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چکیده

هــدف پژوهــش پیــِش رو دســتیابی بــه تجربــۀ تحقیــر اجتماعــی در زنــان سرپرســِت خانــوار تحــت 
کیفــی از روش پدیدارشناســی بــا  کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی؟ق؟ اســت. ایــن مطالعــه بــه شــیوۀ  پوشــش 
کمیتــه امــداد امــام  نمونه گیــری هدفمنــد و به وســیلۀ مصاحبــۀ عمیــق بــا 20 نفــر از زنــان تحــت پوشــش 
خمینــی؟ق؟ شــهر لنگــه در ســال 1397 انجــام شــد. تجزیه وتحلیــل داده هــا بــا روش هفت مرحلــه ای 
گــروه زنــان بــه  کالیــزی )2009( انجــام شــد. براســاس یافته هــای به دســت آمده از تجربــۀ افــراد، ایــن 
کســبه و در محــل  گروه هــای اجتماعــی، ماننــد خانــواده، خویشــاوندان، همســایگان،  محــض تعامــل بــا 
گونــی بــا حــس تحقیــر روبــه رو می شــوند. از عوامــل  گونا کار و دیگــر نهادهــای اجتماعــی بــه روش هــای 
، می تــوان تحصیــالت پاییــن، ناتوانــی در دســتیابی بــه مشــاغل مناســب، فقــر  زمینه ســاِز ایــن تحقیــر
، ســکوت  کنــش  زنــان در مقابــل تحقیــر مالــی و محــروم بــودن از حمایــت و پشــتوانۀ همســر را نــام بــرد. وا
کــه درپــی آن، ایــن زنــان اضطــراب،  به دلیــل تــرِس از دســت دادن شــغل و حمایــت اجتماعــی اســت، 
ــن  ــری روش ــش تصوی ــن پژوه ــت آمده از ای ــای به دس ــد. یافته ه ــه می کنن ــوره را تجرب ــش و دلش ــرس، تن ت
کــه بــه بهزیســتی ایــن زنــان  کســانی  از تجربــۀ زیســتۀ زنــان سرپرســت خانــوار از تحقیــر را ارائــه می دهــد. 
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مقدمه

در میــان بیشــتر جوامــع انســانی، پــدر اصلی تریــن و محوری تریــن عضــو خانــواده اســت و مســئولیت 
ی تعریــف  شــده  کســب درآمــد خانــواده بــر عهــدۀ و سرپرســتی و مدیریــت خانــواده را بــر عهــده دارد و 
پدیده هــای  از  خانــوار  سرپرســت  زنــان  پدیــدۀ  مبنــا  همیــن  بــر   .)۱385 محبــی  و  )بختیــاری  اســت 
گــون  گونا ی اجبــار اســت. دالیــل پیدایــش و افزایــش تعــداد زنــان سرپرســت خانــوار  نامتعــارف و از رو
اســت و از تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی تــا جنــگ و جابه جایــی را دربــر می گیــرد )ییمــام۱ ۲۰۱3(. 
گروه هــای  گونــی ناچــار بــه سرپرســتی خانــوار می شــوند و در  گونا گــروه از زنــان بــه دالیــل  ی، ایــن  به هــررو
کــه در آنهــا مــرد حضــور نــدارد  گروه بنــدی، خانوارهایــی هســتند  مختلفــی جــای می گیرنــد. در نخســتین 
ــه ازدواج  ک ــی  ــا دختران ــر عهــده  دارن؛د ی ــواده را ب ــا طــاق، سرپرســتی خان ــان به دلیــل فــوت همســر ی و زن
کــه مــردان به طــور موقــت  گــروه دوم خانوارهایــی را شــامل می شــود   نکرده انــد و تنهــا زندگــی می کننــد. 
ــه تهیــۀ  ــور ب ــان مجب ــد و زن ــودن غایب ان ــی و ســرباز ب ــر، متــواری، زندان ــا مفقوداالث و به دلیــل مهاجــرت، ی
کــه مــرد در آنهــا حضــور دارد،  معــاش خــود و شــاید فرزندانشــان هســتند. دســتۀ ســوم خانوارهایــی هســتند 
ولــی به دلیــل بیــکاری، ازکارافتادگــی و اعتیــاد نقشــی در امــرار معــاش نــدارد و زنــان درواقــع، مســئولیت 
زندگــی خــود و شــاید فرزندانشــان را عهــده دار می شــوند )مؤمنــی زاده ۱393(. در همــۀ ایــن مــوارد زن 
ــی را  ــا وجــود بی ثباتی هــای اقتصــادی، فرزندان ــدون حمایــت و ب کــه ب ــی تنهاســت  ــوار زن سرپرســت خان

ــرل و شــین۲ ۲۰۰8(. یارن کنــد )و ــا از دیگــران حمایــت  رشــد دهــد ی

گذشــته  دهــۀ  در  خانــوار  سرپرســت  زنــان  تعــداد  به رشــد  رو  رونــد  از  آمــاری  داده هــای  ایــران،  در 
 ،7/3 به ترتیــب   ۱39۰ و   ۱385  ،۱375  ،۱365  ،۱355 ســال های  در  به طوری کــه،  می دهــد؛  خبــر 
کل  از  درصــد   ۱۲ نیــز   ۱395 ســال  در  و   )۱39۰ ایــران  آمــار  )مرکــز  درصــد   ۱۲/۱ و   9/۴  ،8/۴  ،7/۱
ایــن  و پورزمــان ۱395(. در  را خانوارهایــی زن سرپرســت تشــکیل داده انــد )گلــی  ایرانــی  خانوارهــای 
براثــر طــاق و  براثــر بدسرپرســتی، ۲۰ درصــد  فــوت همســر، ۱7/6 درصــد  براثــر  میــان، 7۱/۴ درصــد 
ــام  ــن ارق ــد ۱39۴(. همــۀ ای ــوار شــده اند )خاجون ــه علــت ازدواج نکــردن، سرپرســت خان ــز ب 5 درصــد نی
گذشــت؛  کنــار مســئلۀ زنــان سرپرســت خانــوار  کــه نمی تــوان به ســادگی از  گویــای ایــن مطلــب اســت 
گرفتــه شــود،  ــان در نظــر  ــا متوســط حــدود ســه نفــر تحــت تکفــل آن ــان همــراه ب ــر تعــداد ایــن زن گ ــه ا ک چرا
کــه بیــش از هفت ونیــم میلیــون انســان بــا مســئله ای اجتماعــی بــه نــام  اهمیــت مســئله روشــن می شــود 
کــه بــرای  زن سرپرســت خانــوار مواجه انــد؛ بنابرایــن، بی شــک مشــکل آنــان مســئله ای اجتماعــی اســت 
ــه  ک ــد  ــادآور ش ــد ی ــاوه بای ــان، ۱395(. به ع ــی و پورزم ــود )گل ــیده ش ــری اندیش ــد تدبی ــل آن، بای ــع و ح رف
کــه هــم از دیگــر آســیب ها به طــور مســتقیم و  کانونــی اســت  مقولــۀ زنــان سرپرســت خانــوار به منزلــۀ نقطــۀ 
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ــد زمینه ســاز و تقویت کننــدۀ آســیب های دیگــری باشــد  غیرمســتقیم تأثیــر می پذیــرد و هــم خــود می توان
و جهانگیــری ۱395(.  )افراســیابی 

بــه  تــوان ادارۀ امــور اقتصــادی خــود و خانــواده خــود را ندارنــد،  گــروه به طــور معمــول، چــون  ایــن 
نهادهــا  ایــن  ناچیــز  و مســتمری های  مــوردی  کمک هــای  بــه  و  ی می آورنــد  ســازمان های حمایتــی رو
از  گــروه  ایــن  فقــر  بــا  بــرای مبــارزه  به تازگــی، ســازمان های بین المللــی متعــددی  ازایــن رو،  وابســته اند؛ 
ــه ســازمان  ــوان ب ــران نیــز ازجملــۀ ایــن نهادهــا می ت ــان طرح ریــزی  شــده اســت )گاندلمــن۱ ۲۰۱۰(. در ای زن
ــان  کمیتــۀ امــداد، تعــداد زن ــرد. براســاس آمارهــای  ک کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی؟ق؟ اشــاره  بهزیســتی و 
بــوده اســت.  کمیتــه در ســال ۱39۱ معــادل ۱۰۱۰7۲6 خانــوار  سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش ایــن 
مطابــق آمــار ســازمان بهزیســتی، در ســال ۱39۰ تعــداد ۱۴۰۰۰ خانــوار بــا سرپرســت زن، تحــت پوشــش ایــن 

قــرار داشــته اند )تاج الدیــن و رحمتــی واال ۱393(.  ســازمان 

بــا وجــود ایــن نهادهــای حمایتــی، بــاز هــم زنــان سرپرســت خانــواده در مقایســه بــا زنــان دیگــر، دچــار 
مشــکات روان شــناختی بیشــتری هســتند )لــی، ۱998(. ۱۴ درصــد ایــن زنــان در جهــان افســرده هســتند 
ــه می شــود )اودت۲ و همــکاران ۲۰۱8(.  ــوار اضاف ــان افســردۀ سرپرســت خان ــه زن و هرســاله ۱/۴ درصــد ب
در ایــران، آمــار افســردگی و اضطــراب ایــن زنــان به ترتیــب، ۴9 درصــد و 53 درصــد اســت )حســینی، 
ــا برخــی فشــارهای منفــی  ــا مشــکات اقتصــادی ب یارویــی ب ــر رو ــار ۱388(. آنهــا عاوه ب فــروزان و امیرفری
اجتماعــی، همچــون نگــرش منفــی نســبت به زنــان بیــوه و مطلقــه روبــه رو هســتند )خاجونــد ۱39۴(. ایــن 
مســئله در ابعــاد متفاوتــی نمــود پیــدا می کنــد. ازجملــه نگرش هــای منفــی دربــارۀ زنــان سرپرســت خانــوار، 
ــا ناخواســته اعمــال می شــود.  ــان خواســته ی ــا آن کــه در ارتبــاط ب توهیــن و تحقیرهــای اجتماعــی3 اســت 
کــردن، خجالــت  کــردن، طعنــه زدن، آزار و اذیــت، بی توجهــی  نمودهایــی از تحقیــر، ماننــد مســخره 
کنشــگران به صــورت روزمــره ردوبــدل  ــان تعامــات میــان  کــردن، در جری کــردن و ســرزنش  دادن، انتقــاد 
انــواع تحقیــر شــدن، مفهــوم روان شــناختی »خــوار و خفیــف شــدن« و »احســاس  می شــود. در همــۀ 
نداشــتن شایســتگی و ارزش به انــدازۀ دیگــران« به وســیلۀ ایــن زنــان تجربــه می شــود )فانگــن۴ ۲۰۰6(. 
البتــه، زنــان به دلیــل جنسیتشــان نیــز بیشــتر در معــرض تحقیــر و هتــک حرمــت ازســوی اجتمــاع هســتند. 
ایــن تحقیرهــا بیشــتر به وســیلۀ مــردان جامعــه، ازجملــه بــرادران، پــدران و دوســتان در حــق ایــن زنــان روا 
داشــته می شــود )صادقــی فســایی و نیکــدل ۱395(. بســیارِی ایــن تحقیرهــا نمایانگــر عادت واره هــای 
کــه اشــخاص در آن زندگــی می کننــد. ازایــن رو، بررســی تحقیــر اجتماعــی را  کــم بــر محیطــی اســت  حا

ــارۀ یکــی از محورهــای ســبک زندگــی دانســت. ــوان پژوهــش درب می ت

1. Gandelman.
2. Audet.
3. Social humiliation.
4. Fangen.
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ــا یکدیگــر ســخن  ــه ب کــه افــراد چگون در واقــع، یکــی از محورهــای بررســی ســبک زندگــی ایــن اســت 
می گوینــد )جبــاران ۱39۴(. ایــن الگوهــای رفتــاری عــادت واره نامیــده می شــود. در دیــدگاه بوردیــو، 
ســبک زندگــی محصــول همیــن عادت واره هاســت. براســاس بررســی های انجام شــده، عــادت واره را 
کلمــات خــاص،  کــه شــامل اســتفاده از جمــات و  کلــِی ۱( ارتباطــات اجتماعــی،  می تــوان بــه دو دســتۀ 
نحــوۀ ســخن گفتــن، احتــرام و طــرز رفتــار بــا والدیــن و خویشــان اســت و ۲( ذوقیات و مشــغولیات، شــامل 
ی  کــرد )مهدو رعایــت نظــم، داشــتن عــادات غذایــی، نحــوۀ خــرج کردن پول و رفتن به مســافرت، تقســیم 
کنــی ۱387(. عــادت واره محصــول اجتماعــی شــدن و تربیــت محیط هــای رســمی و غیررســمی اســت 
یافت هــای مســتقیم  ــه و در گاهان ــه، ناآ گاهان ــرد از طریــق آموزش هــای آ ــه می کنــد. ف ــرد آنهــا را تجرب کــه ف
یــج  و غیرمســتقیم از طریــق خانــه و مدرســه و مجراهــای دیگــِر تعلیــم و تربیــت، عادت واره هــا را به تدر
به دســت مــی آورد و درونــی می کنــد. اعضــای جامعــۀ بســته باتوجه بــه جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی 
کــه تحقیــر اجتماعــی به واقــع یکــی از  کم وبیــش عادت واره هــای مشــترکی دارنــد. بــه نظــر می رســد  خــود، 
ــوار را دچــار تنش هــای روانــی و  ــان سرپرســت خان کــه زن نیرومندتریــن عادت واره هــای اجتماعــی اســت 
اجتماعــی بی شــماری می کنــد و آنــان را به ســوی به کارگیــری راهبردهــای تخریبــی علیــه خــود و دیگــران، 

ســوق می دهــد )لینــدر۱ ۲۰۱۰(. 

