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Abstract
Objective (s): In Iran, recent official data show a growing trend in the number of female-headed households. On the other
hand, female-headed households are known as vulnerable groups in society that need attention in various social, economic and
health aspects.
Methods: This study used the secondary analysis of the combined file of household characteristics and personal characteristics
of 2% of the general population and housing census data of 2016, which was collected by the Statistics Center of Iran. The
extracted variables analyzed by individual level included age, number of children, marital status, place of residence, migration
status, education, literacy, working status and household level variables included number of household members, living area
measured in square meters, residential house ownership and type of residential house.
Results: Based on the analysis of 2% of the census data, female-headed households constitute 12.5% of the Iranian heads of
households. The percentage of caretaker is significantly related to age and about 50% of women-headed households are 60
years and older. Marital status also indicates that 68% of the reasons for headed women are due to the death of the husband and
12% are due to divorce. Also, 14% of women who have a husband are heads of households. 44% of women-headed households
are living in single family, and female-headed households are less mobile than male-headed households. Literacy is
significantly related to gender and 54% of female-headed households are illiterate. Only 14% of women -headed households
are employed. 24.8% of women -headed households live in mortgaged and rented houses and about 7% of them live in houses
with 40 square meters and less.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be said that the leading challenges of women -headed
households follow three cultural dimensions such as issues related to widowhood and barriers to remarriage, economic
dimensions such as housing and employment and demographic issues such as living in single family. Policy-making is
necessary in all three dimensions.
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چکیده
مقدمه :در ایران دادههای رسمی از روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار در دهههای اخیر حکایت دارند .از سوی دیگر زنان سرپرست خانوار از جمله
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بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار ایرانی :یک آنالیز ثانویه

گروههای آسیبپذیر جامعه شناخته میشوند که از جهات گوناگون اجتماعی ،اقتصادی و سالمت نیازمند توجه هستند.

