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  دار مکاتبات ی عهده * نویسنده
  .۱۳۹۸٫۴٫۱۳ پذیرش:، ۱۳۹۷٫۱۲٫۸ دریافت:

 

های زنان و مردان سرپرست خانوار به  تطبیقی ویژگی ی مطالعه
  ۱۳۹۵تفکیک مناطق شهری و روستایی در سرشماری 

   مندگاری ملیحه علی و ، محمد عباسی*دیزناب  محدثه عابدی
    یزدانشگاه د

جملــه  کشــورهای دنیــا از تــر بیشهــای اخیــر در  تغییرات جمعیتی که دهــهاز جمله  چکیده:
دالیــل مختلفــی رو  خانوارهای زن سرپرست است کــه بــه ی ایران در حال وقوع است، پدیده

انــد کــه  زن سرپرســت بوده ۱۳۹۰درصد خانوارهــای ایرانــی در ســال  ۱۲٫۱ به فزونی است.
فتــه اســت. در ایــن پــژوهش بــا روش درصــد افــزایش یا ۱۲٫۷ بــه ۱۳۹۵این رقــم در ســال 

هــای جمعیتــی،  تطبیقــی ویژگی ی بــه مطالعــه ۱۳۹۵سرشــماری  هــای  داده ی تحلیــل ثانویــه
اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان سرپرست خانوار در کل کشور ایران به تفکیــک منــاطق 

ین تــر بیشســت کــه ا های پــژوهش بیــانگر آن شهری و روستایی پرداخته شــده اســت. یافتــه
ین تر بیشدرصد و  ۱۲٫۷نسبت درصد خانوارهای زن سرپرست مربوط به مناطق شهری با 

 باشد. درصد می ۸۷٫۴نسبت درصد خانوارهای مرد سرپرست مربوط به مناطق روستایی با 
میانی در باالترین حد خود قرار دارد و برخالف زنان بــا  های سنی  سرپرستی مردان در گروه

) بار مســئولیت سرپرســتی خــانوار از دوش تر بیشسال و  ۷۵سنی های  افزایش سن (گروه
درصد زنــان سرپرســت خــانوار، خودسرپرســت بــوده و  ۴۰مردان کاسته شده است. بیش از 

. بــیش از اســتکه این نسبت بــرای مــردان بســیار پــایین  کنند، در حالی به تنهایی زندگی می
 ۱۲کــه ایــن نســبت بــرای زنــان  درصد مردان سرپرست خانوار شاغل هستند، در حــالی ۷۰

ی نســبت بــه مــردان تــر کمباشد. زنان سرپرســت خــانوار همچنــین از ســطح ســواد  درصد می
ل و سطح شتغامیزان اه ـكست ا نآهای پژوهش بیانگر  سرپرست خانوار برخوردارند. یافته

 تــأثیرتواند کیفیــت زنــدگی ایــن خانوارهــا را تحــت  میسرپرست ی زن هاارپايين خانواد سو
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موقع جهت رسیدگی به وضعیت ایــن خانوارهــا  ریزی اصولی و به برنامهه ـبز اـنيقرار دهد و 
  ریزان امری ضروریست. برنامهگذاران و توسط سياست

؛ منــاطق شــهری و روســتایی؛ سطح سواد؛ وضع فعالیت؛ سرپرست خانوار :یدیلکواژگان 
  .۱۳۹۵سرشماری 

  مقدمه -۱
ی اخیر که اکثر کشورهای دنیا از جملــه ایــران تجربــه  دههاز جمله تغییرات جمعیتی در چند 

هــای  هــا و آمارگیری کــه از نتــایج سرشــماری اند تغییر در سرپرستی خانوار است. چنان نموده
آید خانوارهای زن سرپرست در حال افزایش بوده که همین مسئله توجه اکثــر  ای برمی نمونه

ده و ضرورت توجــه بــه ایــن قشــر از زنــان شناسان را به خود جلب کر کارشناسان و جمعیت
  کرده است. تر بیش

ای، سرپرســت  هــای نمونــه ها و آمارگیری بر اساس تعریــف مرکــز آمــار ایــران در سرشــماری
کننــد. در  خانوار عضوی از خانوار است که اعضای خانوار وی را به این عنــوان معرفــی می

ترین فرد در بین  فی نکنند، مسنسرپرست معر عنوان بهمواردی که اعضای خانوار کسی را 
شود. در غیر این صورت سرپرســت خــانوار بــر اســاس  سرپرست شناخته می عنوان بهاعضا 

تواند زن یا مــرد  ترین عضو خانوار نیست و می مسن شود که لزوماً اظهار پاسخگو تعیین می
رود.  سرپرســت خــانوار بــه شــمار مــی عنوان بــهنفــره، همــان فــرد  باشــد. در خانوارهــای یــک
های خــانوار یــا  ای از هزینــه مسئولیت تأمین تمام یــا بخــش عمــده سرپرست خانوار معموًال

خــانوار را بــه عهــده دارد. بــر اســاس ایــن  درامــدهزینــه کــردن  ی  ی نحــوه گیری درباره تصمیم
ــتی و  ــک زن سرپرس ــه در آن ی ــتند ک ــایی هس ــت خانواره ــای زن سرپرس ــف خانواره تعری

  خانوار را به عهده دارد. ی  مسئولیت اداره
های اخیر سهم خانوارهای زن سرپرست از کل خانوارهــای ایرانــی رونــدی صــعودی  در سال

، ۱۳۷۵داشته است. توزیع نسبی خانوارهای زن سرپرست کــه بــر اســاس سرشــماری ســال 
 ۱۲٫۷به  ۱۳۹۵درصد و در سال  ۱۲٫۱، به ۱۳۹۰درصد بوده در سرشماری  ۸٫۴نزدیک به 

خانوارهای کشور رسیده است. در کنار رشد کمی این پدیده، تغییرات کیفی در  درصد از کل
ی درامداقتصادی این گروه از زنان از قبیل ترکیب سنی، تحصیلی و  -های اجتماعی ویژگی

و فقر اقتصادی بخش قابل تأملی از این خانوارها، این موضوع را به مرور و بیش از پیش 
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طبیعی به موضوعی اجتماعی از جــنس آســیب تبــدیل کــرده  اجتماعی نسبتًا ی از یک پدیده
است. اهمیت نهاد خانواده و نقش سرپرست در اداره و تأمین نیازهای اصلی اعضا از یک 

های حقـــوقی و عرفـــی و نـــابرابری در  هـــای جنســـیتی، محـــدودیت ســـو و وجـــود تبعیض
ز کشــور مــا از جوامــع و نیــ تــر بیشاقتصادی بــرای زنــان در  -های مختلف اجتماعی عرصه

