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____________________________  
 13/6/87:    تاريخ تصويب11/3/87: تاريخ دريافت

  1387پاييز و زمستان، يازدهم ي هشمار، اي  ناحيهي ه جغرافيا و توسعي هجّلم  

  

  )نويسنده اصلي( دكتر جعفر جوان

 دكتر مجيد ياسوري

  دكتر محمد رحيم رهنما

  نسرين احمديان شالچي

  

   اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي وضعيتبررسي 

  ) روستايي مشهدقليي منظومه:  موردي ي مطالعه(

  

  چكيده

 ،شرايط اقتـصادي ايـن گـروه از زنـان      . ند  ا اقشار آسيب پذير جامعه      جزوزنان سرپرست خانوار    

ـا هـدف شـناخت و     ي مقالـه .  شـمار مـي رود      ه  يري آنـان بـ    ذاز مهم ترين عوامل آسيب پـ        حاضـر ب

روش تحقيــق .  اقتــصادي زنــان سرپرســت خــانوار روســتايي تهيــه شــده اســت  وضــعيت ارزشــيابي

رســت خــانوار ســاكن پ زن سر179 آمــاري ايــن تحقيــق را ي حليلــي اســت و جامعــهتوصــيفي و ت

نتـايج تحقيـق   . دهنـد    روستايي مشهد قلي در شمال غرب مشهد تشكيل مـي      ي  ومهظهاي من  درآبادي

ال آنـان در مـشاغل بـي ثبـات و كـم             غاشـت دليـل   نشان مي دهد كه درآمد زنان سرپرست خانوار بـه           

  .شاغالن خانوار كم است ك انددرآمد  و هم چنين تعداد 
  .مشهد/  روستايي مشهدقلي ي ومهظمن/ آسيب پذيري / زنان سرپرست خانوار :  ه هاژكليد وا

 درآمد

 زيادي به همراه داشـت،كه مهـم تـرين ايـن            تحوالتادغام اقتصاد ايران دربازار جهاني      ،   اخير ي   در سده 

. ي بـرون زاسـت      دن دگرگوني هاي ناشي از توسـعه       درون زا و پذيرا ش     ي  ماندن كشور از توسعه   تحوالت باز 

 اقتصادي برون زا الگـوي شهرنـشيني شـتابان ، تمركـز فـضايي شـديد و نـاهمگون و قطبـي                       ي  حاصل توسعه 

  .شدن شهرها  ، گسترش آسيب هاي اجتماعي و رشد شمار گروه هاي آسيب پذير مي باشد 
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هـاي اجتمـاعي    ز ديگـران در معـرض آسـيب   پذير بـيش ا  هاي آسيب در ميان اقشار مختلف مردم ، گروه    

ـيب پذيرجامعـه   ،زنان سرپرست خانوار به دليل شرايط ويژه اي كه دارند   . گيرند   قرار مي  بـه   يكي از اقشار آس

  : ازاند  عبارت، به نظررسندپذير شود اين گروه از زنان آسيب شرايطي كه سبب مي. حساب مي آيند

  ؛سرپرست خانوار و فرزندان آن ها پايين بودن سطح سواد  در ميان زنان -

  ؛فرصت هاي شغلي و مشاغل مناسبنبود  - 

  ؛ دستمزدهاي پايين نسبت به مردان در فرصت هاي شغلي برابر-

  ؛ درصد باالي افت تحصيلي  در ميان فرزندان-

  ؛ باال بودن ميزان بزهكاري در ميان نوجوانان-

  ). 5: 1378مطيع ، (وقت  فقر زماني براي زنان سرپرست خانوار شاغل تمام -

 معـاش   تـأمين خانـه و     نقش دوگانه زنـان در مـديريت امور        هاي متعدد نشان دادند كه       هم چنين پژوهش  

 فرصتي  بـراي اسـتراحت و آرامـش زنـان        ،خانواده و تالش آنان جهت رفع نياز هاي مادي و معنوي خانواده           

  .) chant , 1996 :298 ;Fuwa , 2000 :1517 (باقي نمي گذارد 

زنـان سرپرسـت    تاكانه نيز درپژوهشي پيرامون زنان سرپرست خانوار در ماالوي به اين نتيجه رسـيده كـه                 

 نـا مطلـوبي   وضـعيت  از نظر نيروي كار ، اندازه مزرعه و ميزان توليـد        ن سرپرست خانوار   نسبت به مردا   خانوار

