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 بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار در ایران
 2علیرضا اقبالی ،1 زنگنه جعفر کرد

  چکیده
در ایران است. اشتغال زنان ایرانی هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار 

ی شغلهاي دو ویژگی مهم دارد: اول آنکه در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه زنان فرصت
هاي غیر رسمی با دستمزد پایین مشغولند. اشتغال زنان کمتري دارند و دوم آنکه اغلب در بخش

مشکلاتی مثل فوت شوهر، طلاق، از   حکایت دیگري است که در پی "سرپرست خانوار"
طبق نتایج حاصله از چهار  .گیردکارافتادگی شوهر، مفقود الاثر بودن سرپرست و ... شکل می

درصد  7/12به  1375درصد در سال 4/8اخیر کشور نسبت زنان سرپرست خانوار از  سرشماري
زن  3061753در حدود  1395رسیده است. بر اساس نتایج سرشماري سال  1395در سال  

نتایج حاصله نشان داد که به طور میانگین هستند که سرپرستی خانوارهاي خود را بر عهده دارند. 
 3/68دارند (درصد این زنان خانه 8/61هستند. بیش از  نواده شاغلدرصد زنان سرپرست خا 6/14

درصد از زنان سرپرست خانوار شهري) و شغل دیگري ندارند.  6/59درصد روستایی در مقابل 
درصد زنان سرپرست  8درصد این زنان بدون داشتن کار داراي درآمد هایی هستند ( 6/15تقریبا 

ن سرپرست خانوار شهري) این در حالی است که در حدود درصد زنا 2/18روستایی در مقابل 
درصد نیز سرپرست خانوارهایی  4/11درصد این زنان سرپرست خانوارهاي دو یا سه نفره و  44

درصد زنان سرپرست خانوار به  7/41با تعداد جمعیت بیش از سه نفر هستند. و مابقی در حدود 
ه جالب کشند. نکتدگی شخصی خود را بر دوش میکنند و فقط بار اقتصادي زنتنهایی زندگی می

درصد زنانی که سرپرستی خانوارهاي ایرانی را بر عهده دارند در  7/48توجه اینکه در حدود 
برند. که این سال و بیشتر قرار دارند و در واقع در دوران کهولت خود بسر می 60گروههاي سنی 

کند. نتیجه این که این زنان و دوچندان میامر به لحاظ اقتصادي مشکل این قشر از زنان را 
شوند و شرایط سختی را نشینان اقتصادي محسوب میهایشان اکثرا جزء حاشیهخانواده
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 مسأله طرحقدمه و م

افزایش تعداد خانوارهاي زن سرپرست خانوار را شاید بتوان یکی از  مسایل نوظهور جمعیتی در 
ــنی جمعیت (پنجره  ــاختار س ــایل نوظهور از قبیل کاهش نرخ باروري، تغییر س ــایر مس کنار س

ـــادي  ـــت که از طرفی تحت تاثیر تغییرات اقتص –جمعیتی)، الگوهاي جدید مهاجرت و... دانس

شور را نیز اجتماعی کلان بو سعه ک ده و از طرف دیگر تا حدودي قابلیت تاثیر گذاري بر روند  تو
 ).1-4: 1392داراست (افتخاري و همکاران، 

ذارن گاندکاران و سیاستطور موثري به دستتواند بهپرداختن به ابعاد مختلف این مساله می   
نوظهور و هم در جهت مقابله با در انتخاب راهبردهاي مناســب هم در جهت هدایت این مســاله 

ـــور کمک کند ـــایل نو ظهور جمعیتی از منظر پیامدهاي آن در کش به اهمیت مس با توجه   .
هاي موجود در این زمینه، مطالعات اندکی را می توان یافت که ســیاســتگذاري و علمی و نگرانی

جه کرده باشد. هاي زن سرپرست خانوار توهاي مختلف وضعیت زندگی و مسایل خانواربه جنبه
سطح خرد در مورد زنان  شاید بتوان در فقدان اطلاعات به ویژه در  علت این امر را تا حد زیادي 

نشان دهنده آن است که بالغ بر  1390اطلاعات سرشماري سال  سرپرست خانوار جستجو کرد.
کشور یک خانوار  9کنند به عبارت دیگر از هر درصد خانوارهاي کشور را زنان سرپرستی می 12

سط زنان اداره می ست خانوار تو شته ا شماري آخر افزایش دا سر صله دو  سبت در فا  شود. این ن
خانوار کشور اداره یک خانوار  بر  11خانوار و  12به ترتیب به ازاي هر  1385و  1375(در سال 

ست).  شرایط  عهده زنان بوده ا ست که به نظر می رسد با توجه به  شرایطی ا  فرهنگی واین در 
لذا در این مقاله  اجتماعی کشور، رقم واقعی زنان سرپرست خانوار بیش از رقم اعلام شده باشد.

تلاش می شود تا با استفاده از اطلاعات منعکس شده در سرشماري هاي عمومی نفوس و مسکن 
روند تغییرات در تعداد و درصــد زنان ســرپرســت خانوار به تفکیک مســایل مختلف مانند محل 

اي هکونت، تعداد افراد تحت تکفل و ... بررسی شود چرا که در بررسی و تحلیل همین ویژگیس
 شناسی کرد. می توان وضعیت فعالیت و اشتغال زنان سرپرست خانوار را آسیب

ــور      ــت خانوار  در کش ــرپرس ــایل زنان س ــیاري از مطالعات انجام گرفته در مورد مس نتایج بس
، 1390، ســید میرزائی و همکاران 1386فر و حمیدي ، معید1383طلب و گرایی نژاد (شــادي

ـــان می1395،  کردزنگنه 1393یحی زاده و همکاران  ـــکل ینمهمتردهد که ) نش  زنان مش
 که است شده موجب اقتصادي بد وضعیت اقتصادي و بیکاري است. مشکل خانوار، سرپرست

 آسیب برابر در اقشار جامعه پذیرترین آسیب از ها آن فرزندان هم خانوار و زنان سرپرست هم
اضطراب،  افسردگی، مانند روانی هاي بیماري علائم از یکی عمده طور به و باشند اجتماعی هاي
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 معرض در بالقوه طور به هاهاین خانواد فرزندان شود. می دیده ها آن در پرخاشگري و وسواس
 محرومیت از اجتماعی، بزهکاري غیررســمی، و ســیاه مشــاغل کودکان در کار مانند مســائلی
 .دارند قرار تغذیه سوء و تحصیل

