دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی
سال هفتم ،شماره  ،۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۰
صفحات 36-9

”A bi-quarterly journal “Research paper on the lifestyle
7th year, No.12, Spring & Summer 2021
Pages 9-36

تبیین تجارب زیستۀ زنان سرپرست خانوار از عادتوارههای اجتماعی
تحقیرکننده
سمیه غالمی*
معصومه جمعهپور**

چکیده
ـشرو دســتیابی بــه تجربــۀ تحقیــر اجتماعــی در زنــان سرپرسـ ِـت خانــوار تحــت
هــدف پژوهــش پیـ ِ

پوشــش کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی؟ق؟ اســت .ایــن مطالعــه بــه شــیوۀ کیفــی از روش پدیدارشناســی بــا
نمونهگیــری هدفمنــد و بهوســیلۀ مصاحبــۀ عمیــق بــا  20نفــر از زنــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام
خمینــی؟ق؟ شــهر لنگــه در ســال  1397انجــام شــد .تجزیهوتحلیــل دادههــا بــا روش هفتمرحل ـهای
کالیــزی ( )2009انجــام شــد .براســاس یافتههــای بهدس ـتآمده از تجربــۀ افــراد ،ایــن گــروه زنــان بــه
محــض تعامــل بــا گروههــای اجتماعــی ،ماننــد خانــواده ،خویشــاوندان ،همســایگان ،کســبه و در محــل
یشــوند .از عوامــل
کار و دیگــر نهادهــای اجتماعــی بــه روشهــای گوناگونــی بــا حــس تحقیــر روبـهرو م 
ـاز ایــن تحقیــر ،میتــوان تحصیــات پاییــن ،ناتوانــی در دســتیابی بــه مشــاغل مناســب ،فقــر
زمینهسـ ِ

مالــی و محــروم بــودن از حمایــت و پشــتوانۀ همســر را نــام بــرد .وا کنـش زنــان در مقابــل تحقیــر ،ســکوت
ـرس از دســت دادن شــغل و حمایــت اجتماعــی اســت ،کــه در پــی آن ،ایــن زنــان اضطــراب،
بهدلیــل تـ ِ

تــرس ،تنــش و دلشــوره را تجربــه میکننــد .یافتههــای بهدس ـتآمده از ایــن پژوهــش تصو یــری روشــن
از تجربــۀ زیســتۀ زنــان سرپرســت خانــوار از تحقیــر را ارائــه میدهــد .کســانی کــه بــه بهزیســتی ایــن زنــان
میاندیشــند ،میتواننــد از ایــن یافتههــا بهــره گیرنــد.
واژ گان کلیــدی :تجربــۀ زیســته ،زنــان سرپرســت خانــوار ،تحقیــر اجتماعــی ،کمیتــۀ امــداد امــام
خمینــی؟ق؟

