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 رانیا در خانوار سرپرست زنانباب  دراجتماعی  استسی نقد

  یفروشانی باجید شکوه   یروزآبادیف احمد دیس

 72/01/69: تاريخ پذيرش  5/8/69: تاريخ دريافت

 چکیده 
و به دارد قرار یاقتصاد-یاجتماع راتییقرن است که در معرض تغ کیاز  شیب رانیا ۀجامع

 نیا یهااز نشانه یکی. است شده رییاز جمله خانواده دستخوش تغ یسنت ینهادهاسرعت 
 نیرتریفق جزء آمار یگواه به که یزنان است؛ خانوار سرپرست زنان تعداد شیافزا راتییتغ
 و هاارزش براساس زنان از گروه نیا یبرا ران،یجمله ا از یکشور هر. دارند قرار فقرا
 نیهدف ا .است گرفته نظر در را ییهاو برنامه ها استیس کشور آن بر حاکم یهایدئولوژیا

 یبررس قیطر از خانوار سرپرست زناندر باب  یاجتماع استیس یو بررس نقد پژوهش،
 با و یفیک یمحتوا لیپس از انقالب است که با استفاده از روش تحل رانیا مکتوب نیقوان
پنج یهاکار و برنامه ،یاجتماع نیمتأ و رفاه نظام جامع ،یمدن ،یاساس نیقوان متن به رجوع
 ران،یا در یاجتماع استیس بهتر فهم یبرا. پردازدیمهم م نیاز انقالب به ا پس ۀسال
 یهایدئولوژیا با مختلف یکشورها در یاجتماع استیس از ییهایشناسگونه بر یمرور

 در رانیا نیدهد قوانیم نشان پژوهش نیا یهاافتهی. میاداشته ینظر بخش در متفاوت
و  یسنت ،یمدن نیقوان ۀدر حوز ر؛یو فراگ دموکرات الیسوس شتریب ،یاساس نیقوان ۀحوز
. است بازارمحور و یبرالیل یهااستیرو به س یتا حد یحقوق اجتماع ۀو در حوز گرا؛رواقعیغ
سرپرست خانوار  یطور ناگهاناست، اما اگر به یرو ماد یدار خانه زنان، یاصل نقش رانیا در

 نیرود ایم انتظار خانوار، سرپرست زنان یِتوانمندساز استِیس براساس شود، بیاز خانه غا
ما بر نقش  استیاگر س. خانه را به قصد کار ترک کنند خود، یقبل نقش حفظ نیع در زنان
 هااستیس نیا در رسد می نظر به م؛یزنان یسازتوانمند  یدارد، چرا در پ دیزنان تأک یسنت

 .دارد وجود ییاهیناهمخوان

 الیسوس ،یاجتماع استیس خانوار، سرپرست زنان ،یاستگذاریس تناقض :یدیکل واژگان

 .کارمحافظه برال،یل ،دموکرات 
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 مقدمه
 یکی فقیر خانوار سرپرست زنان. است فقرزدایی یا فقر با مبارزه اجتماعی سیاست اصلی کارکردهای از یکی

 کارافتاادگی  از همسر، اعتیاد فوت، طالق، چون عواملی گاه که ستنده جامعه پذیرهای آسیب گروه جمله از

 زناان  این. شوندمی جامعه از وسیع طیف این پذیرشدنآسیب موجب مباالت؛بی مردان توسط شدن رها او،

 باه  نیز را خانواده مدیریت و معیشت تأمین هاینقش خانواده، در زنانه مرسوم هاینقش بر عالوه مجبورند

 تجرباه  گذشاته  هاای  ساال  در ایاران  در که ای گسترده جمعیتی و اجتماعی تغییرات جمله از. یرندبگ عهده

گروه از زناان ناه    ینا که است حالی در این. است بوده خانوار سرپرست زنان فراوانی در تغییر است، نموده

براساس  یراندر ا یطور کل هب. اندفقرا شناخته شده یرترینجز فق یز،ن یرانتنها در اکثر نقاط جهان بلکه در ا

 انقالب از پس یها در سال دیگر طرف ازاست،  یفهوظ یشاونداناز خانواده و خو یتسنت و مذهب ما، حما

 و مسائول  امور از بسیاری در و است شده شناخته رفاه دولت مثابۀ به دولت اساسی، قانون براساس اسالمی،

زنان سرپرست خانوار خود را مسائول دانساته،    ییفقرزدا ۀیندر زم یرانمعنا که دولت ا ینبه ا. است موظف

 .دارد هاییو برنامه یاستس

 برای گسترده نحوی به مطلق فقر خطوط حاضر، حال در گفت دیبا جهان سطح در فقر زانیم مورد در 

 که کرد برآورد ( 00 ) جهانی بانک رویکرد، این از استفاده با .رود یم کار به فقر جهانی میزان گزارش

 یک از کمتر 991  سال در جهان یمیلیارد شش تقریباً جمعیت از درصد 2  یا نفر میلیارد  /  حدود درآمد

 جنسیتی جهتی فقر مطالعات، جینتا براساس نیهمچن .بود (سال در شخص هر برای دالر 563) روز در دالر

 دارند قرار فقر خطر معرض در مردان از بیشتر زنان پژوهشگران، مطالعات براساس .است گرفته خود به

 نابرابر سهم .دهند یم لیتشک زنان را جهان یفقرا از نفر میلیارد یک حدود آمار، براساس (.992  ، چانت)

 در آن پی در و است یافته انعکاس فقر شدن زنانه مفهوم در اغلب جهانی، مقیاس در فقر از زنان بیشتر و

 مجموع در و (005  چانت،) اند شده معنا فقرا فقیرترین ر،خانوا سرپرست زنان توسعه، های نوشته اغلب

 در آمدهدست به اطالعات (.2 0  گران،ید و  فالتو) هستند مرد سرپرست با ییهاخانواده از رتریپذبیآس

 خانوار، سرپرست زنان ،(3  :992 ) چانت نظر از .است زنان از گروه این شدید فقر از حاکی نیز ایران

 و عمده های گیری تصمیم و خانواده اقتصادی ادارۀ مسئولیت بزرگسال، مرد منظم حضور بدون که اند زنانی

 :کرد تقسیم عمده گروه سه به توان می را زنان این تعریف، این به توجه با .دارند عهده به را حیاتی

 اند شده بیوه طالق، یا همسر فوت دلیل به زنان و ندارند حضور دائمی طور به مردها آنها، در که خانوارهایی

 مهاجرت، دلیل به و موقت طور به مرد که خانوارهایی کنند؛ می زندگی تنها و اند نکرده ازدواج که دخترانی یا

 و خود زندگی معاش مجبورند زنان و است غایب بودن سرباز یا بودن زندانی یا متواری بودن، مفقوداالثر

 و ازکارافتادگی بیکاری، دلیل به اما دارد، حضور آنها در مرد که ییخانوارها کنند؛ تأمین را فرزندانشان احیاناً

 .دارند عهده به را زندگی مسئولیت عمل در زنان و ندارد معاش امرار در نقشی اعتیاد،
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 مسئله انیب
 داده رخ رانیا ا در کمتر یا درجه با و غرب جهان در خانواده ساختار در یادیبن رییتغ گذشته ۀده چند در

 عاالوه، باه  اسات،  افتهی شیافزا طالق نرخ و کاهش هاخانواده ۀانداز و اند هشد ترسست هانوادهخا .است

 گرید ازدواج و است افتهی کاهش هاازدواج تعداد .است افتهی شیافزا فرزند بدون ای با نفره تک افراد تعداد

 در کنناده  مشاارکت  زناان  تعاداد  جا همه در حال نیع در .ستین برخوردار عمر کی یدرازا به یتیامن از

 یخانوادگ یزندگ طیشرا یمحسوس صورتبه زین و زنان یزندگ مهم، نیا .است افتهی شیافزا کار یروین

 به افراد نگرش ۀنحو دوم، یجهان جنگ از پس رونیازا .است داده رییتغ را یزندگ روش یکل صورتبه و

 با ازدواج ارزش شده موجب زنان یاقتصاد لاستقال شیافزا .است افتهی رییتغ یریچشمگ طور به ،ازدواج

 مثال، یبرا .است کرده رییتغ ،ازدواج سنجش یارهایمع نیهمچن ابد؛ی تنزل آن یقبل یارهایمع به توجه

 روابط أمنش عنوان به آن ارزش که یدرحال شده، کم یاقتصاد تیامن یبرا یمنبع عنوانبه ازدواج ارزش از

 ویاژه  باه  ایاران  شاهری  جامعاۀ  در (. 99  دنز،یا گ) است هشد بدل ترمهم یامر به یخودمان و یشخص

 خانواده .است شده دگرگون شدت به یا رفته بین از خانواده سنتی کارکردهای از بسیاری بزرگ، شهرهای

خانواده با یسنت یا جامعه از جامعه انتقال با ان،یم نیا در .است مصرف واحد بلکه ندارد، تولیدی کارکرد

 صاورت باه  خاانواده  کاه  دیجد ۀجامع به کردند،یم یزندگ هم کنار در نسل چند آن در که گسترده یها

 در .شاود یما  تار  انیا نما یسرپرستیب ۀدیپد مشکالت است، فرزندان و مادر پدر، شامل تنها و یاهسته

 در د،کننا یما  یزنادگ  هم کنار فرزندان و مادر پدر، همراهبه عموها مادربزرگ، پدربزرگ، که یاخانواده

 تا چه و یاقتصاد نظر از چه را او یجا افراد یۀبق خانواده، پدر مثال یبرا افراد، نیا از یکی بتیغ صورت

 تحات  داد،یما  دسات  از لیا دل هر به را همسرش که یزن بیترت نیا به .رندیگیم یعاطف نظر از یحد

 .انددهیرس ظهور ۀمنص به نوادهخا از یدیجد اشکال ریاخ یهاسال در اما .بود خانواده یاعضا گرید تکفل

 تیمسائول  مرد، کی بتیغ صورت در که ستین هم گسترده ۀخانواد گرید و اند یاهسته اغلب هاخانواده

 کاه  اسات  مواجاه  یزنان از یافزون به رو تیجمع با امروز یشهر ۀجامع .دباش خانواده گرید مرد ۀعهد به

 حاال  در زیا ن ایران اسالمی جمهوری .هستند ارشانخانو یاقتصاد امور مسئول و خود ۀخانواد سرپرست

 در رانیا ا آمار مرکز گزارش براساس .است شناختی جمعیت و اقتصادی -یاجتماع سریع تغییرات ۀتجرب

 ایرانی خانوارهای تمام جمعیت از نفر میلیون  /3 از بیش یا درصد    خانوار سرپرست زنان 590  سال

  .اسات  داشاته  افازایش  درصاد   2 (523 -590 ) گذشاته  سال زدهپان در رقم این .دهند می تشکیل را

 کاه  یموارد در و است خانواده خود صیتشخ به بسته خانوار سرپرست نییتع آمار مرکز فیتعر براساس

 از یاریبس در نیبنابرا .شودیم گرفته نظر در سرپرست خانواده، فرد نیتربزرگ نباشند، صیتشخ به قادر

 را مارد  همچناان  آماار،  مرکاز  یهاا  یریآماارگ  در یول دارند، عهده به را یقتصادا تیمسئول زنان موارد
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و ( درصد 2 /6) ی، بدسرپرست(درصد  2/2)فوت همسر : ند ازا ترتیب عبارت به ران،یخانوار توسط زنان در ا یدالیل سرپرست  

 .اند درصد نیز هرگز ازدواج نکرده 3؛ (درصد 0 )طالق 
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 انیشا .باشد شده اعالم آمار از شتریب یواقع آمار رسد یم نظر به رو نیازا .کنند یم یمعرف خانواده سرپرست

 5/25 و رناد یگ یما  قارار  پایین سطح در اقتصادی لحاظ از زین رانیا در خانوار سرپرست زنان است ذکر

 ایان  در خاانوار  سرپرست مردان درصد 6  که درحالی دارند؛ یجا درآمدی پایین دهک دو در آنها درصد

 آنهاا  درصاد  9  و ساواد  بای  خانوار، سرپرست زنان درصد 33 حدود گر،ید طرف از .گیرند می قرار دسته

 .اسات  فقار  کسا یر شیافزا یاصل عنصر یشغل تیموقع (2 0 ) گرانید و  داماسک نظر از .سوادند کم

 امار  باشاند،  کاار یب ایا  مشاغول  وقتمهین یکارها بخش در تنها مادران از یاعظم بخش نکهیا نیبنابرا

 زناان  از درصاد  1  فقاط  رانیا ا در کاه  آنجا از .است زنان نیا فقر و یریپذ بیآس علت فهم در یمهم

 ،( 59  آماار،  ۀوهشکدپژ)  هستند شاغل خانوار سرپرست مردان از درصد 23 مقابل در خانوار سرپرست

 زیا ن یفرهنگا  لحاظ به زنان نیا .پذیرند آسیب اندازه چه تا زنان نیا از یادیز درصد میابی یدرم خوبی به

 و گاران ید باا  رواباط  یبرقارار  در وهیا ب زناان  .هساتند  رو روباه  یموانع با خانه خارج در کردن کار یبرا

 تیا فعال و یشاغل  ۀدور در زناان  از گاروه  نیا ا .اندمواجه یجد ییهاتیمحدود با کار محل در کارکردن

