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چکیده
هدف از تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خاانوار تحات پوشا
کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر بوده است .تحقیق پیمایشای و جما آوری االالعااب باا
کمک اساناد و پرسشانامه حاصال شاده اسات .هماه زناان تحات پوشا

کمیتاه اماداد و اداره

بهزیستی شهرستان شوشتر در سال  9719که در مجموع  2799نفر بوده اند ،ماورد مااععاه قارار
گرفتهاند از این تعاداد  9399نفار تحات پوشا

کمیتاه اماداد و  699نفار تحات حمایات اداره

بهزیستی قرار دارند .نتایج نشان میدهد ،درصد باالیی از زنان با تحصیالب باال مهاارب خاصای
ندارند و به جزء سازمان حمایت کننده از الرف خانواده حمایات نمای شاوند ،باین ارزیاابی دو
گروه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی خاود تفااوب معنای داری وجاود نادارد .همچناین نتاایج
نشان میدهد که بین دو گروه زنان تحت سرپرست کمیته امداد و اداره بهزیساتی تفااوب معنای
داری به عحاظ درآمد ،تحصیالب و میزان امکاناب رفاهی وجود ندارد و سیاساتهاای موجاود
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دو سازمان بیشتر با رویکرد حمایتهای اوعیه زندگی است کمتر در راستای توانمدساازی زناان
سرپرست خانواراست.
واژههاای کلیاادی وضاعیت اقتصاادی واجتماااعی ،زناان سرپرسات ،کمیتااه اماداد ،سااازمان
بهزیستی ،شوشتر.
مقدمه و بیان مسأله پژوهش
با تعریف مرکز آمار ایران و بر اسااس سرشاماری  9735در ایاران  1/24درصاد خانوارهاا،
سرپرست زن بوده اند که معادل یک میلیون و سی و هفت هزار خانوار مایباشاد در حااعی کاه
این تعداد در سال  ،9755برابر با  899هزار خانوار بوده است( .بختیاری)54 ،9719 ،و امروزه باه
گفته سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بحث افزای

زنان سرپرست خاانوار در کشاور باه

یک بحران تبدیل شده است و معتقد است این خار باید برای مسئوالن به عنوان زنا
باشد چرا که تا چند سال آینده آمار زنان سرپرست خانوار با این سیاستها به بی

خااری

از پانج میلیاون

نفر میرسد(انواری.) 45 ،9719 ،
یکی از دالیل رشد روز افزون اهمیت سیاستگذاریهای اجتمااعی ،فقار و شارایز زنادگی
مردم بود ،در قرن نوزدهم برای برخی اصالحگران روشن شد که دوعت باید نسابت باه گذشاته
نق

مهم تری در حل مشکالب اجتماعی بازی کند( .کن وعبیک مور )92 ،9781 ،وعی امروزه

همچنان مادرجهانی زندگی می کنیم که علیرغم تمام پیشرفتهای

درزمینههای مختلف هناوز

نتوانسته بر فقرومحرومیت گروهی ازمردم غلبه کند .هنوز تعداد زیادی از مردم ،از داشتن شالل
ومسکن مناسب ،غذا و آب اشامیدنی ساعم و کافی محرومند .بر اساس آمارهاای موجاود پای
از آغاز سال  2999میالدی ،جمعیت جهان از مارز  6میلیاارد نفار گذشات ،حادود  9/5میلیاارد
نفراز جمعیت جهان با درآمدی کمتر از یاک دالر در روز ،زیارخز فقار باه سار مای برناد .باه
گواهی آمار ،نزدیک به یک میلیارد نفر از فقرای جهان ،زنان هستند و ایان درحااعی اسات کاه
زنان خصوصاً زنان روستایی در سراسر جهان ،دوسوم از باار کاار را باردوش دارناد درحاعیکاه
تنها 99درصد از کل درآمد جهانی نصیب آنان شده و فقز یک درصاد از ثاروب جهاان را در
اختیار دارند(معروفی وحمیدی .)3-9789:8 ،این مساعه نشان میدهد که سهم زنان از فقر نسابت
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به مردان بیشتر است براستی فقر زنان را پیامد چه عواملی مای تاوان دانسات .براسااس یکای از
بررسی های انجام گرفته درعتونی( )2999تحلیلی عاعی درماورد رابااه باین فقار وجنسایت ارائاه
شده است:به نظرمی رسد که فقر زنان بیشتر ناشی از نق

های اجتماعی خاصی است کاه بارای

آنهاتعیین شده است ازجمله مسئوعیت های آنان در پرورش کودکان (گرینزپاان.)919 ،9782 ،
به زعم بسیاری از محققان فقر زنان به معنی محروم ماندن از توان شناخت و پرورش قابلیت های
اساسی و در پی آن رویارویی فرد بامشکالتی همچون گرسنگی و بیماری است .زنان باه عحااظ
محدودیت ماعکیت بر مناب وساح پایین آموزش وعدم برخورداری از مهارب های فنی وحرفاه
ای بیشتر ازمردان درمعرض فقر قرار دارند وبه این ترتیاب ازامکانااب وقابلیات هاای الزم بارای
مبارزه با فقرمحرومند .بنابراین پدیده فقر زنان مترادف با ناتوانی های کاارکردی ایشاان اسات و
مبارزه با آن از الریق اتخاذ تدابیری نظیر تورهای ایمنای باا حمایات هاای کوتااه مادب مقادور
نخواهد بود بلکه از الریق توانمندسازی آنان به وسایله ایجااد شارایز اجتمااعی مسااعد جهات
بهبود کارکردهای اساسی وموعفه های قاابلیتی انساان هاا نظیار اشاتلال ،دسترسای باه آماوزش و
آناان

پرورش و ایجاد زمینه عضویت موثر و فعال افاراد درجامعاه هماراه باا حفا عازب نفا
امکان پذیر است.

بسیاری از رویکرهای موجود در راساتای فقرزدایای ،در قاعاب رویکردهاای رفااهی اسات
رهیافت های رفاهی ،صرفاً بر ارائه خدماب ماعی به زنان متمرکز هستند به عبارتی این رهیافت هاا
بر نق های مادری وخانه داری زنان تاکید داشته و زناان را باه عناوان عاواملی بادون جناب

و

منفعل در نظر گرفته اند که فقز گیرنده کمکهای ارایاه شاده مای باشاند .ایان رهیافاتهاا در
صدد نوعی یاری رسانی به آنان در زمینههای بهداشاتی ،تلذیاه ،تنظایم خاانواده و ازایان ماوارد
هستند و تجربه ثابات کارده اسات ایان رهیافات هاا در راساتای زدودن فقار و کااه

ناابرابری

جنسیتی چندان موفق نبوده اند و فقز موجب تداوم فقر و حف وابستگی آنان شده اند.
آمارتیاسن معتقد است که رفااه درحقیقات باه معنای خاوب زیساتن اسات کاه هماان تاوان
زندگی الوالنی ،خوب تلذیه شدن ،ساعم بودن ،باسواد باودن و نظاایر آن اسات همااناور کاه
خود سن می گویاد(ارزش سااح زنادگی در زنادگی کاردن اسات ناه دردسترسای داشاتن باه
کاالها) آنچه ذاتاً ارزش دارد توانایی ماردم در کاارکرد اسات و فقار ،نباود ایان تواناایی تعبیار
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میشود(مارتین راواعیون .)99 :9736 ،از آنجائیکه کمیته اماداد در ساال  9735در ایاران تاسای
گردیده است تا در کنار سازمان بهزیستی در خدمت رسانی به زنان آسیب دیده فعاعیات نمایاد.
االالعاب موجود در ایران نیز نشان میدهد که تعداد زنانی که زیرخز فقر ماعی به سار مای برناد
از مردان فقیر است .در کشور ما یکی از راهبردهای موجود در راستای فقرزدایی و تحقاق

بی

عداعت اجتماعی ،تشکیل سازمان ها و موسساب رفاهی درقاعب راهبردهای حمایتی می باشاد .از
جمله این سازمان ها ،کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی است که با هدف ارائه خدماب
ماعی ،بهداشتی ،آموزشی وخودکفایی به نیازمندان ازجمله زنان تشکیل شده اسات .ایان تحقیاق
باعنایت به رویکرد توانمندسازی ،درپی تحلیل وضاعیت اقتصاادی و اجتمااعی خادماب کمیتاه
امداد و سازمان بهزیستی می باشد به این معنی که رویکرد این نهادها در راستای مبارزه باا فقار
زنان چه بوده است و تاچه حد در راستای توانمندسازی زنان موفق باوده اسات و باا عنایات باه
موضوع تحقیق یعنی زنان تحت حمایت ،کسانی که همسران خود را از دست داده اناد و تحات
پوش

کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر قرار دارند ،وضاعیت اقتصاادی و اجتمااعی آناان

