
  338ـ319: 1397 تابستان، 2، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در 

 

  

  
  
  

هاي  كيد بر برنامهأبا ت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
  جمهوري اسالمي ايران ةچهارم، پنجم و ششم توسع

 3عطيه هنردوست، *2معصومه زارعي، 1زارعانمنصوره 

  يدهكچ
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 مقدمه و بيان مسئله
 و مطلـق  فقر( آن سنجش در گوناگون هاي رهيافت اينكه چه ؛داي دار پيچيده معاني فقر تعريف

 از]. [ اسـت  متغيـر  زمـان  بسـتر  در و آن ميـزان  تعيين در متفاوت هاي نگرش و) نسبي فقر
 نيـز  فرودست طبقات در شود، مي برشمرده نابرابري فاكتورهاي از يكي خود كه جنسيت، طرفي

 آن در كـه  نيسـت  اي جامعـه  هـيچ  در« كـرد  ادعـا  توان مي يعني كند؛ مي عمل منوال همين بر
 نداشـته  زنـان  از بـيش  نفـوذي  منزلـت  و ثروت اجتماعي، زندگي هاي جنبه از اي پاره در مردان
 نيز گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي هاي گروه در مختلف موازين و انحا به قاعده اين. ][ »باشند
 مزايـا،  از برخـورداري  لحـاظ  به اقتصادي ـ اجتماعي باالي طبقات مردان كه چنان؛ شود مي ديده

 و ثروت قدرت، به نيز اقشار ديگر در مردان دسترسي و جلوترند زنان از اقتصادي، بعد در ويژه به
 مفاهيم بسياري با جنسيت جز به مراتب سلسله اين همچنين،. است بيشتر زنان به نسبت منزلت
 موضـوع  پيچيـدگي  بـر  و كنـد  مـي  پيـدا  برخورد جامعه در... و خويشاوندي سن، همچون ديگر
 هاي نظام افزايش به  رو هاي بستان بده و پيوستن كه اينجاست توجه درخور نكتة ].18[ افزايد مي

 گريبـانگير  حـوزه  ايـن  در ضدونقيض پيامدهايي شده موجب توسعه درحال كشورهاي اقتصادي
 و بـازار  بـر  حـاكم  روابـط  بـا  اجتماعي نظرية حوزة در ناهماهنگي اين. شود جامعه اقشار و افراد

 نماياند مي رخ زنان فقر زمينة در بيشتر آنجا سياسي ايدئولوژي نهايت در و اقتصادي ساختارهاي
 داريِ سـرمايه  بـر  مبتني اقتصاديِ هاي نظام شويم مدعي اجتماعي نظرية و سياسي حوزة در كه

 فقرا رشد سر بر موانع ايجاد و فرودستان شدن فقيرتر هرچه موجب خود سازوكارهاي در ليبرال
 تنهـا  نـه  اقتصـادي،  هاي سيستم همان از اي باسمه الگوگيريِ در اقتصادي حوزة در اما شوند، مي

  بـا  كـه  بـرد،  مـي  قهقـرا  به رو را مزايا ديگر و ثروت از برخورداري در نابرابري و فقر هاي شاخص
 فقر اسفبارتر وضعيت به مزايا و پايگاه به دستيابي براي جوامع در زنان روي پيشِ موانع به توجه
  .]5[ برد خواهيم پي زنان

سه فاكتور مشاركتي است كه در ادبيات زنان  ةدر سراسر جهان دربرگيرند» شدن فقر زنانه«
رشـد زنـان   . 1: كيد قرار گرفتـه اسـت  أمورد ت 2 (GID) و جنسيت در توسعه WID(1(در توسعه 
 هـاي  سياسـت . 3نابرابري درون خـانوار و تعصـب عليـه زنـان و دختـران،      . 2خانوار، سرپرست 

از  .]32؛ 6[ سوسياليسـتي  تعديل ساختاري و انتقال بازار پست همچوناقتصادي نئوليبراليستي 
پيامـدهاي   دربـارة مطالعات در مـورد افـزايش زنـان سرپرسـت خـانوار و تحقيـق       ، 1980سال 

اي  همسـئل هاي تعديل ساختاري به افزايش توجه به  سيتي سياستات خاص جنتأثيراجتماعي و 
ايـن درك در سراسـر   ]. 28[ شناخته شده است» شدن فقر زنانه«عنوان با منجر شده كه امروزه 

به اين معنا كه شمار زيـادي از   .دشو اي زنانه مي طور فزاينده جهان در حال رشد است كه فقر به
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درصـد از   37دهـد كـه    گزارش بانك جهـاني نشـان مـي   . هندد فقيران جهان را زنان تشكيل مي
 ؛اند بهره از لوازم ضروري رفاه بي) ميليارد نفر 1/6(جمعيت كشورهاي داراي درآمد كم و متوسط 

از نظر  اساس تعريف خط فقر بانك جهاني بر) ميليون نفر 900(ها  درصد آن 21كه فقط  حالي در
ميليـون نفـر از ايـن مـردم فقيـر را تشـكيل        700بـيش از  زنـان  . آيند درآمد فقير به شمار مي

  .]360 ، ص20به نقل از [ دهند مي
كننـد در   سازمان ملل نشان داد تعداد زنان روستايي كه در فقر زنـدگي مـي   1992گزارش 
سـال   20درصـدي طـي    50توسعه افزايش يافته است كه اين ميزان با رشـد   حال كشورهاي در

ميليـون نفـر در آسـيا زنـدگي      374ميليون رسـيده اسـت كـه     565آور  گذشته به رقم وحشت
كه  حالي در ،به عبارت ديگر. هستند ساكن ميليون نفر در كشورهاي جنوب آسيا 129كنند و  مي

فقـر زنـان بـا     ،درصد افزايش يافته است 30سال گذشته  20فقر در ميان مردان روستايي طي 
 ةن فقر نگرانـي اصـلي انجمـن زنـان در اجالسـي     شد زنانه. درصدي مواجه بوده است 48افزايش 

درصـد   70دهد  سازمان ملل متحد نشان مي ةتوسع ةانتشار برنام. يافته بود جهاني جوامع توسعه
  ].32[ دهند فقراي جهان را زنان تشكيل مي

هاي جنسيتي از عواملي  زنان به اشتغال مناسب و دارايي عالوه بر نابرابري نداشتن دسترسي
حقـوق نـابرابر و   ]. 32[ دهـد  ان را در معرض فقر مضاعف نسبت به مردان قـرار مـي  است كه زن

شـدن فقـر    بـر زنانـه   مـؤثر محيط كار نيز از عوامل  ةدرآمد كمتر زنان به دليل الگوي پدرساالران
همچنين احتمال دسترسي كمتر زنان به مالكيت زمين، دريافـت اعتبـارات    .]478، ص9[ است

مالي و دسترسي به بازارهاي مولد در مناطق روستايي، زنان سرپرست خانوار را نسبت به مردان 
مالك كمتـر از   در برزيل زنان؛ مثالً، ]35[ دهد تري قرار مي سرپرست خانوار در موقعيت ضعيف

درصـد از مالكـان    5شاورزي هستند و در كنيا زنان در شمار كمتـر از  هاي ك درصد از زمين 11
. هـاي زنـان اسـت    هاي مردان سه برابـر زمـين   در غنا ارزش متوسط زمين. شوند زمين ثبت مي

كشـاورزي و   ةشـد  اي در اسـتفاده از كودهـا و بـذرهاي اصـالح     شـكاف گسـترده   ،طور مشـابه  به
 ،همچنـين ]. 35[ زنان و مردان مشاهده شـده اسـت  دسترسي به اعتبارات كارآفرينان در ميان 

هاي  با تكيه بر مهارت بسياري از زنان محروم جهان به اعتبارات تجاري دسترسي ندارند و صرفاً
شـدن فقـر    اين عوامل بـه زنانـه  . كنند اند، درآمد ناچيزي را كسب مي اي كه آموخته سنتي زنانه

بيانگر  2015ملل از وضعيت زنان در سال گزارش سازمان . ]353ص ،20[ كند جهاني كمك مي
گرفتن عامليت زنان در مباحث اقتصادي خانواده و جامعـه اسـت كـه بـه كـاهش قـدرت        ناديده

زنـان بـه پـول    نداشـتن   دسترسـي . شود اقتصادي و توانمندي زنان و افزايش فقر آنان منجر مي
ادي خانواده در كنار عدم هاي عمده و كالن اقتص گيري حاصل از درآمد و حذف ايشان از تصميم

