
 67  - 76  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده
 در شاغل خانوار سرپرست زنان تجارب شناسايي هدف با محققين  پژوهش اين در

 مصاحبه و گفتگو همسر،در فوت از بعد خود نيازهاي تأمين در آباد نجف رش.پر و آموزش

 يا و بيماري ، سانحه اثر در را خود همسر كه خانوارهايي سرپرست از نفر 10 تعداد با

 هرم اساس بر  نيازهايشان تأمين در آنها تجارب توصيف به اند، داده دست از جنگ در

 نيازهاي امنيت، نيازهاي تعلق، فيزيولوژيك،نيازهاي نيازهاي طبقه پنج در مازلو نيازهاي

 آموزش در شاغل زنان نفر 2500 نعداد از. اند پرداخته خودشكوفايي نيازهاي و احترام

 مي خانوار سرپرست زنان جزء آنها از نفر 143 تعداد آباد نجف شهرستان پرورش و

 بيوه كه دهد مي تشكيل خانواري سرپرست زنان  را نفر 70 تعداد اين از كه باشند

 مصاحبه در و شناسي پديدار بر مبتني كيفي مطالعه روش با تحقيق اين در. .هستند

 نحوه در آنها تجارب همسر، فوت از پس آنها تجارب شناسايي ضمن افراد، اين با عميق

 سرپرست زنان از دسته اين رسد مي نظر به. گرديد ثبت  و مدون نيازهايشان تأمين

 تا احترام و امنيت به نياز تأمين در و ديگران، با اجتماعي روابط در چند هر خانوار،

 نيازهاي حتي نيازها همه به دستيابي براي اما هستند روبرو مشكل با حدودي

 .كنند مي تالش هستندو مصمم ، خودشكوفايي

زنان سرپرست خانوار، نيازهاي فيزيولوژيك، نياز تعلق، نياز  اژگان کليدي:و

 امنيت، نياز احترام، نيازخوشكوفايي
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 3 ياحمد ربان،  2 معصومه واليتي،  1 يالهه محنتي نجف آباد

 دبير آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگيان-فرهنگي امور مديريت يدانشجوي دكتر 1
 ارشد مديريت فرهنگي، دبير آموزش و پرورشكارشناس  2
 كارشناس ارشد مديريت فرهنگي، دبير آموزش و پرورش 3
 

  نام نويسنده مسئول:
 الهه محنتي نجف آبادي

تجارب بانوان سرپرست خانوار شاغل در آموزش و پرورش 

شهرستان نجف آباد از تأمين نيازهاي خود بعد از فوت همسر: 

 مطالعه کيفي مبتني بر پديدارشناسي

 

http://www.rassjournal.ir/


 67  - 76  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه

روزهاي » ند:كك زن كه شوهر خود را در سن بيست و پنج سالگي در اثر شهادت از دست داده، فقدان همسر را اينگونه توصيف مي ي

مساوي بود با سختي ها و  كردم، اما به مرور زمان و با وجود مشكالت ناشي از نبود پدر در خانه، باورمان شد. نبود همسراول اصال باور نمي 

ختي زندگي به جايي سمشكالت مشقت بار زندگي، نگاههاي ترحم آميز و گاه شيطنت آميز اطرافيان و گاه طلب كارانه بعضي ها!  بعضي وقتها 

ال كه يكي از زندگي ما نبود همسر مساوي بود با تالش بيشتر. حا ،كمترين خواسته ام بود........ اما از طرفي ديگرمي رسيد كه آرزوي مرگ 

د يا بهتر بگويم هم پدر و هم مر بودم پس بايد به جاي او هم براي خانواده تالش مي كردم يعني هم زن شدرفته بود، بايد زندگي را اداره مي 

                                                                                     «بگويم فدا شدن بود...... فرسا و بهتر طاقتانتظارات ريز و درشت ديگران و كار بيشتر و تالش  ،جربه من از فوت همسرمو هم مادر.... خالصه ت

ها شدن توسط رگاه عواملي چون طالق، فوت، اعتياد همسر و زنان سرپرست خانوار از جمله گروه هاي آسيب پذير جامعه هستند كه 

ن سرپرست خانوار يا ، موجب آسيب پذيري اين طيف وسيع از جامعه مي شود. اين گروه از زنان كه با عنوان زنايمردان مهاجر يا بي مباالت

                  اجهند.خود سرپرست در جامعه ناميده مي شوند، با مسائل و مشكالت و موانع زيادي در زندگي مو

و اعضاي خانوار  بر مبناي تعريف سازمان بهزيستي، زنان سرپرست خانوار زناني هستند كه عهده دار تأمين معاش مادي و معنوي خود

بزرگسال يت يك مرد . مطابق تعريف مركز آمار ايران، زنان سرپرست خانوار به كساني گفته مي شود كه بدون حضور منظم و يا حمادمي باشن

ست زنان سرپر [1]سرپرستي خانوار را برعهده مي گيرند و مسئوليت اداره اقتصادي خانواده، تصميم گيري هاي عمده و حياتي با آنهاست.

ي رواني آن را بر خانوار جزو گروهي از زنان اند كه مسئوليت زندگي خانوادگي، مسائل و مشكالت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، و فشارها

                                                                     .                              [2]دارنددوش 

ان سرپرست خانوار بر تعداد زناذعان مي كند :  1393قائم مقام سازمان بهزيستي كل كشور در مصاحبه با خبرنگار ايسنا در مرداد ماه  

 4/71 نيم زنان سرپرست خانوار، از جمعيت دو ميليون و درصد افزايش يافته است. 5/12درصد به  5/9از  90و  85هاي سال اساس سرشماري

. اندوار شدهدرصد بر اثر طالق و پنج درصد به علت ازدواج نكردن، سرپرست خان 20زن بدسرپرست،  6/17درصد زن بر اثر فوت همسر، 

ا در ديماه روزارت آموزش و پرورش تعداد افراد سرپرست خانوار در آموزش و پرورش همچنين احمدي دستجردي مديركل امر بانوان در 

هرستان نجف آباد تعداد در گفتگو با ايسنا، تعداد چهارده هزار نفردر كشور عنوان نمود.كارشناس مسئول امور بانوان آموزش و پرورش ش 1393