یافته ها :بر اساس تحلیل دادههای دو درصد سرشماری ،زنان سرپرست خانوار  12/5درصد از سرپرستان خانوار ایرانی را تشکیل میدهند .درصد سرپرستی
ارتباط معنادار با سن داشته و حدود  50درصد از زنان سرپرست خانوار  60سال و باالتر بودند .وفق نتایج وضعیت زناشویی نیز بیانگر ایون موضووع کوه 68
درصد از علت سرپرستی زنان ،فوت همسر و  12درصد به دلیل طالق است .همچنین  14درصد از زنوان دارای همسور ،نیوز سرپرسوت خوانوار هسوتند44 .
درصد از خانوارهای زن سرپرست ،تك نفره می باشد و زنان سرپرست به لحاظ مهاجرتی توانمندی تحرک و جابه جایی کمتری نسبت به موردان سرپرسوت
خانوار دارند .وضعیت سواد ارتباط معنادار با جنسیت دارد و  54درصد از زنان سرپرست خانوار بیسواد هستند .تنهوا  14درصود از زنوان سرپرسوت خوانوار
شاغل هستند 24/8 .درصد از زنان سرپرست خانوار در منازل رهن و اجارهای ساکن بوده و حدود  7درصد از آنها در منازل با متراژ  40متر و کمتور سواکن
هستند.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت چالشهای پیشرو زنان سرپرست خانوار از سه بُعد فرهنگی مانند مسائل مرتبط با بیوگی و موانع
ازدواج مجدد ،بُعد اقتصادی مانند مسکن و اشتغال و مسائل جمعیتی مانند زندگی در خانوارهای تك نفره پیروی میکنند که سیاستگذاری در هر سوه بُعود
الزم و ضروری است.
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کلیدواژه :زنان سرپرست خانوار ،سرشماری ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،ایران
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مواد و روش کار :در این پژوهش از تحلیل ،جمع آوری شده فایل تلفیق شده ویژگیهای خانوار و ویژگیهای فردی دو درصد دادههای سرشماری عموومی
نفوس و مسکن سال  ،1395جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران استفاده شد .متغیرهای استخراج شده در سطح فردی شامل سن ،تعداد فرزند ،وضعیت
زناشویی ،محل سکونت ،وضعیت مهاجرت ،تحصیالت ،وضعیت سواد ،وضع فعالیت و متغیرهای سطح خانوار شامل تعداد اعضای خانوار ،متراژ واحد مسکونی،
مالکیت منزل مسکونی و نوع منزل مسکونی تحلیل شد.
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در ایران دادههای رسمی از روند رو به رشد تعوداد زنوان سرپرسوت
خانوار در دهههای اخیر حکایت دارند؛ به طووری کوه در سوالهوای
1390 ،1385 ،1375 ،1365و  1395خانوارهای زن سرپرسوت بوه
ترتیب  9/4 ،8/4 ،7/3و  12/7 ،12/1درصد از کل خانوارهای ایرانی
را تشکیل دادهاند [ .]1بر مبنوای تعریوس سوازمان بهزیسوتی ،زنوان
سرپرست خانوار به زنانی گفته می شود که عهودهدار توامین معواش
مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند .مطوابق تعریوس مرکوز
آمار ایران ،زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته میشوند که بودون
حضور منظم و یا حمایت یوك مورد بزرگسوال سرپرسوتی خوانوار را
برعهده می گیرند و مسئولیت اداره اقتصادی خانواده ،تصمیمگیرهای
عمده و حیاتی با آنهاست [ .]2مطالعات نشوان مویدهود ایون گوروه
زنان ب ه طور عمده شامل زنان بیوه ،مطلقه ،همسران موردان معتواد،
همسران مردان زندانی ،همسرن مردان مهاجر ،زنان خودسرپرسوت،
همسران مردان از کارافتاده و معلوند که خود توجه مضاعس بوه ایون
قشر از جامعه را میطلبد[.]2
موضوع زنان سرپرست خانوار از جهات گوناگون میتواند بوه عنووان
یك مسئله اجتماعی مطور شووند -1 :سرپرسوتی خوانوار نیازمنود
تامین منابع مالی و معنوی اعضای خانواده است و بر اسواس تقسویم
کار جنسیتی رایج نقش سرپرستی بر عهده موردان اسوت و زنوان از
ابتدا برای انجام این نقش آموزش و تربیت داده نمویشووند [-2 .]3
در شرایطی که به هر دلیلی تقسیم کوار جنسویتی ،کوارکردش را از
دست دهد زنان با موقعیت دشواری مواجوه مویگردنود .مهومتورین
مسئله قرار گرفتن در یك موقعیت ایفای نقشهای دوگانوه داخول و
خارج از خانه است .ایفای نقش مادری و توالش بورای فرصوتهوای
شغلی می تواند باعث ایجاد فشار نقش بر زنوان شوود [ -3 .]3زنوان
سرپرست خانوار اساسوا دسترسوی کمتوری بوه منوابع کوار ،زموین،
بازارهای بیمه دارند و همچینوین تبعوی هوا از طریوق هنجارهوای
اجتماعی و عدم تحرک اقتصادی بر روی آنها قرار دارد .ایون عوامول
باعث آن شده است که از دهه  1990به این طرف بحث زنانه شودن
فقر به صورت جدی در میان اقتصوادانان مطور شوود [ .]4در ایون
میان شواهد نشان دهنده آن است که زنوان سرپرسوت خوانوار فقور
مضاعس و آسیب پذیری بیشتری دارند [ .]5این مسئله در رابطوه بوا
جامعه ایرانی نیز مصداق پیدا موی کنود مطالعوات نشوان مویدهنود
نسبت باالی زنان زیر خط فقر به ویژه فقور شودید ،زنوان سرپرسوت
خووانوار هسووتند [ -4 .]6زنووان سرپرسووت خووانوار مجبووور بووه انجووام
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نقشهای چندگانه بعد از فقدان همسرشان میشوند .آنهوا مجبورنود
تا در کارهای حاشیهای و پواره وقوت ،غیور رسومی و بوا درآمودهای
پایین به دلیل عدم دسترسی به مشاغل با درآمد باالتر مشغول شوند
[ .]7این گروه از زنان به لحواظ حفوس سوالمت بوه دالیول وضوعیت
اقتصوووادی و اجتمووواعی ضوووعیس و مسوووئولیتهوووای چندگانوووه
آسیبپذیرترند [ .]8آنها همچنین از استرس ،اخوتاللهوای ههنوی،
افسردگی و فقر فرهنگی و مالی رنج میبرند [.]9-11
مسئله اصلی تحقیق حاضر از آنجا شروع می شود که بوا موروری بور
مطالعات انجام شده در زمینه زنان سرپرست خانوار در ایران میتوان
آنها را به سه دسته کلی تقسیمبندی کرد -1 :تحقیقات آمواری کوه
در تالش اند تعوداد زنوان سرپرسوت خوانوار را محاسوبه کننود .ایون
تحقیقات بیشتر توسط سازمانها وارگانهای دولتوی ارایوه دهنوده بوه
زنان و یا توسط مرکز آمار و در جریان سرشماری انجوام موی شوود.
نتایج این پیمایشها یا اغلب به صورت عمومی منتشر نمیشووند یوا
تحقیقوات انجووام شووده اطالعووات معودودی بوور اسوواس تعووداد زنووان
سرپرست خانوار با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
در اختیار محققان قرار میدهنود .بنوابراین در ایون زمینوه بوه رغوم
اهمیوت موضووع خوالد جوودی در زمینوه اطالعوات رسومی از زنووان
سرپرست خانوار در کشور وجود دارد .از جمله تحقیقاتی که با توجه
به آمارهای رسمی انجام شوده اسوت مویتووان بوه مطالعوه عابودی
دیزنووا  ،عباسووی و علووی مانوودگاری [ ]12مبتنووی بوور دادههووای
سرشووماری عمووومی نفوووس و مسووکن اشوواره نمووود -2 .دسووته دوم
تحقیقاتی هستند که تواییر موداخالت خوار در توانمنود شودن یوا
قدرتمند شدن زنان سرپرست خانوار را بررسی میکنند بورای ماوال
نقش کسب و کارهای کوچك در تامین نیازهای زنوان [ ]13و تواییر
اشتغال بر کیفیت زندگی زنان[ -3 .]14 ،15دسوته سووم تحققواتی
هستند که آیار و پیامدهای سرپرستی زنوان بور خوانواده را بررسوی
می کنند که طیس بسیار وسیعی از تحقیقات را در حوزه اجتمواعی و
روانشناختی در برمیگیرند [.]17-20
بنابراین با توجه مطالعات داخلی انجام شده در زمینه زنان سرپرست
خانوار در ایران می توان گفت خالد اصلی تحقیقواتی در ایون زمینوه
بیشتر در دسته اول است .تحقیق حاضر بوا اسوتفاده از دادههوای دو
درصد سرشماری  1395و با ادغام دو فایل فردی و خوانوار در صودد
اسووت تصووویری روشوونتوور از وضووعیت اقتصووادی و اجتموواعی زنووان
سرپرست خوانوار ایرانوی ترسویم کنود و همچنوین توانمنودیهوا و
چالش های فرارو این قشر از جامعه را مورد کنکواش و بررسوی قورار