سو و وجود  ضاي خانوار از یک  صلی اع ست در تامین نیازهاي ا سرپر با توجه به اهمیت و نقش 
-ي اجتماعیهاهها در بیشــتر زمینهاي حقوقی و عرفی و نابرابريتبعیض جنســیتی، محدودیت

صادي براي زنان و به ویژه زنان  شور ما توجه به اقت ست خانوار در اغلب جوامع از جمله ک سرپر
مســایل زنان ســرپرســت خانوار به عنوان یکی از قشــرهاي آســیب پذیر در کل جامعه ضــرورت 

هاي اقتصادي و وضع فعالیت یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که بررسی ویژگیمی
و امکانات سرپرست در تامین نیازهاي اعضاي خانوار   هاتواند بر تواناییزنان سرپرست خانوار  می

شد نمایان می ي اگردد. به طور کلی مطالعه این گونه خانوار ها، به عنوان زیر جامعهتاثیر گذار با
هاي اجتماعی که هاي فقر و آســیبتواند در شــناســایی مولفهاز اقشــار آســیب پذیر جامعه می

شد زرو فقر میدنباله شند موثر با سنتی با صوص در جوامع  شد زنان به خ یرا همانطور که گفته 
سیب شمار میپذیر ترین گروهدر زمره آ ستی ها به  سرپر آیند و از این رو خانوارهایی که تحت 

 شوند.           شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانوار محسوب میزنان اداره می
شامل همه زنان خانواده، در واقع مساله دشواري ترکیب شغل درآمدزا با مراقبت از اي است که 

به ویژه زنان ســرپرســت خانوار و موجب تمرکز انها در بخش غیر رســمی بازار کار شــده اســت. 
آور خانوار، به جاي دو نفر، یک نفر است و زنان در بخش غیر رسمی بنابراین در شرایطی که نان

اشتغال دارند، باید انتظار دشت که زنان سرپرست تر و با دستمزد کمتر ارزشهاي کمو در شغل
و  2003شوند (شادي طلب و گرایی نژاد، به نقل از چانت، خانوار با خطر فقر بیشتري مواجه می

 ). 1998توکمان، 
ست به همراه تغییرات کیفی در لذا به نظر می سرپر شد کمی خانوارهاي زن  سد با توجه به ر ر

این گروه از خانوارها از قبیل تعداد افراد تحت تکفل، وضع سواد اقتصادي –هاي اجتماعی ویژگی
شت و از همه  سبت قابل توجهی از این  مهمترو معی صادي و فقر ن شتغال و فعالیت اقت ضع ا و

باشد. به طور خانوارها، این موضوع در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی از نوع آسیب می
 يهاهخانواد يهاهخصیص ترین اساسی از اقتصادي فقر و ضعفخلاصه شاید به توان گفت که 

 سرپرست زنان مردم، سایر که است اي گونه به مسأله فشار این و قدرت است. سرپرست زن

سأله این با را خانوار سندمی م ضر تلاش می .شنا شود تا با دیدگاهی بدین منظور در مقاله حا

 هاي عمومیهاي سرشماريبا استفاده از دادهشناسانه اقتصادي و البته آسیب -شناختیجمعیت
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ـــعیت موجود زنان  ـــورت گرفته در مجلات علمی وض ـــکن و همچنین مطالعات ص نفوس و مس
 سرپرست خانوار را از نظر اشتغال و فعالیت اقتصادي مورد بررسی قراردهیم.

 مطالعات پیشین

سی و نازکتبار ضعیت " عنوان تحت خود مطالعه ) در1387( وی صادي فرهنگی اجتماعی و  اقت

 می زمانی که اندرسیده نتیجه این به خود يهاهیافت در "مازندران استان سرپرست خانوار زنان

شتغال فکر به توان ست زنان ا صول و هاپایه که بود خانوار سرپر  کار و کردن کار شرایط و ا

صادي مباحث تمامی بناي زیر بنابراین آوریم. فراهم را آفرینی شکلات و اقت ست زنان م  سرپر

 مربوط رســمی و غیر رســمی اولیه هاي آموزش فقدان و آنها نفس به اعتماد عدم به خانوار

 .باشدمی
صت " بر تحلیلی با )1388پور ( کاظمی شتغال هايفر ست زنان ا  نتیجه این به "خانوار سرپر

 زنان کل شغلی ساختار مشابه زیادي میزان به خانوار، سرپرست زنان ساختار شغلی که رسید

 پس و سالخوردگی سنین در خانوار سرپرست زنان از که بسیاري تفاوت این با است؛ جامعه در

ستی شدن محول از صادي هايفعالیت از انجام ناگزیر آنها به خانوار سرپر ست اقت  دلیل به و ا

شنایی عدم شتن اجتماعی، مقررات و قوانین با آ شاغل شغلی، به هايمهارت ندا  و خدماتی م
 .گردندمی جذب اجتماعی و شغلی امنیت هرگونه فاقد

سی به ) 1387( همکاران و جوان ضعیت " برر صادي و ست زنان اقت ستایی خانوار سرپر  "رو

 .است کم سرپرست زن خانوارهاي در شاغلان تعداد که اند رسیده این نتیجه به و اند پرداخته

 خانوارهاي آنها بیشتر حالیکه در دارد وجود شاغل یک نفر فقط هاخانواده از ي عمده بخش در

 درآمد کم و فصلی ثبات بی در مشاغل فعالیت با همراه شاغلان کم تعداد بیشترند. و نفره سه

ست شده خانوارها درآمد بودن پایین به منجر شتاد در که اي گونه به ا صد از ه  خانوارهاي در

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

 هاچالش و هافرصت : خانوار سرپرست زنان " عنوان با پژوهشی در )1382( بیگلریان و فروزان

شان " ست زنان اکثر که دهندمی ن ستند. دارخانه خانوار، سرپر ست مرتبه در و ه  علت به نخ

سر فوت سر کارافتادگی از سپس و هم ستی هم  این هايیافته اند.کرده قبول را خانواده سرپر

صد که کندمی بیان پژوهش ست زنان از زیادي در ستند سوادبی خانوار سرپر  و تجزیه و ه
ــازمان اطلاعات تحلیل ــنایی عدم از حاکی حمایتی نهادهاي و هاس  حرفه با آنها اکثریت آش

