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چکیده

هاي حمایتی در زنان سرپرست  پژوهش حاضر با هدف بررسی کژکارکردهاي سیاست

شده  خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی انجام

ناختی مسئلۀ ش کارگیري مفهوم طرد اجتماعی، به بررسی جامعه در این پژوهش با به. است

مصاحبۀ عمیق و  36اي بوده و  روش تحقیق مبتنی بر نظریه زمینه. شده استتحقیق پرداخته

شده  نیمه ساختاریافته با دو گروه از پاسخگویان، مشتمل بر مددجویان و متخصصین انجام

هاي وابستگی متناظر با آن پدیدة  گانۀ طرد اجتماعی و گونه پس از سنخ شناسی سه. است

. برساخت شده است "وابستگی منفعالنه "هاي پژوهش تحت عنوان  کزي مبتنی بر یافتهمر

پذیري وابسته پرورِ  جامعه"، "طرد مزمن"ترین علل اصلی این پدیده در چهار مقولۀ  مهم

شناخته "کلیشه سازي زن سرپرست خانوار"و  "درجاماندگی سیستم حمایتی"، "زنان

شرایط فزایندة فراوانیِ "و  "ها سیاسی شدن حمایت"عنوان اي تحت  شرایط زمینه. اند شده 

سوء  "هاي گر نیز تحت مقوله شرایط مداخله. اند بندي شده خانوار مقوله "زنان سرپرست

بازاندیشی "راهبردهاي اصلی در سه مقوله . اند بر ساخت شده "نقص قوانین"و  "مدیریت

اند و پیامدهاي این پدیده  بندي شده قولهم "طرد خودخواسته"و  "ناتوان نمایی"، "سوداگرانه

در این . اند بندي شده صورت "اشتغال گریزي "و  "مطالبه گري مستمر"نیز در دو مقوله 

اند، ظرفیت باالیی براي  پژوهش مددجویانی که طرد مزمن و بین نسلی را تجربه کرده

دارند و  -هاي حمایتی تترین کژکارکرد سیاس عنوان اصلی به - ها وابستگی منفعالنه به حمایت

هاي حمایتی براي مطرودین مزمن متناسب با وضعیت  شایسته است در اتخاذ سیاست

ها و رسوب در سیستم  طردشدگی آنان، نسبت به پیشگیري و کنترل وابسته شدن به حمایت

  .حمایتی تمهیداتی اندیشیده شود
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 ،هاي حمایتی سیاست ،وابستگی ،طرد اجتماعی ،زنان سرپرست خانوار: کلیدي هاي واژه

  اي نظریه زمینه

  

  مقدمه و بیان مسئله

عنوان مطرودترین  در مطالعات و تجارب جهانی زنان سرپرست خانوار همواره به

هاي اجتماعی یا اصطالحاً فقیرترین فقرا گروه
1

گذاران و برنامه ریزان  موردتوجه سیاست 

که  طوري اند؛ به هاي حمایتی بودههاي هدف برنامه ترین گروه قرار گرفته و یکی از اصلی

ویژه فقر، در این  هاي حمایتی با هدف کاهش مطرودیت اجتماعی و به اجراي سیاست

اگرچه برخی محققین نیز در مطالعات خود این فرض . شده است گروه از زنان انجام

اند که زنان سرپرست خانوار همیشه فقیرترین  کرده محتوم را به چالش کشیده و اشاره

به این . )Bradshaw& et al, 2017; chant,2004; oginni et al, 2013(فقرا نیستند

معنی که زنان سرپرست خانوار ممکن است دستمزد کمتري داشته باشند، ولی احتماالً 

از دولت، جامعه، سایر اقوام خارج از خانه یا دوستان نیز حمایت و درآمد دریافت 

  . )Wendt& et al, 2021; chant,2004; Horrell & Krishnan 2007(کنند می

حال نتایج مطالعات غالبًا بر این نکته تأکید دارد که زنان سرپرست خانوار  درعین

بایست موردحمایت  هاي مطرودي هستند که به لحاظ اجتماعی و اقتصادي می گروه

ی و نقطۀ تمرکز اصلی در پژوهش حاضر مبتنی بر کژکارکردها یا آثار منف. واقع شوند

هاي حمایتی با تأکید بر طردشدگی این گروه از زنان  ها و سیاست خارج از انتظار برنامه

هاي اجتماعی مبتنی بر نظامی از خدمات، مؤسسات و نهادهاي  حمایت. باشد می

منظور کمک و خدمت به افراد به وجود آمده تا سالمت، زندگی  اجتماعی است که به

هاي  ها و توانایی ها، ظرفیت براي پیشرفت قابلیتتر  بهتر و زمینه روابطی مناسب

از سویی دیگر در ادبیات جدید رفاه، . منظور توسعۀ رفاه آنها را فراهم آورد ها، به انسان

طرد اجتماعی در تقابل با همبستگی، رقابت . موضوع طرد اجتماعی اهمیت یافته است

                                               
1. Poorest of the poor
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: 1386قانعی راد . (گیرد عادالنه، حقوق سیاسی، مشارکت و ادغام در جامعه قرار می

  ).1995به نقل از پاتنام،  260

بنابراین بیان مسئله در پژوهش حاضر منوط به توجه به دو محور اصلی است؛ اول 

وضعیت طردشدگی زنان سرپرست خانوار و دوم پیامدهاي ناخواسته و منفِی اجراي 

ختلف اقتصادي و هاي حمایتی براي این گروه از زنان در وجوه م ها و برنامه سیاست

در ارتباط با وضعیت طردشدگی گروه جمعیتی زنان سرپرست خانوار؛ . اجتماعی

طورکلی از مردان سرپرست  دهد که زنان سرپرست خانوار به تحقیقات متعددي نشان می

همچنین درآمد  )Katapa, 2005; Muleta & Deressa, 2014(فقیرترندخانوار

نوارهاي مرد سرپرست است زیرا سرپرستان زن خانوارهاي زن سرپرست کمتر از خا

 & Barros & Mendonça, 1996; Buvini(کنند معموًال با دستمزد کمتري کار می

Gupta, 1997 (ها ،  هاي دیگر نظیر عدم دسترسی به اموال خانواده ، دارایی مشخصه

Habib, 2010; Horrell & Krishnan 2007; Peterman(منابع مولد و اعتبارات خرد & 

et al, 2010; Swarup& Rajput, 1994; Takane, 2007 ( تحمل بار کارهاي خانه که

و تعصب  )Buvini & Gupta, 1997(شود منجر به محدودیت زمان و تحرك می

هاي  ویژگی) Gangopadhyay, S.; Wadhwa, 2003(جنسیتی از نظر تبعیض محل کار

. ض طردشدگی بیشتر قرار داده استدیگري هستند که این گروه از زنان را در معر

دهد که زنان سرپرست خانوار در  المللی نیز نشان می همچنین نتایج یک بررسی بین

تري  آوري پایین طور معناداري از مردان سرپرست تاب آمریکاي التین، آسیا و آفریقا به

  . )Fullera & Lain, 2017(دارند 

درصد از  67,6، حدود 1398که در سال  دهد هاي آماري نشان می در ایران نیز یافته

قرار داشته و حدود ) تر درآمد پایین(خانوارهاي زن سرپرست در دو دهک اول درآمدي 

سواد هستند درصد از زنان سرپرست خانوار بی 49,6
1

همچنین زنان سرپرست خانوار . 

                                               
بر اساس نتایج (اقتصادي زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست  -هاي اجتماعی گزارش بررسی آماري ویژگی -1

و رفـاه  مرکز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، کار ). 1390–1398طرح هزینه و درآمد مرکز آمار ایران 

.اجتماعی
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اند؛ هاي اخیر رشد بیشتري را نسبت به خانوارهاي داراي سرپرست مرد داشته در سال

 6/20حدود  1398تا  1390هاي  که  خانوارهاي داراي سرپرست مرد طی سال طوري به

درصد  8/26که این رقم براي خانوارهاي زن سرپرست  اند درحالی درصد افزایش داشته

سرپرست مرد و (کل خانوارهاي کشور نسبت خانوارهاي زن سرپرست به. بوده است

باشد که  درصد می 7/13حدود  1398و در سال  درصد 1/13برابر با  1390در سال ) زن

درصد افزایش  6/0به میزان  1390نسبت به سال  1398بر این اساس این نسبت در سال 

هاي زن سرپرست نسبت به  توان گفت رشد بیشتر خانواده لذا می. داشته است

 هاي فقر و طرد اجتماعی در سو و باال بودن شاخص هاي مرد سرپرست از یک خانواده

این گروه از زنان از سویی دیگر، پرداختن به پیامدهاي منفی یا به تعبیري کژکارکردهاي 

این بررسی . سازد هاي حمایتی را براي آنان ضروري می ها و سیاست اجراي برنامه

اي مهم  هاي اعتباري و بودجه ریزي تواند به لحاظ اجتماعی و همچنین برنامه ویژه می به

هاي حمایتی در کشور،  اغلب توسط دو نهاد کمیته امداد  ا و سیاسته انجام برنامه. باشد

  . گیرد و سازمان بهزیستی صورت می) ره(امام خمینی  

شده، تعداد زنان سرپرست خانوار تحت  هاي اعالم بر اساس آخرین گزارش

درصد از کل مددجویان این نهاد حمایتی را  63پوشش کمیته امداد امام خمینی حدود 

باشد نفر زن سرپرست خانوار می 1160491دهند که این رقم معادل  میتشکیل 
1

 .

هزار نفر از زنان سرپرست خانوار نیز تحت پوشش سازمان  250همچنین تعداد 

باشند بهزیستی می
2

از کل زنان سرپرست خانوار در کشور، % 46ترتیب حدود  این به. 

باشند هاي یکی از دو نهاد حمایتی می مشمول حمایت
3

که قریب به  لذا با توجه به این. 

باشند؛ و با در نظر گرفتن  نیمی از زنان سرپرست خانوار مشمول مداخالت حمایتی می

ها به لحاظ اقتصادي  محدودیت منابع اعتباري در کشور، بررسی پیامدهاي منفی حمایت

                                               
1. https://portal.emdad.ir/fa/electronicservices

  https://donya-e-eqtesad.com.    مدیرکل دفتر توانمندسازي و خدمات حمایتی سازمان بهزیستی - 2

95هاي سرشماري سال  در صورت مبنا قرار دادن داده - 3
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اي مطالعاتی ه یافته. هاي حمایتی مؤثر واقع شود ریزي تواند در زمینۀ برنامه مهم بوده و می

هاي بخش امور اجتماعی در  هاي دولت، هزینه در کشور نشان داده است که در بین هزینه

که یک  طوري ها، داراي اثرات بیشتري بر کاهش فقر بوده است به مقایسه با سایر بخش

درصد کاهش فقر  84/0هاي دولت در بخش امور اجتماعی به میزان  درصد افزایش هزینه

هاي  ها در بخش زیرساخت درصدي هزینه که افزایش یک درحالی. ردرا به دنبال دا

یابد و این واقعیت نشان از اهمیت هزینه کرد  درصد فقر کاهش می 04/0اقتصادي، فقط 

  ).46: 1392خداپرست و داودي، ( دولت در امور اجتماعی ایران دارد  

از پیامدهاي هاي مالی و اقتصادي، مصادیق متعدد و متنوعی  در زمینۀ حمایت

توان  ها را براي گروه هدف زنان سرپرست خانوار می ناخواسته این دسته از حمایت

شود که زنان سرپرست خانوارِ تحت پوشش نهادهاي  مثال دیده می عنوان به. مشاهده کرد

، با )العالج نظر از افراد الزم الحمایه نظیر سالمندان و بیماران صعب صرف(حمایتی  

کاري و امتناع از خروج از چرخۀ حمایتی شده  هاي اقتصادي دچار کمدریافت حمایت

تر، به  هاي بیشتر یا طوالنی دهند و براي دریافت حمایت و نسبت به آن مقاومت نشان می

هاي حمایتی  که از ابتدا، اجراي برنامه شوند؛ درحالی ترفندهاي گوناگونی متوسل می

هاي دولتی بوده است ز دایرة حمایتبراي ایشان با هدف توانمند شدن و خروج ا
1

 .

هاي اقتصادي نظیر اعتبارات و بودجه،  عالوه بر پیامدهاي منفی اثرگذار بر شاخص

مثال . اند هاي حمایتی، داراي پیامدهاي منفی به لحاظ اجتماعی نیز بوده برخی سیاست

رپرست توان در خصوص معافیت فرزندان ذکور زنان س بارز این نوع پیامد منفی را می

گذار در مواردي راه را براي معافیت خدمت  قانون. خانوار از خدمت سربازي دانست

هاي حمایتی باز گذاشته است که شامل مصادیقی چون  سربازي افراد از طریق سازمان

معافیت یکی از فرزندان مادران فاقد همسر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 

                                               
نهادهاي حمایتی ) مصوب مجلس شوراي اسالمی(ساله پنجم توسعه کل کشور  برنامه پنج 39بند ب ماده طبق  - 1

استثناي سالمندان و  درصد از خانوارهاي توانمند شده را به 10هاي توانمندسازي، ساالنه  بایست با اجراي برنامه می

.معلوالن ذهنی از پوشش حمایتی خارج کنند
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شود بهزیستی قرار دارند، می
1

ین در حالی است که با اجراي این قانون شاهد بروز ا. 