  . از اين عوامل است] 35[درك مناسب براي مصرف درآمد نقدي خودشان 
ـ . بخشي از رشد فقر زنانه به دليل رشد زنـان سرپرسـت خـانوار اسـت     فقـر زنـان بـه     ةمقول
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يافته نيز شـمار زنـان فقيـر     بلكه در كشورهاي توسعه ،كشورهاي در حال توسعه اختصاص ندارد
در منـاطق در حـال توسـعه و     1سرپرسـت  هـاي زن  خـانواده  .]71 ، ص8[ اسـت  بيش از مـردان 

نرخ بـاالتري از فقـر    ،كنند يافته تنها زندگي مي در مناطق توسعه كه ،تر يافته و زنان مسن توسعه
مشكالت اقتصادي بين ]. 33[دهند  اختصاص ميها به خود  را نسبت به مرداني با همين ويژگي

 .المللـي فقـر اسـت    تـرين مسـائله در حـوزة مطالعـات بـين     كي از شايعزنان سرپرست خانوار، ي
پيوند قوي بين زنان سرپرست  1991فقر زنان در مالزي با استفاده از آمار سال  دربارة يپژوهش

 هـزار نفـر    444 از سرپرست زن هاي خانواده كه تعداد طوري به ؛كند خانوار و فقر را پشتيباني مي
  ]. 30[ رسيده است 2000 سالهزار نفر در  895 به 1980 سال در

افزايش  بيانگر 1390تا  1355هاي  روند تغييرات توزيع نسبي خانوار طي سال ،در ايران نيز
 1355در سـال   3/7سرپرست از  كه ميزان خانوارهاي زن طوري بهاست؛ سرپرست  خانوارهاي زن

نسـبي خانوارهـاي كشـور     بررسـي توزيـع   .]34 ، ص27[ رسيده اسـت  1390در سال  1/12به 
 7/68نيـز حـاكي از آن اسـت كـه      1390حسب تركيب خانوار و وضعيت سرپرستي در سـال   بر

نـرخ   .]36، ص27[ ندا سرپرست زن والد درصد خانوارهاي تك 5/85نفره و  درصد خانوارهاي تك
ازدواج  رفـتن سـن   سـو و بـاال   شدن آنان از يك باالي اميد به زندگي زنان نسبت به مردان و بيوه

هـاي اوليـه زنـدگي موجـب شـده ميـزان زنـان         ها و طالق در سال دختران و استقالل مالي آن
  .]91، ص26[ خودسرپرست بيش از دو برابر مردان خودسرپرست باشد

 هاي اخيـر اسـت   جهاني در دهه ةافزايش تعداد زنان سرپرست خانوار به هر دليل يك پديد
 عهـده دارنـد   و نيازهاي معنوي ساير افراد خـانواده را بـر  مين معاش مادي أكه هم زناني را كه ت

كاهش ميزان ازدواج ، گيرد و هم زناني را كه به دليل طالق، فوت يا ناتواني پدر و همسر برمي در
   .عهده دارند امور خود را بر ةسرپرستي و ادار. ..و

اده، كـه بايـد از   ها در مقـام تنهـا عضـو خـانو     بحران زنان خودسرپرست و مادران و موقعيت آن
اي است كه زنان سرپرسـت خـانوار    آور خانواده باشند، مسئله كودكان خود پرستاري كنند و تنها نان

هـاي   گذاري عالوه بـر حمايـت   شود با سياست ها قرار داده است و تالش مي را در كانون توجه دولت
  .ار بهبود بخشندنوان سرپرست خانوع ها را در مواجهه با مشكالت به مادي، توانمندي آن

منزلـة يكـي از     اندازهاي برنامة توسعة جمهوري اسـالمي ايـران، بـه    هاي دولت و چشم سياست
چنـد ادعـا    هر. تواند مؤثر واقع شود سندهاي راهبردي در كاهش فقر زنان و توانمندسازي آنان، مي

ندارد يا بدون در نظر كلي كورجنس است و به مقولة زنان توجهي  طور هاي توسعه به شود برنامه مي
  ].55، ص7[گرفتن مالحظات جنسيتي به نابرابري و افزايش فقر زنان در جامعه منجر شده است 

هاي چهارم و پنجم و ششم توسـعه را   پژوهش حاضر در تالش است تا برنامه زمينه،در اين 
وار تحليل كاهش فقر و حمايت زنان سرپرست خان ةهاي دولت را در زمين و سياست كندارزيابي 

                                                            
1. non-partnered women with children 
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حمـايتي   ةاين مقاله بر اين فرض مبتني است كه هر سياست و برنامـ  ،حال اين با. و بررسي كند
كه سعي در دسترسي زنان به منابع و افزايش مهارت داشته باشـد و مشاركتشـان را در بـازار و    

موجـب   بلكـه  ،بـرد  تنها توانمندي اقتصادي زنان را باال مـي  هاي اجتماعي افزايش دهد، نه شبكه
به عبارتي، حمايت اجتماعي و اقتصادي از زنان سرپرسـت خـانوار   . شود كاهش فقر آنان نيز مي

  . تواند موفقيت چشمگيري داشته باشد عامليت و قدرت نمي ةبدون توانمندسازي زنان در ناحي
چـه سياسـتي    ههاي چهارم، پنجم و ششم توسـع  پژوهش حاضر اين است كه برنامهة مسئل

هـاي   سازي و كاهش فقر زنان سرپرست خانوار داشته اسـت؟ بـه عبـارتي، برنامـه    جهت توانمند
افزايش عامليت زنان در مورد دسترسـي بـه    برايي مؤثرچه اقدام  هچهارم، پنجم و ششم توسع

  هاي اجتماعي و بازار داشته است؟  منابع و حضور در شبكه
و پس از اشاره به نظريـات   شود پژوهشي مرور مي ةال، نخست پيشينؤبراي پاسخ به اين س 

ها  نهايت به تحليل يافته زنان و خانواده و بيان چارچوب نظري و روش، در ةتوسع ةرايج در برنام
  .گيري از بحث پرداخته خواهد شد و نتيجه

  پژوهش ةپيشين
 چهـارم ة و برنامـ   در توسـعه   زن  ةايـد   اساس بر  توسعه  سوم ةبرناممعتقد است ) 1384(محمدي 
  ةبرنامـ   مهـم   هـاي  در بخش ،رو اين از. است  شده  و تنظيم  تهيه و توسعه  جنسيت ةانگار  براساس

دو   ميـان   تـوجهي  درخـور تمـايز    گونه  هيچ  ،و اشتغال  آموزش  هاي سياست  از قبيل، سوم توسعه
  ةدر برنامـ   دو جـنس   تمـايز ميـان    كه عدم  است  آن  توجه درخور  ةنكت. شود نمي  مالحظه  جنس
  توسعه ةبرنام 158 ةماد .است  گرفته  انجام  جنسيتي  طرفي  بي  اصل  اساس و بر  كامالً آگاهانه سوم

 يو ارتقـا   زنـان   اشـتغال   موضـوع   توسـعه   چهارم ةدر برنام  دغدغه  ترين مهم  كه  است  آن  گوياي
  عليه  خشونت  رفع رايب  الزم  هاي اقدامكيد بر أهمچنين ت . است  در جامعه  زنان  اقتصادي  جايگاه
مـا در كنـار     ةدر جامعـ   زنـان   عليـه   خشونت  برنامه،  طراحان  از ديدگاه  كه  است  آن  گوياي  زنان

  .]27[ است  زنان  ةجامعمهم   هاي دغدغه  از اشتغال
ررسـي  توسـعه پـس از انقـالب ب    ةموضوع زن و خانواده را در چهار برنام) 1385(زعفرانچي 

هـاي اول و دوم توسـعه در محـور زنـان،      در برنامـه  دهـد  نتايج پژوهش او نشان مي. ده استكر
هاي اوقات فراغت و تربيـت بـدني    افزايش سطح سواد عمومي زنان، ارتقاي سالمت آنان و برنامه

هـاي   مشـاركت  ةمخـتص توسـع   سوم يكي از مواد برنامه ةزنان مورد توجه بوده است و در برنام
رغم درك ضرورت  بهچهارم توسعه نيز  ةدر برنام. ي اجتماعي زنان در نظر گرفته شده بودفرهنگ

