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ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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ا لف

  پیشگفتار

 
عضوی از خانوار است که در خانوار به این عنوان شناخته سرپرست خانوار ایران،  مارآبر اساس تعاریف مرکز 

گیری در مورد نحوه هزینه  های خانوار یا تصمیم ای از هزینه شود و معموًال مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده می
ای است که به استناد  افزون خانوارهای زن سرپرست پدیدهرشد روز. کردن درامدهای خانوار را برعهده دارد

 ۱۳۷۵خانوارهای زن سرپرست که براساس سرشماری سال  .استآمارهای رسمی کشور به وقوع پیوسته 
تعداد با  ۱۳۹۰برمبنای سرشماری  دادند افزایش یافته وصد کل خانوارهای کشور را تشکیل در ۸٫۴نزدیک به 

در کنار رشد کمی این پدیده، تغییرات . رسیده است کل خانوارها درصد ۱۲٫۱به ها  سهم آنخانوار  ۲,۵۵۷,۱۷۹
درآمدی و فقر اقتصادی این گروه از زنان از قبیل ترکیب سنی، تحصیلی و - های اجتماعی کیفی در ویژگی

ماعی این موضوع را به مرور و بیش از پیش از یک پدیده اجت ،ملی از این خانوارهاأاقتصادی بخش قابل ت
اهمیت نهاد خانواده و نقش سرپرست در . طبیعی به موضوعی اجتماعی از جنس آسیب تبدیل کرده است نسبتاً 

های حقوقی و عرفی و  های جنسیتی، محدودیت مین نیازهای اصلی اعضا از یک سو و وجود تبعیضأاداره و ت
امع و نیز کشور ما از دیگر سو، اقتصادی برای زنان در بیشتر جو- های مختلف اجتماعی نابرابری در عرصه

گذاران کشور را به خود  پذیری بخش قابل توجهی از این جامعه را سبب شده و توجه مسئوالن و سیاست آسیب
نوعی توجه به این قشر را در های دولتی مت ها و سازمان دستگاه زمان، به این ترتیب به مرور. جلب کرده است

خدمات حمایتی و اجتماعی و نیز  ارائهه قوانین و مقررات، ئی و اراگذار های مختلف اعم از سیاست حوزه
های کاری  های زیربنایی چون آموزش و ایجاد بسترهای اشتغال و کارآفرینی در زمره وظایف و سرفصل فعالیت

در های غیرانتفاعی و خیریه فعال  در کنار دولت و بازوهای اجرایی آن، تعدادی از سازمان. اند خود قرار داده
های این دو  های مختلف به این موضوع اشتغال دارند و تالش حوزه زنان نیز در نقاط مختلف کشور از جنبه

های بسیار  با دغدغه ،گیرد مجموعه که در چارچوب قوانین و مقررات متعدد مرتبط با این موضوع صورت می
های متنوعی  به نوبه خود ضرورتپذیر همراه است و  برای پاسخگویی به نیازهای این بخش از جامعه آسیب

به این ترتیب، حساسیت موضوعاتی چون زنان، خانواده و . کشد ه قوانین و مقررات جدید را پیش میئبرای ارا
های دولتی و مردمی برانگیخته و تدوین و تصویب قوانین،  پذیری، مشارکت اجتماعی عظیمی را در بخش آسیب

فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

ا لف

  پیشگفتار

 
عضوی از خانوار است که در خانوار به این عنوان شناخته سرپرست خانوار ایران،  مارآبر اساس تعاریف مرکز 

گیری در مورد نحوه هزینه  های خانوار یا تصمیم ای از هزینه شود و معموًال مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده می
ای است که به استناد  افزون خانوارهای زن سرپرست پدیدهرشد روز. کردن درامدهای خانوار را برعهده دارد

 ۱۳۷۵خانوارهای زن سرپرست که براساس سرشماری سال  .استآمارهای رسمی کشور به وقوع پیوسته 
تعداد با  ۱۳۹۰برمبنای سرشماری  دادند افزایش یافته وصد کل خانوارهای کشور را تشکیل در ۸٫۴نزدیک به 

در کنار رشد کمی این پدیده، تغییرات . رسیده است کل خانوارها درصد ۱۲٫۱به ها  سهم آنخانوار  ۲,۵۵۷,۱۷۹
درآمدی و فقر اقتصادی این گروه از زنان از قبیل ترکیب سنی، تحصیلی و - های اجتماعی کیفی در ویژگی

ماعی این موضوع را به مرور و بیش از پیش از یک پدیده اجت ،ملی از این خانوارهاأاقتصادی بخش قابل ت
اهمیت نهاد خانواده و نقش سرپرست در . طبیعی به موضوعی اجتماعی از جنس آسیب تبدیل کرده است نسبتاً 

های حقوقی و عرفی و  های جنسیتی، محدودیت مین نیازهای اصلی اعضا از یک سو و وجود تبعیضأاداره و ت
امع و نیز کشور ما از دیگر سو، اقتصادی برای زنان در بیشتر جو- های مختلف اجتماعی نابرابری در عرصه

گذاران کشور را به خود  پذیری بخش قابل توجهی از این جامعه را سبب شده و توجه مسئوالن و سیاست آسیب
نوعی توجه به این قشر را در های دولتی مت ها و سازمان دستگاه زمان، به این ترتیب به مرور. جلب کرده است

خدمات حمایتی و اجتماعی و نیز  ارائهه قوانین و مقررات، ئی و اراگذار های مختلف اعم از سیاست حوزه
های کاری  های زیربنایی چون آموزش و ایجاد بسترهای اشتغال و کارآفرینی در زمره وظایف و سرفصل فعالیت

در های غیرانتفاعی و خیریه فعال  در کنار دولت و بازوهای اجرایی آن، تعدادی از سازمان. اند خود قرار داده
های این دو  های مختلف به این موضوع اشتغال دارند و تالش حوزه زنان نیز در نقاط مختلف کشور از جنبه

های بسیار  با دغدغه ،گیرد مجموعه که در چارچوب قوانین و مقررات متعدد مرتبط با این موضوع صورت می
های متنوعی  به نوبه خود ضرورتپذیر همراه است و  برای پاسخگویی به نیازهای این بخش از جامعه آسیب

به این ترتیب، حساسیت موضوعاتی چون زنان، خانواده و . کشد ه قوانین و مقررات جدید را پیش میئبرای ارا
های دولتی و مردمی برانگیخته و تدوین و تصویب قوانین،  پذیری، مشارکت اجتماعی عظیمی را در بخش آسیب

فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

ت4

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی

فصل  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

تث

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

محمت هولکی اوز



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی

فصل  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

تث

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

محمت هولکی اوز



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
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مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
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ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 ١فصل 

شناختی  های اجتماعی و جمعیت ویژگی

 خانوارهای زن سرپرست

 مقدمه -١-١

های گذشته تجربه نموده است، تغییر در  ای که ایران در سال از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده

جهات های آنان را در کانون تو این زنان و خانواده مسئلهفراوانی زنان سرپرست خانوار بوده است و همین 

توان زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانه شدن  طور خاص می این تغییرات به زمان با همقرار داده است. 

عدم  فوت همسر، دلیله میان جمعیت سالمند و گسترش سرپرستی خانوار توسط زنان ب در سرپرستی خانوار

 هایخانوارکرد. پرداختن به موضوع ده را مشاهازدواج زنان و مجرد باقی ماندن آنان یا افزایش میزان طالق 

های جمعیتی و  زن سرپرست بیش و پیش از هرچیز نیازمند در اختیار داشتن آمارهایی در خصوص ویژگی

و اعضای خانوارهایی است که آنان سرپرستی آن را به عهده دارند. از سوی دیگر  سرپرست اجتماعی زنان

و خانوارهای  ای مرد سرپرست کمک شایانی در فهم وضعیت زنانهای این خانوارها با خانواره مقایسه ویژگی

 شود، خواهد کرد.   ، که از آنان در ادبیات توسعه به عنوان فقیرترین فقرا یاد میها تحت سرپرستی آن

شناختی خانوارهای زن  های اجتماعی و جمعیت عبارتست از مطالعه ویژگی فصلهدف اصلی این 

در مورد مطالعاتی که تا کنون در این زمینه  تأملهای مرد سرپرست. نکته قابل سرپرست در مقایسه با خانوار

کیدانجام شده، تمرکز و  طوری که بررسی خانوارهای زن  های زنان سرپرست خانوار است، به بر ویژگی تأ

عنوان با محور قرار دادن خانوارهای زن سرپرست به فصلسرپرست به نوعی مغفول مانده است. این 

شناختی  در ابعاد اجتماعی و جمعیت ها آنای متمایز از سایر خانوارها به بررسی وجوه تشابه و تمایز  همجموع

کند.  مختلف مطرح می یها چالش و ای در حال ظهور با نیازها عنوان پدیده گونه خانوارها را به پرداخته و این

 .استفاده شده است ١٣٩٠ سرشماری نفوس و مسکن سالدرصد  ٢های  از داده عمدتاً بدین منظور
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 ١فصل 

شناختی  های اجتماعی و جمعیت ویژگی

 خانوارهای زن سرپرست

 مقدمه -١-١

های گذشته تجربه نموده است، تغییر در  ای که ایران در سال از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده

جهات های آنان را در کانون تو این زنان و خانواده مسئلهفراوانی زنان سرپرست خانوار بوده است و همین 

توان زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانه شدن  طور خاص می این تغییرات به زمان با همقرار داده است. 

عدم  فوت همسر، دلیله میان جمعیت سالمند و گسترش سرپرستی خانوار توسط زنان ب در سرپرستی خانوار

 هایخانوارکرد. پرداختن به موضوع ده را مشاهازدواج زنان و مجرد باقی ماندن آنان یا افزایش میزان طالق 

های جمعیتی و  زن سرپرست بیش و پیش از هرچیز نیازمند در اختیار داشتن آمارهایی در خصوص ویژگی

و اعضای خانوارهایی است که آنان سرپرستی آن را به عهده دارند. از سوی دیگر  سرپرست اجتماعی زنان

و خانوارهای  ای مرد سرپرست کمک شایانی در فهم وضعیت زنانهای این خانوارها با خانواره مقایسه ویژگی

 شود، خواهد کرد.   ، که از آنان در ادبیات توسعه به عنوان فقیرترین فقرا یاد میها تحت سرپرستی آن

شناختی خانوارهای زن  های اجتماعی و جمعیت عبارتست از مطالعه ویژگی فصلهدف اصلی این 

در مورد مطالعاتی که تا کنون در این زمینه  تأملهای مرد سرپرست. نکته قابل سرپرست در مقایسه با خانوار

کیدانجام شده، تمرکز و  طوری که بررسی خانوارهای زن  های زنان سرپرست خانوار است، به بر ویژگی تأ

عنوان با محور قرار دادن خانوارهای زن سرپرست به فصلسرپرست به نوعی مغفول مانده است. این 

شناختی  در ابعاد اجتماعی و جمعیت ها آنای متمایز از سایر خانوارها به بررسی وجوه تشابه و تمایز  همجموع

کند.  مختلف مطرح می یها چالش و ای در حال ظهور با نیازها عنوان پدیده گونه خانوارها را به پرداخته و این

 .استفاده شده است ١٣٩٠ سرشماری نفوس و مسکن سالدرصد  ٢های  از داده عمدتاً بدین منظور
 

 

 

 

 

 

 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٥                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 
  ١٣٩٠در سال  ی خانوارها بر حسب جنس و سن سرپرست و تعداد افراد تحت سرپرستینسبتوزیع  :٢-١ نمودار

 شورکل ک در
 

 ١٣٩٠سرپرست خانوار به تفکیک استان در سال  توزیع خانوارها بر حسب جنس -٣-١

 ١-١یج جدول های کشور بر اساس نتا تعداد و درصد خانوارهای زن سرپرست در هر یک از استانتوزیع 

 سرپرسـت زندرصـد دارای بیشـترین درصـد خانوارهـای  ١۶٫۶بـا  سیسـتان و بلوچسـتاندهد استان  نشان می

های بعد قرار  در رتبه زن سرپرستدرصد خانوار  ١٣٫۴با  خراسان رضویو  خراسان جنوبی های است و استان

 كهگیلویـه و بویراحمـددرصد،  ٩٫۵ن با های کردستا نیز به استان سرپرست زنخانوارهای دارند. کمترین درصد 

 درصد تعلق دارد.  ١٠٫٢با  ، آذربایجان غربی و اردبیلدرصد و قزوین ١٠٫١با 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤

 روند تغییرات در فراوانی و درصد سرپرستان خانوار به تفکیک دو جنس -٢-١

بررسی روند تغییرات در فراوانی و درصد سرپرستی خانوارها به تفکیـک دو جـنس در طـول دوره زمـانی نتایج 

 خانوارها توسط که درصد سرپرستی دهد نشان میارائه شده است. این نمودار  ١-١در نمودار  ١٣٩٠تا  ١٣۴۵

درصـد  ٩٣٫۵، ١٣۴۵که در سال  مردان در مجموع روبه کاهش و برای زنان رو به افزایش بوده است. در حالی

خانوارهای سهم درصد بوده است.  ۶٫۵برای زنان تنها  سهمشده است، این  خانوارها توسط مردان سرپرستی می

ه دیرسـ درصـد  ٨٧٫٩بـه  ١٣٩٠و در سـال  فتـهیا ونـدی مالیـم کـاهش طور که گفته شد بـا ر سرپرست همان مرد

در ایـن سـال درصـد سرپرسـتی  شـده اسـت،رونـد افزایشـی خانوارهـای زن سرپرسـت سـبب  ،. در مقابلاست

 درصد برسد. ١٢٫١خانوارها توسط زنان به 

 
 کل کشوردر  ١٣٩٠-١٣۴۵های  خانوار در سال سرپرستبر حسب جنس  هادرصد سرپرستی خانوار :١-١ نمودار

 

دهد.  نشان می ١٣٩٠توزیع تعداد اعضای خانوار را بر حسب جنس سرپرست در سال  ٢-١نمودار 

از بیشتر خانوارهای تک نفره بسیار فراوانی شود، در میان خانوارهای زن سرپرست،  طور که مشاهده می همان

خانوارهای زن سرپرست تک نفره م سه. به طور خاص، در این سال خانوارهای تک نفره مرد سرپرست است

 ۴٢٫٢٧ و ٢١٫۵٣، ۴٫٨٩سال به ترتیب به  ۶۵سال و باالی  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵های سنی کمتر از  در گروه

ای از مردان در گروه سنی مشابه  به میزان قابل مالحظه آخردو گروه سنی درصد خانوارها در رسد که  درصد می

تا  ٣۵( ای زن سرپرست در خانوارهای دو نفره در گروه سنی میانیبیشتر است. از سوی دیگر درصد خانواره

رسد. هرچند این مقدار در مقایسه با  درصد می ٩٫٢۵سابقه  های قبل به رقم بی سال) در مقایسه با سال ۶۴

گیری داشته  های گذشته رشد چشم درصد کمتر است اما در مقایسه با سال ١٠مردان همین گروه سنی بیش از 

 است. 
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 كهگیلویـه و بویراحمـددرصد،  ٩٫۵ن با های کردستا نیز به استان سرپرست زنخانوارهای دارند. کمترین درصد 

 درصد تعلق دارد.  ١٠٫٢با  ، آذربایجان غربی و اردبیلدرصد و قزوین ١٠٫١با 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤

 روند تغییرات در فراوانی و درصد سرپرستان خانوار به تفکیک دو جنس -٢-١

بررسی روند تغییرات در فراوانی و درصد سرپرستی خانوارها به تفکیـک دو جـنس در طـول دوره زمـانی نتایج 

 خانوارها توسط که درصد سرپرستی دهد نشان میارائه شده است. این نمودار  ١-١در نمودار  ١٣٩٠تا  ١٣۴۵

درصـد  ٩٣٫۵، ١٣۴۵که در سال  مردان در مجموع روبه کاهش و برای زنان رو به افزایش بوده است. در حالی

خانوارهای سهم درصد بوده است.  ۶٫۵برای زنان تنها  سهمشده است، این  خانوارها توسط مردان سرپرستی می

ه دیرسـ درصـد  ٨٧٫٩بـه  ١٣٩٠و در سـال  فتـهیا ونـدی مالیـم کـاهش طور که گفته شد بـا ر سرپرست همان مرد

در ایـن سـال درصـد سرپرسـتی  شـده اسـت،رونـد افزایشـی خانوارهـای زن سرپرسـت سـبب  ،. در مقابلاست

 درصد برسد. ١٢٫١خانوارها توسط زنان به 

 
 کل کشوردر  ١٣٩٠-١٣۴۵های  خانوار در سال سرپرستبر حسب جنس  هادرصد سرپرستی خانوار :١-١ نمودار

 

دهد.  نشان می ١٣٩٠توزیع تعداد اعضای خانوار را بر حسب جنس سرپرست در سال  ٢-١نمودار 

از بیشتر خانوارهای تک نفره بسیار فراوانی شود، در میان خانوارهای زن سرپرست،  طور که مشاهده می همان

خانوارهای زن سرپرست تک نفره م سه. به طور خاص، در این سال خانوارهای تک نفره مرد سرپرست است

 ۴٢٫٢٧ و ٢١٫۵٣، ۴٫٨٩سال به ترتیب به  ۶۵سال و باالی  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵های سنی کمتر از  در گروه

ای از مردان در گروه سنی مشابه  به میزان قابل مالحظه آخردو گروه سنی درصد خانوارها در رسد که  درصد می

تا  ٣۵( ای زن سرپرست در خانوارهای دو نفره در گروه سنی میانیبیشتر است. از سوی دیگر درصد خانواره

رسد. هرچند این مقدار در مقایسه با  درصد می ٩٫٢۵سابقه  های قبل به رقم بی سال) در مقایسه با سال ۶۴

گیری داشته  های گذشته رشد چشم درصد کمتر است اما در مقایسه با سال ١٠مردان همین گروه سنی بیش از 

 است. 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  ٥                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 
  ١٣٩٠در سال  ی خانوارها بر حسب جنس و سن سرپرست و تعداد افراد تحت سرپرستینسبتوزیع  :٢-١ نمودار

 شورکل ک در
 

 ١٣٩٠سرپرست خانوار به تفکیک استان در سال  توزیع خانوارها بر حسب جنس -٣-١

 ١-١یج جدول های کشور بر اساس نتا تعداد و درصد خانوارهای زن سرپرست در هر یک از استانتوزیع 

 سرپرسـت زندرصـد دارای بیشـترین درصـد خانوارهـای  ١۶٫۶بـا  سیسـتان و بلوچسـتاندهد استان  نشان می

های بعد قرار  در رتبه زن سرپرستدرصد خانوار  ١٣٫۴با  خراسان رضویو  خراسان جنوبی های است و استان

 كهگیلویـه و بویراحمـددرصد،  ٩٫۵ن با های کردستا نیز به استان سرپرست زنخانوارهای دارند. کمترین درصد 

 درصد تعلق دارد.  ١٠٫٢با  ، آذربایجان غربی و اردبیلدرصد و قزوین ١٠٫١با 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤

 روند تغییرات در فراوانی و درصد سرپرستان خانوار به تفکیک دو جنس -٢-١

بررسی روند تغییرات در فراوانی و درصد سرپرستی خانوارها به تفکیـک دو جـنس در طـول دوره زمـانی نتایج 

 خانوارها توسط که درصد سرپرستی دهد نشان میارائه شده است. این نمودار  ١-١در نمودار  ١٣٩٠تا  ١٣۴۵

درصـد  ٩٣٫۵، ١٣۴۵که در سال  مردان در مجموع روبه کاهش و برای زنان رو به افزایش بوده است. در حالی

خانوارهای سهم درصد بوده است.  ۶٫۵برای زنان تنها  سهمشده است، این  خانوارها توسط مردان سرپرستی می

ه دیرسـ درصـد  ٨٧٫٩بـه  ١٣٩٠و در سـال  فتـهیا ونـدی مالیـم کـاهش طور که گفته شد بـا ر سرپرست همان مرد

در ایـن سـال درصـد سرپرسـتی  شـده اسـت،رونـد افزایشـی خانوارهـای زن سرپرسـت سـبب  ،. در مقابلاست

 درصد برسد. ١٢٫١خانوارها توسط زنان به 

 
 کل کشوردر  ١٣٩٠-١٣۴۵های  خانوار در سال سرپرستبر حسب جنس  هادرصد سرپرستی خانوار :١-١ نمودار

 

دهد.  نشان می ١٣٩٠توزیع تعداد اعضای خانوار را بر حسب جنس سرپرست در سال  ٢-١نمودار 

از بیشتر خانوارهای تک نفره بسیار فراوانی شود، در میان خانوارهای زن سرپرست،  طور که مشاهده می همان

خانوارهای زن سرپرست تک نفره م سه. به طور خاص، در این سال خانوارهای تک نفره مرد سرپرست است

 ۴٢٫٢٧ و ٢١٫۵٣، ۴٫٨٩سال به ترتیب به  ۶۵سال و باالی  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵های سنی کمتر از  در گروه

ای از مردان در گروه سنی مشابه  به میزان قابل مالحظه آخردو گروه سنی درصد خانوارها در رسد که  درصد می

تا  ٣۵( ای زن سرپرست در خانوارهای دو نفره در گروه سنی میانیبیشتر است. از سوی دیگر درصد خانواره

رسد. هرچند این مقدار در مقایسه با  درصد می ٩٫٢۵سابقه  های قبل به رقم بی سال) در مقایسه با سال ۶۴

گیری داشته  های گذشته رشد چشم درصد کمتر است اما در مقایسه با سال ١٠مردان همین گروه سنی بیش از 

 است. 
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ای از مردان در گروه سنی مشابه  به میزان قابل مالحظه آخردو گروه سنی درصد خانوارها در رسد که  درصد می
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ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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قدردانی
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  ٧                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

  های کشور در هر یک از استان رپرستزن ستوزیع خانوارهای : ١-١جدول 

 تعداد کل خانوارها نام استان
تعداد خانوارهای زن 

 سرپرست
 سرپرست درصد خانوارهای زن

 هادر هر یک از استان

درصد 
 خانوارهای زن

در کل  سرپرست
 ١کشور

 ۴٫۶٢ ١٠٫٩ ١١٨,٧١٩ ١,٠٨۵,۴۵۵ آذربایجان شرقی

 ٣٫٣٨ ١٠٫٢ ٨٣,۵٨٠ ٨٢٢,١۵٢ آذربایجان غربی

 ١٫۴١ ١٠٫٢ ٣۴,۶١٢ ٣٣٧,٩۴٣ اردبیل
 ۶٫٧٢ ١١٫٨ ١٧٢,١٨٠ ١,۴۵۴,١٣٢ اصفهان

 ٠٫۵۴ ١٠٫۵ ١۴,٢٠٠ ١٣۵,١٩٨ ایالم
 ٢٫٩۴ ١٠٫۶ ٧۶,١٣٨ ٧١٩,٣٨٣ البرز

 ١٫٠٧ ١٠٫٧ ٢۶,٢۵٣ ٢۴۶,١١٨ بوشهر

 ١٩٫۴٣ ١٣٫٣ ۴٩۵,٢٧٣ ٣,٧٣١,٣٧۵ تهران

 ٠٫٩٧ ١٠٫۵ ٢۴,۵٧٧ ٢٣۴,١٠١ چهارمحال و بختیاری

 ٠٫٩٣ ١٣٫۴ ٢۴,۶٠٩ ١٨٣,١٠٣ وبیخراسان جن

 ٩٫٠۴ ١٣٫۴ ٢٢٩,٧٧٩ ١,٧١۶,١٠۴ خراسان رضوی
 ١٫٢۶ ١٣٫٣ ٣٢,٠٩٣ ٢۴٠,۴٨٧ خراسان شمالی

 ۴٫۶١ ١٠٫۶ ١١٧,۶۴٠ ١,١١٠,١١۶ خوزستان

 ١٫١٢ ١٠٫٣ ٢٩,۶٠۴ ٢٨۶,٨٠۶ زنجان

 ٠٫٨٢ ١٢٫۵ ٢٣,٢٢۵ ١٨۶,١١۴ سمنان

 ٣٫٧٧ ١۶٫۶ ٩٧,٧۶۴ ۵٨٧,٢۵۶ سیستان و بلوچستان

 ۶٫١٨ ١٢٫٨ ١۵٩,۶٣۴ ١,٢۴۶,۶٩٨ ارسف

 ١٫٣٩ ١٠٫٢ ٣۵,٧٧٠ ٣۵٢,٢٧۶ قزوین

 ١٫٣۴ ١٠٫٣ ٣٢,٩۶۴ ٣٢٠,٩٧۴ قم
 ١٫۴٨ ٩٫۵ ٣٨,٣١٩ ۴٠١,٨۴۵ كردستان

 ۴٫٠٨ ١٣٫٣ ١٠٣,٨٩٨ ٧٨٣,٩١٧ كرمان
 ٢٫۶١ ١٢٫۴ ۶۵,٩۶٢ ۵٣٠,٠٧١ كرمانشاه

 ٠٫۵۶ ١٠٫١ ١۵,٧٩٩ ١۵۵,٨١۵ كهگیلویه و بویراحمد

 ٢٫٠٩ ١١٫۴ ۵۴,٨٠٣ ۴٨٢,۶۴٧ گلستان

 ٣٫٧۵ ١٢٫٨ ٩٩,٢٧٧ ٧٧٧,٣١٣ گیالن

 ٢٫١٢ ١٢٫٠ ۵۵,٣٢۵ ۴۶٢,٠۶١ لرستان

 ٣٫٩٧ ١٠٫٨ ١٠٠,٣۴٣ ٩٣١,٠٠٢ مازندران

 ٢٫٠٧ ١١٫٩ ۵٠,٧٣۵ ۴٢۶,۶١٣ مركزی
 ١٫٩٩ ١٢٫٣ ۴٨,۶١٣ ٣٩۶,٢٣٠ هرمزگان

 ٢٫۴١ ١٢٫۴ ۶٢,۵٧۵ ۵٠۵,٩٨٢ همدان
 ١٫٣٣ ١٠٫۶ ٣٢,٩١۶ ٣٠٩,٧۴۶ یزد

 ١٠٠ ١٢٫١ ٢,۵۵٧,١٧٩ ٢١,١۵٩,٠٣٣ کل کشور
 برای خانوارهای معمولی ساکن و گروهی محاسبه شده است. ١٣٩٠اطالعات این جدول براساس نتایج سرشماری 