 .رساندمی میزان کمترین به زنان این براي را مولد اشتغال به دستیابی امکان که است ومهارت
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ست خانوار : ناگفته ") در تحقیق خود تحت عنوان 1386فر و حمیدي (معید    سرپر ها و زنان 
غال تترین مساله این زنان، مساله اشبه این نتیجه رسیدند که اولین ومهم "هاي اجتماعیآسیب

هاي اندکی و اقتصـــادي اســـت. آنان از ســـطح درامد بســـیار پایین و نیز توان پرداخت هزینه
سمتبرخوردارند.  صاد به زنان این هايدغدغه و هانی نگرا دل از بزرگی ق سأله اقت سائل و م  م

سکن، مانند آن پیرامونی و  زنان این که آنند از حاکی هاداده .شود می معطوف ... و بیکاري م
 .گذرانندمی را سختی شرایط و شده محسوب نشین حاشیه اقشار جزء اکثرا شان يهاهخانواد

 تنهایی به خانوار سرپرست زنان از سوم دو حدود که است داده ) نشان1378تحقیق خسروي (

ــاغل بدون  فرد یعنی  محدودیت به توجه با که دارند عهده بر را معاش تامین خانواده در ش

صت سب شغلی هايفر سه زنان در براي منا  در عمدتاً و بوده کمتر درآمد داراي مردان با مقای

 .باشند نمی برخوردار مناسبی وضعیت اقتصادي از لذا هستند کار به مشغول وقت پاره مشاغل
 که رسید نتیجه این به مالاوي در خانوار سرپرست زنان پیرامون پژوهشی ) در2007( 1تاکانه

 میزان و مزرعه اندازه کار،نیروي نظر از خانوار سرپرست مردان به نسبت سرپرست خانوار زنان

 .دارند نامطلوبی وضعیت تولید
 شغلی فرصتهاي نداشتن که است داده نشان جهان مختلف کشورهاي در شده انجام مطالعات

شتغال و شاغل در بخش ا سمی غیر م ستمزد با و ر شتن و پایین د ستمر درآمد ندا  زنان م

 ).8: 2003، 2کرده است (چانت رو به رو فقر با را خانوار سرپرست
نتایج مطالعات انجام گرفته در ایران و خارج از کشــور نشــان دهنده این واقعیت اســت که زنان 

هاي غیر رسمی هاي شغلی مناسب، و اشتغال در بخشسرپرست خانواربه دلیل نداشتن فرصت
 با فقر مضاعف روبرو هستند. دستمزد پایین و عدم وجود درآمد مستمر  و با

 

 زنان سرپرست خانوار روند تحولات تعداد و درصد

 طول رد جنس دو تفکیک به خانوارها سرپرستی درصد و فراوانی در تغییرات روند بررسی نتایج
  نمودار در توانمی واضح بطور که آنچه است. شده ارائه 1 نمودار در 1390 تا 1355 زمانی دوره

 هب رو زنان براي و کاهش به رو مردان توسط خانوار سرپرستی درصد که است این کرد مشاهده
شده درصد خانوار توسط مردان سرپرستی می 7/92، 1355 حالی که در سال در .است افزایش

درصد بوده است. سهم خانوارهاي مرد سرپرست با روند کاهشی  3/7است، این سهم براي زنان 

                                                 
1 Takane 
2 Chant 
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رســید و در طرف مقابل ســهم خانوارهاي زن  1390در ســال  درصــد خانوارها 9/87ملایمی به 
 افزایش داشته است. 1390درصد در سال  1/12سرپرست با روند افزایشی به 

 
 هاي: درصد سرپرستی خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار  در سال)1(مودار ن

 در کل کشور 1390-1355 

 
شماره  ست خانوار در 1جدول  سرپر سنی زنان  شهري و  توزیع  شور و به تفکیک نقاط  کل ک

درصد خانوارهاي معمولی بر حسب گروه سنی و جنس سرپرست در سال   2روستایی و جدول 
درصــد زنانی که ســرپرســتی خانوارهاي ایرانی را بر عهده دارند  37را نشــان می دهد.   1390

ستایی،  8/39( صد رو سنی بیش از  8/35در شهري)  صد    دوران در قعوا در سال دارند و 65در
سی می برند.می سر به خود کهولت شنا سیب  سن، توان گفت که دربه لحاظ آ ست این  ی سرپر
 توانمی هاهداد به نگاهی با واقع در زنان به رسد چه است، دشوار کاري نیز مردان براي خانواده

  زنان عنیی شود،می افزوده آنان سرپرستی نسبت بر زنان سن افزایش با که رسید نتیجه این به
 که بالا سنین در و گذرانندمی خانواده مردان سرپرستی تحت را خود جوانی سنین اغلب ایرانی

 فرســا طاقت و ســخت کاري خانوار، ســرپرســتی مانند ناخوشــایندي و جدید تجربه فراگرفتن
 ما هک گفت باید واقع در .گیرند عهده بر را نقشی چنین که شوندمی مجبور مواردي در شود،می

افزایش ســالمندي زنان ســرپرســت خانوار و زنانه شــدن ســرپرســتی خانوار در میان جمعیت  با
 سالمند روبرو هستیم که این مساله به ویژه در مناطق روستایی کشور نمود بیشتري دارد. 
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 توزیع خانوار هاي زن سرپرست بر حسب سن سرپرست زن ):1( جدول

 شهري روستایی کل سن سرپرست زن

44-10  4/22  3/22  5/22  

64-45  7/40  9/39  7/41  

سال و بیشتر 65  37 8/39  8/35  
 1390منبع: مرکز آمار ایران: سرشماري              

 
در  1390دهد که در سال نشان می 2اي سن سرپرست خانوارها از طریق جدول بررسی مقایسه
شهري  ستایی  21نقاط  ست خانوار،  20و در نقاط رو سرپر صد زنان  سنی در  25-44در گروه 

شته سبتساله قرار دا ست مرد، به ترتیب اند. ن سرپر شابه براي خانوارهاي با   53و  6/53هاي م
ها براي خانوارهاي با سرپرست این نسبت 45-64درصد بوده است. در حالی که در گروه سنی 

رصد بوده د 28و   9/32و با سرپرست مرد  9/37و در نقاط روستایی  7/41زن در نقاط شهري 
سنی  ست. و نکته جالب توجه این که در گروه  سبت 65ا شتر، این ن ، براي خانوارهاي ساله و بی