سال بیستم ،شماره چهارم ،مرداد ـ شهریور 1400

بر اساس نمونه دو درصد سرشماری  ،1395از میوان  315574نفور
سرپرست خانوار 87/5 ،درصد از نمونه را خانوارهای مرد سرپرست و
 12/5درصد را خانوارهای زن سرپرست تشکیل میدهند .این درصد
با دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395که بیوانگر آن
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هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی های اقتصادی و اجتمواعی
زنان سرپرست خانوار ایرانی ،توانمندیها و چالشهای پیشروی آنهوا
است .در این راستا این پژوهش از تحلیل یانویه دادههوای دو درصود
دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395کوه توسوط
مرکز آمار ایران جمعآوری شده است استفاده کرد .این دادهها در دو
فایل مشخصات فردی و مشخصات خانوار جمعآوری و طبقوهبنودی
شده بودند که برای این تحقیق دو قایل فردی و خانوار با استفاده از
کدهای مرتبط با یکودیگر ترکیوب شودهانود .فایول خوانواری شوامل
اطالعات خانوارهای نمونه در واحدهای مسکونی آنها است .در فایول
فردی نیز اطالعات افراد خانوارهای نمونه ارائه شده که این دو فایول
قابول اتصووال بوه یکوودیگر هسوتند .ایوون دو فایول حوواوی اطالعووات
ارزشوومندی در رابطووه بووا ویژگوویهووای اقتصووادی و اجتموواعی زنووان
سرپرست خانوار ایرانی است که در تحقیق حاضور موورد پوردازش و
تحلیل آماری و در نهایت مورد تبیین و بررسی قورار مویگیرنود .در
دادههووای دو درصوود سرشووماری چووارچو نمونووهگیووری ،فهرسووت
خانوارهای معمولی ساکن و گروهوی حاصول از سرشوماری در نظور
گرفته شده است .واحد نمونهگیری ،خانوار معمولی و گروهی است و
روش نمونووهگیووری در سووطح هوور منطقووه شووهری /روسووتایی
شهرستان های کشور به صورت تصادفی ساده طبقهبندی شوده و در
نظر گرفته شده است .طبقهبندی در سطح شهرستان بر اساس نقاط
شهری /روستایی شهرستان انجام شده است .کسر نمونهگیری در هر
طبقه  2درصد بوده است.
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دهد .در نهایت با توجه به شواهد و آمارهای رسمی الزامات سیاستی
را مطر نماید .با توجه به اینکه مطالعاتی که زمینه زنان سرپرسوت
خانوار در ایران انجام شده اند اغلب به صورت یك پیمایش کموی یوا
تحقیقات کیفی در حجم نمونه کم بودهاند استفاده از فایل دو درصد
سرشماری موی توانود اطالعوات ارزشومندی از وضوعیت اقتصوادی و
اجتماعی زنان سرپرست خانوار همچنین توانمندیها و چوالشهوای
آنها را در اختیار محققان ،برنامه ریزان و سیاستگذاران این حوزه قرار
دهد.
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است که  12/7درصد خانوارهای ایرانی زن سرپرست هستند تقریبوا
مطابقت دارد و بیانگر صحت و دقت دادههوای  2درصود سرشوماری
است .به طور کلی بر اساس سرشماریهای سالهای ،1375 ،1365
1390 ،1385و  1395خانوارهای زن سرپرست به ترتیب ،8/4 ،7/3
 9/4و  12/7 ،12/1درصوود از کوول خانوارهووای ایرانووی را تشووکیل
داده اند .در جدول  ،1برخی ویژگی های اقتصادی -اجتمواعی و نیوز
جمعیتی زنان سرپرست خانوار ارائه گردیوده اسوت .یافتوههوا نشوان
میدهد حدود  50درصد از زنان سرپرست خانوار  60سوال و بواالتر
هستند و حدود  20درصد از زنان سرپرست نیز در گروه سونی -50
 59ساله قرار دارند .در گروه سنی  29ساله و کمتر تنها  5درصود از
زنان بعنوان سرپرست هستند .به نظر میرسد با افزایش سن ،تعوداد
زنان سرپرست خانوار افزایش یافته است ،بوه ویوژه بعود از سون 50
سالگی که موضوع از دسوت دادن همسور بوه دلیول فووت و طوالق
مهمترین عامل در سرپرست شدن زنان است .وضعیت زناشویی نیوز
بیانگر این موضوع است  68درصود از علوت سرپرسوتی زنوان ،فووت
همسر و  12درصد به دلیل طالق است .همچنین  14درصد از زنانی
که دارای همسر هستند نیز سرپرست خانوار هستند که این موضوع
به ناتوانی و از کارافتادگی همسران آنها ارتبواط دارد .تعوداد اعضوای
خانوار به عنوان یك متغیر جمعیتی مهم بیان میکند 44 ،درصود از
خانوارهای زن سرپرست ،تك نفره هستند که این موضوع بی ارتباط
با سن این زنان نیست و به نظر میرسد این گروه از زنان سرپرسوت
خانوار در سنین باالی  60سوال قورار دارنود .تعوداد فرزنودان زنوان
سرپرست نشان میدهد که تقریبوا تموامی زنوان سرپرسوت خوانوار
دارای حداقل یك فرزند هستند .توزیع جغرافیایی زنان نشوان موی-
دهد  70درصد زنان ساکن مناطق شهری و  30درصد ساکن مناطق
روستایی هستند .عالوه بر این ،وضوعیت مهواجرتی زنوان سرپرسوت
خانوار نشان میدهد تنها  3درصد از افراد در  5سال گذشوته محول
سکونت خود را جا به جا کردهاند .به نظر مویرسود ،عوالوه بور سون
برای زنان باالتر از  ،60وضعیت اقتصادی زنان سرپرسوت خوانوار در
تحرک پایین نقوش دارد .جودول  ،2ویژگوی هوای اجتمواعی زنوان
سرپرست خانوار ارائه میدهد .نتایج جدول بیان میکند 54 ،درصود
از زنان سرپرست خانوار بویسوواد و  46درصود باسوواد هسوتند .بور
اساس متغیر میزان تحصیالت 40 ،درصد از زنوان دارای تحصویالت
ابتدایی 21 ،درصد دیپلم و حدود  16درصود نیوز دارای تحصویالت
عالیه هستند .بنابراین ،حدود  60درصود از زنوان سرپرسوت خوانوار
دارای تحصیالتی پایینتر از دیپلم هستند.

