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 به نام خدا

 :عنوان 

 مروری بر توانمندسازی ، سالمت و اشتغال زنان سرپرست خانوار

 :نویسندگان 

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،مدرس دانشگاه علمی کاربردی : فاطمه رضازاده 

 علوم پزشکی

 و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پزشک: احمد رضازاده 

 کارشناس مدیریت بازرگانی : سیما رضازاده 

 چکیده

دارای مشکالت  به دالیل مختلف در تمام دنیا رو به فزونی است اغلب این خانوارها« زن سرپرست»امروزه پدیده خانوارهای 

این گروه از زنان . شود خانوار به صورت معضلی اجتماعی مطرح میای که اخیراً فزونی زنان سرپرست  ای هستند، به گونه عدیده

سوادی، نداشتن  سوادی یا کم های شغلی، بی زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت اغلب با عوامل آسیب

زایی را به  ای آسیبه های همه جانبه هزینه باشند که در صورت فقدان حمایت درآمد مستمر و مشکالت روحی و روانی مواجه می

پس ازپیروزی .باشد می در ساماندهی این گروه حائز اهمیت اسالمی نهادهای دولتی درنظام لذا نقش. جامعه تحمیل خواهند نمود

انقالب اسالمی واستقرارنظام سیاسی،اجتماعی وفرهنگی مبتنی برموازین دین مبین اسالم، قانون اساسی برتامین نیازهای افرادبی 

 حفظ گذارنظام اسالمی باتوجه به اصل قانون . پذیرجامعه تاکید کرده است زنان سرپرست خانواربه عنوان اقشارآسیبسرپرست و

 تا است بوده موظف شهروندی حقوق رعایت واصل ازمفاسداجتماعی پیشگیری اصل اجتماعی، عدالت برقراری اصل نهادخانواده،

 برعهده را ازآن بخشی و نهاد این عهده به خطیر مسئولیت این امداد کمیته باتشکیل . قراردهد خود زیرچترحمایتی را گروه این

 اسالمی جمهوری توسعة چهارم ی دربرنامه پایدارکه توسعة به دستیابی برای کشورها اغلب امروزه گذاشته شد، بهزیستی سازمان

 زنان ازآنجاکه را کارآمدترین روش یافته اند ، توانمندسازی است شده اشاره بدان پذیر، اقشارآسیب درمورد خصوص به ایران

مقاله پیش رو مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر زندگی زنان سرپرست  آیند، می حساب پذیربه اقشارآسیب جزو خانوار سرپرست

 .خانوار را مورد بحث و بررسی قرار می دهد

 انواده، سالمت، رسانه، اشتغالزنان سرپرست خانوار ، فقر، توانمند سازی، مدیریت خ: کلید واژه ها 
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 :مقدمه

دهد، بلکه  تغییر قرار می دست خوش ،خانوارهای بدون سرپرست نه فقط شالوده خانواده را بالفاصله پس از محرومیت از پدر

دالیل  را بهای که یک زن، همسر خود  لحظه از. ناپذیری در سرنوشت آتی فرزندان خانواده نیز خواهد گذاشت  ضررهای جبران

گردد، روابط اجتماعی او با سایرین دچار اختالل شده و مشکالت روحی و  می مختلف از دست میدهد، یا به نوعی از وجود او محروم

پدری  فقدان پدر باعث میشود زن در خانواده عالوه بر نقش مادری نقش. شود جسمانی زیادی عارض وی می های روانی و نارسا یی

وظایف گوناگونی به هر یک از والدین  طور طبیعی نقش ها و ها، به درخانواده ایگاه متفاوت پدر و مادرجبا توجه به  .را هم بازی کند

بخواهد نقش دیگری را بازی کند، وی در ایفای مسئولیتش دچار  محول شده است و در نتیجه اگر یکی از ارکان خانواده مانند مادر

بین قرار دادن رفتارها، وضعیت اقتصادی و نگرش های  ست خانوار نگاه جامعه و زیر ذرهسرپر از مشکالت زنان. مشکل می شود 

کمک، در امور منزل  مشکل دیگر زنان سرپرست خانوار، دخالت اقوام و دوستان هر چند به قصد. خانواده محروم از پدر است اعضای

 .ودگیری منطقی و اصولی سرپرست خانوار میش نع تصمیم است که عموماً ما

دهد که نهادهای اداری و مردمی، حداکثر  مار نشان میآ .توجه به زنان سرپرست خانوار از جهت های مختلف حایز اهمیت است

. گیرند نمی دهند و باقی مانده تحت پوشش هیچ گونه نهادی قرار زنان سرپرست خانوار را تحت حمایت خود قرار می نیمی از

دهد دولت به تنهایی قادر به حل  می عدم کنترل و نظارت از جمله مواردی است که نشان گستردگی مشکل، پیچیدگی ابعاد آن و

نابرابری در دسترسی به آموزش، : نابرابری در فرصت ها در تمام طول زندگی زنان سرپرست خانوار از جمله. این مشکل نیست

هارت، اتکا به مرد خانواده برای تأمین زندگی، همراه های خانواده، عدم امکان کسب م نابرابری در مشارکت در جریان تصمیم گیری

زنان را از قابلیت الزم که  با وظیفه ی مادری و نادیده گرفتن حتی نیازهای اولیه ی خود در قبال خشنودی دیگران، به ویژه فرزندان

 .ده است برای کاهش فقر، زمانی که مسئولیت خانواده به ناچار به دوش آنها گذاشته می شود، محروم نمو

توانمندی الزم را برای اداره  ای فراهم شود تا سرپرست جدید، بنابر آنچه گفته شد، در صورت فقدان سرپرست خانواده، باید زمینه

 .های آن به دست آورد امور و مقابله با چالش

 

 بیان مساله و اهمیت موضوع مورد مطالعه

ماعی است، با این وجود به تمددکاری اج برنامه های رفاه اجتماعی و به ویژهعلی رغم این که توانمندسازی به عنوان هدف غایی  

: 0931کیمیایی)کشور وجود نداشته و تنها اخیراً مورد توجه جدی قرار گرفته است صورت برنامه ای هدفمند و سازمان یافته در

 های اساس اطالعات موجود در سرشماریمیزان زنان سرپرست خانوار کل کشور بر نتایج تحقیقات حاکی از آن است که (. 39

 )است درصد کاهش داشته1/04به  3/01 که سهم اشتغال آنان از درصد افزایش یافته، در حالی 4/3درصد به  4/3 از0931 -0931

بل از این قشر نسبت به سایر زنان فشارهای روانی اجتماعی بیشتری را تجربه کرده و در مقاگفتنی است (. 0: 0933امینی یخدانی ،

بر ایجاد  مستقیمی تعداد نقش هایی که زنان سرپرست خانوار به عهده می گیرند تأثیر. پایین تری برخوردار هستند زندگی تیکیف

حمایت یا عدم پشتیبانی دولت و  عنصر در این میان. فشارهای عصبی، تشدید اختالالت روانی و بروز بیمار یهای جسمی دارد

اکثر زنان سرپرست خانوار، زیر خط فقر قرار دارند و نمی توانند . دارد این فشارها تأثیر مستقیم و قطعیجامعه، بر افزایش یا کاهش 

 حرفه های به دلیل فقدان یک چتر حمایتی و تأمین مالی، کمبود مهارتآنها . برآیند خود ی پرداخت هزینه های زندگی از عهده

. قرار دارند یدآسیب ج معرض ی و نگهداری و تربیت فرزندان، عموماً درای، فقدان مهارت های زندگی در مواجهه با بی همسر
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فرار کودکان، از جمله دختران، کار : از قبیل بسیاری سرپرست خانوار به طور بالقوه در معرض آسیب های اجتماعیان فرزندان زن

 (.51: 0933برنامه ریزی، سازمان مدیریت و )قرار می گیرند  از تحصیل و سوءتغذیه تکودکان، بزهکاری، محرومی

 فقر و زنان سرپرست خانوار

ست که دریک دهة اخیر در ایران رایج شده است و بر آن دسته از واحد های ا از واژه هائی "خانوادة زن سرپرست "واژة 

زنیست که یا شوهرش نان آور این واحد ها . گیرد  خویشاوندی اطالق می شود که گاه مادر و پدری پیر و یا چند فرزند را در بر می

برخی از این زنان که از معلوماتی کم و فقری . را از دست داده ، یا طالق گرفته ،یا شوهرش متواری است و یا از کار افتاده است

شدید ویا درآمدی که از طریق کار های موسمی و کم دستمزد بدست می آورند از کمک دولت یا بنیاد های دیگر نیز برخوردارند که 

 (.9: 0933موسوی،(ناکافی به نظر می رسد بسیار

دار تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای  بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده

 (.0933-31سازمان بهزیستی)خانوار هستند 

 :می تواند ارتباط بین فقر و زن سرپرست بودن خانوارها را توضیح دهد عبارتند از  عواملی که

  خانوارهای  زیرا در. در این خانواده ها تعداد افراد تحت سرپرستی به ازای هر یک نفر نان آور، بیشتر است 

تنها یک نفر کار می  سرپرست، در خانوارهای زن ا، ام(مرد در بیرون و زن در خانه)با سرپرست مرد، دو نفر کار می کنند 

 .کند

 اکثراً در  بودن، اقتصادی اشتغال دارند و به دلیل بی سواد و یا کم سواد الیتدرصد کمی از زنان سرپرست خانوار به فع

 ..شغلی، به کار اشتغال دارند تمشاغل غیرتخصصی و فاقد هرگونه امنی

 (خانه داری و اشتغال در برابر مزد) می گیرنددستمزد  درمقابل یک شغلا د، امزنان سرپرست خانوار شاغل دو شغل دارن ،

 .ها در منزل ممکن باشد آن را انتخاب می کنند که انجام خانگی بنابراین اغلب مشاغل

  ها در از حضور آن دارند، به دلیل مزاحمت های ناشی... زنان سرپرست خانوار که همسران از کار افتاده، معتاد، سالمند و

 (.49: 0931فروزان، )اجتماع نمی توانند شغل مناسبی داشته باشند 

 

 

 

 فقر دهیسرپرست در مواجه شدن با جامعه وپد یبندی زنان ب گروه

وقوع حادثه ای  با کهی ،اجتماع نیتام تحمای بدون ،( ذکور فرزند"مخصوصا) بزرگ درآمد، فاقد فرزند ،زنان بدون شغل :اول  گروه

 .شودی م دهیگروه د نیحالت در ا نیتر یبحران .دهد یاز دست م خانواده راور آنان 

به نقص  منجر، تصادف میدا کاری، بیماری، بیادیمانند اعت یحام ییعدم توانا لیمدی که به دلآدر زنان بدون شغل و :دوم  گروه