ایم که منجر به بروز مشکالتی در سیستم اجتماعی  هاي صوري در جامعه بوده طالق

. شده است

به اذعان بسیاري از کارشناسان، نظام حمایتی در کشور ما به دالیل گوناگون از 

شده از خانوارهاي  انجام هاي کند و بسیاري از حمایت الگویی یارانه محور تبعیت می

پذیر به جهت وجود این کژکارکردها، نتوانسته مددجویان را به سمت توانمندشدن  آسیب

. سوق دهد و حفره عمیق طرد و محرومیت اجتماعی را در جمعیت هدف پر کند

پژوهش حاضر در مسیر شناسایی این پیامدها، درصدد است تا خأل پژوهشی را کاهش 

هاي حمایتی در کشور، نظام  یب شناسانه و نقّاد به سیاستداده و با نگاه آس

هاي حمایتی موردمطالعه را به بازبینی  ریزي در سازمان گذاري و برنامه سیاست

هاي  هاي پذیرش مددجو و رصد وضعیت آنها پس از ورود به چرخۀ حمایت روش

ختن بنابراین مسئله اصلی در پژوهش حاضر مبتنی بر شنا. سازمانی ترغیب کند

و علل بروز ) چیستی(هاي حمایتی موجود  پیامدهاي ناخواسته یا کژکارکردهاي سیاست

  .باشد پذیر می هاي آسیب با تأکید بر فرایند طردشدگی خانواده) چرایی(این پیامدها 

  

  سؤاالت تحقیق

هاي حمایتِی نهادهاي حمایتی چیست؟  پیامدهاي منفی یا کژکارکرد هاي سیاست

  )چیستی(

  )چرایی(هاي نهادهاي حمایتی چیست؟  کارکردهاي منتج از سیاستدالیل کژ

  هاي بروز طرد اجتماعی در زنان سرپرست خانوار چیست؟ جلوه

  هاي زن سرپرست تحت حمایت چیست؟ نقش مؤلفه طرد اجتماعی در خانواده

هاي حمایتی  اي و راهبردهاي بروز کژکارکردهاي سیاست گر، زمینه شرایط مداخله

  چیست؟

                                               
  وظیفۀ عمومی قانون نظام 16/9/1390اصالحی  45مکرر و  44،44به استناد مواد  - 1
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  نه تجربی تحقیقپیشی

هاي حمایت  شده در حیطه با توجه به موضوع تحقیق که مرور پیشینه مطالعات انجام

نماید،  اجتماعی و طرد اجتماعی براي گروه هدف زنان سرپرست خانوار، ضروري می

 1هاي تحقیقات پیشین به شرح جدول شماره  در مطالعات داخلی و خارجی، یافته

  .شده استاستخراج
  

  پیشینۀ تجربی تحقیق -1جدول 

نوع 

  تحقیق
  نتایج  روش تحقیق  عنوان  سال  محقق  شماره

  1  داخلی

مقدس 

جعفري و 

  محمدي

1385  

نقدي بر رویکرد 

توانمندسازي زنان 

سرپرست خانوار 

تحت پوشش 

  بهزیستی

روش تلفیقی 

تحلیل (

عملی /محتوا

  )مشارکتی

رسانی فعلی، مددجویان را به  کمک

ه سوق سمت نوعی گدایی آبرومندان

بر رویکردهاي  دهد و تنها با تکیه می

ــه ــددجویان   خیری ــاري م ــه ی اي، ب

  .پردازند می

  2  داخلی
فیروزآبادي 

  و صادقی
1389  

مطالعۀ ابعاد طرد 

اجتماعی زنان 

روستایی سرپرست 

خانوار در رابطه با 

وضعیت اشتغال و 

  اقامت

 -اکتشافی

  پیمایشی

زنان سرپرست خانوار فقیر بومی، از 

حمـــایتی از شـــبکه  نظـــر شـــبکه

تري برخوردارند  گروهی قوي درون

هـــاي اجتمــــاعی   و در فعالیـــت 

تر نسبت  غیررسمی، مشارکتی فعال

ــد  ــان مهــاجر خــود دارن ــه همتای . ب

همچنین زنان شاغل نسبت به زنان 

غیر شاغل از شـبکه حمـایتی بـین    

تـري   تـر و نـاهمگون   گروهی قـوي 

  .برخوردارند

  1390  کیمیایی  3  داخلی

هاي  شیوه

توانمندسازي زنان 

سرپرست خانوار 

تحت پوشش 

  هاي حمایتی سازمان

  توصیفی

تنهـا   اجراي برنامه توانمندسازي نـه 

به اشتغال، افزایش سـطح درآمـد و   

کاهش وابسـتگی زنـان سرپرسـت    

شود بلکه توانـایی   خانوار منتهی می

شناختی را  هاي روان ها در حوزه آن

  .نیز به دنبال دارد
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نوع 

  تحقیق
  نتایج  روش تحقیق  عنوان  سال  محقق  شماره

  1393  فرضی زاده  4  داخلی
طرد اجتماعی دختران 

  روستایی مجرد

نظریه 

  اي زمینه

آمیـز،   هـاي طعنـه   هـا و حـرف   نکته

ــایرین،    ــرحم سـ ــز و تـ تحقیرآمیـ

گســـترش شـــایعات، تبعـــیض،    

ــرزنش،   ــاري، س ــتگی، شرمس وابس

احساس تنهایی، ترس، انتظار، رنج، 

بیماري جسمی، افسردگی و نگرانی 

درباره آینده، برخی مسائل دختـران  

انزوا، ضـعف روابـط   . مذکور است

اجتماعی، عدم حضـور در اجتمـاع   

منظور شرکت در مراسم، اشتغال،  به

یادگیري مهارت و گـذران اوقـات   

فراغت از پیامدهاي وضعیت فـوق  

  است

  5  داخلی
تافته و 

  آزاده اعظم
)1394(  

منابع مطرود ساز، 

طرد اجتماعی و 

احساس شادمانی 

  زنان سرپرست خانوار

 -اکتشافی

  پیمایشی

جموعه عواملی مثل محرومیـت از  م

نیازهاي اساسی و احساس نابرابري، 

زمینۀ طـرد و محرومیـت اجتمـاعی    

زنـان سرپرســت خــانوار را فــراهم  

واسـطۀ ایجـاد    کرده و از طریق و به

ایــن طــرد و محرومیــت، احســاس 

انصــافی در ایــن قشــر از زنــان  بـی 

گرفتــه اســت؛ درنتیجــه ایــن  شــکل

وضــعیت باعــث کــاهش احســاس 

  .ها شده است نی در آنشادما

  6  داخلی
توفیقیان فر 

  و همکاران
1395  

بررسی رابطه بین 

هاي خودکفایی  طرح

کمیته امداد امام 

و ) ره(خمینی

توانمندسازي زنان 

سرپرست خانوار 

 -اسنادي

  پیمایش

ــه ــد   یافت ــه بع ــژوهش در س ــاي پ ه

امداد و  اي، خدمات متغیرهاي زمینه

اند  دایره حمایت اجتماعی نشان داده

که توانمندسـازي زنـان بـر اسـاس     

ــرح ــه   ط ــر پای ــایی، ب ــاي خودکف ه

هاي  آموزش، کسب فنون و مهارت



  

  

  

  

115     ...هاي   شناختی کژکارکردهاي سیاست بررسی جامعه

نوع 

  تحقیق
  نتایج  روش تحقیق  عنوان  سال  محقق  شماره

استان : مورد مطالعه(

کهگیلویه و 

  )دبویراحم

شغلی، تقویت روحیه خودبـاوري،  

ایجــــاد انگیــــزه در چــــارچوب 

اي و نیـز   هاي فنی و حرفـه  آموزش

هاي نـوین شـغلی    دریافت مشاوره

یات نـوع  متناسب با شرایط و مقتض

  .شغل استوار است

  7  داخلی
فیروزآبادي 

  و همکاران
1395  

بررسی وضعیت طرد 

اجتماعی زنان 

مورد (روستایی 

روستاي : مطالعه

چمران از توابع بخش 

نوبران در شهرستان 

  )ساوه

  کیفی

صورت اجباري  زنان روستایی گاه به

ــاه بــه  طــور خودخواســته از   و گ

هاي اجتماعی و  مشارکت در فعالیت

فقر . اند ور در جامعه طرد گشتهحض

درآمدي، طالق، رفتارهاي انحرافـی  

و تجــرد در ســنین بــاال    ) دزدي(

موجب طرد اجباري زنان روستایی 

گردیــده و بیمــاري و معلولیــت،   

رویــی و خودســوزي، زنــان را  کــم

صورت خودخواسته با پدیده طرد  به

  .اجتماعی مواجه کرده است

  8  داخلی

فیروزآبادي 

و دیباجی 

  روشانیف

1396  

نقد سیاست اجتماعی 

در باب زنان 

. سرپرست خانوار

بررسی مسائل 

  اجتماعی ایران 

  اسنادي

دهـد کـه در    این مطالعه نشـان مـی  

ــران،    ــاعی در ایـ ــت اجتمـ سیاسـ

اگـر  . هـایی وجـود دارد   ناهمخوانی

نقش سنتی زنان تأکید سیاست ما بر 

دارد، چرا در پی توانمندسازي زنان 

محقق با این تحلیل در پـی  . هستیم

ها  ها و ناهمخوانی نشان دادن تناقض

در سیاست اجتماعی در باب زنـان  

  .باشد سرپرست خانوار در ایران می

  9  داخلی
جلیلیان و 

  پاپ زن
1398  

موانع و «

هاي  محدودیت
  اسنادي

هـاي موفقیـت    موانع و محـدودیت 

زایی روستاییان در  هاي اشتغال طرح
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نوع 

  تحقیق
  نتایج  روش تحقیق  عنوان  سال  محقق  شماره

هاي  موفقیت طرح

 خودکفایی و

کارآفرینی کمیته امداد 

مورد ) ره(امام خمینی 

زنان سرپرست خانوار

ــار دســته عوامــل آموزشــی،     چه

ــاعی فرهنگــی و  -اقتصــادي، اجتم

ــت ــرار   حمای ــداد ق ــه ام ــاي کمیت ه

  .گیرد می

  10  خارجی
آگبنیو و 

  همکاران
2017  

هاي  الشبررسی چ

گذاري  رویکرد هدف

در حمایت از 

  اجتماعی در غنا

  کیفی

ــن   پیامــدهاي ناخواســتۀ اجــراي ای

هـاي برچسـب    برنامه تحت مقولـه 

فقر، انگ زدن و حسادت منجر بـه  

شده است کـه   نفرت ذینفعان عنوان

این پیامدهاي ناخواسته قـادر بـه از   

ــاعی در   ــجام اجتم ــردن انس ــین ب ب

  شندبا جوامع ذینفع روستایی می

  11  خارجی
اوگینی و 

  همکاران
2013  

آیا در نیجریه زنان 

سرپرست خانوار 

واقع فقیرتر از  به

مردان سرپرست 

  خانوار هستند؟

  کمی

، زنان سرپرست خـانوار کمتـر از  

مردان سرپرست خانوار فقیر هستند 

هاي  گذاري سیاست و در واقع هدف

  شده بود حمایتی اشتباه انجام

  12  خارجی
و براد شاو 

  همکاران
2019  

زنانه شدن فقر در 

  آمریکاي التین
  کمی

ویـژه   هاي زنانه ضد فقـر، بـه   برنامه

، (CCTs)١انتقال نقـدي مشـروط  

که منابع را براي زنان هـدف قـرار   

دهد، موجب زنانه سازي مجـدد   می

  .فقر شده است

  

قطۀ شده با رویکرد انتقادي و آسیب شناسانه، نهاي اجرا ها و برنامه بررسی طرح

هاي  مشترك و از نکات مثبت تحقیقات پیشین است که تالش دارد با تمرکز بر طرح

هاي موجود بر سر راه  هاي اجرایی و بررسی موانع و محدودیت موردي، به چالش

                                               
1. Conditional Cash Transfer
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بررسی نتایج این تحقیقات موجب باال رفتن حساسیت نظري براي . اجراي آنها بپردازد

اما . ه لحاظ روش و محتوا کاربرد داشته استگیري مقوالت ب پژوهشگر شده و در شکل

بندي مؤلفۀ طرد اجتماعی در زنان سرپرست خانوار،  پژوهش حاضر با تأکید بر درجه

هاي  هاي عاملیتی کنشگران و نحوة مواجهه با سیاست این مقوله را به لحاظ بازتاب

ا حمایتی بر اساس نوع طردشدگی موردتوجه قرار داده است و تالش دارد تا ب

مندي  آمده در پژوهش براي بهره دست هایی کاربردي، به عملیاتی کردن دانش به پیشنهاد

هاي حمایتی در طراحی نظام کارآمد پذیرش مددجو بپردازد تا از این طریق از  دستگاه

  .هاي حمایتی و اصطالحاً رسوب آنها پیشگیري کند ماندگاري مددجویان در سیستم

  

  چارچوب نظري تحقیق

اي که در پارادایم تحقیقات کیفی قرار دارد  عۀ پیش رو از رویکرد نظریۀ زمینهدر مطال

اي رابطۀ نظریه و پژوهش با مفهوم  در تحقیقات مبتنی بر نظریۀ زمینه. شده است استفاده

حساسیت نظري
1

سو ما را به دانستن  مفهوم حساسیت نظري از یک. شود بیان می 

کند و از سوي دیگر  مان دعوت می مطالعههاي موجود درباره موضوع مورد نظریه

یافته و داراي محتواي مفهومی و نظري خود دربیفتیم تا  خواهد ما با ذهن پرورش می

در پژوهش حاضر ). 17: 1395فراستخواه، (هاي آن شویم  داوري مبادا اسیر پیش

 شناسی کژکارکردها با هدف باال پرداختن به موضوع اصلی تحقیق یعنی بررسی جامعه

هاي نظري بوده و مفاهیم  بردن حساسیت نظري، مستلزم بررسی طیف وسیع زمینه

هاي نابرابري جنسیتی و  شده از نظریات طرد اجتماعی، رفاه اجتماعی و نظریه برگرفته

گیري مقوالتی در ارتباط با دالیل بروز کژکارکردها کمک کرده  پذیري به شکل جامعه

شناسی فقر، زنان سرپرست خانوار همواره  طۀ جامعهشده در حیدر مطالعات انجام. است

                                               
1. Theoretical sensitivity
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زنانه  "این فرض به دنبال تئوري. اند شده هاي اجتماعی معرفی عنوان فقیرترین گروه به

  . شده استدر ادبیات نظري فقر و محرومیت اجتماعی تولید "شدن فقر

تأکید  استفاده شد که) 1978(اصطالح زنانه شدن فقر اولین بار توسط دایان پیرس 

شدن به مشکل اصلی زنان است؛  سرعت در حال تبدیل متحده به کرد فقر در ایاالت می

که برخی  درحالی). McLanahan & Kelly, 2006(ویژه اگر زنان مادران تنها باشند به

اي  توان میان فقر و طرد اجتماعی تفاوت قائل شد، عده سختی می نویسندگان معتقدند به

. هاي مختلف باهم تفاوت دارند ند که این دو مفهوم اساسًا در جنبهکن دیگر استدالل می

استدالل آنها این . کنند آن تأکید می1»چندبعدي«پردازان طرد اجتماعی بر ماهیت  نظریه

سادگی و صرفًا به فقدان منابع مادي یا حتی  توان به است که مطرودیت اجتماعی را نمی

افی، نبود سرمایه آموزشی و فرهنگی، یا به مسائلی همچون مشارکت اجتماعی ناک

دیگر ایدة مطرودیت  عبارت به. دستیابی نامناسب به خدمات و فقدان قدرت تعبیر کرد

جاي تمرکز بر  در جامعه مدرن را به 2»نداشتن قدرت«اجتماعی تالش دارد تا پیچیدگی 

» طرد«انیا بر این اساس واحد مطرودیت اجتماعی دولت بریت. پیامدهاي آن برجسته کند

هاي ضعیف،  اي همچون بیکاري، مهارت تنیده را بر اساس ترکیب مسائل درهم

هاي داراي پتانسیل جرم باال، بهداشت بد و  درآمدهاي پائین، مسکن نامناسب، محیط

  ). 1998واحد طرد اجتماعی، (کند  هاي فروپاشیده تعریف می خانواده

و حمایت اجتماعی، ارتباطی  در ادبیات حوزة رفاه، دو مفهوم طرد اجتماعی

حمایت اجتماعی مفهوم جدیدي نیست و سابقه آن به . تنیده دارند تنگاتنگ و درهم

تجلی پیداکرده  1948گردد که در اعالمیه حقوق بشر  برمی3»1601قانون فقر انگلیسی «

انواع مختلف رویکردهاي حمایت اجتماعی براي دستیابی به اهداف مختلف . است

ویلر  -رویکردها به حمایت اجتماعی مطابق دیدگاه دووروکس و ساباتیس .وجود دارد

                                               
1. multidimensional
2. powerlessness
3. the Poor Law Act 1601
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و ابزارگرایی  1)پارادایم سیاست اجتماعی(فعال گرایی : شود شامل دو مکتب فکري می

