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ي اجتماعی زنان سرپرست خانوار با ها مطالعه نقش مدیریت شهري نوین در کاهش آسیب

  1تاکید بر شهر کرج

  

  2صالح الدین قادري

 
  چکیده

هاي کالبدي و اقتصادي که بر مولفهحکمرانی و مدیریت شهري نوین بیش از آن

هاي هاي اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی تاکید دارد. آسیبتاکید کند بر مولفه

هرهاي امروز است که نیازمند تالش شهاي اساسی کالناجتماعی یکی از چالش

صورت ویژه در این حوزه است. هدف اصلی مقاله بررسی نقش مدیریت شهري به

مدیریت شهري نوین (مبتنی بر دو مولفه ارتقا کیفت زندگی و برقراري عدالت 

هاي اجتماعی در بین  زنان سرپرست خانوار نیازمند شهري) در حوزه کاهش آسیب

اجتماعی است. روش مطالعه ترکیبی از نوع کمی و کیفی بوده عنوان یک آسیب به

  است. 

هاي تحقیق، زنان سرپرست خانوار براساس مشکالتی که در حوزه براساس یافته

) آینده 2) نیازمندان معیشتی، 1دسته تقسیم شدند:  5خانه و خانواده دارند به 

) در دام 5نی، و  ) بیماران جسمی و روا4کاران، ) بی مسکنان و بی3پریشان، 

افتادگان در خانه. همچنین براساس مشکالت حوزه عمومی و اجتماعی و مناسبات 

) تحقیرشدگان، 2) فاقدان احساس امنیت، 1گروه تقسیم شدند:  5اجتماعی زنان به 

) ترحم دیدگان. براساس این تقسیم 5) آزار دیدگان جنسی، 4ها، ) بی اعتمادي3

داخالتی مدیریت شهري و شهرداري کرج تغییر در هاي مبندي  مهمترین حوزه

 

کارهاي ارتقاء ز نتایج یک طرح پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار و راهمقاله حاضر برگرفته ا - 1

هاي مدیریت شهري در شهر کرج و با حمایت مالی شهرداري کرج و نظارت وضعیت آنها است که براساس مسئولیت

 عالی شوراي اسالمی شهر کرج به انجام رسیده است.

 salahedin.gh@gmail.com               انشگاه خوارزمی تهراناستادیار گروه جامعه شناسی، د - 2
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بینش و برداشت از زن سرپرست خانوار بودن در سطوح اداري و در حوزه عمومی، 

تالش براي توانمندسازي مهارتی، معیشتی و شغلی، خدمات حوزه سالمت و گذاران و 

  اوقات و .. است. 

  

، زنان سرپرست هاي اجتماعی شهري: مدیریت شهري نوین، آسیبمفاهیم اصلی

  خانوار، راهبردهاي عملیاتی.

  

  طرح مسئله

هاي حوزه مدیریت  عنوان دو شاخص جزو اصلی ترین مولفهکیفیت زندگی و عدالت در شهر به

پیشرفت، گسترش و توسعه شهرها در کشورهاي پیشرفته و رو بهشهري نوین هستند. با توجه به

ریزي و مدیریت شهرهاي پایدار و قابل زیست  نامهابزار مهمی براي برمطالعات کیفیت زندگی به

گذاران، مدیران، ساکانان  و متخصصان را به خود جلب کرده است  تبدیل شده است و  توجه سیاست

). در اهمیت کیفیت زندگی برخی 2: 2013، 1؛ دي اي سی سی30: 2013(حاتمی نژاد و همکاران، 

بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است معتقدند باالترین هدف توسعه و مدیریت شهري، 

بعد با به 1970). از سوي دیگر، موضوع عدالت در شهر هم از دهه 49: 1389(قربانی و تیموري، 

» شهر حق داشته باشندتمام شهروندان باید نسبت به«که شروع مباحث هانري لوفور مبنی بر این

لز، هاروي و دیگران دنبال شد و در طی دهه توسط نظریه پردازانی نئومارکسیستی مانند کاست

طور ). عدالت اجتماعی به2014، 2و به یکی از مطالبات اصلی شهري تبدیل شد (فاینستاین 1990

هاي حقوق بشر ایجاد یک جامعه عادالنه یا نهادي که متکی بر اصول و همبستگی و در ارزشکلی به

و همکاران،  3شود (زاجداشناسد، تعریف می سمیت میرکند، و شان و منزلت هر انسان را بهتالش می

  ). 2005و همکاران،  4؛ بووتس2006

ها  گذار و ناظر و شهرداري عنوان نهاد سیاستمنظور از مدیریت شهري مجموعه شوراي شهر به

عنوان نهاد مجري در حوزه شهرهاست.مدیریت نوین شهري با سرلوحه قراردادن این دو شاخص و به

) آماده سازي 2هاي اساسی براي عملکرد کارآمد شهرها،  ) آماده سازي زیر ساخت1ف به: مولفه موظ

) 3خدمات الزم براي توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وري و بهبود استانداردهاي زندگی شهري، 

) فراهم 4هاي موثر بخش خصوصی بر امنیت، سالمتی و رفاه اجتماعی زندگی شهري،  تنظیم فعالیت

 

1 -  D’ Acci 
2 - Fainstein 
3 - Zajda 
4 - Butts 
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هاي مولد و کارآمد بخش خصوصی در نواحی  خدمات و تسهیالت الزم براي حمایت فعالیت ساختن

) تشویق 7هاي کم درآمد،  ) ارتقاي شرایط کار وزندگی گروه6) برنامه ریزي استراژیک، 5شهري 

  ) حفاظت از محیط کالبدي شهر و محیط زیست است. 8توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار و 

هاي اجتماعی یکی از مهمترین مسائل شهري در دنیاي هاي مختلف آسیب هشیوع، شدت و گون

امروزه موضوع امنیت اجتماع و کنترل «هاي مدیریت شهري است.  ترین چالش امروز و یکی از اصلی

-دهد که بهها را تشکیل میي بسیاري از شهرداري جرم نه تنها بخشی از طرح مشترك تدوین شده

). براساس قانون شهرداري2: 2001(هین، » شان شده است دغدغه عملیاتیبهطور روزافزونی تبدیل 

هاي اجتماعی است. آسیب یکی از وظایف شهرداري فعالیت در حوزه آسیب 6ها در فصل ششم بند 

شود که در چاچوب اصول اخالق و قواعد عام اجتماعی به هر نوع عمل فردي یا جمعی اطالق می

گیرد و در نتیجه با منع ی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمیعمل جمعی رسمی یا غیررسم

  ).1383گردد ( عبداللهی، رو میقانونی یا قبح اخالقی و اجتماعی روبه

اي دارد آسیب اجتماعی زنان  هاي شهري که امروز در جامعه ما رشد فزاینده یکی از آسیب

معیت زنان سرپرست خانوار در جهان دهد که ج هاي آماري نشان می سرپرست خانوار است. بررسی

، 1ایم (لیوو، استیوو و ترمینو مواجه»  زنانه شدن فقر«که با پدیده طوري در حال افزایش است به

هاي آماري در ایران هم از روند افزایش یابنده تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در  داده). 2017

تعداد خانوارهاي با سرپرستی  1390سال  دهد. براساس سرشماري نفوس و مسکندهه اخیر می

). استان 34: 1394باشد (آزاده و تافته، زن، بیش از دو میلیون پانصد و شصت و سه هزار خانوار می

تعداد  1390البرز و شهر کرج تقریبا وضعیتی مثل کل کشور دارد. براساس آمارهاي سرشماري سال 

درصد کل خانوارهاي  11ر بوده که تقریبا معادل نف 66297زنان سرپرست خانوار در شهرستان کرج 

، مجموع زنان 1395شود. بر طبق آخرین آمار حاصل از سرشماري سال شهرستان کرج می

نفر بوده است  107,309نفر است که این امار در استان البرز  3,061,753سرپرست خانوار در ایران 

  ). 46: 1397(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

عللی از قبیل منظور زنانی است که بنا بهتعریف سازمان بهزیستی از زنان سرپرست خانوار،  در

زندان، مجهول المکان بودن همسر، طالق، از کارافتادگی فوت همسر، مفقوداالثر شدن، محکومیت به

زدواج دلیل عدم ابیماري صعب العالج، اعتیاد همسر، و نیز دخترانی که بهدلیل ابتال بههمسر به

مسئولیت تامین معاش مالی خانواده را برعهده داشته و واجد شرایط حمایت باشند در این مقوله 

  ). 1391گیرند (دستورالعمل جامع حمایت اجتماعی سازمان بهزیستی، قرار می

 

1 - Liu, Esteve & Trevino 
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ها و فصل ششم قانون شهرداري 6ها طبق  بند مجموعه مدیریت شهري و مخصوصا شهرداري

- شهري نوین در حوزه کیفیت زندگی و عدالت در شهر موظف و مسئول به براساس اصول مدیریت

-انجام اقداماتی در حوزه آسیب اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند هستند. در بخش  مربوط به

 تأسیس و اجباري تعلیمات قانون 8 ماده 1 تبصره اجراي«هاست آمده است وظایف شهرداري

 درمانگاه و پرورشگاه و خانهنوان و مادران حمایت مانند بنگاه اونیتع و بهداشتی و فرهنگی مؤسسات

 کودکستان و سواديبی با مبارزه هاي و کالس خانهکتاب و تیمارستان و شیرخوارگاه و بیمارستان و

