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چکیده
عموماًخانواده را بر عهده دارد که اجتماعیواقتصاديتأمینوظیفۀکه گرددمیسرپرست خانوار به کسی اطالق 

این وظیفه بر عهده پدر است، مگر در مواردي که ناتوانی یا عدم حضور پدر این وظیفه را به مادر بسپارد. در طی 
چه با حضور پدر و چه بدون حضور وي. ایران نیز اندشدهاخیر زنان زیادي عهده دار سرپرستی خانوار هايسال

مستثنی از این قاعده نبوده و در طی سالیان اخیر همراه با تحوالت اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و افزایش 
رشدي نرخ 1385- 90ساله 5ایکه در طی گونهبهطالق و...، بر تعداد زنان سرپرست خانوار نیز افزوده شده است 

). 85- 90% در طی 43و 75-85% در طی 58را تجربه نموده است(1375-85بیش از ده سال 
کل کشور و با استفاده از داده کاوي 1385درصدي سرشماري 20نمونه هايدادهمطالعه حاضر با بهره گیري از 

الگوي پراکنش زنان گردید که ار در سطح کشور پرداخت و مشخص فضایی به ارزیابی توزیع زنان سرپرست خانو
از پراکندگی معناداري برخوردار است. در مناطق داخلی هاشهرستانسرپرست بر اساس علت سرپرستی در مقیاس 

دلیل سرپرستی است در نیترعیشامجاور آنها عدم ازدواج و طالق يهاشهرستانو شهرهاکالنکشور و بویژه 
. میانگین گرددیمعلت سرپرستی محسوب نیترعیشاکشور فوت همسر يهاهیحاشحالیکه در حرکت به سمت 

سن، بعد خانوار، سطح تحصیالت زنان و نوع فعالیت اقتصادي آنان از مرکز به حاشیه دچار نوسان کاهشی شده و 
.دهدیماجتماعی زنان سرپرست خانوار نشان کشور را بسترهاي فقر اقتصادي و ياهیحاشمناطق 

: زن سرپرست خانوار، علت سرپرستی، تفاوت مکانی، توزیع فضایی، شهرستان. کلیدواژه
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مقدمه 
خانوارهاي زن سرپرست به خانوارهائی که هیچ مرد بالغی بعلت طالق، انحالل وجدائی، مهاجرت یا بیوگی وجود 

که اگرچه مرد بالغ وجود دارد اما به خانوار کمک نمی کند، اطالق می شود (جاود و نداشته باشد و یا خانوارهایی 
از جمله گروههاي آسیب پذیر اجتماع هستند که نقش بازتولیدي، آنان را ). این گروه از زنان،37: 2011، 1آسیف

مهارت هاي حرفه اي و مجبور به کار پاره وقت، انعطاف پذیر یا اشتغال خانگی می کند. اغلب این زنان فاقد 
تحصیالت هستند، در نتیجه از وضعیت اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخوردار نیستند. در این شرایط همراه با 
ضعف و فقدان منبع حمایتی و تامین مالی و اجتماعی موثر که ناشی از ناکارآمدي ساز و کار سازمان هاي حمایتی 

).154: 1391انوار بیش از پیش فراهم می شود (براري و همکاران، است، زمینه آسیب پذیري زنان سرپرست خ
بررسی تحوالت خانواده در مناطق مختلف جهان حاکی از افزایش میزان خانوارهاي زن سرپرست نسبت به کل 

12سرپرستی کشورمان،در1395سالسرشماريازحاصلنتایجاساسبرجمعیت در سی سال گذشته است. 
بهنمیتوانکهاستمطلباینگویايساده،رقمهمیناست،خانوارسرپرستزنانبرعهدهایرانیدرصد خانوارهاي

نفرسهحدودمتوسطباهمراهرازناناینتعداداگرچراکهگذشت،خانوارسرپرستزنانمسأله ىکنارازسادگی
مسئله ايباانسانمیلیونهفت و نیمبیش از ایرانیجامعهدرکهدرمی یابیمبگیریم،نظردرآنانتکفلتحت

برايبایدکهاستاجتماعیمسأله ايشکبدونآنانمشکللذاوندامواجه خانوارسرپرستزننامبهاجتماعی
شود.اندیشیدهتدبیريآنحلورفع

هزار خانوار و تعداد خانواده هاي زن 562میلیون و 18تعداد خانواده هاي مرد سرپرست در ایران، بیش از 
. رشد خانواده هاي مرد )1391(مرکز آمار ایران، هزار خانوار است548میلیون و دوسرپرست نیز بیش از 
% 43% بوده است، که این رشد در مورد خانواده هاي زن سرپرست، به 18، حدود 90تا 85سرپرست طی سالهاي 

% بوده است که 58% و 38به ترتیب 85تا 75قام مشابه در دوره ده ساله این در حالی است که ار.رسیده است
خواهد %85بیش از تدوام یابد رشد خانوارهاي زن سرپرست 90تا 85مربوط به یک دهه می باشد و اگر روند 

؛ که درصد بوده است 12بیش از ، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها1390بر اساس سرشماري سال بود. 
بوده که نشان از افزایش 65درصد در سال 7,3درصد و 4/8، 75درصد و در سال 4/9، 1375این میزان در سال 

افزایشی برابر با 1390ساله منتهی به 5بگونه ایکه در طی ن سرپرست خانوار می باشد ارشد تعداد و نسبت زن
زنان ههزار زن در کشور ب180نه در حدود ساال85- 90ساله 5در . اتفاق افتاده است65- 85بیست سال 

26ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان، حاکی از آن است که حدود .خانوار اضافه شده استسرپرست 
ساله و 65درصد نیز بین سنین 32سال و 64تا 45درصد بین 38سال، 44تا 25درصد از آنها در گروه سنی 

گروه زنان سرپرست باالتر قرار دارند. به بیان دیگر، هر چه سن زنان افزایش می یابد، احتمال قرار گرفتن آنها در 
اتفاق است ، نخست فوت همسر و در وهله دوم، سهخانوار بیشتر می شود؛ دالیل عمده این موضوع، بر اثر وقوع 

و نهایتا عدم ازدواج و بعبارت دیگر افزایش سن ازدواج.عامل طالق 
یر اجتماعی هستند که با از جمله گروههاي آسیب پذدر ایران زنان سرپرست خانوار با توجه به تحوالت ذکر شده 

ند. با لحاظ مشکالت و می باشمشکالت و موانع زیادي در زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجه

1. Javed & Asif
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مسائل شهرنشینی در شهرهاي بزرگ و عدم توجه به رفع معضالت خانوارهاي زن سرپرست این گروه می توانند 
انتقال ناگهانی سرپرستی از ). عالوه بر آن، 2: 1385(بختیاري، آسیب هاي جبران ناپذیري را بر جامعه وارد سازند 

شوهر به زن باعث به وجود آمدن رشته اي از ناامنی ها و وظایف مضاعف شامل از دست دادن درآمد، تربیت 
فرزندان، ایفاي نقش دوگانه (پدر و مادر) براي زنان می شود، در نتیجه تاثیر منفی بر کیفیت زندگی زنان 

خانوار خواهد گذاشت و از آنجائی که تصمیم گیري براي مقابله با مسائل و مشکالت شخصی، روانی، سرپرست
اجتماعی، عاطفی، اقتصادي، خانوادگی، تحصیلی و رفتاري فرزندان در آینده بر عهده سرپرست خانوار (مادر) است 

ود، و از ایجاد حداقل تنش ها در و اوست که باید کاري کند که نظام روابط عاطفی موجود در خانواده حفظ ش
)، از 119: 1388خانواده جلوگیري نماید و از لحاظ مادي و معنوي فرزندان را حمایت کند (حسینی و همکاران، 

این رو مشخص نمودن تفاوتهاي مکانی در علل سرپرستی و نحوه پراکنش آن می تواند گام موثري در تدوین 
یفیت زندگی زنان سرپرست خانوار باشد. مطالعه نیز درصدد است پس از برنامه هاي توانمندسازي و ارتقاء ک

مروري مختصر بر دیدگاه هاي مرتبط با زنان سرپرست خانوار و بررسی مطالعات انجام شده در این خصوص با اهره 
درصدي سرشماري عمومی نفوس و مسکن به پراکنش فضایی علل 20گیري از داده هاي خام نمونه شماري 

کشور بپردازد و ویژگیهاي اجتماعی و اقتصادي خانوارهاي تحت پوشش آنان هايشهرستانی در پهنه سرپرست
ترسیم نماید. 