. )Devereux& Sabates, 2007 as cited in barintos&halm(2)پارادایم تور ایمنی(

عدالتی  هاي بی عنوان نشانه پذیري را به یبفعال گرایان تداوم فقر شدید، نابرابري و آس

دهند و مبارزه براي حمایت اجتماعی را  اجتماعی و نابرابري ساختاري مدنظر قرار می

آنها در جستجوي به حداکثر . کنند عنوان یک حق تخطی ناپذیر شهروندي تلقی می به

چیزي بیش رساندن آزادي انتخاب و حق حمایت اجتماعی هستند و بنابراین خواستار 

هاي غیرمشروط آنها خواهان انتقال. از کمک غذایی هستند
3

باشند  و اعتبارات جهانی می

شوند  ترین رویکردهاي ادغام گرایانه محسوب می زیرا از دید آنها، این موارد مهم

)Walker et al, 2011( .بایست فقط  در مقابل ابزارگرایان اعتقاد دارند که دولت می

یک تور ایمنیمزایاي حداقلی یا 
4

با بیمه خصوصی را براي مطرودین اجتماعی فراهم 

سیچون و همکاران تعریف زیر را براي . کند که سهم بیشتري از تولید را به آنها بدهد

کف حمایت اجتماعی به دنبال تضمین دستیابی : دهند ارائه می» کف حمایت اجتماعی«

کند  رآمدي است که تضمین میهاي د هاي کاالهاي اساسی، خدمات و پرداخت به بسته

مانند، دسترسی  سواد نمی برند، بی درمان رنج نمی هاي قابل افراد گرسنه نیستند، از بیماري

  ). Cichon et al, 2011: 5(خانمان نیستند  به آب آشامیدنی مناسب دارند و بی

د هاي مشابهی درباره تور ایمنی دارند و معتقدن هاي کنونی نیز دیدگاه اقتصاددان

سالی، سیل، بیماري  در مقابل خشک(پذیري افراد فقیر  وجود آن، هم براي کاهش آسیب

هاي مربوط در کار موردنیاز است و  و هم جبران بیماري و پیري و یا آسیب...) و

 Devereux, 2002: 658 as cited in(گذاري و رشد را تشویق کند  تواند سرمایه می

lipton, 1997: هاي اجتماعی، ایجاد وابستگی،  ژکارکردهاي حمایتدر معرفی ک. )1004

هاي مبتنی بر آثار دولت رفاه، در ادبیات  یکی از پیامدهایی است که در تحلیل

                                               
1. activism (social policy paradigm)
2. instrumentalism (safety net paradigm)
3. unconditional transfers
4. social safety nets
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کند که محیط  استدالل می) 1984(موري . شده است شناسی فقر به آن پرداخته جامعه

بب پدید اجتماعیِ فاقد نقش و کارکرد، خود یکی از آثار دولت رفاه است که به س

مقصود موري از این اصطالح، افراد فقیري . شود می 1"فرهنگ وابستگی"آوردن نوعی 

هاي رفاهی دولت تکیه  جاي تالش براي وارد شدن به بازار کار، به مستمري است که به

نگري و  جاي آینده شوند به هاي رفاهی وابسته می کسانی که به این سیاست. کنند می

گیدنز، (کنند  زندگی بهتر، فقط به دریافت صدقه قناعت می تکاپو براي دستیابی به

الگوي مفهومی پژوهش حاضر بر مبناي رویکرد ). 1984به نقل از موري،  1386:457

مالحظه  قابل 1شده است که در شکل شماره  سیستماتیک در نظریۀ داده بنیاد استخراج

.است

  

  روش تحقیق

فی بوده و استراتژي آن مبتنی بر نظریۀ شده در پژوهش حاضر، روش کی روش استفاده

اي با سه رویکرد عمده شامل  طورکلی با مرور تاریخچه نظریه زمینه به. باشد اي می زمینه

رویکرد سیستماتیک
2

، رویکرد نوخاسته
3

و رویکرد سازنده گرا 
4

رو هستیم که  روبه 

هاي آن هرکدام در مورد نقش پژوهشگر و چگونگی کدگذاري مفاهیم و تحلیل داده

 scott & marlen,: به نقل از 10: 1391محمود پور و همکاران، (هایی دارند  تفاوت

همچنین از دو . شده است در پژوهش حاضر از رویکرد سیستماتیک بهره گرفته). 1997

گیري هدفمند و  نمونه. شده استگیري نظري استفاده گیري هدفمند و نمونه روش نمونه

: اند از شده است که عبارت اي دو گروه از پاسخگویان انجاماجراي تکنیک مصاحبه بر

که از یکی از دو دستگاه ِکمیته امداد امام ) زنان سرپرست خانوار(مددجویان ) الف

  : کنند که دو شرط را دارا باشند یا بهزیستی خدمات حمایتی دریافت می) ره(خمینی 

                                               
1. Dependency culture
2. syatematic
3. emerging
4. constructive
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  . سال سن داشته باشند 55کمتر از -2العالج نباشند  هاي صعب داراي بیماري -1

که  متخصصین، عنوان هاي حمایتی یادشده به کارشناسان و مدیران میانی دستگاه) ب

سال در حوزه ارائه خدمات حمایتی به زنان سرپرست خانوار  10سابقه فعالیت بیش از 

ها، گیري نیز با رسیدن به اشباع نظري و تکرار پاسخ نمونه. اند در دستگاه متبوع را داشته

هاي عمیق و نیمه ساختاریافته  هاي کیفی از مصاحبه آوري داده شده و براي جمع متوقف

شده که از این  مصاحبه عمیق با دو گروه یادشده انجام 36در مجموع . ایم بهره گرفته

. مصاحبه با متخصصین صورت گرفته است 11مصاحبه با مددجویان و  25میزان 

طور خاص مدنظر نبوده است، تفکیک گروه  دستگاه بهازآنجاکه بررسی عملکرد این دو 

تنها به ) کمیته امداد یا بهزیستی(متخصصین به لحاظ وابستگی سازمانی دو دستگاه 

جهت تکمیل اطالعات بوده و تحلیلی در خصوص مقایسه عملکرد دو دستگاه 

  .باشد موردتوجه این پژوهش نمی

  

  شوندگان توصیفی از مصاحبه

بیانگر توصیفی از دو گروه پاسخگو بوده است که اطالعات  3و  2جدول شماره 

.دهد اي آنها را نشان می زمینه

  

  گروه مددجویان -2جدول 

شماره 

  مصاحبه
  دستگاه حمایتی  علت سرپرستی  تحصیالت  سن  نام

  کمیته امداد  فوت همسر  سوم راهنمایی  37  زهرا  1

  کمیته امداد  طالق  سوم راهنمایی  54  مهین  2

  بهزیستی  طالق  ابتدایی  53  معصومه  3

  کمیته امداد  فوت همسر  سوم راهنمایی  53  فاطمه  4

  بهزیستی  طالق  سوم راهنمایی  46  زینب  5



  

  1399تابستان، 24، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   122  

شماره 

  مصاحبه
  دستگاه حمایتی  علت سرپرستی  تحصیالت  سن  نام

  کمیته امداد  طالق  دیپلم  29  فریبا  6

  کمیته امداد  همسر ازکارافتاده  سوم راهنمایی  45  )الف(مریم   7

  کمیته امداد  طالق  دیپلم  28  صغري  8

  بهزیستی  فوت همسر  هنماییسوم را  49  )ب(مریم   9

  کمیته امداد  فوت همسر  دیپلم فوق  41  راحله  10

  بهزیستی  طالق  دیپلم  51  ملیحه  11

  بهزیستی  فوت همسر  ابتدایی  50  محبوبه  12

  بهزیستی  فوت همسر  ابتدایی  54  فضه  13

  کمیته امداد  طالق  سوم راهنمایی  39  اکرم  14

  یبهزیست  فوت همسر  ابتدایی  49  )ب(زهرا   15

  کمیته امداد  طالق  راهنمایی  42  سهیال  16

  کمیته امداد  همسر ازکارافتاده  سواد بی  55  احترام  17

  بهزیستی  همسر زندانی  ابتدایی  46  زهره  18

  کمیته امداد  فوت همسر  سوم دبیرستان  53  طیبه  19

  بهزیستی  طالق  راهنمایی  54  منصوره  20

  بهزیستی  طالق  ابتدایی  48  لیال  21

  کمیته امداد  فوت همسر  دیپلم  39  مهري  22

  بهزیستی  مجرد قطعی  ابتدایی  55  )ج(مریم   23

  بهزیستی  فوت همسر  ابتدایی  53  توران  24

  کمیته امداد  طالق  دوم دبیرستان  47  نسرین  25
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گروه متخصصین -3جدول  

شماره 

  مصاحبه
  تحصیالت  جنسیت  شناسه

سمت 

  سازمانی

سابقه 

  فعالیت

دستگاه محل 

  اشغال

  بهزیستی  12  کارشناس  لیسانس فوق  زن  1متخصص   26

  کمیته امداد  15  مدیر میانی  دکترا  مرد  2متخصص   27

  بهزیستی  10  مدیر میانی  دکترا  زن3متخصص   28

  بهزیستی  15  کارشناس  لیسانس  زن4متخصص   29

  کمیته امداد  14  مدیر میانی  دکترا  مرد5متخصص   30

  زیستیبه  15  کارشناس  دکترا  زن6متخصص   31

  کمیته امداد  10  کارشناس  لیسانس فوق  زن7متخصص   32

  بهزیستی  13  مدیر میانی  دکترا  مرد8متخصص   33

  کمیته امداد  15  کارشناس  لیسانس فوق  مرد9متخصص 34

  کمیته امداد  17  کارشناس  لیسانس  زن  10متخصص   35

  کمیته امداد  21  کارشناس  لیسانس  زن  11متخصص   36

  

پذیري لتصدیق و انتقا

هاي کیفی از کمی،  گران با توجه به ویژگی متمایز و متفاوت پژوهش اي از پژوهش عده

جاي اعتبار و پایایی، به ابداع مفاهیمی نو همچون تأیید پذیري به
1

پذیري و انتقال 
2

... و  

به اصالت معنا و ) تأیید(در قابلیت تصدیق ). 22: 1391عباس زاده، (اند  اقدام نموده

قابلیت اطمینان و تصدیق از طریق بازرسی که در . شود ر واقعیت توجه میارزش د

هاي کیفی  در پژوهش). 178:1388ایمان،(شوند  دهد، جلب می فرآیند تحقیق روي می

پذیر  هاي مختلف امکان پذیري از طریق تکنیک رسیدن به قابلیت اعتبار یا همان انتقال

اي به کار رفته در پژوهش حاضر، ه تکنیک). 24-23: 1391عباس زاده، (است 

                                               
1. Creadibility
2. Transferability
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تکنیک کسب اطالعات دقیق موازي) 1: اند از عبارت
1

در این زمینه از نظرات تخصصی : 

دو نفر از کارشناسان کمیته (نفر از کارشناسان دو نهاد حمایتی یادشده  5و مشورتی 

گویان این کارشناسان جزو تیم پاسخ. نفر از کارشناسان بهزیستی استفاده شد 3امداد و 

بندي سطح اول،  هاي باز و مقولهپس از کدگذاري: هاي اعضا تکنیک کنترل) 2. نبودند

  .  قرار داده شد) در گروه متخصصین(فرایند در اختیار خود پاسخگویان نتایج این 

که -هاي گروه مددجویان  همچنین به جهت اهمیت تفسیر پژوهشگر در پاسخ

هاي مددجویان بود، و عدم امکان  ستقیم از پاسخعمومًا مبتنی بر فهم و ادراك غیرم

سو و ضرورت پنهان  سوادي از یک به دلیل کم(اعتبار یابی توسط پاسخگویاِن مددجو 

کاري از  دوراز پنهان هاي درست و به ماندن مسئلۀ اصلی براي ایشان براي دریافت پاسخ

متخصص قرار داده هاي مددجویان نیز در اختیار گروه پاسخگویانِ  پاسخ) سوي دیگر

هاي تکمیلِی پژوهشگر که در حین مصاحبه با  همچنین در این بازبینی، یادداشت. شد

تکنیک خود ) 3. شده بود نیز در اختیار متخصصین قرار گرفت آوري مددجویان جمع

بازبینی محقق
2

هاي به  آوري و تحلیل داده، نیز یکی دیگر از روش در طی فرایند جمع: 

طور  بندي به باشد که در طول فرایند کدگذاري و مقوله ر این پژوهش میشده د کار گرفته

بندي به شکل  فرایند کدگذاري و مقوله. مستمر و پیوسته توسط محقق به انجام رسید

پویا در حال تغییر بوده است و با دریافت هرگونه اطالعات تکمیلی و تفسیر و دریافت 

  .شده استجدید، این فرایند ادامه داشته و تکمیل

  

  هاي پژوهش یافته

اي بر مبناي سه مرحلۀ کدگذاري  ها در نظریه زمینه ازآنجاکه ساختار اصلی تحلیل داده

کدگذاري باز) 1: است
3

کدگذاري محوري) 2
4

کدگذاري انتخابی) 3، 
5

شده  تعریف 

                                               
1. Peer debriefing
2. Self monitoring
3. Open Coding.
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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بندي،  ها و انجام کدگذاري باز و مقوله است، لذا پژوهشگر پس از پیاده کردن مصاحبه