اي مباحث در ايـن خصـوص، محورهـاي مهمـي      ل زنان و خانواده و گنجاندن پارهئتوجه به مسا
  .]10[ استواقع شده مورد غفلت 

هـاي   امـه با روش تحليل محتوا جايگاه زنـان در محتـواي برن  ) 1388(آقابخشي و محتشمي 
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 ةدهد با گذشت زمان از برنام نتايج اين تحقيق نشان مي. اند دهكرتوسعه بعد از انقالب را بررسي 
زنان و جنسيت بيشتر شده و بـه مـوازات    مسئلةريزان به  چهارم، حساسيت برنامه ةاول به برنام

هدف به وجود هاي متناظري براي تحقق اين  تدوين و تصويب قانون، نهادها، تشكيالت و برنامه
  .]4[ آمده است
توسعه را با توجـه بـه مباحـث زنـان و      ةهاي برنام سياست با نگاهي انتقادي) 1391(كرمي 

را  ههاي سوم و چهـارم توسـع   ايشان برنامه. بررسي كرده است خانواده و با روش تحليل گفتمان
گـرا تحليـل    ن اصولدر نسبت با گفتمارا پنجم توسعه  ةطلب و برنام در نسبت با گفتمان اصالح

تلفيقـي از   طلـب  رسـد كـه گفتمـان اصـالح     كرمي در اين پژوهش به ايـن نتيجـه مـي   . دكن مي
گرا با نگاهي  كند و گفتمان اصول رويكردهاي توانمندسازي و جنسيت و توسعه را نمايندگي مي

ائل مسـ  ةپردازي بومي در حـوز   انتقادي به رويكردهاي عمده در نظريات توسعه، سعي در نظريه
  .]19[ گرايي دارد زنان و خانواده با رويكرد خانواده

رسند كـه   چهارم و پنجم توسعه به اين نتيجه مي ةبا بررسي برنام) 1392( افراخته و سرايي
توجـه كـافي مبـذول نشـده      ،ويژه زنان روسـتايي  هب ،كشور به جايگاه زنان ةهاي توسع در برنامه

ريزان بوده يا در نظام نهـادي و باورهـاي اجتمـاعي     نامهاين امر ناشي از ديدگاه محدود بر. است
  .]3[ آن بازبيني شودة تدريج دربار ريشه دارد كه الزم است به

هاي پيشـين اسـت كـه     توسعه از نقاط مثبت پژوهش ةبررسي جايگاه زن و خانواده در برنام
اما طرح جايگاه . به تصوير كشد اهاي توسعه ر هاي برنامه خواهي زنان از سياست د سهمرتالش دا

ـ زنان به صورت كلي و عدم تمركـز بـر مـوارد جز    ي و خـاصِ مشـكالت زنـان از نقـاط ضـعف      ئ
تـوان بـا نگـاهي انتقـادي در سـطح كـالن بـه رفـع          كه نمي طوري به ؛هاي پيشين است پژوهش

» ارتوانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانو    «پژوهش حاضر با محوريت . مشكالت زنان اميدوار بود
و با  كنداخير واكاوي  ةتوسع ةتالش كرده جايگاه اين قشر از زنان محروم جامعه را در سه برنام

هاي توسـعه را نشـان    هاي توانمندسازي، از يك طرف نقاط مغفول برنامه كردن شاخص برجسته
  .دهد و از طرفي راهكارهايي جهت اين نقيصه ارائه كند

  وادهزنان و خان ةتوسعه در حوز هاي هنظري
رويكرد جنسيتي به زنان وجود نداشت و آثـار توسـعه بـر مـردان و زنـان       1970تا قبل از سال 

، 23[ شـد  ارزيـابي مـي  ) نقـدينگي (شد و توان باروري و توليد افراد با پـول   يكسان پنداشته مي
نشان داد كـه   نقش زنان در توسعه اقتصاديبا انتشار كتاب  1970اما بوسراپ در سال  .]12ص

اما به فقر زنان  كرده،مند  مردان را بيش از پيش بهره الت مدرن و گسترش محصول بازارمحصو
بوسراپ مهاجرت به شهرها و پذيرش موقعيـت فرهنگـي زنـان در     .]56 ، ص7[ ده استشمنجر 

فقر زنـان   ةطور غير مستقيم بر مسئل داند كه به مشاغلي مانند امور دفتري را از ديگر عواملي مي
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صنايع، زنان به حاشـيه رانـده شـدند و     با جذب نيروي كار مردان در ،عبارتي به. گذارد مي تأثير
   .]20 ، ص8[ نيروي ارزان به استثمار درآمدند ةمثاب به

داري  سـرمايه  ةكه نتيجـ  ،ها با انتقاد از تنزل موقعيت زنان اين تحقيقات باعث شد فمنيست
تحقيقات با اين فرض . جايگزين مطرح كنند نگرش منزلة را به» زن در توسعه«گيري  بود، جهت

اقتصادي عليه زنان عمل كرده است و بايد از طريق معرفي زنان  ةآغاز شد كه راهبردهاي توسع
 ].22ص همـان، [ اقتصـادي كـرد  ة رسمي اقتصاد، آنان را وارد فرايند توسـع  ةو عرص به بازار كار

هـا   هاي توسعه با ناديده گرفتن قابليت دادن اين مطلب بود كه تالش اي كه درصدد نشان انديشه
طور  چند به اين ديدگاه نيز هر .]14، ص23[ محكوم به شكست است زنان ةو سهم واقعي و بالقو

هـاي توسـعه    مشاركت زنان كشورهاي جنوب در برنامه ةبه اين دليل كه بر پاي، موفق بود موقت
زنـان را از   نگرش زنان در توسـعه چون ، عبارتي به. تنظيم شده بود در معادالتش شكست خورد

را در ميـان   WIDهـا رفتـاري هـويتي داشـت، گـروه       و بـا آن  كـرد  جريان اصلي توسعه خـارج 
  .]14ص ،23[كرد اعتبار  كارگزاران توسعه بي

هاي پيشين بـر ايـن بـاور پافشـاري      با ناكارآمد دانستن ديدگاه» جنسيت و توسعه«ديدگاه 
دون توجه به مشاركت و همراهي مردان با زنان موفق نخواهد كند كه هدف قرار دادن زنان ب مي
يند توسعه در فضايي جدا از مردان و فارغ از ااين ديدگاه معتقد است كه تركيب زنان در فر. بود

) سـطح ملـي  (تا كل جامعه ) خانواده(ترين گروه اجتماعي  كه از كوچك، روابط اجتماعي اين دو
تنهـا   براي دستيابي به برابري جنسـيتي نـه   .]100 ، ص116[ جريان دارد، تحقق نخواهند يافت

هاي روابط جنسـيتي و بازسـازي سـاختارها و     ها آغاز كرد و سپس سياست بايد از تغيير ذهنيت
يك گروه متجانس و همگن نادرست  منزلة بلكه تلقي زنان به، ]24 ص ،16[نهادها را دنبال كرد 
، مذهبي و نژادي يا قوميت را بر پيامـدهاي توسـعه   هلأهاي طبقاتي، سني، ت است و بايد تفاوت

  .]15 ، ص23[ در نظر گرفت

  چارچوب نظري
 كـه  دارد وجود زنان اقتصادي توانمندسازي از رشدي به رو دهد شناخت تحقيقات نشان مي

 سالمت، فقر، كاهش رشد، مانند تر گسترده اي توسعه اهداف كسب و زنان حقوق درك براي
 در هــا ســازمان از اي گســترده طيــف اخيــر، ســال پــنج در. اســت ضــروري رفــاه و آمــوزش

 توانمندسـازي  كـه  فهميدنـد  ها سازمان اين. اند داشته مشاركت زنان اقتصادي توانمندسازي
 شكل به نيز جامعه بلكه شوند، مي منتفع آن از زنان تنها نه كه اي است مسئله زنان اقتصادي
 هـا  آن حقـوق  احقاق جهت زنان توانايي ترويج سبب امر اين. برد مي نفع آن از تري گسترده

 يابد مي افزايش اقتصادي رشد و وري بهره و كاهش خانوار فقر اين در حالي است كه. شود مي
  .شود مي كارايي افزايش كه اين موجب