چگونه است؟ آیا بین آنها تفاوب یا همگونی مشاهده میشود؟
سازمانهای حمایتی
ازجمله سازمانهای فعال درزمینه ارائه خدماب حمایتی میتوان باه کمیتاه امادادامام خمینای،
سازمان بهزیستی ،بنیادمستضعفان وجانبازان ،بنیادشهید و امور ایثارگران وبنیاد  95خارداد اشااره
نمود .که در اینجا به مواردی که مورد مااععه این تحقیق میباشد پرداختاه مایشاود .بای شاک
عمده ترین نهاد دوعتی در جهت سامان دهی الیف آسیب پذیر جامعه ،سازمان بهزیساتی اسات.
جدای از این که تاکنون این سازمان تا چه میزان در جهت حمایت ازاقشار آسایب پاذیر جامعاه
موفق بوده است ،بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسووعیتهای سنگینی را عهده دار اسات.
از سویی مسئوعیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلوالن جامعه به این سازمان محول شاده اسات و
از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضاعیت بسایاری از زناان بای سرپرسات و کودکاان
محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیاه مسووعیتهای سازمان بهزیساتی جاای مایگیارد کاه
اعبته در ادامه به برخی از وظایف اصلی این سازمان حمایتی نیزاشاره خواهد شد.
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تاریخچه
پ

از پیروزی انقالب اساالمی ،ساازمان بهزیساتی کشاور از ادغاام ساازمانهاای خیریاه و

حمایتی که در این بخ

فعاعیت میکردند ،آغاز به کار کرد .پ

از بررسی و مااععاب محماد

علی فیاض بخ  ،سازمان بهزیستی کشاور باه موجاب الیحاه قاانونی ماور  24/4/9751و در
جهت تحقق مفاد اصول سوم ،بیست ویکم و بیست ونهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران،
از ادغام  96سازمان ،نهاد ،موسسه و انجمن خیریه تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائاه خادماب
و حمایتهای غیربیمه ای وبا تکیه بر مشارکتهای مردم و همکاری نزدیاک ساازمانهاای ذی
ربز در جهت گسترش خادماب توانبخشای ،حماایتی ،باازپروری ،پیشاگیری از معلوعیاتهاا و
آسیبهای اجتماعی و نیز کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروههاای کام درآماد اقادام
نماید .در تیرماه سال  9787بار اسااس قاانون سااختار وزارب رفااه و تاامین اجتمااعی ،ساازمان
بهزیستی کشوربه همراه سازمانهای تامین اجتماعی و بیمه خدماب درمانی از وزارب بهداشات،
درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارب رفاه وتامین اجتماعی ملحق شد.
نگاهی گذرا بر کارنامه عملکرد سازمان بهزیستی:
شاید تحلیل و نقد عملکرد بهزیستی از یک منظر اماری دشاوار باه نظار آیاد زیارا جمعیات
هدف این سازمان الیف گسترده ای را شامل میشود و هر فعال اجتماعی بنا برحوزه ای کاه در
آن کار میکند به عملکرد بهزیستی نظر دارد اما به الور کلای بسایاری از آگاهاان اجتمااعی در
ایران بر این امر متفق اعقوعندکه خدماب ارائه شده در این سازمان به هیچ وجه متناسب با شادب
آسیبهای اجتماعی در ایران نیست .به الور مثال مااابق آماار بهزیساتی نزدیاک باه  659هازار
معلول تحت حمایت این سازمان وجود داردکه ماابق آمارتشکلهای غیردوعتی فعال در حاوزه
حقوق معلوالن ،دست کم باعغ بر  7میلیون معلوعدر کشور وجود دارد کاه ایان آماار بیاانگر آن
است که درصد بسیار زیاادی از معلاوالن ایرانای از هایچ گوناه حمایات توانبخشای برخاوردار
نیستند .عالوه بر این ،آن دساته از معلاوالنی هام کاه تحات پوشا

بهزیساتی هساتندو در ایان

سازمان پرونده دارند بهزیستی در الی ساعیان سال نتوانسته به الور کامل آنانرا توانمند کردهو باه
اجتماع برگرداند; زیرا شوربختانه قوانین حماایتی در خصاوم معلاوالن در ایرانباه ساختی وباا
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کندی اجرا میشود .به تعبیر بهتر ،این قاوانین تااکنون نتوانساته مشاکالب خیال عظایم معلاوالن
ایرانی را حل کند.
به الور مثال روند اجرای «قوانین جام حمایت از معلاوالن» کاه در ساال  9787باه تصاویب
وقت رسید تاکنون نتوانسته به شکلی جدی وفراگیر به اجرا درآید وبسایاری از  96مااده

مجل

این قانون حمایتی به بوته فراموشی سپرده شده است .اعبته اجارای قاانون ناامبرده تنهاا در حیااه
وظایف بهزیستی نیست ومثال قاانون  7درصاد ساهمیه اشاتلال معلاوالن ،قاوانین مناساب ساازی
ساختمانها و معاابر و قاوانین واگاذاری مساکن ارزان قیمات باه معلاوالن کاه در قاانون جاام
حمایت از معلاوالن ذکار شاده اسات ،توساز بسایاری از ارگاانهاای رسامی کشاور همچاون
شهرداری ،وزارب مسکن ،وزارب کار و برخی دیگر از ارگانهای مرتبز با این قانون حماایتی
دو ر زده میشود.
بازهم مااابق آماار بهزیساتی ،نزدیاک باه یاک میلیاون و  699هازار زن سرپرسات خاانوار
ونیازمندبه حمایت در کشور وجود دارد که بهزیستی تاکنون توانسته کمتر از  79درصد از آنان
را حمایت کند ،اعبته بسیاری از تشکلهای فعال در حوزه حقوق زنان این آمار بهزیستی را قبول
ندارند و جمعیت زنان سرپرست خانوار ونیازمند حمایت را بی

از  5میلیاون تخماین مایزنناد.

در خصوم ساعمندان نیز وضعیتی مشابه وجود دارد و بهزیستی عنوان میکناد کاه نزدیاک باه
 294هزار ساعمند نیازمند به حمایت بهزیستیدر کشور وجود دارد که بهزیستی در بهترین حاعات
تاکنون توانسته قریب به  64هزار ساعمند را مورد حمایتقرار دهد .اگر کمی هام از آماار وارقاام
فاصله بگیریم ،باز هم میتوان به نقاط قوب و ضعف فراوان دیگری در مجموعه بهزیستی اشاره
کرد.
به الور مثال بهزیستی در الی چند سال اخیار در خصاوم تقبال شاهریه دانشاجویان معلاول
گامهای خوبی برداشت و بخ

اعظمی از شهریه دانشجویان معلول تحت حمایات را پرداخات

کرد ( اعبته در قانون جام حمایت از معلوالن ،بهزیستی موظف است که کل شهریه دانشجویان
معلوعرا بپردازد ،اما در وضعیت فعلی ،تحصیل در دانشگاههای غیر دوعتی برای همه معلاوالن باه
الور کامل رایگان نیست) .این روند پسندیده بهزیستی موجب شد که تعداد دانشاجویان معلاول
در دانشگاههای ایران بسیار افزای

یابد .اما مثال در خصوم حق پرداخات هزیناه نگهاداری از
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معلوالن ذهنی به واعدین معلول ذهنی ،بهزیستی تاکنون اقدام درخوری انجاام ناداده اسات .بای
برنامگی در صادرکردن کارب معلوعیت نیز موجب شده است که همه معلاوالن تحات حمایات
سازمان ،کارب معلوعیت نداشته باشند.
در خصوم اعاای سهام عداعت نیز اوضاع برنامه ریزی بهزیستی چنگی به دل نمی زند .باه
الور مثال بسیاری از مددجویان تحت حمایت بهزیستی هناوز موفاق باه دریافات ساهام عاداعت
نشده اند و روند توزی این سهام نیز بسیار آشفته است .در گفات وگوهاایی کاه باا ماددجویان
داشتیم به کراب مشاهده کردیم که بین دو مددجو ،حتی با وضعیت رفاهی یکسان ،احتماال آن
که یکی از آنان سهام عداعت در یافت کردهو دیگری بای نصایب ماناده باشاد بسایارباال باود و
گویی هناوز ساازو کاار منظمای در بهزیساتی بارای ایان روناد تعریاف نشاده اسات .وضاعیت
مددکاری سازمان بهزیستی نیز با مشکالب عمده ای مواجه است .ماابق استانداردهای جهاانی،
به ازای هر  95فرد معلول بایاد حاداقل یاک ماددکار وجاود داشاته باشاد و حتای در برخای از
کشورهای توسعه یافته این میزان به یک مددکار برای هر معلول نیز میرسد .اما در ایران گاه به
ازای  599معلول تنها یک مددکار وجود دارد که بی گمان آن مددکار نیز به هایچ وجاه تاوانی
برای رف مشکالب عدیده مددجویان

نخواهد داشت.