هاي محوري دست پیداکرده و تالش شده است که در برساخت هریک از این  مقوله به

.مقوالت فحواي ادراکات و تفاسیر پژوهشگر بازنمایی شود

  کدگذاري باز: مرحلۀ اول

اي به  کدگذاري باز عبارت است از نسبت دادن کدهاي مفهومی و مقوله

در اولین ). 152: 1395واه، فراستخ(ترین واحد معنادار از محتواي متنی هدف  کوچک

 306در این مرحله . ها پرداخته شد هاي مصاحبه گام فرایند تحلیل به کدگذاري بازِ گزاره

  .هاي پاسخگویان در دو گروه متخصصین و مددجویان استخراج شد کد باز از مصاحبه

  

(AC)کدگذاري محوري: مرحله دوم
1

  

کنندگان، در سطوح  هاي مشارکت در این مرحله مفاهیم اولیۀ مستخرج از مصاحبه

اي  اي سطح اول، خوشه مختلف معنا بخشی شده، روابط میان آنها در سه سطح مقوله

در مقوله سازي سطح اول از . شده است اي سطح سوم استخراج سطح دوم و خوشه

اي سطح اول دریافت  کد باز مقوله 46شدة اولیه،  کد باز استخراج 306بررسی مجموع 

اي سطح دوم و مقوالت  هاي خوشه بندي سطح اول به شناسایی مقولهشد مقوله

با توجه به اهداف تحقیق و . اي سطح سوم در چندین محور اساسی منجر شد خوشه

گانۀ طرد اجتماعی و  بندي در خصوص سنخ شناسی سه مدل مفهومی پژوهش، مقوله

  .هاي وابستگی متناظر با هر سنخ انجام شد جلوه

بخش اول در خصوص سنخ . شود لیل در دو بخش ارائه میر این قسمت تحد

: اند از هاي وابستگی متناظر با هر سنخ که عبارت گانۀ طرد اجتماعی و جلوه شناسی سه

هاي  ، محور جلوه)طرد دفعی، طرد سیال، طرد مزمن(هاي مطرودیت  محور جلوه

هاي  در تحلیل جلوه). اي، وابستگی نقطه چینی، وابستگی خطی هوابستگی نقط(وابستگی 

                                               
1. Axial Coding
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توان دریافت که وجه کژکارکردانۀ پدیدة وابستگی معطوف به گونۀ  طرد و وابستگی می

شود؛ و بخش  از آن یاد می "وابستگی منفعالنه"طرد مزمن بوده است که تحت عنوان 

پدیدة مرکزي و ارائۀ یک نظریۀ  عنوان دوم ناظر بر تحلیل پدیدة وابستگی منفعالنه به

طرد مزمن، (اي سیستماتیک ناظر بر محورهاي اصلی شامل محور شرایط علی  زمینه

پذیري وابسته پرور زنان، درجاماندگی سیستم  کلیشه سازي زن سرپرست خانوار، جامعه

اي  شرایط زمینه) نقایص قانونی، سوء مدیریت، تورم مزمن(گر  شرایط مداخله) حمایتی

رایط فزایندة فراوانی زنان سرپرست خانوار، فرهنگ کارگریزي، رویکرد سیاسی ش(

و ) بازاندیشی سوداگرانه، طرد خودخواسته، ناتوان نمایی(راهبردها ) نظام حمایتی به

  .باشد می) مطالبه گري دائم از دولت، بازماندن از حوزه اشتغال(پیامدها 

  

  :بستگیگانۀ مطرودیت و وا سنخ شناسی سه: بخش اول

  )گانۀ طرد اجتماعی سنخ شناسی سه(هاي مطرودیت  جلوه) 1-الف

طرد  -ویلیامز چارچوب مفهومی جامعی را در ارتباط با اثرات طرد از منظر زمانی 

طبق این تئوري، افراد در . ترسیم کرده است -مدت و طرد بلندمدت یا مزمن کوتاه

دهند و از مرحلۀ  ود بروز میمواجهه با شرایط طرد زا بازخوردهاي متفاوتی از خ

کنشی
1

در طرد . شوند منتقل می3) استعفا(به مرحله تسلیم 2)کنار آمدن(و واکنشی 

عنوان درد و تهدیدي براي نیازهاي  ماندگی به ، احساس عقب)مرحله کنشی(مدت  کوتاه

هاي فردي تأثیر کمی بر بازخورد فرد  گر و تفاوت شود و عوامل مداخله اساسی درك می

در این نوع بازخورد، فرد نوعی واکنش غریزي و فاقد . کاهش درد و پریشانی دارددر 

شده از خود  طور دفعی بر او حادث گیري ارادي در مقابله باتجربۀ طرد زا که به تصمیم

کنند  کنند و عمل می هایی فکر می در مرحله مقابله، افراد طردشده به روش. دهد بروز می

  . زشان را برطرف کنندتهدیدآمی) هاي(که نیاز 

                                               
1. reflexive
2. reflective
3. resignation
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هاي فردي نقش مهمی دارند و  گر و تفاوت در طی این مرحله، عوامل مداخله

توانند واکنش و تمایل به کنار آمدن را تقویت یا به حداقل برسانند؛ و نهایتاً در  می

هاي طرد زا براي  مرحله سوم یعنی طرد مزمن، اگر قرار گرفتنِ فرد در معرض مؤلفه

یابد و احتماًال احساس  امه یابد، منابع فرد براي کنار آمدن کاهش میمدت طوالنی اد

ویلیامز از نوع بازخورد کنشگر . لیاقتی خواهد کرد بیگانگی، افسردگی، درماندگی و بی

 ;Williams, 2001(برد  نام می) استعفا(در این نوع از مطرودیت با عنوان تسلیم 

Williams;2009; Williams & Zadro,2001; Williams& Jarvis,2006( .مندي  با بهره

از این رویکرد نظري و با توجه به حساسیت نظري برگرفته از این رویکرد سنخ بندي 

  .شده است گانۀ مطرودیت تعریف سه

داد که زنان سرپرست  ها نشان می شوندگان، یافته هاي مصاحبه در تحلیل پاسخ

. شرایط مطرودیت یکسانی برخوردار نیستندکننده به نهادهاي حمایتی، از  خانوار مراجعه

هاي مشترك، مطرودیت آنها را بر اساس تعاریفی که از طرد  اگرچه وجود برخی ویژگی

ازجمله فقدان یا پایین بودن درآمد مالی، وجود  -ساخت اجتماعی وجود دارد، محرز می

یمۀ نهاد جز ب به(هاي جسمی و روانی در خود و خانواده، فقدان پوشش بیمه  بیماري

هاي کم برخوردار و  ، دایرة ارتباطات اجتماعی محدود و زندگی در محله)حمایتی

بندي در  اما این قابلیت وجود داشت که به لحاظ زمانی نوعی طبقه -حاشیۀ شهر

که طرد  خصوص سابقۀ مطرودیت در پاسخگویانِ مددجو صورت پذیرد؛ باوجود این

شود، اما  طور دفعی و ناگهانی حادث نمی بهاي مزمن است که  اجتماعی ذاتًا پدیده

زمان فقدان «چنانچه نقطۀ شروع مطرودیت جدید در زندگی زنان سرپرست خانوار، 

توان درجۀ مطرودیت این زنان را بر اساس این نقطۀ  در نظر گرفته شود، می» سرپرست

خ شناسی نوعی از سن ها به بر این مبنا پژوهشگر با تحلیل داده. شروع متفاوت دانست

هایی مشتمل بر زمان فقدان  گانه در مطرودیت این زنان دست پیدا کرد که با مؤلفه سه

سرپرست، میزان ارتباطات اجتماعی و سابقۀ ارتباط مددجو با نهاد حمایتی شناسایی 

  :گانۀ طرد اجتماعی براي مددجویان به شکل زیر به دست آمد بر این اساس سه. شد
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طور ناگهانی و دفعی دچار حادثۀ  مددجویانی که به ):اي نقطه(طرد پیشامدي 

فقدان سرپرست شده بودند و در زمان مصاحبه، کمتر از دو سال از فقدان سرپرست آنها 

به دالیل مختلف نظیر فوت، طالق و زندانی شدن گذشته بود؛ عموماً فاقد ارتباط پیشین 

ي در شوك روانی و دوران خود و خانوادة پدري با نهاد حمایتی بودند؛ هنوز تا حدود

پناهی شدید به همراه نیاز مالی آنها را به سمت نهاد  بردند و احساس بی سوگ به سر می

حمایتی سوق داده بود؛ و هنوز ارتباط اجتماعی خوبی با دوستان و اقوام داشتند؛ در این 

هاي یادشده در مددجویان تحت عنوان طرد  پژوهش این سنخ از مطرودیت با ویژگی

.شده است تعریف) اي نقطه(یشامدي پ

که حدوداً بین دو تا پنج سال از  مددجویانی):نقطه چینی(وبرگشتی  طرد رفت

فقدان سرپرست آنها گذشته بود؛ در طول مدت فقدان سرپرست با نهاد حمایتی ارتباط 

 شده بار از چرخه حمایت خارج اما این ارتباط مستمر نبوده است و حداقل یک. اند داشته

اند مجدداً به چرخۀ حمایت برگردند و حتی دیده شد برخی از ایشان، اقوام  و موفق شده

این گروه در برقراري . اند نزدیک خود را هم براي حمایت به نهاد حمایتی معرفی کرده

ارتباط با دیگران ازجمله اقوام، آشنایان و همسایگان بسیار محتاط بوده و تمایل زیادي 

گیدنز معتقد است که طرد اجتماعی فقط حاصل طرد شدن . نداشتندبه ارتباط گسترده 

گیري داوطلبانه و اختیاري افراد از ابعاد و  مردم نیست، بلکه ممکن است نتیجۀ کناره

لذا این نوع از طرد ) 469: 1386گیدنز، . (هاي گوناگون جریان امور جامعه باشد جنبه

این گروه طرد اختیاري را برگزیده و . داجتماعی در این پژوهش، طرد اختیاري نامیده ش

دامنۀ روابط محدود داشتند؛ ارتباط ایشان در حد تعامل با تعداد محدودي از دوستان 

عید نوروز و برخی از (وآمدهاي متعارف ساالنه  یک در حد رفت نزدیک و اقوام درجه

اي و  دوره هاي واسطۀ دریافت حمایت ازآنجاکه مطرودیت این گروه به. بود) ها مناسبت

ارتباط منقطع با نهاد حمایتی در نوسان بوده است، این نوع مطرودیت در پژوهش 

.نام نهاده شده است) نقطه چینی(وبرگشتی  حاضر طرد رفت
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مدت یا به تعبیر ویلیامز طرد  در پژوهش حاضر، طرد طوالنی): خطی(طرد مزمن  

دچار مطرودیت اجتماعی مزمن ویژگی مشترك مددجویانی بود که براي مدت طوالنی 

گانۀ ذکرشده ازجمله  هاي سه هاي مشترك مطرودیت در گروه بوده و عالوه بر ویژگی

هاي دیگري از طرد را نیز تجربه  طرد اقتصادي، طرد اجتماعی، طرد فرهنگی گونه

ایشان در چند نسل از خانوادة خود . ترین آن طرد بین نسلی بوده است کردند که مهم می

سابقۀ ارتباط با نهاد حمایتی داشته و پس از چندین بار ) مادر، دختر مادربزرگ،(

وبرگشت، تقریبًا جزو مددجوهاي ثابت درآمده و زمان نسبتًا طوالنی از فقدان  رفت

این گروه ارتباطات اجتماعی . اند سرپرست آنها گذشته است در این گروه جاي گرفته

توان  می. اند اختیاري شدیدتري برگزیدهبسیار محدود داشته و نسبت به گروه دوم طرد 

حسی  گفت این گروه از مددجویان به درماندگی و وادادگی رسیده؛ دچار انفعال و بی

طورمعمول، انگیزة جدي براي تالش فردي  نسبت به شرایط طرد آمیز زندگی شده و به

.در جهت بهبود زندگی خود ندارند

  

  :گانه اي سههاي وابستگی متناظر با طرده جلوه) 2-الف

الذکر در خصوص مطرودیت اجتماعی مددجویان،  گانۀ فوق پس از سنخ شناسی سه

نسبت ارتباط و وابستگی ایشان با نهاد حمایتی مورد بررسی قرار گرفت که این 

  :بندي شد وابستگی تحت سه گونه دسته

اند، با  اي شده مددجویانی که دچار مطرودیت دفعی یا نقطه: وابستگی مقطعی

هاي موردي و مقطعی، به این نهاد  قراري ارتباط با نهاد حمایتی و دریافت حمایتبر

دهند؛ ازجمله  هایی را از خود بروز می این گروه از مددجویان ویژگی. اند متصل شده

که نسبت به مساعدت صورت گرفته توسط نهاد حمایتی قدرشناس بوده و آن را  این

از نهاد حمایتی را نداشته و به جهت توجیه شدن  انتظار حمایت دائم. شمارند مغتنم می

ها  ها بوده و به موقتی بودن حمایت توسط مددکاران، قائل به خروج از چرخۀ حمایت
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دهند خودشان  انگیزة توانمندشدن و اشتغال باالیی دارند و ترجیح می. آگاهی دارند

که بتوانند  محض این به دارند بگیر باشند و اذعان می درآمد داشته باشند تا آنکه مستمري

بحران فقدان همسر را پشت سر بگذارند دنبال یافتن شغل و یا کسب مهارت درآمدزا 

البته این انگیزه از حد تصمیم فردي و درونی فراتر نرفته و . براي خود خواهند بود

نسبت به ارتباط با  "عملکرد واکنشی"ترین ویژگی این گروه،  مهم. بالفعل نشده است

پناهی و درماندگی ناشی از  این گروه به دنبال کاهش احساس بی. مایتی استنهاد ح

این فقدان فقط به معناي فوت نیست و هرگونه واقعۀ عدم حضور (فقدان همسر بوده 

و عملکرد آنها بیانگر ) تواند باشد همسر مانند طالق یا زندانی شدن یا متواري شدن می

به یک منبع حمایتی در مقابل شوك واردشده  نوعی واکنش غریزي مبتنی بر پناه بردن

این عملکرد فاقد تفکر خالقانه و تصمیم گیر در درون خود بوده و لذا در این . باشد می

.شود پژوهش از عملکرد کنشگر در این مرحله تحت عنوان عملکرد واکنشی یاد می

طع و وبرگشتی بوده و ارتباط منق مددجویانی که دچار طرد رفت :وابستگی سیال

هاي دریافتی  ترتیب که باوجودآنکه حمایت این گسست پذیر با نهاد حمایتی دارند؛ به

زمان محدودي، توانسته تا حدودي مطرودیت را در ایشان کاهش دهد؛ اما با  براي مدت

اند و به دلیل اثرات مقطعی و  شده اتمام دورة قانونیِ حمایت، از دایرة حمایتی خارج

ها را کسب کرده و به  ، مجدداً شرایط اسمی براي دریافت حمایتها کوتاه مدت حمایت

این نوع از وابستگی که همچون مطرودیت متناظر خود، از خاصیت . اند چرخه برگشته

. باشد تحت عنوان وابستگی سیال نام نهاده شده است وبرگشتی برخوردار می رفت

حمایتی تجربۀ اشتغال مددجویان در این دسته، عموماً در یک دوره، با کمک نهاد 

زیرا یا درآمد ناشی از اشتغال یادشده . اند خورده اما در این تجربه شکست. اند داشته

اندازي شغل موردنظر  اند مهارت کافی را براي راه کننده نبوده و یا نتوانسته برایشان راضی