ٔ
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مقدمه
در میــان بیشــتر جوامــع انســانی ،پــدر اصلیتر یــن و محور یتر یــن عضــو خانــواده اســت و مســئولیت
سرپرســتی و مدیر یــت خانــواده را بــر عهــده دارد و کســب درآمــد خانــواده بــر عهــدۀ وی تعریــفشــده
اســت (بختیــاری و محبــی  .)1385بــر همیــن مبنــا پدیــدۀ زنــان سرپرســت خانــوار از پدیدههــای
نامتعــارف و از روی اجبــار اســت .دالیــل پیدایــش و افزایــش تعــداد زنــان سرپرســت خانــوار گونا گــون
اســت و از تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی تــا جنــگ و جابهجایــی را در بــر میگیــرد (ییمــام.)2013 1
بههــرروی ،ایــن گــروه از زنــان بــه دالیــل گوناگونــی ناچــار بــه سرپرســتی خانــوار میشــوند و در گروههــای
مختلفــی جــای میگیرنــد .در نخســتین گروهبنــدی ،خانوارهایــی هســتند کــه در آنهــا مــرد حضــور نــدارد
و زنــان بهدلیــل فــوت همســر یــا طــاق ،سرپرســتی خانــواده را بــر عهــدهدارن؛د یــا دخترانــی کــه ازدواج
یشــود کــه مــردان بهطــور موقــت
نکردهانــد و تنهــا زندگــی میکننــد .گــروه دوم خانوارهایــی را شــامل م 
و بهدلیــل مهاجــرت ،یــا مفقوداال ثــر ،متــواری ،زندانــی و ســرباز بــودن غایبانــد و زنــان مجبــور بــه تهیــۀ
معــاش خــود و شــاید فرزندانشــان هســتند .دســتۀ ســوم خانوارهایــی هســتند کــه مــرد در آنهــا حضــور دارد،
ولــی بهدلیــل بیــکاری ،ازکارافتادگــی و اعتیــاد نقشــی در امــرار معــاش نــدارد و زنــان درواقــع ،مســئولیت
یشــوند (مؤمن ـیزاده  .)1393در همــۀ ایــن مــوارد زن
زندگــی خــود و شــاید فرزندانشــان را عهــدهدار م 
یهــای اقتصــادی ،فرزندانــی را
سرپرســت خانــوار زنــی تنهاســت کــه بــدون حمایــت و بــا وجــود بیثبات 
رشــد دهــد یــا از دیگــران حمایــت کنــد (ویالرنــرل و شــین.)2008 2
در ایــران ،داد ههــای آمــاری از رونــد رو بهرشــد تعــداد زنــان سرپرســت خانــوار در دهــۀ گذشــته
خبــر میدهــد؛ بهطور یکــه ،در ســالهای  1385 ،1375 ،1365 ،1355و  1390بهترتیــب ،7/3
 9/4 ،8/4 ،7/1و  12/1درصــد (مرکــز آمــار ایــران  )1390و در ســال  1395نیــز  12درصــد از کل
خانوارهــای ایرانــی را خانوارهایــی ز نسرپرســت تشــکیل دادهانــد (گلــی و پورزمــان  .)1395در ایــن
میــان 71/4 ،درصــد براثــر فــوت همســر 17/6 ،درصــد براثــر بدسرپرســتی 20 ،درصــد براثــر طــاق و
 5درصــد نیــز بــه علــت ازدواج نکــردن ،سرپرســت خانــوار شــدهاند (خاجونــد  .)1394همــۀ ایــن ارقــام
یتــوان بهســادگی از کنــار مســئلۀ زنــان سرپرســت خانــوار گذشــت؛
گو یــای ایــن مطلــب اســت کــه نم 
چرا کــه ا گــر تعــداد ایــن زنــان همــراه بــا متوســط حــدود ســه نفــر تحــت تکفــل آنــان در نظــر گرفتــه شــود،
یشــود کــه بیــش از هفتونیــم میلیــون انســان بــا مســئلهای اجتماعــی بــه نــام
اهمیــت مســئله روشــن م 
زن سرپرســت خانــوار مواجهانــد؛ بنابرایــن ،بیشــک مشــکل آنــان مســئلهای اجتماعــی اســت کــه بــرای
رفــع و حــل آن ،بایــد تدبیــری اندیشــیده شــود (گلــی و پورزمــان .)1395 ،ب هعــاوه بایــد یــادآور شــد کــه
مقولــۀ زنــان سرپرســت خانــوار بهمنزلــۀ نقطــۀ کانونــی اســت کــه هــم از دیگــر آســیبها بهطــور مســتقیم و
1. Yimam.
2. Villarreal & Shin.
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غیرمســتقیم تأثیــر میپذیــرد و هــم خــود میتوانــد زمینهســاز و تقویتکننــدۀ آســیبهای دیگــری باشــد
(افراســیابی و جهانگیــری .)1395
ایــن گــروه بهطــور معمــول ،چــون تــوان ادارۀ امــور اقتصــادی خــود و خانــواده خــود را ندارنــد ،بــه
ســازمانهای حمایتــی روی میآورنــد و بــه کمکهــای مــوردی و مســتمریهای ناچیــز ایــن نهادهــا
وابســتهاند؛ ازای ـنرو ،بهتازگــی ،ســازمانهای بینالمللــی متعــددی بــرای مبــارزه بــا فقــر ایــن گــروه از
یتــوان بــه ســازمان
زنــان طرحر یــزیشــده اســت (گاندلمــن .)2010 1در ایــران نیــز ازجملــۀ ایــن نهادهــا م 
بهزیســتی و کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی؟ق؟ اشــاره کــرد .براســاس آمارهــای کمیتــۀ امــداد ،تعــداد زنــان
سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش ایــن کمیتــه در ســال  1391معــادل  1010726خانــوار بــوده اســت.
مطابــق آمــار ســازمان بهزیســتی ،در ســال  1390تعــداد  14000خانــوار بــا سرپرســت زن ،تحــت پوشــش ایــن
ســازمان قــرار داشــتهاند (تاجالدیــن و رحمتــی واال .)1393
بــا وجــود ایــن نهادهــای حمایتــی ،بــاز هــم زنــان سرپرســت خانــواده در مقایســه بــا زنــان دیگــر ،دچــار
مشــکالت روانشــناختی بیشــتری هســتند (لــی 14 .)1998 ،درصــد ایــن زنــان در جهــان افســرده هســتند
و هرســاله  1/4درصــد بــه زنــان افســردۀ سرپرســت خانــوار اضافــه میشــود (اودت 2و همــکاران .)2018
در ایــران ،آمــار افســردگی و اضطــراب ایــن زنــان بهترتیــب 49 ،درصــد و  53درصــد اســت (حســینی،
فــروزان و امیرفر یــار  .)1388آنهــا عالو هبــر رویارو یــی بــا مشــکالت اقتصــادی بــا برخــی فشــارهای منفــی
اجتماعــی ،همچــون نگــرش منفــی نســبتبه زنــان بیــوه و مطلقــه رو بـهرو هســتند (خاجونــد  .)1394ایــن
مســئله در ابعــاد متفاوتــی نمــود پیــدا میکنــد .ازجملــه نگرشهــای منفــی در بــارۀ زنــان سرپرســت خانــوار،
توهیــن و تحقیرهــای اجتماعــی 3اســت کــه در ارتبــاط بــا آنــان خواســته یــا ناخواســته اعمــال میشــود.
نمودهایــی از تحقیــر ،ماننــد مســخره کــردن ،طعنــه زدن ،آزار و اذیــت ،بیتوجهــی کــردن ،خجالــت
دادن ،انتقــاد کــردن و ســرزنش کــردن ،در جر یــان تعامــات میــان کنشــگران ب هصــورت روزمــره ردوبــدل
یشــود .در همــۀ انــواع تحقیــر شــدن ،مفهــوم روانشــناختی «خــوار و خفیــف شــدن» و «احســاس
م 
نداشــتن شایســتگی و ارزش بهانــدازۀ دیگــران» بهوســیلۀ ایــن زنــان تجربــه میشــود (فانگــن.)2006 4
البتــه ،زنــان بهدلیــل جنسیتشــان نیــز بیشــتر در معــرض تحقیــر و هتــک حرمــت ازســوی اجتمــاع هســتند.
ایــن تحقیرهــا بیشــتر بهوســیلۀ مــردان جامعــه ،ازجملــه بــرادران ،پــدران و دوســتان در حــق ایــن زنــان روا
ـیاری ایــن تحقیرهــا نمایانگــر عادتوارههــای
داشــته میشــود (صادقــی فســایی و نیکــدل  .)1395بسـ ِ
حا کــم بــر محیطــی اســت کــه اشــخاص در آن زندگــی میکننــد .ازای ـنرو ،بررســی تحقیــر اجتماعــی را
یتــوان پژوهــش در بــارۀ یکــی از محورهــای ســبک زندگــی دانســت.
م 
1. Gandelman.
2. Audet.
3. Social humiliation.
4. Fangen.
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در واقــع ،یکــی از محورهــای بررســی ســبک زندگــی ایــن اســت کــه افــراد چگونــه بــا یکدیگــر ســخن
میگوینــد (جبــاران  .)1394ایــن الگوهــای رفتــاری عــادتواره نامیــده میشــود .در دیــدگاه بوردیــو،
ســبک زندگــی محصــول همیــن عادتوارههاســت .براســاس بررس ـیهای انجامشــده ،عــادتواره را
میتــوان بــه دو دســتۀ کلـ ِـی  )1ارتباطــات اجتماعــی ،کــه شــامل اســتفاده از جمــات و کلمــات خــاص،
نحــوۀ ســخن گفتــن ،احتــرام و طــرز رفتــار بــا والدیــن و خویشــان اســت و  )2ذوقیات و مشــغولیات ،شــامل
رعایــت نظــم ،داشــتن عــادات غذایــی ،نحــوۀ خــرج کردن پول و رفتن به مســافرت ،تقســیم کــرد (مهدوی
طهــای رســمی و غیررســمی اســت
کنــی  .)1387عــادتواره محصــول اجتماعــی شــدن و تربیــت محی 
شهــای آ گاهانــه ،ناآ گاهانــه و دریافتهــای مســتقیم
کــه فــرد آنهــا را تجربــه میکنــد .فــرد از طر یــق آموز 
و غیرمســتقیم از طر یــق خانــه و مدرســه و مجراهــای دیگـ ِـر تعلیــم و تربیــت ،عادتوارههــا را بهتدریــج
بهدســت م ـیآورد و درونــی میکنــد .اعضــای جامعــۀ بســته باتوجهبــه جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی
خــود ،کموبیــش عادتوار ههــای مشــترکی دارنــد .بــه نظــر میرســد کــه تحقیــر اجتماعــی بهواقــع یکــی از
نیرومندتر یــن عادتوار ههــای اجتماعــی اســت کــه زنــان سرپرســت خانــوار را دچــار تنشهــای روانــی و
یشــماری میکنــد و آنــان را ب هســوی بهکارگیــری راهبردهــای تخریبــی علیــه خــود و دیگــران،
اجتماعــی ب 
ســوق میدهــد (لینــدر.)2010 1
تجربــۀ تحقیــر پیامدهایــی چــون خشــم ،خجالــت ،شــرم (فرنانــدز ،هالپر یــن و ســا گوی ،)2015
ناامیــدی ،اضطــراب اجتماعــی ،تزلــزل روانــی و از همــه مه متــر ،تجربــۀ بــدون انقضــای تحقیــر اســت
کــه هرگــز از بیــن نم ـیرود (فانگــن  .)2006مطابــق مطالعــات روانشناســان بالینــی ،تحقیــر در روابــط
نفــردی ،ســهم قابلتوجهــی در افســردگی و خشــونت دارد (کوالزونــی 2و همــکاران2014 ،؛ الیســون
بی 
4
یتــوان گفــت خشــم واکنشــی عاطفــی بــه بیاحترامــی اســت (مککولــی
و هارتــر .)2007 3بــه نوعــی م 
5
 .)2017هارتــر پــس از مطالعــات گســتردۀ خــود بــر روی تحقیــر ،آن را روشــی بــرای یــورش بــه عزتنفــس
ای
افــراد نامیــد .افــکار خودکشــی نیــز یکــی از پیامدهــای تحقیــر اســت .در مطالعــات طولــی -مشــاهده ِ
او ،دو نفــر از افــرادی ،کــه پیوســته در معــرض تحقیــر قــرار میگرفتنــد ،خــود را کشــتند (الیســون و هارتــر،
 )2007و در مطالعــۀ هارتــر ،لــو و وایــتســل ( )2003تحقیــر بــه تیرانــدازی در مدرســه منجــر شــد .بــا وجــود
ایــن مــوارد ،بــه پژوهــش در بــارۀ تحقیــر کمتــر توجــه شــده اســت (الشــوت ،نلســون و بیســت  )2017و یــا
حتــی ا گــر در بــارۀ ایــن حــس بررســی شــده باشــد ،تفــاوت تئوریکــی آن بــا واژۀ شــرم لحــاظ نشــده و بــا آن
یکســان فــرض شــدهاســت (الیســون و هارتــر2007 ،؛ هارتلینــگ و الچتــا .)1999 6بــا چنیــن پیامدهایــی
شهــای بیشــتری در بــارۀ تحقیــر انجــام گیــرد.
کــه ذکــر آن رفــت ،شایســته اســت پژوه 
1. Linder.
2. Collazzoni.
3. Elison & Harter.
4. McCauley.
5. Self- esteem.
6. Hartling & Luchetta.
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در همیــن زمینــه ،الشــوت ،نلســون و بیســت )2017( 1بــا مطالعــۀ گســترده بــرای شــناخت زیروبــم
تحقیــر ،بــه بررســی شــاخصهای مهــم آن ،پیشــایندها و پیامدهــای تحقیرشــدگی ،و نیــز تفــاوت آن بــا
احســاس شــرم پرداختنــد و درنهایــت یــک پیشالگــو 2ارائــه دادنــد .در تبییــن ایــن الگــو ،ایــن پژوهشــگران
یشــود کــه در ایــن
بیــان داشــتند کــه آ گاهانــه 3بــودن صدمــه زدن بــه دیگــری در مقولــۀ تحقیــر باعــث م 
فراینــد ،بــا دو ســر طیــف ســروکار داشــته باشــیم :تحقیرشــده در مقابــل تحقیرکننــده .در ایــن میــان ،فــرد
ســلطهگر بــه عزتنفــس و اعتمــاد بــه نفــس فــرد مقابــل حملــه میکنــد .در ایــن پیشالگــو ،هســتۀ مرکــزی
در پدیــدۀ تحقیــر ،عزتنفــس آســیبدیده اســت .بــا آســیب دیــدن عزتنفــس ،گروهــی از هیجانهــا
یشــود :شــرم ،خشــم ،غــم ،تــرس ،نفــرت ،حســادت ،نارضایتــی و ناراحتــی ،ناامیــدی،
برانگیختــه م 
پشــیمانی و احســاس گنــاه .پــس از تکــرار مطالعــات ،الشــوت ،نلســون و بیســت ( )2017بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه شــرم هیجــان مرکــزی اســت کــه هــر فــرد تحقیرشــده از آن رنــج میبــرد و هیجانــات دیگــر
یادشــده حاشــیهای هســتند و افــراد خــاص هر یــک را تجربــه میکننــد .از پیشــایندهای تحقیــر ،کــه
یشــمارند ،میتــوان بــه کـمارزش کــردن ،دســت انداختــن ،پاییــن
الشــوت ،نلســون و بیســت ( )2017برم 
آوردن ،قلــدری ،بدگویــی ،محرومیــت اجتماعــی ،خیانــت ،انتقــاد و تبعیــض اشــاره کــرد .بیشــتر افــراد
تحقیرکننــده فــرد قربانــی را فــردی پســت ،ضعیــف ،تنهــا و فرومایــه میداننــد .گرایــش رفتــاری بالقــوه در
واکنــش بــه تحقیــر نیــز از دامنــۀ خــودداری /تــرک یــا انتقامگیــری متغیــر اســت.
در مقابـ ِـل عقایــدی کــه شــرم و تحقیــر را یکســان در نظــر میگیرنــد ،ایــن فرضیــه بیــان مـیدارد کــه در
تحقیــر ،ایــن حــس بهوســیلۀ دیگــران برانگیختــه میشــود .در واقــع ،ممکــن اســت انســان بــا انجــام کاری
یــا مقایســۀ خــود بــا دیگــران ،احســاس شــرم کنــد ،ولــی در ایجــاد حــس تحقیــر در قربانــی ،همیشــه ردپــای
فــرد تحقیرگــر وجــود دارد .بهتازگــی ،شــواهد تجر بــی در بــارۀ پــردازش عصبــی هیجانــات نشــان میدهــد
ُ
کــه تحقیــر اثــرات بیشــتری در دســتگاه عصبــی نســبتبه خشــم و شــرم دارد (اتــن و جواســن.)2014 4
از دیــدگاه کلیــن ( ،)1991تحقیــر ظالمانهتر یــن و نافذتر یــن تجربــۀ هیجانــی در میــان گســترۀ
عواطــف و هیجانــات اســت .تجربــۀ تحقیــر شــدید و دردنــاک اســت .بازتــاب تحقیــر ،کــه در ذهــن فــرد
تحقیرشــده بــا وجــود گــذر زمــان همــواره زنــده اســت ،نشــان از شــدت آن دارد .بــا نظــر در گرفتــن ترکیبــی
از احساســات منفــی یادشــده و باتوجهبــه نقــش سرپرســت خانــوار در تأمیــن نیازهــای اصلــی اعضــای
خانــواده ،مدیر یــت خانــواده و فراهمســازی آرامــش افــراد خانــواده ،ســامت روان کــودکان و افــراد وابســته
بــه ایــن زنــان سرپرســت خانــوار و اســتحکام ایــن خانوادههــا بــا خطــر روبهروســت .در خوشبینانهتریــن
حالــت ،ا گــر ایــن خانواد ههــا از همــۀ آســیبهای اقتصــادی در امــان بماننــد ،بــاز هــم دس ـتکم دچــار
افســردگی و ســرخوردگی خواهنــد شــد و شــادابی ،کــه الزمــۀ پویایــی و ســامت خانــواده و جامعــه اســت،
1. Elshout, Nelisen & Beest.
2. Prototype.
3. Deliberately.
4.Otten & Jonas.
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را نخواهنــد داشــت .توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بهوســیلۀ
یشــود ،ولــی بــرای رســیدن بــه توانمندســازی و ارائــۀ راهکارهــای اثربخــش،
نهادهــای حمایتــی دنبــال م 
شــناخت آســیبهای وارده بــر ایــن زنــان و برنامهر یــزی بــرای رفــع آن یکــی از الزامــات اساســی هســت.
تاکنــون کمتــر از زاو یـهای نزدیــک ،بــه ایــن زنــان و مســائل آنهــا پرداختــهشــده اســت و حتــی در ایــن مــورد
تعــداد کمــی پیمایــش وجــود دارد و در بیشــتر مــوارد نیــز پژوهشــگران از فاصل ـهای دور بــه مســئلۀ زنــان
سرپرســت خانــوار نگریســتهاند.
بنابرایـن ،سـنجش وضعیـت روانـی -اجتماعـی زنـان سرپرسـت خانـوار از لحـاظ نظـری و کاربـردی
دارای اهمیت اسـت و موجب شـناخت بعد جامعهشـناختی و روانشـناختی مسـئله میشـود .طبیعی
اسـت کـه شـناخت ایـن پدیـده و متغیرهـای مؤثـر در آن بـه سیاسـتگذار یها و برنامهریزیهـا بهتر منجر
یشـود و درنهایت ،میتوان با خارج کردن آنها از چتر حمایتی ،برای توانمندسـازی آنان گام برداشـت.
م 
باتوج هبـه اینکـه تجرب ههـای افـراد مهمتریـن منبـع اطالعـات برای بررسـی موضوع موردنظر اسـت ،پژوهش
ـشرو بـا تبییـن پدیدارشناسـی تجربـۀ زنـان سرپرسـت خانـوار از تحقیـر اجتماعـی ،قصـد شـناخت
پی ِ
یتـوان گامـی بـرای فهـم تجربههـای زنـان سرپرسـت
عمیـق ایـن پدیـده را دارد .ازایـنرو ،ایـن مطالعـه را م 
خانـوار از تحقیـر اجتماعـی دانسـت .بهعلاوه ،با بررسـی این الگوهای تعاملی ،یکی از محورهای سـبک
زندگـی ،کـه نحـوۀ برخـورد بـا دیگـران اسـت ،آشـکار میشـود .فهـم تجربـۀ زنـان در ایـن زمینـه میتوانـد
یهـای اجتماعـی و تأمیـن امنیـت اجتماعـی بـرای چنیـن گروههـای آسـیبپذیری
راهگشـای برنامهریز 
