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جامعۀ ایران بیش از یک قرن است که در معرض تغییرات اجتماعی-اقتصادی قرار دارد و به
سرعت نهادهای سنتی از جمله خانواده دستخوش تغییر شده است .یکی از نشانههای این
تغییرات افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است؛ زنانی که به گواهی آمار جزء فقیرترین
فقرا قرار دارند .هر کشوری از جمله ایران ،برای این گروه از زنان براساس ارزشها و
ایدئولوژیهای حاکم بر آن کشور سیاستها و برنامههایی را در نظر گرفته است .هدف این
پژوهش ،نقد و بررسی سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار از طریق بررسی
قوانین مکتوب ایران پس از انقالب است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با
رجوع به متن قوانین اساسی ،مدنی ،جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی ،کار و برنامههای پنج
سالۀ پس از انقالب به این مهم میپردازد .برای فهم بهتر سیاست اجتماعی در ایران،
مروری بر گونهشناسیهایی از سیاست اجتماعی در کشورهای مختلف با ایدئولوژیهای
متفاوت در بخش نظری داشتهایم .یافتههای این پژوهش نشان میدهد قوانین ایران در
حوزۀ قوانین اساسی ،بیشتر سوسیالدموکرات و فراگیر؛ در حوزۀ قوانین مدنی ،سنتی و
غیرواقعگرا؛ و در حوزۀ حقوق اجتماعی تا حدی رو به سیاستهای لیبرالی و بازارمحور است.
در ایران نقش اصلی زنان ،خانهداری و مادری است ،اما اگر بهطور ناگهانی سرپرست خانوار
از خانه غایب شود ،براساس سیاستِ توانمندسازیِ زنان سرپرست خانوار ،انتظار میرود این
زنان در عین حفظ نقش قبلی خود ،خانه را به قصد کار ترک کنند .اگر سیاست ما بر نقش
سنتی زنان تأکید دارد ،چرا در پی توانمند سازی زنانیم؛ به نظر میرسد در این سیاستها
ناهمخوانیهایی وجود دارد.
واژگان کلیدی :تناقض سیاستگذاری ،زنان سرپرست خانوار ،سیاست اجتماعی ،سوسیال
دموکرات ،لیبرال ،محافظهکار.
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مقدمه
یکی از کارکردهای اصلی سیاست اجتماعی مبارزه با فقر یا فقرزدایی است .زنان سرپرست خانوار فقیر یکی
از جمله گروههای آسیبپذیر جامعه هستند که گاه عواملی چون طالق ،فوت ،اعتیاد همسر ،از کارافتاادگی
او ،رها شدن توسط مردان بیمباالت؛ موجب آسیبپذیرشدن این طیف وسیع از جامعه میشوند .این زناان
مجبورند عالوه بر نقشهای مرسوم زنانه در خانواده ،نقشهای تأمین معیشت و مدیریت خانواده را نیز باه
عهده بگیرند .از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده ای که در ایاران در ساال هاای گذشاته تجرباه
نموده است ،تغییر در فراوانی زنان سرپرست خانوار بوده است .این در حالی است که این گروه از زناان ناه
تنها در اکثر نقاط جهان بلکه در ایران نیز ،جز فقیرترین فقرا شناخته شدهاند .بهطور کلی در ایران براساس
سنت و مذهب ما ،حمایت از خانواده و خویشاوندان وظیفه است ،از طرف دیگر در سالهای پس از انقالب
اسالمی ،براساس قانون اساسی ،دولت به مثابۀ دولت رفاه شناخته شده است و در بسیاری از امور مسائول و
موظف است .به این معنا که دولت ایران در زمینۀ فقرزدایی زنان سرپرست خانوار خود را مسائول دانساته،
سیاست و برنامههایی دارد.
در مورد میزان فقر در سطح جهان باید گفت در حال حاضر ،خطوط فقر مطلق بهنحوی گسترده برای
گزارش میزان جهانی فقر بهکار میرود .با استفاده از این رویکرد ،بانک جهانی (  ) 00برآورد کرد که
درآمد حدود  /میلیارد نفر یا  2درصد از جمعیت تقریباً ششمیلیاردی جهان در سال  991کمتر از یک
دالر در روز ( 563دالر برای هر شخص در سال) بود .همچنین براساس نتایج مطالعات ،فقر جهتی جنسیتی
به خود گرفته است .براساس مطالعات پژوهشگران ،زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند
(چانت  .) 992 ،براساس آمار ،حدود یک میلیارد نفر از فقرای جهان را زنان تشکیل میدهند .سهم نابرابر
و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی ،اغلب در مفهوم زنانه شدن فقر انعکاس یافته است و در پی آن در
اغلب نوشتههای توسعه ،زنان سرپرست خانوار ،فقیرترین فقرا معنا شدهاند (چانت ) 005 ،و در مجموع
آسیبپذیرتر از خانوادههایی با سرپرست مرد هستند (فالتو و دیگران .) 0 2 ،اطالعات بهدستآمده در
ایران نیز حاکی از فقر شدید این گروه از زنان است .از نظر چانت ( ،) 3 : 992زنان سرپرست خانوار،
زنانیاند که بدون حضور منظم مرد بزرگسال ،مسئولیت ادارۀ اقتصادی خانواده و تصمیمگیریهای عمده و
حیاتی را بهعهده دارند .با توجه به این تعریف ،این زنان را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
خانوارهایی که در آنها ،مردها بهطور دائمی حضور ندارند و زنان بهدلیل فوت همسر یا طالق ،بیوه شدهاند
یا دخترانی که ازدواج نکردهاند و تنها زندگی میکنند؛ خانوارهایی که مرد بهطور موقت و بهدلیل مهاجرت،
مفقوداالثر بودن ،متواری یا زندانی بودن یا سرباز بودن غایب است و زنان مجبورند معاش زندگی خود و
احیاناً فرزندانشان را تأمین کنند؛ خانوارهایی که مرد در آنها حضور دارد ،اما بهدلیل بیکاری ،ازکارافتادگی و
اعتیاد ،نقشی در امرار معاش ندارد و زنان در عمل مسئولیت زندگی را بهعهده دارند.
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بیان مسئله
در چند دهۀ گذشته تغییر بنیادی در ساختار خانواده در جهان غرب و با درجه ای کمتر در ایاران رخ داده
است .خانوادهها سستتر شده اند و اندازۀ خانوادهها کاهش و نرخ طالق افزایش یافته اسات ،باهعاالوه،
تعداد افراد تکنفره با یا بدون فرزند افزایش یافته است .تعداد ازدواجها کاهش یافته است و ازدواج دیگر
از امنیتی به درازای یک عمر برخوردار نیست .در عین حال در همه جا تعاداد زناان مشاارکت کنناده در
نیروی کار افزایش یافته است .این مهم ،زندگی زنان و نیز بهصورت محسوسی شرایط زندگی خانوادگی
و بهصورت کلی روش زندگی را تغییر داده است .ازاینرو پس از جنگ جهانی دوم ،نحوۀ نگرش افراد به
ازدواج ،به طور چشمگیری تغییر یافته است .افزایش استقالل اقتصادی زنان موجب شده ارزش ازدواج با
توجه به معیارهای قبلی آن تنزل یابد؛ همچنین معیارهای سنجش ازدواج ،تغییر کرده است .برای مثال،
از ارزش ازدواج بهعنوان منبعی برای امنیت اقتصادی کم شده ،درحالیکه ارزش آن بهعنوان منشأ روابط
شخصی و خودمانی به امری مهمتر بدل شده است (گیادنز .) 99 ،در جامعاۀ شاهری ایاران باهویاژه
شهرهای بزرگ ،بسیاری از کارکردهای سنتی خانواده از بین رفته یا بهشدت دگرگون شده است .خانواده
کارکرد تولیدی ندارد ،بلکه واحد مصرف است .در این میان ،با انتقال جامعه از جامعهای سنتی با خانواده
های گسترده که در آن چند نسل در کنار هم زندگی میکردند ،به جامعۀ جدید کاه خاانواده باهصاورت
هستهای و تنها شامل پدر ،مادر و فرزندان است ،مشکالت پدیدۀ بیسرپرستی نمایاان تار مایشاود .در
خانوادهای که پدربزرگ ،مادربزرگ ،عموها بههمراه پدر ،مادر و فرزندان کنار هم زنادگی مایکنناد ،در
صورت غیبت یکی از این افراد ،برای مثال پدر خانواده ،بقیۀ افراد جای او را چه از نظر اقتصادی و چه تا
حدی از نظر عاطفی میگیرند .به این ترتیب زنی که همسرش را به هر دلیال از دسات مایداد ،تحات
تکفل دیگر اعضای خانواده بود .اما در سالهای اخیر اشکال جدیدی از خانواده به منصۀ ظهور رسیدهاند.
خانوادهها اغلب هستهای اند و دیگر خانوادۀ گسترده هم نیست که در صورت غیبت یک مرد ،مسائولیت
به عهدۀ مرد دیگر خانواده باشد .جامعۀ شهری امروز با جمعیت رو به افزونی از زنانی مواجاه اسات کاه
سرپرست خانوادۀ خود و مسئول امور اقتصادی خانوارشان هستند .جمهوری اسالمی ایران نیاز در حاال
تجربۀ تغییرات سریع اجتماعی -اقتصادی و جمعیت شناختی است .براساس گزارش مرکز آمار ایاران در
سال  590زنان سرپرست خانوار درصد یا بیش از  /3میلیون نفر از جمعیت تمام خانوارهای ایرانی
را تشکیل می دهند .این رقم در پانزده سال گذشاته ( 2 ) 523- 590درصاد افازایش داشاته اسات.
براساس تعریف مرکز آمار تعیین سرپرست خانوار بسته به تشخیص خود خانواده است و در مواردی کاه
قادر به تشخیص نباشند ،بزرگترین فرد خانواده ،سرپرست در نظر گرفته میشود .بنابراین در بسیاری از
موارد زنان مسئولیت اقتصادی را به عهده دارند ،ولی در آماارگیریهاای مرکاز آماار ،همچناان مارد را
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دالیل سرپرستی خانوار توسط زنان در ایران ،بهترتیب عبارتاند از :فوت همسر ( 2 /2درصد) ،بدسرپرستی ( 2/6درصد) و
طالق ( 0درصد)؛  3درصد نیز هرگز ازدواج نکردهاند.
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سرپرست خانواده معرفی میکنند .ازاینرو بهنظر میرسد آمار واقعی بیشتر از آمار اعالمشده باشد .شایان
ذکر است زنان سرپرست خانوار در ایران نیز از لحاظ اقتصادی در سطح پایین قارار مایگیرناد و 25/5
درصد آنها در دو دهک پایین درآمدی جای دارند؛ درحالی که  6درصد مردان سرپرست خاانوار در ایان
دسته قرار می گیرند .از طرف دیگر ،حدود  33درصد زنان سرپرست خانوار ،بای ساواد و  9درصاد آنهاا
کم سوادند .از نظر داماسک و دیگران ( ) 0 2موقعیت شغلی عنصر اصلی افزایش ریساک فقار اسات.
بنابراین اینکه بخش اعظمی از مادران تنها در بخش کارهای نیمهوقت مشاغول یاا بیکاار باشاند ،امار
مهمی در فهم علت آسیب پذیری و فقر این زنان است .از آنجا کاه در ایاران فقاط  1درصاد از زناان
سرپرست خانوار در مقابل  23درصد از مردان سرپرست خانوار شاغل هستند (پژوهشکدۀ آماار،) 59 ،
به خوبی درمییابیم درصد زیادی از این زنان تا چه اندازه آسیب پذیرند .این زنان به لحاظ فرهنگای نیاز
برای کار کردن در خارج خانه با موانعی روباهرو هساتند .زناان بیاوه در برقاراری رواباط باا دیگاران و
کارکردن در محل کار با محدودیتهایی جدی مواجهاند .ایان گاروه از زناان در دورۀ شاغلی و فعالیات
اجتماعی به دفعات در معرض تهدیدها و درخواستهایی مبتنی بر برقراری ارتباط جنسی قرار میگیرناد
که این خود امکان ادامۀ کاار را از آناان سالب مایکناد .کلیشاه هاای منفای و طارد اجتمااعی سابب
محدودیت های شغلی این زنان مایشاود (فیروزآباادی و صاادقی 590 ،؛ اعظام آزاده و تافتاه 592 ،؛
افراسیابی و جهانگیری.) 593 ،
سیاستگذاران به صورتهای مختلف به تغییرات خانواده و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار واکنش
نشان میدهند .کشورهای لیبرالیستی ،در برخورد با زنان سرپرست خانوار ،سیاست بازارمحور را در پیش
گرفتهاند و سعی در خوداتکایی این خانوادهها از طریق جذب در بازار کار دارند .از طرف دیگر ،براساس
سیاست سوسیالدموکرات که به برابری زن و مرد در کار مراقبتی و بازار برای زن و مرد معتقد است ،از
یک طرف با فراهم کردن شرایطی برای نگهداری کودکان و کسانی که در خانواده به مراقبت نیاز دارند،
راه برای ورود زنان به بازار کار فراهم میشود و از طرف دیگر ،مرخصی زایمان ،به هر دو والد تعلق
میگیرد .اما کشورهایی که خانواده در آنها اهمیت دارد ،سیاست محافظهکارانهای را در پیش گرفتهاند و
کامالً دولتمحورند .در ایران براساس سنت و مذهب ما ،حمایت از خانواده و خویشاوندان وظیفه است ،ولی
در سالهای پس از انقالب اسالمی ،قانون اساسی ،دولت را بهمثابۀ دولت رفاه شناخته و آن را در بسیاری
امور از جمله فقرزدایی مسئول و موظف دانسته است .مسئله این است که در جامعۀ مبتنی بر مرد نانآور،
با زنان سرپرست خانوار که دو نقش مادری و نانآوری را همزمان بر عهده دارند ،چگونه رفتار میشود؟ با
تغییر و تحوالت اخیر در نظام خانواده ،برخورد سیاستهای کالن در عرصۀ نظام رفاهی با زن سرپرست
خانوار چگونه است؟ اگرچه پژوهشهای بسیاری در این حوزه در سرتاسر جهان و ایران انجام گرفته،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Damaske