گوی ۲۰۱5(،  و ســا )فرنانــدز، هالپریــن  تجربــۀ تحقیــر پیامدهایــی چــون خشــم، خجالــت، شــرم 
ناامیــدی، اضطــراب اجتماعــی، تزلــزل روانــی و از همــه مهم تــر، تجربــۀ بــدون انقضــای تحقیــر اســت 
کــه هرگــز از بیــن نمــی رود )فانگــن ۲۰۰6(. مطابــق مطالعــات روان شناســان بالینــی، تحقیــر در روابــط 
بین فــردی، ســهم قابل توجهــی در افســردگی و خشــونت دارد )کوالزونــی۲ و همــکاران، ۲۰۱۴؛ الیســون 
ــی۴  ــت )مک کول ــی اس ــه بی احترام ــی ب ــی عاطف کنش ــم وا ــت خش گف ــوان  ــی می ت ــه نوع ــر3 ۲۰۰7(. ب و هارت
ی تحقیــر، آن را روشــی بــرای یــورش بــه عزت نفــس5  گســتردۀ خــود بــر رو ۲۰۱7(. هارتــر پــس از مطالعــات 
افــراد نامیــد. افــکار خودکشــی نیــز یکــی از پیامدهــای تحقیــر اســت. در مطالعــات طولــی- مشــاهده اِی 
کشــتند )الیســون و هارتــر،  کــه پیوســته در معــرض تحقیــر قــرار می گرفتنــد، خــود را  او، دو نفــر از افــرادی، 
۲۰۰7( و در مطالعــۀ هارتــر، لــو و وایــت  ســل )۲۰۰3( تحقیــر بــه تیرانــدازی در مدرســه منجــر شــد. بــا وجــود 
ــا  کمتــر توجــه شــده اســت )الشــوت، نلســون و بیســت ۲۰۱7( و ی ــارۀ تحقیــر  ــه پژوهــش درب ایــن مــوارد، ب
یکــی آن بــا واژۀ شــرم لحــاظ نشــده و بــا آن  گــر دربــارۀ ایــن حــس بررســی شــده باشــد، تفــاوت تئور حتــی ا
یکســان فــرض شــده  اســت )الیســون و هارتــر، ۲۰۰7؛ هارتلینــگ و الچتــا6 ۱999(. بــا چنیــن پیامدهایــی 

گیــرد. ــر انجــام  ــارۀ تحقی ــر آن رفــت، شایســته اســت پژوهش هــای بیشــتری درب کــه ذک
1. Linder.
2. Collazzoni.
3. Elison & Harter.
4. McCauley.
5. Self- esteem.
6. Hartling & Luchetta.
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گســترده بــرای شــناخت زیروبــم  در همیــن زمینــه، الشــوت، نلســون و بیســت۱ )۲۰۱7( بــا مطالعــۀ 
ــا  ــه بررســی شــاخص های مهــم آن، پیشــایندها و پیامدهــای تحقیرشــدگی، و نیــز تفــاوت آن ب تحقیــر، ب
احســاس شــرم پرداختنــد و درنهایــت یــک پیش الگــو۲ ارائــه دادنــد. در تبییــن ایــن الگــو، ایــن پژوهشــگران 
کــه در ایــن  ــه دیگــری در مقولــۀ تحقیــر باعــث می شــود  ــه3 بــودن صدمــه زدن ب گاهان کــه آ بیــان داشــتند 
فراینــد، بــا دو ســر طیــف ســروکار داشــته باشــیم: تحقیرشــده در مقابــل تحقیرکننــده. در ایــن میــان، فــرد 
ســلطه گر بــه عزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس فــرد مقابــل حملــه می کنــد. در ایــن پیش الگــو، هســتۀ مرکــزی 
گروهــی از هیجان هــا  در پدیــدۀ تحقیــر، عزت نفــس آســیب  دیده اســت. بــا آســیب دیــدن عزت نفــس، 
برانگیختــه می شــود: شــرم، خشــم، غــم، تــرس، نفــرت، حســادت، نارضایتــی و ناراحتــی، ناامیــدی، 
گنــاه. پــس از تکــرار مطالعــات، الشــوت، نلســون و بیســت )۲۰۱7( بــه ایــن نتیجــه  پشــیمانی و احســاس 
ــر  ــات دیگ ــرد و هیجان ــج می ب ــده از آن رن ــرد تحقیرش ــر ف ــه ه ک ــت  ــزی اس ــان مرک ــرم هیج ــه ش ک ــیدند  رس
کــه  یادشــده حاشــیه ای هســتند و افــراد خــاص هریــک را تجربــه می کننــد. از پیشــایندهای تحقیــر، 
کــردن، دســت انداختــن، پاییــن  کــم ارزش   الشــوت، نلســون و بیســت )۲۰۱7( برمی شــمارند، می تــوان بــه 
کــرد. بیشــتر افــراد  آوردن، قلــدری، بدگویــی، محرومیــت اجتماعــی، خیانــت، انتقــاد و تبعیــض اشــاره 
گرایــش رفتــاری بالقــوه در  تحقیرکننــده فــرد قربانــی را فــردی پســت، ضعیــف، تنهــا و فرومایــه می داننــد. 

ــا انتقام گیــری متغیــر اســت. کنــش بــه تحقیــر نیــز از دامنــۀ خــودداری/ تــرک ی وا

کــه در  کــه شــرم و تحقیــر را یکســان در نظــر می گیرنــد، ایــن فرضیــه بیــان مــی دارد  در مقابــِل عقایــدی 
کاری  تحقیــر، ایــن حــس به وســیلۀ دیگــران برانگیختــه می شــود. در واقــع، ممکــن اســت انســان بــا انجــام 
کنــد، ولــی در ایجــاد حــس تحقیــر در قربانــی، همیشــه ردپــای  یــا مقایســۀ خــود بــا دیگــران، احســاس شــرم 
ــارۀ پــردازش عصبــی هیجانــات نشــان می دهــد  فــرد تحقیرگــر وجــود دارد. به تازگــی، شــواهد تجربــی درب

کــه تحقیــر اثــرات بیشــتری در دســتگاه عصبــی نســبت به خشــم و شــرم دارد )ُاتــن و جواســن۴ ۲۰۱۴(.

گســترۀ  میــان  در  هیجانــی  تجربــۀ  نافذتریــن  و  ظالمانه تریــن  تحقیــر   ،)۱99۱( کلیــن  دیــدگاه  از 
کــه در ذهــن فــرد  ک اســت. بازتــاب تحقیــر،  عواطــف و هیجانــات اســت. تجربــۀ تحقیــر شــدید و دردنــا
گرفتــن ترکیبــی  گــذر زمــان همــواره زنــده اســت، نشــان از شــدت آن دارد. بــا نظــر در  تحقیرشــده بــا وجــود 
ــوار در تأمیــن نیازهــای اصلــی اعضــای  ــه نقــش سرپرســت خان از احساســات منفــی یادشــده و باتوجه ب
کــودکان و افــراد وابســته  خانــواده، مدیریــت خانــواده و فراهم ســازی آرامــش افــراد خانــواده، ســامت روان 
ــوار و اســتحکام ایــن خانواده هــا بــا خطــر روبه روســت. در خوش بینانه تریــن  بــه ایــن زنــان سرپرســت خان
ــاز هــم دســت کم دچــار  ــر ایــن خانواده هــا از همــۀ آســیب های اقتصــادی در امــان بماننــد، ب گ حالــت، ا
کــه الزمــۀ پویایــی و ســامت خانــواده و جامعــه اســت،  افســردگی و ســرخوردگی خواهنــد شــد و شــادابی، 
1. Elshout, Nelisen & Beest.
2. Prototype.
3. Deliberately.
4.Otten & Jonas.
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کــه به وســیلۀ  را نخواهنــد داشــت. توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار یکــی از راهکارهایــی اســت 
نهادهــای حمایتــی دنبــال می شــود، ولــی بــرای رســیدن بــه توانمندســازی و ارائــۀ راهکارهــای اثربخــش، 
ــرای رفــع آن یکــی از الزامــات اساســی هســت.  ــان و برنامه ریــزی ب ــر ایــن زن شــناخت آســیب های وارده ب
یــه ای نزدیــک، بــه ایــن زنــان و مســائل آنهــا پرداختــه  شــده اســت و حتــی در ایــن مــورد  کمتــر از زاو کنــون  تا
ــان  ــئلۀ زن ــه مس ــه ای دور ب ــگران از فاصل ــز پژوهش ــوارد نی ــتر م ــود دارد و در بیش ــش وج ــی پیمای کم ــداد  تع

سرپرســت خانــوار نگریســته اند.

کاربـردی  بنابرایـن، سـنجش وضعیـت روانـی- اجتماعـی زنـان سرپرسـت خانـوار از لحـاظ نظـری و 
دارای اهمیت اسـت و موجب شـناخت بعد جامعه شـناختی و روان شـناختی مسـئله می شـود. طبیعی 
کـه شـناخت ایـن پدیـده و متغیرهـای مؤثـر در آن بـه سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـا بهتر منجر  اسـت 
گام برداشـت.  کردن آنها از چتر حمایتی، برای توانمندسـازی آنان  می شـود و درنهایت، می توان با خارج 
باتوجه بـه اینکـه تجربه هـای افـراد مهم تریـن منبـع اطاعـات برای بررسـی موضوع موردنظر اسـت، پژوهش 
از تحقیـر اجتماعـی، قصـد شـناخت  زنـان سرپرسـت خانـوار  تبییـن پدیدارشناسـی تجربـۀ  بـا  پیـِش رو 
گامـی بـرای فهـم تجربه هـای زنـان سرپرسـت  عمیـق ایـن پدیـده را دارد. ازایـن رو، ایـن مطالعـه را می تـوان 
خانـوار از تحقیـر اجتماعـی دانسـت. به عـاوه، با بررسـی این الگوهای تعاملی، یکی از محورهای سـبک 
کـه نحـوۀ برخـورد بـا دیگـران اسـت، آشـکار می شـود. فهـم تجربـۀ زنـان در ایـن زمینـه می توانـد  زندگـی، 
گروه هـای آسـیب پذیری  راهگشـای برنامه ریزی هـای اجتماعـی و تأمیـن امنیـت اجتماعـی بـرای چنیـن 
کـه در ایـن پژوهـش، به دنبـال پاسـخ آنهـا هسـتیم، عبارت انـد از: - عوامـل تسـهیل گر  شـود. پرسـش هایی 
تحقیر اجتماعی زنان چیسـت؟ - چه افرادی تحقیر را در حق این زنان روا می دارند؟ - عادت واره های 

کنـش روانی ـ اجتماعـی ایـن زنـان در مقابـل تحقیـر چیسـت؟ تحقیرگرانـه زنـان چیسـت؟ - وا

وهش ادبیات پژ

پرداخته انــد.  تحقیــر  مطالعــۀ  بــه  روان شناســان  بیشــتر  اجتماعــی،  علــوم  دانشــمندان  میــان  از 
به صــورت   )www.humiliationstudies.org( به نــام  وب ســایتی  در  تحقیــر  میان رشــته ای  مطالعــات 
کــرده  کار  گرفتــه  اســت. در ســال ۲۰۰6 مجلــۀ مطالعــات عزت نفــس و تحقیــر۱ شــروع بــه  آنایــن، قــرار 
کــه تحقیــر را تجربــه ای  کســانی هســتند  اســت )مک کوالــی ۲۰۱7(. در واقــع، روان شناســان از معــدود 
گــروه روان شناســان بالینــی بیشــتر نگرانــی  را بــرای  گرفته انــد. از میــان روان شناســان نیــز،  بین فــردی در نظــر 
کــه معتقدنــد بــه افســردگی و نیــز پرخاشــگری بین فــردی منجــر  مســئلۀ تحقیــر و تحقیــر شــدن دارنــد؛ چرا
گروه بنــدی خاصــی از مصادیــق  کنــون  می شــود )کوالزونــی و همــکاران، ۲۰۱۴؛ الیســون و هارتــر، ۲۰۰7(. تا
کــه  تحقیــر اجتماعــی به صــورت الگوهــای معینــی ارائــه نشــده اســت؛ ولــی الزار )۱987( معتقــد اســت 

کــه شــامل ایــن مــوارد اســت: گرفــت  بــرای تجربه هــای قربانیــان تحقیــر می تــوان پنــج ویژگــی  در نظــر 
1. Journal of Human Dignity and Humiliation Studies.
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کند؛ 	  که فرد احساس معیوب بودن  گرفتن   در معرض دید قرار 
کوچک شدگی؛	  کم ارزشی و  احساس 
کند؛	  که فرد احساس بی کفایتی یا رسوایی  کارآمدی  احساس نا
گرفتن چه به صورت مسخره و یا اهانت؛ 	  مورد حمله قرار 
انتخــاب ســبک مقابلــه ای اجتنابــی به طوری کــه فــرد دوســت داشــته باشــد ناپدیــد شــود )ر.ک. 	 