 بدنی تربیت انجمنبه مالی مساعدت همچنین و مصوب اعتبارات حدود در آن امثال و کودکان باغ و

اردوي کار (مجموعه قوانین مصوب مجلس براي  و و مدرسه خانه هاي انجمنبه کو کم پیشاهنگی و

). از جمله دستاوردهاي این مطالعه 1328ها و اصالحات بعدي آن، ها، قانون شهرداريسازمان

گذاري و هاي مدیریت شهري در حوزه زنان سرپرست خانوار و سیاستها و فرصت شناسایی ظرفیت

گذاري براي در تغییر وضعیت این زنان است. در غیاب این نوع تحقیقات سیاستریزي کارآمد برنامه

هاي غیرکارآمد، کلی گویی، یا در اي، تکرار برنامههاي سلیقهاین دسته از زنان در حد برداشت

تواند بهترین حالت عمل کردن براساس الگوي دیگران در این زمینه خواهد بود. نتایج این تحقیق می

هدف و کارآمد در حوزه زنان سرپرست خانوار کمک کند و پیشنهادهاي گذاري معطوف بهتسیاسبه

کاربردي و عملیاتی در این زمینه ارائه کند. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی چگونگی 

مداخله مدیریت شهري در حوزه آسیب اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ارائه راهبردهاي بلندمدت، 

ها براساس رعایت عدالت در و کوتاه مدت براي تغییر وضعیت و ارتقاء کیفیت زندگی آن میان مدت

شهر در توزیع منابع و خدمات است. لذا این سئواالت اساسی است که: مدیریت شهري چه نقشی 

تواند در پیشگیري، مدیریت و کنترل و مداخله در حوزه آسیب اجتماعی مربوط زنان سرپرست می

زنان سرپرست  -1شود: سواالت زیر پرداخته میواند داشته باشد؟ در راستاي این سوال بهتخانوار می

کیفیت زندگی این زنان چگونه  - 2ها) دارند؟ خانوار در شهر کرج چه وضعیتی (توصیف شرایط آن

موانعی که بر  -4کدام ابعاد نیازمند توجه و اقدام مسئولین حوزه مدیریت شهري است؟  -3است؟ 

 - 5اند کدامند؟  بهبود کیفیت زندگی آنان وجود دارد و مشکالتی که آنان در این زمینه مواجهسر 

تواند این موانع را از میان بردارد یا تخفیف دهد و زندگی  مدیریت شهري و شهرداري چگونه می

 هاي شهرداري و شورايها و ظرفیتنسبتا مطلوبی با کیفیت مناسب براي آنان فراهم آورد؟ فرصت

ها و راهبردهایی از شهر کرج براي تغییر وضعیت زندگی این گروه از جامعه کدام است؟ چه سیاست

  تواند منجر بهبود کیفیت زندگی این گروه شود؟ سوي مدیریت شهري می
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  پیشینه نظري و تجربی

طور کلی و رویکرد به کیفیت زندگی شهري و کیفیت زندگی و عدالت بهرویکردهاي نظري به

دالت شهري به طور خاص مبناي نظري این پژوهش است. کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی و ع

نظران مختلف دیدگاه مختلف در مورد آن دارند ). صاحب59: 2016باشد (تیران ، اي می رشته بین

هایی عنوان سنجهعنوان قابلیت زیست پذیري یک ناحیه، برخی دیگر بهبرخی کیفیت زندگی را به

عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندي و .. زان جذابیت، و برخی بهبراي می

طور کلی،کیفیت زندگی شهري، عالوه بر مسائل ) . به281: 2008اند (ایمپلی و منوون ، تفسیر کرده

یت نوعی بیانگر وضعدهد و بههاي اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار میاقتصادي، نگرانی

). درحوزه جامعه شناسی دو رویکرد 69: 2015باشد (فانی  و همکاران، افراد ساکن در یک شهر می

جایی که رویکرد کنند، از آنعاملیتی و ساختاري را در مورد کیفیت زندگی از هم تفکیک می

ساختاري با مباحث حوزه عدالت و مخصوصا عدالت در شهر نزدیک است، رویکرد اصلی نظري این 

رویکرد عاملیتی برخوردار از دو کیفیت زندگی است. این رویکرد نسبت بهحقیق رویکرد ساختاري بهت

دهد که تمامی  که مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه میویژگی متمایز است؛ اول آن

عنوان یک به که جامعه راگیرد و دوم آن هایی را که در بهبود کیفیت زندگی موثرند را در بر میحوزه

). نظریه کیفیت زندگی فراگیر یکی از نظریات مهم ذیل 42: 1388بیند (غفاري و امیدي،  کلیت می

ارائه شده است.   1اشمیت و نول-کیفیت زندگی است.  این نظریه توسط برگررویکرد ساختاري به

زندگی احتماالً  در میان مفاهیم رفاهی که در اینجا مد نظرند، مفهوم کیفیت«اند  ها مدعیآن

ها براي تحلیل توسعۀ رفاهی یک جامعه است (برگر، اشمیت و ترین و پرکاربردترین آن شده شناخته

هاي شناختی و عاطفی  رفاه ذهنی و میان ابزار (منابع  ها درسطح فردي میان جنبه) آن2008نول، 

شوند. همچنین،  قائل می ها) و اهداف یا دستاوردهاي (شرایط زندگی) رفاه عینی تمایز و ظرفیت

پذیري (ثبات  درسطح اجتماعی، دو سازة اصلی کیفیت زندگی را همبستگی اجتماعی و تداوم

ها، و  ها و نابرابري جا، همبستگی اجتماعی دو جزء دارد: کاهش تفاوتدانند. در این اجتماعی) می

جامعه شامل سرمایۀ انسانی،  هاي حفظ سرمایهپذیري نیز به تحکیم پیوندها و روابط اجتماعی. تداوم

شود. لذا، این رویکرد بسیار شبیه  سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ طبیعی و سرمایۀ فیزیکی مربوط می

دنبال تقویت گراست و هم به طلب و وحدت رویکرد برنارد است؛ از این جهت که هم مساوات

شود: جمعیت،  ی مربوط میهاي زندگ حوزههاست. دومین بخش سازة کیفیت زندگی فراگیر، به ارزش

ها و فرهنگ، مشارکت و ادغام اجتماعی و  ونقل، تفریحات، رسانه خانوار و خانواده، مسکن، حمل

سیاسی، آموزش و یادگیري در اوقات فراغت، بازارکار و شرایط کاري، درآمد، استاندارد زندگی و 

 

1 - Berger-Schmitt and Noll 
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انجام موقعیت کلّی زندگی الگوهاي مصرف، بهداشت، محیط زیست، امنیت اجتماعی و جرایم، و سر

  ).  170: 2006، 1(فیلیپس

هاي برابر، هاي فرصتهاي متعدد مطرح شده در حوزه عدالت شهري، دیدگاهاز میان دیدگاه

استحقاق بهره مندي، کارکردهاي عدم تساوي و مساوات بسیار مورد توجه دانشمندان قرارگرفته 

ها نتیجه گرفت که در مام این نظرات و دیدگاهتوان از میان ت ). می333: 2009است (مارشال ، 

مساوات، توازن در توزیع امکانات و رعایت کردن حقوق شهروندان  مبحث عدالت اجتماعی برابري و

باشد. از نظر دیوید هاروي، عدالت اجتماعی در شهر  هاي اساسی و مؤثر میدر هر محله از شاخص

-اي توزیع عادالنه را به گو باشد و تخصص منطقهپاسخ اي باشد که نیازهاي جمعیتی را گونهباید به

استحقاق حقوق خود مواجه اي هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراضی نسبت به گونه

  ).97: 1379باشند و در یک کالم عدالت اجتماعی یعنی توزیع عادالنه از طریق عادالنه (هاروي، 

ار که داراي فرزند هستند، پنج برابر بیشتر از دهد زنان سرپرست خانوتحقیقات نشان می

 & Narayana, Nairپذیري ناشی از فقر دارند هاي معمولی در معرض آسیبخانواده

Legwale, 2015)سرپرستی و مطلقه بودن زنان باعث ایجاد انواع اختالالت روانی و ). مشکالت بی

گري و ناسازگاري با محیط، خانواده و شود؛ از جمله اختالالتی نظیر پرخاشها میرفتاري در آن

ها در اداره زندگی. کودکانی کاري و روسپیگري، اعتیاد و افسردگی و سرانجام ناتوانی آنفرزندان، بزه

ها بالقوه کنند. آنشوند احساس تروما، غم و اندوه، طرد یا ناامنی میکه بدون وجود پدر، بزرگ می

زهکاري اجتماعی، سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل و یا در معرض مسائلی مانند کودکان کار، ب

روابط اجتماعی این گروه از زنان در فقدان  .)Chant 1997فعالیت جنسی زودرس قرار دارند (

همراه آورده است. ایفاي ها بهدار شده و مشکالت بسیاري را براي آنحضور همسر در خانوار خدشه

شوند سبب خستگی جسمی و با یکدیگر نیز تعریف میاي که گاه در تعارض هاي چندگانهنقش

ویژه در امور اقتصادي خانواده، عزت نفس و سالمت روانی آنان را شود. فقر، ناتوانی بهها میروحی آن

  ).1378سازد (نازکتبار، افسردگی و اختالالت روانی را فراهم میمختل و زمینه ابتال به

پذیر سرپرست خانوار حاکی از آن است که  زنان آسیبهاي انجام شده در مورد  نتایج پژوهش