درصد کار پارهوقت و تماموقت معلوم نشده است.
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تاکنون نگارندگان با مطالعهای که به نقد و بررسی قوانین و برنامههای مرتبط با زنان سرپرست خانوار در
ایران پرداخته باشد ،مواجه نشدهاند.

اهمیت و ضرورت پژوهش
در اهمیت رفاه و تأمین اجتماعی گفته شده است که اینها هدف توسعه نیستند بلکه خود توساعه محساوب
میشوند (فیتز پتریک : 51 ،یازده) .پارادایمهای پیشین توسعه ،هم نظریههای نئولیبرال رشد اقتصاادی و
هم سایر راهبردهای هدفمند یا رادیکالتر ،در پرداختن به فقر تودهها و ارتقای رفاه انساانی در کشاورهای
جنوب ،کارایی محدودی نشان دادهاند .بهلحاظ نظری ،راهحلهای جهانشمول ،از پیش طراحیشده و تک
خطی رویکردهای مارکسیستی و نوسازی ،توسط نقدهای پسامدرن و پساساختارگرا به چالش کشیده شاده
اند .این نظریههای انتقادی نیز خود بهدلیل اخذ یک رویکرد بیش از حد اندکافزا و تدریجی که نمیتواناد
موانع ساختاری را برای پیشبرد الگوهای عادالنهتر رشد اقتصادی هدف قرار دهد ،با انتقاد مواجهاند .عاالوه
بر این ،میتوان استدالل کرد که یکی از دالیل عمدۀ نقص راهبردهاای مرساوم توساعه ،نااتوانی آنهاا در
شناخت و توجه کافی به پیچیدگی مسائل اجتماعی و ارتباط آن با دیگر ابعاد کلیدی توساعه از جملاه بعاد
اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی است .بیشک این کاستیها به تداوم مشاکالت جادی در زمیناۀ فقار،
آسیبپذیری ،بیقدرتی و طرد کمک کرده است .در عین حال برنامهریزان توسعه هر روز بایش از بایش از
ضرورت تحلیلها و سیاستهای اجتماعی آگاهی مییابند .در حال حاضر ،بهنحو فزایندهای پذیرفتاه شاده
که بعد اجتماعی ،بیآنکه نوشدارویی برای مسائل یادشده باشد ،باید یکی از پیششرطهاای اصالی توساعۀ
موفق ،درنظر گرفته شود .ازاینرو ،نهادهای توسعه شروع به گنجاندن و نهادینه کردن سیاسات اجتمااعی،
برنامهریزی اجتماعی و توسعۀ اجتماعی در فعالیتهای رایج خود کردهاند (هال و میجلی 6 : 511 ،و .) 2
در مجموع ،سیاست اجتماعی صحیح و بهموقع ،میتواند باهطاور باالقوه موجاب توساعه شاود و نباود آن،
سیاستهای توسعۀ اقتصادی را با مشکل و شکست مواجه میکند (غفاری و حبیبپور گتابی.) 05 : 595 ،
بنابراین مطالعه و فهم این سیاستها به تضمین توسعۀ عادالنه کمک میکند.

اهداف پژوهش
این پژوهش دو هدف کلی را دنبال میکند:
 شناخت سیاست و برنامههای کالن در عرصۀ نظام رفاهی در باب زن سرپرست خانوار با توجه به تغییرو تحوالت اخیر در نظام خانواده.
 شناخت سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار که دو نقش مادری و نانآوری را همزمان برعهده دارند در جامعۀ ایران که مبتنی بر الگوی مرد نانآور و زن خانهدار است.

پیشینۀ مطالعات
در ایران پژوهش در زمینۀ موضوع زنان سرپرست خانوار اغلب از دهۀ  10شروع شد .زنان سرپرست خانوار
در بیشتر این تحقیقات ،بیوه ،مطلقه ،دختران به سن تجرد قطعی رسیده ،و زنانی با شوهران بیکار ،معلاول،
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معتاد و زندانی (مردانی که عمالً در امور اقتصادی خانواده سهمی نداشتند) هستند و سرپرساتی خاانوار بار
عهدۀ این زنان است .در ایران مستقیماً دربارۀ سیاست اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحقیقی انجام نگرفته
است؛ از این رو هر آنچه در مورد زنان سرپرست خانوار در حیطاۀ علاوم اجتمااعی انجاام گرفتاه اسات را
می توان در سه دسته قرار داد که فقط یک مورد از این پژوهشهاا در هار قسامت باهعناوان نموناه ذکار
میشود  :یک رشته از این تحقیقات در حد توصیفی اسات و وضاعیت موجاود زناان سرپرسات خاانوار را
بررسی میکند (خالد و عظیمی) 595 ،؛ دستۀ دوم ،علل این وضعیت را مورد مطالعه قرار میدهد (ویساانی
و دیگران) 592 ،؛ گروه سوم عملکرد سازمانهای خدماترسان به زنان سرپرست خانوار را ارزیابی میکند.
برپایۀ این تحقیقات ،عملکرد برخی از این سازمان ها خوب ارزیابی شد؛ اما برخی دیگار باه نتاایج مطلاوب
دست نیافتند (یاری و دیگران .) 592،در کل یک رشته از خدمات این سازمان ها را می توان حمایتی و یک
رشته از آنها را در جهت توانمندسازی دانست .به عنوان مثال برخی از این سازمانها اعتبارات خاردی را باه
قصد تولید و نه مصرف به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود اختصاص داده اناد ،ولای در عمال ایان
اعتبارات به علت مقدار کم ،به طور معمول صرف اهداف مصرفی می شدند .البته برخای از ایان پاژوهش هاا
عنوان می کنند که اثر این خدمات مثبت بوده و به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منجر شده اسات .در
بخش پژوهشهای خارجی ،تحقیقات در حوزۀ سیاست اجتماعی زنان سرپرست خانوار بهطور کلای مادنظر
قرار گرفته است .زنان سرپرست خانوار عالوه بر زنان بیوه ،مطلقاه و دختاران هرگاز ازدواج نکارده ،شاامل
مادران مجردی که هرگز ازدواج نکرده اند نیز می شود که بخش اعظمی از ادبیات و سیاست های اجتمااعی
را در بر میگیرد .بخشی از این پژوهشها به بررسی اثر تغییرات سیاستها بر تغییر رفتاار زناان سرپرسات
خانوار پرداخته اند و نشان می دهند که تغییر سیاست های اجتماعی سبب تغییر رفتار و انگیزههای این گاروه
از زنان می شود (گاب  .) 0 2 ،بخشی دیگر از این تحقیقات باه مسائلۀ فقار و وضاعیت اقتصاادی زناان
سرپرست خانوار می پردازند و نشان می دهند که تفاوت در سیاست های حمایتی و سیستم انتقال عماومی و
خصوصی ،حمایت های شغلی و سیاست خانوادۀ متفاوت در کشورهای مختلف ،علت اصلی تفاوت وضاعیت
اقتصادی زنان سرپرست خانوار در کشورهای مختلف است (مالدونادو و نیاون هاویس .) 0 2 ،5در نهایات
گروه دیگری از محققان به ارزیابی عملکرد این سیاست ها پرداخته و گاهی گفتمان های مسلط رفاهی را به
چالش کشیده اند (اسمیت کرییر .) 0 ،2نکته این که در کشورهای اروپایی و اغلب پیشرفته ،آمار و ارقاام
روشن و در دسترس بوده و براساس شاخص های تعریف شدۀ یکسان است ،بسیاری از این پاژوهش هاا باه
مقایسۀ سیاست اجتماعی یا وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشورهای مختلف پرداختاه اناد و گااهی نیاز
تیپولوژی ای از آنها ارائه داده اند .البته برخی از این پژوهش ها ،روند تغییرات وضعیت زنان سرپرست خاانوار
یا تغییر رفتار این زنان را در طول چندین سال در یک کشور بررسی کرده اند؛ اما با توجه به اینکه این کاار
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
پژوهش در این حوزه بیش ازنود نمونه است ،در پایان نامه آورده شده است.
2 Gabe
3 Maldonado and Nieuwenhuis
4 Smith-Carrier
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برای کشورهای خاورمیانه یا در حال توسعه در دسترس نیست ،امکاان تیپولاوژی و مقایساه در باین ایان
کشورها موجود نیست.