سال بیستم ،شماره چهارم ،مرداد ـ شهریور 1400

احمد دراهکی و

بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ...

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-07-01

431

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.4.427

ویژگی های اقتصادی زنان سرپرسوت خوانوار بور اسواس جودول ،3
بیانگر این است که تنها  14درصد از این زنوان شواغل و  63درصود
خانه دار هستند .همچنین  14درصد از زنان دارای درآمد بدون کوار
هستند که به نظر میرسد این درآمد از طریق امالک ،فرزندان و یوا
برخی سازمانهای حمایت کننده (بهزیستی ،کمیته امداد) تامین می
گوردد .مالکیوت منوزل مسوکونی بعنووان یکوی دیگور از متغیرهوای
اقتصادی نشان می دهد  63درصد از زنوان سرپرسوت خوانوار دارای
منزل ملکی هستند و  24/8درصد زنان سرپرست خوانوار در منوازل
رهن و اجاره ای ساکن هستند .همچنین متراژ منوزل مسوکونی نیوز
بیانگر این است که بیش از  90درصد از زنوان سرپرسوت خوانوار در
منزل باالی  40متر زندگی میکنند .از طرفی بیش از  50درصود از
زنان نیز در منازل باالی  80متر زندگی میکنند .نکته حائز اهمیوت
نیز آن است که حودود  7درصود زنوان سرپرسوت خوانوار در منوزل
مسکونی متراژ  40متر و کمتر زندگی میکنند.
ویژگیهای جمعیتی سرپرستهای خانوار به تفکیك جنسیت (مرد،
زن) در جدول  4بیان میکند ،درصد سرپرستی ارتبواط معنوادار بوا
سن دارد .این بدین معنوی اسوت کوه در سونین کمتور از  50سوال
درصد مردان سرپرست خانوار در جامعه غالب است در حالیکوه بعود
از  50سالگی درصد زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارنود بوه
صورت محسوسی افزایش مییابد .این افزایش را میتوان به از دست
دادن همسر برای زنان در ایر فوت عنوان نمود کوه متغیور وضوعیت
زناشویی این وضعیت را به درستی ترسیم مویکنود .بررسوی متغیور
وضعیت زناشویی برای سرپرستهای خانوار ،به نوعی نشوان دهنوده
مسئله بیوگی و موانع پیشروی ازدواج مجدد بورای زنوان سرپرسوت
خانوار است .همانگونه که در جدول مذکور مشاهده میشود از میان
 30741سرپرست خانوار که به علت فوت همسور یبوت شوده اسوت
 87/6درصد سوهم زنوان و  12/4درصود سوهم موردان بووده اسوت.
همچنین از میان  6892سرپرست خانوار به علت طالق  69/3درصد
سهم زنان و  30/7درصد سوهم موردان بووده اسوت .شواید یکوی از
چالش های اساسی پیشروی زنان سرپرست مسوئله بیووگی و ازدواج
مجدد باشد.
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ارتباط نوع خانوار و جنسیت ارتباطی معنادار و قابل توجه است68 .
درصد از خانوارهای تك نفره را مربووط بوه زنوان اسوت در حالیکوه
درصد مردان برای خانوارهای دو نفره بیشتر در مقایسه بوا زنوان در
سطح باالیی قرار دارد .به نظر میرسد از طرفوی بیشوتر خانوارهوای
تك نفر زنان به زنانی اختصار دارد که در سون بواالتر از  60سوال
قرار دارند و مردان خود را به دلیل کهولت سن از دسوت داده انود و
دیگر اینکه درصد کمتری از زنان در هر سونی ،بعود از دسوت دادن
همسر (طالق ،فوت) ازدواج مجدد دارند .متغیور وضوعیت مهواجرتی
بیانگر این است که مردان سرپرست خانوار توانمندی تحرک و جابوه
جایی باالتری نسبت به زنان سرپرست خانوار دارند.
مقایسه توانمندیهای اجتماعی زنان و موردان ،در جودول  7نشوان
میدهد وضعیت سواد ارتباط معناداری با جنسیت دارد .در حالی که
فقط  14/8درصد مردان سرپرست خانوار بیسواد بودهاند این درصد
برای زنان سرپرست خانوار  53/6است .در رابطه با سطح تحصویالت
در حالی که  21/4درصد از مردان سرپرست خانوار دارای تحصیالت
عالی هستند این رقم برای زنان سرپرست خانوار  15/7درصد اسوت.
این موضع بیان کننده این است که توانمندی هوای اجتمواعی زنوان
س رپرست خانوار از مردان در سطح پایین تری قرار دارد و می توانود
بر سایر توانمندی های دیگر این قشر آسیب پوذیر بوویژه در سونین
سالمندی تاییرگذار باشد.
توانمندی اقتصادی افراد سرپرست خانوار یکی دیگر از موضووعات و
مفاهیم دارای اهمیت است که جدول  ،8به آن اشواره نمووده اسوت.
نکته قابل تامل در ارتباط با نوع مسکن زنوان درصود بواالی مسوکن
چادر ،کپر و آلونك برای زنان سرپرست خانوار در مقایسوه بوا دیگور
انواع مسکن است .با توجه به اطالعات جدول مذکور از میوان 1730
نفر سرپرست خانوار که در چادر ،کپور و الونوك زنودگی مویکردنود
 19/5درصد سهم زنان سرپرست خانوار و  83/6درصد سهم موردان
سرپرست خانوار بوده اسوت .بوا توجوه بوه ویژگویهوای اجتمواعی و
توانمندی پایین اجتماعی زنان سرپرست ،این موضوع نیز مویتوانود
بر ناتوانی بیشتر آنان ایرگذار باشد.
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جدول  :1ویژگی های جمعیتی زنان سرپرست خانوار در سرشماری 1395
متغیر
سن

