
تحلیل چالش های طرح توانمندسازی 

زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه

علی اصغر سعيدي*،اكرم باجالن**

 چکیده
در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششــم توســعه تدوین طرحي براي توانمندســازي زنان 
سرپرست خانوار مطرح شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجراي قانون برنامه ي ششم توسعه، 
این طرح به تصویب مجلس شوراي اسالمي نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ي موانع 
و چالش هاي تدوین طرح با رویکرد توانمندســازي زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران 
است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و 
صاحب نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئوالن، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه هاي 
حمایتی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته هاي مطالعه نشان می دهد چالش هاي 
رویکردي و ســازماني عمده ترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین رو، مهم ترین 
راهبردهاي سیاســتي با توجه به نقش عاملیت و کنشگري زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و 
تعریف جامع از توانمندســازي زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستي هاي 
ساختاري و تبیین شاخص هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایي براي تحقق 

این هدف ضروري است.
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۱- مقدمه و بيان مسئله
»توانمندسازي«1 يكي از مفاهيمي است كه سازمان ملل و نهادهاي بين المللي براي پر كردن 
خألهاي نظري پس از شكست جدي سياست هاي توسعه جهت فقرزدايی در دهه ی 1980 مطرح 
نمودند. ازآن پس اين اصطالح به طور مستمر در هزاران سند و بيانيه ی ملي و بين المللي به عنوان 
ابزاري براي سنجش تأثير سياست هاي اجتماعي بر وضعيت گروه هاي محروم و مورد تبعيض 
ازجمله زنان استفاده شده است. در بيانيه ی چهارمين كنفرانس جهاني زنان )1995( در پكن و 
پس ازآن در اعالميه هزاره كه در اجالس سازمان ملل متحد )2001( به امضا رسيد، كشورهاي 
عضو، متعهد شدند دو مفهوم »برابري جنسيتي«2 و »توانمندسازي زنان«3 را به عنوان شيوه هايی 
كارآمد براي مبارزه با فقر، گرسنگي و بيماري و درنهايت تحقق توسعه پايدار ارتقا بخشند. يك 
سال پس از تصويب اين اعالميه، كوفي عنان دبير كل وقت سازمان ملل متحد، يك نقشه ی راه 
براي اجراي اهداف نشست توسعه هزاره پيشنهاد نمود. اين نقشه، مسير اهداف توسعه هزاره را به 
همراه مجموعه اي از 8 هدف زمانمند و 48 شاخص تعيين می نمود. هدف سوم به طور خاص به 

برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان اشاره دارد )شيرزادی و شيروانی، 1391: 154(.
در ايران اصطالح »توانمندسازي« بيشتر در حوزه ي زنان سرپرست خانوار و در برنامه هاي 
توسعه به كاررفته است. در قانون برنامه اول توسعه، توجهي به پيگيري و برنامه ريزي براي بهبود 
وضعيت زنان سرپرست خانوار نشده است. در قانون برنامه دوم توسعه )تبصره 12(، ارائه تسهيالت 
به زنان سرپرست خانوار از طريق پرداخت كمك هزينه معاش و بهبود نظام تأمين اجتماعي و در 
برنامه سوم )مواد 56 و 158(، ارائه تسهيالت به صورت وام بدون بهره، به زنان بيكار سرپرست 
خانوار موردتوجه قرارگرفته بود؛ اما به  مرور زمان با تغيير نگاه به جايگاه زنان سرپرست خانوار و 
توجه به نقش عامليت آن ها در فرآيند توسعه، تالش هايی در راستاي توانمندسازي آن ها آغاز شد، 
موضوعي كه از برنامه چهارم توسعه )بند »ي« ماده 97( تغييراتی داشته و ضمن رويكرد حمايتي 
بر رويكرد توانمندسازي در قالب تدوين طرحي با همكاري سازمان هاي ذي ربط تأكيد شد، اما 
طرحي در اين زمينه به تصويب نرسيد. برنامه پنجم توسعه )ماده 39( دستگاه هاي حمايتي را 
موظف می كرد با اجراي برنامه هاي توانمندسازي، هرساله حداقل 10 درصد از خانوارهاي تحت 
پوشش را از چتر حمايتي خارج نمايند؛ در واقع قانون پنجم توسعه به گونه ای دستگاه هاي حمايتي 

1- Empowerment
2- Gender equality
3- Women’s empowerment
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را موظف به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار می نمود، بدون اينكه الزم باشد طرحي تصويب 
شود و بدون آنكه دستگاه های حمايتی از برنامه هاي يكديگر مطلع و با يكديگر در ارتباط باشند. 
همچنين در ماده ي 230 برنامه پنجم توسعه بر ابعاد معيشتي و اشتغال زنان سرپرست خانوار 
به عنوان يكي از محورهاي 14 گانه تأكيد شده بود. در بند »ت« ماده 80 برنامه ششم توسعه 
نيز تهيه، اجرا و نظارت بر طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به معاونت امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري با همكاري ساير نهادهاي مرتبط واگذار شد. البته با اين قيد كه اين 
برنامه در هيئت وزيران تأييد و در مجلس شوراي اسالمي به تصويب برسد كه تاكنون به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي نرسيده است. البته در تاريخ 1396/8/23 طرحي در هشت ماده و چهار 
تبصره در شورای هماهنگی »كارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« در 
معاونت زنان و خانواده رياست جمهوری تهيه و بررسی شد. هيئت وزيران نيز در جلسه مورخ 
1398/2/29 تصويب نمود معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری موظف است شاخص هاي 
اين حوزه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي، تهيه و ابالغ كند و هم زمان در دوره ی دهم مجلس، 
دولت در اليحه »اصالح بند »ت« ماده ي )80( »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه« به پيشنهاد 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری، عبارت »تأييد برنامه مذكور در هيئت وزيران و 
تصويب در مجلس شوراي اسالمي« حذف شد كه اين پيشنهاد در كميسيون برنامه وبودجه دوره 

يازدهم مجلس شورای اسالمی رد شد.
در حال حاضر، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مهم ترين موضوع در حوزه برنامه ريزي های 
اجرايی اين گروه به شمار مي آيد، زيرا  بهبود كيفيت زندگي خانواده هاي زن سرپرست و محروم، 
مهم ترين دغدغه و هدف حكومت اسالمي است. از سوی ديگر  مسئله ی برنامه ريزی برای بهبود 
وضعيت زنان سرپرست خانوار به جهت نقش اين گروه در ارتقاء بهره مندي خود و خانواده شان حائز 
اهميت است و توانمندي زنان و مشاركت آن ها در فرآيندهاي مختلف زندگي يكي از نشانگرهاي 

مهم موفقيت برنامه هاي توسعه ای تلقي مي شود.
 ازاين رو، اين نوشتار درصدد پاسخ به اين سؤال است كه چه چالش هايي در اين مسير وجود 
داشته است؟ و موانع پيش روي تدوين و اجراي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار چه بوده 

است؟
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۲- پيشينه ی پژوهش
تحقيقات انجام شده در موضوع اين پژوهش را مي توان در سه دسته مطرح نمود:

دسته ی اول پژوهش هايی كه با بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه هاي 
حمايتي درصدد بوده ا ند تا نشان دهند كه يكي از پيش شرط هاي اصلي در فرآيند توانمندسازي، 
نقش آفريني قوانين و مقررات است )شكاري آالنق، 1384؛ شكوری و ديگران، 1386؛ موسوی و روانخواه، 
1395(. آنها معتقدند كه ارائه ی خدمات حمايتي به فقرا ازنظر قانون الزامي است، اما ماهيت اين 

خدمات بايد به شكلي باشد كه به تقويت توانايي ها، قابليت  و عامليت فقرا منجر شود )كرد زنگنه 
و ديگران، 1396( درنتيجه الزم است، در اجراي برنامه ها و سياست های رفاه اجتماعي، افراد تحت 

پوشش بازنگری شوند. همچنين به تدوين طرحي براي زنان سرپرست خانوار اشاره مي كنند كه در 
جهت اصالح مديريت منابع و سامان بخشيدن به برنامه هاي كارآمد به منظور ارتقاي وضعيت زنان 
سرپرست خانوار مطرح شده است )مدنی، 1381(. رضوی و هصيم در بررسی تأثير انجام اصالحات و 
اقدامات رفاهی در زندگی زنان ژاپن و كره جنوبی به اين نتيجه رسيده اند كه صرف اين تغييرات 
بدون لحاظ كردن افزايش توانمندسازی زنان تأثير اندكی در تغيير شاخص های توانمندی جنسيتی 

.)Razavi, 2006( زنان در كشورهای بررسی شده، داشته است
دسته ی دوم از تحقيقات، موضوع زنان سرپرست خانوار را در متون و اسناد قانوني )نقيبی و 
محمدتقی زاده، 1393؛ فيروزآبادی و ديباجی فروشانی، 1396( و برنامه هاي توسعه )زارعان و ديگران، 

1397( بررسي كرده اند؛ اما پژوهشگران اندكی اجرای طرح های اجرايی در حوزه توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار را ارزيابی نموده اند. بيشتر پژوهشگران به اجرای طرح های مرتبط با توانمندسازی 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار پرداخته اند )كرمانی و ديگران، 1394؛ راغفر و سليمانی، 1395؛ رزمجو 

و فيروزآبادی، 1399(.