چارچوب مفهومی
در زمینۀ وجوه نظری سیاست اجتمااعی چناد ایادئولوژی رفااهی اصالی راسات افراطای ،محافظاهکااری
اجتماعی ،سوسیال دموکراسی ،مارکسیسم و فمینیسم است .منظور از راست افراطای ،دیادگاهی اسات کاه
پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخالقیات محافظه کاری درهم مایآمیازد .آزادی باازار بار عملیاات
آزادانۀ بازار همراه با حداقل دخالت دولت داللت دارد ،و اخاالق محافظاه کااری مباین تارجیح ارزشهاای
خانوادگی ،اقتدار سنتی ،و روحیه و احساس مسئولیت شدید کاری است .در راست رادیکال ،دشمنی با دولت
رفاه برجستهتر است ،زیرا تصور بر این است که دولت رفاه موجب تضعیف اقتصاد میشود و اخالقیات را در
جامعه متزلزل میکند .اندیشاۀ محافظاهکاراناه اغلاب از ایادئولوژی رفااه فاصاله دارد ،ازایانروسات کاه
محافظهکاری را اغلب باید زائدهای بر راست رادیکال پنداشت .در عین حال ،از بسیاری جهات ،ناشاناختگی
و ظرفیت کند تطبیق و تطابق اندیشۀ محافظهکاری ،آن را بهصورت انعطافپاذیرترین ایادئولوژی رفااهی
درمیآورد .بین محافظهکاری فلسفی و اجتماعی باید تمایز قائل شد .محافظهکاران اجتمااعی ،بارعکس ،از
دولت رفاه استقبال کرده اند و به همآوازی با سیاستهای سوسیالدموکراتیک گرایش یافتهاند کاه اقتصااد
مختلط ،اجماع اجتماعی ،و سرمایه داری انسانی را ترجیح میدهد .بهدلیل دوگانگی در عقاید ،محافظه کاری
بهطور معمول ،یک ایدئولوژی اجتماعی تلقی نمیشود و اغلب نسبت به اندیشههای اجتماعی کاه در بطان
دو جناح آن وجود دارد ،حالت انگلی به خود میگیرد .حمایت محافظه کاری اجتماعی از نظاامهاای رفااهی
مبانی متعددی دارد .یکی از مهامتارین آنهاا ،ایان واقعیات اسات کاه محافظاهکااران ،باهطاور معماول
ناسیونالیست هایی دوآتشه اند ،زیرا ملت احتماالً بارزترین ظرفی است کاه مظاروف آن سانت هاا و نظاامی
اجتماعی است که محافظهکاران گرامی میدارند .برای محافظهکاران اجتماعی ،ارزشهاای خاانوادگی نیاز
اهمیت قاطع داشته است؛ به همین دلیل ،اغلب از شاخصترین مدافعان نظام آموزشی دولتی بودهاند و این
نظام را ابزار حمایت از خانواده ها و ضامن پرورش درست کودکان تلقی میکردناد (فیتزپاتریاک .) 51 ،در
این برداشت نهادهای خانواده ،جامعه ،کارفرما ،دولت در سلسله مراتب قرار میگیرند و استدالل میکنند که
اقدام اجتماعی باید تا جای ممکن در سطحی نزدیک به مرتبۀ آغازین این سلسله مراتب صورت گیرد .فقط
وقتی اقدام در این مرتبه با شکست روبرو شد ،میتوان به اعمال سیاستهایی در ساطوح بعادی دسات زد
(بونولی و دیگران .) 2 : 510 ،محافظهکاران اجتماعی ،باهطاور معماول از حادودی کاه باازار آزاد سابب
بیثباتی نظام اجتماعی میشود ،آگاه بودند و این درسی است که راستها باید مدتها مبارزه کنند تا دوباره
بیاموزند .اما سوسیال دموکراسی را میتوان آمیزه ای از دو چشام اناداز ایادئولوژیکی لیبرالیسام اجتمااعی و
سوسیالیسم دموکراتیک دانست .در لیبرالیسم اجتماعی وظیفۀ اصلی دولت ،ایجاد ساطوح بااالی اشاتغال و
تضمین توزیع ثروت ملی به شکلی منصفانه است .بنابراین ،شهروندی دال بر وجود بعدی نیرومند از حقوق
و استحقاقهای اجتماعی است .در سوسایالدموکراتیاک هماواره باه دولات بسایار تکیاه مایشاود و باه
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اشتراک گرایی معتقدند .از طرف دیگر ،مارکسیستها بر سیاستهای رفاهی غارب چنادان نفاوذ و تاأثیری
نداشتهاند .از نظر مارکسیستها دولت اقتداری از خود ندارد و فقط ابزار دست سرمایهداران است؛ درحالیکه
برداشتی هوشمندانهتر احتماالً میگوید دولت اقتدار نسبی دارد؛ بدین معنا که ناوعی آزادی عمال دارد ،اماا
این آزادی فقط در قالب چارچوبهایی است که نیاز سرمایه به انباشت و تحصایل ارزش اضاافی را حکام
میکند .شایان ذکر است آنچه در اندیشۀ فمینیستی اهمیات محاوری دارد ،مقولاۀ جنسایت اسات .رواباط
جنسها با یکدیگر ،ما را به تمایز فرهنگای باین مردانگای و زناانگی هادایت مایکناد و باا ایان ادعاای
فمینیستها مواجه میسازد که سلطۀ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مردان بدین معناست که در این حوزهها
ارزشهای مذکر غلبه دارد .بهعبارت دیگر ،به زعم فمینیستها این تمایزهاا بیاانگر رشاتهای از تقسایمات
سلسلهمراتبی است که مردان از طریق آنها در جوامع مختلف بر زنان تسلط دارند ،به استثمار آنها مشغولاند
و آنها را سرکوب میکنند (فیتزپاتریک.) 51 ،
شایان ذکر است که ایادئولوژیهاای مختلاف زمیناهسااز شاکلگیاری نظاامهاای رفااهی متفااوتی
در جهااان شااده اساات .از میااان گونااهشناساایهااای انجااامگرفتااه در حیطااۀ نظااامهااای رفاااهی ،گونااه
شناسی اساپینگ اندرساون ( ،) 996از مطارح تارین آنهاسات؛ او دولات رفااهی در جامعاۀ سارمایه داری
را به سه دستۀ اصلی تقسیم کارد :لیبارال ،محافظاه کاار یاا صانفی گارا ،و سوسایال دماوکرات .اندرساون
کاااالزدایی ،قشااربندی اجتماااعی و اشااتغال را مفاااهیم اساس ای در بازنمااایی هویاات نظااامهااای رفاااهی
مایدانااد .کاااالزدایی ،بااه حااد تااوان مااردم در گرداناادن زندگیشااان مسااتقل از نیروهااای بااازار ،بسااتگی
دارد؛ در این معناا حقاوق اجتمااعی باه وضاعیت شاهروندی تقلیال مای یاباد .در توضایح ایان نظاام هاا
باید گفات ،خادمات رفااهی در نظاام لیبارال باه پرداخات مزایاایی متوساط باه ماددجویان کامدرآماد،
بهخصوص طبقۀ کارگر وابساته باه دولات محادود اسات .اصاالحات در ایان نظاام ،باهسابب پیوساتگی
به معیارهای اخالق کاار عقایم اسات و کااالزدایی از ساوی دولات باه حاداقل مایرساد .در ایان نظاام
رفاااه بااه کااار وابسااته اساات و ساااختار اجتماااعی نااابرابر اساات .نقااش سااازمانهااای غیردولتای در ایان
نظام بسیار پررنگ و دخالت دولات ،حاداقلی اسات؛ جامعاۀ آمریکاا مثاال خاوبی از ایان مادل اسات .در
گونۀ محافظهکارانه ،بر مبانی ماذهبی و فرهنگای سیاسات اجتمااعی تأکیاد مایشاود .ایان برداشات بار
ساانت اجتماااعی کاااتولیکی_کیفیاات تصاامیمگیااری و حمایاات از خااانواده -مبتناای اساات .کیفیاات
تصاامیمگی اری ،از نظاار پااا ی اازدهم ،اگاار نهادهااا را در سلساالهمراتااب قاارار ده ایم ،خااانواده ،جامعااه،
کارفرما و دولت ،هنگام اقادام بایاد تاا حاد ممکان در ساطحی نزدیاک باه مرتباۀ آغاازین ایان سلساله
مراتب صورت گیارد .فقاط وقتای اقادام در ایان مرتباه باا شکسات روباهرو شاد ،مایتاوان باه اعماال
سیاستهایی در سطوح بعادی پرداخات .آلماان مثاال خاوبی از ایان نظاام رفااهی اسات .نظاام رفااهی
سوسیالدموکرات ،بایش از هماه آشاکارا بار کااالزدایی تأکیاد دارد .در ایان جواماع ،فراگیاری خادمات،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Client
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اصاال پای ادار و راهنمااای اصااالحات اجتماااعی اساات و باار برابااری در برخااورداری از معیارهااای عااالی
خدمات اجتماعی تأکید میشود؛ نمونۀ این الگو سوئد است (بونولی و دیگران.) 6 : 510 ،
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جدول  .انواع الگوی سیاستگذاری اجتماعی اسپینگ اندرسن
الگوی رفاهی
بنیان نظری میزان کاالزدایی معیار استحقاق ترکیب بخش دولتی – خصوصی
نیاز
کم
لیبرالیسم
لیبرال
سلطۀ بازار – پسماندی
مشارکت
متوسط
محافظهکار (صنفیگرا) محافظهکاری
سلطۀ دولت–اشتغالمحور
شهروندی
زیاد
سوسیالیسم
سوسیالدموکرات
سلطۀ دولت – فراگیر
منبع( :ون ورهیس )3 : 00 ،