نفر آنها  70 ه، تعدادنفر آنها مطلق 23د عنوان نمودكه از اين تعدانفر 143 ازنان سرپرست خانوار در آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد ر

                                        مجرد مي باشند. ،نفر 50بيوه و تعداد

پدر خانواده آنها تالش مي كنند تا جايگاه خالي مي كنند  زياديدر مقابل نيازهاي خانواده احساس مسئوليت بيوه زنان سرپرست خانوار 

انساني  2يدر تئوري سلسله مراتب نيازها 1مازلوبي تكميل نمايند. همه انسانها در زندگي خود نيازهاي متعددي دارند. اما آنچه كه ورا نيز بخ

تب از لحاظ آنها را در يك سلسه مرا ،ضمن معرفي نيازهاي انساني مطرح مي نمايد نيازهاي انسان را در پنج گروه طبقه بندي مي نمايد. او

ميت اهميت قرار مي دهد. بدين معني كه بعضي از نيازها بايد قبل از نيازهاي ديگر ارضا شوند. مازلو اين نيازها را در پنج سطح به ترتيب اه

از نظر مازلو .. [3]7خودشكوفايينيازهاي  -6  6حتراما نيازهاي-5 5نيازهاي ايمني -2 4نيازهاي تعلق - 3 3نيازهاي فيزيولوژيكي-1قرار مي دهد:

زنان سرپرست خانواري كه پس از داشتن يك زندگي معمول و آرام در كنار  اين پنج نياز، اصلي ترين نيازهاي زندگي هر انساني مي باشد.

به تنهايي مي گردند، سرپرستي خانوار را به گونه  ،همسر خود، به يكباره در اثر فوت همسر،  عهده دار مسئوليت زندگي خود و اعضاي خانواده

ونه تأمين گچرا با از دست دادن همسر، همراه و تكيه گاه زندگي خود، اينك نيازهاي انساني زندگي خود آنها  اي متفاوت تجربه خواهند نمود.

                                                                  مي باشد. از طريق مطالعه ميداني درصدد پاسخگويي به آن ينمحققسؤالي است كه  ،مي كنند؟ اين پرسش

امعه، مي تواند جگاهي دقيق از كاستي ها، موانع و مشكالت موجود براي اين قشر حساس و آسيب پذير آانجام پژوهش هاي ميداني و  

يعتر و دقت نظر بيشتري جامعه فراهم نمايد تا با ديد وس و فرهنگي يزمينه ها و بسترهاي الزمي را براي برنامه ريزان و كارشناسان اجتماع

                                                                                به حل و فصل مسائل مربوط به اين موضوع بپردازند.

اين پزوهش بررسي   يار محقق قرار مي دهد. بنابراين هدفرويكرد پديدارشناسي، داده هاي غني و بسيار مفيدي در اين زمينه در اخت 

                                                                                                                                                          اشد.بدر قالب روش پديدارشناسي مي  ،تجارب زنان سرپرست خانواري كه همسر خود را از دست داده اند در تأمين نيازهايشان

                                                           
1 -Maslow 
2- Needs Hierarchy Theory 
3 -Physiological  Needs 
4 -Belongingness & Love Needs 
5 -Safety Needs 
6 -Esteem Needs 
7 -Self-Actualization 
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    بررسي ادبيات تحقيق
ان سرپرست خانوار همه مطالعات انجام گرفته در مورد زنان سرپرست خانوار ، به ابعاد و جنبه هاي متفاوتي از مسائل و مشكالت زن

ارائه پيشنهادات و  پرداخته است. دغدغه همه پژوهشگران، تالش در جهت شناسايي مسائل مربوط به اين قشر آسيب پذير بوده تا بتوانند با

نوان بررسي ع( در پژوهشي با 1380خسروي ) به عنوان مثال، بهبود وضعيت آنان بردارند.جهت گامي هر چند كوچك در راهكارهاي خود 

زنان پرداخته است. نتايج اين  اجتماعي اين -سرپرست خانوار با روشي اسنادي به بررسي مشكالت رواني اجتماعي زنان-آسيب هاي رواني

امور اقتصادي  كالت زنان سرپرست خانوار در قالب مشكالت اقتصادي، نداشتن آمادگي براي ادارهتحقيق نشان مي دهد كه عمده ترين مش

شود. بر اساس اين  خانوادگي ، نگرش هاي منفي اجتماع به زن سرپرست خانواده، نگراني براي آينده فرزندان، و تعدد تعارض نقش مطرح مي

وزند، و منبع كنترل جتماعي مناسب برخوردار باشند، شيوه هاي مقابله مناسب را بيامتحقيق زنان سرپرست خانوار در صورتي از حمايتهاي ا

                                                                                                                             . [4] مي شودند.دروني داشته باشند كم ترين آسيب را متحمل 

شاورزي)مطالعه ( به بررسي علل آسيب شناسي اجتماعي خانواده هاي تك سرپرست در بين خانواده هاي وزارت جهاد ك1382بارك )همچنين م

خانواده با آسيب هاي  تك موردي خانواده هاي شاهد، متوفي، و مطلقه( مي پردازد. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه ميزان تحصيالت مادر

گسترده تر، وضعيت مسكن،  زندان در ارتباط است. هم چنين ، ارتباط مادر با فرزندان ، وضعيت اقتصادي خانواده ارتباط با خانوادهاجتماعي فر

در تحقيق خود با يز ن( 1389اجي و همكاران)بلدتاتينا  .[5]افت تحصيلي، ترك تحصيل فرزندان و غيره با آسيب هاي اجتماعي در ارتباط اند

ه مقايسه اي، ب-در چهارچوب مطالعه علي  زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي كشور و زنان شاغل خدماتيموضوع كيفيت 

مره ابعاد اين نتيجه رسيدند كه كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار شاغل نسبت به زنان سرپرست تحت پوشش وضعيت بهتري دارد و ن

د و در بعد وه زنان سرپرست خانوار شاغل و تحت پوشش اختالف معناداري را نشان مي دهسالمت رواني، جسماني و اجتماعي در دو گر

