هویتی شناسایی شد که میپنج پاراد
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را با عدم توانایی بازتعریف هویت » زن فنا شده«توان پارادایم  سوي طیف می در یک

، و در سوي دیگر آن زن مستقل داده از دستمادرانه جدید بر اساس موقعیت زن همسر 

بازتعریف هویت مادرانه جدید بر اساس  با توان باال براي رسیدن به ثبات هویتی و

در این طیف تغییر در عاملیت و .، جاي گرفته استداده از دستموقعیت زن همسر 

امکان دسترسی به منابع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و همچنین برخورداري از 

  .مشاهده است ، قابل)خانواده و شبکه روابط دوستانه(حمایت اجتماعی 

  زن فناشده -

دلیل عدم دسترسی به منابع اقتصادي،  به» داده از دستهمسر «دسته از زنان  این

خانواده و شبکه روابط (هاي اجتماعی  اجتماعی، فرهنگی و در اختیار نداشتن حمایت

آنان به دنبال . کنند ، هویت خود را در فنا شدن براي فرزندان بازتعریف می)دوستانه

تلقی . مانند در آینده بوده و در نقش قربانی باقی می دستیابی به پشتوانه حمایتی فرزندان

او در شرایط . زن فناشده از هویت مادري، عمدتًا در قالب وظایف سنتی مادر است

او در هویت . فقدان همسر، توان بازتعریف هویت جدید مادر مجرد را براي خود ندارد

. ماند کند، باقی می یزنی که همچنان در اندوه از دست دادن پدر خانواده سوگواري م

دلیل احساس دلسوزي براي فرزندان و نیز وفاداري براي  زن فناشده ازدواج مجدد را به

او با شبکه روابط . کند ، انکار می)یا همسري که او را طالق داده است(شده  همسر فوت

ترین رکن  مادري و رابطه با فرزندان مهم. اجتماعی دوستانه یا خانوادگی مرتبط نیست

  .توان آنان را مادران فنا شده نیز نامید رو می ازاین. زندگی این زنان است
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عوامل زمینه اي

 فوت شدهو مادرپدر

گسست روابط با خانواده نخستین

سن

استراتژي

فداکاري براي فرزندان 

انکار ازدواج مجدد

فاصله گرفتن از زنان متأهل

 کم کردن ارتباط با مردان

نامحرم خانواده

  

پیامدهازن فنا شده» « 

 ماندن در شرایط سوگواري

براي فقدان همسر

احساس قربانی بودن

کمرنگ بودن توجه به

فردیت

عوامل علّی

سرمایه اقتصادي پائین

مادري

امکانات فرهنگی اندك

عدم اشتغال
مداخله گر عوامل 

فوت همسر

 واحدو همسراعتقاد به خداي واحد 

  
  

  طلب زن حمایت-

اند ولی  موقعیت مادر فاقد همسر را پذیرفته» داده از دستهمسر «این دسته از زنان 

دلیل عدم دسترسی به منابع فرهنگی و اقتصادي، براي حمایت از فرزندان و گذران  به

خود و فرزندانشان به دنبال کسب حمایت از خانواده نخستین خود زندگی روزمره 

زن «. یابد طلبی از آنان هم تداوم می این هویت در پی بلوغ فرزندان، در حمایت. هستند

هویت مادري خود را در کنار تمایل به عضویت مجدد در خانواده » طلب حمایت

این گرایش نوعی . کند نخستین و برخورداري از مزایاي این عضویت، حفظ می

  . قیدوشرط از جانب خانواده نخستین است استراتژي براي دریافت حمایت بی

هاي  طلب، تمایلی به برقراري روابط دوستانه و برخورداري از حمایت زنان حمایت

گزینه ارتباطی آنان محدود به خانواده و فرزندان . عاطفی ناشی از این روابط ندارد

عمدتًا تمایلی به ازدواج مجدد ندارند و برخورداري از  طلب زنان حمایت. شود می

این گروه از . کنند حمایت خانواده و فرزندان را براي ادامه زندگی خود کافی تلقی می
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فرزندان در زندگی . از حمایت گروه دوستان برخوردار نیستند داده از دستزنان همسر 

نیز » طلب مادران حمایت«ان را توان آن این زنان از چنان اهمیتی برخوردارند که می

  .نامید

  