ــهري  ــت ش ــرپرس ــتایی  8/35داراي زن س ــت. در حالی که براي  8/39و روس ــد بو.ده اس درص
درصد بوده است، به بیان دیگر  6/13و روستایی  1/10خانوارهاي داراي سرپرست مرد شهري، 

شناسی میو از دید  سرپرست زن با افزایش سن آسیب  سبت خانوارهاي داراي  توان گفت که ن
ــت، افزایش می ــرپرس ــنین بالاتر که یابد. با توجه به کاهش توانمنديس ها و امکانات افراد در س

ن تر هست تدویهاي اقتصادي و اجتماعی، معمولا شدیدبراي زنان به دلیل وجود نابرابري فرصت
 .دیابتري میب براي حمایت و پاسخگویی به نیازهاي این گروه ضرورت روشنهاي مناسبرنامه
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 1390 ،درصد خانوارهاي معمولی ساکن بر حسب گروه سنی و جنس سرپرست): 2( جدول

 زن مرد کل گروه سنی
 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري 

 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892 جمع
1/4 0 0 0 0 سال 15کمتر از   1/0  
19-15 2/0  4/0  2/0  4/0  2/0  5/0  
24-20 9/2  6/4  1/3  5 3/1  7/1  
29-25 5/10  12 6/11  2/13  8/2  2/3  
34-30 8/13  8/13  1/15  1/15  6/4  4/4  
39-35 8/12  5/12  7/13  4/13  7/5  6/5  
44-40 5/12  8/10  2/13  3/11  8/7  8/6  
49-45 9/10  8/8  2/11  9 8/8  2/7  
54-50 8/9  3/8  7/9  2/8  8/10  4/9  
59-55 8/7  8/6  3/7  3/6  4/11  5/10  
64-60 5/5  3/5  7/4  5/4  10/7  8/10  

3/13 سال و بیشتر 65  7/16  1/10  6/13  8/35  8/39  
0/0 نامشخص  0/0  0 0 0 0 

 1390منبع: مرکز آمار ایران: سرشماري 

شماره  ستانی خانوارهاي زن  3جدول  ستانی و هم در کل توزیع ا صورت ا ست را هم به  سرپر
دهد. توزیع اســتانی خانوارهاي زن ســرپرســت بر اســاس اطلاعات منعکس در کشــور نشــان می

درصد) در سایر استانهاي کشور بالغ بر  5/9دهد که به جز استان کردستان (نشان می 3جدول 
سط زنان اداره می 10 صد خانوارها تو ستان با گردند که در این بین، ادر ستان و بلوچ سی ستان 

ستان کهگلویه و بویراحمد با   6/16 ست و  ا سرپر صد خانوارهاي زن  شترین در صد داراي بی در
ــت بوده 1/10 ــرپرس ــد خانوارهاي زن س ــوري خانوارهاي زن داراي کمترین درص اند. توزیع کش

شان می ست ن ستان تهران با سرپر ستان ای 4/19دهد که ا شترین و ا صد داراي بی  5/0لام با در
 اند. درصد داراي کمترین درصد خانوارهاي زن سرپرست در کل کشور بوده
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 توزیع  استانی خانوارهاي زن سرپرست: )3( جدول

 نام استان
عداد کل ت

 خانوار
 تعداد خانوار 
 زن سرپرست

درصد خانوارهاي 
زن سرپرست در 

 استان

درصد خانوارهاي 
زن سرپرست در 

 کل کشور
 100 1/12 2557179 21159033 کل کشور

 62/4 9/10 118719 1085455 آذربایجان شرقی
 38/3 2/10 83580 822152 آذربایجان غربی

 41/1 2/10 34612 337943 اردبیل
 94/2 6/10 76138 719383 البرز
 54/0 5/10 14200 135198 ایلام

 07/1 7/10 26253 246118 بوشهر
 97/0 5/10 12577 234101 و بختیاري الحچهارم

 93/0 4/13 24609 183103 خراسان جنوبی
 04/9 4/13 229779 1716104 خراسان رضوي
 26/1 3/13 32093 240487 خراسان شمالی

 61/4 6/10 117640 1110116 خوزستان
 82/0 5/12 23225 186114 سمنان
 39/1 2/10 35570 352276 قزوین
 72/6 8/11 172180 1454132 اصفهان

 34/1 3/10 32964 320974 قم
 48/1 5/9 38319 401845 کردستان
 08/4 3/13 103898 783917 کرمان

 61/2 4/12 65962 530071 کرمانشاه
 09/2 4/11 54803 482647 گلستان
 99/1 3/12 48613 396230 هرمزگان
 75/3 8/12 99277 777313 گیلان
 12/2 12 55325 462061 لرستان
 18/6 8/12 159634 1246698 فارس

 97/3 8/10 100343 931002 مازندران
 12/1 3/10 29604 286806 زنجان
 07/2 9/11 50735 426613 مرکزي
 41/2 4/12 62575 505982 همدان

 77/3 6/16 97764 587256 سیستان و بلوچستان
 33/1 6/10 32916 309746 یزد

 56/0 1/10 15799 155815 کهگلویه و بویر احمد
 4/19 3/13 24577 234101 تهران
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را نشان می دهد. در تمامی  1390وضعیت زناشوئی سرپرستان خانوار در سال  4جدول شماره 
اي با وضــعیت مردان دارد. به عنوان موارد وضــعیت زنان به لحاظ زناشــوئی تفاوت قابل ملاحظه

سرپرست خانوار در این  درصد زنان 71/34سال در برابر  35درصد مردان کمتر از  69/95مثال 
سال  65مردان در گروه سنی  81/8گروه سنی داراي همسر هستند. یا نمونه  بارزتر اینکه تنها 

و بالاتر  داراي وضعیت بی همسر بر اثر فوت همسر بودند کم بودن درصد مردان بدون همسر بر 
شاید بتوان به احتمال ازدواج مجدد  سنی را  سر در این گروه  سبت اثر فوت هم شتر مردان ن بی

ست که نزدیک به  صورتی ا سر بر اثر  93داد. این در  سنی بدون هم صد زنان در این گروه  در
شور ما در  ست خانوار در ک سرپر ست که  اکثر زنان  ستند که این امر بدین معنا سر ه فوت هم

سر می ست خانوار به لحاظ دوران کهولت خود ب سرپر شوئی زنان  ضعیت زنا سی و برند. در برر
سرپرست خانوار در کشور ما زنانی بدون  سه چهارم زنان  سی باید گفت که بیش از  شنا سیب  آ

ــتند و این گونه خانوارها نه ــتند که از چتر حمایتی مردان خانواده محروم هس ــر هس تنها همس
شرایط نان شتري حمایت و نگهداري کنند. این  ستگان بی آور ندارند بلکه، گاهی باید از تعداد واب

ــب مهارت باز می در عین ــت خانوار را از آموزش و کس ــرپرس دارد، موجب غلبه حال که زنان س
تواند از دیگر پیامدهاي کار پاره وقت و بدون شود. تبعیض در محل کار میدستمزد کمتر نیز می

 مهارت زنان باشد.  