فانگــن ۲۰۰6(.

ــر  ــه فق ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــون۱ )۲۰۱۴( ب ــت. اندرس ــر اس ــر فق ــیار تحقیربرانگی ــای بس ــی از پدیده ه یک
کــه در ابعــاد مختلــف بــه تحقیــر می انجامــد. فقــر بــا تهدیــد ســامت،  پدیــده ای چندبعــدی اســت 
کمتــر موجــب می شــود فــرد در  کمتــر و زندگــی در ســطح زیــر اســتاندارد به دلیــل درآمــد  تحصیــات 
گیــرد. همچنیــن، طــرد اجتماعــی نیــز در نتیجــۀ فقــر رخ می دهــد. ارتباطــات فــردی  معــرض تحقیــر قــرار 
کاهــش  کاهــش یافتــه، درنتیجــه، تعــداد شــبکه های اجتماعــی و دوســتان  کمیــت  کیفیــت و  نیــز از نظــر 

کاســیوپو۲ ۲۰۰9(. می یابــد و فــرد احســاس تنهایــی می کنــد )هاوکلــی و 

اسـت  جنسـیت  مسـئلۀ  دارد،  به دنبـال  را  تحقیرشـدگی  کـه  دیگـر،  مهـم  متغیرهـای  از  یکـی 
کنـده از نمادهایـی اسـت کـه در نحـوۀ تعامـل افـراد تأثیـر دارد؛  )لینـدر ۲۰۰۴(. در واقـع، فضـای فرهنگـی آ
گرچـه مـردان نیـز در تعامـات دچـار تحقیـر می شـوند،  یکـی از برجسـته ترین نمادهـا جنسـیت اسـت. ا
ولـی براسـاس مطالعـات، زنـان بیشـتر تحقیـر را تجربه می کنند )گلدمن و کلدمـن ۲۰۰5(. با در نظر گرفتن 
اینکه نمادهای تحقیر وابسـته به فرهنگ اسـت، درادامه به بررسـی مطالعات داخلی پرداخته می شـود. 

موجــود  پژوهش هــای  نخســت،  اجتماعــی،  تحقیــر  حــوزۀ  در  داخلــی  مطالعــات  بررســی  بــرای 
پایان نامه هــا،  بــه  امــکان دسترســی  کــه   ،)  irandoc.ac.ir( فنــاوری اطاعــات و  در پژوهشــگاه علــوم 
کشــور را فراهــم  گزارش هــای دولتــی تولیدشــده در داخــل  طرح هــای پژوهشــی، همایش هــا، مقاله  هــا و 

بررســی شــد.  می کنــد، 

لیــا زارع  زادۀ اردشــیر )۱395( پایان نامــه ای بــا موضــوع »بررســی احســاس تحقیرشــدگی در بیــن زنــان 
و عوامــل اجتماعــی مرتبــط بــا آن )مــورد مطالعــه: شــهروندان شــهر تبریــز(« انجــام داده  اســت. در ایــن 
کــه احســاس تحقیرشــدگی زنــان تــا چــه حــد اســت  کوششــی بــرای توضیــح ایــن مســئله اســت  پایان نامــه 
و چــه علــل و عواملــی بیشــترین ارتبــاط را بــا آن می توانــد داشــته باشــد. ایــن پژوهــش به صــورت پیمایشــی 
انجــام شــده اســت. متغیرهــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش عبارت انــد 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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 ،)sid.ir نشـانی  )بـه  دانشـگاهی  جهـاد  بـه  وابسـته  دانشـگاهی  جهـاد  علمـی  اطاعـات  پایـگاه  در 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی )بـه نشـانی ensani.ir(، مرکـز تحقیقـات کامپیوتـری علوم 
علمی - پژوهشـی  مقالـۀ  دو  اجتماعـی  تحقیـر  کلیـدواژۀ  بـا  نیـز   )noormags.com نشـانی  )بـه  اسـامی 
یافـت شـد. گابـی و علیـزاده اقـدم و زارع زادۀ اردشـیر )۱397( در مقالـه ای بـا عنـوان »سـبک  فرزندپروری 
که  یافتند  کن در مناطق ده گانۀ شـهر تبریز« در و احسـاس تحقیرشـدگی، مطالعۀ زنان باالی ۱5 سـال سـا
کننـد.  کـه در جریـان رشـد، زنـان احسـاس تحقیرشـدگی  سـبک فرزندپـروری مسـتبدانه باعـث می شـوند 
کمتر اسـت. همچنین، مقاله ای  که پدرانی با سـبک مقتدرانه و آزادگذار دارند، این حس  در دخترانی، 
بـا عنـوان »مطالعـۀ کیفـی از نحـوۀ درک و تصـور کنشـگران از مصادیق تحقیر اجتماعی« با روش شناسـی 
کن شهر تهران، به بررسی  یافته با ۴۰ زن و مرد سا کاربست روش مصاحبۀ عمیق نیمه ساختار کیفی و با 
درک و تصـور مصاحبه شـوندگان از مصداق های تحقیر اجتماعـی پرداختـه شـد. در ایـن پژوهـش، انـواع 
تحقیـر باتوجه بـه انگیزه های تحقیرگر، شـامل چهـار نـوِع ۱( تحقیر معطـوف بـه هـدف، ۲( تحقیر معطوف 
شـد.  نام گـذاری  به تحقیرشـدگی  تحقیر معطـوف  و 5(  قـدرت  بـه  تحقیر معطـوف  غفلـت، 3(  بـه 
بـه  می گیـرد،  شـکل  آن  چهارچـوب  در  کـه  محورهایـی  و  اهـداف  مصادیق تحقیر اجتماعی باتوجه بـه 
کارگیـری الفـاظ  دو دسـتۀ تحقیر کامی )شـامل القـاب تشـبیهی و غیرتشـبیهی، تمسـخر و اسـتهزا، بـه 
رکیـک( و غیرکامـی )مسـتقیم و غیرمسـتقیم( تقسـیم شـد )صادقـی فسـایی و نیکـدل ۱39۴(. در ایـن 

کـن عمومـی انتخـاب شـدند. مطالعـه نیـز افـراد از جامعـه عـادی انتخـاب شـدند. سـوژه ها در اما

عاوه بــر مقالــۀ یادشــده، صادقــی فســایی و نیکــدل  )۱395( در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان »تحلیــل 
چگونگــی  کــه  کوشــیده اند  کیفــی(«  )مطالعــۀ  فــردی  بیــن  روابــط  در  اجتماعــی  تحقیــر  از  جنســیتی 
بررســی  یکــردی جنســیتی  رو بــا  را  از تحقیــر اجتماعــی  کنشــگران  تفاســیر  و  برســاخت معانــی، درک 
کیفــی نظریــۀ زمینــه ای اســتفاده شــده و بــا تعــداد ۴۰ نفــر از  کننــد. بــرای تحلیــل ایــن مســئله، از روش 
کن تهــران مصاحبــۀ نیمه ســاختار یافته انجــام شــده اســت. در طــول تحلیــل داده هــا، ســه  شــهروندان ســا
گاهــی از جنســیت  مقولــۀ مهــم - کیفیــت مقایســۀ اجتماعی، - بازنگــری در نقش هــای جنســیتی، و - آ
کــه درنهایــت، بــه تولیــد مقولــۀ هســته محور انجامیــد.  نهادینه شــده، از درون مفاهیــم اســتخراج شــد 
کــه روابــط را زیــر ســیطرۀ خــود قــرار داده و عاملــی  یافته هــا نشــان دهندۀ فضــای گفتمانــی جنســیتی اســت 
برای تحقیر درون گروهــی و بین گروهــی اســت. برخــاف تصــور رایــج، مــردان نیــز ماننــد زنــان، هرچنــد نــه 
کــه زمینه ســاز تحقیر آنان  ــه ســبب جنســیت خــود متحمــل می شــوند  ــان، چالش هایــی را ب ــه انــدازۀ آن ب
گفتمــان مردســاالری، تهدیــد  یــک  کارکــرد ایدئولوژ می شــود. بااین حــال، جنســیت در زنــان، به دلیــل 
ــد. در  ــوار می کن ــان دش ــرای آن ــر را ب ــی با تحقی یاروی ــوۀ رو ــه نح ک ــت  ــدگی آنان اس ــوه ای برای تحقیرش بالق
ــاال و پاییــن  ــه از هــر دو جنــس زن و مــرد و همچنیــن، طیــف ب ک کوشــش شــده اســت  ــز  ایــن مطالعــه نی

اجتماعــی نمونه گیــری شــود.
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ی تحقیــر اجتماعی  کــه در ایــن پژوهــش، تمرکــز بــر رو کمبــود ادبیــات علمــی در ایــن زمینــه باعــث شــد 
ــی  ــبک زندگ ــارۀ س ــته درب گذش ــال  ــد س ــه در چن ک ــا،  ــی از پژوهش ه ــان انبوه ــوی دیگر، در می ــد؛ ازس باش
گرفتــه  ــا فقــرا، نادیــده  انجــام شــده اســت، یکــی از محورهــای ســبک زندگــی، یعنــی چگونگــی تعامــل ب
ــا فقــرا،  کیــد روحانیــان در برخــورد ب ــراوان متــون اســامی موجــود و تأ کیــدات ف ــا وجــود تأ شــده  اســت. ب
کنــش  کــه نحــوۀ تعامــل مــردم بــا ایــن اقشــار چگونــه اســت؟ در واقــع، مــردم فرادســت چگونــه بــه  بایــد دیــد 
متقابــل بــا افــراد فرودســت می پردازنــد؟ بنابرایــن، نیــاز بــه انجــام پژوهــش بــرای یافتــن پاســخ چنیــن 

پرســش هایی احســاس می شــود. 

جامعـه،  اجتماعـی  و  روانـی  امنیـت  سـطح  ارتقـای  بـرای  اساسـی  پیش شـرط های  از  افزون برایـن، 
سـامت زنـان اسـت و چـون زنـان سرپرسـت خانـوار اداره کننـدۀ خانـواده و فرزنـدان  هسـتند، بـاال رفتـن 
کید پژوهـش پیِش رو بر زنان،  سـطح زندگـی آنـان نقـش مؤثری در توسـعۀ فرهنگی کشـور دارد. بنابراین، تأ
کیفیـت زندگـی و وضعیـت اقتصـادی نابسـامان  آن هـم از نـوع سرپرسـت خانـوار قـرار داده شـد. به واقـع، 
که ایشان را در معرض تحقیر قرار می دهد. بیشتر پژوهش ها در حوزۀ  این زنان همچون داغ ننگی است 
کّمـی اسـت و بـه مقایسـۀ وضعیـت سـامت روان، شـادکامی، کیفیـت خواب با  زنـان سرپرسـت خانـوار، 
یشـه های ایـن مشـکات روانی - عاطفـی را بررسـی نمی کننـد. یافتـن پژوهشـی  زنـان عـادی می پـردازد و ر
کـه به طـور مسـتقیم بـه تحقیر در حوزۀ این زنان بپردازد، بسـیار دشـوار اسـت. انـدک پژوهش های خارجی 
کـه بـا نـگاه بومـی خـود ایـن مسـئله را  گـروه می پـردازد  نیـز بیشـتر بـه مسـائل تحقیـر قومیتـی و نـژادی ایـن 
کرده انـد. شناسـایی عوامـل و عناصـر به وجـود آمـدن احسـاس تحقیرشـدگی در ایـن زنـان، آن هـم  بررسـی 
کنـد، از بایدهای انجام ایـن پژوهش بود.  کـه به طـور عمیـق ایـن تجربه را کشـف  بـا روش پدیدارشناسـی، 
وجـه تمایـز دیگـر ایـن پژوهـش نگاهـی به نسـبت فراینـدی بـه  تحقیـر اسـت. اینکـه از پیشـایندها شـروع 
کنـش ایـن زنان چیسـت، فراینـدی کامل   شـده، در الیه هـای مختلـف چگونـه تجلـی می یابـد و نهایـت وا

را از تجربـه ای بـه نـام تحقیـر اجتماعـی روشـن می سـازد. 

وهش وش شناسی پژ ر

کــه از نــوع پدیدارشناســی اســت. پدیدارشناســی روشــی  کیفــی انجــام شــده  پژوهــش پیــِش رو بــه روش 
ایــن پژوهــش، نخســت، مشــارکت کنندگان  افــراد اســت. در  کانــون توجــه آن تجربه هــای  کــه  اســت 
کــه توصیــف و فهــم عمیــق تجربه هــای زنــان سرپرســت خانــوار از تحقیــر  باتوجه بــه هــدف مطالعــه، 
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. 