درصد

 0-29ساله

وضعیت زناشویی
دارای همسر
بی همسر به دلیل فوت
بی همسر به دلیل طالق
هرگز ازدواج نکرده
کل
توزیع جغرافیایی
شهر
روستا
کل

درصد

تعداد اعضای خانوار

4/9

تك نفره

44

14/9
19/58
21/93
27/12
39563

دو نفره
سه نفره
چهار نفره
پنج نفره و باالتر
کل

26/4
17
7/8
4/8
39563

درصد

تعداد فرزند

درصد

14/4
68/1
12/1
5/3
39492

بدون فرزند
 2-1فرزند
 4-3فرزند
باالتر از  5فرزند
کل

0/2
27/3
27/6
44/9
34923

درصد

وضعیت مهاجرت

درصد

70/1
29/9
39563

بلی
خیر
کل

3
97
39539
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جدول  :2ویژگی های اجتماعی زنان سرپرست خانوار در سرشماری 1395
درصد

متغیر تحصیالت

متغیر وضعیت سواد

راهنمایی

16/8

دبیرستان
دیپلم
تحصیالت عالی

6
21
15/6

بی سواد
کل

کل

درصد
46/3
53/6
39521

18831

ماخذ :پردازش دادههای دو درصد سرشماری 1395
جدول  :3ویژگی های اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سرشماری 1395
متغیر

درصد

وضع فعالیت
شاغل
بیکار
در حال تحصیل
خانه دار
دارا درامد بدون کار
سایر
کل

14/4
1/1
1/3
63/4
14/2
5/5
39554

1/6

کمتر از بیست متر

5/3
36/4
24/4
21/4
10/9
39563

 40-20متر
 80-41متر
 80تا  100متر
 101تا  15متر
 150متر و باالتر
جمع
نوع مسکن

63/1
24/8
11/9
37977

23/6
72/3
0/9

آپارتمانی
غیرآپارتمانی
چادر،کپر ،آلونك

3/2

سایر

39563

کل
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کل

متغیر
متراژ منزل مسکونی

مالکیت منزل مسکونی
ملکی
رهن و اجاره
سایر

درصد
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ابتدایی

40/4

با سواد
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 40-49ساله
 50-59ساله
 60-69ساله
 70ساله و باالتر
کل

متغیر
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جدول  :4توزیع سرپرستهای خانوار( هر دو جنسیت) بر اساس ویژگیهای جمعیتی
سرپرست خانوار
گروه سنی