  ).  ( Takane, 2007دارند

، پـذير قـرار گيرنـد       هـاي آسـيب    انوار در زمـره گـروه     يكي از عواملي كه سبب شده زنـان سرپرسـت خـ           

مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف جهان نـشان داده اسـت كـه              . استشرايط نامناسب اقتصادي آنان     

ـتمزد پـايين و نداشـتن در آمـد                    نداشتن فرصت هاي شـغلي ، اشـتغال دربخـش مـشاغل غيـر رسـمي و بـا دس

بووينيـك بـا توجـه بـه      . ) chant,2003:8(  كـرده اسـت  وبـرو  ر را بـا فقـر  زنـان سرپرسـت خـانوار   مـستمر،  

هـا را در زمـره اقـشار آسـيب         آن ،مشكالت شغلي و كمبود درآمد و آسيب پذيري زنـان سرپرسـت خـانوار             

اما پـژوهش هـاي گـوفر در كلمبيـا نـشان مـي دهدكـه همـه زنـان          ) . Buvinic , 1995 :3( پذيردانسته است

، و مطالعـات گـونزالس نـشان مـي دهـد كـه ميـان        ) Gafer , 1998 :605(سرپرسـت خـانوار فقيـر نيـستند     

 Gonzalez de la Rocha and( سرپرســت خــانواري زنــان وفقــر ارتبــاط سيــستماتيكي وجــود نــدارد  

Grinspun , 2001 :61.(   
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 در صـد را زنـان مـديريت      4/9 از مجموع خانوارهاي كشور      1385با توجه به اين كه در سال        در ايران نيز  

زنـان سرپرسـت    ي  تحقيقـات و پـژوهش هـايي در زمينـه    ،)  1386مركز آمار ايـران ،  ( پرستي مي كردند  و سر 

، ) 1376(،  فريـده سـرحدي زاده        )  1372(، مينـو قـدرجهرمي    ) 1378( انجام شده اسـت ، ناهيـد مطيـع           خانوار

ـين رشـتي       ، ) 1382(روزان  ، سـتاره فـ    ) 1382(، افـسانه كمـالي      ) 1380(، زهـري خـسروي      ) 1379(نارسيس ام

، شـهناز طباطبـايي يحيـي آبـادي     ) 1383( ، ژالـه شـادي طلـب    ) 1382(، كاظم قجاونـد  ) 1382(مهشيد نوري   

  .  انجام داده اند زنان سرپرست خانوار ي ،تحقيقات سودمندي در زمينه) 1384(

 ت خـانوار زنـان سرپرسـ    نـامطلوب  اقتـصادي وضـعيت  ديـ ؤهاي انجام شده در ايران نيـز م  نتايج پژوهش

 زنان روستايي بـدتر از زنـان    اقتصاديوضعيتزنان سرپرست خانوار در ميان .  )57 :1384شادي طلب ،(است 

 15 شـهري  زنـان سرپرسـت خـانوار     ميـزان فقـر مطلـق در ميـان           1380كـه در سـال    گونه اي   ، به   استشهري  

بـا توجـه بـه    ) . 60 :1383ب ،شادي طل( درصد بوده است     19 روستايي   زنان سرپرست خانوار  درصد و در ميان     

ال است كه شـرايط اقتـصادي زنـان سرپرسـت     ؤپاسخ گويي به اين سنوشتار به دنبال ، اين مزبورديدگاه هاي  

  شهر مشهد چگونه است و اين شرايط چه نقشي در آسيب پذيري آنان دارد ؟ي خانوار آبادي هاي حاشيه

   مورد مطالعهي ناحيه

 ايـن   . روسـتايي مـشهد قلـي واقـع در شـمال غـرب اسـت                 ي  ژوهش منظومه  اين پ  ي   مورد مطالعه  ي  ناحيه

شـايان ،   (هـاى روسـتايى معرفـى شـده اسـت      ناحيه در طرح سطح بندى خـدمات بـه عنـوان يكـى از منظومـه       

 تـوس و ميـان واليـت از          هـاي  گيرد كه در دهستان     مركز جمعيتى را در بر مى      94 منظومه مشهد قلى      .)1382

 ي  قلمـرو منظومـه   .ان شانديز و طرقبه از بخش طرقبه شهرسـتان مـشهد قـرار دارنـد      بخش مركزى و دو دهست    

 بـه   ، يافته اسـت  هاى اخير گسترش و رشد بسيارى         شهر مشهد است كه در سال      ي  مشهد قلى بخشى از حاشيه    