اند و اي زنانه بخشیده فقر چهرهکه بهطوريهاي معیشتی فراوانی مواجه هستند به این زنان با سختی

بین جنسیت و فقر پیوندي نامرئی و غیرقابل گسست برقرار کردند (شادي طلب و گرایی نژاد، 

هاي الزم شغلی زنان سوادي و نداشتن مهارتاقتصادي بیتوان ناتوانی عبارتی می). به1383

). هم 1382عنوان بزرگ ترین مشکل آنان معرفی کرد (فروزان، بیگلریان، سرپرست خانوار را به

زند کمبود و یا نبود روابط اجتماعی است چنین از جمله مواردي که به این مسأله اقتصادي دامن می
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فقیرترین فقرا تبدیل ها را بهشود و آننان سرپرست خانوار میکه باعث تضعیف سرمایه اجتماعی ز

شان تحت  ). و با این میزان آسیب پذیري، کیفیت زندگی1384سازد (شادي طلب و همکاران، می

  شود.تأثیر قرار گرفته و سالمت روح و جسم شان متأثر می

مورد تاثیرگذارترین عامل بر  )، در1395هاي مطالعه آتنا غالم نیارمی و ابراهیم انصاري (یافته

امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار نشان داد اصلی ترین عامل  در این زمینه وضعیت مسکن و 

درآمد زنان سرپرست خانوار دو متغیر تعیین کننده و تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی این زنان است. 

دهد شبکه زنان است که نشان می متغیر محیط، دومین متغیر تاثیر گذار بر امنیت اجتماعی این

سرپرست بودن این زنان بیروابط اجتماعی، نگرش افراد جامعه و نگرش اطرافیان نزدیک نسبت به

زنان بیتواند تاثیر مهمی بر امنیت اجتماعی این گروه داشته باشد. اصالح نگرش افراد جامعه بهمی

کالن دارد.  نوعی توسعه فرهنگد نیاز بهرسنظر میهمسر، یکی از مسائل بسیار جدي است که به

هاي اصل زن سرپرست خانوار براي حضور در جامعه، نداشتن احساس امنیت، زیر نگاهغهیکی از دغد

هاي سنتی منفی برخی افراد جامعه است. بسیاري از زنان سرپرست خانوار، تجاربی از ها و نگرش

ت، آزارهاي کالمی و پیشنهاد حمایت شدن در جاي مردان مثل صیغه کوتاه مدهاي نابهخواسته

قبال ارتباط جنسی را دارند. تجربه تلخ دیگر این زنان این است که حتی زنان دیگر که همجنس 

پرهیزند تا مبادا ها حمایت کنند، از گسترش رابطه با آنان میرود از آنخود آنان هستند و انتظار می

 روابط دایره در اغلب خانوار سرپرست زنان ترتیب نند. به اینشان تمایلی به این زنان پیدا کشوهران

 مختل آنان اجتماعی روابط شبکه گسترش و شده محبوس نوعیشان بهفرزندان و خود خانواده با

 آنان ارتباطی و روانی تعادل ايگونهبه زنان، این اجتماعی روابط شبکه در این مسائل شود. وجودمی

 سوم رتبه در قانون متغیر .کند می تهدید را آنان ارتباطی و عاطفی امنیت و ریخته به هم را

 به مراجعه براي خانوار سرپرست زن نگرانی آن، دلیل ترینمهم .است گرفته قرار تأثیرگذاري

 نگرش این». نشود باز دادگاه و کالنتريبه ما پاي است بهتر«نگرش  تحت این قانونی، نهادهاي

ولی  کند مدارا ها سختی و نامالیمات از بسیاري با خانوار سرپرست زن شودمی که باعث است سنتی

 قرار گیرد. مراجعه تهدید مورد او جانی امنیت که مواردي در مگر نکند مراجعه قانونی مراجعبه

 با را خانوار سرپرست زنان و مالی جانی امنیت ايگونهبه آبرو، حفظ دلیلبه قانونی نهادهايبه نکردن

  کرد.  خواهد رووبهر تهدید

هاي: انزواي )، شاخص1396براساس مطالعه سعید خانی، فرشید خضري و کتایون یاري (

- روي، گرایش به خودکشی و فقر اقتصادي بهکجمصرف مواد مخدر، گرایش بهاجتماعی، گرایش به

  دهد. پذیري زنان را نشان میهایی هستند که آسیبعنوان شاخص

)، در پژوهشی با عنوان نقد سیاست 1396و شکوه دیباجی فروشانی ( فیروزآبادي، سید احمد

هاي موجود  گذاري و سیاست نقد سیاستاجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران، به
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هاي این پژوهش جامعه ایران  اند. براساس یافته اجتماعی در حوزه زنان سرپرست خانوار پرداخته

خواهی رسوب شده در این  گرایی و اصالت ، از یک طرف آرمانامروزه گرفتار نوعی تعارض است

هاي خانواده سنتی تمایل دارد، از طرف دیگر تغییر حرکت جامعه از سنتی  حفظ ارزشفرهنگ به

  کشد. چالش میها را به مدرن واقعیتی است که آرمانبه

و اکثر ابعاد و پیشینه تجربی تحقیق در مورد زنان سرپرست خانوار بسیار غنی و کامل است 

-جایی که هیج کدام از مطالعات معطوف بهزوایاي این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. اما از آن

واند جایگاه خاصی در هاي مدیریت شهري در این زمینه نبوده است پژوهش حاضر میمسئولیت

  میان این تحقیقات داشته باشد. 

) شاخص 1در این تحقیق که عبازتند از:  هاي اخذ شده از مباحث نظري و تجربی شاخص

) شاخص دوام و شدت و همبستگی 3) شاخص ادغام اجتماعی2وضعیت تامین اجتماعی و اقتصادي، 

  ها). ) شاخص سطح خودمختاري و توانمندسازي (قابلیت4اجتماعی

  

  روش تحقیق

و کیفی  هاي کمیروش تحقیق حاضر از نوع روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر گردآوري داده

دلیل است. جامعه آماري تحقیق زنان سرپرست خانوار در محدوده شهر کرج و روش نمونه گیري به

صورت هدفمند و مبتنی بر روش زنان سرپرست خانوار بههاي دسترسی بهمشکالت و محدودیت

ایجاد دلیل مسائل و مشکالتی که براي زنان سرپرست خانوار نمونه گیري گلوله برفی بوده است. به

شود اطالعات مکانی این زنان محرمانه است. در پژوهش حاضر از طریق مراکز تحت پوشش می

هاي مردم نهاد حوزه زنان انجمنبهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراجعه کنندگان به

 نمونه براي جمع اروي اطالعات 611ها گردآوري گردید. در مجموع حدود سرپرست خانوار داده

هاي کیفی که براساس ها از نوع توصیفی بود و دادهمورد استفاده قرار گرفتند. روش تحلیل داده

ها و صورت مقوله بندي کدگذاري و دسته بندي شدند. برنامهمصاحبه جمع آور شده است به

، قانون 1371/ 8/ 24ها (قانون اساسی، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سیاست

هاي زنان در نظام جمهوري ار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، منشور حقوق و مسؤلیتساخت

شوراي عالی انقالب فرهنگی)، قوانین برنامه  1383/6/31مورخ  546اسالمی ایران (مصوب جلسه 

هاي کلی نظام خانواده  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران (برنامه اول تا ششم)، سیاست

) هم  1391هاي اجتماعی سازمان بهزیستی  مقام معظم رهبري و دستورالعمل جامع حمایتابالغی 

  ها و بارش فکر  تدوین شده است. براساس مثلث سازي یافته

  هاي بررسی وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در جدول زیر ارائه شده است.   شاخص
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 یهاي نهایی پژوهش میدانی کم. جدول شاخص1جدول 

  هاي شاخصمولفه  منبع شاخص  نام شاخص

شاخص وضعیت 

تامین اجتماعی و 

  اقتصادي

نظریه کیفیت اجتماعی و 

  مطالعات پیشین 

اشتغال و درآمد، وضعیت بیمه، وضعیت سالمت و 

بهداشت خود و فرزندان، امنیت غذایی، وضعیت تحصیلی 

هاي خورد وخواراك  فرزندان، هزینههاي معیشتی (هزینه

لباس و پوشاك، هزینه مسکن، میزان احساس  ماهیانه،

  آزادي در محل زندگی و فضایی عمومی

شاخص ادغام 

  اجتماعی

نظریه کیفیت اجتماعی و 

  مطالعات پیشین 

هاي اجتماعی براي نهادها و سازمانرسی بهدست

پیگیري خدمات و حقوق شهروندي، مورد پذیرش قرار 

آشنایی که  گرفتن از سوي دوستان، همسایگان، فامیل و

اند، وضعیت ها در ارتباط بودهدر زمان حضور همسر با آن

ها محلی، خانوادگی و ... و ها و سمنمشارکت در انجمن

  هاي داوطلبانه،فعالیت

شاخص دوام و 

شدت و 

همبستگی 

  اجتماعی

نظریه کیفیت اجتماعی و 

  مطالعات پیشین 

میزان احساس امنیت اجتماعی (هویت سرپرستی خانوار 

بودن، قومی، مذهبی و ..) و امنیت عمومی (مورد اذیت و 

آزار قرار گرفتن، پیشنهاد، تعرض و ..)،در حوزه عمومی، 

خانوادگی و همسایگی؛ وضعیت شبکه روابط اجتماعی 

خانوادگی، همسایگی، و همکاران و دوستان؛ وضعیت 

اطرافیان اعم از اعضاي خانواده، ها بهاعتماد آن

یگان، دوستان و همکاران و ....؛ خویشاوندان، همسا

ها از میزان اعتماد مردم به خودشان؛ امید احساس آن

  بهبود وضعیت در آینده و..به

شاخص سطح 

خودمختاري و 

توانمندسازي 

  ها) (قابلیت

نظریه کیفیت اجتماعی و 

  مطالعات پیشین 

هاي خاص، توانمندهاي خاص، عزت تحصیالت، مهارت 

لی و ..؛ توانمندي در روابط نفس، استقالل فکر، ما

-شخصی و ارتباطات اجتماعی از قبیل جانه زنی و به

چالش کشیدن دیگران؛ میزان احساس قدرت در 

  ها و امید به بهبودي اوضاع در آینده. پیگیري خواسته

  