 .شوندی مد مآفاقد در ...ور خانواده وآنان  تیمعلول، عضو
زنان  نیا رندیگ یخود به دوش م خانواده را تیریکه با از دست دادن مرد خانواده بار مد مدآدارای شغل و درزنان  :سوم گروه

مانند کشاورزی ی بدن روییبر ن یروستا واشتغال مبتن یبافت فرهنگ لیدله ب ییزنان روستا  و باشندی ساکن شهرها م شتریب

 .دگروه قرار ندارن نیدرا "ودامداری عموما

 .کنندی م افتیدر انهیحقوق ماه یاجتماع نیتام زبوده وپس از فوت ا مهیور خانواده شان بآکه نان  یزنان :ارم گروه چه
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ای  نهیهز کمک که رندیگ یقرارم یستیبهز و امداد تهیمانند کم یتیخدمات نهاد های حما تیمورد حما"اول ودوم معموال  گروه

از  شتریب گروه ده برابر نیای عنی کنندی م افتیدر خط فقر قراردارند کیکارکنان دولت که نزد یافتیدهم در کیمعادل " بایتقر

  (. 1-5: 0933موسوی،)رترندیاند فق یدچار فقر نسب کارکنان دولت که خود

 : توان زنان سرپرست خانوار را به سه دسته تقسیم کرد  بندی کلی می اما در یک طبقه

همسر، یا  اعتیاد یا بیکاری همسر، زندانی شدن)سرپرست  ، بد(علت طالق و یا فوت دست دادن شوهر بهاز )خانوار  زنان سرپرست

 (.3: 0933بختیاری،()زنانی که ازدواج نکرده اند)سرپرست  و خود( ترك منزل یا مفقوداالثر شدن

 نمندی های خاص خود می باشند، تعاونی ها را، در تحقیقی با اشاره به این که زنان دارای قابلیت ها و توا( 0931) حاجی ابراهیمی

خودباوری، افزایش اعتماد به نفس،  توانمندسازی را معادل یو. رویکردی مطلوب برای بهره گیری از این توانمندی ها می داند 

 (.04:  0931کیمیایی، )داند مهارت حل مسئله و مدیریت بر خویشتن می

دهد زنان سرپرست خانوار عالوه بر ناتوانمندی اقتصادی، از توانایی  نیز نشان می(  0934 )طلب و همکاران  شادی نتیجه تحقیق

ی فقر  در واقع زنان به دلیل نداشتن قابلیت در ابعاد مختلف، امکان خروج از چرخه. نیز برخوردار نیستند روانی و اجتماعی مطلوبی 

مختلف تهدیدها و  یانگر آن است که زنان سرپرست خانوار با انواعنیز ب(  0935) ی معیدفر و حمیدی  ی مطالعه نتیجهو. ندارندا ر

جنسی حتی به شکل کالمی و روانی در  های مشکالت اقتصادی بوده و خشونت ،ترین مسئله زنان مهم. ها مواجه هستند آسیب

 های روانی می امنیت زنان را به خطر انداخته و آنها را دچار بحران ،صیغه ها نابجای مردان برای ازدواج نامناسب و شکل خواهش

 (.4: 0933مردانی،)نماید

 

 مفهوم توانمندسازی

قدرت به معنيی   .اقتدارافزایی است، پرداخته شود برای روشن شدن بیش تر مفهوم توانمندسازی ، باید به مفهوم قدرت که زیر بنای

در یيک  ،آنچيه  رسیدن به یک هدف یا ایجاد یک اثر اسيت  ,  وجود بالقوة توانایی بر ای حرکت افراد در یک مسیر انتخاب شده برای

 :جامعه ایجاد قدرت می کند شامل موارد زیر است

 (.31:  0931کیمیایی،)ارتباطات وسیاست ها  ،قوانین ی ،اطالعات ،فرصت های تصمیم گیر ،موقعیت باال،واعتبار  شهرت، دارایی

توانيد   ظرفیتی پیدا کيرده، کيه ميی    اگر فردی ادعا کند که توانمند است، یعنی. مفهوم قدرت عبارت است از توانایی انتخاب کردن 

ش ظرفیتها و به طورکلی، در توانمندسازی، افزای. دلخواه تبدیل نماید دست به انتخاب بزند و این انتخاب خود را، به اقدامات و نتایج

 . نظر است گیری مد و نیز توان تصمیم( روانی، اجتماعی، اقتصادی و)ها  سرمایه

سيازی بيرای    راهبردی فردی و اجتماعی سرپرست خانوار و زمینيه  ها و گسترش دایره انتخاب های توانمندسازی یعنی ارتقا توانایی

. زندگی خود و تاثیر بر محیط پیراميون در فرآینيد مشيارکتی    فرهنگی جهت تغییر وضعیت برخورداری او از فرصت های اقتصادی و

 توانمندسازی یک مفهوم وابسته بيه . نیازمند مشارکت و توجه هم زمان فرد سرپرست، خانواده و اجتماع است فرهنگ توانمندسازی

توانمندسيازی دارای ابعياد    .گری ذینفعان درونی و برونی امکان پيذیر اسيت   فرآیند توانمند سازی با مداخله و تسهیل. فرهنگ است

توجه به این ابعياد مسيتلزم آميوزش رسيمی و      شناختی، حقوقی، قانونی و اقتصادی که مختلفی است مانند اجتماعی و فردی، روان

تيرویج فرهنيگ خيانواده     نیل به اهداف توانمند سازی از طریق ارتقا حس خودباوری و اعتماد به نفس، اشاعه و. باشد غیررسمی می

های زنان، ارایه و انتقال تجارب موفق زنان  توانایی و تحکیم بنیان خانواده، ایجاد زمینه برای امرار معاش، بهبود استعدادها و محوری

  .(193: 0933نیلی،)باشد سرپرست خانوار به یکدیگر می
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 توانمندسازی زنان

بخش مهم  بنابراین، توانمندسازی زنان. دگی می کنندو گروهی در شرایط متفاوت و فاقد قدرت زن از آن جا که زنان به لحاظ فردی

زنان از جنبه های گونياگونی در   .شغلی و سازمانی است نیاز حوزه ی کار مددکاران اجتماعی، مشاوران توانبخشی و مشاوران و مورد

ابتيدا میيزان از   . و جنبه اسيت این از خود بیگانگی دارای د. از خود  است  یکی از این جنبه ها، بیگانگی. جامعه تحت فشار هستند 

را از یکدیگر متمایز می  خودی که نیازها، خواسته ها، توانایی ها و ارزش وجودی اشخاص ،زن از خود درونی اش  خود بیگانگی یک

ایين   بیگانگی عمیقاً به دومی وابسته است، به شرایط اولی از خود.دومین جنبة از خود بیگانگی، بیگانگی از خود شخص است . نماید

ميی   منجير  شيخص بيه طيور کاميل بيه ناتوانيایی در شيناخت خيود درونيی و ارزش گيذاری بيه طيور عینيی              معنی که افکار خود

 (30: 0931کیمیایی،)شود

برقيراری تعيادل بيین ایفيای      و ایجاد قدرت تصمیم گیری از طریق نیل به فرصت های ارزشمند :عبارت است از توانمندسازی زنان،

 (.101:  0930شادلو، ) می باشدحقوق انسانی و انجام تکالیف اجتماعی که از طریق حذف نگرش های جنسیتی و مردساالرانه 

طبق تئوری فمنیست ها، توانمندسازی زنان عبارتند از فرآیند تغییر در روابط پدرساالری و اعتراض به آن، بر ایين اسياس ميردان و    

منظور از توانمندسيازی زنيان    .باید از نقش های سنتی خود دست بکشند و پدرساالری باید از تمام  سطوح خانواده خارج شودزنان 

توانمندسيازی زنيان بيه    . جنسیتی در فرآیند توسعه میباشيد  یبلکه بیشتر برای معرفی برابر. تعویض مردساالری با زنساالری نیست

از ایين منظر،گياه انجيام    . ل فرآیندهای اقتصادی و نه صرفاً انجام برخی از امور تولیيدی اسيت  مفهوم گسترش کنترل زنان فقیر، برک

 ابراینبني . توانند باعث توانمند شدن زنان بشيوند  نمی ندارند آنها برای را باززایی و پایاییفعالیت هایی که در دراز مدت اثرات خود  

زایش درآمييد بلکييه ارتقييای توانييایی هييای زنييان فقیيير را نیييز بایييد   مالحظييات توسييعه ای در فرآینييدهای اقتصييادی نييه تنهييا افيي 

 (.411: 0933،یمردان)دربرگیرد

 :رهیافت کلی مطرح شده است نظریه یا از زمان طرح موضوع زنان در توسعه، سه نوع 

 .نظریه توانمندسازی - 9 نظریه کارآیی -1مساوات و فقرزدایی ،  نظریات رفاهی - 0

ر قدرت دادن به زنان، نه به معنای برتری یک فرد بر فرد دیگر بلکه به معنای افزایش توان آن ها برای اتکا به این نظریه ها خواستا 

خواهان رفع نابرابری در جامعه، تأمین همه ی احتیاجات اولیه ی زنان، تقسیم کار در  و خود و گسترش حق انتخاب در زندگی است

درحالی که .ری هر فرد از توانایی های خود و رفع تبعیض های قانونی بین زن و مرد هستند خانواده میان زن و مرد، امکان بهره بردا

این نظریه براساس انتقاد به نظریه اول و . هر یک از نظریه های فوق دارای طرفدارانی است، نظریه مقبول امروزی توانمندسازی است

واجهه با اثرات توسعه و نوگرایی، نظریيه توانمندسيازی، زنيان را بير     برای م. دوم که بیشتر ماهیت اقتصادی دارند، شکل گرفته است

ای دیگر در نحيوه  ه کنترل بیشتر جنبه های زندگی خود تشویق می کند به عبارتی تفاوت اصلی نظریه های توانمندسازی از نظریه

وشته های محققان جهان سيوم نضيج   این نظریه بر اساس ن(. 013: 0933گران،یلو و د یخداورد)یابی به احتیاجات زنان است دست

دهد که ورود زنان به فرآیند توسعه، یک جنبش وارداتی نیست و در این فرآیند باید توجيه داشيت کيه     گرفته است و این نشان می

ژی متفاوت است و ادغام آنان در برنامه های توسعه، برنامه ریزی و استرات( کشورهای در حال توسعه )مشکل زنان در جوامع مختلف 

های مختلفی را می طلبد  این نظریه، برخالف نظریه برابری، تأکید کمتری بر افزایش موقعیت زن نسبت به مرد دارد، ولی به دنبال 

لذا در صورت فقدان سرپرست . توانمندسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف دارد