 رناد یگیم قرار یجنس ارتباط یبرقرار بر یمبتن ییهادرخواست و دهایتهد معرض در دفعات به یاجتماع

 سابب  یاجتمااع  طارد  و یمنفا  یهاا  شاه یکل .کناد یما  سالب  آناان  از را کاار  ۀادام امکان خود نیا که

 ؛592  تافتاه،  و آزاده اعظام  ؛590  ،یصاادق  و یدروزآباا یف) شاود  یما  زنان نیا یشغل یها تیمحدود

 (.593  ،یریجهانگ و یابیافراس

 واکنش خانوار سرپرست زنان تعداد شیافزا و خانواده راتییتغ به مختلف یهاصورت به استگذارانیس

 شیپ در را بازارمحور استیس خانوار، سرپرست زنان با برخورد در ،یستیبرالیل یکشورها .دهند یم نشان

 براساس گر،ید طرف از .دندار کار بازار در جذب قیطر از ها خانواده نیا ییخوداتکا در یسع و اند رفتهگ

 از است، معتقد مرد و زن یبرا بازار و یمراقبت کار در مرد و زن یبرابر به که دموکرات الیسوس استیس

 دارند، ازین مراقبت به دهخانوا در که یکسان و کودکان ینگهدار یبرا یطیشرا کردن فراهم با طرف کی

 تعلق والد دو هر به مان،یزا یمرخص گر،ید طرف از و شود یم فراهم کار بازار به زنان ورود یبرا راه

 و اند گرفته شیپ در را یا کارانه محافظه استیس دارد، تیاهم آنها در خانواده که ییکشورها اما .ردیگ یم

 یول است، فهیوظ شاوندانیخو و خانواده از تیحما ما، مذهب و سنت براساس رانیا در .ندمحور دولت کامالً

 یاریبس در را آن و شناخته رفاه دولت ۀمثاب به را دولت ،یاساس قانون ،یاسالم انقالب از پس یهاسال در

 ،آور نان مرد بر یمبتن ۀجامع در که است نیا مسئله .است دانسته موظف و مسئول ییفقرزدا جمله از امور

 با شود؟ یم رفتار چگونه دارند، عهده بر همزمان را یآور نان و یمادر نقش دو که خانوار سرپرست زنان با

 سرپرست زن با یرفاه نظام ۀعرص در کالن یهااستیس برخورد خانواده، نظام در ریاخ تحوالت و رییتغ

 گرفته، انجام رانیا و جهان سرتاسر در حوزه نیا در یاریبس یهاپژوهش اگرچه است؟ چگونه خانوار

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Damaske 

 .است نشده معلوم وقت تمام و وقت پاره کار درصد  
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 در خانوار سرپرست زنان با مرتبط یهابرنامه و نیقوان یبررس و نقد به که یامطالعه با نگارندگان تاکنون

 .اندنشده مواجه باشد، پرداخته رانیا

 پژوهش ضرورت و تیاهم

 بمحساو  توساعه  خود بلکه نیستند توسعه هدف اینها که است شده گفته اجتماعی تأمین و رفاه اهمیت در
 و اقتصاادی  رشد نئولیبرال هاینظریه هم توسعه، پیشین هایپارادایم(. یازده:  51  پتریک، فیتز) شوندمی
 کشاورهای  در انساانی  رفاه ارتقای و هاتوده فقر به پرداختن در تر،رادیکال یا هدفمند راهبردهای سایر هم

تک و شدهطراحی پیش از شمول،جهان یهاحلراه نظری، لحاظبه. اندداده نشان محدودی کارایی جنوب،
شاده  کشیده چالش به پساساختارگرا و پسامدرن نقدهای توسط نوسازی، و مارکسیستی رویکردهای خطی
 تواناد نمی که تدریجی و افزااندک حد از بیش رویکرد یک اخذ دلیلبه خود نیز انتقادی هاینظریه این. اند

عاالوه . اندمواجه انتقاد با دهد، قرار هدف اقتصادی رشد ترعادالنه یالگوها پیشبرد برای را ساختاری موانع
 در آنهاا  نااتوانی  توساعه،  مرساوم  راهبردهاای  نقص عمدۀ دالیل از یکی که کرد استدالل توانمی این، بر

 بعاد  جملاه  از توساعه  کلیدی ابعاد دیگر با آن ارتباط و اجتماعی مسائل پیچیدگی به کافی توجه و شناخت
 فقار،  زمیناۀ  در جادی  مشاکالت  تداوم به هاکاستی این شکبی. است محیطیزیست و سیاسی دی،اقتصا
 از بایش  از بایش  روز هر توسعه ریزانبرنامه حال عین در. است کرده کمک طرد و قدرتیبی پذیری،آسیب
 شاده  ذیرفتاه پ ایفزاینده نحوبه حاضر، حال در. یابندمی آگاهی اجتماعی هایسیاست و هاتحلیل ضرورت

 توساعۀ  اصالی  هاای شرطپیش از یکی باید باشد، یادشده مسائل برای نوشدارویی آنکهبی اجتماعی، بعد که
 اجتمااعی،  سیاسات  کردن نهادینه و گنجاندن به شروع توسعه نهادهای رو،ایناز. شود گرفته درنظر موفق،
(. 2  و 6 : 511  میجلی، و هال) اندکرده خود رایج هایفعالیت در اجتماعی توسعۀ و اجتماعی ریزیبرنامه
 آن، نباود  و شاود  توساعه  موجاب  باالقوه  طاور باه  تواندمی موقع،به و صحیح اجتماعی سیاست مجموع، در

(. 05 : 595  گتابی، پورحبیب و غفاری) کندمی مواجه شکست و مشکل با را اقتصادی توسعۀ هایسیاست
 .کندمی کمک عادالنه توسعۀ تضمین به هاسیاست این فهم و مطالعه بنابراین

 وهشپژ اهداف
 :کندمی دنبال را کلی هدف دو پژوهش این
 رییتغ به توجه با خانوار سرپرست زن باب در یرفاه نظام ۀعرص در کالن یهابرنامه و استیس شناخت - 

 .خانواده نظام در ریاخ تحوالت و
 بر همزمان را یآور نان و یمادر نقش دو که خانوار سرپرست زنان باب در یاجتماع استیس شناخت - 

 .است دارخانه زن و آورنان مرد یالگو بر یمبتن که رانیا ۀجامع در دارند عهده

 مطالعات ۀنیشیپ
 خانوار سرپرست زنان .شد شروع 10 دهۀ از اغلب خانوار سرپرست زنان موضوع زمینۀ در پژوهش ایران در

 معلاول،  بیکار، شوهران با زنانی و رسیده، قطعی تجرد سن به تراندخ مطلقه، بیوه، تحقیقات، این بیشتر در



 

 

 

 

 

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

 

 

 بار  خاانوار  سرپرساتی  و هستند (نداشتند سهمی خانواده اقتصادی امور در عمالً که مردانی ) زندانی و معتاد

 نگرفته انجام تحقیقی خانوار سرپرست زنان اجتماعی سیاست دربارۀ مستقیماً ایران در .است زنان این عهدۀ

 را اسات  گرفتاه  انجاام  اجتمااعی  علاوم  حیطاۀ  در خانوار سرپرست زنان مورد در آنچه هر رو  این از ت؛اس

 ذکار  نموناه  عناوان  باه  قسامت  هار  در هاا  پژوهش این از مورد یک فقط که داد قرار دسته سه در توان می

 را نوارخاا  سرپرسات  زناان  موجاود  وضاعیت  و اسات  توصیفی حد در تحقیقات این از رشته یک :  شود می

 ویساانی ) دهد می قرار مطالعه مورد را وضعیت این علل دوم، دستۀ ؛(595  عظیمی، و خالد) کند می بررسی

 . کند می ارزیابی را خانوار سرپرست زنان به رسان خدمات یها سازمان عملکرد سوم گروه ؛(592  یگران،د و

 مطلاوب  نتاایج  باه  دیگار  برخی اما شد؛ ابیارزی خوب ها سازمان این از برخی عملکرد تحقیقات، این برپایۀ

 یک و حمایتی توان می را ها سازمان این خدمات از رشته یک کل در (.592 یگران،د و یاری) نیافتند دست

 باه  را خاردی  اعتبارات ها سازمان این از برخی مثال عنوان به .دانست توانمندسازی جهت در را آنها از رشته

 ایان  عمال  در ولای  اناد،  داده اختصاص خود پوشش تحت خانوار سرپرست زنان به مصرف نه و تولید قصد

 هاا  پاژوهش  ایان  از برخای  البته .شدند می مصرفی اهداف صرف معمول طور به کم، مقدار علت به اعتبارات

 در .اسات  شده منجر خانوار سرپرست زنان توانمندسازی به و بوده مثبت خدمات این اثر که کنند می عنوان

 مادنظر  کلای  طوربه خانوار سرپرست زنان اجتماعی سیاست حوزۀ در تحقیقات خارجی، ایهپژوهش بخش

 شاامل  نکارده،  ازدواج هرگاز  دختاران  و مطلقاه  بیوه، زنان بر عالوه خانوار سرپرست زنان .است گرفته قرار

 تمااعی اج های سیاست و ادبیات از اعظمی بخش که شود می نیز اند نکرده ازدواج هرگز که مجردی مادران

 سرپرسات  زناان  رفتاار  تغییر بر ها سیاست تغییرات اثر بررسی به ها پژوهش این از بخشی .گیرد می بر در را

 گاروه  این های انگیزه و رفتار تغییر سبب اجتماعی های سیاست تغییر که دهند می نشان و اند پرداخته خانوار

 زناان  اقتصاادی  وضاعیت  و فقار  مسائلۀ  هبا  تحقیقات این از دیگر بخشی (.2 0  ، گاب) شود می زنان از

 و عماومی  انتقال سیستم و حمایتی های سیاست در تفاوت که دهند می نشان و پردازند می خانوار سرپرست

 وضاعیت  تفاوت اصلی علت مختلف، کشورهای در متفاوت خانوادۀ سیاست و شغلی های حمایت خصوصی،

 نهایات  در (.2 0  ،5هاویس  نیاون  و مالدونادو) است مختلف کشورهای در خانوار سرپرست زنان اقتصادی

 به را رفاهی مسلط های گفتمان گاهی و پرداخته ها سیاست این عملکرد ارزیابی به محققان از دیگری گروه

 ارقاام  و آمار پیشرفته، اغلب و اروپایی کشورهای در که این نکته (.  0  ،2کرییر اسمیت) اند کشیده چالش

 باه  هاا  پاژوهش  این از بسیاری است، یکسان شدۀ تعریف های شاخص براساس و بوده دسترس در و روشن

 نیاز  گااهی  و اناد  پرداختاه  مختلف کشورهای در خانوار سرپرست زنان وضعیت یا اجتماعی سیاست مقایسۀ

 خاانوار  سرپرست زنان وضعیت تغییرات روند ها، پژوهش این از برخی البته .اند داده ارائه آنها از ای تیپولوژی

 کاار  این اینکه به توجه با اما اند؛ کرده بررسی کشور یک در سال چندین طول در را زنان این رفتار تغییر ای

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 .ه است، در پایان نامه آورده شده استپژوهش در این حوزه بیش ازنود نمون 

2 Gabe 

3 Maldonado and Nieuwenhuis 
4 Smith-Carrier 
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 ایان  باین  در مقایساه  و تیپولاوژی  امکاان  نیست، دسترس در توسعه حال در یا خاورمیانه کشورهای برای

 .نیست موجود کشورها

 یمفهوم چارچوب
 یکاار  محافظاه  ،یراسات افراطا   یاصال  یرفااه  یدئولوژیا د اچنا  یاجتمااع  استیس یوجوه نظر ۀنیزمدر 

 کاه  اسات  یدگاهیا د ،یافراطا  راست از منظور. است سمینیفم و سمیمارکس ،یدموکراس الیسوس ،یاجتماع

 اتیا عمل بار  باازار  یآزاد. زدیا آم یما  درهم یکار محافظه اتیاخالق به یبندیپا با را بازار یآزاد به یبندیپا

 یهاا ارزش حیتارج  نیمبا  یکاار  محافظاه  اخاالق  و دارد، داللت دولت دخالت حداقل با همراه بازار ۀآزادان

با دولت  یدشمن کال،یدر راست راد. است یکار دیشد تیو احساس مسئول هیو روح ،یاقتدار سنت ،یخانوادگ

ر را د اتیو اخالق شود یاقتصاد م فیاست که دولت رفاه موجب تضع نیتصور بر ا رایتر است، ز رفاه برجسته

کاه   روسات نیا ارفااه فاصاله دارد، از   یدئولوژیا کاراناه اغلاب از ا   محافظاه  ۀشا یاند. کند یجامعه متزلزل م

 یجهات، ناشاناختگ  یاریحال، از بس نیدر ع. پنداشت کالیبر راست راد یا زائده دیرا اغلب با یکار محافظه

 یرفااه  یدئولوژیا ا نیرتریپاذ  صورت انعطاف آن را به ،یکار محافظه ۀشیو تطابق اند قیکند تطب تیو ظرف

بارعکس، از   ،یکاران اجتمااع  محافظه. قائل شد زیتما دیبا یو اجتماع یفلسف یکار محافظه نیب. آورد یدرم