مطالعات پیشین
مطالعات انجام شده در خصوص زنان سرپرست خانوار متنوع بوده و عمدتا نیز با رویکري پیمایشی در یک محدوده 

مطالعات در دو گروه اصلی قابل دسته بندي هستند: مطالعات . در مجموع اینخاص جغرافیایی انجام شده است
مرتبط با ویژگیهاي اقتصادي اجتماعی و مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار.

به این نتیجه رسید که ساختار "رست خانوارهاي اشتغال زنان سرپفرصت") با تحلیلی بر 1388کاظمی پور (
شغلی زنان سرپرست خانوار، به میزان زیادي مشابه ساختار شغلی کل زنان در جامعه است؛ با این تفاوت که 

ها ناگزیر از بسیاري از زنان سرپرست خانوار در سنین سالخوردگی و پس از محول شدن سرپرستی خانوار به آن
هاي شغلی، دي است و به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات اجتماعی، نداشتن مهارتهاي اقتصاانجام فعالیت

گردند. به مشاغل خدماتی و فاقد هرگونه امنیت شغلی و اجتماعی جذب می
وضعیت اجتماعی فرهنگی اقتصادي زنان سرپرست " ) در مطالعه خود تحت عنوان 1387نازکتبار و ویسی (

اند که زمانی می توان به فکر اشتغال زنان در یافته هاي خود به این نتیجه رسیده"اناستان مازندرخانوار
ها و اصول و شرایط کار کردن و کار آفرینی را فراهم آوریم. بنابراین زیر بناي تمامی سرپرست خانوار بود که پایه

فقدان آموزش هاي اولیه رسمی و مباحث اقتصادي و مشکالت زنان سرپرست خانوار به عدم اعتماد به نفس آنها و 
غیر رسمی مربوط میباشد.

پرداخته اند و به این "وضعیت اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی" ) به بررسی 1387جوان و همکاران (
ها فقط یک نتیجه رسیده اند که تعداد شاغالن در خانوارهاي زن سرپرست کم است. در بخش عمده ي از خانواده
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جود دارد در حالیکه بیشتر آنها خانوارهاي سه نفره و بیشترند. تعداد کم شاغالن همراه با فعالیت در نفر شاغل و
مشاغل بی ثبات فصلی و کم درآمد منجر به پایین بودن درآمد خانوارها شده است به گونه اي که در هشتاد درصد 

رسند که در نواحی نهایت  به این نتیجه میاز خانوارهاي نمونه درآمد ماهانه کمتر از صدهزار تومان است و در 
روستایی کشورمان زنان سرپرست خانوار از محرومیت بیشتري برخوردارند.

"زنان سرپرست خانوار : نگفته ها و آسیب هاي اجتماعی" ) تحت عنوان 1386یافته هاي معیدفر و حمیدي (
نیزوپایینبسیارسطح درآمدازآنان. استقتصاديامسألهزنان،اینمسألهترینبزرگواولیننشان می دهد که،

مسألهبهزناناینهايدغدغهوهانینگرادلازقسمت بزرگیبرخوردارند.اندکیهايینههزپرداختتوان
وزناناینکهآنندازحاکیهاداده. شودمیمعطوف... ومسکن، بیکاريمانندآنپیرامونیمسائلواقتصاد
گذرانند.میراسختیشرایطوشدهمحسوبنشیناقشار حاشیهجزءاکثراشانهايخانواده

- نشان می"ها ها و چالشزنان سرپرست خانوار : فرصت" ) در پژوهشی با عنوان 1382فروزان و بیگلریان (
از کارافتادگی دار هستند. و در مرتبه نخست به علت فوت همسر و سپس دهند که اکثر زنان سرپرست خانوار، خانه

کند که درصد زیادي از زنان سرپرست هاي این پژوهش بیان میاند. یافتههمسر سرپرستی خانواده را قبول کرده
ها و نهادهاي حمایتی حاکی از عدم آشنایی اکثریت آنها با خانوار بیسواد هستند و تجزیه و تحلیل اطالعات سازمان

رساند. شتغال مولد را براي این زنان به کمترین میزان میحرفه ومهارت است که امکان دستیابی به ا
) نشان داده است که حدود دو سوم از زنان سرپرست خانوار به تنهایی یعنی بدون 1378پژوهش خسروي (

فرد شاغل در خانواده تامین معاش را بر عهده دارند که با توجه به محدودیت فرصتهاي شغلی مناسب براي زنان 
مردان داراي درآمد کمتر بوده و عمدتاً در مشاغل پاره وقت مشغول به کار هستند لذا از وضعیت در مقایسه با

اقتصادي مناسبی برخوردار نمی باشند. 
) در پژوهشی پیرامون زنان سرپرست خانوار در ماالوي به این نتیجه رسید که زنان سرپرست 2007(2تاکانه

نظر نیروي کار، اندازه مزرعه و میزان تولید وضعیت نامطلوبی دارند. خانوار نسبت به مردان سرپرست خانوار از
مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف جهان نشان داده است که نداشتن فرصتهاي شغلی و اشتغال در 
بخش مشاغل غیر رسمی و با دستمزد پایین و نداشتن درآمد مستمر زنان سرپرست خانوار را با فقر رو به رو کرده 

). 8: 2003، 3است (چانت
) با توجه به مشکالت شغلی و کمبود درآمد و آسیب پذیري زنان سرپرست خانوار آنها را 3: 1993(  4بووینیک

در زمره اقشار آسیب پذیر دانسته است. 

مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار
به بررسی مقایسه اي "کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار") در تحقیقی با عنوان 1389تاتینا بلداجی و دیگران (

کیفیت زندگی زنان سرپرست شاغل خدماتی و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران 

2 . Takane
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سرپرستزن120تعداداین منظوربراي. یافتانجامعلی مقایسه ايمطالعۀچارچوبدرپرداخته اند. این مطالعه
بهپژوهشمعیارهايبهتوجهباتهراندر شهربهزیستیسازمانپوششتحتوخدماتیشاغلگروهوددرخانوار
زندگیکیفیتپرسشنامۀوازپرسشنامۀ جمعیت شناختیاطالعاتجمع آوريبراي. شدندانتخابنمونهعنوان

گروهدوهرکهشدمشخصتحقیق،ازشدهاستخراجاطالعاتاساسبر.شداستفاده5بهداشتجهانیسازمان
تحتسرپرستزنانبهنسبتشاغلخانوارسرپرستزندگی زنانکیفیتاماداشتهمتوسطیزندگیکیفیت
خانوارسرپرستزنانگروهدودراجتماعیوروانیجسمانی،ابعاد سالمتنمرة. داردبهتريوضعیتپوشش
نشد مشاهدهمعنادارياختالفسرپرستزنانگروهدودرمحیطیسالمتبعددادند و درنشانمعنادارياختالف

). 1389(بلداجی و همکاران، 
تحلیل فاکتورهاي موثر بر رضایت از زندگی سرپرستان ") در تحقیقی با عنوان 2012(6آکتاس و همکاران

اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی –به تعیین فاکتورهاي اقتصادي "خانوارهاي ساکن در مناطق شهري
سرپرستان خانوار، با استفاده از داده هاي به دست آمده از پرسشنامه ها و مدل لوجیت می پردازند. روش نمونه 