پذیری بخش قابل توجهی از این جامعه را ســبب شــده و توجــه مســئوالن و  دیگر سو، آسیب
  ].۱گذاران را به خود جلب کرده است [ سیاست

های گذشــته تجربــه نمــوده  ای که ایــران در ســال در پی تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده
نیز ایجاد شده اســت. همزمــان بــا  است، تغییرات فراوانی در نسبت زنان سرپرست خانوار

توان زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانــه شــدن سرپرســتی  طور خاص می این تغییرات به
خانوار در میان جمعیت سالمند و گســترش سرپرســتی خــانوار توســط زنــان بــه دلیــل فــوت 

ه کــرد. همسر، عدم ازدواج زنان و مجرد باقی ماندن آنان با افزایش میزان طالق را مشاهد
هــا نســبت بــه خانوارهــای مــرد  خانوارهای زن سرپرســت موجــب فقــر نســبی آن تر کم درامد

  شود.  سرپرست می
پرداختن به موضوع خانوارهای زن سرپرســت بــیش از هــر چیــز نیازمنــد در اختیــار داشــتن 

هـــای جمعیتـــی و اجتمـــاعی زنـــان سرپرســـت و اعضـــای  آمارهـــایی در خصـــوص ویژگی
ــ ــه آن ــت ک ــایی اس ــهخانواره ــر مقایس ــوی دیگ ــد. از س ــده دارن ــتی آن را برعه  ی ان سرپرس

های این خانوارها با خانوارهای مرد سرپرست کمک شایانی در فهم وضعیت زنان و  ویژگی
شــود بــا  رو در ایــن پــژوهش تــالش می ها خواهد کرد. از ایــن خانوارهای تحت سرپرستی آن

های جمعیتــی،  تطبیقی ویژگی ی به مطالعه ۱۳۹۵سرشماری  های داده ی روش تحلیل ثانویه
اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان سرپرست خانوار در کل کشور ایران به تفکیک منــاطق 

وســیله تصــویری دقیــق و شــفاف از ایــن قشــر   یــنه اشــهری و روســتایی پرداختــه شــود و بــ
ی و علمی ارائه ریزی مبتنی بر شواهد عین گیری و برنامه پذیر جهت دستیابی به تصمیم آسیب
خــانوار کــل کشــور بــه تفکیــک  سرپرســت مــردان و زنان پژوهش نیا یآمار ی . جامعهشود

 زیر است. سؤال چند به در پی پاسخگویی پژوهش نیا .استمناطق شهری و روستایی 
 شــهری  مناطق در مردان با خانوار سرپرست زنان سنی های گروه توزیع ی نحوه آیا

 در مردان و باالتر سنین در زنان آیا واقع است؟ در و روستایی کل کشور متفاوت
 اند؟ شده خانوار سرپرست پایین سنین
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 خــانوار و سرپرســت زن خــانوار بین در تكفل، تحت افراد تعداد توزیع ی نحوه آیا 
 است؟ متفاوت سرپرست مرد

 سرپرســت مــرد خــانوار و سرپرســت زن خــانوار بــین در شــاغل افــراد تعــداد آیــا 
 است؟ متفاوت

 سرپرســت مــرد خــانوار و سرپرســت زن خــانوار بــین در باســواد افــراد تعــداد آیــا 
  است؟ متفاوت

  مروری بر مطالعات پیشین -۲
نیــروی  ی های عمــده روند تحوالت اشتغال زنــان و شــاخص ی به مطالعه  همکارانپیروز و 

پرداختند. در ایــن مطالعــه بــا روش تحلیــل  ۱۳۹۴-۱۳۸۴های  کار زنان در ایران طی سال
های موجود در نشریات آمارگیری نیروی کار، روند تحوالت فعالیت و اشتغال  داده ی ثانویه

هــا بیــانگر  ، بررسی شــده اســت. یافتــه۱۳۹۴-۱۳۸۴های  سالایران طی  ی  زنان در جامعه
ای کــه نــرخ فعالیــت  گونه روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان است به

و نــرخ اشــتغال آنــان از  ۱۳۹۳درصد در ســال  ۱۳٫۳به  ۱۳۸۴درصد در سال  ۱۷زنان از 
بررسی اشتغال زنان در دو  .درصد طی همین دوره کاهش یافته است ۳٫۸۰درصد به  ۹٫۸۲

دهــد ســهم اشــتغال زنــان  نشان می ۱۳۹۴-۱۳۸۴های  سالبخش خصوصی و عمومی طی 
 ]. ۳از بخش عمومی است [ تر بیشدر بخش خصوصی بسیار 

میان عوامل اجتماعی و امنیــت اجتمــاعی زنــان  ی به بررسی رابطه همکارانسیدمیرزایی و 
ت خــانواده، یــل عامــل نشــان داد حمایــتحل کیــسرپرست خانوار شهر ایــالم پرداختنــد. تكن

ى یبــه ســزا تــأثیرت اجتماعى زنان سرپرســت خــانوار یاعمال قانون و توانمندى زنان در امن
ن زنــان داراى ابعــاد یــســت و فقــر ایدارد. فقر زنان سرپرست خــانوار تنهــا فقــر اقتصــادى ن

دهــد کــه  های این پژوهش نشان می اجتماعى، روانى و فرهنگى هم هست. یافته ی چندگانه
 تر بیشى دارند یباال درامدن زنان سرپرست خانوارى كه یت جانى و مالى در بین امنیمیانگ

  ].۵است [
برای تعیین کیفیت زندگی زنــان سرپرســت خــانوار تحــت پوشــش  و همکارانتاتینا بلداجی 

زن سرپرســت خــانوار را در دو  ۱۲۰سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خــدماتی تعــداد 
عنوان نمونه انتخاب  گروه شاغل خدماتی و تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر تهران به
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و زنــان سرپرســت  یتنــد کــه زنــان سرپرســت شــاغل خــدماتکردند و به این نتیجه دست یاف
زان یــن میا یهستند، اما در زنان شاغل خدمات یمتوسط یت زندگیفیك یتحت پوشش دارا

 ].۲[ استباالتر 
زنــان  یت زنــدگیــفیهــا بــا ك آن ی زا و رابطــه عوامــل اســترس  ی ا به مطالعهیو عل این یكاشان

های  اند. نمونــه غرب شهر تهران پرداخته ی منطقهرسرپرست در یسرپرست خانواده و زنان غ
مل اعوس مقيا، یگــندزكيفيت  یپرسشنامه یهاداده گــرداوریار بززن است. ا ۶۰مطالعه 
ته شــده اســت. نتــایج گرفار قرده ستفارد امو فیکاموگرت دپرسشنامه مشخصازا و  استرس

دهــد کــه زنــان سرپرســت خــانواده نســبت بــه زنــان غیرسرپرســت میــزان  پژوهش نشــان می
روحــی و  -مسایل اقتصــادی، اجتمــاعی، حقــوقی، جســمی ی ی را در زمینهتر بیشاسترس 

