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 چكيده
 مختلفيعوامل  تأثير تحتپذير جامعه هستند كه  هاي آسيب سرپرست خانوار از جمله گروه زنان

اغلب به وضعيت اقتصادي و  موجود، هاي بررسي در. دارند قرار... و اعتياد فوت، طالق، مانند

آنان پرداخته شده وضعيت سالمت جسمي و روحي  همچنينرفاهي زنان سرپرست خانوار و 

 آن با فرزندان تربيت و رشد زمينۀ در زنان اين كه مشكالتي و از مسائل به همين علت ؛است

 زنان تنگناهاي بررسياين پژوهش  ياساس هدف اصل ينبر ا است. غفلت شده هستند رو روبه

 ۀجامع ؛است يمايشيپ يق،تحق روش. است فرزندان پذيري جامعه خصوص در خانوار سرپرست

نفر  323تعداد  و هستندپوشش شهرداري تهران  تحت خانوار سرپرست زنان ،پژوهش يآمار

براساس نتايج پژوهش، اندازۀ خطر افت و  اند.گيري تصادفي انتخاب شده نمونه با روش نمونه

هاي زن سرپرست فراواني معناداري دارد. اما  ترک تحصيلي بين فرزندان دختر خانواده

ناپذيري فرزندان  فقدان الگوي پدري و خأل ارتباطي ناشي از آن و كنترل ناسازگاري اجتماعي،

اي زنان سرپرست،  هايي فراواني معناداري ندارد. بين متغيرهاي زمينه دختر در چنين خانواده

. اما بين متغيرهاي دارد پذيري كودكان ارتباط مستقيم متغير افزايش سن مادر با اختالل در جامعه

 پذيري فرزندان، ارتباط معناداري وجود نداشت.  د و تنگناهاي جامعهتحصيالت و درآم

 يلي،شكست تحص خانوار، سرپرست ي، زنانارتباط خألفرزندان،  پذيري جامعه هاي کليدي: واژه

 فرزندان. ناپذيري كنترل
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 مقدمه و بيان مسئله

خانواده پديد آمده  هاي گوناگون ديگري از اي متداول، شكل هاي هسته امروزه در كنار خانواده»

هايي كه در آن نقش  سرپرست و خانواده هاي تك هاي گسترده، خانواده است مانند خانواده

(. در نتيجۀ جدايي يا تنها شدن مادر، 121: 1331، 1)آبوت و االس« جا شده است به والدين جا

كند( در  يوالدي با كودكان وابسته )كه معموالً زن آن را سرپرستي م نسبت خانوارهاي تك»

(. ايران نيز 121)همان: « دهد كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، روندي رو به رشد نشان مي

هاي  ها نبوده است. وجود خانواده تأثير از اين تغيير و تحول مانند ساير كشورهاي دنيا بي

ر هرچند هنوز هم د»سرپرست كه بيشتر مادر سرپرست آنهاست گواه بر اين واقعيت است.  تك

ها  اند، سرپرستي بخشي از خانواده هاي شهري و روستايي مردان سرپرست خانواده بيشتر خانواده

نيز بر عهدۀ زنان است و اين اندازه با مهاجرت موقت و دائمي مردان از روستا به شهر و خارج 

افزايش يافته است. عالوه بر مهاجرت و بيوگي، افزايش چشمگير طالق نيز موجب افزايش 

 (.61: 1331)خاني، « زنان سرپرست خانوار شده است نسبت

دهند مجبور به  زنان سرپرست خانوار از زماني كه همسر خود را به هر دليلي از دست مي

بيشتر اين زنان با فقر، »شوند كه در تعارض با يكديگر هستند.  اي مي هاي چندگانه ايفاي نقش

اي كه عزت نفس  گونه رو هستند؛ به به ادي خانوار روويژه در ادارۀ امور اقتص قدرتي به ناتواني، بي

« كند ها را فراهم مي و سالمت رواني آنان را مختل و زمينۀ ابتال به افسردگي و ساير اختالل

علت ناتواني ادارۀ امور اقتصادي خود و  اين گروه به» .(1991، 2)لونگلويس و فورتين

هاي ناچيز  به گاه و  حقوق هاي گاه اند و به كمك هاي حمايتي روي آورده شان، به سازمان خانواده

كنند. از سوي ديگر  اين نهادها بسنده و با مسائل زندگي در چارچوب خانه دست و پنجه نرم مي

برخي از اين زنان عالوه بر ايفاي نقش مادري، به عرصۀ اقتصادي و بازار اشتغال وارد شده و 

فقدان مشاغل با منزلت، مجبور به فعاليت  ند و به دليل كن امور اقتصادي خانواده را نيز هدايت مي

(؛ درنتيجه 1996، 3)چانت «شوند درآمد مي وقت، غيررسمي و كم اي، نيمه در مشاغل حاشيه

 بينند. ناپذيري مي هاي جبران فرزندان آسيب
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ها حول محور فرزندان و در  هاي موجود در اين خانواده اساس كار اين تحقيق، بررسي چالش

پذيري، فرآيند موجوديت انسان اجتماعي است و فرآيند،  پذيري آنان است. جامعه ينۀ جامعهزم

هاي انسان اجتماعي است. فرآيندي كه كودكان يا ساير اعضاي جديد جامعه در  كسب دائمي تجربه

اجتماعي شدن يا »آموزند اجتماعي شدن نام دارد.  آن، روش زندگي جامعۀ خويش را مي

)گيدنز، « هاست مجراي اصلي و اساسي انتقال فرهنگ در طول زمان و بين نسل 1پذيري جامعه

ترين مشكلي است كه زن  پذيري آنها مهم (.  چگونگي رشد و تربيت فرزندان و جامعه12: 1331

سرپرست خانوار با آن درگير است و متأسفانه كمتر به اين موضوع توجه شده است. بر اين اساس 

هايي با سرپرست  ن است كه آيا فرايند اجتماعي شدن فرزندان در خانوادهمسئلۀ اساسي تحقيق اي

 رو است؟ زن با مشكل روبه

 ادبيات نظري پژوهش

شناسان قرار  شان مورد توجه و بررسي جامعه چگونگي زندگي زنان سرپرست خانوار و كودكان

ه صنعتي و چه چ گرفته است و درواقع گسترش اين گونه از خانواده در همۀ كشورهاي جهان،

جهان سوم، ضرورت اين بررسي را فراهم كرده است. نظريات مختلفي در خصوص وضعيت 

 زنان و اجتماعي شدن فرزندان بيان شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره شده است. 