  1397 تابستان، 2، شمارة 16، دورة توسعه و سياستزن در   326

  :شود مي مطرح الؤس دو زنان اقتصادي توانمندسازي ترويج به ميل افزايش با
 زنـان  اقتصادي توانمندسازي عبارت شود؟ مي تعريف چگونه زنان اقتصادي توانمندسازي .1
  است؟ مواردي چه شامل
 در بداننـد  ها سازمان تا شود مي ارزيابي و گيري اندازه هچگون زنان اقتصادي توانمندسازي .2
  دارند؟ قرار آن به رسيدن براي مناسبي جاي

 توانمندسـازي  بـه  كـه  اسـت  ضـروري  هايي استراتژي و طراحي ها پاسخ به اين پرسش براي
 زنـان، چـارچوب   قتصـادي ا توانمندسـازي  تعريـف  :شد كـه شـامل   خواهد منجر زنان اقتصادي

 اقتصـادي  توانمندسـازي  سمت به را ها برنامه ارزيابي و اجرا ريزي، طرح تواند مي كه گيري اندازه
 گسترش براي محكمي هاي مثال منزلة به كه گويا هاي شاخص از اي و مجموعه كند هدايت زنان

در پژوهش گوال، زنان زماني  ].31[ شوند مي گرفته كار به موفقيت براي معناداري استانداردهاي
آيند كه توانايي موفقيت و پيشرفت اقتصادي و نيز قدرت  به لحاظ اقتصادي توانمند به شمار مي

 ةتوسـع بـراي موفقيـت و   . مـان داشـته باشـند   أگيري در مسـائل اقتصـادي را تو   عمل و تصميم
اقتصادي، زنان نيازمند مهارت و دسترسي عادالنه به منابع و نهادهاي اقتصادي براي رقابـت در  

هـاي   مندي از فعاليت اصلي براي بهره ةلفؤدو م» عامليت«و » قدرت«داشتن  ،به عبارتي. بازارند
و كنترل و  )عامليت(ها  گيري ايجاد و عمل در تصميم براياقتصادي است و زنان نياز به توانايي 

  ].31[دارند ) قدرت(گذاري در منابع  اشتراك
نشان داده شده است، توانمندسازي اقتصادي  1گونه كه در شكل  با توجه به اين مطالب، همان

اين دو جزء . قدرت و عامليت. 2پيشرفت اقتصادي، . 1: از دو جزء مرتبط به هم تشكيل شده است
گونـه كـه منـافع     زنان به يك زندگي بهتر است؛ يعني همان بر يكديگر تأثير دارند و الزمة رسيدن

زمان كنتـرل   دهد، هم قدرت و عامليت زنان را افزايش مي) پيشرفت اقتصادي(اقتصادي و موفقيت 
زنـان موجـب   ) عامليـت (سـازي   و توانايي تعريف و تصـميم ) قدرت(در استفاده از منابع   و اشتراك

  ].34[رت و پيشرفت بهتري داشته باشند شود تا ايشان به لحاظ اقتصادي قد مي

  ة توانمندسازي اقتصادي زناندهند ليتشكاجزاي . 1 شكل
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 را مهمـي  عوامل بايد ها سازمان زنان اقتصادي توانمندسازي به رسيدن از ديدگاه گوال، براي
سـه عامـل مهـم بـراي نيـل بـه        منـابع فـردي و اجتمـاعي، هنجارهـا و نهادهـا      .كننـد  معرفي

  . توانمندسازي اقتصادي زنان است
هـا بـيش از منـابع مـالي يـا پـولي اسـت و         آن. در سطح فرد يا جامعه باشد تواند مي منابع

، )انـداز  پـس  و وام :ماننـد (مالي  ة، سرماي)ها مهارت و آموزش :مانند(انساني  ةسرماي: ند ازا عبارت
  ).آالت ماشين و زمين :مانند(فيزيكي  ةسرماي و )مربيانو  شبكه :مانند(اجتماعي  ةسرماي

هـا و   هاي سازماني و اجتماعي هسـتند كـه بـر فعاليـت     يا سيستم قوانين هنجارها و نهادها
هنجارهـا و نهادهـاي   . كننـد  حكومـت مـي   هاي اقتصـادي و اجتمـاعي   روابط بين افراد و محيط

هنجارهــا، نهادهــاي جنســيتي . دارنــدهــا دخالــت  گــذار در چگــونگي منــابع و توزيــع آنتأثير
  .استهاي عمومي  ها و انتظارات جامعه از افراد در عرصه شده، تابوها، ممنوعيت تعريف

هـاي اقتصـادي، سـاختار بـازار،      هاي حقوقي و سياسـي، سيسـتم   شامل سازه نيز مؤسسات
  ].31[است ازدواج، ارث و سيستم آموزش و پرورش 

اقتصادي زنان بايد توجه كرد كه توانمندسازي اقتصادي زنان گيري توانمندسازي  اندازه براي
توانمندسـازي   هـا  پـروژه . شـود  مـي  اساس موضوع تحت بررسي مشخص دارد و بر يابعاد مختلف

هاي مناسب براي يك منطقه يا  شاخص. دهند مي اقتصادي را از طريق مسيرهاي مختلفي نشان
توان گفت كه يك مجموعـه جهـاني از    نمي. باشدتواند در جاي ديگري كاربرد نداشته  مي برنامه

گيـري بايـد    بلكـه انـدازه  ، اي مناسب اسـت  ها و در هر بخش و زمينه پروژه ةها براي هم شاخص
پروژه بايد چيزي را  براي ارزيابي اهداف. همسو با هدف ما در توانمندسازي اقتصادي زنان باشد

توانمندسـازي   مـؤثر گيري  كه اندازه حالي در .اندازه بگيرند كه به شكل منطقي تغيير خواهد كرد
هاي پيشرفت اقتصادي و قدرت و عامليـت زنـان اسـت و     اقتصادي زنان نيازمند بررسي شاخص
 ايـن . ها نيـاز يـا تمـايلي بـه تغييـر در دو حـوزه ندارنـد        اين در حالي است كه بسياري از پروژه

 قرار درستي مسير در پروژه آيا كه دهند هموضوع ارائ اين از اي اوليه ارزيابي توانند مي ها شاخص
  .دارند يا خير مشاركت آن در بود شده گذاري هدف كه طور همان زنان آيا و دارد

  روش تحقيق
 ةپـژوهش در سـه مرحلـ   . از روش تحليل محتواي كيفي اسـتفاده شـده اسـت    ،در اين پژوهش

هاي پيـام   ، بررسي مواد پيام و تحليل داده)قبل از تحليل ةمرحل(سازي و سازماندهي پيام  آماده
چهارم، پنجم و ششم توسـعه   ةپژوهش، متن برنام مسئلةشدن  پس از مشخص. گيرد صورت مي

بـا توجـه بـه اينكـه     . اسـت ) جمـالت (واحد تحليل، متون . عنوان منابع تحليل انتخاب شدند به
هـا   اي بـه آن  ده و بندهاي قانوني جداگانـه ها بو طور خاص مورد حمايت دولت همسران شهدا به

اند، اما موادي از  يابد، در اين پژوهش ذيل عنوان زنان سرپرست خانوار قرار نگرفته اختصاص مي
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هـا مـورد    توان زنان سرپرست خانوار را ذيل آن قرار داد، در شـاخص  هاي توسعه را كه مي برنامه
ه يـ پا ةمـ يحـق ب «سالمت در قانون پنجم توسعه  ةاز بيم 5 ةتبصر ؛ مثالً،توجه قرار گرفته است

قرار داده است كه زنان سرپرست خـانوار را  » از درآمد سرپرست خانوار يسهمرا  سالمت خانوار
شود و نيز مواد قانوني كه در راستاي توانمندي زنان، اصالح نگرش و رفع موانع قانوني  شامل مي

  .اند فتهاست در تحليل پژوهش مورد استناد قرار گر ...و
بـا توجـه بـه چـارچوب     . پيشـرفت اقتصـادي و عامليـت را مـد نظـر دارد      ةتحقيق دو مقول

هاي توسعه،  گرفته در مورد زنان سرپرست خانوار و برنامه هاي انجام توانمندسازي گوال و پژوهش
مـورد ترسـيم و تعـداد     14هاي توانمندسازي اقتصـادي زنـان سرپرسـت خـانوار ذيـل       شاخص

  .هاي چهارم، پنجم و ششم شمارش شد طبقه در برنامهواحدهاي هر 
ست كه پس از رمزگذاري پيـام و  ، اها يعني پردازش داده، سوم ةكانون توجه اين مقاله مرحل