در .های آن بيه دسيت آورد   ای فراهم شود تا سرپرست جدید، توانمندی الزم را برای اداره امور و مقابله با چالشخانواده، باید زمینه 

ممکن است زنان سرپرست خانوار در اعمال امور سرپرستی و مقابله بيا مسيایل و مشيکالت ميرتبط نیياز بيه حمایيت و         کهمواردی 
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داشته  الزنان مراکز و نهادهایی تأسیس نموده تا در توانمندسازی آنان نقش فعها جهت یاری این گونه  مساعدت پیدا نمایند، دولت

 (.053: 0933،یزیتبر یرستم)باشند

آميوزش و   ،شود، توانمندی حاوی سه عنصر است که نخسيتین عنصير   مطالعه ی نظریه های مربوط به توانمندسازی مشخص می از

 و می باشيد  دومین ، عاملیت زنان. به شمار می آید دسازیاز عوامل تسریع کننده ی توانمن(  1111) اشتغال میباشد و به قول کبیر

خدمات در نظر گرفت، بلکه خود زنيان بایيد   « عاملیت » به این موضوع اشاره دارد که زنان را نباید فقط به عنوان دریافت کنندگان 

یگران اصلی در فرآیند تغییر به ویژه در تدوین انتخاب های مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصمیماتی که تأثیر مهميی  به عنوان باز

می تواند از برآورده شدن نیازهای اساسی تيا   است و سومین عنصر ،وردها یا نتایجادست. در زندگی ایشان دارند، در نظر گرفته شوند

 .عزت نفس داشتن، مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را در برگیيرد : نود بودن با توجه به وردهای پیچیده تری مانند خشادست

میشود، یعنی معرف پیشرفت از یک موقعیيت   محسوباصوالً توانمندسازی یک فرآیند : بیان می دارد (0930) سندر این خصوص 

 (.3:  1111ا، مالهاتر)می باشد ( برابری جنسیتی)به موقعیت دیگر ( نابرابری جنسیتی)

ترتیب در جریان توانمندسازی زنان، سطح آگاهی های منتقدانه زنان نسيبت بيه واقعیيات بیرونيی افيزایش یافتيه و آنهيا بيه          بدین

هنجارهيا و   ،طی این فرآیند. عدالت اجتماعی در زندگیشان تأثیر می گذارد واقف می گردندو توانمندی های درونی خود که بر رفاه 

این نظریه  .ا یا خلق می شوند که برابری جنسیتی در سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی را تضمین می کندارزش هایی احی

می خواهد در زنان، یک دگرگونی مؤثر ایجاد گردد که در فرآینيد توسيعه از عناصير منفعيل بيه بيازیگران مسيتقل و توانيا تبيدیل          

 (.05: 0931موزر،)شوند

 :برای توانمندسازی زنان پنج مرحله را باید طی کنند که شامل معتقد است کهسارا النگه  

 .رفع تبعیض بین زنان و مردان از نظر نیازهای مادی مثل غذا و درآمد و غیره :رفاهمرحله 

 .زنان بایستی به منابع توسعه و یا منابع قدرت مثل زمین و غیره دسترسی داشته باشند :دسترسیمرحله 

چگونه مفهوم فرآیند توسعه را در حد نابرابری ساختاری درك می کنند یعنی تشخیص دهنيد کيه مشيکالت،    زنان : مرحله آگاهی

 .ناشی از کمبود شخصیشان نیست بلکه نشأت گرفته از فرهنگ است و قابل تغییر است

 .زنان در تمام برنامه های مربوط به خود شرکت کنند :مرحله مشاركت

 ،بر منافع اجرای راه حيل تسيلط دارنيد   و  دادهدر مورد مشکالت راه حل پیشنهاد شته ،یری دازنان قدرت تصمیم گ: كنترلمرحله 

 (.013: 0931شادی طلب، )زنان سرنوشت خود را تعیین و انتخاب به دست خود زنان است 

 "فواصيل جنسيیتی  " تاین وضعی هر چند ممکن است قدرت تولید زن افزایش یابد که لیکن صرف رفاه همسر یا فرزندانش شود در

 ، لذابرابری در کنترل برای استفاده از سود برابر برای زنان الزم است. نمایی می کند به صورت یک شکاف بین کوشش و پاداش خود

 .( 11 -11: 0933بورقانی فراهانی،)می گرددبرصورت دایره کامل از کنترل به رفاه  به معیار 1این 

به همه ی ایين ابعياد الزم و    هتوانمندسازی زنان در ابعاد مختلفی صورت می گیرد و توجبر مباحث مطرح شده مشخص شد که  بنا

توانمندی متفاوتی در زمینيه هيای مختليف را    ، به پایگاه اقتصادی و اجتماعی متفاوت هضروری است و زنان سرپرست خانوار با توج

 (.934: 0933گران،یو د یقاسم)نسخه نداردالزم دارند و توانمندسازی برای همه ی آن ها به یک صورت نیست و یک 

نظام اجتماعی درجهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کشورهای اروپيایی از طریيق مراکيز و نهادهيای مسيئول و درحيوزه        

 :موضوعات خاص آنان صورت می پذیرد

 :دهند خانوار آنان را مورد حمایت قرار می سرپرست متناسب با نوع نیاز زنان دولت ها :توانمندسازی اقتصادی( 0
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بيه   کرده تا آنيان مجبيور  های جاری زنان سرپرست خانوار  هزینه دولت ها جهت حفظ بهینه منافع کودکان، سعی در تأمین(  0-0

ميی  ارزش اجتماعی محسيوب   تربیت و نگهداری کودکان، که یک اشتغال تمام وقت نشده و همه همت و سعی و تالش خود را در 

کودك ممکن است مبلغيی را تعیيین نميوده و بيه زنيان       دولت ها به ازای هر(. 3: 0333،گارفینکل و مکلَنَهان)د نشود، به کار گمار

سرپرست خانوار پرداخت می نمایند تا کسری و ما به التفاوت درآمد شغلی زنان با سقف مبلغ متوسط تأمین کننده نیازهای کودکان 

 .را جبران نمایند

درآميد، ممکين اسيت ميورد      در مورد زنان سرپرست خانوار که به مشاغل نیمه وقت یا تمام وقت مشغولند، به تناسب میزان  (0-1

 .قرار گیرند معافیت مالیاتی، به صورت برگشت مالیات یا کسر مالیات از مبلغ استاندارد دولتی،

صرف مبيالغ هنگفتيی    نیازمند پزشک، و یا درمان های تخصصیعموماً مراجعه به پزشک، روا ن آنجا کهاز: توانمندسازی اجتماعی( 1

سالمت و بهداشت خود و خانواده را بنمایند، و یا  تأمین افرادی که تمکن مالی دارند مکلّفند هزینه های ،برای افراد جامعه می باشد

قت مشغولند، پرداخت حمایتی مبلغ معین در مورد زنان سرپرست خانوار که به کار نیمه و .ایداز طریق بیمه های غیردولتی اقدام نم

دولت هيا بيه ازای هرکيودك ممکين     . مشاغل کم درآمد از دیگر اجزای حمایت های دولتی به زنان سرپرست خانوار است به زنان با

سقف مبلغ  به التفاوت درآمد شغلی زنان با  است مبلغی را تعیین نموده و به زنان سرپرست خانوار پرداخت می نمایند تا کسری و ما

 .متوسط تأمین کننده نیازهای کودکان را جبران نمایند

منظور  سرپرست خانوار و فرزندان آنان بهزنان  و بوده شهروندان مسلم حقوق از روانی بهداشت: عاطفی -توانمندسازی روحی( 9

  مواردی ممکن است کودکی به شیوهدر . است مورد حمایت قرار گیرند تأمین بهداشت روانی شخصی و سالم سازی اجتماعی الزم

کارهای هدایت گر نیازمند دریافت  دریافت را هت تربیتی و نحوه ایجاد ارتباط عاطفی با مادر پاسخ مناسب نداده و مادر جه

 منجر به توانمندسازی زنان و همسازی و هماهنگی که آموزش هاییدر این موارد دولت با . از متخصصین امر قرار گیرد مساعدت

-031: 0933رستمی تبریزی،)، در جهت رفع این مشکل اقدامات حمایتی را انجام می دهد وحی مادر و کودك در جامعه می شودر

053.) 

اجتماعى آنان مى شود که کل جامعيه   توانمندسازى زنان، سبب باال رفتن اعتماد به نفس،کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت

فتن کار مناسب براى آنان یا فرزندانشان و مشارکت دائم آنان در فعالیيت   یا یا حرفه به این زنانبا آموختن . از آن منتفع خواهد شد

اجتماعى با توجه به مولفيه   توانمندسازى. و فرهنگى، بخشى از امنیت اجتماعى زنان سرپرست خانوار تامین مى شود هاى اجتماعى

که بر این باور مى باشند که نقش زنان محدود بيه خانيه دارى و    تنگرش سنتى نسبت به نقش زنان در جامعه اى صورت گرفته اس

 (.011: 0931سیدمیرزایی،)است بچه دار

از مهم ترین اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدایى زنان در سا لهاى اخیر کشور، مى توان به فعالیيت هياى ارگيان هيایى ماننيد      

و امور اجتماعى اشاره کرد که بير موضيوعاتى از قبیيل کيارآفرینى و مهيار ت      ، بهزیستى و وزارت کار (ره)کمیته امداد امام خمینى 

کند هر چند عملکرد این سازما نها بدون نقص نیست، لذا الزم است در کنار اصالح و تکامل  یآموزى زنان سرپرست خانوار تأکید م

پرست خانوار به جای تالش برای تأمین حداقل بخشیدن به فعالیت های این سازمان ها در جهت هر چه بیش تر توانا سازی زنان سر

در کنار آموزش مناسب و هم چنین تهیه ودر اختیار قرار دادن ابيزار   انمعاش اقتصادی، در جهت تقویت توانایی ها و قابلیت های آن

 (.45: 0933،یفراهان یبورقان)مورد نیاز آنان برای انجام فعالیت اقتصادی مناسب گام برداشته شود

 حمایت از زنان سرپرست خانوار  اسالم و

و  یمياد  یبه تمام جنبه هيا  یو اله یانسان یبه مراتب عالن دیدر رس تیرشدار کمک به ب هیداع ی،مکتب متعال کیعنوان ه اسالم ب

به سر مقصد مقصود نائل  ی، امت اسالم یبه زندگ دنیآحاد مردم توجه و دقت داشته تا با غنا بخش یو اجتماع یفرد یزندگ یمعنو

و  اتیي با دقت در آ. باشد  یبرخوردار م یخاص گاهیزنان از جا وهیو ب تامیا ژهیبه حال محرومان به و یدگیرس ینیمعارف د در .شود 
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را  اءیي اغن یدروني  ازیي اهلل بيوده و ن  یسيلوك الي   یبرا یجامعه جزء دستورات اله ازمندانیبه ن یدگیشود که رس یمشخص م اتیروا