سرپرست خانواري که در مراکز 490گیري تصادفی ساده تک مرحله اي غیرخوشه اي براي اجراي پرسشنامه در 
زندگی می کردند، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین احتمال اینکه آیا شهري آنتالیا، اسپارتا و بردور

سرپرستان خانوار از زندگی اشان راضی بودند یا نه، متغیرهاي تبیینی در جهت ادراکات اخیر سرپرستان خانوار در 
یتمندي سرپرستان کنار متغیرهاي جمعیت شناختی در مدل مطالعه وارد شدند. طبق نتایج تجزیه و تحلیل، رضا

خانوار با افزایش اندازه شهر کاهش یافته است. به طور مشابه، افزایش سطح تحصیالت احتمال رضایت از زندگی را 
کاهش داده است. بعالوه، سرپرستان خانوار با سطح درآمد باال، نسبت به افراد با درآمد پائین راضی تر بودند. به 

ه سالم تر باشد، از کار راضی باشد یا زن از ازدواجش راضی باشد، رضایت از طور مشابه، اگر همسر سرپرست خانواد
زندگی در بین آنها نسبت به سرپرستان خانوار بدون ویژگی هاي همسر مذکور باالتر می باشد (آکتاس و همکاران، 

2012 .(
میان زنان روستایی مبتال عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در") در تحقیقی با عنوان 2012(7ویاوهرکار و همکاران

به بررسی فاکتورهاي فیزیکی، روانی، اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی می پردازند. در این مطالعه "به ایدز
زن مبتال به بیماري ایدز در جنوب شرق ایاالت متحده مورد بررسی قرار گرفتند. از بین متغیرهاي 399مقطعی 

تشخیص ایدز به طور معنی داري با کیفیت زندگی مرتبط بودند. در تجزیه جمعیتی، سن، نژاد، و زمان–اجتماعی 
و تحلیل دو متغیره، عالئم ایدز، احساس ننگ، ننگ درونی و افسردگی به طور معنی دار و منفی با کیفیت زندگی 

ه طور مرتبط بود در حالیکه حمایت اجتماعی، درمان مشکل مدار، کنترل موقعیتی درك شده و شیوه ي زندگی ب
معنی دار و مثبتی با کیفیت زندگی مرتبط بودند. در تجزیه و تحلیل ارائه شده، فراوانی عالئم ایدز، افسردگی، 
درمان مشکل مدار، کنترل محیطی درك شده، ننگ درك شده، سبک زندگی سالم و نژاد پیش بینی کننده هاي 

فیت زندگی پاسخگویان را تبیین می کنند درصد از واریانس کی55معنی دار کیفیت زندگی باقی ماندند و 
).2012(ویاوهرکار، 

5. World Health Organization
6. Aktas & et al
7. Vyavaharkar et al
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همواره مشکل فقر در خانوارهاي زن سرپرست، بیشتر از در مجموع بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که 
خانوارهاي با سرپرست مرد بوده است. عامل فقر اقتصادي، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی، 

گذارد. بسیاري از این زنان، از فقدان یک خانواده بر جاي میو کیفیت ی و همینطور وضعیت اکولوژیکی اجتماع
نکته قابل توجه در بررسی مطالعات مختلف داخلی، عدم توجه برند.چتر حمایتی و تأمین مالی و اجتماعی رنج می

محل وتهاي اجتماعی و اقتصادي آنان در به نحوه پراکنش زنان سرپرست خانوار در پهنه جغرافیایی کشور و تفا
استقرارشان است که این مطالعه به دنبال ارائه این تفاوتها می باشد که می توان آنرا مبنایی در جهت تدوین برنامه 

هاي منطقه اي در جهت حمایت و توانمندسازي این گروه از زنان برشمرد.

مبانی نظري تحقیق 
واقعدراست.گرفتهقرارشناسانجامعهبررسیوتوجهموردکودکانشانوخانوارسرپرستزنانزندگیوضعیت
ایجادرابررسیاینضرورتسومجهانچهوصنعتیچهجهانکشورهايهمهدرخانوادهازشکلاینگسترش

است. این ریشه و منشا ایجاد خانواده هاي تک سرپرست در اواسط قرن بیستم عمدتاً فوت همسر بودهاست.کرده
دلیل عمده ایجاد 1980و 1970هاي دهه وضعیت در اواخر قرن بیستم دچار تغییر و دگرگونی شده و در سال

.؛ به نقل از رستمی تبریزي)2001، ٨(میلر و رولینگسنطالق والدین از یکدیگر تعیین شد،خانواده تک سرپرست
نان از جایگاه و موقعیت متفاوت اجتماعی نسبت به پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از انقالب صنعتی، ز

گذشته برخوردار شده و وابستگی آنان به مردان گاه بر اثر کسب درآمد مستقل از لحاظ تامین معیشت، کاهش 
). بدین 1388:164یافته است. این گونه تحوالت منجر به افزایش سن ازدواج زنان شده است (رستمی تبریزي، 

به طور کلی در مطالعه وضعیت تران تحت عنوان دختران خودسرپرست قرار می گیرند.ترتیب گروهی از دخ
هاي جامعه شناختی سود جست. برخی از این تئوري اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می توان از تئوري

زنان به طور کلی و ها وضعیت اشتغال تئوريپردازند. این دسته ازها با دیدي فمینیستی به بررسی موضوع می
ها می زنان سرپرست خانوار را به ویژه، با نابرابري شغلی بین زنان و مردان تبیین می کنند . از جمله این دیدگاه

کار، و ... اشاره کرد. گروه دیگري از نظریات توان به نظریات طرفداران حقوق اجتماعی زنان، تئوري جداسازي بازار
فرهنگی و توانمند سازي زنان تاکید می کنند.–کیبی از عوامل اجتماعی جامعه شناسی هستند که بر تر

زنانپذیريآسیبیافقرشدنزنانهنظریه- 
و بخش اندیافتهگسترشجهانکشورهايدر همهسرپرستزنهايخانوادهکهمعتقدندنظریهاینطرفداران

میگیرند، که این امر ناشی از فرصتهاي شغلی قراردرآمدکمجمعیتدر گروهسرپرستیزنعمده اي از خانوارهاي
قوانینترینپیشرفتهکهدرکشورهاییحتیمسئلهاست. ایننابرابر ایجاد شده براي زنان و استفاده ابزاري از آنان 

آنانشدنفقیرفرایندزنان،اینبهدولتیکمکهايرغمبهکشورهاایناست. درشدهدیدهاندداشتهزناننفعبهرا
بهاوالًیعنیدارندناچیزيعاطفیورفاهیامکاناتها،خانوادهدراینکودکاندیگرطرفاز.داردادامههمچنان

والديدوهايخانوادهکودکانازبیشآنانتحصیلیافتمیزانودارنددرمدارسکمتريحضوربودن،فقیردلیل
میزانهمچنینشوند.میوتشویقکمکدرخانهتکلیفانجامبهکمترمادران،سواديکمدلیلبهثانیاًاست؛

8 . Miller, J. and Rowlingson,K
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زنهايخانوادهزنانمشخصاتدیگراست. ازنوجوانانسایرازبیشترهاخانوادهایننوجوانانمیاندربزهکاري
یاوبیکارنداغلبیاخانوارسرپرستزنانایندیگرعبارتبهاستمنزلتبامشاغلبهدسترسیعدمسرپرست

میزناناینپذیريآسیبمیزانبرکهدیگريمشکلدارند.درآمدکموغیررسمیوقت،نیمهاي،حاشیهمشاغل
خانهازبیرونکاروکارانجامبرايوقتتنظیممسئلهباشندکاربهمشغولبا منزلتدرمشاغلاگرحتیافزاید؛
ووقتتمامطوربهکهزنانییعنیاندنمودهبررسیزمانیفقراصطالحاًدیدگاهازنظرانصاحبرامشکلایناست