عوامل علّی

سرمایه اقتصادي نسبتاً پائین

مادري

عدم اشتغال) بودن ( خانه دار

 دسترسی به منابع فرهنگی

اندك

عوامل مداخله گر

عدم برقراري روابط دوستانه

 خانواده ازيعاطفدریافت حمایت 

عوامل زمینه اي

 ت کنندهيحماو مادرپدر

 اصلیه گاهيتکبه مثابهپدر 

پیامدها

 بازگشت به دوران

پیشا ازدواج

 فراموشی همسر

پیشین

 فقدان رابطه با همسر

پیشین یا خانوادة او

کم بودن رشد فردیت

استراتژي

انکار ازدواج مجدد

 رابطه احساسی با

خانواده، جایگزین رابطه 

احساسی و جنسی با همسر 

پیشین

 گسترش ارتباط

خانوادگی

»  طلبیت حما« زن 

  
  

  زن سرگردان-

تثبیت نشده و بر اساس » داده از دستزن همسر «این دسته از زنان در موقعیت 

پذیرند و یا آن را انکار  گیرند هویت مادرانه خود را می موقعیتی که در آن قرار می

نه، درگیر احساس گناه در جریان انکار و پذیرش هویت مادرا» زن سرگردان«. کنند می

زنان سرگردان روابط . در واقع هویتی موقعیتی است» زن سرگردان«هویت . شود می

شود تا برخورداري  محدود و بسته به موقعیت با خانواده و دوستان دارند که سبب می

براي . صورت متناوب و برحسب نیاز باشد هاي خانواده و دوستان هم به آنان از حمایت

ان دریافت حمایت عاطفی و اقتصادي از مردانی که با آنان ارتباط برقرار زنان سرگرد
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زنان . آنان با گروه دوستان و یا خانواده در پیوند پایدار نیستند. تر است کنند مطلوب می

رغم  سرگردان ممکن است سرپرستی فرزند را به همسر خود باز پس داده و علی

  .ي زندگی جدید برآینداحساس گناه، یا فشار محیطی در تالش برا

  

عوامل علّی

سرمایه اقتصادي نسبتاً پائین

 دسترسی به منابع فرهنگی

نسبتاً پائین

 بودن وعدم خانه دار تمایل به 

اشتغال

مداخله گر عوامل 

 ي عاطفیمتناوب وشکست هاروابط

قطع ارتباط یا ارتباط ضعیف با خانواده

دریافت حمایت مالی از مردان

ينه ايزمعوامل 

فوت پدر یا مادر

روابط دوستانه ناپایدار

جوانی

پیامدها

 ناتوانی در بازتعریف هویت

 در شرایط عدم و ماندنجدید 

و تزلزلثبات 

 و تعارض در احساس مادري

 گناهاحساس

تمایل به مهاجرت

 با همسر ردوستانهيغروابط 

پیشین و خانوادة او

استراتژي

انکار مادري

 همسر انکار هویت زن فاقد

مطلقه) ( 

تمایل به ازدواج مجدد

ادامه تحصیل 

عدم ارتباط با زنان دیگر

زن سرگردان» « 

  
  

  زن مقاوم-

را پذیرفته و هویت مادرانه » داده از دستزن همسر «این گروه از زنان، موقعیت 

اما نکته مهم آن است که مادري براي این زنان مسئولیتی در کنار . کنند خود را انکار نمی

براي زن . تهاي اجتماعی و اقتصادي بوده و از اولویت برخوردار نیس سایر مسئولیت

مقاوم، پس از فقدان یا ترك همسر، مادر بودن اولویت اول نیست و دستیابی به 

در » زن موفق«هاي اقتصادي و اجتماعی و نیز تثبیت شدن در موقعیت  پیشرفت

زن «بدان دلیل که . هاي اجتماعی اقتصادي از اولویت بیشتري برخوردار است عرصه
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ت حمایت از خانواده نخستین ندارد و حتی در تمایل یا امکانی براي دریاف» مقاوم

  .کند مواردي نقش حامی براي خانواده نخستین را هم ایفا می

براي زن مقاوم برقراري روابط اجتماعی که منجر به برخورداري از حمایت 

هاي مادري در قالب زن  او بیشتر از ایفاي نقش. شود، چندان اهمیتی ندارد اجتماعی می

. شود هاي او مادري باشد، ظاهر می ی که ممکن است یکی از نقشکوش مقاوم و سخت

این دسته از زنان ممکن است به ازدواج مجدد بیندیشند اما این امر هم براي آنان از 

ها سرپرستی فرزند خود را به پدر، واگذارند به دلیل  اگر آن. اولویت برخوردار نیست

این گروه از . ماعی و اقتصادي استهاي اجت تمایل به غرق شدن هر چه بیشتر در نقش

زنان نشانی از احساس گناه در واگذاري سرپرستی فرزند به پدر یا خانواده پدري 

  .ندارند

  