عدهای از نظریهپردازان ،در برخورد باا اناواع گوناهشناسای دولاتهاای رفااهی ،از زاویاۀ فمینیساتی
به موضوع نگریستهاناد .ساه مرحلاۀ متماایز در ایانگوناه آثاار مایتاوان تشاخیص داد .در مرحلاۀ اول،
بنا به کارهای تجربی متعادد و دقیقای کاه صاورت گرفتاه اسات ،وضاعی کاه دولات رفااه بارای زناان
فااراهم ماایکنااد ،بااهطااور کاماال در تقساایمبناادیهااای اسااپینگ اندرسااون نماایگنجااد .مرحلااۀ دوم از
رهیافتهای فمینیستی مایکوشاد تاا تقسایمبنادیهاایی جانشاین پیشانهاد کناد .برخای از نویساندگان
استدالل کردهاند که دولتهای رفاهی را میتاوان بناا باه تأکیادی کاه در بااب نقاشهاای جانسهاای
مختلف ،مارد ناانآور و زن وابساته دارناد و حمایاتهاایی کاه از ایان لحااظ عرضاه مایکنناد ،طبقاه-
بناادی کاارد (بونااولی و دیگااران .)5 : 510 ،در ایاان بااین بساایاری از رهیافااتهااای فمینیسااتی،
گونااهشناسایهااایی از دولاات رفاااه مبتنای باار جنسایت انجااام دادهانااد .تحلیال لااوئیس در باین الگااوی
قوی دولتهای ناانآور مارد ،دولاتهاای تغییریافتاۀ ناانآور مارد و مادل دوگاناۀ ناانآور ،تماایز قائال
م ایشااود (لااوئیس .) 61- 69 : 992 ،در روش ای مشااابه ،کااورپی ب این سااه ماادل از دولااتهااای رفاااه
جنسیتی تمایز قائل شاد :حاامی دو ناانآور؛ حمایات از خاانوادۀ معماول و سیاساتهاای باازارمحور (گاو
و گیلباارت .) 66 : 0 ،تحلی ال فمینیسااتی باار ایان نکتااه تأکی اد دارد کااه جایگاااه زنااان در رابطااه بااا
دولت های رفاه ناوین بسایار پیچیاده تار از ایان اسات .چااره اندیشای اصالی در بطان دولات رفااه ناوین
میان سرمایه و کار بود .اما هر روز روشنتر مایشاود کاه چاارهاندیشای مهام و دومای میاان زن و مارد
نیز وجود داشاته اسات (لاوئیس .) 9- 50 : 59 ،ساومین مرحلاه در ایان بررسایهاا ،رهیافاتهاا را
در هم ترکیب مایکناد و باه تحلیلای کاامالً فمینیساتی مایرساد .شاوال اورولاوف ( ) 995باا بررسای
انتقااادی ابعاااد نظریااۀ اسااپینگ اندرساان ،بااا قاارار دادن دولاات در براباار ابعاااد بااازار ،قشااربندی و
کاالزدایی ،به بررسی آثار این منابع قدرت بار تاأمین اجتمااعی مای پاردازد .باه طاور کلای تحلیال مناابع
قدرت اغلب توجه بیشتری به تقسیم کار باین دولات و باازار در تاأمین رفااه دارد تاا ارتبااط باین دولات
و بازار و خانواده .در واقع تفاوت بین خصوصای و عماومی باهمنزلاۀ تفااوت باین سیاسات و باازار اسات
و خانواده باهعناوان تهیاهکننادۀ خصوصای کااال و خادمات رفااهی فراماوش شاده اسات .تاأمین رفااه
فقط وقتی دیده میشود که در باین باازار یاا دولات رخ دهاد ،درحاالیکاه باه کاار غیردساتمردی زناان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Van Voorhis
2 Shola Orloff
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اعتنایی نمیشاود .همچناین باه تقسایم کاار جنسایتی در باین دولات و باازار و خاانواده تاوجهی نشاده
است .تأمین دولتای کاه کماک مایکناد تاا باار مسائولیت رفااه از خاانواده باه دولات یاا در خاانواده از
زنان به مردان منتقل شود ،به نفاع زناان اسات .باهتاازگی اساپینگ اندرسان بعضای تفااوتهاای مهام
بین رژیمهای رفاهی را در ارتباط باین دولاتهاا و خاانوادههاا متاذکر شاده اسات؛ بارای مثاال چگوناه
فعالیتهای دولت با نقش باازار و خاانواده بااهم جفاتوجاور شاده اسات .او بار خادماتی کاه پاساب باه
نیازهای خانواده بود ،متمرکز میشاود .در نظاام محافظاهگارای -صانفیگارا دولات زماانی بایاد دخالات
کند که ظرفیت خانواده برای خدماترساانی باه اعضاایش از تاوان افتااده باشاد  ،اماا خادماتی را بارای
ورود مادران باه باازار کاار در نظار نمای گیارد .بناابراین ایان نظاام رواباط سانتی خاانوادگی را بازتولیاد
می کند .در رژیم لیبرال توجاه باه مسائلۀ جنسایت از تقادس باازار کمتار اسات ،درصاورتی کاه در نظاام
سوسیالدموکرات باهصاورت پیشدساتانهای قیمات خاانواده را اجتمااعی مایکناد ،بارای مثاال مراقبات
از سااالمندان را وظیفااۀ زنااان نماایدانااد؛ همچنااین زنااان را بااه کااار خااارج از خانااه بااا تاادارک مراقباات
روزانه از فرزنادان و مرخصای پاس از زایماان والادین ،ترغیاب مای کناد .اگرچاه اساپینگ اندرسان اثار
خدمات نظام هاا را در ورود باه باازار کاار بارای زناان دیاده اسات ،دساته بنادی او چگاونگی تفااوت در
این حمایتها را منعکس نمیکند.
در آمریکا سیاستهاای ماادران تنهاا محال تالقای جنسایت و رفااه اجتمااعی اسات؛ زیارا ماادران
تنها بهطور نامتناساب فقیار و مساتمندند و برناماههاای رفااهی باهطاور حیااتی از راههاای مختلاف بار
زندگی آنها تأثیر مایگاذارد (ماالوف و اسامیت  .) 0 6 ،از نظار الرسان ( ) 003مطالعاۀ خطار زنادگی
در فقر برای ماادران تنهاا ،فقاط باا در نظار گارفتن رابطاه و تعامال باین باازار کاار ،سااختار خاانواده و
دولاات پاسااب داده ماایشااود .مااادران درآمدشااان را از سااه منبااع مختلااف بااهدساات م ایآورنااد :منااابع
خصوصی ،کار با حقاوق و پرداختایهاای تاأمین اجتمااعی .باه هار حاال ،ساهم نسابی ایان ساه منباع
بهصورت شایان توجهی از کشوری به کشاور دیگار و باهعاالوه از فاردی باه فارد دیگار درون گروهای
از مادران تنها متفااوت اسات .ترکیاب کلای مناابع درآمادی و زیرسااخت اجتمااعی ،مایتواناد بار ایان
منابع اثرگذار باشاد ،بارای مثاال تساهیالت مراقاب کاودک صافت و فضاای خطار فقار را کاه ماادران
تنها با آن مواجهاند ،مشخص میکناد .باه هار حاال ،الزم اسات رژیامهاای مراقبتای را در تحلیالهاای
دولت رفاه وارد کنایم کاه روابطای را باین جنسایتهاا باهعناوان یاک نقطاۀ محاوری دارد .ایان مهام
بهخصوص در ماورد ماادران تنهاایی کاه از نظار ماالی خودکفاا هساتند و همچناین مراقبات از کاودک
را نیز مدیریت میکنند ،واضح است.
بایااد گفاات ادبیااات سیاساات اجتماااعی بیشااتر باار تجربیااات و ماادلهااا در کشااورهای ساارمایهداری
پیشاارفته ،بااهویااژه کشااورهای اروپااایی و آمریکااای شاامالی متمرکااز اساات .بخااش فمینیسااتی ایاان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Subsidiarity
2 Maloof & Smith
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گفتمان اغلب برساختۀ تحقیقاات تااریخی سیاساتهاا و خاطمشایهاای مادرگرایاناه در ایااالت متحادۀ
آمریکااا ،یااا مطالعااات تطبیقاای جنساایت و نظااامهااای رفاااهی در کشااورهای مرکااز یااا مطالعااات
انجااامگرفتااه در زمینااۀ توزیااع خاادمات مراقباات و معضاال بااار مضاااعف باار دوش زنااان شاااغل اساات.
بررسای گونااهشناسای گوسااتا اسااپینگ اندرساان در مااورد سااه جهااان ساارمایهداری رفاااهی و همچناین
نظریااۀ تحااول حقااوق شااهروندی ماادنی ،سیاساای و اجتماااعی تاای.اچ .مارشااال ،اغلااب چااارچوب
مفهااومی ایاان بررس ایهااا را شااکل م ایدهنااد (مقاادم .)535-56 : 59 ،گفتمااان نوظهااور در عرص اۀ
سیاست اجتمااعی در قالاب توساعه ،بیاان مایدارد کاه شارق آسایا در باین ساایر منااطق دنیاا نماینادۀ
تجربه و مادل متفااوتی اسات .ولای بایاد در نظار داشات ماا در حاال بررسای اوضااع زناان سرپرسات
خانوار در کشوری هساتیم کاه از لحااظ اقتصاادی اتکاای بیشاتر باه فاروش نفات و ناه نظاام مالیااتی
دارد ،ضاامن اینکااه براساااس قااانون اسااالمی خااانواده باار ریاساات و حااق والیاات مااردان در خااانواده
تأکید دارد و مرد را نانآور خاانواده مایداناد ،اماا اماروزه باا رواج خاانوادۀ هساتهای درصاورتیکاه مارد
به هر دلیل غایب شود ،معموالً زن خانواده و نه مرد دیگر ،مسئولیت خانواده را بر عهده میگیرد.
در مجموع نوشتار حاضار ،باه طاور عماده بار پایاۀ رویکارد نظاری و مفهاومی اصاالح شادۀ اساپینگ
اندرساان ( ،) 999بااه نقااد و بررساای سیاساات اجتماااعی در باااب زن اان سرپرساات خااانوار ماایپااردازد .در
حقیقاات آن نااوع گونااهشناساای اسااپینگ اندرساان مااورد توجااه ایاان پااژوهش اساات کااه تحاات تااأثیر
فمینیسمها اصالح و تکمیال شاده اسات .در ایان گوناهشناسای او رژیامهاای رفااهی را از طریاق لنزهاای
تحلیلی خانوادهزدایی مورد بازبینی قرار مایدهاد .خاانوادهزدایای ،عباارت اسات از حاد تاأمین رفااه خاانواده
و پاسااخگوییهااای مراقبت ای از طریااق دولاات رفاااه یااا بااازار کااه در سااطوح مخااارج عمااومی در خاادمات
خانوادگی و درصدی در برنامۀ مراقبت عمومی از کودکان زیر سه سال انعکاس مییابد.

روش شناسی
روش این پژوهش کیفی است که با استفاده از نرمافزار مکاسکیاو دی ای باه تحلیال محتاوای کیفایِ
مهمترین قوانین در حوزۀ زنان سرپرست خانوار میپردازد .منظاور از سیاسات اجتمااعی ،هار گوناه اقادام
برنامه ریزیشده و هماهنگی است که بر زندگی و معیشت مردم تأثیر میگذارد (هال و میجلی 2 : 511 ،؛
امکانداویر  .) : 00 ،تحلیل محتوای بیانگر رویکردهای تحلیل گوناگون است ،و از رویکردهای برداشت-
گرایانۀ حدسی و تفسیری تا رویکردهای نظاممند و دقیق را در بر میگیرند .هر محقاق باا توجاه باه ناوع
مطالعه و با توجه به عالقۀ خود میتواند نوع ویژهای از تحلیل محتوای را برگزیند .تحلیل محتوای معماوالً
به دو روش تحلیل محتوای کمی و کیفی تقسیم میشود و محقق باید بر اساس طرح موضوع و با توجه به
نوع استفاده از تحلیل محتوای و روال به کاارگیری آن در مطالعاه ،از ایان دو روش ساود ببارد (ایماان و
نوشادی .) 1 : 590 ،در مجموع ،سه رویکرد در تحلیل محتوای کیفی وجود دارد؛ تحلیل محتوای متعارف،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Maxqda
2 Mkandawire
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تحلیل محتوای جهتدار و تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی که هر سه رویکرد به هفت مرحلۀ تحلیلی
که در نوع کالسیک تحلیل محتوای کیفی الزم است ،نیاز دارد .رویکارد متعاارف ،باهطاور معماول بارای
توصیف پدیدهها بهکار میرود .این نوع تحلیل محتوای وقتی توصیه میشود که نظریه یا ادبیات تحقیق در
آن حوزۀ پژوهشی کم باشد .در رویکرد جهتدار سؤال از نظریه استخراج میشود و متکی به نظریه اسات،
بنابراین اعتبار زیادی دارد .بهعبارت دیگر ،کاربرد ادبیات نظری در اینجا نه نظریهآزمایی ،بلکاه پشاتوانهای
برای تحلیل و مقایسۀ مفاهیم و مقوالت با این مبانی نظری است .تحلیل محتوای تراکمی ،بهطور معماول
برای تمرکز بر کشف معانی پنهانی کلمات و مفاهیم استفاده میشود .تفاوت اصلی این سه رویکرد ،تفااوت
در چگونگی کدگذاری اولیه است که در تحلیل محتوای متعارف کدها از دادهها و طای کدگاذاری صاورت
میگیرد .در تحلیل محتوای جهتدار کدگذاری پایش از تحلیال محتاوای مشاخص شاده اسات .تحلیال
محتوای تجمعی اساساً از دو نوع دیگر متفاوت است؛ بیش از اینکه داده را بهعنوان یک کل تحلیال کناد،
آن متن اغلب بهعنوان یک کلمه یا مفهوم در نظر گرفته میشود .تحلیل محتوای مورد نظر ایان تحقیاق،
تحلیل محتوای کیفی جهت دار است .در این نوع تحلیل محتوا ،گاه نظریه یا تحقیقاتی قبلای درباارۀ یاک
پدیده مطرحاند که یا کامل نیستند یا به توصیفهای بیشتری نیازمندند .در این حالت محقق کیفای ،روش
تحلیل محتوا با رویکرد جهتدار را برمیگزیند .این امر پیش بینیها را دربارۀ متغیرهای مورد نظر یا ارتبااط
بین متغیرها فراهم میکند (سییِه و شَنون .) 15- 1 : 003 ،این پاژوهش نیاز باا ماروری بار اناواع
الگوهای سیاستگذاری اجتماعی و با استفاده از مفاهیم و مقولههای موجاود در ایان گوناهشناسایهاا باه
شناخت سیاست اجتماعی در ایران میپردازد .در اینجا موارد مورد مطالعه عبارتاند از :قانون اساسی ،قانون
جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی ،قانون مدنی ،قانون کار ،برنامههای توسعۀ پس از انقالب .واحاد تحلیال
نیز هر اصل یا ماده از قوانین مورد بررسی است که بهنحوی به موضوع سیاست اجتماعی زناان سرپرسات
خانوار مربوط است .همانطور که پیشتر ذکر آن رفت ،تحلیل محتوی کیفی با رویکرد جهتدار مبتنی بار
نظریه است که این امر به تعیین طرح رمزگذاری اولیه و ارتباط بین رمزها کمک میکند .در ایان رویکارد
پژوهشگر با بهکار بردن رویکردهای نظری و مفهومی ،بهطور عمده نظریاۀ اساپینگ اندرساون ( ) 999و
مالحظات بومی کار خود را با شناسایی متغیرها یا مفاهیم اصلی برای کدگذاری رمزهای اولیه ،آغاز میکند.
به این منظور فایلهای مورد بررسی یکبهیک به نرمافزار مکسکیو دی ای ،منتقل شد وسپس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این کار در دو مرحله صورت گرفت؛ ابتدا در رمزگذاری باز متنها به دقت
خوانده شد ،بخشهایی که در نظر اول بررسی به موضوع مورد مطالعه ارتباط داشت مشخص شد .سپس
در مرحلۀ بعدی ،رمزگذاری محوری ،هریک از این قسمتهای جدا شده بر اساس مفاهیم و مقولههای
موجود در نظریۀ مورد نظر کدگذاری شدند .در نرمافزار مکسکیو دی ای ،با عنوان کد اصلی ،زیرکد و
زیرکد مشخص میشوند .پس از کدگذاری و تحلیل متون در مجموع  2عبارات معنایی استخراج شد و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Summative, Directed, Conventional