94/6
94/8
91/7
85/6
75/4
65/7

5/4
5/2
8/3
14/4
24/6
34/3

کل
35824
88155
71183
53893
35245
31274

**Phi&Cramers= 0.348

نوع خانوار

مرد

زن

کل

تك نفره

31/6

68/4

25457

دو نفره
سه و چهار نفره
باالتر از پنج نفره

83/8
94/4
96/2

16/2
5/6
3/8

64315
175067
50735

وضعیت زناشویی

مرد

زن

دارای همسر
بیهمسر بر ایر فوت
بی همسر بر ایر طالق
هرگز ازدواج نکرده

97/9
12/4
30/7
65/2

2/1
87/6
69/3
34/8

محل سکونت
شهر

مرد
87/4

**Phi&Cramers=0.813
کل
زن
220748
12/6

روستا

87/5

94826

12/5

271803
30741
6892
5989

Phi&Cramers= 0.018ns
وضعیت مهاجرت
خیر
بلی

مرد

زن

کل

87/3
91/4

12/7
8/6

301716
13543

**Phi&Cramers=0.112

**Phi&Cramers=0.523
ماخذ :پردازش دادههای دو درصد سرشماری 1395
جدول  :5توزیع سرپرستهای خانوار( هر دو جنسیت) بر اساس ویژگیهای جمعیتی
وضعیت زناشویی

گروه سنی

45/7
31/2
20/9
14/1
7/7
3/7

9/4
23/7
46/5
69/2
86/6
94/2

24/8
34/3
23/8
11/3
3/6
1/4

20/1
10/8
8/8
5/4
2/2
0/8

کمتر از  30سال
 39 -30ساله
 49-40ساله
 59-50ساله
 69-60ساله
 70ساله و باالتر

کل
1920
4566
5888
7737
8668
10713

**Phi&Cramers=0.591
ماخذ :پردازش دادههای دو درصد سرشماری 1395
جدول  :6توزیع سرپرستهای خانوار( هر دو جنس) بر اساس ویژگیهای جمعیتی
کل

اعضای خانوار
کمتر از  30سال
 39 -30ساله
 49-40ساله
 59-50ساله
 69-60ساله
 70ساله و باالتر

تك نفره

دو نفره

44/5
25/5
21/7
31/5
45
72/3

33/1
32/4
29/2
29/5
27/4
18

 3و  4نفره
20/9
35/6
41/2
31/8
22/8
8/4

 5نفر به باال
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1/5
6/5
7/9
7/1
4/7
1/4
Kendal tau c=-0.376

1943
4576
5891
7745
8679
10729
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دارای همسر

بدون همسر فوت

بدون همسر طالق

هرگز ازدواج نکرده
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کمتر از  30سال
 39 -30ساله
 49-40ساله
 59-50ساله
 69-60ساله
 70ساله و باالتر

مرد

زن

سرپرست خانوار
کل
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جدول :7توزیع سرپرستهای خانوار( هر دو جنسیت) بر اساس توانمندی اجتماعی
سربرست خانوار
وضعیت سواد
با سواد
بی سواد

85/2
14/8
276006

46/3
53/6
39560

تحصیالت
ابتدایی
راهنمایی و دبیرستان
دیپلم
دانشگاه

مرد
25/7
28/6
24/3
21/4
234747

**Phi&Cramers=0.323
زن
40/5
22/9
21
15/7
18314
**Phi&Cramers=0.110
ماخذ :پردازش دادههای دو درصد سرشماری 1395
جدول :8توزیع سرپرستهای خانوار( هر دو جنس) بر اساس توانمندی اقتصادی
سربرست خانوار

کل

آپارتمانی
غیرآپارتمانی
چادر،کپر ،آلونك
سایر

88/8
87/1
80/5
83/6

11/2
12/9
19/5
16/4

83551
222686
1730
7605

مالکیت مسکن
ملکی
رهن و اجاره
سایر

مرد
87/7
88/9
83/2

**Phi&Cramers=0.133
زن
12/3
11/1
16/8

کل
194170
84682
26795

**Phi&Cramers=0.145
وضع فعالیت
شاغل
بیکار
در حال تحصیل
خانه دار
دارای دارمد بدون کار
سایر

مرد

زن

کل

97/4
95/5
88/9
4/7
86/1
86/9

2/6
4/5
1/1
95/3
13/9
13/1

217924
9760
4515
26300
40223
16588
**Phi&Cramers=0.765

ماخذ :پردازش دادههای دو درصد سرشماری 1395

بحث و نتيجهگيري

آمارهوای رسوومی طوی سووالیان اخیور از رونوود رو بوه افووزایش زنووان
سرپرست خانوار در ایران حکایت دارند؛ به طوری که در سوال هوای
1390 ،1385 ،1375 ،1365و  1395خانوارهای زن سرپرسوت بوه
ترتیب  9/4 ،8/4 ،7/3و  12/7 ،12/1درصد از کل خانوارهای ایرانی
را تشکیل داده اند [ .]1زنان سرپرسوت خوانوار از جملوه گوروههوای
آسیب پذیر شوناخته موی شووند کوه از جهوات گونواگون اجتمواعی،
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اقتصادی و سالمت نیازمند توجه هسوتند .هودف از مطالعوه حاضور
بررسی ویژگی های جمعیتی ،اجتماعی و اقتصوادی زنوان سرپرسوت
خانوار در ایران با توجه به توانمندیها و چالشهوای پیشوروی آنهوا
بود .در این راستا از دادههای دو درصد سرشماری عموومی نفووس و
مسکن سال  1395که توسط مرکز آمار ایران جمعآوری شوده بوود
استفاده گردید .به رغم اهمیت مسئله زنان سرپرست خانوار در ایران
اطالعات اندکی از این گروه با توجه به آمارهای رسومی وجوود دارد.
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نوع مسکن