در  .  شـهر در ايـن ناحيـه رخ داده اسـت           ي  تـرين گـسترش حاشـيه       تـاكنون بـيش    1371كـه از سـال      اي   گونه

 .خانوار را مي دهند  21159 است كه تشكيل تن 86264 اين منظومه جمعيت 1385سال
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  روش شناسي تحقيق

 تحليلـي اسـتفاده     –پژوهش حاضر از نوع مطالعات كاربردي است كـه از روش هـاي تحقيـق توصـيفي                  

ــده اســت   ــه .  ش ــراي تهي ــي و    ي ب ــه اي ، اينترنت ــات كتابخان ــژوهش از مطالع ــن پ ــاي اي ــات و داده ه  اطالع

ـيابي در پژوهش هاي ميداني فنون مختلف . هاي ميداني استفاده شده است  وهشپژ  مـشاركت روسـتايي   ارزش

  .گرفته شده استي و مشاهده به كار، تكميل پرسش نامه و مصاحبه هاي فردي و گروه
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ي منظومـه روسـتايي مـشهد قلـي و زنـان سرپرسـت خـانوار ايـن         جمعيتـ  آماري پژوهش مراكـز  ي  جامعه

 آبـادي و تعـداد زنـان سرپرسـت          16با اسـتفاده از فرمـول كـوكران تعـداد روسـتاهاي نمونـه               . ست  آبادي ها 

  . محاسبه گرديد تن 179خانوار نمونه 

در .  تصادفي ساده و منظم در دو مرحله انجـام شـده اسـت      ي   نمونه گيري با روش احتمالي و به دو شيوه        

ـتاي نمونـه انتخـاب شـدند        16 نخست تعداد    ي  مرحله  زن نمونـه در بـين   179 دوم تعـداد  ي و در مرحلـه  روس

  .روستاهاي نمونه مشخص گرديدند 

  .  انجام شده استspssتوصيف آماري و تجزيه و تحليل اطالعات پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار

  يافته هاي تحقيق

  تفعالي توضعي

 4/81. ال بودنـد   غير فعـ    درصد 8/21كردند  و      درصد كار مي   2/78از مجموع زنان نمونه      1385در سال   

ت اداره زندگي خود و افـراد تحـت        وليؤنياز اقتصادي و مس   .  سال سن دارند   پنجاهدرصدزنان شاغل كم تر از      

  .ته است خحمايت ، اشتغال آنان را ضروري سا

كهولـت سـن و نـاتواني       . سـال سـن دارنـد       شصت   درصد بيش از     9/72 از ميان زناني كه كار نمي كنند        

از جمع زنان غيـر فعـال   .  هاي درآمدزا را از آنان سلب كرده است          فعاليت در اين گروه قدرت انجام       جسمي

مندي از كمك هـاي حمـايتي و يـا درآمـد فرزنـدان       داراي درآمد بدون كار بوده و بقيه با بهره    تن  فقط يك   

  .خود را مي گذرانندزندگي 

  تفعالينوع 

 درصـد در بخـش صـنعت    8/2 درصد در بخش كـشاورزي ،   8/45در ميان زنان سرپرست خانوار نمونه       

   ) .1جدول ( كنند   ميتفعالي درصد در بخش خدمات 4/51و 
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   اقتصاديفعاليتتوزيع زنان سرپرست خانوار شاغل در سه گروه عمده  : 1جدول
  

  درصد  تعداد  فعاليتنوع 

  8/45  64  كشاورزي
  8/2  4  صنعت
  4/51  72  خدمات
  100  140  جمع

     1385نگارنده ، مطالعات ميداني ، :   منبع               
  

 زناني كه بـه عنـوان كـارگر كـشاورزي از طريـق وجـين كـردن ، درو ، جمـع         ،ميان زنان شاغل در  

زنـاني كـه در خانـه بـا         . دهند ، بيش ترين تعداد را دارنـد          كشاورزان را ياري مي   ..آوري محصوالت و    

توليـد در آمـد     .. ترشـي ، پـاك كـردن حبوبـات و          ي   كردن ، تهيـه    انجام كارهايي همچون سبزي پاك    

 درصد زنـان    1/27كنند ،     مي فعاليت  كنند و هم چنين زناني كه به عنوان خدمتكار در منازل شهري            مي

ت  درصد زنان كاركن از طريق       65به عبارت ديگر    . شاغل را تشكيل مي دهند       هـاي بـي ثبـات ،        فعاليـ 