مطالعـه،  هـدف  باتوجه بـه  اطاعـات  توصیف کننده تریـن  و  غنی تریـن  بـه  دسترسـی  به منظـور 
گرفته شـد؛ ازجمله: گذشـت پنج سـال از تحت پوشـش بودن، داشـتن  معیارهایی برای انتخاب در نظر 
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شـغل و ارتبـاط بـا جامعـه بـرای درآمدزایـی خانـواده، دامنۀ سـنی ۲5-5۰ سـال. همچنین سـعی بر آن بود 
گـردآوری اطاعـات  کـه افـراد از سـطوح مختلـف تحصیلـی، تنـوع شـغلی و فرهنگـی انتخـاب شـوند. 
یـک، منبـع  کـه در مطالعـات فنومنولوژ گرفـت چرا در ایـن پژوهـش به وسـیلۀ مصاحبـۀ ژرف نگـر صـورت 

گفت وگـوی عمیـق و ژرف پژوهشـگر و مشـارکت کنندگان اسـت )برایتـن ۱995(. اصلـی اطاعـات 

در آغـاز، از شـرکت کنندگان خواسـته شـد تـا توضیـح دهنـد چـه چیـزی آنهـا را بـه تـن دادن بـه پذیرش 
که چه اقداماتی  کشـانده اسـت و سـپس این پرسـش های اختصاصی تر پرسـیده شـد  سرپرسـتی خانوار 
چـه  شـد،  جـدی  مشـاغل  بـه  ورود  بـرای  تصمیمشـان  وقتـی  اینکـه  و  داده انـد  انجـام  درآمدزایـی  بـرای 
اقـوام،  آنهـا چیسـت؟ برخـورد همسـایگان،  بـه ذهنشـان آمـد؟ نظـر خانـواده دربـارۀ سرپرسـتی  افـکاری 
تعامـات موجـب حـس  و  روابـط  کارفرمایـان چگونـه اسـت؟ چـه چیـزی در  و  کادر مدرسـه  آشـنایان، 
کنـش آنهـا بـه  تحقیـر چیسـت؟ چـه کسـانی بیشـتر دسـت بـه  تحقیـر ایـن افـراد  تحقیـر در آنهـا می شـود؟ وا
کـه برای روشن سـازی نیاز بـود. هنگامی که  می زننـد؟ پرسـش های اضافـه تنهـا هنگامـی پرسـیده می شـد 
شـرکت کنندگان تجربـۀ خـود را توصیـف می کردنـد و توضیـح و روشن سـازی دیگـری الزم نبـود، مصاحبه 
کشـید. مصاحبه هـا ضبـط  پایان یافتـه تلقـی می شـد. مصاحبه هـا بیـن ۲۰ دقیقـه تـا نیـم سـاعت طـول 
کار، نسـخه ها بـا  کلمـات افـراد اسـتخراج می شـد و دوبـاره بـرای اطمینان یابـی از دقـت  و سـپس عیـن 
مصاحبه مقایسـه می شـد. میزان ارتباط و درگیری عمیق و تجارب پیشـین پژوهشـگر با موضوع پژوهش 
کـه در پژوهش هـای کیفی، تمرکز بیشـتر  و مشـارکت کنندگان بـر مقبولیـت داده هـا داللـت می کنـد. ازآنجا
ی اطاعـات به دسـت آمده از موقعیـت یـا واقعـه اسـت تـا انـدازۀ نمونـه، در این مطالعه نیـز اطاعات  بـر رو

پـس از انجـام مصاحبـه بـا ۱7 نفـر بـه اشـباع رسـید.

کدگــذاری و تجزیه وتحلیــل اطاعــات بــه روش  کاغــذ پیــاده شــد. پــس  از آن،  ی  مــوارد مصاحبــه رو
گام در  پنتــر3 ۲۰۰7( انجــام شــد. نخســتین  کار کایــزی۱ )۱987( )نقــل از اســپزیال۲ و  هفت مرحلــه ای 
گام دوم،  کایــزی عبــارت بــود از رونوشــت و بازخوانــی مکــرر مصاحبه هــا. در  فراینــد تحلیــل بــه روش 
کــرد و در  کــه پدیــدۀ تحقیــر را توصیــف می کــرد را اســتخراج  پژوهشــگر عبــارات مهــم و معنــادار متــن 
کــرد )بــرای نمونــه، جمله هــای »کلفتــی مــردم را می کنــی« یــا »بچه هــای  گانــه یادداشــت  صفحــۀ جدا
گام ســوم معانــی استخراج شــده در قالــب مقولــه یــا تــم تنظیــم شــدند  کــن«(. در  مــردم را تــر و خشــک  
کدهــا طبقه بنــدی شــدند. پــس  گام چهــارم، مقولــۀ  کامــی(. در  کامــی یــا آزار  )مقوله هایــی چــون تحقیــر 
کدهــای مربــوط بــه هــم درون دســته های خــاص موضوعــی  گام پنجــم، ادغــام  کدهــا در  از طبقه بنــدی 
گام  کار(. در  گرفــت )عادت واره هــای خویشــاوندان یــا صاحبــان  و ســپس در زیردســته یــا زیرمفهــوم قــرار 
کایــزی، همــۀ مفاهیــم دسته بندی شــده براســاس هــدف پژوهــش، تقســیم بندی شــدند  ششــم روش 

1. Colaizzi.
2. Speziale. 
3. Carpenter.



19تبیین تجارب زیستۀ زنان سرپرست خانوار از عادت واره های اجتماعی تحقیرکننده

کنــش  و ســاختار اساســی پژوهــش مشــخص شــد )از عوامــل تســهیلگر تحقیــر شــروع و آخریــن مرحلــۀ وا
بــا  تــا توصیفــات پژوهشــگر را  بــه شــرکت کنندگان برگردانــده شــد  گام پایانــی، نتایــج  بــه  تحقیــر(. در 

کننــد.  تجربه هــای خــود مقایســه 

بــا  دوبــاره،  بازدیــد  طریــق  از  نهایــی  نتایــج  کــه  شــد  تأییــد  صــورت  ایــن  بــه  نتایــج  پذیــری۱  باور
کــه آیــا توصیف هــا منعکس کننــدۀ تجربه هــای  کننــد  گذاشــته شــد تــا تعییــن  شــرکت کنندگان در میــان 
کیفــی اســتفاده  آنهــا هســت یــا خیــر. در انجــام ایــن پژوهــش، از مشــاورۀ فــرد متخصصــی در پژوهش هــای 
کــرد. اعتبــار  کمــک  کــرد و در تحلیــل داده هــا  ی بخشــی از مصاحبه هــای پیاده شــده را مطالعــه  شــد. و
گوبــا۲ )۱985( بررســی شــد تــا قابلیــت  و روایــی مطالعــه نیــز بــه روش پیشنهادشــده به وســیلۀ لینکلــن و 
کنــار هــم قــرار دادن یادداشــت ها و تحلیل هــا انجــام  اعتمــاد داده هــا افزایــش یابــد. مشــاهدۀ پیوســته بــا 
کنــار هــم قــرار دادن یادداشــت ها و یافته هــای  شــد. همچنیــن، همســانی و قابلیــت تأییــد یافته هــا نیــز بــا 

خــام، یادداشــت های عرصــه و معانــی اســتخراج شــد و فرمــول به دســت آمــد.

وهش یافته های پژ

مضمون اصلی 1: پیشایندهای تحقیر

یابــی  در هــر فراینــد اجتماعــی، افــراد یکدیگــر را از لحــاظ ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ارز
الــف(  عوامــِل  اســت.  اجتماعــی  تحقیــر  تســهیل کنندۀ  یــا  بازدارنــده  فــرد  هــر  موقعیــت  و  می کننــد 
جنســیت، ب( فقــر، فقــدان، معلولیــت یــا ازکارافتادگــی مــرد خانــواده، ج( تحصیــات پاییــن، د( فقــدان 
ــوار را »زنــی تنهــا«  کنشــگران اجتماعــی زن سرپرســت خان کــه  حمایت هــای اجتماعــی باعــث می شــود 
ی انجــام داد. بانــوی 35ســاله در بهتریــن حالــت  کــه می تــوان رفتارهــای نامطلــوب را بــا و کننــد  یابــی  ارز
کســی پیــش پــا می زنــد. نــه ســوادی، نــه مــردی،  کــه هــر  کــرد: »مــن ســنگ ســبک هســتم  خــود را توصیــف 

ــچ«.  ــابی... هی ــوادۀ درست وحس ــه خان ن

مضمون اصلی 2: فضای تحقیر

گــزاردن بــر فــرد و... در فضاهــای  فراینــد ارتبــاط از لحــاظ دلبســتگی عاطفــی، میــزان احتــرام، ارزش 
کــه رابطــۀ  کنشــگران پرســیده شــد  کاری، خانوادگــی و اجتماعــی متفــاوت اســت. در ایــن قســمت، از 
تحقیرگــر- قربانــی بیشــتر در چــه محیط هایــی رخ می دهــد؟ براســاس ایــن پرســش، تحقیــر ایــن زنــان 
کار، همســایگی، خویشــاوندی، محیــط ادارات و مدرســه و  ــوادۀ همســر، محــل  ــوادۀ پــدری، خان در خان
کــه تحقیــر در هــر فضایــی  کم وبیــش در همه جــا رخ می دهــد. درادامــه، بــه بررســی ایــن مــورد پرداختــه شــد 

چگونــه بــر ایــن زنــان جــاری می شــود. 
1. credibility.
2. Lincoln & Guba.
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مضمون اصلی 3: عادت واره های خانوادگی برانگیزانندۀ تحقیر 

ــرادر در  ــر و ب ــوادۀ فــرد اســت. والدیــن، خواه ــواع روابــط بین فــردی رابطــه بــا خان یکــی از مهم تریــن ان
گــون  گونا گــروه بــا روش هــای  کمیتــه، حــس تحقیــر را در ایــن  تعامــات خــود بــا زنــان تحــت پوشــش 
و  جدایــی  ازدواج،  تحصیــل،  نــدادن  ادامــه  به دلیــل  ســرزنش  ماننــد  کامــی  آزارهــای  برمی انگیزنــد. 
تعــداد فرزنــدان، ســلب اختیــارات فــردی و امرونهــی و نابرابــری در ارزش گــزاردن بیــن فرزنــدان ازجملــه 

ایــن زنــان هســت. درون مایه هــای تحقیــر به وســیلۀ خانــوادۀ 

کالمی مضمون فرعی 1: آزارهای 

۱- سرزنش

کمیتــه یــا شوهرانشــان فــوت  شــده اند، و یــا زندانــی، ازکارافتــاده یــا معتــاد  بیشــتر زنــان تحــت پوشــش 
کــه ایــن انتخــاب اشــتباه بوده اســت.  هســتند. ایــن امــر باعــث می شــود مــورد ســرزنش خانــواده قــرار گیرنــد 
بیشــتر ســرزنش ها به دلیــل تصمیم هــای فــرد ماننــد ازدواج یــا جدایــی، تعــداد فرزنــد و درس نخوانــدن 

اســت. جمله هــای زیــر نشــان از ایــن موضــوع دارد:

- »به خاطر شوهرم، همه حرفی به من می زنند. دلم می خواهد خودم را بکشم.«

- »تو با این شوهرت، بچه می خواستی چه کار؟«

کار نمی کردی!« گر طاق نمی گرفتی، حاال در خانۀ مردم  - »ا

زنــان تحــت پوشــش از تحصیــات ابتدایــی برخوردارنــد یــا درس نخوانده انــد. ایــن موضــوع موجــب 
گــر تحصیــات دانشــگاهی داشــتند، شــاید شــغل بهتــری داشــتند.  کــه ا گیرنــد  می شــود مــورد هجمــه قــرار 

کلفتــی نمی کــردی.« گــر درس خوانــده بــودی  کــه: »بــرادرم می گویــد ا کــرد  بانــوی ۴۰ســاله ای اعــام 

۲- تهمت

گــروه از زنــان را فراهــم می آوردنــد.  گاهــی بــا تهمت هایــی نابه جــا زمینــۀ ســرزنش ایــن  خانــوادۀ همســر 
کبــری، ۲9ســاله، می گویــد: »وقتــی از همســرم جــدا شــدم، خواهرشــوهرم جلــو آمــد و گفــت تــو دنبــال دلــت 

کــه بــرادرش معتــاد تمام عیــار بــود.« ی خــود نمــی آورد  گرفتــی. او بــه رو کــه از بــرادر مــن طــاق  هســتی 

3- تمسخر

گــروه همچنیــن، مــورد تمســخر خانــوادۀ شــوهر نیــز واقــع می شــدند. نفیســه 35ســاله می گویــد:  ایــن 
گــر از شــوهرت جــدا نشــده بــودی، دســت کم مجبــور نبــودی  گفتنــد ا »خانــوادۀ همســرم بــه مســخره بــه مــن 

کنــی.« بچه هــای مــردم را تروخشــک 
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کاذب مضمون فرعی 2: سلب اختیارات فردی امرونهی، غیرت 

کاذب،  خانــوادۀ زنــان سرپرســت خانــوار، به ویــژه بــرادران آنهــا بــا ارائــۀ نظــرات و امــرو نهــی و غیــرت 
کــه محــور خانــواده باشــد،  کارآمــد،  حــس تحقیــر را در ایــن بانــوان برمی انگیزاننــد. به دلیــل نبــود مــرد 
دیگــران بــرای فــرد تصمیــم می گیرنــد و یــا نظــرات خــود را ارائــه می دهنــد. لیــا ۴8ســاله می گویــد: »بــرادرم 
گفــت نبایــد ]بــه دختــرت[ جهیزیــه بدهــی؛ بگــو چیــزی نــدارم. ولــی مــن دلــم می خواهــد دختــرم  بــه مــن 
ــداری ســر  ــد حــق ن ــرادرم می گوی ــد: »ب ــم 38ســاله می گوی ــا مری ــرود.« و ی ــۀ شــوهرش ب ــه خان ــا ســرفرازی ب ب
گفــت: دختــرت را بــه دانشــگاه نفرســت؛ وگرنــه،  کــرد »بــرادرم  ی.« در همیــن زمینــه، زهــره اعــام  کار بــرو

از پــس آن برنمی آیــی.«

ــه  ــواده از وضعیــت مالــی مــن خبــر داشــتند و ب ــد: »بعــد از فــوت همســرم، خان زیبــا ۴9ســاله می گوی
ــوادۀ شــوهرت  ــه خان ــی از عهــدۀ خــرج و مخــارج بچه هــا برآیــی، پــس بچه هــا را ب ــو نمی توان گفتنــد ت مــن 

کار می کنــم.« ــده. مــن قبــول نکــردم و حــاال خــودم دارم  ب

مضمون فرعی 3: نابرابری در ارزش گذاری 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 
کــه بــه لحــاظ مــادی  قشــر ثروتمنــد، توجــه بیشــتری دارنــد. ایــن موضــوع بــرای زنــان تحــت پوشــش کمیتــه، 

در شــرایط مطلوبــی به ســر نمی برنــد، آزاردهنــده اســت.