در قوانین ،زن سرپرست خانوار گاهی بهعنوان یک شهروند ایرانی ،گاهی بهعنوان یک زن و گاهی بهعنوان سرپرست خانوار
قابل بررسی است که در این مطالعه به سه مورد مذکور توجه شده است.
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در سه کد اصلی  ،زیرکد
زیرکد در جدول آمده است.

و  3زیرکد

قرار گرفتند .مروری بر تمام کدهای اصلی ،زیرکد

جدول  .خالصه کد اصلی ،زیرکد و زیرکد
زیرکد
زیرکد
کد اصلی
فقط دولت
دولت فراگیر
همه ایرانیان
معیار استحقاق؛ شهروندی
سوسیالسیم
افزایش مستمری
میزان کاالزدایی؛ زیاد
مستمری
مرد ولی زن در خانواده
برتری مرد بر زن در خانواده
مرد رئیس خانواده
اشتغال فرزندان و نه همسران
شهدا
سنتی-مذهبی
مشروط بودن کار زنان
الگوی مرد نانآور ،زن خانهدار
غیرضروری بودن کار زنان
پرداخت نفقه
مسئول بودن کارفرما
سلطه بازار
مدت کوتاه مرخصی زایمان
میزان خانوادهزدایی؛ باال
کسر ساعات شیردهی
اعتقاد به تفاوت فیزیولوژی زن و
ممنوعیت کار سنگین زنان/زنان
مرد
باردار
تساوی مزد زنان و مردان
دولت و کمکهای مردمی
مشارکت مردم و دولت
دولت و سازمانهای غیردولتی
سازمان مردم نهاد و دولت
لیبرالیسم
معیار استحقاق؛ نیاز
بیمه خاص
خاص و غیرفراگیر
بیمه اجتماعی
کم
میزان کاالزدایی
خوداشتغالی
اشتغال
توانمندسازی
اعطای وام
برنامۀ آموزشی-اقتصادی
فقط زنان و خانوادههای شهدا
سیاست برای زنان سرپرست
زنان بیسرپرست
خانوار
زنان سرپرست خانوار
جمع

و

فراوانی
50

9

3

5
2
25

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 code
2 Subcode1
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یافتههای پژوهش
با پیروزی انقالب اسالمی مطالبات مردم تحت تأثیر ارزشهای دینی اسالم و ارزشهای اجتماعی ناشی از
فرایندهای جنبش عدالتخواهانه و سوسیالیساتی دهاۀ  920ابهاماات زیاادی را در فرایناد سیاساتگذاری
اقتصادی و اجتماعی برانگیخت .در اوایل انقالب با توجه به حضور و فعالیت نیروهای گاروههاای چا در
جامعه و دانشگاه ،مجموعه موضوعهای مورد بحث هم در شورای انقالب و هام در جریاان تادوین قاانون
اساسی ،تحت تأثیر این نیروها بود .بنابراین بهنظر میرسد نیروهای چ و تفکر آنها تأثیر خود را در تدوین
قانون اساسی برجای گذاشت (ابراهیم بای سالمی .) 511 ،در اینجاا اصاول  5 ،50 ، 9 ، ،9 ،5و 25
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مورد حقوق شاهروندی و اصال قاانون اساسای در خصاوص
حقوق زنان ،بررسی شده است .واحد تحلیل در اینجا هر اصل از قانون اساسی اسات کاه در زیار مقاوالت
استخراج و تحلیل شده است.
جدول  .3کدگذاری قانون اساسی
اصل بند
5
5

9

9

قلمرو سیاست
آموزش و پرورش،
تربیت بدنی،
آموزش عالی
رفع تبعیضها،
ایجاد امکانات
مادی و معنوی
تغذیه ،مسکن ،کار،
بهداشت و بیمه
برخورداری از تأمین
اجتماعی در
زمینههای
بازنشستگی،
بیکاری ،پیری،
ازکارافتادگی،
بیسرپرستی ،ارائۀ
خدمات بهداشتی
درمانی و
مراقبتهای
پزشکی بهصورت
بیمه

خصوصی/دولتی

معیار

میزان

استحقاق کاالزدایی

بنیان

الگوی

نظری

رفاهی

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات
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ادامه جدول  .3کدگذاری قانون اساسی
قلمرو سیاست

خصوصی/دولتی

اصل بند

50

5

25

معیار

میزان

استحقاق کاالزدایی

بنیان

الگوی

نظری

رفاهی

آموزش و پرورش
رایگان تا پایان
دورۀ متوسطه و
تحصیالت عالی

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات

مسکن

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات

نیازهای اساسی:
مسکن ،خوراک،
پوشاک ،بهداشت،
درمان ،آموزش و
پرورش و امکانات
الزم برای تشکیل
خانواده
حمایت مادران،
بهخصوص در
دوران بارداری و
حضانت فرزند
ایجاد بیمۀ خاص
بیوگان و زنان
سالخورده و
بیسرپرست

دولتی

شهروندی

زیاد

سوسیال
سوسیالیسم
دموکرات

دولتی

نیاز

کم

لیبرالیسم

لیبرال

دولتی

نیاز

کم

لیبرالیسم

لیبرال

براساااس جاادول  ،5در قاانون اساسای هاار فاارد بااهعنااوان یاک ایرانای از حقااوق شااهروندی مثاال
بهداشاات ،مسااکن ،خااوراک ،پوشاااک ،تغذی اه ،آم اوزش و تحص ایل رایگااان (اصاال  ،5بنااد و بنااد )5
برخااوردار اساات .در ایان حقااوق بااه رفااع تبعایض و عاادالت در ایجاااد امکانااات باارای هاار فاارد ایرانای
(اصل  ،5بند  )9تأکید شاده اسات .اگار نیازهاای خاانواده شاامل آماوزش ،بهداشات و درماان ،مساکن،
تغذیه و پوشاک باشد ،طبق قاانون اساسای هماۀ ایان نیازهاا بایاد باهصاورت فراگیار و رایگاان توساط
دولت مرتفاع شاود .همچناین براسااس قاانون اساسای (اصال  ،) 9برقاراری تاأمین اجتمااعی از جملاه
وظایف قانونی دولات و برخاورداری از آن حاق همگاانی اسات .مطالعاات حااکی از آن اسات کاه نظاام
رفاااهی مااد نظاار قااانون اساس ای یاک نظااام جااامع و فراگی ار اساات و ویژگایهااای آن تااا حااد زیاادی
متناظر با ویژگیهای یاک نظاام رفااهی سوسایال دماوکرات اسات (تااج مزیناانی .) 519 ،اگار چاه در
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کدگذاری قانون اساسی فاوق (اصال ) در زیار مجموعاۀ بنیاان نظاری لیبرالیسام قارار گرفتاه اسات
ولی روح غالب قانون اساسی سوسیالیستی است.
امااا در مااورد نظااام تااأمین اجتماااعی بای اد گفاات منظااور از تااأمین اجتماااعی مجموع اۀ قااوانین و
مقررات و نهادهایی است که تاأمین اجتمااعی بارای رسایدن باه هادفهاای خاود از آنهاا اساتفاده مای
کند .در کال نظاام جاامع تاأمین اجتمااعی شاامل ساه حاوزه اسات :حاوزۀ بیماهای ،شاامل بیماههاای
اجتماااعی از جملااه بازنشسااتگی ،بیکاااری ،حااواد و سااوانح ،ازکارافتااادگی و بازماناادگان ،بخااش
بیمههای درماانی (بهداشات و درماان) کاه خاود خادمات بیماههاای اجتمااعی و درماانی باه دو ساطح
همگااانی و تکمیل ای تقس ایم ماایشااود؛ حااوزۀ حمااایتی و توانبخشاای ،شااامل ارائ اۀ خاادمات حمااایتی و
توانبخشاای و اعطااای یارانااه و کمااکهااای مااالی بااه افااراد و خااانوادهه اای نیازمناادی کااه بااه دالیاال
گوناگون قادر به کار نیستند یاا درآماد آناان تکاافوی حاداقل زنادگی آناان را نمایکناد؛ حاوزۀ امادادی،
شااامل امااداد و نجااات در حااواد غیرمترقبااه .مطااابق اصاال  9قااانون اساس ای برخااورداری از تااأمین
اجتماااعی از نظاار بازنشسااتگی ،بیکاااری ،پی اری ،ازکارافتااادگی ،ب ایسرپرسااتی ،درراهماناادگی ،حااواد و
سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درماانی و مراقبات پزشاکی باهصاورت بیماه و غیاره حاق همگاانی
است و دولات مکلاف اسات تاا از محال درآمادهای عماومی یاا درآمادهای حاصال از مشاارکت ماردم،
خاادمات و حمایاتهااای مااالی مااذکور را باارای یکایاک افااراد کشااور تااأمین کنااد .همچناین بنااد «ج»
اصاال  9قااانون ساااختار نظااام جااامع رفاااه و تااأمین اجتماااعی ،سیاساات فراگی ار بااودن خاادمات تااأمین
اجتماعی را از جمله اصاول و سیاسات هاای نظاام دانساته اسات .بادین ترتیاب ،اصال تعمایم و فراگیار
بودن تأمین اجتماعی ،اصلی صریح است.
جدول  .4کدگذاری قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده بند
5