عوامل زمینه اي

اشتغال

تفکرات سنتی خانوادگی

استراتژي

تمایل به کسب ثروت

عبور از همسر سابق

 عدم انکار هویت زن فاقد

همسر

 ي به مادريارزش گذارعدم

« زن مقاوم» 

پیامدها

بازتعریف هویت زن مستقل

استقالل و ظهور فردیت

چشم انداز پیشرفت در آینده

 آمادگی براي برقراري روابط

جدید با هدف ازدواج

رشد فردیت

عوامل علّی

 روابط مناسب به خانواده

نخستین

سرمایه فرهنگی نسبتاً باال

جدیت در شغل
عوامل مداخله گر

عدم تمایل به دریافت حمایت
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  زن مستقل-

از نظر در اختیار داشتن منابع » زنان مقاوم«در کنار » زنان مستقل«در این پژوهش 

توانند به آن برسند، قرار  نان میهایی که ز اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در باالترین رده

مادر (کامًال در موقعیت مادر فاقد همسر » زنان مقاوم«برخالف » زنان مستقل«. دارند

عنوان مادر مجرد آنان هویت خود را به. اند شده تثبیت) مجرد
1

این . کنند بازتعریف می

نواده تا حدودي از حمایت مادي و غیرمادي خا» زنان مقاوم«گروه همچنین برخالف 

آنان به شبکه ارتباط عمیق دوستانه، مرتبط هستند و از . نخستین خود نیز برخوردارند

زنان «حال  درعین. روانی خوبی از طرف دوستان خود برخوردار باشند-حمایت عاطفی

شخصاً به منابع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناسبی » زنان مقاوم«همانند » مستقل

  . دسترسی دارند

مثابه قدرت تلقی شده و  به» مادر بودن«آن است که براي این زنان نکته مهم 

. شود تر تلقی می هاي اجتماعی، مهم توان گفت که معموًال حتی از ایفاي نقش می

دهد که براي ارتقاي شرایط خود و  حمایت خانواده نخستین به آنان اجازه می

این گروه از زنان . تن نیستمادري براي آنان حصار . ریزي کنند فرزندان برنامه/فرزند

اگر آنان به . رغم دریافت توجه از سوي مردان، معموالً در پی ازدواج مجدد نیستند علی

  .ازدواج بیندیشند احتماالً به دلیل تمایل به داشتن فرزند است

یک از این پنج پارادایم در هر  توان گفت که هیچ بر اساس کدگذاري گزینشی می

کننده،  با توجه به سن و منطقه محل زندگی زنان مشارکت. دو منطقه مسلط نیست

سال، هویت  65توان گفت در بین زنان ساکن محله افسریه در محدوده سنی باالي  می

و » طلب زن حمایت«تر معموالً در قالب هویت  مسلط است اما زنان جوان» مادر فناشده«

تر،  آباد در بین زنان مسن اسدر محله عب. شوند طور توأمان مشاهده می به» زن سرگردان«

                                                  
این زنان در جامعه خود . کند دادگی و مادري خود را پذیرفته و آن را انکار نمی زنی که هویت همسر ازدست - 1

  .کنند رغم رشد تحصیلی و شغلی، آنان مادري را بسیار مهم تلقی می علی. کنند ن هویت تعریف میرا با ای
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تر شدن زنان و افزایش تحصیالت و  مسلط بود اما با جوان» طلب زن حمایت«هویت 

  .مشاهده استقابل» زن مستقل«و » زن مقاوم«هاي  دسترسی آنان به منابع قدرت، هویت

  

  
  

  گیري بندي و نتیجه جمع

توان نتیجه گرفت که هویت مادري براي  ین پژوهش، میهاي ا با تعمق در الگوواره

شناسان کالسیک صرفًا دربرگیرنده ابعاد  زعم جامعه به» داده از دستزنان همسر «

فیزیولوژیک و جسمانی نیست که پس از فوت همسر همچنان با رویه سابق ادامه یابد؛ 

ادي زنان اقتص–بلکه یک برساخت اجتماعی است که تحت تأثیر شرایط اجتماعی 

به تعبیر گیدنز فرد با قرارگرفتن در شرایط مختلف و در موقعیت حوادث و . است

اي عوامل زمینه

 برخورداري از حمایت

استقالل نیدر عخانواده 

استراتژي

 مادري در کنار

رشد خود

 عبور از همسر

بقسا

 عدم انکار هویت

زن فاقد همسر

 عدم پنهان کردن

روابط عاشقانه

»مستقلزن «

پیامدها

 بازتعریف هویت مادر

مجرد

استقالل و ظهور فردیت

انداز پیشرفت در  چشم

آینده

 آمادگی براي برقراري

روابط جدید نه لزوماً ازدواج

رشد فردیت

عوامل علّی

 سرمایه اقتصادي

  سبتاً باالن

سرمایه فرهنگی باال

 اشتغال و تحصیالت

باال

مادري

گر عوامل مداخله

روابط جدید

روابط عمیق دوستانه
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در واقع هویت فرد، بازتابی . اقات ناگوار زندگی، توان بازتعریف هویت خود را دارداتف

