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مقدمه

ارتقــای وضعیــت معیشــتی و روانــی در جامعــه ،بــه کیفیــت و نحــوه نقشآفرینــی اقشــار مختلــف جامعــه مربــوط
اســت .در مســیر ایــن نقشآفرینیهاســت کــه افــراد سرنوشــت خــود و جامعهشــان را رقــم میزننــد .زنــان نیــز
بهعنــوان نیمــی از جمعیــت جامعــه ایرانــی ،در سرنوشــت گذشــته ،حــال و آینــده جامعــه مؤثــر بــوده و خواهنــد بــود.
هــر نســخهای کــه بــرای شــئون مختلــف جامعــه طراحی میشــود ،بــدون بررســی نقــش زنــان و شــناخت توانمندیها
و اقتضائــات جامعــه زنــان ،نمیتوانــد جامعنگــر در مفهــوم نظــری و قابــل اجــرا در میــدان عمــل جامعــه ایرانــی باشــد،
البتــه بــه شــرطی کــه در عرصههــای نظــری و عملــی ،بهدنبــال طراحــی سیاسـتهای موفــق و کارآمــد باشــیم ،وگرنــه
نســخههای متعــددی از برنامههــای نــاکام و ناکارآمــد را ســراغ داریــم کــه یــا «جامعــه زنــان» در آنهــا دیــده نشــدهاند
یــا در حاشــیه یــا پیوســت ایــن طرحهــا ،بــرای خالــی نبــودن عریضــه ،نامــی از زنــان هــم بــرده شــده اســت.
در طــول زمانهــای طوالنــی کــه بــر جامعــه ایــران گذشــته اســت ،همــواره بــا نقشآفرینــی آشــکار و پنهــان زنــان
در حــوادث اجتماعــی جامعــه ایــران روب ـهرو بودهایــم و ایــن قشــر عظیــم از جامعــه ،از تربیــت نس ـلهای آینــده کشــور
تــا نقشآفرینــی در جریانــات و نهضتهــای اجتماعــی ،بــا تمــام محدودیتهــای ســنتی یــا ُعرفــی« ،وجــود داشــته» و
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«تأثیــر گذاشــته اســت» .بنابرایــن بررســی «مســائل زنــان» ،نــه بهعنــوان «حاشــیه» و «پیوســت» ،بلکــه بایــد بهعنــوان
بخشــی جداییناپذیــر از «متــن» سیاس ـتهای جامعــه و عامــلتأثیرگــذار در برنامههــای مؤثــر بــر سرنوشــت جامعــه
ایــران باشــد.
در تمــام جوامــع ،بــا هــر میــزان از برابــری یــا نابرابــری در فرصتهــای اجتماعــی ،بهواســطه عوامــل مختلــف
اقشــاری از جامعــه توانایــی تأمیــن نیازهــای اقتصــادی و اداره یــک زندگــی حداقلــی را ندارنــد.
ایــن دســته از افــراد جامعــه ،در اصطــاح «اقشــار آســیبپذیر» نامیــده میشــوند و ایــن قشــر کــه نیازمنــد
کمکهــای حمایتــی از ســوی دولتهــا یــا تشــکلهای خیریــه غیردولتــی یــا مردمنهــاد هســتند ،در همــه جوامــع
یافــت میشــوند .ایــن دســته از افــراد ،در تمــام جوامــع بهعنــوان یکــی از مهمتریــن جوامــع هــدف بــرای برنامههــای
حمایتــی تلقــی میشــوند و راهبردهــای متنوعــی بــرای حمایــت از آنــان طراحــی و اجــرا میشــود .نقــش مهــم زنــان در
سرنوشــت جامعــه و همچنیــنتأثیــر بیبدیــل آنــان بــر تربیــت فرزنــدان و همچنیــن چالشهــای بســیار جــدی آنــان در
مواجهــه بــا مســائل اقتصــادی (در مقایســه بــا مــردان) ،توجــه سیاسـتگذاران جوامــع را بیــش از پیــش بــه خــود معطــوف
ســاخته اســت .هرچنــد در تجربیــات نخســتین جهانــی ،تمرکــز بــر حمایتهــای معیشــتی ایــن قشــر از جامعــه بــود ،بــا
گذشــت زمــان و تحلیــل شــرایط ،توجــه بــه نیازهــای منزلتــی ،روحــی و جســمی «زنــان سرپرســت خانــوار» بــه رکــن
برنامههــای حمایتــی ایــن قشــر عمومـ ًا آســیبپذیر از جوامــع تبدیــل شــد .بــر ایــن اســاس ،در کنــار برنامههــای متنــوع
توانمندســازی اقتصــادی «زنــان سرپرســت خانــوار» ،توانمندســازی در حوزههــای ســامت روحــی و جســمی و ارتقــای
ســطح منزلــت اجتماعــی نیــز مــورد پیگیــری قــرار گرفــت .بــه مــوازات افزایــش طــاق ،رشــد حــوادث کاری و فجایــع
طبیعــی و حــوادث ناشــی از ســوانح رانندگــی ،و ســایر عواملــی کــه بــر تعــداد «خانوادههــای زنسرپرســت» میافــزود،
اهتمــام محققــان اجتماعــی و سیاسـتگذاران جوامــع بــرای تدویــن برنامههــای جامــع حمایتــی بــرای «زنــان سرپرســت
خانــوار» و خانوارهــای تحــت سرپرســتی آنــان ،بــه نحــو چشــمگیری افزایــش یافــت.
برنامههــای حمایتــی بــرای «اقشــار آســیبپذیر» ،از کمکهــای مالــی تــا برنامههــای جامــع توانمندســازی را
شــامل میشــوند و شــناخت درســت از دالیــل ایجــاد و افزایــش تعــداد اقشــار آســیبپذیر و تولیــد دادههــای دقیــق و
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کافــی آمــاری و تحلیلــی بــرای مواجهــه مناســب و متناســب بــا ایــن گروههــای اجتماعــی ،شکســت یــا پیــروزی ایــن
برنامههــا و سیاســتها را رقــم خواهــد زد.
علــل ایجــاد «اقشــار آســیبپذیر» ،در پیامدهــا و حوادثــی جس ـتوجو میشــود کــه در هــر جامع ـهای امــکان بــروز
دارنــد .از تبعــات حــوادث کاری گرفتــه تــا بالیــای طبیعــی ،از ســوانح رانندگــی گرفتــه تــا تبعــات طــاق و مهاجــرت ،تــا
پیامدهــای اجــرای مجازاتهــای قانونــی (ماننــد زنــدان و  )...همهوهمــه میتواننــد خانــواده را بهعنــوان عنصــر دوام و
قــوام جامعــه تحــتتأثیــر قــرار دهنــد .از معلولیــت فرزنــد خانــواده کــه میتوانــد بخشــی از کارکردهــای خانــواده را دچــار
مشــکل ســازد ،تــا رویدادهایــی کــه سرپرســت خانــواده را بــه صــورت موقــت یــا دایــم از ادای وظیفــه سرپرســتی خانــواده
ناتــوان ســازد ،طیــف وســیعی از مســائل را پیــش روی محققــان اجتماعــی و سیاسـتگذاران جامعــه قــرار میدهــد.
در باالتریــن ســطح آســیب ،وقتــی مــرد یــا پــدر خانــواده ،دیگــر در خانــواده نیســت (موقــت یــا دایــم) یــا بــا اینکــه در
خانــواده حاضــر اســت ،دیگــر قــادر بــه انجــام ایــن وظیفــه نیســت ،زن یــا مــادر خانــواده ،مجبــور بــه سرپرســتی خانــوار
میشــود.
هنگامــی کــه یــک زن بــه هــر دلیــل سرپرســت خــود را از دســت میدهــد و مجبــور بــه اداره و سرپرســتی خانــواده
میشــود ،عــاوه بــر مشــکالت روحــی ،روانــی و جســمی کــه بهدلیــل از دســت دادن سرپرســت خــود بــروز میکنــد،
مجبــور اســت بــا مجموعــه متنوعــی از چالشهــا و مســائل ناشــی از تنگنظریهــا و نــوع نــگاه پیشداورانــه (و
عمدتـ ًا منفــی) از ســوی نزدیــکان ،خویشــاوندان و جامعــه دسـتوپنجه نــرم کنــد .فقــدان مهــارت مواجهــه مؤثــر روانــی
و رفتــاری بــا ایــن چالشهــا ،بســیاری از زنــان سرپرســت خانــوار را بــه ســمت طیفــی از احســاس طردشــدگی ســوق
میدهــد و فشــارهای اقتصــادی در ایــن میــان ،بــر دشــواریهای پیــش روی ایــن زنــان میافزایــد .ایــن قشــر از زنــان
نیازمنــد بیشــترین توجــه حمایتــی (هــم در زمینههــای معیشــتی و هــم در زمینههــای منزلتــی) هســتند .حــال آنکــه میــان
ایــن نیازهــا بــا برنامههــای حمایتــی دولتهــا ،فاصلــه بســیار زیــادی مشــاهده میشــود .تغییــر فرهنگــی نگرشهــا
نســبت بــه «زنــان سرپرســت خانــوار» هــم نیــاز بــه برنامههــای اقناعــی و تبلیغــات دارای پشــتوانه علمــی دارد کــه در
ســاختار رســانههای دولتــی و حاکمیتــی ،تقریب ـ ًا غایــب اســت .هزینــه کــردن در ایــن حــوزه ،بهتریــن ســرمایهگذاری
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بــرای حمایــت از ایــن قشــر از زنــان (حداقــل  12درصــد خانوارهــای ایرانــی) و ارتقــای وضعیــت معیشــیتی و تربیتــی
فرزنــدان آنــان (بهعنــوان بخشــی از آیندهســازان کشــور) اســت.
بنابرایــن زنانــی کــه بهصــورت ســنتی در دسترســی بــه فرصتهــای شــغلی و امکانــات اجتماعــی ،کاســتیها و
آســیبهای ســنتیای را همــواره تجربــه میکننــد ،وقتــی در مقــام سرپرســت خانــوار قــرار میگیرنــد ،چالشهــا و
دشــواریهای بســیار بیشــتری را تجربــه میکننــد .در ایــن گــزارش میکوشــیم ایــن مســائل و چالشهــا را بررســی
کنیــم و در حــد تــوان ،راهکارهــای مناســب و متناســب ارائــه دهیــم.
بیان مسأله تحقیق

سرنوشــت یــک جامعــه ،بــه آنچــه بــر اجــزای تشــکیلدهنده آن رخ میدهــد ،وابســته اســت .ایــن وابســتگی ،از
ابعــاد مختلــف و در ســطوح متفــاوت ،کارآمــدی و مســائل اساســی جامعــه را مــورد اثــر قــرار میدهــد .مســائل «زنــان»
بهعنــوان نیمــی از جامعــه و قشــر دارای نقــش حیاتــی در «تشــکیل ،پایــداری و مدیریــت خانــواده»« ،تربیــت فرزنــدان» و
نقــش حیاتــی در شــئون مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی جامعــه ،همــواره از پرچالشتریــن موضوعــات
جامعــه بــوده و هســت.
در جامعــه ایرانــی ،بهعنــوان یــک اجتمــاع از اقــوام و زبانهــا و فرهنگهــای گوناگــون ،بــا مجموعــه رنگارنگــی
از اعتقــادات ،زبانهــا و فرهنگهــای بومــی ،چالشهــای «حــوزه زنــان» ،بســیار پیچیدهتــر از جوامــع دیگــر نمایــان
شــده اســت.
نــوع نــگاه بــه جایــگاه «زن» در طیــف باورهــا و نگرشهــای قانونــی ،عرفــی و همچنیــن تریبونهــای مذهبــی
رســمی و غیررســمی ،و الگوهایــی کــه بــرای قضــاوت دربــاره مســائل «حــوزه زنــان» بــه صــورت رســمی یــا حاکمیتــی
دنبــال میشــود ،موضوعــات ایــن عرصــه را بــه دشــوارترین حوزههــای اجتماعــی جامعــه ایرانــی تبدیــل کــرده اســت.
زنــان بــه خــودی خــود ،بخــش آســیبپذیر ســنتی جامعــه ایرانــی هســتند .حــال وضــع زنانــی کــه همســر خــود را
از دســت دادهانــد ،ایــن آســیبپذیری را مضاعــف میســازد.
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موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» ،بهعنــوان زنانــی کــه همســر خــود را بــه دالیــل طبیعــی ،تصادفــات ،جرایــم یــا
حــوادث غیرمترقبــه (ماننــد ســیل و زلزلــه و  )...یــا اجــرای احــکام قضایــی (ماننــد اعــدام یــا زنــدان) یــا طــاق از دســت
میدهنــد و مجبــور بــه اداره زندگــی خــود و خانــواده خــود هســتند ،آنقــدر دارای ظرافتهــای اجتماعــی و قانونــی اســت
کــه بررســی و اتخــاذ تصمیمــات عالمانــه در ایــن زمینــه ،بــر سرنوشــت ایــن دســته از زنــان و بهویــژه آتیــه فرزنــدان آنــان
بهعنــوان نســل آینــده جامعــهتأثیــر حیاتــی خواهــد داشــت.
ضرورت تحقیق

زنــان نقشــی بســیار حیاتــی در تربیــت فرزنــدان و نســل آینــده کشــور دارنــد؛ نقشــی کــه بــا فــوت یــا غیبــت همســر،
اهمیــت و دشــواری صدچنــدان مییابــد و بــاری ســنگین (و بعض ـ ًا جانــکاه) بــر دوش زنــان قــرار میدهــد .بــاری کــه
تحمــل آن حتــی بــرای زنــی کــه همســر را از دســت داده و فرزنــدی هــم نــدارد ،در وضعیــت کنونــی اقتصــادی ،فرهنگــی
و اجتماعــی جامعــه دشــوار اســت ،چــه برســد بــه «زنــان سرپرســت خانــوار» کــه عــاوه بــر مدیریــت «زندگــی خــود»،
مدیریــت زندگــی «خانــواده» را نیــز بــه عهــده میگیرنــد و بــرای تربیــت شایســته فرزنــدان و دوری از زخــم زبانهــای
رایــج اطرافیــان کــه هــم خــود و هــم فرزندانشــان را دائمــ ًا آزار میدهــد ،بــه مواجهــه و ســتیز بــا هیــوالی اوضــاع
نابهســامان اقتصــادی جامعــه ایرانــی میرونــد.
درگیــری توأمــان بــا «برچس ـبها و اَنگهــای عرفــی» و «دشــواریهای اقتصــادی»« ،زنــان سرپرســت خانــوار»
را در معــرض شــدیدترین آســیبهای جســمی و روانــی قــرار میدهــد و اگــر بــرای ایــن قشــرتأثیرگــذار و بســیار
آســیبپذیر (کــه زنــان در جامعــه ایرانــی ،بــه خــودی خــود آســیبپذیرند) چــارهای عالمانهاندیشــیده نشــود ،در هجمــه
«آســیبهای اجتماعــی» روزافــزون جامعــه ،سرنوشــت زنــان سرپرســت خانــوار و فرزنــدان آنــان بهشــدت بــه خطــر
خواهــد افتــاد.
توجــه بــه نقــش تربیتــی «زنــان سرپرســت خانــوار» و چالشهــای فرهنگــی و اجتماعــی وارد بــر آنــان و فرزندانشــان،
ضــرورت پرداختــن بســیار ویــژه بــه ایــن حــوزه از مســائل اجتماعــی را الزامــی میســازد .ضمــن اینکــه آمــار بــاالی
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تصادفــات و حــوادث غیرمترقبــه در ایــران ،در کنــار نــوع اجــرای احــکام قضایــی (بهویــژه در جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخدر
کــه بهتازگــی بازخوانــی مجــدد آنهــا آغــاز شــده اســت) و آمــار نگرانکننــده طــاق و ســایر واقعیتهــای اجتماعــی
جامعــه ایرانــی ،آمــار «زنــان سرپرســت خانــوار» و توزیــع جغرافیایــی و درگیــری همــه طبقــات اجتماعــی بــا ایــن مســأله
را افزایــش داده اســت.