دسته ی سوم تحقيقاتي هستند كه در زمينه ي برنامه ريزي و طراحي الگوي توانمندسازي 
انجام شده و تالش نموده تا نظريات، تجربيات و فرآيندهاي انجام شده را نقد و بررسی كرده و 
راهكار پيشنهاد دهند )زارع و صفری دشتكی، 1398؛ جمشيدی و مهدی زاده، 1398؛ حسن پور و ابطحی، 
1400(. آن ها تأكيددارند كه بايستي الگوي سنتي توانمندسازي زنان اصالح شود به گونه ای كه 

بتوان توانمندسازي را به سمت تكميل زنجيره ارزش بومي و منطقه اي و شناسايي حلقه هاي 
زمينه ساز نوين سوق داد.
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مالهاترا1 در پژوهشی با عنوان »اندازه گيری توانمندسازی زنان به عنوان متغيری در توسعه 
و  نظری  پايه های  گسترش  به  زنان  توانمندسازی  مختلف  ابعاد  و  بيان سطوح  با  بين المللي« 
شاخص های توانمندسازی كمك كرده است )Malhatra; 2002(. سارا النگه2 ـ كه از كارشناسان 
صندوق كودكان سازمان ملل متحد است  در مقاله »معيارهايي براي تواناسازي زنان شيوه ي 
پيشنهادي يونيسف« تالش كرده با توجه به خط مشي يونيسف در مورد گسترش امور زنان و 
اثرات آن در عمل با ايجاد يك چهارچوب تحليلي بتواند زمينه اي را براي درك و تجزيه وتحليل 
تمام جنبه هايي كه يونيسف براي مسائل مربوط به توسعه ی امور زنان در نظر دارد ـ اعم از تعيين 

خط مشي يا مراحل اجرايي آن  در برنامه هاي كشوري آماده كند )النگه، 1376(.
درمجموع، مطالعات مبين آن است كه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار پروژه اي باز است 
و باوجودآنكه اين مفهوم واژه ی پرتكرار به نظر مي رسد، اما طيف وسيعی از برداشت ها را در بردارد 
و تحقيق و پژوهش درباره ی آن در ايران بسيار محدود است و موانع مرتبط با طرح های اجرايی و 

قانونی در راستای توانمندسازی زنان در هيچ مطالعه ای موردتوجه نبوده است.

۳- چهارچوب مفهومي
Owu- با مردان ميزان فقر بيشتری را تجربه می كنند  )زنان سرپرست خانوار در مقايسه 
su,2014;330( و روندی كه فقر را در بين زنان بيش از گذشته افزايش می دهد، رشد تعداد زنان 

سرپرست خانوار است و درنتيجه، نگرانی پيوستن قشر خاصی از آن ها به گروه »فقيرترين فقرا« 
همواره وجود دارد )Chant,1997; 40(. در ايران نيز به استناد آمارهای رسمی، در سال های اخير 
همگام با بسياری ديگر از جوامع، سهم خانوارهای زن سرپرست در كشور رشد روزافزونی داشته 
است)واعظی و همكاران،1400: 76(. نگرش هاي مربوط به مسئله ی فقر زنان سرپرست خانوار بر 
پيوستاري از موافقت و پذيرش كامل تا نفي فقر برخي از زنان اين گروه قرار دارد. البته تفاوت 
رويكردهاي نظري درباره ی فقر زنان سرپرست خانوار، بيش از ساير عوامل از تفاوت ديدگاه ها 
در موضوع »فقر طبقاتي«3 و »فقر جنسيتي«4 ناشی شده است. در رويكرد فقر طبقاتي رابطه ی 
مستقيمي ميان جنسيت و فقر وجود ندارد،  بلكه آسيب پذيري زنان سرپرست خانوار فقير و همه ی 
فقراي ديگر، به دليل فرآيند سياسي،  اجتماعي و اقتصادي مشتركي است كه آن ها را از دسترسي 

1 - Malhatra
2- Sarah Lange
3 - Class poverty
4 - Gender poverty
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به شرايط مناسب محروم مي كند )محمدی، 1385: 33( و مردم به دليل سن، جنس يا خصيصه های 
نژادی و قومی شان فقير نمی شوند، بلكه به دليل قرار گرفتن در طبقه های خاص است كه فقير به 

شمار می آيند )راغفر و سليمانی، 1395: 75(.
در رويكرد فقر جنسيتي فقر برساخته از درون خانواده و اجتماع است كه موجب تفاوت در 
برخورداري از منابع مي شود و اين نابرابري ناشي از قدرت محدود زنان در كسب درآمد و ايجاد 
منابع است )Chant, 2003: 15(. افزون بر دو رويكرد ماهيتي فوق، يكي از پرسش های اساسي اين 
است كه »آيا كافي است در مورد خانواده هاي كم درآمد و آسيب پذير برنامه ريزي شود يا ضروري 
است در سياست گذاري ها به طور خاص به نيازهاي زنان و حقوق آن ها توجه نمود؟« )موزر، 1376: 
 ،)WAD( 1»سه رويكرد كلی در پاسخ به اين پرسش اساسی مطرح است: »زنان و توسعه .)78
»زنان در توسعه«WID( 2( و »جنسيت و توسعه«3 )GAD( كه در گذر زمان با تحوالتي روبه رو 

شده است )مامسن، 1387: 14(.

۳-۱- رويكرد زنان و توسعه
در اين رويكرد، از يك سو توسعه برابر با رشد اقتصادی بوده و تنها به فعاليت های توليدی رسمی 
در عرصه ی عمومی توجه می شود. از سوی ديگر، با پذيرش ساختارهای اجتماعی موجود، تقسيم 
جنسی كار در حوزه ی خصوصی، به عنوان اصلی بديهی و طبيعی پذيرفته شده و تنها بر اعطای 
ارزش و بهای بيشتر به كار زنان )در عرصه ی خصوصی( تأكيد می شود )پيت و هارت ويك، 1389: 
252(. تا اوايل دهه ی 70 ميالدي چنين مي پنداشتند كه آثار راهبردهاي اقتصاد كالن براي رشد، 
خودبه خود به فقرزدايي مي انجامد و زنان فقير نيز از بهبود موقعيت اقتصادي همسرشان بهره مند 
خواهند شد )تاج مزينانی و كاردوانی، 1395: 46(. ديدگاه اصلي ذيل اين رويكرد »رهيافت رفاه« 
است كه از قديمي ترين و متداول ترين سياست هاي توسعه ی اجتماعي در جهان سوم و به طور 
اخص در رابطه با امور زنان )كم درآمد( است كه بين سال های 1950 تا 1970 بيشترين مقبوليت 
را داشته، زيرا اين برنامه ها ازنظر سياسي بي خطر بوده و نقش های سنتي و قبول شده ی زنان را در 
فرآيند تقسيم كار بر حسب جنس، مورد سؤال قرار نمي دهند )موزر، 1376: 90(. روش اجراي اين 
نظريه پرداخت نقدي و ارائه ی كاال و خدمات مجاني از باال به پايين است و زنان كم درآمد در نقش 
مادرانه ی خود هدف  اوليه ی متصديان براي رفاه خانواده ها به خصوص فرزندان بوده اند. ازاين رو زنان 

1-Women And Development
2- Women In Development
3- Gender AndDevelopment
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كم درآمد در كنار معلولين و بيماران جزء گروه هاي آسيب پذير شناسايي و به عنوان عوامل منفعل و 
كم توان و بدون شركت فعاالنه در فرآيند توسعه، مستحق دريافت كمك های خيريه معرفی شدند... 
اين برنامه ها منعكس كننده ی قيموميت گسترده ی سازمان هاي رفاهي در دهه هاي گذشته ميالدي 
است )همان، 94-91(. نارضايتي شايع از برنامه هاي رفاهي در سال هاي دهه ی 70 ميالدي زنان 
محقق را به اين واقعيت معطوف نمود كه اغلب زنان، از پروژه های توسعه ای بهره مند نمی شوند 
يا موقعيت آن ها از گذشته بدتر شده و فرآيند توسعه ی اقتصادی می تواند به افزايش مشكالت 
زنان بيانجامد؛ بدون آنكه حمايتی خاص و جامع از حوزه های خانواده و حاكميت دريافت كنند 
)Moser, 1993:180(. به عالوه نظريه ی رفاه نگاه كالن بلندمدت به جنبه های راهبردی مشكالت 

زنان ندارد و چاره جويی آن ناگزير سطحی است.