  . نامه او است از زندگی

کننده در این پژوهش، در جریان زندگی خود و تحت تأثیر منابع و  زنان مشارکت 

در واقع . مادرانه خود پرداختند -امکاناتی که در اختیار داشتند به بازتعریف هویت زنانه

گیرند،  تحت تأثیر موقعیتی که در آن قرار می» داده از دستزنان همسر «هویت مادرانه 

کننده در این پژوهش که صاحب فرزند  یک از زنان مشارکت هیچ. شود بازتولید می

هایی که مادر  رغم مشکالت و مسئولیت آنان علی. راضی نبودندبودند، از مادر بودن نا

از نظر زنان . بودن براي آنان به همراه داشت، از داشتن فرزند خشنود بودند

بسته به موقعیتی که در آن قرار داشتند، مادري -کننده در این پژوهش  مشارکت

درت براي هایی براي دریافت حمایت عاطفی، اقتصادي و یا حتی احساس ق فرصت

  .هاي اجتماعی به همراه داشت حضور در عرصه

نوعی دیدگاه دویچ که مادري را  کنندگان در این پژوهش به تجربه زیسته مشارکت

شاید . کند شود، را تأیید می نوعی امکان براي رسیدن به کمال براي زن تلقی می

جمعی مادري  گیري هویت طورکلی بتوان گفت که مشابه ایده جنکینز نوعی از شکل به

دیگر براي این گروه از  عبارت به. شود مشاهده می -حداقل در سه یا چهار پارادایم –

گیري هویت مادر مجرد، تأثیرگذار  هاي اجتماعی در شکل زنان برخورداري از حمایت

مثابه فرصتی  تواند به می داده از دستاز سویی دیگر مادر بودن براي زنان همسر . است

ذکر است که در این پژوهش  شایان. مایت اجتماعی بیشتر تلقی شودبراي دریافت ح

طلب عمدتًا در محله افسریه سکونت داشتند و زنان مستقل و  زنان فنا شده و حمایت

  .آباد بودند مقاوم اغلب ساکن منطقه عباس

اما زنان سرگردانی که در محله . زنان سرگردان در هردو محله مشاهده شدند

تعمق در محل . تر داشتند ند، تمایل به مهاجرت به محالت فرادستافسریه ساکن بود

شده در این پژوهش،  و الگوهاي پارادایمی شناسایی داده از دستسکونت زنان همسر 

نکته . دهد داند را مورد تأیید قرار می دیدگاه لوفور که هویت را تحت تأثیر مکان می
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از سوي خانواده  داده از دستهمسر بسیار مهم آن است که عمده حمایت دریافتی زنان 

هاي رسمی  الزم است حمایت. هاي دوستی و همکاران است نخستین و احتماًال گروه

.باره افزایش یابد دراین

  

  ها پیشنهاد

افزایش سطح خدمات اجتماعی از قبیل ایجاد امکانات خوداشتغالی، تسهیالت  -

اي براي دستیابی زنان  اورهوکارهاي خرد و خدمات مش اندازي کسب مالی براي راه

  .غیر شاغل، به منابع اقتصادي و اجتماعی داده از دستهمسر 

، داده از دستایجاد بستري براي افزایش سطح روابط اجتماعی زنان همسر  -

  .ویژه گروهی که از حمایت اجتماعی کمتري برخوردار هستند به

سواد براي  کم داده دستاز آموزي براي زنان همسر  فراهم آوردن امکانات مهارت -

  دستیابی به مهارت کسب درآمد و استقالل مالی

گذاري براي افزایش سطح آگاهی افراد جامعه در مورد مشکالت  سیاست -

  داده از دستاجتماعی زنان همسر 

غیرشاغل و فرزندان  داده از دستگذاري براي برخورداري زنان همسر  سیاست -

  با هدف افزایش احساس امنیت اقتصادي و اجتماعی هاي تأمین اجتماعی آنان از بیمه

عنوان  شاغل به داده از دستبرقراري تسهیالت حمایتی ویژه براي زنان همسر  -

  سرپرستان خانوار

ویژه جوان از خدمات  به داده از دستایجاد بستري براي برخورداري زنان همسر  -

گی براي حضور در اي و حمایتی براي غلبه بر تعارضات روحی و آماد مشاوره

  .هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی عرصه
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