در مود كه اشاره ن( 1392شهرياري و همكاران )در ادامه مي توان به پژوهش . [6]سالمت محيطي اختالف معناداري مشاهده نشده است

-وش توصيفيفرهنگي آموزش و پرورش استان اصفهان از طريق رخود با هدف بررسي نيازهاي آموزشي زنان سرپرست خانوار شاغل  تحقيق

مينه مهارت هاي در ز 1392پيمايشي به اين نتيجه رسيدند كه زنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگي آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 

انواده، مديريت مالي شت رواني خود و اعضاي خفرزند پروري، شناخت قوانين و مقررات در خصوص حمايت از زنان سرپرست خانوار، ارتقاء بهدا

        .[7]و مهارت هاي ارتباطي به آموزش بيش از حد متوسط نياز دارند

                                                                                                                                              

 تحقيقروش 
  نمونه

ركت نمودند. نفر از همكاران شاغل در آموزش و پرورش تشخيص داده شد كه در اين تحقيق پديدارشناسي مشا 10نمونه هدفي شامل 

ر ده نفر ليسانس و آموزگار بودند مدرك تحصيلي هنفر 3دبير و نفر 5نفر از مشاركت كنندگان شاغل در اداره آموزش و پرورش ،   2تعداد 

ز آنها شهادت بوده و يك نفر انفر از شركت كنندگان بيماري، سه نفر از آنها تصادف  6مي باشد. علت فوت همسر  سال 46سني آنها ميانگين

    است.

                                                                                                                          

 طرح تحقيق
در پديدار شناسي، محقق به فراسوي دانش و تجربه گذشته رفته يا آن ها را به حالت تعليق در مي آورد تا پديده را درسطحي عميق 

در توضيح روش پديدارشناسي بيان مي كند كه پديدارشناسان به توصيف آنچه كه كليه شركت كنندگان از  8كرس ول.[8]تر شناسايي كند

مشترك درك كرده اند، تمركز مي نمايند. هدف اصلي پديدارشناسي ساده سازي تجربيات شخصي فرد در رابطه  تجربه يك پديده به صورت

با توصيف تجربيات همكاران خود در سرپرستي خانواده هايشان،  ،انجام اين تحقيق درمحققان .[9]پديده و توصيف جوهره كلي آن است.با يك 

مهم و قابل بررسي در زندگي آنها نموده تا شايد توانسته باشند گامي هر چند كوچك ،در رفع سعي درشناسايي و طبقه بندي مقوله هاي 

 ند   باشبه زندگي آنها برداشته بوط مسائل و مشكالت مر

                            

 رويه تحقيق
منطقه وكسب مجوز از ايشان، آمار  ارزيابي طرح تحقيق توسط معاونت پژوهش وكارشناس مسئول امور بانوان آموزش و پرورشپس از 

فوت همسر  زنان سرپرست خانواري كه به علتنفر  70 دقيق زنان سرپرست خانوار در آموزش و پرورش شهرستان دريافت گرديد. از تعداد

                                                           
8 - Creswell 
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بر دو ماه در فاصله  نفر  براي مشاركت در تحقيق فراخوانده شدند. مصاحبه ها در زماني بالغ 10سرپرستي خانواده را برعهده داشتند تعداد

اطالعات  ،از طريق حضور در محل كار همكاران انجام گرديد ضمن ضبط صداي مصاحبه شونده 1394زماني ارديبهشت و خرداد ماه سال 

 دقيقه طول مي كشيد و تا زماني كه همه مضمون ها پديدار شوند ادامه مي 40تا  20توسط پژوهشگر دقيقا ثبت مي گرديد. هر مصاحبه بين 

؟ تجربه خواسته شد به صورت شفاهي به اين سؤاالت پاسخ دهند ايشاناز  ،يافت. پس از درجريان گذاشتن افراد مورد نظر و كسب رضايت آنها

شما از فوت همسرتان چه بود؟ شما در مدت فقدان همسرتان چه چيزهايي را تجربه كرده ايد؟چگونه با مشكالت دست و پنجه نرم مي 

وابط اجتماعي شما چه تفاوتي با قبل از فوت همسرتان دارد؟ نيازهاي اقتصادي و فيزيولوژيك زندگي خود را چگونه برطرف كنيد؟رفتارها و ر

مي كنيد؟ نيازهاي امنيت، نظم و آزادي خود و فرزندانتان را چگونه تامين مي كنيد؟ نيازهاي تعلق، عشق و دوستي خود را چگونه تامين مي 

       شده است؟ نياز به خودشكوفايي را چگونه برطرف مي كنيد؟ نراي شما و فرزنداتان چگونه تأميكنيد؟ نياز به احترام ب

                                                                         

 تحليل داده ها
شد. در اين روش، به منظور رسيدن به  ( در تحليل رونوشت هاي افراد مصاحبه شده به كار گرفته1978روش پديدارشناسي كوالييزي)

احساس كلي موجود در آن ها همه مصاحبه هاي مكتوب شده چنديدن بار مرور گرديد و عبارات و اظهارات معني دار عنوان شده تدوين 

دقت در تحقيق حاضر،  .[10]گرديد. پس از آن همه اظهارات و عبارات معني دار نزديك به هم در مقوله هاي بزرگتري دسته بندي گرديد

(. صحت، مرحله نهايي در دسترسي به 2001روش شناختي به واسطه كاربرد صحت، اعتباربخشي و پايايي تضمين شد)ميدوس و مورس،

معيار مذكور از طريق بررسي ادبيات موضوع، پيروي از روش پديدارشناختي، در يك طبقه جاي دادن تجربيات  .[11]پايايي پروژه تحقيقي است

 شته، يادداشت برداري در حين پژوهش، استفاده از نمونه كافي، شناسايي موردهاي منفي و انجام مصاحبه تا حد اشباع داده ها تحقق يافتگذ

اعتباربخشي، در درون ارزيابي پروژه، به واسطه متدهاي چندگانه گردآوري داده ها ) مشاهده، مصاحبه و ترسيم تصويرها(، تحليل داده  .[12]

صاحب تجربه ، بازبيني با مشاركت مصاحبه شوندگان و منابع اطالعاتي اصلي و بررسي رويه ها  دگذاري به وسيله پژوهشگران ديگرها و ك