شـود .پرسـشهایی کـه در ایـن پژوهـش ،بهدنبـال پاسـخ آنهـا هسـتیم ،عبارتانـد از - :عوامـل تسـهیلگر
تحقیر اجتماعی زنان چیسـت؟  -چه افرادی تحقیر را در حق این زنان روا میدارند؟  -عادتوارههای
تحقیرگرانـه زنـان چیسـت؟  -واکنـش روانی ـ اجتماعـی ایـن زنـان در مقابـل تحقیـر چیسـت؟
ادبیات پژوهش
از میــان دانشــمندان علــوم اجتماعــی ،بیشــتر روانشناســان بــه مطالعــۀ تحقیــر پرداختهانــد.
مطالعــات میانرشــتهای تحقیــر در وبســایتی بهنــام ( )www.humiliationstudies.orgبهصــورت
آنالیــن ،قــرار گرفتــهاســت .در ســال  2006مجلــۀ مطالعــات عزتنفــس و تحقیــر 1شــروع بــه کار کــرده
اســت (مککوالــی  .)2017در واقــع ،روانشناســان از معــدود کســانی هســتند کــه تحقیــر را تجربــهای
نفــردی در نظــر گرفتهانــد .از میــان روانشناســان نیــز ،گــروه روانشناســان بالینــی بیشــتر نگرانـی را بــرای
بی 
مســئلۀ تحقیــر و تحقیــر شــدن دارنــد؛ چرا کــه معتقدنــد بــه افســردگی و نیــز پرخاشــگری بینفــردی منجــر
یشــود (کوالزونــی و همــکاران2014 ،؛ الیســون و هارتــر .)2007 ،تاکنــون گروهبنــدی خاصــی از مصادیــق
م 
تحقیــر اجتماعــی ب هصــورت الگوهــای معینــی ارائــه نشــده اســت؛ ولــی الزار ( )1987معتقــد اســت کــه
ی در نظــر گرفــت کــه شــامل ایــن مــوارد اســت:
بــرای تجربههــای قربانیــان تحقیــر میتــوان پنــج ویژگ ـ 
1. Journal of Human Dignity and Humiliation Studies.
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• در معرض دید قرار گرفتن که فرد احساس معیوب بودن کند؛
•احساس کمارزشی و کوچکشدگی؛
•احساس ناکارآمدی که فرد احساس بیکفایتی یا رسوایی کند؛
•مورد حمله قرار گرفتن چه بهصورت مسخره و یا اهانت؛
•انتخــاب ســبک مقابل ـهای اجتنابــی بهطور یکــه فــرد دوســت داشــته باشــد ناپدیــد شــود (ر.ک.
فانگــن .)2006
یکــی از پدید ههــای بســیار تحقیربرانگیــر فقــر اســت .اندرســون )2014( 1بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــر
پدیــدهای چندبعــدی اســت کــه در ابعــاد مختلــف بــه تحقیــر میانجامــد .فقــر بــا تهدیــد ســامت،
تحصیــات کمتــر و زندگــی در ســطح ز یــر اســتاندارد بهدلیــل درآمــد کمتــر موجــب میشــود فــرد در
معــرض تحقیــر قــرار گیــرد .همچنیــن ،طــرد اجتماعــی نیــز در نتیجــۀ فقــر رخ میدهــد .ارتباطــات فــردی
نیــز از نظــر کیفیــت و کمیــت کاهــش یافتــه ،درنتیجــه ،تعــداد شــبکههای اجتماعــی و دوســتان کاهــش
مییابــد و فــرد احســاس تنهایــی میکنــد (هاوکلــی و کاســیوپو.)2009 2
یکـی از متغیرهـای مهـم دیگـر ،کـه تحقیرشـدگی را بهدنبـال دارد ،مسـئلۀ جنسـیت اسـت
(لینـدر  .)2004در واقـع ،فضـای فرهنگـی آ کنـده از نمادهایـی اسـت کـه در نحـوۀ تعامـل افـراد تأثیـر دارد؛
یکـی از برجسـتهترین نمادهـا جنسـیت اسـت .اگرچـه مـردان نیـز در تعاملات دچـار تحقیـر میشـوند،
ولـی براسـاس مطالعـات ،زنـان بیشـتر تحقیـر را تجربه میکنند (گلدمن و کلدمـن  .)2005با در نظر گرفتن
اینکه نمادهای تحقیر وابسـته به فرهنگ اسـت ،درادامه به بررسـی مطالعات داخلی پرداخته میشـود.
بــرای بررســی مطالعــات داخلــی در حــوزۀ تحقیــر اجتماعــی ،نخســت ،پژوهشهــای موجــود
در پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ( ،) irandoc.ac.irکــه امــکان دسترســی بــه پایاننامههــا،
حهــای پژوهشــی ،همایشهــا ،مقالههــا و گزارشهــای دولتــی تولیدشــده در داخــل کشــور را فراهــم
طر 
میکنــد ،بررســی شــد.
لیــا زارعزادۀ اردشــیر ( )1395پایاننامـهای بــا موضــوع «بررســی احســاس تحقیرشــدگی در بیــن زنــان
و عوامــل اجتماعــی مرتبــط بــا آن (مــورد مطالعــه :شــهروندان شــهر تبر یــز)» انجــام داده اســت .در ایــن
پایاننامــه کوششــی بــرای توضیــح ایــن مســئله اســت کــه احســاس تحقیرشــدگی زنــان تــا چــه حــد اســت
و چــه علــل و عواملــی بیشــترین ارتبــاط را بــا آن میتوانــد داشــته باشــد .ایــن پژوهــش بهصــورت پیمایشــی
انجــام شــده اســت .متغیرهــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش عبارتانــد از ســرمایۀ اجتماعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی ،شــیوۀ فرزندپــروری ،احســاس محرومیــت نســبی ،دینــداری و تقدیرگرایــی .جامعــۀ زنــان ایــن
پژوهــش نیــز ،زنــان عــادی جامعــه از همــۀ قشــرها بودنــد.
1. Anderson.
2. Hawkley and Cacioppo.
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در پایـگاه اطالعـات علمـی جهـاد دانشـگاهی وابسـته بـه جهـاد دانشـگاهی (بـه نشـانی ،)sid.ir
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی (بـه نشـانی  ،)ensani.irمرکـز تحقیقـات کامپیوتـری علوم
اسلامی (بـه نشـانی  )noormags.comنیـز بـا کلیـدواژۀ تحقیـر اجتماعـی دو مقالـۀ علمی  -پژوهشـی
یافـت شـد .گالبـی و علیـزاده اقـدم و زارعزادۀ اردشـیر ( )1397در مقالـهای بـا عنـوان «سـبک فرزندپروری
و احسـاس تحقیرشـدگی ،مطالعۀ زنان باالی  15سـال سـاکن در مناطق دهگانۀ شـهر تبریز» دریافتند که
سـبک فرزندپـروری مسـتبدانه باعـث میشـوند کـه در جر یـان رشـد ،زنـان احسـاس تحقیرشـدگی کننـد.
در دخترانی ،که پدرانی با سـبک مقتدرانه و آزادگذار دارند ،این حس کمتر اسـت .همچنین ،مقالهای
بـا عنـوان «مطالعـۀ کیفـی از نحـوۀ درک و تصـور کنشـگران از مصادیق تحقیر اجتماعی» با روششناسـی
کیفی و با کاربست روش مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته با  40زن و مرد ساکن شهر تهران ،به بررسی
درک و تصـور مصاحب هشـوندگان از مصداقهای تحقیر اجتماعـی پرداختـه شـد .در ایـن پژوهـش ،انـواع
تحقیـر باتوج هبـه انگیزههای تحقیرگر ،شـامل چهـار نـوع  )1تحقیر معطـوف بـه هـدف )2 ،تحقیر معطوف
ِ
بـه غفلـت )3 ،تحقیر معطـوف بـه قـدرت و  )5تحقیر معطـوف به تحقیرشـدگی نامگـذاری شـد.
مصادیق تحقیر اجتماعی باتوجهبـه اهـداف و محورهایـی کـه در چهارچـوب آن شـکل میگیـرد ،بـه
دو دسـتۀ تحقیر کالمی (شـامل القـاب تشـبیهی و غیرتشـبیهی ،تمسـخر و اسـتهزا ،بـه کارگیـری الفـاظ
رکیـک) و غیرکالمـی (مسـتقیم و غیرمسـتقیم) تقسـیم شـد (صادقـی فسـایی و نیکـدل  .)1394در ایـن
مطالعـه نیـز افـراد از جامعـه عـادی انتخـاب شـدند .سـوژهها در اما کـن عمومـی انتخـاب شـدند.
عالو هبــر مقالــۀ یادشــده ،صادقــی فســایی و نیکــدل ( )1395در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان «تحلیــل
جنســیتی از تحقیــر اجتماعــی در روابــط بیــن فــردی (مطالعــۀ کیفــی)» کوشــیدهاند کــه چگونگــی
برســاخت معانــی ،درک و تفاســیر کنشــگران از تحقیــر اجتماعــی را بــا رویکــردی جنســیتی بررســی
کننــد .بــرای تحلیــل ایــن مســئله ،از روش کیفــی نظر یــۀ زمین ـهای اســتفاده شــده و بــا تعــداد  40نفــر از
شــهروندان ســاکن تهــران مصاحبــۀ نیم هســاختاریافته انجــام شــده اســت .در طــول تحلیــل دادههــا ،ســه
مقولــۀ مهــم  -کیفیــت مقایســۀ اجتماعی - ،بازنگــری در نقشهــای جنســیتی ،و  -آ گاهــی از جنســیت
نهادینهشــده ،از درون مفاهیــم اســتخراج شــد کــه درنهایــت ،بــه تولیــد مقولــۀ هســتهمحور انجامیــد.
یافت ههــا نشــاندهندۀ فضــای گفتمانــی جنســیتی اســت کــه روابــط را ز یــر ســیطرۀ خــود قــرار داده و عاملــی
برای تحقیر درو نگروهــی و بینگروهــی اســت .برخــاف تصــور رایــج ،مــردان نیــز ماننــد زنــان ،هرچنــد نــه
یشــوند کــه زمینهســاز تحقیر آنان
بــه انــدازۀ آنــان ،چالشهایــی را بــه ســبب جنســیت خــود متحمــل م 
نحــال ،جنســیت در زنــان ،بهدلیــل کارکــرد ایدئولوژ یــک گفتمــان مردســاالری ،تهدیــد
یشــود .باای 
م 
بالقــوهای برای تحقیرشــدگی آنان اســت کــه نحــوۀ رویارو یــی با تحقیــر را بــرای آنــان دشــوار میکنــد .در
ایــن مطالعــه نیــز کوشــش شــده اســت کــه از هــر دو جنــس زن و مــرد و همچنیــن ،طیــف بــاال و پاییــن
اجتماعــی نمونهگیــری شــود.
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کمبــود ادبیــات علمــی در ایــن زمینــه باعــث شــد کــه در ایــن پژوهــش ،تمرکــز بــر روی تحقیــر اجتماعی
شهــا ،کــه در چنــد ســال گذشــته در بــارۀ ســبک زندگــی
باشــد؛ ازســویدیگر ،در میــان انبوهــی از پژوه 
انجــام شــده اســت ،یکــی از محورهــای ســبک زندگــی ،یعنــی چگونگــی تعامــل بــا فقــرا ،نادیــده گرفتــه
شــدهاســت .بــا وجــود تأ کیــدات فــراوان متــون اســامی موجــود و تأ کیــد روحانیــان در برخــورد بــا فقــرا،
بایــد دیــد کــه نحــوۀ تعامــل مــردم بــا ایــن اقشــار چگونــه اســت؟ در واقــع ،مــردم فرادســت چگونــه بــه کنــش
متقابــل بــا افــراد فرودســت میپردازنــد؟ بنابرایــن ،نیــاز بــه انجــام پژوهــش بــرای یافتــن پاســخ چنیــن
پرس ـشهایی احســاس میشــود.
افزو نبرایـن ،از پیششـرطهای اساسـی بـرای ارتقـای سـطح امنیـت روانـی و اجتماعـی جامعـه،
سلامت زنـان اسـت و چـون زنـان سرپرسـت خانـوار ادارهکننـدۀ خانـواده و فرزنـدان هسـتند ،بـاال رفتـن
پیشرو بر زنان،
سـطح زندگـی آنـان نقـش مؤثری در توسـعۀ فرهنگی کشـور دارد .بنابراین ،تأ کید پژوهـش ِ
نهـم از نـوع سرپرسـت خانـوار قـرار داده شـد .بهواقـع ،کیفیـت زندگـی و وضعیـت اقتصـادی نابسـامان
آ
این زنان همچون داغ ننگی است که ایشان را در معرض تحقیر قرار میدهد .بیشتر پژوهشها در حوزۀ
زنـان سرپرسـت خانـوارّ ،
کمـی اسـت و بـه مقایسـۀ وضعیـت سلامت روان ،شـادکامی ،کیفیـت خواب با
زنـان عـادی میپـردازد و ریشـههای ایـن مشـکالت روانی  -عاطفـی را بررسـی نمیکننـد .یافتـن پژوهشـی
کـه ب هطـور مسـتقیم بـه تحقیر در حوزۀ این زنان بپردازد ،بسـیار دشـوار اسـت .انـدک پژوهشهای خارجی
یپـردازد کـه بـا نـگاه بومـی خـود ایـن مسـئله را
نیـز بیشـتر بـه مسـائل تحقیـر قومیتـی و نـژادی ایـن گـروه م 
بررسـی کردهانـد .شناسـایی عوامـل و عناصـر بهوجـود آمـدن احسـاس تحقیرشـدگی در ایـن زنـان ،آنهـم
بـا روش پدیدارشناسـی ،کـه بهطـور عمیـق ایـن تجربه را کشـف کنـد ،از بایدهای انجام ایـن پژوهش بود.
وجـه تمایـز دیگـر ایـن پژوهـش نگاهـی بهنسـبت فراینـدی بـه تحقیـر اسـت .اینکـه از پیشـایندها شـروع
شـده ،در الی ههـای مختلـف چگونـه تجلـی مییابـد و نهایـت واکنـش ایـن زنان چیسـت ،فراینـدی کامل
یسـازد.
را از تجربـهای بـه نـام تحقیـر اجتماعـی روشـن م 
روششناسی پژوهش
ـشرو بــه روش کیفــی انجــام شــده کــه از نــوع پدیدارشناســی اســت .پدیدارشناســی روشــی
پژوهــش پیـ ِ
اســت کــه کانــون توجــه آن تجرب ههــای افــراد اســت .در ایــن پژوهــش ،نخســت ،مشــارکتکنندگان
باتوج هبــه هــدف مطالعــه ،کــه توصیــف و فهــم عمیــق تجربههــای زنــان سرپرســت خانــوار از تحقیــر
اجتماعــی بــود ،از میــان جامعــۀ در دســترس ،و پــس از بررســی شــرایط ،یعنــی زنــان تحــت پوشــش کمیتــۀ
امــداد امــام خمینــی؟ق؟ شهرســتان بندرلنگــه انتخــاب شــدند.
بهمنظـور دسترسـی بـه غنیتر یـن و توصیفکنندهتریـن اطالعـات باتوجهبـه هـدف مطالعـه،
معیارهایی برای انتخاب در نظر گرفته شـد؛ ازجمله :گذشـت پنج سـال از تحت پوشـش بودن ،داشـتن
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شـغل و ارتبـاط بـا جامعـه بـرای درآمدزایـی خانـواده ،دامنۀ سـنی  50-25سـال .همچنین سـعی بر آن بود
کـه افـراد از سـطوح مختلـف تحصیلـی ،تنـوع شـغلی و فرهنگـی انتخـاب شـوند .گـردآوری اطالعـات
در ایـن پژوهـش بهوسـیلۀ مصاحبـۀ ژرفنگـر صـورت گرفـت چرا کـه در مطالعـات فنومنولوژیـک ،منبـع
اصلـی اطالعـات گفتوگـوی عمیـق و ژرف پژوهشـگر و مشـارکتکنندگان اسـت (برایتـن .)1995
در آغـاز ،از شـرکتکنندگان خواسـته شـد تـا توضیـح دهنـد چـه چیـزی آنهـا را بـه تـن دادن بـه پذیرش
سرپرسـتی خانوار کشـانده اسـت و سـپس این پرسـشهای اختصاصیتر پرسـیده شـد که چه اقداماتی
بـرای درآمدزایـی انجـام دادهانـد و اینکـه وقتـی تصمیمشـان بـرای ورود بـه مشـاغل جـدی شـد ،چـه
افـکاری بـه ذهنشـان آمـد؟ نظـر خانـواده در بـارۀ سرپرسـتی آنهـا چیسـت؟ برخـورد همسـایگان ،اقـوام،
آشـنایان ،کادر مدرسـه و کارفرمایـان چگونـه اسـت؟ چـه چیـزی در روابـط و تعاملات موجـب حـس
یشـود؟ واکنـش آنهـا بـهتحقیـر چیسـت؟ چـه کسـانی بیشـتر دسـت بـهتحقیـر ایـن افـراد
تحقیـر در آنهـا م 
میزننـد؟ پرسـشهای اضافـه تنهـا هنگامـی پرسـیده میشـد کـه برای روشنسـازی نیاز بـود .هنگامیکه
نسـازی دیگـری الزم نبـود ،مصاحبه
شـرکتکنندگان تجربـۀ خـود را توصیـف میکردنـد و توضیـح و روش 
پایانیافتـه تلقـی میشـد .مصاحبههـا بیـن  20دقیقـه تـا نیـم سـاعت طـول کشـید .مصاحبههـا ضبـط
و سـپس عیـن کلمـات افـراد اسـتخراج میشـد و دو بـاره بـرای اطمینانیابـی از دقـت کار ،نسـخهها بـا
مصاحبه مقایسـه میشـد .میزان ارتباط و درگیری عمیق و تجارب پیشـین پژوهشـگر با موضوع پژوهش
و مشـارکتکنندگان بـر مقبولیـت داد ههـا داللـت میکنـد .ازآنجا کـه در پژوهشهـای کیفی ،تمرکز بیشـتر
بـر روی اطالعـات بهدسـتآمده از موقعیـت یـا واقعـه اسـت تـا انـدازۀ نمونـه ،در این مطالعه نیـز اطالعات
پـس از انجـام مصاحبـه بـا  17نفـر بـه اشـباع رسـید.
مــوارد مصاحبــه روی کاغــذ پیــاده شــد .پــساز آن ،کدگــذاری و تجزیهوتحلیــل اطالعــات بــه روش
هفتمرحل ـهای کالیــزی( )1987( 1نقــل از اســپزیال 2و کارپنتــر )2007 3انجــام شــد .نخســتین گام در
فراینــد تحلیــل بــه روش کالیــزی عبــارت بــود از رونوشــت و بازخوانــی مکــرر مصاحبههــا .در گام دوم،
پژوهشــگر عبــارات مهــم و معنــادار متــن کــه پدیــدۀ تحقیــر را توصیــف میکــرد را اســتخراج کــرد و در
صفحــۀ جداگانــه یادداشــت کــرد (بــرای نمونــه ،جملههــای «کلفتــی مــردم را میکنــی» یــا «بچههــای
مــردم را تــر و خش ـک کــن») .در گام ســوم معانــی استخراجشــده در قالــب مقولــه یــا تــم تنظیــم شــدند
(مقولههایــی چــون تحقیــر کالمــی یــا آزار کالمــی) .در گام چهــارم ،مقولــۀ کدهــا طبقهبنــدی شــدند .پــس
از طبقهبنــدی کدهــا در گام پنجــم ،ادغــام کدهــای مر بــوط بــه هــم درون دســتههای خــاص موضوعــی
و ســپس در زیردســته یــا زیرمفهــوم قــرار گرفــت (عادتوار ههــای خویشــاوندان یــا صاحبــان کار) .در گام
ششــم روش کالیــزی ،همــۀ مفاهیــم دستهبندیشــده براســاس هــدف پژوهــش ،تقســیمبندی شــدند
1. Colaizzi.
2. Speziale.
3. Carpenter.
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و ســاختار اساســی پژوهــش مشــخص شــد (از عوامــل تســهیلگر تحقیــر شــروع و آخر یــن مرحلــۀ واکنــش
بــه تحقیــر) .در گام پایانــی ،نتایــج بــه شــرکتکنندگان برگردانــده شــد تــا توصیفــات پژوهشــگر را بــا
تجرب ههــای خــود مقایســه کننــد.
باورپذیــری 1نتایــج بــه ایــن صــورت تأییــد شــد کــه نتایــج نهایــی از طریــق بازدیــد دوبــاره ،بــا
فهــا منعکسکننــدۀ تجربههــای
شــرکتکنندگان در میــان گذاشــته شــد تــا تعییــن کننــد کــه آیــا توصی 
آنهــا هســت یــا خیــر .در انجــام ایــن پژوهــش ،از مشــاورۀ فــرد متخصصــی در پژوهشهــای کیفــی اســتفاده
شــد .وی بخشــی از مصاحبههــای پیاد هشــده را مطالعــه کــرد و در تحلیــل داد ههــا کمــک کــرد .اعتبــار
و روایــی مطالعــه نیــز بــه روش پیشنهادشــده بهوســیلۀ لینکلــن و گوبــا )1985( 2بررســی شــد تــا قابلیــت
اعتمــاد داد ههــا افزایــش یابــد .مشــاهدۀ پیوســته بــا کنــار هــم قــرار دادن یادداش ـتها و تحلیلهــا انجــام
شــد .همچنیــن ،همســانی و قابلیــت تأییــد یافتههــا نیــز بــا کنــار هــم قــرار دادن یادداشـتها و یافتههــای
خــام ،یادداش ـتهای عرصــه و معانــی اســتخراج شــد و فرمــول بهدســت آمــد.
یافتههای پژوهش
مضمون اصلی  :1پیشایندهای تحقیر