یل زا در زنــان سرپرســت خــانواده مســا ترین عامل استرس شوند. عمده خانوادگی متحمل می
چنــین زنــان  اقتصادی و در زنان غیرسرپرست خانواده مســایل جســمی و روحــی اســت. هــم

تری نسبت به زنان غیرسرپرست در ابعاد ســالمتی  سرپرست خانواده از كیفیت زندگی پایین
  ].۷[ روانی و خانوادگی برخوردارند اجتماعی، روحی و عملكردی، اقتصادی

های توانمندســازی زنــان سرپرســت  شــاخص رضایی قادی در پژوهشــی میــدانی بــه بررســی
 یتوانمنــد های پرداخــت و شــاخصشهر مسالن اشهرستا خمینــیکمیتــه امــام و ـــعضخــانوار 

های  قرار داد. یافتــه یمورد بررس ی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیزنان را در چهار بعد روان
های جنســیتی قــرار  از مردان در معرض فقر و کلیشه تر بیشاین پژوهش نشان داد که زنان 

اهمیــت  یرو توانمنــد كــردن زنــان سرپرســت خــانوار صــرفاً از لحــاظ اقتصــاد دارند، از ایــن
خصوصــاً در بعــد  یو اجتمــاع یر در بعــد فرهنگــیپذ بین گــروه از افــراد آســیــندارد، بلكــه ا

  ].۴از به توانمند شدن دارند [ین یروان
 یو فــرد یاجتماع یها بیزنان سرپرست خانوار و آس«خود با عنوان  ی صادقی در مطالعه

شناســی  های جامعه و نظریه ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۵های  های سال که سرشماری »ها آن یش رویپ
 یها بیمرتبط با زنان سرپرست خانوار را مورد بررسی قرار داد به این نتیجه رســید کــه آســ

از مســكن مناســب، فقــر و  یمنــد دم بهره، نداشتن شغل مناسب، عدرامد(كمبود  یاقتصاد
است كــه زنــان سرپرســت خــانواده بــا آن مواجــه هســتند.  یا ن مسئلهیتر ره) در واقع مهمیغ
گــران اســت. زنــان ید یر وجود نگرش منفــینظ یاجتماع یها بیها، آس بیگر از آسید یكی

اضــطراب،  ،ی(افســردگ یشناخت روان یها گر زنان اختاللیسه با دیسرپرست خانوار در مقا
از فقــر،  یناشــ یهــا ن اختاللیــانــد. ا تجربــه كرده یتــر بیش) یجســمان یها تیانزوا و شــكا
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ن وجــود یچنــ اســت. هــم یاجتمــاع یو نگــرش منفــ یت اجتمــاعیــ، عــدم حمایناكــاف درامد
 یل و ازدواج آنــان، از مشــكالت خــانوادگیت تحصیفرزندان، وضع  ی ندهیدر مورد آ ینگران

 ].۶رند [یزنان با آن درگن یاست كه ا یگرید
های  های آســیب معیدفر و حمیدی در تحقیق خود با عنوان زنان سرپرست خانوار و ناگفتــه

کنــد کــه قســمت  های ایــن مطالعــه بیــان می اجتماعی به مشکالت این زنان پرداختند. یافته
آن های ایــن زنــان بــه مســأله اقتصــاد و مســائل پیرامــونی  ها و دغدغــه بزرگی از دل نگرانی

هایشــان  شــود. یکــی دیگــر از مشــکالت ایــن زنــان بدن مانند مسکن و بیکاری معطوف می
ی از استرس، اضطراب، افسردگی و دیگــر تر بیشاست. این زنان و فرزندان آنان از میزان 

ســالمی بــا مــادران خــود  ی تواننــد رابطــه برند و فرزندانشــان نمی های روانی رنج می ناآرامی
  ].۹داشته باشند [

وضــعیت اجتمــاعی فرهنگــی و اقتصــادی زنــان «زکتبار و ویســی در پژوهشــی بــا عنــوان نا
نفر از زنــان سرپرســت خــانوار را مــورد بررســی  ۲۷۹۲، »سرپرست خانوار استان مازندران

های این تحقیق حاکی از آن است که به ترتیــب اولویــت، عامــل وضــعیت  قرار دادند. یافته
ــاعی، فرهنگــی و آموزشــی، عامــل و ــارآفرینی و عامــل اجتم ضــعیت اقتصــادی، عامــل ک

گــذار بــر وضــعیت زنــان سرپرســت خــانوار اســتان تأثیروضــعیت رفــاهی از جملــه عوامــل 
مسائل اجتماعی، فرهنگی و آموزشی زنان سرپرســت خــانوار  ی اند. در نتیجه مازندران بوده

ار به لحاظ اهمیت موضوع، در صدر تمامی مسائل و مشکالت زنــان سرپرســت خــانوار قــر
 ]. ۱۰گرفته است [

میان کیفیت زندگی زنان سرپرســت  ی استرلین و آنگلکسو در پژوهش خود به بررسی رابطه
کــه رشــد  ســؤالهــا در پاســخ بــه ایــن  انــد. آن خانوار و رشد اقتصادی در بین آنــان پرداختــه

اقتصادی، کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (اعم از مادی، بهداشتی، آموزشی، سیاســی 
نماینــد بــا بهبــود وضــعیت  قرارخواهــد داد عنــوان مــی تــأثیر...) را تــا چــه انــدازه تحــت  و

ی را صرف رســیدگی بــه خــود تر بیشاند زمان  اقتصادی در بین این زنان، این زنان توانسته
های فرهنگی، آموزشــی  توجه به جنبه هکنند و چنین امری موجب ایجاد انگیز و فرزندانشان 

شــود. از ســوی دیگــر آنچــه اغلــب در بــین زنــان سرپرســت  دانشان میو تربیتی خود و فرزن
خود و فرزندانشان است که با بهبود  هشود اضطراب و نگرانی نسبت به آیند خانوار دیده می

ــ ــان از دغدغ ــی هوضــعیت اقتصــادی آن ــه کاســته م ــن زمین ــان در ای ــین از  آن شــود و همچن
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اجتمــاعی و روانــی ماننــد افســردگی، هــای  پذیری آنان و فرزندانشان در برابــر آســیب آسیب
 ].۱۲تغذیه کاسته خواهد شد [ اضطراب، محرومیت از تحصیل و سوء

ها، انتظارات و دستاوردهای آموزشی کودکان در  در پژوهشی با عنوان دارایی ژان و شرادن
انــداز)  های مادر (مالکیت خانه و پــس خانوارهای سرپرست خانوار به بررسی رابطه دارایی