 پذيري زنان سرپرست خانوار نظرية زنانه شدن فقر يا آسيب
هاي دولتي به زنان سرپرست خانوار؛ فرايند  ه باوجود كمكدهند ك طرفداران اين نظريه نشان مي

ها امكانات رفاهي و  فقيرشدن آنان همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر، كودكان اين خانواده

دليل فقير بودن كمتر در مدارس حضور دارند و افت تحصيلي  عاطفي ناچيزي دارند؛ يعني اوالً به

سوادي مادران كمتر به انجام  دليل كم دووالدي است؛ ثانياً بههاي  آنها بيشتر از كودكان خانواده

ها  شوند و همچنين ميزان بزهكاري بين نوجوانان اين خانواده تكليف در خانه كمك و تشويق مي

 بيشتر از ساير نوجوانان است.

دسترسي به مشاغل با منزلت است كه  سرپرست خانوار، فقدان از ساير مشخصات زنان 

وقت، غيررسمي و  اي، نيمه كارند يا مشاغل حاشيه ب اين زنان سرپرست خانوار بيدرواقع اغل»

افزايش  پذيري اين زنان را  درآمد دارند. مشكل ديگري كه باوجود شغل بامنزلت آسيب كم
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1. Socialization 
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نظران  دهد مسئلۀ تنظيم زمان براي كار خانه و كار بيرون از خانه است. اين مشكل را صاحب مي

وقت و در شبكۀ  طور تمام اند؛ يعني زناني كه به بررسي كرده 1فقر زماني از ديدگاه اصطالحاً

كنند براي انجام وظايف خانگي، رسيدگي به كودكان و كارهاي مربوط به  رسمي بازار، كار مي

خودشان زمان كافي ندارند. فقر زماني هنگامي كه با فقر مادي همراه شود اين گروه را 

 (.123 :1333، به نقل از حسيني و همكاران، 1991، 2)كيسمن« كند پذير مي آسيب

 3نظرية يادگيري اجتماعی آلبرت بندورا
سازي آموخته  در اين نظريه تأكيد بر اين است كه بيشتر رفتارهاي انسان با نگاه كردن و الگو

آورد و در  دست مي شود. فرد با ديدن رفتار ديگران، دربارۀ چگونگي رفتارهاي جديد الگو به مي

كند؛ افراد  عنوان راهنماي عمل استفاده مي شده به هاي بعد، از اين اطالعات رمزگذاريموقعيت

براساس »قادرند پيش از رفتار كردن، چگونگي رفتار و عمل را با ديدن الگو ياد بگيرند. 

فرايندهاي توجهي، زماني يادگيري با ديدن مؤثر است كه فرد به خصوصيات معنادارِ رفتارِ الگو 

سازي كه  كند كه از ميان انبوه آثار الگو را به درستي بفهمد. اين فرايند معين مي وجه كند و آن ت

بايست از فرايند  گيرد، كدام يك براي مشاهده برگزيده و كدام يك مي پيش روي فرد قرار مي

 (. 2001، 1)راتلج« مواجهه خارج شود

ي دارند. فرد با كساني كه دائم سر و كننده اهميت بيشتر در فرايند توجهي، الگوهاي تداعي

از  بيند و كار دارد مانند پدر و مادر، خواه با تمايل خود يا برمبناي شرايط، انواع رفتارها را مي

 و رشد در دروني كنترل سازوكار ايجاد كه است شده بيان نظريه اين در. پذيرد آنها تأثير مي

 و بيروني ابزارهاي به نسبت بيشتري تأثير خانواده از سوي پذيري كودک مسئوليت حس تقويت

و تعامل  خانهبه علت حضور كم در  زن، با سرپرست هايي در خانواده احتماالً. دارد فيزيكي

خانواده و  بودن قو سرمش ييدر ارتباط با نقش الگو ممكن استدارد،  فرزندانكه با  يكمتر

وجود  خلل بهفرزندان  ياجتماع يارسازگدر اساس  ينو بر ا نباشدموفق  يكنترل درون سازوكار

 .خواهد آمد
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 شدن با محوريت عوامل کالن هاي اجتماعی نظريه
كند افزايش جمعيت در واحد سطح، همزمان با  دوركيم بيان مي»نظرية کارکردي اميل دورکيم: 

واره به  افزايش روابط ميان همان جمعيت، عامل تحول جامعه به سوي ساختي پيچيده و اندام

شدن است  تر اجتماعي رود. بسياري از آثار دوركيم دربارۀ تعليم و تربيت در سطح كلي مي شمار

پذير بودن اصالحات  دهندۀ اهميت اين دو عامل در پيشگيري از زوال اخالقي و امكان كه نشان

دوركيم دين را يكي  شدن، (. در خصوص سازوكار اجتماعي91: 1331، 1)كوزر« در جامعه است

هاي جامعه را  داند كه درون افراد احساس و الزام اخالقي به هواداري از خواسته ي مياز نيروهاي

ها را براي  داري، انسان نفس و خويشتن هاي مذهبي با آموزش انضباط به آورد؛ آيين وجود مي به

كند. در ديدگاه دوركيم نيروهاي نفساني انسان كه ريشۀ ذاتي و فطري  زندگي اجتماعي آماده مي

هاي اجباري  شوند. از نظر دوركيم قواعد اخالقي ويژگي وسيلۀ اخالق مشترک كنترل مي د بهدارن

 كند. ها را از هر دو راه دروني و بيروني كنترل مي دارند و اخالق جمعي، انسان

شدن را، فرايند  پارسونز اجتماعي»هاي کارکردگرايی ـ ساختاري؛ نظرية پارسونز:  نظريه

كند(، كودكان را  ريزي مي داند كه در آن نيازها )كه بيشتر آنها را جامعه قالب اي مي كارانه محافظه

دهد و نظام اجتماعي نيز شرايط برآورده شدن اين نيازها را فراهم  به نظام اجتماعي پيوند مي

شدن را يك  دهد. پارسونز اجتماعي كند. نياز به ارضا، كودكان را به نظام موجود پيوند مي مي

شده در كودكان گرايش شديدي  هاي تلقين انگارد. از آنجاكه هنجارها و ارزش نه ميتجربۀ عمرا

ندارند كه ممكن   هاي گوناگون ويژه سازي آنها را براي موقعيت به عموميت دارند، قدرت آماده

رو شوند. با وجود اين نياز، در دوران بعدي زندگي، هنجارها و  است در بزرگسالي با آن روبه

ثباتي دارند و بدين ترتيب تقويتي ظريف و  آموزند، گرايش به بي كه كودكان ميهايي  ارزش

 (.216: 1361)توسلي، « ماند ماليم همچنان در سراسر عمر باقي مي

شدن است.  از ديدگاه پارسونز كنش اجتماعي و متقابل دو عامل اصلي در فرايند اجتماعي

 وري است:براي تحقق كنش متقابل اجتماعي وجود سه عنصر ضر»

 هاي متقابل وجود داشته باشد. بايد ميان كنشگران توقع .1

وجود دارند   ها، در دومين عنصر كنش متقابل علت هنجارها و ارزش هاي متقابل به توقع .2

 كند. كه رفتار كنشگران را اداره مي

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Kozer 
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ست، كه براساس آن، ممكن است هم خود و هم ديگري «ضمانت اجراها»سومين عنصر  .3

كه مطابق با انتظاراتش رفتار كرده باشد يا نه، پاداش يا كيفر دهد. از  نرا برمبناي اي

گيرد. در مفهوم پارسونزي، نقش  شكل مي« نقش اجتماعي»تركيب اين سه عنصر، مفهوم 

شده آشكار يا پنهاني است  اجتماعي شامل انتظارات، هنجارها و ضمانت اجراهاي نهادي

روشه،  )گي« كند آن در ساختار اجتماعي تعيين ميكه رفتار يك كنشگر را بنا به موقعيت 

1361 :91-91.) 