کــه »خواهــرم بــرای عقــد پســرش، خواهــر کوچک ترم  کــرد   یکــی از خانم هــا حــس خــود را این گونــه بیــان 
کــرد و مــا را نــه؛ چــون دختــران او خــوب لبــاس می پوشــند. می خواســت پــز بدهــد. مــا باعــث  را دعــوت 

ســرافکندگی بودیم.«

گفــت: »مــادرم دائــم مریــم مریــم می کنــد. چــون مریــم ماشــین دارد و او را همه جــا  بانــوی دیگــری 
کنــم؟« می بــرد. خــب مــن نــدارم، چــکار 

مضمون اصلی 4: عادت واره های تسهیلگر تحقیر در خویشاوندان 

خویشــاوندان در ایــران در مناســبت هایی ماننــد عیــد نــوروز، عروســی ها و دیگــر مراســم دور هــم جمــع 
کمیتــه به دلیــل  می شــوند و از یکدیگــر بــرای حضــور در مراســم ها دعــوت می کننــد. زنــان تحــت پوشــش 
کــه جــزء اقشــار محــروم شــمرده می شــوند، معتقدنــد موضــوع فقــر روابــط خویشــاوندی  مســائل اقتصــادی 
ــه  ــر از ایــن مقول ــزاری، پســت دانســتن و تکب ــرار می دهــد؛ قطــع ارتبــاط، اســتفادۀ اب ــر ق آنهــا را تحــت تأثی

رفتارهــای هســتند.
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مضمون فرعی 1: قطع ارتباط خویشاوندی

خــود  هم ســطح  افــراد  بــا  می دهنــد  ترجیــح  پوشــش  تحــت  زنــان  خویشــاوندان  زنــان  از  عــده ای 
ــد: »آشــنایان  ــوی ۴5ســاله ای می گوی ــان  قطــع می کننــد. بان ــا ایــن زن کننــد و ارتبــاط خــود را ب رفت وآمــد 
ــودی  ــان س ــه برایش ک ــد  ــی می رون ــردم جای ــا م ــن روزه ــد. ای ــد نمی کنن ــم و رفت وآم ی ــا ندار ــه م ک ــد  می دانن

داشــته باشــد.«

گفته ها نیز همین مفهوم را نشان می دهد:  این 

- خواهرشوهرم با ما قهر است. او می گوید این )یعنی من( نوکر خانۀ مردم است.

- چنــد وقــت پیــش، تولــد دخترعمــوی دختــرم بــود. بــه دختــر مــن نگفتنــد )دعوتــش نکردنــد( چــون 
کــه مــا نداریــم. می داننــد 

کردن از زنان به عنوان نیروی خدماتی در مراسم فامیلی مضمون فرعی 2: استفاده 

گاهــی فامیل هــای دور یــا نزدیــک به جــای قطــع ارتبــاط، از ایــن زنــان بــرای مراســم  عروســی، جشــن ها و 
گاهــی پولــی هــم بــه آنهــا پرداخــت می کننــد.  کــه بــرای کمــک نــزد آنهــا برونــد و  یــا ختم هــا دعــوت می کننــد 
کمک خواهــی و دعــوت حــس ســرافکندگی را در ایــن زنــان برمی انگیــزد. خانمــی در مصاحبــه بیــان  ایــن 
کــردن دعــوت می کننــد ولــی بقیــۀ  کار  کــس احتــرام داشــتن را دوســت دارد. فامیــل مــن مــرا بــرای  کــرد: »هــر 
مهمان هــا را بــاالی مجلــس می نشــانند.« معصومــه 53ســاله می گویــد: »تــا در مجلــس، ظــرف جمــع 

می شــود، صــدا می کننــد معصومــه! خــب، چــرا بقیــه را صــدا نمی زننــد؟!«

کردن مضمون فرعی 3: پست دانستن و تکبر 

ــت  ــا اهمی ــه آنه ــران ب ــدازۀ دیگ ــه  ان ــی ب ــد، ول ــوت می کنن ــا دع ــراد را در مهمانی ه ــن اف ــوام ای ــی اق گاه
نمی دهنــد و آنهــا را نادیــده می گیرنــد. خانــم 5۴ســاله ای می گفــت: »مــا در مهمانی هــا لبــاس خــوب 
ــر را تحویــل می گیــرد؟! همه جــا همینطــور اســت.« کســی فقی ــوم اســت دیگــر[ چــه  ــم. ]معل ی ــن ندار ــر ت ب

ی صندلــی  کــرد: موقــع عکــس دســت جمعی فامیلــی همــۀ بزرگ تر هــا را رو بانــوی دیگــری مطــرح 
کــه احتــرام  گذاشــتند. خــدا فقیــری نیــاورد  کنــار نوه هــا  ی زمیــن  می نشــاندند، ولــی جــای مــن نبــود. مــرا رو

ــد.« ی پــول می آی هــم رو

مضمون اصلی 5: عادت واره های تحقیرگرانۀ صاحبان کار

ورود بــه دنیــای کار بــرای زنــان بــا دشــواری هایی همــراه اســت. زنــان تحــت پوشــش کمیته به خاطر نداشــتن 
تحصیات مجبور به پذیرفتن و انجام کارهای خدماتی در منازل و بیمارســتان ها هســتند. این کار نیز آنها را 

در معــرض تحقیــر قــرار می دهــد. درادامــه، انــواع تحقیرهــا در محیط کاری به تفصیل بررســی می شــود.
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کالمی مضمون فرعی 1: تحقیر 

کاری  کمیتــۀ امــداد در محیــط  آزار زبانــی یکــی از شــکل های آشــکار تحقیــر زنــان تحــت پوشــش 
کامــی شــامل ســرزنش ایــن زنــان، دادن القــاب بــه آنهــا و تشــر زدن بــر سرشــان اســت.  اســت. تحقیــر 
کارفرمــا  کــه اشــتباهی می کردیــم.  گاهــی پیــش می آمــد  کار،  کــرده اســت: » اوایــل  خانــم 38ســاله ای بیــان 

ــرده ام.« ک می گفــت یــک مشــت منگــول دور خــودم جمــع 

ــوار اســت:  ــان سرپرســت خان ــه زن ــوع القــاب زشــت ب ــوی دیگــری نیــز نشــانۀ دادن این ن اظهــارات بان
یــخ بلــد نیســتی؟ و  گفــت دهاتــی، هنــوز تار کارفرمــا  کــردم،  یخــی را اشــتباه ثبــت  »یــک روز در دفتــر، تار
ی پیتــزا خیلــی خــوب اســت. سرپرســت  ــرای رو گفتــم ایــن ب کــردم و  یــک روز رب خوشــمزه ای درســت 

گفــت مگــر شــما تــا حــاال پیتــزا خــورده ای؟!«

کار مضمون فرعی 2: خرده گیری بی دلیل از 

و  تمیــزکاری  ماننــد  اســت،  آســان  آنهــا  کارهــای  گرچــه   کــه  کردنــد  بیــان  مطالعــه  تحــت  زنــان 
کارهــای آنهــا خــرده می گیــرد و حــس تحقیــر شــدن  کارفرمــا بیشــتر وقت هــا بی دلیــل بــه  شست وشــو، ولــی 

برمی انگیــزد. آنهــا  در  را 

ــرمان  ــاالی س ــوییم، ب ــا را می ش ــم ظرف ه ی ــی دار ــرد: »وقت ک ــان  ــق بی ــرکت کننده ای در تحقی ــم ش خان
کــه بــه ذهنــش  کاری  کنــد و تنهــا  کاری  می ایســتد و ایرادهــای نابه جــا می گیــرد. احســاس می کنــد بایــد 

گرفتــن اســت.« می رســد، ایــراد 

کار کافی برای انجام  گرفتن دستمزد  مضمون فرعی 3: ارائۀ دستورات زیاد بدون در نظر 

یــادی  کار ز کــه پرداخــت می کننــد،  کــه بایــد بابــت پولــی  کارفرمایــان احســاس می کننــد  دســته ای از 
کــم تخمیــن می زننــد و توقــع نابه جــا ایجــاد  کار را  از فــرد بکشــند؛ بنابرایــن، میــزان زمــان بــرای انجــام 

ــه برانگیختــن حــس حقــارت منجــر می شــود. ــه ب ک می کننــد 

کنــی.« یــا »  کار قبلــی را رهــا  خانمــی می گفــت: »هــر لحظــه دســتوری صــادر می کننــد، مجبــوری 
ــرای  کنــم و هــم ب کــه در عــرض پنــج دقیقــه، هــم ۱۰ عکــس از 3۰۰ عکــس تفکیــک  از مــن می خواســت 

ــتی.« ــد هس کن ــه  ک ــرد  ک ــرزنش  ــرا س ــال، م ــتم؛ بااین ح ــکارش بفرس هم

مضمون فرعی 4: پیشنهاد روابط جنسی

گرفتــن شــغل یــا وام، بــه جامعــه پــا  کــه شوهرانشــان در قیــد حیــات نیســتند، وقتــی بــرای  زنــان جوانــی 
می گذارنــد، بــا پیشــنهاد هایی مبنی بــر صیغــۀ موقــت یــا روابــط نامشــروع روبــه رو می شــوند. 

گفــت: »رفتــم وام بگیــرم، مــرد 6۰ســاله ای بــه مــن پیشــنهاد  دربــارۀ همیــن مطلــب خانــم ۲5ســاله ای 
کمیتــه ای نبــودم.« کاش  کــه  کــردم  داد. آن قــدر دلــم شکســت و آرزو 
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مضمون فرعی 5: به رسمیت نشناختن حقوق فرد

کــه در شــرح وظایــف فــرد نیســت یــا بــا دســتمزد  یــادی را بــه فــرد می ســپارد  کارهــای ز کارفرمــا  گاهــی 
داده شــده تناســب نــدارد. 

ی یــا بمانــی.  گفــت می توانــی بــرو کــم اســت.  کــه ایــن پــول  گفتــم  کارفرمــا  کــرد: »مــن بــه  خانمــی مطــرح 
گــر راضــی نیســتی، بــرو فکــری بــه حــال خــودت بکــن.« ا

مضمون فرعی 6: فقدان درک همدالنه و تحمیل قدرت

گــر ایــن زنــان  کــه بــرای هــر فــردی پیــش می آیــد، ا هنــگام بیمــاری، عروســی و مشــغله های فــردی، 
گاهــی از نیــاز ایــن  کارفرمایــان بــه علــت آ کار حاضــر شــوند،  بخواهنــد مرخصــی بگیرنــد یــا دیرتــر ســر 
بانــوان بــه شــغل، رفتــاری همدالنــه نشــان نمی دهنــد و احساســات فــرد را نادیــده می گیرنــد. آنهــا در هــر 

کار را طبــق روال عــادی دارنــد. شــرایطی، توقــع انجــام 

کیســت خونریــزی داشــتم، ولــی رئیــس اجــازه نــداد بــرای اســتراحت  کــه »مــن به خاطــر  گفــت  خانمــی 
کــه  کــرد: »قــرار بــود مصاحبــۀ شــغلی داشــتم ولــی رئیــس نگذاشــت  بــه منــزل بــروم.« یــا فــرد دیگــری بیــان 

بــروم.«

کشیدن نعمت ها مضمون فرعی 7: به رخ 

کــردن نعمت هــا می کننــد و تفاخــر می کننــد.  کــه بــا دیــدن افــراد فقیــر شــروع بــه آشــکار  افــرادی هســتند 
ایــن امــر در زنــان مــورد مطالعــه حــس تحقیــر را به وجــود مــی آورد. 