ارات مادر از موفقیت تحصیلی کودک و نتایج واقعی آموزش کودکان در خانوارهــای و انتظ
هــا و  هــا از نظرســنجی ملــی خانواده پــردازد. تجزیــه و تحلیــل داده زن سرپرســت خــانوار مــی

های مادران با موفقیــت تحصــیلی کــودک مــرتبط اســت و  دهد که دارایی خانوارها نشان می
هــای مــادر رخ  طــور عمــده از طریــق دارایی ایج کودکــان بــهخانوار با نتــ درامدارتباط مثبت 

های مبتنــی بــر دارایــی بــرای زنــان فقیــر بــا  دهد. نتایج این مطالعه از گسترش سیاســت می
  ].۱۳کند [ کودکان حمایت می
های زن سرپرست و رفاه خــانواده در روســتای اکــوادور را مــورد  خانواده دگراف و بیلسبورو

که چرا سرپرستی زن بر رفاه  های نظری برای این اولین بار استدالل بررسی قرار دادند. برای
های توصــیفی نشــان داد کــه خانوارهــای  گذارد، بــازبینی شــده اســت. یافتــه می تأثیرخانواده 
سرپرست با توجه بــه معیارهــای رفــاهی مختلــف اوضــاع بــدتری دارنــد. در مــورد  دارای زن

انــد و مــدل چنــد  رفــاه اجتمــاعی تمرکــز کرده عنــوان یــک معیــار نــام مدرســه کودکــان بــه ثبت
ورد کردنــد. نتــایج انــام بــر ای را برای ارزیابی اثربخشــی زنــان در مــورد احتمــال ثبــت متغیره

 تــأثیرسرپرســت در ایــن زمینــه محــروم هســتند و  نشــان داد کــه کودکــان در خانوارهــای زن
  ].۱۱سرپرستی زنان بر متغیرهای وضعیت زناشویی زن متفاوت است [

هــای  تطبیقــی ویژگی ی مطالعــه ی پژوهشی در زمینه ءشده خال های انجام مروری بر پژوهش
زنــان و مــردان سرپرســت خــانوار ایرانــی بــه تفکیــک منــاطق شــهری و روســتایی را نشــان 

  هــای سرشــماری ، سعی بر ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از داده رو در این مقاله دهد. از این می
عیتی، اقتصادی و اجتماعی زنان و مــردان سرپرســت خــانوار های جم ، برخی ویژگی۱۳۹۵

  در کل کشور ایران و به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

 های پژوهش یافته -۳
ــه از آن ــژوهش مطالع ــن پ ــه هــدف ای ــی، اقتصــادی و  تطبیقــی ویژگی ی جــا ک هــای جمعیت

بــه تفکیــک منــاطق شــهری و روســتایی  اجتماعی زنان و مردان سرپرست خانوار کل کشور
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هــای  وضعیت سرپرستی خانوار مناطق شهری و روستایی به تفکیــک گروه بنا بر ایناست، 
ــرد  ــای زن و م ــتغال در خانواره ــوادی و اش ــت، نســبت باس ــردان سرپرس ــان و م ــنی زن س

پرســت، تعــداد افــراد تحــت تکفــل زنــان و مــردان سرپرســت خــانوار منــاطق شــهری و سر
  گیرند. روستایی مورد توصیف و مقایسه قرار می

درصــد خانوارهــای کــل  ۶۹٫۱۲ ، سرپرســتی۱۳۹۵، در ســال ۱با توجه به اطالعات جدول 
ین نســبت درصــد خانوارهــای زن سرپرســت مربــوط بــه تــر بیشکشور بر عهده زنان اســت. 

درصــد اســت.  ۵٫۱۲ ین مربوط به مناطق روســتایی بــاتر کمدرصد و  ۷٫۱۲ مناطق شهری با
ین نسبت درصد خانوارهای مرد سرپرست مربوط به منــاطق روســتایی بــا تر بیشدر مقابل 

  .استدرصد  ۲٫۸۷ین آن مربوط به مناطق شهری با تر کمدرصد و  ۴٫۸۷
سرپرســت بــه تفکیــک منــاطق شــهری،  رســت و مــردتوزیع فراوانــی و نســبی خانوارهــای زن سرپ -۱جدول 

  ۱۳۹۵روستایی و کل کشور در سرشماری 
  مناطق

  مناطق روستایی  مناطق شهری کل کشور
توزیع 
 فراوانی

توزیع 
  درصدی

توزیع 
 فراوانی

توزیع 
  درصدی

توزیع 
  فراوانی

توزیع 
  درصدی

  ۵۳/۱۲  ۷۵۶۴۵۱  ۷۴/۱۲  ۲۳۰۳۲۹۳  ۶۹/۱۲  ۳۰۶۱۷۵۳  خانوارهای زن سرپرست
  ۴۷/۸۷  ۵۲۸۱۶۴۴  ۲۶/۸۷  ۱۵۷۷۲۴۹۴  ۳۱/۸۷  ۲۱۰۶۷۷۳۷ خانوارهای مرد سرپرست

  ۱۰۰  ۶۰۳۸۰۹۵  ۱۰۰  ۱۸۰۷۵۷۸۷  ۱۰۰  ۲۴۱۲۹۴۹۰  کل

  
، توزیع نسبی سرپرستان خانوار در کل کشــور و منــاطق شــهری و روســتایی بــه ۲در جدول 

 هــای  ه شــده اســت. سرپرســتی مــردان در گروهیــارا ۱۳۹۵هــای ســنی در ســال  تفکیک گروه
سالگی در باالترین حد خود قرار دارد و برخالف زنان بــا افــزایش ســن، بــار  ۵۰تا  ۳۰سنی

های  ست که سرپرستی زنان در گروها  حالی شود. این در سرپرستی از دوش مردان کاسته می
گیرد. باالترین درصد سرپرستی زنان مربــوط  سال به باال روند افزایشی به خود می ۵۰سنی 

  که مردان درصد) است. در حالی ۲۰٫۷( تر بیشسال و  ۷۵ی و گروه سنی به مناطق روستای
ین درصــد سرپرســتی تــر بیشسالگی  ۳۰-۳۴سرپرست خانوار مناطق شهری در گروه سنی 

  اند. را در مقایسه با مناطق روستایی و کل کشور دارا بوده
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خــانوار افــزوده دهد که با افزایش سن بر تعداد زنان سرپرست  نشان می ۲های جدول  یافته
 ینــیب شیپ قابــل مــردان و زنــان در یزنــدگ دیــام تفــاوت بــه توجه با وضعیت نیشود. ا می

 از كــه رنــدیگ یم عهــده بــه را خــانوار یسرپرســت یطیشــرا در . زنان میانسال و سالمنداست
 ،یاجتمــاع و یاقتصاد رفاه ،یپزشك مراقبت به ازین خود و كاسته شده ها آن یزندگ تیفیك