P

١
P درصد استخراج شده است ٢فایل  سبراسا این ستون اطالعات 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٦

ترین درصد خانوارهای زن سرپرست دهد که بیش نشان میدر کل کشور خانوارهای زن سرپرست  استانیتوزیع 

نتایج طور که  د. هماننباش میساکن  )٠٫۵(ایالم  استانها در  ترین آنو کم )١٩٫۴(تهران  استاندر از کل کشور 

های فارس، اصفهان، خراسان رضوی و  های کشور، تنها استان دهد، در میان استان نشان می ١-١جدول 

ها را  نا. بنابراین این استگیرندرا در بر میخانوارهای زن سرپرست بیش از پنج درصد تهران هستند که 

. از نداخانوارهای زن سرپرست را در خود جای داده ترین درصدقلمداد کرد که بیش هایی ناتوان در زمره است می

تر از های ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری کم ناسوی دیگر است

 .شوندشامل میخانوارهای زن سرپرست را کل یک درصد از 
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٧                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

  های کشور در هر یک از استان رپرستزن ستوزیع خانوارهای : ١-١جدول 

 تعداد کل خانوارها نام استان
تعداد خانوارهای زن 

 سرپرست
 سرپرست درصد خانوارهای زن

 هادر هر یک از استان

درصد 
 خانوارهای زن

در کل  سرپرست
 ١کشور

 ۴٫۶٢ ١٠٫٩ ١١٨,٧١٩ ١,٠٨۵,۴۵۵ آذربایجان شرقی

 ٣٫٣٨ ١٠٫٢ ٨٣,۵٨٠ ٨٢٢,١۵٢ آذربایجان غربی

 ١٫۴١ ١٠٫٢ ٣۴,۶١٢ ٣٣٧,٩۴٣ اردبیل
 ۶٫٧٢ ١١٫٨ ١٧٢,١٨٠ ١,۴۵۴,١٣٢ اصفهان

 ٠٫۵۴ ١٠٫۵ ١۴,٢٠٠ ١٣۵,١٩٨ ایالم
 ٢٫٩۴ ١٠٫۶ ٧۶,١٣٨ ٧١٩,٣٨٣ البرز

 ١٫٠٧ ١٠٫٧ ٢۶,٢۵٣ ٢۴۶,١١٨ بوشهر

 ١٩٫۴٣ ١٣٫٣ ۴٩۵,٢٧٣ ٣,٧٣١,٣٧۵ تهران

 ٠٫٩٧ ١٠٫۵ ٢۴,۵٧٧ ٢٣۴,١٠١ چهارمحال و بختیاری

 ٠٫٩٣ ١٣٫۴ ٢۴,۶٠٩ ١٨٣,١٠٣ وبیخراسان جن

 ٩٫٠۴ ١٣٫۴ ٢٢٩,٧٧٩ ١,٧١۶,١٠۴ خراسان رضوی
 ١٫٢۶ ١٣٫٣ ٣٢,٠٩٣ ٢۴٠,۴٨٧ خراسان شمالی

 ۴٫۶١ ١٠٫۶ ١١٧,۶۴٠ ١,١١٠,١١۶ خوزستان

 ١٫١٢ ١٠٫٣ ٢٩,۶٠۴ ٢٨۶,٨٠۶ زنجان

 ٠٫٨٢ ١٢٫۵ ٢٣,٢٢۵ ١٨۶,١١۴ سمنان

 ٣٫٧٧ ١۶٫۶ ٩٧,٧۶۴ ۵٨٧,٢۵۶ سیستان و بلوچستان

 ۶٫١٨ ١٢٫٨ ١۵٩,۶٣۴ ١,٢۴۶,۶٩٨ ارسف

 ١٫٣٩ ١٠٫٢ ٣۵,٧٧٠ ٣۵٢,٢٧۶ قزوین

 ١٫٣۴ ١٠٫٣ ٣٢,٩۶۴ ٣٢٠,٩٧۴ قم
 ١٫۴٨ ٩٫۵ ٣٨,٣١٩ ۴٠١,٨۴۵ كردستان

 ۴٫٠٨ ١٣٫٣ ١٠٣,٨٩٨ ٧٨٣,٩١٧ كرمان
 ٢٫۶١ ١٢٫۴ ۶۵,٩۶٢ ۵٣٠,٠٧١ كرمانشاه

 ٠٫۵۶ ١٠٫١ ١۵,٧٩٩ ١۵۵,٨١۵ كهگیلویه و بویراحمد

 ٢٫٠٩ ١١٫۴ ۵۴,٨٠٣ ۴٨٢,۶۴٧ گلستان

 ٣٫٧۵ ١٢٫٨ ٩٩,٢٧٧ ٧٧٧,٣١٣ گیالن

 ٢٫١٢ ١٢٫٠ ۵۵,٣٢۵ ۴۶٢,٠۶١ لرستان

 ٣٫٩٧ ١٠٫٨ ١٠٠,٣۴٣ ٩٣١,٠٠٢ مازندران

 ٢٫٠٧ ١١٫٩ ۵٠,٧٣۵ ۴٢۶,۶١٣ مركزی
 ١٫٩٩ ١٢٫٣ ۴٨,۶١٣ ٣٩۶,٢٣٠ هرمزگان

 ٢٫۴١ ١٢٫۴ ۶٢,۵٧۵ ۵٠۵,٩٨٢ همدان
 ١٫٣٣ ١٠٫۶ ٣٢,٩١۶ ٣٠٩,٧۴۶ یزد

 ١٠٠ ١٢٫١ ٢,۵۵٧,١٧٩ ٢١,١۵٩,٠٣٣ کل کشور
 برای خانوارهای معمولی ساکن و گروهی محاسبه شده است. ١٣٩٠اطالعات این جدول براساس نتایج سرشماری 

P

١
P درصد استخراج شده است ٢فایل  سبراسا این ستون اطالعات 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٦

ترین درصد خانوارهای زن سرپرست دهد که بیش نشان میدر کل کشور خانوارهای زن سرپرست  استانیتوزیع 

نتایج طور که  د. هماننباش میساکن  )٠٫۵(ایالم  استانها در  ترین آنو کم )١٩٫۴(تهران  استاندر از کل کشور 

های فارس، اصفهان، خراسان رضوی و  های کشور، تنها استان دهد، در میان استان نشان می ١-١جدول 

ها را  نا. بنابراین این استگیرندرا در بر میخانوارهای زن سرپرست بیش از پنج درصد تهران هستند که 

. از نداخانوارهای زن سرپرست را در خود جای داده ترین درصدقلمداد کرد که بیش هایی ناتوان در زمره است می

تر از های ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری کم ناسوی دیگر است

 .شوندشامل میخانوارهای زن سرپرست را کل یک درصد از 
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 ١٫٣٩ ١٠٫٢ ٣۵,٧٧٠ ٣۵٢,٢٧۶ قزوین

 ١٫٣۴ ١٠٫٣ ٣٢,٩۶۴ ٣٢٠,٩٧۴ قم
 ١٫۴٨ ٩٫۵ ٣٨,٣١٩ ۴٠١,٨۴۵ كردستان

 ۴٫٠٨ ١٣٫٣ ١٠٣,٨٩٨ ٧٨٣,٩١٧ كرمان
 ٢٫۶١ ١٢٫۴ ۶۵,٩۶٢ ۵٣٠,٠٧١ كرمانشاه

 ٠٫۵۶ ١٠٫١ ١۵,٧٩٩ ١۵۵,٨١۵ كهگیلویه و بویراحمد

 ٢٫٠٩ ١١٫۴ ۵۴,٨٠٣ ۴٨٢,۶۴٧ گلستان

 ٣٫٧۵ ١٢٫٨ ٩٩,٢٧٧ ٧٧٧,٣١٣ گیالن

 ٢٫١٢ ١٢٫٠ ۵۵,٣٢۵ ۴۶٢,٠۶١ لرستان

 ٣٫٩٧ ١٠٫٨ ١٠٠,٣۴٣ ٩٣١,٠٠٢ مازندران

 ٢٫٠٧ ١١٫٩ ۵٠,٧٣۵ ۴٢۶,۶١٣ مركزی
 ١٫٩٩ ١٢٫٣ ۴٨,۶١٣ ٣٩۶,٢٣٠ هرمزگان

 ٢٫۴١ ١٢٫۴ ۶٢,۵٧۵ ۵٠۵,٩٨٢ همدان
 ١٫٣٣ ١٠٫۶ ٣٢,٩١۶ ٣٠٩,٧۴۶ یزد

 ١٠٠ ١٢٫١ ٢,۵۵٧,١٧٩ ٢١,١۵٩,٠٣٣ کل کشور
 برای خانوارهای معمولی ساکن و گروهی محاسبه شده است. ١٣٩٠اطالعات این جدول براساس نتایج سرشماری 

P

١
P درصد استخراج شده است ٢فایل  سبراسا این ستون اطالعات 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٦

ترین درصد خانوارهای زن سرپرست دهد که بیش نشان میدر کل کشور خانوارهای زن سرپرست  استانیتوزیع 

نتایج طور که  د. هماننباش میساکن  )٠٫۵(ایالم  استانها در  ترین آنو کم )١٩٫۴(تهران  استاندر از کل کشور 

های فارس، اصفهان، خراسان رضوی و  های کشور، تنها استان دهد، در میان استان نشان می ١-١جدول 

ها را  نا. بنابراین این استگیرندرا در بر میخانوارهای زن سرپرست بیش از پنج درصد تهران هستند که 

. از نداخانوارهای زن سرپرست را در خود جای داده ترین درصدقلمداد کرد که بیش هایی ناتوان در زمره است می

تر از های ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری کم ناسوی دیگر است

 .شوندشامل میخانوارهای زن سرپرست را کل یک درصد از 
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  ٩                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 
 شهری اطنقدر  ١٣٩٠ ن در سالهای سنی و استا زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۴-١نمودار 

 

، ١٣٩٠مناطق شهری در سال  برای خانوارهای زن سرپرستدهد،  نشان می ۴-١طور که نمودار  همان

در استان سیستان درصد) و بیشترین خانوارها توسط آنان  ٣٫٣٣(در ایالم کمترین خانوارها توسط زنان جوان 

مناطق شهری به ترتیب کمترین و بیشترین درصد در شده است که  سرپرستی میدرصد)  ٢۶٫۶٢( و بلوچستان

در از خانوارهای شهری درصد  ۶٨٫۶٩و در استان یزد  ی شهریدرصد از خانوارها ۴٣٫٩٢ بر این عالوه .است

که این دو استان به ترتیب کمترین و شوند  سال سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵استان ایالم توسط زنان در گروه سنی 

 در نهایت کمترین و بیشترینها دارند.  ا با سرپرست زن میانسال را در بین همه استانبیشترین درصد خانواره

 ۴٨٫۶٧درصد و  ١٨٫٨۵زنان سالمند در مناطق شهری که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند به ترتیب با  درصد

 های سیستان و بلوچستان و یزد تعلق دارند.  نادرصد به است

، کمترین درصـد خانوارهـای زن سرپرسـت ١٣٩٠سال  مناطق روستایی کشور در در دهد نشان می ۵-١نمودار 

درصـد در  ٢۵٫١۶استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بـا صـفر درصـد و  رااستان قم و بیشترین آن  راجوان 

در اسـتان  شـوند زنـان میانسـال سرپرسـتی مـیتوسـط خانوارهـایی کـه درصد  بیشترین کمترین و اختیار دارند.

ــا خراســ ــه ترتیــب ب ــوبی و خوزســتان ب ــرین خانوارهــای زن درصــد اســت.  ۶۴٫٣١درصــد و  ٣۴٫٣۶ان جن کمت

درصـد و بیشـترین آن در اسـتان قـم بـا  ٢٠٫٣٣سرپرست سالمند روستایی در استان سیستان و بلوچسـتان بـا 

 هستند.درصد  ۶۵٫٢٢

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٨

برحسب سن سرپرست خانوار به تفکیک استان در سرپرست  توزیع خانوارهای زن -۴-١

 ١٣٩٠سال 

ی خانوارهای زن سرپرست را در هر استان به تفکیک سه گروه سنی کمتر نسبتوزیع  ۵-١تا  ٣-١نمودارهای 

دهد.  سال و باالتر در کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می ۶۵سال و  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵از 

 عمدتاً  ١٣٩٠کشور در سال  دهد که خانوارهای زن سرپرست در کل نتایج نشان می، ٣-١نمودار  بر اساس

ساله و  ۶۵( سالمندسرپرست گردند. عالوه بر این زنان  ساله) سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵( توسط زنان میانسال

زنان و در نهایت  ندرداخانوارهای زن سرپرست را در میانسال بیشترین درصد  سرپرستبیشتر) پس از زنان 

. مقایسه ی بعدی قرار دارنددر رتبه ،های سنی ه با سایر گروهسال یا جوانان در مقایس ٣۵گروه سنی کمتر از 

خانوارهای زن درصد  ٣٫۶٢کل کشور در استان ایالم تنها سطح دهد که در  استانی در این خصوص نشان می

شود که کمترین درصد خانوارهای زن سرپرست  سال) سرپرستی می ٣۵(کمتر از  توسط زنان جوان سرپرست

توسط  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ٢۵٫٨ز سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان ، ااستدر کل کشور 

. زنان میانسال در استان ها است بین استانشوند که بیشترین درصد در  زنان در این گروه سنی سرپرستی می

وارها درصد) خان ۶۶٫٣( بیشترین درصد ایالمدرصد) و در استان  ۴٠٫٧٢( نیز کمترین درصد خراسان جنوبی

را  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ١٩٫۶٨کنند. زنان سالمند در استان سیستان و بلوچستان  را سرپرستی می

های سنی جوان و میانسال، این رقم کمترین  گروه سهم زنان سرپرست خانوار در کنند که بر خالف سرپرستی می

درصد از خانوارهای زن سرپرست  ۵٠٫٣٧. استان یزد نیز با در اختیار داشتن استدرصد در کل کشور 

 در اختیار دارد.  ها ناسالمند، رتبه اول را در بین سایر است

 

 کل کشوردر  ١٣٩٠های سنی و استان در سال  زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه توزیع نسبی :٣-١نمودار 

بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست٨

برحسب سن سرپرست خانوار به تفکیک استان در سرپرست - توزیع خانوارهای زن ٤-١

 ١٣٩٠سال 

ی خانوارهای زن سرپرست را در هر استان به تفکیک سه گروه سنی کمتر نسب توزیع ٥-١ تا ٣-١نمودارهای 

دهد.  سال و باالتر در کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می٦٥ سال و ٦٤ تا ٣٥ سال، ٣٥از 

 عمدتاً ١٣٩٠دهد که خانوارهای زن سرپرست در کل کشور در سال نتایج نشان می، ٣-١نمودار  بر اساس

 ساله و ٦٥( سالمندسرپرست گردند. عالوه بر این زنان  ساله) سرپرستی می٦٤ تا ٣٥( توسط زنان میانسال

زنان  و در نهایت دارندخانوارهای زن سرپرست را در  میانسال بیشترین درصد سرپرستبیشتر) پس از زنان 

. مقایسه در رتبهی بعدی قرار دارند ،های سنی سال یا جوانان در مقایسه با سایر گروه٣٥گروه سنی کمتر از 

خانوارهای زن  درصد ٣٫٦٢کل کشور در استان ایالم تنها سطح دهد که در استانی در این خصوص نشان می

شود که کمترین درصد خانوارهای زن سرپرست  سال) سرپرستی می٣٥(کمتر از   توسط زنان جوانسرپرست

 توسط ی زن سرپرست درصد خانوارها٢٥٫٨، از سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان استدر کل کشور 

. زنان میانسال در استان بین استان ها استشوند که بیشترین درصد در زنان در این گروه سنی سرپرستی می

 درصد) خانوارها ۶۶٫٣(  بیشترین درصدایالم درصد) و در استان ۴٠٫٧٢(  نیز کمترین درصدخراسان جنوبی

 را ی زن سرپرست درصد خانوارها١٩٫٦٨کنند. زنان سالمند در استان سیستان و بلوچستان را سرپرستی می

های سنی جوان و میانسال، این رقم کمترین  گروه سهم زنان سرپرست خانوار درکنند که بر خالفسرپرستی می

 درصد از خانوارهای زن سرپرست ٥٠٫٣٧. استان یزد نیز با در اختیار داشتن استدرصد در کل کشور 

 ن ها در اختیار دارد. اسالمند، رتبه اول را در بین سایر است
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  ٩                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 
 شهری اطنقدر  ١٣٩٠ ن در سالهای سنی و استا زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۴-١نمودار 

 

، ١٣٩٠مناطق شهری در سال  برای خانوارهای زن سرپرستدهد،  نشان می ۴-١طور که نمودار  همان

در استان سیستان درصد) و بیشترین خانوارها توسط آنان  ٣٫٣٣(در ایالم کمترین خانوارها توسط زنان جوان 

مناطق شهری به ترتیب کمترین و بیشترین درصد در شده است که  سرپرستی میدرصد)  ٢۶٫۶٢( و بلوچستان

در از خانوارهای شهری درصد  ۶٨٫۶٩و در استان یزد  ی شهریدرصد از خانوارها ۴٣٫٩٢ بر این عالوه .است

که این دو استان به ترتیب کمترین و شوند  سال سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵استان ایالم توسط زنان در گروه سنی 

 در نهایت کمترین و بیشترینها دارند.  ا با سرپرست زن میانسال را در بین همه استانبیشترین درصد خانواره

 ۴٨٫۶٧درصد و  ١٨٫٨۵زنان سالمند در مناطق شهری که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند به ترتیب با  درصد

 های سیستان و بلوچستان و یزد تعلق دارند.  نادرصد به است

، کمترین درصـد خانوارهـای زن سرپرسـت ١٣٩٠سال  مناطق روستایی کشور در در دهد نشان می ۵-١نمودار 

درصـد در  ٢۵٫١۶استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بـا صـفر درصـد و  رااستان قم و بیشترین آن  راجوان 

در اسـتان  شـوند زنـان میانسـال سرپرسـتی مـیتوسـط خانوارهـایی کـه درصد  بیشترین کمترین و اختیار دارند.

ــا خراســ ــه ترتیــب ب ــوبی و خوزســتان ب ــرین خانوارهــای زن درصــد اســت.  ۶۴٫٣١درصــد و  ٣۴٫٣۶ان جن کمت

درصـد و بیشـترین آن در اسـتان قـم بـا  ٢٠٫٣٣سرپرست سالمند روستایی در استان سیستان و بلوچسـتان بـا 

 هستند.درصد  ۶۵٫٢٢

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٨

برحسب سن سرپرست خانوار به تفکیک استان در سرپرست  توزیع خانوارهای زن -۴-١

 ١٣٩٠سال 

ی خانوارهای زن سرپرست را در هر استان به تفکیک سه گروه سنی کمتر نسبتوزیع  ۵-١تا  ٣-١نمودارهای 

دهد.  سال و باالتر در کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می ۶۵سال و  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵از 

 عمدتاً  ١٣٩٠کشور در سال  دهد که خانوارهای زن سرپرست در کل نتایج نشان می، ٣-١نمودار  بر اساس

ساله و  ۶۵( سالمندسرپرست گردند. عالوه بر این زنان  ساله) سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵( توسط زنان میانسال

زنان و در نهایت  ندرداخانوارهای زن سرپرست را در میانسال بیشترین درصد  سرپرستبیشتر) پس از زنان 

. مقایسه ی بعدی قرار دارنددر رتبه ،های سنی ه با سایر گروهسال یا جوانان در مقایس ٣۵گروه سنی کمتر از 

خانوارهای زن درصد  ٣٫۶٢کل کشور در استان ایالم تنها سطح دهد که در  استانی در این خصوص نشان می

شود که کمترین درصد خانوارهای زن سرپرست  سال) سرپرستی می ٣۵(کمتر از  توسط زنان جوان سرپرست

توسط  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ٢۵٫٨ز سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان ، ااستدر کل کشور 

. زنان میانسال در استان ها است بین استانشوند که بیشترین درصد در  زنان در این گروه سنی سرپرستی می

وارها درصد) خان ۶۶٫٣( بیشترین درصد ایالمدرصد) و در استان  ۴٠٫٧٢( نیز کمترین درصد خراسان جنوبی

را  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ١٩٫۶٨کنند. زنان سالمند در استان سیستان و بلوچستان  را سرپرستی می

های سنی جوان و میانسال، این رقم کمترین  گروه سهم زنان سرپرست خانوار در کنند که بر خالف سرپرستی می

درصد از خانوارهای زن سرپرست  ۵٠٫٣٧. استان یزد نیز با در اختیار داشتن استدرصد در کل کشور 

 در اختیار دارد.  ها ناسالمند، رتبه اول را در بین سایر است

 

 کل کشوردر  ١٣٩٠های سنی و استان در سال  زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه توزیع نسبی :٣-١نمودار 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٩                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 
 شهری اطنقدر  ١٣٩٠ ن در سالهای سنی و استا زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۴-١نمودار 

 

، ١٣٩٠مناطق شهری در سال  برای خانوارهای زن سرپرستدهد،  نشان می ۴-١طور که نمودار  همان

در استان سیستان درصد) و بیشترین خانوارها توسط آنان  ٣٫٣٣(در ایالم کمترین خانوارها توسط زنان جوان 

مناطق شهری به ترتیب کمترین و بیشترین درصد در شده است که  سرپرستی میدرصد)  ٢۶٫۶٢( و بلوچستان

در از خانوارهای شهری درصد  ۶٨٫۶٩و در استان یزد  ی شهریدرصد از خانوارها ۴٣٫٩٢ بر این عالوه .است

که این دو استان به ترتیب کمترین و شوند  سال سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵استان ایالم توسط زنان در گروه سنی 

 در نهایت کمترین و بیشترینها دارند.  ا با سرپرست زن میانسال را در بین همه استانبیشترین درصد خانواره

 ۴٨٫۶٧درصد و  ١٨٫٨۵زنان سالمند در مناطق شهری که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند به ترتیب با  درصد

 های سیستان و بلوچستان و یزد تعلق دارند.  نادرصد به است

، کمترین درصـد خانوارهـای زن سرپرسـت ١٣٩٠سال  مناطق روستایی کشور در در دهد نشان می ۵-١نمودار 

درصـد در  ٢۵٫١۶استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بـا صـفر درصـد و  رااستان قم و بیشترین آن  راجوان 

در اسـتان  شـوند زنـان میانسـال سرپرسـتی مـیتوسـط خانوارهـایی کـه درصد  بیشترین کمترین و اختیار دارند.