برخوردار  یخاص گاهیاز جا یتوجه به زنان سرپرست خانوار در معارف اسالم. خواهد شد یمحروم و غن یبرطرف کرده و باعث شکوفائ

 گير یو از طيرف د  تيام یبيه ا  یدگیدر رسي  اریبسي  بیي ترغ: توجه داده شده است  یاسالم اتیمهم به دو صورت در روا نیباشد ؛ ا یم

 :اشاره کرد  لیتوان به موارد ذ یم نهعنوان نموه ب( رست خانوارزن سرپ) وهیاز زنان ب تیحما

مهربان  یمانند پدر مانیتیکن و نسبت به ریرا س( میتی یدارا) ِزنان  وهیو ب مانیتی( : ص)اکرم  امبریپ، مشکوه االنواربه نقل از  •

 یقصر یکشی م ایکه دردن یهر نفس یازاه خدمات ب نیدلسوز باش تا در عوض ا یهمانند شوهر( میتی یدارا)ِزنان  وهیب یو برا

 . باشد  یا و آنچه در آن است میدر بهشت به تو عطا شود که بهتر از دن

 یرو به سيو  شانیها راه رفتن متواضعانه دارند و گام : نیاز عالئم متق( : ع) نیرالمومنیحضرت ام :آمده( 1جلد )در اصول کافی  •

 .است( میتی یدارا) ِزنان  وهیبی خانه ها

 یبه شادمان یابی راهدارد و  یراه یزیهر چ[ که] دمید نیدر شب معراج چن: فرمودند( ص)اکرم  امبری، پ(1ج )مستدركبه نقل از •

 یسرکش ،مردم  ازیبرآورد ن ، میتی یزنان دارا وهیبا ب ی دگیو رس یمهربان ،تامیبر سر ا دنیدست کش: است  زیدر آخرت چهار چ

 . (0: 0933نوروزی جعفری،) نیزود به زود به فقراء و مساک

 و زنان سرپرست خانوار  مدیریت خانواده

ها دارای مدیریت باشيند، زیيرا خيانواده نیزميی      به منظور تأمین خواسته های مشروع خانواده الزم است خانواده ها همانند سازما ن

زنيان   .ها اصول وموازینی را به کار بيرد  و برای رسیدن به این اهداف و برنامه تواند دارای اهداف و برنامه های مشخص و معین باشد

خيود در جامعيه و بيه ویيژه      یهيا  تبا ارایه قابلیي  و های خانواده باشند در خانواده ها می توانند مجری مؤثری برای اهداف و برنامه

 .درخانواده نقش مؤثری دردست یابی به توسعه پایدار خواهند داشت

 :آشنایی با مدیریت خانواده ابتدا با واژه مدیریت آشنا می شویمرای ب

: 0914اقتداری،)نیل به هدف های مطلوب با حداکثر کارایی است و  مدیریت، علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل

50.) 

 (. 149: ¹،0315فولت)مدیریت انجام دادن کارها از طریق دیگران است

هيدف هيای فيردی و جمعيی اعضيای       خانواده عبارت از مجموعه مهارت هایی است که به کمک آن ها می توان بيا تلفیيق   مدیریت

که تک تک افراد خانواده با نگرش مثبت برای رسیدن  خانواده، محیط مساعدی را برای زیستن و کار کردن به وجود آورد؛ به نحوی

جا )، منابع فیزیکی (اعضای خانواده)امکانات موجود، اعم از منابع انسانی  ده بهینه ازهای تعیین شده تالش کنند و با استفا به هد ف

به سمت توسعه و تعالی ( اطالعات و دانایی ها)و منابع مفهومی ( درآمد، پول، اعتبار)مالی  ، منابع(و مکان و سایر تجهیزات و وسایل

 .(51: 0933بورقانی،)خود گام بردارند

زن به عنوان یک درون داد اساسيی در سیسيتم خيانواده،    . نظام خانواده نقش اساسی و بنیادی را ایفا می کنند زنان در تمام مراحل

نفوذ، در تعیین سطح کیفیت ستانده و هم چنین به عنوان ناظر بير سیسيتم، ميی توانيد در      عاملی اثرگذار در فرآیند و عنصری ذی

 (. 1: 0930حائریان اردکانی،)و اشتباهات سیستم خانواده را اصالح نماید انتظام عملکرد سیستم، مهم ترین نقش را بازی کند

هماهنگی بيین  ، زمینه وظایف زنان را می توان هماهنگ کننده بین تمامی نقش ها و وظایف محوله در میان اعضای خانواده در این

هدف خانواده و سازماندهی و کنترل امور جهت راستای  برنامه ریزی مناسب در ،همه امور منزل و خانواده در راستای هدف زندگی 

 .دانست و ایجاد همکاری و نشاط و شادمانی رسیدن به هدف خانواده

ویيژه ای   تبه عهده دارنيد، دارای اهمیي   مدیریت خانواده در مورد زنان سرپرست خانوار که وظیفه اداره کردن خانواده را به تنهایی 

خود می باشند و متأسفانه عقاید قالبی در مورد زنان بی سرپرست که  است زیرا فرزندان این گونه خانواده ها کامالً متکی به مادران

1- Follet 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

هدفمند کردن از این رو  به عهده دارند، بازدارنده باور مثبتی از مدیریت زنان در مدیریت خانواده می باشد سرپرستی خانواده خود را

 (.59: 0933بورقانی،)ه و تعالی خانواده می تواند موتور محرکه ای برای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه باشدتوسع

 و زنان سرپرست خانوار ¹آی سی تی

توسعه ی پایدار را می بایست در  ارزش های اساسی. کندی توسعه یافتگی هدفی است که هر کشوری برای دستیابی به آن تالش م

مواردی که توسعه یافتگی را تحت تيأثیر قيرار ميی دهيد،      از. زندگی، یعنی توانمند سازی زنان و مردان جستجو کرد ارتقای کیفیت

فنياوری اطّالعيات و   در ایين راسيتا    . اقتصادی و رفع فقر اسيت   تبرابر، کسب امنی امکان دسترسی زنان همانند مردان به فرصت های

د عالوه بر ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار، به توانمندسازی آنان در ابعاد مختلف ارتباطات می تواند به عنوان راهبردی جدی

 .  بپردازد

پروژه ی گیاندوت که در سال . کشور هندوستان یکی از موفق ترین کشورها در توسعه فناوری اطّالعات و ارتباطات در روستاها است

نشيان داد کيه توسيعه ی    . فناوری اطّالعات و ارتباطات روستایی در هند است یک نمونه موفق از توسعه میالدی حایز جایزه 1111

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسيی روسيتاها شيود و بيه      فناوری اطّالعات و ارتباطات در روستاها می تواند باعث تحول در امور

 (. 013: 0931اربابیان و همکاران، )طور اخص بیانجامد طور اعم و زنان سرپرست خانوار روستایی به توانمندی زنان روستایی به

 : گیری می شود زنان ویکتوریا در ملبورن استرالیا نیز با اهداف زیر پی آی سی تیشبکه 

 تشویق زنان برای ورود در صنعت •

 استخدام و نگهداشتن زنان در صنعت •

 .توانا ساختن برای به دست آوردن توانایی بالقوه شان در مشاغل •

 :دامنه ای از اقدامات و ابداعات در این پروژه در نظر گرفته خواهد شد که شامل موارد زیر است

 برنامه های مشاوره و مدد کاری کارآموزان توسط افراد مجرب، •

 بورس های تحصیلی و تحقیقی، •

 یی های آموزشی،اگردهم •

 ای، حرفهکارگاه های آموزشی توسعه  •

 شبکه مشاغل، ی کتابچه راهنما •

 برنامه پاداش ها، •

 ( 04. 0934و دیگران،  دیگل محم)رویداد های شبکه ای  •

زنان سرپرست خانوار روستایی، پیشنهاد می کننيد کيه    روانی یافته های پژوهشی در ایران ضمن تأکید بر فقر اقتصادی، اجتماعی و

 :باید در پی زنجیره ای از عوامل بود که شکافته شود

زنيان بسيیار    اجتمياعی  کنند؟ چرا شيبکه روابيط   زنان اعتقاد چندانی به اثربخشی خود ندارند؟ چرا زنان به دیگران اعتماد نمی چرا

 اند؟ را کسب نکرده های الزم محدود است؟ چرا زنان مهارت و آموز ش

عدم توجه به نابرابری در دسترسی به آموزش، عدم مشارکت در جریان تصمیم گیری ها، عدم امکان کسب مهارت، اتکيا بيه غیير و    

برای زنان به وجود آورده است و در این میان وضعیت زنان سرپرست خانوار روستایی را بسیار نامشيخص   مشکالت را این قبیلغیره،

 ابزارهای فناوری اطّالعات و ارتباطات؛ از جمله اینترنت و سایر خدمات آن می تواند در به کار گیری صحیح، .ر می نمایدتر و مبهم ت

زنيان سرپرسيت    موجبات پر شدن این شکاف را فراهم آورد و در رشد آگاهی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگيی، سیاسيی و روانيی   

ها به عنوان مسئولین اصلی ارتقای  در اکثر کشورهای پیشرو، در قدم اول دولت. واقع شودخانوار روستایی به نحو شایسته ای مفید 

بنابراین مشخص است کيه نقيش دوليت در بيازنگری     . های توسعه گام نهاده اند جوامع روستایی و در قالب برنامه شرایط زندگی در
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این  تواقعی. رسانی و توانمندسازی قابل توجه است ه اطّال عهای معطوف ب وبازسازی شالوده های اساسی برنامه های توسعه و برنامه

قابل تحقيق اسيت و    تیدر پرتو عدالت جنسی روستایی است که تأمین عدالت اجتماعی، اقتصادی، روانی برای زنان سرپرست خانوار

 (.040: 0933دیگران، خانی و)پذیر نیست امکان تیعدالت جنسی به این مهم بدون ایفای نقش و وظایف کامل دولت با عنایت

 اعتبارات و زنان سرپرست خانوار

 باشد و این شاخص معیار مهمی در سنجش فعالیت آنها بيه حسياب ميی    می ای سازمان ها توانمندسازی یکی از اهداف مهم توسعه

بيرای مبيارزه بيا فقير      ریشه در این عقیده دارد که منابع انسانی مهمترین عامل توسعه است و «اعتبارات خرد » توانمندسازی . آید

سازمان ملل برابری جنسیتی و توانمندسيازی زنيان در   . ردوجود آو نفس را در افراد به باوری و اتکا به احساس خود باید نخست می