ها از مطالعات و نظریات موجود اي و اخذ شاخصاعتبار و روایی ابزار پژوهش براساس روایی سازه

ها، تا  دست آمده از کاربرد سنجهین زمینه بوده است. روایی سازه داللت بر این دارد که نتایج بهدر ا

تعریف، یک آزمون ها طراحی شده، سازگاري دارد. بنا بههایی که آزمون براساس آن چه حد با تئوري

اي نظریۀ مورد ه مفاهیم یا سازهدر صورتی داراي روایی سازه است که نمرات حاصل از اجراي آن به

ها نظر مربوط باشند. شاخص مورد بررسی از نظریه کیفیت اجتماعی اخذ شده است و برخی شاخص

  کار گرفته شده است. هم براساس مطالعات پیشین در این حوزه به
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  هایافته

توان در چهار  بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در شهر کرج نشان داد که این زنان را می

بندي کرد.که عبارتنداز زنان سرپرست خانوار براثر فوت همسر، زنان سرپرست خانوار  گروه دسته

براثر طالق، زنان سرپرست خانوار بر اثر زندانی بودن همسر، زنان سرپرست خانوار براساس اعتیاد یا 

درصد از زنان سرپرست  42)، 1هاي مطالعه حاضر در جدول ( از کار افتادگی همسر. براساس یافته

 29اند،  انوار نیازمند در شهر کرج زنانی هستندکه در اثر مسئله طالق سرپرست خانواده شدهخ

درصد بر اثر زندانی بودن همسر  6درصد براثر ازکارافتادگی همسر و  15درصد در اثر فوت همسر، 

  اند.  ها سرپرست خانوار شدهیا اعتیاد آن

  

 شهر کرج هاي مختلف زنان سرپرست خانوار در. گونه1 جدول

  بی پاسخ  زندانی بودن همسر  از کار افتادگی همسر  طالق  فوت همسر

29  42  15  6  8  

  

 42ها سال و میانه سنی آن 5/42هاي تحقیق نشان داد، میانگین سنی این زنان حدود  یافته

سال است. در حوزه تحصیالت بخشی زیادي از زنان  85و حداکثر هم  17است حداقل سن 

که در حد خواندن و نوشتن سواد دارند فقط سواد هستند یا این در شهر کرج یا بیسرپرست خانوار 

درصد تحصیالت لیسانس و  3درصد داراي تحصیالت سیکل و دیپلم هستند و فقط  31در حد 

درصد از زنان سرپرست خانوار  29هاي پژوهش حاضر  باالتر دارند. در مورد اشتغال هم براساس یافته

دار یا بیکار هستند. این آمار بیان این است که حداقل یک سوم  درصد خانه 62و  در شهر کرج شاغل

تواند آمار  از زنان ساکن شهر کرج داراي شغلی براي امرار معاش حداقلی براي خود هستند و این می

مانده باشد   درصد باقی 62اي باشد. و هدف گذاري نهادهاي حمایتی باید بر روي  نسبتا امیدوارکننده

ها زمینه ایجاد اشتغال و کارگیري آناشکال مختلف کارآفرینی خانگی، و بیرونی یا جذب و بهکه به

دهد که ها نشان می ها فراهم آورد. در حوزه درآمد و هزینه خانوار یافتهتامین درآمد را براي آن

ان است و توم 1,570,000میانگین هزینه خانوارهاي زن سرپرست نیازمند در شهر کرج در حدود 

تومان هزینه زندگی دارند و نیمی باالي این مبلغ، اما  1,500,00تقریبا نیمی از این خانوارها زیر 

تومان دارد که بیانگر فاصله میان هزینه و درآمد است.  960,000میانگین درآمد حکایت از مبلغ 

 3دیک به درصد است و میانگین ارزش هر متر مسکن هم نز 70میانگین متراژ مسکن حدود 

جایی که در یکی دو سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق حاشیه و میلیون تومان است. از آن

مسکن مهر بیشتر از دو الی سه برابر شده است، مسئله اجاره منزل یکی از مشکالت اساسی این 

  پردازیم. هاي تحقیق می توصیف وضعیت شاخصزنان باشد. در ادامه به



 1399بهار ، 1 هشمارشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

158 

هاي اصلی در حوزه تامین اجتماعی و اقتصادي شاخص  : یکی از شاخصمیزان احساس آزادي

هاي موجود زنان  تواند بیانگر میزان گرایش و ظر فیت میزان احساس آزادي است. این احساس می

) مشاهده 2طور که در جدول (ها تلقی شود. همانبراي تغییر جایگاه خود و توانمندسازي آن

زنان احساس سرپرست خانوار » اج خود و ادامه تحصیل خودازدو« شود فقط در دو مورد  می

  کنند آزاد نیستند.  احساس می

  

 هاي میزان احساس آزادي در میان زنان سرپرست خانوار شهر کرج. بررسی مولفه2 جدول

خیلی   هاگویه

  زیاد

  پاسخ بی  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد

  18  17  12  20  15  18  ازدواج خود 

  19  7  9  22  22  22  ازدواج فرزندانتان

  7  8  12  21  22  30  خرید وسایل شخصی، پوشاك و....

  17  18  16  15  11  24  ادامه تحصیل خود

  14  6  10  15  17  39  ادامه تحصیل فرزندانتان

  8  8  12  23  17  32  مدیریت هزینه روزانه

  9  8  10  23  20  31  انتخاب دوستان

  9  7  11  23  20  30  رفت و آمدهاي خود

  14  7  9  21  19  31  تانندانرفت و آمدهاي فرز

)a(   

هـا و    دست آمده در مورد استفاده از خـدمات سـازمان  هاي به در یافته شاخص ادغام اجتماعی:

درصد بیشترین فراوانـی   41خانواده خود و همسر مشخص شد که استفاده از خدمات کمیته امداد با 

درصـد،   22خانواده خود و اطرافیان با درصد،  31ها با  ها و خیریه ترتیب انجمنرا دارد و پس از آن به

هـا   درصـد در مرحلـه بعـد قـرار دارنـد. مسـاجد و حسـینه        13درصد و شهرداري با  17بهزیستی با 

درصـد   18اند. در بررسی میزان رضایت هم کمیته امـداد بـا    کمترین درصد را به خود اختصاص داده

د رضایت در اول و دوم از نظر رضایت قرار درص 17ها با  ها و خیریه رضایت زیاد وخیلی زیاد و انجمن

ها صورت  ها و خیریه هایی که از سوي کمیته امداد و انجمن دهد که حمایت دارند. این داده نشان می

تـوان پیشـنهاد کـرد کـه      تواند رضایت مددجویان را تامین کنـد، لـذا مـی    گیرد بیشتر از بقیه می می

هـا و   پـیش بـرود و سـایر سـازمان    اهبري این دو بخش بهها حمایتی با همکاري و مساعدت و ر برنامه

  زنان بپردازند.  ارائه خدمات بهنهادهاي با حمایت از این دو نهاد به
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 بررسی وضعیت دریافت خدمات و حمایت نهادي و خانوادگی و میزان رضایت از آن. 3جدول 

دریافت خدمات و   موارد

  حمایت

    هامیزان رضایت از خدمات و حمایت

خیلی   پاسخ بی  خیر  بله  

  زیاد

کم و   متوسط  زیاد

  خیلی کم

  پاسخ بی  اصال

  75  8  6  6  2  3  27  56  17  بهزیستی

  47  9  7  19  11  7  26  33  41  کمیته امداد

  78  10  4  6  2  1  29  58  13  شهرداري

  65  7  3  7  7  10  32  37  31  هاها و خیریهانجمن

  81  10  3  2  3  1  36  58  6  هامساجد و حسینه

خود و خانواده 

  اطرفیان

22  42  36  4  5  9  8  8  66  

  77  12  3  3  3  1  37  56  7  خانواده همسر

  

دست آمده براي شاخص دسترسی : بررسی نتایج بهخدمات بهداشتی و آموزشیدسترسی به

 52رسی زیاد دارند اما درصد دست 10دهد که فقط  خدمات بهداشتی و آموزشی نشان میکلی به

  رسی کم دارند. درصد دست 35رسی متوسط و  درصد دست

  

 خدمات بهداشتی و آموزشی و مالی. دسترسی کلی به4 جدول

  زیاد  متوسط  کم  هاگویه

  10  52  35  خدمات بهداشتی و اموزشی و مالیدسترسی کلی به

  