در توزیع نسبی خانوارها بر حسب وضعیت زناشوئی، جنس و سن سرپرست خانوار  ):4( جدول

 1390کل کشور در سال 

 وضعیت زناشوئی
 کل سال و بیشتر 65 سال 35-64 سال 35کمتر از 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 65/13 29/96 74/4 24/90 03/16 78/97 71/34 69/95 داراي همسر

 39/71 39/1 98/92 81/8 70/65 65/0 74/19 10/0 بی همسر در اثر فوت

 95/9 59/0 44/1 15/0 01/13 7/0 58/25 40/0 بی همسر در اثر طلاق

 01/5 73/1 84/0 44/0 25/5 86/0 97/19 81/3 هرگز ازدواج نکرده

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل
 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 
دهد که زنان ســرپرســت خانوار به طور کلی از نشــان می 5نتایج منعکس در جدول شــماره 

صیلات پایین ستند. در همه گروهتح صد بیتري برخوردار ه سنی در شتر از هاي  سوادي زنان بی
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  35 از کمتر سنی گروه در تنها ابتدایی و سوادآموزي تحصیلی مقطع در مردان است. همچنین
صد سال، شتر زنان در ست، مردان از بی صد 17 سنی گروه این در که طوري به ا  مردان از در
 است، درصد 21٫39 میزان این زنان براي و هستند ابتدایی و سوادآموزي تحصیلات سطح داراي

صد این سال 64 - 35 سنی گروه در ست زنان و مردان براي ترتیب به در  عبارت خانوار سرپر
 براي ترتیب به مقدار این بیشتر و سال 65 سنی گروه برايو  درصد 23٫50 و 25٫87 از است

 در خانوار سرپرست مردان درصد. است درصد 10٫71 و 21٫60 خانوار سرپرست زنان و مردان
شتر سنی گروههاي تمامی در راهنمایی مقطع ست زنان از بیی ست سرپر  جنتای این بر علاوه. ا
شان صد 33٫68 که دهدمی ن صیلات داراي سال 35 از ترپایین سنی گروه در مردان از در   تح

  در است. درصد 27٫17 مذکور سنی گروه در زنان براي درصد این که هستند دیپلم و متوسطه
 زنان از تحصیلی مقطع این در مردان درصد نیز بیشتر و سال 65 و سال 64 - 35 سنی گروه

 بیشتر مردان از زنان درصد سال 35 از کمتر سنی گروه در عالی تحصیلی مقطع در است. بیشتر
 که طوري به است، متفاوت بیشتر و سال 65 و سال 64-35 سنی گروه در مقدار این اما است

 65 سنی گروه در مردان از درصد 6٫10 و سال 64-35 سنی گروه در مردان از درصد 16٫77
 در زنان از درصد 7٫26 تنها که است حالی در این هستند عالی تحصیلات داراي بیشترو  سال
 عالی تحصیلات داراي بیشترو  سال 65 سنی گروه در درصد 1٫71 و سال 64-35 سنی گروه

 .هستند
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توزیع نسبی سرپرستان خانوار بر حسب سطح تحصیلی، جنس و سن سرپرست  ):5( جدول

 در کل کشور 1390در سال 

 تحصیلات
 کل سال و بیشتر 65 سال 35-64 سال 35کمتر از 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 52/54 07/16 18/81 39/57 96/43 55/14 08/11 09/4 سوادبی

 61/18 64/22 71/10 60/21 50/23 87/25 39/21 17 سواد آموزي و ابتدایی

 39/8 93/19 77/2 64/5 70/10 14/19 08/17 53/26 راهنمایی

 11/11 36/24 67/2 61/6 05/14 76/22 17/27 68/33 متوسطه و دیپلم

 67/6 95/15 71/1 10/6 26/7 77/16 69/22 94/17 عالی
هاي سایر دوره

 نامشخص -آموزشی
75/0 59/0 91/0 54/0 65/2 96/0 05/1 70/0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
 و هاســیاســت بر تأکید با ســرپرســت زن خانوارهاي ســلامتو  اقتصــادي جتماعی،ا هايمنبع: ویژگی

 .1392 آمار پژوهشکده آماري هايروش و فنی هايطرح ژوهشیپ گروه پشتیبانی هايبرنامه

 

آسیب شناسی وضعیت زنان سرپرست خانوار  بر حسب افراد تحت تکفل و  مقایسه 

 آن با مردان سرپرست خانوار 

  و گرددمی دیگري مشکلات بروز ساززمینه خود معاش، امرار جهت مکفی درآمد یا شغل فقدان
صی يهاههزین و زندگی مخارج تامین  (با آنان از مراقبت و نگهداري کنار در رزندانل و ... فتح
شترین مادر آنکه به توجه ستگی بی  دوش رب سنگینی بار) دارد فرزند حفظ و پرورش در را شای
 که چرا شــود.می حادتر زن، تکفل تحت افراد تعداد رفتن بالا با امر این گذاشــت. خواهد زنان

 تفرص خانواده باشد، کمتر نمایند زندگی سقف یک زیر خانواده بصورت که افرادي تعداد هرچه
 یداپ نگريآینده و اندازپس قدرت و زندگی غیرضروري امکانات تهیه و ساماندهی جهت بیشتري

سائل درزمینه اقدامی هر لذا کند.می صادي م ست زنانو ...  درآمد شغل، مانند اقت  خانوار سرپر
 .گذاشت خواهد تأثیر آنان توانمندي میزان بر گیرد صورت