تضمين شد. پايايي نيز هدف نهايي تحقيق بوده و مبتني بر قابليت اطمينان و بررسي هاي خارجي است. دقت باليني نيز از طريق همدلي و 

    .[13] به دست آمد ارزيابي موقعيت سازش

                                                                                                                             

 يافته ها
با جدول شماره پس از بررسي دقيق مصاحبه ها،  اظهارات معني دار از بطن صحبتهاي سرپرستان خانوار بيرون كشيده شده و مطابق 

 بصورت مفاهيم مدون كدگزاري گرديد. 1

  ، اظهارات معني دار  مفاهيم مدون را نشان مي دهد.1جدول شماره 

 : ساخت مفاهيم مدون از اظهارات معني دار1جدول شماره 

 اظهارات معني دار مفاهيم مدون

 در تحمل مشكالت خدا را واقعا شناختم شناخت خدا

 اقوام و خانواده خود را در سختي ها بهتر شناختم شناخت اطرافيان

 اعتماد به نفس بااليي پيدا كردم و روي پاي خود ايستادم كسب اعتماد به نفس

 زير بار زور و تهديد بعضي از اقوام نرفتم و مستقل شدم خود اتكايي

 مي دهدفهميدم اگر خداوند نعمتي از انسان مي گيرد نعمتهاي ديگري به او  اميد به خدا

 تحمل سختي هاي فراوان
من در اوج نياز به همسرم او را از دست دادم. تازه مرخصي زايمانم تمام شده 

 بود، مستأجر بوديم و دور از خانواده ام بودم

 در اين دنيا تنها خودم قرار دارم و هيچ كس با من و مشكالت من كاري ندارد احساس تنهايي

 تحمل سختي ها
همسرم را باور كنم مدتها بيمار بودم تا اينكه خدا  فوت توانستم من تا مدتها نمي

 كمكم كرد و توانستم اين مصيبت را تحمل كنم

 احساس نا اميدي كردن درد بزرگتر از مصيبت است اميدواري

 حساسيت بيشتر در روابط اجنماعي
كس بعد از فوت همسرم بعضي از رفتارها و عقايد من فرق كرد مثال ديگر با همه 

 معاشرت نمي كردم و همواره با بچه هايم بودم.
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 تحت آزمايش الهي
ست امن فكر مي كنم فوت همسرم آزمايش خدا براي من بوده است و مهم اين 

 كه نبايد نا اميد شوم و راضي به رضاي خدا  باشم.

 هنوز هم بعد از مدت ينج سال نتوانسته ام مرگ همسرم را فراموش كنم يادآوري خاطرات

 تحمل رفتار ناعادالنه اطرافيان
نگاههاي ترحم آميز و گاه شيطنت آميز و گاه طلب كارانه ي اطرافيان زندگي را 

 برايم سخت كرده بود

 وظايف دوبرابر و مسئوليت سنگين تر
من بايد زندگي را اداره مي كردم من بايد به جاي همسرم هم  براي خانواده ام 

 تالش كنم.

 بزرگترين تجربه من بعد از فوت همسرم تنهايي است احساس تنهايي

 موفق، مستقل، خوداتكا
من بعد از فوت همسرم با توكل به خدا و اعتماد به نفس مشكالت را پشت 

 سرگذاشتم و موفقيت استقالل و متكي بودن به خود را تجربه كردم

 بزرگ انديش
ن من هم زن، هم بعد از فوت همسرم بزرگ فكر كردم فراتر از زنان ديگر چو

 مادر و هم پدر بودم

 بي تفاوتي جامعه

من تجربه و احساس فوق العاده سختي دارم  از اينكه هيچ كس در جامعه ما 

حامي ما نيست حرفها عكس العمل ها و كارهاي اطرافيان باعث آزار و اذيت 

 روحي و جسمي ما مي شود

 اميدواري
و با اميد به خدا بچه هايم را  من هميشه از خدا و حضرت علي)ع( كمك گرفتم

 به خوبي و بزرگ تربيت نمودم

 جبران فقدان پدر براي فرزندانم
من با كمبود مهر و محبت پدر سازگاري كردم تا فرزندانم  بي پدري را احساس 

 نكنند

 فقدان همسرم مسئوليت مرا در تربيت فرزندانم سنگين تر نمود سنگيني مسئوليتم

 تواناييهايم و افزايش اعتماد به نفسشناخت خود و 
سختي فقدان همسرم باعث شد تا  به تواناييهاي خود بيشتر پي ببرم و اعتماد به 

 نفس باالتري پيدا كنم

 من ياد گرفتم نسبت به رفتارهاي نادرست ديگران بي تفاوت باشم بي تفاوتي نسبت به رفتارهاي نادرست ديگران

 خود اتكائي
كاري را با توان خودم انجام دهم و اعتماد به نفس خود را من سعي كردم هر 

 تقويت كردم

 حل مشكالت به تنهايي 
من سعي مي كنم مشكالتم را خودم حل كنم چون هيچ كس را ندارم و هيچ 

 كس كوچكترين قدمي براي من بر نمي دارد

طرد شدن و تهديد و تحقير شدن از طرف خانواده 

 همسر

شكالت من بيشتر دامن مي زنند آنها  يك روز درصدد خانواده همسر من به م

 جدايي فرزندانم از من هستند و يك روز در صدد تصاحب اموال شوهرم و.....

 مشكالت و شرايط را پذيرفته ام سازگاري با مشكالت

 زندگي خودم را با زندگي ديگران مقايسه نمي كنم زندگيم را با ديگران مقايسه نمي كنم

 سعي مي كنم از تجربيات ساير زنان سرپرست خانوار استفاده كنم. از همكاران مثل خودمكسب تجربه 

تالش براي -تالش در كسب شغل بعد از فوت همسرم

 كسب درآمد

بعد از فوت همسرم با تالش در جستجوي كار و گرفتن كالسهاي نهضت 

 مسوادآموزي و كار شبانه روزي سعي كردم چيزي براي فرزندانم كم نگذار

 كمبود عاطفه فقدان همسر حل شدني نيست
فقدان شوهر من از لحاظ عاطفي مرا رنج مي دهد و گرنه از عهده ساير مسائل 

 زندگي بر مي آيم

 همه مشكالت من با توكل بر خدا حل مي شود توكل به خدا

به دوش كشيدن مشكالت بدون توجه و حمايت هيچ 

 سازماني
 كه دولت هيچ توجهي به آن ندارد زنان بيوه مشكالت بسياري دارند

 من فقدان شوهرم را به عنوان يك مشكل حل نشدني پذيرفتم سازگاري با شرايط

 تالش براي كسب درآمد و شغل
من در فقدان همسرم فهميدم كه بايد درس بخوانم و شغل مناسبي پيدا كنم. 