اماا از الارف دیگار راه انادازی الارا نوپاای اورجانا
شهروندان ونهاای  927را باا پلای

اجتمااعی (کاه اعبتاه گااه برخاای از

اشاتباه مایگیرناد ) .اقادام پساندیده ای از ساوی ساازمان

بهزیستی برای رسیدگی سری به بحرانهاای اجتمااعی باود وعای بهزیساتی در خصاوم الارا
بهزیست کار نتوانسته تاکنون به موفقیتی چشمگیر نایل شود زیرا هناوز هام بسایاری از معلاوالن
ایرانی و خصوصا معلوالن مقیم شهرهای کوچک ،از امکان استفاده رایگان از ونهای بهزیسات
کار برای جابجایی در ساح شهر بای بهاره اناد .از دیگار اقاداماب ساازمان بهزیساتی مایتاوان
ازمحقق شدن تالش این ساازمان بارای پیویساتن ایاران باه «کنوانسایون جهاانی دفااع از حقاوق
معلوالن» اشاره کرد .همچنین افزای

خانههای سالمت برای اسکان دختران فراری به میازان 72

خانه سالمت در کشور را میتوان از دیگر نقاط کارنامه فعاعیتهای بهزیساتی دانسات .اماا ایان
سازمان در خصوم الرا بیمه مکمل مددجویان بسیار ضاعیف عمال کارد و تعاداد بسایاری از
توان یابان کشور از این خدماب بیمه ای محاروم هساتند .اعبتاه بناا بار مساتنداب ،حتای بسایاری
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ازدارندگان این بیمه مکملهم نتوانسته اند از خدماب این شرکت بیمه گذار بهره ببرند .همچناین
با وجودآن که بسیاری از تشکلهای غیردوعتی در خصوم تدوین آئین نامه ای منسجم جهات
برخورد حرفه ای مددکاران با مددجویان هشدار دادند اما بارها مشاهده شده است که هنوز هام
برخی از مددکاران این سازمان برخوردمحترمانه ای با مددجویان خوی

نداشته و متاسفانه گااه

حتی برخی از مددکاران به مددجویان بهزیستی به دید متکدی نگاه میکنند.
در هرحال ،همان الور کاه اشااره شاد باه دعیال گساتردگی وظاایف بهزیساتی ،نقاد کامال
عملکرد این سازمان نیز بسیار الوالنی وخارج از توان این قلم خواهد باود اماا شااید باا نگااه باه
معلوالنی که با وجود داشتن تخصص بیکار هستند ،زنان سرپرست خانواری که در فقرمالاق باه
سر میبرند ،متکدیانی که توان تهیه نان شب خوی

را هم ندارند وشدب آسیبهای اجتمااعی

که بی هیچ نقابی در ساح شهرها ر مینمایند ،آنگااه باه راحتای مایتاوان اساتنباط کارد کاه
بهزیستی اگر کاری هم برای این گروههای محروم انجام داده تا چه حد ناکافی وناکامال اسات
وشاید محو کامل آسیبهای اجتماعی بی شمار در ایران نیاز به انقالبی گسترده در عملکرد این
سازمان داشته ودر این راستا اقدامی جدی تر و عملیتر را در جهت بارون رفات از چااع هاای
جمعیت هدف بهزیستی میاللبد (سایت سازمان بهزیستی کشور.)9719 ،
کمیته امداد امام خمینی
کمیته امداد امام خمینی در تاریخ  94اسفندماه  9753براساس حکم امام خمینی برای مادب
نامحدود تشکیل شد .براساس اساس نامه مصوب که مورد تاییاد مقاام معظام رهباری نیاز قارار
گرفته است ،این کمیته زیر نظر والیت فقیه انجام وظیفه می نماید .کمیته امداد اماام خمینای باه
عناوان نهااادی انقالبای و یکاای از نهادهاای عمااومی غیردوعتای ،موضااوع تبصاره ماااده  5قااانون
محاسباب عمومی است که مرکاز اصالی آن در تهاران اسات و در تماامی شهرساتان هاا واکثار
بخ

های کشور ودر بعضی نقاط خارج از کشور شعبه دارد .اساس نامه کمیته اماداد شاامل 25

ماااده 95 ،تبصااره و  23بنااد درتاااریخ  9766/7/29تنظاایم وبااه تاییااد حضاارب امااام خمیناای
رسید(شورای پژوهشی موسسه تامین اجتماعی.)54-56 :9738 ،
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اهداف و ماموریت
فلسفه وجودی وهدف اساسی کمیته امداد امام خمینی ،براسااس آرماانهاای مکتبای والباق
اساس نامه مصوب ،شناخت محرومیتهای مادی و معنوی افراد جامعه وخانوادههاای محاروم و
حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از جامعه اسالمی اسات .بادین منظاور ،از بادو تاسای

ایان

کمیته ،اقداماب و فعاعیت های متنوعی صورب پذیرفته تا به اهاداف فاوق جاماه عمال بپوشااند.
ارائه خدماب وکمک هاای الزم باه افاراد تحات پوشا

درجهات تاامین خاورا  ،پوشاا ،

بهداشت ودرمان ،درحد امکاناب وهمچناین گساترش پوشا

خادماب حماایتی بارون مارزی

محرومان ومستضعفان ،ازاهداف اصلی کمیته امداد محسوب میگاردد .ماموریات اصالی کمیتاه
امداد امام خمینی به شرا زیراست:
جمعیت تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی با توجه به اهداف و ماموریتهای خود ،عمدتا افراد و خانوادههاای
زیر را تحت پوش

دارد:

 )9خانوادههای بدون سرپرست که به دعیل از دست دادن ناان آور ،تواناایی امارار معااش و
گذران زندگی خود را ندارند.
 )2افراد و خانوادههایی که به رغم داشتن سرپرست ،به دعیال از کاار افتاادگی ،معلوعیات یاا
شرایز خام اجتماعی قادر به تامین معاش یا حاداقل نیازهاای اساسای زنادگی خاود یاا افاراد
تحت تکفل نیستند.
 )7ساعمندان روستایی مستمند وباالی  69سال ( تحت پوش

الرا شهید رجایی )که ساعیان

متمادی درروستاها مشلول فعاعیت وتوعید بوده وبه دعیل از دست دادن تاوان ونیاروی جسامانی،
فاقد قدرب تامین حد اقل مایحتاج خود باشند.
 )4افرادی که بر اثر سوانح البیعی نظیر سیل ،زعزعه وسوانح قهری نظیرجن

 ،انفجار ،آتا

سوزی وغیره هستی خود را از دست داده ومعاش زندگی آنان مختل گردیده است(همان).
فعالیتهای کمیته امداد در رابطه با توان مندسازی زنان
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کمیته امداد در راستای توانمندسازی مدددجویان تحت پوش