اگرچه . ارندد) نسبت به گروه اول(تري  لذا انگیزة اشتغال پذیري نسبتاً پایین. کسب کنند

عملکرد آنها هم نسبت به . انگیزه دانست توان آنها را در این موضوع کامالً بی نمی

کنند با اراده و  یعنی سعی می. است "عملکرد کنشی"وضعیت طردشدگی خود نوعی 
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هاي گوناگون و خالقانه براي  خالقیت مدیریت زندگی را به عهده بگیرند و از روش

دیگر ایشان مانند گروه  عبارت کنند، به ز زندگی خود استفاده میمقابله با شرایط طرد آمی

گیري در این گروه  هاي غریزي نبوده و عنصر تفکر و تصمیم اول محصور واکنش

.تر است برجسته

ویژه واقعۀ مطرودیت  مددجویانی که دچار طرد مزمن بوده و به: وابستگی منفعالنه

در مواجهه با وقایع  "عملکرد منفعالنه"د داراي ان را در چند نسل از خانواده تجربه کرده

عمومًا مدت طوالنی از فقدان سرپرست آنها گذشته؛ دایرة . باشند زندگی خود می

ارتباطی بسیار محدود داشته؛ سابقۀ ارتباط طوالنی با نهاد حمایتی دارند و اصطالحاً در 

رك این نوع از هاي مددجویان و متخصصین ضمن د در پاسخ. اند کرده سیستم رسوب

ها بوده و غالبًا با نگاهی  تحرکی منتج از دریافت حمایت وابستگی که نشانگر نوعی بی

انگیزگی نسبت به کار و کسب درآمد و خوداشتغالی  تقدیرگرایانه و قناعت انگارانه، بی

شود که  هاي آنان دیده می دهد، اما مضمونی دیگر نیز در پاسخ را در مددجویان نشان می

هایی از تحرك  دیگر حتی افرادي که نشانه عبارت به. دارد وابستگی ذهنیاز نوعی  نشان

ها نبوده و  شود نیز مایل به قطع حمایت مندي براي اشتغال در آنان دیده می و انگیزه

ویژه مالی و اقتصادي را بسیار ناچیز شمرده و میزان  هاي دریافتی به اگرچه میزان حمایت

دانند، اما حاضر به ترك  یط زندگی خود داراي تأثیر فراوانی نمیآن را در مخارج و شرا

هاي دولتی متصل  اي که آنها را به حمایت "باریکه آب "ها نبوده و به گزارة  این حمایت

ها  درواقع تحلیل دیگري فراتر از وابستگی مالی به حمایت. کنند دارد اشاره می نگه می

شده است که حکایت از وابستگی  گویان کشفدر جریان مصاحبه با این دسته از پاسخ

  .ها دارد روانی و ذهنی به حمایت

ترین منبع قدرت  عنوان مهم تواند ناشی از اهمیت ارتباط با دولت به این موضوع می

اهمیتی از جنسِ تمایل براي داشتِن یک شغل دولتی براي افراد جامعه که در . باشد

بعی براي کسب امنیت روانی منتج از احساس ثبات بازار کار و اشتغال، من شرایط بی

شود  ویژه اقشار محروم دیده می امنیت شغلی است؛ این رویکرد در تمام اقشار جامعه به
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صورت  اي سازمانی و اجتماعی با دولت هستند و این اشتیاق به که مشتاق به ایجاد رابطه

. یابد کن، تجلی میتالش براي ایجاد و حفظ رابطه با نهادهاي حمایتی به هر شکل مم

توان گفت وابستگی روانی منبعث از تالش براي کسب یک منبع  دیگر می عبارت به

هویتی براي زن سرپرست خانوار، مهم بوده و در واقع براي این گروه از زنان، قرار 

کننده خدمات حمایتی نوعی سرمایه اجتماعی محسوب  گرفتن در فهرست افراد دریافت

مثابۀ  هاي مورداشاره به بنابراین وابستگی. باشد اي برخوردار می هشده و از اهمیت ویژ

شود  شود و باعث می عادتی بیمارگونه در ابعاد عینی و ذهنی در مددجویان متبلور می

کند مقاومت  ایشان نسبت به هر آنچه که آنها را وادار به خروج از چرخۀ حمایتی می

هش با عنوان وابستگی منفعالنه یادشده از این نوع وابستگی در این پژو. نشان دهند

  .است

  

  )کدگذاري انتخابی(اي  پدیدایی یک نظریۀ زمینه: بخش دوم

به ) اي زمینه(از نگاه بزرگان رویکرد نظریۀ مبنایی  1)SC(کدگذاري انتخابی 

کدگذاري انتخابی یک مرحله مکانیکی جدا در پایان . شود تعبیر می "پدیدایی نظریه"

در این مرحله به . زند ی کدگذاري باز و محوري، بذرهاي آن جوانه مینیست بلکه در ط

ها و معانی انتزاع شدة یک موقعیت انسانی  بیان گلیسر شاهد ظهور یک نظریه از دل داده

اي که دربارة کژکارکردهاي  نظریه) 186: 1395فراستخوه، . (و اجتماعی هستیم

، شاید بتواند بخشی از تبیین شود هاي حمایتی در پژوهش حاضر ارائه می سیاست

لذا پس از . ویژه در خصوص وابستگی منفعالنه ارائه دهد هاي وابستگی را به جلوه

هاي مطرودیت و وابستگی مددجویان، با بازگشت به سؤال اصلی پژوهش  تحلیل سنخ

هاي حمایتی، در این فرایند،  حاضر مبنی بر چیستی و چرایی کژکارکردهاي سیاست

همچنین این ) چیستی. (شده است تحت عنوان وابستگی منفعالنه شناسایی پدیدة مرکزي

                                               
1. Selective coding
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کند، به لحاظ علت شناسی  نوع از وابستگی را که در سنخ مطرودین مزمن بروز پیدا می

توان به شرح زیر مورد تحلیل و  و راهبردهاي بروز و ظهور و پیامدها می) چرایی(

  .کنکاش قرارداد

  

  اي سیستماتیک اي در سه سطح مبتنی بر نظریه زمینه ولههاي مق تشکیل خوشه -3جدول 

اي  هاي خوشه مقوله)مقوله سازي سطح اول(مقوله ردیف

  سطح دوم

هاي  مقوله

اي  خوشه

  سطح سوم

پدیدة 

  مرکزي

    طرد مزمن  مدت سرپرست خانوار فقدان طوالنی  1

  علی

وابستگی 

  ارتباط اجتماعی بسیار محدود  2  منفعالنه

  نسلیطرد بین   3

  وابستگی ذهنی  4

کلیشه سازي زن   سازي همگن  5

  داغ زدایی  6  سرپرست خانوار

پذیري وابسته  جامعه  تبعیض جنسیتی در خانواده  7

  ها عدم پرورش یافتن قابلیت  8  پرور زنان

درجاماندگی سیستم   ها فقدان نظام رصد و پایش حمایت  9

  مددکاريروزمره شدن حرفۀ   10  حمایتی

  فقدان رویکرد بلندمدت  11

  گر مداخله  نقایص قانونی  عدم اجراي قانون  12

  خأل قانونی  13

  سوء مدریت  فقدان ثبات مدیریتی  14

  اي در دستگاه مدیریت جزیره  15

تورم مستمر بیش از پنج دهه در   16

  کشور

  تورم مزمن

پیشی گرفتن رشد تورم از رشد   17

  هاحمایت
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خیز بودن کشور به لحاظ  بحران  18

  بالیاي طبیعی

شرایط فزایندة فراوانی 

  زنان سرپرست خانوار

L ساختاري  

اي  ومیر جاده باال بودن نرخ مرگ  19

  سال مردان جوان و میان

هاي وابسته به  عدم تمکین دستگاه  20

  قدرت

نظام  رویکرد سیاسی به

  حمایتی

  پتانسیل شورش  21

  فرهنگ کارگریزي  تنبلی  22

هاي کسب درآمد  پدیدار شدن راه  23

  بدون کار

  راهبردها  بازاندیشی سوداگرانه  ها تغییر کاربري حمایت  24

  سوءاستفاده از خدمات حمایتی  25

  طرد خودخواسته  شرم از فقر  26

  ها بیم از قطع حمایت  27

  گیري از ارتباطات اجتماعی کناره  28

درماندگی (ناتوان نمایی   ها پنهان کردن دارایی  29

  گدایی غیررسمی  30  )خودآموخته

  پیامدها  مطالبه گري مستمر  قدرناشناسی  31

  فقدان تعهد متقابل  32

  بازماندن از اشتغال  اشتغال گریزي  33

  قناعت انگاري  34

  

  وابستگی منفعالنه: پدیدة مرکزي

ترین ویژگی کژکارکردي  شود، مهم مالحظه می 4ل شماره گونه که در جدو همان

هاي حمایتی معطوف به زنان سرپرست خانوار در این پژوهش، تحت گزارة  سیاست

این مقوله . شده است عنوان پدیدة مرکزي، شناخته به "ها وابستگی منفعالنه به حمایت"
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هاي حمایتی یافت  تترین مفهوم برساخت شده در رابطه با کژکارکردهاي سیاس که مهم

شد، با تمامی مضامین و مفاهیم و مقوالت برساخت شده در این پژوهش مرتبط بوده و 

به این معنی که این پدیده، تحت شرایط علی . ها قرار گرفته است در مرکزیت تحلیل

شده  به آن اشاره 6اي و ساختاري که در جدول شماره  خاص و متأثر از شرایط زمینه

هاي رفتاري با آن نسبت پیدا  ه و کنشگران با اتخاذ راهبردها و تاکتیکشداست، ایجاد

  . شود کنند و پیامدها یا بروندادها هم از این پدیده مرکزي حاصل می می

هایی است که  ها از طرف مددجویان، از جنس وابستگی نوع وابستگی به حمایت

ی مقاومت نشان مزمن بوده و مددجو نسبت به قطع آنها و خروج از چرخه حمایت

ها بوده و اگرچه  ذهنی به حمایت/این مقاومت ناشی از وابستگی مالی و روانی. دهد می

هاي حمایتی را بسیار ناچیز  هاي دریافتی از سوي دستگاه اکثر پاسخگویان میزان حمایت

دانند، اما  شمرده و میزان آن را در مخارج و شرایط زندگی خود داراي تأثیر زیادي نمی

هاي  اي که آنها را به حمایت"باریکه آب"ها نبوده و به گزارة  به ترك این حمایتحاضر 

مثابۀ عادتی منفعالنه در  لذا این وابستگی به. کنند دارد اشاره می دولتی متصل نگه می

طور عینی و ذهنی  شود که هیچ تمایلی به قطع آن نداشته و به مددجویان متبلور می

  باشند؛ قاوم مینسبت به ترك آن ناراضی و م

دستسال است که همسر خود را از 7ملیحه یکی از مددجویانی است که بیش از 

شدت نسبت  به. کند صورت خدمتکار در منزل کار می طور غیررسمی به او به. داده است 

بار قطع حمایت، مجدداً توانسته  ها مقاومت نشان داده و پس از یک به خروج از حمایت

داند، اما  ها را به لحاظ مالی ناچیز می او اگرچه دریافت حمایت. ددبه این چرخه بازگر

دیگر وابستگی ذهنی  عبارت حال حاضر به ترك سیستم نبوده و نوعی نگرانی و به بااین

خورد و به نظر  هایش به چشم می نسبت به خروج از چرخۀ حمایت، در صحبت

  :کند ا مییابی در اتصال به نهاد حمایتی پید رسد احساس هویت می

مگه اینـا  . ها چقد باالست اآلن خودتون میدونین خرج): گروه مددجویان(ملیحه 

من چند تا مشتري ... آگه بخوام با اون زندگی کنم که دیگه هیچی. چقد به من میدن
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خوب تو که درآمد داري بـراي  -.میریم آگه کار نکنم که از گرسنگی می. ثابت دارم

میدونین چقد طول کشید تا تونسـتم   -تمري بگیري؟چی هنوز میخواي از کمیته مس

ولی باالخره اسممون . بیام زیر نظر کمیته؟ درسته که حاال پولی که میدن زیاد نیست

  .یه موقع چیزي بشه ما هم یه جایی حساب میشیم. یه جایی هست

پدیدة وابستگی منفعالنه
1

باشد؛  متأثر از علل مختلف در سطح فردي و سازمانی می 

کند نیز  هاي رفتاري یا راهبردهایی که کنشگر اتخاذ میبر آن بسیاري از تاکتیکمضاف 

شود که  منظور حفظ این وابستگی بوده و همچنین آثار و پیامدهایی نیز از آن منتج می به

  .شود هاي یادشده پرداخته می در ادامه به بررسی مؤلفه

در چهار مقولۀ اصلی شده، شرایط علی پدیدة مرکزي اشاره: شرایط علی) الف

پذیري وابسته پرور زنان و  سازي زن سرپرست خانوار، جامعهطرد مزمن، کلیشه

  .اند درجاماندگی سیستم حمایتی برساخت شده

عنوان یکی از  یکی از شرایط علی است که در این پژوهش به "طرد مزمن"

شده ساخته) 2009(هاي تأثیرگذار، برگرفته از مفهومی است که توسط ویلیامز  مقوله

از منظر زمانی، ویلیامز توانسته است چارچوب مفهومی جامعی را در ارتباط با . است

ویلیامز این تئوري را مطرح . اثرات طرد کوتاه مدت و طرد بلندمدت و مزمن ترسیم کند

باعث  2)طرد تبعید گونه(هاي اجتماعی  مدت در محرومیت کرد که تجربیات طوالنی

از مراحل بازتابیشود که افراد  می
3

و مقابله
4

منتقل شوند و 5)استعفا(به مرحله تسلیم 

این ویژگی منتج از عدم توانایی در احیاي نیازهاي روانی تهدیدآمیز و احساس بیگانگی، 

  . دقتی، درماندگی و افسردگی است بی

                                               
.شده است هاي وابستگی نیز توضیح داده راجع به این نوع از وابستگی، در بخش سنخ - 1

2. ostracism
3. Reflexive
4. Reflective
5. Resignation
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مدت یا به تعبیر ویلیامز طرد مزمن ویژگی مشترك  در پژوهش حاضر، طرد طوالنی