كردن  شدن، كانون مركزي اين فرايند را دروني پارسونز درخصوص سازوكار اجتماعي

 شدن از ديدگاه پارسونز عبارت است از: مراحل اجتماعي»داند.  فرهنگ در كودک مي

 واده( باشد.كردن بايد در گروه كوچك )خان . اولين مرحلۀ اجتماعي1

 . بين كودک و مادر رابطه وجود داشته باشد.2

 . بين كودک و مادر رابطۀ عاطفي براساس همانندسازي باشد.3

 . دادن آزادي به كودک.1

 (. 31: 1363، 1هاي پدر و مادر )روزن باوم . جداكردن نقش1

ال است؛ متمايز كردن، همانندسازي با بزرگس هاي مؤثر ديگر در فرايند اجتماعي از سازوكار 

 هاي فرد الگو و كردن نقش . دروني1پذير است:  كردن همانندسازي در دو موضوع امكان

بايست از سوي كودک پذيرفته  ها مي هاي فرد الگو. در اين روند، ارزش كردن ارزش . دروني2

را براي خويش بخواهد. دختر  چه خواست بزرگسال براي كودک است، كودک نيز آن  شود و آن

ا همانندسازي خود با مادرش براي پذيرفتن نقش همسري ـ مادري و پسر با همانندسازي خود ب

 (.233: 1362، 2ماري )آن« يابد با پدرش به پذيرفتن نقش شوهري ـ پدري گرايش مي

 شدن با محوريت عوامل خُرد هاي اجتماعی نظريه

ر نتيجۀ رشد و تكامل نقش پذيري فرد، د ميد معتقد است كه جامعه»نظريۀ كنش متقابل ميد: 

كند. موجود  هايي مانند موجود زيستي و موجود اجتماعي اشاره مي گيرد. او به واژه شكل مي

ها و استعدادهاي  پذير است. نوزاد پيش از تولد، ويژگي تجسم زيستي، فقط در نوزاد انسان 

ن مرحله و در نتيجۀ شدن از همي ماند. اجتماعي برد كه در وجودش باقي مي خاصي را به ارث مي

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Rosen boum 
2. Annemarie 
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شود. ميد بيان  تأثير عوامل مختلف اجتماعي )مخصوصاً خانواده( بر روي موجود زيستي آغاز مي

شوند متأثر از تربيت  طور طبيعي آغاز مي هاي فردي كه به كند كه نيازها و همچنين محرک مي

. عقيدۀ 2واده و سايرين . اشاره و ابرازهاي افراد خان1شوند:  اجتماعي با دو عامل زير متعادل مي

 (. 11-11: 1366)آقابخشي، « كه ديگران نسبت به او چه قضاوتي دارند فرد دربارۀ اين

 كند: را در سه مرحله بيان مي "خود"شدن  اجتماعي ميد رشد و سازوكار»

هاي دوم و سوم  دهد و سال . مرحلۀ آمادگي )تقليد(: اين مرحله در دوران كودكي رخ مي1

هاي گذرا را تقليد  رفتن يا اشاره گيرد. كودكان رفتار ديگران مانند راه ربرميزندگي را د

پذيري  كنند. اين امر واقعاً نقش را كمتر درک مي كنند اما خاصيت و علت وجودي آن مي

 كند. نيست ولي آمادگي براي پذيرش نقش را فراهم مي

1قاعده . بازي بي2
گذارند و در نقش مادر،  پا مي سالگي، به صحنۀ بازي 1يا  1كودكان در  :

ها با وانمودكردن به پذيرش  كنند. كودكان در اين بازي پدر، معلم، پليس و... بازي مي

گذرانند، يعني دنيا را از ديدگاهي  نقش ديگران خاص، نخستين مراحل يادگيري را مي

 بينند. جز ديدگاه خود مي

2. بازي با قاعده3
بارت است از فعاليت گروهي كه در آن بازي با قاعده )بازي گروهي( ع :

كند با يك يا چند بازيگر ديگر كنش متقابل  كننده ايجاب مي نقش هر بازيگر شركت

قاعده، كاري جدي است و از كودكان انتظار  داشته باشد. بازي با قاعده برخالف بازي بي

ران را مؤثر گيرند انجام دهند و رفتارهاي ديگر بازيگ هايي كه بر عهده مي رود نقش مي

: 1331)ستوده، « فراگيرند، زيرا هر بازي با قاعده چارچوب مقرراتي مانند فوتبال دارد

 (.12ـ13

خانواده در نقش گروه، اعضايش را با احساس صميميت، همكاري » نظرية ساموئل کونيک:

پيوندد، يعني رابطۀ اعضاي خانواده بر پايۀ صفت صميميت و زندگي  هم مي و همفكري به

تماعي داخل گروه استوار است. صميميت مشخصۀ اساسي و جدانشدني خانواده است و اج

از آنجا (. »91: 1363)روزن باوم، « كند هاي اجتماعي متمايز مي را از ساير گروه  همين صفت آن 

اي دارد و اين كاركرد فقط كه اجتماعي كردن نسل آينده براي تداوم و رشد جامعه اهميت ويژه

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Play 
2. Game 
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يابد، بنابراين خانواده را به حمايت اعضاي خود  ها به بهترين وجه ممكن تحقق ميدر خانواده

 (. 112)همان، « كند مكلف مي

شدن آنها، پيوند  ها و اجتماعي الزمۀ نگهداري كودكان و انتقال ارزش»از ديدگاه كونيك، 

با (. »101مان، )ه« هاست كه اين مهم را به انجام برسانند نزديك و مستمر با گروهي از انسان

كنند، مناسبات ميان آنها نيز از جنبۀ  افزايش تعداد افرادي كه در يك گروه خانوادگي زندگي مي

شود و با كاهش تعداد افراد خانواده، انتخاب افراد براي پذيرش مناسبات  كمي و كيفي بيشتر مي

)همان، « شود مال ميشود كه با آن هنجارها و رفتارهاي معيني اع و روابط گروهي نيز كمتر مي

شناخت مناسبات دروني زندگي خانوادگي، تا اندازۀ زيادي »(. همچنين از ديدگاه كونيك 101

داشتن (. »102)همان، « چگونگي تقسيم كار در خانواده بين زن و شوهر استوار است»براساس 