 فرزند كوچك  شروع به درس خواندن كردم 3من با داشتن 
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 اعي عاديروابط اجتم
از لحاظ روابط اجتماعي  و برخوردهاي عاطفي با اطرافيانم هيچ تفاوتي با قبل از 

 فوت شوهرم وجود ندارد

 طرد شدن از اجتماع با تهمت و افترا و بهانه جويي

در ايران خدا نكند كسي بي شوهر شود و گرنه همه مي شوند آقا باالسرو اگر با 

دارد اگر لباس شيك و نويي بپوشي  نامحرمي حرف بزني هزار و يك حديث

 حرف و حديث زياد دارد و.....

 كاهش روابط اجتماعي با خانواده همسر
روابط من با اطرافيانم تغيير چنداني نكرد تنها روابطم با خانواده همسرم كمتر 

 شد.

 تالش در حفظ روابط اجتماعي با ديگران

ديگران بايد احتياط مي كردم هر چند در برخي موارد در روابط اجتماعي خود با 

اما سعي كردم با اعتماد به خود و ناديده گرفتن ديگران خللي به روابط اجتماعي 

 خود وارد نكنم.

 كاهش روابط با خانواده همسرم
در روابط اجتماعي خود با ديگران كمي منزوي تر شده ام بخصوص با خانواده 

 شوهرم رفت و آمد چنداني ندارم

جتماعي با ديگران سالها بعد از فوت بهبود روابط ا

 همسرم

اوايل كه شوهرم فوت كرده بود چون كم سن و سال بودم كمتر با دوستان و 

 آشنايان رفت و آمد مي كردم اما بعدها بهتر شدم.

 روابط اندك با خانواده همسر

 د با جنس مخالفدوروابط مح

 روابط خوب با دوستان و همكاران

بيشتري دارم با خانواده همسرم روابط كمتري دارم با  با خانواده خودم روابط

 همكارانم روابط خوبي دارم اما با جنس مخالف روابط محدود و با ضابطه اي دارم.

 روابط عالي با خانواده خودم

 قطع روابط با خانواده همسر

 روابط سنگين با جنس مخالف

تكيه گاه من بوده اند  روابطم با خانواده پدرم فوق العاده خوب است آنها همواره

برايم خانه فراهم كردند فرزندانم را پرستاري كردند وقتي سر كار بودم از آنها 

نگهداري كردند اما در عوض خانواده همسرم همگي مرا طرد كردند، فرزندانم را 

تحويل نگرفتند و هر روز تهمت و افترا  به من مي زدند روابطم با جنس مخالف 

 تسنگين و با وقار اس

 روابط با اطرافيان فقط در زماني كه  به كارشان آيم

روابط اجتماعي من با ديگران براي رفع نيازهاي ديگران است همه اطرافيان من 

در برقراري رابطه با من يا رفع نيازهايشان را انتظار دارند و يا مرا غريبه اي 

 حساب مي كنند كه نبايد با آنها در ارتباط باشم

 ي محدود به علت ترس از دخالتروابط اجتماع
قبل از فوت شوهرم روابط اجتماعي خوب و قوي داشتم اما بعد از فوت ايشان 

 روابطم با اطرافيانم محدود شد چون نمي خواستم كسي در زندگيم دخالت كند.

 سعي در تامين نيازهاي ضروري
اده هر چند سخت ولي همواره سعي كردم خودم نيازهاي اقتصادي وضروري خانو

 را بر طرف نمايم . 

 عدم داشتن مشكالت مالي 
چون خودم درآمد دارم و از همسرم هم حقوق دريافت مي كنم مشكالت خاصي 

 در زمينه تامين نيازهاي اوليه ندارم.

 به علت شاغل بودنم تا كنون در اين زمينه مشكلي نداشته ام مشكل مالي و اقتصادي ندارم

 عدم داشتن مشكل مالي
بسيار اينده نگر و مقيد بود ايشان از نظر اقتصادي تا آخر عمر ما را  همسرم

 تأمين كرده است

 با قرض و وام تامين مي شود
حقوق ماهيانه ام و وامهايي كه مي گيرم مشكالتم را در زمينه نيازهاي اقتصادي 

 تأمين مي كند

 من در نقش پدر تامين كننده امنيت فرزندانم هستم
ر بوده ام در نقش مرد هم ظاهر شوم همواره سعي كرده ام از انجا كه مجبو

 تأمين كننده امنيت و آرامش فرزندانم باشم

 در كنار پسربزرگم م من و خواهرش احساس امنيت مي كنيم احساس امنيت در كنار پسرم

 در كنار پدر و مادرم احساس امنيت مي كنم احساس امنيت در كنار پدر و مادرم

 احساس امنيت مي كنم چون به خودم مطمئن هستم خاطر اعتماد به نفس احساس امنيت به

 احساس امنيت مي كنم چون به خدا توكل كرده ام احساس امنيت به خاطر توكل به خدا
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 تالش براي احساس امنيت
همواره تالش مي كنم زندگي ايمني داشته باشم در غلبه بر ترس خيلي تالش 

 مي كنم.