د

2

ز

حوزۀ سیاست
تشکیل صندوقهای
بیمهای
خدمات حمایتی و
توانبخشی

گروه هدف
 ...زنان بیوه ،سالخورده ،خودسرپرست و ...
خانوادههای بیسرپرست و زنان سرپرست
خانوار

شمولیت
خاص ،پسماندی
غیرفراگیر

از طاارف دیگاار ،در بنااد قااانون اساساای و همچنااین در قااانون نظااام جااامع رفاااه و تااأمین
اجتماااعی (مااادۀ  ،5بنااد د و مااادۀ  ،2بنااد ز) ،بااهطااور اجمااالی بااه خاادمات حمااایتی و توانبخشای زنااان
سرپرست خانوار و بهصاورت خااص باه مسائلۀ تشاکیل صاندوق بیماۀ ایان گاروه از زناان توجاه شاده
است .این قوانین غیرفراگیار ،جازء قاوانین پساماندی و باقیماناده محساوب مایشاوند کاه نموناۀ آن در
نظامهای رفاهی لیبرال مشااهده مایشاود کاه یکای دیگار از مصاداقهاای نااهمخوانی قاوانین اصالی
مکتوب در ایان حاوزه اسات .باا مطالعاۀ بیشاتر مسائله ،باه ایان حقیقات مایرسایم کاه چاون دولات
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توانایی اجرای قوانین فراگیر را برای هماه نادارد ،ظااهراً باا وضاع قاوانینی دیگار بعضای گاروههاا را در
اولویت قرار میدهد که با روح فراگیری و شمولیت قانون اساسی هماهنگ نیست.
اماا قاانون اساالمی خااانواده ،قاانونی اسات کاه ازدواج ،طااالق ،سرپرساتی فرزنادان و نگهااداری از
فرزندان را مشخص مایکناد .در ایان قاانون حقاوق و مسائولیتهاای همساران و خویشااوندان تعریاف
شده است .هدف از آن ایجاد عدالت مکمل بارای زناان و ماردان اسات .باهعباارت دیگار ،مقصاود ایان
قااانون کسااب اطمینااان از حقااوق و مساائولیتهااای اعضااای خااانواده بااهخصااوص سرپرسااتان آن و
هدف آن تضامین امنیات زن در صاورت طاالق یاا بیاوگی اسات .در زیار ماواد  02 ، 06 ، 03و
 2قانون مدنی جمهاوری اساالمی ایاران کاه باهناوعی مرباوط باه زناان و خاانواده اسات ،بررسای
شده است .واحد تحلیال در اینجاا هار مااده از قاانون مادنی اسات کاه ذیال مقاوالت زیار اساتخراج و
تحلیل شده است.

ماده
03

جدول  .5کدگذاری قانون مدنی
اعتقاد به
خصایص/وظایف
تفاوت
متن سیاست
مرد
جنسیتی
در روابط زوجین ریاست خانواده از
ریاست خانواده
خصایص شوهر است.

06
و
02

در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ
شوهر است.

پرداخت نفقه

2

شوهر میتواند زن خود را از حرفه
یا صنعتی که منافی مصالح
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن
باشد ،منع کند.

ولی زن و خانواده

دسترسی
زن به کار
بادستمزد

بنیان
نظری

----غیرضروری

بله

سنتی-
مذهبی

مشروط

با بررسی قوانین مذکور در جدول  3درماییاابیم کاه ریاسات خاانوادۀ ایرانای ،بار عهادۀ مارد اسات
( ) 03و مسئولیت نفقاۀ خاانواده نیاز بار عهادۀ اوسات ( .) 06نفقاه عباارت اسات از هماۀ نیازهاای
متعااارف و متناسااب بااا وضااعیت زن ماننااد مسااکن ،البسااه ،غااذا ،اثااا مناازل و هزینااههااای درمااانی و
بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج باهواساطۀ نقصاان یاا مارض ( .) 02باا ایان حسااب مارد
مسئول و ناانآور خاانواده اسات و زن وظیفاهای در ایان ماورد نادارد .ریاسات و والیات شاوهر بار زن
بهحدی اسات کاه مایتواناد ماانع کاار زن شاود ( .) 2باهعباارت دیگار ،کاار زن در خاارج از خاناه
غیرضروری و مشروط به اجاازۀ شاوهر اسات .بناابراین ایان قاانون باا هار برداشاتی از اصال فراگیاری
تناقض دارد که در قاوانین اساسای تشاریح شاده اسات و اگار سیاسات اجتمااعی را تماام فعالیاتهاای
دولت در جهت رفع نابرابری بدانیم ،مغایر باا ایان تفکار نیاز اسات .همچناین براسااس قاانون اساالمی
خانواده که رفاه زنان و فرزندان را جازء مسائولیتهاای پادر/شاوهر مایداناد ،در پای ابقاای نظاامهاای
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حمایتی خانواده بهجای دولت رفاهی تماامعیااری اسات کاه در قاانون اساسای آماده اسات .وقتای زنای
بخواهااد طااالق بگیارد یاا طااالق گرفتااه باشااد ،هزینااههااای مراقباات از او بااه شااکل مبااالغی از سااوی
دولت پرداخت نخواهد شاد ،بلکاه باهصاورت مهریاه و اجارتالمثال باه وی پرداخات مایشاود (مقادم،
 .)510 : 59بنااابراین ایاان قااانون باارخالف قااانون اساساای کااه از درجااۀ باااالیی از خااانوادهزدایاای
برخوردار است ،از درجۀ خانوادهزدایی بسیار پایینی برخوردار است.
از طاارف دیگاار ،قااانون کااار در جمهااوری اسااالمی ای اران دربرگیرناادۀ معیارهااای حمااایتی باارای
زنان شاغل است .برای نمونه اینکاه کاار سانگین بارای زناان ممناوع شاده اسات و کارفرماا بایاد کاار
ساابکتااری را جااایگزین کنااد .برخ ای ای ان سیاسااتهااا را سیاسااتهااای حمااایتی و عاادهای دلیلای باار
تبعیض جنسیتی تفسایر مایکنناد .باهعباارت دیگار ،از نظار بسایاری از فمینیساتهاا ،بسایاری از ایان
قوانین سختگیرانه مثل کسر سااعات کااری زناان یاا ممنوعیات کاار خطرنااک یاا سانگین بارای زناان
بهخصوص زنان بااردار بارای کارفرمایاان ،سابب محادودیت جاذب زناان در باازار کاار توساط کارفرماا
م ایشااود .در جاادول  6بااا بررس ای مااواد  22 ،26 ،23 ،51 ،6و  21شاارایط کااار باارای زنااان در ای اران
بررسی شده است.
جدول  .6کدگذاری قانون کار
حوزۀ سیاست

اعتقاد به
تفاوت زنان و
مردان

توضیحات

6

آزادی انتخاب شغل

تا حدی

مشروط بر اینکه مخالف با اسالم و
مصالح عمومی و حقوق دیگران
نباشد.

51

مزد

خیر

تساوی مزد زن و مرد

23
و 22

شرایط کار

اعتقاد به تفاوت
فیزیکی

ممنوعیت کار سنگین برای زن/
زنان باردار و جایگزینی کار
سبکتری برای او

مرخصی بارداری و
زایمان (شش ماه)

توجه به تفاوت
بیولوژیکی

مرخصی زایمان جزء سوابق خدمت،
مرخصی با حقوق

کسر ساعات کاری
زنان شیرده

توجه به تفاوت
فیزیولوژیکی

که این فرصت جزء ساعات کار آنان
محسوب میشود.

ایجاد مراکز مراقبت از
کودک

توجه به تفاوت
اجتماعی

کارفرما مسئول است.

قانون ماده بند/تبصره

کار

26

21

,
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براساس جدول  ،6قاوانین کاار نشاان مای دهاد توجاه باه تفااوتهاا در حاد تفااوتهاای فیزیکای
(مااادۀ  23و  )22و زیسااتشااناختی ( ،26بنااد و و مااادۀ  )21زنااان اساات ،امااا بااه تفاااوتهااای
اجتماعی آنان توجه نشده اسات .قاانون مرخصای زایماان کاه از چهاار مااه باه شاش مااه تغییار کارده
(مادۀ  ،26بند و ) کاه در مقایساه باا رژیامهاای رفااهی دیگار در حاد متوساط اسات ،کسار سااعات
شایردهی و ممنااوع کااردن کااار ساانگین (مااادۀ  ،)21همگای حاااکی از توجااه بااه تفاااوتهااای فیزیکای
زنان و مردان است .باا اینکاه از لحااظ اجتمااعی زناان مسائول مراقبات از کودکاان هساتند ،تمهیاداتی
برای مراقبات عماومی کاودک اندیشایده نشاده و فقاط در ساطح مسائول کاردن کارفرماا بارای ایجااد
مراکز مراقبت (مادۀ  )21اکتفاا شاده اسات .در مجماوع ساطح کااالزدایی و خاانوادهزدایای ایان قاوانین
همچون قوانین لیبارال پاایین اسات .بارعکس قاوانین کشاورهای لیبرالای ،در ایاران راه ورود زناان باه
بازار کار سخت است .اگرچاه براسااس قاانون کاار زناان باا ماردان در باازار کاار برابرناد (ماادۀ  ،)51در
حقیقت براساس قانون مادنی باا والیات شاوهر بار زن در تعیاین و تحدیاد شاغل او ،در عمال راه ورود
زنااان بااه بااازار کااار سااخت ش اده اساات .در مجمااوع بررس ای حقااوق اجتماااعی در نگاااه اول تااا حاادی
برابرگونه بهنظر میرساد؛ مثال حقاوق دریاافتی برابار زناان و ماردان ،اماا باا توجاه باه نقاش زناان در
بارداری و مراقبت از کودک باید دید کاه دولات تاا چاه حاد ایان باار را بار عهاده گرفتاه یاا بار عهادۀ
بازار گذاشته است .بهعبارت دیگر ،تا چاه حاد رو باه سامت سیاساتهاای خاانوادهزدایای یاا کااالزدایی
حرکت میکند .با این حساب قاانون اساسای ماا همچاون نظاامهاای سوسایالدماوکرات درجاۀ بااالیی
از کاااالزدایی و خااانوادهزدایاای را از خااود نشااان م ایدهااد و قااانون ماادنی ،قااانون جااامع نظااام رفاااه و
تااأمین اجتماااعی درجااۀ پااایینی از خااانوادهزدایاای و کاااالزدایی را دارنااد .حااال بایااد دیااد در حیطااۀ
برنامه ریزی سیاساتگذاران باه کادام ساو درحرکات اناد .درحقیقات ،سیاساتگذاری و برناماهریازی بارای
توسااعه و رفاااه جامعااه از مهاامتاارین وظااایف دولااتهاساات .برنامااهریازی در هاار دوره متااأثر از شاارایط
جامعااه بااوده اساات .در ایاان مااورد بایااد گفاات ،پااس از جنااگ تحمیل ای ،دولاات بااا گاازینش نااوعی
سیاساتگذاری ،برناماۀ اول توسااعۀ اقتصاادی ،اجتماااعی و فرهنگای را باا راهباارد آزادسااازی اقتصااادی و
اعالم سیاست های حمایات از بخاش خصوصای یاا سیاسات تعادیل سااختاری آغااز کارد کاه البتاه باا
شکست مواجه شاد .اصاول برناماۀ دوم توساعه نیاز مبتنای بار آزادساازی اقتصاادی و خصوصایساازی
بااود کااه بااهدلیاال شکساات سیاساات تعاادیل ،توجااه بااه عواماال فرهنگ ای و ارزش ای در دسااتور کااار
سیاستگذاران قرار گرفت .اماا از برناماۀ ساوم باه بعاد آزادی اقتصاادی باهصاورت گساتردهتاری تعقیاب
شد و سپس در راستای ساند چشاماناداز بیساتساالۀ آزادی اقتصاادی باا شادت بیشاتری در پایریازی
نهادهااای توسااعهای براساااس ارزشهااایی چااون مشااارکت مااردم ،رقابااتپااذیری و شایسااتهساااالری
دنبال شد (ابراهیمبای سالمی.) 513 ،
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جدول  .7قانون برنامۀ توسعه پس از انقالب
چهارم
سوم
دوم
اول
قانون برنامه توسعه
...بیوگان،
 ...زنان و
...زنان سرپرست ...زنان سرپرست
مفهوم زنان سرپرست
زنان بی
خانوادههای
خانوار...
خانوار...
خانوار
سرپرست...
شهدا...
...آموزش شغلی،
مشارکت
 ...اشتغال زنان و
اقتصادی زنان،
فعالیت اقتصادی
یارانه و
و آموزشی زنان
تسهیالت
مفهوم توانمندسازی
____
___
بهخصوص زنان
مسکن زنان
سرپرست
سرپرست خانوار،
خانوار...
بیمۀ خاص زنان
سرپرست خانوار
حمایت از
حمایت از
خانواده
اشتغال زنان
زنان و
سیاست برای زنان
شهدا و
_____
سرپرست خانوار
خانواده
سرپرست خانوار
زنان
شهدا
بیسرپرست
سازمان مردم
نوع سیاست
نهاد و خیریه در
فقط دولت
فقط دولت فقط دولت
(دولتی/خصوصی/ترکیبی)
کنار دولت