زنان  شغل مناسب و براساس تخصص براي زنان پيش از ازدواج بسيار شايسته است زيرا فقط

نظر  شان به ارمغان آورند. صرفشاغل قادرند براي فرزندان خود تربيتي متناسب با زندگي شغلي

كم پس از فرزنددار شدن، وابستگي بيشتر  از كنار گذاشتن آگاهانۀ شغل پس از ازدواج يا دست

ز جامعه علت جدايي ا شان و توقف رشد فكري آنها، به دار با فرزندان زياد به همسران زنان خانه

كردن منسجمي در مقايسه با قلمرو برون  ندرت ممكن است روند اجتماعي و ماندن در خانه، به

 (.101)همان، « وجود آورد خانوادگي به

 چارچوب نظري پژوهش
آوردن  دست با توجه به پيچيدگي و چندوجه بودن موضوع پژوهش، از چندين نظريه براي به

كنيم. براساس اين نظريه،  شدن فقر را بررسي مي بتدا نظريۀ زنانهها استفاده شد. ا از فرضيه  نتيجه

پذيري بيشتر آنها شده  هاي زن سرپرست خانوار موجب آسيب شرايط حاكم بر زندگي خانواده

هاي  نداشتن فرصت آميز جنسيتي است؛ مانند  است كه علت اصلي آن هم غلبۀ نظام تبعيض

اد هم بين زنان و هم بين فرزندان؛ دستمزدهاي كمتر؛ تر سو شغلي برابر با مردان؛ سطوح پايين

درصد باالي افت تحصيلي و بزهكاري كودكان و نوجوانان؛ مسئلۀ فقر زماني براي زنان شاغل 

 بين تحصيلي ترک و افت خطر نامبرده،مشكالت  علتبهكه  گيريم وقت. بنابراين نتيجه مي تمام

 است. معمولي يها از خانواده يشترب رخانوا سرپرست زن هاي خانواده دختر فرزندان
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در ادامه ديدگاه يادگيري اجتماعي بندورا بررسي شد. براساس اين ديدگاه، بيشتر رفتارهاي 

شود. بر اين اساس نقش الگويي و  انسان ناشي از مشاهده است و با الگوسازي آموخته مي

ن مؤثر است. اين ديدگاه پذيري فرزندا سرمشق بودن خانواده در تقويت و ايجاد حس مسئوليت

كند كه ايجاد سازوكار كنترل دروني در كودک از سوي خانواده، بر اندازۀ رشد و تقويت  بيان مي

هايي با سرپرست زن ممكن است زن در  پذيري مؤثر است. احتماالً در خانواده حس مسئوليت

 اين فق نباشد. براساسبودن خانواده و سازوكار كنترل دروني مو ارتباط با نقش الگويي و سرمشق

زن  يها فرزندان دختر خانواده ياجتماع سازگاري كه ينا اول شود: نتيجه مي فرض دو ديدگاه

ارتباطي  خأل منجربه ،ها خانوادهاين در  يپدر يو دوم  فقدان الگو داردسرپرست خانوار اختالل 

 .شود يفرزندان دختر م

 شدن يعوامل اجتماع اواست.  گرايي پارسونزكاركرد پژوهش ينا كاررفته در يگر بهد ديدگاه 

 فرايند اساسي سازوكارهاي از يكي پارسونز ديدگاه از. است را بررسي كرده يكار جنس يمو تقس

 شود؛ تقسيم مي زمينۀ جدا دو به همانندسازي. است بزرگسال با همانندسازي كردن، اجتماعي

 ها با خانواده پارسونز ديدگاهبراساس  .الگو فرد هاي ارزش كردن دروني و ها نقش كردن دروني

 ينو فرزندان در چن برند مي رنج همانندسازي براي الگويي عنوان به پدر فقدان از زن، سرپرست

 نيزفرزندان  پذيري كنترلاساس  ينند و بر ادارها مشكل  كردن ارزش يدرونزمينۀ در  يها خانواده

 .شود مي مشكل

شده، چهار مشخصۀ اصلي از جنبۀ اثرگذاري بر متغير وابستۀ  بيان هاي درمجموع با مروري بر نظريه

رسد بررسي وضعيت  پذيري فرزندان است. در واقع به نظر مي پژوهش بسيار مهم است كه جامعه

تحصيلي فرزندان از جنبۀ سطح شكست تحصيلي، بررسي وضعيت ارتباطي فرزندان از جنبۀ خأل 

پذيري فرزندان و سازگاري اجتماعي آنان در  بررسي كنترل حضور پدر در خانواده و فقدان الگو و

هاي  پذيري آنان اثر بسزايي داشته باشد. از سويي براساس نظريه شناخت وضعيت و چگونگي جامعه

گيريم كه شرايط مادر بر نحوۀ تربيت رشد و اجتماعي شدن فرزندان مؤثر است؛  پيرامون زنان نتيجه مي

ضعيت مادر را به لحاظ تحصيالت، شغل و درآمد بر افزايش يا كاهش بنابراين در گام بعد اثر و

 الگوي شده، بررسي هاي نظريه به توجه باسنجيم.  هاي بر سر راه اجتماعي شدن فرزندان مي چالش

 .است شده تدوين زير صورت به پژوهش مفهومي
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 . الگوي تحليلی پژوهش2شكل 

 شهاي پژوه فرضيه

هاي پژوهش،  منظور تحقق اهداف و جوابگويي به پرسش شده به هاي بررسي با توجه به ديدگاه

 هاي زير از ادبيات پژوهش نتيجه شده است: فرضيه

 است معنادار خانوار سرپرست زن هاي خانواده دختر فرزندان ناپذيري بين كنترل . 

 معنادار خانوار سرپرست نز هاي خانواده در پدري الگوي فقدان از ناشي ارتباطي خأل 

 . است

 معنادار اختالل خانوار سرپرست زن هاي خانواده دختر فرزندان اجتماعي ناسازگاري 

 . دارد

 معنادار خانوار سرپرست زن هاي خانواده دختر فرزندان بين تحصيلي شكست خطر 

 است.

 ارتباط دختر  فرزندان پذيريجامعه تنگناهاي سرپرست و ميزان زن خانوادۀ در مادر بين سن

 وجود دارد.

 وضعيت مادر

 )سن، تحصيالت، درآمد(
 

 شكست تحصيلي

 

 ناسازگاري اجتماعي

 

 پذيري  اجتماعي نا كنترل

 

 فقدان الگوي پدري

تنگناهاي 

پذيري  جامعه

 فرزندان دختر
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 فرزندان پذيريجامعه تنگناهاي سرپرست و ميزان زن خانوادۀتحصيالت مادر در  بين 

 ارتباط وجود دارد.دختر 

 ارتباط دختر  فرزندان پذيريجامعه تنگناهاي سرپرست و ميزان زن خانوادۀ در مادر درآمد بين

  وجود دارد.