موضــوع افزایــش «زنــان سرپرســت خانــوار» بــه یکــی از مســائل مهــم اجتماعــی کشــور تبدیــل شــده اســت .بــا
بررســی آمــار رســمی موجــود کشــور کــه بــه تحلیــل نتایــج سرشــماری ســال  1390برمیگــردد ،مشــخص میشــود
کــه طبــق ایــن سرشــماری ،از  21میلیــون خانــوار موجــود در کشــور 2 ،میلیــون و  500خانــوار زنسرپرســت بودهانــد؛
بهعبارتدیگــر ،در ســال  90ســهم خانوادههــای زنسرپرســت نســبت بــه ســال  85از  9.5درصــد بــه 12.5درصــد
افزایــش یافتــه اســت .ایــن رقــم یــک افزایــش  72درصــدی در  15ســال گذشــته داشــته اســت .در ادامــه ایــن گــزارش،
عمدهتریــن دالیــل ایــن افزایــش را بررســی میکنیــم و شــاخصترین آمارهــای موجــود در زمینــه «زنــان سرپرســت
خانــوار» و «خانوادههــای زنسرپرســت» ارائــه میشــود.
سؤاالت اصلی تحقیق

وضعیــت و شــاخصهای کلیــدی «زنــان سرپرســت خانــوار» در جامعــه امــروز ایــران چگونــه اســت؟ عمدهتریــن
معضــات و چالشهــای پیــش روی «زنــان سرپرســت خانــوار» در جامعــه ایرانــی چیســت؟ پیشــینه تصمیمــات دولتــی و
حاکمیتــی بــرای مدیریــت ایــن قشــر از جامعــه چــه بــوده اســت؟ مســأله «زنــان سرپرســت خانــوار» در چشـمانداز آینــده
و اســناد باالدســتی کشــور چگونــه دیــده شــده اســت؟ برتریــن راهکارهــای موجــود بــرای ارتقــای وضعیــت موجــود «زنان
سرپرســت خانــوار» کــدام اســت؟
سؤاالت فرعی تحقیق

پرداختــن بــه کدامیــک از مســائل «زنــان سرپرســت خانــوار» در اولویــت قــرار دارد و چــه راهکارهایــی بــرای ارتقــا و
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توانمندســازی «زنــان سرپرســت خانــوار» توســط دولتهــا اتخــاذ شــده و میشــود؟ آینــده «زنــان سرپرســت خانــوار» بــا
توجــه بــه وضــع دشــوار و پرچالــش حــوزه زنــان در جامعــه ایرانــی ،در صــورت تــداوم وضــع موجــود ،چگونــه خواهــد بــود؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بــه یکــی از اعضــای خانــوار کــه بهعنــوان مســئول سرپرســتی ســایر اعضــای خانــوار شــناخته میشــود ،عنــوان
«سرپرســت خانــوار» داده میشــود.
موضــوع خانــواده ،یکــی از مهمتریــن مباحــث مــورد تأکیــد ادیــان الهــی هســتند و اســتحکام و دوام جامعــه ،بــه
کارکــرد مناســب خانــواده و اعضــای آن وابســته اســت .دیــن اســام و مفاهیــم درخشــان و الهــی موجــود در قــرآن،
موضــوع خانــواده و نقــش زنــان و مــردان در تشــکیل و دوام خانــواده را بســیار مــورد بحــث و اشــاره قــرار داده اســت .بــر
ایــن اســاس ،زن و شــوهر ،بــه تناســب دارای حقــوق و وظایــف مشــخصی هســتند و تعــادل میــان ایــن حقــوق و تکالیــف،
ضامــن ســاخت «خانــواده ســالم» از منظــر اســام اســت .از دیــدگاه قــرآن کریــم ،مدیریــت خانــواده بــر عهــده مــردان
اســت (ســوره نســاء ،آیــه  )34و زنــان در مســئولیتهای تربیتــی و ایجــاد آرامــش پایــدار و تضمیــن حرکــت تکاملــی فــرد،
خانــواده و جامعــه تکالیــف بســیاری دارنــد .حــال اگــر بــه هــر دلیــل ،زنــان مجبــور بــه پذیــرش سرپرســتی خانواده شــوند،
بایــد هــم نقــش پــدر و هــم نقــش مــادر را بــرای اعضــای خانــواده بــازی کننــد و ایــن «تعــدد نقشهــا» سرچشــمه
چالشهــا و دشــواریهای «زنــان سرپرســت خانــوار» خواهــد بــود .در متــون دینــی ،راهکارهــای متعــددی بــرای حمایــت
از ایــن قشــر آســیبپذیر از زنــان و چارهاندیشــی در مســائل آنــان ارائــه میشــود.
ازدواج مجــدد زنــان بیــوه از راهکارهایــی اســت کــه در متــون اســامی بــرای کاهــش آســیبها و چالشهــای ایــن
قشــر از زنــان مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت و در روایــات بــه مــردان بــرای ازدواج بــا زنــان بیــوه نیــز توصیــه شــده
اســت .اهمیــت ایــن موضــوع تــا آنجاســت کــه بهعنــوان یــک ابالغیــه حکومتــی در بنــد  14سیاسـتهای کلــی خانــواده
(ابالغــی توســط مقــام معظــم رهبــری در  13شــهریور  )1395بــه شــکل زیــر مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت:
«حمایت حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان».
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عــاوه بــر راهــکار فــوق ،توجــه بــه پشــتوانههای خویشــاوندی و فامیلــی نیــز بهعنــوان یکــی راهــکار حمایتــی مؤثــر
مــورد اشــاره و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .در دیــدگاه اســام ،عــاوه بــر اهمیتــی کــه بــه امــر ازدواج و تشــکیل خانــواده
داده شــده اســت ،بــه نقــش روابــط خویشــاوندی در اســتحکام خانــواده و جامعــه و کاهــش آســیبهای اجتماعــی بــر
خانوادههــای خویشــاوند مســتحکم (در صــورت آســیب یــا از دســت رفتــن سرپرســت) نیــز اشــاره شــده اســت .در صــورت
اســتحکام روابــط خویشــاوندی ،هرگونــه آســیب بــه یکــی از خانوادههــا ،بــا مداخلــه مؤثــر و «بــا حفــظ منزلــت و آبــرو»
خویشــاوندان بــه نحــو مطلوبــی کنتــرل میشــود .در ایــن نظــام خویشــاوندی مســتحکم« ،زنــان سرپرســت خانــوار» بــه
نحــو مناســبی در انجــام نقشهــای متعــدد و متنــوع خــود مــورد حمایــت قــرار میگیرنــد و اعمــال ایــن حمایتهــا
در بســتر خانــواده ،همــراه بــا حفــظ منزلــت و آبــروی آنــان صــورت میپذیــرد .توجــه بــه ایــن موضــوع ،یکــی از نقــاط
کلیــدی در توصیههــای اســام در موضــوع خانــواده اســت.
معمــو ًال در خانوادههــا ،پــدر سرپرســت خانــوار اســت و در صــورت نبــود یــا فقــدان پــدر (بــه دالیــل متعــددی ماننــد
فــوت ،طــاق و  ،)...سرپرســتی خانــوار بــه مــادر خانــواده میرســد.
زنــان سرپرســت خانــوار در غیــاب شــوهر خــود ،مســئولیت سرپرســتی فرزنــدان و ســایر اعضــای خانــوار را بــه عهــده
میگیرنــد و چالشهــای متعــدد ایــن مســئولیت خطیــر را پذیــرا میشــوند.
زنــان سرپرســت خانــوار ،عنوانــی اســت کــه بــه گروههــای متنوعــی از زنــان داده میشــود کــه بــه دالیــل متنــوع،
بــرای مــدت مشــخص یــا مــدت نامعلــوم (دائــم یــا تــا زمــان اســتقالل مالــی فرزنــدان خانــوار) در مقــام سرپرســتی خانوار
قــرار گرفتهانــد.
زنانــی کــه شــوهر خــود را از دســت دادهانــد (زنــان بیــوه) ،زنانــی کــه از شوهرشــان طــاق گرفتهانــد و پــس از طــاق
بــه تنهایــی زندگــی میکننــد ،زنانــی کــه طــاق گرفتهانــد و بــه خانــه پــدری خــود بازگشــتهاند ،ولــی بــه دلیــل شــغلی
کــه دارنــد شــخص ًا زندگــی خــود را اداره میکننــد ،همســران زندانیــان (در دوران زندانــی همسرانشــان) ،همســران مــردان
بیــکار ،همســران مــردان مهاجــر ،همســران مردانــی کــه مشــغول گذرانــدن دوران خدمــت وظیفــه هســتند (در طــول
ایــن دوران تــا بازگشــت شــوهر) ،همســران مــردان معتــاد کــه مجبــور بــه سرپرســتی خانــوار خــود هســتند ،همســران
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مــردان از کارافتــاده (بهواســطه حادثههــای طبیعــی یــا کاری) ،همســران مــردان ســالمند از کارافتــاده (بهدلیــل کهولــت
ســن ) ،زنــان ســالمند تنهــا (زنــان خودسرپرســت) و دختــران بیسرپرســتی کــه هرگــز ازدواج نکردهانــد و «دختــران
خودسرپرســت» هــم نامیــده میشــوند ،از جملــه زنــان سرپرســت خانــوار هســتند.
یکی دیگر از تعاریف رایج از «زنان سرپرست خانوار» ،در سالنامههای آماری مرکز آمار ایران دیده میشود.
بــر اســاس آنچــه بهعنــوان مثــال در ســالنامه آمــاری ســال  1382و گــزارش مرکــز آمــار در ســال  1379آمــده
اســت ،زنــان سرپرســت خانــوار بــه کســانی گفتــه میشــود کــه بــدون حضــور منظــم و یــا حمایــت یــک مــرد بزرگســال،
سرپرســتی خانــوار را برعهــده میگیرنــد و مســئولیت اداره اقتصــادی ،تصمیمگیریهــای عمــده و حیاتــی خانــوار را
برعهــده دارنــد.
زن سرپرســت خانــوار ،ضمــن تــاش بــرای امــرار معــاش خــود ،تأمیــن معــاش مــادی و معنــوی اعضــای خانــوار
تحــت سرپرســتی خــود را نیــز برعهــده میگیــرد .بنابرایــن ،سرپرســتی خانــوار چیــزی فراتــر از تأمیــن نیازهــای اقتصــادی
اعضــای خانــواده اســت و شــئون متنــوع تربیتــی ،معنــوی و رفتــاری خانــواده را نیــز شــامل میشــود.
درحالیکــه همــان تأمیــن نیازهــای اقتصــادی نیــز چالشــی اســت ســخت و دائمــی ،تأمیــن نیازهــای معنــوی خانــواده
بــرای زنــی کــه زیــر بمبــاران «گوشـهکنایه»های افــراد پیرامــون خــود قــرار دارد و شــانههایش زیــر بــار سوءبرداشـتها
و پیشداوریهــای ُعرفــی یــا رایــج جامعــه خــم شــده اســت ،کاری اســت خطیــر و بســیار جانــکاه.
در ایــن شــرایط ،زن سرپرســت خانــوار بــه حکــم ایــن سرپرســتی بایــد در عمدهتریــن و حیاتیتریــن تصمیمــات
زندگــی خــود و خانــوادهاش ،بهتریــن نقــش را هــم بــازی کنــد .اینجاســت کــه تنــوع و تعــدد چالشهــای پیــش روی
ایــن زن ،لــزوم توجــه و حمایــت همهجانبــه از او ،از ســطح خویشــاوندی تــا دولتــی و حاکمیتــی را ناگزیــر میســازد.
بــر اســاس تعاریفــی کــه برشــمردیم و بــا جمعبنــدی ســایر تعاریــف موجــود از «زن سرپرســت خانــوار» ،میتــوان
دالیــل ایجــاد «خانوارهــای زنسرپرســت» را در ســه دســته عمــده تقســیم کــرد:
دســته اول :خانوارهایــی کــه بــا فقــدان دائمــی مــرد بهعنــوان سرپرســت خانــواده ،ناگزیــر زنسرپرســت میشــوند.
سرپرســت ایــن خانوارهــا بــا دخترانــی هســتند کــه هرگــز ازدواج نکردهانــد و بــه تنهایــی زندگــی میکننــد و یــا زنانــی
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هســتند کــه بهدلیــل فــوت همســر (بــه دالیــل مختلــف طبیعــی ،ســوانح یــا اجــرای احــکام قضایــی و  )...بیــوه شــدهاند
یــا بهدلیــل طــاق ،سرپرســتی زندگــی خــود و خانوادهشــان را بــه عهــده گرفتهانــد.
دســته دوم :در ایــن دســته از خانوارهــا ،عــدم حضــور مــرد بهعنــوان سرپرســت خانــواده ،موقتــی یــا بــرای زمانــی
معیــن اســت .در طــول ایــن زمــان کــه بــه دالیــل متعــدد ماننــد انجــام خدمــت ســربازی ،متــواری یــا زندانــی بــودن مــرد
خانــواده یــا مهاجــرت او ،یــا دالیلــی از ایــن قبیــل اســت ،خانــواده بــه شــکل خانــوار زنسرپرســت ادامــه حیــات میدهــد.
دســته ســوم :در ایــن دســته از خانوادههــای زنسرپرســت ،مــرد در خانــواده حضــور دارد ،ولــی بــه دالیلــی از
جملــه بیــکاری ،کهولــت ســن ،ازکارافتادگــی (مثـ ً
ا بــر اثــر حــوادث کاری یــا طبیعــی یــا ســوانح) یــا دالیــل مشــابه ،بــه
هیــچ عنــوان نمیتوانــد نیازهــای اقتصــادی خانــوار را تأمیــن کنــد و در چنیــن خانوارهایــی ،زنــان عهــدهدار تأمیــن معــاش
مــادی و معنــوی خــود و خانــواده تحــت سرپرستیشــان میشــوند.
ایــن دســتهبندی بــه نحــو قابــل قبولــی میتوانــد بــه شــرط تولیــد و جمـعآوری آمارهــا و دادههــای روزآمــد از «زنــان
سرپرســت خانــوار» و «خانوادههــای زنسرپرســت» ،بــه تبییــن مخاطــرات پیــش روی ایــن زنــان و راهکارهــای عملــی
بــرای کاهــش آالم آنــان کمــک کنــد.
همچنیــن میتوانــد راهکارهــای عاجــل پیشــگیرانه (ماننــد انجــام خدمــت ســربازی مــردان سرپرســت خانوار در شــهر
محــل ســکونت خانــوار) ،یــا راهکارهــای میانمــدت و بلندمــدت در حــوزه کاهــش ســوانح قابــل پیشبینــی و همچنیــن
اصــاح قانونــی برخــی احــکام قضایــی را کــه مســتقیم ًا بــر سرنوشــت خانوارهــای هــدفتأثیــر خواهــد گذاشــت (موضــوع
مجازاتهــای جانشــین و همچنیــن برخــی بازنگریهــا در مجازاتهــای مــواد مخــدر) ،مــورد بررســی قــرار داد.
پــس از بررســی برخــی از تعاریــف موضــوع گــزارش ،در ادامــه بــه برخــی بنیانهــای نظــری عمــده در تبییــن موضــوع
«زنــان سرپرســت خانــوار» میپردازیــم.