۳-۲- رويكرد زنان در توسعه
رويكرد زنان در توسعه بيان می كند، زنان »توليدكننده و درنتيجه شركت كننده در روند رشد 
به عنوان  زنان  نبايد  بنابراين  )Buvinic,1983: 360(؛  بی بضاعت  ذينفعان  نه  اقتصادی« هستند 
دريافت كنندگان منفعل برنامه های رفاهی ديده شوند، بلكه بايد آن ها را به عنوان مشاركت كننده ی 
فعال در توسعه ی اقتصادی دانست )Tinker, 1990: 31(. به بيان ديگر، اين رويكرد معموالً به دنبال 
ادغام زنان در توسعه از طريق ايجاد منابع بيشتر در دسترس زنان و همچنين افزايش كارآيی زنان 
در نقش های موجود است )Williams, 1999: 7(. »رهيافت فقرزدايي« را مي توان يكی از مطرح ترين 
راهبردهای زنان در توسعه شمرد كه از دهه ی 70 به بعد اتخاذشده است كه هدف آن افزايش بهره وري 
زنان كم درآمد می باشد و فقر زنان را به نابرابري اقتصادي بين زنان و مردان و جايگاه پايين زنان 
مرتبط نمی كند، بلكه آن را نتيجه ی توسعه نيافتگي مي داند، همچنين اين ديدگاه نقش توليدي زنان 
را به رسميت مي شناسد و به دنبال تأمين نيازها و احتياج های كوتاه مدت آن ها براي كسب درآمد، 
به ويژه در پروژه هاي كوچك و درآمدزاست )Moser,1999: 95( كه هدف آن افزايش سطح اشتغال 
و درآمد زنان كم درآمد از طريق ايجاد دسترسي بهتر به منابع توليد است )رضايی، 1388: 68(. اين 
راهبرد، عليرغم برنامه ريزي توسعه كه مشاركت زنان را براي توسعه عنصري ضروري می داند، به بهبود 
شرايط زنان توجه خاص ندارد. رويكرد »زنان در توسعه« در اواسط دهه ی 70 به سبب نگرش به 
 Young,( زنان به عنوان يك گروه متجانس و همگن از سوی جامعه دانشگاهی موردنقد قرار گرفت
322 :1997(، زيرا اين رويكرد بر آثار مهم متغيرهای طبقاتی، سنی، تأهل، مذهبی و نژادی يا قوميت 

در پيامدهای توسعه توجه نداشته است )مامسن، 1387: 14 و 15(.
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۳-۳- رويكرد جنسيت و توسعه
رويكرد جنسيت و توسعه در پاسخ به مشكالت و خألهای حوزه زنان در برنامه هاي قبلی توسعه 
مطرح شد )Glossary, 2017( و مفهوم جنسيت و روابط جنسيتي را در تحليل برنامه های توسعه 
وارد نمود، زيرا وضعيت زنان با همجنسان خود و با گروه مردان بر حسب قوميت، فرهنگ، سن، 
 Johansson,( وضعيت اجتماعي - اقتصادي،  طبقه و ساير انواع تمايزهاي اجتماعي متفاوت است
13 :2002(. به اين ترتيب، رويكرد جنسيت و توسعه با تغيير نگرش به مسائل زنان و رد رويكردهاي 

موجود، بر حضور زنان در فرآيند توسعه در كنار مردان و نه در فضايي جداگانه فارغ از روابط 
اجتماعي آن ها در چهارچوب خانواده و جامعه تأكيد مي كند )شادی طلب و نخعی، 1394: 100(. 
يكي از مهم ترين ديدگاه هاي مطرح موضوع سياست های اجتماعی كه در اواسط دهه ی 1980 و 
در بحبوحه جنبش هاي زنان در كشورهاي درحال توسعه در عرصه ي نظري و كاربردي، نظريه ی 
توانمندسازي زنان است )Moser, 1993: 10(. اين نظريه مبتني بر فرض بي قدرتي زنان و نابرابري 
موقعيت زنان و مردان در خانواده و اجتماع است و بر نقش سياست گذاري در رفع نابرابري هاي 
اساسی و تدارك و تسلط بيشتر زنان بر منابع و كسب منافع تأكيد مي كند و توان افزايي، مهم ترين 
روش  مقابله با فقر زنان كم درآمد شمرده مي شود، زيرا باعث گسترش دسترسي زنان و افزايش 
توانايي هاي آن ها در مشاركت، مذاكره و كنترل اموري مي شود كه زندگي آن ها را تحت تأثير قرار 
مي دهد )موزر، 1376: 105(. هواداران اين نظريه معتقدند، برآورده كردن كمبودها و نيازهاي زندگي 
روزمره، به خودی خود باعث رفع مسائل راهبردي جنسيتي )شامل ساختارهاي نابرابر جنسيتي، 
قوميتي و نژادي( نمي شود، بلكه بر استفاده از فشارهاي سياسي گروه زنان و چانه زني آن ها از 
طريق سياست »از باال به پايين« در جهت تغيير قوانين و ساختارهاي تبعيض آميز از يك سو  و 
در پيش گرفتن سياست »از پايين به باال« و نقش سازمان هاي زنان و گروه هاي مشابه در بسيج 
سياسي، آگاه سازي و آموزش مردمي در به چالش كشيدن قوانين و ساختارهاي تبعيض آميز عليه 

زنان از سوی ديگر تأكيد مي شود )همان، 108(.
بررسي رويكردهاي مختلف در حوزه سياست های اجتماعی برای زنان كم درآمد نشان داد كه 
اين سياست ها در گذر زمان با تحوالتي روبه رو شده و در حال حاضر توانمندسازي زنان محروم 
بيش ازپيش همچون عاملي مهم در كاهش فقر موردتوجه قرارگرفته است؛ ليكن برخالف توافق 
گسترده اي كه بر سر توانمندسازي آنان در اسناد بين المللی و برنامه های بانك جهانی و سازمان 
ملل حاصل شده است، درك اندكي از چگونگي و روش رسيدن به توانمندی وجود دارد؛ اما در 
رويكرد توانمندسازي توحيد محور مبتنی بر دين اسالم، برابری زن و مرد در ماهيت انسانی و 
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ارزشی مورد تأكيد می باشد و در راستاي تحقق توانمندسازي زنان، نيازهاي اطالعاتي، ارتباطي 
و اعتقادي زنان با بهره گيري از رهيافت پايين به باال تعيين  می شود. همچنين به جای بهره گيري 
از روش هاي دستوري در تبيين ماهيت توانمندسازي، از شيوه هاي ترغيبي جهت مشاركت و 
تشريك مساعی گروه هاي ذي نفع استفاده و بر اساس سه اصل مشاركت گرايی، جامعه گرايي و 
جامع گرايي و مقاصد و اصول بنيادين دين اسالم، در عين پذيرش ضرورت توانمندسازی زنان با 
رويكرد توحيد محور، از ظرفيت قواعد فقهی و حقوقی با محوريت تقدس نهاد خانواده و اهميت 
نقش مادری و تفكيك نقش های جنسيتی متفاوت زن و مرد استفاده می شود؛ بنابراين واضح است 
كه مطابق آموزه های دين اسالم در موضوع سياست گذاری اجتماعی پيرامون »توانمندسازی زنان« 
و توان افزايی آنان و هدف پيشگيری از آسيب به ايفای نقش های خانوادگی زنان سرپرست خانوار، 

حمايت های مختلف مادی و معنوی، تصويب، اجرا و تأييد شود.