در هــر فراینــد اجتماعــی ،افــراد یکدیگــر را از لحــاظ ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ارزیابــی
عوامــل الــف)
میکننــد و موقعیــت هــر فــرد بازدارنــده یــا تســهیلکنندۀ تحقیــر اجتماعــی اســت.
ِ
جنســیت ،ب) فقــر ،فقــدان ،معلولیــت یــا ازکارافتادگــی مــرد خانــواده ،ج) تحصیــات پاییــن ،د) فقــدان
یشــود کــه کنشــگران اجتماعــی زن سرپرســت خانــوار را «زنــی تنهــا»
حمایتهــای اجتماعــی باعــث م 
یتــوان رفتارهــای نامطلــوب را بــا وی انجــام داد .بانــوی 35ســاله در بهتریــن حالــت
ارزیابــی کننــد کــه م 
خــود را توصیــف کــرد« :مــن ســنگ ســبک هســتم کــه هــر کســی پیــش پــا میزنــد .نــه ســوادی ،نــه مــردی،
نــه خانــوادۀ درستوحســابی ...هیــچ».
مضمون اصلی  :2فضای تحقیر

فراینــد ارتبــاط از لحــاظ دلبســتگی عاطفــی ،میــزان احتــرام ،ارزش گــزاردن بــر فــرد و ...در فضاهــای
کاری ،خانوادگــی و اجتماعــی متفــاوت اســت .در ایــن قســمت ،از کنشــگران پرســیده شــد کــه رابطــۀ
تحقیرگــر -قربانــی بیشــتر در چــه محیطهایــی رخ میدهــد؟ براســاس ایــن پرســش ،تحقیــر ایــن زنــان
در خانــوادۀ پــدری ،خانــوادۀ همســر ،محــل کار ،همســایگی ،خویشــاوندی ،محیــط ادارات و مدرســه و
کموبیــش در هم هجــا رخ میدهــد .درادامــه ،بــه بررســی ایــن مــورد پرداختــه شــد کــه تحقیــر در هــر فضایــی
چگونــه بــر ایــن زنــان جــاری میشــود.
1. credibility.
2. Lincoln & Guba.
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مضمون اصلی  :3عادتوارههای خانوادگی برانگیزانندۀ تحقیر

یکــی از مهمتر یــن انــواع روابــط بینفــردی رابطــه بــا خانــوادۀ فــرد اســت .والدیــن ،خواهــر و بــرادر در
تعامــات خــود بــا زنــان تحــت پوشــش کمیتــه ،حــس تحقیــر را در ایــن گــروه بــا روشهــای گوناگــون
برمیانگیزنــد .آزارهــای کالمــی ماننــد ســرزنش بهدلیــل ادامــه نــدادن تحصیــل ،ازدواج ،جدایــی و
شگــزاردن بیــن فرزنــدان ازجملــه
تعــداد فرزنــدان ،ســلب اختیــارات فــردی و امرونهــی و نابرابــری در ارز 
درو نمای ههــای تحقیــر بهوســیلۀ خانــوادۀ ایــن زنــان هســت.
مضمون فرعی  :1آزارهای کالمی

 -1سرزنش
بیشــتر زنــان تحــت پوشــش کمیتــه یــا شوهرانشــان فــوتشــدهاند ،و یــا زندانــی ،ازکارافتــاده یــا معتــاد
یشــود مــورد ســرزنش خانــواده قــرار گیرنــد کــه ایــن انتخــاب اشــتباه بوده اســت.
هســتند .ایــن امــر باعــث م 
بیشــتر ســرزنشها بهدلیــل تصمی مهــای فــرد ماننــد ازدواج یــا جدایــی ،تعــداد فرزنــد و درس نخوانــدن
اســت .جملههــای ز یــر نشــان از ایــن موضــوع دارد:
 «بهخاطر شوهرم ،همه حرفی به من میزنند .دلم میخواهد خودم را بکشم». «تو با این شوهرت ،بچه میخواستی چهکار؟» «اگر طالق نمیگرفتی ،حاال در خانۀ مردم کار نمیکردی!»زنــان تحــت پوشــش از تحصیــات ابتدایــی برخوردارنــد یــا درس نخواندهانــد .ایــن موضــوع موجــب
میشــود مــورد هجمــه قــرار گیرنــد کــه ا گــر تحصیــات دانشــگاهی داشــتند ،شــاید شــغل بهتــری داشــتند.
بانــوی 40ســالهای اعــام کــرد کــه« :بــرادرم میگو یــد ا گــر درسخوانــده بــودی کلفتــی نمیکــردی».
 -2تهمت
خانــوادۀ همســر گاهــی بــا تهمتهایــی نابهجــا زمینــۀ ســرزنش ایــن گــروه از زنــان را فراهــم میآوردنــد.
کبــری29 ،ســاله ،میگو یــد« :وقتــی از همســرم جــدا شــدم ،خواهرشــوهرم جلــو آمــد و گفــت تــو دنبــال دلــت
هســتی کــه از بــرادر مــن طــاق گرفتــی .او بــه روی خــود نمـیآورد کــه بــرادرش معتــاد تمامعیــار بــود».
 -3تمسخر
ایــن گــروه همچنیــن ،مــورد تمســخر خانــوادۀ شــوهر نیــز واقــع میشــدند .نفیســه 35ســاله میگویــد:
«خانــوادۀ همســرم بــه مســخره بــه مــن گفتنــد ا گــر از شــوهرت جــدا نشــده بــودی ،دسـتکم مجبــور نبــودی
بچ ههــای مــردم را تروخشــک کنــی».
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مضمون فرعی  :2سلب اختیارات فردی امرونهی ،غیرت کاذب