  . كنند  ، كسب درآمد ميتي و با درآمد اندك موّق

ايـن زنـان   . انـد  درصـد كـشاورز و دامدار    9/7 فقـط    ، نشان مي دهد كه از جمع زنان شاغل        2جدول

 نظـارت و    ي  آن كه به همراه افراد خـانواده امـور مختلـف توليـدي را انجـام مـي دهنـد ، وظيفـه                       ضمن

  . انجام كارها را نيز برعهده دارند مديريت بر
  

  زنان سرپرست خانوارتوزيع شغلي  : 1نمودار
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  توزيع زنان سرپرست خانوار به تفكيك نوع شغل : 2جدول 

 

  درصد  تعداد  شغل

  6/3  5  زراعت

  3/4  6  دامداري

  9/37  53  كارگر كشاورزي

  9/2  4  كارگر كارخانه

  4/11  16  خدمتكار

  9/2  4  كارگر شركت خدماتي

  7/15  22  كار در خانه

  3/4  6  خياطي، گلدوزي

  1/2  3  آرايشگري

  7/0  1  مداحي

  1/2  3  خوار بار فروشي

  1/12  17  فعاليت هاي غير قانوني

  100  140  ساير

  6/3  5  جمع

   1385نگارنده ، مطالعات ميداني ، :         منبع 
  

 توليـد و    ي  براي  سنجش تفاوت كاركرد زنـان سرپرسـت خـانوار كـشاورز بـا مـردان كـشاورز ، هزينـه                     

پـژوهش   يافتـه هـاي  . ل از مـردان كـشاورز مقايـسه شـد      شـاهد متـشّك  ي امعـه خالص زنان نمونه با ج درآمد

تفـاوت    مـردان كـشاورز  ي نشان داد كه درآمد خـالص محـصوالت ، بـين زنـان نمونـه وجامعـه       ) 3جدول (

 محاسـبه شـده بـراي سـه     tميـزان  . مـستقل بـه كـار بـرده شـد       tبراي آزمون اين ادعا ، آزمون    . زيادي ندارد   

  -023/1 برابـر   و پيـاز 095/1  ، گوجـه فرنگـي  ، برابـر   312/1توليدي شامل گنـدم ، برابـر     عمده  محصول

بنـابراين  .  كوچـك تـر هـستند    132/2 درجـه آزادي ،  برابـر     4 با   05/0 در سطح آلفا     tباشد ، كه از ميزان       مي
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دان كـشاورز  مي شود كه درآمد خالص توليدات زراعي در ميـان زنـان سرپرسـت خـانوار نمونـه و مـر               تأييد  

تفاوت چنداني ندارد و ميزان درآمد زنان سرپرست خانوار نمونه از مردان كـشاورز در محـصوالت گنـدم و            

  . بيش تر است اندكي كم تر و در محصول پياز كمي گوجه فرنكي 

  

  )درهكتاربه هزار تومان(درآمد خالص محصوالت زراعي درزنان نمونه و جامعه شاهد  : 3جدول 

  

 گندم  رنگيگوجه ف  پياز

 زنان نمونه جامعه شاهد زنان نمونه جامعه شاهد زنان نمونه جامعه شاهد

درآمد 

  خالص
  هزينه

درآمد 

  خالص
  هزينه

درآمد 

  خالص
  هزينه

درآمد 

  خالص
  هزينه

درآمد 

  خالص
  هزينه

درآمد 

  خالص
  هزينه

ف
ردي

 

1990  410  1870  430  1980  420  2170  430  668 92 660 90 1 

2000  400  1990  410  2100  400  2090  410  673 87 678 88 2 

2110  390  2100  400  1910  390  2000  400  680 90 690 90 3 

1890  410  1980  420  2090  410  2090  410  695 85 698 88 4 

2110  390  1880  420  1920  380  1880  420  680 90 700 90 5 

  1385نگارنده ، مطا لعات ميداني ، :   منبع     
     

 تفـاوت آشـكاري ميـان زنـان سرپرسـت      ،بعاد توليد محصوالت زراعي و هـم چنـين دامـداري          در ساير ا  

، كـه  ان مالـك نهـاده هـاي توليدانـد     شاهد وجود ندارد  ، به غير از اين كه مرد    ي  خانوار نمونه و مردان جامعه    

مـي شـود   تأييـد   بنـابراين .  كوچك تر هـستند     132/2 درجه آزادي ،  برابر       4 با   05/0 در سطح آلفا     tاز ميزان   

كه درآمد خالص توليدات زراعي در ميان زنان سرپرست خانوار نمونـه و مـردان كـشاورز تفـاوت چنـداني                     