پنجم
...زنان
سرپرست
خانوار...
تهیه و تدوین
طرح جامع
توانمندسازی
برای زنان
سرپرست
خانوار

مشاغل خانگی
سازمان مردم
نهاد و خیریه
در کنار دولت

بررس ای قااوانین برنامااه در مااورد زنااان سرپرساات خااانوار در جاادول  2و در فضااایی کااه ذکاار آن
رفات ،نشااان مایدهااد کاه در برناماۀ اول هایچ نااامی از آنهاا نیساات ،مگار گااروه خاصای از آنااان کااه
تحت عنوان خانوادههای شهدا از آنها یااد شاده و باه دیگار خاانوادههاای فاقاد سرپرسات مارد تاوجهی
نشده است .در برنامۀ دوم توساعه ،تحات عناوان زناان و کودکاان بایسرپرسات و در نهایات در برناماۀ
سوم برای بار اول ،نام زناان سرپرسات خاانوار آورده شاده اسات .باهعباارت دیگار ،شااید بتاوان گفات
برای نخستین بار با وجود ماتن صاریح قاانون مادنی کاه مارد را سرپرسات خاانوار مایداناد ،در برناماۀ
سوم توسعه ،گروهی از زنان مسائول و سرپرسات خاانوار معرفای شادهاناد کاه ایان تغییارات در واژههاا
از بیاوه و بایسرپرساات بااه زن سرپرساات خااانوار در طااول برنامااههااای توساعه قاباال تأماال اساات .از
طارف دیگاار ،اگرچاه در برناماۀ ساوم بااا تمرکااز بار اشااتغال ،مشاارکت اقتصااادی و آماوزش عماالً بااه
توانمندسازی زنان و بهخصوص زناان سرپرسات خاانوار توجاه شاده ،کلماۀ توانمندساازی باهکاار نرفتاه
است .اما در برناماۀ چهاارم کلماۀ توانمندساازی رساماً وارد برناماه شاده و بخشای از برناماۀ پانجم باه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
شایان ذکر است که پیش از انقالب هم فقط در برنامۀ پنجم عمرانی ،آن هم تحت عنوان مادران تنها به این مورد توجه شده
است.
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بخااش حمااایتی و توانمندسااازی تخص ایص یافتااه اساات .نکت اۀ شااایان توجااه دیگاار ایان اساات کااه در
برنامۀ سوم بارای اولاین باار باه مسائلۀ کاار و بیکااری زناان سرپرسات خاانوار و در برناماۀ پانجم باه
مشاااغل خااانگی زنااان سرپرساات خااانوار توجااه شااده اساات .از نظاار الرساان ( ) 003اگاار دسااتمزدها
برای افراد بدون مهارت ،خیلی پایین باشاد ،اگار هایچ مزایاای اجتمااعی اضاافی یاا باهصاورت محادود
ضمیمۀ باه درآماد وجاود نداشاته باشاد ،و اگار زیرسااخت ضاعیفی از تساهیالت ماالی مراقبات روزاناه
بهصورت عمومی وجود داشته باشاد ،تاالش بارای حرکات یاا اجباار ماادران تنهاا بارای کاار مایتواناد
در واقااع بااهجااای بهبااود ،موقعیتشااان را ضااعیفتاار کنااد .در ایاران نیاز ،سیاسااتمداران اگرچااه شااغل را
برای زنان سرپرست خانوار الزم دانساتهاناد ،باه مسائلۀ غیبات زناان از خاناه و مشاکالت مرباوط آگااه
شدهاند و در پی مراقبت عمومی از کودکان آناان نیساتند ،بلکاه باه فکار مشااغل خاانگیاناد کاه زناان
در کنار کار بچهداری به کاار دساتمزددار هام مشاغول باشاند .ماورد دیگاری کاه در ایان خصاوص وارد
برنامههای چهارم و پنجم شاده ،توجاه باه ساازمانهاای ماردمنهااد و خیریاه در کناار دولات اسات .در
کل باهنظار مایرساد سیاساتهاا در برناماههاای توساعه بارای زناان سرپرسات خاانوار سیاساتهاای
توانمندسازی ،اشتغالمحور و لیبرالای اسات .در مجماوع مایتاوان گفات باا وجاود تأکیاد قاانون مادنی
کشااورمان باار تقسایم کااار جنسایتی و تأکیاد باار خااانواده و تحدیاد شااغل زنااان ،در عماال و در قااوانین
برنامۀ توساعه رفتاهرفتاه و باا توجاه باه واقعیاتهاا و احتمااالً علایرغام میال سیاساتمداران باهدلیال
ناتوانی از حمایت و تأمین زنان سرپرسات خاانوار نیازمناد ،باه سیاساتهاای لیبرالای رو آوردهاناد .نکتاۀ
شایان تأمل اینکه برنامهریزی بادون در نظار گارفتن سارمایههاای موجاود صاورت مایگیارد .از زناانی
که درصد زیادی از آنان بیسواد یا کمساوادند ،قابالً شااغل نباودهاناد و براسااس قاانون و عارف بارای
اشتغال هم تربیات نشادهاناد و همیشاه از کاودکیشاان بار امار ماادری و خاناهداری آنهاا تأکیاد شاده
است ،به ناگاه از آنان انتظاار مایرود وارد باازار کاار شاوند .در ضامن بارای نگهاداری از کودکاان آناان
هاام ،فکااری نشااده اساات .طبااق قااانون اساس ای ،رفاااه همااه و از جملااه زنااان سرپرساات خااانوار جاازء
وظایف دولات رفااه اسات ،ولای براسااس قاانون خاانواده رفااه زناان جازء مسائولیتهاای شاوهر/پادر
است؛ یعنی اگر زنی طاالق بگیارد ،هزیناههاای مراقبات از او باه شاکل اجارتالمثال یاا مهریاه باه او
پرداخت میشود .قاوانین کاه تاا اینجاا حماایتی باوده ،باه ناگااه در قاوانین برناماۀ توساعه باهخصاوص
برنامههای اخیر آن به سیاساتهاای توانمندساازی روی مایآورد کاه باا سیاساتهاای قبلای در قاانون
اساسی و قوانین خانواده ناهمخوان است.

بحث و نتیجهگیری
ایدئولوژیهای رفاهی مسالط بار تفکار اجتمااعی و سیاسای غارب یعنای راسات افراطای ،محافظاهکااری،
سوسایالدموکراس ای و مارکسیساام و فمینیساام ،رویکردهااای متمااایزی در پایش داشااتهانااد و الهااامبخااش
لیبرالیستها ،سوسیالدموکراتها و محافظهکاران و دیگر گوناههاای رژیامهاای رفااهی در تادوین سیاسات
هایشان هستند .الگوی سنتی خانوادۀ مرد نانآور اشتغال کامل مرد ،خانوادههای پایداری را متصور میشاد کاه
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در آنها زنان باید از طریق درآمدها و کمک های اجتماعی شوهرانشان تأمین شوند .این الگو در برابار تغییارات
خانواده مقاومت نکرد .از نظر تاریخی دلمشغولی اغلب دولت های رفاه ایجاد تأمین برای مخاطراتی است کاه
ممکن اسات بارای مارد ناانآور پایش آیاد؛ ماواردی مثال بیکااری ،بیمااری ،فقار و کهنساالی و پرداخات
مستمریهایی به کودکان و همسران تحت تکفل وی ،از طریق خود مرد؛ درحالیکاه اتحادیاههاای کاارگری
برای مزد خانواده مبارزه می کردند تا کارگر مرد قادر به حمایات از افاراد تحات تکفال خاویش باشاد .چناین
پنداشت هایی با وجود تغییرات ایجادشده در بازار کار و خانواده دیگر معنا ندارند .بنابراین در کشاورهای غربای،
همگرایی شایان مالحظه ای از حیث تغییر موضع از سیاست های مبتنی بر مفهوم یک خانوادۀ باا مارد ناان آور
بهسوی سیاستهای مبتنی بر مفهوم یک الگوی خانوادگی با بزرگسال کارگر وجود داشته است.
با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار به گواهی آمار در دنیا و در ایران جزء فقیرترین فقرا هستند و از
طرف دیگر جمعیت آنها در حال افزایش روزافزون است ،در پی آنیم تا بدانیم سیاستگذاران چه تدبیری
برای فقرزدایی این گروه اندیشیدهاند .جمهوری اسالمی ایران ضمن اینکه براساس ایدئولوژی اسالمی در
پی قوام خانواده و حفظ خانوادۀ سنتی است ،در عمل بر اثر پدیدۀ شهرنشینی با کاهش خانوادۀ گسترده و
افزایش خانوادههای هستهای روبهروست .قوانین اسالمی با خانوادههای گسترده تطابق کامل دارد و
نیازهای این نهاد را برآورده میکند .امروزه با از بین رفتن خانوادۀ گسترده و رشد خانوادههای هستهای،
قوانین مدرن به مدد قوانین سنتی-مذهبی در پی جبران کاستیهای آن است .مسئله این است که آیا
تلفیق این دو نظام حقوقی ،با واقعیت زندگی هماهنگ است یا ترکیبی ناساز است.
در تحلیل قانون اساسی جمهاوری اساالمی ایاران باهوفاور باه واژگاانی مثال رایگاان ،همگاانی یاا
فراگیار برمایخااوریم کااه براساااس آن ،مایتااوان پای باارد نظااام رفاااهی ماادنظر قااانون اساسای نظااام
رفااهی سوسایالدماوکرات اسات .اصااول و قاوانین ماذکور ،دولات را یاک دولات رفااهی تماامعیاار در
نظاار گرفتااه اساات کااه براساااس آن تااأمین مسااکن ،خااوراک ،بهداش ات و آمااوزش حااق هاار شااهروند
ایرانی است .بنابراین میتوان گفات ،درجاۀ کااالزدایی براسااس ایان قاوانین در کشاور ماا باالسات .در
رجوع به قانون مدنی ،به عباراتی چاون ریاسات مارد ،نفقاه بار عهادۀ مارد و تواناایی ایجااد محادودیت
شغلی زن بهوسیلۀ شوهر برمیخاوریم کاه نشاان از یاک قاانون مادنی کاامالً محافظاهکاراناه دارد کاه
درصدد دفاع از خانوادۀ سنتی و تقسیم کار جنسایتی اسات .اماا باا رجاوع باه قاانون کاار ،باه براباری در
شرایط کار و دساتمزد آنهاا اشااره شاده و باه تفااوتهاای زناان و ماردان فقاط از جنباۀ فیزیکای آنهاا
توجه شده و به تفاوتهای نقشهاای آناان توجاه نشاده اسات .باه هار حاال ،زناان شااغل نسابت باه
مردان نقشها و مسئولیتهای بیشاتری دارناد .ماثالً مراقبات در حاوزۀ خصوصای ،کاه اغلاب باهسابب
هم این مساائولیتهااای دیگاار ،زنااان وضااعیت تبع ایضآمی از و نااابرابری دارنااد کااه حقااوق شااهروندی
غی ارتبعیضآمی از نم ایتواننااد باارای آنهااا چااارهجااویی کننااد .ازای انرو برابااری رساامی در وضعیتشااان
بهعنوان کارمناد ممکان اسات باه براباری در عمال ترجماه نشاود (اکاونر و دیگاران .) 999 ،از طارف
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Oconnor