تحات پوشا

الاراهاا و

فعاعیتهای خودکفایی را در راس برنامههای خود قرار داده اسات .از جملاه ایان برناماههاا مای
توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -9پرداخت وامهای خودکفایی ،تهیه و واگذاری مواد اوعیه و وسیله کار
وامهای پرداختی از تنوع زیادی برخوردار بوده که الاراهاای قااعی باافی ،گلایم و جااجیم
بافی ،خیاالی ،گلدوزی ،زنبورداری ،پرورش الیور و آبزیان ،گاوداری و کشاورزی ارقام عمده
را به خود اختصام دادهاند.
 -2ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای
 -7کاریابی برای مددجویان و ایجاد زمینهای الزم برای جذب مددجویان آموزش دیده در
بازارکار.
 -4تامین فضای خودکفایی( کارگاههای آموزشی و توعیدی)
پیشینه و چارچوب نظری تحقیق
براساس تحقیقاب انجام شده در ایران ،زنان سرپرست خاانوار در مقایساه باا گاروه کنتارل،
اخاتالالب روانشااناختی (افسااردگی ،اضااراب ،اناازوا و شااکایاب جسامانی) بیشااتری را تجربااه
کردهاند و در مقایسه با گروه کنترل بیشتر از شیوههای مقابلهای جسمانیسازی ،جلب حمایت و
مهار هیجانی استفاده میکنند .شیوههای مقابله مبتنی بر جسمانیسازی و مهار هیجاانی ،احسااس
ناتوانی در برآوردن خواستههای فرزندان ،احساس تنهایی و بیکسی ،فقدان فردی در جهات در
میان گذاردن مشکالب فرزندان و نبود فرصت برای رسایدگی باه مساائل تحصایلی فرزنادان از
مشکالب روانشناختی زنان است و در پی بینی افسردگی عالوه بر موارد فوق ،میزان درآمد نیز
سهم قابل مالحظهای دارد (خسروی:9787 ،م  .)62-68بناابراین درآماد پاائین و فقار ،ایفاای
نق های چندگانه و متعارض ،فقادان حمایاتهاای اجتمااعی و نگارش منفای نسابت باه زناان
سرپرست خانواده موجب فشاار و تان  ،فرساودگی و احسااس نااتوانی در ایان گاروه از زناان
میشود .این امر به نوبة خود میتواند به بروز اختالالب روانشناختی در فرد منجر شود.
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یافتههای تحقیقاب در ایران و سایر نقاط جهان نشان میدهد که زنان سرپرسات خاانواده باا
مشکالب اقتصادی ،فشارهای مزمن و مداوم و نگرشهای منفی اجتماعی نسبت به خاود روبارو
بوده و حمایتهای اجتماعی بسیار کمی را دریافت میکنند .بنابراین باال بودن میزان اخاتالالب
روانی در آنها تعجب آور نیست و در واقا بااال باودن میازان مشاکالب روانای در آناان معلاول
شرایز اقتصادی ا اجتماعی آنان است نه وابسته به جنسیت آناان ( مایا  .)45 ،9738 ،در دیگار
تحقیق که توسز فروزان وبیگلریان درمقاعاهای باه بررسای وضاعیت زناان سرپرسات خاانوار و
فرصتها و چاع هایی که این گروه از زنان با آن مواجه هستند انجام داده است .ایان مقاعاه بار
پایه یافتههای مااععهای میدانی از  4289زن سرپرست خانوار در پنج استان کشاور تادوین شاده
است .االالعاب بدست آمده حاکی ازفقر شدید این گروه از زناان اسات .شااخص فقار انساانی
زنان سرپرست خانوار رقمی معادل  9/523است که درمقایسه با هماین شااخص درکال کشاور
که معادل  9/917میباشد ،بسیار باالست (فروزان ودیگران.) 47 ،9782 ،
مقاعهای باعنوان فقر زنان سرپرست خانوار از شادیاللب وگرایینژاد به بررسای ارتبااط باین
فقر و جنسیت میپردازد .پرس

اصلی این تحقیاق ایان اسات کاه آیاا زناان سرپرسات خاانوار

فقیرترین فقرا هستند؟ دادههای مورد استفاده در ساح کالن بوده است .فقر مالاق و فقار نسابی
در سه مقا از یک دوره  99ساعه  9739تا  9789بررسی شاد .یافتاههاای تحقیاق نشاان داد کاه
همواره سهم فقر زنان سرپرست خانوار بی

از مردان سرپرست خانوار بوده اسات .گرچاه فقار

زنان سرپرست خانوار در شهر روند نزوعی داشته اما زنان بیسواد و کم سواد در منااالق شاهری
به شدب در معرض فقر قرار داشتهاند .با افزای
خانوار در فقیرترین گروهها کاه

تعداد شااغالن در خاانوار ،خاار قارار گارفتن

مییابد .زنان سرپرست خانوار به دعیال بایساوادی ،داشاتن

خانوارهای کوچک و تعداد شاغالن کمتر در خانوار جزو فقیرتارین فقار اهساتند (شاادیاللاب
ودیگران.)9787 ،
تحقیقی دیگر توسز شادی اللب وهمکاران( )55 ،9782انجام گرفته است .این تحقیاق کاه
به سفارش سازمان بهزیستی در باره شیوههای توانمندسازی زناان سرپرسات خاانوار انجاام داده
اند نشان داده اند که زنان به خاالر زن بودن بیشتر درمعرض فقر قرار دارند و فقر زنان فقز جنبه
اقتصادی ندارد و جنبههای روانی و اجتماعی فقار زناان نیاز مهام اسات و بارای مباارزه باا فقار،
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توانمندی و تحوالب ساختاری الزم است .این الارا باا اساتفاده از دو روش کمای و کیفای در
جامعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشا
مجریان الرا در بخ
نموده و در بخ

ساازمان بهزیساتی شاهر ارا

تادوین شاده اسات.

روش شناسی ابتدا به شناخت توانمندیهای زنان سرپرست خانوار اقادام

کیفی الی اجرای یک کارگاه مشاارکتی کاه باحضاور  25نفرازافاراد جامعاه

مورد مااععه برگزار شد باه بررسای تحاوالب توانمنادی زناان الای اجارای کارگااه آموزشای
پرداخته اند .نتایج تحقیق در زمینه توانمندی اجتماعی نشان داد که ضرورب کاار جمعای ماورد
تایید  %85زنان بوده است ،اما درکنار چنین تماایلی بای

از  %82از زناان سرپرسات خاانوار در

سال گذشته هیچگونه فعاعیت اجتماعی نداشتهاند .همچنین در زمینه توانمنادی روانای ،مشاخص
شد که زنان سرپرست خانوار تمایل چندانی به نوآوری و نوپذیری ندارند و کمی بای

از %89

آنها اعتقاد دارند که هرچه روی پیشانی آدم نوشته شده باشد همان میشود .در زمیناه توانمنادی
اقتصادی معلوم شدکه درصد کمی از زنان سرپرست خانوار شاغل هساتند و بیشاتر آنهاا نیاز در
مشاغلی که نیاز به مناب چندانی ندارد فعاعیت میکنناد .در زمیناه توانمنادی سیاسای نیاز نتاایج
تحقیق نشان داد که حدود نیمی از زناان تماایلی باه عضاویت در شاوراهای اساالمی باه عناوان
نشانهایی ازعالقه به مشارکت سیاسی ،نداشته اند.
در این پژوه

نتایج حاصل از برگزاری کارگاه آموزشی مشاخص سااخت کاه بارخالف

اینکه به نظر میرسید توانمندی زنان موجب توانمندی خانواده میشود توانمنادی خاانواده بایاد
برتوانمندی زنان مقدم باشد به این معنی که تا زمانی که به توانمندسازی خانواده توجاه نشاود
نمیتوان از توانمندی زنان سخن گفت.
برای بررسی چارچوب نظری میتوان اشاره کرد که روانشناسان معتقدند یکی از عمدهترین
مناب استرس برای زنان ،به ویژه زنان سرپرست خانواده ایفای نق هاای متعادد در زماان واحاد
است .عمده ترین نق
مربوط به نق

پذیرفته شده برای مردان نق

ناانآوری خاانواده اسات و اساترسهاای

در مردان معموالً وابسته به نق های شللی آنان اسات .زناان سرپرسات خاانواده

هم باید ادارة امور اقتصادی را بر عهده داشته و استرسهاای مرباوط باه شالل و حرفاه و تنظایم
درآمد را تجربه کنند و هم استرسهای نق

واعدینی ،تربیتی و حماایتی از فرزنادان و همچناین

از منظر نظریاب جامعه شناسی باید گفت که وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوارو کودکاان
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شان مورد توجه و بررسی اندیشمندان حوزة جامعهشناسی قرار گرفته اسات ،در واقا گساترش
این شکل از خانواده در همة کشاورهای جهاان چاه صانعتی و چاه جهاان ساوم ،ضارورب ایان
بررسی را ایجاد کرده است .و در شکل گیری نظریة زنانه شدن فقر همین الرفداران نظریة زناناه
شدن فقر یا آسیبپذیری زنان سرپرست خانوار معتقدند که خانوادههای زن سرپرسات ناه تنهاا
در همة کشورهای جهان گسترش یافتهاند ،بلکه روز به روز بر تعداد خانوارهاای زن سرپرساتی
که در جمعیت کم درآمد قرار میگیرند ،افزوده میشود .ایان مسائله حتای در کشاورهایی کاه
پیشرفتهتارین قاوانین را باه نفا زناان داشاتهاناد ،دیاده شاده اسات .در ایان کشاورها ،باه رغام
کمکهای دوعتی به این زنان ،فرآیند فقیر شدن زنان همچناان اداماه دارد .در خصاوم نظریاه
کن

یا کن

متقاابلی بایاد گفات باه اعتقااد نظریاهپاردازان کنشای ،اگرچاه خاانوادههاای زن

سرپرست مشکالب متعددی دارند (به دعیل تحصیالب کم و تبعیض در بازار) وعی این مسئله باه
معنای آن نیست که ایشان مالقاً از این شرایز تأثیر میگیرند و نمایتوانناد بار مشاکالب خاود
فائق آیند .به عبارب دیگر نمیتوان این گروه از زنان را کامالً «قربانی» و منفعل در برابر شارایز
دانست ،بلکه باید با بررسی تجربههای شخصی ایان زناان راههاای مباارزه باا شارایز حااکم بار
زندگی آنان را از نزدیک شناخت .به عبارتی االالق عف «آسیبپذیر» به این گاروه حاداقل باه
الور مالق و فراگیر درست نیست زیرا به این ترتیب واکن