خانــوادۀ زنــان سرپرســت خانــوار ،بهو یــژه بــرادران آنهــا بــا ارائــۀ نظــرات و امــرو نهــی و غیــرت کاذب،
حــس تحقیــر را در ایــن بانــوان برمیانگیزاننــد .بهدلیــل نبــود مــرد کارآمــد ،کــه محــور خانــواده باشــد،
دیگــران بــرای فــرد تصمیــم میگیرنــد و یــا نظــرات خــود را ارائــه میدهنــد .لیــا 48ســاله میگویــد« :بــرادرم
بــه مــن گفــت نبایــد [بــه دختــرت] جهیز یــه بدهــی؛ بگــو چیــزی نــدارم .ولــی مــن دلــم میخواهــد دختــرم
بــا ســرفرازی بــه خانــۀ شــوهرش بــرود ».و یــا مر یــم 38ســاله میگو یــد« :بــرادرم میگو یــد حــق نــداری ســر
کار بــروی ».در همیــن زمینــه ،زهــره اعــام کــرد «بــرادرم گفــت :دختــرت را بــه دانشــگاه نفرســت؛ وگرنــه،
از پــس آن برنمیآیــی».
زیبــا 49ســاله میگو یــد« :بعــد از فــوت همســرم ،خانــواده از وضعیــت مالــی مــن خبــر داشــتند و بــه
مــن گفتنــد تــو نمیتوانــی از عهــدۀ خــرج و مخــارج بچ ههــا برآیــی ،پــس بچ ههــا را بــه خانــوادۀ شــوهرت
بــده .مــن قبــول نکــردم و حــاال خــودم دارم کار میکنــم».
مضمون فرعی  :3نابرابری در ارزشگذاری در روابط خانوادگی

فرزنــدان یــک خانــواده ممکــن اســت از لحــاظ وضعیــت اقتصــادی شــرایط متفاوتــی داشــته باشــند.
در ایــن شــرایط ،والدیــن و دیگــر اعضــای خانــواده از لحــاظ قائــل شــدن احتــرام و منزلــت اجتماعــی بــه
قشــر ثروتمنــد ،توجــه بیشــتری دارنــد .ایــن موضــوع بــرای زنــان تحــت پوشــش کمیتــه ،کــه بــه لحــاظ مــادی
در شــرایط مطلوبــی ب هســر نمیبرنــد ،آزاردهنــده اســت.
یکــی از خانمهــا حــس خــود را اینگونــه بیــان کــرد کــه «خواهــرم بــرای عقــد پســرش ،خواهــر کوچکترم
را دعــوت کــرد و مــا را نــه؛ چــون دختــران او خــوب لبــاس میپوشــند .میخواســت پــز بدهــد .مــا باعــث
ســرافکندگی بودیم».
بانــوی دیگــری گفــت« :مــادرم دائــم مر یــم مر یــم میکنــد .چــون مر یــم ماشــین دارد و او را همهجــا
یبــرد .خــب مــن نــدارم ،چــکار کنــم؟»
م 
مضمون اصلی  :4عادتوارههای تسهیلگر تحقیر در خویشاوندان

خویشــاوندان در ایــران در مناســبتهایی ماننــد عیــد نــوروز ،عروسـیها و دیگــر مراســم دور هــم جمــع
یشــوند و از یکدیگــر بــرای حضــور در مراسـمها دعــوت میکننــد .زنــان تحــت پوشــش کمیتــه بهدلیــل
م 
مســائل اقتصــادی کــه جــزء اقشــار محــروم شــمرده میشــوند ،معتقدنــد موضــوع فقــر روابــط خویشــاوندی
آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؛ قطــع ارتبــاط ،اســتفادۀ ابــزاری ،پســت دانســتن و تکبــر از ایــن مقولــه
رفتارهــای هســتند.

22

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی /سال هفتم ،شماره  ،۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۰

مضمون فرعی  :1قطع ارتباط خویشاوندی

عــدهای از زنــان خویشــاوندان زنــان تحــت پوشــش ترجیــح میدهنــد بــا افــراد همســطح خــود
رفتوآمــد کننــد و ارتبــاط خــود را بــا ایــن زنــان قطــع میکننــد .بانــوی 45ســالهای میگویــد« :آشــنایان
میداننــد کــه مــا ندار یــم و رفتوآمــد نمیکننــد .ایــن روزهــا مــردم جایــی میرونــد کــه برایشــان ســودی
داشــته باشــد».
این گفتهها نیز همین مفهوم را نشان میدهد:
 خواهرشوهرم با ما قهر است .او میگوید این (یعنی من) نوکر خانۀ مردم است. چنــد وقــت پیــش ،تولــد دخترعمــوی دختــرم بــود .بــه دختــر مــن نگفتنــد (دعوتــش نکردنــد) چــونمیداننــد کــه مــا نداریــم.
مضمون فرعی  :2استفاده کردن از زنان بهعنوان نیروی خدماتی در مراسم فامیلی

لهــای دور یــا نزدیــک بهجــای قطــع ارتبــاط ،از ایــن زنــان بــرای مراسـ م عروســی ،جشـنها و
گاهــی فامی 
یــا خت مهــا دعــوت میکننــد کــه بــرای کمــک نــزد آنهــا برونــد و گاهــی پولــی هــم بــه آنهــا پرداخــت میکننــد.
ایــن کمکخواهــی و دعــوت حــس ســرافکندگی را در ایــن زنــان برمیانگیــزد .خانمــی در مصاحبــه بیــان
کــرد« :هــر کــس احتــرام داشــتن را دوســت دارد .فامیــل مــن مــرا بــرای کار کــردن دعــوت میکننــد ولــی بقیــۀ
نهــا را بــاالی مجلــس مینشــانند ».معصومــه 53ســاله میگو یــد« :تــا در مجلــس ،ظــرف جمــع
مهما 
میشــود ،صــدا میکننــد معصومــه! خــب ،چــرا بقیــه را صــدا نمیزننــد؟!»
مضمون فرعی  :3پست دانستن و تکبر کردن

گاهــی اقــوام ایــن افــراد را در مهمانیهــا دعــوت میکننــد ،ولــی ب ـه انــدازۀ دیگــران بــه آنهــا اهمیــت
نمیدهنــد و آنهــا را نادیــده میگیرنــد .خانــم 54ســالهای میگفــت« :مــا در مهمانیهــا لبــاس خــوب
بــر تــن ندار یــم[ .معلــوم اســت دیگــر] چــه کســی فقیــر را تحو یــل میگیــرد؟! همهجــا همینطــور اســت».
بانــوی دیگــری مطــرح کــرد :موقــع عکــس دس ـتجمعی فامیلــی همــۀ بزرگترهــا را روی صندلــی
مینشــاندند ،ولــی جــای مــن نبــود .مــرا روی زمیــن کنــار نوههــا گذاشــتند .خــدا فقیــری نیــاورد کــه احتــرام
هــم روی پــول میآیــد».
مضمون اصلی  :5عادتوارههای تحقیرگرانۀ صاحبان کار

ورود بــه دنیــای کار بــرای زنــان بــا دشــوار یهایی همــراه اســت .زنــان تحــت پوشــش کمیته بهخاطر نداشــتن
تحصیالت مجبور به پذیرفتن و انجام کارهای خدماتی در منازل و بیمارســتانها هســتند .این کار نیز آنها را
در معــرض تحقیــر قــرار میدهــد .درادامــه ،انــواع تحقیرهــا در محیط کاری بهتفصیل بررســی میشــود.
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مضمون فرعی  :1تحقیر کالمی

آزار زبانــی یکــی از شــکلهای آشــکار تحقیــر زنــان تحــت پوشــش کمیتــۀ امــداد در محیــط کاری
اســت .تحقیــر کالمــی شــامل ســرزنش ایــن زنــان ،دادن القــاب بــه آنهــا و تشــر زدن بــر سرشــان اســت.
خانــم 38ســالهای بیــان کــرده اســت « :اوایــل کار ،گاهــی پیــش میآمــد کــه اشــتباهی میکردیــم .کارفرمــا
میگفــت یــک مشــت منگــول دور خــودم جمــع کــردهام».
اظهــارات بانــوی دیگــری نیــز نشــانۀ دادن ایننــوع القــاب زشــت بــه زنــان سرپرســت خانــوار اســت:
«یــک روز در دفتــر ،تاریخــی را اشــتباه ثبــت کــردم ،کارفرمــا گفــت دهاتــی ،هنــوز تار یــخ بلــد نیســتی؟ و
یــک روز رب خوشــمزهای درســت کــردم و گفتــم ایــن بــرای روی پیتــزا خیلــی خــوب اســت .سرپرســت
گفــت مگــر شــما تــا حــاال پیتــزا خــوردهای؟!»
مضمون فرعی  :2خردهگیری بیدلیل از کار

زنــان تحــت مطالعــه بیــان کردنــد کــه گرچ ـ ه کارهــای آنهــا آســان اســت ،ماننــد تمیــزکاری و
شستوشــو ،ولــی کارفرمــا بیشــتر وقتهــا بیدلیــل بــه کارهــای آنهــا خــرده میگیــرد و حــس تحقیــر شــدن
را در آنهــا برمیانگیــزد.
یشــوییم ،بــاالی ســرمان
فهــا را م 
خانــم شــرکتکنندهای در تحقیــق بیــان کــرد« :وقتــی دار یــم ظر 
میایســتد و ایرادهــای نابهجــا میگیــرد .احســاس میکنــد بایــد کاری کنــد و تنهــا کاری کــه بــه ذهنــش
میرســد ،ایــراد گرفتــن اســت».
مضمون فرعی  :3ارائۀ دستورات زیاد بدون در نظر گرفتن دستمزد کافی برای انجام کار

دســتهای از کارفرمایــان احســاس میکننــد کــه بایــد بابــت پولــی کــه پرداخــت میکننــد ،کار زیــادی
از فــرد بکشــند؛ بنابرایــن ،میــزان زمــان بــرای انجــام کار را کــم تخمیــن میزننــد و توقــع نابهجــا ایجــاد
میکننــد کــه بــه برانگیختــن حــس حقــارت منجــر میشــود.
خانمــی میگفــت« :هــر لحظــه دســتوری صــادر میکننــد ،مجبــوری کار قبلــی را رهــا کنــی ».یــا «
از مــن میخواســت کــه در عــرض پنــج دقیقــه ،هــم  10عکــس از  300عکــس تفکیــک کنــم و هــم بــرای
همــکارش بفرســتم؛ بااینحــال ،مــرا ســرزنش کــرد کــه کنــد هســتی».
مضمون فرعی  :4پیشنهاد روابط جنسی

زنــان جوانــی کــه شوهرانشــان در قیــد حیــات نیســتند ،وقتــی بــرای گرفتــن شــغل یــا وام ،بــه جامعــه پــا
یبــر صیغــۀ موقــت یــا روابــط نامشــروع رو ب ـهرو میشــوند.
میگذارنــد ،بــا پیشــنهادهایی مبن 
در بــارۀ همیــن مطلــب خانــم 25ســالهای گفــت« :رفتــم وام بگیــرم ،مــرد 60ســالهای بــه مــن پیشــنهاد
داد .آنقــدر دلــم شکســت و آرزو کــردم کــه کاش کمیتـهای نبــودم».
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مضمون فرعی  :5به رسمیت نشناختن حقوق فرد

گاهــی کارفرمــا کارهــای ز یــادی را بــه فــرد میســپارد کــه در شــرح وظایــف فــرد نیســت یــا بــا دســتمزد
دادهشــده تناســب نــدارد.
خانمــی مطــرح کــرد« :مــن بــه کارفرمــا گفتــم کــه ایــن پــول کــم اســت .گفــت میتوانــی بــروی یــا بمانــی.
ا گــر راضــی نیســتی ،بــرو فکــری بــه حــال خــودت بکــن».
مضمون فرعی  :6فقدان درک همدالنه و تحمیل قدرت

هنــگام بیمــاری ،عروســی و مشــغلههای فــردی ،کــه بــرای هــر فــردی پیــش میآیــد ،اگــر ایــن زنــان
بخواهنــد مرخصــی بگیرنــد یــا دیرتــر ســر کار حاضــر شــوند ،کارفرمایــان بــه علــت آ گاهــی از نیــاز ایــن
بانــوان بــه شــغل ،رفتــاری همدالنــه نشــان نمیدهنــد و احساســات فــرد را نادیــده میگیرنــد .آنهــا در هــر
شــرایطی ،توقــع انجــام کار را طبــق روال عــادی دارنــد.
خانمــی گفــت کــه «مــن بهخاطــر کیســت خونر یــزی داشــتم ،ولــی رئیــس اجــازه نــداد بــرای اســتراحت
بــه منــزل بــروم ».یــا فــرد دیگــری بیــان کــرد« :قــرار بــود مصاحبــۀ شــغلی داشــتم ولــی رئیــس نگذاشــت کــه
بــروم».
مضمون فرعی  :7به رخ کشیدن نعمتها