هاي مهم در بررسی وضعیت ادغام  یکی از شاخص پذیرش اجتماعی  زنان سرپرست خانوار:

ها از سوي خانواده، دوستان، اطرافیان و ار میزان پذیرش اجتماعی آناجتماعی زنان سرپرست خانو

تواند مانع بزرگی  رسد که طرد اجتماعی که در مقابل ادغام اجتماعی قرار دارد می نظر می... است. به

براي تغییر وضعیت زنان سرپرست خانوار نیازمند باشد. بررسی میزان پذیرش و ادغام اجتماعی کلی 

گویان در حد زیاد و خیلی زیاد مورد پذیرش درصد از پاسخ 50صورت تقریبی د که بهده نشان می

اند که کم و یا اصال مورد پذیرش اجتماعی قرار  درصد هم بیان کرده 17اجتماعی قرار دارند. و 

  گیرند.  نمی
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 . وضعیت پذیرش و ادغام اجتماعی کلی5 جدول

  کم و اصال  متوسط  زیاد  هاگویه

  17  23  50  ش و ادغام اجتماعی کلیمیزان پذیر

  

براي سنجش این متغیر صرفا بر هویت  امنیت اجتماعی، هویت سرپرستی خانوار بودن:

نامه بوده است به سرپرستی خانوار تاکید شد. سنجش این متغیر در قالب یک سوال باز در پرسش

رپرست خانوار هستند که ساین معنا که مشخص شود که چقدر زنان سرپرست خانوار از بیان این

ها چقدر ممکن ممکن است ترس و دلهره داشته باشند. به این معنا که سرپرست خانوار بودن آن

درصد از زنان سرپرست خانوار بیان  20ها باشد. حدود ایجاد احساس ناامنی براي آناست منجر به

بدینی «ه عمومی و اجتماعی ها در حوزها و اولین اولویت مشکل آنترین مشکل آن اند که اصلی کرده

است. در بخش مشکالت زنان سرپرست خانوار » زنان سرپرست خانوار و عدم امنیتمردم جامعه به

  خوبی نشان داده شده است.  هاي دیگر به میزان شدت این مولفه در مقایسه با مولفه

  

 . وضعیت احساس امنیت اجتماعی در مورد هویت سرپرست بودن6 جدول

  درصد  حوزه عمومی و اجتماعیمشکالت در 

  20  زنان سرپرست خانوار و عدم امنیتبدبینی مردم جامعه به

  

هاي انجام گرفته با زنان سرپرست خانوار مشخص شده است که  در بخش کیفی و در مصاحبه

  اي دارد و یکی از مسائل و مشکالت اصلی زنان احساس ناامنی و در جامعه این مولفه، نقش برجسته

ها وجود ندارد. سخنان برخی که سرپرست خانوار هستند و سایه مردي بر سر آندلیل اینبهصرفا 

  شوندگان در زیر آمده است.   مصاحبه

ساله، کاردانی،  38شود ( واژه طالق و مطلقه براي زنان این سرزمین داغ اجتماعی محسوب می

 دار). خانه

شود که نتوانم حضور خوبی  پلید باعث می بعنوان زنی که همسرش فوت شده نگاه مردان نامرد و

  ساله، دیپلم). 42در جامعه داشته باشم (

سري افراد در برخورد با یک زن بیوه در اجتماع در قبال جاي یکنگاه و دید بد و توقعات نابه

  ساله همسر فوت شده).  39تقاضاي او مهمترین مشکل من در حوزه اجتماعی است (

  ه سفیران الفباي مهربانی در شهر کرج (انجمن مردم نهاد) :فعال حوزه زنان از موسس

مشکل اصلی زنان سرپرست خانوار در شهر کرج عدم امنیت اجتماعی است. این زنان 

دهند  شان پایین آمده است که در جامعه به خودشان اجازه نمینفسآنقدر اعتماد به
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بییند. چه طرف  است که میهاي روانی  خاطر آسیببگویند زن سرپرست خانوار هستند به

ها به این دلیل که اگر بفهمند یک زن سرپرست  ها. خانم از آقایان و چه از طرف خانم

  کنند. خانوار است از رفاقت و رفت و آمد با ایشان ممانعت می

شوند، چون نیاز مالی دارند، خودشان این  عنوان یک کاال دیده میاز نظر مردان زنان به

آورند. مردان خودشان البته این رابطه را دو طرفه  ا براي مردان فراهم میزمینه و برداشت ر

ها تامین عاطفی روحی و جنسی کنیم آن گویند ما تامین مالی می دانند چون می می

  کنند. می

امنیت عمومی یعنی، تجربه تجربه ناخوشایند: در بررسی اولین متغیر مربوط به امنیت عمومی:

درصد از زنان سرپرست خانوار تجربه ناخوشایند در زندگی  71حدود  ناخوشایند مشخص شد که

  اند. تجربه کرده

 . داشتن تجربه ناخوشایند در زندگی7 جدول

  داشتن تجربه ناخوشایند

  بی پاسخ  خیر  بله

71  24  5  

  

  هاهاي آن شناسی زنان سرپرست خانوار براساس مشکالت و مسائل و ظرفیت گونه

ست خانوار براساس مطالعات کمی و کیفی صورت گرفته است. گونه شناسی زنان سرپر گونه

شناسی براساس دو سطح یکی مسائل و مشکالت زنان در حوزه خانه و خانواده ودیگري مسائل و 

  مشکالت در حوزه اجتماعی است. 

) 8ها که درجدول ( شناسی براساس مسائل و مشکالت حوزه خانه و خانواده: براساس یافته گونه

عنوان اولویت اول و دوم و حتی اولویت ه شده است مهمترین مشکالت زنان سرپرست خانوار بهارائ

  مشکالت مالی در تامین معیشت، درمان و تحصیل است. 

  

 . مسائل و مشکالت زنان سرپرست خانوار در حوزه خانه و خانواده8 جدول

اولویت   مشکالت حوزه خانه و خانواده

  اول

اولویت 

  دوم

اولویت 

  سوم

مشکالت مالی در تامین معیشت، درمان و 

  تحصیل

42  11  2  

نگرانی از وضعیت فرزندان در آینده (تحصیل، 

  ازدواج، شغل و ..)

18  10  1  

  1  7  11  مشکل مسکن 



 1399بهار ، 1 هشمارشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

162 

اولویت   مشکالت حوزه خانه و خانواده

  اول

اولویت 

  دوم

اولویت 

  سوم

  0  3  6  بیکاري

  0  3  4  بیماري و معلولیت خود، همسر یا فرزند

  0  1  3  تنهایی

  0  1  2  اختالف با فرزندان

  1  1  2  همسر اعتیاد یا زندان بودن

  0  1  1  استرس و فشار روانی

  0  1  1  عدم ارتباط با خانواده

  0  0  1  ازدواج مجدد

  95  62  19  بی پاسخ

  

-درصد از زنانی که به 42:  مسائل و مشکالت مالی در تامین معیشت، درمان و تحصیل

ناتوانی در تامین  ها مسائل مالی واند اولویت اول مشکل آن اند بیان کرده داده  سوال مربوطه پاسخ

شان است. زنان سرپرست  هاي تحصیلی، درمانی و معیشتی خود و اعضاي تحت سرپرستی هزینه

هاي ایفاي نقشدهند مجبور بهخانوار از همان زمان که همسر خود را به هر دلیلی از دست می

نان با فقر، ناتوانی و اي از این زشوند که در تعارض با یکدیگر قرار دارند. گروه عمدهاي میچندگانه

  گوید:رو هستند. یکی از زنان در این زمینه میویژه در امور اقتصادي خانوار روبهقدرتی بهبی

هام سرگرسنه گذاشتن ها بوده بچهبیشتر مشکلمون مشکل اقتصادي بود. خیلی شب

که گرسنه خاطر اینها که گدایی کردم براشون فقط بهزمین. حتی شده خیلی وقت

  ساله، دیپلم) 39شه (ونن. البته تابستان وضعمون بهتر مینم

درصد زنان سرپرست خانوار شهر کرج مهمترین  18: نگرانی از وضعیت فرزندان در آینده

داننند. دوگانگی نقش عالوه بر احساس فشار روي  مشکل خود را نگرانی ازوضعیت آینده فرزندان می

- همراه بیاورد. ایفاي نقش خانهبراي فرزندان آنان نیز به تواند مشکالتی رازن سرپرست خانوار، می

صورت ناقص، مشکالت عاطفی، تربیتی و تحصیلی را براي فرزندان زنان داري و تربیت فرزندان به

شود. آورد و باعث نبود نظارت و کنترل بر رفتار آنان از سوي خانواده میوجود میسرپرست خانوار به

هاي مختلف از استفادهها در معرض سوءرپرست خانوار و فرزندان آنهمچنین ممکن است زنان س

  گوید:استفاده جنسی قرار بگیرند. یکی از زنان در این زمینه میجمله سوء

ازاي پول شد. البته اینم بعد از فوت همسرم چند بار به خودم پیشنهاد رابطه جنسی به

ند، مثال خواهر شوهر خواهرم یک هایی نیستها در معرض چنین آسیببگم که همه زنان

کنه، اونم مثل من همسر نداره اما زن بیوه است اما هیچ خطري زندگیش رو تهدید نمی
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-اون معلمه تا وقتی سرکاره بچش پیش مادرشه و هیچ خطري هم بچش رو تهدید نمی

چم جوریه وضعیتمون. منم اگر خانواده داشتم این بال سر بها اینکنه. ما بدبخت بیچاره

  اومد.نمی

گونه شناسی بر اساس مشکالت زنان در فضاهاي عمومی و حوزه اجتماعی و مناسبات 

ترتیب اولویت مهمترین مشکالت حوزه عمومی و ) به9در جدول زیر (با سایر افراد جامعه: 

  اجتماعی این زنان لیست شده است.