وقتخودشانبهرسیدگیوکودکانبهرسیدگیخانگیوظایفانجامبرايکنندمیکار،بازاررسمیشبکهدر
به 1991، 10د (کیسمنکنمیپذیرآسیبراگروهاینشودهمراهماديفقرباکههنگامی9زمانیفقرندارندکافی

حسینی).نقل از 
از:عبارتندشوندمیادارهزنسرپرستیباکهخانوادهاییزندگیبرحاکمشرایط
مردانبابرابرشغلیهايفرصتبهدسترسیعدم- 
فرزنداندربینهموزناندربینهمسوادترپایینسطوح- 
کمتردستمزدهاي- 
نوجوانانوکودکانبزهکاريوتحصیلیافتبااليدرصد- 
).5: 1385وقت (مطیع، تمامشاغلزنانبرايزمانیفقرمسئله- 

شروعاصلیشوند. علتمیپذیرآسیببسیارگروهاینسرپرستزنهايدرخانوادهفوقشرایطشیوعنتیجهدر
بهکهنظامیاست، یعنیجنسیتیآمیزتبعیضنظامغلبهخانوارسرپرستزنانپذیريآسیبدلیلباشرایطاین
ببرند.بهرهتفریحودرآمدتحصیل،شغل،چونیکسان،اجتماعیهايفرصتازتادهدنمیامکانجنسدوهر

هادولتناتوانیوطبقاتینظریه- 
دیگرعبارتبه. جنسیتینهاستطبقاتیايمقولهاجتماعیهايآسیبوفقرکهمعتقدندنظریهاینصاحبان

درطبقاتینظرازکهگروهیآنبلکهنیستندپذیريآسیبوفقرمعرضدرخانوارسرپرستزنانتمامیازنانتمام
هستند.آسیبمعرضدربیشترگیرند،میقراراجتماعپایینهايرده
شوندنمیفقیرشانقومیونژاديهايخصیصهیاجنسسن،دلیلبهمردمنظریه،اینطرفدارانيعقیدهبه

آیند. زنان در تحوالت دنیاي صنعتی میشماربهفقیرکهاستخاصهايطبقهدرگرفتنقراردلیلبهبلکه
هستند. طالق و فوت همسر بر اثر سوانح رایجترین عامل در خاصهايطبقهدرگرفتنبیشتر در معرض قرار

.سوق زنان به سمت این طبقات خاص هستند
سرپرستزنانهمهپسشغل.وتحصیلدرآمد،شاخصسهازاستعبارتطبقهتعیینهايشاخصمهمترین

درودارندترمنزلتکمشغلوکمترتحصیلکمتر،درآمدکهگروهیآنبلکهنیستندفقیروپذیرآسیبخانوار
زنانپذیريآسیبمسئلهکردنبزرگباگروهاینعقیدهبهپذیرترندآسیبگیرند،میقراراجتماعپایینطبقه

وپیرمرد،وزنفقرکهحالیدرگیرند،میقرارپیرانمقابلدرجوانانمردان،درمقابلزنانخانواده،سرپرست
وسیاسیفراینددلیلبهدیگرفقرايهمهوخانوادهسرپرستزنانپذیريآسیبواقعشناسد. درنمیجوان

اینکند.میمحرومحیاتمناسبشرایطبهدسترسیازراآنهاهمگیکهاستمشترکیاقتصاديواجتماعی
9. Time Poverty
10. Kissman
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شدنزنانهدیگرعبارتبهکند.میممکنغیرفقرابرايراخانوادهتشکیلوگسلدمیهمازراهاخانوادهشرایط
سطحتااستکردهایجادجهانینویننظمکهفراینديیعنیاست،تراهمیتباوتربزرگواقعیتازبخشیفقر

زنانهايگروهشدنیابد، قطبیگسترشکارذخیرهارزشیابد،کاهشکارگرطبقهزندگیسطحونهاییدستمزد
تحلیل رود باالبهرومتوسططبقهحتیمتوسط،طبقهحیاتوتداومبرايضروريماديشرایطوشودتشدید
هايدولتاخیراکهاجتماعیتامینهايسیاستگروهایننظربههمچنینبه نقل از بختیاري)، 1992، 11(گیمنز
استفادهمثلدولتیهايکمککاهشبرايدیگرياند، علتگرفتهکاربهاقتصاديبحرانمهاربرايغربیجوامع

زنهايخانوادهدر اختیارتروسیعقبالًکهاجتماعیخدماتوبهداشتیمجانی، امکاناتهايمهدکودكاز
رااجتماعیتامینهايبرنامهدولتمردانایناست.افزودهآنانپذیريآسیبمیزانبرگرفت،میقرارسرپرست

حالهربهاست.کاستهاقتصاديرشدوامنیتمیزانازهابرنامهایناجرايکهتوجیهاینباکردندمحدود
علتثانیاًدانند،نمیعمومیايپدیدهراخانوارسرپرستزنانفقروپذیريآسیباوالًطبقاتینظریهطرفداران

.)1385دهند(بختیاري، مینسبتداريسرمایهیعنینابرابراقتصادينظامبهراآناصلی
هدف این پژوهش، مطالعه تفاوتهاي مکانی علل سرپرستی در زنان سرپرست خانوار در شهرستان هاي مختلف 

ها و نظریه زنانه شدن فقر به منظور بررسی تفاوتهاي دولتناتوانیوطبقاتیلذا تالش شد که نظریه.کشور است
ناطق مختلف کشور در علل سرپرستی زنان مورد استفاده قرار گیرد.مکانی م

روش شناسی
می سرپرست خانواريانجام یافته است. جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه زنان اسناديپژوهش به روشاین 
خود را سرپرست خانوار معرفی کرده اند و مجموع داده هاي 1385سرشماري سال در نمونه شماري د که نباش

نفر بوده اند 35721این زنان .آنان در مقیاس فرد، خانوار و شهرستان از طریق مرکز آمار ایران ارائه گردیده است
درصد در نواحی روستایی ساکن بوده اند.44درصد آنا در مناطق شهري و 56که 

رد و خانوار به مقیاس در این پژوهش با استفاده از تکنیک داده کاوي و تحلیل اکتشاف فضایی داده ها، داده ف
شهرستانی تبدیل و سپس به انجام آزمونهاي آمار مکانی مرتبط با هدف تحقیق پرداخته شد.

زنان سرپرست خانوار در ایران
درصد خانوارهاي ایرانی، زن 12، 1390در سال نتایج مقدماتی سرشماري عمومی نفوس و مسکنبرطبق 

. میلیون خانوار توسط زنان سرپرستی میشود55/2میلیون خانوار ایرانی، حدود 21سرپرست هستند. در واقع از 
از الگوي نسبتا یکنواختی برخوردار بوده و دامنه اختالف سهم 1385در بین استانهاي مختلف در سال توزیع زنان 

حداقل کهگیلویه % و5/12درصد بوده است (حداکثر خراسان جنوبی با 5خانوارهاي زن سرپرست در بین استانها 
% افزایش یافته است(حداکثر سیستان و 5/7به بیش الز 1390%) در حالیکه این عدد در 5/7و بویراحمد با 

. شاخص میانه سهم زنان سرپرست خانوار نیز در طی دو دوره %)52/9با کردستان% و حداقل 65/16بلوچستان با 
رسیده که نشان دهنده 1390% در 58/11به 1385ر % د54/9مورد بررسی افزایش قابل توجهی داشته و از 

.)1(جدول است1390% در 5/11بیشتر شدن سهم زنان خانوار به بیش از 

11. Gimenez
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1390و 1385. توزیع زنان سرپرست خانوار در نتایج سرشماري 1جدول 
۱۳۸۵۱۳۹۰