فیروزآبادی ،دیباجی فروشانی  /نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران 29 ...

دیگر ،در قانون نظام جامع رفااه و پانج قاانون برناماۀ توساعۀ ایاران باا تأکیاد بار توانمندساازی زناان و
اشتغال آنها ،حالت پساماندی خادمات و کماک باه قشار خااص نیازمناد مثال زناان سرپرسات خاانوار،
یادآور نوعی نظام رفاهی لیبرال است.
در مجموع مایتاوان گفات قاانون اساسای ماا فراگیار ،سوسایالدماوکرات و آرماانی اسات .قاانون
مدنی ایران سنتی است و میخواهد خاانواده باه شاکل قادیمش برگاردد ،بناابراین تاا حادی غیرواقعای
اسات ،اماا قاوانین برناماۀ توساعۀ ماا باا روی آوردن باه سیاساتهاای توانمندساازی باه سیاساتهااای
بااازارمحور و لیبرالاای روی آورده اساات .سیاسااتگذاران باارای زنااان سرپرساات خااانوار سیاسااتهااای
لیبرالی در پیش گرفتهاند ،ولای بارخالف کشاورهای لیبرالای کاه راه ورود زناان باه باازار کاار برایشاان
فراهم است ،در ایاران ،براسااس قاانون خاانوادۀ اساالمی راه ورود آنهاا باه باازار کاار محادود ،مشاروط
و سااخت اساات و باارخالف کشااورهای محافظااهکااار و قااوانین اسااالمی ،تحاات حمای ات دولاات هاام
نیساات .از طاارف دیگاار ،مثاال کشااورهای سوس ایالدمااوکرات ،از مراقبااتهااای عمااومی هاام برخااوردار
نیستند .نتیجۀ این تحقیق نشان میدهد سیاساتهاا در عمال واقاع گارا هساتند ،واقعیات را مایبینناد و
براساس آن عمل میکنند ،اگرچه قوانین ممکن است آرمانی و بهدنبال خانوادۀ سنتی باشند.
بهنظار مایرساد اگرچاه سیاساتگذاران در تادوین قاانون اساسای ،قاانون خاانواده و قاانون کاار در
آرمااانهااای خااود سایر مایکننااد ،در برناماۀ توسااعه گرفتااار واقعیات شااده و بااا آن روبااهرو مایشااوند.
برنامۀ توسعه در حقیقت به واقعیت میرساد و باه عمال نزدیاک مایشاود .بناابراین سیاساتهاا در پای
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و رواناه کاردن آنهاا باه باازار کاار برمایآیناد .اطالعاات نشاان مای
دهااد تناقض ای ب این ای ادئولوژی اسااالمی ی اا مشخص ااً پیشاصاانعتی و "ضاارورت ساااختاری" اقتصاااد
سرمایهداری وجاود دارد (مقادم .) 911 ،ایان جریاان یاادآور نظار گَاری ( ) 519درباارۀ تنااقض درونای
نظااام اندیشااههااایهااای ک اساات .بازارهااای آزادی کااههااای ک بااهدلیاال نقششااان در پیشاارفت
اقتصادی ،مطلوبشان میشمارد ،دقیقااً باه ایان دلیال باه چناین نتیجاهای مایرساند کاه باه هایچ روی
مالحظۀ سنتها -کاههاای ک آنهاا را باه عناوان ذخیارۀ حکمات نسالهاای متاوالی تعظایم و تکاریم
م ایکنااد -را نم ایکننااد .در نهای ات ای ان تلفی اق ناساااز مدرنیزاس ایون اقتصااادی بااا تأکی اد پیگیرانااه باار
ارزشهااای ویکتوری اایی در اواخاار ده اۀ  910و اوای ال ده اۀ  990از کااوک افتاااد .بااهنظاار م ایرسااد
جامع اۀ ای اران نی از امااروزه گرفتااار ای ان تعااارض اساات؛ از ی اک طاارف آرمااانگرایاای و اصااالتخااواهی
رسوبشده در ایان فرهناگ باه حفاظ ارزشهاای خاانوادۀ سانتی تمایال دارد ،از طارف دیگار تغییار و
حرکت جامعه از سنتی به مدرن واقعیتی اسات کاه آرماانهاا را باه چاالش مایکشاد .در حقیقات ،نظاام
ایدئولوژیک در این بین مانده اسات کاه رو باه کادام سامت حرکات کناد ،بازگشات باه سامت خاانوادۀ
سنتی یا رفاتن باه سامت واقعیاتهاا؛ ایان چاالشِ پایش روی سیاساتگذاران اسات .در زمیناۀ سیاسات
اجتماعی زنان سرپرست خاانوار بایاد گفات کاه یاک ابهاام سیاساتی ،عادم شافافیت و حاالتی آنومیاک
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Structural impertative
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دیاده مایشااود .بااهنظاار مایرسااد نظااام اجتماااعی داراری یکپااارچگی الزم نیساات؛ هاام خاارده اجاازای
عماادۀ فرهنااگ ،فاقااد تااوازن هسااتند و هاام پیااامهااایی کااه از ناحیااۀ فرهنااگ صااادر م ایشااود بااا
واقعیتهای ساختار اجتمااعی ناساازگارند .سیاسات اجتمااعی زناان سرپرسات خاانوار ماا در گذشاته بار
اساس سنت و دین باا خاانواده گساترده ،پدرسااالری و قاومگرایای تطاابق داشات ولای اماروزه باا ورود
مدرنیته گسستهایی در سطح خانوادۀ گسترده و قبیلاهگرایای باهوجاود آماده اسات .باهایان معناا کاه از
یک طرف ،تغییر در سااختار گساتردگی و قادرت در خاانواده ایجااد شاده ولای قاانون باه هماان شاکل
سنتی خاود بااقی ماناده و از طارف دیگار قاوانینی وضاع گردیاده کاه زمیناههاای فرهنگای آن فاراهم
نشده است .نکتۀ مثبت این سیاستها این اسات کاه باا وضاع قاوانینی کامال و آرماانی ساعی کارده تاا
تمااام جوانااب و مشااکالت را در نظاار بگی ارد ولای ناااهمخوانی باین قااوانین گاااهی نااه تنهااا منجاار بااه
بهبود وضع زنان سرپرست خانوار نمیشود بلکه باعث فشار مضاعف بر این گروه میگردد.
در نمااودار  .بااا اسااتفاده از مدلسااازی ناارمافاازار مکااس کیااو دی ای  ،از ی اک طاارف قااوانین و
برنامهها و از طرف دیگر بنیانهای نظری و شاخصهای آن در تناظر با یکدیگر قرار گرفتهاند.

نمودار شمارۀ  .تناظر میان قوانین و برنامهها و بنیانهای نظری و شاخصهای آن بر
اساس مدلسازی مکسکیودیای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 MAXMap
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خانوار .مجله زن در توسعه و سیاست ،دورۀ  ، 5ش  ،5پاییز .553-536 ، 592
ایمان ،محمدتقی و نوشادی ،محمودرضا ( ،) 590تحلیل محتوای کیفی .مجله پژوهش ،سال سوم ،شماره دوم،
پاییز و زمستان. 3-22 ، 590
بونولی ،جولیانو؛ ویک جورج و پیتر تیلر-گوبی ( ،) 510دولت رفاه در اروپا (بهسوی تدوین نظریهای در باب
کاهش نقش دولت در خدمات رفاهی) ،ترجمه :هرمز همایونپور .تهران :مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین
اجتماعی.
پژوهشکدۀ آمار (  ،) 59بررسی ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست با تأکید بر
سیاستها و برنامههای پشتیبانی.
تاجمزینانی ،علی اکبر ( ،) 590گونهشناسی نظامهای رفاهی در جهان ،مجلۀ برنامهریزی رفاه و توسعه
اجتماعی ،دوره  ،شمارۀ  ،6بهار . 52- 05 ، 590
خالد ،امیر رستگار و هاجر عظیمی ( ،) 595بررسی تعارض شغلی /خانوادگی زنان سرپرست خانوار .مجله زن
در توسعه و سیاست ،شماره  ،26پاییز  595صص .221-2 3
غفاری ،غالمرضا و کرم حبیبپور گتابی ( ،) 595سیاست اجتماعی بنیانهای مفهومی و نظری ،تهران:
مؤسسۀ انتشارات و چا دانشگاه تهران.
فیروزآبادی ،سید احمد و علیرضا صادقی ( ،) 590مطالعه ابعاد طرد زنان سرپرست خانوار روستایی در رابطه با
وضعیت اشتغال و اقامت .مجله زن در توسعه و سیاست ،دورۀ  ،1ش  ،تابستان  ، 519ص .95- 2
فیتزپاتریک ،تونی (  ،) 51نظریۀ رفاه سیاست اجتماعی چیست؟ .ترجمه :هرمز همایونپور .تهران :گام نو.
گری ،جان ( ،) 519فلسفۀ سیاسی فونهای ک .ترجمه :خشایار دیهیمی .چ دوم ،تهران :طرح نو.
لوئیس ،جِین (  ،) 59دیدگاههای فمینیستی .ج اول ،در پیت الکاک ،مارگارت میو کارن راولینگسون ،مرجع
سیاستگذاری اجتماعی ترجمۀ علیاکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع) ،صص
. - 52
مقدم ،والنتاین م ،) 59 ( .جنسیت و سیاست اجتماعی :حقوق خانواده و شهروندی اقتصادی زنان در
خاورمیانه .در مسعود کارشناس و والنتاین مقدم ،سیاستگذاری اجتماعی در خاورمیانه (پویاییهای اقتصادی،
سیاسی و جنسیتی) ،ترجمۀ علیاکبر تاج مزینانی و همکاران ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع) ،ص -.535-202
ویسانی ،یوسف و همکاران ( ،) 592ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی با سالمت عمومی در زنان سرپرست
خانوار .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،شماره  ،90اردیبهشت  592صص .6 -36