 الزم یتوانمند و تیقابل از كه شوند یم مواجه یتیمسئول بار با و دارند رهیغ و یروان تیامن
 یعمل و یفكر قالب یكه الگو . چرانیستند برخوردار موارد اكثر در آن گرفتن به عهده یبرا
 به مــرد وابسته یاقتصاد لحاظ به زنان بنا بر این و دارد هیتك یسرپرست مرد یخانوارها بر

  ].۸هستند [ خانوار
  

هــای ســنی در  توزیع نسبی سرپرستان خانوار مناطق شهری، روستایی و کل کشور به تفکیک گروه -۲جدول 
 ۱۳۹۵سرشماری 

  زن سرپرست  مرد سرپرست  گروه سنی
  روستایی  شهری  کل  روستایی  شهری  کل

  ۰٫۲  ۰٫۱  ۰٫۱  ۰٫۰  ۰٫۰  ۰٫۰  ساله ۱۵كمتر از 
  ۰٫۸  ۰٫۳  ۰٫۴  ۰٫۳  ۰٫۱  ۰٫۲  ساله ۱۵-۱۹
  ۱٫۸  ۱٫۱  ۱٫۳  ۳٫۶  ۱٫۹  ۲٫۳ ساله ۲۰-۲۴
  ۳٫۲  ۲٫۸  ۲٫۹  ۱۱٫۳  ۸٫۸  ۹٫۴  ساله ۲۵-۲۹
  ۴٫۵  ۵٫۲  ۵٫۰  ۱۵٫۳  ۱۵٫۷  ۱۵٫۶  ساله ۳۰-۳۴
  ۵٫۶  ۶٫۶  ۶٫۴  ۱۴٫۲  ۱۵٫۲  ۱۵٫۰  ساله ۳۵-۳۹
  ۶٫۳  ۷٫۲  ۷٫۰  ۱۲٫۰  ۱۲٫۷  ۱۲٫۵  ساله ۴۰-۴۴
  ۷٫۳  ۸٫۷  ۸٫۴  ۱۰٫۰  ۱۱٫۶  ۱۱٫۲  ساله ۴۵-۴۹
  ۷٫۹  ۹٫۶  ۹٫۲  ۷٫۹  ۹٫۵  ۹٫۱  ساله ۵۰-۵۴
  ۹٫۸  ۱۰٫۹  ۱۰٫۷  ۷٫۱  ۸٫۰  ۷٫۸  ساله ۵۵-۵۹
  ۱۱٫۲  ۱۱٫۴  ۱۱٫۳  ۵٫۴  ۶٫۰  ۵٫۹  ساله ۶۰-۶۴
  ۱۱٫۲  ۱۰٫۴  ۱۰٫۶  ۳٫۸  ۳٫۸  ۳٫۸ ساله ۶۵-۶۹
  ۹٫۵  ۸٫۹  ۹٫۱  ۲٫۹  ۲٫۶  ۲٫۷  ساله ۷۰-۷۴
ســـــــــــــاله و  ۷۵
  ۲۰٫۷  ۱۶٫۸  ۱۷٫۷  ۶٫۲  ۴٫۱  ۴٫۷  تر بیش
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  کل

 ۱۳۹۵های سرشماری  دادهمنبع: پردازش بر اساس 
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، توزیع نسبی خانوار برحسب جــنس سرپرســت و افــراد تحــت تکفــل بــه تفکیــک ۳جدول 
دهــد. براســاس  را نشــان می ۱۳۹۵منــاطق شــهری، روســتایی و کــل کشــور در سرشــماری 

نفــر  ۱۰نفــر تــا  ۱بنــدی مرکــز آمــار ایــران افــراد تحــت تکفــل سرپرســتان خــانوار از  تقســیم
یــک  در تــر بیشنفــر و  ۵های مربوط به خانوارهای  ه در این بخش دادهاند ک بندی شده دسته

درصد زنان سرپرست خــانوار، خودسرپرســت بــوده و بــه  ۴۰اند. بیش از  ستون گزارش شده
. مــردان اســتکه درصــد مــردان خودسرپرســت بســیار پــایین  کنند در حالی تنهایی زندگی می

اند. مردان در کــل کشــور سرپرســتی  پذیرفتهتر  مسئولیت سرپرستی خانوار را در ابعاد بزرگ
انــد و ایــن بــاالترین نــرخ سرپرســتی مــردان  نفــره را پذیرفته ۳درصــد از خانوارهــای  ۳۲٫۵

که باالترین نــرخ سرپرســتی زنــان برحســب افــراد  برحسب افراد تحت تکفل است. در حالی
  ت. مناطق روستایی اس ی نفره۱درصد از خانوارهای  ۴۸٫۳تحت تکفل مربوط به 

  
توزیع نسبی خانوار برحسب جــنس سرپرســت و افــراد تحــت تکفــل بــه تفکیــک منــاطق شــهری،  -۳جدول 

  ۱۳۹۵روستایی و کل کشور در سرشماری 

 مناطق
  زن سرپرست مرد سرپرست

نفر و  ۵  نفر ۴  نفر ۳  نفر۲  نفر۱
نفر و  ۵  نفر ۴  نفر ۳  نفر۲  نفر۱  کل  تر بیش

  کل  تر بیش
  ۱۰۰  ۴٫۱۷  ۷٫۱۹  ۱۶٫۹۹ ۲۷٫۲۴  ۴۴٫۴۰  ۱۰۰  ۱۶٫۸۸  ۳۱٫۶۷  ۳۲٫۵۹ ۲۳٫۶۸  ۹٫۷۱  کل کشور

  ۱۰۰  ۳٫۷۸  ۷٫۰۹  ۱۷٫۶۷ ۲۸٫۳۶  ۴۳٫۱۱  ۱۰۰  ۱۴٫۴۴  ۳۱٫۴۵  ۳۱٫۳۵ ۱۹٫۵۷  ۳٫۱۸  مناطق شهری
منــــــــــــــاطق 

  ۱۰۰  ۵٫۳۸  ۷٫۵۱  ۱۴٫۹۴ ۲۳٫۸۱  ۴۸٫۳۶  ۱۰۰  ۲۱٫۷۰  ۲۸٫۲۱  ۲۶٫۴۹ ۲۰٫۱۵  ۳٫۴۵  روستایی

  ۱۳۹۵های سرشماریمنبع: پردازش بر اساس داده

  
هــای ســنی ســالمندان در کــل  نرخ سرپرستی و درصد تنهــا زیســتی در بــین گروه ۲ شکلدر 

دهد که عالوه بــر بــاال بــودن  های نشان می ه شده است. یافتهیارا ۱۳۹۵کشور در سرشماری 
در  کننــد مخصوصــًا صورت تنها زنــدگی می هنرخ سرپرستی سالمندان، درصد سالمندانی که ب