۴- روش پژوهش
در اين پژوهش كيفی از شيوه ي تحليل محتوا1 مبتني بر روش تحليل سه مرحله اي الو و 
كينگز2 بهره برده شد )Elo, 2008(، زيرا يافته هاي پژوهش از طريق فرآيندهاي آماري و با مقاصد 
كمي سازي به دست نيامده )اشتراوس و كوربين به نقل از محمد پور، 1390: 93(، بلكه فرآيند مسئله 
يابی و حل مسئله با مشاركت افراد درگير در موضوع دنبال مي شود. در اين پژوهش فرض شده كه 
مجموعه اي از آگاهي ها درباره ي تدوين طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در مقطع زماني 
تصويب و اجراي برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه در بين عوامل فردي و سازماني پراكنده 
است. پس در خالل گردآوري داده ها از راهبرد نمونه گيري هدفمند3 براي انتخاب مطلعين4 استفاده 
شد. از ميان روش هاي نمونه گيري هدفمند از روش نمونه گيري گلوله برفي استفاده شده است. 
نمونه گيري گلوله برفي5 يكي از راهبردهاي روش نمونه گيري متوالي است )همان، 109(. در واقع، 
در حالت ايده آل، جمع آوري اطالعات تا زماني ادامه مي يابد كه به نقطه ی اشباع6 برسيم، جايي كه 
داده هاي جديد با داده هايي كه قبالً جمع آوري شد، تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، هنگامی كه جمع آوري 

داده ها به نقطه ی بازده نزولي برسد، مي توان ادعا نمود كه مطالعه ی كاملي انجام شده است.

1 - Content analysis
2 - Elo & Kyngas
3 - Purposive Sampling
4 - Informants
5 -Snowball sampling
6 -Saturation
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مشاركت كنندگان در اين پژوهش شامل 10 نفر از نمايندگان مجلس، كارشناسان وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، سازمان بهزيستي،  كميته امداد امام )ره(، معاونت زنان و خانواده 
رياست جمهوري و پژوهشگران مطلع در فرآيند تدوين طرح بوده اند كه با آن ها مصاحبه ی نيمه 

ساختاريافته انجام شده است.
جدول1.مشخصاتمصاحبهشوندگان

سمتتحصيالتكد

مدير در نهاد دولتيدكتري مشاوره1

عضو هيئت علمی دانشگاهدكتري مطالعات زنان2

عضو هيئت علمی دانشگاهدكتري جامعه شناسي توسعه روستايي3

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق فقردكتري حقوق عمومي4

مدير در نهاد دولتيدكتري جامعه شناسي اقتصاد و توسعه5

كارشناس در نهاد دولتيدكتري جامعه شناسي توسعه6

مدير در نهاد دولتيدكتري مديريت دولتي7

مشاور در نهاد دولتيدكتري جامعه شناسي8

مدير در نهاد دولتيدكتري مديريت دولتي9

نماينده مجلسدكتري جامعه شناسي10

مصاحبه ها با توضيحي اجمالي درباره ی مواد مرتبط با طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
در برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه و نيز پرسش از علل عدم تصويب طرح پس از سه 
برنامه توسعه آغاز شد و بر مبناي سه سؤال شكل گرفت؛ »با توجه به تجربياتي كه در حوزه ی زنان 
سرپرست خانوار داريد، در ارتباط بااهميت تدوين طرحي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
چه نظری داريد؟«، »چه موانعي در تدوين و تصويب اين طرح وجود داشته؟« و »چه پيشنهاداتی 

در رابطه با بهبود تصويب و اجرايی سازی طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار داريد؟«
ضمن انجام مصاحبه ها، مراحل مديريت و تحليل داده ها مبتني بر روش الو و كينگز شامل »1. 
آماده سازي:1 پياده سازي مصاحبه ها، جمع آوري داده هاي به دست آمده و انتخاب ايده هاي اوليه يا 
مفاهيم براي ساخت مقوالت اوليه و تصميم گيري در مورد تجزيه وتحليل محتواي آشكار يا محتواي 
پنهان؛ 2. سازمان دهی:2 دسته بندي كدهاي اوليه تحت مفاهيم كالن تر و تدوين يك توصيف كلي 

1- Preparation
2- Organising
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از موضوع تحقيق از طريق ايجاد دسته هاي بسيار كلي )كدگذاري باز(؛ گزارش نويسي:1 تحليل 
نهايي مقوالت از فرآيند ايجادشده با توجه به سؤال و ادبيات تحقيق از طريق ترسيم دسته بندي ها 
و روند كلي محتوا از نتايج تجزيه وتحليل )كدگذاري محوري(« )Elo,2008( انجام شد. براي تأمين 
اعتبار مبتني بر آنكه محقق به همان چيزي دست يافته كه با واقعيت تجربي منطبق است از راهكار 
»كنترل توسط مشاركت كنندگان« استفاده شد. در واقع، پس از رسيدن به مرحله ی گزارش نويسي 
و قرار دادن مفاهيم در دسته بندي ها، نتايج حاصل در اختيار مشاركت كنندگان قرار گرفت و از 

آن ها خواسته شد دريافت خود را بيان نمايند تا وجه اطمينان پذيري تحقيق كيفي تأمين شود.

۵- يافته های پژوهش
در فرآيند تحليل داده ها، 3 مقوله اصلی از 9 مقوله ی فرعی حاصل شد كه گزارش كلي آن 

در جدول شماره ی )2( آمده است.
جدول2.توصيفجامعيافتهها

كدهاياوليه مقوالتفرعی مقوالت
اصلی

گسترده شــدن آســيب هاي اجتماعي، افزايش تعداد زنان 
سرپرســت خانوار، زنانه شدن فقر، پيچيدگي و ذو ابعاد بودن 

مسائل زنان سرپرست خانوار
مسائل اجتماعي

اهميت يافتن 
اصلي و فرعي شدن مســائل زنان سرپرست خانوار، حجم زياد توانمندسازي

و پراكندگي سياســت هاي مرتبط با زنان سرپرست خانوار، بلوغ 
فكري و اجرايي، نبود گفتمان واحد ميان سياست گذاران و مجريان

مسائل سياست گذاري

نبود شناخت كافي نسبت به ابعاد واقعي مسائل زنان سرپرست 
خانوار، ضعف در ديدگاه كارشناسي و تخصصي نسبت به زنان 
سرپرســت خانوار، نبود وحدت رويه در ابعاد توانمندسازي، 
اولويت و اهميت پايين مســئله ی توانمندسازي، در اولويت 

قرار گرفتن توانمندسازی اقتصادی با تمركز بر اشتغال زايی

چالش هاي رويكردي ارزيابي موانع 
توانمندسازي

1- Reporting
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كدهاياوليه مقوالتفرعی مقوالت
اصلی

عــدم اجماع در تعريف زنان سرپرســت خانــوار، نبود بانك 
اطالعاتی از وضعيت زنان سرپرســت خانوار، ضعف در حوزه 
مســئله يابی، اجراي ناقص يا عدم اجراي كامل سياســت ها، 
فقدان تعامل سياســت گذار با مجري، ســهل انگاري و نبود 
جديــت كافي در اجراي سياســت ها، عدم مشــاركت كافي 
دستگاه هاي مسئول، كمبود اعتبارات و منابع، عدم اجماع در 
مورد تولی گری دســتگاه خاص درزمينة توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار

چالش هاي سازماني ارزيابي موانع 
توانمندسازي

توجه به پيچيدگي و ذوابعاد بودن مســئله ی توانمندسازي، 
دقت در ريشه هاي توانمندسازي ارائه تعريف جامع و كامل

راهبردهای 
بهبود 

توانمندسازي

ايجــاد ظرفيــت بــراي پررنگ شــدن جامعــه ی هدف در 
سياست گذاري

توجه به عامليت زنان سرپرست 
خانوار

توجه به جامع نگري و انسجام در سياست گذاري ها مديريت يكپارچه

بهبود كيفيت سياست گذاري، استفاده بهينه از امكانات تقويت نظام آماري

لحاظ انعطاف در محتوا، اجرا و اصالح روند سياست گذاري برنامه ريزي بومي

۵-۱- اهميت يافتن توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در سياست گذاري
آن  با  سياست گذاران  كه  است  پرسش هايي  و  چالش ها  سياستي،   هر  شكل گيري  منشأ 
مواجه اند. پرسش اين است كه تدوين و اجراي طرحي جامع براي توانمندسازي زنان سرپرست 
خانوار در برنامه هاي توسعه چگونه و از چه منظرهايي شكل گرفته است؟ به بيان ديگر، چه مسائل 
يا نيازهايي سبب گنجانده شدن چنين طرحي در برنامه هاي توسعه شده است؟ بر اساس پاسخ 
»مسائل  و  اجتماعي«  »مسائل  سطح  دو  در  می توان  را  طرح  اين  اهميت  مشاركت كنندگان، 

سياست گذاري« بررسی كرد.
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5-1-1-مسائلاجتماعي