ــا خراســ ــه ترتیــب ب ــوبی و خوزســتان ب ــرین خانوارهــای زن درصــد اســت.  ۶۴٫٣١درصــد و  ٣۴٫٣۶ان جن کمت

درصـد و بیشـترین آن در اسـتان قـم بـا  ٢٠٫٣٣سرپرست سالمند روستایی در استان سیستان و بلوچسـتان بـا 

 هستند.درصد  ۶۵٫٢٢

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٨

برحسب سن سرپرست خانوار به تفکیک استان در سرپرست  توزیع خانوارهای زن -۴-١

 ١٣٩٠سال 

ی خانوارهای زن سرپرست را در هر استان به تفکیک سه گروه سنی کمتر نسبتوزیع  ۵-١تا  ٣-١نمودارهای 

دهد.  سال و باالتر در کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می ۶۵سال و  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵از 

 عمدتاً  ١٣٩٠کشور در سال  دهد که خانوارهای زن سرپرست در کل نتایج نشان می، ٣-١نمودار  بر اساس

ساله و  ۶۵( سالمندسرپرست گردند. عالوه بر این زنان  ساله) سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵( توسط زنان میانسال

زنان و در نهایت  ندرداخانوارهای زن سرپرست را در میانسال بیشترین درصد  سرپرستبیشتر) پس از زنان 

. مقایسه ی بعدی قرار دارنددر رتبه ،های سنی ه با سایر گروهسال یا جوانان در مقایس ٣۵گروه سنی کمتر از 

خانوارهای زن درصد  ٣٫۶٢کل کشور در استان ایالم تنها سطح دهد که در  استانی در این خصوص نشان می

شود که کمترین درصد خانوارهای زن سرپرست  سال) سرپرستی می ٣۵(کمتر از  توسط زنان جوان سرپرست

توسط  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ٢۵٫٨ز سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان ، ااستدر کل کشور 

. زنان میانسال در استان ها است بین استانشوند که بیشترین درصد در  زنان در این گروه سنی سرپرستی می

وارها درصد) خان ۶۶٫٣( بیشترین درصد ایالمدرصد) و در استان  ۴٠٫٧٢( نیز کمترین درصد خراسان جنوبی

را  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ١٩٫۶٨کنند. زنان سالمند در استان سیستان و بلوچستان  را سرپرستی می

های سنی جوان و میانسال، این رقم کمترین  گروه سهم زنان سرپرست خانوار در کنند که بر خالف سرپرستی می

درصد از خانوارهای زن سرپرست  ۵٠٫٣٧. استان یزد نیز با در اختیار داشتن استدرصد در کل کشور 

 در اختیار دارد.  ها ناسالمند، رتبه اول را در بین سایر است
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برحسب سن سرپرست خانوار به تفکیک استان در سرپرست - توزیع خانوارهای زن ٤-١

 ١٣٩٠سال 

ی خانوارهای زن سرپرست را در هر استان به تفکیک سه گروه سنی کمتر نسب توزیع ٥-١ تا ٣-١نمودارهای 

دهد.  سال و باالتر در کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می٦٥ سال و ٦٤ تا ٣٥ سال، ٣٥از 

 عمدتاً ١٣٩٠دهد که خانوارهای زن سرپرست در کل کشور در سال نتایج نشان می، ٣-١نمودار  بر اساس

 ساله و ٦٥( سالمندسرپرست گردند. عالوه بر این زنان  ساله) سرپرستی می٦٤ تا ٣٥( توسط زنان میانسال

زنان  و در نهایت دارندخانوارهای زن سرپرست را در  میانسال بیشترین درصد سرپرستبیشتر) پس از زنان 

. مقایسه در رتبهی بعدی قرار دارند ،های سنی سال یا جوانان در مقایسه با سایر گروه٣٥گروه سنی کمتر از 

خانوارهای زن  درصد ٣٫٦٢کل کشور در استان ایالم تنها سطح دهد که در استانی در این خصوص نشان می

شود که کمترین درصد خانوارهای زن سرپرست  سال) سرپرستی می٣٥(کمتر از   توسط زنان جوانسرپرست

 توسط ی زن سرپرست درصد خانوارها٢٥٫٨، از سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان استدر کل کشور 

. زنان میانسال در استان بین استان ها استشوند که بیشترین درصد در زنان در این گروه سنی سرپرستی می

 درصد) خانوارها ۶۶٫٣(  بیشترین درصدایالم درصد) و در استان ۴٠٫٧٢(  نیز کمترین درصدخراسان جنوبی

 را ی زن سرپرست درصد خانوارها١٩٫٦٨کنند. زنان سالمند در استان سیستان و بلوچستان را سرپرستی می

های سنی جوان و میانسال، این رقم کمترین  گروه سهم زنان سرپرست خانوار درکنند که بر خالفسرپرستی می

 درصد از خانوارهای زن سرپرست ٥٠٫٣٧. استان یزد نیز با در اختیار داشتن استدرصد در کل کشور 

 ن ها در اختیار دارد. اسالمند، رتبه اول را در بین سایر است
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 شهری اطنقدر  ١٣٩٠ ن در سالهای سنی و استا زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۴-١نمودار 

 

، ١٣٩٠مناطق شهری در سال  برای خانوارهای زن سرپرستدهد،  نشان می ۴-١طور که نمودار  همان

در استان سیستان درصد) و بیشترین خانوارها توسط آنان  ٣٫٣٣(در ایالم کمترین خانوارها توسط زنان جوان 

مناطق شهری به ترتیب کمترین و بیشترین درصد در شده است که  سرپرستی میدرصد)  ٢۶٫۶٢( و بلوچستان

در از خانوارهای شهری درصد  ۶٨٫۶٩و در استان یزد  ی شهریدرصد از خانوارها ۴٣٫٩٢ بر این عالوه .است

که این دو استان به ترتیب کمترین و شوند  سال سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵استان ایالم توسط زنان در گروه سنی 

 در نهایت کمترین و بیشترینها دارند.  ا با سرپرست زن میانسال را در بین همه استانبیشترین درصد خانواره

 ۴٨٫۶٧درصد و  ١٨٫٨۵زنان سالمند در مناطق شهری که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند به ترتیب با  درصد

 های سیستان و بلوچستان و یزد تعلق دارند.  نادرصد به است

، کمترین درصـد خانوارهـای زن سرپرسـت ١٣٩٠سال  مناطق روستایی کشور در در دهد نشان می ۵-١نمودار 

درصـد در  ٢۵٫١۶استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بـا صـفر درصـد و  رااستان قم و بیشترین آن  راجوان 

در اسـتان  شـوند زنـان میانسـال سرپرسـتی مـیتوسـط خانوارهـایی کـه درصد  بیشترین کمترین و اختیار دارند.

ــا خراســ ــه ترتیــب ب ــوبی و خوزســتان ب ــرین خانوارهــای زن درصــد اســت.  ۶۴٫٣١درصــد و  ٣۴٫٣۶ان جن کمت

درصـد و بیشـترین آن در اسـتان قـم بـا  ٢٠٫٣٣سرپرست سالمند روستایی در استان سیستان و بلوچسـتان بـا 

 هستند.درصد  ۶۵٫٢٢
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برحسب سن سرپرست خانوار به تفکیک استان در سرپرست  توزیع خانوارهای زن -۴-١

 ١٣٩٠سال 

ی خانوارهای زن سرپرست را در هر استان به تفکیک سه گروه سنی کمتر نسبتوزیع  ۵-١تا  ٣-١نمودارهای 

دهد.  سال و باالتر در کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می ۶۵سال و  ۶۴تا  ٣۵سال،  ٣۵از 

 عمدتاً  ١٣٩٠کشور در سال  دهد که خانوارهای زن سرپرست در کل نتایج نشان می، ٣-١نمودار  بر اساس

ساله و  ۶۵( سالمندسرپرست گردند. عالوه بر این زنان  ساله) سرپرستی می ۶۴تا  ٣۵( توسط زنان میانسال

زنان و در نهایت  ندرداخانوارهای زن سرپرست را در میانسال بیشترین درصد  سرپرستبیشتر) پس از زنان 

. مقایسه ی بعدی قرار دارنددر رتبه ،های سنی ه با سایر گروهسال یا جوانان در مقایس ٣۵گروه سنی کمتر از 

خانوارهای زن درصد  ٣٫۶٢کل کشور در استان ایالم تنها سطح دهد که در  استانی در این خصوص نشان می

شود که کمترین درصد خانوارهای زن سرپرست  سال) سرپرستی می ٣۵(کمتر از  توسط زنان جوان سرپرست

توسط  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ٢۵٫٨ز سوی دیگر در استان سیستان و بلوچستان ، ااستدر کل کشور 

. زنان میانسال در استان ها است بین استانشوند که بیشترین درصد در  زنان در این گروه سنی سرپرستی می

وارها درصد) خان ۶۶٫٣( بیشترین درصد ایالمدرصد) و در استان  ۴٠٫٧٢( نیز کمترین درصد خراسان جنوبی

را  ی زن سرپرستدرصد خانوارها ١٩٫۶٨کنند. زنان سالمند در استان سیستان و بلوچستان  را سرپرستی می

های سنی جوان و میانسال، این رقم کمترین  گروه سهم زنان سرپرست خانوار در کنند که بر خالف سرپرستی می

درصد از خانوارهای زن سرپرست  ۵٠٫٣٧. استان یزد نیز با در اختیار داشتن استدرصد در کل کشور 

 در اختیار دارد.  ها ناسالمند، رتبه اول را در بین سایر است
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
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  ١١                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 ۶٣٫۵۴کنند کـه پـس از اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا  خود زندگی می انبا فرزندتنها زنان سرپرست خانوار 

ی هـا ناکننـد را در میـان اسـت خـود زنـدگی مـی اندرصد بیشترین خانوارهای زن سرپرست را که فقط بـا فرزنـد

درصد و گیالن با  ٣٣٫٨٣درصد نیز مربوط به استان یزد با حدود مقدار این . کمترین دارد ١٣٩٠کشور در سال 

 ،خانوارهـای زن سرپرسـت ازنـاچیزی در بخـش دهد که  . عالوه بر این نتایج نشان میاستدرصد  ۴١٫٨حدود 

بـه درصد  ٢٫٧۶رصد و استان خوزستان با د ٠٫٢٨همسر و فرزند نیز در خانواده حضور دارند. استان لرستان با 

ی جنــوبی کشــور نظیــر ها ناایــن اســت . عــالوه بــرنــددارکمتــرین و بیشــترین خانوارهــای ایــن چنینــی را ترتیــب 

P0Fبـا سـایرینکـه بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار درصد  ١٣٫٩٨و  ١٣٫٩٧خوزستان و بوشهر به ترتیب با 

١
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 د.ندربرداررا ، کنند زندگی می

 
 در کل کشور ١٣٩٠به تفکیک استان در سال  خانوارهای زن سرپرست بر حسب ترتیبات زندگی نسبیتوزیع  :۶-١نمودار 

 

 با الگوی کشور نسبتاً  ١٣٩٠خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری کشور در سال  ترتیبات زندگی

درصد زنان سرپرست خانوار  ٢۶٫١٢و درصد  ٢٣٫٣٩درصد،  ٢١٫۶٧. در مناطق شهری به ترتیب مشابه است

انی را در نها کمترین درصد ز این استانکنند.  کهگیلویه و بویراحمد تنها زندگی میبوشهر، های ایالم،  در استان

رسد که بیشترین  درصد می ۵٣٫٩٩ بهدر استان یزد  درصداین کنند.  نقاط شهری دارند که به تنهایی زندگی می

 تنها . در مناطق شهری کشور بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار کههای کشور است انمقدار در میان است

اند مربوط به استان کهگیلویه و  عنوان سرپرست خانوار معرفی کرده خود را به و کنند با همسر خود زندگی می

منظور از سایر شامل وضعیتی است که عضو دیگری نیز به جز همسر و یا فرزند در جمع خانوار حضور دارند (مانند برادر و یا   ١
 خواهر سرپرست).

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٠

 
 روستایی اطنقدر  ١٣٩٠استان در سال  های سنی و زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۵-١نمودار 

 ١٣٩٠به تفکیک استان در سال  ترتیبات زندگیتوزیع خانوارهای زن سرپرست بر حسب  -۵-١

بـه تصـویر  ۶-١هـای مختلـف در نمـودار  خانوارهـای زن سرپرسـت سـاکن در اسـتان ترتیبات زنـدگیوضعیت 

خانوارهـای درصـد  ٢٧٫۵٧و درصد  ٢٧٫٠٨د، درص ٢۵ست که به ترتیب ا کشیده شده است. نتایج حاکی از آن

ها  ایـن اسـتانکننـد.  های ایالم، کهگیلویـه و بویراحمـد و بوشـهر تنهـا زنـدگی مـی در استان ساکنزن سرپرست 

در اسـتان یـزد بیشـترین مقـدار یعنـی  درصـدایـن کننـد.  انی را دارند که بـه تنهـایی زنـدگی مینکمترین درصد ز

با همسـر تنها دهد که درصد بسیار کمی از زنان سرپرست خانوار  ن نشان می. نتایج همچنیاستدرصد  ۵۶٫۵٧

ربـوط بـه مکننـد  با همسر خود زنـدگی مـی تنها که یکنند. بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار خود زندگی می

درصـد از خانوارهـای زن سرپرسـت در حـالی خـود را  ٠٫٧٨. در ایـن اسـتان استاستان سیستان و بلوچستان 

 . ایـن مقـدار در اسـتان تهـران کـه معمـوالانـد کرده همراه با همسـر خـود زنـدگی میاند که  ست معرفی نمودهسرپر

ی خوزستان، ها نا. استاستدرصد  ٠٫۵دهد تنها  مقادیر پرت را در متغیرهای این چنینی به خود اختصاص می

درصد پـس از  ٠٫۶٩و  ٠٫۵٩، ٠٫۵٧و  ٠٫۵٣، ٠٫۵١زنجان، گیالن، یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با 

انـد.  را به خود اختصـاص دادهکنند  که تنها با همسر خود زندگی میاستان تهران بیشترین درصد زنان سرپرست 

ی کـه هیچ خانوار زن سرپرست ها آنکه در  استهای ایالم و قم  از سوی دیگر کمترین درصد نیز مربوط به استان

درصد از  ۶٢٫۶٨ست که در استان ایالم حدود ا حالی ثبت نشده است. این درند ک تنها با همسر خود زندگی می
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 ۶٣٫۵۴کنند کـه پـس از اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا  خود زندگی می انبا فرزندتنها زنان سرپرست خانوار 

ی هـا ناکننـد را در میـان اسـت خـود زنـدگی مـی اندرصد بیشترین خانوارهای زن سرپرست را که فقط بـا فرزنـد

درصد و گیالن با  ٣٣٫٨٣درصد نیز مربوط به استان یزد با حدود مقدار این . کمترین دارد ١٣٩٠کشور در سال 

 ،خانوارهـای زن سرپرسـت ازنـاچیزی در بخـش دهد که  . عالوه بر این نتایج نشان میاستدرصد  ۴١٫٨حدود 

بـه درصد  ٢٫٧۶رصد و استان خوزستان با د ٠٫٢٨همسر و فرزند نیز در خانواده حضور دارند. استان لرستان با 

ی جنــوبی کشــور نظیــر ها ناایــن اســت . عــالوه بــرنــددارکمتــرین و بیشــترین خانوارهــای ایــن چنینــی را ترتیــب 

P0Fبـا سـایرینکـه بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار درصد  ١٣٫٩٨و  ١٣٫٩٧خوزستان و بوشهر به ترتیب با 
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 در کل کشور ١٣٩٠به تفکیک استان در سال  خانوارهای زن سرپرست بر حسب ترتیبات زندگی نسبیتوزیع  :۶-١نمودار 

 

 با الگوی کشور نسبتاً  ١٣٩٠خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری کشور در سال  ترتیبات زندگی

درصد زنان سرپرست خانوار  ٢۶٫١٢و درصد  ٢٣٫٣٩درصد،  ٢١٫۶٧. در مناطق شهری به ترتیب مشابه است

انی را در نها کمترین درصد ز این استانکنند.  کهگیلویه و بویراحمد تنها زندگی میبوشهر، های ایالم،  در استان

رسد که بیشترین  درصد می ۵٣٫٩٩ بهدر استان یزد  درصداین کنند.  نقاط شهری دارند که به تنهایی زندگی می

 تنها . در مناطق شهری کشور بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار کههای کشور است انمقدار در میان است

اند مربوط به استان کهگیلویه و  عنوان سرپرست خانوار معرفی کرده خود را به و کنند با همسر خود زندگی می

منظور از سایر شامل وضعیتی است که عضو دیگری نیز به جز همسر و یا فرزند در جمع خانوار حضور دارند (مانند برادر و یا   ١
 خواهر سرپرست).

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٠

 
 روستایی اطنقدر  ١٣٩٠استان در سال  های سنی و زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۵-١نمودار 

 ١٣٩٠به تفکیک استان در سال  ترتیبات زندگیتوزیع خانوارهای زن سرپرست بر حسب  -۵-١

بـه تصـویر  ۶-١هـای مختلـف در نمـودار  خانوارهـای زن سرپرسـت سـاکن در اسـتان ترتیبات زنـدگیوضعیت 

خانوارهـای درصـد  ٢٧٫۵٧و درصد  ٢٧٫٠٨د، درص ٢۵ست که به ترتیب ا کشیده شده است. نتایج حاکی از آن

ها  ایـن اسـتانکننـد.  های ایالم، کهگیلویـه و بویراحمـد و بوشـهر تنهـا زنـدگی مـی در استان ساکنزن سرپرست 

در اسـتان یـزد بیشـترین مقـدار یعنـی  درصـدایـن کننـد.  انی را دارند که بـه تنهـایی زنـدگی مینکمترین درصد ز

با همسـر تنها دهد که درصد بسیار کمی از زنان سرپرست خانوار  ن نشان می. نتایج همچنیاستدرصد  ۵۶٫۵٧

ربـوط بـه مکننـد  با همسر خود زنـدگی مـی تنها که یکنند. بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار خود زندگی می

درصـد از خانوارهـای زن سرپرسـت در حـالی خـود را  ٠٫٧٨. در ایـن اسـتان استاستان سیستان و بلوچستان 

 . ایـن مقـدار در اسـتان تهـران کـه معمـوالانـد کرده همراه با همسـر خـود زنـدگی میاند که  ست معرفی نمودهسرپر

ی خوزستان، ها نا. استاستدرصد  ٠٫۵دهد تنها  مقادیر پرت را در متغیرهای این چنینی به خود اختصاص می

درصد پـس از  ٠٫۶٩و  ٠٫۵٩، ٠٫۵٧و  ٠٫۵٣، ٠٫۵١زنجان، گیالن، یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با 

انـد.  را به خود اختصـاص دادهکنند  که تنها با همسر خود زندگی میاستان تهران بیشترین درصد زنان سرپرست 

ی کـه هیچ خانوار زن سرپرست ها آنکه در  استهای ایالم و قم  از سوی دیگر کمترین درصد نیز مربوط به استان

درصد از  ۶٢٫۶٨ست که در استان ایالم حدود ا حالی ثبت نشده است. این درند ک تنها با همسر خود زندگی می
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ١١                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

 ۶٣٫۵۴کنند کـه پـس از اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا  خود زندگی می انبا فرزندتنها زنان سرپرست خانوار 

ی هـا ناکننـد را در میـان اسـت خـود زنـدگی مـی اندرصد بیشترین خانوارهای زن سرپرست را که فقط بـا فرزنـد

درصد و گیالن با  ٣٣٫٨٣درصد نیز مربوط به استان یزد با حدود مقدار این . کمترین دارد ١٣٩٠کشور در سال 

 ،خانوارهـای زن سرپرسـت ازنـاچیزی در بخـش دهد که  . عالوه بر این نتایج نشان میاستدرصد  ۴١٫٨حدود 

بـه درصد  ٢٫٧۶رصد و استان خوزستان با د ٠٫٢٨همسر و فرزند نیز در خانواده حضور دارند. استان لرستان با 

ی جنــوبی کشــور نظیــر ها ناایــن اســت . عــالوه بــرنــددارکمتــرین و بیشــترین خانوارهــای ایــن چنینــی را ترتیــب 

P0Fبـا سـایرینکـه بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار درصد  ١٣٫٩٨و  ١٣٫٩٧خوزستان و بوشهر به ترتیب با 

١
P 

 د.ندربرداررا ، کنند زندگی می

 
 در کل کشور ١٣٩٠به تفکیک استان در سال  خانوارهای زن سرپرست بر حسب ترتیبات زندگی نسبیتوزیع  :۶-١نمودار 

 

 با الگوی کشور نسبتاً  ١٣٩٠خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری کشور در سال  ترتیبات زندگی

درصد زنان سرپرست خانوار  ٢۶٫١٢و درصد  ٢٣٫٣٩درصد،  ٢١٫۶٧. در مناطق شهری به ترتیب مشابه است

انی را در نها کمترین درصد ز این استانکنند.  کهگیلویه و بویراحمد تنها زندگی میبوشهر، های ایالم،  در استان

رسد که بیشترین  درصد می ۵٣٫٩٩ بهدر استان یزد  درصداین کنند.  نقاط شهری دارند که به تنهایی زندگی می

 تنها . در مناطق شهری کشور بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار کههای کشور است انمقدار در میان است

اند مربوط به استان کهگیلویه و  عنوان سرپرست خانوار معرفی کرده خود را به و کنند با همسر خود زندگی می

منظور از سایر شامل وضعیتی است که عضو دیگری نیز به جز همسر و یا فرزند در جمع خانوار حضور دارند (مانند برادر و یا   ١
 خواهر سرپرست).

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٠

 
 روستایی اطنقدر  ١٣٩٠استان در سال  های سنی و زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه نسبیتوزیع  :۵-١نمودار 

 ١٣٩٠به تفکیک استان در سال  ترتیبات زندگیتوزیع خانوارهای زن سرپرست بر حسب  -۵-١

بـه تصـویر  ۶-١هـای مختلـف در نمـودار  خانوارهـای زن سرپرسـت سـاکن در اسـتان ترتیبات زنـدگیوضعیت 

خانوارهـای درصـد  ٢٧٫۵٧و درصد  ٢٧٫٠٨د، درص ٢۵ست که به ترتیب ا کشیده شده است. نتایج حاکی از آن

ها  ایـن اسـتانکننـد.  های ایالم، کهگیلویـه و بویراحمـد و بوشـهر تنهـا زنـدگی مـی در استان ساکنزن سرپرست 

در اسـتان یـزد بیشـترین مقـدار یعنـی  درصـدایـن کننـد.  انی را دارند که بـه تنهـایی زنـدگی مینکمترین درصد ز

با همسـر تنها دهد که درصد بسیار کمی از زنان سرپرست خانوار  ن نشان می. نتایج همچنیاستدرصد  ۵۶٫۵٧

ربـوط بـه مکننـد  با همسر خود زنـدگی مـی تنها که یکنند. بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار خود زندگی می

درصـد از خانوارهـای زن سرپرسـت در حـالی خـود را  ٠٫٧٨. در ایـن اسـتان استاستان سیستان و بلوچستان 

 . ایـن مقـدار در اسـتان تهـران کـه معمـوالانـد کرده همراه با همسـر خـود زنـدگی میاند که  ست معرفی نمودهسرپر

ی خوزستان، ها نا. استاستدرصد  ٠٫۵دهد تنها  مقادیر پرت را در متغیرهای این چنینی به خود اختصاص می

درصد پـس از  ٠٫۶٩و  ٠٫۵٩، ٠٫۵٧و  ٠٫۵٣، ٠٫۵١زنجان، گیالن، یزد و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با 

انـد.  را به خود اختصـاص دادهکنند  که تنها با همسر خود زندگی میاستان تهران بیشترین درصد زنان سرپرست 

ی کـه هیچ خانوار زن سرپرست ها آنکه در  استهای ایالم و قم  از سوی دیگر کمترین درصد نیز مربوط به استان

درصد از  ۶٢٫۶٨ست که در استان ایالم حدود ا حالی ثبت نشده است. این درند ک تنها با همسر خود زندگی می
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با همسـر تنها دهد که درصد بسیار کمی از زنان سرپرست خانوار  ن نشان می. نتایج همچنیاستدرصد  ۵۶٫۵٧

ربـوط بـه مکننـد  با همسر خود زنـدگی مـی تنها که یکنند. بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار خود زندگی می

درصـد از خانوارهـای زن سرپرسـت در حـالی خـود را  ٠٫٧٨. در ایـن اسـتان استاستان سیستان و بلوچستان 

 . ایـن مقـدار در اسـتان تهـران کـه معمـوالانـد کرده همراه با همسـر خـود زنـدگی میاند که  ست معرفی نمودهسرپر
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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  ١٣                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

ی البرز، تهران و ها نادیپلم به ترتیب در است متوسطه و ست دارای مدرک تحصیلی. بیشترین زنان سرپرهستند

با تحصیالت  اندرصد زن ١٢٫٧٨و  ١٩٫٩٣، ٢٠٫١٩کنند که به ترتیب دارای  گیالن زندگی می سرپرست خانوار 

با تحصیالت عالی با . هستنددیپلم متوسطه یا  تهران استان در درصد  ١۴٫٩٢بیشترین زنان سرپرست خانوار 

  ساکن هستند.