مردان

زنان
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مردان

زنان
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دادههووای دو درصوود سرشووماری بووا در اختیووار گذاشووتن دو فایوول
ویژگی های خانوار و ویژگی هوای فوردی امکوان دسوتیابی و تحلیول
وسیعتری را نسبت به دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن و
سایر آمارهای رسمی در اختیار محققان قرار مویدهود کوه تواکنون
مورد توجه نبوده است .نتایج تحلیل و بررسی دادهها نشوان دهنوده
آن بود که از میان  315574نفور سرپرسوت خوانوار یبوت شوده در
داده های دو درصد سرشماری 87/5 ،درصود از نمونوه را خانوارهوای
مرد سرپرست و  12/5درصود را خانوارهوای زن سرپرسوت تشوکیل
میدهند .این درصد با دادههای سرشماری عمومی نفووس و مسوکن
 1395که بیانگر آن اسوت کوه  12/7درصود خانوارهوای ایرانوی زن
سرپرسووت هسووتند تقریبووا مطابقووت دارد و بیووانگر صووحت و دقووت
دادههای  2درصد سرشماری است .تحلیل ویژگویهوای اجتمواعی و
اقتصادی زنان سرپرست خانوار ایرانوی بیوانگر آن اسوت کوه درصود
سرپرستی ارتباط معنادار با سن دارد .این بدین معنی اسوت کوه در
سنین کمتر از  50سال درصد موردان سرپرسوت خوانوار در جامعوه
غالب است در حالیکه بعد از  50سالگی درصد زنانی کوه سرپرسوتی
خانوار را بر عهده دارند به صورت محسوسوی افوزایش موییابود؛ بوه
صورتی که حدود  50درصود از زنوان سرپرسوت خوانوار  60سوال و
باالتر هستند .یکی از مسائل مهم در ارتباط با زنان سرپرست خوانوار
علت سرپرستی است .تحلیل داده های تحقیق حاضر بیانگر آن است
که  68درصد از علت سرپرستی زنان ،فوت همسر و  12درصد بوه
دلیل طالق است .همچنوین  14درصود از زنوانی کوه دارای همسور
هستند نیز سرپرست خانوار هستند که این موضوع بوه نواتوانی و از
کارافتووادگی همسووران آنهووا ارتبوواط دارد .بررسووی متغیوور وضووعیت
زناشویی برای سرپرستهای خانوار ،به نووعی نشوان دهنوده مسوئله
بیوگی و موانع پیشروی ازدواج مجدد برای زنان سرپرست خانوار نیز
است .نتوایج تحقیوق حاضور بیوانگر آن اسوت کوه از میوان 30741
سرپرست خانوار (مرد و زن) که به علت فوت همسر یبت شده است
 87/6درصد سوهم زنوان و  12/4درصود سوهم موردان بووده اسوت.
همچنین از میان  6892سرپرست خانوار (مرد و زن) به علت طوالق
 69/3درصد سهم زنان و  30/7درصد سهم مردان بوده است.
در بسیاری از کشورهای بیوگی بیشتر توسط زنان تجربه میشود توا
توسط مردان .این بدین علت است کوه زنوان در مقایسوه بوا موردان
دارای میزان های مرگ و میر پایین تری هستند و دیگور اینکوه آنهوا
معموال با مردان مسنتر از خودشان ازدواج میکنند .در مناطقی کوه
این تفاوت سنی بزرگ است ،احتمال بیوه شدن یك زن باالست .اما
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مسئله سومی که نیاز به توجه بیشتری دارد و بر توزیوع جنسویتی و
تعداد افراد بیوه تاییرگذار است الگوی ازدواج مجدد است .در جوامع
نظیر جوامع آسیای جنوبی و شرقی ،زنان بیوه غالبا ازدواج نمیکنند
هر چند مردان بیوه اغلب ازدواج میکنند .مورد بسیار شودید توابوی
ازدواج مجدد زنان ،اعمال شیوه ساتی در هنود اسوت کوه در آن زن
بیوه به طور زنده در قبر شوهر مردهاش دفن میشود .ازدواج مجودد
زنان حتی برای زنان جوان نیز حکم فرماست؛ بوه ویوژه در جووامعی
که ارزش زیادی را برای بکارت عروسان قائل هستند .بیوگی زنوان و
ازوداج مجدد آنها به شدت تابع مسائل فرهنگی است کوه در جامعوه
ایران نیز وجود دارد .بنابراین یکی از الزامات سیاستی کوه در موورد
زنان سرپرست خانوار باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد موانع
فرهنگی موجود در راسوتای ازدواج مجودد زنوان سرپرسوت خوانوار
است .این مسئله عالوه بر اینکه در زمینه سرپرستی زنوان بوه علوت
فو ت همسر نمایان است در علت سرپرستی به علت طالق نیز کوامال
آشکار است به طوری که از میان  6892سرپرست خانوار بوه علوت
طالق حدود  69درصد سهم زنوان بووده اسوت کوه دو برابور درصود
مردان بوده است.
چالش دیگر پیشرو زنان سرپرست خانوار که به نظر میرسد با توجه
به روندهای سالخوردگی جمعیت و روندهای باروری پایین در آینوده