برخی  مشاركت كنندگان منشأ تدوين و اجراي طرحي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
را گسترش مسائل )افزايش حوادث جاده اي، بيماري ها و ...( و آسيب هاي اجتماعي )بيكاري، تورم، 
اعتياد و فقر( دانسته اند كه به افزايش زنان سرپرست خانوار دامن زده است،1 زيرا در بيشتر موارد، 
مقوله ی زنان سرپرست خانوار نقطه اي كانوني است كه هم از ديگر آسيب ها به شكل مستقيم و 
غيرمستقيم تأثير مي پذيرد و هم مي تواند زمينه ساز و تقويت كننده ی آسيب هاي ديگر باشد. يكی 

از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:
يكي از مهم ترين تحوالت جمعيتي كه در دو دهه ی گذشته در رابطه با خانواده در ايران 
اتفاق افتاده، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار به داليلي مختلف مانند فوت همسر يا 
طالق، ازكارافتادگی يا اعتياد مرد و تجرد قطعي است. اين خانوارها با مشكالت فراواني 

دست وپنجه نرم مي كنند )مدير در نهاد دولتي، دكتری مشاوره(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
در سال های اخير بر اساس آمار ثبتي تعداد زنان سرپرست خانوار در حال افزايِش و درصد 
آن ها كم نشده است و از طرف ديگر مشكالت و مسائل آن ها به گونه اي است كه نمي توان 

از آن ها چشم پوشي كرد )نماينده مجلس، دكتری جامعه شناسی(.

برخی مشاركت كنندگان معتقد بودند كه موقعيت زنان سرپرست خانوار در بيشتر مواقع در 
مقام تنها عضو خانواده كه بايد از ساير اعضاي خانواده مراقبت كرده و تنها نان آور خانواده باشند، 

اهميت توانمندسازي آن ها را دوچندان مي كند. يكی از مصاحبه شونده ها دراين باره می گويد:
اهميت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به نقش هاي دوگانه ی مادري و پدري اين زنان 
بازمی گردد، چون اين تعدد نقش ها، بر تربيت فرزندان و اثرگذاري و مسئوليت مضاعف 

آن ها تأثير دوچندان دارد )مدير در نهاد دولتي، دكتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه(.

 يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
اين زنان نقش دوگانه ای در خانواده دارند، چون هم نقش مديريت داخل خانواده، به عهده ی 

1- آمارها نشان مي دهد، کشور در حال تجربه ی تغییرات سریع جمعیتي به خصوص افزایش زنان سرپرست خانوار است. به صورتي که 
بر اساس گزارش هاي مرکز آمار در سرشماري سال 1395 تعداد خانوارهای در ایران بیش از 24 میلیون خانوار بوده که افزون بر 21 
میلیون خانوار مرد سرپرست و همچنین بیش از 3 میلیون هزار خانوار زن سرپرست در کشور بوده اند. به بیان دیگر سرپرستی بیش 
از 12 درصد خانوارها را زنان بر عهده داشته اند؛ اما در سال 1385 تعداد این گروه از زنان بیش از یك و نیم میلیون نفر بوده یعنی در 

طي یك دهه ی گذشته تعداد این گروه از زنان جامعه دو برابر شده است )سالنامه آماري، 1395:  127(.
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زن است و هم نقش اجتماعي كه كار را براي آن ها سخت مي كند و توانمندي اينجا اهميت 
مي يابد )پژوهشگر حقوق فقر، دكتری حقوق عمومی(.

افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار در بيشتر مواقع به معناي گسترده شدن فقر تحت تأثير 
ويژگي هاي خاص اين خانواده هاست؛ زيرا زنانه شدن فقر كه از فراگيري آن در خانوارهاي زن 
سرپرست نسبت به خانوارهاي مرد سرپرست حكايت دارد، به نحوي است كه اين قشر از زنان در 
بيشتر جوامع به عنوان فقيرترين فقرا محسوب مي شوند. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

امروزه، افزايش زنان سرپرست خانوار به عنوان واقعيت جامعه ی ايران و خيلي از كشورهاي 
دنياست و به همين جهت كه معاش خانواده با همت اين زنان است، اين گروه بيشتر در 
دهك هاي پايين جامعه قرار مي گيرند و عمدتاً با مسائل اقتصادی مواجه هستند )مدير در 

نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
با توجه به اينكه زنان سرپرست خانوار به گواهي آمار در تمام كشورهای جهان و در ايران جزء 
فقيرترين فقرا هستند و از طرف ديگر جمعيت آن ها در حال افزايش می باشد، سياست گذاران 
موضوع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را مطرح می كنند )عضو هيئت علمی دانشگاه، 

دكتری جامعه شناسی توسعه روستايی(.

5-1-2-مسائلسياستگذاري

از منظری ديگر، صاحب نظران گنجانده شدن تدوين و اجراي طرح جامع براي توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار از برنامه چهارم توسعه به بعد را به مسائل سياست گذاري مرتبط دانسته اند، 
زيرا وقتي تعداد زنان سرپرست خانوار در دهك های پايين اقتصادی درحال افزايش است و اعتبارات 
محدودند، سياست گذاران راهبرد ديگري را برگزيده اند تا زنان سرپرست خانوار را از قلمرو آشناي 
رفاه و حمايت اقتصادی خارج كرده و به قلمرو ناآشنايي چون توانمندسازي سوق دهند. يكی از 

مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:
 با افزايِش تعداد زنان سرپرست خانوار،  خيلي از زنان متقاضي به دليل كاهش بودجه و 
محدوديت دستگاه هاي حمايتي نمي توانند تحت پوشش قرار بگيرند و يك سري از آنان 
پشت نوبت دستگاه هاي حمايتي مي مانند، لذا توانمندسازي زنان سرپرست خانوار يكي 
از راهكارها از سوي دولت ها براي خارج كردن آن ها از شرايط فعلي و كاهش تعداد زنان 

سرپرست خانوار تحت حمايت دستگاه ها است )مدير در نهاد دولتي، دكتری مشاوره(.
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مصداق ديگر اهميت يافتن موضوع توانمندسازی آن ها ازنظر صاحب نظران به سياست گذاري ها و 
قوانين متعدد و پراكنده در حوزه ی زنان سرپرست خانوار مرتبط است، به اين معنا كه سياست گذاران 
به موضوع حمايت از زنان سرپرست خانوار در موارد متعدد پرداخته اند كه اين موضوع خود به 
تورم سياست ها و تشتت ديدگاه ها دامن زده است. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

به دليل اينكه قوانين قديمي اند به مرور زمان كارايي خود را از دست مي دهند و پيگيري 
اجرايي شدن آن ها كاهش می يابد، لذا قانون بايد جامع و امكان به روز رساني داشته باشد. 
برای همين به نظر مي رسد جاي آن در طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است 

)مدير در نهاد دولتي، دكتری مشاوره(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
بررسي قوانين نشان مي دهد كه ما قانون جامع در مورد زنان سرپرست خانوار نداريم، 
بلكه با تشت قوانين و پراكندگي آن مواجهيم كه اگر ماده اي اضافه شود مشخص نيست 
به كدام قانون وارد شود و يا اينكه در برخي موارد تكرار مكررات صورت گرفته؛ لذا تدوين 
طرحي براي توانمندسازي مي تواند همان نقطه ی بزنگاه باشد تا قوانين ناسخ و منسوخ زنان 

سرپرست خانوار مشخص شود )پژوهشگر حقوق فقر، دكتری حقوق عمومی(.

 مصداق آخر در اهميت يافتن تدوين طرح به تغيير نگاه سياست گذاران از اقدامات حمايتي 
به راهبرد افزايش قابليت هاي زنان سرپرست خانوار مرتبط است به طوری كه اين تغيير محصول 
بلوغ فكري و اجرايي سياست گذاران شمرده می شود. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

 به مرور زمان، متناسب با پيشرفت هاي جامعه، زنان سرپرست خانوار ازنظر وضعيت تحصيلي، 
سني و ... نسبت به نسل گذشته خود تغييراتي داشته اند و به همان نسبت مطالبات اين 
توانمندسازي  حمايتي  سازمان هاي  فعاليت هاي  از  برخي  لذا  كرده.  تغيير  نيز  خانوارها 
همه جانبه آن ها را مطرح می كنند، زيرا برخي از زنان داراي قابليت استقالل مالی دارند و 
می توانند روي پاي خود بايستند، پس سازمان بايد ابزار كار فراهم كند و يك مدت عصاي 
دست آن ها باشد تا اين ها بلند شوند و نه اينكه در چرخه ی فقر گير كنند )مشاور در نهاد 

دولتي، دكتری جامعه شناسی(.
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۵-۲- ارزيابی موانع سياست گذاري در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
بديهي است تدوين طرحي جامع،  منسجم و كارا به منظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
به ميزان همگرايي ميان سياست گذاران )اعم از قانون گذاران و مجريان( بستگي دارد. گنجانده شدن 
موادي در برنامه های چهارم،  پنجم و ششم توسعه اين نتيجه را به دست مي دهد كه در ساحت 
رسمي، گفتماني براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار وجود دارد، اما تدوين و اجرايي نشدن 
طرح به اتفاق صاحب نظران شامل دو مقوله ی »چالش هاي رويكردي« و »چالش هاي سازماني« 

معطوف است كه دربردارنده ی پرشمارترين مصاديق مطروحه مي باشد.