افــرادی هســتند کــه بــا دیــدن افــراد فقیــر شــروع بــه آشــکار کــردن نعمتهــا میکننــد و تفاخــر میکننــد.
ایــن امــر در زنــان مــورد مطالعــه حــس تحقیــر را بهوجــود مـیآورد.
خانمــی کــه در کارخانــه مشــغول بــه کار بــود گفــت« :رئیــس نــوۀ دوســالهاش را آورد و بــه مــا گفــت ایــن
وارث مــن اســت .میبین ـیاش؟ او آمــده بــه اموالــش ســر بزنــد و بــه نــوه گفــت کــه ماشــین پــدر اســمش
چیســت؟ و ماشــین پدر بــزرگ چیســت؟ او [بــا ایــن کارش] دل مــا را میســوزاند».
مضمون فرعی  :8ایراد گرفتن از ظاهر فرد

برخی اوقات کارفرمایان و دیگر کارکنان از پوشش زنان ایراد میگیرند.
ســعیده 32ســاله میگو یــد« :مهنــدس بــه مــن گفــت مقنع ـهات چــروک اســت .چنــد تــا مقنعــه بخــر
و هــرروز یکــی را بپــوش».
مضمون فرعی  :9بیاحترامی در محل کار

فاطمــه 37ســاله میگو یــد« :چــون کارگــر شــرکت شــیالت اســت ،در زمــان انجــام کار اگــر ســرکارگر
بیایــد و ســر ســاعت بســتهبندیهای ماهــی تکمیــل نباشــد ،چنــان دادوبیــداد میکنــد کــه دیگــر دوســت
نــدارم فــردا دیگــر ســر کار بیایــم؛ ولــی مجبــورم بهخاطــر شــرایطم دو بــاره بــروم».
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مضمون اصلی  :6عادتوارههای تحقیرگرانۀ همسایگان

یشــود همســایگان بــا ایــن زنــان ب هطــور متفاوتــی برخــورد کننــد .ارائــۀ
فقــر و محرومیــت باعــث م 
نظــرات در بــارۀ زندگــی و فرزنــدان فــرد بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط او ،محــول کــردن خدمــات منــزل بــه
سهــای منــدرس و بســیار کهنــه از مصادیــق ایــن
آنهــا ،بــردن غــذای پسمانــده بــه منــزل آنهــا و ارائــۀ لبا 
مضمــون هســتند.
مضمون فرعی  :1ارائۀ نظرات دربارۀ زندگی و فرزندان بدون در نظر گرفتن شرایط او

همســایگان بــا دیــدن ایــن زنــان یــا رفتــن بــه منــزل آنهــا در زندگــی شــخصی آنهــا دخالــت میکننــد و
در بــارۀ شــغل ،ازدواج فرزنــدان و نحــوۀ چینــش وســایل منــزل و هــر چیــز دیگــری نظــر میدهنــد.
یکــی از بانــوان میــزان رنجــش خــود را از ایــن وضعیــت اینگونــه آشــکار میکنــد« :همســایهها دائــم
بــه مــن میگوینــد از شــوهرت طــاق بگیــر .خــب کجــا بــروم؟ پــدر فقیــری دارم و بــرادرم هــم معتــاد اســت.
خبــر از دل آدم ندارنــد و حــرف بیهــوده میزننــد».
شــرکتکنندهای دیگــر اظهــار کــرد« :یکــی میگو یــد دختــرت را بفرســت ســر کار ،کــه مفتخــور
نباشــد .دختــرم درســش خــوب اســت ،حیــف اســت او را ســر کار بفرســتم».
مضمون فرعی  :2محول کردن کارهای خدماتی به آنها

همســایههای مشــارکتکنندگان در تحقیــق بهدلیــل کمکهایــی کــه گاهــی بــه زنــان مســتمند
میکننــد در ایــام خــاص از ایــن زنــان انتظــار کمــک دارنــد و آنهــا را بــرای کمــک صــدا میزننــد .ایــن امــر
بــرای آنهــا خوشــایند نیســت.
ک وقــت میبینــی خســت ه و کوفتــه از ســر کار آمــدهای،
یکــی از شــرکتکنندگان ابــراز داشــت کــه« :یـ 
همســایه جلســۀ قــرآن دارد و دلــت میخواهــد شــرکت کنــی ،ولــی بهمحــض دیــدن آدم میگویــد حاجیـه
خانــم ،بیــا در آشــپزخانه و در پذیرایــی کمــک کــن .خــب مــن هــم مثــل بقیــۀ دعوتشــدهها هســتم .بــرای
کار کــه بــه اینجــا نیامــدهام .بهخاطــر کمکهایــی کــه گاهــی بــه مــا میکننــد ،آدم در رودربایســتی قــرار
میگیــرد کــه کمــک بدهــد».
مضمون فرعی  :3دادن غذاهای پسمانده و محصوالت تاریخگذشته به این زنان

بعضــی از همســایههای غذاهــای پسمانــدۀ مراس ـمهای خــود را بــرای ایــن قشــر محــروم میبرنــد.
گاهــی ایــن پسماندههــا بــا اســتخوان مخلــوط اســت یــا بــوی ناخوشــایندی دارد کــه حــس تحقیــر شــدن
را در فــرد گیرنــده بهوجــود م ـیآورد .ایــن ســخن نمونــۀ ایــن مــورد اســت.
کبــار همســایه بــه مــن رب انــاری داد کــه تاریخــش گذشــته بــود .فکــر کــرد مــن ســر درنمـیآورم .مــن
«ی 
هــم رفتــم و بــه او پــس دادم .آدم را کــم حســاب میکننــد».
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مضمون فرعی  :4ارائۀ لباسهای مندرس و بسیار کهنه

گروهــی از همســایگان لباسهایــی بســیار کهنــه را بــه ایــن زنــان هدیــه میدهنــد کــه حــس تحقیــر
را در ایــن گــروه برمیانگیــزد .یکــی از خان مهــا گلهمنــدی خــود را اینگونــه بیــان میکنــد« :همســایهام
ً
شــلواری بــه مــن هدیــه داد کــه پــارۀپــاره بــود .چطــور خجالــت نکشــید؟ واقعــا دیگــر مــا را چگونــه فــرض
کردهانــد؟!»
مضمون فرعی  :5احمق فرض شدن ازسوی همسایهها

یهــا فکــر میکننــد بــا ایــن رفتارهــا کــه میکننــد مــا متوجــه چیــزی
زهــرا 33ســاله میگو یــد« :بعض 
یکــه ،مــا بهتــر از خودشــان همهچیــز را میفهمیــم .ولــی مجبور یــم تحملکنیــم .ماننــد
نمیشــویم؛ درحال 
وقتــی کــه یــک بــار بــه خانــۀ همســایهام رفتــم و از نــگاه ســرد و صحبتهــای بیجایــش معلــوم بــود کــه
دوســت نــدارد بــه خانـهاش بــروم؛ چــون مــن زن مطلقــه بــودم».
مضمون اصلی  :7عادتوارههای رفتاری کسبه و دیگر کارکنان نهادهای جامعه در ایجاد تحقیر

کســبه بهدلیــل تــرس از بازنگردانــدن پــول بهوســیلۀ ایــن زنــان ،برخوردهــای نامناســبی بــا ایــن قشــر
آســیبدیده میکننــد .کارکنــان دولــت و منشــی پزشــک هــر کــدام در نــوع خــود ،بــا اشــارات کالمــی
و غیرکالمــی ایــن قشــر مســتضعف را دچــار رنجــش میکننــد .ادامــۀ گفتوگوهــا بیانگــر ایــن مصــداق
اســت:
یکبــار در تابســتان بنــدر و گرمــای ز یــاد ،کولــرم خــراب شــد .تعمیــرکار کولــر را تحو یــل نــداد تــا همــۀپــول را گرفــت و مــن مجبــور شــدم از بقیــه قــرض بگیــرم.
 وقتــی پزشــک میرویــم و کارت کمیتــه را نشــان میدهیــم ،منشــی بــا حالتــی (تحقیرآمیــز) نــگاه میکنــدو گاهــی نوبــت مــا را بــه بقیــه میدهــد و جلوتــر از مــا ایشــان را بــه داخــل میفرســتد.
مضمون اصلی  : 8تحقیر ناشی از مقایسۀ خود با دیگران

گاهــی فــردی از بیــرون فــرد را تحقیــر نمیکنــد ،ولــی خــود فــرد در شــرایط مقایســه قــرار میگیــرد
و حــس تحقیــر بــه او دســت میدهــد .بــرای نمونــه ،فرزنــدان تحــت پوشــش کمیتــۀ امــداد بــه علــت
نداشــتن بضاعــت مالــی مناســب ،در مدرســه خــود را بــا دیگــران مقایســه میکننــد و چــون خــود را بــا
دیگــران نابرابــر میبیننــد ،احســاس تحقیــر میکننــد .ادامــۀ گفتوگــو بیانگــر ایــن مصــداق اســت .مــادر
45ســاله میگو یــد« :دختــرم دوســت دارد در اردوهــای خــارج از شــهر بــا دوســتانش از طــرف مدرســه
بــرود ،ولــی بــه علــت نداشــتن شــرایط مناســب مالــی ،چنیــن امکانــی برایــش نیســت .ایــن مســئله
دختــرم را ناراحــت میکنــد».
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مــادری دیگــر میگو یــد « :بهخاطــر اینکــه مدرســه هــر روز چیــزی از مــا میخواهنــد ،خیلــی عصبــی
یشــوم؛ هــر روز برنام ـهای دارنــد .مــا هــم کــه امکانــات ندار یــم .دختــرم کــه ســنی نــدارد ،میگویــد بخــر
م 
تــا ببــرم .وقتــی نمیتوانــم خواســتهاش را بــرآورده کنــم ،خیلــی ناراحــت میشــود .دختــرم میگویــد همــه
دارنــد ،فقــط مــن نــدارم؛ خــوب معلــوم اســت کــه خجالــت میکشــم ،هــم از دختــرم ،هــم از مدرســه».
مضمون اصلی  :9پیامدهای عاطفی  -رفتاری تحقیر

زنــان در برخــورد بــا تحقیــر ،نخســت ســکوت و بعــد از آن ،در مرحلــۀ دوم ،اســترس و اضطــراب را
شهــای زنــان اســت.
لشــوره و گر یــه در خلــوت خــود نیــز از دیگــر واکن 
تجربــه میکننــد .د 
مضمون فرعی  :1سکوت و خودخوری

واکنــش روانــی زنــان بــهتحقیــر در مرحلــۀ نخســت ،ســکوت بهخاطــر تــرس اخــراج و از دســت دادن
کار اســت .ازآنجا کــه ایــن زنــان از ســرمایههای مالــی و اجتماعــی محــدودی برخوردارنــد ،نمیتواننــد در
مقابــل فــرد تحقیرگــر واکنــش انتقامجویانــه نشــان دهنــد و ســکوت میکننــد .مــادری 38ســاله گفــت:
«روزی صــد بــار بــه خــودم میگو یــم ،ســمیه ســاکت! ســمیه ســاکت! نانــت آجــر میشــود».
مضمون فرعی  :2استرس و اضطراب

حــس تحقیــر بســیار دردنــاک اســت .پــس از حــس تحقیــر اســترس و اضطــراب بــا عال ئــم فیزیولوژیکــی
و شــناختیاش بــه ســراغ فــرد میآیــد .افــکاری ماننــد «مــن فــرد بیارزشــی هســتم» و عالئمــی چــون
ضربــان قلــب بــاال را تجربــه میکنــد.
مضمون فرعی  :3ترس

تــرس از دســت دادن کار و رو ب ـهرو شــدن دو بــاره بــا تحقیرگــر و مشــاهدگران تحقیــر نیــز از تجربههــای
یکــرد ،بیــان داشــت« :هــرگاه صاح ـبکار
زنــان تحقیرشــده اســت .بانویــی کــه در بازارچــۀ ماهــی کار م 
بــاالی ســرمان میآیــد ،از تــرس بــه خودمــان میلرز یــم کــه چیــزی نگو یــد کــه جلــو بقیــه خجالــت بکشــیم».
مضمون فرعی  :4غم -گریه

تحقیــر بــه عزتنفــس فــرد حملــه میکنــد و ایــن از دســت رفتــن عزتنفــس افــکار منفــی را
در فــرد چندیــن برابــر میکنــد کــه چرخــۀ فکــر منفــی -احســاس منفــی ادامــه مییابــد .یکــی از
واکنشهــای رفتــاری گر یــۀ ناشــی از غمگینــی اســت .بانو یــی تجر بــۀ خــود را چنیــن مطــرح ســاخت:
«هــر وقــت از خانــۀ پــدری میآیــم دل ســیر گر یــه میکنــم .کاش ســایۀ شــوهرم بــاالی ســرم بــود کــه
[دیگــران] کوچکــم نکننــد».
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مضمون فرعی  :5جابهجایی پرخاشگری