هاي  ویانی بود که براي مدت طوالنی دچار مطرودیت اجتماعی بوده و مؤلفهمددج

مختلف طرد ازجمله طرد اقتصادي، طرد اجتماعی، طرد فرهنگی، طرد روانی و همچنین 

هاي عینی و ذهنی تجربه کرده و به درماندگی و وادادگی  طرد بین نسلی را در سویه

طورمعمول،  ط طرد آمیز زندگی شده و بهحسی نسبت به شرای رسیده؛ دچار انفعال و بی

این مددجویان . انگیزة جدي براي تالش فردي در جهت بهبود زندگی خود ندارند

معموًال در دو نسل قبل و بعد از خود نیز دچار مطرودیت اجتماعی بوده و روایت 

زندگی ایشان بیانگر انتقال بین نسلی مطرودیت در ابعاد مختلف اقتصادي و فرهنگی و 

هاي طرد مزمن در این افراد قلمداد  عنوان یکی از مؤلفه اجتماعی بوده است که خود به

  .شود می

ساله است که به جهت مطلقه بودن، تحت پوشش کمیته امداد  49مهین مددجویی 

هاست تحت پوشش کمیته  کند که سال وي در روایت زندگی خود اشاره می. باشد می

همچنین مادر و دختر او نیز هردو . به کار کردن نیست باشد و چون پادرد دارد، قادر می

. مادر به جهت سالخوردگی و دختر به جهت مطلقه بودن. تحت پوشش کمیته هستند

کاري  مهین در ابتداي مصاحبه منکر تحت پوشش بودن مادر بود و سعی در پنهان

هم اشاره اما در جریان مصاحبه و طرح سؤاالت دام، به تحت پوشش بودن مادر . داشت

این . کند سالۀ این خانواده نیز از مستمري کمیته امداد استفاده می 24همچنین دختر . کرد

کنند،  خانواده که هر سه در منزل مسکونی تحت تملک مادربزرگ خانواده زندگی می

باوجود توانایی اشتغال مادر و دختر خانواده، در سطح سه نسل خود، از مستمري 

ین دالیل خودداري از کسب درآمد و خوداشتغالی را، قانع بودن به مه. کنند استفاده می

و نبودن کار ) پادرد مادر و افسرده بودن دختر بر اثر واقعه طالق(باریکه، بیماري  آب

هاي مصاحبه با ایشان نشان داد که این خانواده از روابط اجتماعی  یافته. عنوان نمود

کاره  یا هنر را شروع کرده اما آن را نیمه وسیعی برخوردار نیستند؛ آموختن یک حرفه

اند؛ احساس بدبختی و درماندگی دارند و مستمري گرفتن و تحت پوشش  رها کرده
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کمیته بودن برایشان امري معمولی است که چندان از آشکار شدن این موضوع احساس 

  .کنند شرمساري نمی

مـادرتون اآلن  -.مـنم یـه مـادر پیـر تـوي خونـه دارم       ):گروه مددجویان(مهین 

ده نصفش رو  کمیته همه رو نمی-پس از کجا میارید؟ -نه -خرجش رو کمیته میده؟ 

دختـرم، خـودم، مامـانم    . آره دیگـه -پس مامانت هم تحت پوشـش هسـت؟   -.میده

آره  -مگـه نـه؟  . دخترت دیگه چرا؟ اون که گفتـی جوونـه  . هممون تحت پوششیم

  .هخوب، ولی طالق گرفته، اونم کمیته کمکش میکن

شده با دو  هاي عمیق انجام در مصاحبه: "کلیشه سازي زن سرپرست خانوار"

ها و همچنین  گروه مددجویان و متخصصین، مفهوم کلیدي مستخرج از متن مصاحبه

بندي  سازي، همگن پنداري و قالب مشاهدات و مستندات مکتوب، بیانگر نوعی یکسان

کند،  اشاره می) 1994(ه اسکات طور ک همان. براي گروه زنان سرپرست خانوار بود

تواند منجر به  می "وضعیت زنان سرپرست خانوار"تمایل عمومی به اغراق در 

هاي محلی مناسب نیستند و تنوع  هاي بسیاري شود که براي واقعیت فرض پیش 

از منظر دیگر، برجسته ساختن معایب زنان سرپرست . دهند گروهی را نشان نمی درون

تواند توجیه تخصیص منابع  تهیه یک میخ تاکتیکی ظاهرًا محکم، میخانوار همچنین با 

  ).86: 1994اسکات، (به زنان را فراهم کند 

با تأکید بر انواع چهارگانۀ این گروه از  -سنخ بندي زن پرست خانوار در تعاریف 

نکرده و داراي همسر  زنان اعم از همسر فوت کرده، مطلقه، هرگز ازدواج

هاي  ها موجب شده است تا ویژگی ائه خدمات یکسان به این گروهو ار -)بدسرپرست(

. اندازه کافی موردتوجه قرار نگیرد هاي چهارگانه، به اجتماعی و اقتصادي این گروه

و غیرمالی در تمام نقاط کشور ) مستمري(ها اعم از مالی  که انواع حمایت مضاف بر این

مثال میزان مستمري زن سرپرست  عنوان هشود؛ ب هاي سازمانی انجام می و بر اساس تعرفه

خانوار ساکن در یک استان محروم مثل سیستان و بلوچستان، با سبک زندگی خاص آن 

منطقه، با میزان مستمري فرد ساکن در استان تهران یکسان است و در این زمینه حتی به 
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نکه مضاف بر ای. شود تفاوت نرخ تورم و خط فقر در مناطق مختلف کشور توجه نمی

این کلیشه یک فضاي معنایی، مترتب بر خرده مفاهیمی نظیر نیازمند بودن، طلبکار بودن، 

از سوي دیگر . کند ناتوان بودن و مستحق مساعدت بودن را در بطن خود منتقل می

اي  گونه به. نوعی برچسب زدایی از مفهوم زن سرپرست خانوار در حال رخ دادن است

در جامعۀ امروز ایران به دلیل شعارزدگی و  که برچسب زن سرپرست خانوار،

 "منفعت زا"به سمت نوعی مشخصۀ  "داغ اجتماعی "سازي سطحی، از مفهوم برجسته

رود که توجهات را در سطح حاکمیتی و اجتماعی به خود جلب کرده است و  پیش می

  .ها را فراهم آورد تواند موجبات بروز برخی سوءاستفاده می

در توضیح داغ زدایی از اصطالح زن سرپرست خانوار چنین یکی از کارشناسان -

  :گوید می

اآلن دیگه انقدر موضوع زنان سرپرسـت خـانوار برجسـته     :1متخصص شماره  

ها بهش پرداختن و شعارش رو دادن دیگه انگار یه جـور پرسـتیژ    شده، انقدر دولت

ر فقط با داشتن انگا. طرف میاد خیلی طلبکارانه میگه من زن سرپرست خانوارم. شده

این شرط به خودش این اجازه رو میده که راه هرگونه مطالبه رو براي خـودش بـاز   

رفـتن   قبالً افراد با حرمت و حیا جایی می. انگار دیگه این اصطالح عادي شده. ببینه

اما اآلن انقدر حرفش زده شده که یه . گفتن همسر ندارن و زن سرپرست خانوارن می

  .هایی هم بکنن الت نمیکشن بلکه از کنار اون میخوان یه استفادهتنها خج جورایی نه

اي است که در  از دیگر عوامل برساخت شده "پذیري وابسته پرور زنان جامعه "

. شده استهاي هر دو گروه مددجویان و متخصصین، به آن اشاره مصاحبه

آنها براي  سازي پذیري زنان و مردان از حیث آماده دیگر تفاوت جامعه عبارت به

تواند منجر به بروز  آمده در زندگی، از عواملی است که می هاي پیش رویارویی با چالش

هاي غلبه نگاه  این مقوله برآیند زیر مقوله. ها در مددجویان شود وابستگی به حمایت

بینی نسبت به جنس مخالف و تبعیض جنسیتی  مردساالرانه در خانواده پدري، خودکم

بسیاري از پاسخگویان در گروه مددجویان نسبت به . باشد خانواده میبین فرزندان در 
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هایی که در خانواده پدري خود در مقایسه با فرزندان پسر خانواده تجربه  تبعیض

اي که در خانواده  اند که اغلب متأثر از نگاه مردساالرانه گونه اظهار نموده اند، این کرده

اده اعم از برادر یا پدر یا پدربزرگ بوده و وجود داشت، تحت تسلط افراد مذکر خانو

  . اند کفایتی داشته لذا در مواجهه با شرایط سخت زندگی همواره احساس ناتوانی و بی

هاي پدري این گروه از زنان، نوعی شخصیت وابسته به  رویکرد یادشده در خانواده

لب پاسخگویان زده که نوعاً در اغ پذیري ایشان رقم جنس مخالف را در فرایند جامعه

. مددجو، احساس درماندگیِ پنهان و ناتوانی توأم با تقدیرگرایی را شکل داده است

الي گفتار مددجویان به  انگارة ضعیف بودن زن و توانمندتر پنداشتن مردان، در البه

اي که در زمینۀ  که در گروه متخصصین نیز با توجه به تجربه خورد؛ ضمن این چشم می

توانست  زنان سرپرست خانوار داشتند یکی از مشکالت اصلی را که میمواجهه با گروه 

ها تلقی شود؛  پوشی از حمایت چشم عنوان یکی از علل وابستگی بیمارگونه و غیرقابل به

پذیري زنان به لحاظ وابستگی به جنس مخالف و باور عمیق به این موضوع  نوع جامعه

یت جدي و درخور توجهی را از خود بروز توانند مؤثر بوده و فعال که بدون مردان نمی

  .دهند، بوده است

هـاي ایرانـی    یکی از دالیل اصلی این است کـه در خـانواده   :3متخصص شماره 

اند،  آیند و معموالً همیشه خود را در پشت سر مردان دیده دختران ما مستقل بار نمی

اده دو فرزنـد  ، مـا در خـانو  ...گرفتـه   در نتیجه نوعی شخصیت وابسته در آنها شـکل 

سالش بود رانندگی بلد بود ولی من دیپلم هـم   15بودیم، من بودم و برادرم، برادرم 

تازه ما مثالً یه خـانواده متوسـط   . داد پشت ماشین بشینم گرفته بودم پدرم اجازه نمی

رو به باال بودیم؛ ما تحصیل کرده هم بشیم این دیدگاه رو نسبت به دخترهـا داریـم؛   

الت عالیه هم نداشت، سر کار هم نرفت اشکال نـداره، ولـی پسـر    دختر آگه تحصی

ما نمیگـیم اگـر بـراي ایـن دختـر یـه اتفـاقی افتـاد،         . باید یک زندگی رو اداره کنه

لـذا ایـن نگـاه بـه     . سرپرستش ناتوان بشه باید خودش بتونه زندگیش رو جمع کنـه 
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ن توانمند نداشـته  دختر هم ما رو به این سمت سوق میده که ما خیلی زنان و دخترا

  .باشیم

قول یکی از مددکاران بهزیستی بود که یکی از دالیل اصلی وابستگی  این نقل     

به عقیدة . دانست مددجویان خود را به سیستم حمایتی، فرهنگ وابسته پرور زنان می

هاي ایرانی وجود دارد که تمایلی به تربیت  وي نوعی وابسته پروري پنهان در خانواده

دختران خود نداشته و با رویکردهاي گوناگون، اعم از غیرت مردانه یا ضعیفه  مستقل

او ضمن تأکید . کنند پنداري زن، استقالل شخصیتی و هویتی را در دختران سرکوب می

عنوان عضوي از یک خانوادة متوسط رو به باال از زندگی  روي شاهد مثالی که به

هاي ایرانی گسترده  ا در بین خانوادهآورد، فراگیري این رویکرد ر شخصی خود می

.کند عنوان یک خصلت فرهنگی در ایرانیان یاد می دانسته؛ تا جایی که از آن به

ویژه در دستۀ  بسیاري از پاسخگویان به: "درجاماندگی سیستم حمایتی"

کرده و آن را  هاي حمایتی اشاره متخصصین، به نقایص و سوء عملکرد سازمانی دستگاه

اشارة ایشان ازجمله مفاهیم مورد. دانستند ترین علل بروز کژکارکردها می میکی از مه

فقدان نظام جامع حمایتی براي مددجو، روزمره شدن حرفۀ مددکاري و فقدان رویکرد 

 "درجاماندگی سیستم حمایتی"اي با عنوان  بندي خوشه بلندمدت بود که در مقوله

ه از کدهایی است که مفاهیم مختلفی را فقدان نظام جامع حمایتی برگرفت. برساخت شد

در این زمینه تحت عناوین فقدان پنجره واحد اطالعات و خدمات حمایتی براي زنان 

ها، استمرار رویکرد حمایتی  سرپرست خانوار، فقدان نظام رصد و پیگیري حمایت

هاي وابسته به قدرت برساخت  جاي رویکرد توانمندسازانه و عدم تمکین دستگاه به

  .اند دهکر

ها یکجور نباشه  مشکل از اینجا شروع میشه که دستورالعمل: 5متخصص شماره 

مثالً فرزند سرباز این خانوم توي یه دستگاهی یه جور باید بشه اون یکی یه جوري 

اي داره از ایـن عـدد بـه پـایین      باید بشه مثالً ازکارافتادگی توي اون دستگاه یه نمره

  .اش عددي دیگر اون دستگاه ازکارافتادگی ناتوانی یک کارافتادگی میشه
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روزمره شدن حرفۀ مددکاري نیز از مضامینی نظیر عدم توجه به امنیت شغلی و 

معیشت مددکاران، ازخودبیگانگی در عملکرد مددکاران و تعریف کارمندي از حرفۀ 

  .شده است مددکاري در نظام اداري برگرفته

. کاراي خودمون رو هم توانمند کنـیم به نظر من ما باید مدد :5متخصص شماره 

وقتی به یک مددکار حقوق ماهی یک و نیم میلیون میدیم انتظار چقدر کار از اونهـا  

داریم؟ تأثیر مسائل اقتصادي در کار و کیفیت کار مددکارها تأثیر میزاره چطور ما بـه  

کنـیم بـراي اینکـه     کنیم به یه قاضی خوب رسیدگی مـی  پزشک خوب رسیدگی می

. خوب فرقی نمیکنه، مددکاراي ما هم نوك حمله به فقر هستند. مشکلی نباشه دچار

از نظر سالمت کار از نظر تأمین معیشـت از نظـر مسـائل    . ها رو باید تأمین کرد این