 

 
 (درصد)در کل کشور  ١٣٩٠تحصیلی زنان سرپرست خانوار در سال سطح  نسبیتوزیع  :١-١نقشه 

 

 ها بر حسب جنس سرپرست و سن فرزندخانوارو فرزندان سرپرست تحصیلی  سطحبررسی  -٧-١

نشان  ٢-١ نتایج جدول ساسا بر ١٣٩٠تحصیلی زنان و مردان سرپرست خانوار در سال  سطحمقایسه 

های سنی درصد  در تمامی گروهتری برخوردارند.  طور کلی از تحصیالت پایین زنان سرپرست خانوار بهدهد  می

سوادی زنان سرپرست خانوار از مردان سرپرست بیشتر است. همچنین در مقطع تحصیلی سوادآموزی و  بی

گروه سنی این طوری که در  مردان است، بهدرصد زنان بیشتر از ال، س ٣۵کمتر از گروه سنی تنها در ابتدایی 

درصد  ٢١٫٣٩و برای زنان این میزان  هستند درصد از مردان دارای سطح تحصیالت سوادآموزی و ابتدایی ١٧

سال این درصد به ترتیب برای مردان و زنان سرپرست خانوار عبارت است از  ۶۴-٣۵است، در گروه سنی 

سال و بیشتر این مقدار به ترتیب برای مردان و زنان سرپرست  ۶۵ درصد و برای گروه سنی ٢٣٫۵٠و  ٢۵٫٨٧

های  در مقطع راهنمایی در تمامی گروه درصد مردان سرپرست خانوار .استدرصد  ١٠٫٧١و  ٢١٫۶٠خانوار 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٢

را سرپرست  درصد از خانوارهای زن سرپرست در حالی خود ١٫۴٩که در این استان  طوری هب استبویراحمد 

که  استدرصد  ٠٫۵١. این مقدار در استان تهران تنها اند کرده خود زندگی میهمسر همراه با اند که  معرفی نموده

. از سوی دیگر کمترین درصد نیز مربوط به استرقمی بسیار نزدیک به وضعیت استان در کل کشور 

تنها با  که یهیچ خانوار زن سرپرست ها آندر که  استهای ایالم، گلستان، قم، خراسان جنوبی و قزوین  استان

 ، ثبت نشده است.کند همسر خود زندگی می

 ۶۴٫۴۴دهد که در استان ایالم حدود  نشان میدر نقاط شهری خانوارهای زن سرپرست  ترتیبات زندگی

ست را که کنند که بیشترین خانوارهای زن سرپر خود زندگی می انبا فرزند تنها درصد از زنان سرپرست خانوار

. عالوه بر این نتایج نشان دارد ١٣٩٠ی کشور در سال ها ناکنند را در میان است فقط با فرزند خود زندگی می

همسر و با صد ناچیزی از خانوارهای زن سرپرست شهری نیز همانند کل کشور، در دهد که در مناطق می

درصد به  ٢٫۵٩ن سیستان و بلوچستان با درصد و استا ٠٫۴١. استان لرستان با کنندخود زندگی می انفرزند

 در مناطق شهری این دهند. عالوه بر می به خود اختصاصترتیب کمترین و بیشترین خانوارهای این چنینی را 

 ی کهبیشترین درصد زنان سرپرست خانواردرصد  ١۵٫٧٧و  ١۵٫۵١به ترتیب با ی بوشهر و کردستان ها نااست

  ند.داررا  کنند زندگی می با سایرین

درصد از خانوارهای زن سرپرست در استان  ٢۴٫۶۴دهد که در مناطق روستایی  نشان مینتایج همچنین 

این کنند که به ترتیب کمترین و بیشترین درصد  درصد از آنان در استان یزد تنها زندگی می ۶۵٫۵۶خوزستان و 

بر  عالوه ها آنن سرپرستی که در . در مناطق روستایی بر خالف مناطق شهری، خانوارهای زخانوارها هستند

استان کشور  ١۴وستایی که در مناطق ر طوری ه؛ باستبسیار کم  ردعنوان همسر وجود دا مرد به سرپرست یک

درصد از خانوارهای زن  ٢٧٫١۵ثبت نشده است. تنها با همسر خود زندگی کند زن سرپرستی که  هیچ خانوار

خود زندگی  انبا فرزند تنها درصد از خانوارها ۶۶٫٨٨ه و بویراحمد سرپرست در استان یزد و در استان کهگیلوی

 .  استی کشور ها نادر میان استاین خانوارها ن و بیشترین درصد یکنند که به ترتیب کمتر می

دهد که درصد  کنند نشان می خود زندگی می انزنان سرپرست خانوار که با همسر و فرزند ترتیبات زندگی

نتایج مربوط به وضعیت زندگی زنان  ،زن سرپرست چنین الگویی دارند. عالوه بر این یاناچیزی از خانواره

 ازدرصد  ١٫٩٣ با دهد که استان خراسان جنوبی کنند نشان می سرپرست خانواری که با سایرین زندگی می

در ینی این چن ترتیبات زندگیخانوارها بیشترین درصد  ازدرصد  ١٢٫٩۴با و استان گلستان کمترین درصد 

 . های کشور برخوردار هستندمیان استان

   ١٣٩٠در سال به تفکیک استان تحصیلی زنان سرپرست خانوار  سطح زیعتو -۶-١

 ١٣٩٠ی کشور در سال ها نادهد، بیشتر زنان سرپرست خانوار در است نشان می ١-١طور که نقشه  همان

همه در نقشه زیر به رنگ زرد درآمده است، در سوادی که  سواد هستند یا سطح تحصیلی پایینی دارند. بی بی

در استان سواد  بیبلندترین ستون را به خود اختصاص داده است. کمترین زنان سرپرست خانوار  ها نااست

کن اسدرصد  ٧٧٫۴٨در استان کردستان با  ها آندرصد و بیشترین  ١٩٫۵۶و  ٣١٫۴٣با به ترتیب  تهران و البرز
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  ١٣                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

ی البرز، تهران و ها نادیپلم به ترتیب در است متوسطه و ست دارای مدرک تحصیلی. بیشترین زنان سرپرهستند

با تحصیالت  اندرصد زن ١٢٫٧٨و  ١٩٫٩٣، ٢٠٫١٩کنند که به ترتیب دارای  گیالن زندگی می سرپرست خانوار 

با تحصیالت عالی با . هستنددیپلم متوسطه یا  تهران استان در درصد  ١۴٫٩٢بیشترین زنان سرپرست خانوار 

  ساکن هستند.

 

 
 (درصد)در کل کشور  ١٣٩٠تحصیلی زنان سرپرست خانوار در سال سطح  نسبیتوزیع  :١-١نقشه 

 

 ها بر حسب جنس سرپرست و سن فرزندخانوارو فرزندان سرپرست تحصیلی  سطحبررسی  -٧-١

نشان  ٢-١ نتایج جدول ساسا بر ١٣٩٠تحصیلی زنان و مردان سرپرست خانوار در سال  سطحمقایسه 

های سنی درصد  در تمامی گروهتری برخوردارند.  طور کلی از تحصیالت پایین زنان سرپرست خانوار بهدهد  می

سوادی زنان سرپرست خانوار از مردان سرپرست بیشتر است. همچنین در مقطع تحصیلی سوادآموزی و  بی

گروه سنی این طوری که در  مردان است، بهدرصد زنان بیشتر از ال، س ٣۵کمتر از گروه سنی تنها در ابتدایی 

درصد  ٢١٫٣٩و برای زنان این میزان  هستند درصد از مردان دارای سطح تحصیالت سوادآموزی و ابتدایی ١٧

سال این درصد به ترتیب برای مردان و زنان سرپرست خانوار عبارت است از  ۶۴-٣۵است، در گروه سنی 

سال و بیشتر این مقدار به ترتیب برای مردان و زنان سرپرست  ۶۵ درصد و برای گروه سنی ٢٣٫۵٠و  ٢۵٫٨٧

های  در مقطع راهنمایی در تمامی گروه درصد مردان سرپرست خانوار .استدرصد  ١٠٫٧١و  ٢١٫۶٠خانوار 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٢

را سرپرست  درصد از خانوارهای زن سرپرست در حالی خود ١٫۴٩که در این استان  طوری هب استبویراحمد 

که  استدرصد  ٠٫۵١. این مقدار در استان تهران تنها اند کرده خود زندگی میهمسر همراه با اند که  معرفی نموده

. از سوی دیگر کمترین درصد نیز مربوط به استرقمی بسیار نزدیک به وضعیت استان در کل کشور 

تنها با  که یهیچ خانوار زن سرپرست ها آندر که  استهای ایالم، گلستان، قم، خراسان جنوبی و قزوین  استان

 ، ثبت نشده است.کند همسر خود زندگی می

 ۶۴٫۴۴دهد که در استان ایالم حدود  نشان میدر نقاط شهری خانوارهای زن سرپرست  ترتیبات زندگی

ست را که کنند که بیشترین خانوارهای زن سرپر خود زندگی می انبا فرزند تنها درصد از زنان سرپرست خانوار

. عالوه بر این نتایج نشان دارد ١٣٩٠ی کشور در سال ها ناکنند را در میان است فقط با فرزند خود زندگی می

همسر و با صد ناچیزی از خانوارهای زن سرپرست شهری نیز همانند کل کشور، در دهد که در مناطق می

درصد به  ٢٫۵٩ن سیستان و بلوچستان با درصد و استا ٠٫۴١. استان لرستان با کنندخود زندگی می انفرزند

 در مناطق شهری این دهند. عالوه بر می به خود اختصاصترتیب کمترین و بیشترین خانوارهای این چنینی را 

 ی کهبیشترین درصد زنان سرپرست خانواردرصد  ١۵٫٧٧و  ١۵٫۵١به ترتیب با ی بوشهر و کردستان ها نااست

  ند.داررا  کنند زندگی می با سایرین

درصد از خانوارهای زن سرپرست در استان  ٢۴٫۶۴دهد که در مناطق روستایی  نشان مینتایج همچنین 

این کنند که به ترتیب کمترین و بیشترین درصد  درصد از آنان در استان یزد تنها زندگی می ۶۵٫۵۶خوزستان و 

بر  عالوه ها آنن سرپرستی که در . در مناطق روستایی بر خالف مناطق شهری، خانوارهای زخانوارها هستند

استان کشور  ١۴وستایی که در مناطق ر طوری ه؛ باستبسیار کم  ردعنوان همسر وجود دا مرد به سرپرست یک

درصد از خانوارهای زن  ٢٧٫١۵ثبت نشده است. تنها با همسر خود زندگی کند زن سرپرستی که  هیچ خانوار

خود زندگی  انبا فرزند تنها درصد از خانوارها ۶۶٫٨٨ه و بویراحمد سرپرست در استان یزد و در استان کهگیلوی

 .  استی کشور ها نادر میان استاین خانوارها ن و بیشترین درصد یکنند که به ترتیب کمتر می

دهد که درصد  کنند نشان می خود زندگی می انزنان سرپرست خانوار که با همسر و فرزند ترتیبات زندگی

نتایج مربوط به وضعیت زندگی زنان  ،زن سرپرست چنین الگویی دارند. عالوه بر این یاناچیزی از خانواره

 ازدرصد  ١٫٩٣ با دهد که استان خراسان جنوبی کنند نشان می سرپرست خانواری که با سایرین زندگی می

در ینی این چن ترتیبات زندگیخانوارها بیشترین درصد  ازدرصد  ١٢٫٩۴با و استان گلستان کمترین درصد 

 . های کشور برخوردار هستندمیان استان

   ١٣٩٠در سال به تفکیک استان تحصیلی زنان سرپرست خانوار  سطح زیعتو -۶-١

 ١٣٩٠ی کشور در سال ها نادهد، بیشتر زنان سرپرست خانوار در است نشان می ١-١طور که نقشه  همان

همه در نقشه زیر به رنگ زرد درآمده است، در سوادی که  سواد هستند یا سطح تحصیلی پایینی دارند. بی بی

در استان سواد  بیبلندترین ستون را به خود اختصاص داده است. کمترین زنان سرپرست خانوار  ها نااست

کن اسدرصد  ٧٧٫۴٨در استان کردستان با  ها آندرصد و بیشترین  ١٩٫۵۶و  ٣١٫۴٣با به ترتیب  تهران و البرز



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ١٣                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

ی البرز، تهران و ها نادیپلم به ترتیب در است متوسطه و ست دارای مدرک تحصیلی. بیشترین زنان سرپرهستند

با تحصیالت  اندرصد زن ١٢٫٧٨و  ١٩٫٩٣، ٢٠٫١٩کنند که به ترتیب دارای  گیالن زندگی می سرپرست خانوار 

با تحصیالت عالی با . هستنددیپلم متوسطه یا  تهران استان در درصد  ١۴٫٩٢بیشترین زنان سرپرست خانوار 

  ساکن هستند.

 

 
 (درصد)در کل کشور  ١٣٩٠تحصیلی زنان سرپرست خانوار در سال سطح  نسبیتوزیع  :١-١نقشه 

 

 ها بر حسب جنس سرپرست و سن فرزندخانوارو فرزندان سرپرست تحصیلی  سطحبررسی  -٧-١

نشان  ٢-١ نتایج جدول ساسا بر ١٣٩٠تحصیلی زنان و مردان سرپرست خانوار در سال  سطحمقایسه 

های سنی درصد  در تمامی گروهتری برخوردارند.  طور کلی از تحصیالت پایین زنان سرپرست خانوار بهدهد  می

سوادی زنان سرپرست خانوار از مردان سرپرست بیشتر است. همچنین در مقطع تحصیلی سوادآموزی و  بی

گروه سنی این طوری که در  مردان است، بهدرصد زنان بیشتر از ال، س ٣۵کمتر از گروه سنی تنها در ابتدایی 

درصد  ٢١٫٣٩و برای زنان این میزان  هستند درصد از مردان دارای سطح تحصیالت سوادآموزی و ابتدایی ١٧

سال این درصد به ترتیب برای مردان و زنان سرپرست خانوار عبارت است از  ۶۴-٣۵است، در گروه سنی 

سال و بیشتر این مقدار به ترتیب برای مردان و زنان سرپرست  ۶۵ درصد و برای گروه سنی ٢٣٫۵٠و  ٢۵٫٨٧

های  در مقطع راهنمایی در تمامی گروه درصد مردان سرپرست خانوار .استدرصد  ١٠٫٧١و  ٢١٫۶٠خانوار 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٢

را سرپرست  درصد از خانوارهای زن سرپرست در حالی خود ١٫۴٩که در این استان  طوری هب استبویراحمد 

که  استدرصد  ٠٫۵١. این مقدار در استان تهران تنها اند کرده خود زندگی میهمسر همراه با اند که  معرفی نموده

. از سوی دیگر کمترین درصد نیز مربوط به استرقمی بسیار نزدیک به وضعیت استان در کل کشور 

تنها با  که یهیچ خانوار زن سرپرست ها آندر که  استهای ایالم، گلستان، قم، خراسان جنوبی و قزوین  استان

 ، ثبت نشده است.کند همسر خود زندگی می

 ۶۴٫۴۴دهد که در استان ایالم حدود  نشان میدر نقاط شهری خانوارهای زن سرپرست  ترتیبات زندگی

ست را که کنند که بیشترین خانوارهای زن سرپر خود زندگی می انبا فرزند تنها درصد از زنان سرپرست خانوار

. عالوه بر این نتایج نشان دارد ١٣٩٠ی کشور در سال ها ناکنند را در میان است فقط با فرزند خود زندگی می

همسر و با صد ناچیزی از خانوارهای زن سرپرست شهری نیز همانند کل کشور، در دهد که در مناطق می

درصد به  ٢٫۵٩ن سیستان و بلوچستان با درصد و استا ٠٫۴١. استان لرستان با کنندخود زندگی می انفرزند

 در مناطق شهری این دهند. عالوه بر می به خود اختصاصترتیب کمترین و بیشترین خانوارهای این چنینی را 

 ی کهبیشترین درصد زنان سرپرست خانواردرصد  ١۵٫٧٧و  ١۵٫۵١به ترتیب با ی بوشهر و کردستان ها نااست

  ند.داررا  کنند زندگی می با سایرین

درصد از خانوارهای زن سرپرست در استان  ٢۴٫۶۴دهد که در مناطق روستایی  نشان مینتایج همچنین 

این کنند که به ترتیب کمترین و بیشترین درصد  درصد از آنان در استان یزد تنها زندگی می ۶۵٫۵۶خوزستان و 

بر  عالوه ها آنن سرپرستی که در . در مناطق روستایی بر خالف مناطق شهری، خانوارهای زخانوارها هستند

استان کشور  ١۴وستایی که در مناطق ر طوری ه؛ باستبسیار کم  ردعنوان همسر وجود دا مرد به سرپرست یک

درصد از خانوارهای زن  ٢٧٫١۵ثبت نشده است. تنها با همسر خود زندگی کند زن سرپرستی که  هیچ خانوار

خود زندگی  انبا فرزند تنها درصد از خانوارها ۶۶٫٨٨ه و بویراحمد سرپرست در استان یزد و در استان کهگیلوی

 .  استی کشور ها نادر میان استاین خانوارها ن و بیشترین درصد یکنند که به ترتیب کمتر می

دهد که درصد  کنند نشان می خود زندگی می انزنان سرپرست خانوار که با همسر و فرزند ترتیبات زندگی

نتایج مربوط به وضعیت زندگی زنان  ،زن سرپرست چنین الگویی دارند. عالوه بر این یاناچیزی از خانواره

 ازدرصد  ١٫٩٣ با دهد که استان خراسان جنوبی کنند نشان می سرپرست خانواری که با سایرین زندگی می

در ینی این چن ترتیبات زندگیخانوارها بیشترین درصد  ازدرصد  ١٢٫٩۴با و استان گلستان کمترین درصد 

 . های کشور برخوردار هستندمیان استان

   ١٣٩٠در سال به تفکیک استان تحصیلی زنان سرپرست خانوار  سطح زیعتو -۶-١

 ١٣٩٠ی کشور در سال ها نادهد، بیشتر زنان سرپرست خانوار در است نشان می ١-١طور که نقشه  همان

همه در نقشه زیر به رنگ زرد درآمده است، در سوادی که  سواد هستند یا سطح تحصیلی پایینی دارند. بی بی

در استان سواد  بیبلندترین ستون را به خود اختصاص داده است. کمترین زنان سرپرست خانوار  ها نااست

کن اسدرصد  ٧٧٫۴٨در استان کردستان با  ها آندرصد و بیشترین  ١٩٫۵۶و  ٣١٫۴٣با به ترتیب  تهران و البرز
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همسر و با صد ناچیزی از خانوارهای زن سرپرست شهری نیز همانند کل کشور، در دهد که در مناطق می

درصد به  ٢٫۵٩ن سیستان و بلوچستان با درصد و استا ٠٫۴١. استان لرستان با کنندخود زندگی می انفرزند

 در مناطق شهری این دهند. عالوه بر می به خود اختصاصترتیب کمترین و بیشترین خانوارهای این چنینی را 

 ی کهبیشترین درصد زنان سرپرست خانواردرصد  ١۵٫٧٧و  ١۵٫۵١به ترتیب با ی بوشهر و کردستان ها نااست

  ند.داررا  کنند زندگی می با سایرین

درصد از خانوارهای زن سرپرست در استان  ٢۴٫۶۴دهد که در مناطق روستایی  نشان مینتایج همچنین 

این کنند که به ترتیب کمترین و بیشترین درصد  درصد از آنان در استان یزد تنها زندگی می ۶۵٫۵۶خوزستان و 

بر  عالوه ها آنن سرپرستی که در . در مناطق روستایی بر خالف مناطق شهری، خانوارهای زخانوارها هستند

استان کشور  ١۴وستایی که در مناطق ر طوری ه؛ باستبسیار کم  ردعنوان همسر وجود دا مرد به سرپرست یک

درصد از خانوارهای زن  ٢٧٫١۵ثبت نشده است. تنها با همسر خود زندگی کند زن سرپرستی که  هیچ خانوار

خود زندگی  انبا فرزند تنها درصد از خانوارها ۶۶٫٨٨ه و بویراحمد سرپرست در استان یزد و در استان کهگیلوی

 .  استی کشور ها نادر میان استاین خانوارها ن و بیشترین درصد یکنند که به ترتیب کمتر می

دهد که درصد  کنند نشان می خود زندگی می انزنان سرپرست خانوار که با همسر و فرزند ترتیبات زندگی

نتایج مربوط به وضعیت زندگی زنان  ،زن سرپرست چنین الگویی دارند. عالوه بر این یاناچیزی از خانواره

 ازدرصد  ١٫٩٣ با دهد که استان خراسان جنوبی کنند نشان می سرپرست خانواری که با سایرین زندگی می

در ینی این چن ترتیبات زندگیخانوارها بیشترین درصد  ازدرصد  ١٢٫٩۴با و استان گلستان کمترین درصد 

 . های کشور برخوردار هستندمیان استان

   ١٣٩٠در سال به تفکیک استان تحصیلی زنان سرپرست خانوار  سطح زیعتو -۶-١

 ١٣٩٠ی کشور در سال ها نادهد، بیشتر زنان سرپرست خانوار در است نشان می ١-١طور که نقشه  همان

همه در نقشه زیر به رنگ زرد درآمده است، در سوادی که  سواد هستند یا سطح تحصیلی پایینی دارند. بی بی

در استان سواد  بیبلندترین ستون را به خود اختصاص داده است. کمترین زنان سرپرست خانوار  ها نااست

کن اسدرصد  ٧٧٫۴٨در استان کردستان با  ها آندرصد و بیشترین  ١٩٫۵۶و  ٣١٫۴٣با به ترتیب  تهران و البرز
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
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  ١٥                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

سال  ١٨درصد از فرزندان باالی  ٣٨٫٢۵که  طوری هگردد؛ ب مالحظه می و زن سرپرست مرد سرپرستخانوارهای 

خانوارهای مرد سرپرست دارای این مدرک تحصیلی هستند و این درصد برای خانوارهای زن سرپرست 

 شده است. ارائه ٣-١وط به مناطق شهری و روستایی نیز در جدول های مرب . یافتهاستدرصد  ٢٧٫٨٩
 

 ١٣٩٠ی تحصیالت فرزند/فرزندان سرپرستان خانوار بر حسب جنس و محل سکونت سرپرست در سال نسبتوزیع  :٣-١جدول 

 گروه سنی فرزند/فرزندان تحصیالت
 کل کشور روستایی شهری

 زن مرد زن مرد زن مرد

 سواد بی
 ٣٫٥٧ ٣ ۶٫٠۶ ۴٫٣۴ ٢٫۵۵ ٢٫۵٢ سال ١٨کمتر از 

 ٧٫٠٩ ٣٫٨٣ ١۴٫٣۵ ٨٫٢۶ ۴٫۶٧ ٢٫٢۴ سال ١٨باالتر از 

 سواد آموزی و ابتدایی
 ٣٥٫٠٥ ٥٠٫٠٦ ٣٩٫٣٠ ۵٢٫٧٧ ٣٣٫٣٢ ۴٩٫١١ سال ١٨کمتر از 

 ١٣٫٧٣ ٩٫٤٠ ٢٧٫۴٢ ٢٠٫٢٠ ٩٫١٧ ۵٫۵۴ سال ١٨باالتر از 

 راهنمایی
 ٢٧٫٦٦ ٢٢٫٩٤ ٢٧٫٧٨ ٢٢٫٣٢ ٢٧٫۶٢ ٢٣٫١۵ سال ١٨کمتر از 
 ١٨٫١٧ ١٤٫٥٨ ٢١٫۶۴ ٢١٫٣٧ ١٧٫٠١ ١٢٫١۵ سال ١٨باالتر از 

 متوسطه و دیپلم
 ٢٩٫٢٨ ١٩٫٧٠ ٢٣٫٧٣ ١۶٫۶٨ ٣١٫۵۶ ٢٠٫٧۵ سال ١٨کمتر از 

 ٣٢٫٣٦ ٣٣٫٠٣ ٢۴٫٢۵ ٣١٫۶۶ ٣۵٫٠۶ ٣٣٫۵٢ سال ١٨باالتر از 

 عالی
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٢٧٫٨٩ ٣٨٫٢٥ ١١٫٨۶ ٧٫٨٧ ٣٣٫٢٣ ۴۵٫۵٣ سال ١٨باالتر از 

-های آموزشی سایر دوره
 نامشخص

 ٤٫٤١ ٤٫٢٨ ٣٫٠۵ ٣٫٨٧ ۴٫٩۶ ۴٫۴٣ سال ١٨کمتر از 

 ٠٫٧٦ ٠٫٩٢ ٠٫۴٩ ٠٫۶۴ ٠٫٨۵ ١٫٠٢ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 

 

ها بر حسب جنس سرپرست و خانوارو فرزندان بررسی وضعیت مهاجرت سرپرست  -٨-١

 سن فرزند

درصـد از خانوارهـای  ۶٫٩٧دهد کـه  نشان می ١٣٩٠ی وضعیت مهاجرت سرپرستان خانوار در سال نسبتوزیع 

محـل سـکونت  ١٣٩٠تـا  ١٣٨۵هـای  درصد از خانوارهای زن سرپرست در فاصله سال ۴٫۶٨مرد سرپرست و 

در دهند. سال) تشکیل می ٣۵اند. بیشترین درصد مهاجرین را نیز سرپرستان جوان (کمتر از  ا تغییر دادهخود ر

 ١٣٩٠در سـال  سـال ٣۵کمتر از سنی   علل مهاجرت سرپرستان خانوار به تفکیک جنس در گروه ٧-١نمودار 

 ٣۵کمتـر از  سرپرسـت ای مردخانوارهدرصد از  ٢٧٫٨٩گردد،  طور که مالحظه می همانبه نمایش درآمده است. 