جاب هجــا کــردن پرخاشــگری بــه اطرافیــان ماننــد شــوهر معلــول یــا فرزنــدان هــم واکنــش بعــدی در
مقابــل تحقیــر اســت .مــادر 36ســالهای گفــت« :چیــزی بگو یــم کــه همیــن درآمــدم و حمایــت کــم بــرادرم
نیــز از بیــن بــرود؟ مجبــورم تحمــلکنــم و در خــودم بریز یــم یــا ســر بچههــا خالــی کنــم» .
بحث و نتیجهگیری
ـشرو تبییــن تجربــۀ زیســتۀ زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش
هــدف از انجــام پژوهــش پیـ ِ
کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی؟ق؟ از پدیــدۀ تحقیــر اجتماعــی در شــهر بندرلنگــه بــود .در مرحلــۀ نخســت،
یافتههــا نشــان داد کــه جنســیت یکــی از تســهیلگران تحقیــر اســت .ایــن یافتــه همســو بــا یافتــۀ صادقــی
یشــوند ،اســت .بهعــاوه،
فســایی و نیکــدل ( )1395مبنیبــر اینکــه ،زنــان بیشــتر دســتخوش تحقیــر م 
افراســیابی و همــکاران ( )1395نیــز بــر ایــن باورنــد کــه زنــان سرپرســت خانــوار در تعامــات اجتماعــی
روزمــر ۀ خــود بــا مســائل و کلیشـههای منفــی رو بـهرو هســتند کــه تجربـ ۀ حر یــم ناامــن را بــرای آنــان بــه همــراه
دارد .همچنیــن ،درآمــد کــم ،فقــر ،نیــاز مالــی ،ســطح پاییــن تحصیــات ،نداشــتن ســرمایۀ اجتماعــی،
طــاق ،بیوگــی و نداشــتن پشــتوانۀ همســر از مهمتر یــن زمینههــا بــرای شــکلگیری تجربــۀ تحقیــر در ایــن
یشــود .ایــن یافتــه نیــز همســو بــا نتایــج پژوهــش اســکولگر )2014( 1اســت کــه معتقــد
گــروه از زنــان شــمرده م 
اســت فقــر فــرد را آمــادۀ تحقیــر شــدن میکنــد .در توضیــح ایــن عامــل ،میتــوان گفــت کــه زنــان سرپرســت
خانــوار ســه محدودیــت مهــم دارنــد کــه شــامل تحصیــات کمتــر ،حقــوق کمتــر ،و موانــع اجتماعــی و
اقتصــادی بیشــتری بــرای تحــرک و انتخــاب شــدن در کارهــای دارای ظرفیــت رشــد اســت .بنابرایــن،
زمانــی کــه پشــتوانه و ســرمایۀ اجتماعــی فــرد ضعیــف باشــد ،نمیتوانــد آنگونــه کــه شایســته و در شــأن
اوســت ،در جامعــه حاضــر شــود و نتیجــۀ ایــن امــر ســرپیچی از هنجارهــای اجتماعــی و تمســخر و اســتهزا
و اهانــت اســت .چانــت )1997( 2بیــان میکنــد کــه زنــان سرپرســت خانــوار بــا خطــر فقــر درآمدی بیشــتری
مواجهانــد ،کــه ایــن بهدلیــل جنســیت و در پــی آن ،محرومیــت از منابــع اســت .در چنیــن شــرایطی،
نقــش بازتولیــدی زنــان آنهــا را مجبــور بــه کار پارهوقــت ،انعطافپذیــر یــا اشــتغال خانگــی (کار در خانــه)
نطــور کــه زنــان سرپرســت خانــوار را از آمــوزش و کســب مهــارت بازم ـیدارد،
میکنــد .ایــن شــرایط هما 
یشــود .بیســوادی و نیــز کمســوادی عامــل دیگــری اســت کــه موجــب
موجــب دریافــت دســتمزد کمتــر م 
دسترســی نداشــتن ایــن زنــان بــه مشــاغل دارای منزلــت ،و درنهایــت ،زمینهســاز تحقیــر و ســرزنش آنهــا
میشــود .بهعبارتدیگــر ،زنــان سرپرســت خانــوار اغلــب بیکارنــد و یــا مشــاغل حاشــیهای نیمهوقــت،
یشــوند و از راههــای مختلــف
غیررســمی و کمدرآمــد دارنــد و جــزء اقشــار قدرتمنــد جامعــه شــمرده نم 
مــورد ســرزنش ،اهانــت و تحقیــر واقــع میشــوند .بنابرایــن ،زنانــه شــدن فقــر خــود موجبــات تحقیــر ایــن
1. Schwelger.
2. Chant.
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قشــر را فراهــم میکنــد .در تبیینــی دیگــر ،مطابــق بــا نظر یــۀ فمینیســتی ،تقســیمکار جنســیتی در جوامــع
بــه ایــن میانجامــد کــه زنــان بــه منابــع قــدرت کمتــری دسترســی داشــته باشــند؛ بنابرایــن ،وابســتگی آنــان
بــه مــردان بیشــتر میشــود و درصــورت طــاق یــا بیــوه شــدن ،آســیبپذیرتر هســتند .آســیبپذیری ایــن
یشــود.
قشــر بــه فقــر و دیگــر پیامدهــای آنازجملــه تحقیــر و ســرزنش منجــر م 
در بــارۀ بررســی فضاهایــی کــه تحقیــر در آن رخ میدهــد نیــز مشــخص شــد کــه در فضــای خانــواده ،کار،
یشــود .ایــن یافتــه
یتــوان گفــت هرجــا کــه فــرد حضــور مییابــد ،تحقیــر روا داشــته م 
مدرســه ،مهمانــی و م 
دور از انتظــار نیســت؛ چرا کــه فقــر در سراســر زندگــی فــرد جریــان دارد و مشــکل جداگان ـهای نیســت .فقــر
مشــکالتی را ب هصــورت شــبکهای بــرای فــرد ایجــاد میکنــد .بــرای نمونــه ،فــرد بــا حضــور در مهمانــی ،فقــر
یبــرد ،بــه ایــن معنــی کــه خویشــاوندان میداننــد کــه او در منــزل دیگــران کارهــای خدماتــی
خــود را نیــز م 
کهــای خدماتــی
میکننــد و ایــن آ گاهــی بــه دیگــران اجــازه میدهــد از او در مهمانــی درخواســت کم 
یســازد کــه فقــر چگونــه ب هصــورت شــبکهای سرتاســر زندگــی فــرد جریــان دارد.
کننــد .ایــن نمونــه روشــن م 
«عــادتوارۀ خانوادگــی برانگیزاننــدۀ تحقیــر» کــه شــامل آزارهــای کالمــی ،ســرزنش بهخاطــر تصمیمها،
ســرزنش بهخاطــر درس نخوانــدن ،تصمیمگیــری ب هجــای فــرد و تحمیــل نظــرات بــه وی ،احتــرام بیشــتر
بــه دیگــر فرزنــدان خانــواده ،و همچنیــن تحقیــر بهدلیــل عجــز و ناتوانــی مالــی ،بدنــام شــدن ،تهمــت و
نفــردی ایــن زنــان اســت.
تمســخر ازســوی خانــوادۀ همســر ازجملــه مصادیــق ایــن تحقیــر در ارتباطــات بی 
ایــن نتیجــه همســو بــا مطالعــۀ صادقــی فســایی و نیکــدل ( )1394اســت کــه نزدیــکان فــرد فضــای تعامــل
را ب هســمت آزار زبانــی میبرنــد و احساســات مهارنشــدۀ شــخصی خــود را بــرای کنتــرل کــردن و تحقیــر
نزدیــکان بـهکار میگیرنــد .البتــه ،در ایــن پژوهــش ،آنچــه تحمــل آزار زبانــی و هتا کــی را بــرای زنــان ســخت
فهــای بیرحمان ـهای اســت کــه بــه نــوع زندگــی ،فکــر و احساســات و نیازهــای فــرد
میکنــد ،توصی 
ن علــت اســت کــه در جوامعــی ماننــد جامعــۀ ایــران،
مقابــل هجــوم مـیآورد .ایــن عامــل تــا حــدودی بـ ه ایـ 
اعتبــار و امنیــت اجتماعــی زنــان وابســته بــه مــردان خانــواده اســت .بنابرایــن ،زنــان سرپرســت خانــوار ،کــه
از پشــتیبانی مســتقیم یــا کامــل مــردی محرومانــد ،مشــکالت اجتماعــی بســیاری چــون تحقیــر را تجربــه
میکننــد .میرفــردی و عطایــی ( )1388بیــان میکننــد کــه باورهــای ســنتی در بــارۀ نقــش و کارکــرد زنــان
شهــا و هنجارهــای نویــن بــرای مشــارکت زنــان در جامعــه ،پاییــن
در جامعــه ،ضعــف نهادین هســازی ارز 
بــودن میــزان اعتمــاد ،بهو یــژه در جنب ههــای اخالقــی و رفتــاری بــرای مشــارکت زنــان سرپرســت خانــوار
در محیــط بیــرون از خانــه و وجــود زمین ههــای پدرســاالرانه ،بهو یــژه در جنب ههــای نظارتــی و کنترلــی
در محیــط خانــواده ،همگــی ازجملــه موانــع فرهنگی  -اجتماعــی اســت کــه عرصــه را بــر ایــن قشــر
یســازد .در بــارۀ در معــرض اتهــام قــرار گرفتــن نیــز افراســیابی و جهانگیــری ( )1395بــا مطالعــۀ
تنــگ م 
آسیبشناســی تعامــات زنــان سرپرســت خانــوار اذعــان کردهانــد کــه ایــن گــروه از زنــان در جامعــه از
یهــای اطرافیــان خــود نیــز در امــان نیســتند .در چنیــن فضایــی ،بــا انــواع رفتارهــای
فهــا و انگزن 
حر 
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منفــی ازجملــه تهمــت ،شــایعه و بدبینــی نســبتبه خــود تــا طــرد شــدن ازســوی نزدیــکان روبـهرو میشــوند.
ایــن رفتــار از کلیشــۀ منفــی ،کــه در ذهــن مــردم جــای دارد ،سرچشــمه میگیــرد؛ همــان کلیش ـهای کــه
بــاور دارد ا گــر مــردی بــاالی ســر زن نباشــد ،زن بیگمــان راه نادرســتی م ـیرود .ایــن کلیشــه از زمینههــای
شــکلگیری حر یــم ناامــن زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار در جامعــه اســت .زن بعــد از جدایــی یــا از دســت
یشــود .حتــی خویشــاوندان و
یهــا و نــگاه منفــی اطرافیــان رو ب ـهرو م 
دادن همســر بــا انبوهــی از بدبین 
تهــای اجتماعــی محرومشــان میکننــد.
بســتگان نیــز بــه دیــدۀ شــک بــه آنهــا مینگرنــد و از حمای 
«عــادتوارۀ تســهیلگر تحقیــر خویشــاوندانی» نیــز بــه روشهــای گونا گــون بــروز میکنــد .خویشــاوندان
بــا قطــع ارتبــاط خویشــاوندی ،اســتفاده کــردن از زنــان بهعنــوان نیــروی خدماتــی در مراســم فامیلــی و
پســت دانســتن و خواســته یــا ناخواســته تکبــر کــردن حــس حقــارت را در زنــان مــورد مطالعــه برمیانگیــزد.
اقــوام یــا خویشــان از آنــان بــا عنــوان نیــروی کمکــی و خدماتــی در مراســم و ...اســتفاده میکننــد،
یشــود در مراســم بــهانــدازۀ دیگــران بــه آنهــا احتــرام گذاشــته نشــود و مــورد
همچنیــن ،فقــر آنهــا موجــب م 
بیتوجهــی قــرار گیرنــد و ایــن رفتارهــا موجــب تحقیــر آنــان میشــود« .تحقیــر بهوســیلۀ همســایگان» نیــز
یشــود ،ازجملــه ،ارائــۀ نظــرات در بــارۀ زندگــی و فرزنــدان آنــان بــدون
بــه شــکلهای گوناگونــی روا داشــته م 
در نظــر گرفتــن شرایطشــان ،ســپردن کارهــای خدماتــی بــه آنهــا ،دادن غذاهــای پسمانــده و محصــوالت
تاریخگذشــته بــه ایــن زنــان ،ارائــۀ لباسهــای منــدرس و بســیار کهنــه و احمــق فــرض کــردن ازســوی
همســایهها .ازآنج اکــه همســایگان از فقــر آنــان مطلــع هســتند ،غذاهــای مانــده و یــا لباسهــای کهنــۀ
خــود را بــه ایــن زنــان اهــدا کننــد کــه ایــن رفتــار توهیــن بــه شــأن و انســانیت آنهاســت .در واقــع ،ایــن دو
گــروه امیــد زنــان بــه ارتبــاط طبیعــی بــا دیگــران در جامعــه را در ایــن زنــان از بیــن میبرنــد .درواقــع ،در هــر
1
ارتباطــی کــه انســان کوچــک شــمرده شــود یــا حــس خودکمبینــی کنــد ،قربانــی تحقیــر شــده اســت (لینــدر
 .)2001بیشــتر مــردم بیتوجهــی ،حمایــت نشــدن ،در حاشــیه قــرار گرفتــن و طــرد را مصــداق تحقیــر
میداننــد (الیســون و هارتــر .)2007 2در ادامــۀ ایــن نــوع تعامــات ،زنــان سرپرســت خانــوار بــه باقــی مانــدن
ارتبــاط پیوســته بــا دیگــران و دوســتی پایــدار امیــد کمتــری دارنــد و بقــای ارتباطــی در بیــن آنــان ضعیفتــر
از زنــان دارای همســر اســت .میــزان امنیــت ارتباطــی در زنــان سرپرســت خانــوار ســطح ضعیفتــری دارد
و احســاس ناامنــی و نگرانــی در ارتبــاط بــا دیگــران در میــان آنــان بیشــتر وجــود دارد و ارتباطــات طبیعــی
یشــود (ســهرابی .)1384
در روابــط آنــان کمتــر دیــده م 
زنــان «تحقیــر در محیــط کار» را هــم تجربــه میکننــد .تحقیــر کالمــی ،خردهگیــری بیدلیــل از کار،
ارائــۀ دســتورات ز یــاد بــدون در نظــر گرفتــن دســتمزد کافــی بــرای انجــام کار ،پیشــنهاد روابــط جنســی ،بــه
رســمیت نشــناختن حقــوق فــرد ،فقــدان درک همدالنــه و تحمیــل قــدرت ،بــه رخ کشــیدن نعمتهــا،
ایــراد گرفتــن از ظاهــر فــرد و بیاحترامــی در محــل کار ازجملــه ایــن مصادیــق هســتند.
1. Lindner.
2. Elison & Harter.
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ایــن نتیجــه دور از انتظــار نیســت چرا کــه بهطــور معمــول ،تحقیــر در روابــط نامتــوازن قــدرت
شــکل میگیــرد .دسترســی صاح ـبکار بــه منابــع اقتصــادی ،زور و امتیــازات اجتماعــی ،بهعنــوان
تحقیرکننــده ،در وی حــس جســارت و قــدرت پدیــد آورد و بــر همیــن مبنــا قربانــی را تحقیــر کنــد و بــهایــن
ترتیــب ،در پــی آن اســت کــه وی را در کنتــرل خــود درآورد .افــراد برحســب اینکــه «چــه تفاوتهایــی در
دسترســی بــه قــدرت دارنــد»« ،هــدف از اعمــال قــدرت در روابــط نابرابــر چیســت»« ،از چــه ابزارهایــی بــرای
دســتیابی بــدان اســتفاده میکننــد» و اینکــه «تــا چــه حــد نابرابــری آنهــا در ســاختار اجتمــاع نهادینــهشــده
اســت» ،احســاس تحقیرشــدگی میکننــد .در رابطــه بــا پیشــنهادات جنســی ،پژوهشهــای پیشــین نیــز
ایــن نتایــج را تأئیــد میکننــد کــه طمـعورزی جنســی مــردان در بــارۀ زنــان سرپرســت خانــوار در شــکلگیری
حر یــم ناامــن نقــش پررنگــی بــه خــود میگیــرد .ایــن مســئله در ابعــاد متفاوتــی نمــود مییابــد کــه از تقاضــای
جهــای نامطلــوب و بــدون شــرایط مناســب شــروع و گاهــی بــه کامجوییهــای جنســی ختــم میشــود
ازدوا 
(افراســیابی و جهانگیــری  .)1395گســتاخیهای صاحبــان کار زمانــی رخ میدهــد کــه بــا خــود تصــور
یتــوان از او کار کشــید ،ایــراد
میکننــد زن سرپرســت خانــوار زنــی بیصاحــب اســت کــه بهراحتــی م 
گرفــت و نظــرات خــود را بــر او تحمیــل کــرد .البتــه ،ایــن آســیبها بــرای زنــان دیگــر نیــز محتمــل اســت؛
ولــی در بــارۀ زنــان سرپرســت خانــوار بیشــتر رخ میدهــد.
از نتایـج پژوهـش چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه فـرد بهمحـض ورود بـه جامعـه حـس تحقیـر در وی بـه
وجـود میآیـد« .تحقیـر بهوسـیلۀ کسـبه و دیگـر کارکنـان نهادهـای جامعـه» را نیـز زنـان تجربـه میکننـد.
کسـبه محـل ازآنجا کـه از فقـر و بیدرآمـدی آنـان مطلـع هسـتند ،از میـزان اعتمادشـان بـه این افراد کاسـته
میشـود و برخوردی متفاوت با آنها دارند .در واقع ،وضعیت زندگی زنان سرپرسـت خانوار این تصویر را
تقو یـت میکنـد کـه آنهـا فقیــر هــستند .بهدلیـل اینکه آنگونـه که باید آمـوزش و مهارت کسـب نکردهاند،
اشـتغال مناسـبی ندارنـد و درآمـد مطلوبـی کسـب نمیکننـد (شـادیطلب و وهابـی  .)1384خلاف
واقـع نیسـت کـه کسـبه و کارمنـدان بانـک بـرای پرداخـت نسـیه و وام اعتمـاد نکننـد و ایـن بیاعتمـادی
منجـر بـه حـس کمارزشـی ایـن زنـان شـود.
براسـاس تجربـۀ زنـان مـورد مطالعـه ،سـاختارهای طبقاتـی بـه تحقیـر هـر لحظـهای ایـن گـروه منجـر
یشـود« .تحقیـر بهخاطـر مشـارکت نداشـتن در فعالیتهـای مدرسـه» در ثبتنـام فرزنـدان و جلسـات
م 
اولیـا و مربیـان نیـز رخ میدهـد .در جلسـات حضـور والدیـن در مـدارس دولتـی ،بیشـتر مباحـث کمـک
اقتصـادی بـه مدرسـه مطـرح اسـت و در ایـن ارتباطـات بـه افـرادی کـه تمکـن مالـی بیشـتری دارنـد وزن
بیشـتری میدهنـد .در ایـن شـرایط ،ناگزیـر ارتبـاط برابـری شـکل نمیگیـرد و حـس حقـارت در فـرد ایجـاد
میشـود .در واقع ،احسـاس ضعف در مقایسـۀ خود با دیگری در نزد کنشـگران اجتماعی معادل تحقیر
یشـود (هارتلینـگ و لوچتـا .)1999 1وقتـی سرپرسـت از پـس هزین ههـای دور ههـای اضافـی،
قلمـداد م 
اردوهـا و کمـک بـه مدرسـه برنیایـد ،ایـن وضعیـت منجـر بـه شـکلگیری حـس تحقیـر در او میشـود.
1. Hartling & Luchetta.
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آخر یــن مضمــون ،پیامدهــا و واکنــش روانــی ـ اجتماعــی زنــان در مقابــل تحقیــر بــود .واکنــش روانــی
زنــان بــهتحقیــر در مرحلــۀ نخســت ،ســکوت بهخاطــر تــرس از اخــراج و از دســت دادن کار اســت .ایــن
دلترســیل زنــان دور از منطــق نیســت .در ایــن پژوهــش ،همــۀ زنــان گــروه نمونــه از تحصیــات پایینــی
یشــود آنهــا نتواننــد مشــاغل ردۀ بــاال را از آن خــود کننــد ،درنتیجــه،
برخــوردار بودنــد کــه باعــث م 
بیشــتر ایــن قشــر در مشــاغل خدماتــی و ردۀ پاییــن و بــا حقــوق بســیار ناچیــز فعالیــت میکننــد .اگــر زن
سرپرســت خانــوار در محــل کار خــود در مقابــل تحقیــر کارفرمــا ســکوت نکنــد و اعتــراض داشــته باشــد
بــا بحــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل رو ب ـهرو خواهــد شــد .ســیل عظیــم بیــکاران تحصیلکــرده و
افزایــش روزافــزون بیــکاری در جامعــۀ امــروز ایــران ،موضــوع ایجــاد اشــتغال را بــه حــدی بحرانــی کــرده
اســت کــه دولــت در ایجــاد اشــتغال بــرای انبــوه تقاضــای افــراد دارای تحصیــات دانشــگاهی نیــز ناتــوان
شــده اســت .حــال بــرای زنــان سرپرســت خانــوار کــه بیشترشــان کمســواد یــا بیســواد هســتند و بــه
لحــاظ کارآفرینــی منابــع رشــد ،اشــتغالزایی و نــوآوری را ندارنــد وضعیــت پیچیدهتــر اســت .بهعــاوه،
کمبــود اعتمادبهنفــس و عزتنفــس در میــان ایــن زنــان ،فقــدان آ گاهــی و دانــش از اطالعــات بــازار کار و
نگذرانــدن دورههــای آمــوزش فنــی و حرفـهای از مهمتر یــن و اصلیتر یــن مباحــث مربــوط بــه زنــان اســت
(ســازمان مدیر یــت و برنامهر یــزی .)1383 ،در مرحلــۀ دوم و بعــد از ســکوت ،زنــان اســترس و اضطــراب را
شهــای زنــان اســت .ایــن واکنشهــا
تجربــه میکننــد .دلشــوره و گر یــه در خلــوت خــود نیــز از دیگــر واکن 
بــرای مــادران بیــوۀ سرپرســت خانــوار کــه خــود را سرپرســتانی بیسرپرســت میداننــد و از بیوگــی درکــی
منفــی دارنــد ،دور از انتظــار نیســت .بــرای تأئیــد ایــن یافتــه میتــوان از تحقیقــات همخوانــی یــاد کــرد
کــه بیــان میکننــد؛ احســاس بیهمســری و نقــص هو یــت بهعنــوان زن همســردار ،احســاسهای منفــی
بیارزشــی ،یــاس و خجالــت را بهدنبــال دارد (پارکــز2001 1؛ خســروان و دیگــران  .)1392کاهــش حــس
شهــای متعــدد مــادری و
احتــرام ناشــی از انــگ فقــر (تــاورز ،)2005 2مشــکالت مالــی ،ایفــای همزمــان نق 
همســری ،مشــکالت افــراد وابســته بــه ایــن زنــان و بــرآورده نشــدن نیازهــای جنســی پیامــدی جز افســردگی،
اضطــراب و پریشــانی نــدارد (هــوپ ،پــاور و رودجــرز.)1999 3
پیشنهادهای پژوهش