 تعريف مفهومی و عملياتی مفاهيم

 1پذيري در جامعهاختالل 

ـ اجتماعي است كه براساس آن، شخصيت اساسي متأثر از محيط و  پذيري فرايندي رواني جامعه

پذيري به  (. جامعه211: 1360گيرد )بيرو،  مخصوصاً نهادهاي تربيتي ديني و خانوادگي شكل مي

است كه  هاي گروهي و اجتماعي ها، هنجارها و نگرش معناي همسازي و همنوايي فرد با ارزش

هاي الزم اجتماعي را براي مشاركت مؤثر و فعال در زندگي  به واسطۀ آن فرد، دانش و مهارت

(. بروز هر گونه نابساماني در فرايند 21: 1366مهر،  گيرد )شايان گروهي و اجتماعي فرامي

هاي گروهي و اجتماعي منجر به اختالل در  ها، هنجارها و نگرش همنوايي فرد با ارزش

 شود.  پذيري فرزند مي جامعه

سرپرست از چهار  هاي زن پذيري فرزندان دختر در خانواده براي سنجش اختالل در جامعه

و  پدري الگوي فقدان از ناشي ارتباطي تحصيلي، ناسازگاري اجتماعي، خأل شاخص شكست

 ناپذيري فرزندان دختر استفاده شده است. كنترل

 شكست تحصيلی

فت و ترک تحصيل فرزندان زن سرپرست خانوار است كه هنگام منظور از شكست تحصيلي، اُ

 فرزندان تحصيلي اُفت بيشتربودن ميزان»دهد. در قالب پنج پرسش در خصوص  تحصيل رخ مي

هاي زن  بيشتر فرزندان در خانواده تحصيلي خانوار، مشكالت سرپرست زنان هاي خانواده در

 تحصيلي مسائل براي بررسي مادرزمان كم  خانوار، سرپرست سرپرست خانوار، زنان

 تحصيل ادامۀ مطالعه، احتمال كمتر زياد، نداشتن زمان مناسب براي مشغلۀ علت شان به فرزندان

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1.Socialization 
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اي )گزينۀ  در قالب دامنۀ ليكرت پنج گزينه« نامناسب اقتصادي شرايط علت به فرزندان براي

 بسياركم عدد يك و گزينۀ خيلي زياد عدد پنج( سنجيده شده است.

 1ناسازگاري اجتماعی

دانند كه افراد در  هاي شخصيت بهنجار مي اي از ويژگي شناسان، سازگاري فرد را مجموعه روان

شوند و با آرامش و صلح و  دهند و با جهان خويش سازگار مي مقابل محيط از خود نشان مي

 (. اغلب10: 1390كوشند )نوابخش و فتحي،  دست آوردن جايگاهي در جامعه مي صفا براي به

 همراه هاي حاكم بر آن و هنجارها و ارزش  جامعه با اي گونه به افراد اجتماعي، سازگاري در

 اين. دارند سر ناسازگاري اجتماع با افراد برخي و افتد نمي اتفاق نيز اين گاهي اما شوند مي

 .شود مي جامعه در اختالل باعث و گذاري نام «اجتماعي ناسازگاري»مسئله 

ها و  تمايل به شركت در جشن»اتي كردن اين مفهوم هشت پرسش درخصوص براي عملي

تمايل به رهبري گروه، فقدان احساس شرم در برخورد  ،ها، شركت در محافل اجتماعي ميهماني

جمعي، دوستي با افراد تازه وارد، ابراز عقيده در جمع،  هاي دسته آشنا، شركت در بازي با افراد نا

در قالب دامنۀ ليكرت پنج «  ...هاي عمومي و نشدن در ميهماني تپاچهرويي، دس تنفّر از كم

 )آذين احمد اي )گزينۀ بسياركم عدد يك و گزينۀ خيلي زياد عدد پنج( بيان شده است گزينه

 .(190: 1390موسوي، 

  پدري الگوي ناشی از فقدان ارتباطی خأل
ي ارتباط دارد و از آنها تأثير  يادز با افراد  گيري شخصيت خود  و شكل ر مسير رشد  د فرزند 

ه را به  هاي مثبت و سازند ، جنبه نسبت به فرزند ر با چگونگي رفتارش  چنانچه پد . پذيرد مي

را از  با مرد  ختر برخورد  د .ه است ش كمك كرد گي فرزند به سالمت زند  فرزندش نشان دهد،

ممكن  فرزند  .آموخت ر نخواهد  اغلب از مادكه  آموزد  ر مسائلي را مي ، او از پد آموزد ر مي پد

اري و چگونگي روابط اجتماعي در زندگي مشترک آيندۀ  ن، راستگويي، وفاد صحبت كرد است 

وجود پدر در   خويش را با حضور پدر در خانواده و ارتباط مؤثر پدر با مادر بياموزد و الگوي

فرزند )در اينجا  .د اثر بسزايي داشته باشدپذيري فرزن خانواده در نقش والد مؤثر در روند جامعه

هاي زن سرپرست خانوار، به علت فقدان پدر با فقدان الگو مواجه است  فرزند دختر( در خانواده

 آورد. وجود مي كه اين امر خأل ارتباطي در فرزند به

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Social maladjustment 
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ۀ اي )گزين در دامنۀ ليكرت پنج گزينه پدري الگوي فقدان از ناشي ارتباطي براي سنجش خأل

 در كمتر نفس به اعتماد»بسياركم عدد يك و گزينۀ خيلي زياد عدد پنج( با نه پرسش درخصوص 

گيري، روابط دوستانه و  تصميم براي  دختران ارادۀ قدرت ديگران، پرورش با برقراري رابطه

 مسئله حل  هاي اجتماعي، مهارت ثبات و همدلي كالمي، توانايي اجتماعي بودن دختران، مهارت

 آينده و مشترک زندگي در سالم ديگران، ارتباط ديگران، چگونگي تعامل با با زگاريسا و

 بررسي شده است.« آينده در سالم اي رابطه تداوم و دهي شكل

 ناپذيري کنترل
در اين پژوهش منظور از كنترل، همان كنترل غيررسمي است كه در خانواده از سوي والد )زن 

گيرد. براي سنجش  و عملياتي كردن مفهوم  ندان صورت ميسرپرست خانوار( براي تربيت فرز

سرپرست خانوار شش گويه در قالب دامنۀ ليكرت پنج   هاي زن ناپذيري دختران در خانواده كنترل

اي )گزينۀ بسياركم عدد يك و گزينۀ خيلي زياد عدد پنج( بيان شده است كه عبارتند از:  گزينه

است؛ دختران با مادر سرپرست خانوار كمتر مشورت  مراقبت و كنترل رفتار دختران سخت »

هاي مهم  گيري شان نقش چنداني در تصميم كنند؛ زنان سرپرست خانوار به علت شرايط مي

وآمد دارد؛  و برخاست و رفت دانم دخترم با چه كساني نشست  شان ندارند؛ نمي زندگي دختران

شان درخصوص رفتن به گردش و  زنان سرپرست خانوار فرصتي براي كنترل رفتار دختران

شان مشورت  ها درخصوص انتخاب دوستان تفريح ندارند و معموالً دختران در اين خانواده

 «.كنند نمي

 شناسی پژوهش روش

ها و  نظريه بررسيكه براي  چنان در اين پژوهش از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شده است.

