


بررسی آسيبھای فراروی زنان سرپرست خانوار ::
خانوادهھاي زنسرپرست در جامعه ما مشكالت مخصوص خود را دارند.
صرفنظر از شرايط ويژهاي كه بهدليل زنسرپرستبودن بر فضاي اين خانهھا حاكم است ،بيرون از چارديواري،
مردم و دولت نگاه ديگري به اين خانوادهھا دارند.آسيبشناسي فرھنگي و اجتماعي خانوادهھاي زنسرپرست
عنوان پژوھشي است كه در دومين ھمايش توانمندسازي و توانافزايي زنان سرپرست خانوار ارائه شد .اين
ھمايش كه از سوي اداره كل امور بانوان شھرداري تھران برگزار شد تالشي بود براي بررسي مشكالت اين
بخش از جامعه و ارائه راھكارھايي براي بھبود اوضاع زندگي زنان و فرزنداني كه در خانوادهھاي زنسرپرست
زندگي ميكنند.متن زير گزيدهاي از اين پژوھش است كه توسط اصغر ميرفردي و الھه عطايي انجام شده است.
زنان بهعنوان نيمي از پيكره ھر جامعهاي ،به تناسب ،نقشھاي مھمي را در زندگي اجتماعي ايفا ميكنند .اگر
چه تحوالت علمي و صنعتي تا حدود زيادي دگرگونيھايي در نقشپذيري افراد ايجاد كرده است ،اما اين تحوالت
به كمرنگشدن نقش زنان در جامعه نينجاميده است .تحوالت صنعتي و بهدنبال آن تحوالت اقتصادي و اجتماعي،
نقش زنان را در ساختارھاي اقتصادي و اجتماعي افزايش داده است.
به ھمين تناسب ،اگرچه برخي از كاركردھاي خانواده به نھادھاي ديگري واگذار شده است اما خانواده ھمچنان
بهعنوان نھاد پايهاي در جامعهپذيري ،نظارت اجتماعي و ھمچنين پشتيبانيھاي رواني ،اقتصادي و اجتماعي از
افراد قلمداد ميشود .ھويت اجتماعي و فردي افراد تا حدود زيادي از گستره فرھنگي و ارزشي خانواده
سرچشمه ميگيرد؛ در اين ميان ،زنان در خانواده نقش پايهاي در جامعهپذيري افراد دارند.آسيبشناسي
زمينهھاي فرھنگي و اجتماعي خانوادهھاي زنسرپرست يكي از راھكارھاي دستيابي به كاھش مسائل فراروي
خانوادهھاي زنسرپرست است.

آسيبھاي فرھنگي و اجتماعي فراروي زنان سرپرست خانوار
 -١در سطح خرد و فردي :در سطح خرد مھمترين آسيبھاي فراروي زنان سرپرست شامل احساس نبود
پشتوانهھاي اقتصادي و اجتماعي براي زنان است كه منجر به تضعيف روحيه مشاركت در برخي از امور
اجتماعي ميشود .نابساماني روحي از ديگر مشكالت اين دسته از زنان است .بنا به اعالم مديران و
كارشناسان ذيربط ،زنان سرپرست خانوار از نظر سالمت رواني در وضعيت بهمراتب بدتري نسبت به ديگر زنان
قرار دارند و عمدتا يكي از عالئم بيماريھاي رواني مانند افسردگي ،اضطراب ،وسواس و پرخاشگري در آنھا
بهوضوح ديده ميشود .گرايش به سمت برخي از مشاغل غيرقانوني در ارتباط با تأمين ھزينه زندگي خانوار ،از
مھمترين آسيبھاي اين دسته از زنان است.
 -٢در سطح ميانه :در محيط ھمسايگي و محلي مھمترين آسيبھا مشتمل بر نگرشھا و نوع برخوردھاي
اجتماعي است كه نسبت به چنين خانوارھايي و سرپرستھاي آنھا وجود دارد .اين ايستارھا ھمراه با نوعي
ذھنيت بدبينانه نسبت به سالمت رفتاري و كرداري برخي از زنان سرپرست خانوار است و در نقطه مقابل برخي
از افراد سودجو ممكن است از شرايط زندگي زنان بيسرپرست سوءاستفادهھاي اخالقي كنند.
در ارتباط با زنان سرپرست خانوار كه ھمسرانشان معتاد يا دچار رفتارھاي سوء ھستند ،اين آسيبھا ممكن
است بهگونهاي دوجانبه باشند؛ آنھا از يكسو با مشكالت و آسيبھاي فراروي زنان سرپرست خانوار به معناي
عام مواجه ھستند و از اين قبيل دشواريھا را براي سازگاري با شرايط زندگي در محيط بيرون از خانواده تحمل
ميكنند و از سوي ديگر با مسائلي از ناحيه ھمسران داراي سوءرفتار خود روبهرو ھستند.
 -٣در سطح كالن :در سطح كالن نيز زنان سرپرست خانوار با مشكالت و آسيبھايي روبهرو ھستند كه در
كيفيت زندگي آنھا تأثيرگذار است .مھمترين آسيبھاي سطح كالن عبارتند از:

الف -نبود متولي مشخص در جامعه براي رسيدگي و نظارت بر وضعيت زنان سرپرست خانوار و خانوارھايي كه
تحت سرپرستي آنھاست .وجود دستگاهھاي موازي در ارتباط با زنان سرپرست خانوار و ناھماھنگي موجود ميان
آنھا موجب ميشود كه پوشش كامل حمايتي و نظارتي كه به توانمندسازي آنھا منجر ميشود ،شكل نگيرد.
ب  -وجود باورھاي سنتي در مورد نقش و كاركرد زنان در جامعه از ديگر موانع فراروي زنان سرپرست خانوار در
سطح كالن است .كليشهھاي جنسيتي در ارتباط با نقشپذيري زنان در جامعه ،موجب ميشود كه حتي براي
زناني كه ناچارند با فعاليت اقتصادي خود از عھده تأمين زندگي تحت سرپرستي خود برآيند ،موانعي در جامعه
وجود داشته باشد .اين وضعيت تا حدودي ناشي از ضعف نھادينهسازي ارزشھا و ھنجارھاي نوين براي
مشاركت زنان در جامعه است كه زمينه را براي فعاليتھاي اقتصادي و اجتماعي ضروري زنان سرپرست خانوار
كاھش ميدھد.
ج  -پايين بودن ميزان اعتماد بهويژه در جنبهھاي اخالقي و رفتاري براي مشاركت زنان سرپرست خانوار در محيط
بيرون از خانه از ديگر زمينهھايي است كه در سطح كالن گريبانگير اين دسته از زنان است.
د – كمبود يا نبود برنامهھاي ترويجي و آموزشي بهمنظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ،عامل ديگري
است كه بهويژه در مناطق روستايي بهعنوان يك مانع فراروي زنان است.
ھـ  -وجود زمينهھاي پدرساالرانه بهويژه در جنبهھاي نظارتي و كنترلي در محيط خانواده و تأثير آن بر كيفيت
نظارت زنان سرپرست خانوار و مديريت آنھا بر جنبهھاي ارتباطي و فراغتي فرزندان از جمله آسيبھاي فراروي
زنان سرپرست خانوار است.

نتيجهگيري
مطالعه خانوادهھاي زنسرپرست خانوار نشان ميدھد كه اين خانوادهھا بسته به نوع ساختار خانواده و
ھمچنين بومشناسي داراي آسيبھا و مشكالتي ھستند كه تا حدودي ممكن است متنوع باشد .زنان مناطق
شھري كه از امكانات اقتصادي و اجتماعي بيشتري بهويژه در زمينه اشتغال نسبت به مناطق عشايري و
روستايي برخوردارند ،بيشتر با آسيبھاي رفتاري و اخالقي روبهرو ھستند.
در مقابل زنان مناطق روستايي و عشايري كه در جريان تحوالت اقتصادي و اجتماعي قرار ندارند و امكانات و
فرصتھاي اقتصادي و كاريابي زيادي براي خود در مناطق يادشده ندارند ،با دو دسته از آسيبھا روبهرو ھستند:
محدوديت فرصتھا و منابع اقتصادي براي فعاليت اقتصادي و تأمين معاش زندگي و كليشهھاي سنتي در ارتباط
با فعاليت اقتصادي بيرون از خانه زنان كه معموال در مناطق روستايي و عشايري بيشتر نمود دارند.
در كنار اين تنوع برخي از آسيبھا نيز در مناطق شھري و روستايي يكسان ھستند .اين دسته از آسيبھا
بيشتر در زمينه نگرشھاي فرھنگي و اجتماعي است .وجود باورھاي سنتي در مورد نقش و كاركرد زنان در
جامعه ،ضعف نھادينهسازي ارزشھا و ھنجارھاي نوين براي مشاركت زنان در جامعه ،كمبود يا نبود برنامهھاي
ترويجي و آموزشي است.