موضــوع زنــان سرپرســت خانــوار از منظرهــای گوناگــون مــورد توجــه محققــان حــوزه جامعهشناســی قــرار گرفتــه
اســت .بــه صــورت اجمالــی و در موضــوع بحــث ،برخــی از ایــن نظریــات را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
نظریات جامعهشناسی در حوزه مسائل «زنان سرپرست خانوار» را میتوان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
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 نظرياتــي كــه بــه مســأله زنــان سرپرســت خانــوار بهعنــوان يكــي از مســائل زنـــان مينگرنــد و آن را در بســترمفاهيمــي ماننــد نابرابــري ،ظلــم بــه زنــان ،مســأله مــادري و  ...بررســي ميكنند(محوریــت مســائل زنــان).
 نظرياتــي كــه بــه مســأله زنان سرپرســت خانوار بســان يكــي از انــواع گروهها و اقشــار آسـيبپـــذير مـينگرنـــدو در نگـــرش خـــود تفــاوت ايدئولوژيكــي ميــان مســأله اين گروه از زنان بهعنوان مثال با مســائل ديگـــري چـــون افـــراد
ازكـــارافتاده ،بيــكاران و  ...قائــل نميشــوند (محوریــت فقــر و رفــاه) (معیدفــر و حمیــدی.)1386 ،
در طــرح مباحــث نظــری مرتبــط بــا زنــان سرپرســت خانــوار ،ماننــد هــر موضــوع دیگــر از مســائل حــوزه زنــان،
دیدگاههــای فمینیســتی نقــش عمــدهای در طــرح و تحلیــل مســائل بــازی میکننــد.
معیدفــر و حمیــدی ( )135-133 :1385دســتهبندی خاصــی از مباحــث فمینیســتی عمــده در موضوعــات مرتبــط بــا
زنــان سرپرســت خانــوار ارائــه میدهنــد کــه عبارتنــد از:
«نگــرش مردانــه بــه كار زنــان» و «نابرابــري در نگــرش بــه كار زنــان و مــردان در جوامــعمختلــف» :بــا توجــه بــه اينكــه در جامعــه مــا بـــيش از  90درصـــد خانوارهـــا تحـــت سرپرســـتي و كفالــت مــردان قرار
دارنــد ،با مســألهاي با عنوان «مردان سرپرســـت خـــانوار» مواجـــه نيـــستيم و گـــويي سرپرســت بودن و نــانآوري مردان
امــري اســت كــه بهشــدت مقبــول و مــورد توافــق عــرف اجتماعــي اســت و ايــن سرپرســتي زنــان اســت كــه نوعــي
آســيب و مســأله بهشــمار م ـيرود.
 «مســأله نابرابــري بــازار كار بــراي زنــان و مــردان» :فمينيسـتها شــواهد زيــادي بــر شــرايط نابرابــريكــه از ســوي بــازار كار بــه مــردان و زنــان تحميــل ميشــود ،آوردهانــد كـــه از جملـــه آنهــا ميتــوان بــه نابرابــري
دســتمزدها ،ناچــاري برخــي زنــان از حضــور در بــازار كار و مــورد بهرهكشــي واقــع شـــدن آنــان ،بهرهكشــي هــاي روحــي
و جســمي از زنــان در محيطهــاي كاري و  ...اشــاره كــرد.
 تقســيم بيــن بــازار كـــار رســمي و غيررســمي و در واقــع مشــاغل و خدمــات خانگــي زنــان:بــا توجــه بــه آنكـــه از ابتـــداي قـــرن بيســتم اندازهگيريهــاي انجــام شــده بــر خدمــات خانگــي زنــان حاكي از آن اســت
كه زنـــان خانــهدار حـــدود يكسوم ارزش اقتصادي در اقتصاد جهاني را توليـــد مـيكننـــد ،امـــا نـــسبت بـــه كـــار آنـان
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هـيچگونـــه ارزشگــذاري صــورت نميگيــرد و آنهــا ايــن شــغل را بــه رايــگان و بــدون اينكــه هيــچ ارزش مـــادي يـــا
معنـــوي بـــرايش قائــل باشــند ،انجــام ميدهنــد .بنابرايــن هــم بايــد زنــان در انجــام نــدادن وظايــف خانگــي مخير باشــند
و هــم بايــد در صــورت انجــام چنيــن وظايفــي ،دولــت فكــري بــراي ارائــه خدمــات تأميــن اجتماعــي و پرداختهــاي
مـــالي بــه قشــر زنــان خانـهدار بكند.
 مســأله «فرزنــدآوري و مــادر شــدن زنان» :يكــي از شــعارهاي فمينيســم دهــه ۱۹۶۰ميالدي« :شــخصي،سياســي اســت»؛ دربردارنــده ادعايــي بــراي اجتماعــي و نــه شــخصي بــودن مســأله فرزنــدآوري و نيز ســاير مســائل زنانه و
جلــب توجــه عمومــي بــه چنين مـــسائلي شـــد .درخواســتي كه اين شــعار و ســاير ادعاهــاي فمينيســتي مطــرح ميكردند،
ايــن بــود كــه افــراد مختلــف جامعــه ،از جملــه كارفرمايــان و ســاير كســاني كــه نســبت بــه عــزل و اخــراج يــا اســـتخدام
نيـــروي كـــار قـــدرتي داشـــتند ،شرايط زنان را درك كنند و نسبت به آنان و فرزنـدانشـــان تبعـيضهـــاي مثبتـــي قائـل
شـــوند تـــا جبـــر بيولوژيكــي كــه زنــان را در بــازار كار از مــردان عقب ميانــدازد ،جبران شــود.
گروهــی از محققــان اجتماعــی ،براســاس «نظریــه زنانــه شــدن فقــر» ،بــا تأکیــد بــر آســیبپذیر ی زنــان سرپرســت
خانــوار ،اعتقــاد دارنــد کــه خانوادههــای زنسرپرســت در تمــام کشــورهای جهــان در حــال گســترش هســتند و بهرغــم
کمکهــای مالــی دولتهــا ،فرآینــد فقیــر شــدن ایــن زنــان ادامــه دارد.
ضمن ًا تعداد خانوارهای زنسرپرستی که در جمعیت کمدرآمد قرار میگیرند ،در حال افزایش هستند.
براســاس تحلیــل سرشــماری ســال  ،1390از لحــاظ اقتصــادی ،زنــان سرپرســت خانــوار آســیبپذیرتر از مــردان
سرپرســت خانــوار هســتند 43 .درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار در دو دهــک پاییــن درآمــدی قــرار دارنــد ،درحالیکــه
تنهــا 16درصــد مــردان سرپرســت خانــوار در ایــن دســته قــرار میگیرنــد .درآمــد متوســط زنــان سرپرســت خانــوار حــدود
 65درصــد میانگیــن درآمــد مــردان سرپرســت خانــوار اســت .اشــتغال در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار در مقایســه بــا
مــردان بهطــور قابــل توجهــی پایینتــر اســت.
عــدم دسترســی ایــن قشــر از زنــان بــه مشــاغل دارای منزلــت اجتماعــی ،یکــی از مهمتریــن شــاخصههای مــورد
بحــث در ایــن حــوزه اســت .اشــتغال بخــش عمــدهای از زنــان سرپرســت خانــوار در مشــاغل نیمهوقــت ،حاشــیهای،
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غیررســمی و دارای درآمــد کــم کــه فاقــد بیمههــای اجتماعــی هســتند ،باعــث افزایــش تــرس از آینــده در ایــن زنــان
میشــود.
از منظــر صاحبنظــران دیــدگاه زنانــه شــدن فقــر ،حتــی زنــان سرپرســت خانــواری کــه در مشــاغل تماموقــت خــارج
از خانــه مشــغول بــه کار هســتند ،بــا مفهومــی بــه نــام «فقــر زمانــی» درگیــر هســتند؛ بدیــن معنــا کــه اشــتغال تماموقــت
در خــارج از خانــه ،حتــی در شــغلهای رســمی و دارای منزلــت ،وقــت کافــی را از ایــن زنــان سرپرســت خانــوار بــرای
انجــام ســایر وظایــف سرپرســتی خانــوار ماننــد تربیــت و رســیدگی بــه فرزنــدان خــود میگیــرد و ایــن گــروه از زنــان
حتــی فرصــت کافــی بــرای پرداختــن بــه امــور شــخصی خــود را هــم ندارنــد.
بــه اعتقــاد حامیــان «نظریــه زنانــه شــدن فقــر» ،تــوأم شــدن فقــر مــادی بــا فقــر زمانــی ،ایــن گــروه از زنــان
سرپرســت خانــوار را آســیبپذیرتر میکنــد.
نظریــه «طبقاتــی و ناتوانــی دولتهــا» ،یکــی دیگــر از نظریههایــی اســت کــه در تحلیــل وضعیــت زنــان سرپرســت
خانــوار و خانوادههــای زنسرپرســت ب ـهکار گرفتــه میشــود.
مطابــق ایــن نظریــه ،فقــر و آســیبپذیری ،مقولــهای اســت طبقاتــی .حامیــان ایــن نظریــه معتقدنــد فقــط آن
دســته از زنــان و زنــان سرپرســت خانــوار کــه در ردههــای پاییــن اجتماعــی قــرار میگیرنــد ،آســیب بیشــتری را تجربــه
میکنند(محمــدی.)1385 ،
طبــق ایــن نظریــه ،هرچنــد ایــن قشــر از زنــان (و بهویــژه مــادران) یــک گــروه همگــن نیســتند ،امــا در دو حــس
مشــترکند« :تــرس از تنهایــی خــود در آینــده» و «تــرس از آینــده فرزندانشــان».
شاخصهای تعیین طبقه در این نظریه عبارتند از :میزان درآمد ،سطح تحصیالت (سواد) و شغل.
حامیــان ایــن نظریــه معتقدنــد همــه زنــان سرپرســت خانــوار آســیبپذیر و فقیــر نیســتند .آســیبپذیری بیشــتر
بــرای زنانــی اســت کــه درآمــد و ســطح تحصیــات کمتــری دارنــد و در شــغلهای داری منزلــت کمتــر مشــغول بــه کار
هســتند .ایــن دســته از زنــان سرپرســت خانــوار در طبقــه اجتماعــی پایینتــر قــرار میگیرنــد و بنابرایــن آســیبپذیرتر
هستند .
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طرفــداران ایــن نظریــه دلیــل آســیبپذیری زنــان سرپرســت خانــوار (و همچنیــن همــه فقــرا بــه صــورت عــام) را
فرآینــد سیاســی -اجتماعــی و اقتصــادیای میداننــد کــه همــه فقــرا را از دسترســی بــه شــرایط مناســب زندگــی محــروم
میســازد.
آنــان فقــر و آســیبپذیری زنــان سرپرســت خانــوار را پدیــدهای عمومــی میداننــد و مقصــر اصلــی ایــن پدیــده را
نظــام اقتصــادی نابرابــر (نظــام ســرمایهداری) معرفــی میکنند(همــان).
نظریــه دیگــر کــه در موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» بررســی میکنیــم ،نظریــه «کنــش» اســت .بــه اعتقــاد
حامیــان ایــن نظریــه ،بهرغــم مشــکالت و چالشهایــی کــه خانوارهــای زنسرپرســت بــا آنهــا دســتوپنجه نــرم
میکننــد،تأثیرپذیــری مطلــق ایــن خانوارهــا از ایــن شــرایط و مســائل ،برداشــت صحیحــی نیســت و زنــان سرپرســت
خانــوار ایــن توانایــی را دارنــد تــا مشــکالت ســر راه خــود را حــل کننــد.
طرفــداران ایــن نظریــه ،زنــان سرپرســت خانــوار را «کامــ ً
ا قربانــی» و «منفعــل» در برابــر مســائل و مشــکالت
نمیداننــد .آنهــا حتــی اطــاق لفــظ «آســیبپذیر» بــه تمــام زنــان سرپرســت خانــوار را نیــز درســت نمیداننــد و دلیــل
آن را نادیــده انگاشــتن واکنشهــای فــردی و یــا جمعــی زنــان سرپرســت خانــوار نســبت بــه تغییــر و ارتقــای وضعیتشــان
میداننــد.
نظریهپــردازان نظریــه کنــش معتقدنــد کــه تجربیــات ایــن قشــر میتوانــد ســازمانهای مســئول یــا مرتبــط بــا
حــوزه زنــان را در اجــرای مأموریتهایشــان یــاری کند(بختیــاری و محبــی.)1385 ،
یکــی دیگــر از نظریاتــی کــه در توصیــف اوضــاع زنــان سرپرســت خانــوار بـهکار گرفتــه میشــود ،نظریــه ســاختی-
کارکــردی اســت(همان).
حامیــان ایــن نظریــه معتقدنــد بهدلیــل تضــاد خانوادههــای زنسرپرســت بــا شــکل ســنتی خانــواده (خانــواده دو والــدی
یــا طبیعــی) ،ایجــاد خانوارهــای زنسرپرســت بهعنــوان یــک «انحــراف» انگاشــته میشــود.
کاهــش شــانسهای زندگــی کــودکان در ایــن خانوادههــا کــه بــا غیبــت پــدر و فقــدان زندگــی زوجــی روزگار
میگذراننــد ،بــر بحرانهایــی کــه بهدلیــل فقــدان اقتــدار پــدر بــرای اداره زندگــی خانوادگــی در ایــن خانوادههــا رخ
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میدهــد ،اضافــه میشــود.
حامیــان ایــن نظریــه ،اشــتغال زنــان در مشــاغل خــارج از خانــه را عامــل تضعیــف وظایــف ســنتی مادرانــه در تربیــت
فرزنــدان و اداره امــور منــزل میداننــد و کاســتیهای تربیتــی فرزنــدان ،افــت تحصیلــی و بزهــکاری آنــان را بهعنــوان
پیامدهــای آن میشــمرند.
براســاس نظریــه ســاختی -کارکــردی ،طبقــه زیریــن از افــرادی منــزوی تشــکیل میشــود کــه عمومـ ًا در محــات
غیرســازمانیافته ســکونت میگزیننــد .حامیــان ایــن نظریــه معتقدنــد در ایــن ســکونتگاهها ،خانوادههــای زنسرپرســت
بیشــتری یافــت میشــوند.
طرفــداران ایــن نظریــه همچنیــن معتقدنــد برخــی نگرشهــای منفــی و پیشداوریهــای موجــود در جوامــع نســبت
بــه زنــان مطلقــه و سرپرســت خانــواده ،عــاوه بــر تحمیــل فشــارهای روانــی بــر ایــن زنــان ،میتوانــد آثــار منفــی بــر
فرزنــدان آنــان نیــز داشــته باشــد و آنهــا را بــه انــزوای اجتماعــی متمایــل ســازد.
برخی از پژوهشهای شاخص در حوزه زنان سرپرست خانوار مفهومی

پــس از بررســی تعاریــف مرتبــط بــا موضــوع گزینــش ،مجموعــه منتخبــی از پژوهشهــای انجــام شــده بــا محوریــت
حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
در انتخــاب ایــن پژوهشهــا ،ســؤاالت اساســی پژوهشهــا و یافتههــای آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
بدیهــی اســت ماننــد هــر مبحــث دیگــر در حــوزه مســائل زنــان ،هنــوز پژوهشهــای جامــع و همهجانبهنگــر ملــی
بــرای تبییــن اوضــاع کنونــی جامعــه زنــان و بهویــژه زنــان سرپرســت خانــوار بســیار محــدود و معــدود هســتند .ترتیــب
اشــاره بــه پژوهشهــا و یافتههــای آنهــا نیــز عمــداً براســاس اولویتهــای مــورد توجــه نگارنــده ایــن گــزارش انتخــاب
شــده اســت (بهویــژه براســاس ظرفیتهــای قانونــی مرتبــط کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت).