ندارد و ميزان درآمد زنان سرپرست خانوار نمونه از مردان كشاورز در محـصوالت گنـدم و گوجـه فرنكـي                    

  .بيش تر است كمي  كم تر و در محصول پياز  اندكي

 يكـي از يافتـه هـاي    ،رسي اندك زنان سرپرست خانوار روسـتايي بـه منـابع توليـدي    عدم دسترسي يا دست 

نتايج پژوهشي در كشور زامبيا نشان مي دهد كه زنان   .  هست پژوهش هاي انجام شده در كشورهاي ديگر نيز       

. ) horrell and krishan,2006:18(نـد  اسرپرست خانوار در اين كشور از دسترسي به منابع توليدي محـروم 
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هم چنين اطالعـات موجـود پيرامـون مـزارع تحـت مـديريت و سرپرسـتي زنـان در هـشت كـشور در حـال               

 در صـد مـزارع توسـط  زنـان     1/2 درصد و در كشور سنگال    1/28 نشان مي دهد كه در كشور مصر         ،توسعه

در ايـران   ).52:1373جهـاد،  ( مزارع كوچك را اداره مي كننـد اين زنان عموماً. شود سرپرست خانوار اداره مي  

درصـد ودر   8/1 مـورد مطالعـه فقـط        ي   در ناحيـه   1382نيز بـر اسـاس سرشـماري عمـومي كـشاورزي سـال              

كنند و همـه آنـان نيـز      در صد از بهره برداري هاي كشاورزي را زنا ن مديريت مي   2/2هاي نمونه فقط     آبادي

  ) .1382مركز آمار ايران ، ( زنان سرپرست خانوار نيستند 

  منابع درآمد

مد زنان سرپرست خانوار از طريق اشتغال خود، اشتغال فرزندان ، منابع حمـايتي و يـا تركيبـي از آنهـا          درآ

  . مي شود تأمين

 درصد از خانوارها فقط يك منبع درآمـدي دارنـد كـه شـامل        6/43در ميان زنان سرپرست خانوار نمونه       

  2/16نوارهـا و منـابع حمــايتي در    درصـد خا 8/2 درصـد خانوارهـا، كـار فرزنـدان در     1/25اشـتغال زنـان در   

  .ست  خانوارهادرصد

 5/4 درصـد زنـان نمونـه دو منبـع درآمـدي دارنـد، در حـالي كـه فقـط          6/51دهد كه   نشان مي  4جدول  

  .درصد آنان از هر سه منبع در آمدي برخوردارند 

خورده اي ايـن خانوارهـا ، زنـان سـال        . هـستند  درصـد ، بـدون فردكـاركن         2/16از كل خانوارهاي نمونه     

در . كنند واز طريق كمـك هـاي حمـايتي نيازهـاي خـود را رفـع مـي كننـد          هستند كه به تنهايي زندگي مي     

  ) . 2نمودار (مشغول به كارند تن  5خانوارها، يك تا ساير

  تعداد شاغالن

بـا افـزايش   .  شـاغل دارنـد   تن درصد خانوارهاي زنان سرپرست خانوار فقط يك 8/40مشاهده مي شود   

ـيش از دو      درصد خانوارهـا   5/14كه فقط در    گونه اي    شاغالن از شمارخانواده ها كاسته مي شود ، به           تعداد ب

  . شاغل وجود دارد تن
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  توزيع زنان سرپرست خانوار به تفكيك منابع درآمد : 4جدول 
  

  درصد  تعداد  منابع درآمد

  1/25  45  اشتغال زنان
  8/2  5  اشتغال فرزندان
  2/16  29  منابع حمايتي

  6/38  69  اشتغال زنان و فرزندان
  8/12  23  اشتغال زنان و منابع حمايتي

  5/4  8  اشتغال زنان، فرزندان ومنابع حمايتي
  100  179  جمع

  1385نگارنده ، مطالعات ميداني ، :                 منبع     
  

 68نواده انـد و در  خـانوار فرزنـدان نـان آور خـا    پـنج  شاغل دارنـد ، در  تن  خانواري كه يك   73از جمع   

ــد ، هرچنــد    هــا از كمــك هــاي حمــايتي نيــز   آنتــن  23خــانوار ديگــر فقــط زنــان فعاليــت درآمــدزا دارن

  .برخوردارند

 خـانواده هـاي سـه    خـانوار را    درصـد 2/82 ،شـاغل تن   يك   از جمع خانوارهاي داراي اگر بدانيم كه