سرپرستسرپرست
906,01377,3548.54%1,082,997118,28310.92%

652,10850,1597.69%821,06383,38910.16%

279,59724,5428.78%337,26834,41610.20%

1,216,435119,1579.80%1,450,309171,64411.83%

110,5728,8367.99%135,20214,15610.47%
%241,82425,99610.75%184,62616,4288.90بوشهر

3,697,840351,2029.50%4,437,586570,04512.85%
193,55818,9449.79%234,13224,50010.46%

%182,44324,49213.42%157,83419,72912.50جنوبي

1,419,461153,06110.78%1,713,408229,25813.38%

198,40923,70111.95%240,24331,95813.30%

860,87666,4207.72%1,111,050117,57910.58%

233,88821,4559.17%286,25329,48510.30%

156,40216,64210.64%184,71922,93412.42%
467,26549,85610.67%587,33597,78916.65%

1,011,93299,6659.85%1,243,993158,71112.76%

292,25622,7817.79%351,99135,73210.15%
%320,59132,92410.27%261,58621,3398.16قم

335,34627,3148.15%400,79738,1519.52%

608,50265,64610.79%782,460103,41113.22%

443,89143,2819.75%530,40765,94112.43%
124,7199,3517.50%155,37815,66910.08%

378,42434,7779.19%481,88254,61511.33%

666,02468,90710.35%775,95298,83612.74%

381,80533,8378.86%461,73055,22311.96%

775,71362,1298.01%927,34999,06110.68%

359,75636,15210.05%424,94550,53311.89%
297,77230,08810.10%394,22448,37612.27%

425,58343,90510.32%505,36162,39012.35%

254,49324,3869.58%307,58932,57510.59%

17,352,6861,641,0449.46%21,110,4812,548,07212.07%

بیانگر تشدید روند 1390و 1385مقایسه درون استانی در بین مناطق شهري و روستایی  در دو سرشماري 
% در 75/6% در مناطق شهري و 75/9افزایش در مناطق روستایی و شهري استانهاي مختلف کشور است(نرخ رشد 

% حداقل رشد و سیستان 34/6در بین مناطق شهري استانهاي مختلف استان خراسان جنوبی بامناطق روستایی). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


% حداقل 49/0% باالترین نرخ رشد را تجربه نموده اند. در مناطق روستایی نیز یزد با رشد 70/18و بلوچستان با 
. با )2(جدول % حداکثر رشد را در تعداد خانوارهاي زن سرپرست تجربه نموده اند40/12رشد و آذربایجان غربی با 

وال مستقیمی در خصوص علت سرپرستی زنان از پاسخگو، انجام نمی شود و صرفا توجه به اینکه در سرشماري س
باید بر مبناي ترکیب داده به علل سرپرستی دست یافت، آمارهاي محدود موثقی در خصوص الگوي علل 

سرپرستی زنان قابل دسترس است. 
هزار نفر به طور 40صورت مستمر و هزار زن سرپرست خانوار به 140سازمان بهزیستی کشوربر اساس داده هاي 

از مجموع زنان سرپرست خانواري که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند .غیر مستمر تحت حمایت قرار دارند
% بر اثر ازکارافتادگی همسر و بقیه به علت طالق ،اعتیاد همسر ، مفقوداالثر بودن یا 32% بر اثر فوت همسر، 38

. طبق گفته دبیر شوراي فرهنگی )95: 1385بختیاري، (معاش خانواده هستندسربازي همسر مجبور به امرار 
درصد 20درصد خانوارها داراي یک نان آور، 60اجتماعی زنان بررسی وضعیت خانوارهاي ایرانی نشان می دهد که 

ست خانوار نان آوران خانواده را زنان سرپر%8/4نفر نان آور هستند و این در حالی است که 3درصد 7نفر و 2
9سال ، 65تا 60درصـد بین 11سال، 65درصد زنان سرپرست خانوار بیـش از 31دهند. همچنیـنتشکیل می
سال است. البته برخی 50درصد آنان کمتر از 50سال دارند و این درحالی است که سن59تا 50درصد بین 

مثال در برخی خانواده هــا سرپرست مرد، به عنوانمسائل سبب کم شماري زنان سرپرست خانوار گردیده است،
به صورت غیر فعال می باشد و بدون درآمد و عمالً خانواده توسط زن تأمین می شود ولی در سرشماري این 
خانواده ، مرد سرپرست معرفی نه زن. یا در برخی خانواده ها وجود مرد معتاد یا بزهکار که عمالً هم نقش 

ش از او سلب می گردد عالوه بر هزینه هاي گزاف صرف اعتیاد و ...، امرار معاش و سرپرست خانواده و تأمین معا
هزینه مخارج زندگی به عهده زن می باشد ولی او به عنوان سرپرست محسوب نمی شود و یا در مورد مهاجرت و 

اخراج، اساساً اقامت غیرقانونی مردان افغانی در ایران، به دلیل قرارداشتن این افراد در معرض دستگیري و 
حضورشان در خانواده مقطعی است و اغلب فشارهاي اقتصادي و مالی بردوش زنان خانواده هایشان قرار دارد. مورد 
دیگر مربوط به زنانی می شود که بر اثر طالق یا فوت همسر، سرپرست خانواده را از دست می دهند و گاه به دلیل 

این مسئله .پدري بازگشته و تحت حمایت پدر قرار می گیرندوجود نگرشهاي غلط سنتی و اجتماعی به منزل
سبب می شود مفهوم سرپرست خانوار در مورد آنها صدق نکند. وضعیت سواد زنان سرپرست خانوار نیز به این 

% زنان سرپرست خانوار بی سوادند که در مقایسه با میانگین بی سوادي در 71شرح است : از نظر میزان سواد ، 
34این مقدار نشان دهنده اختالف قابل توجه سواد زنان سرپرست خانوار از میانگین سواد در کشور است. کشور 

درصد بی سواد هستند و این در 66درصد تحصیالت عالیه و 3درصد آنها داراي سواد ابتدایی و متوسطه ، 
.در 11عی و بهزیستی قرار دارنددرصد تحت پوشش بیمه هاي اجتما6/5درصد آنها شاغل بوده و 6/1حالیست که 

70درصد جمعیت سالمند کشور را زنان تشکیل می دهند که 46مورد وضعیت زنان سالمند نیز می توان گفت: 
83درصد بی همسر و مسکن هستند. زنان سرپرست خانوار غالباً (50درصد بیکار و 80درصد آنها بی سواد، 

% درمرتبه دوم 7ت خانواده شده اند. طالق و جدایی با سهمی حدوددرصد) به دلیل فوت همسر عهده دار مسئولی
درصد ازکل 5/0قرارگرفته اند. زنانی که به دلیل ازکارافتادگی مردسرپرستی خانواده رابرعهده گرفته اند فقط 

. )1384طباطبایی و حسینیان، (خانوارهاي زن سرپرست را شامل می شوند
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1390و 1385نوار در طی دو سرشماري . نرخ رشد زنان سرپرست خا2جدول 

سرپرستسرپرستسرپرستسرپرست
3.09%8.86%3.33%9.29%2.54%7.70%
4.15%10.70%4.46%10.04%3.60%12.29%
3.49%7.00%4.92%8.22%1.16%5.07%
3.11%7.57%3.48%8.42%1.08%3.19%
3.54%9.88%4.26%10.11%2.48%9.72%

%7.87%5.00%10.70%5.27%9.61%5.11بوشهر
2.94%10.17%3.13%10.23%0.54%9.11%
3.72%5.28%6.10%6.35%0.60%3.86%
2.72%4.42%4.14%6.34%1.19%3.09%
3.22%8.42%4.13%9.84%1.06%5.24%
3.58%6.16%4.75%7.77%2.52%4.81%
4.57%12.10%5.40%12.07%2.62%12.18%
3.86%6.56%4.74%7.51%2.47%5.02%
2.97%6.62%3.28%7.83%1.97%3.77%
3.24%14.42%3.61%18.70%2.93%11.65%
3.53%9.75%5.43%10.90%0.22%7.49%
3.25%9.42%4.42%10.64%0.39%6.76%