  

 عمومی و اجتماعی. مهمترین مسائل و مشکالت زنان سرپرست خانوار در حوزه 9جدول 

اولویت   مشکالت در حوزه عمومی و اجتماعی

  اول

اولویت 

  دوم

  2  20  زنان سرپرست خانوار و عدم امنیتبدبینی مردم جامعه به

  2  7  طرد و تحقیر از سوي اطرافیان

  1  3  نفس پایین در روابط اجتماعیاعتماد به

  1  2  شانتحقیر فرزندان توسط دوستان

  3  2  ن سرپرست خانوارزنابی اعتمادي  به

  1  2  آزار جنسی و پیشنهاد بی شرمانه

  1  1  مردم جامعه بی اعتمادي به

  0  1  دلیل سرپرست مرد نداشتندخالت دیگران در زندگی به

  1  0  حس ترحم به خود و فرزندانم

  89  63  بی پاسخ

  

زنـان  بـه  بدینی مـردم جامعـه  زنان سرپرست خانوار و عدم امنیت: بدبینی مردم جامعه به

ترین مشکالت زنان در حوزه عمومی و اجتماعی است  سرپرست خانوار و عدم احساس امنیت از اصلی

انـد، بـدبینی افـراد جامعـه را      درصد کسانی که به ایـن پرسـش پاسـخ داده    37درصد از  20و حدود 

  اند.  ردهعنوان مشکل در حوزه اجتماعی و فضاي عمومی بیان کترین و اولین اولویت خود به اصلی

خانم سروش انجمن بیماران تهی دست قائم (مهین باقري مجدي): امنیت اجتماعی زنان یکی از 

  ترین مشکالت است. اصال امنیت ندارند زنان سرپرست خانوار . اصلی

هاي مهربان شهر کرج: اولین مشکل زنان سرپرست  خانم سرمدي از کانون نیکوکاري دست

قصد هاست. نوع نگاه مردم به این زنان است. نگاه ابزارگونه بهاعی آنخانوار مشکالت فرهنگی و اجتم

هاي مختلف این نوع نگاه را در زمینه ارائه خدمات  حمایت وجود دارد بسیاري از کارکنان سازمان

ترین مورد است. بنابراین عدم امنیت  وحمایت دارند. پیشنهاد مبتنی بر ازدواج و رابطه اصلی



 1399بهار ، 1 هشمارشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

164 

نظر من بیشتر از مشکالت اقتصادي این زنان مشکالت هاست. بهشکل آناجتماعی مهمترین م

 فرهنگی و اجتماعی دارند.

زنان سرپرست طرد و تحقیر خود و فرزندان از سوي اطرافیان و بی اعتمادي دیگران به

هاي حضور زنان در حوزه  دهد که این مورد یکی از چالش مطالعات کیفی هم نشان می خانوار:

ت. زنان بعد از جدایی و یا از دست دادن همسر با انبوهی از نگاه منفی اطرافیان مواجه اجتماعی اس

شود. این زنان مجبورند دایره ارتباط محدودي براي خود برگزینند. یکی از زنان در این زمینه می

تم گوید: چون که سه بار ازدواج کردم و هر سه بارشم طالق گرفتم. دیگه جایی تو خانواده نداشمی

گفتن روزي با یکی هستی. دلم به یه دوست خوش بود، یه دوست خیلی گفتن فاسد، میبهم می

رفتیم، رابطمون حتی بعد از صمیمی که از اول دبیرستان با هم دوست بودیم. خونه همدیگه می

  طالق دومم هم خیلی خوب بود اما بار سوم که طالق گرفتم دیگه رابطش رو باهام قطع کرد. 

آزار جنسی یکی دیگر از مشکالت اساسی زنان سرپرست  نسی و پیشنهاد بی شرمانه:آزار ج

دلیل تابو بودن و ترس از آبرو بسیار با احتیاط از سوي زنان مورد خانوار است که البته این مسئله به

از با اند اما ب اشاره قرار گرفته است. در مواردي زنان در مورد فرزندان خود این مسئله را بیان کرده

خوبی این امر را استنتاج توان به اند. اما از شواهد دیگر می محافظه کاري بسیار باالیی به آن پرداخته

اشکال مختلف از جمله کمک و حمایت و کرد که این زنان به در زندگی روزمره خود ممکن است به

این زنان پیشنهاد  تواند رنگ و بویی مشروع هم داشته باشد به غیره و حتی ازدواج موقت که می

  رابطه جنسی بدهند. 

ساله دیپلم منشی  38نامه زنان این جمالت را بر زبان آورده اند: زن مثال در سواالت باز پرسش

جاي تابلوهاي تبلیغاتی، گوید: فرهنگ سازي شود و فرهنگ جامعه را باال ببرند، بهدر این مورد می

  چشم کاالي جنسی نگاه نکنند. ن بهزنان شهرشاتابلو بزنند که مردان شهرما به

ساله سیکل خانه دار هم گفته است: زنان سرپرست خانوار در جامعه مشکل اصلیشون  45زن 

  که فقط قصد سوء استفاده دارند. نگاه بد مردم است و این

:  براساس دسته شناسی زنان سرپرست خانوار براساس نوع مشکالت بندي گونهجمع

دسته  5توان زنان سرپرست خانوار را به  حوزه مشکالت خانه و خانواده میبندي صورت گرفته در 

  تقسیم کرد.
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 . گونه شناسی زنان سرپرست خانوار براساس نوع مشکالت خانه و خانواده10 جدول

  ویژگی گونه  اسم گونه  هاگونه

نیازمندان   گونه اول

  معیشتی

عیشتی و تامین نیازهاي روزمره که در زندگی روزمره خود درحوزه اقتصادي و مهاییآن

  شود دچار مشکل هستندکه اکثر زنان سرپرست خانوار را شامل می

  هایی هستند که نگرانی از وضعیت فرزندان در آینده دارندآن  آینده پریشان  گونه دوم

گونه 

  سوم

بی مسکنان و 

  بیکاران

  ها بسیار حاد استکاري آنکسانی هستند که مشکل مسکن و بی

گونه 

  چهارم

بیماران جسمی 

  و روانی

هایی که داراي مشکالتی جسمی و روحی و بیماري و معلولیت خود، همسر یا آن

  فرزند، و  استرس و فشار روانی دارند

گونه 

  پنجم

در دام افتادگان 

  خانه

کسانی که احساس تنهایی، اختالف با فرزندن، اعتیاد یا زندانی بودن همسر ، عدم 

  ازدواج مجدد دارندارتباط با خانوده و 

 
  گروه تقسیم شدند.  5براساس مشکالت حوزه عمومی و اجتماعی و مناسبات اجتماعی هم زنان به 

  

 . گونه شناسی زنان سرپرست خانوار براساس نوع مشکالت حوزه اجتماعی و عمومی11 جدول

  ویژگی گونه  اسم گونه  هاگونه

گونه 

  اول

فاقدان احساس 

  امنیت 

  زنان سرپرست خانوار و عدم امنیت استها بدبینی مردم جامعه بهمهمترین مشکل آن

گونه 

  دوم

زنانی هستند که طرد و تحقیر خود و فرزندان از سوي اطرافیان و بی اعتمادي دیگران   تحقیرشدگان

دانند و این امر بیش از موارد دیگر  زنان سرپرست خانوار را مهمترین مشکل خود میبه

  دده ها را آزار میآن

گونه 

  سوم

مردم جامعه نفس پایین در روابط اجتماعی و بی اعتمادي بهزنانی هستند که اعتماد به  بی اعتمادها

  دارند

گونه 

  چهارم

آزار دیدگان 

  جنسی

ترین مشکالت  شرمانه از جمله اصلی هایی هستند که آزار جنسی  پیشنهادهاي بیآن

  هاستآن

گونه 

  پنجم

دلیل سرپرست مرد نداشتن و داشتن ه دخالت دیگران در زندگی بهزنانی هستند ک  ترحم دیدگاه

  اند ها را مشکلی مهم براي خود تلقی کردهحس ترحم به آن
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 . توزیع و پراکنش زنان سرپرست خانوار در شهر کرج1 نقشه

  
  

  بحث و نتیجه گیري 

هاي  مسئله زنان سرپرست خانوار یک آسیب اجتماعی است که طبق تقسیم کار ملی آسیب

اجتماعی از سوي سازمان اجتماعی کشور متصدي اصلی آن بهزیستی است و شهرداري و مدیریت 

اند. بنابراین ارائه راهبردهاي تغییر وضعیت عنوان سازمان همکار در این حوزه معرفی شدهشهري به

  این زنان مبتنی بر مشارکت بین سازمانی با تسهیگري شهرداري و شوراي شهر کرج است. 