5-2-1-چالشهايرويكردي

سياست  طرح،  تدوين  شدن  گنجانده  آيا  كه  است  سؤال  اين  رويكردي  چالش  مهم ترين 
به زنان  يا سياست مسئوليت گريزی نسبت  مسئوليت پذيري در كنار سياست  حمايتي است 
سرپرست خانوار؟ بيشتر صاحب نظران مورد مصاحبه بر اين باورند كه به نظر مي رسد، جهت گيري 
سياست ها به نحوي است كه به دنبال مسئوليت زدايی در مقابل افزايش زنان سرپرست خانوار 

هستند. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:
بحث زنان سرپرست خانوار در قوانين و سياست های رفاهی به صورت پراكنده و غيرمتمركز 
است ... و سياست ها را اين گونه مي توان دسته بندی نمود: 1. سياست هايي كه نگاه مستقل 
و خاص دارند و گروه هدف مشخصی دارند مانند همسران شهدا، 2. سياست هايي كه به 
زنان سرپرست خانوار پرداخته اند، اما در سايه ی مخاطبان ديگر البته نه هدفمند مانند در 
اولويت قرار گرفتن در برخورداری از تسهيالت بانكی، 3. سياست هايي كه به زنان سرپرست 
خانوار توجه كرده البته خيلی نحيف، ضعيف و كلي مانند نوشتن »طرح توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار« طی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه )عضو هيئت علمی دانشگاه، 

دكتری مطالعات زنان(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
يك دليل اينكه برنامه ی توانمندسازي زنان سرپرست خانوار موفق نشده اين است كه برنامه ها 
شعاري نوشته مي شود ... و از واقعيت ها فاصله دارد يعني اهدافي كه مي نويسيم اهداف 

ايده آلی است و نه واقعي )مدير در نهاد دولتي، دكتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه(.
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در ميدان سياست گذاری در ايران، برخالف اسناد بين المللي اصطالح توانمندسازي كمتر 
در ارتباط با زنان و بيشتر در حوزه ي فقرزدايی از زنان سرپرست خانوار و به شكل اشتغال زايی 
به كاررفته است. در اين بين، باوجودآنكه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار پيشينه اي 15 ساله 
در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه دارد، اما هنوز فهم مشتركي از مفهوم »توانمندسازي« 
و »زنان سرپرست خانوار« در سياست هاي كشور شكل نگرفته است، هرچند كه هدف اصلي 
برنامه هاي توسعه، به اين مفاهيم  معطوف است. در دستگاه هاي حمايتي نيز با تفاوت تعاريف،  
ابعاد و نحوه ی اجراي آن مواجه هستيم. بنابراين فقدان وفاق در مفاهيم و واژه ها سبب شده تا 
برداشت هاي ناموزون به مقوله های توانمندسازي و زنان سرپرست خانوار به وجود آيد به گونه ای 
كه نمي توان آن ها را در يك رويكرد واحد گنجاند. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

تعريف توانمندسازی زنان به نظر من به خصوص در ادبيات سياست گذاری كشور خيلی 
گنگ است، زيرا اين واژه بيشتر از سوی فعاالن و پژوهشگران حوزه ی زنان وارد عرصه ی 

سياست گذاری شده )عضو هيئت علمی دانشگاه، دكتری مطالعات زنان(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
بعضاً  توانمندسازي  شيوه هاي  و  مدل ها،  الگوها  مورد  در  حمايتي  دستگاه هاي  در 
اختالف نظرهايی است در مورد اينكه ما چگونه توانمندسازي را انجام بدهيم؟ توانمندسازي 
واجد چه ويژگي ها و شرايطي باشد؟ چه مؤلفه ها و متغيرهايي را لحاظ بكنيم؟ )مدير در 

نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

نبود وفاق رويكردي از »مفاهيم و واژه ها« و »برنامه ريزي ها« ست. به گزارش مركز آمار، 77 
تعريف متفاوت از واژه ی »سرپرست خانوار« وجود دارد )ربيعی، 1390: 72(. همچنين كاربرد 
فزاينده ی مفهوم توانمندسازي زنان از سوی سياست گذاران و مجريان برنامه هاي توسعه، موجب 

تفسيرهاي گوناگون و طراحي راهبردهاي متعدد شده است.
تأثير ديگر فهم و تفسير ناهماهنگ از توانمندسازي و فقدان وفاق در تعريف آن  بر حداقلي يا 
حداكثري بودن توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است. بررسي عملكرد دستگاه هاي حمايتي، 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را در سطح و معناي حداكثري بازنمايي نمي كند و جهت گيري 
به نحوي است كه بيشتر به دنبال توانمندسازي اقتصادي در حوزه ی زنان سرپرست خانوار است. 

يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:



164

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و چهارم/ شماره 95 / بهار 1401

متأسفانه اآلن نگاه غالب در دستگاه هاي حمايتي اين است كه توانمندسازي يعني اينكه 
زنان سرپرست خانوار بتوانند خانواده را از نظر اقتصادي حمايت كنند... زيرا وقتي برنامه ی 
پرداخت  آنها  افتخارات  بيشترين  مي كنيم  بررسي  را  بهزيستي  سازمان  و  امداد  كميته 
مستمری ماهيانه و ياد دادن مهارت شغلی مثل صنايع دستي، قالي بافي يا پرداخت وام به 

زنان سرپرست خانوار است )پژوهشگر حقوق فقر، دكتری حقوق عمومی(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان در اين باره می گويد:
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار يعني چه؟  آيا به معنی اينه كه اين زنان تنها بتوانند 
كه  مي كنند  فكر  و  است  اين  غالب  نگاه  االن  متأسفانه  كنند  مالي  حمايت  را  خانواده 
توانمندسازي يعني اينكه اين زنان بتوانند خانواده را از نظر اقتصادي حمايت كنند )كارشناس 

در نهاد دولتی، دكتری جامعه شناسی توسعه(.

برخي از سازمان هاي مسئول، اجراي طرح توانمندسازی را در محدوده ی بسته و در حد افزايش 
دسترسي به منابع توليد و احتماالً  افزايش درآمد زنان سرپرست خانوار مي بينند و بيشتر درصدد 
برطرف كردن نيازهاي عملي و كاهش فقر درآمدي آنها هستند و براي برخی ديگر توانمندي 
هدف است و رفع نابرابري هاي ساختاري در همه ي ابعاد اهميت زيادی دارد، زيرا توان افزايي زنان 
ـ به ويژه آنها كه دچار فقر شده اند  يك فرآيند ساده و يك طرفه از باال به پايين )زنان( نيست )شادی 

طلب و نخعی، 1394: 24(.

5-2-2-چالشهايسازماني

سازمان های حمايتی بر اساس شرح وظايف خود در راستای اجرايي سازي هدف توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار اقداماتي را انجام مي دهند، اما اين فعاليت ها به صورت پراكنده و بدون 

آگاهي از اقدامات ساير دستگاه ها انجام می شود. يكی از مشاركت كنندگان در اين باره می گويد:
در اين زمينه يك نظام منسجمي نداريم و به صورت دستگاهي كارهاي خوبي صورت 
می گيرد و برخي از دستگاه ها خودشان در اين زمينه ورود پيدا كرده اند، اما يك ارتباط 
سيستماتيك و منسجمي بين تشكل ها و دستگاه ها با هم در حوزه ی توانمندسازي زنان 

سرپرست خانوار مشاهده نمي كنيم )مدير در نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان در اين باره می گويد:
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عدم اجماع و همكاري دستگاه هاي فعال با يكديگر و جزيره اي كار كردن سازمان ها در 
حوزه ی زنان سرپرست خانوار سبب شد كه تاكنون طرح جامع براي زنان سرپرست خانوار 

اجرايي نشود )مشاور در نهاد دولتي، دكتری جامعه شناسی(.