راھكارھاي پيشنھادي
با شناخت ابعاد ھر مسئله اجتماعي ميتوان به ارائه راھكارھاي الزم پيرامون آن پرداخت .با توجه به آسيبھاي
ياد شده كه فراروي خانوادهھاي زنسرپرست خانوار قرار دارد ،راھكارھاي پيشنھادي زير ارائه ميشود:
 – ١با توجه به اينكه براي شناخت كامل ھر مسئله اجتماعي و برنامهريزي پيرامون آن ،نياز به اطالعات جامع از
ابعاد آن و جمعيت مرتبط با آن است و نظر به نبود يا كمبود اطالعات جامع پيرامون خانوادهھاي زنسرپرست
خانوار ،پيشنھاد ميشود بانك اطالعات جامع در مورد چنين خانوادهھايي و ھمچنين سرپرستھاي آنھا
ايجاد شود تا ضمن بھرهگيري پژوھشگران و كارشناسان از آن ،در برنامهريزيھا و تصميمسازيھا نيز از اين بانك

اطالعاتي استفاده شود.
 – ٢نظر به نبود مديريت واحد و متمركز در ارتباط با خانوادهھاي زنسرپرست خانوار ،پيشنھاد ميشود با ادغام
واحدھاي موجود مرتبط با چنين خانوادهھايي در دستگاهھاي اداري ،مديريت واحدي ايجاد تا از مشكالت اجرايي
در اين گستره كاسته شود و تا زمان ايجاد چنين مديريتي از تصميمسازيھاي ناھماھنگ خودداري شود.
 – ٣براي شناخت بھتر چنين خانوادهھايي از طريق مطالعات علمي ،پيشنھاد ميشود دبيرخانه ملي مطالعات
خانوادهھاي زنسرپرست خانوار يا دبيرخانه ملي مطالعات زنان سرپرست خانوار ايجاد شودتا مطالعات علمي
جامع و تخصصي در ابعاد گوناگون در اين زمينه انجام شود.
 – ۴ارائه برنامهھاي ترويجي و آموزشي بهمنظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار :برنامهھاي ترويجي و
آموزشي در ابعاد گوناگوني ھمچون مديريت خانه و خانواده ،مھارتھاي كارآفريني و خوداشتغالي ،مباحث
تربيتي و رفتاري فرزندان ،مھارتھاي زندگي و ...مورد نياز است.
 – ۵توجه نھادھاي كاريابي دولتي و غيردولتي به زنان سرپرست خانوار جوياي كار :با توجه به اينكه بيشتر زنان
سرپرست خانوار از مشكالت اقتصادي رنج ميبرند ،الزم است براي كاھش مشكالت آن دسته از زنان سرپرست
خانوار جوياي كار امتيازات خاصي براي آنان در مقايسه با ديگر زنان و مرداني كه از نظر مھارت و تحصيالت در يك
سطح ھستند در نظر گرفته شود.
 – ۶ارائه برنامهھاي تأميناجتماعي در زمينه بيمه درماني اعضاي خانوادهھاي زنسرپرست خانواري كه از
ھيچگونه بيمهاي برخوردار نيستند.
 – ٧نظر به اينكه محدوديتھا و معذوريتھاي اخالقي براي فعاليت زنان سرپرست خانوار از مھمترين موانع
فعاليت آنان در محيط بيرون از خانه بهويژه در محيطھاي مختلط است و ھمچنين با توجه به ناتواني بيشتر اين
دسته از زنان از راهاندازي كسب و كار مستقل ،پيشنھاد ميشود تعاونيھايي در زمينهھاي توليدي ،خدماتي،
آموزشي و ...براي اشتغال به كار آنھا ايجاد شود.