تـر محـل سـکونت  به دلیل دستیابی بـه مسـکن مناسـب ١٣٩٠تا  ١٣٨۵ هایسال در کل کشور در فاصله لسا

ای از  درصد است. سهم قابل مالحظه ٢٠٫٣١اند که این درصد برای زنان در گروه سنی مشابه  خود را تغییر داده

را علـت مهـاجرت خـود جسـتجوی کـار  نیـز درصـد) ٩/٢٣سال ( ٣۵کمتر از  مهاجرخانوارهای مرد سرپرست 

 اند.فتن کار مهاجرت کردهابرای یدرصد  ١٣٫١١تنها زن سرپرست اند اما در خانوارهای  اعالم کرده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٤

درصد از مردان در گروه سنی  ٣٣٫۶٨دهد که  است. عالوه بر این نتایج نشان میسرپرست از زنان بییشتر سنی 

برای زنان در گروه سنی مذکور  درصدند که این هستسال دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم  ٣۵از  پایین تر

درصد مردان در این مقطع تحصیلی نیز سال و بیشتر  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵. در گروه سنی استدرصد  ٢٧٫١٧

دان بیشتر است سال درصد زنان از مر ٣۵از زنان بیشتر است. در مقطع تحصیلی عالی در گروه سنی کمتر از 

درصد از  ١۶٫٧٧که  طوریه سال و بیشتر متفاوت است، ب ۶۵سال و  ۶۴-٣۵اما این مقدار در گروه سنی 

سال و بیشتر دارای تحصیالت  ۶۵در گروه سنی از مردان درصد  ۶٫١٠سال و  ۶۴-٣۵مردان در گروه سنی 

درصد در گروه  ١٫٧١سال و  ۶۴-٣۵نی درصد از زنان در گروه س ٧٫٢۶عالی هستند این در حالی است که تنها 

  هستند.سال و بیشتر دارای تحصیالت عالی  ۶۵سنی 
 

 در کل کشور ١٣٩٠در سال  سرپرست جنس و سنسطح تحصیل، سرپرستان خانوار بر حسب نسبی توزیع  -٢-١جدول 

سال و ۶۵ سال۶۴-٣۵ سال ٣۵کمتر از  تحصیالت
 بیشتر

 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 ۵۴٫۵٢ ١۶٫٠٧ ٨١٫١٨ ۵٧٫٣٩ ۴٣٫٩۶ ١۴٫۵۵ ١١٫٠٨ ۴٫٠٩ سوادبی

 ١٨٫۶١ ٢٢٫۶۴ ١٠٫٧١ ٢١٫۶٠ ٢٣٫۵٠ ٢۵٫٨٧ ٢١٫٣٩ ١٧ سوادآموزی و ابتدایی
 ٨٫٣٩ ١٩٫٩٣ ٢٫٧٧ ۵٫۶۴ ١٠٫٧٠ ١٩٫١۴ ١٧٫٠٨ ٢۶٫۵٣ راهنمایی

 ١١٫١١ ٢۴٫٣۶ ٢٫۶٧ ۶٫۶١ ١۴٫٠۵ ٢٢٫٧۶ ٢٧٫١٧ ٣٣٫۶٨ متوسطه و دیپلم
 ۶٫۶٧ ١۵٫٩۵ ١٫٧١ ۶٫١٠ ٧٫٢۶ ١۶٫٧٧ ٢٢٫۶٩ ١٧٫٩۴ عالی

 ٠٫٧٠ ١٫٠۵ ٠٫٩۶ ٢٫۶۵ ٠٫۵۴ ٠٫٩١ ٠٫۵٩ ٠٫٧۵ نامشخص-های آموزشی سایر دوره
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 

براساس نتایج جدول در کل کشور  ١٣٩٠در سال  هاتحصیلی فرزندان سرپرستان خانوار بررسی سطح

و زن سرپرست سال خانوارهای مرد  ١٨درصد از فرزندان زیر  ٣٫۵٧و  ٣دهد که به ترتیب نشان می ٣-١

برابر  ٢تقریباً سال خانوارهای زن سرپرست  ١٨سواد هستند که این مقدار برای فرزندان باالی سرپرست بی

 ١٨دهد که درصد فرزندان کمتر از . مقایسه مقاطع تحصیلی باالتر نیز نشان میاستخانوارهای مرد سرپرست 

درصد و برای خانوارهای زن  ١٩٫٧٠دیپلم خانوارهای مرد سرپرست متوسطه و تحصیالت  ایدارسال 

کنند  زندگی میخانوارهای زن سرپرست  ی که درسال ١٨. بنابراین فرزندان زیر استدرصد  ٢٩٫٢٨سرپرست 

در  رند اماکنند، تحصیالت متوسطه و دیپلم دا زندگی می خانوارهای مرد سرپرستدر که بیش از همساالن خود 

ای بین خانوارهای مرد تحصیلی تفاوت قابل مالحظههمین سطح سال دارای  ١٨فرزندان باالی  مورد

 ١٨درصد فرزندان باالی  ٣٢٫٣۶و  ٣٣٫٠٣که به ترتیب حدود  طوری هشود؛ بسرپرست و زن سرپرست دیده نمی

ستند. در مقطع تحصیلی عالی سال خانوارهای مرد و زن سرپرست دارای مدرک تحصیلی متوسطه و دیپلم ه

اند که علت درصد بسیار ناچیزی به خود اختصاص داده ،سال خانوارهای مرد و زن سرپرست ١٨فرزندان زیر 

سال  ١٨طور معمول سن ورود به مقطع تحصیلی عالی در کشورمان حدود  هآن نیز سن فرزندان است، زیرا ب

ای بین فرزندان ک تحصیلی عالی تفاوت قابل مالحظهسال با مدر ١٨اما در خصوص فرزندان باالی  ،است
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  ١٥                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

سال  ١٨درصد از فرزندان باالی  ٣٨٫٢۵که  طوری هگردد؛ ب مالحظه می و زن سرپرست مرد سرپرستخانوارهای 

خانوارهای مرد سرپرست دارای این مدرک تحصیلی هستند و این درصد برای خانوارهای زن سرپرست 

 شده است. ارائه ٣-١وط به مناطق شهری و روستایی نیز در جدول های مرب . یافتهاستدرصد  ٢٧٫٨٩
 

 ١٣٩٠ی تحصیالت فرزند/فرزندان سرپرستان خانوار بر حسب جنس و محل سکونت سرپرست در سال نسبتوزیع  :٣-١جدول 

 گروه سنی فرزند/فرزندان تحصیالت
 کل کشور روستایی شهری

 زن مرد زن مرد زن مرد

 سواد بی
 ٣٫٥٧ ٣ ۶٫٠۶ ۴٫٣۴ ٢٫۵۵ ٢٫۵٢ سال ١٨کمتر از 

 ٧٫٠٩ ٣٫٨٣ ١۴٫٣۵ ٨٫٢۶ ۴٫۶٧ ٢٫٢۴ سال ١٨باالتر از 

 سواد آموزی و ابتدایی
 ٣٥٫٠٥ ٥٠٫٠٦ ٣٩٫٣٠ ۵٢٫٧٧ ٣٣٫٣٢ ۴٩٫١١ سال ١٨کمتر از 

 ١٣٫٧٣ ٩٫٤٠ ٢٧٫۴٢ ٢٠٫٢٠ ٩٫١٧ ۵٫۵۴ سال ١٨باالتر از 

 راهنمایی
 ٢٧٫٦٦ ٢٢٫٩٤ ٢٧٫٧٨ ٢٢٫٣٢ ٢٧٫۶٢ ٢٣٫١۵ سال ١٨کمتر از 
 ١٨٫١٧ ١٤٫٥٨ ٢١٫۶۴ ٢١٫٣٧ ١٧٫٠١ ١٢٫١۵ سال ١٨باالتر از 

 متوسطه و دیپلم
 ٢٩٫٢٨ ١٩٫٧٠ ٢٣٫٧٣ ١۶٫۶٨ ٣١٫۵۶ ٢٠٫٧۵ سال ١٨کمتر از 

 ٣٢٫٣٦ ٣٣٫٠٣ ٢۴٫٢۵ ٣١٫۶۶ ٣۵٫٠۶ ٣٣٫۵٢ سال ١٨باالتر از 

 عالی
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٢٧٫٨٩ ٣٨٫٢٥ ١١٫٨۶ ٧٫٨٧ ٣٣٫٢٣ ۴۵٫۵٣ سال ١٨باالتر از 

-های آموزشی سایر دوره
 نامشخص

 ٤٫٤١ ٤٫٢٨ ٣٫٠۵ ٣٫٨٧ ۴٫٩۶ ۴٫۴٣ سال ١٨کمتر از 

 ٠٫٧٦ ٠٫٩٢ ٠٫۴٩ ٠٫۶۴ ٠٫٨۵ ١٫٠٢ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 

 

ها بر حسب جنس سرپرست و خانوارو فرزندان بررسی وضعیت مهاجرت سرپرست  -٨-١

 سن فرزند

درصـد از خانوارهـای  ۶٫٩٧دهد کـه  نشان می ١٣٩٠ی وضعیت مهاجرت سرپرستان خانوار در سال نسبتوزیع 

محـل سـکونت  ١٣٩٠تـا  ١٣٨۵هـای  درصد از خانوارهای زن سرپرست در فاصله سال ۴٫۶٨مرد سرپرست و 

در دهند. سال) تشکیل می ٣۵اند. بیشترین درصد مهاجرین را نیز سرپرستان جوان (کمتر از  ا تغییر دادهخود ر

 ١٣٩٠در سـال  سـال ٣۵کمتر از سنی   علل مهاجرت سرپرستان خانوار به تفکیک جنس در گروه ٧-١نمودار 

 ٣۵کمتـر از  سرپرسـت ای مردخانوارهدرصد از  ٢٧٫٨٩گردد،  طور که مالحظه می همانبه نمایش درآمده است. 

تـر محـل سـکونت  به دلیل دستیابی بـه مسـکن مناسـب ١٣٩٠تا  ١٣٨۵ هایسال در کل کشور در فاصله لسا

ای از  درصد است. سهم قابل مالحظه ٢٠٫٣١اند که این درصد برای زنان در گروه سنی مشابه  خود را تغییر داده

را علـت مهـاجرت خـود جسـتجوی کـار  نیـز درصـد) ٩/٢٣سال ( ٣۵کمتر از  مهاجرخانوارهای مرد سرپرست 

 اند.فتن کار مهاجرت کردهابرای یدرصد  ١٣٫١١تنها زن سرپرست اند اما در خانوارهای  اعالم کرده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٤

درصد از مردان در گروه سنی  ٣٣٫۶٨دهد که  است. عالوه بر این نتایج نشان میسرپرست از زنان بییشتر سنی 

برای زنان در گروه سنی مذکور  درصدند که این هستسال دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم  ٣۵از  پایین تر

درصد مردان در این مقطع تحصیلی نیز سال و بیشتر  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵. در گروه سنی استدرصد  ٢٧٫١٧

دان بیشتر است سال درصد زنان از مر ٣۵از زنان بیشتر است. در مقطع تحصیلی عالی در گروه سنی کمتر از 

درصد از  ١۶٫٧٧که  طوریه سال و بیشتر متفاوت است، ب ۶۵سال و  ۶۴-٣۵اما این مقدار در گروه سنی 

سال و بیشتر دارای تحصیالت  ۶۵در گروه سنی از مردان درصد  ۶٫١٠سال و  ۶۴-٣۵مردان در گروه سنی 

درصد در گروه  ١٫٧١سال و  ۶۴-٣۵نی درصد از زنان در گروه س ٧٫٢۶عالی هستند این در حالی است که تنها 

  هستند.سال و بیشتر دارای تحصیالت عالی  ۶۵سنی 
 

 در کل کشور ١٣٩٠در سال  سرپرست جنس و سنسطح تحصیل، سرپرستان خانوار بر حسب نسبی توزیع  -٢-١جدول 

سال و ۶۵ سال۶۴-٣۵ سال ٣۵کمتر از  تحصیالت
 بیشتر

 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 ۵۴٫۵٢ ١۶٫٠٧ ٨١٫١٨ ۵٧٫٣٩ ۴٣٫٩۶ ١۴٫۵۵ ١١٫٠٨ ۴٫٠٩ سوادبی

 ١٨٫۶١ ٢٢٫۶۴ ١٠٫٧١ ٢١٫۶٠ ٢٣٫۵٠ ٢۵٫٨٧ ٢١٫٣٩ ١٧ سوادآموزی و ابتدایی
 ٨٫٣٩ ١٩٫٩٣ ٢٫٧٧ ۵٫۶۴ ١٠٫٧٠ ١٩٫١۴ ١٧٫٠٨ ٢۶٫۵٣ راهنمایی

 ١١٫١١ ٢۴٫٣۶ ٢٫۶٧ ۶٫۶١ ١۴٫٠۵ ٢٢٫٧۶ ٢٧٫١٧ ٣٣٫۶٨ متوسطه و دیپلم
 ۶٫۶٧ ١۵٫٩۵ ١٫٧١ ۶٫١٠ ٧٫٢۶ ١۶٫٧٧ ٢٢٫۶٩ ١٧٫٩۴ عالی

 ٠٫٧٠ ١٫٠۵ ٠٫٩۶ ٢٫۶۵ ٠٫۵۴ ٠٫٩١ ٠٫۵٩ ٠٫٧۵ نامشخص-های آموزشی سایر دوره
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 

براساس نتایج جدول در کل کشور  ١٣٩٠در سال  هاتحصیلی فرزندان سرپرستان خانوار بررسی سطح

و زن سرپرست سال خانوارهای مرد  ١٨درصد از فرزندان زیر  ٣٫۵٧و  ٣دهد که به ترتیب نشان می ٣-١

برابر  ٢تقریباً سال خانوارهای زن سرپرست  ١٨سواد هستند که این مقدار برای فرزندان باالی سرپرست بی

 ١٨دهد که درصد فرزندان کمتر از . مقایسه مقاطع تحصیلی باالتر نیز نشان میاستخانوارهای مرد سرپرست 

درصد و برای خانوارهای زن  ١٩٫٧٠دیپلم خانوارهای مرد سرپرست متوسطه و تحصیالت  ایدارسال 

کنند  زندگی میخانوارهای زن سرپرست  ی که درسال ١٨. بنابراین فرزندان زیر استدرصد  ٢٩٫٢٨سرپرست 

در  رند اماکنند، تحصیالت متوسطه و دیپلم دا زندگی می خانوارهای مرد سرپرستدر که بیش از همساالن خود 

ای بین خانوارهای مرد تحصیلی تفاوت قابل مالحظههمین سطح سال دارای  ١٨فرزندان باالی  مورد

 ١٨درصد فرزندان باالی  ٣٢٫٣۶و  ٣٣٫٠٣که به ترتیب حدود  طوری هشود؛ بسرپرست و زن سرپرست دیده نمی

ستند. در مقطع تحصیلی عالی سال خانوارهای مرد و زن سرپرست دارای مدرک تحصیلی متوسطه و دیپلم ه

اند که علت درصد بسیار ناچیزی به خود اختصاص داده ،سال خانوارهای مرد و زن سرپرست ١٨فرزندان زیر 

سال  ١٨طور معمول سن ورود به مقطع تحصیلی عالی در کشورمان حدود  هآن نیز سن فرزندان است، زیرا ب

ای بین فرزندان ک تحصیلی عالی تفاوت قابل مالحظهسال با مدر ١٨اما در خصوص فرزندان باالی  ،است
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  ١٥                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

سال  ١٨درصد از فرزندان باالی  ٣٨٫٢۵که  طوری هگردد؛ ب مالحظه می و زن سرپرست مرد سرپرستخانوارهای 

خانوارهای مرد سرپرست دارای این مدرک تحصیلی هستند و این درصد برای خانوارهای زن سرپرست 

 شده است. ارائه ٣-١وط به مناطق شهری و روستایی نیز در جدول های مرب . یافتهاستدرصد  ٢٧٫٨٩
 

 ١٣٩٠ی تحصیالت فرزند/فرزندان سرپرستان خانوار بر حسب جنس و محل سکونت سرپرست در سال نسبتوزیع  :٣-١جدول 

 گروه سنی فرزند/فرزندان تحصیالت
 کل کشور روستایی شهری

 زن مرد زن مرد زن مرد

 سواد بی
 ٣٫٥٧ ٣ ۶٫٠۶ ۴٫٣۴ ٢٫۵۵ ٢٫۵٢ سال ١٨کمتر از 

 ٧٫٠٩ ٣٫٨٣ ١۴٫٣۵ ٨٫٢۶ ۴٫۶٧ ٢٫٢۴ سال ١٨باالتر از 

 سواد آموزی و ابتدایی
 ٣٥٫٠٥ ٥٠٫٠٦ ٣٩٫٣٠ ۵٢٫٧٧ ٣٣٫٣٢ ۴٩٫١١ سال ١٨کمتر از 

 ١٣٫٧٣ ٩٫٤٠ ٢٧٫۴٢ ٢٠٫٢٠ ٩٫١٧ ۵٫۵۴ سال ١٨باالتر از 

 راهنمایی
 ٢٧٫٦٦ ٢٢٫٩٤ ٢٧٫٧٨ ٢٢٫٣٢ ٢٧٫۶٢ ٢٣٫١۵ سال ١٨کمتر از 
 ١٨٫١٧ ١٤٫٥٨ ٢١٫۶۴ ٢١٫٣٧ ١٧٫٠١ ١٢٫١۵ سال ١٨باالتر از 

 متوسطه و دیپلم
 ٢٩٫٢٨ ١٩٫٧٠ ٢٣٫٧٣ ١۶٫۶٨ ٣١٫۵۶ ٢٠٫٧۵ سال ١٨کمتر از 

 ٣٢٫٣٦ ٣٣٫٠٣ ٢۴٫٢۵ ٣١٫۶۶ ٣۵٫٠۶ ٣٣٫۵٢ سال ١٨باالتر از 

 عالی
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٢٧٫٨٩ ٣٨٫٢٥ ١١٫٨۶ ٧٫٨٧ ٣٣٫٢٣ ۴۵٫۵٣ سال ١٨باالتر از 

-های آموزشی سایر دوره
 نامشخص

 ٤٫٤١ ٤٫٢٨ ٣٫٠۵ ٣٫٨٧ ۴٫٩۶ ۴٫۴٣ سال ١٨کمتر از 

 ٠٫٧٦ ٠٫٩٢ ٠٫۴٩ ٠٫۶۴ ٠٫٨۵ ١٫٠٢ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 

 

ها بر حسب جنس سرپرست و خانوارو فرزندان بررسی وضعیت مهاجرت سرپرست  -٨-١

 سن فرزند

درصـد از خانوارهـای  ۶٫٩٧دهد کـه  نشان می ١٣٩٠ی وضعیت مهاجرت سرپرستان خانوار در سال نسبتوزیع 

محـل سـکونت  ١٣٩٠تـا  ١٣٨۵هـای  درصد از خانوارهای زن سرپرست در فاصله سال ۴٫۶٨مرد سرپرست و 

در دهند. سال) تشکیل می ٣۵اند. بیشترین درصد مهاجرین را نیز سرپرستان جوان (کمتر از  ا تغییر دادهخود ر

 ١٣٩٠در سـال  سـال ٣۵کمتر از سنی   علل مهاجرت سرپرستان خانوار به تفکیک جنس در گروه ٧-١نمودار 

 ٣۵کمتـر از  سرپرسـت ای مردخانوارهدرصد از  ٢٧٫٨٩گردد،  طور که مالحظه می همانبه نمایش درآمده است. 

تـر محـل سـکونت  به دلیل دستیابی بـه مسـکن مناسـب ١٣٩٠تا  ١٣٨۵ هایسال در کل کشور در فاصله لسا

ای از  درصد است. سهم قابل مالحظه ٢٠٫٣١اند که این درصد برای زنان در گروه سنی مشابه  خود را تغییر داده

را علـت مهـاجرت خـود جسـتجوی کـار  نیـز درصـد) ٩/٢٣سال ( ٣۵کمتر از  مهاجرخانوارهای مرد سرپرست 

 اند.فتن کار مهاجرت کردهابرای یدرصد  ١٣٫١١تنها زن سرپرست اند اما در خانوارهای  اعالم کرده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٤

درصد از مردان در گروه سنی  ٣٣٫۶٨دهد که  است. عالوه بر این نتایج نشان میسرپرست از زنان بییشتر سنی 

برای زنان در گروه سنی مذکور  درصدند که این هستسال دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم  ٣۵از  پایین تر

درصد مردان در این مقطع تحصیلی نیز سال و بیشتر  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵. در گروه سنی استدرصد  ٢٧٫١٧

دان بیشتر است سال درصد زنان از مر ٣۵از زنان بیشتر است. در مقطع تحصیلی عالی در گروه سنی کمتر از 

درصد از  ١۶٫٧٧که  طوریه سال و بیشتر متفاوت است، ب ۶۵سال و  ۶۴-٣۵اما این مقدار در گروه سنی 

سال و بیشتر دارای تحصیالت  ۶۵در گروه سنی از مردان درصد  ۶٫١٠سال و  ۶۴-٣۵مردان در گروه سنی 

درصد در گروه  ١٫٧١سال و  ۶۴-٣۵نی درصد از زنان در گروه س ٧٫٢۶عالی هستند این در حالی است که تنها 

  هستند.سال و بیشتر دارای تحصیالت عالی  ۶۵سنی 
 

 در کل کشور ١٣٩٠در سال  سرپرست جنس و سنسطح تحصیل، سرپرستان خانوار بر حسب نسبی توزیع  -٢-١جدول 

سال و ۶۵ سال۶۴-٣۵ سال ٣۵کمتر از  تحصیالت
 بیشتر

 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 ۵۴٫۵٢ ١۶٫٠٧ ٨١٫١٨ ۵٧٫٣٩ ۴٣٫٩۶ ١۴٫۵۵ ١١٫٠٨ ۴٫٠٩ سوادبی

 ١٨٫۶١ ٢٢٫۶۴ ١٠٫٧١ ٢١٫۶٠ ٢٣٫۵٠ ٢۵٫٨٧ ٢١٫٣٩ ١٧ سوادآموزی و ابتدایی
 ٨٫٣٩ ١٩٫٩٣ ٢٫٧٧ ۵٫۶۴ ١٠٫٧٠ ١٩٫١۴ ١٧٫٠٨ ٢۶٫۵٣ راهنمایی

 ١١٫١١ ٢۴٫٣۶ ٢٫۶٧ ۶٫۶١ ١۴٫٠۵ ٢٢٫٧۶ ٢٧٫١٧ ٣٣٫۶٨ متوسطه و دیپلم
 ۶٫۶٧ ١۵٫٩۵ ١٫٧١ ۶٫١٠ ٧٫٢۶ ١۶٫٧٧ ٢٢٫۶٩ ١٧٫٩۴ عالی

 ٠٫٧٠ ١٫٠۵ ٠٫٩۶ ٢٫۶۵ ٠٫۵۴ ٠٫٩١ ٠٫۵٩ ٠٫٧۵ نامشخص-های آموزشی سایر دوره
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 

براساس نتایج جدول در کل کشور  ١٣٩٠در سال  هاتحصیلی فرزندان سرپرستان خانوار بررسی سطح

و زن سرپرست سال خانوارهای مرد  ١٨درصد از فرزندان زیر  ٣٫۵٧و  ٣دهد که به ترتیب نشان می ٣-١

برابر  ٢تقریباً سال خانوارهای زن سرپرست  ١٨سواد هستند که این مقدار برای فرزندان باالی سرپرست بی

 ١٨دهد که درصد فرزندان کمتر از . مقایسه مقاطع تحصیلی باالتر نیز نشان میاستخانوارهای مرد سرپرست 

درصد و برای خانوارهای زن  ١٩٫٧٠دیپلم خانوارهای مرد سرپرست متوسطه و تحصیالت  ایدارسال 

کنند  زندگی میخانوارهای زن سرپرست  ی که درسال ١٨. بنابراین فرزندان زیر استدرصد  ٢٩٫٢٨سرپرست 

در  رند اماکنند، تحصیالت متوسطه و دیپلم دا زندگی می خانوارهای مرد سرپرستدر که بیش از همساالن خود 

ای بین خانوارهای مرد تحصیلی تفاوت قابل مالحظههمین سطح سال دارای  ١٨فرزندان باالی  مورد

 ١٨درصد فرزندان باالی  ٣٢٫٣۶و  ٣٣٫٠٣که به ترتیب حدود  طوری هشود؛ بسرپرست و زن سرپرست دیده نمی

ستند. در مقطع تحصیلی عالی سال خانوارهای مرد و زن سرپرست دارای مدرک تحصیلی متوسطه و دیپلم ه

اند که علت درصد بسیار ناچیزی به خود اختصاص داده ،سال خانوارهای مرد و زن سرپرست ١٨فرزندان زیر 

سال  ١٨طور معمول سن ورود به مقطع تحصیلی عالی در کشورمان حدود  هآن نیز سن فرزندان است، زیرا ب

ای بین فرزندان ک تحصیلی عالی تفاوت قابل مالحظهسال با مدر ١٨اما در خصوص فرزندان باالی  ،است

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست1
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  ١٥                        های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی. اولفصل 

سال  ١٨درصد از فرزندان باالی  ٣٨٫٢۵که  طوری هگردد؛ ب مالحظه می و زن سرپرست مرد سرپرستخانوارهای 

خانوارهای مرد سرپرست دارای این مدرک تحصیلی هستند و این درصد برای خانوارهای زن سرپرست 

 شده است. ارائه ٣-١وط به مناطق شهری و روستایی نیز در جدول های مرب . یافتهاستدرصد  ٢٧٫٨٩
 

 ١٣٩٠ی تحصیالت فرزند/فرزندان سرپرستان خانوار بر حسب جنس و محل سکونت سرپرست در سال نسبتوزیع  :٣-١جدول 

 گروه سنی فرزند/فرزندان تحصیالت
 کل کشور روستایی شهری

 زن مرد زن مرد زن مرد

 سواد بی
 ٣٫٥٧ ٣ ۶٫٠۶ ۴٫٣۴ ٢٫۵۵ ٢٫۵٢ سال ١٨کمتر از 

 ٧٫٠٩ ٣٫٨٣ ١۴٫٣۵ ٨٫٢۶ ۴٫۶٧ ٢٫٢۴ سال ١٨باالتر از 

 سواد آموزی و ابتدایی
 ٣٥٫٠٥ ٥٠٫٠٦ ٣٩٫٣٠ ۵٢٫٧٧ ٣٣٫٣٢ ۴٩٫١١ سال ١٨کمتر از 

 ١٣٫٧٣ ٩٫٤٠ ٢٧٫۴٢ ٢٠٫٢٠ ٩٫١٧ ۵٫۵۴ سال ١٨باالتر از 

 راهنمایی
 ٢٧٫٦٦ ٢٢٫٩٤ ٢٧٫٧٨ ٢٢٫٣٢ ٢٧٫۶٢ ٢٣٫١۵ سال ١٨کمتر از 
 ١٨٫١٧ ١٤٫٥٨ ٢١٫۶۴ ٢١٫٣٧ ١٧٫٠١ ١٢٫١۵ سال ١٨باالتر از 

 متوسطه و دیپلم
 ٢٩٫٢٨ ١٩٫٧٠ ٢٣٫٧٣ ١۶٫۶٨ ٣١٫۵۶ ٢٠٫٧۵ سال ١٨کمتر از 

 ٣٢٫٣٦ ٣٣٫٠٣ ٢۴٫٢۵ ٣١٫۶۶ ٣۵٫٠۶ ٣٣٫۵٢ سال ١٨باالتر از 

 عالی
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٢٧٫٨٩ ٣٨٫٢٥ ١١٫٨۶ ٧٫٨٧ ٣٣٫٢٣ ۴۵٫۵٣ سال ١٨باالتر از 

-های آموزشی سایر دوره
 نامشخص

 ٤٫٤١ ٤٫٢٨ ٣٫٠۵ ٣٫٨٧ ۴٫٩۶ ۴٫۴٣ سال ١٨کمتر از 

 ٠٫٧٦ ٠٫٩٢ ٠٫۴٩ ٠٫۶۴ ٠٫٨۵ ١٫٠٢ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 

 

ها بر حسب جنس سرپرست و خانوارو فرزندان بررسی وضعیت مهاجرت سرپرست  -٨-١

 سن فرزند

درصـد از خانوارهـای  ۶٫٩٧دهد کـه  نشان می ١٣٩٠ی وضعیت مهاجرت سرپرستان خانوار در سال نسبتوزیع 

محـل سـکونت  ١٣٩٠تـا  ١٣٨۵هـای  درصد از خانوارهای زن سرپرست در فاصله سال ۴٫۶٨مرد سرپرست و 

در دهند. سال) تشکیل می ٣۵اند. بیشترین درصد مهاجرین را نیز سرپرستان جوان (کمتر از  ا تغییر دادهخود ر

 ١٣٩٠در سـال  سـال ٣۵کمتر از سنی   علل مهاجرت سرپرستان خانوار به تفکیک جنس در گروه ٧-١نمودار 

 ٣۵کمتـر از  سرپرسـت ای مردخانوارهدرصد از  ٢٧٫٨٩گردد،  طور که مالحظه می همانبه نمایش درآمده است. 