هاي پیشین در حوزه زنان سرپرست خانواد و مشکالت ایج تحقیق حاضر تایید کننده پژوهشنت

). براساس نتایج 1397؛ خانی، خضري و  یاري، ؛ براتی و  ساالري 1395هاست (نیاري و انصاري، آن

توان براساس مباحث نظري موجود در مورد کیفیت تحقیق حاضر، زنان سرپرست خانوار را می
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حوزه عمومی خانه و خانواده و مربوط بهزندگی زنان سرپرست خانوا در دو حوزه مربوط بهاجتماعی 

) آینده 2) نیازمندان معیشتی، 1دسته تقسیم کرد. در حوزه خانه و خانواده عبارتند از:  5به 

) در دام افتادگان در خانه. 5) بیماران جسمی و روانی، و  4) بی مسکنان و بیکاران، 3پریشان، 

گروه تقسیم  5مچنین براساس مشکالت حوزه عمومی و اجتماعی و مناسبات اجتماعی زنان به ه

) 5) آزار دیدگان جنسی، 4) بی اعتمادها، 3) تحقیرشدگان، 2) فاقدان احساس امنیت، 1شدند: 

هاي مورد بررسی در حوزه کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار نشان داد که ترحم دیدگان. شاخص

ها از نظر ابراز هویت تماعی و اقتصادي این زنان پایین است و امنیت اجتماعی آنوضعیت اج

هاي موثر بر  کاريسرپرست خانوار بودن، مورد تحقیر و سوء استفاده قرار گرفتند بسیار کم است. راه

-هاي شهرداري کرج به ها، امکانات و ظرفیت تواناییارتقائ وضعیت زنان سرپرست خانوار با توجه به

  شرح زیر است.

کارهاي ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار در حوزه عاملیت (فردي و خانوادگی): راه

هاي مالی خرد  اندازي صندوق حمایت ) حمایت مالی و پرداخت کمک هزنیه: این امر از طریق راه1

ی، (صندوق نیکوکاري شهر، همکاري خیرین و ...) در زمینه تحصیلی، بیماري، ازدواج، تحصیل

) حمایت از اشتغال: ایجاد اشتغال مستقیم در کوتاه 2تسهیگري راه اندازي کسب و کار و شغل، 

مدت از سوي مدیریت شهري امکان پذیر نیست این مهم باید در قالب مراکز جامع اشتغال زایی 

رغیب تواند از طریق ایجاد بسترهاي الزم براي کارآفرینی و تشویق و ت تحقق یابد. مدیریت شهري می

شهرداري هاي مهارت آموزي، در اختیار قرار دادن فضاي باز یا بسته متعلق به افراد، برگزاري کارگاه

) ارائه مشاوره رایگان: ارائه مشاوره رایگان در 3براي فعالیت تولیدي و خدماتی کارآفرینانه اقدام کند، 

کار کوتاه عنوان یک راهواند بهت سراها، سراهاي محله، مساجد و مدارسی میابعاد مختلف در فرهنگ

هاي زندگی، ارتباط درست و تربیت  مدت در تغییر ذهنیت زنان سرپرست خانوار، تقویت مهارت

) برگزاري 4ها موثر باشد، صحیح فرزندان، برقرار مناسبات اجتماعی و پیگیري حقوق و مطالبات آن

-برنامه رسمی سراهاي محله و فرهنگهها باید ب هاي آموزشی مادران و فرزندان: این برنامه کالس

هاي زمینه مشارکت، تعامل و حضور در  سراهاي محالت ناکارامد شهري تبدیل گردد. این برنامه

) مهارت آموزي: مهارت آموزي 5ها موثر است، نفس آنفضاهاي عمومی و تقویت روحیه و اعتماد به

شهرداري در بخش کارآفرینی و هاي مداخالتی مدیریت شهري و  تواند یکی از حوزه هم می

هاي فرهنگی و اجتماعی در سطح محالت با محوریت زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان  فعالیت

هاي زنان سرپرست خانوار و ایجاد مکانی براي گردهم  ) ایجاد فضاي بازي و تفریح براي بچه6باشد، 

ت روحیه، جذب و ادغام اجتماعی، تقویت تقویتواند به کار یکی میآیی زنان سرپرست خانوار: این راه

-) سبد کاالي ضروري: یکی از راه7ها کمک کند، هاي اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی آن سرمایه

هاي حمایتی کاالي ضروري از جمله گوشت  کارهاي ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار ارائه بسته



 1399بهار ، 1 هشمارشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

168 

) حمایت عاطفی، روحی و 8ت، و ... است، قرمز و سفید، روغن، برنج، قند و چاي، پوشاك، حبوبا

کار حوزه خانه و خانواده براي ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار حمایت عاطفی، روانی: آخرین راه

نفس، ایجاد سالمت اجتماعی، حمایت اجتماعی و روحی روانی است. این حمایت زمینه اعتماد به

د و زمینه مشارکت اجتماعی و تالش براي ارتقاء شو ها میادغام و تقویت همبستگی اجتماعی در آن

) راهکارهاي حوزه سالمت و پزشکی: بخش قابل توجهی از زنان 9کند،  وضعیت خود را فراهم می

هاي سرپرست خانوار درحوزه سالمت و دارویی و درمانی داراي مشکالتی هستند. برگزاري کارگاه

هاي مهم است  ندان این خانوارها یکی دیگر از فعالیتآموزشی و مشاوره قبل و بعد از ازدواج براي فرز

  تواند روي آن تمرکز پیدا کند. که شهرداري می

کارهاي ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار در حوزه ساختار (حوزه عمومی و راه

برگزاري اردوهاي تفریحی و زیارتی با تسهیلگري شهرداري و تصدیگري  -1مناسبات اجتماعی): 

هایی که از سوي نهادهاي عمومی و دولتی باشد نوعی احساس امنیت  ردم نهاد: مسافرتنهادهاي م

ها، مشارکت اجتماعی و پذیرش تقویت روحیه آنتواند به کندکه می خاطر براي این زنان ایجاد می

ها کمک کند. تالش براي گردهم آیی زنان سرپرست خانوار، از جمله مسافرت بردن، اجتماعی آن

کارهاي دیگر ارتقاء وضعیت هاي همیار از راهبار، و تشکیل گروهی هفتگی یا دو هفته یکگردهم آی

براي پذیرش زنان   توسعه فرهنگ -2زنان سرپرست خانوار در حوزه عمومی و اجتماعی است، 

- ها: شهرداري و مدیریت شهري با توجه بهسرپرست خانوار در جامعه و ایجاد زمینه براي امنیت آن

ت سخت افزاري و نرم افزاري چه در بخش ادراي و چه در بخش تبلیغات شهري، امکانا

تواند اقدامات ارزشمندي از  ها، و .... می سراها، سراهاي محله، مراکز ورزشی، پارك فرهنگ

هاي سنتی ذهنی نسبت به این زنان اقدام کند.  هاي زنان سرپرست خانوار و برداشتن کلیشه واقعیت

- هاي عمومی، پویش هاي اجتماعی در مکان مات تبلیغات محیطی، برگزاري پویشاز جمله این اقدا

هاي فضاي مجازي، تعیین زمانی خاص براي بزرگداشت مقام زنان سرپرست خانوار نیازمند و ... 

ها در حوزه زنان سرپرست هاي مردم نهاد و تقویت فعالیت آن حمایت از انجمن  -3برگزار کند، 

تشویق لیدرهاي  -4گر باشند،  عنوان میانجی ورود پیدا کنند و تسهیلباید به خانوار: این نهادها

هاي موقت هفتگی برپایی مکان -5عنوان کارگزاري کارآفرین، حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار به

یا فصلی یا دائم براي فروش محصوالت یا خدمات زنان سرپرست خانوار کارآفرین و داراي مهارت 

  خاص.  

کارهاي همکاري و مشارکت شهرداري کرج با سایر نهادها در ارتقاء وضعیت ئه راهارا

کارهاي همکاري و مشارکت شهرداري کرج با سایر نهادها براساس راه زنان سرپرست خانوار:
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کارها در دو سطح عاملت گردد. این راه هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است ارائه می برنامه

  گردد.  وادگی) و ساختار(حوزه اجتماعی و عمومی) ارائه می(فردي و خان

  

 ها و نهادها در ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار شهر کرجکارهاي مشارکت با سایر سازمان. راه12 جدول