در گزارش سازمان بهزيستی از اجراي طرح تعيين سطوح توانمندي سرپرستان خانوار در 
كشور مطرح شده است كه موانع سازماني سبب شده  تا سازمان هاي متولي، چابكي، انعطاف و 
سرعت الزم براي به كارگيري ابتكار عمل تأثيرگذاري در توانمندسازي گروه هاي هدف را نداشته 
باشند؛ اقدامات بسيار كند و بوروكراتيك انجام شود و در يك كالم چرخه ی خدماتي آنها ورودي 

و خروجي هاي اتكا پذير و منطقي را نداشته باشند )نفريه، 1393(.
بی ترديد هر نوع سياست گذاري دقيق و هدفمند در اين خصوص نيازمند آمار و اطالعات دقيق 
و جامع، به تفكيك ابعاد و سطوح نيازهای مرتبط با زنان سرپرست خانوار است تا به غربالگري 
نيازها بيانجامد، اما به سرانجام نرسيدن اين نيازسنجی يكي از چالش هاي عدم تدوين طرح جامع 

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بوده است. يكی از مشاركت كنندگان در اين باره می گويد:
به نظر من بايد بر حسب نياز براي زنان سرپرست خانوار برنامه ريزي كرد و اين مبتنی بر 
بانك اطالعاتي آنها است، چيزي كه هميشه خأل آن را داريم )مدير در نهاد دولتي، دكتری 

جامعه شناسی(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان در اين باره می گويد:
 چالش بعدي نبود يك سامانه ی اطالعاتي در مورد زنان سرپرست خانوار است. اين سامانه 
زماني مي تواند شكل بگيرد كه تعريف دقيقی از زنان سرپرست خانوار ارائه بدهيم و بعد 
مشخص شود چه تعداد از زنان،  سرپرست خانوار هستند و چه تعداد خانواده هايي هستند 

كه تحت سرپرستي اين زنان می باشند )پژوهشگر حقوق فقر، دكتری حقوق عمومی(.

به نظر می رسد، يكی از مهم ترين چالش هاي پيش روي سياست گذاري برای توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار، فقدان بانك اطالعاتي جامع براي ارائه ی خدمات به زنان سرپرست خانوار 
است زيرا سياست گذاري كوتاه مدت و بلند مدت  نيازمند احصاء اطالعات جامعه هدف است. در 
شرايط موجود،  اطالعات كافي در خصوص زنان سرپرست خانوار به صورت نظام وند وجود ندارد.

توجه  و عدم  امكانات،  فرصت ها  از  و غفلت  بومي  به ظرفيت هاي  بي توجهي  بعدی  چالش 
به محدوديت ها،  تنگناها، نيازهاي منطقه اي و نگارش نسخه ای واحد براي تمام مناطق جهت 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. پيامد روشن و مشخص اين وضعيت،  توزيع سليقه اي 
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فرصت ها، امكانات و اتالف منابع به دليل بومي نبودن طرح هاي توانمندسازي در سطح ملي است. 
يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

برنامه هاي اجرايي توانمندسازي نگاه بومي و استاني و نگاه فرهنگي ندارد و تنها به نگاه 
باال به پايين بسنده كرده اند، اين برنامه ها هميشه شكست مي خورند. چون يك دستور 
فرمايشي از باال داده اند و گفته اند برنامه ی توانمندسازی اجرا شود )مدير در نهاد دولتي، 

دكتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
من فكر مي كنم در اين چندين سال با آزمون وخطا پيش رفتيم و هيچ گاه الگوي خاصي 
نداشته ايم و ... ما نتوانسته ايم بومي سازي كرده و در ايران پياده سازی كنيم، واقعاً نمي دانيم 

كدام راه را پيش برويم! )مدير در نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

بين  توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، شكاف  از ديگر موانع سياست گذاري در موضوع 
نهادهاي سياست گذاري و دستگاه های اجرايي است. به رغم اهميت تعامل در تدوين سياست ها، اما 
در عمل كمتر اين سازوكار استفاده مي شود و اين بدين معناست كه بين نهادهاي سياست گذاري 
و اجرايي )در سطح كالن و خرد( شكاف وجود دارد. به بيان ديگر دغدغه و درك الزم نسبت به 
مقوله سياست های اجتماعی در موضوع زنان سرپرست خانوار در مجريان ايجاد نشده و اجراي 
برنامه هاي توانمندسازي با موفقيت كامل اجرا نمي شود و آثار الزم را در جامعه ی هدف بر جا 

نمي گذارد. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:
به نظر مي رسد وحدت نظري در اجرا و تدوين سياست ها شكل نگرفته، هرچند كه در 
برنامه هاي توسعه گنجانده شده است، زيرا دستگاه هاي مختلفي هستند كه مرتبط با زنان 
سرپرست خانوار فعالند و مسئوليت دارند. ... متأسفانه در اين زمينه يك نظام منسجمي 

نداريم )مدير در نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
 عدم هماهنگي بين سيستم هاي تأثيرگذار مانند سياست گذاران، دستگاه هاي اجرايي و حتي 
تشكل هاي غيردولتي و ... باعث شده آن گونه كه شايسته است نتوانيم به اهداف موردنظر 

در اين حوزه دست پيدا كنيم )نماينده مجلس، دكتری جامعه شناسی(.
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۵-۳- راهبردهای سياست گذاري در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
يكی از سؤاالت ديگر اين مطالعه در خصوص راهبردها بود. در فرآيند سياست گذاري به منظور 
حل مسئله، تعريف جامع ومانع از مسئله گام اول است. در سياست گذاري مبتني بر توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار در آغاز نيازمند ارائه ي تعريف از مفهوم زنان سرپرست خانوار در و مفهوم 
توانمندسازي است كه در مصاحبه ها به آن اشاره شده است. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره 

می گويد:
ابتدا بايستي تعريف خود را از مفاهيم ارائه بدهيم و در گام بعدی رويكردها و آسيب ها را 
مشخص نمود و ...؛ اما در موضوع زنان سرپرست خانوار اينكه اين قشر چه كساني هستند، 
توانمندسازي آن ها به چه معناست؟ آسيب ها كجا هستند و ... تعريفي وجود ندارد )پژوهشگر 

حقوق فقر، دكتری حقوق عمومی(.

يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
 يكي از آسيب هاي مهم در نظام سياست گذاري كه منجر به دم اثربخشی شده، فقدان تعريف 
واحد از زنان سرپرست خانوار و توانمندسازي آن هاست كه سبب ضعف در شناخت و تعريف 
مسائل زنان سرپرست خانوار و درنتيجه فقدان سياست گذاری بر اساس نيازهاي واقعي آن ها 
است كه علي رغم تالش هاي زياد، مسائل زنان سرپرست خانوار مانند توانمندسازي آن ها 

به درستی حل نشده است )مدير در نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

 پس ازآن بر راهبرد »توجه به عامليت و كنشگري زنان سرپرست خانوار« تأكيد شده است، 
زيرا درك و تفسيرهاي ناهماهنگ از توانمندسازي زنان سرپرست خانوار نزد سياست گذاران، 
نارسايي هايي را در حوزه ي اجراي طرح ايجاد كرده است، لذا بهبود سياست گذاري  ها، نيازمند نگاه 
عميق تر و اقدام همه جانبه نسبت به عامليت و كنشگري زنان سرپرست خانوار است؛ به ويژه آنكه 
اين قشر از زنان جامعه يك گروه همگن و واحد نيستند و ازنظر اجتماعي، اقتصادي و دسترسي 
به منابع و ميزان قابليت تفاوت هاي بسياري دارند. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

اينكه تصور كنيم با يك نسخه ی از پيش نوشته می توان زنان سرپرست خانوار را توانمند 
كرد، اشتباه است، زيرا بايد كنشگری اين زنان را در نظر گرفت. پس سياست گذار بايد با 
لحاظ نمودن عامليت، مسير را برای توانمندسازی آن ها هموار كند )كارشناس در نهاد 

دولتي، دكتری جامعه شناسی توسعه(.
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 يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
ظرفيت  از  استفاده  معناي  به  خانوار  سرپرست  زنان  اقتصادي  و  اجتماعي  مشاركت   
نيروي انساني پنهان است كه ديگر سر بار نيستند و سياست ها نبايد به سمت حمايت و 
دستگيري پيش برود تا منافع آن شامل خود زنان و جامعه  شود )نماينده مجلس، دكتری 

جامعه شناسی(.