 اقتصااد  کاه  اند افتهی شیگرا کیدموکراتالیسوس یها استیبا س یآوازاند و به هم دولت رفاه استقبال کرده

 یکار محافظه د،یعقا در یدوگانگ لیدلبه. دهد یم حیترج را یسانان یدار هیسرما و ،یاجتماع اجماع مختلط،

 بطان  در کاه  یاجتماع یها شهیاند به نسبت اغلب و شود ینم یتلق یاجتماع یدئولوژیا کی معمول، طور به

 یرفااه  یهاا نظاام  از یاجتماع یکار محافظه تیحما. ردیگ یم خود به یانگل حالت دارد، وجود آن جناح دو

طاور معماول    کااران، باه   اسات کاه محافظاه    تیا واقع نیا آنهاا، ا  نیتار  از مهام  یکی. دارد یمتعدد یمبان

 ینظاام  و هاا  سانت  آن مظاروف  کاه  است یظرف نیبارزتر احتماالً ملت رایز اند، دوآتشه ییها ستیونالیناس

 زیا ن یخاانوادگ  یهاا ارزش ،یاجتماع کاران محافظه یبرا. دارند یم یگرام کاران محافظه که است یاجتماع

 نیا و اندبوده یدولت یآموزش نظام مدافعان نیترشاخص از اغلب ل،یدل نیهم به است؛ داشته قاطع تیاهم

 در(.  51 ک،یا تزپاتریف) کردناد یم یتلق کودکان درست پرورش ضامن و ها خانواده از تیحما ابزار را نظام

کنند که  می و استدالل رندیگ می ب قرارجامعه، کارفرما، دولت در سلسله مرات خانواده، ینهادها برداشت نیا

 فقط. ردیگ صورت مراتب سلسله نیا نیآغاز ۀبه مرتب کینزد یممکن در سطح یتا جا دیبا یاقدام اجتماع

دسات زد   یدر ساطوح بعاد   ییهااستیس اعمال به توان می شد، روبرو شکست با مرتبه نیا در اقدام یوقت

کاه باازار آزاد سابب     یطاور معماول از حادود    باه  ،یکاران اجتماع محافظه(. 2 : 510  گران،یو د یبونول)

مبارزه کنند تا دوباره  هامدت دیها با است که راست یدرس نیآگاه بودند و ا شود، یم ینظام اجتماع یثبات یب

 و یاجتمااع  سام یبرالیل یکیدئولوژیا ا اناداز  چشام  دو از یا زهیآم توان یم را یدموکراس الیاما سوس. اموزندیب

اشاتغال و   یساطوح بااال   جادیدولت، ا یاصل ۀفیوظ یاجتماع سمیبرالیدر ل. دانست کیدموکرات سمیالیسسو

از حقوق  رومندین یدال بر وجود بعد یشهروند ن،یبنابرا. منصفانه است یبه شکل یثروت مل عیتوز نیتضم

 باه  و شاود  یما  هیا تک اریبسا  دولات  باه  هماواره  کیا دموکراتالیدر سوسا . است یاجتماع یها و استحقاق
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 یریتاأث  و نفاوذ  چنادان  غارب  یرفاه یهااستیس بر هاستیمارکس گر،ید طرف از. معتقدند ییگرا اشتراک

 که یاست؛ درحال داران هیاز خود ندارد و فقط ابزار دست سرما یدولت اقتدار هاستیمارکس نظر از. اند نداشته

عمال دارد، اماا    یآزاد یمعنا که ناوع  نیدارد؛ بد یدولت اقتدار نسب دیگو یتر احتماالً م هوشمندانه یبرداشت

را حکام   یارزش اضااف  لیبه انباشت و تحصا  هیسرما ازیاست که ن ییها فقط در قالب چارچوب یآزاد نیا

رواباط  . اسات  تیجنسا  ۀدارد، مقولا  یمحاور  تیا اهم یستینیفم ۀشیذکر است آنچه در اند انیشا. کند یم

 یادعاا  نیا و باا ا  کناد  یما  تیهادا  یو زناانگ  یمردانگا  نیبا  یرهنگا ف زیما را به تما گر،یکدیها با  جنس

ها  حوزه نیمعناست که در ا نیمردان بد یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد ۀکه سلط سازد یمواجه م ها ستینیفم

 ماتیتقسا  از یا رشاته  انگریا ب زهاا یتما نیاها  ستینیفم زعم به گر،ید عبارتبه. دارد غلبه مذکر یهاارزش

اند  آنها در جوامع مختلف بر زنان تسلط دارند، به استثمار آنها مشغول قیاست که مردان از طر یمراتبسلسله

 (. 51 ک،یتزپاتریف) کنند یو آنها را سرکوب م

 یمتفااوت  یرفااه  یهاا  نظاام  یاری گ شاکل  سااز  یناه مختلاف زم  هاای  یادئولوژی ا که است ذکر شایان

گونااه رفاااهی، هاااینظااام یطااۀدر ح گرفتااه انجااام هااای شناساایگونااه میااان از. در جهااان شااده اساات

 داری سارمایه  جامعاۀ  در رفااهی  دولات  او آنهاسات؛  تارین  مطارح  از ،(996 ) اندرساون  اساپینگ  شناسی

اندرساون  . دماوکرات  سوسایال  و گارا،  صانفی  یاا  کاار  محافظاه  لیبارال، : کارد  تقسیم اصلی دستۀ سه به را

 یرفاااه یهااا نظااام یااتهو ییدر بازنمااا یساسااا یمو اشااتغال را مفاااه یاجتماااع یقشااربند یی،کاااالزدا

 یبسااتگ بااازار، یروهااایشااان مسااتقل از نیزندگ گرداناادن در مااردم تااوان حااد بااه ،ییکاااالزدا. دانااد یماا

هاا   نظاام  نیا ا حیتوضا  در. اباد ی یما  لیا تقل یشاهروند  تیوضاع  باه  یاجتمااع  حقاوق  معناا  نیا در دارد؛

درآماد،   کام   انیماددجو  باه  متوساط  ییایا امز پرداخات  باه  بارال یدر نظاام ل  یخادمات رفااه   گفات،  دیبا

 یوساتگ یسابب پ  نظاام، باه   نیا اصاالحات در ا . کارگر وابساته باه دولات محادود اسات      ۀخصوص طبق به

نظاام   نیا در ا. رساد  یدولات باه حاداقل ما     یاز ساو  ییو کااالزدا  اسات  میعقا  کاار  اخالق یارهایبه مع

 نیاادر ا یردولتاایغ یهااا سااازمان نقااش. نااابرابر اساات یرفاااه بااه کااار وابسااته اساات و ساااختار اجتماااع

در . مادل اسات   نیا از ا یمثاال خاوب   کاا یآمر ۀجامعا  ؛اسات  یحاداقل  ،پررنگ و دخالت دولات  ارینظام بس

 بار  برداشات  نیا ا. شاود  یما  دیا تأک یاجتمااع  اسات یس یفرهنگا  و یماذهب  یمبان برکارانه،  محافظه ۀگون

 تیاافیک. اساات یمبتناا -خااانواده از تیااحما و یریااگمیتصاام تیاافیک_یکیکاااتول یاجتماااع ساانت

 جامعااه، خااانواده، م،یدهاا قاارار مراتاابسلسااله در را نهادهااا اگاار ازدهم،یاا پااا  نظاار از ،یریااگمیتصاام

سلساله  نیا ا نیآغااز  ۀمرتبا  باه  کیا نزد یساطح  در ممکان  حاد  تاا  دیا با اقادام  هنگام دولت، و کارفرما

 اعماال  باه  تاوان یما  شاد،  رو روباه  شکسات  باا  مرتباه  نیا ا دراقادام   یفقاط وقتا  . ردیا صورت گ مراتب

 ینظاام رفااه  . اسات  یرفااه  نظاام  نیا از ا یآلماان مثاال خاوب   . پرداخات  یبعاد  سطوحدر  ییهااستیس

 خادمات،  یریا فراگ جواماع،  نیا ا در. دارد دیا تأک ییاز هماه آشاکارا بار کااالزدا     شیبا  دموکرات، الیسوس

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Client 
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 یعااال یارهااایمع از یبرخااوردار در یبراباار باار و اساات یاجتماااع اصااالحات یراهنمااا و داریااپا اصاال

 (.6 : 510  گران،ید و یبونول)الگو سوئد است  نیا ۀنمون شود؛یم دیتأک یاجتماع خدمات
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 اندرسن اسپینگ اجتماعی سیاستگذاری الگوی انواع.   جدول
 خصوصی – دولتی بخش ترکیب استحقاق معیار کاالزدایی میزان نظری بنیان رفاهی الگوی

 پسماندی – ازارب سلطۀ نیاز کم لیبرالیسم لیبرال

 محوراشتغال–دولت ۀسلط مشارکت متوسط کاری محافظه (گرا صنفی) کارمحافظه

 فراگیر – دولت سلطۀ شهروندی زیاد سوسیالیسم دموکرات سوسیال

 (3:  00  ، ورهیس ون): منبع

 ساتی فمینی زاویاۀ  از رفااهی،  هاای دولات  شناسای گوناه  اناواع  باا  برخورد در پردازان،نظریه از ایعده

 اول، مرحلاۀ  در. داد تشاخیص  تاوان مای  آثاار  گوناه ایان  در متماایز  مرحلاۀ  ساه . اناد نگریسته موضوع به

 زناان  بارای  رفااه  دولات  کاه  وضاعی  اسات،  گرفتاه  صاورت  کاه  دقیقای  و متعادد  تجربی کارهای به بنا

 از دوم مرحلااۀ. گنجاادنماای اندرسااون اسااپینگ هااایبناادیتقساایم در کاماال طااوربااه کنااد،ماای فااراهم

 نویساندگان  از برخای . کناد  پیشانهاد  جانشاین  هاایی بنادی تقسایم  تاا  کوشاد مای  فمینیستی هایهیافتر

 هاای جانس  هاای نقاش  بااب  در کاه  تأکیادی  باه  بناا  تاوان می را رفاهی هایدولت که اندکرده استدالل

-طبقاه  کنناد، مای  عرضاه  لحااظ  ایان  از کاه  هاایی حمایات  و دارناد  وابساته  زن و آورناان  مارد  مختلف،

 ،یسااتینیفم یهااا افااتیره از یاریبساا نیباا نیااا در(.  5: 510  یگااران،و د یبونااول)کاارد  دیبناا

 یالگااو نیدر باا سیلااوئ لیااتحل. انااد داده انجااام تیجنساا باار یمبتناا رفاااه دولاات از ییهااا یشناساا گونااه

قائال   زیآور، تماا  ناان  ۀآور مارد و مادل دوگانا    ناان  ۀافتا یرییتغ یهاا  آور مارد، دولات   ناان  یها دولت یقو

 رفاااه یهااا دولاات از ماادل سااه نیباا یکااورپ مشااابه، یروشاا در(. 61 -69 : 992  س،یلااوئ) شااود یماا

 گاو )باازارمحور   یهاا  اسات یمعماول و س  ۀاز خاانواد  تیا آور؛ حما دو ناان  یحاام : شاد  قائل زیتما یتیجنس

 بااا رابطااه در زنااان گاااهیجا کااه دارد دیااتأک نکتااه نیااا باار یسااتینیفم لیااتحل(. 66 :   0  لباارت،یو گ

 نیناو  رفااه  دولات  بطان  در یاصال  یشا یاند چااره . اسات  نیا ا از تار  دهیا چیپ اریبسا  نیناو  رفاه یها تدول

زن و مارد   انیا م یمهام و دوما   یشا یاند کاه چااره   شاود  یتر ما  هر روز روشن اما. بود کار و هیسرما انیم

 را هاا افات یره هاا، یبررسا  نیا ا در مرحلاه  نیساوم (. 9  -50 :  59  س،یلاوئ )وجود داشاته اسات    زین

 یباا بررسا  ( 995 )  اورولاوف  شاوال . رساد یما  یسات ینیفم کاامالً  یلا یتحل باه  و کناد یما  بیترک هم در

 و قشااربندی بااازار، ابعاااد اندرساان، بااا قاارار دادن دولاات در براباار   ینگاسااپ یااۀابعاااد نظر یانتقاااد

 مناابع  تحلیال  کلای  طاور  باه . پاردازد  مای  اجتمااعی  تاأمین  بار  قدرت منابع این آثار بررسی به کاالزدایی،

دولات   ینارتبااط با   تاا  دارد رفااه  تاأمین  در باازار  و دولات  باین  کار تقسیم به بیشتری توجه اغلب قدرت

و باازار اسات    یاسات س ینتفااوت با   ۀمنزلا  باه  یو عماوم  یخصوصا  یندر واقع تفاوت ب. و بازار و خانواده

رفااه   ینأمتا . فراماوش شاده اسات    یکااال و خادمات رفااه    یخصوصا  کننادۀ  یاه عناوان ته  و خانواده باه 

زناان   یردساتمردی باه کاار غ   کاه  یدولات رخ دهاد، درحاال    یاا باازار   ینکه در با  شود یم یدهد یفقط وقت

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Van Voorhis 

2 Shola Orloff 
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نشاده   یدولات و باازار و خاانواده تاوجه     یندر با  یتیکاار جنسا   یمباه تقسا   ینهمچنا . شاود  ینم ییاعتنا