 با خاطرات همسرمتامين نياز به عشق 
بعد از فوت همسرم با خاطرات گذشته ام نيازهاي عشقم را برطرف مي كنم براي 

 اين نياز جايگزيني نيافته ام

 با كاركردن سر خود را گرم مي كنم تا به اين موضوع هيچگاه فكر نكنم به نياز به عشق با سرگرم شدنم فكر نمي كنم

 لق و عشقم را به فرزندانم نثار مي كنمتمام تع تامين نيازبه عشق با فرزندان

 همه نيازهاي تعلق و عشق من فرزندان و پدر و مادرم هستند تامين نياز عشق با فرزندان و پدر و مادر

 نيازهاي عشق و تعلقم را در راز و نياز با خدا تأمين مي كنم تامين نياز عشق با راز و نياز با خدا

 نيازهاي عشق و تعلقم را در ارتباط با دوستانم جستجو مي كنم دوستانتامين نياز به عشق در رابطه با 

 چون اعتماد به نفس بااليي دارم خودم براي  خودم احترام زيادي قائل هستم احترام دارم به خاطر اعتماد به نفسم

 ام قائلندچون توانسته ام موفق باشم همه خانواده و دوستانم برايم ارزش و احتر احترام دارم چون موفقم

 از ديگران بي احترامي زيادي ديده ام بي احترامي زيادي ديده ام

 همسرم تامين كننده احترامم بود االن احترام ندارم
زماني كه شوهرم زنده بود خيلي قدر دان زحماتم بود ولي االن احساس مي كنم 

 پشت و پناهي ندارم

 بود احترام بيشتري داشتمتا وقتي شوهرم زنده  احترام بيشتر در حيات همسرم

 من احترام را فقط از فرزندانم انتظار دارم تامين نياز به احترام توسط فرزندام

 من  موفق بوده ام هيچ احساس كمبودي ندارم احساس احترام به خاطر موفقيت

 احترام را با رفتارم كسب نموده ام
وانسته ام فرد كسب احترام متناسب با رفتار هر شخصي است من با رفتارم ت

 محترمي باشم

 احترام داري اگر هيچ وقت قصد ازدواج مجدد نكني
تا ازدواج مجدد نكرده اي باز هم احترام داري اما اگر خواستي ازدواج كني تحقير 

 مي شوي و بي احترامي ها شروع مي شود

 براي خودشكوفايي تالش مي كنم
اما اگر همسرم كنارم بود براي دستيابي به خودشكوفايي خيلي تالش مي كنم 

 بيشتر موفق مي شدم

 من براي موفقيت و شكوفايي فرزندانم هر كاري مي كنم براي شكوفايي فرزندانم تالش مي كنم

 شكوفاتر شدم به خاطر رويارويي  با مشكالت
بعد از فوت همسرم به جهت مواجهه با مشكالت فكر مي كنم توانمند تر و 

 شكوفاتر شدم

 سختي ها شكوفا شده ام به جهت تحمل
من فكر مي كنم من و فرزندانم به جهت تحمل سختي هاي فراوان افراد موفق و 

 شكوفايي هستيم

بر عكس انتظارات اطرافيان براي شكوفايي تالش مي 

 كنم

با اينكه جامعه و اطرافيانمان نمي توانند موفقيت و شكوفايي يك زن تنها را 

توانمند تر شدن و شكوفاتر شدن خود و بپذيرند اما من همواره در جهت 

 فرزندانم تالش مي كنم

 در تعامل با دوستانم شكوفا مي شوم.
زنان بيوه در كنار يكديگر و در جمع دوستان و نشست ها ، اردوها و.. مي توانند  

 استعدادها و توانمندي هاي خود را شكوفا كنند.

 

 مضامين اصلي يعني پرسش هاي تحقيق، طبقه بندي گرديد. پس از استخراج مفاهيم مدون، همه آنها مطابق با

 مضامين خوشه بندي شده در درون مفاهيم مدون را نشان مي دهد. 2جدول شماره 
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 : مضمون هاي خوشه بندي شده در درون مفاهيم مرتبط2جدول شماره 

 مضامين فرعي مضامين اصلي

 :1مضمون 

 تجربه فوت همسر

 خدا شناخت و ارتباط بيشتر با

 شناخت اطرافيان

 كسب اعتماد به نفس

 كسب خود اتكايي

 اميد به خدا

 تحمل سختي هاي فراوان

 احساس تنهايي

 مسئوليت بيشتر

 حساسيت بيشتر در روابط اجنماعي

 تحمل رفتار ناعادالنه اطرافيان

 :2مضمون

 راههاي دست و پنجه نرم كردن با مشكالت

 اعتما به نفسشناخت خود و توانمندي ها و افزايش 

 بي تفاوتي نسبت به رفتارهاي نادرست ديگران

 خود اتكائي

 حل مشكالت به تنهايي

 عدم مقايسه زندگي خود با ديگران

 كسب تجربه از ساير همكاران سرپرست خانوار

 توكل به خدا

 به دوش كشيدن مشكالت بدون توجه و حمايت هيچ سازماني

 سازگاري با شرايط

 و شغلتالش براي كسب درآمد 

 :3مضمون

 روابط اجتماعي با ديگران

 روابط اجتماعي عادي

 طرد شدن از اجتماع با تهمت و افترا و بهانه جويي

 كاهش روابط اجتماعي با خانواده همسر

 تالش در حفظ روابط اجتماعي با ديگران

 بهبود روابط اجتماعي با ديگران سالها بعد از فوت همسر

 روابط محدود با جنس مخالف

 روابط عالي با خانواده خودم

 قطع روابط با خانواده همسر

 حساسيت بيشتر در روابط با ديگران

 روابط با اطرافيان فقط در زماني كه  به كارشان آيم

 روابط اجتماعي محدود به علت ترس از دخالت

 ارتباط خوب با دوستان

 :4مضمون

 تامين نيازهاي فيزيولوژيك

 ري خانوادهتالش در تامين نيازهاي ضرو

 مشكلي در تامين نيازهاي ضروري نيست

 حل مشكالت اقتصادي با دريافت وام
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 :5مضمون 