همچنين تقويت نظام جامع داده ها و آمار زنان سرپرست خانوار و وجود پايگاه اطالعاتی جامع 
 يكي از مهم ترين زيرساخت هاي الزم براي تدوين و اجراي سياست های حوزه زنان سرپرست خانوار 

است. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:
ما اآلن بانك اطالعاتي دقيقي نداريم، اين در حالي است كه اطالعات مبناي تصميم گيري اند؛ 
لذا بايد اطالعات دقيق و به هنگام و به روز شده اي از زنان سرپرست خانوار جمع آوری شود 
تا اهم نيازها و ويژگي هاي خاص هر خانواده مشخص شود تا تدوين سياست گذاري ها با 

موفقيت همراه شود )مدير در نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

اتخاذ راهبرد »برنامه ريزي منطقه اي و بومي« و توجه به اقتضائات هر منطقه و برنامه ريزي 
با آن به منظور استفاده از ظرفيت هاي محلي و بومي در سياست گذاري براي تحقق  متناسب 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار الزم و ضروري است و بدون در نظر گرفتن ظرفيت هاي 
مشاركت كنندگان  از  يكی  بود.  نخواهد  موفقيت آميز  توانمندسازي  سياست  اجراي  منطقه اي، 

دراين باره می گويد:
 به نظر می رسد آنچه در سياست گذاری حوزه ی زنان و خانواده به خصوص زنان سرپرست 
خانوار مغفول واقع شده است، توجه نداشتن به واقعيت اجتماعی مناطق مختلف كشور است 

)عضو هيئت علمی دانشگاه، دكتری جامعه شناسی توسعه روستايی(.

بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان،  توجه و شناخت خرده فرهنگ ها براي اتخاذ سياست هاي 
اجرايي با توجه به تنوع فرهنگ ها ضروری است. يكی از مشاركت كنندگان دراين باره می گويد:

ما خرده فرهنگ های زيادي در سطح كشور داريم. مناطق مختلف كشور متأثر از فرهنگ هاي 
كهن و برخي از مناطق گاهاً طايفه اي هستند و بعضاً مي بينيم كه تأثيرگذار هستند و 

مي بايست لحاظ شود )نماينده مجلس، دكتری جامعه شناسی(.
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تأكيد بر وجود مديريت يكپارچه خدمات حمايتي و توانمندسازي، در محتوای مصاحبه ها 
حاكي از آن است كه برنامه ها، اقدامات و اعتبارات حوزه ی خانوارهاي زن سرپرست ساماندهي 
شده و از هدر رفت منابع انساني، اعتباري و مالي جلوگيري خواهد كرد. اين امر شفاف سازي و 
پاسخ گويي مستمر به نيازهاي اين گروه از زنان را به دنبال خواهد داشت. يكی از مشاركت كنندگان 

دراين باره می گويد:
يكي از راهكارهاي ساختاري،  تشكيل يك نهاد منسجم است، اآلن در مورد توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار چندين نهاد كار خود را مطرح مي كنند. اين ها همه به صورت موازي 
انجام وظيفه می كنند. موازي كاري هميشه آسيب زننده بوده )پژوهشگر حقوق فقر، دكتری 

حقوق عمومی(.

 يكی ديگر از مصاحبه شوندگان دراين باره می گويد:
وجود مديريت جامع ومانع می تواند از كارهاي پراكنده يا موازی كاری جلوگيری كند. اآلن 
هر سازماني براي خودش كاري كرده و در كل مي توان گفت نسبت به پول هايي كه خرج 
شده نتيجه اي نگرفته ايم، شايد توانسته  باشيم كارهاي كوچكي را انجام دهيم، اما نسبت 

به اعتباراتي كه هزينه شده، نه )مدير در نهاد دولتي، دكتری مديريت دولتی(.

ارجاع پاره اي از مسائل به سازمان بهزيستي و پاره اي از موارد به كميته امداد )ره( و ساير 
دستگاه ها عالوه بر سردرگمي دريافت كنندگان خدمات، موجب ارائه خدمات موازي و گاه متعارض 

مي شود.

بحثونتيجهگيري

در اين پژوهش، با هدف تبيين موانع اجرای طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در ارتباط 
با برنامه های توسعه انجام شده است. مصاحبه شوندگان افرادي در هسته ی مركزي سياست گذاري، 
بافت سازماني يا بافت سياسي تدوين طرح بودند، اين افراد به خوبی ضعف هاي تدوين سياست 
و اجرای طرح را نمايان كردند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش دو حوزه »رويكرد« و »اجرا« در 
زمينه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ازنظر مصاحبه شوندگان حائز اهميت بود به طوری كه آن 
را از يك سياست ايده آل براي زنان سرپرست خانوار تنزل داده است. مواردي مانند فقدان شناخت 
كافي نسبت به ابعاد واقعي مسائل زنان سرپرست خانوار، ضعف در نظريات كارشناسي و تخصصي 
نسبت به موضوع توانمندسازي و عدم اولويت و اهميت مسئله ی توانمندسازي از موانع رويكردي 
است. ازنظر اجرايي، اجراي ناقص يا عدم اجراي كامل سياست ها، فقدان تعامل سياست گذار با 
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مجري، سهل انگاري و نبود جديت كافي در اجراي سياست ها و درنهايت ضعف در مشاركت كافي 
دستگاه هاي مسئول از موانع مهم شمرده شده است.

بخشي از نتايج اين پژوهش هم راستا با يافته هاي برخي از پژوهش هاي پيشين است. يافته هاي 
مطالعه ی  سياست هاي حمايتي و توانمندسازي زنان )شكوری، 1387: 129( كه بر فقدان برنامه ی 
مشخص و مدون نهادهاي حمايتي به ويژه در زمينه ی توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و نوع 
نگرش نسبت به اين زنان ـ كه آن ها را موجوداتي منفعل، ناتوان و وابسته فرض مي كنندـ تأكيد 
دارد. اين نتيجه به انضمام »نفوذ اندك زنان خانوارهاي فقير بر طراحان برنامه ها در نهادهاي اصلي 
سياست گذاري« در پژوهش هاي غير ايرانی )Razavi,1997( نيز حاصل شده است. از نتايج ديگر 
ـ كه با يافته هاي پژوهش اوكسال و بيدنMoser, 2014( 1( همخوانی دارد تأكيد بر تعريف و تبيين 
توانمندسازي زنان در سياست گذاري هاست  كه بيان می دارد توانمندي مفهومي پيچيده، بحث برانگيز 
و پركاربرد است؛ بنابراين الزم است با وضوح و دقت به كار گرفته شود، زيرا توانمندسازي مفهوم 
مفيدي است كه بر عنصر عامليت زنان متكي است و آن ها را عناصري فعال مي انگارد. همچنين 
محدوديت داده ها و اطالعات مرتبط با وضعيت زنان و شاخص هاي توانمندسازي نيز به عنوان يك 
 Malhatra,( مانع بسيار مهم بر سر راه تالش براي توانمندسازي زنان در مقاله ي مالهاترا و ديگران
2002( با عنوان »سنجش توانمندي زنان به عنوان يك متغير در توسعه ي بين المللي« اشاره شده 

است. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، طرح توانمندسازي اغلب بدون توجه به عامليت و كنشگري 
زنان سرپرست خانوار و بر اساس محور همگن دانستن اين زنان و خانوارهاي آن ها نوشته می شود. 
اين امر مستلزم ايجاد بانك اطالعاتي جامع از تمامي ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي، سالمت 
... زنان سرپرست خانوار است. درنتيجه، طرح هاي اجرايي توان افزايي مي بايست با توجه به  و 
ويژگي هاي خانوارهاي زن سرپرست تدوين شود و عالوه بر آن شناسايي ظرفيت هاي بومي و 

منطقه اي مدنظر قرار گيرد.
يك نكته ي مهم ديگر در خصوص سياست گذاري در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، ايجاد 
ساختار و تشكيالت منسجم يا ادغام ساختارهاي موجود است كه مسئله ی توانمندسازي اين قشر 
از زنان جامعه را در سازماني واحد متمركز می كند. همچنين موجب افزايش سياست گذاري های 
تعاملي و ارتباط بيشتر ميان متصديان توان افزايي و گروه هاي هدف يعني زنان سرپرست خانوار 

خواهد شد.

1 - Oxaaland Baden
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درمجموع می توان بيان داشت رفع نقص هاي سياست گذاري در موضوع توانمندسازي زنان 
سرپرست خانوار كه نيازمند هم افزايي جدي با مصلحت خانواده و مصالح كالن جامعه است، در 
گام اول نوعي سرمايه گذاري در كاهش مشكالت روحي ، رواني و ... زنان و خانوارهاي آن ها به شمار 
مي رود كه مي تواند هزينه كرد حاكميت را براي اجرای دقيق آن به خوبی توجيه كند. به عالوه، در 

راستاي سياست هاي كاهش آسيب هاي اجتماعي كشور مورد تأكيد است.
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