فاردی یاا جمعای آناان نسابت باه

تلییر و بهبود شرایزشان نادیده گرفتاه مایشاود .خاانم عباسای دهاداری ()9781درپایاان ناماه
کارشناسی ارشدخودبه برخی دیدگاها اشاره کرده است .در راباه با رفاه اجتماعی و چگاونگی
تااأمین آن باارای اعضاااء و قشاارهای جامعااه ،دیاادگاههای مختلفاای وجااود دارد کااه معمااوالً از
خصوصیاب اخالقی و فکری جوام مختلف سرچشمه می گیرد .ازجمله این دیادگاهها میتاوان
بااه دیاادگاه چپگرایااان(ساااختارگرایان) ،دیاادگاه راسااتگرایان(فردگرایااان) ودیاادگاه میانااه
روها(ترکیب گرایان) اشاره نمود.
منظور از راستگرایان اشاره به کسانی اسات کاه پایبنادی باه آزادی باازار را باا پایبنادی باه
اخالقیاب محافظه کاری درهم می آمی زند .آزادی بازار دالعت دارد بر عملیااب آزاداناه باازار
همراه باحاداقل دخاعات دوعات و اخاالق محافظاه کااری مباین تارجیح ارزشاهای خاانوادگی،
اقتدارسنتی و روحیه واحسااس مسائوعیت شادید کااری اسات .فردگرایاان دشامن دوعات رفااه

 / 266فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

هستند ،زیرا تصور بر این دارند که دوعت رفاه باعث تضعیف اقتصاد میشاود و اخالقیااب را در

جامعااه متزعاازل ماایکنااد ( فیتزپتریااک .)249 :9789 ،دیاادگاه فردگرایااان شاادیدا" هنجاااری و
دستوری است و به این سؤال مهم که دوعت رفاه چگونه ظهور کرده وچه کسای درخادمت آن
است ،توجه اندکی دارند ،درعوض ،تخریب هایی را مورد تاکید قرار می دهند که گفته میشاود
دوعاات رفاااهی باار مااردم و اقتصاااد وارد کاارده اساات( جلتااایی وهمتاای .)278 :9789 ،ازجملااه
نمایندگان اصلی این رویکرد میتوان باه ماارتین عاوتر ،جاان کااعوین ،دارویان و آدام اسامیت
اشاره نمود.
عیبرال های جدید نیز مخاعفت مایکنناد کاه باازار ناوعی فشاار اسات کاه باعاث فقار افاراد
میگردد و آنها را در انجام اعمال مساتقل نااتوان مای ساازد (جلتاایی .)39 ،9789نئاوعیبرالهاا،
سیاست های باز تاوزیعی دوعات را در رابااه باا رفااه اجتمااعی ،عمادتاً یاک مشاکل اقتصاادی
میبینندکه تاثیرمنفی آن ،هم درساح خرد و هام در سااح کاالن ،اقتصااد را تحات تااثیر قارار
میدهد (جلتایی و همتی.)271 :9789 ،
دوعت رفاه با تاکید بر اخالق نیازمنادی ،بار حقاوق و شارایز برخاورداری از مزایاا تمرکاز

دارد نه بر وظایف ومسئوعیت ها که عمدتا" از اخالق استحقاق سرچشمه می گیرد .دوعت رفااه
مظهر برداشتی متکی بر چیزی در مقابل هیچ است واین روحیه را بر جامعه حاکم می کناد و باه
متزعزل شدن تماام اشاکال اخالقای ،فرهنگای و اقتادار اجتمااعی یااری مای رسااند .اخالقیااب
زندگی جمعی ،مسئوعیت مشتر

اسات ،زیارا دوعات رفااه باه حاد کاافی از ماا چیازی اللاب

نمیکند (جلتایی و همتی.)244 :9789 ،
چپ گرایان همان کسانی هستند که معتقد بودند سرمایه داری بازار آزاد بسایاری از اثاراب
مساعه سازی را که مارک

تشخیص داده بود به وجود می آورد آنها گمان میکردناد کاه باا

مداخله دوعت در بازار میتوان این اثراب مساعه ساز را کاه

داد یا بر آنهاا چیاره شاد (گیادنز،

 .)92:9738از دیدگاه چپ گرایان(ساختارگرایان) بی مسئوعیتی باعاث باروز فقار و محرومیات
نمیشود ،بلکه وجود بازار آزاد و بدون نظارب است که موجب باروز محرومیات مای گاردد .از
نظر آنها همه حرکت ها و جنب های مربوط به محافل تجاری که موجب بروز مسایلی همچاون
بیکاری مقاعی و سایر پدیده های بزرگ اقتصادی شده اند و افراد هیچ نظارب و دخاعتی برآنها
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نداشته اند ،عاملی در جهت توجیه رفاه اجتماعی محسوب میشاود (ناورمن بااری.)91 :9789 ،
اصول همبستگی اجتماعی در اعالمیه حقوق بشر در سال  9317در فرانساه تعریاف شاد و بارای
نخستین بار توسز بیسمار

در آعمان سال  9889به اجرا درآمد و بازقرن دیگری گذشات کاه

نخسااتین اقااداماب مناقاای و تشااکیل دوعاات رفاااه فعلاای اروپااا در سااالهااای  9189تحقااق
یافت(دینتینیانو .)99 ،9789 ،تاریخ دوعت رفاه در قاره اروپا آغاز می شود و نمونه ای کاه اروپاا
به وجود آورد در خارج مورد تقلید قرار گرفت .از این تاریخ الوالنی ،دو نظام تامین اجتمااعی
به وجود آمده است ،یکی نظامی به نام بیسمارکی و دیگری نظام بوریجی .نظام بیسامارکی کاه
بیمه اجتماعی نامیده می شود ،نوعی بیمه حرفه ای اجباری است .توجیه حقوق اجتماعی در ایان
نظام اشتلال یک کارحرفه ای یا بستگی خانوادگی با کارگری است که تاامین اجتااعی او ماباه
ازای آن است و از محل حق بیمه ای که باه نسابت دساتمزد محاسابه و تلذیاه مای شاود .نظاام
بوریجی که تامین اجتماعی و نظام ملی نامگذاری شده است ،بر مبنای همبستگی عمومی بنا شد
و هزینه آن از محل ماعیاب تامین میشود .این تامین حقوق اجتماعی منبعاث از نفا

شاهروندی

است و بر حسب نیاز معین میشود .مفهوم دوعت رفاه هر دو این نظام ها را شامل میشاود ،چراکاه
در هر دو اکثریتی از مردم در حمایت قرار دارند .درحال حاضار ریشاه هماه نظاام هاای رفااهی
یکی از این دو نظام است یعنی بیمه اجتماعی بر اساس همبستگی موجود بین گاروه هاای حرفاه
ای و تامین اجتماعی بر مبنای همبستگی بین تمامی شهروندان است(هماان .)95 ،قاانون اساسای
(9317اعالمیه حقوق بشر شهروندان) اعالم کرد که تامین اجتماعی حقی مقدس است و جامعاه
باید حداقل گذران زندگی را برای افراد بی بضاعت تامین کند خاواه باه صاورب تاامین شالل،
خواه تامین امکاناب زندگی برای آنهایی که قادر به کار نیستند(همان .)24 :از نظر چپ گرایاان
مداخله دوعت در زندگی خانوادگی ضروری و پساندیده اسات و مزایاای دوعتای بارای نجااب
خانواده های نیازمند ،ضروری و حیاتی است و هرجاکه افراد ،به هر دعیلی نتوانند زندگی خود و
خانواده خود را تامین کنند دوعت باید مداخله کند .ماابق با این دیدگاه ،رفاه اجتماعی وظیفاه
و کارکردی است که هر حکومت یا دوعتی در ذیال سیاسات هاای کلای اقتصاادی و اجتمااعی
خود آن را بر می گزیند.
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برای چپ گرایان دوعت رفاه دو هدف عمده دارد ،ایجاد جامعه ای برابرتر و نیز حمایات از
افراد در سراسر دوره زنادگی (گیادنز .)92:9738 ،گساترش برناماههاای رفااه اجتمااعی باعاث
کاه