-سطح راه

  کار

-حوزه راه

  کار
  کارراه

بخش متولی در 

  شهرداري

  کار هاي همسازمان

سطح کالن 

  و بلند مدت

 بازه زمانی

  ساله 5

حوزه فردي 

  و خانوادگی 

محرومیت زدایی در 

سطح شهر کرج در 

  ساله 5یک برنامه 

کمیسیون عمران و 

توسعه شوراي شهر، 

معاونت توسعه و برنامه 

ریزي، سازمان بازآفرینی 

  شهري

استانداري یا فرمانداري، کمیته 

امداد امام خمینی، سازمان 

بهزیستی، نهادهاي امنیتی و نظامی، 

ریزي استان، اتاق  برنامه سازمان

ها و  بازرگانی استان، خیریه

  هاي مردم نهاد انجمن

حوزه 

اجتماعی و 

  عمومی

توانمندسازي زنان 

  سرپرست خانوار 

کمیسیون اجتماعی 

شوراي شهر، سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و 

  ورزشی

ها،  بهزیستی، کمیته امداد، خیریه

سایر نهادهاي دولتی از جمله اداره 

وان استان، سازمان مدیریت و کل بان

هاي مردم  ریزي استان، انجمن برنامه

  نهاد و مساجد و بسیج محالت

سطح میانی 

و میان 

 2مدت بازه 

  ساله  3الی 

حوزه فردي 

  و خانوادگی

زندگی تامین هزینه   

  و اشتغال 

کمیسیون بودجه 

شوراي شهر، معاونت 

برنامه ریزي و توسعه و 

سازمان فرهنگی، 

  و ورزشی اجتماعی

اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، 

اي، سازمان سازمان فنی و حرفه

مدیریت و برنامه ریزي، فرمانداري، 

  اتاق بازرگانی استان البرز

حمایت حوزه سالمت 

  و ایمنی

کمیسیون اجتماعی 

شوراي شهر، سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و 

  ورزشی

دانشگاه علوم پزشکی البرز، سازمان 

ها و ، کمیته امداد انجمنبهزیستی

  هاي فعال در حوزه سالمتخیریه

هاي مالی حمایت

  خرد

کمیسیون بودجه 

شوراي شهر،، معاونت 

  توسعه و برنامه ریزي

سازمان مدیریت و برنامه ریزي، 

هاي قرض بانک شهر، صندوق

  الحسنه، اتاق بازرگانی استان 

حمایت حوزه گذران 

اوقات فراغت و 

  ریحسرگرمی و تف

سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی، 

معاونت فنی و عمرانی و 

  شهرسازي

کانون پرورش فکر کودکان و 

  نوجوانان، اراده کل بانوان استانداري

حوزه 

اجتماعی و 

هاي توسعه زیرساخت

کالبدي براي 

مدیریت شوراي شهر، 

معاونت فنی و عمرانی و 

سازمان نظام مشاوره استان البرز، 

  هابهزیستی، انجمنها و خیریه
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-سطح راه

  کار

-حوزه راه

  کار
  کارراه

بخش متولی در 

  شهرداري

  کار هاي همسازمان

توانمندسازي   عمومی 

  اجتماعی و فرهنگی

ي، سازمان شهرساز

فرهنگی، اجتماعی و 

  ورزشی

اقدامات حوزه امنیت 

  اجتماعی و عمومی

کمیسیون اجتماعی و 

سازمان فرهنگی، 

  اجتماعی و ورزشی

نیروهاي امنیتی و نظامی و 

مخصوصا کالنتریهاي محالت هدف، 

هاي یبونصدا و سیماي استان، تر

نماز جمعه و مساجد و ادارات، رسانه

  هاي جمعی و .. 

هاي راه اندازي تعاونی

  تولیدي

کمیسیون بودجه 

شوراي شهر، معاونت 

برنامه ریزي و توسعه 

  شهرداري

اداره تعاون کار و امور اجتماعی، اتاق 

  بازرگانی

  

ه سطح بلند مدت، میان مدت و هاي عملیاتی در سکارها و راهبرهاي فوق برنامهدر راستاي راه

  گردد.شرح زیر پیشنهاد میکوتاه مدت به

) 2) برنامه عملیاتی توسعه عدالت اجتماعی توزیعی در شهر کرج ، 1 هاي بلند مدت:برنامه

برنامه عملیاتی توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در سطح 

ها، سایر نهادهاي دولتی از جمله اداره کل بانوان  کمیته امداد، خیریهکالن با همکاري بهزیستی، 

هاي مردم نهاد که در یک فرایند شراکت این  ریزي استان، انجمن استان، سازمان مدیریت و برنامه

تنهایی امر تحقق پیدا کند، شهرداري قطعا در حوزه بیمه، اصالح قوانین، تامین امنیت عمومی و ... به

تواند در برخی امور از  عنوان تسهیلگر میتواند اقداماتی انجام دهد،  اما به جانبه نمیت یکصورو به

هاي مهارت آموزي براي اشتغال، ایجاد بسترهاي الزم براي ارائه خدمات  جمله تامین زیرساخت

 سراها و سراهاي محلهحوزه سالمت و امنیت جسمی و روانی، و در اختیار قراردادن فضاي فرهنگ

ها و نهادهاي دیگر، اطالع رسانی،  هاي حوزه توانمندسازي زنان با مشارکت سازمان براي فعالیت

گانه که در بند قبلی به آن  30هاي شهري وارد شود. محالت  اندازي پویش تبلیغات شهري و راه

  هاي اجرایی این حوزه باشند.  اشاره شد باید محالت هدف اجراي برنامه

) راهبردهاي حمایتی مبتنی بر حمایت و امداد در حوزه اشتغال: 1:  تهاي میان مدبرنامه

هاي جامع مهارت آموزي و کارآفرینی و بازاریابی براي محصوالت زنان سرپرست خانوار  ایجاد مجمتع

گوي نیازهاي زنان سرپرست در حداقل دو نقطه از شهر کرج، یک مرکز در غرب کرج بتواند پاسخ

) 4) راهبرد حمایتی و امدادي در حوزه سالمت و ایمنی، 2کرج باشد.  4و  6، 5، 3خانوار در منطقه، 
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راهبردهاي حمایتی و امدادي در حوزه امنیت اجتماعی و عمومی از طریق فرهنگ سازي: شهرداري 

امکانات سخت افزاري و نرم افزاري چه در بخش ادراي و چه در بخش و مدیریت شهري با توجه به

تواند اقدامات مفیدي  ها، و .... می سراها، سراهاي محله، مراکز ورزشی، پارك هنگتبلیغات شهري، فر

) راهبردهاي حمایتی 5هاي سنتی ذهنی نسبت به این زنان انجام دهد.  در این راستا و حذف کلیشه

راهبرد حمایتی در حوزه اوقات  - 6هاي مالی خرد،  و امدادي مالی خرد از طریق تشکیل صندوق

گرمی و تفریح: توسعه فضاهاي بازي، ورزش و فراغت و سرگرمی در محالت هدفی که فراغت و سر

هاي تولیدي زنان  اندازي تعاونی راه -7تراکم زنان سرپرست خانوار در پژوهش حاضر باالست، 

شرطی که از سرپرست خانوار در راستاي تقویت کارآفرینی و توانمندسازي شغلی، اجتماعی و  به

  یی برخودار باشند هاخدمات و تخیف

زنان سرپرست اندازي یک سامانه جامع اینترنتی براي ارائه خدمات به راه -1: کودتاه مدت

ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات  خانوار با همکاري بهزیستی، کمیته امداد، خیریه

سراها، در فرهنگ دایر کردن مراکز مشاوره و مددکاري اجتماعی -2درمانی، بیمه سالمت ایرانیان،

منظور شناسایی زنان سرپرست خانوار و تهیه بانک اطالعات از هاي فرهنگ به سراهاي محالت و خانه

ها در ها و ارائه مشاوره و مددکاري به آن ها، محل زندگی، مسائل و مشکالت، نیازها، توانمنديآن

هاي خدماتی و غیره. محالت،  نهاي مختلف سالمت خود و فرزندان، برقراري ارتباط با سازما حوزه

پایش و غربالگري زنان سرپرست خانوار نیازمند و فرزندانشان در  - 4حمایت مادي و معیشتی،  -3

اي و  تحصیلی)، تربیتی، خدمات مشاوره ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی ( -5شهر کرج، 

تشکیل  - 6کرج،  مددکاري جهت رفع مسائل و مشکالت زندگی زنان سرپرست خانوار در شهر

هاي مهارت  برگزاري کالس -7هاي همیار و تسهیلگري آن توسط کارشناسان و مددکاران،  گروه

اي  صورت برنامهبرگزاري اردوهاي تفریحی و زیارتی به  -8هاي کوتاه مدت،  آموزي مبتنی بر دوره

در حوزه زنان ها هاي مردم نهاد و تقویت فعالیت آن حمایت از انجمن -9که در کوتاه مدت، 

عنوان کارگزاري تشویق لیدرهاي حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار به - 10سرپرست خانوار، 

برپایی  - 11انداز کسب وکارهاي کارآفرینانه،  کارآفرین: تشویق لیدرها و کاگزاران کارآفرین براي راه

سرپرست خانوار  هاي موقت هفتگی یا فصلی یا دائم براي فروش محصوالت یا خدمات زنان مکان

  کارآفرین و داراي مهارت خاص:  
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Study of the Role of Modern Urban Management in Reducing the 
Social Harms of Female Heads of Households with Emphasis on 

Karaj City 
 

S. Ghaderi1 
 

Abstract 
Modern urban governance and management emphasize social, cultural, 
and environmental components rather than physical and economic 
components. Social harms are one of the main challenges of metropolises 
today, which requires the efforts of urban management in this area. The 
main purpose of this article is to investigate the role of modern urban 
management (based on two components of improving quality of life and 
establishing urban justice) in reducing social harms among female heads 
of households in need as social harm. The study method was a mixed 
method. 
Findings show female heads of households are divided into 5 types based 
on the problems they have in the field of home and family: 1) needy 
living, 2) distressed future, 3) homeless and unemployed, 4) physically 
and mentally ill, and 5) in trapped in the home, women were also divided 
into 5 groups based on problems in the public spheres, which are: 1) lack 
of security, 2) humiliated, 3) distrustful, 4) sexually abused, 5) 
compassionate. The most important areas of intervention for urban 
management and the municipality of Karaj are changes in the perception 
of female heads of households at the administrative level and in the public 
sphere, efforts to empower skills, livelihoods and jobs, health services, 
and time and so on. 
 
Keywords: new urban management, urban social harms, female-headed 
households, operational strategies. 
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