علت  براي سنجش و تحليل، به رجوع شده است، و داطالعات به منابع و اسنا آوردن دست به

ها، منتظم ساختن آنها و امكان عمليات آماري روي  مدي روش پيمايش در گردآوري دادهاكار

نفر از زنان سرپرست  2100 آماري پژوهش ۀجامع اطالعات از اين روش استفاده شده است.

. حجم نمونه با كمك فرمول هستند كه در دسترس باشند خانوار تحت پوشش شهرداري تهران

گيري تصادفي  دست آمد. براي دسترسي به جامعۀ آماري نيز از روش نمونه نفر به 333كوكران 

 يبرا ساخته بود و آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامۀ محقق ابزار جمعساده استفاده شد. 
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راهنما  يداسات به شنامهپرس منظورين. بده استاستفاده شد ياعتبار از روش اعتبار صور ۀمحاسب

 سرپرست زنان زمينۀ در كه شد ارائه شهرداريبانوان  ادارۀ كارشناساناز  يو جمع شاورو م

بعد،  ۀدر مرحل .انجام شد ها پرسشاصالح محتوايي و تناسب متغيرها با  و داشتند فعاليت خانوار

اي تنظيم و  پرسشنامهها به صورت  ها و پرسش مقياس ،عبارات درستي و نادرستي پس از تعيين

آزمون ضريب آلفاي »ترين شاخص سازگاري دروني  مهمدرخصوص پايايي،  .شدندآزمون  پيش

 ۀدهند نشان دست آمد كه به 60/0كاررفته در پژوهش  پرسشنامۀ بهبراي كه  است «كرونباخ

 پژوهش اينو بدين ترتيب  استنظر مدهمبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم 

 را دارد.ليت اعتماد و پايايي الزم قاب

 هاي پژوهش يافته

 هاي توصيفی يافته

ترين  سال است. جوان 1/21هاي حاصل از سنجش سن، ميانگين سن پاسخگويان  براساس يافته 

 2/13سال دارد. از جنبۀ تحصيلي، بيشتر پاسخگويان ) 16ترين پاسخگو  سال و مسن 20پاسخگو 

درصد نيز تحصيالت باالي فوق ديپلم و باالتر دارند و  1/11م و درصد( تحصيالت كمتر از ديپل

درصد( مسكن  2/12سوادند. از جنبۀ شرايط مسكن، بيشتر پاسخگويان ) درصد نيز بي  1به  نزديك

ميانگين وضعيت درصد نيز خانۀ سازماني دارند.  9/32درصد استيجاري و  9/1شخصي يا ملكي، 

هزار تومان است و  300هزار و بيشترين آن  200درآمد هزار، كمترين  102درآمد خانوار 

هزار و بيشترين هزينه  101هزار تومان است؛ كمترين هزينه  122ميانگين هزينۀ خانواده در ماه 

 هزار تومان است. 200ميليون و  1

 فوت، عللي همچون و بود پاسخگو زنان درصد 10شدنِ  خانوار سرپرست علت اصلي طالق   

 گرفت. را دربرمي پاسخ زنان درصد 6/1 و 1/1 ،3/11 ،13 ترتيب به شدن زنداني و اعتياد شدن، ناپديد

اصالً به   درصد زنان سرپرست خانوار فرزندي دارند كه با وجود داشتن سن قانوني 9/11

درصد دو فرزند در سن قانوني دارند  1/19درصد يك فرزند و  1/1اند. در اين بين  مدرسه نرفته

درصد آنان فرزندي دارند كه ترک تحصيل كرده است؛ از  1/10ه مدرسه نرفته است. كه اصالً ب

درصد دو فرزند ترک  9/13درصد پاسخگويان يك فرزند ترک تحصيل كرده و  1/11ميان آنها 

 2/12درصد زنان فرزند مردودشده در تحصيل دارند؛ از ميان آنها  1/19تحصيل كرده دارند. 

 درصد دو فرزند مردود شده دارند.  16د و درصد پاسخگويان يك فرزن



 

 

 

 

 

 003پذیري فرزندان ...   زنان سرپرست خانوار و تنگناهاي جامعه

  

 

 ها آزمون فرضيههاي استنباطی:  يافته

تك نمونه استفاده شده است كه نتايج آن به قرار زير  tبراي آزمون فرضيۀ اول تا چهارم از آزمون 

 است. 

هاي زن سرپرست خانوار  خطر شكست تحصيلي بين فرزندان دختر خانواده فرضية اول: 

است اين  01/0تر از  ( كه كوچك=000/0Sig) 2داري جدول  با توجه به سطح معنا معنادار است.

دهندۀ آن است كه زنان سرپرست خانوار به علت  تأييد اين فرضيه نشان شود. فرضيه تأييد مي

مشغلۀ زيادشان، زمان رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان خود را ندارند و فرزندان نيز زمان 

پردازند. همچنين به علت شرايط اقتصادي نامناسب خانواده، احتمال  ن ميكمتري به درس خواند

  هاي معمولي است. تر از خانواده ادامۀ تحصيل براي فرزندان سخت

هاي زن سرپرست خانوار اختالل معنادار  ناسازگاري اجتماعي فرزندان دختر خانواده دوم: فرضية

است اين فرضيه رد  01/0تر از  ( كه بزرگ=Sig 313/0) 2داري جدول  با توجه به سطح معنا دارد.

شود. بر اين اساس سازگاري اجتماعي فرزندان در مواردي مانند برقراري رابطه با ديگران،  مي

 هاي جمعي با دوستان و همساالن و... اختالل ندارد. سازگاربودن با همساالن، شركت در بازي

هاي زن سرپرست خانوار  دري در خانوادهخأل ارتباطي ناشي از فقدان الگوي پ فرضية سوم:

است.  01/0تر از  ( كه كوچك=321/0Sig) 2داري جدول  با توجه به سطح معنامعنادار است. 