  . آمده تحليل شد دست بندي، اطالعات به مقوله

 لفه پيشرفت اقتصاديؤهاي م شاخص
  ؛دسترسي به خدمات بهداشتي •
  ش؛دسترسي به آموز •
  ؛)آالت، حيوانات زمين، ماشين(هاي مولد  به دارايي دسترسي •
  ؛هاي اجتماعي دسترسي به بيمه •
  ؛)هزينه، وام كمك(خدمات مالي خُرد  •
  ؛دسترسي به اطالعات و فناوري •
  ؛دسترسي به وضعيت كار مولد و سودمند •
  ؛هاي اجتماعي دسترسي به زيرساخت •
  .اشتغال و معيشتگذاري و قوانين به  ميزان توجه سياست •

  قدرت و عامليت ةلفؤهاي م شاخص
  ؛هاي اجتماعي عضويت در نهادهاي شهري و روستايي و دسترسي به شبكه •
  ؛توانمندسازي قانوني و آگاهي حقوقي •
  ؛هاي جنسيتي در فضاي عمومي تغيير مثبت در نقش •
 ؛زني خانوار افزايش چانه •
  .)توانمندسازي زنان روستايي(درآمد خانواده گيري، كنترل دارايي و  قدرت و تصميم •
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  هاي پژوهش يافته
توسـعه    هاي مـذكور در سـه برنامـة    نخست، شاخص: شود هاي پژوهش در دو سطح تحليل مي يافته

منزلة سه عامل مهـم   شود و سپس منابع فردي و اجتماعي، هنجارها و نهادها به بررسي و تحليل مي
در ايـن دو سـطح از   . شـود  هاي توسعه تبيين مي اقتصادي زنان در برنامهبراي نيل به توانمندسازي 

  .شود ها بررسي و پاسخِ سؤال پژوهش ارزيابي مي تحليل، قدرت و عامليت زنان در اين برنامه

  هچهارم توسع ةبرنام
 ةبرنامـ  يـك  بـر  مبتنـي  كه است اي برنامه قانون نخستين) 1388ـ1384( توسعه چهارم ةبرنام
 سوم و دوم اول، ةبرنام سه. است شده تنظيم ،ساله بيست انداز چشم سند ةپاي بر يعني ،مدت دراز

 سـند  تـر  مـدت  دراز راهبـرد  بـه  توجه با اما شد؛ مي محدود ساله پنج زماني ةداير يك به حداكثر
 پرداختـه  زنـان  مسـائل  به سند، 14 بند از تأسي با ،توسعه چهارم ةبرنام ساله، بيست انداز چشم
 آن، بـه  نيل براي و شده تأكيد بانوان قانوني و شرعي حقوق استيفاي بر سند، 14 بند در. است

 آن ةسـازند  نقـش  و اجتماعي ـ سياسي ةصحن در و خانواده در زن جايگاه و خانواده نهاد تقويت
  ].23[ است گرفته قرار توجه مورد

، يابعـاد حقـوق  در  حقـوق زنـان   ازت يـ و حما يب طـرح جـامع توانمندسـاز   يو تصو نيتدو
و  يعمـوم  يمنـد  تيرضا ي، ارتقاياجتماع ةيسرما يحفظ و ارتقا منظوربه  ي، اقتصادياجتماع

ايـن  . گـذاري اسـت   سياسـت  ةاي از حمايت در عرص نمونه 98 ةدر ماد يمدن يگسترش نهادها
هـاي   سرپرست خانوار بيشترين فراواني را نسبت به برنامـه زنان  ةقانوني دربار ةبرنامه با پنج ماد

در » قدرت و عامليت«و » پيشرفت اقتصادي«هاي دو مقولة  ارزيابي شاخص. پنجم و ششم دارد
 ةمين بيمـ أتـ «پيشـرفت اقتصـادي    ةدهد كه از ميان شش شاخص مقول چهارم نشان مي ةبرنام

مـورد اهتمـام ايـن    » خدمات مـالي خُـرد  «زنان سرپرست خانوار و ) 96 ةماد» ج«بند ( »خاص
 كارمزد تسـهيالت مسـكن   ةياران دادن«: توان در سه محور برنامه بوده است كه مورد اخير را مي

هاي نيازمند و  خانواده ةمستمري ماهيان افزايش«، )30 ةماد» د«بند (» به زنان سرپرست خانوار
چهل درصـد   يبر مبنا يتيحما  يها دستگاه تحت پوشش خانوادهسرپرست و زنان سرپرست  بي

اجاره بـه شـرط تمليـك بـا     «و با تسامح ) 97 ةماد »ل«بند (» حداقل حقوق و دستمزد%) 40(
ان و ياز خـانوادة زنـدان   تيـ حما. نـام بـرد  ) 30 ةمـاد  »و«بنـد  (» اولويت زنان سرپرست خـانوار 

ت از يـ حما يهـا  و انجمـن  يردولتـ يغ و يمردمـ  ةيريخ يها و نهادها ق سازمانين از طرامعدوم
هـايي بـا زنـان سرپرسـت خـانوار يـا        نيـز مصـداقي از خـانواده   ) 132 ةمـاد  »ب«بند ( انيزندان

امـداد امـام    ةتـ يمكتحـت پوشـش    يها خانوادهمعافيت «همچنين . آيد شمار مي بدسرپرست به
در  گـر يد ةنـ يو هرگونـه هز ات يمال وعوارض  ةنيپرداخت هز از يستيو سازمان بهز) ره( ينيخم
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هاي تحـت پوشـش اعـم از سرپرسـت      خانواده ةطور مطلق هم به) 133 ةماد(» مورد صدور سند
عهـده دارد،  رحتي با وجود مردي كه سرپرستي خـانواده را ب ، بضاعت را خانوار، بدسرپرست و بي

 و تخودسرپرسـ  زنـان  توانمندسـازي  جـامع  طـرح  تـدوين  و تهيه ،79 ةماد در. شود مي شامل
 نظـر  در غيردولتـي  هاي تشكل و ربط ذي نهادهاي و ها سازمان ساير همكاري با خانوار سرپرست

 ايـن  در. برسـد  دولت هيئت تصويب به برنامه اول سال نخست ةماه سه در بايد كه شده گرفته
 سرپرسـت  زنـان  و سرپرسـت  بي و نيازمند هاي خانوادهة ماهيان مستمري افزايش همچنين ماده

 دسـتمزد  و حقـوق  حـداقل  درصـد  چهـل  مبنـاي  بـر  حمـايتي  هاي دستگاه پوشش تحت خانوار
  .]2[ است شده گنجانده

 توانمندسـازي زنـان  «هـا   ، بـيش از سـاير شـاخص   »قدرت و عامليت«هاي  از ميان شاخص 
گـويي و   چهارم بوده كه البته كلـي  ةدر كانون توجه برنام) 97 ةماد »ي«بند (» سرپرست خانوار

همچنـين  . توان از موارد نقص اين برنامه عنوان كرد نكردن مصاديق توانمندسازي را مي مشخص
برقـراري تعـامالت   «با هدف ) 101 ةماد» ج« و بند 98 ةماد »ه«بند (توانمندسازي با قيد زنان 
دستيابي «و ) 102ة ماد »الف«بند (» يواحدهاي تعاون فعاليتگيري  اجتماعي الزم جهت شكل

درآمدي   همچنين توانمندسازي سه دهك«) 101 ةماد »ج« بند(» شغلي مناسبهاي  به فرصت
مورد توجه اين برنامه بوده است كه به نوعي زنان سرپرسـت  ) 95 ةماد »د«بند (» پايين جامعه

  .دهد خانوار را نيز پوشش مي
ل طور مستقيم زنان سرپرست خانوار را شام چه به نيز اگر 111 و101 ةبرخي از بندهاي ماد

 ،از ميان اين بنـدها . گيرد مي بر ها اين نوع زنان را نيز در روند اجراي عمومي اين برنامه ،شود نمي
ن و يقـوان  يزنـان مشـتمل بـر بـازنگر     تكمشـار  ةجامع توسع ةبرنام يب و اجرايتصو ن،يتدو«

 يعمـوم  يش باورهـا يز افـزا يـ و ن زنـان  يت زنـدگ يفكي يارتقا« و» يژه قانون مدنيو مقررات به
ة مـاد  »الـف «بنـد  ( »اركـ  يرويـ ن ةعرض يتيب جنسكيتوجه به تر«، »آنان يستگينسبت به شا