صــاح الدیــن هرســنی و ســیده فاطمــه حســینی کیاکجــوری ( )1390در مقالــه «موانــع و چالشهــای پیــش روی
توانمنــدی توســعه زنــان» بــا تأکیــد بــر اینکــه دســتيابي بــه توســعه پايــدار بــدون مشــارکت فعــال زنــان در تمامــي
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عرصههــا اعــم از خانوادگــي ،اقتصــادي و اجتماعــي امکانپذيرنيســت ،بــر مقولــه توســعه و عوامــل مؤثــر بر توانمندســازی
توســعه زنــان متمرکــز میشــوند و میکوشــند تــا موانــع و چالشهــای موجــود در امــر توانمندســازی توســعه زنــان را
مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار دهنــد.
نویســندگان ایــن مقالــه در پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی کــه چالشهــا و موانــع موجــود بــر توانمندســازی توســعه
زنــان ،ناشــی از چیســت؟ بــه ایــن پاســخ میرســند کــه ایــن موانــع ناشــی از شــرایطی چــون کمرنــگ بــودن پارادایــم
فمینیســتی و وجــود فرهنــگ سیاســی ناســالم اســت.
در پژوهــش مذکــور ،موانــع و چالشهــای توانمندســازی توســعه زنــان در ایــران بــا توجــه بــه دو رویکــرد فمینیســتی و
فرهنــگ مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت و بــر ایــن امــر تأکیــد شــده اســت كــه بــدون در نظــر گرفتن نيمــي از ســرمايه
انســاني جامعــه (زنــان) نميتــوان بــه توســعه همهجانبــه ،متــوازن و پايــدار دســت يافــت.
بــه اعتقــاد نگارنــدگان ایــن پژوهــش« ،مــا در دورهاي زندگــي ميكنيــم كــه مقبوليــت و مشــروعيت دولتهــا بــا
ميــزان مشــاركت اجتماعــي مــردم بهويــژه زنــان ســنجيده میشــود و تجربــه جهانــي ثابــت كــرده كــه حضــور زنــان در
عرصــه عمومــي و ســطوح تصميمگيــري بــه اصــاح نظــام اداري و بهبــود كيفيــت خدمــات دولتــي در كشــورهاي در
حــال توســعه كمــك شــاياني كــرده است»(هرســنی و حســینی.)1390 ،
آمنــه پورزمــان در پایاننام ـهای بــا عنــوان «بررســی کیفیــت زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار و عوامــل مؤثــر بــر
آن (مطالعــه مــوردی زنــان سرپرســت در سرشــماری  »)1385در ســال  1392کیفیــت زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار و
عوامــل مؤثــر بــر آن را مــورد بررســی قــرار داد .جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه  35721زن سرپرســت خانــوار در کل کشــور
بــود کــه اطالعــات آنهــا از نمونهشــماری  20درصــدی مرکــز آمــار ایــران گــردآوری شــد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه زنــان سرپرســت خانــوار از کیفیــت زندگــی متوســطی برخوردارنــد و عواملــی از
جملــه ســن ،وضــع فعالیــت ،وضــع شــغلی ،علــت سرپرســتی ،بعــد خانــوار ،محــل ســکونت و تحصیــات بــا متغیر وابســته
(کیفیــت زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار) در ارتبــاط هســتند.
براســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،بعــد خانــوار ،درصــد بیســوادی ،ابتدایــی ،متوســطه ،راهنمایــی ،عالــی و تکمیلــی،
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درصــد شهرنشــینی و روستانشــینی ،درصــد سرپرســتی بــه علــت معلولیــت و بیمــاری همســر و سرپرســتی بــه علــت فوت
همســر و درصــد کارکــن مســتقل ،مزدبگیــر بخــش خصوصــی و کارکــن فامیلــی بــدون مــزد بــا میانگیــن کیفیــت زندگی
زنــان سرپرســت خانــوار در ارتبــاط اســت.
از میــان متغیرهــای مســتقلتأثیرگــذار بــر میانگیــن کیفیــت زندگــی ،بعــد خانــوار ،بیســوادی ،درصــد سرپرســتی
بــه علــت بیمــاری و معلولیــت همســر ،درصــد کارکــن فامیلــی بــدون مــزد و درصــد کارکــن مســتقل رابطــه منفــی و
معکوســی بــا میانگیــن کیفیــت زندگــی دارنــد.
یافتــه دیگــر ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه الگــوی پراکنــش زنــان سرپرســت خانــوار بــر اســاس علــت سرپرســتی در
مقیــاس شهرســتانها از پراکندگــی معنــاداری برخــوردار اســت.
در مناطــق داخلــی کشــور و بهویــژه کالنشــهرها و شهرســتانهای مجــاور آنهــا ،عــدم ازدواج و طــاق شــایعترین
دلیــل سرپرســتی اســت ،درحالیکــه در حرکــت بــه ســمت حاشــیههای کشــور بیمــاری ،اعتیــاد و معلولیــت همســر و
فــوت همســر شــایعترین علــل سرپرســتی محســوب میشــوند.
همچنیــن الگــوی پراکنــش کیفیــت زندگــی زنــان سرپرســت خانوار برحســب علــت سرپرســتی در مقیاس شهرســتانی
از پراکندگــی معنــاداری برخــوردار اســت .در مناطــق داخلــی کشــور و بهویــژه کالنشــهرها و شهرســتانهای مجاورشــان
کیفیــت زندگــی زنــان افزایــش مییابــد و هرچــه از ایــن مناطــق فاصلــه میگیریــم ،از میانگیــن کیفیــت زندگــی زنــان
کاســته میشــود(پورزمان.)1392 ،
ســمیه میرحســینی در پایاننامــهای بــا عنــوان «بررســی اثربخشــی آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی بــر کاهــش
احســاس تنهایــی زنــان سرپرســت خانــوار» ،اثربخشــي آمــوزش مهارتهــاي اجتماعــي در كاهــش احســاس تنهايــي
زنــان سرپرســت خانــوار را مــورد بررســي قــرار میدهــد.
نتايــج تجزيهوتحليــل يافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد كــه آمــوزش مهارتهــاي اجتماعــي در كاهــش
احســاس تنهايــي زنــان سرپرســت خانــوار مؤثــر اســت و ايــن نتيجــه پــس از گذشــت ســه مــاه نيــز پايــدار بــوده اســت.
همچنيــن عامــل تحصيــات رابطــه معنــاداري بــا احســاس تنهايــي دارد .در مجمــوع يافتههــاي ایــن تحقيــق بيانگــر
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اثربخشــي آمــوزش مهارتهــاي اجتماعــي در كاهــش احســاس تنهايــي زنان سرپرســت خانــوار است(میرحســینی.)1389 ،
عزتالــه قدمپــور در طــرح پژوهشــی بــا عنــوان «شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار
تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی» بــه بررســی رابطــه بیــن طرحهــای خودکفایــی ســازمان بهزیســتی ،بهعنــوان یکــی
از برنامههــای مهــم حمایتــی ایــن نهــاد در زمینــه فقرزدایــی و توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار میپــردازد و در
پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه سیاســتها و برنامههایــی از ایــن نــوع تــا چــه حــدی قادرنــد افــراد هــدف را از
شــرایط نیازمنــدی و وابســتگی رهایــی بخشــند؟
پژوهشگــر بــا تأکیــد بــر اینکــه توســعه هــر کشــور بــه مشــارکت و همــکاری همــه عوامــل آن ،بهویــژه عوامــل
انســانی بســتگی دارد و ســطح توســعه کشــورها تابعــی از شــاخصهای کیفیــت گروههــای گوناگــون جمعیتــی آنهاســت،
بــه اهمیــت نقــش زنــان در توســعه کشــورها اشــاره میکنــد و معتقــد اســت گــروه جمعیتــی زنــان بهدلیــل ویژگیهــای
آنــان از نظــر تواناییهــا ،مســئولیتها و بهطورکلــی کارکردهایــی کــه در تســریع فرآینــد توســعه کشــور میتوانــد بــه
عهــده داشــته باشــد ،بســیار قابــل توجــه اســت.
ناآگاهــی نســبت بــه تواناییهــای زنــان و فراهــم نبــودن بســتر مناســب و ضــروری بــرای رشــد و شــکوفایی ایــن
تواناییهــا ،موجــب محــروم مانــدن کشــور و فرآینــد توســعه از مشــارکت ایــن گــروه میشــود(قدمپور.)1391 ،
نیرهســادات مرتضینیــا در پایاننامــهای بــا عنــوان «بررســی اثــر فعالیــت در گروههــای همیــاری بــر روی
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار» اجــرای طــرح گروههــای همیــاری زنــان سرپرســت خانــوار برگرفتــه از رویکــرد
توســعه اجتماعــی و نگــرش توانمندســازی را مــورد توجــه قــرار داده اســت.
ایــن طــرح ،ریشــه در گروههــای خودیــاری هنــدی دارد و اکنــون مــدل ایــن گروههــا در سراســر دنیــا و بهخصــوص
در ســایر کشــورهای توســعهنیافته بــرای مبــارزه بــا محرومیــت زنــان سرپرســت خانــوار و توانمنــدی ایشــان ،بــا اســتقبال
عمومــی مواجــه شــده اســت.
بــا گذشــت زمــان از اجــرای ایــن طــرح ـ کــه کاملتــر از انــواع مــادر خــود اســت (از  1379ایــن طــرح اجــرا
میشــود) -تردیدهایــی را در تصمیــم بــر اجــرا یــا تعلیــق آن در میــان برخــی از مســئوالن برانگیختــه اســت ،چــرا کــه
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ایــن طــرح ،همــراه بــا خــود مشــکالت و ســختیهایی در راه دســتیابی بــه قلــه توانمنــدی دارد.
هــدف ایــن تحقیــق بررســی اجــرای طــرح مذکــور بــر روی توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار اســت؛ بدینمنظــور
میــزان و ابعــاد توانمنــدی زنــان سرپرســت خانــوار عضــو گروههــای همیــاری بــا ســایر زنــان سرپرســت خانــوار
مســتمریبگیر مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد در مقایســه میــان فعــاالن در گــروه همیــاری و مســتمریبگیران صــرف،
فعالیــت در گــروه همیــاری مؤثــر بــر توانمنــدی اقتصــادی ،اجتماعــی و روانــی زنــان سرپرســت خانــوار اســت(مرتضینیا،
.)1387
ســیما اســدی در پایاننامــهای بــا عنــوان «اثربخشــی خدمــات ارائهشــده توســط ســازمان بهزیســتی بــر میــزان
توانمنــدی زنــان سرپرســت خانــوار» ،اثربخشــی خدمــات ارائهشــده توســط ســازمان بهزیســتی بــر میــزان توانمنــدی
زنــان سرپرســت خانــوار را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار میدهــد.
یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بیــن خدمــات ارائهشــده توســط ســازمان بهزیســتی و میــزان توانمنــدی
زنــان سرپرســت خانــوار رابطــه معنــاداری وجــود دارد .بیــن خدمــات ســازمان بهزیســتی و میــزان توانمنــدی اجتماعــی و
اقتصــادی زنــان سرپرســت خانــوار نیــز رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
همچنیــن مشــخص شــد زنانــی کــه دو ســال از زیــر پوشــش قرارگرفتنشــان میگــذرد ،در هریــک از مؤلفههــای
توانمنــدی اجتماعــی و اقتصــادی نســبت بــه زنانــی کــه بهتازگــی مــورد تحــت حمایــت قــرار گرفتهانــد ،نمــرات باالتــری
کســب کردنــد (اســدی.)1392 ،
مریــم تافتــه در پایاننام ـهای بــا عنــوان «منابــع مطرودســاز ،طــرد اجتماعــی و شــادمانی زنــان سرپرســت خانــوار»
معتقــد اســت هنگامــی کــه یــک زن بــه هــر دلیلــی سرپرســت خــود را از دســت میدهــد و سرپرســتی خانــواده را بــه
عهــده میگیــرد ،عــاوه بــر مشــکالت روحــی ،روانــی و جســمی حاصــل از دســت دادن سرپرســت خــود ،بــا مســائل و
مشــکالت ناشــی از نــگاه و رفتــار نزدیــکان ،خویشــاوندان و جامعــه و در نهایــت طردشــدگی از ســوی آنهــا نیــز روبـهرو
میشــود ،مضــاف بــر آنکــه بــا مســأله مدیریــت و معیشــت خانــواده نیــز دســتوپنجه نــرم میکنــد .لــذا بــه نظــر
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میرســد کــه ایــن قشــر از زنــان بــه علــت شــرایط ویــژهای کــه دارنــد ،از احســاس شــادمانی و پیامدهــای مثبــت آن
محــروم هســتند.
بــه اعتقــاد ایــن پژوهشگــر امــروزه شــادمانی بــه یکــی از شــاخصهای توســعه جوامــع تبدیــل شــده اســت .وقتــی
شــادی در ارتبــاط بــا زنــان سرپرســت خانــوار بهعنــوان یکــی از اقشــار زحمتکــش جامعــه کــه از یــک طــرف محــور
ایجــاد تعــادل ،مرکــز عواطــف ،مهربانــی و آرامــش در خانــواده هســتند و از طرفــی هــم نقــش اقتصــادی خانــه را نیــز
عهــدهدار شــده ،مطــرح میشــود ،اهمیــت آن دوچنــدان میشــود.
بــر ایــن اســاس ،محقــق ایــن پژوهــش را بــا هــدف اندازهگیــری میــزان احســاس شــادمانی زنــان سرپرســت خانــوار
تهــران و مطالعــه دالیــل و زمینههــای ایــن احســاس و همچنیــن شناســایی منابــع طــرد و محرومیــت اجتماعــی ایــن
جمعیــت و مکانیــزم اثرگــذاری آن بــر شــادمانی آنهــا صــورت میدهــد.
در ایــن پژوهــش نتایــج حاصــل از مصاحبههــا نشــان داد مجموعــه عواملــی مثــل محرومیــت از نیازهــای اساســی و
احســاس نابرابــری ،دستبهدســت هــم داده و زمینــه طــرد و محرومیــت اجتماعــی زنــان سرپرســت خانــوار را فراهــم کــرده
و از طریــق و بهواســطه ایجــاد ایــن طــرد و محرومیــت ،احســاس بیانصافــی در ایــن قشــر از زنــان شــکل گرفتــه اســت.
در نتیجــه ایــن وضعیــت باعــث کاهــش احســاس شــادمانی در زندگــی آنهــا شــده اســت(تافته.)1394 ،
مرضیــه لیمویــی در پایاننامـهای بــا عنــوان «ارزیابــی طــرح توانمندســازی و اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار» طــرح
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار را کــه شــهرداری تهــران از ســال  1384تــا کنــون متولــی آن بــوده اســت ،مــورد
ارزیابــی قــرار میدهــد .اجــرای ایــن طــرح محــدود بــه شــهر تهــران اســت و بــا نظــارت «ســتاد توانمندســازی زنــان
سرپرســت خانــوار» کــه زیرمجموعــه امــور بانــوان در شــهرداری تهــران اســت ،بــه اجــرا درمیآیــد.
ایــن طــرح دارای ســه بخــش اصلــی اســت کــه عبارتنــد از :آمــوزش در مراکــز مهارتآمــوزی کوثــر ،بازارچههــای
خوداشــتغالی و توســعه مشــاغل خانگــی.
نتایــج حاصــل از مصاحبههــای تصادفــی نشــان داد معنــای آنچــه در آموزشهــای مهارتآمــوزی مــورد نظــر اســت،
تعمــداً از برنامــه حــذف شــده اســت و آنچــه در عمــل شــاهد آن هســتیم ،عبــارت اســت از« :اســتخدام موقتــی زنــان
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سرپرســت خانــوار» توســط شــهرداری تهــران.