تعداد خانوارهاي زن سرپرست خانوار را بر حسب تعداد افراد تحت تکفل و  7و  6جداول شماره 
دهد. درصد خانوارهاي معمولی بر حسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد خانوار را نشان می

درصد از زنان سرپرست خانوار، فرد تحت  76/40، 6بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 
نفر و بیشــتر را  4در آنان تعداد  1/17نفر و  3تا  2درصــد آنان  1/42تکفل ندارند اما در مقابل 
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شناسی باید گفت که تعداد جمعیت ، شپوش تحت خانوار تحت تکفل خود دارند. از نظر آسیب 
 رپرستیس تحت افراد از ناشی اقتصادي مشکلات و مسائل افزایش با مستقیمی نسبت تواندمی

تر دهکننها نگرانکه وضعیت فرزندان دختر در این خانواده است ذکر قابل همچنین باشد. داشته
ست، از آنجا که دختران در این خانواده سئول نگهداري خواهر و برادران کوچکا تر ها که غالبا م

خود هســتند (به ویژه در زمان اشــتغال مادر) فرصــت ادامه تحصــیل را از دســت خواهند داد و 
 ).  45: 1382روزان و بیگلریان، کنند(فمشکلات رشدي بیشتري پیدا می

 
توزیع خانوار هاي زن سرپرست بر حسب تعداد افراد تحت تکفل): 6جدول (  

 شهري روستایی کل تعداد افراد تحت تکفل

نفر 1  76/40  5/42  40 

نفر 3تا  2  1/42  8/37  7/43  

نفر و بیشتر 4  1/17  7/19  2/16  
 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 40منعکس گردیدده است، در نقاط شهري  7که در جدول 1390اطلاعات سرشماري  بر اساس
ستایی  صد و در نقاط رو ست زن، خانوارهاي یک نفره  5/42در سرپر صد از خانوارهاي داراي  در

یابد. این در صــورتی اســت که از هســتند و با افزایش تعداد افراد خانوار این نســبت کاهش می
درصد در نقاط  6/2درصد در نقاط روستایی و  3/2رپرست مرد، تنها مجموع خانوارهاي داراي س

 اند.   شهري متشکل از مرد به تنهایی بوده
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 1390درصد خانوارهاي معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد خانوار: ): 7جدول (

تعداد افراد 
 خانوار

 زن مرد کل
 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري

 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892 جمع
 46/42 14/40 3/2 6/2 7 19/7 نفر 1
 66/21 2/25 3/17 7/17 8/17 6/18 نفر 2
 16 5/18 4/25 5/29 3/24 1/28 نفر 3
 9/9 4/9 8/25 7/29 9/23 3/27 نفر 4
 4/5 4 2/15 13 14 9/11 نفر 5
 8/2 7/1 2/8 9/4 55/7 5/4 نفر 6
 93/0 56/0 3 5/1 9/2 4/1 نفر 7
 42/0 22/0 5/1 6/0 4/1 56/0 نفر 8
 16/0 08/0 63/0 23/0 57/0 2/0 نفر 9
نفر و  10

 بیشتر
16/0 41/0 17/0 45/0 07/0 11/0 

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري    
 

آسیب شناسی وضعیت زنان سرپرست خانوار  بر حسب وضع فعالیت و اشتغال و  

 مقایسه آن با مردان سرپرست خانوار 

، از کل خانوارهاي داراي سرپرست 1390دهد که بر اساس اطلاعات سرشماري نشان می 9جدول 
اند. فعال بودهدرصد از نظر اقتصادي  29درصد و در نقاط روستایی  1/16زن در نقاط شهري تنها 

درصد بوده است. هر چند ارقام مربوط  29و  16به عبارت دیگر نرخ مشارکت آنان در نیروي کار 
به نرخ مشارکت در نیروي کار، مبین تفاوت قابل توجهی میان زنان و مردان سرپرست خانوار 

سال   همیناست، لیکن مقایسه نرخ مشارکت در میان زنان سرپرست خانوار با کل زنان کشور در 
درصد شهري) نشان دهنده بالاتر بودن نرخ مشارکت زنان  3/12درصد روستایی و  96/8(

تواند به دلیل شرایط زندگی آنان سرپرست خانوار در نیروي کار نسبت به کل زنان است که می
و ضرورت پاسخگویی به نیازهاي اعضاي خانوار باشد. میزان اشتغال در جمعیت فعال از نظر 

درصد  2/28و  5/14دي براي زنان سرپرست خانوار شهري و روستایی به ترتیب برابر با اقتصا
هاي قابل توجهی هم با مردان سرپرست خانوار و هم کل زنان ده ساله و بالاتر است که تفاوت

 دهد. درصد) را نشان می 9/84درصد و روستایی  3/73کشور در همین سال (شهري 
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 1390ولی ساکن بر حسب وضع فعالیت و جنس سرپرست: خانوارهاي معم ):8جدول (

 وضع فعالیت
 زن مرد کل

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892 کل

فعال از نظر 
 اقتصادي

10935694 4635334 10634841 4438276 300853 197058 

 191213 271568 4037315 9943131 4228528 10214699 شاغل
 5845 29285 400961 691710 406806 720995 بیکار

غیر فعال از 
 نظر اقتصادي

4430198 1096070 2863030 614213 1567168 481857 

 1404 16924 13212 82047 14616 98971 محصل
 220813 706703 18581 20464 239394 727167 خانه دار

داراي درآمد 
 کارن وبد

2581709 421448 1940994 254077 640715 167371 

 89005 182692 298353 695856 387358 878548 سایر
 3264 20134 29990 123669 33254 143803 اظهار نشده

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 
مقایسه با بررسی ساختار جمعیت غیر فعال نیز شرایط خانوارهاي داراي سرپرست زن را در 

گذارد. بر این اساس از مجموع خانوارهاي داراي سرپرست مرد از منظر دیگري به نمایش می
دار درصد خانه 5/32درصد و روستایی  8/37جمعیت غیر فعال زنان سرپرست خانوار شهري، 

بوده است. نسبت افراد  36/0و  15/0هاي مشابه براي مردان سرپرست به ترتیب اند. نسبتبوده
درصد  6/24درصد و و روستایی  3/34اراي درآمد بدون کار در زنان سرپرست خانوار شهري د