درصد است. نرخ سرپرستی در این گروه سنی بــه حــدود  ۷۷ بین سالمندان زن باال و حدود
  رسد. درصد می ۵۸
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 ۱۳۹۵های سنی سالمند در کل کشور در سال  نرخ سرپرستی و درصد تنها زیستی در بین گروه -۱ شکل 
  

ــه تفکیــک جنســیت و نقــاط شــهری و ۴جــدول  ، وضــع فعالیــت سرپرســتان خــانوار را ب
بندی مرکز آمار ایران  دهد. بر اساس تقسیم را نشان می ۱۳۹۵در سرشماری سال روستایی 

 درامــددارای  ،دار خانــه ،محصــل ،بیکــار ،گروه شاغل ۷وضع فعالیت سرپرست خانواده در 
بندی شده است. وضع فعالیت سرپرست خانوار هم به لحــاظ  کار و اظهارنشده تقسیم  بدون

محــل ســکونت شــهری و روســتایی آمــار متفــاوتی را  جنسیت در بین مــردان و زنــان و هــم
کــه  هســتنددرصد کل سرپرستان خانوار کشــور، شــاغل  ۶۷٫۹ دهد. بر این اساس نشان می

درصد و بــرای سرپرســتان خــانوار  ۶۶این نسبت برای سرپرست خانوارهای مناطق شهری 
ار جنســیت تفــاوت در وضــعیت اشــتغال بســیاز نظــر . اســتدرصد  ۷۳٫۴مناطق روستایی 

در صــورتی  هســتنددرصد خانوارهای مرد سرپرست، شــاغل  ۷۵٫۶ که طوری ه، باستبارزتر 
  باشد.  درصد می ۱۴٫۶که این آمار برای خانوارهای زن سرپرست تنها 

ین درصد این خانوارهــا تر بیشدرصد خانوارهای مرد سرپرست کل کشور شاغلند که  ۷۵٫۶
درصد خانوارهای زن سرپرست کــل  ۶۱٫۸درصد) حضور دارند.  ۸۱٫۹در مناطق روستایی (

درصــد) ایــن  ۶۸٫۳ین درصــد (تــر بیشکشور خانه دار هستند که بازهم در مناطق روســتایی 
  .اند نوع خانوارها گزارش شده
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هــای سرشـ داده
۴جود دارد و در

سواد در بین خا
ه باسوادی در خ
ادرصد خانواره

بيكشاغل

شهري وستايي

                    

  ...................

درصــد ۸٫۲
خانوار هم
درصد زنان
در مناطق
سرپرست
یکــدیگر نــ
درصد اظه

تو -۳ شکل
  

از جملــه م
دسترســی 
وضعیت س

تواند به می
وضعیت ۵

براســاس د
باسواد وج
وضعیت س

طوری که هب
د ۹۵٫۵در 

رو
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زیــادی بــین خانوارهــای مــرد سرپرســت و زن  تر بــوده و شــکاف نســبتاً آمار زنــان متفــاوت
درصد خانوارهای زن سرپرســت حــداقل یــک نفــر باســواد  ۷۲٫۵سرپرست وجود دارد و در 

رود بــه  زان باســوادی نیــز بــاال مــیشود می وجود دارد. هرچه به تعداد افراد خانوار افزوده می
سالمندانی هستند که به تنهایی زنــدگی  که اکثرًا دلیل این طوری که در خانوارهای تک نفره به

 تــر بیشنفره و  ۴درصد افراد باسواد هستند در حالی که در خانوارهای  ۵۳٫۹کنند، فقط  می
  یابد.  درصد افزایش می ۹۹٫۴این میزان به 

  
 ۱۳۹۵سواد سرپرستان خانوار به تفکیک نقاط شهری و روستایی و کل کشور در سرشماری وضعیت  - ۵جدول 

وضعیت 
 سواد

 کل کشور

باسوادی در خانوار یک   باسوادی کل
  نفره

باسوادی در خانوار دو 
  نفره

باسوادی در 
  خانوار سه نفره

 ۴باسوادی در خانوار 
  تر بیشنفره و 

  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد
  ۰٫۶ ۹۹٫۴ ۱٫۲ ۹۸٫۸ ۱۴ ۸۶ ۴۶٫۱ ۵۳٫۹ ۷٫۴  ۹۲٫۶  کل
 ۰٫۳ ۹۹٫۷ ۱٫۲ ۹۸٫۸ ۱۵٫۶ ۸۴٫۴ ۲۳٫۹ ۷۶٫۱ ۴٫۵  ۹۵٫۵ مرد
 ۱٫۴ ۹۸٫۶ ۱٫۷ ۹۸٫۳ ۶٫۱ ۹۳٫۹ ۵۷٫۳ ۴۲٫۷ ۲۷٫۵  ۷۲٫۵ زن

 

 مناطق شهری

باسوادی در خانوار یک   باسوادی کل
  نفره

باسوادی در خانوار دو 
  نفره

باسوادی در 
  خانوار سه نفره

 ۴باسوادی در خانوار 
  تر بیشنفره و 

  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد
 ۰٫۳ ۹۹٫۷ ۰٫۶ ۹۹٫۴ ۹٫۳ ۹۰٫۷ ۳۷٫۸ ۶۲٫۲ ۵٫۴  ۹۴٫۶  کل
 ۰٫۳ ۹۹٫۷ ۰٫۶ ۹۹٫۴ ۱۰٫۴ ۸۹٫۶ ۱۷٫۲ ۸۲٫۸ ۲٫۹  ۹۷٫۱ مرد
 ۰٫۸ ۹۹٫۲ ۰٫۹ ۹۹٫۱ ۱۰٫۴ ۸۹٫۶ ۴۸٫۳ ۵۱٫۷ ۲۲٫۱  ۷۷٫۹ زن

  مناطق روستایی
باسوادی در خانوار یک   باسوادی کل  

  نفره
باسوادی در خانوار دو 

  نفره
باسوادی در 
  خانوار سه نفره

 ۴باسوادی در خانوار 
  تر بیشنفره و 

  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  
 ۱٫۳ ۹۸٫۷ ۳٫۳ ۹۶٫۷ ۲۸٫۳ ۷۱٫۷ ۶۸٫۶ ۳۱٫۴ ۱۳٫۵  ۸۶٫۵  کل
 ۱٫۳ ۹۸٫۷ ۳٫۲ ۹۶٫۸ ۳۰٫۷ ۶۹٫۳ ۴۲٫۳ ۵۷٫۷ ۹٫۱  ۹۰٫۹ مرد
 ۳ ۹۷ ۴٫۸ ۹۵٫۲ ۱۴٫۳ ۸۵٫۷ ۸۱٫۷ ۱۸٫۳ ۴۴  ۵۶ زن
  