نابرابری در جامعه میشاود ایان برناماه هاا سااح دسترسای ماردم باه آماوزش ،مساکن،

خدماب درمانی و تامین اجتماعی را افزای

می دهد و این امر خود موجاب برقاراری مسااواب

در جامعه می شود(میجلی .)292 ،9738 ،میلتون فریدمن معتقد است که فقرزدایای ،ناوعی نفا
مسلم برای جامعه است که همه خواهان آن هستند ،تقسیم و توزی رفاه نباید همراه با هیچ اجبار
و اعزام متقابل از الرف دریافت کننده باشد .مهم ایان اسات کاه نااراحتی آنهاا تساکین یاباد ناه
وضعیت اخالقی (نورمن باری.)9789:32 ،
ناتوانی و شکست رهیافت مورد نظر چپ ها به دعیل سنگین باودن هزیناه خادماب رفااهی و
رهیافت فردگرایان به دعیل بی توجهی به وضعیت فقرا و حف نابرابری های ناعادالنه در جامعاه،
منجر به ظهور راه میانی گشت که ساختارگرایی صرف و فردگرایی صرف را رها کرده است و
در جستجوی راباه نوینی میان فرد و اجتماع و تعریف مجدد حقوق و تعهداب افراداست.
نقطه عزیمت میانه روها سه مفروض بنیادین است.
اوالً سرمایه داری بهترین نظام برای نیل به رشد اقتصادی و دادن فرصت خاود شاکوفایی باه
افراد است .ثانیاً این نظام با همه مزایاا یا

فای نفساه مشاکالب فراوانای نظیار فقار ،ناابرابری و

بیکاری ایجاد می کند که به صرف رشد اقتصادی برالرف نمیشوند .ثاعثاً حکومات مای تواناد
بسیاری از این مشکالب را حل کند یا الاقل تخفیف دهد(مدنی.)9731:929 ،
میانه روها بر مبنای این سه مفروض ،سرمایه داری مدبراناه را باا ارایاه متوساای از خادماب
رفاهی تبلیغ می کنند و از دیدگاه آنها سارمایه داری مهارگسایخته و فاقاد خادماب رفااهی ،باه
ویژه آموزش و تامین اجتماعی ،قابل دوام نیست ،چون آموزش در واق نوعی سارمایه گاذاری
در مناب انسانی است و عذا به کارایی نظام اقتصادی کمک میکند وتامین اجتماعی با محو فقر،
نه محو نابرابری ،که انگیزههای اقتصادی را تقویت مای کناد ،باه حفا ارزشاهای مادنی منجار
میگردد .از نظر میانه روها دوعت رفاه محصول البیعی راباه دموکراتیک مردم با دوعات اسات،
چون دوعت به وفاداری مردم و مردم نیز باه خادماب رفااهی دوعات نیااز دارناد .در واقا ارایاه
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خدماب رفاهی از سوی دوعت پاسخی عملگرایاناه باه مشاکالب اجتمااعی در یاک چاارچوب
دموکراتیک است .میانه روها به دعیل همین عملگرایی همواره مترصد آن هستند که دوعت رفااه
گسترش نیابد .به اعتقاد آنها تنوع و گستره خدماب رفاهی دوعت باید به گونه ای باشاد کاه اوالً
ازظرفیت اقتصادی دوعت فراتر نرود ،ثانیاً در انحصار دوعت نباشد تا هم کارایی اقتصاادی خاود
را حف کناد و هام ماان از حاق انتخااب آزاد خادماب گیرنادگان نشاود ،ثاعثااً باه جاای حال
مشکالب بارز اجتماعی به فکر برپایی جامعاهای آرماانی نیافتاد ،چاون چناین ادعاایی باه دعیال
محدودیت های معرفتی و ذاتی بشر اساساً غیر ممکن است ،رابعاً مان از مسئوعیت پذیری و خود
اتکااایی افااراد وخااانوادههااا نگااردد(ماادنی .)929 ،9731 ،یکاای از رویکردهااایی ک اه در قاعااب
ایدئوعوجی میانه روها و در جهت تبیین سیاست های حمایتی ارائه شده اسات سیاسات راه ساوم
گیدنزمی باشد.
سیاست راه سوم فقار و محرومیات را تنهاا ناشای از اعماال فاردی کنشاگران و یاا ناشای از
ساختار جامعه نمیداند بلکه هر دوی آنها را در بروز فقر و محرومیت موثر مایداناد .گیادنز را
میتوان شاخص ترین نمایناده ایان رویکارد دانسات ،وی معتقاد اسات کنشگرانساانی باا وجاود
استعداد بازاندیشی ،موجود صرفا خود آگاهی نیست ،بلکه جریان جاری فعاعیت هاا و شارایز را
بازتاب می کند بنابراین هم افراد جامعه و هم شرایز اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در بروز فقار
و محرومیت و توسعه نیافتگی دخیل هستند و برای رهایی از فقر و محرومیت ،هم تلییر انسان هاا
و هم تلییر شرایز باید مد نظر قرار گیرد (گیدنز.)92 :9738 ،
گیدنز در باره دوعت رفاه میگوید ،تاریخ پر کشمک
وابسته به توزی مزایا از باال به پایین است .نیروی محر

دوعت رفاه اساسا غیردموکراتیک و
آن حمایت و مراقبت است اما فضاای

کافی به آزادی شخصی نمی دهد .برخی شکل های نهاد رفاهی بوروکراتیاک ،بیگاناه کنناده و
ناکارآمد است و مزایای رفاهی میتوانند نتایج متناقضی داشته باشند که هدف هاایی را کاه بارای
رسیدن به آنها به وجود آمده اند تضعیف کنند با وجاود ایان سیاسات راه ساوم ایان مساایل را
نشان های برای برچیدن دوعت رفاه نمیبیند ،بلکه دعیلی برای بازسازی آن می داند .سیاسات راه
سوم باید عالقه عمیق به عداعت اجتماعی را حف کناد .براباری و آزادی فارد ممکان اسات در
تعارض با یکدیگر باشند ،اما اقداماب برابری اللبانه نیز اغلب دامنه آزادی های فردی را افازای
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میدهد (گیدنز .) 925 :9738 ،آزادی اساساً شامل رشد کامل شخصیت فردی (در مقابل فقدان
مناب ) است .اما این توضیح بدون در نظر گرفتن مفهوم دقیق مسااواب ،مابهم و ناامفهوم اسات.
مساواب اساساً به معنی تساوی در برخورداری از فرصت هاست ،چراکه خود آزادی مرباوط باه
فرصت هاست و رشد کامل شخصیت هار فارد نیازمناد برخاورداری ازمنااب اسات(نورمنبااری،
.)59 ،9789
ارزش های راه سوم عبارتنداز ،برابری ،حمایات از اقشاار آسایب پاذیر و هایچ حقای بادون
مسئوعیت ،حکومت مسائوعیت هاای فراوانای را در قباال شاهروندان

و دیگاران دارد ،از جملاه

حمایت از اقشار آسیب پذیر .برخالف سوسیاعیست ها کاه باا در نظار گارفتن حقاوق باه عناوان
ادعاهای بی قیاد و شارط گارای

داشات ،گساترش فردگرایای در راه ساوم بایاد باا گساترش

تعهداب فردی همراه باشد .به عنوان مثال حق بیمه های بیکاری باید تعهد جستجوی فعاالنه برای
کار را به همراه داشته باشد و حکومت ها باید مامئن شوند که نظام های رفاهی ماان جساتجوی
فعاالنه برای کار نمیشوند (گیدنز.)34 ،9738 ،
برنامه راه سوم برای رسیدن به این ارزشها عبارتنداز ،جامعه فعال ،خانواده دموکراتیک،
برابری به معنی ادغام ،دوعت سرمایه گذار ی اجتماعی و رفاه مثبت است (همان.)89 :
پرسش اصلی و فرضیههای تحقیق
هدف از تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خاانوار تحات پوشا
کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر میباشد .بنابراین پرس
وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست تحات پوشا

اصلی عبارب است از
چگوناه اسات؟و آیاا باین آنهاا

تفاوتی مشاهده میشود؟
در همین راستا این تحقیق دو فرضیه را دنبال کرده است.
 -9باین ارزیاابی زنااان سرپرساات خااانوار تحاات پوشا

سااازمان بهزیسااتی و کمیتااه امااداد

شهرستان شوشتر از وضعیت زندگی خود تفاوب معنی داری وجود دارد.
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سازمان بهزیستی با کمیته

 -2بین ارزیابی از وضعیت زندگی سرپرست خانوار تحت پوش

امداد شهرستان شوشتر از عحاظ درآمد ،تحصیالب و میزان امکاناب رفاهی تفااوب معنای داری
وجود دارد.
روش تحقیق
در این پژوه

از روش زمینهیابی یا پیمایشی استفاده شده اسات .پیماای

عباارب اسات از

روش منظم کسب االالعاب استاندارد و یکنواخت دربارة گرایشها ،رفتارهاا و ساایر ویژگیهاای
یک جمعیت .جامعة آماری موردمااععه عبارب اسات از «کلیاة زناان سرپرسات خاانوار تحات
پوش

کمیته امداد اماام خمینای(ره) و اداره بهزیساتی شهرساتان شوشاتر در ساال  .»19کاه در

مجموع  2799نفرمی باشند .از این تعداد  9399نفر تحت پوش
پوش

اداره بهزیستی هستند .و باتوجه به اینکه در این پژوه

کمیته امداد و  699نفار تحات
کلیه زنان تحات پوشا

کمیتاه

امداد و اداره بهزیستی مورد مااععه قرار گرفتند و نیازی باه تعیاین حجام نموناه و نموناه گیاری

نیست عذا تمام شماری شده است .برای جم آوری دادههای موردنیاز این تحقیاق از"پرسشانامه

محقق ساخته و اسناد" استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی

جدول  -1توزیع مقایسه ای فروانی زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش
سازمانهای مورد مطالعه.