بـه   يابيق دسـت يـ زنـان از طر  يتوانمندسـاز زنـان و مـردان و    يهـا بـرا   فرصت يبرابر«، )102
تغييـر نگـرش بـه    «هـاي   شـاخص  همچـون ) 101 ةمـاد  »ج« بنـد (» مناسب يشغل يها فرصت
هـاي   تقويت مهـارت «قدرت و عامليت است و  ةو از مقول» هاي جنسيتي در فضاي عمومي نقش
تقويت نقش زنان در  هدفبا ) 54 ةماد »الف«و بند 111 ةماد( »متناسب با نيازهاي جامعه زنان

 ،تحـوالت فنـاوري  «و  هـا در كشـور   هـا و گسـترش سـطح مشـاركت آن     فرصت ةجامعه و توسع
در راستاي ) 111 ةماد(» زا ي اشتغالها فرصت درگذاري  شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه

دو شاخصـي اسـت كـه در رديـف      زنـان  مشـاركت  ةجامع توسع ةتصويب و اجراي برنام تدوين،
   .گيرد قرار مي »مؤلفة پيشرفت اقتصادي زنان«

از ديگـر  » هـاي اجتمـاعي   عضويت در نهادهاي شهري و روستايي و دسترسـي بـه شـبكه   «
لفـه  ؤتوجه بـه ايـن م  . دهد است كه قدرت و عامليت زنان را در جامعه افزايش مي هايي شاخص
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، هاي توانمندسازي زنان سرپرسـت خـانوار قـرار نـدارد     طور ويژه در دستور كار برنامه چند به هر
هـاي   تقويـت تشـكل   جهـت اهتمام اين برنامـه در  بيانگر  111و  100 ةاختصاص دو بند از ماد

هـا و گسـترش سـطح     فرصـت  ةت نقش زنان در جامعـه و توسـع  يتقو هدف«غيردولتي زنانه به 
  . است» رشوكها در  ت آنكمشار

 حساسـيت  چهـارم،  ةبرنامـ  بـه  اول ةبرنام از زمان گذشت با ،شود مي مالحظه كه طور همان
 بـه  ،بـوده  اجتماعي هاي ضرورت و جامعه هاي حساسيت از انعكاسي طبعاً كه ،برنامه نويسندگان

 عـدالت  بـه  توجـه  بـر  توسـعه  چهـارم  ةبرنامـ  كلي هاي سياست .است يافته افزايش زنان مسئلة
 مبـاني  و هـا  انسان حقوق اساس بر سو يك از كه، محور دانايي ةجامع يك معماري براي جنسيتي

 بـدين  و اسـت  كـرده  تأكيـد  شده، بنا اقتصادي علمي اصول طبق ديگر سوي از و مدني ةجامع
) اجرايي اقدامات بخش در برنامه عنوان 14 بر مشتمل( زنان مشاركت ةتوسع جامع سند منظور
 بـه  مربـوط  كـه  مواردي از نظر صرف. دارد خاصي وضعيت چهارم ةبرنام ،واقع در .است شده ارائه
 هـاي  دسـتگاه  ميـان  همـاهنگي  منظـور  به و زنان مشاركت امور مركز تشكيالتي جايگاه يارتقا

چهـارم توسـعه    ةبررسي برنامـ ، است آمده توسعه چهارم ةبرنام در زنان مسائل ةحوز در مختلف
» خدمات بهداشتي«و  »آموزش«هاي  چند اين برنامه در جهت افزايش شاخص دهد هر نشان مي

دسترسـي بـه   «توجهي در راستاي توانمندسازي زنان سرپرست خـانوار نداشـته و    درخورنقش 
ات اقتصادي و اجتماعي فقـراي روسـتايي و   بر كل حيرا كه » ها زيرساخت« و» هاي مولد دارايي

هاي پيشـرفت و   لفهؤديگر م ،ناديده گرفته گذارد مي تأثيرويژه زنان سرپرست خانوار روستايي  به
  .چهارم بوده است ةطور نسبي مورد توجه برنام عامليت زنان به

 بـه  و شـده  تأكيـد ) دسترسـي  فقـط  نه و( زنان مشاركت توسعة ضرورت بر چهارم، برنامة در
. اسـت  دهكـر  زنان به بيشتري توجه گذار قانون برنامه، اين در. است شده توجه ها نابرابري وجود
 و سـالمت  ارتقـاي  دانايي، بر مبتني ةتوسع اي، منطقه توازن و سرزمين آمايش به مربوط فصول
 بسترسـازي  و فرهنگـي  ةتوسـع  اجتماعي، عدالت و انساني امنيت ارتقاي زندگي، كيفيت بهبود
 سـهم  پـذيرش  بـراي  اي تازه عناوين اقتصادي، پذيري رقابت همراه به اقتصادي سريع رشد براي

 حجـم  نظر از هم چهارم ةبرنام همچنين. هستند اجتماعي تحوالت هاي عرصه در زنان مشاركت
 مبحـث  درخصـوص  متفـاوت  رويكـرد  نظـر  از هـم  و دارد اختصاص زنان به كه برنامه از موادي

 در اند شده قائل زنان براي اي ويژه امتيازات كه موادي برخي جمله، از. است توجه مورد جنسيت
  .گيرد مي قرار توجه مورد برنامه اين

  پنجم توسعه ةبرنام
 نهـاد  تحكيم بر تأكيد با زنان به مربوط بندهاي از ، بسياري)1394ـ1390(توسعه  پنجم برنامة در

 خـوبي  بـه  برنامه اين 230مادة  در زنان خصوص در پنجم برنامة اهداف خالصة. شد تدوين خانواده
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 برنامـة « تصـويب  و تـدوين  بـا  هـا  زمينه همة در زنان جايگاه و خانواده نهاد تقويت: است مشخص
 و قـوانين  بـازنگري  خـانواده،  بنيان تحكيم محورهاي بر مشتمل »خانواده و زنان امور توسعة جامع

 بـا  معيشتي ـ اقتصادي امور ساماندهي و توسعه اجتماعي، هاي آسيب از پيشگيري مربوطه، مقررات
 اجتمـاعي،  تأمين بدسرپرست، زنان و خانوار سرپرست زنان براي خانگي مشاغل ساماندهي اولويت
 هـاي  توانـايي  توسـعة  سـالمت،  ارتقـاي  حجـاب،  و عفاف فرهنگ گسترش پژوهش، فراغت، اوقات

 المللـي،  بـين  تعـامالت  توسـعة  نخبـه،  و مـدير  زنـان  هاي ارتقاي توانمندي نهاد، مردم هاي سازمان
  .]15[خانـواده  و زنان تشكـيالتي اداري ساخـتار اصـالح و ديني باورهاي تعمـيق
دوم توجـه بـه زنـان سرپرسـت      ةقانوني در رتب ةپنجم توسعه با سه فراواني و دو ماد ةبرنام
 ةو مـاد  38 ةمـاد (و ) 39 ةمـاد  »ج«بند ( زنان سرپرست خانوار» مين بيمهأت«. دارد قرار خانوار

از پرداخـت   يتيحمـا  يهـا و نهادهـا   ت افراد تحـت پوشـش سـازمان   يمعاف«و ) به طور عام 42
انشعاب آب، فاضالب، بـرق و   يها نهيو هز ي، عوارض شهرداريساختمان ةصدور پروان يها نهيهز
ـ  يامور اقتصاد يدهتوسعه و سامان«و » مين مالي خردأت«در راستاي ) 39 ةماد »ب«بند (» گاز
» زنان سرپرست خـانوار و زنـان بدسرپرسـت    يبرا يمشاغل خانگ يت ساماندهيبا اولو يشتيمع
مورد توجه اين برنامه است كه  ةسه شاخص »اشتغال ةگذاري حوز سياست« منزلة به) 230 ةماد(

چند  مذكور هر ةنيز در ماد» ارتقاي سالمت«. شود در راستاي پيشرفت اقتصادي زنان تعريف مي
كيـد بـر بهبـودي آن در امـور زنـان، زنـان       أبا كليت خود و ت، زنان سرپرست خانوار نيست ةويژ

  . دهد سرپرست خانوار را نيز پوشش مي
 يطراحـ «. چهـارم اسـت   ةتر از برنام زنان در اين برنامه كمرنگ» قدرت و عامليت«اما وجه 
و  يا ، منطقـه يط بـوم يسـب بـا شـرا   متنا يو توانمندسـاز  يتيخـدمات حمـا   يبنـد  نظام سطح