به لحاظ مناطق شهری و روستایی نیز در بین سرپرســتان  عالوه بر جنسیت، وضعیت سواد
درصــد سرپرســتان  ۹۴٫۶در  ۱۳۹۵هــای سرشــماری  خــانوار متفــاوت اســت. مطــابق داده
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خانوار مناطق شهری حداقل یک نفر باســواد وجــود دارد، درحــالی کــه همــین آمــار در بــین 
  باشــد. میــزان باســوادی در بــین خانوارهــای  درصــد می ۸۶٫۵سرپرســتان خــانوار روســتایی 

 استدرصد  ۷۷٫۹سرپرست شهری  درصد در بین خانوارهای زن ۹۷٫۱شهری  مردسرپرست
طــوری کــه بــرای  هبــوده بــ تــر کمر برای سرپرستان خانوارهای روستایی و در مقابل همین آما

  .استدرصد  ۵۶٫۰و برای زنان  ۹۰٫۹ مردسرپرستخانوارهای 

  بحث و نتیجه گیری  -۴
ین نسبت درصد خانوارهای زن سرپرست تر بیشست که ا های این پژوهش بیانگر آن یافته

 ۵٫۱۲ین مربــوط بــه منــاطق روســتایی بــا تــر کمدرصــد و  ۷٫۱۲ مربوط به مناطق شــهری بــا
ین نسبت درصد خانوارهای مرد سرپرست مربوط به منــاطق تر بیشدرصد است. در مقابل 

 باشــد. درصــد می ۲٫۸۷ین آن مربوط بــه منــاطق شــهری بــا تر کمدرصد و  ۴٫۸۷روستایی با 
سالگی در باالترین حد خود قرار  ۵۰تا  ۳۰میانی یعنی  های سنی  سرپرستی مردان در گروه

) بــار مســئولیت تــر بیشســال و  ۷۵هــای ســنی  دارد و برخالف زنان با افزایش ســن (گروه
سرپرســتی خــانوار از دوش مــردان کاســته شــده اســت. توزیــع سرپرســتی خــانوار در منــاطق 

رین درصد سرپرستی زنان که باالت طوری شهری و روستایی و کل کشور باهم تفاوت داشته به
درصــد) اســت. در  ۲۰٫۷( تــر بیشســال و  ۷۵مربــوط بــه منــاطق روســتایی و گــروه ســنی 

ین تــر بیشســالگی  ۳۰-۳۴که مردان سرپرست خــانوار منــاطق شــهری در گــروه ســنی  حالی
  اند.  درصد سرپرستی را در مقایسه با مناطق روستایی و کل کشور دارا بوده

کننــد،  رست خانوار، خودسرپرست بوده و به تنهــایی زنــدگی میدرصد زنان سرپ ۴۰بیش از 
باشــد. یکــی از دالیــل ایــن وضــعیت  که درصد مردان خودسرپرست بسیار پــایین می در حالی

شــود مــردان  آوری خــانوار مــردان باشــد کــه پــذیرش ایــن نقــش ســبب می تواند نقش نان می
سر و حتی در صــورت فــوت و همیشه مسئولیت سرپرستی افراد خانواده، مادر، خواهر، هم

بیکاری و ازکار افتادگی پدر را نیز برعهــده بگیرنــد، بــه همــین علــت هــم هســت کــه مــردان 
اند. مردان در کــل کشــور سرپرســتی  تر پذیرفته مسئولیت سرپرستی خانوار را در ابعاد بزرگ

ــره را پذیرفته۳درصــد از خانوارهــای  ۳۲٫۵ ــرخ سرپرســتی مــردا نف ــاالترین ن ــد و ایــن ب ن ان
که باالترین نــرخ سرپرســتی زنــان برحســب افــراد  برحسب افراد تحت تکفل است. در حالی

 لیــنفــره منــاطق روســتایی اســت. دل۱درصــد از خانوارهــای  ۴۸٫۳تحت تکفــل مربــوط بــه 
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 جهینت در و سرپرست زنان سن شیافزا تواند یزنان م تكفل تحت افراد تعداد و بعد كاهش
 لیتحصــ ایــ و ازدواج ل اشــتغال،یــدل بــه هــا آن اســتقالل و تكفــل تحت افراد سن شیافزا

 و موقــع طــالق در زنــان شــود یم ســبب كــه حضــانت چــون ینیقوان وجود گرید لیباشد. دل
 در و همســر فــوت موقــع در ایــ و شــوند بازداشــته فرزنــدان یسرپرســت از همســر از ییجــدا

 همسر ی خانواده و پدربزرگ به ها آن یسرپرست و حضانت فرزندان سن ن بودنییپا صورت
   ].۸[ شود واگذار

های این پژوهش این است که عالوه بر باال بــودن نــرخ سرپرســتی ســالمندان،  از دیگر یافته
در بین سالمندان زن باالســت.  کنند مخصوصاً صورت تنها زندگی می هدرصد سالمندانی که ب

سرپرســتی در ایــن گــروه کننــد و نــرخ  طور تنهــا زنــدگی می درصد سالمندان زن به ۷۷حدود 
زنان  یش سن بر نسبت سرپرستیرسد، به عبارتی دیگر با افزا درصد می ۵۸سنی به حدود 

در زنــان و مــردان و بــاالتر بــودن  ید زنــدگیــن واقعه با توجه به تفاوت امیشود. ا یافزوده م
ده بــه عهــ یطیخــانوار را در شــرا یطول عمر زنان به مردان قابل تبیین است. زنان سرپرست

دارنــد و در ایــن  یت روانی، امنیو اجتماع یاز به مراقبت، رفاه اقتصادیرند كه خود نیگ یم
به عهده گــرفتن آن  یالزم برا یت و توانمندیشوند كه از قابل یمواجه م یتیسن با بار مسئول

د و یــجد یها باشــند. همچنــین امكــان كســب مهــارت، تجربــه یدر اكثــر مــوارد برخــوردار نم
  ش از ســنیهــا در ســن ســالمندی دشــوار اســت زیــرا پــ آن یسرپرســتی بــرارش نقــش یپــذ
  اند.  مردان بوده یو كهولت تحت سرپرست یانسالیم

از نظر فعالیت نیز تفاوت قابل توجهی در بین سرپرســتان خــانوار هــم در منــاطق شــهری و 
تغال روستایی و هم در بین مرد و زن وجــود دارد. نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد میــزان اشــ

درصــد سرپرســتان خــانوار مــرد  ۷۰زنان و مردان تفاوت چشــمگیری وجــود دارد. بــیش از 
 ۶۰باشــد و حــدود  درصــد می ۱۲که ایــن میــزان بــرای زنــان حــدود  شاغل هستند، در حالی