مجموع زنان تحت پوش
مجموع زنان تحت پوش
با خانوادههاشان

اداره بهزیستی شهرستان

کمیته امداد امام خمینی(ره)

شوشتر

شهرستان شوشتر

کل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

699

26

9399

34

2799

999

9399

42/5

2799

53/5

4999

999
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دادههای جدول بیانگر( )9این است که کل زنان سرپرسات خاانوار تحات پوشا

ساازمان

بهزیستی  699نفر و کمیته امام(ره)  9399نفر است که این آمار باا باا اضاافه شادن افاراد تحات
تکفل زنان سرپرست خانوار به ترتیب به  9399و  2799افزای
مجموع کل زنان تحت پوش

پیدا میکند .به عبارب دیگار از

دو سازمان در شهرستان شوشاتر 26 ،درصاد آن تحات پوشا

سازمان بهزیستی و  34در صاد دیگار آن تحات حمایات کمیتاه اماام(ره) هساتند .هرچناد کاه
فراوانی و درصد افراد تحت پوش

ایان زناان ،بیاانگر پرجمعیات باودن خاانوادههاای ساازمان

بهزیستی است.
جدول  -2توزیع مقایسهای فروانی زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش
برحسب نوع خدمات دریافتی به تفکیک سازمانهای مورد مطالعه.
اداره بهزیستی شهرستان

کمیته امداد امام خمینی(ره)

شوشتر

شهرستان شوشتر

فراوانی

فراوانی

پرداخت مستمری

699

9399

صدور دفترچه درمانی

9999

9

کمکهای موردی

499

899

سفر زیارتی

69

9

کالس قبل ازدواج

799

499

کالس آگاهسازی

799

293

پرداخت هزینه دانشجویی

999

925

693

699

مسکن

69

96

اشتلال فرد

79

9

آموزش فنی و حرفه ای و وام مشاغل خانگی

49

299

معافیت فرزندان

9

64

وام قرض اعحسنه کارگشایی

9

259

بیمه تأمین اجتماعی

792

9399

نوع خدماب

پرداخت هزینه دان

آموزی
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دادههای جدول ( ،)2نوع خدماب ارائه شده ازالرف دو سازمان را باه شاکل مقایساه ای باه
زنان سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل نشان میدهد .نگاهی به فراوانیها گویایی این اسات
نوع خدماب ارائه شده از الرف دو سازمان ،تقریبا مشابه هم هستند و در مواردی باا هام تفااوب
دارند .که صدور دفترچههاای درماانی ،سافرهای زیاارتی ،معافیات فرزنادان و وامهاای قارض
اعحسنه از جمله این مواردند .نکته قابل عدم پوشا

هام افاراد تحات پوشا

در ایان خادماب

است.
جدول  -3توزیع مقایسهای فروانی زنان سرپرست خانوار سازمانهای مورد مطالعه
برحسب میزان تحصیالت.
میزان تحصیالب

اداره بهزیستی شهرستان شوشتر

کمیته امداد امام خمینی(ره)
شهرستان شوشتر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پایین

539

15

9529

81/5

متوسز

79

5

989

99/5

باال

9

9

9

9

مجموع

699

999

9399

999

دادههای جدول نشان دهنده تحصیالب پایین زنان سرپرست خانوار دو سازمان است .بگوناه
ای که  15درصد زنان تحت پوش

سازمان بهزیستی شوشتر و  81/5درصد زنان تحت پوشا

کمیته امداد یا بیسوادند و یا دارای تحصیالب بسیار پایینی هستند(در حد ابتدایی) .و تنها درصاد
اندکی از آنان دارای تحصیالب متوسز ،یعنای راهنماایی و دبیرساتان هساتند کاه ایان گویاایی
وضعیت نامناسب این زنان در حوزه آموزش است.
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جدول  -4توزیع فراوانی و درصدی و درصدی ترا کمی افراد دو گروه نمونه بر
حسب وضعیت منزل آنها
اداره بهزیستی شهرستان شوشتر
وضعیت منزل

کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان
شوشتر

فراوانی

درصد

درصد ترا

فراوانی

درصد

درصد

مالق

فراوانی

کمی

مالق

فراوانی

تراکمی

شخصی و یا پدری

479

39/66

35 /3

9299

39/6

39/6

استیجاری

939

28/74

999 /9

599

21/4

999 /9

جم

699

999 /9

-

39

999 /9

-

جدول شماره ( )4وضعیت منزل خاانوادههاای زناان سرپرسات خاانوار دو ساازمان را نشاان
میدهد .هماناورکه مالحظه میشود  39 /66درصد خانوادههاای زناان تحات پوشا

ساازمان

بهزیستی دارای منزل شخصی و یا پدری و  28 /74درصد آنها دارای منزل اساتیجاری هساتند و
این در حاعی است که  39/6درصد زنان سرپرسات خاانوار تحات پوشا

کمیتاه اماداد دارای

منزل شخصی وپدری و  21/4درصد آنها دارای منزل استیجاری هستند.
جدول  -5توزیع فراوانی و درصدی افراد دو گروه نمونه بر حسب وضعیت ارزیابی
زندگی خود
ارزیابی وضعیت زندگی خود

اداره بهزیستی شهرستان شوشتر

کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان
شوشتر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مناسب

92

2

999

6/5

تاحدی مناسب

58

1/6

226

97/5

نامناسب

579

88/4

9764

89

کل

699

999

9399

999
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دادههای جدول بیانگر ارزیابی وضعیت زنان از زندگی خاود اسات کاه براسااس دادههاای
بدست آمده ،باور میانگین بی

از  89درصد این در هردو سازمان وضاعیت خاود را نامناساب

ارزیابی کردند و تنها تعداد اندکی از آنان این وضعیت را تاحادی مناساب دیاده اناد .کاه ایان
دادهها باور روشن بیانگر وضعیت نامالوب زنان سرپرسات خاانوار تحات پوشا

دو ساازمان

است.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول :بین ارزیابی زنان سرپرست خانوار تحت پوش

سازمان بهزیستی و کمیته اماداد

شهرستان شوشتر از وضعیت زندگی خود تفاوب معنی داری وجود دارد.
جدول  -6ارزیابی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد

اداره بهزیستی
کمیته امداد امام
خمینی(ره)

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

699

52 /64

5 /61

9399

52 /39

2 /53

تفاوب
میانگینها

9/934

مقدار
T

9/916

جدول مربواله( )6تفاوب بین ارزیابی زنان سرپرست خانوار تحت پوش

درجة

ساح

آزادی

خاا

dF

2218

Sig

9 /124

سازمان بهزیساتی

و کمیتااه امااداد شهرسااتان شوشااتر از وضااعیت زناادگی خااود را نشااان ماایدهااد .نتااایج آزمااون
tگروههای مستقل ( )9/916با درجة آزادی  2218و ساح خاای فوق( )9 /124عدم تفاوب بین
دو گروه را نشان میدهد .عذا فرض H1رد و فارض H0تاییاد مایشاود .باه ایان معنای کاه باین
ارزیابی زنان سرپرست خانوار تحت پوش

سازمان بهزیستی و کمیته امداد شهرستان شوشاتر از

وضعیت زندگی خود ،از عحاظ آماری تفاوب معنیداری وجود ندارد .ضمن اینکاه میاانگینهاا
هم تأئیدکننده این نتیجه هستند.