هـاي   از شـاخص ) 39 ةماد »الف«بند (» استقرار نظام مذكور يالزم برا يها تيظرف كردن فراهم
ت يبا هدف تقو«، »امور زنان و خانواده ةجامع توسع ةبرنام«. مثبت و مورد توجه اين برنامه است

 »بـانوان  يو قـانون  يحقوق شـرع  يفايو است ياجتماع يها گاه زنان در عرصهينهاد خانواده و جا
  .اقدام ديگر دولت جهت عامليت زنان و رسيدن به توانمندسازي است) 230 ةماد(

زنـان و   يالتيـكـ تش ياصــالح ساخــتار ادار   و نهـاد  مردم يها سازمان يها ييتوسعة توانا«
اين نهادهـا  پنجم است كه با تشكيل  ةاز مواد قانوني مورد توجه در برنام) 230 ةماد(» خانـواده

  .عمومي تقويت خواهد شد ةها كنشگري و قدرت زنان در عرص و عضويت زنان در آن

  برنامة ششم توسعه
قانوني حمايت و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را در  ةدو ماد) 1400ـ1396(برنامة ششم 

بـا  (را توانمندسـازي محرومـان و فقـ    2 ةشـمار  ةنخست در ماد. دستور كار خود قرار داده است
 »ت«ششم قلمـداد كـرده و بنـد     ةمسائل محوري توسع ةدر زمر )اولويت زنان سرپرست خانوار
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را در دستور كار » تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار« 80 ةماد
توانمندسازي عنصري است كه موجب افزايش قـدرت و عامليـت زنـان در    . خود قرار داده است

اما اين برنامه به همين عنوان كلي بسنده كرده و تدوين اين طرح را در  ،شود اجتماع مي ةعرص
بـا همكـاري    ارده تـا ذرياست جمهوري گ معاونت امور زنان ةششم به عهد ةبرنام ةسال طول پنج

ت ئـ مـذكور در هي  ةربـط و تأييـد برنامـ    وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهـاي ذي 
شـدن آن نظـارت    مطرح و پس از تصويب تا تحقق و اجرايـي  مجلس شوراي اسالمي وزيران در

  .داشته باشد
: نـد از ا دهد عبـارت  مصاديقي از اين برنامه كه زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار مي

طـور   گيرد و بـه  مي بر سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل آن را در ةكليكه » سالمت ةبيم«طرح 
از محل » روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي ةخانواد« ةبيم خاص
  .)70 ةماد(شود  مين ميأدولتي ت ةبودج

جـز از طريـق مشـاركت    ) 101 ةمـاد (پايـدار   ةيند توسعاانساني زن در فر ةتمركز بر سرماي
لـذا ايـن عبـارت    . شود اجتماعي حاصل نمي هاي، اقتصادي، فرهنگي و زنان در عرصه ةجانب همه

هـا و   توانـد بخشـي از آن از طريـق تشـكل     همراه تقويت جايگاه سازماني زنان و خانواده كه مي
اي در جهت افزايش عامليت و قـدرت زنـان در جامعـه     دولتي سامان يابد، شاخصه هاي غيردنها

سـعي در   101 ةدر قسمت پايـاني مـاد  » مبناي اصول اسالمي عدالت جنسيتي بر«عبارت . است
 .حضور و مشاركت زنان با موازين اسالمي و بومي دارد ةارائ

منـابع  توان  پيشرفت و عامليت و چارچوب نظري گوال، مية لفؤهاي دو م با توجه به شاخص
سـه عامـل مهـم بـراي نيـل بـه توانمندسـازي         منزلة فردي و اجتماعي، هنجارها و نهادها را به

  :را چنين تحليل كرد توسعه ةگان هاي سه برنامه اقتصادي زنان در نظر گرفت و
  منابع فردي و اجتماعي

هـاي كمـك بـه     ـ دسترسي به تسهيالت آسان و دريافت وام و خدمات مـالي خـرد يكـي از راه   
تـرين   فقدان دسترسـي آسـان بـه سـرمايه مهـم     ، زيرا توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است

 .]9 ، ص21[ آيد شمار مي پيشرفت بهيابي به مشاغل درآمدمحور پايدار و  محدوديت دست
فراتـر  ) ها، اشتغال، درآمـد  دارايي(هاي بنگاهي  مين مالي خرد از مقياسأت تأثيرهاي  شاخص

بهداشت و آمـوزش   ةرفته ابعاد متعدد فقر، از جمله كل درآمد خانواده، بهبود اجتماعي در زمين
ده بين زنـان را نيـز شـامل شـده     توانمندسازي از لحاظ افزايش عزت نفس و كنترل منابع خانوا

هاي دولتي با دسترسي زنان به اعتبارات مالي آسان  گذاري سياست ،رو اين از. ]48 ، ص21[ است
اي  ريزي به گونـه  چند بايد توجه داشت كه نوع برنامه هر. در اين راستا نقش ترديدناپذيري دارند

سسات مـالي قـرار   ؤها و م سا به بانكفر باشد تا از ديگر سو زنان را در مخاطرات بدهكاري طاقت
  .نيث فقر را از اين جهت فراهم آوردأت ةندهد تا زمين
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هاي  برنامه ةمفقود ةمالي خرد و تسهيالت آسان جهت ايجاد كار مولد و درآمدزا حلق تأمين
را در اختيار ايـن   نكالت مسيارمزد تسهك ةارانيچهارم توسعه پرداخت  ةتنها برنام. توسعه است
بـه   ،كند فصل مي و اين زنان را حل ةچند مشكل عمد تسهيالت وام مسكن هر. دهد زنان قرار مي

 .انجامد هاي دولتي و مردمي نمي شدن از پوشش كمك درآمدزايي و كار توليدي و خارج
آالت سـهم بســزايي در   ماشـين  و هـاي مولـد ماننــد زمـين    فيزيكـي يــا دارايـي   ةــ سـرماي  

چهارم، پـنجم و ششـم    ةناديده گرفتن زنان روستايي در برنام. ندسازي زنان روستايي داردتوانم
فـرض ثابـت نقـش متفـاوت      پيش. ريزي است هاي ثابت در برنامه فرض وجود پيش بيانگرتوسعه 

آن توليـد انحصـاري مـردان و     ةكه نتيجـ ، عمومي و خصوصي ةزنان و مردان روستايي در عرص
 ةجوامـع پايـ   ةكـه تفكيـك نقـش در همـ     حـالي  دراسـت؛  نتيجه تفـاوت در مالكيـت منـابع     در

ها برآيند روابط اجتماعي و تفـاوت در فضـاهاي فرهنگـي در     شناختي ندارد و تغيير نقش زيست
ايـن   ةنتيجـ  .]16[ اران قـرار گرفتـه اسـت   ذگـ  هاي مختلف است كه مورد غفلت سياسـت  زمان
ايط فرهنگي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار در مناطق روستايي گرفتن شر ها ناديده فرض پيش

سياسـتي كـه در    ؛عهـده دارنـد  راست كه خود بار تكفل توليد خانه و محصوالت كشـاورزي را ب 
زنـان   از سـوي آالت  شـدن زمـين و ماشـين    هاي مالي دولت و به دنبال آن مالك صورت حمايت

نيـز  ) هـا  بانـك (رايي، در نظام اعتبـار مـالي رسـمي    تواند عالوه بر استقالل مالي و افزايش دا مي
  .نتيجه فقر رهايي يابند هاي دائمي دولت و در حمايت ةحضور داشته باشند و از چرخ

  هنجارها
زنـي در خـانواده و در عرصـة     هـاي جنسـيتي و افـزايش چانـه     چند تغيير نگرش مرتبط با نقش هر

تـوان آن را مسـتقيماً در معـرض     كنـد و نمـي   ها و هنجارهاي يك جامعه تعيين مي عمومي را نُرم
تواننـد   گذاري قرار داد، نهادهاي تأثيرگذار كه در چگونگي منابع و توزيع آن دخالت دارند مي قانون

كردن ورود زنان در دسترسي به اين منابع از طريق مصوبات قانوني، ذهنيـت كنشـگران را    با آسان
  .ها اصالح كنند ان در اين نوع مشاغل و حرفهتغيير دهند و نگرش آنان را دربارة حضور زن

هاي  ايدئولوژي جوامع، گذشته ةتوان آن را بر پاي كه مي، گفتماني بومي از توانمندسازي ةارائ
پـنجم   ةبرنام ةاز نقاط برجست ،تاريخي و عوامل مذهبي، قومي، اقتصادي و فرهنگي تعريف كرد