این بدین معنی اسيت کيه اگير هيدف حيذف      . اعالم کرده استسوم  سطح گسترده را به عنوان یکی از اهداف کلیدی اعالمیه هزاره

با توجه به این کيه عميده تيرین     د ،سیتی عینیت پیدا نکند، تحقق اهداف هزاره سوم با دشواری زیادی مواجه خواهد بونابرابری جن

مشکل زنان سرپرست خانوار مشکل مالی است، سازمان های مختلف دولتی و غیردولتيی تيأمین اعتبيار بيا شيرایط آسيان را بيرای        

 (.9: 0935شکوری و همکاران، )ند داده اتوانمندسازی این گروه در صدر وظایف خود قرار 

کاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدیيد بيه ویيژه     در دو دهه اخیردر بسیاری ازکشورها، تأمین مالی خرد و کوچک با راه

بيه توفیيق هيای     و فعالیت های خوداشتغالی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مناطق کيم درآميد مطيرح شيده    

در اقتصاد ایران، اعطای وام های خرد و خوداشتغالی از جانب نظام بانکی و برخيی نهيا دهيای رسيمی و     .چشمگیری دست یافته اند

، فقر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار، در  0931رغم آن بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  علی، غیررسمی پرداخت می شود

افزایش بهره وری نیروی کيار زنيان از طریيق آميوزش هيای مهيارت زا،       . بیشتری برخوردار است ایران در مقایسه با مردان از حدت

، تحول عوامل فرهنگی و دگرگونی در باور زنان نسبت به توانایی (زمین، سرمایه، خدمات)تسهیل دسترسی آن ها به منابع مورد نیاز 

 (.014: 0931سیدمیرزایی،)ه تر منابع توسعه خواهد بودتر و توزیع عادالن های خود همگی تضمینی درجهت مشارکت سازنده

 رسانه و زنان سرپرست خانوار

هيای متعيدد روانيی     جامعيه را در آینيده بيا کودکيانی دارای آسيیب      نان و فرزندانشان،زهای زندگی  توجهی به آموزش مهارت بی 

 .عهده گیرند د مسئولیت مهم مدیریت خانواده را بهاست که زنان بای این مسئله از آن جهت دارای اهمیت. کند اجتماعی مواجه می

توانمندسيازی آنيان    و هيایی  خيانواده  تواند نقش اساسی در تغییر نگرش جامعه نسبت بيه چنيین   های جمعی که می یکی از رسانه

غیرمسيتقیم   های جامعه هدف به صورت آموزش مستقیم و این رسانه، نقش ویژه ای درافزایش ظرفیت. داشته باشد، تلویزیون است

نبودنش  وهایی سرپرست خانواده وجود ندارد و یا بودن  اگرچه در چنین خانواده ،یابند مردم در می از طریق این تغییر نگرش،. دارد

تواند به تنهایی و با اعتماد به نفس  می بست رسیدن نیست و زن به بنو  ندارد، ولی این نقص به معنای آسیب دیدن خانواده فرقی

زنان سرپرست خانوار از یک سو و کمک به آنها از سوی دیگير از   ارتقا سطح انتظارات اطرافیان در توانایی. را جبران نمایداین نقص 

نزدیک به یک سوم زنان سرپرست خانواراز نعمت  ،شود که طبق آمار می زمانی بیشتر احساساین مهم ، .وظایف مهم تلویزیون است

 (.193: 0933نیلی،) بصری است، های سمعی کارگیری رسانه سازی آنان به گاهراه آ بهره هستند و تنها بی سواد

دهيی هویيت در ابعياد     شيکل  اطالع رسانی، تبلیغ، آموزش، سرگرمی، رهبيری و هيدایت و  :  کارکردهای رسانه جمعی متفاوت است

های آموزشی  برنامه، ن کارکردها استتعیین تفاوتها و مرزهای ای، نکته مهم. است  بخشی از آنگوناگون شخصی، اجتماعی و ملی، 

سازد، در نظر  ها چارچوب برنامه را می شخصیت های تخیلی و داستانی که کشمکش بین برای توانمندسازی نباید مساوی با برنامه

 برناميه  چنيین  .های تلویزیونی و سيینمایی اسيت   برای جذابترکردن فیلم های داستانی های برنامه کشمکش از ویژگی. گرفته شود

جذابیت داستانی، قوه تحلیل و حل مسئله زنان سرپرسيت   تواند در توانمندی زنان موثر باشد مگر اینکه آن فیلم در کنار نمی یهای
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های تلویزیونی برای زنان سرپرست خانوار باید ضمن توجه بيه جيذابیت داسيتان،     برنامه طراح و تولیدکننده. خانوار را افزایش دهد 

 (.193: 0933نیلی،)های علمی را فدای دراماتیزه کردن برنامه ننماید را به دقت مدنظر قرار دهد و یافته میدستاوردهای عل

نظر به اینکه . است های آموزشی تلویزیون، تصحیح فرایندهای شناختی معیوب مخاطبین یکی از رسالت( 0931)به گفته هرگنهان 

 باشيند، آميوزش و اطيالع    صيورت علميی ميی    به ان کافی برای حل مسائل خویشزنان سرپرست خانوار عموماً فاقد دانش الزم و تو

ارزیابی سطحی، اطالعات حاصيل از شيواهد   . ابعاد مختلف زندگی دارد رسانی نقش بسیار مهمی در تصحیح خطاها و تجارب آنان در

. اینيدهای شيناختی معیيوب هسيتند     برداشت غلط از اطالعات درست، از جمله عواميل مهيم در فر   ناکافی، پردازش غلط اطالعات و

از موارد عینی در زمینه  .تواند باعث باورهای غلط شود و در نتیجه رفتارهای غیرعادی از افراد صادر شود شناختی معیوب می فرایند

جامعه  های منفی و قالبی درباره یک طبقه از ای یعنی برداشت تفکرکلیشه. است تفکر کلیشه ایی  فرایند شناختی معیوب، پدیده

 نمونه ای از کلیشه ذهنی نسبت به زنيان . شود عمالً باعث تسلط یا تضعیف آن طبقه در سطح جامعه می های اجتماعی که و اقلیت

بنيابراین در ميراوده بيا آنيان      افراد درمانده و آسیب پذیر جامعه دانسيته و  ءسرپرست خانوار به این صورت است که مردم آنها را جز

تواند ایجياد رابطيه    ها می منشا این کلیشه. زند می ناپذیری به این خانوارها ن تفکر غیرعلمی، ضررهای جبرانای. کنند احتیاط می

لوژی صحیح وها، توسط افراد غیر آکادمیک و بدون متد دیدگی خانواده آسیب نادرست بین دو متغیر سرپرستی خانوار توسط زنان و

 رسانه جمعی تلویزیون نقش مهمی می. گیرد پراکنی صورت می پراکنی و سخنه شایعجامعه با  ها در شیوع و بسط کلیشه. باشد، 

 :سازی باید مراحل زیر را به اجرا گذارد تلویزیون برای مقابله با کلیشه. این فرآیند شناختی داشته باشد تواند در تصحیح

بینانه و با تاکید بر نقاط قوت  واقع صورت بهاعی فرهنگی، اقتصادی و اجتم بعد به تصویر کشیدن زندگی زنان سرپرست خانوار از-0

 آنها

بيه منظيور توانمندسيازی     مسيئله وجود و تقویت قدرت حل م افزا در تبیین وضعیت های مداوم، مکمل و هم و تولید برنامه تهیه-1

 زنان سرپرست خانوار

نمایيد   قشر جامعه ترویج می ینامادی را در اعت های منفی که نوعی یاس و بی سازی خصوصا با کلیشه مبارزه منطقی با کلیشه-9

در این مبارزه، رابطه بین عوامل مختلف که به غلط در اذهان مردم شيکل گرفتيه، بایيد بيه صيورت علميی ميورد تجزیيه و تحلیيل          

 (.193: 0933،یلین)قرارگرفته و پس از آموزش الزم، روابط غلط، سست شده و در عوض آموزه های علمی به مردم یاد داده شود

امید است سیمای جمهوری اسالمی ایران در مجموعه های تلویزیونی خود نقش مؤثری در تغییر این باورها در میان اعضای جامعيه  

داشته باشد و با ایجاد و تقویت باور مثبت در مورد نقش زنان سرپرست خانوار در تربیت فرزندان خود در راستای اهداف سند چشم 

و با استفاده از ظرفیت گسترده خویش، حداکثر اطالع رسانی و افزایش توانمندی را در این قشر از جامعه . دانداز توسعه نقش ایفا کن

 .برای حل مسایل آنان به کارگیرد

 

 و زنان سرپرست خانوار (هم یاری)گروه خودیار 

 تموفقی درمان آغاز شد ولی کسببحث سازماندهی گروه های خودیار از رشته های مربوط به بهداشت و  ( 0339 )باکستربه گفته 

بيه خصيوص بيا     ،واقع شود علمی های ها مورد توجه سایر رشته های گوناگون این گروه ها موجب شد که تشکیل این نوع سازما ن

توجه بخش سیاست گذاری اجتماعی در جواميع فقیرتير    موردمطرح شدن شیوه ی توانمندی در رویکرد توسعه اجتماعی، این ایده 

 ،گرفت ابتدا در آمریکا و اروپا شکل پیش گروه های خودیار چند دهه ی. تقرار گرف

شيرکت در یيک گيروه خودیيار فيرد را از      و  ساختاری غیررسيمی دارد .گروه خودیار سازمانی مبتنی بر مشارکت افراد است :تعریف

 (.11: 0939ران،شادی طلب و دیگ) دمراجعه به گروه مرجع بی نیاز می کن
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کيه توانمندسيازی   ( گروه هيای همیيار  )سال های اخیر انواع تشکل هایی  در عی برای ارتقای سطح توانمندی استگروه خودیار منب

هدف قرار داده اند، در ایران پا گرفته اند قانون برنامه چهارم ( توسعه اجتماعی و توسعه اجتماع مدار رویکرد براساس)اعضای خود را 

اجتماعی و توانمندسازی تدوین شده اسيت و در آن   بحث« ان سنجی هنجارهای رسمی امک» توسعه براساس اتخاذ رویکرد توسعه 

ی اشيتغال، توانمندسيازی، آميوزش     اجتماعی بر طراحی برنامه های ویژه به منظور کاهش فقر و محرومیت و استقرار ثبات و عدالت

عنيوان بيازوی حميایتی وزارت رفياه و      بهزیستی بيه در این راستا سازمان . تأکید شده است های زندگی های شغلی و مهارت مهارت

برنامه های گوناگونی را اجرا کرده که از آن میان طرح گيروه هيای همیياری بيرای توانمندسيازی زنيان        تأمین اجتماعی، طرح ها و

 و عاملیت زنان بنابراین مشارکت. خانوار می باشد« طرح گروه های خودیاری » است که در کنار مشابهت ها با ریشه های  سرپرست

داشيته   سيازگاری  خانوار در توانمندی و تأثیر دولت به عنوان ظرفیت ساز و تسهیل گر بر آن، با طرح گروه های همیياری  سرپرست

محدود بودن منابع مالی، فقدان شبکه حمایت اجتماعی، نبيود اطالعيات و آميار کيافی از تعيداد و نیيز انيواع مشيکالت درون          ،است

موسيوی و دیگيران   )ه از زنان از جمله موانع تعمیم برنامه های توانمندسازی و حمایتی از نوع طرح همیاری استخانوادگی این دست

،0933 :433.) 