گيريم كه دختران با وجود فقدان پدر درنقش الگوي خانواده، در مواردي مانند  نتيجه مي

هاي حل مسئله  زندگي؛ مهارت گيري منطقي در نفس، برقراري رابطه با ديگران، تصميم به اعتماد

 رو نيستند و فقدان پدر در اين خصوص تأثيري نداشته است. و... با مشكلي روبه

خانوار معنادار است. با هاي زن سرپرست  ناپذيري فرزندان دختر خانواده كنترل فرضية چهارم:

ه رد است اين فرضي 01/0تر از  ( كه بزرگ=121/0Sig) 2داري جدول  توجه به سطح معنا

توانند فرزندان دختر خود را كنترل كنند.  هاي زن سرپرست خانوار مي بنابراين خانوادهشود.  مي

زنان سرپرست خانوار در مواردي مانند مراقبت و كنترل رفتار دختران، مشورت دختران با 

ي اين رو نيستند؛ درواقع شرايط خانوادگ شان با مشكلي روبه وآمد دختران شان، كنترل رفت والدين

 ها مؤثر نبوده است. زنان بر كنترل دختران در اين خانواده
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 هاي پژوهش نمونه براي بررسی فرضيه تک t. آزمون 3جدول 

 متغير
 ميانگين

 شده محاسبه
t داري سطح معنا (sig) 

 000/0 111/20 133/11 ميزان شكست تحصيلي

 313/0 169/0 910/23 اختالل در سازگاري اجتماعي فرزندان دختر

 321/0 -223/0 31/21 خأل ارتباطي فقدان الگوي پدري

 121/0 -362/11 11/11 ناپذيري فرزندان دختر كنترل

 

ها، از آزمون همبستگي  هاي پنجم تا هفتم نيز با توجه به سطح داده براي بررسي فرضيه

 پيرسون و اسپيرمن استفاده شد كه نتايج آن به قرار زير است.

رسد با افزايش سن مادر در خانوادۀ زن سرپرست، تنگناهاي  ر مينظ به فرضية پنجم:

يابد. براساس نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون، بين  پذيري فرزندان افزايش مي جامعه

فرزندان ارتباط معناداري وجود دارد  پذيري جامعه سن زنان سرپرست خانوار و تنگناهاي

(021/0 =Sigبا توجه به مقدار ضريب ه .)( 131/0مبستگي- =r با افزايش سن زنان سرپرست ،)

يابد. درضمن شدت ارتباط بين دو متغير نيز  فرزندان افزايش مي پذيري جامعه خانوار، تنگناهاي

 ( است.111/0در حد ضعيف )

رسد با افزايش درآمد مادر در خانوادۀ زن سرپرست، تنگناهاي  به نظر مي فرضية ششم:

يابد. براساس نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون، بين  ش ميپذيري فرزندان كاه جامعه

 (. Sig= 331/0فرزندان ارتباط معناداري وجود ندارد ) پذيري جامعه درآمد و تنگناهاي

پذيري فرزندان  سطح تحصيالت زن سرپرست خانوار و تنگناهاي جامعه فرضية هفتم:

همبستگي اسپيرمن، بين تحصيالت زنان  ارتباط معناداري دارند. براساس نتايج حاصل از ضريب

پذيري فرزندان ارتباط معناداري وجود ندارد  سرپرست خانوار و كاهش تنگناهاي جامعه

(110/0 =Sig.) 
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 . ضريب همبستگی بين برخی متغيرهاي مستقل و وابسته 2جدول 

 معناداري ضريب همبستگي انحراف معيار ميانگين همبستگي

اختالل در جامعه
 

ي
پذير

 
 021/0 111/0 1/1 1/21 سن

 331/0 -061/0 2/1 6/3 تحصيالت

1021 درآمد
 110 116/0- 110/0 

  دار است )دو دامنه( درصد معنا 99ارتباط در سطح  **

 

 گيري بحث و نتيجه

شده وضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانوار نامناسب است.  هاي انجام با توجه به بررسي

هاي خانوار  هزار تومان است كه از ميانگين هزينه 102رست خانوار ميانگين درآمدي زنان سرپ

دهندۀ وضعيت نابسامان اقتصادي اين  هزار تومان( كمتر است. اين واقعيت نشان 122)

هاي دولتي،  كند كه باوجود كمك ديدگاه زنانه شدن فقر را نيز تأييد ميهاست. اين نتيجه  خانواده

ها نيز امكانات رفاهي و  برند و كودكان اين خانواده سر مي ي بهزنان سرپرست خانوار در فقر مال

وقت،  اي، نيمه كارند يا مشاغل حاشيه عاطفي ناچيزي دارند. اغلب زنان سرپرست خانوار يا بي

هاي ناچيز مؤسسات حمايتي كمك  هاي جزئي و مستمري درآمد دارند و كمك غيررسمي و كم

 شان نكرده است. رزندانچنداني به بهبود وضعيت اين زنان و ف

 1/10زنان، طالق )  ترين عامل سرپرست خانوار شدن هاي پژوهش، مهم براساس يافته

 13ترتيب فوت همسر ) درصد( است. عوامل بعدي كه در اين خصوص بااهميت است به

درصد(  6/1) شدن همسر زنداني درصد(، 1/1درصد(، اعتياد ) 3/11) شدن همسر درصد(، ناپديد

 ت. و... اس

 شكست به بيشتر هايي چنين خانوادهاست كه فرزندان دختر در  ينا نتايج پژوهش يگرد از

 كافي زمان خانه، محيطاز  بودنو دور  يكار يها . زنان به علت مشغلهشوند يمدچار  تحصيلي

 يزموارد ن ي. در برخندارند را شان فرزندان تحصيلي مسائلو  خانهپرداختن به امور  براي

 يلتحص يا يلبه ترک تحص خانواده اقتصادي مشكالت علت به هايي خانواده چنين در فرزندان

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
 ار تومان است.. ميانگين و انحراف معيار برحسب هز1
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كه فرزندان در  كند فراهم ميرا  يطيشرانامبرده عوامل  مجموعشوند.  مجبور ميهمراه با اشتغال 

 . شوندمواجه  يشتريب يليبا مشكالت تحص ييها خانواده ينچن

 اختالل اجتماعي يسازگار جنبۀ از خانوار تسرپرس زن هاي خانواده دختر فرزندان همچنين

اين  مواجه هستند آن بازن سرپرست  هاي خانواده كه يو مشكالت ئل. با وجود مساندارند

بندورا  ياجتماع يادگيري يۀكه در نظر طور همانكه زنان سرپرست خانوار  دهد يم اننش پژوهش

 پذيري يتحس مسئول يجادو ا يتتقو درو  هستندخانواده  در مناسب سرمشقي و الگو بيان شد

 و همساالن با پويا و سازنده ارتباطي برقراري در دختر فرزندانرو  ينهستند. از ا مؤثرفرزندان 

 فرد توانايي دهندۀ نشان مشكل ندارند كه... و خانوادگي هاي جمع و ها جشن در حضور دوستان،

 است. مناسب سازگاري ايجاد در

هاي زن سرپرست خانوار، فقدان پدر  د كه در خانوادههمچنين در اين پژوهش مشخص ش

وجود  در نقش الگويي براي فرزندان، نقصي در فرايند برقراري روابط فرزندان در اجتماع به

 همانندسازي كردن، اجتماعي فرايند اساسي هاي سازوكار از يكي پارسونز، به عقيدۀ. است نياورده

و با وجود فقدان پدر  يندبرآ يتمسئول ينا عهدۀ اند از هتوانست يخوب كه زنان به است بزرگسال با