%3.77%1.20-%9.48%3.94%9.06%3.67قم
3.32%6.91%5.11%7.84%0.13%5.08%
4.58%9.51%3.81%9.17%5.75%9.97%
3.00%8.79%3.64%9.22%1.58%7.60%
3.90%10.88%5.90%14.48%1.95%8.09%
4.45%9.45%4.77%10.35%4.16%8.52%
2.55%7.48%4.53%10.19%-0.12%4.05%
3.16%10.29%3.65%10.18%2.47%10.58%
3.03%9.78%3.27%11.08%2.74%8.08%
2.96%6.93%4.27%9.17%-0.35%2.90%
5.26%9.96%6.11%14.08%4.37%7.13%
3.02%7.28%3.25%7.63%2.70%6.67%
3.63%5.96%4.29%7.76%0.64%0.49%
3.55%8.64%4.38%9.85%1.91%6.72%

یافته هاي تحقیق
عامل عمده می توان دسته 4براساس مستندات سرشماري عمومی نفوس و مسکن، علت سرپرستی زنان را در 

درصد زنان سرپرست خانوار داراي همسر بوده اند که به علل 18بندي نمود. در نمونه آماري مورد مطالعه بیش از 
وریت، نقش مدیریتی و اقتصادي خانواده مختلفی چون بیماري، از کارافتادگی، اعتیاد، کهنسالی، معلولیت و مهج

3/4درصد از زنان علت سرپرستی خود را فوت همسر عنوان نموده اند و 74برعهده زن قرار گرفته است. حدود 
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درصد زنان نیز به دلیل متارکه و طالق عهده دار سرپرستی خانوار شده اند. در این میان سهم زنانی که به دلیل 
).1درصد است(شکل 4وار شده اندکمتر از عدم ازدواج سرپرست خان

. پراکنش زنان خانوار در سطح کشور بر حسب علت سرپرستی 1شکل 

پراکنش فضایی هر یک از علل فوق در سطح شهرستانها نشان دهنده پراکنشی متفاوت است. بیشترین سهم زنان 
گاوبندي، بستک و جم بوده است (بیش از يهاشهرستانسرپرست داراي همسر در داده هاي مورد مطالعه در 

% از زنان سرپرست داراي همسر بوده اند) که عدم حضور مردان بواسطه فعالیت در سایر مناطق بویژه در 60
کشورهاي حاشیه خلیج فارس سبب سرپرستی زنان در این شهرستانها گردیده است. فوت همسر به عنوان 

صومعه سرا، آذرشهر، يهاشهرستاناست و در این میان در نخستین علت سرپرستی زنان در سطح کشور 
درصد زنان سرپرست خانوار همسر خود را به علت 90پیرانهشر، نظرآباد، نطنز، مهران، خرمدره و فیروزکوه بیش از 

فوت از دست داده و مسئولیت سرپرستی خانوار را عهده دار شده اند. سرپرستی به دلیل طالق سومین عامل 
تهران و شهریار بیشترین سهم زنان سرپرست را به این دلیل يهاشهرستانخانوار توسط زنان است که سرپرستی

ارسنجان و دیلم نیز باالترین سهم سرپرستی زنان را به دلیل عدم يهاشهرستاندرصد). 15داشته اند(بیش از 
ده پراکنش خوشه اي هر یک از علل درصد). بررسی الگوي پراکنش فضایی نشاندهن11ازدواج داشته اند(بیش از 

).2سرپرستی می باشد(جدول 
شاخص توزیع فضایی و اشکال الگوي پراکنش در مقیاس شهرستانها نشان دهنده پراکندگی نسبتا معنادار و 
متمرکز هر یک از علل سرپرستی در سطح کشور است. شاخص توزیع فضایی براي زنان داراي همسر، بی همسر بر 

% می باشند. در هر سه 99و داراي سطح اطمینان آماري بیش از 1/0ان بی همسر بر اثر طالق حدود اثر فوت و زن
) بوده و حاکی از تمرکز نسبتا شدید 58/2علت ذکر شده مقدار عدد استاندارد بیش از سطح مطلوب اطمینان (

رویت است(رنگ قرمز قابل 2علل سه گانه در بخش هاي خاصی از کشور است که الگوي فضایی آن در شکل 
نشان دهنده الگوي متراکم پدیده مورد و شکل گیري خوشه هاي هم ارزش مطالعه است، رنگ آبی بیانگر پهنه 

فاقد رنگ نیز فاقد معناداري آماري الزم می باشند).يهاشهرستانهاي کم ارزش و 
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. الگوي توزیع فضایی زنان سرپرست خانوار بر حسب علت2جدول 
Z valueP valuepatternشاخص توزیع فضایی شاخص 

0,0659263,123290,001788clusteredسرپرستی زنان

0,1055483,5864850,000335clusteredداراي همسر

0,0845723,7306210,000191clusteredفوت همسر

0,0842595,2716420,000000clusteredطالق

0,0337892,3643420,018062clusteredعدم ازدواج

توزیع فضایی زنان سرپرست بی همسر بر اثر فوتتوزیع فضایی زنان سرپرست داراي همسر

توزیع فضایی زنان سرپرست هرگز ازدواج نکردهتوزیع فضایی زنان سرپرست بی همسر بر اثر طالق
کشور بر حسب علت سرپرستی يهاشهرستان. الگوي پراکنش فضایی زنان سرپرست خانوار در سطح 2شکل 

56، بیانگر میانگین 1385درصدي 20بررسی ویژگیهاي جمعیت شناختی زنان سرپرست خانوار در نمونه شماري 
2/57ر مناطق روستایی سال و د1/55سال براي کل زنان سرپرست خانوار است. این مقدار در مناطق شهري 

روستایی گانه سرپرستی نیز نشان می دهد که زنان 4). بررسی تفکیکی میانگین سنی در بین علل 3است(شکل 
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که این میانگین در مناطق شهري هستند5/62بدلیل فوت همسر داراي میانگین سنی بیش از خانوار سرپرست 
. میانگین )3(بخش الف شکل سرپرست بر اثر فوت همسر)سال براي زنان 8/61سال است(میانگین ملی 8/60

5/43و در مناطق شهري 4/42سال است که در مناطق روستایی 9/42سنی زنان داراي همسر سرپرست خانوار 
برخوردار هستند 8/45. زنان سرپرست بر اثر طالق نیز در مقیاس ملی از میانگین سنی )3(بخش ب شکل است

. دختران ازدواج نکرده )3(بخش ج شکل است45و در نواحی شهري 47روستایی که این عدد در نواحی 
و 7/39سال برخورداند که در سن در نواحی روستایی 8/38سرپرست خانوار نیز در سطح ملی از میانگین سنی 

بین تفاوتهاي معناداري در گانه نیز بیانگر 4الگوي فضایی هر یک از علل می باشد. 1/38در نواحی شهري 
).3مختلف می باشد(بخش د شکل يهاشهرستان

ب. زنان داراي همسر سرپرست خانوار  الف. زنان سرپرست خانوار بدلیل فوت همسر

د. دختران ازدواج نکرده سرپرست خانوارج. زنان سرپرست بر اثر طالق 
کشور بر حسب علت سرپرستی يهاشهرستان. الگوي پراکنش فضایی سن زنان سرپرست خانوار در سطح 3شکل 

میزان باسوادي از دیگر مواردي است که در اکثر مطالعات پیشین داخلی و خارجی به آن اشاره شده است. از 
درصد زنان بی سواد سرپرست 85درصد زنان بی سواد بوده اند که بیش از 67مجموع نمونه مورد مطالعه بیش از 