گفــت ایــن  گفــت: »رئیــس نــوۀ دوســاله اش را آورد و بــه مــا  کار بــود  کارخانــه مشــغول بــه  کــه در  خانمــی 
ــدر اســمش  کــه ماشــین پ گفــت  ــوه  ــه ن ــد و ب ــه اموالــش ســر بزن وارث مــن اســت. می بینــی اش؟ او آمــده ب

کارش[ دل مــا را می ســوزاند.« چیســت؟ و ماشــین پدربــزرگ چیســت؟ او ]بــا ایــن 

گرفتن از ظاهر فرد مضمون فرعی 8: ایراد 

کارکنان از پوشش زنان ایراد می گیرند. کارفرمایان و دیگر  برخی اوقات 

گفــت مقنعــه ات چــروک اســت. چنــد تــا مقنعــه بخــر  ســعیده 3۲ســاله می گویــد: »مهنــدس بــه مــن 
و هــرروز یکــی را بپــوش.«

کار مضمون فرعی 9: بی احترامی در محل 

گــر ســرکارگر  کار ا کارگــر شــرکت شــیات اســت، در زمــان انجــام  ــد: »چــون  فاطمــه 37ســاله می گوی
کــه دیگــر دوســت  بیایــد و ســر ســاعت بســته بندی های ماهــی تکمیــل نباشــد، چنــان دادوبیــداد می کنــد 

کار بیایــم؛ ولــی مجبــورم به خاطــر شــرایطم دوبــاره بــروم.« نــدارم فــردا دیگــر ســر 
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مضمون اصلی 6: عادت واره های تحقیرگرانۀ همسایگان

کننــد. ارائــۀ  فقــر و محرومیــت باعــث می شــود همســایگان بــا ایــن زنــان به طــور متفاوتــی برخــورد 
کــردن خدمــات منــزل بــه  گرفتــن شــرایط او، محــول  ــارۀ زندگــی و فرزنــدان فــرد بــدون در نظــر  نظــرات درب
کهنــه از مصادیــق ایــن  آنهــا، بــردن غــذای پس مانــده بــه منــزل آنهــا و ارائــۀ لباس هــای منــدرس و بســیار 

ــتند. ــون هس مضم

گرفتن شرایط او مضمون فرعی 1: ارائۀ نظرات دربارۀ زندگی و فرزندان بدون در نظر 

همســایگان بــا دیــدن ایــن زنــان یــا رفتــن بــه منــزل آنهــا در زندگــی شــخصی آنهــا دخالــت می کننــد و 
دربــارۀ شــغل، ازدواج فرزنــدان و نحــوۀ چینــش وســایل منــزل و هــر چیــز دیگــری نظــر می دهنــد. 

ــم  ــه آشــکار می کنــد: »همســایه ها دائ ــزان رنجــش خــود را از ایــن وضعیــت این گون ــوان می یکــی از بان
کجــا بــروم؟ پــدر فقیــری دارم و بــرادرم هــم معتــاد اســت.  بــه مــن می گوینــد از شــوهرت طــاق بگیــر. خــب 

خبــر از دل آدم ندارنــد و حــرف بیهــوده می زننــد.« 

کــه مفت خــور  کار،  کــرد: »یکــی می گویــد دختــرت را بفرســت ســر  شــرکت کننده ای دیگــر اظهــار 
کار بفرســتم.« نباشــد. دختــرم درســش خــوب اســت، حیــف اســت او را ســر 

کارهای خدماتی به آنها کردن  مضمون فرعی 2: محول 

زنــان مســتمند  بــه  گاهــی  کــه  کمک هایــی  همســایه های مشــارکت کنندگان در تحقیــق به دلیــل 
کمــک صــدا می زننــد. ایــن امــر  کمــک دارنــد و آنهــا را بــرای  می کننــد در ایــام خــاص از ایــن زنــان انتظــار 

ــرای آنهــا خوشــایند نیســت.  ب

کار آمــده ای،  کوفتــه از ســر  کــه: »یــک  وقــت می بینــی خســته  و  یکــی از شــرکت کنندگان ابــراز داشــت 
کنــی، ولــی به محــض دیــدن آدم می گویــد حاجیــه   همســایه جلســۀ قــرآن دارد و دلــت می خواهــد شــرکت 
کــن. خــب مــن هــم مثــل بقیــۀ دعوت شــده ها هســتم. بــرای  کمــک  خانــم، بیــا در آشــپزخانه و در پذیرایــی 
ــرار  ــتی ق ــد، آدم در رودربایس ــا می کنن ــه م ــی ب گاه ــه  ک ــی  کمک های ــر  ــده ام. به خاط ــا نیام ــه اینج ــه ب ک کار 

کمــک بدهــد.« کــه  می گیــرد 

مضمون فرعی 3: دادن غذاهای پس مانده و محصوالت تاریخ گذشته به این زنان

بعضــی از همســایه های غذاهــای پس مانــدۀ مراســم های خــود را بــرای ایــن قشــر محــروم می برنــد. 
کــه حــس تحقیــر شــدن  گاهــی ایــن پس مانده هــا بــا اســتخوان مخلــوط اســت یــا بــوی ناخوشــایندی دارد 

گیرنــده به وجــود مــی آورد. ایــن ســخن نمونــۀ ایــن مــورد اســت. را در فــرد 

کــرد مــن ســر درنمــی آورم. مــن  یخــش گذشــته بــود. فکــر  کــه تار »یک بــار همســایه بــه مــن رب انــاری داد 
کــم حســاب می کننــد.« هــم رفتــم و بــه او پــس دادم. آدم را 
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کهنه مضمون فرعی 4: ارائۀ لباس های مندرس و بسیار 

ــر  ــس تحقی ــه ح ک ــد  ــه می دهن ــان هدی ــن زن ــه ای ــه را ب کهن ــیار  ــی بس ــایگان لباس های ــی از همس گروه
گله منــدی خــود را این گونــه بیــان می کنــد: »همســایه ام  گــروه برمی انگیــزد. یکــی از خانم هــا  را در ایــن 
کــه پــارۀ  پــاره بــود. چطــور خجالــت نکشــید؟ واقعــًا دیگــر مــا را چگونــه فــرض  شــلواری بــه مــن هدیــه داد 

کرده انــد؟!«

مضمون فرعی 5: احمق فرض شدن ازسوی همسایه ها

ــزی  ــه چی ــا متوج ــد م ــه می کنن ک ــا  ــن رفتاره ــا ای ــد ب ــر می کنن ــا فک ــد: »بعضی ه ــاله می گوی ــرا 33س زه
یــم تحمل کنیــم. ماننــد  نمی شــویم؛ درحالی کــه، مــا بهتــر از خودشــان همه چیــز را می فهمیــم. ولــی مجبور
کــه  ــود  ــۀ همســایه ام رفتــم و از نــگاه ســرد و صحبت هــای بی جایــش معلــوم ب ــه خان ــار ب کــه یــک ب وقتــی 

دوســت نــدارد بــه خانــه اش بــروم؛ چــون مــن زن مطلقــه بــودم.«

مضمون اصلی 7: عادت واره  های رفتاری کسبه و دیگر کارکنان نهادهای جامعه در ایجاد تحقیر

ــا ایــن قشــر  ــان، برخوردهــای نامناســبی ب ــول به وســیلۀ ایــن زن ــدن پ ــرس از بازنگردان کســبه به دلیــل ت
کامــی  کــدام در نــوع خــود، بــا اشــارات  کارکنــان دولــت و منشــی پزشــک هــر  آســیب دیده می کننــد. 
ــداق  ــن مص ــر ای ــا بیانگ گفت وگوه ــۀ  ــد. ادام ــش می کنن ــار رنج ــتضعف را دچ ــر مس ــن قش ــی ای و غیرکام

اســت:

ــۀ  ــا هم ــداد ت ــل ن ــر را تحوی کول ــرکار  ــد. تعمی ــراب ش ــرم خ کول ــاد،  ــای زی گرم ــدر و  ــتان بن ــار در تابس -یک ب
ــرم. ــه قــرض بگی ــور شــدم از بقی گرفــت و مــن مجب پــول را 

( نــگاه می کنــد  کمیتــه را نشــان می دهیــم، منشــی بــا حالتــی )تحقیرآمیــز کارت  - وقتــی پزشــک می رویــم و 
گاهــی نوبــت مــا را بــه بقیــه می دهــد و جلوتــر از مــا ایشــان را بــه داخــل می فرســتد. و 

مضمون اصلی 8 : تحقیر ناشی از مقایسۀ خود با دیگران

گاهــی فــردی از بیــرون فــرد را تحقیــر نمی کنــد، ولــی خــود فــرد در شــرایط مقایســه قــرار می گیــرد 
کمیتــۀ امــداد بــه علــت  و حــس تحقیــر بــه او دســت می دهــد. بــرای نمونــه، فرزنــدان تحــت پوشــش 
ــا  ــود را ب ــون خ ــد و چ ــه می کنن ــران مقایس ــا دیگ ــود را ب ــه خ ــب، در مدرس ــی مناس ــت مال ــتن بضاع نداش
گفت وگــو بیانگــر ایــن مصــداق اســت. مــادر  دیگــران نابرابــر می بیننــد، احســاس تحقیــر می کننــد. ادامــۀ 
۴5ســاله می گویــد: »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 می کنــد.«
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ــد: » به خاطــر اینکــه مدرســه هــر روز چیــزی از مــا می خواهنــد، خیلــی عصبــی  مــادری دیگــر می گوی
کــه ســنی نــدارد، می گویــد بخــر  یــم. دختــرم  کــه امکانــات ندار می شــوم؛ هــر روز برنامــه ای دارنــد. مــا هــم 
کنــم، خیلــی ناراحــت می شــود. دختــرم می گویــد همــه  تــا ببــرم. وقتــی نمی توانــم خواســته اش را بــرآورده 

کــه خجالــت می کشــم، هــم از دختــرم، هــم از مدرســه.« دارنــد، فقــط مــن نــدارم؛ خــوب معلــوم اســت 

مضمون اصلی 9: پیامدهای عاطفی - رفتاری تحقیر

زنــان در برخــورد بــا تحقیــر، نخســت ســکوت و بعــد از آن، در مرحلــۀ دوم، اســترس و اضطــراب را 
کنش هــای زنــان اســت.  گریــه در خلــوت خــود نیــز از دیگــر وا تجربــه می کننــد. دل شــوره و 

مضمون فرعی 1: سکوت و خودخوری

کنــش روانــی زنــان بــه  تحقیــر در مرحلــۀ نخســت، ســکوت به خاطــر تــرس اخــراج و از دســت دادن  وا
کــه ایــن زنــان از ســرمایه های مالــی و اجتماعــی محــدودی برخوردارنــد، نمی تواننــد در  کار اســت. ازآنجا
گفــت:  ــه نشــان دهنــد و ســکوت می کننــد. مــادری 38ســاله  کنــش انتقام جویان ــل فــرد تحقیرگــر وا مقاب

کت! نانــت آجــر می شــود.« کت! ســمیه ســا »روزی صــد بــار بــه خــودم می گویــم، ســمیه ســا

مضمون فرعی 2: استرس و اضطراب

یکــی  ئــم فیزیولوژ ک اســت. پــس از حــس تحقیــر اســترس و اضطــراب بــا عا حــس تحقیــر بســیار دردنــا
ئمــی چــون  و شــناختی اش بــه ســراغ فــرد می آیــد. افــکاری ماننــد »مــن فــرد بی ارزشــی هســتم« و عا

ــه می کنــد.  ــاال را تجرب ــان قلــب ب ضرب

مضمون فرعی 3: ترس

کار و روبــه رو شــدن دوبــاره بــا تحقیرگــر و مشــاهد گران تحقیــر نیــز از تجربه هــای  تــرس از دســت دادن 
کار می کــرد، بیــان داشــت: »هــرگاه صاحــب کار  کــه در بازارچــۀ ماهــی  ــان تحقیرشــده اســت. بانویــی  زن
کــه جلــو بقیــه خجالــت بکشــیم.« کــه چیــزی نگویــد  یــم  بــاالی ســرمان می آیــد، از تــرس بــه خودمــان می لرز

گریه مضمون فرعی 4: غم- 

را  منفــی  افــکار  عزت نفــس  رفتــن  دســت  از  ایــن  و  می کنــد  حملــه  فــرد  عزت نفــس  بــه  تحقیــر 
از  یکــی  می یابــد.  ادامــه  منفــی  احســاس  منفــی-  فکــر  چرخــۀ  کــه  می کنــد  برابــر  چندیــن  فــرد  در 
یــۀ ناشــی از غمگینــی اســت. بانویــی تجربــۀ خــود را چنیــن مطــرح ســاخت:  گر ی  کنش هــای رفتــار وا
کــه  کاش ســایۀ شــوهرم بــاالی ســرم بــود  یــه می کنــم.  گر ی می آیــم دل ســیر  »هــر وقــت از خانــۀ پــدر

نکننــد«. کوچکــم  ]دیگــران[ 
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مضمون فرعی 5: جابه جایی پرخاشگری 

کنــش بعــدی در  کــردن پرخاشــگری بــه اطرافیــان ماننــد شــوهر معلــول یــا فرزنــدان هــم وا جابه جــا 
کــم بــرادرم  کــه همیــن درآمــدم و حمایــت  گفــت: »چیــزی بگویــم  مقابــل تحقیــر اســت. مــادر 36ســاله ای 