 / 236فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

فرضیه دوم :بین وضعیت زنان سرپرسات خاانوار تحات پوشا

ساازمان بهزیساتی و کمیتاه

امداد شهرستان شوشتر از عحاظ درآمد ،تحصیالب و میزان امکاناب رفاهی تفااوب معنای داری
وجود دارد.
جدول  -7ارزیابی وضعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و
کمیته امداد شهرستان شوشتر از لحاظ درآمد

9/759

انحراف
معیار

میانگینها

T

6538

9 /14

2218

9 /2

9/96

2218

9 /314

9/6438

9/785

2218

9/399

9/82

99/49

2218

9/999

تعداد
اداره بهزیستی

699

85999

6 /37

کمیته امداد

9399

19538

4 /1

اداره بهزیستی

699

4 /8

9 /61

کمیته امداد

9399

5

./53

امکاناب

اداره بهزیستی

699

6/9415

97/94761

رفاهی

کمیته امداد

9399

6/6134
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ساازمان

بهزیستی و کمیته امداد شهرستان شوشتر از عحاظ درآمد ،تحصایالب و میازان امکانااب رفااهی
است که دادههای بدست آمده در همه موارد نشان میدهد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به هدف این تحقیق و فرضیههای آن نتاایج نشاان داد (جادول  )6کاه باین ارزیاابی
زناان سرپرسات خاانوار تحاات پوشا

ساازمان بهزیساتی و کمیتااه اماداد شهرساتان شوشااتر از

وضعیت زندگی خود ،از عحاظ آماری تفاوب معنیداری وجاود نادارد .مقایساه وضاعیت زناان
(جدول  )3سرپرست خانوار تحت پوش

سازمان بهزیستی و کمیته اماداد شهرساتان شوشاتر از

عحاظ درآمد ،تحصیالب و میزان امکاناب رفاهی است که دادههای بدست آمده در همه ماوارد
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نشان داد که تفاوب معنی داری وجود ندارد .ضمن اینکه میانگینها هم تأئیادکنناده ایان نتیجاه
میباشند .نتایج با پیشینه تحقیق همخوانی نشان مایدهاد .شااخص فقار انساانی زناان سرپرسات
خانواده بسیار باالست ،فقر زنان سرپرست خانوار سیر نزوعای دارد و زناان در معارض فقار قارار
دارند ( .فروزان 9782 ،و شاادی اللاب و همکااران 9782 ،و شاادی اللاب )9787 ،بناابراین در
ایران ،امروزه زنان بسیاری هستند که به دالیل گونااگون از جملاه آسایبهاای اجتمااعی مانناد
الالق ،اعتیاد ،جن

 ،مهاجرب برای جساتجوی کاار و یاا تعادد زوجااب ،همساران خاود را از

دست داده و به تنهایی مسئوعیت سنگین اداره ماعی و معناوی یاک خاانواده را بار عهاده دارناد.
نکته قابل توجه درباره افزای

زنان سرپرست خانوار در جامعه است کاه درصاد بااالیی از ایان

زنان تحصیالب باالو مهارب خاصی ندارند و از الرف خانواده نیز حمایت نمیشوند .باه هماین
دعیل ،میزان آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار افزای
خانوار تحت پوش

مییابد بنابراین ،اگر زناان سرپرسات

سازمانهای حمایتی قارار نگیرناد ،یاا زمیناه تاوان مندساازی آناان فاراهم

نگردد ،می تواند به افزای

آسیب اجتماعی در جامعه دامن بزند .نکته مهم این اسات کاه زناان

براثر عوامل آسیب زا مانند تبعیضهای فرهنگی ،آماوزش کمتار ،عادم دسترسای باه فرصاتهای
شللی ،مناب و اعتباراب ،بی

از مردان در معرض فقار قارار دارناد باه ایان ترتیاب آناان تکیاه

گاهی ندارند که باه کماک آن بتوانناد خاود را از چنگاال فقار بیارون بکشاند بناابراین بادون
خدماب سازمانهای رفاهی نمی توانند با فقر و عواقاب آن مباارزه کنناد .باا توجاه باه یافتاههاا و
پیشینه تحقیق متناسب با رویکردهای مختلفی در راباه با فقر زدایای ارائاه شاده اسات .از جملاه
آنها میتوان به رویکرد راست گرایان ،چپ گرایان و میانه روها اشاره نمود راست گرایان فقر
را به عوامل فردی مربوط مای دانناد آناان معتقدناد کاه فقار نتیجاه مساتقیم تنبلای و مسائوعیت
گریزی فقرا است و بنابراین با ارائه هرگونه خدماب حمایتی به فقرا مخاعفند و بیان می دارندکاه
ارائه خدماب حمایتی ،نتایج اخالقی منفی به دنبال دارد و روحیه خوداتکایی افراد را آسیب می
زندو موجب وابستگی فقرا به خدامت رفاهی می شود(جلتایی .)9789 ،چپ گرایان بار خاالف
راست گرایان فقر را به عوامل خارج از کنترل افراد مربوط می دانند آنها بیان می دارند که فقر
ناشی از ساختار جامعه سرمایه داری است و به همین علت ارائه خدماب رفااهی دوعتای باه فقارا
اعزامی است (گیدنز) .اما میانه روها معتقدند که فقر را نمی تاوان فقاز باه عوامال سااختاری یاا
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عوامل فردی نسبت داد ،بلکه ترکیبی از عوامل یاد شده در این مساعه دخاعت دارند(گیدنز،38 ،
مدنی .)31 ،ماابق این رویکرد ،عوامل ساختاری تاثیرگذار بر فقر ،خارج از کنتارل افاراد قارار
دارند بنابراینارائه خدماب حمایتی به فقرا اعزامی است اما ماهیت این خادماب بایاد باه شاکلی
باشد که منجر به تقویت تواناییها و قابلیتها و یا به عبارتی عاملیت فقرا گردد باه ایان معنای کاه
خدماب حمایتی باید منجربه توانمند سازی و استقالل افاراد از راه تقویات عاملیات آناان شاود.
نتایج نشان داد کاه نقا هاای حماایتی در راساتای تاوان مندساازی نمای باشاد .عاذا باه عحااظ
چارچوب نظری تحقیق فاصله نق های حمایتی زنان با توان مندسازی را نشان میدهد .بنابراین
آنچه که در زمینه فقرزدایی مورد توجه میانه روها قرار گرفته توانمندسازی فقارا اسات .مااابق
این رویکرد خدماب ماعی صرف برای کمکبه آن دسته از افرادی که قادر به کار کردن نیستند
ضروری است وعی تاکید بیشتر این رویکرد بر خدماب آموزشی و فراهم آوردن زمینه اشاتلال
برای فقرا است .بنابراین رویکرد میانه روها برای مبارزه با فقر زنان ،توانمندسازی آنان از الریاق
ارائه خدماب آموزشی از جمله آماوزش فنای و حرفاه ای و فاراهم آوردن زمیناه اشاتلال بارای
ایشان از الریق تسهیل دسترسی به مناب است .مهمترین اصل میانه روها در برنامههاای مباارزه باا
فقر این است که برنامههای متعارف مبارزه با فقر باید جای خود را به رویکردهاای معااوف باه
اجتماع محلی بدهند که امکان مشارکت دموکراتیک تری را از الریق ایجاد شبکههای حماایتی
خودیاری فراهم می سازند و تا وقتی که افراد قادربه مشارکت در اجتماع خود نباشاند توانمناد
نخواهنااد شااد .بررساای وضااعیت زنااان تحاات پوشا

کمیتااه امااداد امااام(ره) و اداره بهزیسااتی

شهرستان شوشتر ،نشان میدهد که علی رغم خدماب محدودی که از الارف ایان ساازمانهاای
حمایتی ارائه میشود ،اما وسعت و دامنه این خدماب آنقدر پائین است که پاسخگویی نیازهاای
متنوع این زنان محروم نیست و نکته دیگر اینکه جهت گیری وهدف گذاری ایان ساازمانهاای
حمایتی به گونه ای است که کمتر به استقالل و بازتوانی گروههای هدف آنان و از جملاه زناان
سرپرست خانوار میانجامد عذا بازنگری در اجرای برنامههاو سیاستهای اجتماعی در خصوم
افراد تحت پوش

اعزامی است چرا که آمارها رسمی و غیررسامی بیاانگر رشاد صاعودی ایان

زنان در جامعه است و با توجه به مناب ماعی و غیرماعی محدود این سازمانها ،اجرای برنامههایی
که به بازتوانی ،اشتلال و حرفه آموزی این زنان بینجامد هم مقرون به صرفه در بعاد مااعی و هام

بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوش

کمیته امداد و سازمان بهزیستی شوشتر 231 /

از عحاظ اجتماعی کارآمدتر خواهد بود .به گونه ای که اشتلال یکی از موعفهها و شااخصهاای
تأثیرگذار در بعد توانمندسازی اقتصادی و اجتمااعی زناان و در نتیجاه عادم وابساتگی آناان باه
خدماب رفاهی است .نتایج حاصال از تحقیقااب هام بیاانگر ایان موضاوع اسات کاه متلیرهاای
همچون تحصیالب ،مهارب ،اشتلال ،وام خوداشتلاعی در توانمندسازی زناان سرپرسات خاانوار
نق

تعیین کننده ای دارند و هرچند این خدماب به شکل محدودی از الارف اداره بهزیساتی و

کمیته امداد شهرستان شوشتر ارائه میگردد اما با توجه به محدود باودن آن نمای تواناد ماؤثر و
کارامد باشد .بنابراین باید هم به تواناییهای فردی زنان و هم به نحاوه فعاعیات و کاارکرد کمیتاه
امداد در ارائه خدماب به آنان توجه داشته باشیم.
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