درصد زنان باسواد سرپرست خانوار داراي 28د را فوت همسر عنوان نموده اند. بیش از خانوار، عامل سرپرستی خو
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درصد محاسبه گردید. پراکنش باسوادي و بی سوادي 50همسر بوده اند و سهم زنان سرپرست بی همسر کمتر از 
کالنشهرها و کشور از دو الگوي کامال متمایز برخوردار است. يهاشهرستانزنان سرپرست خانوار در سطح 

پیرامون يهاشهرستانمجاور آنها مهمترین کانون تمرکز زنان باسواد سرپرست خانوار هستند که يهاشهرستان
. تمرکز زنان سرپرست خانوار بی سواد نیز در )4(بخش الف شکل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و قم هستند

شمال استان اصفهان، استان مرکزي، شمال استان فارس و بخشهایی از سیستان و بلوچستان می يهاشهرستان
).4(بخش ب شکل باشد

سوادیتوزیع فضایی زنان سرپرست بب. سوادباتوزیع فضایی زنان سرپرست الف. 
کشوريهاشهرستان. الگوي پراکنش فضایی زنان باسواد و بیسواد سرپرست خانوار در سطح 4شکل 

% آنان داراي 54نیز مشخص گردید که از مجموع زنان سرپرست خانوار باسواد بیش از در بررسی سطح تحصیالت 
% داراي 6/9،درصد از این زنان داراي تحصیالت متوسطه (دیپلم و کمتر از دیپلم)36تحصیالت ابتدایی بوده اند. 

% نیز داراي مدرك دکتري بوده 2/0و حدود )شدکارشناسی ارتحصیالت دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و 
. )3اند(جدول 

. زنان باسواد سرپرست خانوار بر حسب سطح تحصیالت3جدول
سطح تحصیالت

دکتريتحصیالت دانشگاهیتحصیالت متوسطهتحصیالت ابتدایی
علت سرپرستی

%0.19%7.42%40.12%52.27زنان داراي همسر سرپرست

%0.04%4.49%30.76%64.72فوت همسرسرپرست بر اثر 

%0.33%12.66%50.79%36.23سرپرست بر اثر طالق

%0.81%45.15%32.22%21.82دختران ازدواج نکرده سرپرست خانوار
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در بررسی الگوي جمعیت تحت تکفل زنان سرپرست خانوار نیز مشخص گردید که عالوه بر تفاوت معنادار در 
تعداد جمعیت تحت پوشش زنان سرپرست خانوار بر حسب علت، تفاوت منطقه اي معناداري نیز قابل تشخیص و 

فرزند تحت 4/1د که بصورت متوسط نفر می باش8/2میانگین بعد خانوار در زنان سرپرست خانوار ارائه می باشد. 
. الزم به ذکر است که بعد خانوار و فرزندان تحت پوشش زنان سرپرست پوشش هر زن سرپرست خانوار است

کشور است، بگونه ایکه با حرکت از مرکز به حاشیه يهاشهرستانخانوار داراي یک تغییر مکانی فاحش در پهنه 
نفر در بخشهاي 2کشور بعد خانوار و تعداد فرزندان تحت پوشش افزایش می یابد. الگوي خانوارهاي کمتر از 

و در و مرکزي غالب بوده که عمدتا مترادف با خانوارهاي تک نفره دختران مجرد و زنان بی همسر براثر طالق است 
3افزایش و تعداد فرزندان نیز به 8/4ت حاشیه هاي جنوبغرب و جنوب شرق کشور بعد خانوار تا حرکت به سم

. )5(شکل فرزند می رسد 
پوشش زنان سرپرست خانوار اد و... در برخی از خانوارهاي تحتحضور والدین و سایر وابستگان مانند عروس و دام

نفر به عنوان 1380است. در نمونه آماري مورد مطالعه بیش از افزایش بعد خانوار در برخی از خانوارها شده سبب 
مورد 179مورد خواهر و برادر، 876مورد پدر و مادر ، 585نفر به عنوان نوه و نتیجه، 2269عروس و داماد، 
مورد نیز سایر خویشاوندان از جمله افراد تحت پوشش زنان سرپرست خانوار بوده اند.80والدین همسر و 

میانگین بعد خانوار زنان سرپرست خانوارمیانگین فرزندان زنان سرپرست خانوار
کشوريهاشهرستان. الگوي فضایی جمعیت تحت تکفل زنان سرپرست خانوار در سطح 5شکل 

درصد از این زنان شاغل بوده و بر 12در بررسی وضع فعالیت زنان سرپرست خانوار مشخص شد که فقط حدود 
درصد این زنان داراي 50روز گذشته حداقل یک ساعت کار کرده اند. بیش از 7اساس تعریف مرکز آمار ایران در 

ود را خانه داري اظهار داشته اند( جدول درصد از زنان سرپرست خانوار، فعالیت خ30درآمد بودن کار بوده و فقط 
4 .(

. فعالیت اقتصادي زنان سرپرست خانوار بر حسب علت سرپرستی4جدول 
جمعسایرخانه داردرآمد بدون کارمحصلدر جستجوي کارشاغل
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%17.05%0.39%7.71%5.03%0.22%0.38%3.32داراي همسر
%74.38%4.32%21.01%42.46%0.32%0.61%5.66فوت همسر

%5.33%0.13%1.23%2.06%0.07%0.20%1.64طالق
%3.24%0.08%0.36%1.00%0.44%0.12%1.23تجرد

%100.00%4.93%30.31%50.55%1.05%1.31%11.85مجموع

پراکنش فضایی فعالیت اقتصادي زنان سرپرست خانوار نیز موید تمرکز مکانی زنان شاغل، در جستجوي کار و زنان 
خانه دار سرپرست خانوار در کشور است. میزان پراکنش فضایی در بین زنان شاغل، در جستجوي کار و زنان خانه 

درصد است. سهم 99ده نیز در سطح اطمینان و سطح معناداري آماري بدست آم1/0دار سرپرست خانوار بیش از 
قابل توجه زنان سرپرست خانوار داراي درآمد بدون کار که عمدتا نیز بی همسر بر اثر فوت همسر بوده اند، سبب 
پراکنش مشابه این گروه از زنان در مناطق مختلف کشور است که شاخص پراکنش فضایی و سطح معناداري 

سه گروه دیگر، فاقد معناداري آماري نموده است. در تعداد قابل توجهی از آماري آنان را در مقایسه با
پیرامون يهاشهرستانخراسان رضوي، تهران، اصفهان و فارس است. زنان در جستجوي کار در يهاشهرستان

ر سیستان و بلوچستان قابل مشاهده هستند و ديهاشهرستانگیالن و بخشی از يهاشهرستانکالنشهر تهران، 
سایر نواحی کشور سهم قابل توجهی ندارند. زنان خانه دار سرپرست خانوار نیز در الگوي مشابه زنان شاغل در 

). 6خراسان رضوي، تهران، اصفهان و سیستان و بلوچستان متمرکز هستند(شکل يهاشهرستان

شاغل سرپرست خانوارزنان خانوارزنان در جستجوي کار سرپرست سرپرست خانوارزنان خانه دار 
کشور يهاشهرستان. الگوي پراکنش فضایی فعالیت اقتصادي زنان سرپرست خانوار در سطح 6شکل 

بحث و نتیجه گیري
جامعه در زنانافزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در دو دهه اخیر در سطح کشور بیانگر سهیم شدن بخشی از 

یکساناجتماعی و اقتصادي هايفرصتازرازنانگاهجنسیآمیزتبعیضنظامغلبهماست.کنونیدر جامعهفقر
انبوهیمشکالتدر خانوادهمردانفقدانوکندنمیارائهرافعالینقشزننتیجهدروساختهمحروممردانبا
زنان.داشتخواهددنبالبهبراي زنانی که خواسته یا ناخواسته به ایفاء نقش مردان در زندگی می پردازند،را
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دستمزدودرآمدکارهایی باانجامبهمعاشتأمینجهتزندگی،دراتکاي خوددادندستازخانوار باسرپرست
.میدهندتندشواروشرایطی سختدراندك،

الگوي کامال متفاوتی از زیست زنان بررسی الگوي پراکنش زنان سرپرست خانوار در سطح کشور نشان داد که 
در حالیکه کالنشهرها و نواحی مجاور آنها کشور قابل تشخیص است. يهاشهرستانسرپرست خانوار در سطح 

کانون تمرکز دختران مجرد سرپرست خانوار و عمدتا خانواده هاي تک نفره است، نواحی حاشیه اي کشور در 
سرپرست خانواري است که ناتوانی اقتصادي مردان آنها را به شمال شرق و جنوب شرق کشور کانون زنان 

سعی در ترمیم توان درآمدکموغیررسمیوقت،نیمهاي،حاشیهمشاغلعمدتا با سرپرستی سوق داده و 
اقتصادي خانواده دارند.