خاانواده از   در یاا رفااه از خاانواده باه دولات      یتتاا باار مسائول    کناد  یکاه کماک ما    یدولتا  ینتأم. است

مهام   یهاا  تفااوت  یبعضا  اندرسان  ینگاساپ  یتاازگ  باه . زنان به مردان منتقل شود، به نفاع زناان اسات   

مثاال چگوناه    ی؛ بارا ه اسات هاا متاذکر شاد    هاا و خاانواده   دولات  ینرا در ارتباط با  یرفاه های یمرژ ینب

کاه پاساب باه     یاتاو بار خادم  . وجاور شاده اسات    دولت با نقش باازار و خاانواده بااهم جفات     های یتفعال

دخالات   یاد با یدولات زماان   گارا  یصانف  -گارای  محافظاه  نظاام  در. شاود  می متمرکز بود، خانواده یازهاین

 بارای  را خادماتی  اماا  ، از تاوان افتااده باشاد    یشباه اعضاا   یرساان  خدمات یخانواده برا یتکند که ظرف

 بازتولیاد  را خاانوادگی  سانتی  طروابا  نظاام  ایان  بناابراین . گیارد  نمای  نظار  در کاار  باازار  باه  مادران ورود

 نظاام  در کاه  درصاورتی  اسات،  کمتار  باازار  تقادس  از جنسایت  مسائلۀ  باه  توجاه  لیبرال رژیم در. کند می

 مراقبات  مثاال  بارای  کناد،  مای  اجتمااعی  را خاانواده  قیمات  ای پیشدساتانه  صاورت باه  دموکرات سوسیال

 مراقباات تاادارک بااا خانااه از خااارج کااار بااه را زنااان همچنااین دانااد؛ نماای زنااان وظیفااۀ را سااالمندان از

 اثار  اندرسان  اساپینگ  اگرچاه . کناد  مای  ترغیاب  والادین،  زایماان  از پاس  مرخصای  و فرزنادان  از روزانه

 در تفااوت  چگاونگی  او بنادی  دساته  اسات،  دیاده  زناان  بارای  کاار  باازار  باه  ورود در را هاا  نظام خدمات

 .کند نمی منعکس را ها حمایت این

 ماادران  رایا ز اسات؛  یاجتمااع  رفااه  و تیجنسا  یتالقا  محال  تنهاا  رانمااد  یهاا استیس کایآمر در

 بار  مختلاف  یهاا راه از یاتیا ح طاور باه  یرفااه  یهاا برناماه  و مساتمندند  و ریا فق نامتناساب  طوربه تنها

 زنادگی  خطار  مطالعاۀ ( 003 ) الرسان  نظار  از(. 6 0  ، تیاسام  وماالوف  ) گاذارد یما  ریتأث آنها یزندگ

 و خاانواده  سااختار  کاار،  باازار  باین  تعامال  و رابطاه  گارفتن  نظار  در باا  فقاط  ،تنهاا  ماادران  برای فقر در

منااابع : آورنااد یماا دسااتبااه مختلااف منبااع سااه از را درآمدشااان مااادران. شااود ماای داده پاسااب دولاات

ساه منباع    یان ا یساهم نساب   ،هار حاال    باه . یاجتمااع  ینتاأم  هاای  یکار با حقاوق و پرداختا   ی،خصوص

 یگروها  درون  یگار باه فارد د   یعاالوه از فارد   و باه  یگار به کشاور د  یوراز کش یتوجه یانصورت شا به

 ایان  بار  تواناد مای  اجتمااعی،  زیرسااخت  و درآمادی  مناابع  کلای  ترکیاب . اسات  متفااوت  تنها مادران از

 ماادران  کاه  را فقار  خطار  فضاای  و صافت  کاودک  مراقاب  تساهیالت  مثاال  بارای  باشاد،  اثرگذار منابع

 هاای  تحلیال  در را مراقبتای  هاای  یام هار حاال، الزم اسات رژ    باه . کناد  یمشخص م اند، مواجه آن با تنها

مهام   یان ا. دارد یمحاور  ۀنقطا  یاک عناوان   باه  هاا یتجنسا  ینرا با  یکاه روابطا   یمدولت رفاه وارد کنا 

مراقبات از کاودک    ینخودکفاا هساتند و همچنا    یکاه از نظار ماال    ییخصوص در ماورد ماادران تنهاا    به

  .واضح است کنند، یم یریتمد یزرا ن

 داری یهساارما یهااا در کشااورها و ماادل یاااتباار تجرب یشااترب یاجتماااع یاسااتس یاااتگفاات ادب بایااد

 یاانا ینیسااتیبخااش فم. متمرکااز اساات یشاامال یکااایو آمر ییاروپااا یکشااورها یااژهو بااه یشاارفته،پ

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Subsidiarity 

2 Maloof & Smith 
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 ۀمتحاد  یااالت در ا یاناه مادرگرا هاای  یمشا  و خاط  هاا  یاسات س یخیتاار  یقاات تحق ۀگفتمان اغلب برساخت

مطالعااات  یااامرکااز  یدر کشااورها یرفاااه یهااا و نظااام یتجنساا یقاایطالعااات تطبم یااا یکااا،آمر

. خاادمات مراقباات و معضاال بااار مضاااعف باار دوش زنااان شاااغل اساات  یااعتوز ینااۀگرفتااه در زم انجااام

 ینو همچناا یرفاااه داری یهاندرساان در مااورد سااه جهااان ساارما ینگگوسااتا اسااپ یشناساا گونااه یبررساا

مارشااال، اغلااب چااارچوب  . اچ.یتاا یو اجتماااع سااییاس ی،ماادن یتحااول حقااوق شااهروند  یااۀنظر

 ۀگفتمااان نوظهااور در عرصاا(. 535- 56:  59 مقاادم، ) دهنااد یرا شااکل ماا هااا یبررساا یاانا یمفهااوم

 ینادۀ نما یاا منااطق دن  یرساا  یندر با  یاکاه شارق آسا    دارد یما  یاان در قالاب توساعه، ب   یاجتمااع  یاستس

اوضااع زناان سرپرسات     یحاال بررسا   در نظار داشات ماا در    یاد با یولا . اسات  یتجربه و مادل متفااوت  

 یااتی باه فاروش نفات و ناه نظاام مال      یشاتر ب یاتکاا  یکاه از لحااظ اقتصااد    یمهسات  یخانوار در کشور

مااردان در خااانواده  یااتو حااق وال یاسااتخااانواده باار ر یبراساااس قااانون اسااالم ینکااهدارد، ضاامن ا

مارد   کاه  یدرصاورت  ایهساته  خاانوادۀ  اماروزه باا رواج   اماا  داناد، یآور خاانواده ما   دارد و مرد را نان یدتأک

 .گیردیخانواده را بر عهده م یتمسئول یگر،شود، معموالً زن خانواده و نه مرد د یبغا یلبه هر دل

 طاور عماده بار پایاۀ رویکارد نظاری و مفهاومی اصاالح شادۀ اساپینگ          در مجموع نوشتار حاضار، باه  
در . پااردازدان سرپرساات خااانوار ماای، بااه نقااد و بررساای سیاساات اجتماااعی در باااب زناا (999 )اندرساان 

کااه تحاات تااأثیر  شناساای اسااپینگ اندرساان مااورد توجااه ایاان پااژوهش اساات   حقیقاات آن نااوع گونااه
 یلنزهاا هاای رفااهی را از طریاق    شناسای او رژیام  در ایان گوناه  . ها اصالح و تکمیال شاده اسات   فمینیسم

رفااه خاانواده    ینعباارت اسات از حاد تاأم     یای، زدا خاانواده . دهاد یی مورد بازبینی قرار مای زدا خانواده یلیتحل
در خاادمات  یبااازار کااه در سااطوح مخااارج عمااوم یااادولاات رفاااه  یااقاز طر یمراقبتاا هااای ییو پاسااخگو
 .یابد یسه سال انعکاس م یراز کودکان ز یمراقبت عموم ۀدر برنام یو درصد یخانوادگ

 یشناسوش ر
 یِفا یک یمحتاوا  لیا تحل باه    یا ید ویا ککاس م افزارنرم از استفاده با که است یفیک پژوهش نیا روش
 اقادام  گوناه  هار  ،یاجتمااع  اسات یس از منظاور  .پردازدیم خانوار سرپرست زنان ۀحوز در نیقوان نیتر مهم
 ؛2  :511  ،یجلیم و هال) گذارد یم ریتأث مردم شتیمع و یزندگ بر که است یهماهنگ و شده یزیر برنامه
-برداشت یکردهایرو از و است، گوناگون لیتحل یکردهایرو انگریب یوامحت لیتحل (.  : 00  ، ریکانداو ام

 ناوع  باه  توجاه  باا  محقاق  هر .رندیگیم بر در را قیدق و مندنظام یکردهایرو تا یریتفس و یحدس ۀانیگرا
 معماوالً  یمحتوا لیتحل .ندیبرگز را یمحتوا لیتحل از یاژهیو نوع تواندیم خود ۀعالق به توجه با و مطالعه

 به توجه با و موضوع طرح اساس بر دیبا محقق و شودیم میتقس یفیک و یکم یمحتوا لیتحل روش دو هب
 و ماان یا) ببارد  ساود  روش دو نیا ا از مطالعاه،  در آن یریکاارگ  به روال و یمحتوا لیتحل از استفاده نوع
 متعارف، یمحتوا لیتحل دارد؛ وجود یفیک یمحتوا لیتحل در کردیرو سه ،مجموع در (.1  :590  ،ینوشاد

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
1 Maxqda 

2  Mkandawire  
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 یلیتحل ۀمرحل هفت به کردیرو سه هر که  یتجمع ای یصیتلخ یمحتوا لیتحل و دارجهت یمحتوا لیتحل
 یبارا  معماول  طاور  باه  متعاارف،  کارد یرو .دارد ازین ،است الزم یفیک یمحتوا لیتحل کیکالس نوع در که
 در قیتحق اتیادب ای هینظر که شودیم هیتوص یوقت یمحتوا لیتحل نوع نیا .رود یم کار به هادهیپد فیتوص
 ،اسات  هینظر به یمتک و شود یم استخراج هینظر از سؤال دارجهت کردیرو در .باشد کم یپژوهش ۀحوز آن
 یاپشاتوانه  بلکاه  ،ییآزماهینظر نه نجایا در ینظر اتیادب کاربرد گر،ید عبارتبه .دارد یادیز اعتبار نیبنابرا
 معماول  طور به ،یتراکم یمحتوا لیتحل .است ینظر یمبان نیا با مقوالت و میهمفا ۀسیمقا و لیتحل یبرا
 تفااوت  کرد،یرو سه نیا یاصل تفاوت .شودیم استفاده میمفاه و کلمات یپنهان یمعان کشف بر تمرکز یبرا
 صاورت  یکدگاذار  یطا  و هاداده از کدها متعارف یمحتوا لیتحل در که است هیاول یکدگذار یچگونگ در
 لیا تحل .اسات  شاده  مشاخص  یمحتاوا  لیا تحل از شیپا  یکدگذار دارجهت یمحتوا لیتحل در .ردیگیم

 ،کناد  لیا تحل کل کی عنوان به را داده نکهیا از شیب ؛است متفاوت گرید نوع دو از اساساً یتجمع یمحتوا
 ق،یا تحق نیا ا نظر مورد یمحتوا لیتحل .شودیم گرفته نظر در مفهوم ای کلمه کی عنوانبه اغلب متن آن
 کیا  ۀدرباار  یقبلا  یقاتیتحق ای هینظر گاه ،محتوا لیتحل نوع نیا در .است دار جهت یفیک یمحتوا لیتحل
 روش ،یفا یک محقق حالت نیا در .ازمندندین یشتریب یهافیتوص به ای ستندین کامل ای که اندمطرح دهیپد
 ارتبااط  ای نظر مورد یرهایمتغ ۀدربار را اه ینیب شیپ امر نیا .ندیگز یبرم را دارجهت کردیرو با محتوا لیتحل
 اناواع  بار  یمارور  باا  زیا ن پاژوهش  نیا (.15  - 1   :003  شَنون، و هییِس) کندیم فراهم رهایمتغ نیب

 باه  هاا یشناسا گوناه  نیا ا در موجاود  یهامقوله و میمفاه از استفاده با و یاجتماع یگذاراستیس یالگوها
 قانون ،یاساس قانون :از اند عبارت همطالع مورد موارد جانیا در .پردازدیم رانیا در یاجتماع استیس شناخت
 لیا تحل واحاد  .بانقال از پس ۀتوسع یهابرنامه کار، قانون ،یمدن قانون ،یاجتماع نیتأم و رفاه نظام جامع
 سرپرسات  زناان  یاجتماع استیس موضوع به ینحوبه که است یبررس مورد نیقوان از ماده ای اصل هر زین
 بار  یمبتن دارجهت کردیرو با یفیک یمحتو لیتحل رفت، آن ذکر شتریپ که طورهمان .است مربوط  انوارخ
 کارد یرو نیا ا در .کندیم کمک رمزها نیب ارتباط و هیاول یرمزگذار طرح نییتع به امر نیا که است هینظر