درصد بوده است. به طور  5و  4/14ها براي مردان به ترتیب بوده است در حالی که این نسبت
ساله و بیشتر زنان سرپرست خانوار را مورد توجه قرار دهیم،  10کلی چنانچه نحوه توزیع جمعیت 

دار هستند این درصد خانه 8/37درصد شاغل و داراي درآمد بدون کار و  8/48ه شهري در جامع
درصد است. اگر از این موضوع که بخشی از  5/32و  8/52ها در جامعه روستایی به ترتیب نسبت

شوند چشم دار منظور میزنان سرپرست خانوار علیرغم داشتن درآمد بدون کار در گروه خانه
درصد زنان سرپرست خانوار به منابع  8/52درصد و روستایی  8/48جامعه شهري پوشی کنیم، در 

باید متکی بر کمک سایر اعضا درآمدي مستقلی دسترسی دارند و سایر زنان به طور عمده می
 هاي اتفاقی، امور اقتصادي خانوار خود را هدایت کنند. خانوار یا کمک
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 1390حسب وضع فعالیت و جنس سرپرست: درصد خانوارهاي معمولی ساکن بر ): 9جدول (

 وضع فعالیت
 زن مرد کل

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 100 100 100 100 100 100 کل

فعال از نظر 
 اقتصادي

2/71 9/80 9/78 8/87 1/16 29 

 2/28 5/14 9/79 6/73 8/73 5/66 شاغل
 86/0 57/1 9/7 5 7 7/4 بیکار

غیر فعال از 
 اقتصادينظر 

8/28 19 2/21 2/12 9/83 71 

 2/0 90/0 26/0 6/0 26/0 64/0 محصل
 5/32 8/37 36/0 15/0 2/4 7/4 خانه دار

داراي درآمد 
 بدن کار

8/16 4/7 4/14 5 3/34 6/24 

 1/13 8/9 9/5 2/5 8/6 7/5 سایر
 48/0 1 6/0 92/0 58/0 93/0 اظهار نشده

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 
درصد خانوارهاي داراي  66، نزدیک به 10به طور کلی با توجه به نتایج منعکس در جدول 

درصد  57سرپرست زن در نقاط شهري بدون فرد شاغل هستند که این نسبت در نقاط روستایی 
درصد  16، 8/19ها براي خانوارهاي داراي سرپرست مرد به ترتیب است در حالیکه این نسبت

درصد خانوارهاي  55درصد و در نقاط روستایی  65رت دیگر در نقاط شهري بیش از است. به عبا
داراي سرپرست زن به درآمدهاي شغلی خود یا سایر اعضاي خانوار متکی نیستند و از سایر منابع، 

 کنند. معیشت خانوار را تامین می
ست. در نقاط درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن، داراي یک شاغل ا 9/26در نقاط شهري 

درصد خانوارهاي داراي سرپرست زن داراي یک شاغل هستند. خانوارهاي داراي  58روستایی 
ب به ترتی نسبتاند زیرا در نقاط شهري و روستایی این تريسرپرست مرد داراي وضع مطلوب

توان گفت که خانوارهاي داراي سرپرست زن نسبت به سایر درصد است. می 66و  5/64برابر با 
توانند به منابع مالی ایجاد شده توسط سرپرست خود تکیه کنند و شرایط بد انوارها کمتر میخ

شود که فرزندان آنان نیز در شرایط بدتري نسبت به افراد مشابه در اقتصادي آنها سبب می
ان هاي مرتبط با سنشخانوارهاي دیگر قرار داشته باشند و به جاي پرداختن به تحصیل و فعالیت
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ها ناچار هستند به امر تامین معیشت و ایجاد درآمد براي خانوار خود نیز ر کنار این فعالیتیا د
 بپردازند.

 
 تعداد و درصد خانوارهاي معمولی ساکن بر حسب تعداد افراد شاغل و): 10جدول (

 1390جنس سرپرست:  

 تعداد شاغل
 زن مرد کل

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 678915 1868021 5052489 13497871 5731404 15365892  کل

 شاغل ندارد
 387712 1224932 812742 2667408 1200454 5094254 تعداد
 57 6/65 16 8/19 21 33 درصد

 نفر شاغل 1
 223799 501829 3340932 8706174 3564731 9208003 تعداد
 7/57 87/26 66 5/64 2/62 60 درصد

 نفر شاغل 2
 47346 110829 618936 1793894 666282 1904723 تعداد

 7 9/5 25/12 3/13 6/11 4/12 درصد

 نفر شاغل 3
 14758 24373 196222 259468 210980 495781 تعداد

 2/2 3/1 89/3 9/1 7/3 2/3 درصد
نفر شاغل  4

 و بیشتر
 5300 6058 83657 70927 88957 76985 تعداد
 78/0 32/0 66/1 52/0 56/1 5/0 درصد

 1390منبع: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 نتیجه گیري

خانوار ایرانی  سرپرست زنان به وضعیت مختصر و کوتاه نگاهی حاصل گذشت چه که از نظرآن
 ناگوار اقتصادي، ایط شر و سختی در را زندگی خود، تکفل تحت افراد و فرزندان با همراه که بود

 7/12خانوار ایرانی، معادل  3061753کنند. از آنجا که سرپرستی  می سپري فرهنگی و اجتماعی
 ايمسأله شک بدون آنان توان گفت که مشکلمی باشد لذادرصد از کل خانوارها بر عهده زنان می

توان از کنار آن گذشت. اگر چه عرف جامعه ایران و سنت دینی که به سادگی نمی است اجتماعی
آور اشتغال زنان در بیرون از خانه ندارد اما معمولا در جامعه ما مردان نانما مخالفت چندانی با 

دار را به عنوان خانه بوده و زنان به کار خانه داري مشغول هستند و همین امر مشکل زنان خانه
 حدي مشکلات تا توانست نیز گذرا نگاه و کوچک مطالعه همینکند. آور خانواده دو چندان مینان
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 و مشکلاتی مسائل عمق بر است گواهی خود این و دریابد را ایرانی جامعه پذیر سیبآ قشر این

نتایج این مطالعه حاکی از وضعیت نگران هستند.  مواجه نها آ با هایشانه خانواد و زنان این که
درصد زنانی  37کننده زنان سرپرست خانوار از نظر فعالیت اقتصادي و معیشتی در کشور است. 