 

 سالمت و زنان سرپرست خانوار

توجه به مفهوم سالمت و افزایش امید به زندگی همراه با سالمت، مفهومی است که نخستین بيار توسيط جيان کاليدول در سيال      

کنيد کيه    قیشناسان را تشيو  تیعنوان گذار سالمتی مطرح شد، وی با مطرح کردن این  مفهوم امید داشت تا جمعتحت  0331

از حيد   شیتمرکز بي  یبه جا"سالم زنده بمانند ؟ یشتریتوانند مدت ب یمردم م طورچ"سوال داشته باشند،  نایبه  یشتریتوجه ب

 (.431: 1119پل و کل،)افراد یزندگ یتعداد سال ها شیافزا یبر رو

نقيص   و سالمت، عبارت است از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی وسالمت جنسی و نه فقط نداشتن بیماری

چند بعيدی اسيت    یمساله  کیواضح است، سالمتی  ،با توجه به تعریف سالمتی سازمان جهانی بهداشت (31: 0953لست، )وعض

چنيان کيه   متقابل دارند،  این ابعاد بر یکدیگر اثر.سمی، روانی و اجتماعی، جنبه ی معنوی را هم دربر می گیردکه عالوه بر بعد ج

مشکالت روانی بر جسم او و هردوی آن ها بر جامعه و اختالالت موجود در جامعه اثير ميی گيذارد     ،مشکالت جسمی بر روان فرد

 (.90: 0933امینی یخدانی،)

 :گفت ابعاد مختلف سالمت، به تفضیل چنین استطورکلی می توان  به   

 یسالمت جسمانی، عبارت است از عدم وجود بیماری، عدم وجود نشانه های بیماری و عدم استفاده از مرخصي  :جسمی سالمت •

 (.53 :0934بیک محمدلو،)یاستعالج

طیف گسترده ای از احساسيات در   ما اطالق می شود و شامل آگاهی و پذیرش سالمت روانی به عواطف و احوال: روانی سالمت •

کردن و توانایی کنار آمدن با مشکالت و موانع استرس زای روزانه اسيت   ملخود و دیگران، توانایی نشان دادن آن ها، مستقل ع

  (.144: 0939 ،سجادی و صدرالسادات)

 از ،شناخته را فرد توانمندی خودکه درآن  کندی م فیتعر یستیاز بهز یرا حالت یسالمت روان( 1114) یسازمان بهداشت جهان

 (.1: 0931گروسی و دیگران،)است دیمف شیآن به نحو مؤثر و مولّد استفاده کرده و برای اجتماع خو

 به منظور ایجياد روابيط ارضياکننده     به توانایی فرد در تعامل مؤثر با دیگران و اجتماع اجتماعی سالمت :اجتماعی  سالمت •

 .های اجتماعی اطالق می شود شخصی و به انجام رساندن نقش

 یکی از زمینه های عمده ی بیماری ها و مشکالت روانی و عيوارض جسيمی و اجتمياعی آن، احسياس پيوچی،      :معنوی سالمت •

ایمان، هدف داربيودن زنيدگی، پایبنيدی اخالقيی،     . معنوی در افراد است  عدبیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان ب
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 زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن ميی  ویبیشتر به مسایل معن هظنّ و توج تعاون، داشتن حسن

 (.43: 0933،سید نوزادی)شود

 : های مؤثر بر سالمت را این گونه مطرح کرده اند الیه (0330)و همکارش ¹ویچد  

 (.سن و جنس)فاکتورهای ارثی  •

 .فاکتورهای سبک زندگی فردی •

 .تواند تداوم بخش یا مخرب سالمت باشد و تأثیرات جامعه که می( ت های مالی و غیرهحمای)حمایت ها  •

 .وضع زندگی، کار و دسترسی به خدمات و تسهیالت •

:  0939و صدرالسيادات،   یسيجاد )وضع اقتصادی، وضع فرهنگی و زیست محیطی مانند استانداردهای زندگی، بازار کار و غیره  •

141.) 

زندگی برای پیشيرفت اسيتفاده    سازد تا از فرصت های هم به تنهایی ارزشمند است و هم به این دلیل که، افراد را قادر می یسالمت

عيالوه بير ایين    . ميی برنيد   بیش از یک میلیارد انسان، که زنان سهم بیشتری از آنها را تشکیل می دهند، در فقر مطلق به سر. کنند

سرپرستی مردان  در مقایسه با خانواده های تحت( حدود یک سوم کلّ خانوارها)خانواده های تحت سرپرستی زنان  احتمال می رود

بر  دهد که، تأثیر فقر فقر، حقّ انتخاب را در زمینه هایی که اساس سالمت اند، چنان تحت تأثیر قرار می .در فقر بیشتری به سر برند

آنان در صورت داشتن . کنند زنان فقرزده، زمان و انرژی بیشتری را صرف تولید و یافتن غذا می .سالمت افراد را نمی توان انکار کرد

نداشتن آموزش  زنان معموالً به دلیل. درآمدزا، ساعات بیشتری کار می کنند، و یا زمان بیشتری را در بازار به کسب می پردازند کار

. و نامطلوب تيرین کارهيا هسيتند    کمرشکن ترین کارها اغلب، خطرناك ترین،این . و مهارت الزم، ناگزیر از پذیرش هر کاری هستند

کمتيرین پیاميد ایين کارهيا، کياهش       .خانواده های آن ها ممکن است فاجعه آمیيز باشيد   پیامد چنین کارهایی برای سالمت زنان و

اگير  . بهای دیگری نیز باید پرداخته شوددیدگاه توسعه منابع انسانی  از. تدریجی و اجتناب ناپذیر شور و نشاط و پیری زودرس است

 تکار کنند، پس جایی برای ادامه تحصیل، فراگیری مهارت های جدید و یا شيرکت در فعالیي   چنین زنان برای ادامه حیات باید این

 (.93: 0931اسمایک،)باقی نمی ماند  های اجتماع

 اشتغال و سالمت زنان سرپرست خانوار

اسيت در اینجيا بيه ارایيه     سرپرست خانوار، مطيرح   های حضور زنان و به طور اَخص، زنان یکی از نشانهاشتغال به عنوان از آنجا که 

 . می پردازیم تأثیر اشتغال در سالمت زنان سرپرست خانوار مطالبی در خصوص 

 :دیدگاه های اشتغال و سالمت

 :در این حیطه دو دیدگاه نظری اساسی وجود دارد

 :رویکرد مثبت

اشتغال، هم سالمت زنان  ، اشتغال، اثری منفی بر سالمت جسمانی و روانی زنان نداشته و در اصل به نظر می رسددر این رویکرد

زنان شاغل عموماً حمایت . بهبود می بخشد  دارند را نگرش های مثبت نسبت به اشتغال را که لمجرد و هم سالمت زنان متأه

در  .این عامل در افزایش اثرات بهداشتی اشتغال در زنان اهمیت دارد وکنند  اجتماعی از همکاران و سرپرستان را کسب می

 :اشاره کرد نقش عچارچوب فکری این رویکرد می توان به نظریه اعتالی نقش، نظریه بسط نقش و نظریه تجم

  ¹اعتالی نقش نظریه

اجتماعی موجب  ارزشمند های بیان می کند که چه در مورد زنان و چه در مورد مردان، مشارکت فرد در فعالیت (0331)*بارتلی

یا پدر بودن و ایفای نقش شغلی هر یک از  مادراز آنجا که ازدواج و ایفای نقش همسری،. ارتقای عزت نفس و سالمت فرد می شود

 این گونه  هرچه فرد نظر هستند، نظر ارزشمندی و مرتبت اجتماعی مورد

1- Whitchead & Dahlagren 
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 (41: 0931احمدنیا،)ها را بیشتر برعهده گیرد از سالمت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهند بود  نقش

  ²بسط نقش نظریه

ارتقای عزّت نفس،  چونکند و طی آن سودمندی تکثّر نقش ها را با امتیازاتی  نظریه بسط نقش را عنوان می (0331)**دنرشتاین

 اشتغال می تواند ارتباطوی معتقد است  .دهد اجتماعی و پاداش و درآمد ناشی از شغل مورد تأکید قرار میکسب وجهه، منزلت 

و بدین ترتیب از  گیرندفرد را گسترش دهد، زنان شاغل می توانند توسط همکاران شغلی، مورد حمایت بیشتری قرار اجتماعی

از نظر عاطفی، با فراهم نمودن تأمین مالی و اجتماعی، خشنودی و  و  یابند دار بودن، رهایی یکنواختی و جایگاه پایین تر نقش خانه

 (.همان)به همراه می آورد  خاطر آرامش

 

 

 

 

 

 

  ¹تجمع نقش نظریه

ساختاری در نظر  متغیریعنوان  بایست هم به عنوان نقش دیگر و هم به اشتغال به کار زنان را می: معتقد است که (0330)²آربر

از سوی دیگر زنان با جایگاهی که در  اام. باشد بیشتری های مسئولیت ناشتغال به عنوان نقشِ اضافه شده می تواند متضم. گرفت

مالی را در پی دارد و این فرصت را به آنان اعطا بیشتر آنان بر منابع  تحاکمی امر گیرند و این نمایند پاداش می بازار کار احراز می

 (.همان)نحوی مثبت بر شرایط زندگی خود و خانواده تأثیر گذارند  به می کند که آن ها بتوانند

 :منفی رویکرد

به امور خانه اسيت و پيدر    رسیدگی ای معتقدند که زنان به طور فطری دارای رسالتی هستند و آن تربیت فرزند و شوهرداری و عده

زن شغل نان آور را به عهده گیرد، خطر رقابت با شيوهر   اگر شود، خانواده با داشتن شغل و درآمد، رهبر اصلی خانواده محسوب می

 (.43: 0935شکربیگی،)هماهنگی خانواده زیان آور است  به میان می آید مسئله ای که برای وحدت و

منزل و تحمل خستگی ناشی  ازخارج  در امورخانه انجام بر عالوهبه دلیل مضاعف شدن وظایف زنان  ای نیز اذعان می دارند که عده

 . گیرد زنان در معرض تهدید قرار می جسمانی از آن به علّت عدم تقسیم کار در انجام وظایف سنتی، سالمت روانی و

 :كمیابی  نظریه

در این نظریه . است گردیده (0339)تزنان، نظریه کمیابی است که توسط بارن دی نقش های متعد منفی در زمینه اتاز جمله نظری

بنيابراین هير قيدر    . درخواسيت هيایی دارد   انرژی، فرض بر این است که هر انسانی میزان ثابتی انرژی دارد و هر نقشی از این مخزن

عالوه بر ایين، ایين نظریيه معتقيد     . بیشتر است بر سالمت منفی ها بیشتر باشد فشار نقش بیشتر و در نتیجه پیامدهای تعداد نقش

شود، در نتیجه بيا کمبيود انيرژی و نياتوانی      زایل شدن انرژی محدود فرد می موجب است، ایفای چند نقش عمده به طور هم زمان

 (.13-13: 0933امینی یخدانی،)افتد سالمت فرد در خطر می

 :از عبارت است مؤثر بر سالمت عواملبا توجه به مطالب مذكور

 

1- Role Enhancement Theory 

*Bartly 

2- Role Expansion Theory 

**Denerstion 
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 .وضع زندگی، کار و دسترسی به خدمات و تسهیالت -

: 0939و صدرالسيادات،  سيجادی )وضع اقتصادی، وضع فرهنگی و زیست محیطی مانند استانداردهای زنيدگی، بيازار کيار و غیيره      -

141.) 