 و (999 ) اندرساون  نگاساپی  نظریاۀ  عمده طوربه ،مفهومی و نظری رویکردهای بردن کاربه با پژوهشگر
  .کندیم آغاز ،هیاول یرمزها یکدگذار یبرا یاصل میمفاه ای رهایمتغ ییشناسا با را خود کار بومی مالحظات
منتقل شد وسپس مورد  ،یا ید ویکافزار مکس به نرم کیبهکی یبررس مورد یهالیفا منظور نیا به
به دقت  هامتنباز  یت گرفت؛ ابتدا در رمزگذارکار در دو مرحله صور نیا. قرار گرفت لیو تحل هیتجز

 سپس. شد مشخص داشت ارتباط مطالعه مورد موضوع به یبررس اول نظر در که ییهاخوانده شد، بخش
 یهامقوله و میمفاه اساس بر شده جدا یهاقسمت نیاز ا کیهر ،یمحور یرمزگذار ،یبعد ۀمرحل در

 و  رکدیز ،یاصل کد عنوان با ،یا ید ویکمکس افزارنرم رد. شدند یکدگذار نظر مورد یۀنظر در موجود
 و شد استخراج ییمعنا عبارات  2متون در مجموع  لیو تحل یپس از کدگذار. شوندیم مشخص   رکدیز
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1 Summative, Directed, Conventional 

عنوان سرپرست خانوار  به یزن و گاه یکعنوان  به یگاه یرانی،شهروند ا یکعنوان  به یزن سرپرست خانوار گاه ین،قوان در   
 . است شده توجه مذکور مورد سه به مطالعه این در کهاست  یقابل بررس
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 و   رکدیز ،یاصل یبر تمام کدها یمرور. گرفتند قرار   رکدیز 3  و    رکدیز    ، یاصل کد سه در
 .ستا آمده  جدول  در   رکدیز

   زیرکد و  زیرکد اصلی، کد خالصه.   جدول

 یفراوان   رکدیز   رکدیز یاصل کد

 میالسیسوس

 دولت فقط ریفراگ دولت

50 
 انیرانیا همه یشهروند استحقاق؛ اریمع

 ادیز ؛ییکاالزدا زانیم
 یمستمر شیافزا

 یمستمر

 یمذهب-یسنت

 خانواده در زن بر مرد یبرتر
 وادهخان در زن یول مرد

9 

 خانواده سیرئ مرد

 دارخانه زن آور،نان مرد یالگو

 همسران نه و فرزندان اشتغال
 شهدا

 زنان کار بودن مشروط
 زنان کار بودن یرضروریغ

 نفقه پرداخت

 لیبرالیسم

 کارفرما بودن مسئول بازار سلطه

 3 
 
 
 

 انمیزا یمرخص کوتاه مدت باال ؛ییزداخانواده زانیم

 و زن یولوژیزیف تفاوت به اعتقاد
 مرد

 یردهیش ساعات کسر
 زنان/زنان نیسنگ کار تیممنوع

 باردار
  مردان و زنان مزد یتساو

 یردولتیغ یهاسازمان و دولت
 یمردم یهاکمک و دولت

 دولت و مردم مشارکت
 دولت و نهاد مردم سازمان

 ریرفراگیغ و خاص
 ازین اق؛استحق اریمع

 خاص مهیب
 یاجتماع مهیب

 کم ییکاالزدا زانیم

 یتوانمندساز

 یخوداشتغال
 اشتغال
 وام یاعطا

 یاقتصاد-یآموزش ۀبرنام

 سرپرست زنان یبرا استیس
 خانوار

 5 شهدا یهاخانواده و زنان فقط
   سرپرستیب زنان
 2 خانوار سرپرست زنان

 25 جمع
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 پژوهش یهاافتهی
 از یناش یاجتماع یهاارزش و اسالم ینید یهاارزش ریتأث تحت مردم مطالبات یاسالم انقالب یروزیپ با
 یاساتگذار یس ناد یفرا در را یادیا ز ابهاماات  920  ۀدها  یسات یالیسوس و خواهانه عدالت جنبش یندهایفرا

 در چا   یهاا گاروه  یروهاین تیفعال و حضور به توجه با انقالب لیاوا در .ختیبرانگ یاجتماع و یاقتصاد
 قاانون  نیتادو  انیا جر در هام  و انقالب یشورا در هم بحث مورد یها موضوع مجموعه دانشگاه، و جامعه
 نیتدو در را خود ریتأث آنها تفکر و چ  یروهاین رسدیم نظربه نیبنابرا .بود روهاین نیا ریتأث تحت ،یاساس
 25 و  5 ،50 ،9  ،   ،9 ،5 اصاول  نجاا یا در (.511  ،یسالم یبا میابراه) گذاشت یبرجا یاساس قانون
 خصاوص  در یاساسا  قاانون     اصال  و یشاهروند  حقوق مورد در رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون
 مقاوالت  ریا ز در کاه  اسات  یاساس قانون از اصل هر نجایا در لیتحل واحد .است شده یبررس ،زنان حقوق

  .است شده لیتحل و استخراج
 یاساس قانون یکدگذار .3 جدول

 یدولت/یخصوص استیس قلمرو بند اصل
 اریمع

 استحقاق

 زانیم

 ییکاالزدا

 انیبن

 ینظر

 یالگو

 یرفاه

5 

5 
 پرورش، و آموزش
 ،یبدن تیترب

 یعال آموزش
 سمیالیسوس ادیز یشهروند یدولت

 الیسوس
 دموکرات

9 
 ها، ضیتبع رفع
 امکانات جادیا
 یمعنو و یماد

 سمیالیسوس ادیز یشهروند یدولت
 الیسوس

 دموکرات

   
 کار، مسکن، ه،یتغذ

 مهیب و بهداشت
 سمیالیسوس ادیز یشهروند یدولت

 الیسوس
 دموکرات

 9  

 نیتأم از یبرخوردار
 در یاجتماع
 یها نهیزم

 ،یبازنشستگ
 ،یریپ ،یکاریب

 ،یازکارافتادگ
 ۀارائ ،یسرپرست یب

  یبهداشت خدمات
 و یدرمان
 یها مراقبت
 ورتص به یپزشک
 مهیب

 سمیالیسوس ادیز یشهروند یدولت
 الیسوس

 دموکرات
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 یاساس قانون یکدگذار .3 دولج ادامه

 یدولت/یخصوص استیس قلمرو بند اصل
 اریمع

 استحقاق

 زانیم

 ییکاالزدا

 انیبن

 ینظر

 یالگو

 یرفاه

50  

 پرورش و آموزش
 انیپا تا گانیرا
 و متوسطه ۀدور
 یعال التیتحص

 سمیالیوسس ادیز یشهروند یدولت
 الیسوس

 دموکرات

 سمیالیسوس ادیز یشهروند یدولت مسکن   5
 الیسوس

 دموکرات

25  

 :یاساس یازهاین
 خوراک، مسکن،
 بهداشت، پوشاک،
 و آموزش درمان،
 امکانات و پرورش
 لیتشک یبرا الزم

 خانواده

 سمیالیسوس ادیز یشهروند یدولت
 الیسوس

 دموکرات

    

 مادران، تیحما
 در خصوص به
 و یباردار وراند

 فرزند حضانت

 برالیل سمیبرالیل کم ازین یدولت

 خاص ۀمیب جادیا
 زنان و وگانیب

 و سالخورده
 سرپرست یب

 برالیل سمیبرالیل کم ازین یدولت

 مثاال یشااهروند حقااوق از یراناایا کیاا عنااوان بااه فاارد هاار یاساساا انونقاا در ،5 جاادول براساااس
 (5 بنااد و    بنااد ،5 اصاال) گااانیرا لیتحصاا و وزشآماا ه،یااتغذ پوشاااک، خااوراک، مسااکن، بهداشاات،
 یراناایا فاارد هاار یباارا امکانااات جااادیا در عاادالت و ضیتبعاا رفااع بااه حقااوق نیااا در .اساات برخااوردار

 مساکن،  درماان،  و بهداشات  آماوزش،  شاامل  خاانواده  یازهاا ین اگار  .اسات  شاده  دیتأک (9 بند ،5 اصل)
 توساط  گاان یرا و ریا فراگ صاورت  باه  دیا با ازهاا ین نیا ا ۀهما  یاساسا  قاانون  طبق باشد، پوشاک و هیتغذ
 جملاه  از یاجتمااع  نیتاأم  یبرقارار  ،(9  اصال ) یاساسا  قاانون  براسااس  نیهمچنا  .شاود  مرتفاع  دولت
 نظاام  کاه  اسات  آن از یحااک  مطالعاات  .اسات  یهمگاان  حاق  آن از یبرخاوردار  و دولات  یقانون فیوظا
 یادیااز حااد تااا آن یهااایژگاایو و اساات ریاافراگ و جااامع نظااام کیاا یاساساا قااانون نظاار مااد یرفاااه
 در چاه  اگار  (.519  ،یناان یمز تااج ) اسات  دماوکرات  الیسوسا  یرفااه  نظاام  کیا  یهایژگیو با متناظر
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 اسات  گرفتاه  قارار  سام یبرالیل ینظار  انیا بن ۀمجموعا  ریا ز در (   اصال ) فاوق  یاساس قانون یکدگذار
 .است یستیالیسوس یاساس قانون غالب روح یول

 و نیقااوان ۀمجموعاا یاجتماااع نیتااأم از منظااور گفاات دیاابا یاجتماااع نیتااأم نظااام مااورد در امااا
یما  اساتفاده  آنهاا  از خاود  یهاا هادف  باه  دنیرسا  یبارا  یاجتمااع  نیتاأم  که است یینهادها و مقررات
 هاای  بیماه  شاامل  ،یا بیماه  ۀحاوز  :اسات  حاوزه  ساه  شاامل  اجتمااعی  تاأمین  جاامع  نظاام  کال  در .کند

 بخااش ،بازماناادگان و ازکارافتااادگی سااوانح، و حااواد  بیکاااری،  بازنشسااتگی، جملااه از اجتماااعی
 ساطح  دو باه  درماانی  و اجتمااعی  هاای  بیماه  خادمات  خاود  کاه  (درماان  و بهداشات ) درماانی  های بیمه

 و حمااایتی خاادمات ۀارائاا شااامل ،توانبخشاای و حمااایتی ۀحااوز ؛شااود ماای میتقساا یلاایتکم و همگااانی
 دالیاال بااه کااه نیازمناادی یاهاا خااانواده و افااراد بااه مااالی هااایکمااک و یارانااه یاعطااا و توانبخشاای
 ،امادادی  ۀحاوز  ؛دکنا  نمای  را آناان  زنادگی  حاداقل  تکاافوی  آناان  درآماد  یاا  نیستند کار به قادر  گوناگون
 نیتااأم از یبرخااوردار یاساساا قااانون 9  اصاال مطااابق .غیرمترقبااه حااواد  در نجااات و امااداد شااامل
 و حااواد  ،یماناادگ درراه ،یسرپرساات یباا ،یتااادگازکاراف ،یریااپ ،یکاااریب ،یبازنشسااتگ نظاار از یاجتماااع
 یهمگاان  حاق  رهیا غ و ماه یب صاورت  باه  یپزشاک  مراقبات  و یدرماان  و یبهداشت خدمات به ازین و سوانح
 ماردم،  مشاارکت  از حاصال  یدرآمادها  ایا  یعماوم  یدرآمادها  محال  از تاا  اسات  مکلاف  دولات  و است

 «ج» بنااد نیهمچناا .کنااد نیتااأم کشااور افااراد کیااکای یباارا را مااذکور یمااال یهااا تیااحما و خاادمات
 نیتااأم خاادمات بااودن ریاافراگ اسااتیس ،یاجتماااع نیتااأم و رفاااه جااامع نظااام ساااختار قااانون 9 اصاال
 ریا فراگ و میتعما  اصال  ب،یا ترت نیباد  .اسات  دانساته  نظاام  یهاا  اسات یس و اصاول  جمله از را یاجتماع
 .است حیصر یاصل ،یاجتماع نیتأم بودن

 یاجتماع نیتأم و رفاه معجا نظام قانون یکدگذار .4 لجدو

 تیشمول هدف گروه استیس ۀحوز بند ماده

 د 5
 یهاصندوق لیتشک

 یامهیب
 ... و خودسرپرست خورده،لسا وه،یب زنان ...