. فرزندان دختر در باشند خود فرزندان براي مناسبي ويالگ ي،همانندساز يبرا ييالگو در نقش

 بپردازند هنجارها و اه ارزش كردن يدرون به اند توانسته مادر دادن قرار الگو با  ييها خانواده ينچن

 برآيند.  خود ياجتماع هاي نقش از عهدۀ و

هاي زن سرپرست خانوار در كنترل كردن فرزندان  براساس يكي ديگر از نتايج، خانواده

 وآمدها و عملكرد فرزندان دختر خود كنترل دارند. زنان دختر خود مشكلي ندارند و بر رفت

 دختر فرزندان براي را مناسبي كنترلي هاي سازوكار مشكالت، همۀست خانوار با وجود رسرپ

 براي يناتوان باوجود -حضور پدر خانواده  ها خانواده ايناز  يبرخ در. اند گرفته نظر در ودخ

 جبران را خانوار سرپرست زن موقت نبود از ناشي خألپدربزرگ و مادربزرگ  حضور يا -كار

 سرپرست زن توسط فرزندان درست تربيت علت به نيز ها خانواده از ديگر برخي در. است كرده

  داشته باشند. يمناسب پذيري يتاعث شده است كه فرزندان تبعب خانوار

سرپرست،   ازجمله نتايج ديگر پژوهش اين است كه با افزايش سن مادر در خانوادۀ زن

همواره  و فرزندان والدين ينب يسن يابد. اختالف پذيري فرزندان نيز افزايش مي تنگناهاي جامعه

تك يها در خانواده موضوع ينا يدها بوده و هست و شا از خانواده ياريدر بس ها اختالف أمنش
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 هم آن علت و باشد شديدتر است خانوار سرپرست زن آن در كه هايي خانواده و سرپرست

  .است هايي خانواده چنين در زنان زياد مشكالت و ها مشغله ها، مسئوليت

پذيري  جامعهبر  سرپرست خانوار تأثيري هاي پژوهش، تحصيالت و درآمد زن براساس يافته 

رود با افزايش تحصيالت و درآمد مادر در  ندارد. برخالف تصور كه انتظار ميفرزندان دختر 

يابد اما در اين پژوهش ارتباط  پذيري فرزندان كاهش  سرپرست، تنگناهاي جامعه خانوادۀ زن

مانند متغير  غير از مسائل مالي و تحصيالت مادر معناداري ديده نشد بنابراين عوامل ديگري به

 مؤثر است.  پذيري فرزندان دختر جامعه سن مادر در فرايند

  شود:  در انتها پيشنهادهايي ارائه مي

 يشتيو مع ياز زنان سرپرست خانوار با مشكالت اقتصاد ياريبس پژوهش براساس نتايج .1

از سوي دولت پيشنهاد  التتسهي ئۀله، ارائمس ينا بردن ازبين برايرو هستند.  روبه

 ۀكنند مينأهاي ت تسهيالت الزم و كافي را در اختيار سازمان ستباي مي. دولت شود مي

يكي از داليل مهم  زيرادرآمد قرار دهد  اقتصادي اين اقشار كم ۀكنند مسكن و حمايت

 مالي دولتي است.  ۀكافي و پشتوان ۀهايي نداشتن بودج چنين سازمان يتواننا

 ينا در ؛هستند رو به رو يشتريزندان با مشكالت بفر يريپذ جامعهدر تر  مسن مادران .2

 تربيت وتعامل  شيوۀو  ارتباطي يها مهارت آموزشمانند  ييها كالس برگزاري زمينه

 .شود مي پيشنهادفرزندان 

. در بياورند روي خانگي مشاغل به خانوار سرپرست زنان كه تدابيري درپيش گرفتن .3

 خاصي مناطق در خانوار سرپرست زنان ليداتتو دائمي هاي راستا برپايي بازارچه ينهم

كه نگراني فروش محصوالت و  اي گونهبه  ساالنه، و فصلي زماني فواصل در يا شهرها از

 توليدات براي اين قشر از بين برود.  ارائۀبازار 

 منابع
 ( 1331آبوت، پامال و كلر واالس ،)ي.عراقي، تهران: نشر ن ، ترجمۀ: منيژه نجمشناسی زنان جامعه 

 اجتماعي  بررسي نقش عوامل آموزشگاهي بر سازگاري»، (1390) احمدموسوي، سيدمحمود آذين

 ، شمارۀ اول:شناسی کاربردي جامعه، «شهر( شهرستان فريدون) آموزان مقطع متوسطه دانش

200-133. 
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 ( 1366آقابخشي، حبيب ،)سازي کودکان در برابر  شناسی خانواده )مصون اعتياد و آسيب

 آفرين. تهران: انتشارات دانش اعتياد(،

 ( 1360بيرو ، آلن) ،انتشارات كيهان تهران: باقر ساروخاني،ترجمۀ: ، فرهنگ علوم اجتماعی. 

 ( 1361توسلي، غالمعباس ،)تهران: انتشارات سمت.شناسی هاي جامعه نظريه ، 

  روان  بررسي سالمت»(، 1333فروزان، ستاره آمنه و اميرفريار، معصومه ) حسيني، سيداحمد؛

، فصلنامة پژوهش اجتماعی، «زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران

 .120-139: 3شمارۀ 

 ( 1331خاني، فضيله ،)تهران: پژوهشكدۀ فرهنگي اجتماعي.جنسيت و توسعه ، 

 ترجمۀ: محمدصادق خانواده بر منزله ساختاري در مقابل جامعه(، 1363باوم، هايدي ) روزن ،

 ، تهران: مركز نشر دانشگاهي.مهدوي

 شناسی اجتماعی: مطالعات تاريخی انتقادي مفهوم نقش در روان(، 1362ماري ) روشبالو، آن ،

 ترجمۀ: ابوالحسن سرومقدم، مشهد: انتشارات آستان قدس.

 ( 1361روشه، گي ،)گهر، تهران:  ، ترجمۀ: دكتر عبدالحسين نيكشناسی تالكوت پارسونز جامعه

 ان. انتشارات تبي

 تهران: انتشارات آواي نور.شناسی اجتماعی روان(، 1331اله ) ستوده، هدايت ، 

 تهران:  المعارف تطبيقی علوم اجتماعی )کتاب اول(،  دايره (، 1366مهر، عليرضا ) شايان

 انتشارات كيهان.

 انتهر، محسن ثالثيجمۀ: تر، جامعهشناسین گارنديشه بزو اندگی ز، (1331) لوئيسزر، كو :

 .علميرات انتشا

  ترجمۀ: حسن چاوشيان، تهران: نشرنيشناسی جامعه، (1331)گيدنز، آنتوني ،. 

 ( 1390نوابخش، مهرداد و فتحي، سروش ،)«هاي فرزندپروري و سازگاري اجتماعي شيوه» ،

 .31-11: 22، شماره مجلة پژوهش دينی
  