تـر محـل سـکونت  به دلیل دستیابی بـه مسـکن مناسـب ١٣٩٠تا  ١٣٨۵ هایسال در کل کشور در فاصله لسا

ای از  درصد است. سهم قابل مالحظه ٢٠٫٣١اند که این درصد برای زنان در گروه سنی مشابه  خود را تغییر داده

را علـت مهـاجرت خـود جسـتجوی کـار  نیـز درصـد) ٩/٢٣سال ( ٣۵کمتر از  مهاجرخانوارهای مرد سرپرست 

 اند.فتن کار مهاجرت کردهابرای یدرصد  ١٣٫١١تنها زن سرپرست اند اما در خانوارهای  اعالم کرده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٤

درصد از مردان در گروه سنی  ٣٣٫۶٨دهد که  است. عالوه بر این نتایج نشان میسرپرست از زنان بییشتر سنی 

برای زنان در گروه سنی مذکور  درصدند که این هستسال دارای تحصیالت متوسطه و دیپلم  ٣۵از  پایین تر

درصد مردان در این مقطع تحصیلی نیز سال و بیشتر  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵. در گروه سنی استدرصد  ٢٧٫١٧

دان بیشتر است سال درصد زنان از مر ٣۵از زنان بیشتر است. در مقطع تحصیلی عالی در گروه سنی کمتر از 

درصد از  ١۶٫٧٧که  طوریه سال و بیشتر متفاوت است، ب ۶۵سال و  ۶۴-٣۵اما این مقدار در گروه سنی 

سال و بیشتر دارای تحصیالت  ۶۵در گروه سنی از مردان درصد  ۶٫١٠سال و  ۶۴-٣۵مردان در گروه سنی 

درصد در گروه  ١٫٧١سال و  ۶۴-٣۵نی درصد از زنان در گروه س ٧٫٢۶عالی هستند این در حالی است که تنها 

  هستند.سال و بیشتر دارای تحصیالت عالی  ۶۵سنی 
 

 در کل کشور ١٣٩٠در سال  سرپرست جنس و سنسطح تحصیل، سرپرستان خانوار بر حسب نسبی توزیع  -٢-١جدول 

سال و ۶۵ سال۶۴-٣۵ سال ٣۵کمتر از  تحصیالت
 بیشتر

 کل

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
 ۵۴٫۵٢ ١۶٫٠٧ ٨١٫١٨ ۵٧٫٣٩ ۴٣٫٩۶ ١۴٫۵۵ ١١٫٠٨ ۴٫٠٩ سوادبی

 ١٨٫۶١ ٢٢٫۶۴ ١٠٫٧١ ٢١٫۶٠ ٢٣٫۵٠ ٢۵٫٨٧ ٢١٫٣٩ ١٧ سوادآموزی و ابتدایی
 ٨٫٣٩ ١٩٫٩٣ ٢٫٧٧ ۵٫۶۴ ١٠٫٧٠ ١٩٫١۴ ١٧٫٠٨ ٢۶٫۵٣ راهنمایی

 ١١٫١١ ٢۴٫٣۶ ٢٫۶٧ ۶٫۶١ ١۴٫٠۵ ٢٢٫٧۶ ٢٧٫١٧ ٣٣٫۶٨ متوسطه و دیپلم
 ۶٫۶٧ ١۵٫٩۵ ١٫٧١ ۶٫١٠ ٧٫٢۶ ١۶٫٧٧ ٢٢٫۶٩ ١٧٫٩۴ عالی

 ٠٫٧٠ ١٫٠۵ ٠٫٩۶ ٢٫۶۵ ٠٫۵۴ ٠٫٩١ ٠٫۵٩ ٠٫٧۵ نامشخص-های آموزشی سایر دوره
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ جمع 

 

براساس نتایج جدول در کل کشور  ١٣٩٠در سال  هاتحصیلی فرزندان سرپرستان خانوار بررسی سطح

و زن سرپرست سال خانوارهای مرد  ١٨درصد از فرزندان زیر  ٣٫۵٧و  ٣دهد که به ترتیب نشان می ٣-١

برابر  ٢تقریباً سال خانوارهای زن سرپرست  ١٨سواد هستند که این مقدار برای فرزندان باالی سرپرست بی

 ١٨دهد که درصد فرزندان کمتر از . مقایسه مقاطع تحصیلی باالتر نیز نشان میاستخانوارهای مرد سرپرست 

درصد و برای خانوارهای زن  ١٩٫٧٠دیپلم خانوارهای مرد سرپرست متوسطه و تحصیالت  ایدارسال 

کنند  زندگی میخانوارهای زن سرپرست  ی که درسال ١٨. بنابراین فرزندان زیر استدرصد  ٢٩٫٢٨سرپرست 

در  رند اماکنند، تحصیالت متوسطه و دیپلم دا زندگی می خانوارهای مرد سرپرستدر که بیش از همساالن خود 

ای بین خانوارهای مرد تحصیلی تفاوت قابل مالحظههمین سطح سال دارای  ١٨فرزندان باالی  مورد

 ١٨درصد فرزندان باالی  ٣٢٫٣۶و  ٣٣٫٠٣که به ترتیب حدود  طوری هشود؛ بسرپرست و زن سرپرست دیده نمی

ستند. در مقطع تحصیلی عالی سال خانوارهای مرد و زن سرپرست دارای مدرک تحصیلی متوسطه و دیپلم ه

اند که علت درصد بسیار ناچیزی به خود اختصاص داده ،سال خانوارهای مرد و زن سرپرست ١٨فرزندان زیر 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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سال در  ٣۵در گروه سنی کمتر از علل مهاجرت سرپرست خانوار و جنس خانوارها بر حسب  نسبیتوزیع  :٧-١نمودار 

 ١٣٩٠سال 
 

چه در خانوارهای مرد سرپرست و چـه در دهد که  نشان می ١٣٩٠در سال  هارت اعضای خانواروضعیت مهاج

طوری اند، بهعمده فرزندان در طول پنج ساله گذشته محل سکونت خود را تغییر ندادهخانوارهای زن سرپرست 

ای خانوارهای زن درصد و بر ٩٣٫٩٢سال در خانوارهای مرد سرپرست  ١٨که این درصد برای فرزندان کمتر از 

 ٩۵سال نیز نتایج حـاکی از آن اسـت کـه حـدود  ١٨درصد است. درخصوص فرزندان باالی  ٩٢٫٩٣سرپرست 

درصد از آنان در خانوارهای مرد سرپرست و زن سرپرست محـل سـکونت خـود را در پـنج سـال گذشـته تغییـر 

 اند.  نداده

 ر حسب جنس سرپرست و سن ب هاخانوارو فرزندان بررسی وضعیت زناشویی سرپرست  -٩-١

درصد از مردان  ٩۵٫۶٩دهد که  نشان می ١٣٩٠در کل کشور در سال  هاخانوار انوضعیت زناشویی سرپرست

 ۶۴-٣۵های سنی  برای گروه رقمند. این هستسال دارای همسر  ٣۵در گروه سنی کمتر از سرپرست خانوار 

در این سرپرست خانوار . وضعیت زنان استدرصد  ٩٠٫٢۴و  ٩٧٫٧٨سال و بیشتر به ترتیب  ۶۵سال و 

در گروه سنی سرپرست خانوار درصد از زنان  ٣۴٫٧١که تنها  طوریه خصوص با مردان بسیار متفاوت است؛ ب

سال و بیشتر به  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵ های سنی برای گروه مقرند. این هستسال دارای همسر  ٣۵کمتر از 

می گروهای سنی نسبت به مردان، همسرانشان را به میزان . زنان در تمااستدرصد  ۴٫٧۴و  ١۶٫٠٣ترتیب 

 ۶۵در گروه سنی  سرپرست خانوار از زناندرصد  ٩٢٫٩٨که  طوریه اند؛ ب بیشتری در اثر فوت از دست داده

سرپرست درصد از مردان  ٨٫٨١ند این در حالی است که تنها همسر هستهمسر در اثر فوت  بیسال و بیشتر 

ند. در مورد وضعیت بی همسر در اثر طالق نیز همسر هستاثر فوت  در همسسر بیمذکور در گروه سنی خانوار 

در سرپرست خانوار درصد از زنان  ٢۵٫۵٨که  طوریه ای دارد؛ ب وضعیت زنان با مردان تفاوت قابل مالحظه
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 ر حسب جنس سرپرست و سن ب هاخانوارو فرزندان بررسی وضعیت زناشویی سرپرست  -٩-١

درصد از مردان  ٩۵٫۶٩دهد که  نشان می ١٣٩٠در کل کشور در سال  هاخانوار انوضعیت زناشویی سرپرست

 ۶۴-٣۵های سنی  برای گروه رقمند. این هستسال دارای همسر  ٣۵در گروه سنی کمتر از سرپرست خانوار 

در این سرپرست خانوار . وضعیت زنان استدرصد  ٩٠٫٢۴و  ٩٧٫٧٨سال و بیشتر به ترتیب  ۶۵سال و 

در گروه سنی سرپرست خانوار درصد از زنان  ٣۴٫٧١که تنها  طوریه خصوص با مردان بسیار متفاوت است؛ ب

سال و بیشتر به  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵ های سنی برای گروه مقرند. این هستسال دارای همسر  ٣۵کمتر از 

می گروهای سنی نسبت به مردان، همسرانشان را به میزان . زنان در تمااستدرصد  ۴٫٧۴و  ١۶٫٠٣ترتیب 

 ۶۵در گروه سنی  سرپرست خانوار از زناندرصد  ٩٢٫٩٨که  طوریه اند؛ ب بیشتری در اثر فوت از دست داده

سرپرست درصد از مردان  ٨٫٨١ند این در حالی است که تنها همسر هستهمسر در اثر فوت  بیسال و بیشتر 

ند. در مورد وضعیت بی همسر در اثر طالق نیز همسر هستاثر فوت  در همسسر بیمذکور در گروه سنی خانوار 

در سرپرست خانوار درصد از زنان  ٢۵٫۵٨که  طوریه ای دارد؛ ب وضعیت زنان با مردان تفاوت قابل مالحظه
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  97                         ُبی اختوبػی ّ خوؼیت ؽٌبختی خبًْاسُبی صى عشپشعت بشسعی ّیژگی. اولفصل 

 

 65بل ّ ع 64-35ُبی عٌی  ٌذ. ایي همذاس بشای گشٍُّغتُوغش دس اثش عالق  بیعبل  35گشٍّ عٌی کوتش اص 
عشپشعت خبًْاس دسفذ اص هشداى  :٫4:. دس زبلی کَ تٌِب اعتدسفذ  9٫44ّ  93٫:9عبل ّ بیؾتش بَ تشتی  
دسفذ اص 99٫97دُذ کَ  ٌذ. ًتبیح ُوچٌیي ًؾبى هیُغتُوغش دس اثش عالق  بیعبل  35دس گشٍّ عٌی کوتش اص 

دسفذ اص هشداى  3٫89اًذ اهب تٌِب  شدٍعبل ُشگض اصدّاج ًک 35دس گشٍّ عٌی کوتش اص عشپشعت خبًْاس صًبى 
اًذ. دس هْسد دّ گشٍّ عٌی دیگش ًیض دس ایي خقْؿ  دس ایي گشٍّ عٌی ُشگض اصدّاج ًکشدٍعشپشعت خبًْاس 

 دسفذ صًبى اص هشداى بیؾتش اعت. 
 

ْاسُب بش زغ   یتْصیغ ًغب: 4-۱جدول  ْاس دس عبل  ، خٌظ ّ عيّضؼیت صًبؽْییخبً  ؾْسکل کدس  :939عشپشعت خبً
 کل عبل ّ بیؾتش65 عبل64-35 عبل 35کوتش اص  ّضؼیت صًبؽْیی

 صى هشد صى هشد صى هشد صى هشد
 93٫65 96٫29 4٫74 9:٫24 96٫:3 97٫78 34٫79 95٫69 داسای ُوغش

 79٫39 9٫39 92٫98 8٫89 :65٫7 ٫65: 99٫74 :٫9: بی ُوغش دس اثش فْت
 9٫95 ٫59: 9٫44 ٫95: 93٫:9 :٫7: 25٫58 :٫4: بی ُوغش دس اثش عالق
 5٫:9 9٫73 ٫84: ٫44: 5٫25 ٫86: 99٫97 3٫89 ُشگض اصدّاج ًکشدٍ

 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 خوغ
 

ّضؼیت صًبؽْیی فشصًذاى خبًْاسُبی صى عشپشعت ّ هشد عشپشعت بَ ؽذت  5-9ًتبیح خذّل بشاعبط 
ًبؽْیی داسای ُوغش، عبل دس ّضؼیت ص 98کَ عِن فشصًذاى صیش  عْسیَ ثیش عي فشصًذاى لشاس داسد، بأتست ت
خبًْاسُبی هشد ّ صى عشپشعت  دسُوغش دس اثش فْت دس هٌبعك ؽِشی ّ سّعتبیی  ُوغش دس اثش عالق ّ بی بی

عبل دس هٌبعك هزکْس دس ّضؼیت  98. دس ّالغ ػوذٍ فشصًذاى صیش اعت ای بب ُن ًذاؽتَ تفبّت لببل هالزظَ
دس خبًْاسُبی هشد ّ صى  ًیض عبل 98فشصًذاى ببالی ْیی صًبؽصًبؽْیی ُشگض اصدّاج ًکشدٍ لشاس داسًذ. ّضؼیت 

 95٫96ای بب ُن ًذاسًذ. بشای هثبل بَ تشتی  ُبی لببل هالزظَتفبّت :939عشپشعت دس کل کؾْس دس عبل 
عبل دس خبًْاسُبی هشد ّ صى عشپشعت داسای ُوغش ُغتٌذ کَ  98دسفذ فشصًذاى ببالی  92٫27دسفذ ّ 

 5٫57َ دس خبًْاسُبی صى عشپشعت معبل ّ هغل 98دُذ. دسفذ فشصًذاى ببالی هیتفبّت عَ دسفذی سا ًؾبى 
ُوغش دس اثش فْت ًیض  ّضؼیت بی. اعت دسفذ 2٫39 خبًْاسُبی هشد عشپشعتاعت کَ ایي دسفذ بشای  دسفذ

دسفذ اعت کَ ایي دسفذ بشای خبًْاسُبی هشد  9٫22عبل خبًْاسُبی صى عشپشعت  98دس بیي فشصًذاى ببالی 
عبل چَ دس خبًْاسُبی هشد عشپشعت ّ  98ای اص فشصًذاى ببالی ببؽذ. بخؼ ػوذٍ دسفذ هی ٫46:پشعت عش

چَ دس خبًْاسُبی صى عشپشعت اصدّاج ًکشدٍ ُغتٌذ ّ تفبّت بغیبس کوی دس ایي خقْؿ بیي خبًْاسُبی 
ُبی هشد عشپشعت ّ عبل خبًْاس 98دسفذ اص فشصًذاى ببالی  83٫99عْسی کَ بَ تشتی  هزکْس ّخْد داسد؛ بَ

 بشًذ.  دسفذ خبًْاسُبی صى عشپشعت دس خبًْاسُبی صى عشپشعت دس ایي ّضؼیت صًبؽْیی بَ عش هی ٫93:8
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سال در  ٣۵در گروه سنی کمتر از علل مهاجرت سرپرست خانوار و جنس خانوارها بر حسب  نسبیتوزیع  :٧-١نمودار 

 ١٣٩٠سال 
 

چه در خانوارهای مرد سرپرست و چـه در دهد که  نشان می ١٣٩٠در سال  هارت اعضای خانواروضعیت مهاج

طوری اند، بهعمده فرزندان در طول پنج ساله گذشته محل سکونت خود را تغییر ندادهخانوارهای زن سرپرست 

ای خانوارهای زن درصد و بر ٩٣٫٩٢سال در خانوارهای مرد سرپرست  ١٨که این درصد برای فرزندان کمتر از 

 ٩۵سال نیز نتایج حـاکی از آن اسـت کـه حـدود  ١٨درصد است. درخصوص فرزندان باالی  ٩٢٫٩٣سرپرست 

درصد از آنان در خانوارهای مرد سرپرست و زن سرپرست محـل سـکونت خـود را در پـنج سـال گذشـته تغییـر 

 اند.  نداده

 ر حسب جنس سرپرست و سن ب هاخانوارو فرزندان بررسی وضعیت زناشویی سرپرست  -٩-١

درصد از مردان  ٩۵٫۶٩دهد که  نشان می ١٣٩٠در کل کشور در سال  هاخانوار انوضعیت زناشویی سرپرست

 ۶۴-٣۵های سنی  برای گروه رقمند. این هستسال دارای همسر  ٣۵در گروه سنی کمتر از سرپرست خانوار 

در این سرپرست خانوار . وضعیت زنان استدرصد  ٩٠٫٢۴و  ٩٧٫٧٨سال و بیشتر به ترتیب  ۶۵سال و 

در گروه سنی سرپرست خانوار درصد از زنان  ٣۴٫٧١که تنها  طوریه خصوص با مردان بسیار متفاوت است؛ ب

سال و بیشتر به  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵ های سنی برای گروه مقرند. این هستسال دارای همسر  ٣۵کمتر از 

می گروهای سنی نسبت به مردان، همسرانشان را به میزان . زنان در تمااستدرصد  ۴٫٧۴و  ١۶٫٠٣ترتیب 

 ۶۵در گروه سنی  سرپرست خانوار از زناندرصد  ٩٢٫٩٨که  طوریه اند؛ ب بیشتری در اثر فوت از دست داده

سرپرست درصد از مردان  ٨٫٨١ند این در حالی است که تنها همسر هستهمسر در اثر فوت  بیسال و بیشتر 

ند. در مورد وضعیت بی همسر در اثر طالق نیز همسر هستاثر فوت  در همسسر بیمذکور در گروه سنی خانوار 

در سرپرست خانوار درصد از زنان  ٢۵٫۵٨که  طوریه ای دارد؛ ب وضعیت زنان با مردان تفاوت قابل مالحظه



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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سال در  ٣۵در گروه سنی کمتر از علل مهاجرت سرپرست خانوار و جنس خانوارها بر حسب  نسبیتوزیع  :٧-١نمودار 

 ١٣٩٠سال 
 

چه در خانوارهای مرد سرپرست و چـه در دهد که  نشان می ١٣٩٠در سال  هارت اعضای خانواروضعیت مهاج

طوری اند، بهعمده فرزندان در طول پنج ساله گذشته محل سکونت خود را تغییر ندادهخانوارهای زن سرپرست 

ای خانوارهای زن درصد و بر ٩٣٫٩٢سال در خانوارهای مرد سرپرست  ١٨که این درصد برای فرزندان کمتر از 

 ٩۵سال نیز نتایج حـاکی از آن اسـت کـه حـدود  ١٨درصد است. درخصوص فرزندان باالی  ٩٢٫٩٣سرپرست 

درصد از آنان در خانوارهای مرد سرپرست و زن سرپرست محـل سـکونت خـود را در پـنج سـال گذشـته تغییـر 

 اند.  نداده

 ر حسب جنس سرپرست و سن ب هاخانوارو فرزندان بررسی وضعیت زناشویی سرپرست  -٩-١

درصد از مردان  ٩۵٫۶٩دهد که  نشان می ١٣٩٠در کل کشور در سال  هاخانوار انوضعیت زناشویی سرپرست

 ۶۴-٣۵های سنی  برای گروه رقمند. این هستسال دارای همسر  ٣۵در گروه سنی کمتر از سرپرست خانوار 

در این سرپرست خانوار . وضعیت زنان استدرصد  ٩٠٫٢۴و  ٩٧٫٧٨سال و بیشتر به ترتیب  ۶۵سال و 

در گروه سنی سرپرست خانوار درصد از زنان  ٣۴٫٧١که تنها  طوریه خصوص با مردان بسیار متفاوت است؛ ب

سال و بیشتر به  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵ های سنی برای گروه مقرند. این هستسال دارای همسر  ٣۵کمتر از 

می گروهای سنی نسبت به مردان، همسرانشان را به میزان . زنان در تمااستدرصد  ۴٫٧۴و  ١۶٫٠٣ترتیب 

 ۶۵در گروه سنی  سرپرست خانوار از زناندرصد  ٩٢٫٩٨که  طوریه اند؛ ب بیشتری در اثر فوت از دست داده

سرپرست درصد از مردان  ٨٫٨١ند این در حالی است که تنها همسر هستهمسر در اثر فوت  بیسال و بیشتر 

ند. در مورد وضعیت بی همسر در اثر طالق نیز همسر هستاثر فوت  در همسسر بیمذکور در گروه سنی خانوار 

در سرپرست خانوار درصد از زنان  ٢۵٫۵٨که  طوریه ای دارد؛ ب وضعیت زنان با مردان تفاوت قابل مالحظه
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  97                         ُبی اختوبػی ّ خوؼیت ؽٌبختی خبًْاسُبی صى عشپشعت بشسعی ّیژگی. اولفصل 

 

 65بل ّ ع 64-35ُبی عٌی  ٌذ. ایي همذاس بشای گشٍُّغتُوغش دس اثش عالق  بیعبل  35گشٍّ عٌی کوتش اص 
عشپشعت خبًْاس دسفذ اص هشداى  :٫4:. دس زبلی کَ تٌِب اعتدسفذ  9٫44ّ  93٫:9عبل ّ بیؾتش بَ تشتی  
دسفذ اص 99٫97دُذ کَ  ٌذ. ًتبیح ُوچٌیي ًؾبى هیُغتُوغش دس اثش عالق  بیعبل  35دس گشٍّ عٌی کوتش اص 

دسفذ اص هشداى  3٫89اًذ اهب تٌِب  شدٍعبل ُشگض اصدّاج ًک 35دس گشٍّ عٌی کوتش اص عشپشعت خبًْاس صًبى 
اًذ. دس هْسد دّ گشٍّ عٌی دیگش ًیض دس ایي خقْؿ  دس ایي گشٍّ عٌی ُشگض اصدّاج ًکشدٍعشپشعت خبًْاس 

 دسفذ صًبى اص هشداى بیؾتش اعت. 
 

ْاسُب بش زغ   یتْصیغ ًغب: 4-۱جدول  ْاس دس عبل  ، خٌظ ّ عيّضؼیت صًبؽْییخبً  ؾْسکل کدس  :939عشپشعت خبً
 کل عبل ّ بیؾتش65 عبل64-35 عبل 35کوتش اص  ّضؼیت صًبؽْیی

 صى هشد صى هشد صى هشد صى هشد
 93٫65 96٫29 4٫74 9:٫24 96٫:3 97٫78 34٫79 95٫69 داسای ُوغش

 79٫39 9٫39 92٫98 8٫89 :65٫7 ٫65: 99٫74 :٫9: بی ُوغش دس اثش فْت
 9٫95 ٫59: 9٫44 ٫95: 93٫:9 :٫7: 25٫58 :٫4: بی ُوغش دس اثش عالق
 5٫:9 9٫73 ٫84: ٫44: 5٫25 ٫86: 99٫97 3٫89 ُشگض اصدّاج ًکشدٍ

 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 ::9 خوغ
 

ّضؼیت صًبؽْیی فشصًذاى خبًْاسُبی صى عشپشعت ّ هشد عشپشعت بَ ؽذت  5-9ًتبیح خذّل بشاعبط 
ًبؽْیی داسای ُوغش، عبل دس ّضؼیت ص 98کَ عِن فشصًذاى صیش  عْسیَ ثیش عي فشصًذاى لشاس داسد، بأتست ت
خبًْاسُبی هشد ّ صى عشپشعت  دسُوغش دس اثش فْت دس هٌبعك ؽِشی ّ سّعتبیی  ُوغش دس اثش عالق ّ بی بی

عبل دس هٌبعك هزکْس دس ّضؼیت  98. دس ّالغ ػوذٍ فشصًذاى صیش اعت ای بب ُن ًذاؽتَ تفبّت لببل هالزظَ
دس خبًْاسُبی هشد ّ صى  ًیض عبل 98فشصًذاى ببالی ْیی صًبؽصًبؽْیی ُشگض اصدّاج ًکشدٍ لشاس داسًذ. ّضؼیت 

 95٫96ای بب ُن ًذاسًذ. بشای هثبل بَ تشتی  ُبی لببل هالزظَتفبّت :939عشپشعت دس کل کؾْس دس عبل 
عبل دس خبًْاسُبی هشد ّ صى عشپشعت داسای ُوغش ُغتٌذ کَ  98دسفذ فشصًذاى ببالی  92٫27دسفذ ّ 

 5٫57َ دس خبًْاسُبی صى عشپشعت معبل ّ هغل 98دُذ. دسفذ فشصًذاى ببالی هیتفبّت عَ دسفذی سا ًؾبى 
ُوغش دس اثش فْت ًیض  ّضؼیت بی. اعت دسفذ 2٫39 خبًْاسُبی هشد عشپشعتاعت کَ ایي دسفذ بشای  دسفذ

دسفذ اعت کَ ایي دسفذ بشای خبًْاسُبی هشد  9٫22عبل خبًْاسُبی صى عشپشعت  98دس بیي فشصًذاى ببالی 
عبل چَ دس خبًْاسُبی هشد عشپشعت ّ  98ای اص فشصًذاى ببالی ببؽذ. بخؼ ػوذٍ دسفذ هی ٫46:پشعت عش

چَ دس خبًْاسُبی صى عشپشعت اصدّاج ًکشدٍ ُغتٌذ ّ تفبّت بغیبس کوی دس ایي خقْؿ بیي خبًْاسُبی 
ُبی هشد عشپشعت ّ عبل خبًْاس 98دسفذ اص فشصًذاى ببالی  83٫99عْسی کَ بَ تشتی  هزکْس ّخْد داسد؛ بَ

 بشًذ.  دسفذ خبًْاسُبی صى عشپشعت دس خبًْاسُبی صى عشپشعت دس ایي ّضؼیت صًبؽْیی بَ عش هی ٫93:8
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در این سرپرست خانوار . وضعیت زنان استدرصد  ٩٠٫٢۴و  ٩٧٫٧٨سال و بیشتر به ترتیب  ۶۵سال و 

در گروه سنی سرپرست خانوار درصد از زنان  ٣۴٫٧١که تنها  طوریه خصوص با مردان بسیار متفاوت است؛ ب

سال و بیشتر به  ۶۵سال و  ۶۴-٣۵ های سنی برای گروه مقرند. این هستسال دارای همسر  ٣۵کمتر از 

می گروهای سنی نسبت به مردان، همسرانشان را به میزان . زنان در تمااستدرصد  ۴٫٧۴و  ١۶٫٠٣ترتیب 

 ۶۵در گروه سنی  سرپرست خانوار از زناندرصد  ٩٢٫٩٨که  طوریه اند؛ ب بیشتری در اثر فوت از دست داده

سرپرست درصد از مردان  ٨٫٨١ند این در حالی است که تنها همسر هستهمسر در اثر فوت  بیسال و بیشتر 

ند. در مورد وضعیت بی همسر در اثر طالق نیز همسر هستاثر فوت  در همسسر بیمذکور در گروه سنی خانوار 

در سرپرست خانوار درصد از زنان  ٢۵٫۵٨که  طوریه ای دارد؛ ب وضعیت زنان با مردان تفاوت قابل مالحظه



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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 ٢فصل 

 خانوارهای های اقتصادی ویژگی

  سرپرست زن

 مقدمه -١-٢

پذیر اجتماعی هستند کـه گـاه عـواملی  های آسیب هسرپرست از جمله گرو خانوارهای زنگونه که اشاره شد  همان

پذیر شدن این طیـف  و رها شدن توسط مردان موجب آسیب چون طالق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی

هـای نسـبت بـه خانوار هـا موجب فقر نسـبی آن زن سرپرستکمتر خانوارهای  درامد د.نشو معه میوسیع در جا

هـای موجـود از آخـرین سرشـماری  بـا اسـتفاده از داده فصـلدر ایـن ). ١٣٨٢(غفـاری،  شود می سرپرست مرد

 های مختلـف جامعـه سرپرست در دهک نبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای ز )١٣٩٠( نفوس و مسکن

شـود. مقـدار ایـن  در این فصل وضعیت اقتصادی خانوارها با متغیر درامد مورد انتظار سـنجیده میپردازیم.  می

ی زنـدگی و  های سرپرست و اعضای خانوار، امکانات و تسهیالت خانوار، لـوازم عمـده متغیر بر اساس ویژگی

بـراورد شـده  ١٣٩٠شماری سـال ی هدف در سر برای تمام خانوارهای جامعه های آن وضعیت مسکن و ویژگی

 است.