 یپسماند خاص،
 ریرفراگیغ

 ز 2
 و یتیحما خدمات

 یتوانبخش
 سرپرست زنان و سرپرستیب یها خانواده

 خانوار

 
 نیتااأم و رفاااه جااامع نظااام قااانون در نیهمچناا و یاساساا قااانون    بنااد در گاار،ید طاارف از
 زنااان یتوانبخشاا و یتیحمااا خاادمات بااه یاجمااال طااور بااه ،(ز بنااد ،2 ۀماااد و د بنااد ،5 ۀماااد) یاجتماااع
 شاده  توجاه  زناان  از گاروه  نیا ا ۀما یب صاندوق  لیتشاک  ۀمسائل  باه  خااص  صاورت  به و خانوار سرپرست
 در آن ۀنمونا  کاه  شاوند یما  محساوب  ماناده یباق و یاندپسام  نیقاوان  ءجاز  ر،یا رفراگیغ نیقوان نیا .است
 یاصال  نیقاوان  ینااهمخوان  یهاا مصاداق  از گار ید یکا ی کاه  شاود  یما  مشااهده  برالیل یرفاه یهانظام

 دولات  چاون  کاه  میرسا یما  قات یحق نیا ا باه  مسائله،  شاتر یب ۀمطالعا  باا  .اسات  حاوزه  نیا ا در مکتوب



 

 

 

 

 

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

 

 

 در را هاا گاروه  یبعضا  گار ید ینیقاوان  وضاع  باا  اهراًظا  نادارد،  هماه  یبرا را ریفراگ نیقوان یاجرا ییتوانا
 .ستین هماهنگ یاساس قانون تیشمول و یریفراگ روح با که دهدیم قرار تیاولو

 از ینگهاادار و فرزنادان  یسرپرسات  طااالق، ازدواج، کاه  اسات  یقاانون  خااانواده، یاساالم  قاانون  اماا 
 فیا تعر شااوندان یخو و مساران ه یهاا تیمسائول  و حقاوق  قاانون  نیا ا در .کناد یما  مشخص را فرزندان
 نیا ا مقصاود  گار، ید عباارت باه  .اسات  ماردان  و زناان  یبارا  مکمل عدالت جادیا آن از هدف .است شده

 و آن سرپرسااتان خصااوص بااه خااانواده یاعضااا یهاااتیمساائول و حقااوق از نااانیاطم کسااب قااانون
 و 02   ،06   ،03   ماواد  ریا ز در .اسات  یوگیا ب ایا  طاالق  صاورت  در زن تیا امن نیتضام  آن هدف
 یبررسا  اسات،  خاانواده  و زناان  باه  مرباوط  یناوع  باه  کاه  رانیا ا یاساالم  یجمهاور  یمدن قانون 2   
 و اساتخراج  ریا ز مقاوالت  لیا ذ کاه  اسات  یمادن  قاانون  از مااده  هار  نجاا یا در لیا تحل واحد .است شده
  .است شده لیتحل

 یمدن قانون یکدگذار .5 جدول

 استیس متن ماده
 فیوظا/صیخصا

 مرد

 هب اعتقاد
 تفاوت
 یتیجنس

 یدسترس
 کار به زن

 بادستمزد

 انیبن
 ینظر

  03 
 از خانواده استیر نیزوج روابط در

 .است شوهر صیخصا
 خانواده استیر

 بله

----- 

-یسنت
 یمذهب

  06 
 و

  02 

 ۀعهد به زن ۀنفق دائم عقد در
 .است شوهر

 یرضروریغ نفقه پرداخت

   2 

 حرفه از را خود زن تواندیم شوهر
 مصالح یمناف که یصنعت ای

 زن ای خود اتیثیح ای یخانوادگ
 .کند منع باشد،

 مشروط خانواده و زن یول

 اسات  مارد  ۀعهاد  بار  ،یرانا یا ۀخاانواد  اسات یر کاه  میابیا  یدرما  3 جدول در مذکور نیقوان یبررس با
 یهاا ازین ۀهما  از اسات  عباارت  نفقاه  .(06  ) اوسات  ۀعهاد  بار  زیا ن خاانواده  ۀنفقا  تیمسئول و (03  )

 و یدرمااان یهااانااهیهز و مناازل اثااا  غااذا، البسااه، مسااکن، ماننااد زن تیوضااع بااا متناسااب و متعااارف
 مارد  حسااب  نیا ا باا  .(02  ) مارض  ایا  نقصاان  ۀواساط  باه  اجیاحت ای عادت صورت در خادم و یبهداشت
 زن بار  شاوهر  تیا وال و اسات یر .نادارد  ماورد  نیا ا در یافاه یوظ زن و اسات  خاانواده  آور ناان  و مسئول

 خاناه  از خاارج  در زن کاار  گار، ید عباارت باه  .(2   ) شاود  زن کاار  ماانع  تواناد یما  کاه  اسات  یحد به
 یریا فراگ اصال  از یبرداشات  هار  باا  قاانون  نیا ا نیبناابرا  .اسات  شاوهر  ۀاجااز  به مشروط و یرضروریغ

 یهاا تیا فعال تماام  را یاجتمااع  اسات یس اگار  و اسات  شاده  حیتشار  یاساسا  نیقاوان  در که دارد تناقض
 یاساالم  قاانون  براسااس  نیهمچنا  .اسات  زیا ن تفکار  نیا ا باا  ریمغا م،یبدان ینابرابر رفع جهت در تدول

 یهاا  نظاام  یابقاا  یپا  در داناد،  یما  شاوهر /پادر  یهاا  تیمسائول  جازء  را فرزندان و زنان رفاه که خانواده
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 یزنا  یوقتا  .اسات  آماده  یاساسا  قاانون  در کاه  اسات  یاریا ع تماام  یرفاه دولت یجا به خانواده یتیحما
 یسااو از یمبااالغ شااکل بااه او از مراقباات یهااا نااهیهز باشااد، گرفتااه طااالق ایاا ردیاابگ طااالق بخواهااد
 مقادم، ) شاود  یما  پرداخات  یو باه  المثال  اجارت  و هیا مهر صاورت  باه  بلکاه  ،شاد  نخواهد پرداخت دولت
 یاایزداخااانواده از ییباااال ۀدرجاا از کااه یاساساا قااانون باارخالف قااانون نیااا نیبنااابرا (.510 : 59 
 .است برخوردار ینییپا اریبس ییزداخانواده ۀدرج از است، داربرخور
 یباارا یتیحمااا یارهااایمع ۀرناادیدربرگ رانیااا یاسااالم یجمهااور در کااار قااانون گاار،ید طاارف از
 کاار  دیا با کارفرماا  و اسات  هدشا  ممناوع  زناان  یبارا  نیسانگ  کاار  نکاه یا نمونه یراب .است شاغل زنان

 باار یلاایدل یاعااده و یتیحمااا یهااااسااتیس را هااااسااتیس نیااا یبرخاا .کنااد نیگزیجااا را یتاار ساابک
 نیا ا از یاریبسا  هاا، سات ینیفم از یاریبسا  نظار  از گار، ید عباارت باه  .کنناد یما  ریتفسا  یتیجنس ضیتبع
 زناان  یبارا  نیسانگ  ایا  خطرنااک  کاار  تیا ممنوع ایا  زناان  یکاار  سااعات  کسر مثل رانهیسختگ نیقوان
 کارفرماا  توساط  کاار  باازار  در زناان  جاذب  تیدودمحا  سابب  ان،یا کارفرما یبارا  بااردار  زنان خصوصبه
 رانیااا در زنااان یباارا کااار طیشاارا 21 و 22 ،26 ،23 ،51 ،6 مااواد یبررساا بااا 6 جاادول در .شااودیماا
  .است شده یبررس

 کار قانون یکدگذار .6 جدول

 حاتیتوض
 به اعتقاد
 و زنان تفاوت

 مردان
 قانون ماده تبصره/بند استیس ۀحوز

 و اسالم با فمخال نکهیا بر مشروط
 گرانید حقوق و یعموم مصالح

 .نباشد
 6  انتخاب شغل یآزاد یحد تا

 کار
 

 51  دزم ریخ مرد و زن مزد یتساو

 /زن یبرا نیسنگ کار تیممنوع
 کار ینیگزیجا و باردار زنان

 او یبرا یتر سبک

 تفاوت به اعتقاد
 یکیزیف

  کار طیشرا
23 
 22 و

 خدمت، سوابق جزء مانیزا یمرخص
 با حقوق یرخصم

 تفاوت به توجه
 یکیولوژیب

 و  بارداری  مرخصی
 (ماهشش )  زایمان

  ,   26 

 آنان کار ساعات جزء فرصت این که
 .شود می محسوب

 تفاوت به توجه
 یکیولوژیزیف

ی کار ساعات کسر
 ردهیش زنان

 21 

 .است مسئول کارفرما
 تفاوت به توجه

 یاجتماع
 از مراقبت مراکز جادیا

 کودک
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 یکا یزیف یهاا تفااوت  حاد  در هاا تفااوت  باه  توجاه  دهاد  یما  نشاان  کاار  نیقاوان  ،6 جدول براساس
 یهاااتفاااوت بااه امااا اساات، زنااان (21 مااادۀ و   و   بنااد ،26) یشااناختسااتیز و (22 و 23 مااادۀ)

 کارده  رییا تغ مااه  شاش  باه  مااه  چهاار  از کاه  ماان یزا یمرخصا  قاانون  .اسات  نشده توجه آنان یاجتماع
 سااعات  کسار  ،اسات  متوساط  حاد  در گار ید یرفااه  یهاا میا رژ ابا  ساه یمقا در کاه  (  و  ندب ،26 مادۀ)
 یکاایزیف یهاااتفاااوت بااه توجااه از یحاااک یهمگاا ،(21 مااادۀ) نیساانگ کااار کااردن ممنااوع و یردهیشاا
 یداتیا تمه هساتند،  کودکاان  از مراقبات  مسائول  زناان  یاجتمااع  لحااظ  از نکاه یا باا  .است مردان و زنان
 جااد یا یبارا  کارفرماا  کاردن  مسائول  ساطح  در فقاط  و نشاده  دهیشا یاند کاودک  یعماوم  مراقبات  یبرا

 نیقاوان  نیا ا یای زداخاانواده  و ییکااالزدا  ساطح  مجماوع  در .اسات  شاده  اکتفاا  (21 مادۀ) مراقبت مراکز
 باه  زناان  ورود راه رانیا ا در ،یبرالا یل یکشاورها  نیقاوان  بارعکس  .اسات  نییپاا  بارال یل نیقوان همچون
 در ،(51 ماادۀ ) برابرناد  کاار  باازار  در ماردان  باا  زناان  کاار  قاانون  براسااس  اگرچاه  .است سخت کار بازار
 ورود راه عمال  در او، شاغل  دیا تحد و نیای تع در زن بار  شاوهر  تیا وال باا  یمادن  قانون براساس قتیحق

 یحااد تااا اول نگاااه در یاجتماااع حقااوق یبررساا مجمااوع در .سااتا  دهشاا سااخت کااار بااازار بااه زنااان
 در زناان  نقاش  باه  توجاه  باا  اماا  ماردان،  و زناان  برابار  یافتیا در حقاوق  مثال  رساد؛ یم نظربه برابرگونه
 ۀعهاد  بار  ایا  گرفتاه  عهاده  بار  را باار  نیا ا حاد  چاه  تاا  دولات  کاه  دید دیبا کودک از مراقبت و یباردار
 ییکااالزدا  ایا  یای زدا خاانواده  یهاا اسات یس سامت  باه  رو حاد  چاه  تا گر،ید عبارتبه .است گذاشته بازار

 ییبااال  ۀدرجا  دماوکرات  الیسوسا  یهاا نظاام  همچاون  ماا  یاساسا  قاانون  حساب نیا با .کندیم حرکت
 و رفاااه نظااام جااامع قااانون ،یماادن قااانون و دهاادیماا نشااان خااود از را یاایزداخااانواده و ییکاااالزدا از

 ۀطاایح در دیااد دیاابا حااال .دارنااد را ییکاااالزدا و یاایزداخااانواده از ینییپااا ۀدرجاا یاجتماااع نیتااأم
 یبارا  یزیا ربرناماه  و یاساتگذار یس قات، یدرحق .اناد  درحرکات  ساو  کادام  باه  اساتگذاران یس یزیر برنامه
 طیشاارا از متااأثر دوره هاار در یزیااربرنامااه .هاساات دولاات فیوظااا نیتاار مهاام از جامعااه رفاااه و توسااعه
 ینااوع نشیگااز بااا دولاات ،یلاایتحم جنااگ از پااس گفاات، دیاابا مااورد نیااا در .اساات بااوده جامعااه

 و یاقتصاااد یآزادساااز راهباارد باا  را یفرهنگاا و یاجتماااع ،یاقتصااد  ۀتوسااع ولا ۀبرناماا ،یاساتگذار یس
 باا  البتاه  کاه  کارد  آغااز  یسااختار  لیتعاد  اسات یس ایا  یخصوصا  بخاش  از تیا حما یها استیس اعالم
 یسااز یخصوصا  و یاقتصااد  یآزادسااز  بار  یمبتنا  زیا ن توساعه  دوم ۀبرناما  اصاول  .شاد  مواجه شکست
 کااار دسااتور در یارزشاا و یفرهنگاا عواماال بااه توجااه ل،یتعااد اسااتیس شکساات لیاادلبااه کااه بااود
 بیا تعق یتار گساترده  صاورت  باه  یاقتصااد  یآزاد بعاد  باه  ساوم  ۀبرناما  از اماا  .گرفت قرار استگذارانیس
 یزیا ریپا  در یشاتر یب شادت  باا  یاقتصااد  یآزاد ۀساال  سات یب اناداز  چشام  ساند  یراستا در سپس و شد

 یساااالرسااتهیشا و یریپااذ رقاباات مااردم، رکتمشااا چااون ییهاااارزش براساااس یاتوسااعه ینهادهااا
 (.513  ،یسالم یبامیابراه) شد دنبال
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 انقالب از پس توسعه ۀبرنام قانون .7 جدول
 پنجم چهارم سوم دوم اول توسعه برنامه قانون