کنــم. « ــا ســر بچه هــا خالــی  ــم ی ــرود؟ مجبــورم تحمــل  کنــم و در خــودم بریزی نیــز از بیــن ب

بحث و نتیجه گیری

زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش  یســتۀ  تبییــن تجربــۀ ز پیــِش رو  انجــام پژوهــش  از  هــدف 
کمیتــۀ امــداد امــام خمینــی؟ق؟ از پدیــدۀ تحقیــر اجتماعــی در شــهر بندرلنگــه بــود. در مرحلــۀ نخســت، 
کــه جنســیت یکــی از تســهیلگران تحقیــر اســت. ایــن یافتــه همســو بــا یافتــۀ صادقــی  یافته هــا نشــان داد 
ــان بیشــتر دســتخوش تحقیــر می شــوند، اســت. به عــاوه،  ــر اینکــه، زن فســایی و نیکــدل )۱395( مبنی ب
ــوار در تعامــات اجتماعــی  ــان سرپرســت خان ــه زن ک ــد  ــن باورن ــر ای ــز ب افراســیابی و همــکاران )۱395( نی
کــه تجربــۀ   حریــم ناامــن را بــرای آنــان بــه همــراه  کلیشــه های منفــی روبــه رو هســتند  روزمــرۀ  خــود بــا مســائل و 
کــم، فقــر، نیــاز مالــی، ســطح پاییــن تحصیــات، نداشــتن ســرمایۀ اجتماعــی،  دارد. همچنیــن، درآمــد 
طــاق، بیوگــی و نداشــتن پشــتوانۀ همســر از مهم تریــن زمینه هــا بــرای شــکل گیری تجربــۀ تحقیــر در ایــن 
کــه معتقــد  گــروه از زنــان شــمرده می شــود. ایــن یافتــه نیــز همســو بــا نتایــج پژوهــش اســکولگر۱ )۲۰۱۴( اســت 
کــه زنــان سرپرســت  گفــت  اســت فقــر فــرد را آمــادۀ تحقیــر شــدن می کنــد. در توضیــح ایــن عامــل، می تــوان 
ــی و  ــع اجتماع ــر، و موان کمت ــوق  ــر، حق کمت ــات  ــامل تحصی ــه ش ک ــد  ــم دارن ــت مه ــه محدودی ــوار س خان
ــن،  ــت. بنابرای ــد اس ــت رش ــای دارای ظرفی کاره ــدن در  ــاب ش ــرک و انتخ ــرای تح ــتری ب ــادی بیش اقتص
کــه شایســته و در شــأن  ــه  کــه پشــتوانه و ســرمایۀ اجتماعــی فــرد ضعیــف باشــد، نمی توانــد آن گون زمانــی 
اوســت، در جامعــه حاضــر شــود و نتیجــۀ ایــن امــر ســرپیچی از هنجارهــای اجتماعــی و تمســخر و اســتهزا 
کــه زنــان سرپرســت خانــوار بــا خطــر فقــر درآمدی بیشــتری  و اهانــت اســت. چانــت۲ )۱997( بیــان می کنــد 
کــه ایــن  به دلیــل جنســیت و درپــی آن، محرومیــت از منابــع اســت. در چنیــن شــرایطی،  مواجه انــد، 
کار پاره وقــت، انعطاف پذیــر یــا اشــتغال خانگــی )کار در خانــه(  نقــش بازتولیــدی زنــان آنهــا را مجبــور بــه 
کســب مهــارت بازمــی دارد،  ــوار را از آمــوزش و  ــان سرپرســت خان کــه زن می کنــد. ایــن شــرایط همان طــور 
کــه موجــب  کم ســوادی عامــل دیگــری اســت  کمتــر می شــود. بی ســوادی و نیــز  یافــت دســتمزد  موجــب در
دسترســی نداشــتن ایــن زنــان بــه مشــاغل دارای منزلــت، و درنهایــت، زمینه ســاز تحقیــر و ســرزنش آنهــا 
ــا مشــاغل حاشــیه ای نیمه وقــت،  ــد و ی ــوار اغلــب بیکارن ــان سرپرســت خان می شــود. به عبارت دیگــر، زن
ــف  ــای مختل ــوند و از راه ه ــمرده نمی ش ــه ش ــد جامع ــار قدرتمن ــزء اقش ــد و ج ــد دارن کم درآم ــمی و  غیررس
ــر ایــن  ــه شــدن فقــر خــود موجبــات تحقی ــر واقــع می شــوند. بنابرایــن، زنان مــورد ســرزنش، اهانــت و تحقی

1. Schwelger.
2. Chant.
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قشــر را فراهــم می کنــد. در تبیینــی دیگــر، مطابــق بــا نظریــۀ فمینیســتی، تقســیم کار جنســیتی در جوامــع 
کمتــری دسترســی داشــته باشــند؛ بنابرایــن، وابســتگی آنــان  کــه زنــان بــه منابــع قــدرت  بــه ایــن می انجامــد 
ــا بیــوه شــدن، آســیب پذیرتر هســتند. آســیب پذیری ایــن  ــه مــردان بیشــتر می شــود و درصــورت طــاق ی ب

قشــر بــه فقــر و دیگــر پیامدهــای آن  ازجملــه تحقیــر و ســرزنش منجــر می شــود. 

کــه در فضــای خانــواده، کار،  کــه تحقیــر در آن رخ می دهــد نیــز مشــخص شــد  دربــارۀ بررســی فضاهایــی 
کــه فــرد حضــور می یابــد، تحقیــر روا داشــته می شــود. ایــن یافتــه  گفــت هرجــا  مدرســه، مهمانــی و می تــوان 
ــه ای نیســت. فقــر  گان ــان دارد و مشــکل جدا ــرد جری کــه فقــر در سراســر زندگــی ف دور از انتظــار نیســت؛ چرا
تی را به صــورت شــبکه ای بــرای فــرد ایجــاد می کنــد. بــرای نمونــه، فــرد بــا حضــور در مهمانــی، فقــر  مشــکا
کارهــای خدماتــی  کــه او در منــزل دیگــران  کــه خویشــاوندان می داننــد  ــه ایــن معنــی  ــرد، ب خــود را نیــز می ب
کمک هــای خدماتــی  گاهــی بــه دیگــران اجــازه می دهــد از او در مهمانــی درخواســت  می کننــد و ایــن آ
کــه فقــر چگونــه به صــورت شــبکه ای سرتاســر زندگــی فــرد جریــان دارد. کننــد. ایــن نمونــه روشــن می ســازد 

»عــادت وارۀ خانوادگــی برانگیزاننــدۀ تحقیــر« کــه شــامل آزارهــای کامــی، ســرزنش به خاطــر تصمیم ها، 
ــتر  ــرام بیش ــه وی، احت ــرات ب ــل نظ ــرد و تحمی ــای ف ــری به ج ــدن، تصمیم گی ــر درس نخوان ــرزنش به خاط س
بــه دیگــر فرزنــدان خانــواده،  و همچنیــن تحقیــر به دلیــل عجــز و ناتوانــی مالــی، بدنــام شــدن، تهمــت و 
تمســخر ازســوی خانــوادۀ همســر ازجملــه مصادیــق ایــن تحقیــر در ارتباطــات بین فــردی ایــن زنــان اســت. 
کــه نزدیــکان فــرد فضــای تعامــل  ایــن نتیجــه همســو بــا مطالعــۀ صادقــی فســایی و نیکــدل )۱39۴( اســت 
کــردن و تحقیــر  کنتــرل  را به ســمت آزار زبانــی می برنــد و احساســات مهارنشــدۀ شــخصی خــود را بــرای 
کــی را بــرای زنــان ســخت  نزدیــکان بــه کار می گیرنــد. البتــه، در ایــن پژوهــش، آنچــه تحمــل آزار زبانــی و هتا
کــه بــه نــوع زندگــی، فکــر و احساســات و نیازهــای فــرد  می کنــد، توصیف هــای بی رحمانــه ای اســت 
کــه در جوامعــی ماننــد جامعــۀ ایــران،  مقابــل هجــوم مــی آورد. ایــن عامــل تــا حــدودی بــه  ایــن  علــت اســت 
اعتبــار و امنیــت اجتماعــی زنــان وابســته بــه مــردان خانــواده اســت. بنابرایــن، زنــان سرپرســت خانــوار ،کــه 
کامــل مــردی محروم انــد، مشــکات اجتماعــی بســیاری چــون تحقیــر را تجربــه  ــا  از پشــتیبانی مســتقیم ی
کارکــرد زنــان  ــارۀ نقــش و  کــه باورهــای ســنتی درب می کننــد. میرفــردی و عطایــی )۱388( بیــان می کننــد 
در جامعــه، ضعــف نهادینه ســازی ارزش هــا و هنجارهــای نویــن بــرای مشــارکت زنــان در جامعــه، پاییــن 
بــودن میــزان اعتمــاد، به ویــژه در جنبه هــای اخاقــی و رفتــاری بــرای مشــارکت زنــان سرپرســت خانــوار 
کنترلــی  در محیــط بیــرون از خانــه و وجــود زمینه هــای پدرســاالرانه، به ویــژه در جنبه هــای نظارتــی و 
قشــر  ایــن  بــر  را  کــه عرصــه  اســت  فرهنگی - اجتماعــی  موانــع  ازجملــه  در محیــط خانــواده، همگــی 
گرفتــن نیــز افراســیابی و جهانگیــری )۱395( بــا مطالعــۀ  تنــگ می ســازد. دربــارۀ در معــرض اتهــام قــرار 
گــروه از زنــان در جامعــه از  کــه ایــن  کرده انــد  آسیب شناســی تعامــات زنــان سرپرســت خانــوار اذعــان 
حرف هــا و انگ زنی هــای اطرافیــان خــود نیــز در امــان نیســتند. در چنیــن فضایــی، بــا انــواع رفتارهــای 
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منفــی ازجملــه تهمــت، شــایعه و بدبینــی نســبت به خــود تــا طــرد شــدن ازســوی نزدیــکان روبــه رو می شــوند. 
کــه  کلیشــه ای  کــه در ذهــن مــردم جــای دارد، سرچشــمه می گیــرد؛ همــان  کلیشــۀ منفــی،  ایــن رفتــار از 
کلیشــه از زمینه هــای  گــر مــردی بــاالی ســر زن نباشــد، زن بی گمــان راه نادرســتی مــی رود. ایــن  بــاور دارد ا
شــکل گیری حریــم ناامــن زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار در جامعــه اســت. زن بعــد از جدایــی یــا از دســت 
بــا انبوهــی از بدبینی هــا و نــگاه منفــی اطرافیــان روبــه رو می شــود. حتــی خویشــاوندان و  دادن همســر 

ــد. ــان می کنن ــی محرومش ــای اجتماع ــد و از حمایت ه ــا می نگرن ــه آنه ــک ب ــدۀ ش ــه دی ــز ب ــتگان نی بس

گــون بــروز می کنــد. خویشــاوندان  گونا »عــادت وارۀ تســهیلگر تحقیــر خویشــاوندانی« نیــز بــه روش هــای 
ی خدماتــی در مراســم فامیلــی و  کــردن از زنــان به عنــوان نیــرو بــا قطــع ارتبــاط خویشــاوندی، اســتفاده 
کــردن حــس حقــارت را در زنــان مــورد مطالعــه برمی انگیــزد.  پســت دانســتن و خواســته یــا ناخواســته تکبــر 
می کننــد،  اســتفاده  و...  مراســم  در  خدماتــی  و  کمکــی  ی  نیــرو عنــوان  بــا  آنــان  از  خویشــان  یــا  اقــوام 
گذاشــته نشــود و مــورد  همچنیــن، فقــر آنهــا موجــب می شــود در مراســم بــه  انــدازۀ دیگــران بــه آنهــا احتــرام 
گیرنــد و ایــن رفتارهــا موجــب تحقیــر آنــان می شــود. »تحقیــر به وســیلۀ همســایگان« نیــز  بی توجهــی قــرار 
گونــی روا داشــته می شــود، ازجملــه، ارائــۀ نظــرات دربــارۀ زندگــی و فرزنــدان آنــان بــدون  گونا بــه شــکل های 
کارهــای خدماتــی بــه آنهــا، دادن غذاهــای پس مانــده و محصــوالت  گرفتــن شرایطشــان، ســپردن  در نظــر 
کــردن ازســوی  کهنــه و احمــق فــرض  یخ گذشــته بــه ایــن زنــان، ارائــۀ لباس هــای منــدرس و بســیار  تار
کهنــۀ  همســایه ها. ازآنجا کــه همســایگان از فقــر آنــان مطلــع هســتند، غذاهــای مانــده و یــا لباس هــای 
کــه ایــن رفتــار توهیــن بــه شــأن و انســانیت آنهاســت. در واقــع، ایــن دو  کننــد  خــود را بــه ایــن زنــان اهــدا 
گــروه امیــد زنــان بــه ارتبــاط طبیعــی بــا دیگــران در جامعــه را در ایــن زنــان از بیــن می برنــد. درواقــع، در هــر 
کنــد، قربانــی تحقیــر شــده اســت )لینــدر۱  کــه انســان کوچــک شــمرده شــود یــا حــس خودکم بینــی  ارتباطــی 
گرفتــن و طــرد را مصــداق تحقیــر  ۲۰۰۱(. بیشــتر مــردم بی توجهــی، حمایــت نشــدن، در حاشــیه قــرار 
می داننــد )الیســون و هارتــر۲ ۲۰۰7(. در ادامــۀ ایــن نــوع تعامــات، زنــان سرپرســت خانــوار بــه باقــی مانــدن 
کمتــری دارنــد و بقــای ارتباطــی در بیــن آنــان ضعیف تــر  ارتبــاط پیوســته بــا دیگــران و دوســتی پایــدار امیــد 
از زنــان دارای همســر اســت. میــزان امنیــت ارتباطــی در زنــان سرپرســت خانــوار ســطح ضعیف تــری دارد 
و احســاس ناامنــی و نگرانــی در ارتبــاط بــا دیگــران در میــان آنــان بیشــتر وجــود دارد و ارتباطــات طبیعــی 