سـطح    توجه بـه  سرپرست خانوار  با ه زنان مشخص مي شود ك تشكيل مي دهند ، آن گاه  تر   بيش  و نفره

ت وضـعي  ايـن . روبرو هـستند سواد پايين ، نداشتن مهارت هاي شغلي و كمبود منابع درآمدي با چه مشكالت   

 غيـر قـانوني   ميزان آسيب پذيري آنان را افزايش داده و گاه آن ها را وادار به انجـام كارهـاي غيـر اخالقـي و                   

  .اي غير قانوني كسب درآمد مي كنند هفعاليتصد اززنان نمونه با انجام  در4/9كند ، هم چنان كه  مي

  ميزان درآمد

     كار زنان و فرزندان و كمك هاي حمايتي براي خانواده هاي زنـان سرپرسـت خـانوار ايجـاد درآمـد                    

كـل  رآمـد  در برخي از خانوارها يكي از اين منابع سه گانه و در بعضي ديگـر تركيبـي از آن هـا ، د      .  مي كند 

 ميـزان درآمـد   ،خانواده را فراهم مي كند و براساس اين كه هر خانوار از چند منبع درآمدي برخـوردار باشـد                 

  ) . 5جدول (آن ها تفاوت مي كند 
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  هزار تومـان تفـاوت مـي كنـد و كـم تـرين        220 تا 15 مشخص است كه درآمد خانوارها از        5در جدول   

  كه تنها منبع درآمـد آن هـا كمـك هـاي حمـايتي اسـت و بـيش       ق به خانواده هايي است  متوسط درآمد متعّل  

ق دارد كه از هـر سـه منبـع درآمـدي برخوردارنـد ،           هزار تومان به خانوارهاي تعّل     125ترين متوسط درآمد با     

  .هر چند تعداد آنان اندك است 

  خانوارهاي زنان سرپرست خانوار به تفكيك تعداد شاغالن:  2نمودار

 

 
 

)هزارتومان(منبع درآمد  كل درآمد خانوارهاي زنان سرپرست خانوار به تفكيكميزان  : 5جدول   
 

  درآمد
تعداد   منبع درآمد

  متوسط  حداكثر  حداقل  خانوار

  54  100  15  44  كار زنان

  75  100  40  5  كار فرزندان

  30  100  15  29  كمك هاي حمايتي

  100  200  50  65  كار زنان و فرزندان

  64  90  25  23  تيكار زنان و منابع حماي

  68  90  55  5  كار فرزندان و منابع حمايتي

  125  220  90  8  كار زنان و  فرزندان و منابع حمايتي

  72  220  15  179  جمع

  1385نگارنده ، مطالعات ميداني ،: منبع              
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  درصـد 9/79د كه شواگر خانوارهاي نمونه با توجه به كل درآمد خانوار طبقه بندي شوند ، مشاهده مي 

 هـزار  50تر از  كم  درصد خانوارها7/30و   داشته   درآمد  هزار تومان100 مبلغي كم تر از  ماهانه خانواده ها

   ) .6جدول(تومان درآمد ماهانه دارند 

 درصد خانوارها كـم تـر   5/57 هزار تومان است كه 72 هم چنين متوسط درآمد خانوارها در هر ماه مبلغ       

  . مي آورند از اين رقم به دست

 وجـود  ارتبـاط ن آن هـا   خانوارها و تعداد افراد و تعـداد شـاغال     ي  رسد ميان ميزان درآمد ماهانه     به نظر مي  

 وابسته درآمد از متغيرن خانوار و تعداد افراد و تعداد شاغال، مستقلمتغيربستگي بين دو  براي سنجش هم. دارد 

 01/0 مـستقيم در سـطح   ي ها رابطهمتغيرمي دهد كه ميان اين      نتايج آزمون نشان    . آزمون پيرسون استفاده شد     

افراد خانوار و يـا تعـداد شـاغلين       درصد ، با افزايش تعداد     99به اين مفهوم كه با ضريب اطمينان        . وجود دارد   

  .شود مي، بر ميزان درآمد خانوار افزوده خانوار 
  

 ت خانوارتوزيع ميزان درآمد ماهانه خانوارهاي زنان سرپرس : 6جدول

  درصد  تعداد  )هزار تومان(مبلغ 

  7/1  3  20كمتر از 
20 - 39  34  19  
40 - 59  26  5/14  

60 - 79  48  8/26  

80 - 99  32  9/17  

100 Ð 119  17  5/9  

120 Ð 139  3  7/1  

140 Ð 159  6  4/2  

160 Ð 179  5  8/2  

180 Ð 199  2  1/1  

  7/1  3  200بيش از 
  100  179  جمع

  1385نگارنده ، مطالعات ميداني ،: منبع                  
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 هاي خانوار هزينه  