 :ردیدی دیدگاه های مختلف مرتبط با اشتغال و سالمت و گردآوری اطّالعات نتایج ذیل حاصل گ پس از مطالعه

 .خانوار از سالمت جسمی بیشتری نسبت به زنان غیرشاغل برخوردارند زنان شاغل سرپرست -

و روانی آن و ایجياد احسياس    زنان شاغل سرپرست خانوار از سالمت روانی بیشتری برخوردارند و شاغل بودن به دلیل تأثیر روحی -

های هم یار انجام می شود، افزایش میزان سالمت  گروه ها در قالب الیتزنان سرپرست خانوار به خصوص زمانی که فعدردی در  هم

 .روانی را برای زنان سرپرست خانوار به هم راه دارد

، افيزایش  از جمليه  مختلفی خانوار از سالمت اجتماعی بیشتری نسبت به زنان غیرشاغل برخوردارند و دالیل زنان شاغل سرپرست -

  .زنان سرپرست خانوار باعث این امر شده است اجتماعی مشارکت اجتماعی، افزایش همبستگی اجتماعی و باالرفتن میزان پذیرش

این همان مفهومی اسيت  . باشند مجموع حضور زنان در اجتماع، موجب می گردد مؤثرترین نقش را در همه اَشکال توسعه داشته در

های ارزشمند اجتماعی  با عنوان فعالیت (0331)توسط بارتلی (رویکرد مثبت نسبت به اشتغال و سالمت)که در نظریه اعتالی نقش 

 .است مطرح شده

 .نتیجه گیری

جامعيه ای نیيروی    در نگرش مدرن رفاه مبتنی بر توسعة اقتصادی، منبع اصلی قيدرت و ثيروت هير   معتقد است ( 0931)ساروخانی

مهارت ها و استعداد نیروی انسانی و ارتقاء توانمندی هيای   لذا تمرکز اقدامات رفاهی برای ارتقاء. انسانی آن جامعه شناخته می شود

در ميدلی جيامع نگير و انسيان      در این راستا سازمان های حمایتی و به منظور توانمندسيازی  .آن هاست روانی و ارتباطی  اجتماعی

هارت ها و صالحیت های جامعة هدف کيه زنيان سرپرسيت خيانوار ميی      م گرایانه و براساس دستورالعمل های خاص به دنبال ارتقاء

 .باشند، برآمده است 

طور تعمیم یافته به سایر محيرومین  بير    بنابر رویکرد اتخاذ شده کنونی توسط برنامه های اجرایی درباره زنان سرپرست خانوار  و به

 دیدر این منظر، دولت با. توانند در سرنوشت خویش دخیل شوندعاملیت زنان سرپرست خانوار تأکید می شود تا این دسته از زنان ب

و اعانه ها که زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست را در تله محرومیت بياقی بگيذارد، تيالش  کنيد      تیازاتبه جای اعطای برخی ام

خيود و خيانواده هيای شيان      تعیمهارت ها و استعدادهای ایشان را با فراهم آوردن فرصت هایی پرورش دهد تا آنان بتوانند در وضي 

کاسته و هزینه های حمایتی آن در زمینه رشد ظرفیت های محيرومین   لتبه این ترتیب از حجم کار دو. تغییری جدی ایجاد کنند

تاکنون مشکالت ایجاد شده بر سر راه این گرو هها مربوط به نحوه اجرای این طرح و فراهم نیاوردن عوامل . سرمایه گذاری می شود

هيا و فيراهم   ی در گروه های همیاری، با رفع نقایص و کاست الیتزنان سرپرست خانوار در قالب فع تعاملی. ین های آن بوده استزم

 آوردن زمینه رشد و توسعه این گرو هها می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفع محرومیت اززنيدگی زنيان سرپرسيت خيانوار و خيانواده     

 .هایشان داشته باشد

پيذیر درگیير در    طور عمده بدون حق انتخاب و در یک موقعیت آسیب خانوار بدون توانمندی الزم و به کثر زنان سرپرستبنابراین ا

هيای   نماید با تأکید بر نظریيه  رو می اقتصادی، روانی، اجتماعی روبه ،های مختلف مادی بحران شوند که آن ها را با ایی میه نقش

نيه  و. باشیمشکل خاص  طور عام و زنان سرپرست خانوار به خواستار قدرت دادن به زنان به تبایس ها می ریزی توانمندی در برنامه

به معنای برتری یک فرد بر فرد دیگر بلکه به منظور افزایش توان آن ها برای اتکای به خود و گسترش حق انتخاب آنها در زندگی و 

ی زنان، تقسیم کار در خانواده میان زن و مرد، امکان بهيره بيرداری    هی احتیاجات اولی خواهان رفع نابرابری در جامعه، تأمین بیمه

  1-  Role Acumulation Theory 

*Arber 
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و در پی تواناسازی زنان از راه توزیيع مجيدد قيدرت در    . هر فرد از توانایی های خود و رفع تبعیض های قانونی بین زن و مرد باشیم

ا اسيتراتژی هيای دراز ميدت بيرای شکسيتن      رسیدن به این هدف ه  یبرا. داخل خانواده و همچنین در بین اجتماعات مختلف بود 

 .ها الزم است ساختارهای نابرابری بین جنسیت، طبقه اجتماعی و ملت

خانواده  نیا یمالیت بارحما :شودکه  دهیطوری چ دیگروه با نیا تیدر راستای بهبود وضع یتیهای حما استیرسدکه س یبنظر م

دردرون خانواده  کار اییجو روییبه خانواده ووجود ن التیالزمه آن واگذاری امکانات وتسه فتدکهیبدوش خود خانواده ب"ها اوال 

هدفمند در رسانه  یواطالع رسان عیوس غاتیوتبل زییبرنامه ر ممستلز فتدکهیخانواده ها بدوش جامعه ب یمال تیبارحما"است دوما

اگر چه امروز هر سه ،الزم است  عیامکانات واعتبارات وس دکهینما از خانواده ها را تقبل یمال تیدولت بار حما"سوما.باشد  یها م

روند باشد تا دست دولت برای توانمندسازی خانواده  نیمطابق ا دیوبرنامه با هیوسرما رویحالت فوق در حال اجراست اما تمرکز ن

 . باز شود شتریب ازمندیهای ن

 :گردد به شرح زیر ارایه می یی های اجرابا توجه به موارد مطرح شده در مقاله، پیشنهاد

 باشد خانوار سرپرست لذا امید است پشنهادهای ذیل راه گشای انجام اقدامات بیشتری درخصوص زنان

 كاربردی در خصوص توانمندسازی زنان پشنهادهای (الف

 این زمینه در همکاری جهت دانشگاهها به خانوار سرپرست زنان با مرتبط پژوهشی محورهای ارایه   •

 خانوار سرپرست زنان زندگی وضعیت خصوص در علمی آسیب شناسی   •

 خانوار سرپرست زنان مهارتی و آموزشی کمبودهای تعیین خصوص در آموزشی نیازسنجی   •

 صصین از آخرین دستآوردهای علمیمتخ آگاهی و اطالعات شدن روز به برای تخصصی سمینارهای تشکیل   •

 بهزیستی سازمان توسط خانوار سرپرست زنان سوادآموزی یا و تحصیل ادامه جهت شرایطی کردن فراهم •

 آنان اجتماعی و روانی سالمت و اشتغال میزان باالبردن منظور به خانوار، سرپرست زنان همیار های گروه تعداد افزایش •

 :پیشنهاد های كاربردی در خصوص اشتغال زنان(ب 

 آنان مختلف اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار و کاهش میزان فقرانجام مطالعاتی در مورد شیوه های  •

 سرپرست خانوار انجام مطالعات شیوه های جذب همکاری های بین بخشی به منظور افزایش اشتغال زنان •

 از تمامی شهرهای کشور یخاص مناطق در خانوار سرپرست زنان تولیدات دایمی فروش های بازارچه برپایی •

 های کارفرمایی و انجام بازدیدهای بیشتر بر رفتار مددجویان و کارفرمایان در محیطاعمال نظارت  •

 اقدام جهت تأسیس کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ، با سرمایه ی سازمان بهزیستی  •

 طوالنی و زمان استراحت  بازپرداخت  دادن تسهیالتی با دوره •

 خانوار فنی و حرفه ای و حرفه آموزی به زنان سرپرست فراهم کردن شرایطی جهت دادن آموز شهای •

 :پیشنهاد های كاربردی در خصوص رسانه و زنان( ج 

 صداوسیما خصوص به های گروهی رسانه طریق از خانوار سرپرست زنان مشکالت به نسبت جامعه سازی آگاه •

 مستقل شخصیت یک عنوان به و خانوار سرپرست زنان از حمایت جهت ها خانواده در سازی فرهنگ •
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 بيه ...  و همسير   ازکارافتيادگی  گيی،  بیوه مانند هایی بحران وقوع خصوص در دختران و زنان خانواده، آموزش و ها آگاهی ارتقاء •

 له با این گونه بحران هامقاب در زنان مدیریت قدرت بردن باال منظور

تکنولوژیسيتهای آموزشيی و نماینيدگانی از    جامعهشناسيان،   و روانشناسيان  رسيانهها،  صياحبنظران  از مرکيب  کمیتهيای  تشکیل   •