ها قراردادي هستند و اصالً معلـوم نیسـت سـال     مربوط به امنیت شغلی خیلی از این

  مددکارا تأثیر میزاره ها همه در عملکرد این. دیگه باشند نباشند

فقدان رویکرد بلندمدت نیز از دیگر مضامینی است که در تعداد زیادي از 

هاي مدیریتی، به آن  هاي مختلف ازجمله مقطعی بودن تصمیم ها تحت گزاره مصاحبه

  .شده است اشاره

هاي مختلف به نظر میرسه  سیاست حمایتی تو ایران دولت :10متخصص شماره 

واحدي رو دنبال نمیکنه یعنی ما دنبال یک نقطه مشترك نقشـه راه  که یک خط سیر 

مشخصی نیستیم، امسال یا سال آینده میریم سمت یک برنامه یـا سیاسـت، ده سـال    

 5بینید خیلی از مسائل رو اگر زمان خودش مدیریت نشه  شما می. بینیم آینده رو نمی

زه حمایتی نیست تو حـوزه  سال بعد تبعاتش میاد و دامنگیر جامعه میشه فقط تو حو

که پیش اومـده نسـخه    14همین بحث تبصره . اقتصاد خیلی از امور دیگه هم هست

تجویزي براي کوتاه مدت، جامعه تـو شـرایط خـاص شـرایط خاصـی کـه میـزان        

نارضایتی اجتماعی به هر دلیل باالست به این نتیجه رسیدیم که بیایم یه جاهایی رو 

کسانی هستند که احسـاس  . هاي پایین هستند مثالً دهک بیشتر تقویت کنیم، اونجاها

تصمیم بـر ایـن شـده کـه     . میشه بیشترین اثر رو از این شرایط موجود جامعه دیدند
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اما بعـدش  . هاي حمایتی بیاد براي یک سال یا دو سال از اینها حمایت بکنه دستگاه

  .اي براش نداریم چی میشه؟ برنامه

اي، عوامل عمومی محیطی که تأثیر شرایط  زمینه در نظریۀ :گر شرایط مداخله) ب

. شوند گر شناخته می کنند با عنوان عوامل یا شرایط مداخله اي را تعدیل می علی و زمینه

شرایط یادشده در پژوهش حاضر تحت سه مقوله با عناوین ) 100: 1395فراستخواه، (

  .اند نقص قوانین، سوء مدیریت و تورم مزمن برساخت شده

خأل قانونی و عدم اجراي صحیح قانون مضامینی هستند که : "وانیننقص ق"

در این پژوهش شناخته  "نقص قوانین "برساخت آنها تحت عنوان مقولۀ محوري

هاي موجود در  تعداد زیادي از متخصصین نسبت به عدم اجراي صحیح قانون. شود می

اجتماعی اشاره  هاي حمایتی ازجمله قانون نظام جامع رفاه و تأمین عرصۀ سیاست

هاي قانونی در کشور و پس از گذشت ده سال از  باوجود داشتن پشتوانه. داشتند

اي  تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ضمن وجود نهادهاي حمایتی، بیمه

و امدادي موازي، همچنان دچار کمبودهاي گسترده و فقدان رفاه حداکثري در جامعه 

گذاري  ها را به سمت سیاست خی و شرایط جاري هر دوره دولتبسترهاي تاری. هستیم

جاي تالش براي رسیدن به  ها به اما در طول زمان این سازمان. دهد رفاهی حرکت می

شوند و مانع از  اهداف رفاهی جامعه به ابزار تسلط و اعمال قدرت بر جامعه تبدیل می

م و نقش کارگزاران اجرایی نیز هاي حاک بین گفتمان دراین. شوند تحقق اهداف اصلی می

  )29: 1395نعمایی و شکوري،(تأثیرگذار است 

مقولۀ محوري سوء مدیریت از مضامین فقدان ثبات مدیریتی و : "سوء مدیریت"

فقدان ثبات مدیریتی یک از . شده است ها استخراج اي در پاسخ همچنین مدیریت جزیره

گون ازجمله نظام رفاهی کشور بوده هاي گونا هاي نظام مدیریتی کشور در حیطه آفت

درپی مدیران به همراه تغییر رویکردهاي مدیریتی و بعضاً متعارض،  تغییر پی. است

خطاي مستمر مواجه کرده و از این واجراي هر برنامه و سیاست را در کشور با آزمون

نصوبهاي حمایتی بر اساس سلیقۀ مدیر م شده نیز در سازمان هاي تثبیت منظر سیاست
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اي  همچنین وجود مدیریت جزیره. شوند شده از درجات اهمیت گوناگونی برخوردار می 

طور عام، و  اي در دو سازمان حمایتی مطرح در این پژوهش به و فاقد رویکرد شبکه

هایی است که  طور خاص از دیگر آفت همچنین نظام مدیریت هر سازمان حمایتی به

هاي مهمی در  هاي اخیر گام اگرچه در سال. نماید یبستر بروز کژکارکردها را فراهم م

هاي حمایتی براي زنان سرپرست خانوار در هر دو  جهت یکپارچه کردن سیاست

شده و ایجاد پنجرة واحد اطالعات جمعیتی و خدمات حمایتی در دستگاه برداشته

اتفاق  دستور کار نهادهاي متولی قرار دارد، اما هنوز و تا زمان نگارش پژوهش حاضر

  .هاي زیادي در پیش است مهمی در این زمینه رخ نداده و تا تحقق این سیاست گام

. هاي اکثر پاسخگویان دیده شد اشاره به موضوع تورم در پاسخ: "تورم مزمن"

ها مضامینی  استمرار تورم بیش از پنج دهه در کشور و پیشی گرفتن تورم از حمایت

ترین نرخ  پایین. نوان تورم مزمن استفاده شدنداي تحت ع بودند که در برساخت مقوله

بوده است که در  5,5به مقدار  1350مربوط به سال ) 1390تا  1350(دهه  5تورم در 

رسیده است و باوجود اوج و فرودهایی که در این پنج دهه  36,4این نرخ به  99سال 

باب تورم  مضمون مهم دیگري که در. وجود داشته اما روند آن همچنان صعودي است

ها  هاي مالی و مستمري مورداشاره قرار گرفت، پیشی گرفتن رشد تورم از رشد مساعدت

ها در تقلیل طرد و  ها و حمایت بوده است که منجر به کم تاثیرِي اثرگذاري مساعدت

ها از این منظر  رشد مساعدت. محرومیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بوده است

  .تر است ام عقبهمیشه از رشد تورم چند گ

ها بر پدیده  شرایطی هستند که موجبات در آن شرایط و زمینه :اي شرایط زمینه) ج

بر اساس تعریف مذکور، شرایط ). 100: 1395فراستخواه، . (گذارند اصلی تأثیر می

اي در سه مقوله شرایط فزایندة فراوانی زنان سرپرست خانوار، سیاسی شدن  زمینه

  .اند ریزي برساخت شدهها و فرهنگ کارگ حمایت
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سو و شرایط  رشد طالق از یک: "شرایط فزایندة فراوانی زنان سرپرست خانوار"

هاي اخیر، نرخ رشدي فزاینده را  زا از سوي دیگر، شرایطی هستند که در سال بحران

خیز  اي، بحران ومیر جاده باال بودن نرخ مرگ. اند زدهبراي زنان سرپرست خانوار رقم

به لحاظ بالیاي طبیعی، قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر و از بودن کشور 

تر رشد فزایندة طالق، مضامینی هستند که در مقولۀ شرایط فزایندة فراوانی  همه مهم

باال رفتن تعداد زنان سرپرست خانوار . اند شده زنان سرپرست خانوار به کار گرفته

هاي بروز کژکارکرد وابستگی را در این گروه  و زمینهتواند بستر الزم را فراهم نموده  می

  .هاي سازمانی، تحت تأثیر قرار دهد از زنان در برخورداري از حمایت

هاي معطوف به رویکرد  ها و ویژگی وجود مناسبت: "ها سیاسی شدن حمایت"

ها را در سطوح مختلف به  سیاسی در دو دستگاه حمایتی، استنباط سیاسی بودن حمایت

هاي وابسته به قدرت و همچنین  این مقوله از مضامین خودمختاري دستگاه. ه داردهمرا

توان  ها را می یکی از دالیل ناهماهنگی در دستگاه. شده است پتانسیل شورش استخراج

این ناهمگونی بعضاً . وزن نبودن آنها در برخورداري از مناسبات قدرت دانست هم

هایی است که  ها از ضوابط و چارچوب تگاهموجب تمکین نکردن یا تمکین ناقص دس

ساز و بسترساز بروز  تواند زمینه در نظام حمایتی در نظر گرفتۀ شود که خود می

هاي مطرود و محروم  شده است که گروه ها اشاره همچنین در مصاحبه. کژکارکردها باشد

در  لذا. جامعه پتانسیل بسیار باالیی براي شورش و ایجاد ناامنی سیاسی دارند

شود که اقدامات حمایتیِ  هاي خاص و گوناگون در کشور، دیده می موقعیت

شود که اگرچه اثرات تسکینی و کاهندة التهابِ شرایط  نشده و مقطعی انجام می بینی پیش

اي مبتنی بر  نشده بینی ساز بروز پیامدهاي ناخواسته و پیش تواند زمینه را دارد، اما می

  ..باشدها  وابستگی به این حمایت

پاسخگویان معتقد بودند که نوعی خصلت تنبلِی کاري در : "فرهنگ کارگریزي"

هاي فرهنگی و  سو با خصلت تواند از یک این خصلت می. شود مددجویان مشاهده می
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تاریخی ایرانیان هم سو بوده و از سوي دیگر متأثر از عوامل ناظر بر خصوصیات 

هاي اخیر  معتقد بودند که در سال مطرودین اجتماعی باشد همچنین پاسخگویان

گسترش کسب درآمد بدون کار در جامعه توانسته اثرات اجتماعی ناخوشایندي را بر 

موج اخبار ناگوار در زمینۀ . مندي افراد براي کسب درآمد از طریق کار داشته باشد انگیزه

ویژه هاي مختلف اجتماعی به انگیزگی را در گروه هاي میلیاردي نوعی بی اختالس

ساز اثرگذاري  جوانان و مطرودین به دنبال داشته است که در کنار خصلت تنبلی، زمینه

  ..عوامل علی شده است

دهد که کنشگران متأثر از شرایط علی، دست به  راهبردها نشان می :راهبردها) د

فراستخواه، . (دهند هاي فعالی را شکل می زنند و چه کنش چه تاکتیکهاي رفتاري می

بر این اساس، راهبردهاي اتخاذشده توسط کنشگران تحت سه مقوله با ). 100: 1395

  .اند عناوین بازاندیشی سوداگرانه، طرد خودخواسته و ناتوان نمایی برساخت شده

براي درك رفتارها و راهبردهاي اتخاذشده توسط : "بازاندیشی سوداگرانه"

تبع آن مطالعاتی که فرگوسن  به گیري از مفهوم بازاندیشی گیدنز، و کنشگران، ضمن بهره

هاي حمایتی انجام داده،  در خصوص بازاندیشی مطرودین اجتماعی در زمینه سیاست

و  1382(گیدنز . برساخت شده است "بازاندیشی سوداگرانه "اي تحت عنوان  مقوله

کارگیري عنصر خالقیت در جامعه مدرن، بازاندیشی را فرایند تعریف و  با به) 1384

ف خود از طریق مشاهده و تأمل در اطالعات دربارة مسیرهاي ممکن زندگی بازتعری

با مبنا قرار دادن تئوري بازاندیشی گیدنز ) 2003(همچنین فرگوسن . تعریف کرده است

اند با استفاده از عنصر  هاي محروم همچون مادران تنها توانسته دهد که گروه نشان می

یریت زندگی در زندگی شخصی خود تعریف بازاندیشی، مسیرهاي بهتري را براي مد

توان گفت ازآنجاکه دایره تطبیق افراد بازاندیشانه و متنوع است،  از سویی دیگر می. کنند

هاي حمایتی براي  تواند با هدف افزایش منتفع شدن از سیاست این تطبیق و خالقیت می

و البته این تطبیق و هاي موجود در زندگی افراد مطرود به کار گرفته شود؛  جبران کاستی
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شده و جنبۀ بازاندیشی و خالقیت از نوع  تواند به سوءاستفاده تبدیل خالقیت، گاهی می

تغییر کاربري . منفی و به عبارتی سویۀ کژکارکردانه و سوداگرانه به خود بگیرد

ها و سوءاستفاده از خدمات حمایتی، مضامینی هستند که به برساخت این مقوله  حمایت

گرفته با هدف معافیت فرزندان ذکور زنان  هاي صوري شکل طالق. اند کمک کرده

هاي خوداشتغالی در  هاي تأمین اجتماعی، تغییر کاربري وام سرپرست خانوار، طالق

منظور استفاده در  هایی غیر از اشتغال و فروش سهمیۀ ارزاق و خواروبار به جهت کاربري

  .باشد هاي سوداگرانه می مصادیق بازاندیشیهایی غیر از تأمین نیازهاي غذایی، از  محل

چی کار کردي اون وام -.تومنی گرفتم واسه اشتغال بود 3یه وام  ):مددجو(مهین 

ـ -وام اشتغال بود یا تعمیر و اینها بود؟-. یه خورده تعمیرات خونه انجام دادم -رو؟

باهاش یـک  رفتی  ـ خوب بهتر نبود می. خواستم ها می گرفتم براي خونه، کمد و این

اولـش بـه فکـرم زد بـرم     . ـ آره خـوب -کاري راه مینداختی، مثالً یک شغل خانگی

خـوب  . ولی دیـدم دردسـر داره  . باهاش جنس بخرم ببرم تو مترویی جایی بفروشم

من بـه همـین   . اما من دیدم فعالً اوضاعمون میگذره خدا رو شکر. عنوان وام دادن به

شما بتونین براي خودتون درآمد داشته باشـین،   ـ ولی اونها وام رو میدن که  -.قانعم

مگه نه؟ ـ مـن   ... دیگه کم کم مستمري هاتون قطع بشه، روي پاي خودتون بایستین

  .نمیخوام مستمریم قطع بشه، درسته کمه ولی برکت داره دستشون درد نکنه

عنوان یکی از راهبردهاي کنشگران، مفهومی  این مقوله به: "طرد خودخواسته"

ه و ارادي را در خود مستتر داشته و بیانگر نوعی انزواطلبی و دوري گزینی از آگاهان

مددجویانی که . باشد ها می بدنه و جریان اصلی جامعه با هدف استمرار یافتن حمایت

ها را براي خود  دچار زرد مزمن هستند، این مکانیسم را براي استمرار حمایت

مددجویان به دست آمد تحت عنوان شرم از هاي  اند؛ مضامینی که از مصاحبه برگزیده

گذاري شده و مقولۀ طرد خودخواسته برآمده از این  ها نام فقر و بیم از قطع حمایت

  .مضامین بوده است
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مددجویانی که دچار مطرودیت مزمن هستند، عموماً راهبرد : "ناتوان نمایی"