 سرپرست زنان مفهوم
 خانوار

 و زنان ...
 یها خانواده
 ...شهدا

 وگان،یب...
یب زنان

 ...سرپرست

 تسرپرس زنان...
 ...خانوار

 سرپرست زنان...
 ...خانوار

 زنان...
 سرپرست
 ...خانوار

 ____ ___ یتوانمندساز مفهوم

 و زنان اشتغال ...
 یاقتصاد تیفعال
 زنان یآموزش و
 زنان خصوص به

 سرپرست
 ...خانوار

 ،یشغل آموزش...
 مشارکت

 زنان، یاقتصاد
 و ارانهی
 التیتسه
 زنان مسکن
 خانوار، سرپرست

 انزن خاص ۀمیب
 خانوار سرپرست

 تدوین و تهیه
 جامع طرح

 توانمندسازی
 زنان یبرا

 سرپرست
 خانوار

 زنان یبرا استیس
 خانوار سرپرست

 از تیحما
 و زنان
 خانواده
 شهدا

 از تیحما
 خانواده
 و شهدا
 زنان

 سرپرست یب

 زنان اشتغال
 یخانگ مشاغل _____ خانوار سرپرست

 استیس نوع
 (یبیترک/یخصوص/یدولت)

 دولت فقط دولت فقط دولت فقط
مردم سازمان
 در هیریخ و نهاد

 دولت کنار

مردم سازمان 
 هیریخ و نهاد
 دولت کنار در

 

 آن ذکاار کااه ییفضااا در و 2 جاادول در خااانوار سرپرساات زنااان مااورد در برنامااه نیقااوان یبررساا
 کااه آنااان از یخاصا  هگاارو مگار  ساات،ین آنهاا  از ینااام چیها  اول ۀبرناماا در کاه  دهاادیما  نشااان رفات، 
 یتاوجه  مارد  سرپرسات  فاقاد  یهاا خاانواده  گار ید باه  و شاده  ادیا  آنها از شهدا یهادهاخانو عنوان تحت
 ۀبرناما  در تیا نها در و سرپرسات یبا  کودکاان  و زناان  عناوان  تحات  توساعه،  دوم ۀبرنام در .است نشده
 گفات  بتاوان  دیشاا  گار، ید عباارت هبا  .اسات  شاده  آورده خاانوار  سرپرسات  زناان  نام اول، بار یبرا سوم
 ۀبرناما  در داناد، یما  خاانوار  سرپرسات  را مارد  کاه  یمادن  قاانون  حیصار  ماتن  وجود با بار نینخست یبرا
 هاا واژه در راتییا تغ نیا ا کاه  اناد دهشا  یمعرفا  خاانوار  سرپرسات  و مسائول  زنان از یگروه توسعه، سوم
 از  .اساات تأماال قاباال عهتوساا یهااابرنامااه طااول در خااانوار سرپرساات زن بااه سرپرسااتیباا و وهیااب از

 بااه عمااالً آماوزش  و یاقتصاااد مشاارکت  اشااتغال، بار  تمرکااز بااا ساوم  ۀبرناماا در اگرچاه  گاار،ید طارف 
 نرفتاه  کاار باه  یتوانمندسااز  ۀکلما  ،شاده  توجاه  خاانوار  سرپرسات  زناان  خصوص به و زنان یتوانمندساز

 باه  پانجم  ۀبرناما  از یبخشا  و شاده  برناماه  وارد رساماً  یتوانمندسااز  ۀکلما  چهاارم  ۀبرناما  در اما .است

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  ــــ
 شده توجه ردمو نیان تنها به امادر عنوان تحت هم آن ،یعمران پنجم ۀبرنام در فقط هم انقالب از شیپ که است ذکر انیشا  

 .است
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 در کااه اساات نیااا گاارید توجااه انیشااا ۀنکتاا .اساات افتااهی صیتخصاا یتوانمندساااز و یتیحمااا بخااش
 باه  پانجم  ۀبرناما  در و خاانوار  سرپرسات  زناان  یکاار یب و کاار  ۀمسائل  باه  باار  نیاولا  یبارا  سوم ۀبرنام

 دسااتمزدها اگاار (003 ) الرساان نظاار از .اساات شااده توجااه خااانوار سرپرساات زنااان یخااانگ مشاااغل
 محادود  صاورت  باه  ایا  یاضااف  یاجتمااع  یایا مزا چیها  اگار  باشاد،  نییپا یلیخ مهارت، بدون افراد یبرا
 روزاناه  مراقبات  یماال  التیتساه  از یفیضاع  رسااخت یز اگار  و باشاد،  نداشاته  وجاود  درآماد  باه  ۀمیضم
 تواناد یما  کاار  یبارا  تنهاا  ماادران  اجباار  ایا  حرکات  یبارا  تاالش  باشاد،  داشته وجود یعموم صورت به
 را شااغل اگرچااه اسااتمدارانیس ز،یاان رانیااا در .کنااد تاار فیضااع را تشااانیموقع بهبااود، یجااا بااه واقااع در
 آگااه  مرباوط  مشاکالت  و خاناه  از زناان  بات یغ ۀمسائل  باه  ،اناد دانساته  الزم خانوار سرپرست زنان یبرا
 زناان  کاه  اناد یخاانگ  مشااغل  فکار  باه  بلکاه  ساتند، ین آناان  کودکان از یعموم مراقبت یپ در و اندشده
 وارد خصاوص  نیا ا در کاه  یگار ید ماورد  .باشاند  مشاغول  هام  دساتمزددار  کاار  به  یدار بچه کار کنار در

 در .اسات  دولات  کناار  در هیا ریخ و نهااد  ماردم  یهاا ساازمان  باه  توجاه  شاده،  پنجم و چهارم یهابرنامه
 یهاا اسات یس خاانوار  سرپرسات  زناان  یبارا  توساعه  یهاا برناماه  در هاا اسات یس رساد یما  نظار باه  کل

 یمادن  قاانون  دیا تأک وجاود  باا  گفات  تاوان یما  مجماوع  در .اسات  یبرالا یل و محوراشتغال ،یتوانمندساز
 نیقااوان در و عماال در زنااان، شااغل دیااتحد و خااانواده باار دیااتأک و یتیجنساا کااار میتقساا باار کشااورمان

 لیا دلباه  داراناساتم یس لیا م رغام یعلا  احتمااالً  و هاا تیا واقع باه  توجاه  باا  و رفتاه رفتاه  توساعه  ۀبرنام
 ۀنکتا  .اناد آورده رو یبرالا یل یهاا اسات یس باه  ازمناد، ین خاانوار  سرپرسات  زنان نیتأم و تیحما از یناتوان
 یزناان  از .ردیا گیما  صاورت  موجاود  یهاا هیسارما  گارفتن  نظار  در بادون  یزیربرنامه نکهیا تأمل انیشا
 یبارا  عارف  و قاانون  براسااس  و ناد انباوده  شااغل  قابالً  ساوادند، کم ای سوادیب آنان از یادیز درصد که

 شاده  دیا تأک آنهاا  یدارخاناه  و یماادر  امار  بار  شاان یکاودک  از شاه یهم و اناد نشاده  تیا ترب هم اشتغال
 آناان  کودکاان  از ینگهادار  یبارا  ضامن  در .شاوند  کاار  باازار  وارد رودیما  انتظاار  آنان از ناگاه به است،
 جاازء خااانوار سرپرساات زنااان جملااه از و همااه رفاااه ،یاساساا قااانون طبااق .اساات نشااده یفکاار ،هاام
 پادر /شاوهر  یهاا تیمسائول  جازء  زناان  رفااه  خاانواده  قاانون  براسااس  یولا  اسات،  رفااه  دولات  فیوظا
 او باه  هیا مهر ایا  المثال اجارت  شاکل  باه  او از مراقبات  یهاا ناه یهز رد،یا بگ طاالق  یزن اگر یعنی است؛
 خصاوص باه  توساعه  ۀبرناما  نیوانقا  در ناگااه  باه  باوده،  یتیحماا  جاا نیا تاا  کاه  نیقاوان  .شودیم پرداخت
 قاانون  در یقبلا  یهاا اسات یس باا  کاه  آوردیما  یرو یتوانمندسااز  یهاا اسات یس به آن ریاخ یهابرنامه
 .است ناهمخوان خانواده نیقوان و یاساس

 یریگجهینت و بحث
 ،یکاار  محافظاه  ،یافراطا  راسات  یعنا ی غارب  یاسا یس و یاجتمااع  تفکار  بار  مسالط  یرفاه یهایدئولوژیا

 بخااش الهااام و اناادداشااته شیپاا در یزیمتمااا یکردهااایرو ساام،ینیفم و ساامیمارکس و یدموکراساا لایسوساا
اسات یس نیتادو  در یرفااه  یهاا میا رژ یهاا گوناه  گرید و کارانمحافظه و ها دموکرات الیسوس ها، ستیبرالیل
 کاه  شاد  می متصور ار پایداری های خانواده مرد، کامل اشتغال آور نان مرد خانوادۀ سنتی الگوی .هستند شانیها
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 تغییارات  برابار  در الگو این .شوند تأمین شوهرانشان اجتماعی های کمک و درآمدها طریق از باید زنان آنها در
 کاه  است مخاطراتی برای تأمین ایجاد رفاه های دولت اغلب مشغولیدل تاریخی نظر از .نکرد مقاومت خانواده
 پرداخات  و کهنساالی  و فقار  بیمااری،  بیکااری،  مثال  ماواردی  آیاد؛  پایش  آور ناان  مارد  بارای  اسات  ممکن

 کاارگری  هاای  اتحادیاه  کاه  درحالی مرد؛ خود طریق از وی، تکفل تحت همسران و کودکان به هایی مستمری
 چناین  .باشاد  خاویش  تکفال  تحات  افاراد  از حمایات  به قادر مرد کارگر تا کردند می مبارزه خانواده مزد برای

 غربای،  کشاورهای  در بنابراین .ندارند معنا دیگر خانواده و کار بازار در یجادشدها تغییرات وجود با هایی پنداشت
 آور ناان  مارد  باا  خانوادۀ یک مفهوم بر مبتنی های سیاست از موضع تغییر حیث از ای مالحظه شایان همگرایی

 .است داشته وجود کارگر بزرگسال با خانوادگی الگوی یک مفهوم بر مبتنی های سیاست سوی به
 از و هستند فقرا نیرتریفق جزء رانیا در و ایدن در آمار یگواه به خانوار سرپرست زنان نکهیا به توجه با
 یریتدب چه استگذارانیس میبدان تا میآن یپ در است، روزافزون شیافزا حال در آنها تیجمع گرید طرف
 در یاسالم یدئولوژیا اساسبر نکهیا ضمن رانیا یاسالم یجمهور .انددهیشیاند گروه نیا ییفقرزدا یبرا
 و گسترده ۀخانواد کاهش با ینیشهرنش ۀدیپد اثر بر عمل در ،است یسنت ۀخانواد حفظ و خانواده قوام یپ

 و دارد کامل تطابق گسترده یهاخانواده با یاسالم نیقوان .روست روبه یا هسته یها خانواده شیافزا
 ،یاهسته یها خانواده رشد و گسترده ۀخانواد رفتن نیب از با امروزه .کندیم برآورده را نهاد نیا یازهاین

 ایآ که است نیا مسئله .است آن یها یکاست جبران یپ در یمذهب-یسنت نیقوان مدد به مدرن نیقوان
 .است ناساز یبیترک ای است هماهنگ یزندگ تیواقع با ،یحقوق نظام دو نیا قیتلف

 ایا  یهمگاان  گاان، یرا مثال  یواژگاان  باه  وفاور  باه  رانیا ا یاساالم  یجمهاور  یاساس قانون لیتحل در
 نظااام یاساساا قااانون ماادنظر یرفاااه نظااام باارد یپاا تااوانیماا آن، براساااس کااه میخااوریبرماا ریاافراگ
 در اریااع تماام  یرفااه  دولات  کیاا را دولات  ماذکور،  نیقاوان  و اصااول .اسات  دماوکرات  الیسوسا  یرفااه 
 شااهروند هاار حااق آمااوزش و تبهداشاا خااوراک، مسااکن، نیتااأم آن براساااس کااه اساات گرفتااه نظاار
 در .باالسات  ماا  کشاور  در نیقاوان  نیا ا براسااس  ییکااالزدا  ۀدرجا  گفات،  توان یم نیبنابرا .است یرانیا

 تیمحادود  جااد یا ییتواناا  و مارد  ۀعهاد  بار  نفقاه  مارد،  اسات یر چاون  یعبارات به ،یمدن قانون به رجوع
 کاه  دارد کاراناه  محافظاه  کاامالً  یمادن  قاانون  کیا  از نشاان  کاه  میخاور یمبر شوهر ۀلیوس به زن یشغل