 هماهنگی و تقسیم وظایف محوله، مسئولین مرتبط با نیازهای زنان سرپرست خانوار برای

ارتقيای سيطح خودآگياهی و    نیيز   و جامعيه  از قشير  ایين  مشيکالت  بيا  مردم آشنایی منظور به ملی رسانه طریق از فرهنگسازی   •

 سرپرست خانوارخودکارآمدی زنان 

 :پیشنهادهای كاربردی در خصوص سالمت و زنان( د 

وفراهم کردن زمینه  انجام مطالعاتی جهت بهبود شیوه زندگی و ارتقای سالمت زنان سرپرست خانوار از طریق انتقال آگاهی •

 های اعتقاد و عمل در بین آنان

انوار در نظر بگیرند تا آن ها از این بابت هزینه خ سرپرست نزنا برای مناسب، های قیمت با مساکن شهرداری و دولتی نهادهای •

 ی سنگین را متحمل نشوند

 رخانوا سرپرست زنان به نقدی وغیر نقدی صورت به مالی های وحمایت معیشتی نیازهای تامین •

  هماهنگی  مراکز خدمات درمانی  باسازمان بهزیستی  توسطآسیب پذیر قشر حلّ مشکالت سالمت جسمانی این •

 می توان با بیمه کردن زنان سرپرست خانوار اطمینانی به آن ها داده و از نگرانی آن ها کم کرد •

-یه شودزنان سرپرست خانوار ارا تأسیس اماکنی مثل باشگاه های ورزشی، کتابخان هها و کال سهای هنری که به صورت ویژه به •

هزینه ی تحصیلی و امکانات آموزشی از خدماتی برخودار شوند و از  لحاظ فرزندان زنان سرپرست خانوار شناسایی شوند و آ نها از

 .مدارس و غیره نیز آ نها تحت حمایت قرار گیرند مشاوران لحاظ روانی و روحی نیز توسط

مددکاران اجتماعی و مشاوران و متخصصین درحوزه ی زنان که مشکالت این زنان : استخدام و به کارگیری افراد متخصص، مثل •

 .سایی کرده و در جهت رفع مشکالت زنان سرپرست خانواده کاری انجام دهندرا شنا

 فرهنگ سازی و ترویج ازدواج مجدد زنان بیوه  •

 

 

  منابع

 فارسی   –الف 

 دیدگاه ها، برنامه ها و دست (  0931) اربابیان، محمد امین ؛ دادخواه تهرانی ؛ عبدالصالح ؛ و بهمن غالمی     

 .روستا ،دانشگاه علم و صنعت ایران در روستاها، همایش کاربرد فناوری اطّالعات و ارتباطات درآوردها            

 بتول احمدی ؛ حسن افتخار؛ اردبیلی، داود ؛ شجاعی زاده، ) زنان و سالمت، ترجمه(  0931) اسمایک، پاتریشا     

 .نشر دانشگاهی: ، تهران( میرزایی الهه           

 .مولف: سازمان مدیریت و رفتار سازمانی، تهران، ناشر(  0934) محمد  اقتداری، علی    

 زنان و  یتوانمند شیهما نینقش اشتغال در سالمت زنان سرپرست خانوار،دوم( 0933)می،مریخدانی ینیام    
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 .03-41زنان سرپرست خانوار،صص  ییتوان افزا           

  هیعلم یحوزه ها تیریحکومت و زنان سرپرست خانوار،مرکز مد( 0933)فاطمه دهی،سی؛ و محب ،آمنهیاریبخت    

 .تهران           

 اجتماعی بر سالمت کارکنان آموزش و پرورش -بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی (  0934) بیک محمدلو، سکینه     

 .عی علّامه طباطبایینامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتما شهرستان قزوین، پایا ن           

 اساس اهداف سند  بر ونیزیتلو یخانواده در مجموعه ها تیرینقش زنان در مد( 0933)الی،سهیفراهان یبورقان    

 .40-54صص( زنان سرپرست خانوار یمطالعه مورد) رانیا یاسالم یچشم انداز توسعه جمهور           

  تعاونی های زنان و چالش های نوین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، همایش (  0939) حاجی ابراهیمی، الهام     

  چالش ها و چشم اندازهای توسعه ی ایران، مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی؛             

 .کشوروابسته به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی             

 .مدیریت خانه، تهران، دانشگاه الزهرا(  0930) حائریان اردکانی، محمود     

  در توانمند   یت یس یدر حوزه کاربرد آ ی،مطالعه  تجارب جهان( 0933)الیل ،یهند دیب ادیو ص له؛یفض ،یخان    

 زنان سرپرست  ییوان افزازنان و ت یتوانمند شیهما نیدوم ،ییزنان سرپرست خانوار روستا یساز            

 013.-049خانوار،صص             

  و سرپرست  ریزنان فق ینقش اعتبارات خرد در توانمند ساز( 0933)فرامرز ،یمانی؛ و بر الیلو،سه یخداورد    

 .041-013خانوار،صص              

 ( کایانگلستان و امر یمطالعه مورد)از زنان سرپرست خانوار  یقانون یها تی،حما(0933) اءیلم ،یزیتبر یرستم    

 .050-030زنان سرپرست خانوار،صص ییزنان و توان افزا یتوانمند شیهما نی،دوم             

 .(0933-30)سازمان بهزیستی کشور در سال    

 .د خانواده های کم درآمد برنامه مبارزه با فقر و افزایش درآم(  0933) سازمان مدیریت و برنامه ریزی    

       ، شماره  03شاخص های سالمت اجتماعی اقتصادی، سال ( 0939)سجادی، حمیرا ؛ و سیدجالل صدرالسادات    

 .، تهران4و  9             

 زنان سرپرست  یاجتماع تیو امن یعوامل اجتماع انیرابطه م یبررس( 0931) گرانی؛ و د ،محمدییرزایم دیس   

 .33-013،صص  یاجتماع تی، فصلنامه مطالعات امن(المیمورد مطالعه زنان شهر ا)خانوار              

 :؛ برگرفته از سایت0، فصل دوم، گفتار (سالمت و بیماری)بهداشت عمومی (  0933) سید نوزادی، محسن    

www.elib.hbi.ir/Persian/public_health_book/volume.1.htm 

  : نقش فرهنگ در متعادل ساختن نگرشهای جنسیتی برای توانمندسازی زنان ، تهران( 0930) ه شادلو، شید   
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 .روشنگران            

 زنان و مسایل جنسیتی در برنامه چهارم توسعه ایران، (  0930) شادی طلب، ژاله ؛ و سودابه، امیری    

 .مرکزمطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران            

  فصل نامه علمی  فقر زنان سرپرست خانوار، پژوهش زنان(  0939) شادی طلب، ژاله؛ و علی رضا گرایی نژاد    

 . 03، سال چهارم، شماره 1پژوهشی رفاه، دوره             

   -فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار،  فصلنامه علمی( 0934)شادی طلب، ژاله ؛ و دیگران    

 . 193-143، صص  03پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره             

- یخانوار،فصلنامه علم جنبه از فقر زنان سرپرست کیفقط  یفقر در آمد( 0934)گرانیطلب ،ژاله ؛ و د یشاد   

 .193-143،صص03چهارم،شماره  ،سالیرفاه اجتماع یپژوهش            

 نامه کارشناسی ارشد، اشتغال بر سالمت روانی زنان، پایا ن تبررسی تأثیر وضعی ( 0935) شکربیگی، مهناز    

 .علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده            

   9مؤلفه های توانمندسازی زنان و عوامل مؤثّر بر آ نها، پژوهش زنان، دوره (  0935) شکوری، علی ؛ و همکاران    

 . 0 ،شماره            

  مرکزمطالعات : زنان سرپرست خانوار، فصلنامه ی پژوهش زنان، تهران(  0931) فروزان، ستاره ؛ و اکبر بیگلریان    

 .1، شماره 0و تحقیقات زنان، دوره             

   یزنان سرپرست خانوارجهت توانمند ساز یها ازیون لیبر مسا یلیتحل( 0933)لهی،فضیو خان ه؛ی،سمیقاسم   

 زنان سرپرست  ییزنان و توان افزا یتوانمند شیهما نی،دوم(شهر تهران یمطالعه مورد)آنان            

 .953-931خانوار،صص            

  رفاه  یپژوهش -یزنان سرپرست خانوار،فصلنامه علم یتوانمند ساز یها وهیش(0931)یعل دی،سییایمیک  

 .59-31ص ،ص41 ازدهم،شمارهی ،سالیاجتماع           

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت روان در بین زنان     ( 0931)و شبستری ، شیما ؛گروسی، سعیده    

 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پرتال جامع علوم    سرپرست خانوار در شهر كرمان            

 .0-03انسانی،صص              

  فناوری های اطّالعات و ارتباطات و اشتغال زایی و بهره وری زنان، با ( 0934) گل محمدی، فرهود ؛ و دیگران   

 .تأکید بر زنان روستایی، همایش زنان و اینترنت در هزار ه ی سوم تهران، مرکز مطالعات زنان سپاه            

 .انتشارات دانشگاه تهران: کیومرث ناصری، تهران :فرهنگ اپیدمیولوژی، ترجمه(  0953. ) لست، جان م   

  آنها با مردان سرپرست خانوار در  تیوضع سهیزنان سرپرست خانوار و مقا یگونه شناس( 0933)،آزادهیمردان   
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  زنان سرپرست  ییزنان و توان افزا یتوانمند شیهما نی،دوم0931استان تهران در سال  یمناطق شهر            

 .443-431خانوار،صص            

   روشنگران : توسعه، تهران برنامه ریزی برحسب جنسیت در جهان سوم، نقش زنان در(  0931) موزر، کارولین    

 .ومطالعات زنان            

 0.-15از زنان سرپرست خانوار،صص تیحما(0933)حشمت  دی،سیموسو   

   در توانمند  «اریهم یگروه ها»نقش یو تجرب یمطالعه اجتماع( 0933)سادات  رهیا،نین یو مرتض عقوب؛ی،یموسو   

    ییزنان و توان افزا یتوانمند شیهما نیتهران،دوم زنان سرپرست خانوار نمونه شهرستان یاقتصاد یساز            

    439.-439سرپرست خانوار،صص زنان            

 .زنان کارگر سرپرست خانوار تیاسالم و زنان سرپرست خانوار،سا( 0933) ،رضایجعفر ینوروز   

 زنان    یو خود کار آموز یخود گردان تیدر تقو زنیزینقش تلو( 0933)رضا  ،محمدیلین   

 .191-1111خانوار،صص تزنان سرپرس ییزنان و توان افزا شیهما نیسرپرست خانوار،دوم              
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