 ةانحصـار برنامـ   بيـانگر در ايـن برنامـه   ) 230 ةماد(اما تمركز بر پيوستگي زنان و خانواده  ،است
عمومي و اشـتغال را   ةو حضور در عرص استزنان  ةاساس موقعيت و شرايط ويژ توانمندسازي بر

ه صراحت همين مـاده بـر توانمندسـازي    ك چنان. كند جز در موارد خاص براي زنان توصيه نمي
ديـد بـه   ة ايـن نـوع زاويـ   . نخبـه و زنـان سرپرسـت خـانوار گويـاي ايـن ادعاسـت        زنان مدير و

هاي بومي و هنجاري به پـذيرش   توانمندسازي زنان خاص با تقويت جايگاه زنان و اصالح نگرش
عمومي ناهماهنگ است و حضور اجتماعي و شـغل زنـان سرپرسـت     ةها و مشاغل در عرص نقش
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افق روشني را جهـت  ، كند چند توجيه مي ت خاص در جامعه هرعنوان زناني با موقعي خانوار را به
كيـد بـر اصـالح    أچهارم با ت ةاما برنام. افزايش قدرت و حضور در بازار كار رسمي به دنبال ندارد

باورهاي عمومي به زنان و شايستگي آنان، تركيب جنسيتي در نيروي كـار، فرصـت برابـر، مـزد     
 ةذهني و با تغيير قوانين مدني، تغيير در عرصـ  ةها در عرصها و باور برابر، سعي در اصالح نگرش

  .]19[ كند قانوني را دنبال مي

  سساتؤنهادها و م
 هاي كاهش فقر زنان اسـت  ها از ديگر راه توانمندسازي تشكالت مردمي و نفوذ در ساختار دولت

توسعه است كـه   ةاندازهاي برنام نهاد از ديگر چشم هاي غيردولتي و مردم حمايت از سازمان .]6[
 ةبرنامـ . بـرد  شـان را بـاال مـي    و اعتماد زنان بـه توانمنـدي   شود ميبه افزايش آگاهي زنان منجر 

، سـعي در افـزايش   زنـان  يهـا  لكو تشـ  يمـدن  ينهادهـا چهارم، با اختصاص موادي بـه رشـد   
 يهـا  ييتوانـا  هتوسـع پـنجم   ةبرنامـ . هـا دارد  هاي مـدني زنـان و پيگيـري مطالبـات آن     فعاليت

ششـم نيـز بـه     ةكند و برنام را در راستاي حفظ و قوام خانواده تعريف مي نهاد مردم يها زمانسا
 .ها ساكت است اين نوع تشكل

  گيري نتيجه
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با تكيه بر دو عنصـر   ةپژوهش حاضر نگاهي نوآورانه به مسئل

انسـاني در   ةعنـوان سـرماي   چنـد بـه   هر رسد نگاه به زنان به نظر مي. دارد» عامليت«و » قدرت«
و توانمنـدي آنـان در   » عامليـت «كيد بر أت ،ها مورد اذعان بوده است گذاري ها و سياست پژوهش
  .هاي پيشين است پژوهش ةمفقود ةحلق ايجاد اين تغييرات جهت

نان ها زنان را همچ آيد اين برنامه دست مي هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه به از تحليل برنامه
آفرينـي و عامليـت زنـان در     پندارند و نقـش  هاي رفاهي مي كنندگان منفعل كمك عنوان دريافت به

زدايـي از زنـان سرپرسـت خـانوار      عبارتي، توجه به رفاه و محروميـت  به. انگارند توسعه را ناديده مي
جهـت ايجـاد   اي مهم و اساسي است، توجه به اين مسئله نبايد اختيارات زنان را در  چند مسئله هر

هاي توسعه در جهت حمايـت از زنـان    نگاهي مصداقي به سياست. اين تغييرات در محاق قرار دهد
هاي اجتمـاعي   هاي مالي اندك و بيمه ها به حمايت دهد كه اين سياست سرپرست خانوار نشان مي

قش زنـان  ن. هاي مولد ندارد بسنده كرده و نگاهي كالن در جهت آموزش، دسترسي به بازار، دارايي
هـا   اي كه در صورت اهتمـام دولـت   سرپرست خانوار روستايي در توسعه ناديده گرفته شده، مسئله

  .تواند به توسعة كشاورزي كمك كند و از رشد شهرنشيني جلوگيري نمايد مي
چهـارم شـتاب بيشـتري را     ةتوانمندسازي زنان سرپرست خانوار مانند مسائل زنان در برنام

انداز جنسيتي ايـن برنامـه    همچنين چشم .هاي پيشين توسعه داشته است هنسبت به ساير برنام
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رود توانمندسـازي زنـان    بـا اينكـه انتظـار مـي    . پنجم و ششم بيشتر بوده است ةنسبت به برنام
هـاي پـنجم و ششـم بـه سـمت       برنامـه  ،هاي بعدي قرار گيرد سرپرست خانوار در اولويت برنامه

سرپرست خانوار پيش رفته كـه مصـاديق روشـني از آن در     هاي كلي توانمندسازي زنان عبارت
  .ريزي واگذار شده است ششم به معاونت امور زنان جهت برنامه ةبرنامه وجود ندارد يا در برنام

هاي اجتماعي،  نهادهاي غيردولتي و شبكه قدرت و عامليت زنان با تمركز بر سه محور اصلي
هـاي توسـعه بـيش از     ن زنان قرار دارد كه در برنامـه توانمندسازي و اصالح نگرش و باورها به اي

چيز بر عنوان كلي توانمندسازي خارج از بحث و تصويب مواد قـانوني در مـورد مصـاديق آن     هر
  .پرداخته شده است

چند اشتغال زنـان سرپرسـت    هاي پيشرفت و عامليت بايد گفت هر لفهؤدر عين اهميت به م
جهت رسيدن به بازار و مشاغل مولد راهي مهم در كاهش  خانوار و تسهيالت قانوني و عرفي در

هاي ليبراليسم نـو مبتنـي بـر ورود زنـان بـه بـازار        بايد توجه داشت كه سياست ،فقر آنان است
هـا موجـب    زيرا اين سياسـت  ،شود اشتغال همراه كاهش دستمزد به فقر مضاعف زنان منجر مي

دو موجب افزايش قيمت كاالهاي اساسـي و  افزايش ميزان تورم و كاهش ارزش پول شده و اين 
توسـعه   ةحساسيتي جنسـيتي در برنامـ   بايدهم  ،رو اين از. ]6[ شود كاهش خدمات اجتماعي مي

زايي زنان سرپرست خانوار و توانمندسازي آنان در  و هم اشتغال) چهارم ةمانند برنام(لحاظ شود 
  .تحقق يابد) پنجم ةمانند برنام(بستري بومي 
هـاي توسـعه    توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در متن برنامـه  برايراهكارهايي  ،در پايان
  :شود پيشنهاد مي

هـاي توسـعه از طريـق     ــ اسـالمي در برنامـه    ـ تركيب نگاه جنسيتي و گفتمان بومي ايراني
  ؛تحقيقات بنيادين دادن انجام

، توانمندسـازي و  هاي كاربردي مبتني بر مشكالت زنان سرپرست خانوار ـ واگذاري پژوهش
شده در اين پژوهش بـه دانشـجويان دكتـري مطالعـات      هاي ذكر كردن شاخص چگونگي اجرايي

هـا و   هـا در سياسـت   هاي پژوهشي آنان و سپس استفاده از اين پـژوهش  زنان و حمايت از طرح
  ؛گذار هاي نهادهاي سياست ريزي برنامه

هاي اجتمـاعي بـه منظـور     نهاد و شبكه هاي مردم ريزي از تشكيل سازمان ـ حمايت و برنامه
زنان سرپرست خانوار و ايجاد تعامالت مبتنـي بـر رشـد آگـاهي و      مؤثرافزايش حضور اجتماعي 
  ؛اعتماد اين گروه از زنان

فيزيكـي و   ةبهـره بـراي پشـتيباني سـرماي     هـاي كـم   ريـزي و اختصـاص وام   ـ طرح و برنامه
توجـه در توانمندسـازي    درخورسهم جدي و  منزلة آالت به هاي مولد مانند زمين، ماشين دارايي

  .زنان روستاييِ سرپرست خانوار
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