 در یبرابار  باه  کاار،  قاانون  باه  رجاوع  باا  اماا  .اسات  یتیجنسا  کار میتقس و یسنت ۀخانواد از دفاع درصدد
 آنهاا  یکا یزیف ۀجنبا  از فقاط  ماردان  و زناان  یهاا  تفااوت  باه  و شاده  اشااره  آنهاا  دساتمزد  و کار طیشرا
 باه  نسابت  شااغل  زناان  حاال،  هار  باه  .اسات  نشاده  توجاه  آناان  یهاا نقش یها تفاوت به و شده توجه
 سابب باه  اغلاب  کاه  ،یخصوصا  ۀحاوز  در مراقبات  ماثالً  .دارناد  یشاتر یب یهاتیمسئول و هانقش مردان
 یشااهروند حقااوق کااه دارنااد ینااابرابر و زیااآم ضیتبعاا تیوضااع زنااان گاار،ید یهاااتیمساائول نیهماا
 تشااانیوضع در یرساام یبااربرا رو نیااازا .کننااد ییجااوچاااره آنهااا یباارا توانناادینماا زیااآم ضیتبعریااغ
 طارف  از (.999  ،دیگاران  و اکاونر ) نشاود  ترجماه  عمال  در یبرابار  باه  اسات  ممکان  کارمناد  عنوان به
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 29 ... نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران   / فیروزآبادی، دیباجی فروشانی 

 

 

 و زناان  یتوانمندسااز  بار  دیا تأک باا  رانیا ا ۀتوساع  ۀبرناما  قاانون  پانج  و رفااه  جامع نظام قانون در گر،ید
 ،خاانوار  سرپرسات  زناان  لمثا  ازمناد ین خااص  قشار  باه  کماک  و خادمات  یپساماند  حالت آنها، اشتغال

 .است برالیل یرفاه نظام ینوع ادآوری
 قاانون  .اسات  یآرماان  و دماوکرات  الیسوسا  ر،یا فراگ ماا  یاساسا  قاانون  گفات  تاوان یما  مجموع در
 یرواقعا یغ یحاد  تاا  نیبناابرا  برگاردد،  مشیقاد  شاکل  باه  خاانواده  خواهدیم و است یسنت رانیا یمدن

 یهااااسات یس باه  یتوانمندسااز  یهاا اسات یس باه  آوردن یرو باا  ماا  ۀتوساع  ۀبرناما  نیقاوان  اماا  ،اسات 
 یهااا اسااتیس خااانوار سرپرساات زنااان یباارا اسااتگذارانیس .اساات آورده یرو یبرالاایل و بااازارمحور

 شاان یبرا کاار  باازار  باه  زناان  ورود راه کاه  یبرالا یل یکشاورها  بارخالف  یولا  اند،گرفته شیپ در یبرالیل
 مشاروط  محادود،  کاار  باازار  باه  آنهاا  ورود راه یاساالم  ۀنوادخاا  قاانون  براسااس  ران،یا ا در است، فراهم
 هاام دولاات تیااحما تحاات ،یاسااالم نیقااوان و کااارمحافظااه یکشااورها باارخالف و اساات سااخت و
 برخااوردار هاام یعمااوم یهااا مراقباات از دمااوکرات، الیسوساا یکشااورها مثاال گاار،ید طاارف از .سااتین
 و نناد یبیما  را تیا واقع هساتند،  گارا  واقاع  عمال  در هاا اسات یس دهدیم نشان قیتحق نیا ۀجینت .ستندین

  .دنباش یسنت ۀخانواد دنبالبه و یآرمان است ممکن نیقوان اگرچه ،کنند یم عمل آن براساس
 در کاار  قاانون  و خاانواده  قاانون  ،یاساسا  قاانون  نیتادو  در اساتگذاران یس اگرچاه  رساد یما  نظار به
 .شااوندیماا رو روبااه آن بااا و شااده تیاااقعو گرفتااار توسااعه ۀبرناماا در کننااد،یماا ریساا خااود یهاااآرمااان
 یپا  در هاا اسات یس نیبناابرا  .شاود یما  کیا نزد عمال  باه  و رساد یم تیواقع به قتیحق در توسعه ۀبرنام

یما  نشاان  اطالعاات  .ناد یآیبرما  کاار  باازار  باه  آنهاا  کاردن  رواناه  و خانوار سرپرست زنان یتوانمندساز
 اقتصاااد   "یساااختار ضاارورت" و یصاانعتشایپ مشخصاااً ایاا یاسااالم یدئولوژیااا نیباا یتناقضاا دهااد
 یدرونا  تنااقض  ۀدرباار  (519 ) یگَار  نظار  ادآوریا  انیا جر نیا ا (.911  مقادم، ) دارد وجاود  یدارهیسرما
 شاارفتیپ در نقششااان لیاادلبااه ک هااای کااه یآزاد یبازارهااا .اساات ک هااای یهاااشااهیاند نظااام
 یرو چیها  باه  کاه  رساند یما  یاهجا ینت نیچنا  باه  لیا دل نیا ا باه  قااً یدق شمارد،یم مطلوبشان ،یاقتصاد
 میتکار  و میتعظا  یمتاوال  یهاا نسال  حکمات  ۀریا ذخ عناوان  باه  را آنهاا  ک هاای  کاه  -هاسنت ۀمالحظ
 باار رانااهیگیپ دیااتأک بااا یاقتصاااد ونیزاساایمدرن ناساااز قیااتلف نیااا تیاانها در .کنناادینماا را -کناادیماا

 رساادیماا نظااربااه .افتاااد کااوک از 990  ۀدهاا لیاااوا و 910  ۀدهاا اواخاار در ییایااکتوریو یهاااارزش
 یخااواهاصااالت و یاایگراآرمااان طاارف کیاا از اساات؛ تعااارض نیااا گرفتااار امااروزه زیاان رانیااا ۀجامعاا
 و رییا تغ گار ید طارف  از دارد، لیا تما یسانت  ۀخاانواد  یهاا ارزش حفاظ  باه  فرهناگ  نیا ا در شدهرسوب
 نظاام  قات، یحق در .کشاد یما  چاالش  باه  را هاا آرماان  کاه  اسات  یتیواقع مدرن به یسنت از جامعه حرکت

 ۀخاانواد  سامت  باه  بازگشات  کناد،  حرکات  سامت  کادام  باه  رو کاه  اسات  مانده نیب نیا در کیدئولوژیا
 اسات یس ۀنا یزم در .اسات  اساتگذاران یس یرو شیپا  چاالشِ  نیا ا ؛هاا تیا واقع سامت  باه  رفاتن  ای یسنت

 کیا مآنو یحاالت  و تیشافاف  عادم  ،یاسات یس ابهاام  کیا  کاه  گفات  دیا با خاانوار  سرپرست زنان یاجتماع
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1 Structural impertative 
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 یاجاازا خاارده هاام ساات؛ین الزم یکپااارچگی یدارار یاجتماااع نظااام رساادیماا نظااربااه .شااودیماا دهیااد
 بااا شااود یماا صااادر فرهنااگ یااۀناح از کااه ییهااا امیااپ هاام و هسااتند تااوازن فاقااد فرهنااگ، ۀعمااد
 بار  گذشاته  در ماا  خاانوار  سرپرسات  زناان  یاجتمااع  اسات یس .ناساازگارند  یاجتمااع  ساختار های تیواقع

 ورود باا  اماروزه  یولا  داشات  تطاابق  یای گراقاوم  و یپدرسااالر  گساترده،  خاانواده  باا  نید و سنت اساس
 از کاه  معناا  نیا اباه  .اسات  آماده  وجاود باه  یای گرالاه یقب و گسترده ۀخانواد سطح در ییهاگسست تهیمدرن
 شاکل  هماان  باه  قاانون  یولا  شاده  جااد یا خاانواده  در قادرت  و یگساتردگ  سااختار  در رییتغ طرف، کی

 فاراهم  آن یفرهنگا  یهاا ناه یزم کاه  دهیا گرد وضاع  ینیقاوان  گار ید طارف  از و ماناده  یبااق  ودخا  یسنت
 تاا  کارده  یساع  یآرماان  و کامال  ینیقاوان  وضاع  باا  کاه  اسات  نیا هااستیس نیا مثبت ۀنکت .است نشده
 بااه منجاار تنهااا نااه یگاااه نیقااوان نیباا یناااهمخوان یولاا ردیاابگ نظاار در را مشااکالت و جوانااب تمااام
  .گرددیم گروه نیا بر مضاعف فشار باعث بلکه شودینم خانوار سرپرست انزن وضع بهبود
 و نیقااوان طاارف کیاا از ، یا ید ویااک مکااس افاازارناارم یمدلساااز از اسااتفاده بااا .  نمااودار در
 .اندگرفته قرار گریکدی با تناظر در آن یهاشاخص و ینظر یهاانیبن گرید طرف از و هابرنامه

 
 بر آن هایشاخص و نظری هایبنیان و هابرنامه و قوانین میان اظرتن .  شمارۀ نمودار

 ایدیکیومکس سازیمدل اساس
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 مآخذ و منابع
 ارتباطات، و یفرهنگ مطالعات ۀمجل .رانیا در یاستگذاریس و فرهنگ ،(513 ) دریحغالم ،یسالمیبامیابراه 

 .5  -25  ص ،3 ش ،513  تابستان و بهار
 ۀآستان در رانیا ۀتوسع یهابرنامه و هااستیس ینظر یالگوها یبررس ،(511 ) دریحغالم ،یسالم یبامیابراه 

-13  ص ، 6 - 6  ش ،یاقتصاد یاسیس اطالعات یۀنشر .یاجتماع و یاقتصاد ۀتوسع پنجم ۀبرنام نیتدو
 61. 

 ۀمطالع) خانوار سرپرست زنان یاجتماع تعامالت یشناس بیآس ،(593 ) یریجهانگ ساناز و نیحس ،یابیافراس 
 . 25-230 ،593  زمستان 2 ش ،2  ۀدور است،یس و توسعه در زن مجله (.شهر نیشاه شهرستان یفیک

 سرپرست زنان یشادمان احساس و یاجتماع طرد مطرودساز، منابع ،(592 ) تافته میمر و منصوره آزاده، اعظم 
 .553-536 ،592  زییپا ،5 ش ،5  ۀدور است،یس و توسعه در زن مجله .خانوار

 دوم، شماره سوم، سال پژوهش، مجله .یفیک یمحتوا لیتحل ،(590 ) محمودرضا ،ینوشاد و یمحمدتق مان،یا 
 .3 -22 ،590 زمستان و زییپا

 باب در یا هینظر نیتدو یسو به) اروپا در رفاه دولت ،(510 ) یگوب-لریت تریپ و جورج کیو انو؛یجول ،یبونول 
 نیتأم پژوهش یعال ۀمؤسس :تهران .پور ونیهما هرمز :هترجم ،(یاهرف خدمات در دولت نقش کاهش
 .یاجتماع

 بر دیتأک با سرپرست زن یخانوارها سالمت و یاقتصاد ،یاجتماع یها یژگیو یبررس ،( 59 ) آمار ۀپژوهشکد 
 .یبانیپشت یها برنامه و ها استیس

 توسعه و رفاه ریزیبرنامه ۀمجل هان،ج در رفاهی هاینظام شناسیگونه ،(590 ) اکبر یعل مزینانی،تاج 
 .52 -05  ،590  بهار ،6 شمارۀ ،  دوره اجتماعی،

 ،زن مجله .خانوار سرپرست زنان خانوادگی /شغلی تعارض بررسی ،(595 ) عظیمی هاجر و رستگار امیر خالد 
 .221-3 2 صص 595  پاییز ،26 شماره سیاست، و توسعه رد

 ،تهران نظری، و مفهومی های بنیان اجتماعی سیاست ،(595 ) گتابی پور حبیب کرم و غالمرضا غفاری: 
 .تهران دانشگاه چا  و انتشارات مؤسسۀ

 ،با رابطه در روستایی خانوار سرپرست زنان طرد ابعاد مطالعه ،(590 ) صادقی علیرضا و احمد سید فیروزآبادی 
 .95-2   ص ،519  تابستان ،  ش ،1 دورۀ سیاست، و توسعه در زن مجله .اقامت و اشتغال وضعیت

 نو گام :تهران .پور ونیهما هرمز :هترجم .ست؟یچ یاجتماع استیس رفاه یۀنظر ،( 51 ) یتون ک،یتزپاتریف. 
 ،نو طرح :تهران دوم، چ .دیهیمی خشایار :ترجمه .ک های فون سیاسی فلسفۀ ،(519 ) جان گری. 
 ،مرجع راولینگسون، کارن و می مارگارت الکاک، پیت در اول، ج .فمینیستی های دیدگاه ،( 59 ) جِین لوئیس 

 صص ،(ع) صادق امام دانشگاه :تهران قاسمی، محسن و مزینانی تاج اکبر علی ترجمۀ اجتماعی گذاری سیاست
 52-   . 

 ،در زنان یاقتصاد یشهروند و خانواده حقوق :یاجتماع استیس و تیجنس ،( 59 ) .م نیوالنتا مقدم 
 ،یاقتصاد یها ییایپو) انهیخاورم در یاجتماع یاستگذاریس مقدم، نیوالنتا و کارشناس مسعود در .انهیخاورم
 -.535-202 ص ،(ع) صادق امام دانشگاه :تهران همکاران، و ینانیمز تاج اکبر یعل ۀترجم ،(یتیجنس و یاسیس

 ،سرپرست زنان در عمومی سالمت با اجتماعی – اقتصادی وضعیت ارتباط ،(592 ) همکاران و یوسف ویسانی 
 . 6-36 صص 592  اردیبهشت ،90 شماره ایالم، پزشکی علوم دانشگاه مجله .رخانوا
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