کمتــر دیــده می شــود )ســهرابی ۱38۴(. ــان  در روابــط آن

کار،  کامــی، خرده گیــری بی دلیــل از  کار« را هــم تجربــه می کننــد. تحقیــر  زنــان »تحقیــر در محیــط 
کار، پیشــنهاد روابــط جنســی، بــه  کافــی بــرای انجــام  گرفتــن دســتمزد  یــاد بــدون در نظــر  ارائــۀ دســتورات ز
ــا،  ــیدن نعمت ه کش ــه رخ  ــدرت، ب ــل ق ــه و تحمی ــدان درک همدالن ــرد، فق ــوق ف ــناختن حق ــمیت نش رس

کار ازجملــه ایــن مصادیــق هســتند. گرفتــن از ظاهــر فــرد و بی احترامــی در محــل  ایــراد 

1. Lindner.
2. Elison & Harter.
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قــدرت  نامتــوازن  روابــط  در  تحقیــر  معمــول،  به طــور  کــه  چرا نیســت  انتظــار  از  دور  نتیجــه  ایــن 
به عنــوان  امتیــازات اجتماعــی،  و  زور  اقتصــادی،  بــه منابــع  شــکل می گیــرد. دسترســی صاحــب کار 
کنــد و بــه  ایــن  ی حــس جســارت و قــدرت پدیــد آورد و بــر همیــن مبنــا قربانــی را تحقیــر  تحقیرکننــده، در و
ــراد برحســب اینکــه »چــه تفاوت هایــی در  کنتــرل خــود درآورد. اف ی را در  کــه و  ترتیــب، درپــی آن اســت 
دسترســی بــه قــدرت دارنــد«، »هــدف از اعمــال قــدرت در روابــط نابرابــر چیســت«، »از چــه ابزارهایــی بــرای 
دســتیابی بــدان اســتفاده می کننــد« و اینکــه »تــا چــه حــد نابرابــری آنهــا در ســاختار اجتمــاع نهادینــه  شــده 
اســت«، احســاس تحقیرشــدگی می کننــد. در رابطــه بــا پیشــنهادات جنســی، پژوهش هــای پیشــین نیــز 
کــه طمــع ورزی جنســی مــردان دربــارۀ زنــان سرپرســت خانــوار در شــکل گیری  ایــن نتایــج را تأئیــد می کننــد 
کــه از تقاضــای  حریــم ناامــن نقــش پررنگــی بــه خــود می گیــرد. ایــن مســئله در ابعــاد متفاوتــی نمــود می یابــد 
کام جویی هــای جنســی ختــم می شــود  گاهــی بــه  ازدواج هــای نامطلــوب و بــدون شــرایط مناســب شــروع و 
ــا خــود تصــور  کــه ب ــی رخ می دهــد  کار زمان گســتاخی های صاحبــان  )افراســیابی و جهانگیــری ۱395(. 
کشــید، ایــراد  کار  کــه به راحتــی می تــوان از او  می کننــد زن سرپرســت خانــوار زنــی بی صاحــب اســت 
کــرد. البتــه، ایــن آســیب ها بــرای زنــان دیگــر نیــز محتمــل اســت؛  ــر او تحمیــل  گرفــت و نظــرات خــود را ب

ولــی دربــارۀ زنــان سرپرســت خانــوار بیشــتر رخ می دهــد.

ی بـه  کـه فـرد به محـض ورود بـه جامعـه حـس تحقیـر در و از نتایـج پژوهـش چنیـن بـه نظـر می رسـد 
کارکنـان نهادهـای جامعـه« را نیـز زنـان تجربـه می کننـد.  کسـبه و دیگـر  وجـود می آیـد. »تحقیـر به وسـیلۀ 
کـه از فقـر و بی درآمـدی آنـان مطلـع هسـتند، از میـزان اعتمادشـان بـه این افراد کاسـته  کسـبه محـل ازآنجا
می شـود و برخوردی متفاوت با آنها دارند. در واقع، وضعیت زندگی زنان سرپرسـت خانوار این تصویر را 
کـه آنهـا فقیــر هــستند. به دلیـل اینکه آن گونـه که باید آمـوزش و مهارت کسـب نکرده اند،  تقویـت می کنـد 
کسـب نمی کننـد )شـادی طلب و وهابـی ۱38۴(. خـاف  اشـتغال مناسـبی ندارنـد و درآمـد مطلوبـی 
کارمنـدان بانـک بـرای پرداخـت نسـیه و وام اعتمـاد نکننـد و ایـن بی اعتمـادی  کـه کسـبه و  واقـع نیسـت 

منجـر بـه حـس کم ارزشـی ایـن زنـان شـود.

گـروه منجـر  براسـاس تجربـۀ زنـان مـورد مطالعـه، سـاختارهای طبقاتـی بـه  تحقیـر هـر لحظـه ای ایـن 
می شـود. »تحقیـر به خاطـر مشـارکت نداشـتن در فعالیت هـای مدرسـه« در ثبت نـام فرزنـدان و جلسـات 
کمـک  اولیـا و مربیـان نیـز رخ می دهـد. در جلسـات حضـور والدیـن در مـدارس دولتـی، بیشـتر مباحـث 
کـه تمکـن مالـی بیشـتری دارنـد وزن  اقتصـادی بـه مدرسـه مطـرح اسـت و در ایـن ارتباطـات بـه افـرادی 
گزیـر ارتبـاط برابـری شـکل نمی گیـرد و حـس حقـارت در فـرد ایجـاد  بیشـتری می دهنـد. در ایـن شـرایط، نا
کنشـگران اجتماعی معادل تحقیر  می شـود. در واقع، احسـاس ضعف در مقایسـۀ خود با دیگری در نزد 
قلمـداد می شـود )هارتلینـگ و لوچتـا۱ ۱999(. وقتـی سرپرسـت از پـس هزینه هـای دوره هـای اضافـی، 

کمـک بـه مدرسـه برنیایـد، ایـن وضعیـت منجـر بـه شـکل گیری حـس تحقیـر در او می شـود. اردوهـا و 
1. Hartling & Luchetta.
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کنــش روانــی  کنــش روانــی ـ  اجتماعــی زنــان در مقابــل تحقیــر بــود. وا آخریــن مضمــون، پیامدهــا و وا
کار اســت. ایــن  زنــان بــه  تحقیــر در مرحلــۀ نخســت، ســکوت به خاطــر تــرس از اخــراج و از دســت دادن 
گــروه نمونــه از تحصیــات پایینــی  دلترســیل زنــان دور از منطــق نیســت. در ایــن پژوهــش، همــۀ زنــان 
درنتیجــه،  کننــد،  خــود  آن  از  را  ردۀ  بــاال  مشــاغل  نتواننــد  آنهــا  می شــود  باعــث  کــه  بودنــد  برخــوردار 
گــر زن  ــا حقــوق بســیار ناچیــز فعالیــت می کننــد. ا بیشــتر ایــن قشــر در مشــاغل خدماتــی و ردۀ پاییــن و ب
کارفرمــا ســکوت نکنــد و اعتــراض داشــته باشــد  کار خــود در مقابــل تحقیــر  سرپرســت خانــوار در محــل 
ــرده و  ــکاران تحصیل ک ــم بی ــیل عظی ــد. س ــد ش ــه رو خواه ــغل روب ــت دادن ش ــکاری و از دس ــران بی ــا بح ب
ــرده  ک ــی  ــدی بحران ــه ح ــتغال را ب ــاد اش ــوع ایج ــران، موض ــروز ای ــۀ ام ــکاری در جامع ــزون بی ــش روزاف افزای
کــه دولــت در ایجــاد اشــتغال بــرای انبــوه تقاضــای افــراد دارای تحصیــات دانشــگاهی نیــز ناتــوان  اســت 
کم ســواد یــا بی ســواد هســتند و بــه  کــه بیشترشــان  شــده اســت. حــال بــرای زنــان سرپرســت خانــوار 
کارآفرینــی منابــع رشــد، اشــتغال زایی و نــوآوری را ندارنــد وضعیــت پیچیده تــر اســت. به عــاوه،  لحــاظ 
کار و  گاهــی و دانــش از اطاعــات بــازار  کمبــود اعتمادبه نفــس و عزت نفــس در میــان ایــن زنــان، فقــدان آ
نگذرانــدن دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه  ای از مهم تریــن و اصلی تریــن مباحــث مربــوط بــه زنــان اســت 
)ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، ۱383(. در مرحلــۀ دوم و بعــد از ســکوت، زنــان اســترس و اضطــراب را 
کنش هــا  کنش هــای زنــان اســت. ایــن وا گریــه در خلــوت خــود نیــز از دیگــر وا تجربــه می کننــد. دل شــوره و 
کــه خــود را سرپرســتانی بی سرپرســت می داننــد و از بیوگــی درکــی  ــوار  ــرای مــادران بیــوۀ سرپرســت خان ب
کــرد  منفــی دارنــد، دور از انتظــار نیســت. بــرای تأئیــد ایــن یافتــه می تــوان از تحقیقــات همخوانــی یــاد 
کــه بیــان می کننــد؛ احســاس بی همســری و نقــص هویــت به عنــوان زن همســردار، احســاس های منفــی 
کاهــش حــس  بی ارزشــی، یــاس و خجالــت را به دنبــال دارد )پارکــز۱ ۲۰۰۱؛ خســروان و دیگــران ۱39۲(. 
احتــرام ناشــی از انــگ فقــر )تــاورز۲ ۲۰۰5(، مشــکات مالــی، ایفــای هم زمــان نقش هــای متعــدد مــادری و 
همســری، مشــکات افــراد وابســته بــه ایــن زنــان و بــرآورده نشــدن نیازهــای جنســی پیامــدی جز افســردگی، 

ــاور و رودجــرز3 ۱999(. اضطــراب و پریشــانی نــدارد )هــوپ، پ

وهش پیشنهادهای پژ

کمیتــۀ امــداد  در ایــن مقالــه، بــا به کارگیــری مصاحبــۀ عمیــق بــه بررســی روایــت زنــان تحــت پوشــش 
کــه همــواره خــود  ــه ای اســت  ــان به گون امــام خمینــی؟ق؟ از تحقیــر اجتماعــی پرداختــه شــد. وضعیــت زن
را درحــال تحقیــر شــدن حــس می کننــد. ایــن امــر باتوجه بــه جمعیــت حــدود ۱۲درصــدی جامعــه و بــا 
احتســاب افــراد تحــت تکفــل، موجــب چرخــه ای از افســردگی، تحقیــر ناشــی از تحقیــر شــدن و پریشــانی 
ــه ایــن افــراد می شــود. بنابرایــن، پیشــنهاد می شــود  ــا هــر فــرد وابســته ب ــان و فرزنــدان ی پیاپــی بیــن ایــن زن
1. Parkes.
2. Towers.
3. Hope, Power, Rodgers.
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کاهــش  کــره و جرئــت ورزی بــه ایــن زنــان در  در پژوهش هــای آینــده، اثربخشــی آمــوزش مهارت هــای مذا
کار دســتگاه های متولــی حمایــت از  حــس حقــارت بررســی شــود تــا درصــورت اثربخشــی در دســتور 
کــه نشــانۀ  ــد  گریســتن بودن ــان مــورد مطالعــه درحــال  گیــرد. در طــول فراینــد مصاحبــه، زن ــرار  ایــن قشــر ق
امــداد  کمیتــۀ  کــز  کــه مرا ایــن مســئله، پیشــنهاد می شــود  ایــن قشــر اســت. در زمینــۀ رفــع  افســردگی 

ــروه فراهــم ســازند. گ ــن  کاهــش رنج هــای ای ــرای  ــگان ب ــی رای خدمــات روان درمان

وهش محدودیت های پژ

کمیتــۀ امــداد خمینــی؟هر؟ انجــام  ایــن پژوهــش در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار تحــت پوشــش 
شــد؛ بنابرایــن، در تعمیــم  دادن آن بــه زنــان تحــت پوشــش بهزیســتی و دســتگاه های دیگــر بایــد جانــب 
کار موجــب  احتیــاط رعایــت شــود. بررســی پرســش  های حســاس ازجملــه تجربــۀ آزار جنســی در محیــط 
محافظــه کاری عــده ای از زنــان شــد و نگرانــی برخــی از پاســخگویان از اینکــه مبــادا حمایــت انــدک خــود 

یــادی صــرف شــود. کمیتــۀ امــداد از دســت دهنــد، موجــب شــد در جلــب همــکاری وقــت ز را ازســوی 
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