در نتیجــه آنچــه را کــه شــاهد آن هســتیم ،نمیتــوان توانمندســازی نامیــد ،بلکــه آنچــه در عمــل اتفــاق افتــاده اســت،
نوعــی از اســتخدام بــرای جامعــه بهخصوصــی از زنــان اســت کــه قــرار اســت صرفـ ًا از نظــر مالــی تأمیــن شــوند و امنیــت
شــغلی در آینــده بــرای آنهــا وجود نــدارد.
پیشــنهاد ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه بهجــای اســتخدام زنــان سرپرســت خانــوار برنامههــای کارآفرینــی ترتیــب
داده شــوند تــا ایــن زنــان بتواننــد بهطــور مســتقل در اجتمــاع ظاهــر شــده و بــه فعالیــت اقتصــادی بــرای خــود و خانــواده
خــود پرداختــه و از تجــارب حاصــل از آن بهرهمنــد شــوند(لیمویی.)1392 ،
مهــدی کرمانــی در پایاننام ـهای بــا عنــوان «بررســی فرآینــد توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار بــا تأکیــد بــر
رویکــرد کارآفرینــی اجتماعــی؛ مطالعــه مــوردی ســتاد توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار شــهرداری تهــران در ســال
 ،»1391بــا اشــاره بــه اینکــه زنــان سرپرســت خانــوار فقیــر یکــی از گروههــای آســیبپذیر جامعــه هســتند کــه بــا توجــه
بــه رشــد فزاینــده آمــار آنهــا در ســالهای اخیــر ،چگونگــی رســیدگی بــه مســائل مختلــف مبتالبــه زندگــی ایشــان
تبدیــل بــه چالشــی مهــم در ایــران شدهاســت ،تجربههــای اجــرا شــده بــرای ارتقــای وضعیــت زنــان سرپرســت خانــوار
را مــورد تحلیــل قــرار میدهــد.
بــه اعتقــاد ایــن پژوهشگــر ،در بیــن تجربههــای متعــددی کــه در ایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت ،توجــه بــه
کارآفرینــی بهطــور عــام و کارآفرینــی اجتماعــی بهطــور خــاص در حــال افزایــش اســت.
ایــن پژوهــش از یکســو دربــاره بررســی یکــی از ایــن تجــارب و بــا هــدف تبییــن شــرایط الزم بــرای موفقیــت
چنیــن تجاربــی انجــام شــد ه اســت و از ســوی دیگــر ،تــاش کــرده تــا عوامــل مؤثــر بــر توانمنــدی زنــان سرپرســت
خانــوار در راســتای تأمیــن معیشــت و مدیریــت امــور خــود و افــراد تحــت تکفلشــان را روشــن ســازد.
یافتههــای تحقیــق بیانگــرتأثیرگــذاری قــوی قابلیتهــای اقتصــادی بهویــژه درآمدزایــی مبتنــی بــر اشــتغال ماهرانــه
بــر متغیــر وابســته تحقیــق (توانمنــدی بــرای سرپرســتی خانــوار) بــود ه اســت .همچنیــن قابلیتهــای روانــی بهویــژه
شــاخصهایی همچــون عــزت نفــس ،اعتمــاد بــه نفــس ،توانایــی تصمیمگیــری ،در کنــار ســامت روانــی از دیگــر
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عوامــل مؤثــر بــر توانمنــدی افــراد مــورد مطالعــه بــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن قابلیتهــای اجتماعــی افــراد اعــم از مــوارد ناظــر بــر اعتمــاد اجتماعــی ،عضویــت گروهــی و
مشــارکت اجتماعــی و همچنیــن الگــوی روابــط اجتماعــی ایشــان نیــز بــر توانمنــدی آنهــا اثرگــذار بــوده اســت.
در بیــن متغیرهــای زمینـهای ســن اثــر منفــی و مــدت سرپرســتی اثــر مثبــت بــر متغیر وابســته داشــته اســت .همچنین
در مجمــوع زنــان مطلقــه نســبت بــه ســایر زنــان از ســطح توانمنــدی باالتــری برخــوردار بودهاند(کرمانــی.)1393 ،
روششناسی

روش اصلــی در ایــن طــرح ،مطالعــه اســنادی از نــوع تحلیــل محتــوای متــون اســت .در این مطالعــه برتریــن تحقیقات
انجــام شــده در حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» در ایــران بررســی و اطالعــات مــورد نیــاز در دســتهبندی موضوعــی و
پیشــنهادها ارائــه خواهــد شــد و مــورد تحلیــل و فراتحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت .بــرای گســترش و کارآمــدی راهکارهــا،
برخــی برنامههــای جهانــی در حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» هــم دســتهبندی مــوردی میشــود .قوانیــن باالدســتی،
چشــمانداز و سیاســتهای ابالغــی مرتبــط بــا حــوزه مســائل «زنــان سرپرســت خانــوار» بــه همــراه آییننامههــای
مؤثــر و مهــم اجرایــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد و بــا نقــد پیشــینه مواجهــه بــا ایــن حوزههــا ،اوضــاع آتــی نیــز
بررســی خواهــد شــد.
جامعــه آمــاری و میــدان مطالعــه عبــارت خواهــد بــود از پروژههــا و بررســی قوانیــن و اســناد و برنامههــای سیاســتی
و همچنیــن گــزارش عملکــردی موجــود در حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» ،بهویــژه مطالــب دارای پشــتوانه علمــی کــه
توســط نهادهــای حمایتــی کشــور تولیــد شــدهاند.
در بررســی قوانیــن بــا رعایــت سلســلهمراتب ،از ظرفیتهــای قانــون اساســی و سیاسـتهای کلــی تــا آییننامههــای
اجرایــی مرتبــط بررســی خواهنــد شــد .در طرحهــا و پروژههــای علمــی در ایــن حــوزه ،مهمتریــن یافتههــا و مباحــث،
دســتهبندی و تحلیــل میشــوند.
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بــرای پیشــبرد بحــث و ایجــاد یــک تصویــر قابــل قبــول دربــاره موضــوع بحــث ایــن گــزارش ،جدیدتریــن آمــار
مربــوط بــه «خانوارهــای زنسرپرســت » و « زنــان سرپرســت خانــوار» را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
جدیدتریــن آمــار از «زنــان سرپرســت خانــوار» را رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در تاریــخ  22آذر  95در همایــش
ملــی سیاس ـتگذاری اجتماعــی در حــوزه خانــواده ارائــه کــرد.
بــر ایــن اســاس هماکنــون  2میلیــون و  500هــزار زن سرپرســت خانــوار در جامعــه ایــران داریــم کــه حــدود 70
درصــد آنهــا کــه یــک میلیــون و  80هــزار نفــر میشــود ،بهدلیــل فــوت شــوهر سرپرســت خانــوار شــدهاند؛  350هــزار
نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار بهدلیــل از کارافتادگــی ،زندانــی شــدن یــا تــرک شــوهر از خانــواده در ایــن گــروه جــای
دارنــد؛  250هــزار نفــر بهدلیــل طــاق و جدایــی و  135هــزار نفــر بهدلیــل عــدم ازدواج ،خودسرپرس ـتاند.
در دیگــر آمــار رســمی موجــود کشــور کــه بــه تحلیــل نتایــج سرشــماری ســال  1390برمیگــردد ،نــکات مهمــی
دربــاره وضعیــت «زنــان سرپرســت خانــوار» در ایــران بهدســت میآیــد .طبــق سرشــماری ســال  ،90از  21میلیــون خانــوار
موجــود در کشــور 2 ،میلیــون و  500خانــوار زنسرپرســت بودهانــد؛ بهعبارتدیگــر ،در ســال  90ســهم خانوادههــای
زنسرپرســت نســبت بــه ســال  85از  9.5درصــد بــه  12.5درصــد افزایــش یافتــه اســت .بــا تحلیــل دالیــل افزایــش زنــان
سرپرســت خانــوار در سرشــماری ســال  1390مشــخص میشــود کــه فــوت همســر و طــاق ،دو دلیــل عمــده افزایــش
زنــان سرپرســت خانــوار بــوده اســت؛ بــه گون ـهای کــه  71.4درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار همســر خــود را بــر اثــر
فــوت از دســت داده بودنــد 17.6 ،درصــد بدسرپرســت بودنــد ،حــدود  10درصــد از ایــن خانوارهــا بــر اثــر طــاق ،زن
سرپرســت خانــوار شــد ه بودنــد و  5درصــد نیــز هرگــز ازدواج نکــرد ه بودنــد.
از نظــر اقتصــادی خانوادههــای زنسرپرســت در ســطح پایینــی قــرار داشــتهاند ،بــهطوریکــه  43.3درصــد آنهــا
در  2دهــک پاییــن درآمــدی قــرار داشــتند.
البتــه عــدهای از زنــان سرپرســت خانــوار از وضعیــت اقتصــادی خوبــی برخــوردار بودهانــد ،هرچنــد ســهم آنهــا
بــه مراتــب کمتــر بــوده اســت؛ یعنــی  13درصــد در  2دهــک بــاالی درآمــدی قــرار داشــتهاند؛ از طــرف دیگــر ،میانــه
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درآمــدی خانوارهــای زنسرپرســت حــدود  34درصــد کمتــر از مردسرپرســت بــوده اســت.
براســاس تحلیــل سرشــماری ســال  ،90ســهم زنــان سرپرســت ســالمند نیــز رو بــه افزایــش بــوده اســت ،بهطوریکــه
در ســال  90ســهم زنــان خانــوار بــاالی  65ســال ،بــه  39.6درصد رســید.
براســاس تحلیــل جامعــی کــه صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد بــا همــکاری گــروه جمعیتشناســی دانشــگاه
تهــران و مرکــز آمــار ایــران (پژوهشــکده آمــار) ،براســاس سرشــماری ســال  1390انجــام دادنــد ،یافتههــای ارزشــمندی
در موضــوع زنــان سرپرســت خانــوار بهدســت آمــد.
براســاس تحلیــل سرشــماری ســال  ،1390زنــان سرپرســت خانــوار 12درصــد  -یــا بیــش از 2.5میلیــون -از جمعیــت
تمــام خانوارهــای ایرانــی را تشــکیل میدهنــد .ایــن رقــم یــک افزایــش  72درصــدی در  15ســال گذشــته داشــته اســت.
نســبت امیــد بــه زندگــی در زنــان باالتــر از مــردان اســت و زنــان ســالمند بهدلیــل مــرگ همسرانشــان و افزایــش
میــزان طــاق در حــال تبدیــل شــدن بــه سرپرســتان خانــوار هســتند.
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از لحــاظ اقتصــادی ،زنــان سرپرســت خانــوار آســیبپذیرتر از مــردان سرپرســت خانــوار هســتند 43 .درصــد از زنــان
سرپرســت خانــوار در دو دهــک پاییــن درآمــدی قــرار دارنــد ،درحالیکــه تنهــا 16درصــد مــردان سرپرســت خانــوار در ایــن

دســته قــرار میگیرنــد.
درآمــد متوســط زنــان سرپرســت خانــوار حــدود  65درصــد میانگیــن درآمــد مــردان سرپرســت خانــوار اســت .اشــتغال
در بیــن زنــان سرپرســت خانــوار در مقایســه بــا مــردان بهطــور قابــل توجهــی پایینتــر اســت.
متوســط ســن زنــان سرپرســت خانــوار در ایــران 44.1( 57.6ســال بــرای مــردان) اســت .زنــان سرپرســت خانــوار عمدت ًا
توســط زنــان میانســال ( 35تــا 64ســاله) و بهدنبــال آن توســط زنــان ســالمند بــاالی  65ســال سرپرســتی میشــوند.
زنــان سرپرســت خانــوار مــدارک تحصیلــی پایینتــر و نیــز میــزان ســواد پایینتــری نســبت بــه مــردان سرپرســت
خانــوار دارنــد.
 44درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار در ســنین  35تــا  64ســال بیســواد هســتند .ایــن رقــم بــرای زنــان سرپرســت
خانــوار بــاالی  65ســال ،حــدود  81درصــد اســت.
 41درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار بهتنهایــی زندگــی میکننــد و حــدود نیمــی از آنــان بــا فرزنــدان خــود زندگــی
میکننــد.
 7.9درصــد از زنــان سرپرســت خانــوار از معلولیــت و بیماریهــای جســمی و روانــی رنــج میبرنــد و  30درصــد
بهدلیــل مســائل مرتبــط بــا ســامت قــادر بــه کار نیســتند.
در کنــار عواملــی ماننــد فــوت همســر و طــاق ،آمــار بــاالی تصادفــات در ایــران نیز ســبب افزایــش تعــداد خانوادههای
زنسرپرســت و تعــداد زنان سرپرســت خانوار شــده اســت.
در صــورت افزایــش خودروهــای ورودی بــه فضاهــای شــهری و بینشــهری و عــدم توجــه بــه کیفیــت خودروهــا و
ایمنــی جادههــا و مهارتهــای فــردی راننــدگان در هدایــت و کنتــرل خــودرو ،آســیبهای ناشــی از تصادفــات ،بیــش
از پیــش خواهــد بــود.
عــاوه بــر آن دســته از رانندگانــی کــه در تصادفــات کشــته میشــوند یــا آســیبهای جــدی حاصــل از حادثــه
ســبب ازکارافتادگــی آنهــا میشــود ،نداشــتن بیمههــای معتبــر و کارآمــد ســبب زندانــی شــدن تعــداد قابــل توجهــی از
راننــدگان میشــود.
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هــر ســه آســیب تصادفــات ،یعنــی فــوت ،آســیبهای منجــر بــه ازکارافتادگــی سرپرســت خانــواده ،و یــا زندانیشــدن
راننــده بهدلیــل نداشــتن بیمــه ،بهصــورت روزافــزون ســبب افزایــش خانوارهــای زنسرپرســت میشــود.
توجــه عملــی بــه الــزام «کاهــش حــوادث رانندگــی» بــا اصــاح تمــام گزینههــای دخیــل (راه ،خــودرو و راننــده)
بســیار فراتــر از برگــزاری طرحهــای مقطعــی (نــوروزی ،تابســتانی و زمســتانی) اســت ،هرچنــد کــه ایــن طرحهــا و هــر
برنامـهای کــه بــه کاهــش آســیبهای ســوانح رانندگــی بینجامــد ،در انــدازه و میــزان اثــر خــود شایســته تقدیــر اســت.
بــرای بررســی دشــواریهای متنوعــی کــه زنــان سرپرســت خانــوار پــس از طــاق یــا هــر واقعــه دیگــری کــه
موجــب پذیــرش سرپرســتی خانــوار توســط آنــان میشــود ،بــه ظرفیتهــا ،راهکارهــا و پشــتوانههای قانونــی موجــود
کــه در صــورت اجــرا ،التیامبخــش بســیاری از مســائل ایــن قشــر از زنــان اســت ،میپردازیــم.
در ایــن بخــش ،پــس از ارائــه تعاریــف ،مبانــی نظــری و پیشــینه تحقیــق و آمارهــای مرتبــط بــا «زنــان سرپرســت
خانــوار» ،قوانیــن مرتبــط بــا موضــوع بحــث را بــه همــراه پیشــینه برنامههــای اجــرا شــده در ایــن حــوزه بررســی
میکنیــم.
در باالتریــن ســطح قانونــی موجــود ،یعنــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،حقــوق زنــان و وظایــف دولــت و
ارکان نظــام در مقابــل مســائل زنــان ،در مــوارد متعــددی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .در فصــل ســوم قانــون اساســی
جمهــوری اســامی کــه شــامل اصــول  19تــا  42ایــن قانــون میشــود ،بارهــا بــه موضــوع زنــان در جامعــه ایــران اشــاره
شــده اســت.