هایی در  شده گزارههاي انجام در مصاحبه. اند ناتوان نمایی را براي خود برگزیده

در . هاي خود وجود داشته است خصوص تالش این افراد براي پنهان کردن دارایی

هاي  ها به موارد متعددي از مددجویانی برخورد شد که اصالتًا اهل شهرستان مصاحبه

هایی نظیر زمین و امالك موروثی را در شهرستانِ محل تولد خود  مختلف بوده و دارایی

هاي  ها، درآمد ساالنه هم از محل کشاورزي یا باغ عضاً از طریق این داراییاند که ب داشته

. اند کاري در این خصوص مبادرت ورزیده شدت به پنهان اما به. اند کرده میوه کسب می

هاي هر دو گروه اعم از مددجویان و متخصصین اشاره به مضمون گدایی  در مصاحبه

شود و  صصین نسبت به این ویژگی تأکید میویژه در گروه متخ به. غیررسمی شده است

اند، ذکر  ها وابسته شده عنوان خصلت ثانویه در مددجویانی که نسبت به حمایت آن را به

توان به این مفهوم  طور پنهان و مستتر می هاي مددجویان نیز به در مصاحبه. اند کرده

طلبی و امتناع  راحتهایی را که نوعی از  همچنین برخی از مددجویان گزاره. یافت دست

ها عنوان  طور غیرمستقیم در مصاحبه از تن به کار دادن در خود مستتر داشت، به

سه مضمون یادشده تحت عناوین پنهان کردن دارایی، گدایی غیررسمی و . کردند می

بر آنها برساخت  طلبی مفاهیمی هستند که مقولۀ راهبردي ناتوان نمایی با تکیه راحت

  .شده است

ما از ارث پدري زمین داریم تو مالیر که محصوالتش رو میارم  ):مددجو(فاطمه 

ام رو میارم، کشمش پلوم رو میـارم، انگـورم رو    غوره آب. هکتار 4-چقدر زمینه؟ -

فروشی  چرا زمینت رو نمی -میارم، شیره میارم، مویز میارم، گردو میارم، بادوم میارم،

خـب  -یاري پول پیش خونت رو میـدي؟ گیري م اون موقع دیگه پول زمینت رو می

. آره عزیزم اون بهتـره -اون دیگه یه منبع درآمد میشه؟ -.اونها بیشتر به دردم میخوره

میلیـون   7-6مـن سـالی   . میلیونـه  5مگه اآلن به من چقدر میـدن خیلـی بـدن اآلن    

  …ولی تو رو خدا اینا نفهمن ها. محصوالت میارم از اونجا
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شده در این پژوهش، به  علی و راهبردهاي استخراجمجموع موجبات  :پیامدها) ه

یا -عنوان پیامدهاي مرتبط با پدیدة مرکزي  آثار و نتایجی منتهی شده است که از آن به

مطالبه گري مستمر و بازماندن از . شود یاد می -ها  همان وابستگی منفعالنه به حمایت

هاي  به مفاهیم و زیر مقولهترین پیامدهایی هستند که با توجه  حوزه اشتغال از مهم

عنوان دو مقولۀ محوري به  نظران به هاي مددجویان و صاحب شده از مصاحبهاستخراج

  .شده است آن پرداخته

یکی از پیامدهاي مهم پدیدة اصلی در بین گروه هدف و : "گري مستمرمطالبه"

گري دائم و اند، مطالبه ویژه مددجویانی که در زمرة مطرودین مزمن قرارگرفته به

این مطالبه عاري از هرگونه . خودمحورانۀ ایشان از سیستم حاکمیت و دولت بوده است

باشد و این خطر را براي مددجو به دنبال دارد که  احساس قدرشناسی و تعهد متقابل می

خود را ملزم به تالش براي توانمند شدن و خروج از چرخۀ حمایتی ندانسته و انگیزه و 

فقدان تعهد متقابل و قدرناشناسی مضامینی . ك و پویایی را از دست بدهدمایۀ تحر درون

  .اند شدهگري خودمحور به کار گرفتههستند که در برساخت مفهوم مطالبه

ویژگی کشور ما این است که درواقع دولت خواسته به مردم : 5متخصص شماره 

مطالبه (از این قصه ...حق و حقوق خودشان مطالبه گر باشند و یاد بدهد که نسبت به

. کنند؛ ولی به نظر من دولت مطالبه گري مـدنی بـه مـردم یـاد نـداده      دفاع می) گري

هاي مردم ما کامالً انحصاري، شخصی، فردي و خودمحورانـه اسـت تـا     مطالبه گري

  .مدنی

از پیامدهاي دیگر پدیدة اصلی، تحت عنوان  :"بازماندن از حوزة اشتغال"

هاي متخصصین و  در صحبت. بندي شده است ال مقولهبازماندن از حوزة اشتغ

) اشتغال گریزي(هاي امتناع از اشتغال  طور مستقیم و غیرمستقیم به مضمون مددجویان به

شده است که این مضامین تحت عنوان بازماندن از حوزة اشتغال  و قناعت انگاري اشاره

  .اند برساخت شده
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فقـط منتظـرن ببیـنن داري یـه     . میان هر کاري میري بکنی اینها ):مددجو(راحله 

واسه همـین دیـدم اصـالً بهتـره     . کنی که همون چندرغاز رو هم قطع کنن کاري می

چون تا ببینن داري کار مکنی یه جور میفهمن میان همون . دست به هیچ کاري نزنم

  ...یه ذره حقوقتم قطع میکنن

  

  
  مدل پارادایمی تحقیق -۱شکل 

  

  گیري نتیجه

عنوان مفهومی وسیع و چندوجهی، از ظرفیت و انعطاف مناسبی براي  بهطرد اجتماعی 

دایرة . باشد تحلیل رفتارهاي کنشگران اجتماعی در طبقات محروم جامعه برخوردار می
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هاي اجتماعی و  هاي اقتصادي و مالی تا محرومیت شمول این مفهوم، از نابسامانی

امدهاي مترتّب بر خانواده، فرهنگی و حتی سیاسی در سطوح مختلف و همچنین پیش

دست را در  ازجمله فروپاشی یا از دست دادن سرپرست خانواده در طبقات پایین

توان آن را  این مفهوم، در بستر معنایی خود داراي شدت و ضعف بوده و می. گیرد برمی

مرور تجربی مطالعات . تر سنخ بندي کرد از سطح نسبتاً ضعیف و مقطعی تا سطوح قوي

هاي حمایتی نهادهاي  شده در خصوص سیاست شان داد که اوًال مطالعات انجامپیشین ن

شماري، به بررسی آسیب شناسانه و تبعات منفی آنها  حمایتی، اگرچه در موارد انگشت

عنوان یکی از  براي گروه زنان سرپرست خانوار پرداخته است، اما مؤلفۀ طرد اجتماعی به

یک  دلیل اصلی، بیشتر موردتوجه بوده است و در هیچساز و نه راهبردي یا  عوامل زمینه

اي  شده، روي درجه و نوع طردشدگی گروه هدف، مطالعه هاي انجام از پژوهش

هاي حمایتی در فرایند  تواند به سازمان در واقع این وجه تمایز، می. نشده است انجام

  . شده از ایشان کمک کند هاي انجام پذیرش مددجو و رصد و پایش حمایت

کارگیري  شده و به گیري از چهارچوب مفهومی طراحی در این پژوهش با بهره

هاي مناسب ازجمله تئوري ویلیامز در سنخ بندي طرد اجتماعی و تئوري گیدنز و  تئوري

شده از طرد اجتماعِی زنان  گانۀ ارائه فرگوسن در موضوع بازاندیشی، سنخ بندي سه

بندي آنها از مطرودین مقطعی  ی و طبقهسرپرست خانوار تحت پوشش نهادهاي حمایت

تا مطرودین مزمن؛ و با توجه به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر بررسی چیستی و چرایی 

کسانی . شده است هاي حمایتی، منطقۀ بروز کژکارکردها شناسایی کژکارکردهاي سیاست

ار مشمول ترین گروهی از زنان سرپرست خانو اند، مهم که در دایرة طرد مزمن قرار داشته

راحتی حاضر  حمایت این نهادها هستند که دچار کژکارکرد وابستگی منفعالنه شده و به

این گروه داراي عملکردي . کنند به ترك چرخۀ حمایت نشده و در سیستم رسوب می

اشتغال . انگیزه هستند منفعل و فاقد تحرك بوده و نسبت به تغییر وضعیت خود بسیار بی

زمان نسبتاً طوالنی از فقدان سرپرست آنها . ري دائم از دولت دارندگریز بوده و مطالبه گ

تر طرد بین نسلی در آنها شایع است و بعضًا در خانوادة خود در  گذشته و از همه مهم
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داراي . سابقۀ ارتباط با نهاد حمایتی را دارند) مادر، فرزند و نوه(دو یا سه نسل 

هاي  کاري و طرد اختیاري از دیگر ویژگی هانارتباطات اجتماعی بسیار محدود بوده و پن

همچنین ویژگی مهم دیگر در این گروه، وابستگی ذهنی به . باشد این گروه می

نظر از انتفاع مادي و  بدین ترتیب که ارتباط با نهاد حمایتی صرف. باشد ها می حمایت

 اقتصادي، نوعی منبع کسب هویت اجتماعی و احساس امنیت ذهنی و روانی براي

در  "باریکه بودن آب "و  "برکت داشتن  "هایی نظیر  کند و با توجیه ایشان فراهم می

کنند؛ اما در واقع  نمایی می ها را برجسته ویژه مستمري ها به واقع وجه اقتصادي حمایت

واسطۀ ارتباط با  یابی اجتماعی براي خود به دنبال امنیت ذهنی و روانی منبعث از هویت

  . باشند ترین منبع قدرت می معنوان مه دولت به

اند، در  وبرگشتی و وابستگی سیال شده گروه دوم، یعنی کسانی که دچار طرد رفت

هایی که به سیستم  وبرگشت شوند و به دلیل رفت واقع گروه پرخطر محسوب می

وبرگشتی و وابستگی ایشان نیز با  اند مطرودیت آنها با عنوان طرد رفت حمایتی داشته

این گروه پس از طی مدت قانونی حمایت . گذاري شده است تگی سیال نامعنوان وابس

بار خروج از چرخۀ حمایت، مجددًا با کسب شرایط  باشد و یک که معموًال سه سال می

این مرحله در واقع . اند ها شده اسمی و ظاهري به این چرخه بازگشته و مشمول حمایت

ه و احتمال غلتیدن به ورطۀ این نوع از مقدمۀ ورود به مرحلۀ وابستگی بیمارگونه بود

نسبت به گروه اول زمان کمتري از فقدان سرپرست ایشان . وابستگی را دارند

تر و اصطالحاً کنشی دارند و نسبت به مدیریت زندگی  شده؛ عملکردي فعاالنه سپري

. بندند هاي فردي را در مدیریت زندگی به کار می کنند و ویژگی تر عمل می خودآگاهانه

زایی براي خود  هایی که در کسب مهارت یا اشتغال شده که به دلیل شکست اگرچه دیده

اند؛ اما هنوز اشتغال  انگیزه شده زده و بی اند، تا حدودي نسبت به خوداشتغالی دل داشته

طورکلی  ارتباطات اجتماعی وسیعی ندارند، اما کامالً منزوي هم نیستند و به. گریز نیستند

به این معنی که حد وسطی از مطرودیت و . گروه را گروه خاکستري نامیدتوان این  می

ریزي جدي و کارشناسانه، عملکرد  و در صورت عدم برنامه. کنند وابستگی را تجربه می
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شده و احتمال رسوب آنها در سیستم  کنشگرانه و فعال آنها به عملکردي منفعل تبدیل

  .روز بیشتر خواهد شد روزبه

اي از زندگی خود درگیر  اند، در نقطه ه مطرودیت مقطعی دچار شدهگروه سوم که ب

اند، هنوز  تازگی به سیستم حمایتی ورود داشته وابستگی شده و با توجه به آنکه به

وابستگی عمیقی پیدا نکرده و در معرض خطر کمتري از حیث ورود به عرصۀ وابستگی 

سبتاً کمتري از فقدان سرپرست آنها زمان ن نسبت به دو گروه دیگر مدت. منفعالنه هستند

انگیزة اشتغال . برند گذشته و هنوز تا حدودي در شوك فقدان سرپرست به سر می

. باشد هاي این گروه می باالیی دارند و قدرشناسی از نهادهاي حمایتی از دیگر ویژگی

ي و باشد که غیرارادي و بیشتر غریز عملکرد آنها واکنشی به رویداد فقدان سرپرست می

تواند ناشی از حس حمایت جویی و پناه آوري به نهادهاي حمایتی  فطري است که می

کنند و نهادهاي  بوده و مکانیسم کاهش استرس ناشی از فقدان سرپرست را جستجو می

هاي تخصصی، از  ها و مشاوره هایی نظیر آموزش بایست با اتخاذ سیاست حمایتی می

  .روه دوم و گروه اول جلوگیري نمایندهاي گ غلتیدن آنها به سمت وابستگی

شناسی  این پژوهش در پارادایم کیفی، به آسیب :هاي تحقیقات آتی پیشنهاد

هاي حمایت و بررسی کژکارکردهاي آن پرداخته و همچنین با توجه به  سیاست

هایی که  هاي آن در خصوص توجه به گونه شناسی طردشدگی مددجویان و یافته یافته

ها  من و تأثیر آن بر کژکارکرد وابستگی بیمارگونه به حمایتدر خصوص طرد مز

استخراج شد، توانسته است براي گروه هدف محدود خود الگویی از طرد اجتماعی و 

ازآنجاکه انجام . اي ارائه دهد ها را ترسیم نموده و یک نظریۀ زمینه وابستگی به حمایت

ر نیست، گام قدم بعدي در انجام اي برخوردا پذیري گسترده هاي کیفی از تعمیم پژوهش

انجام یک پژوهش کمی با ) تواند به الف یک پژوهش تکمیلی در این خصوص می

پذیري این الگو و همچنین شاخص سازي بومی براي  منظور تعمیم جامعۀ آماري کافی به

طراحی ) هاي مختلف طرد وابستگی بوده همچنین ب مددجویان در زمینه گونه

اي انجام اقدامات مقدماتی جهت ورود مطرودین مزمن به چرخۀ هایی بر نامه شیوه

  .منظور پیشگیري از ماندگاري آنها در سیستم حمایتی باشد حمایتی به
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