افزایش یابد زندگی در خانوارهای تك نفره یوا مسوئله تنهوایی آنهوا
باشوود .نتووایج تحلیوول دادههووا بیووانگر آن اسووت کووه  44درصوود از
خانوارهای زن سرپرست ،تك نفره هستند که این موضوع بی ارتباط
با سن این زنان نیست و به نظر میرسد این گروه از زنان سرپرسوت
خانوار بیشتر در سنین باالی  60سال قرار دارند .همچنوین تحلیول
داده ها نوع خانوار با توجه به دو جنسیت (مرد و زن) بیانگر آن است
که که  68درصد از خانوارهای تك نفره مربوط بوه زنوان سرپرسوت
خانوار است .وضعیت مهاجرتی زنان سرپرست خانوار نشان میدهود
تنها  3درصد از زنوان سرپرسوت خوانوار در  5سوال گذشوته محول
سکونت خود را جا به جا کردهاند .به نظر مویرسود ،در ایون زمینوه
عالوه بر سن برای زنان باالتر از  60سال ،وضوعیت اقتصوادی زنوان
سرپرست خانوار در تحرک پایین آنهوا نقوش دارد .متغیور وضوعیت
مهاجرتی برای سرپرستان خانوار (مرد و زن) بیوانگر ایون اسوت کوه
مردان سرپرست خوانوار توانمنودی تحورک و جابوه جوایی بواالتری
نسبت به زنان سرپرست خانوار دارند.
سطح سواد و تحصیالت پایین یکی دیگور از چوالشهوای پیشوروی
زنان سرپرست خانوار است .تحلیل دادههای سطح سواد و تحصیالت
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برای سرپرستان خانوار بیانگر آن اسوت کوه وضوعیت سوواد ارتبواط
معنادار با جنسویت دارد .در حوالی کوه فقوط  14/8درصود موردان
سرپرست خانوار بیسواد بودهاند ایون درصود بورای زنوان سرپرسوت
خانوار  53/6است .در رابطه با سطح تحصیالت در حوالی کوه 21/4
درصد از مردان سرپرست خانوار دارای تحصیالت عالی هستند ایون
رقم برای زنان سرپرست خانوار  15/7درصد است .از آنجا که درصود
قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار ایرانی در سنین باالی  60سال
بودهاند این امر قاعدتا از روندهای سنی نیز تاییر میپوذیرد .بوه نظور
می رسد با توجه به افزایش سطح تحصیالت زنان در سالهای اخیور
این انتظار می رود در آینده این روندها دچار تغییر شود و در زمینوه
تحصیالت بر توانمندی زنان سرپرست خانوار افوزده شوود .ایون امور
شاید بتوانود بور سوایر توانمنودیهوای اجتمواعی و اقتصوادی زنوان
سرپرست خانوار تاییرگذار باشد.
یکی دیگر از چالشهای اقتصادی پیشوروی زنوان سرپرسوت خوانوار
مسئله اجاره نشینی اسوت .تحلیول دادههوای دو درصود سرشوماری
بیانگر آن بود  24/8درصد زنان سرپرست خوانوار در منوازل رهون و
اجارهای ساکن هستند .این روند ممکن با توجه به روندهای افوزایش
قیموت مسوکن در سوالیان اخیور رونود افزایشوی بوه خوود بگیریوود.
همچنین تحلیل دادهها بیانگر آن بود کوه حودود  7درصود از زنوان
سرپرست خانوار در منازل مسکونی با متراژ  40متر و کمتر زنودگی
می کنند که این امر نیز تحت تاییر افوزایش قیموت مسوکن ممکون
است در سالیان اخیر و پیشرو روند افزایشی به خود بگیرد.
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در یك بیان کلی می توان گفت چالش های پیشورو زنوان سرپرسوت
خانوار ازسه بُعد فرهنگی ماننود مسوائل مورتبط بوا بیووگی و ازدواج
مجدد ،بُعد اقتصادی مانند مسکن و اشتغال و بُعد مسوائل جمعیتوی
مانند خانوارهای تك نفره پیروی میکنند .بنابراین در کنار توجه بوه
توانمند کردن اقتصادی زنان سرپرست خانوار که میتوانود از طریوق
اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار برای این زنوان انجوام شوود توا بوه
کمك آن از چرخه فقر آنها کاسوته و زمینوه خوروج از آن را فوراهم
سازد باید به زمینه فرهنگی و جمعیتی نیز توجه شود .بوا توجوه بوه
آنکه تعداد قابل توجهی از زنان سرپرسوت خوانوار ایرانوی در سونین
باالی  60سال قرار دارند سالخورده شدن جمعیت بر رونود افزایشوی
آن تاییرگذار خواهد بود .همچنین تداوم باروری پوایین بوه افوزایش
خانوارهای تك نفره که سهم باالیی از آن را زنان سرپرسوت خوانوار
تشکیل میهند ایرگذار خواهد بود .با توجه به آنکوه دو علوت اصولی
خانوارهای زن سرپرست فوت همسر و طالق است توجوه بوه بحوث
ازدواج مجدد زنان در جامعه ایرانی و چالشها و موانوع پیشوروی آن
بیش از هر زمانی الزم و ضروری میآید.
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