ن قــرار دارنــد
ت قانــو 
ن در حمایـ 
ن و مــرد یکســا 
ت اعـ م از ز 
در اصــل بیســتم تأکیــد میشــود کــه «همـ ه افــراد ملـ 
ن اســا م برخوردارنــد» .در ایــن
ت موازیـ 
ی بــا رعایـ 
ی و فرهنگـ 
ق انســانی ،سیاسـی ،اقتصــادی ،اجتماعـ 
و از همـ ه حقــو 
اصــل ،منظومــه حمایتهــای قانونــی بــرای تمــام زنــان و مــردان ترســیم میشــود و «رعایــت موازیــن اســام» تنهــا
شــرطی اســت کــه بــرای «ایجــاد تناســب قوانیــن» بــرای مــردان و زنــان پذیرفتــه میشــود.
در اصــل بیســتویکم قانــون اساســی ،وظایــف دولــت در قبــال حقــوق زنــان بیــان میشــود و بــر ایــن اســاس
ن نمایــد» و امــور پنجگانـهای را
ی تضمیـ 
ن اســام 
ت موازیـ 
ت بــا رعایـ 
ن را در تمــا م جهــا 
قز 
ت حقــو 
ف اسـ 
ت موظـ 
«دولـ 
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برمیشــمارد کــه مــورد  1و  4آن ارتبــاط مســتقیم بــا موضــوع بحــث مــا دارد .آنجــا کــه در مــورد « 1ایجــاد زمینههــای
ی او» را یکــی از مهمتریــن وظایــف دولــت در قبــال
ی و معنــو 
ق مــاد 
ن و احیــای حقــو 
تز 
ی رشــد شــخصی 
مســاعد بــرا 
زنــان میدانــد و ایــن یکــی از کلیدیتریــن پشــتوانههای قانونــی بــرای افزایــش دسترســی زنــان بــه فرصتهــای
متناســب در شــئون مختلــف جامعــه ایرانــی اســت .در ایــن مــورد عــاوه بــر تأکیــد بــر «ایجــاد زمینههــای مســاعد»
بــرای رشــد و تعالــی شــخصیت زنــان ،بــه نابرابریهــای تاریخــی و ســنتی در قبــال حقــوق زنــان اشــاره میشــود و بــر
«احیــای حقــوق مــادی و معنــوی زنــان» تأکیــد میشــود.
ن ســالخورد ه و بیسرپرسـت»
ن و زنــا 
ص بیــوگا 
در مــورد  4ذیــل اصــل بیسـتویکم قانــون اساســی «ایجــاد بیمـ ه خــا 
مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد و دولــت جمهــوری اســامی ایــران را بــه موضــوع «زنــان آســیبپذیر» و «زنــان سرپرســت
خانــوار» ارجــاع میدهــد و در قالــب «ایجــاد بیمــه خــاص» ،پشــتوانه الزم بــرای اجــرای سیاس ـتهای حمایتــی بــرای
ایــن دســته از زنــان را فراهــم مـیآورد.
ی
ن بــاردار 
ص در دورا 
ت مــادران ،بهخصــو 
ســایر مــوارد ذیــل ایــن اصــل نیــز پشــتوانه قانونــی الزم را بــرای «حمایـ 
ی خانــواده» و
ن و بقــا 
ی حفــظ کیــا 
ح بــرا 
ن بیسرپرســت»« ،ایجــاد دادگا ه صالـ 
ت از کــودکا 
ت فرزنــد ،و حمایـ 
و حضانـ 
ی شــرعی»
ن ول ـ 
ت نبــود 
ت غبط ـ ه آنهــا در صــور 
ن شایســت ه در جه ـ 
ن ب ـ ه مــادرا 
ت فرزنــدا 
ی قیموم ـ 
ســرانجام «اعطــا 
فراهــم میکنــد.
هرچنــد تمــام اصــول قانــون اساســی ،بــر زندگــی افــراد و اقشــار مختلــف جامعــه اثرگــذار اســت (بهویــژه فصــل
ســوم) ،امــا بــه اقتضــای موضــوع بحــث ،مــواردی را عمــداً برجســته میکنیــم.
ل بیستوهشــتم کــه «اختیــار آزادانــه گزینــش شــغل بــرای هــر فــرد بــا رعایــت شــرایط» و «وظیفــه
از جملــه اصـ 
دولــت در ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای همــه افــراد» را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد و تأکیــد میکنــد کــه «هــر
ن نیســت ،برگزیند.
ق دیگــرا 
ی و حقــو 
ح عمومـ 
ف اســا م و مصالـ 
ت و مخالـ 
ل اسـ 
ن مایـ 
ی را کـ ه بــدا 
ق دارد شــغل 
س حـ 
کـ 
ل بـ ه کار و شــرایط
ن اشــتغا 
ی همـ ه افــراد امــکا 
ل گوناگــون ،بــرا 
ت نیــاز جامعـ ه بـ ه مشــاغ 
ت بــا رعایـ 
ف اسـ 
ت موظـ 
دولـ 
ل ایجــاد نمایــد».
ی احــراز مشــاغ 
ی را بــرا 
مســاو 
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ایــن اصــل بــه همــراه آنچــه در اصــول بیســتم و بیسـتویکم (مــورد 1و )4برشــمردیم ،ابزارهــای قانونــی الزم بــرای
تنظیــم روابــط میــان زنــان و مــردان در جامعــه و رفــع نابرابریهــای ســنتی و تاریخــی «جامعــه زنــان» را در اختیــار
سیاســتگذاران قــرار میدهــد.
اصــل بیســتونهم نیــز منظومــه «سیاســتهای حمایتــی دولتــی و حاکمیتــی» را بــرای زنــان و مــردان ترســیم
ی از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،پیــری ،ازکارافتادگی،
ن اجتماعـ 
ی از تأمیـ 
میکنــد .آنجــا کــه تأکیــد میشــود« :برخــوردار 
ی بــ ه
ی پزشــک 
ی و مراقبتهــا 
ی و درمانــ 
ت بهداشــت 
ث و ســوانح ،نیــاز بــ ه خدمــا 
بیسرپرســتی ،در راهماندگــی ،حــواد 
یو
ی عموم ـ 
ل درآمدهــا 
ن از مح ـ 
ق قوانیــ 
ت طب ـ 
ف اس ـ 
ت موظــ 
ت همگانــی .دول ـ 
ت بیمــ ه و غیــره ،حقــی اس ـ 
صــور 
ن
ک افــراد کشــور تأمی ـ 
ی یکی ـ 
ق را بــرا 
ی فــو 
ی مال ـ 
ت و حمایتهــا 
ت مــردم ،خدمــا 
ل از مشــارک 
ی حاص ـ 
درآمدهــا 
کنــد».
بــرای تکمیــل ابزارهــای حمایتــی و جهتدهــی مبانــی حقــوق افــراد جامعــه از جملــه زنــان (کــه بــه اســتناد اصــل
ن را
ش رایــگا 
بیســتم ،بــه صــور یکســان ماننــد مــردان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد) ،در اصــل سـیام «آموزشوپــرور 
ب بــا نیــاز» را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد .
ن متناسـ 
ن مســک 
بــا حــدود و شــرایط معیــن» و در اصــل سـیویکم «داشــت 
بخشهایــی کــه عمــداً از قانــون اساســی برجســته کردهایــم ،بخــش عمــده مبانــی قانونــی بــرای مواجهــه صحیــح
و دارای ضمانــت اجــرا را بــا موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» در اختیــار سیاس ـتگذاران قــرار میدهــد.
در موضــوع خــاص ایــن گــزارش (زنــان سرپرســت خانــوار) ،قانونــی خــاص و کامـ ً
ا مرتبــط بــا عنــوان «قانــون تأمین
زنــان و کــودکان بیسرپرســت» وجــود دارد کــه در  1371بهمنظــور اجــرای قســمتی از «اصــل بیســتویکم قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران» در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید .ایــنقانــون مشــتمل بــر ده مــاده و
هشــت تبصــره اســت کــه یکــی از کلیدیتریــن پشــتوانههای قانونــی در طراحــی و اجــرای سیاس ـتهای حمایتــی در
ایــران اســت.
در مــاده  2ایــن قانــون ،تعاریــف اساســی بــرای تبییــن مــواد قانونــی ارائــه میشــود کــه در حــوزه زنــان ،ســه تعریــف
اصلــی را شــامل میشــود:
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 -1زنــان بیــوه :بیــوه بــه زنانــی اطــاق میشــود کــه بــه عقــد ازدواج (دائــم یــا منقطــع) درآمــده و ســپس بــه
یکــی از دالیــل طــاق ،فــوت شــوهر ،فســخ عقــد ،صــدور حکــم مــوت فرضــی ،بــذل مــدت و یــا انقضــای مــدت در
نــکاح منقطــع ،شــوهر خــود را از دســت داده باشــند.
 -2زنان پیر و سالخورده :زنان بیسرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.
 -3ســایر زنــان و دختــران بیسرپرســت :بــه زنــان و دخترانــی اطــاق میشــود کــه بنــا بــه عللــی از
قبیــل :مفقوداالثــر شــدن یــا ازکارافتادگــی سرپرســت ،بهطــور دائــم یــا موقــت بــدون سرپرســت (نــانآور) میماننــد.
در ایــن مــاده ،عــاوه بــر ســه دســته فــوق ،کــودکان بیسرپرســت نیــز مشــمول ایــن قانــون قــرار میگیرنــد و تنهــا
زنانــی کــه از شــمول ایــن قانــون خــارج میشــوند «کــه بــه هــر نحــو از مســتمریهای بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و
ی برخــوردار باشــند».
بازمانــدگان بهرهمنــد میشــوند و یــا از تمکــن مال ـ 
در مــاده  4ایــن قانــون انــواع حمایتهــای موضــوع قانــون در ســه حــوزه «حمایتهــای مالــی»« ،حمایتهــای
فرهنگــی و اجتماعــی» و «خدمــات مربــوط بــه نگهــداری» دســتهبندی و تشــریح میشــوند.
در مــاده  9ایــن قانــون ســازمان بهزیســتی کشــور مجــری ایــن قانــون تعییــن میشــود ،هرچنــد کــه براســاس
تبصــره مــاده « ،9اجــرای ایــن قانــون مانــع از انجــام وظایــف قانونــی و مــوارد پیشبینــی شــده در اساســنامه کمیتــه
امــداد امــام خمینــی (ره) نمیباشــد و کمیتــه مزبــور د ر چارچــوب وظایــف قانونــی خویــش همچنــان نســبت بــه ارائــه
خدمــات مربــوط ادامــه خواهــد داد».
بــرای تجهیــز منابــع و کمــال همــکاری بــا ســازمان بهزیســتی در موضــوع ایــن قانــون ،در مــاده  10ایــن قانــون
«کلیــه وزارتخانههــا ،ســازمانهای دولتــی و وابســته بــه دولــت ،مؤسســات عمومــی و ســازمانهایی کــه شــمول
قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام میباشــد،موظفنــد همکاریهــای الزم را در زمینــه اجــرای ایــن قانــون بــا ســازمان
بهزیســتی کشــور معمــول دارنــد».
در ســایر مــواد ایــن قانــون هــم بــه «نحــوه و شــرایط پرداخــت یــا قطــع مقــرری» و «تخلفــات احتمالــی در میــان
افــراد مشــمول قانــون» اشــاره شــده اســت.
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بــه اســتناد مــواد ( )5و ( )9قانــونتأمیــن زنــان و کــودکان بیسرپرســت  -مصــوب « - 1371آییننامــه اجرایــی
قانــون تأمیــن زنــان و کــودکان بیسرپرســت» بــه تصویــب رســید .مهمتریــن مباحــث مرتبــط بــا موضــوع بحــث مــا
در ایــن آییننامــه اجرایــی عبارتنــد از:
 محــور و اســاس حمایتهــا و اقدامــات اجرایــی موضــوع ایــن آییننامــه عبــارت اســت از :ایجــاد امنیــت اجتماعــیت عادیســازی زندگــی زنــان و کــودکان بیسرپرســت اســت(ماده .)1
و اقتصــادی و فراهــم کــردن زمینههــا و موجبــا 
 اقدامــات اجرایــی بهمنظــور ایجــاد حمایتهــای اجتماعــی و اقتصــادی از زنــان و کــودکان بیسرپرســت عبارتنــداز« :خدمــات آموزشــی و تربیتــی در ســطوح آمادگــی و پیشدبســتانی تــا تحصیــات عالــی»« ،خدمــات کاریابــی و
اشــتغال»« ،مــددکاری ،مشــاوره و راهنمایــی» و «نگهــداری و مراقبــت از افــراد نیازمنــد بهویــژه کــودکان و ســالمندان،
متناســب بــا نیازهــای و شــرایط ســنی و جنســی و اجتماعــی هــر فــرد یــا خانــواده زیــر پوشــش بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم تــا حصــول اطمینــان از بازتوانــی و خوداتکایــی کامــل آنان»(مــاده .)4
 پرداختهــای غیرمســتمر ناظــر بــر فراهــم ســاختن و تهیــه امکانــات ،ابــزار و وســایل حرفهآمــوزی ،کار و اشــتغال،تأمیــن هزینههــای کارآمــوزی و آموزشهــای فنــی وحرفــهای ،پرداخــت ســرمایه کار و تأمیــن هزینههــای تشــکیل
خانــواده و ازدواج بــه تناســب شــرایط و تواناییهــای جســمی ،اجتماعــی و اقتصــادی مشــموالن خواهــد بــود (مــاده .)5
 -پرداختهــای مســتمر عبــارت خواهنــد بــود از« :مســتمری ماهانــه»« ،هزینــه تحصیــات»« ،حــق ســرانه بیمــه
خدمــات درمانــی» و «هزینــه نگهداری»(مــاده .)6
مــوارد فــوق ،برجســتهترین موضوعــات آییننامــه یادشــده در حــوزه «زنــان و کــودکان» بــا تمرکــز بــر «زنــان
سرپرســت خانــوار» اســت .ســایر مــواد ایــن آییننامــه بــه تشــریح شــرایط و غربالگــری مشــموالن قانــون ،تخلفــات
احتمالــی و ســایر مــوارد اجرایــی و بودج ـهای آییننامــه مربــوط میشــود کــه بهطــور مســتقیم از دایــره موضــوع بحــث
مــا خــارج اســت.
یکــی دیگــر از قوانیــن مهــم مربــوط بــه موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» ،قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی
کشــور مصــوب ســال  1373اســت.
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در بخــش  4مــاده  1ایــن قانــون« ،افــراد نیازمنــد» بــه افــرادی اطــاق شــده کــه «بــه لحــاظ شــرایط اقتصــادی،
ت تکفــل خــود را ندارنــد .مصادیــق افــراد نیازمنــد
اجتماعــی ،جســمی و روانــی توانایــی اداره زندگــی خــود و خانــواده تحـ 
حســب مــورد بــه پیشــنهاد کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی تعییــن میشــود».
مطابــق مــاده  14ایــن قانــون« ،تأمیــن حــق بیمــه ســرانه خدمــات درمانــی افــراد نیازمنــد جامعــه کــه فاقــد توانایــی
پرداخــت هســتند ،بــه پیشــنهاد مشــترک کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و ســازمان برنامــه و بودجــه توســط دولــت تعهــد
شــده و بــه صــورت ردیفــی مســتقل در قانــون بودجــه هــر ســال منظــور و در اختیــار کمیتــه یادشــده قــرا ر میگیــرد تــا
بــر اســاس موافقتنامــه شــرح فعالیتهــای جــاری بــرای حــق بیمــه ســرانه خدمــات درمانــی افــراد مذکــور و انعقــاد
قــرارداد بــا ســازمانها و شــرکتهای بیمهگــر بــ ه مصــرف برســاند».