 تامين نياز به امنيت

 زن سرپرست خانوار در نقش مرد، تامين كننده امنيت خانواده است

 احساس امنيت در كنار پسرم

 احساس امنيت در كنار پدر و مادرم

 نفساحساس امنيت به خاطر اعتماد به 

 احساس امنيت به خاطر توكل به خدا

 تالش براي احساس امنيت

 :: 6مضمون

 نياز به تعلق تامين

 تامين نياز به عشق با خاطرات همسر

 فكر نكردن به نياز به عشق با سرگرم شدن به كارهاي ديگر

 تامين نيازبه عشق با فرزندان

 تامين نياز عشق با فرزندان و پدر و مادر

 عشق با راز و نياز با خداتامين نياز 

 عدم جبران كمبود عاطفه همسر

 :7مضمون 

 تامين نياز به احترام

 داشتن احترام به خاطر اعتماد به نفس

 داشتن احترام به خاطر موفقيت

 مورد بي احترامي واقع شدن

 داشتن احترام در زمان حيات همسر

 تامين نياز به احترام توسط فرزندان

 كسب احترام با رفتارهاي مناسب خود

 داشتن احترام اگر قصد ازدواج مجدد در كار نباشد

 :8مضمون

 تامين نياز به خودشكوفايي

 تالش براي شكوفايي خود

 تالش براي شكوفايي فرزندان

 شكوفايي به جهت تحمل سختي ها و رويارويي با مشكالت

 شكوفايي در تعامل با دوستان
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 گيريبحث و نتيجه 
در اين پژوهش زنان سرپرست خانوار در مورد تجربه از دست دادن همسر خود عنوان نمودند كه پس از فوت همسرشان ، اعتماد به 

نفس بيشتري پيدا كردند، ارتباط بيشتر و نزديكتري با خدا برقرار نمودند، اطرافيان را بهتر شناختند، سختي هاي فراواني تحمل نمودند، 

بيشتري بر عهده دارند،احساس تنهايي مي كنند، به خوداتكايي دست يافتند، در روابط با ديگران حساستر شدند و تحمل و شكيبايي مسئوليت 

بيشتري در  برابر رفتارهاي ناعادالنه اطرافيان نشان مي دهند.به نظر مي رسد زنان سرپرست خانوار شاغلي كه همسر خود را از دست داده 

موقعيت اجتماعي خود و با تحمل رنج و مشقتهاي فراوان، سعي در باالكشيدن گليم خود از آب داشته اند و توانسته اند  اند،  به جهت حفظ

رداخته ويژگي هاي روحي رواني و معنوي خود را ارتقاء دهند. آنها با تكيه بر تنها پناهگاه خود يعني خداوند به مقابله با سختي ها و مشكالت پ

 رسد از عملكرد چند ساله خود در سرپرستي خانواده رضايت داشته باشند. و اينك به نظر مي

آنها راههاي دست و پنجه نرم كردن با مشكالت را شناخت توانمندي هاي خود، بي تفاوتي نسبت به رفتارهاي ديگران، خوداتكايي، 

مثل خود، توكل بر خدا، سازگار شدن با شرايط و  عدم مقايسه زندگي خود با ديگران،كسب تجربه در معاشرت با همكاران سرپرست خانوار

تالش براي كسب شغل و درآمد دانسته اند.به نظر مي رسد آنچه كه در تحليل اين مقوله مي توان عنوان نمود، پذيرش شرايط و قبول مسئوليت 

نواده در بين زنان ايراني آنها را موظف به و تالش جهت سازگاري با موقعيت  زنان سرپرست خانوار مي باشد.تعهد به زندگي و وفاداري به خا

همسو ( 1383دي طلب و گرائي نژاد)كنترل و اداره زندگي به نحو شايسته حتي پس از فوت همسر، مي نمايد. نتايج اين تحقيق با تحقيق  شا

ربانيان منفعلي نيستند. آن ها مي باشد. داده هاي كيفي در تحقيق آنها نشان مي دهد زنان سرپرست خانوارهاي فقير و متوسط هيچ يك ق

 ..[14]مي توانند با تالش هاي شخصي و كمك هاي خانوادگي و نه فقط از طريق كمك هاي دولتي بر مشكالت خود فايق آيند

زنان سرپرست خانوار شاغل در آموزش و پرورش نجف آباد در مورد روابط اجتماعي خود با ديگران عنوان نمودند كه برخي از آنها به 

و ناشايستي از اجتماع طرد و رانده شده اند، برخي در روابط اجتماعي با خانواده همسر خود به شدت مشكل دارند عده اي اذعان داشتند نح

 روابط آنها با جنس مخالف خود به شدت سخت ومحدود است، عده اي  داشتن روابط با ديگران را مسأله ساز مي دانستند و اكثرا از ارتباط با

( در مقاله خود با عنوان زنان سرپرست خانوار مي 1385محمدي)در بحث روابط اجتماعي،  ود و خانواده پدري خود خشنود بودند.دوستان خ

زنان سرپرست خانوار به عللي، از جمله نگرش منفي جامعه به آنان، و البته با توجه به نقش هاي چندگانه و مسئوليتهاي بسيارشان،  نويسد:

روابط اجتماعي وقت اضافي ندارند و اين امر، به مرور باعث طرد او از جامعه مي شود، مشكالت عديده اي برايشان به همراه  اغلب براي برقراري

 .[15] مي آورد.

در بحث تأمين نيازهاي فيزيولوژيك ، اكثر قريب به اتفاق آنان اذعان داشتند به سبب اشتغال خود هر چند با درآمد كم ، اما توانسته 

مين نيازهاي فيزيولوژيك خانواده را مديريت نمايند. بحث اشتغال زنان سرپرست خانوار مهمترين دغدغه مسئولين جامعه ما مي تواند اند تأ

باشد. آنچنان كه گفته شد نيازهاي فيزيولوژيك مهمترين و اولين مرتبه نيازهاي انساني است كه تأمين اين سطح از نيازهاي افراد، شرايط 

يازها را هموارتر مي نمايد. اشتغال زنان سرپرست خانوار و كسب درآمد ايشان عامل مهم تأمين نيازهاي انساني اعضاي يك تأمين ساير ن

خانواده مي باشد.با تأمين نيازهاي فيزيولوژيك ، در تأمين نيازهاي ايمني،تعلق، احترام و خودشكوفايي با مسائل و مشكالت كمتري روبرو 

( همراستايي دارد. آنها در تحقيق خود اذعان مي نمايند 1389تحقيق با يافته هاي تحقيق تاتينا بلداجي و همكاران) خواهند بود. نتايج اين

كه زنان سرپرست خانوار شاغل، از كيفيت زندگي و ابعاد سالمت جسماني رواني و ارتباط اجتماعي و وضعيت بهتري نسبت به ساير زنان 

 سرپرست خانوار برخوردارند.