درصد شهري)  8/35درصد روستایی،  8/39سرپرستی خانوارهاي ایرانی را بر عهده دارند (که 
به لحاظ آسیب  برند. می سر به خود کهولت دوران در واقع در سال دارند و 65سنی بیش از 

 چه است، دشوار کاري نیز مردان براي خانواده سرپرستی این سن، شناسی می توان گفت که در

 بر زنان سن افزایش با که رسید نتیجه این به توان می هاهبه داد نگاهی با واقع زنان در به رسد

 تحت را خود جوانی سنین اغلب یرانی ا یعنی زنان شود، می ه افزود آنان سرپرستی نسبت

 ناخوشایندي و جدید تجربه که فراگرفتن بالا سنین در و گذرانندمی خانواده مردان سرپرستی

 که شوند می مجبور در مواردي شود، می فرسا طاقت و سخت ي کار خانوار، سرپرستی مانند

در واقع باید گفت که ما با افزایش سالمندي زنان سرپرست خانوار  .گیرند عهده بر را نقشی چنین
و زنانه شدن سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمند روبرو هستیم که این مساله به ویژه در 
مناطق روستایی کشور نمود بیشتري دارد. نتایج مطالعه نشان داد که نسبت خانوارهاي داراي 

انات ها و امکیابد. با توجه به کاهش توانمنديت، افزایش میسرپرست زن با افزایش سن سرپرس
لا هاي اقتصادي و اجتماعی، معموافراد در سنین بالاتر که براي زنان به دلیل وجود نابرابري فرصت

هاي مناسب براي حمایت و پاسخگویی به نیازهاي این گروه ضرورت تر هست تدوین برنامهشدید
 یابد. تري میروشن

سه چهارم زنان سرپرست خانوار در کشور ما زنانی بدون همسر هستند که از چتر حمایتی  بیش از
آور ندارند بلکه، گاهی باید از تعداد تنها نانمردان خانواده محروم هستند و این گونه خانوارها نه

 وابستگان بیشتري حمایت و نگهداري کنند. این شرایط در عین حال که زنان سرپرست خانوار را
شود. تبعیض در محل دارد، موجب غلبه دستمزد کمتر نیز میاز آموزش و کسب مهارت باز می

تواند از دیگر پیامدهاي کار پاره وقت و بدون مهارت زنان باشد. نتایج مطالعه ما همچنین کار می
ر ز نظا تري برخوردار هستند.نشان داد که زنان سرپرست خانوار به طور کلی از تحصیلات پایین

وادي بالاتر در سکنیم بیآسیب شناسی باید گقت که وقتی با تعمق بیشتر به این مساله نگاه می
اي هاي موجود، موضوع سواد آموزي حرفهبین زنان سرپرست خانوار و عدم آشنایی آنان با حرفه

 گردد. براي این گروه از زنان بیش از پیش مطرح می
درصد از زنان سرپرست خانوار، فرد تحت تکفل  76/40آمده از این مطالعه بر اساس نتایج بدست
نفر و بیشتر را تحت  4در آنان تعداد  1/17نفر و  3تا  2درصد آنان  1/42ندارند اما در مقابل 

 می پوشش، تحت خانوار از نظر آسیب شناسی باید گفت که تعداد جمعیتخود دارند.  تکفل
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 سرپرستی تحت افراد از ناشی اقتصادي و مشکلات مسائل ایش زاف با مستقیمی نسبت تواند

تر کنندهها نگرانباشد. همچنین قابل ذکر است که وضعیت فرزندان دختر در این خانواده داشته
تر ها که غالبا مسئوول نگهداري خواهر و برادران کوچکاست، از آنجا که دختران در این خانواده

ن اشتغال مادر) فرصت ادامه تحصیل را از دست خواهند داد و خود هستند (به ویژه در زما
خانوارهاي داراي سرپرست زن نسبت به سایر خانوارها کنند. مشکلات رشدي بیشتري پیدا می

توانند به منابع مالی ایجاد شده توسط سرپرست خود تکیه کنند و شرایط بد اقتصادي کمتر می
در شرایط بدتري نسبت به افراد مشابه در خانوارهاي دیگر شود که فرزندان آنان نیز آنها سبب می

هاي مرتبط با سنشان یا در کنار این قرار داشته باشند و به جاي پرداختن به تحصیل و فعالیت
 ها ناچار هستند به امر تامین معیشت و ایجاد درآمد براي خانوار خود نیز بپردازند.فعالیت

را  آنان بازتولیدي، نقش که هستند اجتماع پذیر آسیب هايگروه جمله از زنان سرپرست خانوار،
 هاي مهارت فاقد زنان این غلب .کند. می خانگی اشتغال یا پذیر انعطاف وقت، پاره کار به مجبور

 برخوردار کافی و مناسب درآمد و اشتغال وضعیت از نتیجه در هستند، و تحصیلات اي حرفه

 که موثر اجتماعی و مالی تامین و حمایتی منبع فقدان و با ضعف همراه شرایط این در نیستند.

 سرپرست زنان پذیري آسیب زمینه حمایتی است، هاي سازمان کار و ساز ناکارآمدي از ناشی

 وجود به باعث زن به از شوهر سرپرستی ناگهانی شود. انتقال می فراهم پیش از بیش خانوار

 ایفاي تربیت فرزندان، درآمد، دادن دست از شامل مضاعف وظایف و ها ناامنی از اي رشته آمدن

زنان  زندگی کیفیت بر منفی تاثیر نتیجه در شود، می زنان براي مادر) و (پدر دوگانه نقش
 مشکلات و مسائل با مقابله براي گیري تصمیم که آنجائی از و گذاشت خواهد خانوار سرپرست

 بر آینده در فرزندان رفتاري و تحصیلی خانوادگی، اقتصادي، عاطفی، روانی، اجتماعی، شخصی،

 در موجود عاطفی روابط نظام که کند کاري باید که اوست است و (مادر) خانوار سرپرست عهده

 و مادي لحاظ از و نماید جلوگیري در خانواده ها تنش حداقل ایجاد از و شود، حفظ خانواده
وضعیت زنان سرپرست خانوار به لحاظ رسد بررسی کند، لذا به نظر می حمایت را فرزندان معنوي

تواند گامی موثر در جهت ارتقاي سناسی این وضعیت میاشتغال و فعالیت اقتصادي و آسیب
  توانمندي این گروه از زنان باشد.

  



 

 
 

 

 ٩٨و  ٩٧ فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                        ٣٤
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