بهواســطه تأکیــدات قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،موضــوع زنــان سرپرســت خانــوار ماننــد ســایر اقشــار
آســیبپذیر جامعــه ،همــواره در قانونهــای برنامــه توســعه کشــور مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
بــرای مثــال ،در قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،مصــوب  1383/06/11مجلــس شــورای اســامی ،مــوارد زیــر حایــز
اهمیــت اســت:
در بخــش (د) از مــاده  30قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،دولــت موظــف اســت در اجــرای اصــل س ـیویکم قانــون
اساســی جمهــوریاســامی ایــران از ایجــاد و بهرهگیــری از مشــارکت تشــکلها ،انجمنهــا و گروههــای خیــر
مسکنســاز بــرای اقشــار آســیبپذیر حمایــت کنــد و بــا دادن یارانــه کارمــزد تســهیالت مســکن بــه ســازندگان واحدهــای
مســکونی ارزانقیمــت و اســتیجاری در شــهرهای کوچــک و متوســط و کلیــه روســتاهای کشــور بــرای «زنــان سرپرســت
خانــوار» و ســایر اقشــار آســیبپذیر جامعــه اقــدام کنــد .اشــاره مســتقیم بــه «زنــان سرپرســت خانــوار» ،بهعنــوان یکــی
از شــاخصترین اقشــار آســیبپذیر مــورد تأکیــد قانــون اساســی و قانــون برنامــه توســعه کشــور ،یکــی از بارزتریــن
پشــتوانههای قانونــی و اجرایــی در ایــن حــوزه فراهــم آورده اســت.
در بخشهــای (ج) و (د) مــاده  96قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،دولــت موظــف شــده اســت بــا توجــه بــه ســاختار
ش جمعیتــی ،خدمـــات و حمایتهـــای مالــی مورد نظــر در اصل بیسـتونهم قانـــون
نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی پوشـ 
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ی جمهــوری اســامی ایــران را بهصــورت تدریجــی و بهشــرح ذیــل افزایــش دهــد و بــه اجــرا بگــذارد.
اساسـ 
بــر ایــن اســاس مطابــق بخــش (ج) «تأمیــن بیمــه خــاص» (در قالــب فعالیتهــای حمایتــی) بــرای حمایــت از «زنــان
سرپرس ـتخانوار» و افــراد بیسرپرســت بــا اولویــت کــودکان بیسرپرســت بهعنــوان وظیفــه دولــت ،مــورد تأکیــد قــرار
گرفته اســت.
همچنیــن براســاس بخــش (د) مــاده  96قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،واژه کلیــدی «توانمندســازی» بــه برنامههــای
توســعهای کشــور وارد شــده اســت و دولــت موظــف بــه «هدفمنــد نمــودن فعالیتهــای حمایتــی بــرای توانمندســازی
ش مؤسســات و نهادهــای حمایتــی در راســتای ورود بــه پوشــش بیمـهای» شــده اســت .هرچنــد مبحــث
افــراد زیــر پوشـ 
«توانمندســازی» بــرای ارتقــای وضــع اقشــار آســیبپذیر ،در تمــام شــئون حیــات اجتماعــی ایــن اقشــار معنــا پیــدا
میکنــد ،امــا همیــن اشــاره در قانــون برنامــه توســعه کشــور را بایــد مقدمــه خوبــی بــرای فهــم و تشــریح درســت صــورت
مســائل مبتالبــه اقشــار آســیبپذیر (بهویــژه زنــان سرپرســت خانــوار) دانســت .مــاده  97همیــن قانــون ،بــاز بــه موضــوع
«توانمندســازی» اشــاره دارد.
در مــاده  97قانــون برنامــه توســعه چهــارم ،دولــت مکلــف بــه پیشــگیری و کاهــش آســیبهای اجتماعــی و همچنیــن
تهیــهطــرح جامــع کنتــرل کاهــش آســیبهای اجتماعــی،بــا تأکیــد بــر پیشــگیری از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر شــده
اســت.
در بخــش (ی) از مــاده  97قانــون برنامــه توســعه چهــارم ،دولــت موظــف به تهیــه و تدوین «طــرح جامع توانمندســازی
ت خانــوار» شــده اســت .تدویــن عالمانــه و همهجانبهنگــر ایــن طــرح میتوانــد راهبــردی
زنــان خودسرپرســت و سرپرسـ 
عملــی بــرای اصــاح اوضــاع «زنــان سرپرســت خانــوار» باشــد .ایــن «توانمندســازی» در بلندمــدت میتوانــد جانشــین
شایســته و کارآمــدی بــرای کمکهــای مالــی بــه زنــان سرپرســت خانــوار باشــد .هرچنــد کــه در آســتانه برنامــه ششــم
توســعه کشــور ،هنــوز حــق مطلــب در موضــوع «توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار» ادا نشــده اســت و برخــی اقدامات
مــوردی و بعضـ ًا تبلیغاتــی ،جــای یــک طــرح و برنامــه جامــع در ایــن زمینــه را گرفتهانــد.
بــا تمــام اهمیتــی که بــرای برنامــه جامع «توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار» وجــود دارد ،موضوع مســتمریهای
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ماهیانــه نیــز فرامــوش نشــده اســت و در بنــد (ل) مــاده  97قانــون برنامــه توســعه چهــارم مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و
ت خانــواده زیــر
دولــت موظــف بــه «افزایــش مســتمری ماهیانــه خانوادههــای نیازمنــد و بیسرپرســت و زنــان سرپرس ـ 
پوشــش دســتگاههای حمایتــی بــر مبنــای  %40حداقــل حقــوق ودســتمزد در ســال اول برنامــه» شــده اســت.
در مــاده  101قانــون برنامــه توســعه چهــارم ،دولــت موظــف بــه تهیــه «برنامــه ملــی توســعه کار شایســته بهعنــوان
گفتمــان جدیــد عرصــهکار و توســعه» شــده اســت کــه ایــن برنامــه بایــد «متضمــن عــزت نفــس ،برابــری فرصتهــا،
آزادی و امنیــت نیــروی کار ،همــراه بــا صیانــت الزم باشــد» .بــر ایــن اســاس ،در بنــد ج ایــن مــاده ،نظــام حمایتهــای
اجتماعــی کشــور مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد و «دســتیابی بــه فرصتهــای شــغلی مناســب» بهعنــوان راهبــرد اساســی
«توانمندســازی زنــان» اعــام میشــود.
براســاس مــاده  101قانــون برنامــه توســعه چهــارم ،دولــت موظــف بــه «گســترش حمایتهــای اجتماعــی (تأمیــن
ت ســاز و کارهــای جبرانــی ،حمایتهــای اجتماعــی از شــاغالن بــازار کار
اجتماعــی ،بیمــه بیــکاری ،ایجــاد توســعه و تقویـ 
غیررســمی،توانبخشــی معلــوالن و برابــری فرصتهــا بــرای زنــان و مــردان و توانمندســازی زنــان از طریــقدســتیابی بــه
فرصتهــای شــغلی مناســب)» شــده اســت.
در مــاده  111قانــون برنامــه توســعه چهــارم ،تقویــت نقــش زنــان در جامعــه و توســعه فرصتهــا وگســترش ســطح
مشــارکت آنهــا در کشــور مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد و بــرای ایــن منظــور« ،تدویــن ،تصویــب و اجــرای برنامــه جامــع
توســعه مشــارکت زنــان مشــتمل بــربازنگــری قوانیــن و مقــررات»« ،تقویــت مهارتهای زنان متناســب بــا نیازهــایجامعه
و تحــوالت فنــاوری»« ،توجــه بــه ترکیــب جنســیتی عرضــه نیــروی کار» و «ارتقــای کیفیــت زندگــی زنــان و نیـ ز افزایش
باورهــای عمومــی نســبت بــه شایســتگی آنــان» در دســتور کار دولــت قــرار میگیــرد.
بــا تجربــه احــکام قانونــی در قانــون برنامــه پنجســاله چهــارم کشــور ،موضــوع «توانمندســازی» و برنامههــای
کارآمدتــر از کمکهزینههــای نقــدی ،بــه شــیوهای جدیتــر ،همــراه بــا زمانبنــدی و ســاختار اجــرا ،وارد نظــام
برنامههــای توســعهای کشــور میشــود .بــر ایــن اســاس در قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی
ایــران (1394ـ ،)1390در موضــوع «حمایــت» و «توانمندســازی» ،ذیــل مــاده  39بــرای «توانمندســازی افــراد و گروههــای
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نیازمنــد بهویــژه زنــان سرپرســت خانــوار و معلــوالن نیازمنــد بــا تأکیــد بــر برنامههــای اجتماعمحــور و خانوادهمحــور»
دولــت موظــف بــه «طراحــی نظــام ســطحبندی خدمــات حمایتــی و توانمندســازی متناســب بــا شــرایط بومــی ،منطقـهای
و گروههــای هــدف» میشــود .ســپس بــرای نخســتین بــار ،زمانبنــدی عملــی بــرای «توانمندســازی» جوامــع هــدف
در قانــون ذکــر میشــود.
در بخــش (ب) مــاده  39قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ،دولــت موظــف میشــود
کــه بــا اجــرای برنامههــای توانمندســازی ،حداقــل ســاالنه  10٪خانوارهــای زیــر پوشــش دســتگاههای حمایتــی بــه
اســتثنای ســالمندان و معلــوالن ذهنــی را توانمنــد کنــد و زمینــه خــروج آنــان از پوشــش حمایتهــای مســتقیم را فراهــم
آورد .ایــن بخــش از قانــون ،یکــی از درخشــانترین پشــتوانههای قانونــی بــرای «توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار»
بهشــمار میآیــد کــه در مســیر اجــرای اصــول مرتبــط از قانــون اساســی و تجربــه قوانیــن توســعه پیشــین ،بدیــن شــکل
ارتقــا یافتــه اســت.
در بنــد (ج) ایــن قانــون دولــت موظــف بــه تأمیــن حــق ســرانه بیمــه اجتماعــی زنــان سرپرســت خانــوار نیازمنــد ،افــراد
بیسرپرســت و معلــوالن نیازمنــد در طــول ســالهای اجــرای برنامــه میشــود.
در مــاده  230قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ،بــا هــدف تقویــت نهــاد خانــواده و
جایــگاه زنــان در عرصههــای اجتماعــی و اســتیفای حقــوق شــرعی و قانونــی بانــوان در همــه زمینههــا ،موظــف بــه
تدویــن و تصویــب «برنامــه جامــع توســعه امــور زنــان و خانــواده» میشــود کــه یکــی از الزامــات قانونــی پیشبینیشــده
بــرای ایــن برنامــه جامــع« ،توســعه و ســاماندهی امــور اقتصــادی ـ معیشــتی بــا اولویت ســاماندهی مشــاغل خانگــی برای
زنــان سرپرســت خانــوار و زنــان بدسرپرســت» اعــام میشــود.
ســرانجام پــس از تصویــب قوانیــن و آییننامههــای اجرایــی متنوعــی کــه آنهــا را بررســی کردیــم ،موضــوع «زنــان
سرپرســت خانــوار» ،بهعنــوان یکــی از اصــول مهــم و کلیــدی ،در سیاسـتهای کلــی خانــواده ،مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اجــرای بنــد یــک اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی سیاسـتهای کلــی «خانــواده» ،پــس
از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت در تاریــخ  13شــهریور  ،1395سیاســتهای کلــی «خانــواده» را ابــاغ کردند.
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براســاس بنــد  14ایــن سیاس ـتها« ،حمایــت حقوقــی ،اقتصــادی و فرهنگــی از خانوادههــای بــا سرپرســتی زنــان و
تشــویق و تســهیل ازدواج آنــان» بهعنــوان یــک سیاســت کلــی مــورد پیگیــری تمــام دســتگاههای مرتبــط و مســئول
قــرار میگیــرد.
بنــد فــوق ،بهعنــوان یــک سیاســت باالدســتی ،ضمانتهــای اجرایــی و قانونــی بــرای ارتقــای وضعیــت «زنــان
سرپرســت خانــوار» را تکمیــل کــرد و پرداختــن بــه ایــن بحــث را بهعنــوان یــک «تأکیــد خــاص» در تمــام برنامههــا و
سیاس ـتهای آتــی کشــور الزامــی ســاخت.
بــا بررســی مهمتریــن برنامههــا و قوانیــن مصــوب در موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» کــه بــه آنهــا اشــاره
کردیــم ،نــکات زیــر در نقــد و تحلیــل آنهــا قابــل ارائهانــد:
قوانیــن مصــوب بیشــتر راهبــرد حمایتــی از زنــان سرپرســت خانــوار را پیگیــری میکننــد ،ولــی بهنــدرت بــه مســائل
روحــی و معضــات روحــی و عاطفــی ایــن دســته از زنــان میپردازنــد .توجــه جــدی بــه اقتضائــات روانــی و عاطفــی
«زنــان سرپرســت خانــوار» بــرای تدویــن طرحهــا و برنامههــای اقناعــی بهمنظــور توانمندســازی روحــی ایــن افــراد و
ایجــاد پشــتوانههای قانونــی بــرای پیگیــری ایــن مســائل میتوانــد کارســاز باشــد.
در قانــون برنامــه چهــارم و پنجــم توســعه ســرانجام موضــوع توانمندســازی بهعنــوان راهحــل عملــی بــرای ارتقــای
وضعیــت «زنــان سرپرســت خانــوار» مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد .پیشتــر تمــام وزن برنامههــای حمایتــی از ایــن
بخــش آســیبپذیر از جامعــه زنــان ،روی پرداختهــای مســتقیم دولتــی و حمایتهــای مالــی متمرکــز میشــد کــه
همیــن پرداختهــای ناچیــز هــم در تالطمهــای اقتصــادی کشــور و تنگناهــای مالــی دولتهــا ،آثــار حداقلــی پیــدا
میکردنــد ،امــا بــا تحــول رخ داده در نظــام تدویــن برنامههــای توســعهای کشــور ،عــاوه بــر توجــه بــه «توانمندســازی»،
ســرانجام برنامـهای دارای «زمانبنــدی اجــرا» بــرای توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار تدویــن شــد .بــر ایــن اســاس،
همانطــور کــه پیشتــر گفتیــم ،در بخــش (ب) مــاده  39قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی
ایــران ،دولــت موظــف میشــود کــه بــا اجــرای برنامههــای توانمندســازی ،حداقــل ســاالنه  %10خانوارهــای زیــر
پوشــش دســتگاههای حمایتــی بــه اســتثنای ســالمندان و معلــوالن ذهنــی را توانمنــد کنــد و زمینــه خــروج آنــان از
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پوشــش حمایتهــای مســتقیم را فراهــم آورد.
امــا همچنــان در مقــام اجــرا ،بیشــترین اعتبــارات اختصــاص یافتــه در موضــوع زنــان سرپرســت خانــوار ،معطــوف بــه
تأمیــن هزینههــای معیشــتی و پرداختهــای مســتقیم حمایتــی شــده اســت و شــاخصهای حــوزه توانمندســازی ،اعتبــار
و توجــه کمتــری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
از ســوی دیگــر ،بهدلیــل تفاوتهــای ســنی ،ســطح ســواد ،وضعیــت اقتصــادی ،و  ...در میــان زنــان سرپرســت خانــوار،
انتخــاب فرمهــا و قالبهــای مناســب و متناســب بــرای توانمندســازی آنــان ،همچنــان در برنامههــا و سیاســتهای
اجرایــی کمتــر دیــده شــده اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه ،در کنــار توجــه بــه اقتضائــات فرهنگــی و نیازمندیهــای خــاص
طیفهــای متنــوع زنــان سرپرســت خانــوار ،شــاخصی اساســی بــرای تضمیــن کارآمــدی برنامههــای توانمندســازی
بهشــمار میآیــد.