 هدف  -٢-٢

بـه عنـوان واحـد اصـلی و اولیـه بـرای  ای همشـاهد ترین و بهتـرین واحـدهای جامعـه یکـی از مناسـب ی خانوار 

 درامدآمارگیری از هزینه و  های یجهجا که نت آن مطالعات وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از

ها و چگـونگی درامـدها و  توزیـع هزینـه ی چگـونگی میـزان و نحـوه ی کننـده عکستواند من خانوارهای کشور می

بـا  فصـلرو در ایـن  از ایـن ،ای باشد خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی در سطح ملی و منطقه ی استفاده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٨

محل  ، سن فرزندان، جنس ووضعیت زناشویی فرزند/فرزندان خانوارها بر حسب ینسبتوزیع  :۵-١جدول 

 در کل کشور ١٣٩٠سکونت در سال 

 وضعیت زناشویی
 کل کشور روستایی شهری گروه سنی 

 زن مرد زن مرد زن مرد فرزند/فرزندان

 دارای همسر
 

 ١٫٦٥ ١٫٢٥ ٢٫٣٩ ٢٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٩۶ سال ١٨کمتر از 

 ١٢٫٢٧ ١٥٫١٦ ١٢٫۶٥ ١۵٫۴٧ ١٢٫١۴ ١٢٫٣٣ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر فوت
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠۴ سال ١٨کمتر از 
 ١٫٢٢ ٠٫٤٦ ١٫١٩ ٠٫۴٥ ١٫٢٣ ٠٫۴۶ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر طالق
 ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٠٫٠٥ ٠٫١٧ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٥٫٥٧ ٢٫٣٩ ٣٫٨۴ ١٫٧٢ ۶٫١٥ ٢٫۶٣ سال ١٨باالتر از 

 هرگز ازدواج نکرده
 ٩٨٫١٨ ٩٨٫٦٩ ٩٧٫۴۴ ٩٧٫٨٥ ٩٨٫۴٨ ٩٨٫٩٧ سال ١٨کمتر از 
 ٨٠٫٩٣ ٨٣٫٩٩ ٨٢٫٣١ ٨٢٫٣۶ ٨٠٫۴٧ ٨۴٫٥٨ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 
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 ٢فصل 

 خانوارهای های اقتصادی ویژگی

  سرپرست زن

 مقدمه -١-٢

پذیر اجتماعی هستند کـه گـاه عـواملی  های آسیب هسرپرست از جمله گرو خانوارهای زنگونه که اشاره شد  همان

پذیر شدن این طیـف  و رها شدن توسط مردان موجب آسیب چون طالق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی

هـای نسـبت بـه خانوار هـا موجب فقر نسـبی آن زن سرپرستکمتر خانوارهای  درامد د.نشو معه میوسیع در جا

هـای موجـود از آخـرین سرشـماری  بـا اسـتفاده از داده فصـلدر ایـن ). ١٣٨٢(غفـاری،  شود می سرپرست مرد

 های مختلـف جامعـه سرپرست در دهک نبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای ز )١٣٩٠( نفوس و مسکن

شـود. مقـدار ایـن  در این فصل وضعیت اقتصادی خانوارها با متغیر درامد مورد انتظار سـنجیده میپردازیم.  می

ی زنـدگی و  های سرپرست و اعضای خانوار، امکانات و تسهیالت خانوار، لـوازم عمـده متغیر بر اساس ویژگی

بـراورد شـده  ١٣٩٠شماری سـال ی هدف در سر برای تمام خانوارهای جامعه های آن وضعیت مسکن و ویژگی

 است.

 هدف  -٢-٢

بـه عنـوان واحـد اصـلی و اولیـه بـرای  ای همشـاهد ترین و بهتـرین واحـدهای جامعـه یکـی از مناسـب ی خانوار 

 درامدآمارگیری از هزینه و  های یجهجا که نت آن مطالعات وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از

ها و چگـونگی درامـدها و  توزیـع هزینـه ی چگـونگی میـزان و نحـوه ی کننـده عکستواند من خانوارهای کشور می

بـا  فصـلرو در ایـن  از ایـن ،ای باشد خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی در سطح ملی و منطقه ی استفاده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٨

محل  ، سن فرزندان، جنس ووضعیت زناشویی فرزند/فرزندان خانوارها بر حسب ینسبتوزیع  :۵-١جدول 

 در کل کشور ١٣٩٠سکونت در سال 

 وضعیت زناشویی
 کل کشور روستایی شهری گروه سنی 

 زن مرد زن مرد زن مرد فرزند/فرزندان

 دارای همسر
 

 ١٫٦٥ ١٫٢٥ ٢٫٣٩ ٢٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٩۶ سال ١٨کمتر از 

 ١٢٫٢٧ ١٥٫١٦ ١٢٫۶٥ ١۵٫۴٧ ١٢٫١۴ ١٢٫٣٣ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر فوت
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠۴ سال ١٨کمتر از 
 ١٫٢٢ ٠٫٤٦ ١٫١٩ ٠٫۴٥ ١٫٢٣ ٠٫۴۶ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر طالق
 ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٠٫٠٥ ٠٫١٧ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٥٫٥٧ ٢٫٣٩ ٣٫٨۴ ١٫٧٢ ۶٫١٥ ٢٫۶٣ سال ١٨باالتر از 

 هرگز ازدواج نکرده
 ٩٨٫١٨ ٩٨٫٦٩ ٩٧٫۴۴ ٩٧٫٨٥ ٩٨٫۴٨ ٩٨٫٩٧ سال ١٨کمتر از 
 ٨٠٫٩٣ ٨٣٫٩٩ ٨٢٫٣١ ٨٢٫٣۶ ٨٠٫۴٧ ٨۴٫٥٨ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 

 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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 ٢فصل 

 خانوارهای های اقتصادی ویژگی

  سرپرست زن

 مقدمه -١-٢

پذیر اجتماعی هستند کـه گـاه عـواملی  های آسیب هسرپرست از جمله گرو خانوارهای زنگونه که اشاره شد  همان

پذیر شدن این طیـف  و رها شدن توسط مردان موجب آسیب چون طالق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی

هـای نسـبت بـه خانوار هـا موجب فقر نسـبی آن زن سرپرستکمتر خانوارهای  درامد د.نشو معه میوسیع در جا

هـای موجـود از آخـرین سرشـماری  بـا اسـتفاده از داده فصـلدر ایـن ). ١٣٨٢(غفـاری،  شود می سرپرست مرد

 های مختلـف جامعـه سرپرست در دهک نبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای ز )١٣٩٠( نفوس و مسکن

شـود. مقـدار ایـن  در این فصل وضعیت اقتصادی خانوارها با متغیر درامد مورد انتظار سـنجیده میپردازیم.  می

ی زنـدگی و  های سرپرست و اعضای خانوار، امکانات و تسهیالت خانوار، لـوازم عمـده متغیر بر اساس ویژگی

بـراورد شـده  ١٣٩٠شماری سـال ی هدف در سر برای تمام خانوارهای جامعه های آن وضعیت مسکن و ویژگی

 است.

 هدف  -٢-٢

بـه عنـوان واحـد اصـلی و اولیـه بـرای  ای همشـاهد ترین و بهتـرین واحـدهای جامعـه یکـی از مناسـب ی خانوار 

 درامدآمارگیری از هزینه و  های یجهجا که نت آن مطالعات وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از

ها و چگـونگی درامـدها و  توزیـع هزینـه ی چگـونگی میـزان و نحـوه ی کننـده عکستواند من خانوارهای کشور می

بـا  فصـلرو در ایـن  از ایـن ،ای باشد خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی در سطح ملی و منطقه ی استفاده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٨

محل  ، سن فرزندان، جنس ووضعیت زناشویی فرزند/فرزندان خانوارها بر حسب ینسبتوزیع  :۵-١جدول 

 در کل کشور ١٣٩٠سکونت در سال 

 وضعیت زناشویی
 کل کشور روستایی شهری گروه سنی 

 زن مرد زن مرد زن مرد فرزند/فرزندان

 دارای همسر
 

 ١٫٦٥ ١٫٢٥ ٢٫٣٩ ٢٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٩۶ سال ١٨کمتر از 

 ١٢٫٢٧ ١٥٫١٦ ١٢٫۶٥ ١۵٫۴٧ ١٢٫١۴ ١٢٫٣٣ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر فوت
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠۴ سال ١٨کمتر از 
 ١٫٢٢ ٠٫٤٦ ١٫١٩ ٠٫۴٥ ١٫٢٣ ٠٫۴۶ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر طالق
 ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٠٫٠٥ ٠٫١٧ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٥٫٥٧ ٢٫٣٩ ٣٫٨۴ ١٫٧٢ ۶٫١٥ ٢٫۶٣ سال ١٨باالتر از 

 هرگز ازدواج نکرده
 ٩٨٫١٨ ٩٨٫٦٩ ٩٧٫۴۴ ٩٧٫٨٥ ٩٨٫۴٨ ٩٨٫٩٧ سال ١٨کمتر از 
 ٨٠٫٩٣ ٨٣٫٩٩ ٨٢٫٣١ ٨٢٫٣۶ ٨٠٫۴٧ ٨۴٫٥٨ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 
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 ٢فصل 

 خانوارهای های اقتصادی ویژگی

  سرپرست زن

 مقدمه -١-٢

پذیر اجتماعی هستند کـه گـاه عـواملی  های آسیب هسرپرست از جمله گرو خانوارهای زنگونه که اشاره شد  همان

پذیر شدن این طیـف  و رها شدن توسط مردان موجب آسیب چون طالق، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی

هـای نسـبت بـه خانوار هـا موجب فقر نسـبی آن زن سرپرستکمتر خانوارهای  درامد د.نشو معه میوسیع در جا

هـای موجـود از آخـرین سرشـماری  بـا اسـتفاده از داده فصـلدر ایـن ). ١٣٨٢(غفـاری،  شود می سرپرست مرد

 های مختلـف جامعـه سرپرست در دهک نبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای ز )١٣٩٠( نفوس و مسکن

شـود. مقـدار ایـن  در این فصل وضعیت اقتصادی خانوارها با متغیر درامد مورد انتظار سـنجیده میپردازیم.  می

ی زنـدگی و  های سرپرست و اعضای خانوار، امکانات و تسهیالت خانوار، لـوازم عمـده متغیر بر اساس ویژگی

بـراورد شـده  ١٣٩٠شماری سـال ی هدف در سر برای تمام خانوارهای جامعه های آن وضعیت مسکن و ویژگی

 است.

 هدف  -٢-٢

بـه عنـوان واحـد اصـلی و اولیـه بـرای  ای همشـاهد ترین و بهتـرین واحـدهای جامعـه یکـی از مناسـب ی خانوار 

 درامدآمارگیری از هزینه و  های یجهجا که نت آن مطالعات وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از

ها و چگـونگی درامـدها و  توزیـع هزینـه ی چگـونگی میـزان و نحـوه ی کننـده عکستواند من خانوارهای کشور می

بـا  فصـلرو در ایـن  از ایـن ،ای باشد خانوارها از امکانات و تسهیالت زندگی در سطح ملی و منطقه ی استفاده

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی١٨

محل  ، سن فرزندان، جنس ووضعیت زناشویی فرزند/فرزندان خانوارها بر حسب ینسبتوزیع  :۵-١جدول 

 در کل کشور ١٣٩٠سکونت در سال 

 وضعیت زناشویی
 کل کشور روستایی شهری گروه سنی 

 زن مرد زن مرد زن مرد فرزند/فرزندان

 دارای همسر
 

 ١٫٦٥ ١٫٢٥ ٢٫٣٩ ٢٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٩۶ سال ١٨کمتر از 

 ١٢٫٢٧ ١٥٫١٦ ١٢٫۶٥ ١۵٫۴٧ ١٢٫١۴ ١٢٫٣٣ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر فوت
 ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ٠ ٠٫٠۴ سال ١٨کمتر از 
 ١٫٢٢ ٠٫٤٦ ١٫١٩ ٠٫۴٥ ١٫٢٣ ٠٫۴۶ سال ١٨باالتر از 

 بی همسر در اثر طالق
 ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٠٫٠٥ ٠٫١٧ ٠٫٠٣ سال ١٨کمتر از 

 ٥٫٥٧ ٢٫٣٩ ٣٫٨۴ ١٫٧٢ ۶٫١٥ ٢٫۶٣ سال ١٨باالتر از 

 هرگز ازدواج نکرده
 ٩٨٫١٨ ٩٨٫٦٩ ٩٧٫۴۴ ٩٧٫٨٥ ٩٨٫۴٨ ٩٨٫٩٧ سال ١٨کمتر از 
 ٨٠٫٩٣ ٨٣٫٩٩ ٨٢٫٣١ ٨٢٫٣۶ ٨٠٫۴٧ ٨۴٫٥٨ سال ١٨باالتر از 

 درصد جمع
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨کمتر از 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ سال ١٨باالتر از 

 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
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 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 سرپرست خانوارهای درامدی و دهکتوزیع خانوارها به تفکیک جنس : ١-٢جدول 

 دهک درامد 

 مورد انتظار

 خانوارهای زن سرپرست خانوارهای مرد سرپرست

 داد تع

 درصد خانوارهای 

 دهک از کل خانوارهای 

 مرد سرپرست

 تعداد 

 درصد خانوارهای 

 دهک از کل خانوارهای 

 زن سرپرست

١٣ ١۶٧٩٨۵ ٧٫۴ ٧۴٢٩٫٢ ٧٩١٨ 

١٧ ٢۵۴٩٫ ٧١٩۴ ٣۶١١٨۵ ١۴٫١ 

١٨ ٣۵١٧۴٢ ١٠٫٠ ٣۶۴١۶١٠٫٣ ٠ 

۴ ١٨٩٨۶٨٫ ٢١٧٢٣٣ ١٠٫٢ ٧٠۵ 

۵ ١٠٫ ١٩٢٧٢٣١۴ ١٨٨۶٧٫ ٧٣۴ 

۶ ١٩۵١٠٫ ١٨١٨۵ ١۶۴٠٨۵ ۶٫۴ 

١٩٧١٠ ٧۶١٠٫ ٩۶ ١۴۴٨٣۴ ۵٫٧ 

١٩٨٠ ٨۴١٠٫ ٠٩۶ ١٣۵۴٩۴ ۵٫٣ 

١٠٫ ١٩٨٠٣٠٠ ٩۶ ١٣۵۶٠۴ ۵٫٣ 

٧٫٧ ١٩٧٩٩٣ ١٠٫٣ ١٩١٧٩١٠ ١٠ 

 ١٠٠ ٢۵۵٧١٧٩ ١٠٠ ١٨۶٠١٨۵۴ کل کشور

 

نتـایج زیـر بـه های درامد مورد انتظـار  و در دهک جامعهکل در  زن سرپرستبا بررسی ویژگی خانوارهای 

 آید: دست می

تـر از  نفـر اسـت کـه عـددی کوچـک ٢٫٢در کـل کشـور برابـر بـا  زن سرپرستخانوارهای  بعدمیانگین •

زن خانوارهـای  بعـداسـت. میـانگین  ٣٫٧سرپرست در کـل کشـور یعنـی  خانوارهای مرد بعدمیانگین 

دار های درامد مورد انتظار روندی تقریباً صعودی دارد و تنها در دو دهـک آخـر مقـ در دهک سرپرست

 های قبل است. آن کمتر از دهک

سـال و میـانگین سـن سرپرسـت  ۵٧٫۶ زن سرپرسـتدر کل کشور میانگین سن سرپرست خانوارهای •

هـای  سال است. بررسـی میـانگین سـن سرپرسـت خانوارهـا در دهک ۴۴٫١سرپرست  خانوارهای مرد

ی  در همــه پرسـتزن سردهـد میـانگین ســن سرپرسـت خانوارهــای  درامـد مـورد انتظــار نیـز نشــان می

 سرپرست است. ها بیش از خانوارهای مرد دهک

بـیش از  زن سرپرسـتهـا بـرای خانوارهـای  ی دهک سـواد در همـه درصد خانوارهایی با سرپرسـت بی•

شـود. در  هـای اول درامـد مشـاهده می سرپرست است کـه بیشـترین اخـتالف در دهک خانوارهای مرد

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٠

مسـکن خـانوار و تلفیـق آن بـا نتـایج سرشـماری عمـومی و  درامـدهای آمـارگیری از هزینـه و  نتیجـهاستفاده از 

  شود. پرداخته میبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در جامعه  ١٣٩٠

 اند از: های اقتصادی زنان سرپرست خانوار عبارت ویژگی بررسیهای تفصیلی  هدفبرخی از 

 سرپرست در جامعه تعیین توزیع جغرافیایی خانوارهای زن•

 هاخانوار های بر حسب ویژگیسرپرست  ی درصد خانوارهای زن محاسبه•

 استان  سرپرست در سطح کشور و مورد انتظار خانوارهای زن درامدبراورد متوسط •

 سرپرست های اقتصادی خانوارهای زن ی سایر شاخص محاسبه•

   تحلیل وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست -٣-٢

به بررسی وضـعیت  ١٣٩٠سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از اطالعات خانوارها در فصل ر این د

درامـد  ١٣٩٢زاهدیان و دیگـران در سـال . شود میاقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن در جامعه پرداخته 

و خانوارهـای کشـور را براسـاس ایـن  با بـرازش یـک مـدل رگرسـیونی بـراوردرا خانوارهای کشور مورد انتظار 

) خانوارهای کشور بر اساس درامد مـورد انتظـار ١٣٩٢ن (در بررسی زاهدیان و دیگرا .اند بندی کرده متغیر رتبه

 از ١٣٩٠های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  بر اساس داده طور که قبال اشاره شد همان اند  بندی شده دهک

 سرپرسـت و زن خانوارهاکل درصد  ١٢٫١خانوار معادل  ٢۵۵٧١٧٩، ی هدف خانوار جامعه ٢١١۵٩٠٣٣بین 

 سرپرست هستند.  خانوارها) مردکل درصد  ٨٧٫٩خانوار معادل  ١٨۶٠١٨۵۴باقی خانوارها (

در هـر یـک از سرپرسـت  مرد یدرصد خانوارهاو سرپرست  زن یدرصد خانوارهاتعداد و  ١-٢جدول در 

دهـک از کـل  یرصـد خانوارهـاد شـود درصـد مشاهده می جدولاین گونه که در  همان  .ارائه شده است ها دهک

ریباً روندی نزولی دارد و تنها در دهک دهم مقدار آن نسبت به دهک قبـل افـزایش تقسرپرست  زن یخانوارها

دهـد کـه در  نشـان می سرپرسـت مرد یدهک از کل خانوارها یرصد خانوارهای این درصد با د یابد. مقایسه می

د، ایـن قـرار دارنـ درامد مـورد انتظـاردرصد از خانوارها در دو دهک اول  ۴٣٫٣سرپرست،  گروه خانوارهای زن

قـرار دارنـد  درامد مورد انتظاری است که در دو دهک پایین سرپرست مرد یرصد خانوارهاعدد بسیار بیشتر از د

)١۶٫٨.( 
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  شود. پرداخته میبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در جامعه  ١٣٩٠

 اند از: های اقتصادی زنان سرپرست خانوار عبارت ویژگی بررسیهای تفصیلی  هدفبرخی از 

 سرپرست در جامعه تعیین توزیع جغرافیایی خانوارهای زن•

 هاخانوار های بر حسب ویژگیسرپرست  ی درصد خانوارهای زن محاسبه•
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به بررسی وضـعیت  ١٣٩٠سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از اطالعات خانوارها در فصل ر این د

درامـد  ١٣٩٢زاهدیان و دیگـران در سـال . شود میاقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن در جامعه پرداخته 

و خانوارهـای کشـور را براسـاس ایـن  با بـرازش یـک مـدل رگرسـیونی بـراوردرا خانوارهای کشور مورد انتظار 

) خانوارهای کشور بر اساس درامد مـورد انتظـار ١٣٩٢ن (در بررسی زاهدیان و دیگرا .اند بندی کرده متغیر رتبه

 از ١٣٩٠های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  بر اساس داده طور که قبال اشاره شد همان اند  بندی شده دهک

 سرپرسـت و زن خانوارهاکل درصد  ١٢٫١خانوار معادل  ٢۵۵٧١٧٩، ی هدف خانوار جامعه ٢١١۵٩٠٣٣بین 

 سرپرست هستند.  خانوارها) مردکل درصد  ٨٧٫٩خانوار معادل  ١٨۶٠١٨۵۴باقی خانوارها (

در هـر یـک از سرپرسـت  مرد یدرصد خانوارهاو سرپرست  زن یدرصد خانوارهاتعداد و  ١-٢جدول در 

دهـک از کـل  یرصـد خانوارهـاد شـود درصـد مشاهده می جدولاین گونه که در  همان  .ارائه شده است ها دهک

ریباً روندی نزولی دارد و تنها در دهک دهم مقدار آن نسبت به دهک قبـل افـزایش تقسرپرست  زن یخانوارها

دهـد کـه در  نشـان می سرپرسـت مرد یدهک از کل خانوارها یرصد خانوارهای این درصد با د یابد. مقایسه می

د، ایـن قـرار دارنـ درامد مـورد انتظـاردرصد از خانوارها در دو دهک اول  ۴٣٫٣سرپرست،  گروه خانوارهای زن

قـرار دارنـد  درامد مورد انتظاری است که در دو دهک پایین سرپرست مرد یرصد خانوارهاعدد بسیار بیشتر از د
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
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 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
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  ٢١                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

 سرپرست خانوارهای درامدی و دهکتوزیع خانوارها به تفکیک جنس : ١-٢جدول 

 دهک درامد 

 مورد انتظار

 خانوارهای زن سرپرست خانوارهای مرد سرپرست

 داد تع

 درصد خانوارهای 

 دهک از کل خانوارهای 

 مرد سرپرست

 تعداد 

 درصد خانوارهای 

 دهک از کل خانوارهای 

 زن سرپرست
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٧٫٧ ١٩٧٩٩٣ ١٠٫٣ ١٩١٧٩١٠ ١٠ 

 ١٠٠ ٢۵۵٧١٧٩ ١٠٠ ١٨۶٠١٨۵۴ کل کشور

 

نتـایج زیـر بـه های درامد مورد انتظـار  و در دهک جامعهکل در  زن سرپرستبا بررسی ویژگی خانوارهای 

 آید: دست می

تـر از  نفـر اسـت کـه عـددی کوچـک ٢٫٢در کـل کشـور برابـر بـا  زن سرپرستخانوارهای  بعدمیانگین •

زن خانوارهـای  بعـداسـت. میـانگین  ٣٫٧سرپرست در کـل کشـور یعنـی  خانوارهای مرد بعدمیانگین 

دار های درامد مورد انتظار روندی تقریباً صعودی دارد و تنها در دو دهـک آخـر مقـ در دهک سرپرست