امني در جامعه و عدم احساس ترس ، اكثر آنها در جستجوي پناهگاهي،  تأمين نياز به امنيت  با مفهوم  دوري از بي نظمي و نادر 

ه اي توانسته اند شرايط ايمني را براي خود تصور كنند عده اي در كنار پدر و مادر، عده اي با توكل بر خدا ، عده اي با اعتماد به نفس و عد

دان اذعان مي كنند كه زندگي ايمني دارند. به نظر مي رسد اين گروه از زنان سرپرست خانوار به جهت توانايي آنها در تأمين در كنار فرزن

 نيازهاي فيزيولوژيك، نياز به امنيت آنها با سهولت بيشتري تأمين مي گردد.

ده اند نياز به تعلق خود را  در فرزندان و پدر و مادر در بحث تأمين نياز به تعلق ، زنان سرپرست خانواري كه همسر خود را از دست دا

 خود جستجو مي كنند، عده اي در راز و نياز با خدا نياز به عشق را تأمين مي نمايند و عده اي هم در تكرار خاطرات همسر خود احساس تعلق

به علت گرايشات عاطفي بسيار، قوي تر مي مي كنند. احساس دوست داشتن و احساس دوست داشته شدن دو نياز تعلقي است كه در زنان 

 باشد. اين نياز در پيوند زناشويي و در به دنيا آوردن فرزندن به اوج تقالي خود مي رسد. به يقين از دست دادن همسر، دردناك ترين نقطه

دست داده اند از آن به بعد گسستگي احساس تعلق به نزديكترن شخص زندگي فرد است. براي زنان سرپرست خانواري كه همسر خود را از 

محل تأمين نياز تعلق مي تواند در ازدواج مجدد باشد. كه به نظر مي رسد در جمع مشاركت كنندگان در اين تحقيق هيچ كدام  با ازدواج 

ادر خود به اين نياز مجدد نياز به عشق خود را جبران نكرده اند و همواره سعي نموده اند تا از طرق ديگري  مثل عشق به فرزندان و پدر و م

دست يابند. شايد بتوان قويترين عامل عدم ازدواج در اين دسته از زنان را  عالوه بر تمكن مالي، دلبستگي و عشق به زندگي و فرزندان و 
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نسبت به  ( در تحقيق خود با موضوع نگرش زنان سرپرست خانوار1390خانواده خود دانست.نتايج اين پژوهش  با يافته هاي زاهد و خيري)

ازدواج موقت همپوشاني كامل دارد. آنها عنوان مي نمايند كه زنان سرپرست خانواري كه همسرشان فوت شده به علت حس عشق به گذشته 

و همسر خود، ديد منفي نسبت به ازدواج موقت دارند همچنين از طرفي  زناني كه فرزندان بيشتري دارند نيازهاي عاطفي خود را در كنار 

 خود ارضا مي نمايند و تمايلي به ازدواج ندارند. فرزندان

نياز به احترام چهارمين سطح از نيازهاي مازلو است كه در برخي از زنان سرپرست خانوار تأمين گرديده و در برخي از آنها به سختي 

كسب موفقيت توانسته اند همچنان فرد تأمين مي شود. عده اي از اين زنان بيان نمودند كه به جهت اعتماد به نفس ، رفتارهاي مناسب و  

محترمي باشند اما عده اي اذعان نمودند كه در زمان حيات همسر خود احترام بيشتري داشته اند و اينك بي احترامي هاي زيادي را از 

 اطرافيان مشاهده مي نمايند. 

با مشكالت زندگي خود را افرادي توانمند و شكوفا در بحث تأمين نياز به خودشكوفايي عده اي از اين گروه از زنان به جهت  مقابله 

عنوان مي نمايندو عده اي هم معتقدند در تعامل با دوستان خود به شكوفايي دست مي يابند. اغلب قريب به اتفاق اين زنان خود را افرادي 

 توانمند و شكوفا معرفي مي نمايند.

. آنها رويشان بودبا مسائل و مشكالت پيش  ين گروه از زنان سرپرست خانوار ا آنچه كه در اين تحقيق به وضوح نمايان بود، كنار آمدن

مي در صحبتهايشان بيان داشتند كه از راههاي متفاوتي توانسته اند مشكالت خود را حل نمايند و يا نهايتا با آن سازگار شوند. با اطمينان 

نوار، تحصيالت باال و ارزشها و باورهاي ديني آنها توانسته است كليدهاي توان ادعا نمود كه اشتغال به كار اين دسته از زنان سرپرست خا

ارزشهاي فرهنگي ايرانيان بويژه در فرهنگهاي بومي و اصيل، همچون وفاداري زنان به مين نيازها و رفع مشكالتشان باشد.در تأ ،موفقيت آنها

دي و بي تفاوتي زنان سرپرست خانوار در تالش براي دستيابي به نيازهاي خانواده و تعهد و احساس مسئوليت در قبال فرزندان، مانع از بي قي

ارج نهادن به باورها و اعتقادات  بنابراين به همه مسئولين و كارشناسشان اجتماعي جامعه توصيه مي گردد باخود و فرزندانشان مي گردد. 

فراهم نمودن اسباب و امكانات به كارگيري اين گروه زندگيشان، با زنان سرپرست خانوار در وفاداري و احساس مسئوليت در سرپرستي و اداره 

از زنان در شغلهاي مناسب و فراهم نمودن زمينه هاي ارتقاء تحصيالت ايشان و تقويت باورهاي ديني آنان، از وقوع آسيبهاي اجتماعي ناشي 

ره هزينه هاي درمان و حل مشكالت اجتماعي بسيار بيشتر از از عدم تأمين نيازهاي اين قشر از جامعه جلوگيري نمايند. در جامعه ما هموا

 هزينه هاي پيشگيري بوده است.                       
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-120، صص4و3ار.مجله اقصادي:شماره (. تحليل مقايسه اي در خصوص زنان سرپرست خانو1393مني زاده ،ندا)مؤ [1]

95 

( بررسي نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام 1390بهناز)زاهد سيد سعيد، خيري خامنه  [2]
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