بحث و نتیجهگیری

براســاس تجربیــات موفــق بینالمللــی و یافتههــای پژوهشهــای معتبــر داخلــی« ،توانمندســازی» زنــان سرپرســت
خانــوار ،یکــی از کلیدیتریــن راههــای برونرفــت از وضعیــت کنونــی در جامعــه ایــران اســت.
ایــن «توانمندســازی» در تمــام ســطوح و میدانهایــی کــه زنــان سرپرســت خانــوار را دچــار چالــش و آســیب میکنــد،
بایــد بــه صــورت علمــی و جامعنگــر پیگیــری شــود .از حوزههــای اقتصــادی و اجتماعــی گرفتــه تــا توانمندســازی
در زمینههــای ســامت رفتــاری و ســامت روح و روان .حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار در کســب مهارتهــای
خوداشــتغالی و افزایــش امنیــت شــغلی بــرای آنــان ،تالشهــای اقناعــی بــرای اصــاح و بهبــود نــگاه جامعــه بــه ایــن
قشــر آســیبپذیر از زنــان و توانمندســازی متناســب زنــان سرپرســت خانــوار و اعضــای خانوادههــای زنسرپرســت
بــرای عبــور ســامت از بحرانهــا و نابهســامانیهایی کــه در جامعــه انتظارشــان را میکشــد ،برخــی از اولویتهــای
توانمندســازی در زمینههــای مــورد بحــث گــزارش پیــش رو اســت.
بیتردیــد ،چــه بــا لمــس شــرایط واقعــی جامعــه و چــه بــر اســاس آمارهــای موجــود (دو دهــک درآمــدی پاییــن
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جامعــه کــه بیــش از  64درصــد زنــان سرپرســت خانــوار در آن قــرار میگیرنــد) بــا اوضــاع اقتصــادی جامعــه ایــران،
آســیبپذیری خانوارهــای زنسرپرســت ،نســبت بــه ســایر خانوارهــا بســیار بیشــتر اســت و بــا توجــه بــه کمکهــای
حمایتــی ناچیــز دولتــی و حاکمیتــی ،آن هــم بــه آن دســته از زنــان سرپرســت خانــوار کــه توســط نهادهــای حمایتــی
اصلــی (ســازمان بهزیســتی ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) یــا شــهرداریها) شناســایی شــدهاند ،انتخابهــای پرچالــش
و محــدودی در مقابــل زنــان سرپرســت خانــوار ،بهعنــوان منبــع امــرار معــاش قــرار میگیــرد.
تــا زمانــی کــه شناســایی دقیــق از نیازهــای منطقــهای و میــزان مهارتهــای الزم بــرای اشــتغال پایــدار زنــان
سرپرســت خانــوار در تمــام نقــاط کشــور انجــام نشــود ،بخــش عمــدهای از ایــن زنــان ،بهدلیــل فقــدان مهارتهــای
شــغلی ،مجبــور بــه امــرار معــاش از طریــق شــغلهای مغایــر میــل درونــی میشــوند کــه دستفروشــی ،یکــی از
عمدهتریــن انتخابهــای پیــش روی زنــان سرپرســت خانــوار اســت.
ایــن دســته از شــغلها ،بهدلیــل عــدم پوشــش توســط بیمههــای اجتماعــی و مخاطــرات ویــژه خــود (کــه برخــی
از صحنههــای آزاردهنــده را در برخوردهــای میــان زنــان دس ـتفروش و مأمــوران شــهرداری دیدهایــم) و نبــود مطلــق
امنیــت در فرآینــد اشــتغال (کــه شــاخصه شــغلهای اصطالح ـ ًا کــف خیابــان اســت) ،بــه چالشهــای زنــان سرپرســت
خانــوار آبرومنــدی غیرماهــر ،بیــش از پیــش افزودهانــد.
بررســی تجربیــات جهانــی بهویــژه طرحهــای موفقــی کــه در هندوســتان و برخــی کشــورهای فقیــر آفریقایــی و
جنــوب شــرق آســیا اجــرا شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه اگــر مهارتهــای متناســب بــا نیازهــای هــر منطقــه محــل
ســکونت و متناســب بــا مزیتهــای بــازار هــر منطقــه بــه زنــان سرپرســت خانــوار آموختــه شــود ،ضمــن کاهــش یــا رفــع
نیازهــای آنــان بــه کمکهــای مالــی دولتــی ،بــه تلطیــف فضــای روانــی پیرامــون زنــان سرپرســت خانــوار از ســوی
جامعــه نیــز انجامیــده اســت کــه ایــن پیامــد دوم ،بــه معنــای ارتقــا و سالمســازی نــگاه اجتماعــی (عرفــی) نســبت بــه
ایــن قشــر بســیار آســیبپذیر از زنــان در میــان ســایر اعضــای جامعــه شــده اســت .رنجــی کــه زنــان سرپرســت خانــوار
از زخــم زبانهــا و برچس ـبهای تنگنظرانــه جامعــه تحمــل میکننــد ،از چالشهــای اقتصــادی آنــان کمتــر نیســت.
توانمندســازی از مســیر آمــوزش مهارتهــای متناســب در جوامعــی ماننــد جامعــه ایــران ،کاری در حــد معجــزه
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انجــام داده اســت و دولتهــا نیــز بــا ایجــاد بــازار بــرای خریــد محصــوالت تولیــدی توســط زنــان سرپرســت خانــوار،
توســط مــردم یــا کارخانجــات ،هــم بــر رونــق کشــور خــود افزودهانــد و هــم بــه جــای هدررفــت بودجههــای حمایتــی
از خانوارهــای زنسرپرســت ،شــاهد توانمنــدی روزافــزون خانوارهایــی کــه پیشتــر نیازمنــد قطعــی و دایــم کمکهــای
دولتــی بودنــد ،هســتند.
ایــن تجربیــات مدتهاســت کــه در میــان گزینههــای پیــش روی سیاس ـتگذاران کشــور مــا نیــز قــرار دارد ،امــا
همچنــان تزریــق بودجههــا و یارانههــای حمایتــی ،ســادهترین و اصلیتریــن جــواب بــرای ایــن مســأله چندمجهولــی
اســت ،بهویــژه در دوران کاهــش بودجههــای دولتــی ،همیــن بودجههــای حمایتــی نیــز کابــوس هــر ماهــه دســتگاههای
متولــی بودجــه کشــور میشــود.
در ایــن گــزارش کوشــیدیم در تمــام اجــزای بحــث ،از مبانــی نظــری گرفتــه تــا تحلیــل پیشــینه و قوانیــن کشــور در
حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» ،از بررســی آمارهــای موجــود و نتایــج اجمالــی از تحلیــل آنهــا گرفتــه تــا بررســی برخی
از پژوهشهــای قابــل توجــه در ایــن حــوزه ،راهکارهــا و راهبردهــای عملــی بــرای برونرفــت از وضعیــت کنونــی در
موضــوع بحــث را ارائــه دهیــم.
عــاوه بــر موضوعــات فــوق و بــا تأکیــد مجــدد بــر اهمیــت موضــوع توانمندســازی در ارتقــای وضعیــت زنــان
سرپرســت خانــوار ،پیشــنهادهایی نیــز خدمــت مخاطبــان ارجمنــد ارائــه میشــود.
بــا توجــه بــه محدودیــت داده و اطالعــات در زمینــه وضعیــت ســامت و تغذیــه زنــان سرپرســت خانــوار ،انجام بیشــتر
تجزیهوتحلیلهــای جامــع و عمقــی از وضعیــت زنــان سرپرســت خانــوار بــرای توســعه برنامههــای هدفمنــد توصیــه
میگــردد.
بــا بررســی آمارهــای پراکنــده موجــود کــه عمدتـ ًا مربــوط بــه سرشــماریهای آمــاری کشــور هســتند ،شــاهد کمبــود
جــدی دادههــا و اطالعــات موجــود در زمینههــای رفاهــی زنــان سرپرســت خانــوار و بهویــژه کاســتیهای آمــاری در
حــوزه ســامت و تغذیــه ایــن بخــش بســیار آســیبپذیر از جامعــه هســتیم.
درحالیکــه حداقــل  2.5میلیــون خانــوار زنسرپرســت در ایــران داریــم ،آمارهــا و اطالعــات موجــود در ایــن حــوزه،
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بــه قــدری محــدود اســت کــه امــکان تحلیلهــای جامــع از وضعیــت ایــن خانوارهــا و بهویــژه وضعیــت خــاص زنــان
سرپرســت ایــن خانوارهــا را نمیدهــد.
چارهاندیشی برای افزایش اطالعات و آمار دقیق و علمی در این حوزه ،کام ً
ال الزامی به نظر میرسد.
تنقیــح قوانیــن مرتبــط بــا ســازمانهای مســئول یــا ذیربــط در حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» بــرای پرهیــز از اتالف
منابــع و جلوگیــری از مــوازیکاری ،الزم بــه نظــر میرســد .ظرفیتهــای مناســب موجــود در در فصــل ســوم قانــون
اساســی جمهــوری اســامی کــه در ایــن گــزارش بــه آنهــا پرداختیــم ،بهتریــن زمینــه را بــرای ارتقــای ســطح معیشــتی
و منزلتــی «زنــان» و بهویــژه «زنــان سرپرســت خانــوار» فراهــم آورده اســت .بــا افزایــش  72درصــدی زنــان سرپرســت
خانــوار (در دوره  15ســاله منتهــی بــه ســال  1390براســاس آخریــن سرشــماری موجــود کشــور) ،تنگناهــای بودج ـهای
بهانــه مناســبی بــرای عــدم توجــه بــه ایــن موضــوع مهــم جامعــه نیســت .تأکیــد بــر اهتمــام دایمــی نهادهــای دولتــی و
حاکمیتــی بــه موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» در برنامههــای پنجســاله توســعه چهــارم و پنجــم و قوانیــن مهمــی
ماننــد «قانــون تأمیــن زنــان و کــودکان بیسرپرســت» و آییننامههــای مرتبــط بــا آن ،راه را بــر هرگونــه ک ـمکاری در
ایــن حــوزه میبنــدد و ســرانجام تأکیــد قطعــی بنــد  14سیاس ـتهای کلــی خانــواده کــه توســط مقــام معظــم رهبــری
بــه تمــام قــوا ابــاغ شــده اســت ،اهتمــام بــه موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» و «خانوادههــای زنسرپرســت» را از
ســوی همــه قــوا و نهادهــا الزامــی میســازد .براســاس بررســی قوانیــن ایــن حــوزه و آنچــه در بخشهــای مختلــف
ایــن گــزارش بــدان پرداختیــم ،عــدم تخصیــص بودجههــای مصــوب (چــه در ســالهای گشــایش بودجــهای و چــه
در ســالهایی کــه بودجــه کشــور دچــار تنگنــای منابــع بــوده اســت) ،مــوازیکاری و عــدم پشــتوانه اقناعــی برنامههــا
و تبلیغــات ،عــدم اعتمــاد و توجــه بــه تــوان تشــکلهای مردمنهــاد در ایــن حــوزه ،عــدم آگاهــی از ظرفیتهــا و
پشــتوانههای متعــدد قانونــی مربــوط بــه «زنــان سرپرســت خانــوار» (از قانــون اساســی تــا سیاسـتهای ابالغــی خانــواده
و قوانیــن و آییننامههایــی کــه بــه آنهــا اشــاره کردیــم) ،حــوزه «زنــان سرپرســت خانــوار» را بــه یکــی از کانونهــای
ضعــف برنامههــای دولتهــا در دورههــای متعــدد تبدیــل کــرده اســت.
همافزایــی عملکــردی و بودجــهای نهادهــای مســئول یــا ذیربــط و ایجــاد مدیریــت واحــد در سیاســتگذاری و
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نظــارت بــر اجــرای برنامههــای مرتبــط بــا حــوزه تخصصــی «زنــان سرپرســت خانــوار» و «خانوادههــای زنسرپرســت»،
از جدیتریــن پیشــنهادهای نگارنــده ایــن گــزارش اســت.
تــا زمانــی کــه یــک ســتاد عملیاتــی ملــی بــرای مدیریــت «خانوادههــای زنسرپرســت» بــا بودجــه ،پشــتوانه علمــی
و ضمانــت اجرایــی کافــی نداشــته باشــیم ،بــا توجــه بــه تغییــرات ســریع اجتماعــی ،اقتصــادی و جمعیتشناســی ایــران،
تأثیــر عملکــرد نهادهــای مســئول یــا ذیربــط در ایــن حــوزه ،بــه نحــو نگرانکننــدهای کاهــش خواهــد یافــت؛ از ســوی
دیگــر ،حتــی بــا تزریــق چندبرابــری بودجههــای حمایتــی دولتــی یــا حاکمیتــی ،بهدلیــل نبــود یــک ســتاد راهبــری
ملــی بــا مشــخصاتی کــه برشــمردیم ،معجــزه و دگرگونــی خاصــی را در وضعیــت کنونــی «زنــان سرپرســت خانــوار» و
«خانوارهــای زنسرپرســت» شــاهد نخواهیــم بــود.
تقویــت و «اعتمــاد تــوأم بــا نظــارت» بــه ســازمانها و تشــکلهای مردمنهــاد هــم میتوانــد اثــر و کارآمــدی
برنامههــا را دوچنــدان ســازد.
بــا توجــه بــه نیازهــای اساســی و چالشهــای عمیقــی کــه «زنــان سرپرســت خانــوار» بــا آن روبـهرو هســتند ،تقویــت
برنامههــای حمایتــی ،ارتقــای تغذیــه و ســامت جســم و روان و همچنیــن تقویــت بیمههــای عمــر بــرای ایــن قشــر
بســیار آســیبپذیر میتوانــد راهگشــا باشــد.
در موضــوع «زنــان سرپرســت خانــوار» ماننــد بســیاری از مســائل اجتماعــی حــوزه زنــان و همچنیــن ســایر مســائل
مبتالبــه جامعــه ،سیاس ـتگذاریهای فرهنگــی و تبلیغــی علمــی و عملــی ،بــه پاشــنه آشــیل برنامههــا و راهکارهــای
دولتــی و حاکمیتــی تبدیــل شــده اســت و در چارهجویــی بســیاری از مســائل (از جملــه نــوع نگــرش و پیـشداوری نســبت
بــه زنــان سرپرســت خانــوار) عنصــر ضعــف «کار فرهنگــی» همــواره مــورد اشــاره قــرار میگیــرد .تغییــر دیدگاههــا در
بســتر تــاش فرهنگــی منســجم و همهجانبهنگــر ،بــر مبنــای مبانــی دینــی و میهنــی و بــا مجموعــه و نظــام منســجمی
از برنامههــای تبلیغــی ممکــن خواهــد بــود .برنامههایــی کــه بــا شــناخت دقیــق از مقتضیــات و چالشهــای «زنــان
سرپرســت خانــوار» بــر اســاس آمارهــا و دادههــای ب ـهروز و کافــی طراحــی شــوند و بــا رعایــت منزلــت ایــن قشــر از
جامعــه ،بــه بســتههای فرهنگــی و تبلیغــی متنــوع و اقناعــی تبدیــل شــوند .بهکارگیــری هوشــمندانه ایــن بســتههای
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پیــام در دســتگاههای تبلیغــی کشــور (از جملــه صداوســیما) میتوانــد چارهســاز باشــد .تولیــد محتــوای نمایشــی درخــور
در قالــب فیلمهــای تلویزیونــی ،ســینمایی و ســریال بــا محوریــت «زنــان سرپرســت خانــوار موفــق» و پرداختــن عالمانــه
بــه نگرشهــای موجــود اجتماعــی و آســیبهای عمــده در ایــن حــوزه میتوانــد راهگشــا باشــد.
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