بخش عمده اي از مطالعات انجام شده در خصوص زنان سرپرست خانوار در مقیاسهاي کوچک و عمدتا با روش 
پیمایشی انجام شده اند که قادر به تفکیک مکانی تفاوتها نبوده و لذا راهکارها و پیشنهادات ارائه شده نیز عمدتا با 

نگرش یکنواخت به این گروه از زنان ارائه شده است. 
توانمندسازي زنان سرپرست اري از مطالعات پیشین تاکید بر توانمند سازي زنان سرپرست خانوار از طریق در بسی

سوق دادن کمکها به آنها از سازمانهاي حمایتی به خدمات بیمه اي و اجتماعی است. فرآیند با خانوار، 
ار است. این امر، راهی براي ورود توانمندسازي زنان در چارچوب مباحث توسعه اجتماعی از اهمیت باالیی برخورد

زنان به فعالیتهاي مشارکت آمیز اجتماعی است زنان سرپرست خانواده در مقایسه با دیگر زنان، از تحصیالت و 
مهارت هاي فنی و آموزشی کمتري برخوردارند. بنابراین، احتمال باالتري وجود دارد که این زنان حتی در صورت 

. توجه به این نکته که بخش قابل مشاغل پست و با مزد کم مشغول به فعالیت شوندانجام فعالیت اقتصادي، در 
توجهی از زنان نیازمند به این حمایتها فقط در بخشهاي خاصی از کشور حضور دارند، تسریع در ارائه برنامه هاي 

حمایتی را بدنبال خواهد داشت. 
و تامین مالی رنج می برند . فقدان تامین اجتماعی بسیاري از زنان سرپرست خانوار از فقدان یک چتر حمایتی

براي بخش بزرگی از آحاد ملت بویژه روستاییان ، کارگران روزمزد و موقت ، کارکنان مشاغل غیر رسمی و فقراي 
هاي پی در پی بنیان آور و سرپرست خانوار بحرانآورد که با مرگ مردان نانشهري چنان ناامنی بدنبال می

هاي اولیه با وقوع پدیده لرزاند. این گروه از زنان بدلیل عدم آموزشحت سرپرستی زنان را میخانوارهاي ت
شوند. استثمار همسري ، ناگزیر از ورود به بازار کار سیاه ، ناامن ، پر از تبعیض و تعدي جنسی و شغلی میبی

ی از آنان راه محتوم بسیاري از زنان جنسی و جسمی از این گروه از زنان در نبود هرگونه حمایت دولتی و اجتماع
. هاست که با دالوري در تدارك معاش آبرومند براي خود و خانوار شان هستنداین خانوار

منابع 
) فصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی ، "حکومت و زنان سرپرست خانوار")، 1385بختیاري، آمنه و فاطمه محبی

.34، شماره زنان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بررسی تاثیر عضویت در سازمان هاي "). 1391طهري اصل و سید جمال رضوي خراسانی (براري، مرضیه، مرضیه م
،زنانشناسیجامعهپژوهشی–علمیيفصلنامه، "مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی، اقتصادي زنان سرپرست خانوار

.  153- 176اول، صص يشمارهسوم،سال
) کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش "). 1389تاتینا بلداجی، ام لیال، آمنه فروزان و حسن رفیعی

، 40، سال یازدهم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، "سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی
. 9-28صص 

زنان بررسی وضعیت اقتصادي" ). 1387دیان شالچی(جوان، جعفر، مجید یاسوري، محمد رحیم رهنما و نسرین احم
، ايمجله جغرافیا و توسعه ناحیه."سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردي: منظومه روستایی مشهد قلی) 

شماره یازدهم . 
) بررسی سالمت روان زنان سرپرست خانوار تحت "). 1388حسینی، سید احمد، ستاره فروزان و معصومه امیرفریار

. 117- 137، صص 3، سال دوم، شماره فصلنامه پژوهش اجتماعی، "پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران
) مرکز امور مشارکت زنان "بررسی مشکالت عاطفی، روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار" ). 1378خسروي، زهره .

نهاد ریاست جمهوري .
) آمریکا )از زنان سرپرست خانوار ( مطالعه موردي انگلستان وحمایت هاي قانونی " ). 1388رستمی تبریزي، لمیاء"،

.161-177دومین همایش توانمندي زنان و توان افزایی زنان سرپرست خانوار، تهران، صص : 
)توانمند سازي زنان سرپرست خانوار از طریق مشاوره ") 1384طباطبایی یحیی آبادي. شهناز، حسینیان. سیمین

.4، سال اول، شماره فصلنامه خانواده پژوهشی"گروهی، آگاه سازي و کارآفرینی
)دوره فصلنامه  پژوهش زنان."ها زنان سرپرست خانوار فرصت ها و چالش" ). 1382فروزان، ستاره و اکبربیگلریان ،

.35-58، صص 5، شماره 1
،دومین همایش توانمندي زنان و "هاي اشتغال زنان سرپرست خانوارتحلیلی بر فرصت" ). 1388شهال (کاظمی پور ،

. 403- 426توان افزایی زنان سرپرست خانوار، تهران، صص :
) مرکز آمار ایران، تهران.1390) نتایج مقدماتی سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1391مرکز آمار ایران ،
) 54و 53، شماره مجله زنان، یونیسف، "فرصت هاي کودکان در خانواده هاي زن سرپرست"). 1378مطیع، ناهید.
) نامه علوم."هاي اجتماعیزنان سرپرست خانوار: نگفته ها و آسیب" ). 1386معیدفر، سعید و نفیسه حمیدي

.131-158. صص 32، شماره اجتماعی
) مازندرانوضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي زنان سرپرست خانوار استان" ). 1387نازکتبار، حسین و رضا ویسی"

.27، سال هفتم، شماره فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 
 Aktas, Ali Riza; Ozkan, Burhan & Oku, Onur (2012). “Analysis of Factors Affecting

the Life Satisfaction of Household Heads Living in Urban Areas: A Case of West
Mediterranean Region.” 3rd International Symposium on Sustainable Development,
Sarajevo.

 Buvinic, Mayra. (1995). Investing in women, Washington Dc, international center for
research on women.

 Chant,Sylvia.(1997). Women headed Households Diversity and Dynamics in the
Developing world Hound Mills, Basingtoke, McMillan.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 Javed, Zahoor Hussain and Ayesha Asif (2011). “Female households and poverty: A
case study of Faisalabad District.” International Journal of Peace and Development
Studies, Vol. 2(2), pp. 37-44.

 Miller.J and Roeling, K (2001) lone parents, Employment and social policy: cross-
national comparisons, the policy press.

 Takane, Tsutomu. (2007). Diversities and Disparities among female- headed
households in rural Malawi, institute of Developing Economies, Ids Discussion. Paper,
NO. 124.

 Vyavaharkar, Medha; Moneyham, Linda; Murdaugh, Carolyn & Tavakoli, Abbas
(2012). “Factors Associated with Quality of Life Among Rural Women with HIV
Disease.” No. 16, pp: 295–303.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