 درصـد از    6/48 بـه طـور متوسـط        1385از خانوارهاي نمونه ، در سـال        به دست آمده    براساس اطالعات   

  . مربوط استهزينه هاساير  درصد ديگر به 4/51است و شده  مواد خوراكي صرف تأمينهزينه هاي خانوار ، 

 از  درصـد  8/50 و بـه طـور متوسـط      غير خوراكي ، مـسكن بـاالترين سـهم را دارد    در ميان هزينه هاي

 كـه   يبديهي است در خانوارهـاي    .  مسكن صرف شده است      تأمينهاي غير خوراكي خانوار نمونه براي        هزينه

هاي خـانوار    مسكن يكي از اقالم مهم در فهرست هزينه  ي  شود ، هزينه    اجاره پرداخت مي   ، مسكن تأمينبابت  

 ي  درصـد ، پـس از هزينـه       10 درصد و هزينه درمان و بهداشت بـا          5/14هاي پوشاك و كفش با       هزينه. است

   ) .7جدول (هاي غير خوراكي خانوارها مي باشد  مسكن ، مهم ترين هزينه

هاي  در كل هزينه هاي خانوار نيز، هزينه هاي مسكن ، پوشاك و كفش و بهداشت و درمان پس از هزينه   

  .ر دارند خوراكي قرا

     باال بودن سهم هزينه هاي خوراكي در خانوارهاي زنان سرپرست خانوار نمونه ، مشابه نتايج مطالعـاتي       

 خانوارهاي تحت است  كه  در سطح  كشور انجام  شده  و  نشان  مي دهد كه  سهم هزينه هاي  خوراكي در   

  ).133: 1379مين رشتي ،  ا. ( درصد مي رسد50سرپرستي زنان در نقاط روستايي به حدود 
  

  متوسط هزينه هاي غير خوراكي خانوارهاي زنان سرپرست خانوار : 7جدول 
  

  درصد تجمعي  درصد  گروه هاي عمده

  12  12  پوشاك و كفش
  22  10  بهداشت و درمان

  7/73  7/51  مسكن
  2/79  5/5  حمل ونقل
  7/81  5/2  آموزش
  89  3/7  لوازم منزل
  92  3  تفريحات

  100  8  ساير
    100  جمع

     1385نگارنده ،  مطالعات ميداني ، :   منبع           
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    نتيجه گيري

بـي سـوادي و كـم سـوادي ،          . هـستند   گوناگوني روبرو   زنان سرپرست خانوار با مشكالت      در كشورها،   

 ثير زيـادي دارد ،   أفرصت هاي شغلي اندك و تبعيضات  فرهنگي واجتماعي در زندگي اين گروه از زنـان تـ                 

 62 : 1382خـسروي ،  (ن ها مـي شـود   آشناختي در  گي ، اضطراب وساير اختالالت روانه منجربه بروز افسرد   ك

Ð 68  .(  

 دچـارنوعي انـزواي اجتمـاعي  شـده  و در     ، اداره اقتـصادي خـود وخـانواده را ندارنـد    ييزناني كـه توانـا   

احي روسـتايي كـشورمان زنـان       در نـو  ) 142 : 1385محمـدي ،  ( گيرنـد    معرض آسيب هاي اجتمـاعي قـرار مـي        

   كـه پيرامـون شـرايط اقتـصادي     ،هاي اين تحقيـق  يافته. خوردارند  ت بيش تري بر   سرپرست خانوار از محرومي 

  :زنان سرپرست خانوار در شماري از آبادي هاي حاشيه شهر مشهد است ، موارد زير را نشان مي دهد 

ت ايـن گونـه     . آمد مي كنند    كسب در مشاغل  كارگري      از طريق   زنان  شاغل    بيشتر   .1 معمـوالّ  هـا   فعاليـ 

  .ند ا از درآمد اندكي برخوداروثبات كاري نداشته 

ند  اين گروه از زنان كه نقش مهمـي در مراحـل مختلـف               ا تعداد كمي كشاورز و دامدار     ، درميان زنان  .2

  .اند هاي توليدي دارند ، فاقد حق مالكيت بر منابع توليدفعاليت

انوار بـا اسـتفاده از درآمـد حاصـل از كـارخود ، كـار فرزنـدان ، منـابع حمـايتي و                       زنان سرپرسـت خـ     .3