ای در بــین وضــعیت  دار هســتند. شــکاف قابــل مالحظــه درصد زنان سرپرست خانوار خانــه
ق شــهری و روســتایی قابــل طجنسیت هم به لحاظ منــا سواد سرپرستان خانوار هم به لحاظ

ی نســبت بــه مــردان سرپرســت تــر کممالحظه است. زنان سرپرســت خــانوار از ســطح ســواد 
خانوار برخوردارند. بــاالترین نســبت باســوادی بــرای سرپرســتان خــانوار در منــاطق شــهری 

 ۷۷٫۹رســت سرپ درصد و برای خانوارهای زن ۹۷٫۱است که برای خانوارهای مردسرپرست 
ســوادی بــرای سرپرســتان خانوارهــا در منــاطق  ین درصد بیتر بیشو در مقابل  استدرصد 

  ســــوادند  درصــــد خانوارهــــای زن سرپرســــت بــــی ۴۴روســــتایی گــــزارش شــــده اســــت. 
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درصــد در منــاطق روســتایی  ۹که ایــن نســبت بــرای خانوارهــای مردسرپرســت بــه   حالی در
پايين اد سول پــایین و ســطح شتغااه ـــكهای پژوهش بیانگر آن اســت  یابد. یافته کاهش می

تواند کیفیت  در مقایسه با خانوارهای مرد سرپرست میسرپرست ی زن هاارخانو تر بیشدر 
تر جهــت  ریزی مناســب برنامــهه ـــبز اـــنيدهــد و  ر میقــرا تــأثیرزندگی این خانوارها را تحت 

  ریــزان امــری ضــروری برنامهگــذاران و  توسط سياسترســیدگی بــه وضــعیت ایــن خانوارهــا 
  است. 

 توانـــد نمی تنهـــاییتحليل ثانويه به و رســـمی  یهارماآبر  مبتنـــی کمـــی یهرچند مطالعهها
ــه سرپرست خانون نازضعيت و ــی در  روشــنیار را ب ــه تــالش شــد نشــان دهــد ول ــن مقال ای

ای بررســی شــود و  صــورت مقایســه بــه ۱۳۹۵وضــعیت سرپرســتی خانوارهــا در سرشــماری 
های ایرانی   هتر در خور خانواد های هر چه بهتر و شایسته ریزی اطالعات مناسبی برای برنامه

  ه شود.یجهت استفاده مسئولین ذیربط ارا

 ها مرجع
؛ خســروی، اردشــیر ؛طیبــه چگینــی، ؛فاطمــه ترابــی، ؛پاینده، ابولفضل ؛نسرین ،افتخاری ]۱[

 ؛محمدرضــا ســینایی، ؛علیرضــا زاهــدیان، ؛زهــرا رضایی قهــرودی، ؛مهدیه رجبی رستمی،
 ؛محمــود طباطبــایی، قاضــی ؛بتــول فاضــلی، ؛عسگری، جعفــر ؛اکبری صبا، روشنک علی

هــای اجتمــاعی،  بررســی ویژگی .)۱۳۹۲گــوهر (؛ محمــدی ؛مهــری نــادر ؛یدالــه محرابــی،
کیــد بــر سیاســت های  هــا و برنامــه اقتصــادی و ســالمت خانوارهــای زن سرپرســت بــا تأ

 آمار. ی های آماری پژوهشکده های فنی و روش پشتیبانی، گروه پژوهشی طرح
کیفیــت زنــدگی زنــان  .)۱۳۹۰حســن (، رفیعــی ؛آمنــه فــروزان، ؛لــیال  ام ،تاتینــا بلــداجی ]۲[

پوشــش ســازمان بهزیســتی کشــور و زنــان شــاغل خــدماتی، رفــاه سرپرست خانوار تحت 
 .۲۸ -۹، ص ۴۰، شماره ۱۳۹۰اجتماعی، بهار 

رونــد تحــوالت  .)۱۳۹۵عبــاس (، عســکری ندوشــن ؛مریم، محمدی پیری ؛محبوبه ،پیروز ]۳[
، ۱۳۸۴-۹۴های  نیروی کار زنان در ایران طی سال ی های عمده اشتغال زنان و شاخص

 شناسی ایران. هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت
ار، زن در سرپرست خانون نازی زنمندسااتوی شاخصها .)۱۳۸۸قادی،خدیجــه (  رضایی ]۴[

 .۵۸-۳۵، ص ۵ ی شماره ،۱ ی دوره ،۱۳۸۲توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، بهار 
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بررســی رابطــه میــان  .)۱۳۹۰خلیل (، کمربیگی ؛زهرا، عبدالهی ؛سیدمیرزایی، سیدمحمد ]۵[
عوامل اجتماعی و امنیت اجتمــاعی زنــان سرپرســت خــانوار (مــورد مطالعــه: زنــان شــهر 

 -۷۹، ص ۲۸جدید، شــماره  ی ، دوره۱۳۹۰ایالم)، مطالعات امنیت اجتماعی، زمستان 
۱۰۸. 

پيش دی فرو  عــیجتماا های آسیب ار وسرپرست خانون ناز .)۱۳۸۸اکبر ( صادقی، علی ]۶[
افزایی زنــان سرپرســت  ، مجموعه مقاالت دومین همایش توانمندســازی و تــوانهاروی آن
 خانوار.

 بــا کیفیــت هــا ی آن بطهزا و را   سسترامل اعو .)۱۳۸۸( ، زهــراعلیــا ؛زهــرا كاشــانی نیــا، ]۷[
، مجموعـــه مقـــاالت دومـــین همـــایش توانمندســـازی و خـــانواده سرپرستن ناز زنـــدگی
 زنان سرپرست خانوار.افزایی  توان

شناسی زنــان سرپرســت خــانوار و مقایســه وضــعیت  گونه .)۱۳۸۸مردانی، مریم (آزاده) ( ]۸[
، دومــین ۱۳۸۵ها با مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری اســتان تهــران در ســال  آن

افزایــی زنــان سرپرســت خــانوار، اداره کــل امــور بــانوان  همــایش توانمنــدی زنــان و تــوان
   ریاست جمهوری.

ــــه .)۱۳۸۶نفیسه (، حمیدیســــعید؛ ، معیدفر ]۹[ ــــان سرپرســــت خــــانوار و ناگفت های  زن
 .۱۵۹-۱۳۱، ۲۳ ی شماره، شناختی مطالعات جامعههای اجتماعی،  آسیب

وضــعیت اجتمــاعی فرهنگــی و اقتصــادی زنــان  .)۱۳۸۶رضا (، ویسی ؛نازکتبار، حسین ]۱۰[
-۹۵ص  ، ۲۷ ی هشــمار ،۷سرپرســت خــانوار اســتان مازنــدران، رفــاه اجتمــاعی، دوره 
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