در ایــن مقالــه ،بــا بهکارگیــری مصاحبــۀ عمیــق بــه بررســی روایــت زنــان تحــت پوشــش کمیتــۀ امــداد
امــام خمینــی؟ق؟ از تحقیــر اجتماعــی پرداختــه شــد .وضعیــت زنــان بهگون ـهای اســت کــه همــواره خــود
را درحــال تحقیــر شــدن حــس میکننــد .ایــن امــر باتوج هبــه جمعیــت حــدود 12درصــدی جامعــه و بــا
احتســاب افــراد تحــت تکفــل ،موجــب چرخـهای از افســردگی ،تحقیــر ناشــی از تحقیــر شــدن و پریشــانی
یشــود .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود
پیاپــی بیــن ایــن زنــان و فرزنــدان یــا هــر فــرد وابســته بــه ایــن افــراد م 
1. Parkes.
2. Towers.
3. Hope, Power, Rodgers.
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شهــای آینــده ،اثربخشــی آمــوزش مهارتهــای مذا کــره و جرئ ـتورزی بــه ایــن زنــان در کاهــش
در پژوه 
حــس حقــارت بررســی شــود تــا درصــورت اثربخشــی در دســتور کار دســتگاههای متولــی حمایــت از
ایــن قشــر قــرار گیــرد .در طــول فراینــد مصاحبــه ،زنــان مــورد مطالعــه درحــال گریســتن بودنــد کــه نشــانۀ
افســردگی ایــن قشــر اســت .در زمینــۀ رفــع ایــن مســئله ،پیشــنهاد میشــود کــه مرا کــز کمیتــۀ امــداد
جهــای ایــن گــروه فراهــم ســازند.
خدمــات رواندرمانــی رایــگان بــرای کاهــش رن 
محدودیتهای پژوهش

ایــن پژوهــش در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش کمیتــۀ امــداد خمینــی؟هر؟ انجــام
شــد؛ بنابرایــن ،در تعمی ـ م دادن آن بــه زنــان تحــت پوشــش بهزیســتی و دســتگاههای دیگــر بایــد جانــب
احتیــاط رعایــت شــود .بررســی پرسـشهای حســاس ازجملــه تجربــۀ آزار جنســی در محیــط کار موجــب
محافظـهکاری عــدهای از زنــان شــد و نگرانــی برخــی از پاســخگویان از اینکــه مبــادا حمایــت انــدک خــود
را ازســوی کمیتــۀ امــداد از دســت دهنــد ،موجــب شــد در جلــب همــکاری وقــت ز یــادی صــرف شــود.
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