ت . كننـد     مـي  تـأمين تركيبي از آن ها هزينه زنـدگي را          تـأمين  نقـشي مهـم در       ، هـاي درآمـدزاي زنـان      فعاليـ 

  .هاي خانواده دارد  هزينه

 فقـط  اي از خانوارهـا بخـش عمـده   در.  تعداد شاغالن درخانواده هاي زن سرپرست خانوار كم اسـت    .4

تعـداد كـم شـاغالن      . انـد خانوارهاي سه نفره وبـيش تر      آن ها    بيشتريك نفر شاغل وجود دارد ، در حالي كه          

بـه  . ثبات ، فصلي و كم درآمد منجر به پايين بودن درآمد خانوارها شـده اسـت     در مشاغل بيفعاليتهمراه با  

  . درآمد ماهانه كم تر از صد هزار تومان است ، درصد از خانوار هاي نمونههشتادكه در گونه اي 

درميان هزينه هـاي غيرخـوراكي ، مـسكن بخـش مهمـي از درآمـد خانوارهـا را بـه خـود اختـصاص                         .5

گـذار بـوده    أثير ت وضـعيت  مسكن در ميان خانوارهاي اجاره نشين ، در ايجـاد ايـن              ي  باال بودن هزينه  . دهد مي

     .  است 
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  :پيشنهادها 

 سبب شـده حمايـت      ، افزون تعداد زنان سرپرست خانوار ومشكالت حاكم بر زندگي آنان            افزايش روز 

 جهـاني  ي  اقتـصادي و سياسـي توسـط جامعـه     - اجتمـاعي    ي  لهأاز زنان سرپرست خانوار به عنـوان يـك مـس          

بـه  بـا توجـه   . پذيرفته شود و در تمام كشورها راهكارهايي براي بهبود شرايط زندگي آنان به كار گرفته شود               

 ، اقتـصادي زنـان    وضـعيت  حـل و ارتقـاي       ،مشكالت اقتصادي زنان سرپرسـت خـانوار ، كـاهش مـشكالت           

  :   د نپيشنهاد مي شوموارد زير  اما براي حل تدريجي اين دشواري ها ،نيازمند برنامه هاي دراز مدت است 

نامـه ريـزي و   گـذاري و بر    توجه بيش از پيش به موضوع زنان سرپرست خانوار هم در بخش سياسـت           •

ي از قوانين مختلف كـشور كـه بـه حمايـت از زنـان       ضروري است مفاد،در اين زمينه : هم در بخش اجرايي     

آيد و هـم چنـين در تهيـه وتـصويب قـوانين جديـد بـه        ي اجرا در  سرپرست خانوار اختصاص يافته ، به مرحله      

  . زنان سرپرست خانوار نداشته باشدهاي قانوني از  ها منافاتي با حمايت اي عمل شود كه اجراي آن گونه

شـماري از زنـان سرپرسـت خـانوار بـيش از             :  ناتوان خدمات حمايتي به زنان سرپرست خانوار        ي  هئ ارا •

ايـن گـروه از زنـان قـدرت و     .  سال سن دارند ، تعدادي از اين افراد افزون بر كهولت سن بيمار نيز هستند             60

 بنابراين الزم است خدمات حمايتي براي آنان برقـرار شـده و يـا            ، ندارند مدزا را آهاي در   توانايي انجام فعاليت  

 خـدمات حمـايتي بـه ايـن گـروه از زنـان سرپرسـت                ي  هئدر راستاي اجراي عدالت اجتمـاعي ارا      . تداوم يابد   

. هـا پرداخـت مـسمتري و بيمـه درمـاني اسـت              تـرين آن    هاي مختلف باشد كـه مهـم         تواند در زمينه    خانوار مي 

  .است كه ميزان مستمري بايد با توجه به نرخ تورم تعيين شود بديهي 

حرفــه آمــوزي ، . افي بــا درآمــد كــ مناســب بــراي اشــتغال زنــان در مــشاغل باثبــات وي ايجــاد زمينــه •

ـتفاده از تـسهيالت بـانكي و مـشاركت مراكزدولتـي و       منـد سـازي اقتـصادي زنـان       تـوان وخوداشتغالي   بـا اس

ـتغال پايـدار زنـان سرپرسـت خـانوار      فراهم نمودن شـرايط الزم جهـت   تواند در    هاي مردم نهاد مي    سازمان اش

 .ر باشدّثؤم
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