 های قبل است. آن کمتر از دهک

سـال و میـانگین سـن سرپرسـت  ۵٧٫۶ زن سرپرسـتدر کل کشور میانگین سن سرپرست خانوارهای •

هـای  سال است. بررسـی میـانگین سـن سرپرسـت خانوارهـا در دهک ۴۴٫١سرپرست  خانوارهای مرد

ی  در همــه پرسـتزن سردهـد میـانگین ســن سرپرسـت خانوارهــای  درامـد مـورد انتظــار نیـز نشــان می

 سرپرست است. ها بیش از خانوارهای مرد دهک

بـیش از  زن سرپرسـتهـا بـرای خانوارهـای  ی دهک سـواد در همـه درصد خانوارهایی با سرپرسـت بی•

شـود. در  هـای اول درامـد مشـاهده می سرپرست است کـه بیشـترین اخـتالف در دهک خانوارهای مرد

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٠

مسـکن خـانوار و تلفیـق آن بـا نتـایج سرشـماری عمـومی و  درامـدهای آمـارگیری از هزینـه و  نتیجـهاستفاده از 

  شود. پرداخته میبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در جامعه  ١٣٩٠

 اند از: های اقتصادی زنان سرپرست خانوار عبارت ویژگی بررسیهای تفصیلی  هدفبرخی از 

 سرپرست در جامعه تعیین توزیع جغرافیایی خانوارهای زن•

 هاخانوار های بر حسب ویژگیسرپرست  ی درصد خانوارهای زن محاسبه•

 استان  سرپرست در سطح کشور و مورد انتظار خانوارهای زن درامدبراورد متوسط •

 سرپرست های اقتصادی خانوارهای زن ی سایر شاخص محاسبه•

   تحلیل وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست -٣-٢

به بررسی وضـعیت  ١٣٩٠سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از اطالعات خانوارها در فصل ر این د

درامـد  ١٣٩٢زاهدیان و دیگـران در سـال . شود میاقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن در جامعه پرداخته 

و خانوارهـای کشـور را براسـاس ایـن  با بـرازش یـک مـدل رگرسـیونی بـراوردرا خانوارهای کشور مورد انتظار 

) خانوارهای کشور بر اساس درامد مـورد انتظـار ١٣٩٢ن (در بررسی زاهدیان و دیگرا .اند بندی کرده متغیر رتبه

 از ١٣٩٠های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  بر اساس داده طور که قبال اشاره شد همان اند  بندی شده دهک

 سرپرسـت و زن خانوارهاکل درصد  ١٢٫١خانوار معادل  ٢۵۵٧١٧٩، ی هدف خانوار جامعه ٢١١۵٩٠٣٣بین 

 سرپرست هستند.  خانوارها) مردکل درصد  ٨٧٫٩خانوار معادل  ١٨۶٠١٨۵۴باقی خانوارها (

در هـر یـک از سرپرسـت  مرد یدرصد خانوارهاو سرپرست  زن یدرصد خانوارهاتعداد و  ١-٢جدول در 

دهـک از کـل  یرصـد خانوارهـاد شـود درصـد مشاهده می جدولاین گونه که در  همان  .ارائه شده است ها دهک

ریباً روندی نزولی دارد و تنها در دهک دهم مقدار آن نسبت به دهک قبـل افـزایش تقسرپرست  زن یخانوارها

دهـد کـه در  نشـان می سرپرسـت مرد یدهک از کل خانوارها یرصد خانوارهای این درصد با د یابد. مقایسه می

د، ایـن قـرار دارنـ درامد مـورد انتظـاردرصد از خانوارها در دو دهک اول  ۴٣٫٣سرپرست،  گروه خانوارهای زن

قـرار دارنـد  درامد مورد انتظاری است که در دو دهک پایین سرپرست مرد یرصد خانوارهاعدد بسیار بیشتر از د

)١۶٫٨.( 
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  ٢١                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

 سرپرست خانوارهای درامدی و دهکتوزیع خانوارها به تفکیک جنس : ١-٢جدول 

 دهک درامد 

 مورد انتظار

 خانوارهای زن سرپرست خانوارهای مرد سرپرست

 داد تع

 درصد خانوارهای 

 دهک از کل خانوارهای 

 مرد سرپرست

 تعداد 

 درصد خانوارهای 

 دهک از کل خانوارهای 

 زن سرپرست

١٣ ١۶٧٩٨۵ ٧٫۴ ٧۴٢٩٫٢ ٧٩١٨ 

١٧ ٢۵۴٩٫ ٧١٩۴ ٣۶١١٨۵ ١۴٫١ 

١٨ ٣۵١٧۴٢ ١٠٫٠ ٣۶۴١۶١٠٫٣ ٠ 

۴ ١٨٩٨۶٨٫ ٢١٧٢٣٣ ١٠٫٢ ٧٠۵ 

۵ ١٠٫ ١٩٢٧٢٣١۴ ١٨٨۶٧٫ ٧٣۴ 

۶ ١٩۵١٠٫ ١٨١٨۵ ١۶۴٠٨۵ ۶٫۴ 

١٩٧١٠ ٧۶١٠٫ ٩۶ ١۴۴٨٣۴ ۵٫٧ 

١٩٨٠ ٨۴١٠٫ ٠٩۶ ١٣۵۴٩۴ ۵٫٣ 

١٠٫ ١٩٨٠٣٠٠ ٩۶ ١٣۵۶٠۴ ۵٫٣ 

٧٫٧ ١٩٧٩٩٣ ١٠٫٣ ١٩١٧٩١٠ ١٠ 

 ١٠٠ ٢۵۵٧١٧٩ ١٠٠ ١٨۶٠١٨۵۴ کل کشور

 

نتـایج زیـر بـه های درامد مورد انتظـار  و در دهک جامعهکل در  زن سرپرستبا بررسی ویژگی خانوارهای 

 آید: دست می

تـر از  نفـر اسـت کـه عـددی کوچـک ٢٫٢در کـل کشـور برابـر بـا  زن سرپرستخانوارهای  بعدمیانگین •

زن خانوارهـای  بعـداسـت. میـانگین  ٣٫٧سرپرست در کـل کشـور یعنـی  خانوارهای مرد بعدمیانگین 

دار های درامد مورد انتظار روندی تقریباً صعودی دارد و تنها در دو دهـک آخـر مقـ در دهک سرپرست

 های قبل است. آن کمتر از دهک

سـال و میـانگین سـن سرپرسـت  ۵٧٫۶ زن سرپرسـتدر کل کشور میانگین سن سرپرست خانوارهای •

هـای  سال است. بررسـی میـانگین سـن سرپرسـت خانوارهـا در دهک ۴۴٫١سرپرست  خانوارهای مرد

ی  در همــه پرسـتزن سردهـد میـانگین ســن سرپرسـت خانوارهــای  درامـد مـورد انتظــار نیـز نشــان می

 سرپرست است. ها بیش از خانوارهای مرد دهک

بـیش از  زن سرپرسـتهـا بـرای خانوارهـای  ی دهک سـواد در همـه درصد خانوارهایی با سرپرسـت بی•

شـود. در  هـای اول درامـد مشـاهده می سرپرست است کـه بیشـترین اخـتالف در دهک خانوارهای مرد

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٠

مسـکن خـانوار و تلفیـق آن بـا نتـایج سرشـماری عمـومی و  درامـدهای آمـارگیری از هزینـه و  نتیجـهاستفاده از 

  شود. پرداخته میبه بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست در جامعه  ١٣٩٠

 اند از: های اقتصادی زنان سرپرست خانوار عبارت ویژگی بررسیهای تفصیلی  هدفبرخی از 

 سرپرست در جامعه تعیین توزیع جغرافیایی خانوارهای زن•

 هاخانوار های بر حسب ویژگیسرپرست  ی درصد خانوارهای زن محاسبه•

 استان  سرپرست در سطح کشور و مورد انتظار خانوارهای زن درامدبراورد متوسط •

 سرپرست های اقتصادی خانوارهای زن ی سایر شاخص محاسبه•

   تحلیل وضعیت اقتصادی خانوارهای زن سرپرست -٣-٢

به بررسی وضـعیت  ١٣٩٠سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از اطالعات خانوارها در فصل ر این د

درامـد  ١٣٩٢زاهدیان و دیگـران در سـال . شود میاقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن در جامعه پرداخته 

و خانوارهـای کشـور را براسـاس ایـن  با بـرازش یـک مـدل رگرسـیونی بـراوردرا خانوارهای کشور مورد انتظار 

) خانوارهای کشور بر اساس درامد مـورد انتظـار ١٣٩٢ن (در بررسی زاهدیان و دیگرا .اند بندی کرده متغیر رتبه

 از ١٣٩٠های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  بر اساس داده طور که قبال اشاره شد همان اند  بندی شده دهک

 سرپرسـت و زن خانوارهاکل درصد  ١٢٫١خانوار معادل  ٢۵۵٧١٧٩، ی هدف خانوار جامعه ٢١١۵٩٠٣٣بین 

 سرپرست هستند.  خانوارها) مردکل درصد  ٨٧٫٩خانوار معادل  ١٨۶٠١٨۵۴باقی خانوارها (

در هـر یـک از سرپرسـت  مرد یدرصد خانوارهاو سرپرست  زن یدرصد خانوارهاتعداد و  ١-٢جدول در 

دهـک از کـل  یرصـد خانوارهـاد شـود درصـد مشاهده می جدولاین گونه که در  همان  .ارائه شده است ها دهک

ریباً روندی نزولی دارد و تنها در دهک دهم مقدار آن نسبت به دهک قبـل افـزایش تقسرپرست  زن یخانوارها

دهـد کـه در  نشـان می سرپرسـت مرد یدهک از کل خانوارها یرصد خانوارهای این درصد با د یابد. مقایسه می

د، ایـن قـرار دارنـ درامد مـورد انتظـاردرصد از خانوارها در دو دهک اول  ۴٣٫٣سرپرست،  گروه خانوارهای زن

قـرار دارنـد  درامد مورد انتظاری است که در دو دهک پایین سرپرست مرد یرصد خانوارهاعدد بسیار بیشتر از د

)١۶٫٨.( 

 

 

 

 

 

 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
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  ٢٣                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

جنس سرپرست خانوار  سهم خانوارها را در دو دهک اول و آخر درامد مورد انتظار بر حسب ٢-٢جدول 

دهـد سـهم خانوارهـای زن سرپرسـت  دهد. اطالعات این جدول نشان می در هر استان بر حسب درصد ارائه می

کـه  های کشور بسیار بیشتر از خانوارهای مرد سرپرسـت اسـت در حالی ی استان در دو دهک اول درامد در همه

های کشـور کمتـر از خانوارهـای مـرد  ی اسـتان سهم خانوارهـای زن سرپرسـت در دو دهـک آخـر درامـد در همـه

سرپرست است. بیشترین سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهـک اول درامـد متعلـق بـه اسـتان سیسـتان و 

  ۵٠٫۴درصد است که در این استان سهم خانوارهای مرد سرپرست در دو دهـک اول درامـد  ٧۶٫٩بلوچستان با 

  ۶٫٩پرست در دو دهک اول درامد نیز متعلـق بـه اسـتان تهـران بـا درصد است. کمترین سهم خانوارهای زن سر

درصـد اسـت. در سـطح  ٢٫٨درصد است. در این استان سهم خانوارهای مرد سرپرست در دو دهک اول درامـد 

) بیش از خانوارهای مـرد سرپرسـت ۴٣٫۴کل کشور نیز سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهک اول درامد (

) کمتـر از ١٣٫٠که سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهک آخـر درامـد در کـل کشـور ( ) است در حالی١۶٫٨(

 است. )٢١٫٠خانوارهای مرد سرپرست (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٢

سرپرســت  درصــد از خانوارهــای مــرد ٣٩٫٩رپرســت خانوارهــای دهــک اول درامــد مــورد انتظــار، س

 درصد است. ٨١٫١این عدد  زن سرپرستکه در خانوارهای  اند درحالی سواد بی

 ۵٫١هیچ فرد باسوادی حضور ندارد در صـورتی کـه تنهـا  زن سرپرستخانوارهای درصد کل  ٢٩٫٧در •

رصـد بـرای هـر دو گـروه بدون فرد باسـواد در خـانوار هسـتند. ایـن د سرپرست مردخانوارهای درصد 

ها دارد و بیشترین مقدار  روندی نزولی در دهک زن سرپرستخانوارهای و  سرپرست مرد خانوارهای

 در دهک اول درامد مورد انتظار است. زن سرپرستخانوارهای درصد برای  ۶٢٫۴آن 

رکن کـا زن سرپرسـتخانوارهـای و  سرپرسـت مرد خانوارهایاغلب سرپرستان شاغل در هر دو گروه •

درصـد اسـت کـه ایـن  ٨٢٫١با سرپرست غیـر شـاغل  زن سرپرستخانوارهای درصد هستند.  مستقل

بـا سرپرسـت  زن سرپرسـتخانوارهـای درصد اسـت. درصـد  ٢۵سرپرست  عدد برای خانوارهای مرد

 سرپرست است. ر از درصد متناظر برای خانوارهای مردها بسیار بیشت ی دهک در همهغیر شاغل 

دارای  سرپرست مرد خانوارهایسرپرستان  درصد ٨۵های درامد مورد انتظار بیش از  ی دهک در همه•

زن خانوارهـای  درصـد ۶۵حـداقل این در حـالی اسـت کـه وضـع زناشـویی سرپرسـت  ،همسر هستند

 همسر بر اثر فوت همسر است.  بیها  ی دهک در همه سرپرست

های درامـد مـورد   ند در تمام دهکی که مالک واحد مسکونی خود هستزن سرپرستدرصد خانوارهای •

رفـت بـرای هـر دو گـروه از  گونـه کـه انتظـار می سرپرست است. همـان انتظار بیش از خانوارهای مرد

های درامد مورد انتظار دارد، اما تغییرات این درصد در  خانوارها این درصد روندی صعودی در دهک

بـیش از خانوارهـای درصد)  ٧٢ - ۵۶(ت سرپرس های درامد مورد انتظار برای خانوارهای مرد دهک

 است.درصد)  ٧٢ - ۶۴( زن سرپرست

درصـد  ۴۵٫٧دارای اتومبیل شخصی هستند در صـورتی کـه  زن سرپرستخانوارهای درصد کل  ١٨٫۶•

دارای اتومبیل شخصی هستند. تعـداد و درصـد خانوارهـای دارای اتومبیـل  سرپرست مردخانوارهای 

هـای درامـد مـورد انتظـار دارد و مقـدار آن بـرای  ی در دهکشخصی در هـر دو جـنس رونـدی صـعود

ــر از خانوارهــای مــرد زن سرپرســتخانوارهــای  سرپرســت اســت، امــا اخــتالف درصــد  همــواره کمت

ــل شخصــی در دهک ــای دارای اتومبی ــروه  خانواره ــین دو گ ــاال ب ــای ب ــای ه و  زن سرپرســتخانواره

 ن است.های پایی از دهک بسیار بیشتر سرپرست مردخانوارهای 

 مـردخانوارهـای درصـد و بـرای  ٢۴٫۴ زن سرپرسـتخانوارهـای برای درصد خانوارهای دارای رایانه •

هـای درامـد مـورد  روندی صـعودی در دهک گروههر دو درصد است. این شاخص برای  ٣۵ سرپرست

 زن سرپرسـتخانوارهـای انتظار دارد، اما در هفت دهک اول درصـد خانوارهـای دارای رایانـه بـرای 

است در حالی که در سه دهـک آخـر عکـس ایـن موضـوع مشـاهده  سرپرست مردخانوارهای یش از ب

هـای بـاال کمتـر از  دارای رایانـه در دهک زن سرپرسـتخانوارهـای شود، بـه عبـارت دیگـر درصـد  می

 است. سرپرست مردخانوارهای 
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٢٣                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

جنس سرپرست خانوار  سهم خانوارها را در دو دهک اول و آخر درامد مورد انتظار بر حسب ٢-٢جدول 

دهـد سـهم خانوارهـای زن سرپرسـت  دهد. اطالعات این جدول نشان می در هر استان بر حسب درصد ارائه می

کـه  های کشور بسیار بیشتر از خانوارهای مرد سرپرسـت اسـت در حالی ی استان در دو دهک اول درامد در همه

های کشـور کمتـر از خانوارهـای مـرد  ی اسـتان سهم خانوارهـای زن سرپرسـت در دو دهـک آخـر درامـد در همـه

سرپرست است. بیشترین سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهـک اول درامـد متعلـق بـه اسـتان سیسـتان و 

  ۵٠٫۴درصد است که در این استان سهم خانوارهای مرد سرپرست در دو دهـک اول درامـد  ٧۶٫٩بلوچستان با 

  ۶٫٩پرست در دو دهک اول درامد نیز متعلـق بـه اسـتان تهـران بـا درصد است. کمترین سهم خانوارهای زن سر

درصـد اسـت. در سـطح  ٢٫٨درصد است. در این استان سهم خانوارهای مرد سرپرست در دو دهک اول درامـد 

) بیش از خانوارهای مـرد سرپرسـت ۴٣٫۴کل کشور نیز سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهک اول درامد (

) کمتـر از ١٣٫٠که سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهک آخـر درامـد در کـل کشـور ( ) است در حالی١۶٫٨(

 است. )٢١٫٠خانوارهای مرد سرپرست (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٢

سرپرســت  درصــد از خانوارهــای مــرد ٣٩٫٩رپرســت خانوارهــای دهــک اول درامــد مــورد انتظــار، س

 درصد است. ٨١٫١این عدد  زن سرپرستکه در خانوارهای  اند درحالی سواد بی

 ۵٫١هیچ فرد باسوادی حضور ندارد در صـورتی کـه تنهـا  زن سرپرستخانوارهای درصد کل  ٢٩٫٧در •

رصـد بـرای هـر دو گـروه بدون فرد باسـواد در خـانوار هسـتند. ایـن د سرپرست مردخانوارهای درصد 

ها دارد و بیشترین مقدار  روندی نزولی در دهک زن سرپرستخانوارهای و  سرپرست مرد خانوارهای

 در دهک اول درامد مورد انتظار است. زن سرپرستخانوارهای درصد برای  ۶٢٫۴آن 

رکن کـا زن سرپرسـتخانوارهـای و  سرپرسـت مرد خانوارهایاغلب سرپرستان شاغل در هر دو گروه •

درصـد اسـت کـه ایـن  ٨٢٫١با سرپرست غیـر شـاغل  زن سرپرستخانوارهای درصد هستند.  مستقل

بـا سرپرسـت  زن سرپرسـتخانوارهـای درصد اسـت. درصـد  ٢۵سرپرست  عدد برای خانوارهای مرد

 سرپرست است. ر از درصد متناظر برای خانوارهای مردها بسیار بیشت ی دهک در همهغیر شاغل 

دارای  سرپرست مرد خانوارهایسرپرستان  درصد ٨۵های درامد مورد انتظار بیش از  ی دهک در همه•

زن خانوارهـای  درصـد ۶۵حـداقل این در حـالی اسـت کـه وضـع زناشـویی سرپرسـت  ،همسر هستند

 همسر بر اثر فوت همسر است.  بیها  ی دهک در همه سرپرست

های درامـد مـورد   ند در تمام دهکی که مالک واحد مسکونی خود هستزن سرپرستدرصد خانوارهای •

رفـت بـرای هـر دو گـروه از  گونـه کـه انتظـار می سرپرست است. همـان انتظار بیش از خانوارهای مرد

های درامد مورد انتظار دارد، اما تغییرات این درصد در  خانوارها این درصد روندی صعودی در دهک

بـیش از خانوارهـای درصد)  ٧٢ - ۵۶(ت سرپرس های درامد مورد انتظار برای خانوارهای مرد دهک

 است.درصد)  ٧٢ - ۶۴( زن سرپرست

درصـد  ۴۵٫٧دارای اتومبیل شخصی هستند در صـورتی کـه  زن سرپرستخانوارهای درصد کل  ١٨٫۶•

دارای اتومبیل شخصی هستند. تعـداد و درصـد خانوارهـای دارای اتومبیـل  سرپرست مردخانوارهای 

هـای درامـد مـورد انتظـار دارد و مقـدار آن بـرای  ی در دهکشخصی در هـر دو جـنس رونـدی صـعود

ــر از خانوارهــای مــرد زن سرپرســتخانوارهــای  سرپرســت اســت، امــا اخــتالف درصــد  همــواره کمت

ــل شخصــی در دهک ــای دارای اتومبی ــروه  خانواره ــین دو گ ــاال ب ــای ب ــای ه و  زن سرپرســتخانواره

 ن است.های پایی از دهک بسیار بیشتر سرپرست مردخانوارهای 

 مـردخانوارهـای درصـد و بـرای  ٢۴٫۴ زن سرپرسـتخانوارهـای برای درصد خانوارهای دارای رایانه •

هـای درامـد مـورد  روندی صـعودی در دهک گروههر دو درصد است. این شاخص برای  ٣۵ سرپرست

 زن سرپرسـتخانوارهـای انتظار دارد، اما در هفت دهک اول درصـد خانوارهـای دارای رایانـه بـرای 

است در حالی که در سه دهـک آخـر عکـس ایـن موضـوع مشـاهده  سرپرست مردخانوارهای یش از ب

هـای بـاال کمتـر از  دارای رایانـه در دهک زن سرپرسـتخانوارهـای شود، بـه عبـارت دیگـر درصـد  می

 است. سرپرست مردخانوارهای 
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  ٢٣                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

جنس سرپرست خانوار  سهم خانوارها را در دو دهک اول و آخر درامد مورد انتظار بر حسب ٢-٢جدول 

دهـد سـهم خانوارهـای زن سرپرسـت  دهد. اطالعات این جدول نشان می در هر استان بر حسب درصد ارائه می

کـه  های کشور بسیار بیشتر از خانوارهای مرد سرپرسـت اسـت در حالی ی استان در دو دهک اول درامد در همه

های کشـور کمتـر از خانوارهـای مـرد  ی اسـتان سهم خانوارهـای زن سرپرسـت در دو دهـک آخـر درامـد در همـه

سرپرست است. بیشترین سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهـک اول درامـد متعلـق بـه اسـتان سیسـتان و 

  ۵٠٫۴درصد است که در این استان سهم خانوارهای مرد سرپرست در دو دهـک اول درامـد  ٧۶٫٩بلوچستان با 

  ۶٫٩پرست در دو دهک اول درامد نیز متعلـق بـه اسـتان تهـران بـا درصد است. کمترین سهم خانوارهای زن سر

درصـد اسـت. در سـطح  ٢٫٨درصد است. در این استان سهم خانوارهای مرد سرپرست در دو دهک اول درامـد 

) بیش از خانوارهای مـرد سرپرسـت ۴٣٫۴کل کشور نیز سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهک اول درامد (

) کمتـر از ١٣٫٠که سهم خانوارهای زن سرپرست در دو دهک آخـر درامـد در کـل کشـور ( ) است در حالی١۶٫٨(

 است. )٢١٫٠خانوارهای مرد سرپرست (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٢٥                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

  زن سرپرستهای اقتصادی خانوارهای  شاخص -۴-٢

بـر  ١٣٩٠هـای سرشـماری  همانگونه که توضیح داده شد درامد مورد انتظار خانوارهای کشور با اسـتفاده از داده

د انتظـار اند کـه درامـد مـور ) نشان داده١٣٩٢اساس آزمون تقریب وسع براورد شده است. زاهدیان و دیگران (

ی خانوارها همبستگی باالیی با درامد خانوارها دارد و سطح اقتصـادی خانوارهـا را بـا دقـت بـاالیی  براوردشده

دهد. از این رو بررسـی متغیـر درامـد مـورد انتظـار خانوارهـا بـرای کسـب اطـالع از سـطح اقتصـادی  نشان می

ی ایـن فصـل ابتـدا  در ادامـه سر ایـن اسـامنطقـی اسـت. بـ زن سرپرستویژه خانوارهای  خانوارهای جامعه به

هـای  در سـطوح جغرافیـایی مختلـف و هـر یـک از دهک زن سرپرسـتی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  میانه

سرپرسـت صـورت  خانوارهـای مـردمقـدار ایـن شـاخص بـرای ای بـا  و مقایسه شود درامد مورد انتظار ارائه می

ل که اطالعاتی در خصوص وضعیت اقتصادی خانوارها ارائـه گیرد. سپس شاخص نسبت اشتغال و بار تکف می

سرپرسـت محاسـبه و نتـایج حاصـل  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتبرای هر دو گروه از خانوارهای  ،کنند می

 شوند. برای دو گروه با هم مقایسه می

 ساالنه ی درامد مورد انتظار میانه -١-۴-٢

سرپرسـت را در  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتخانوارهـای ی  نهسـاالی درامد مورد انتظـار  میانه ٣-٢جدول 

 بـرایی درامـد مـورد انتظـار  میانـه بر اسـاس ایـن جـدولدهد.  نشان می ها هر یک از استانسطح کل کشور و 

در حـالی کـه مقـدار ایـن شـاخص بـرای  ،ریال است ۶۵۵٣٢٧١٣کل کشور در حدود  زن سرپرستخانوارهای 

زن ی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  ریال است. به عبارت دیگر میانه ٩٩٣٣۵٨۴۶ سرپرست خانوارهای مرد

در کـل کشـور سرپرسـت  ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای مـرد درصد میانـه ۶۵حدود در کل کشور  سرپرست

در جامعـه، سـطح  زن سرپرسـترسد حتی با در نظر گرفتن وسعت کمتر خانوارهای  از این رو به نظر می است.

 سرپرست است. تر از خانوارهای مرد د این خانوارها کمدرام

بـرای هـر دو گـروه سـاالنه ی درامـد مـورد انتظـار  کمترین مقدار میانهدهد  نشان می ٣-٢جدول اطالعات 

میلیـون ریـال بـه اسـتان  ۵٨میلیـون ریـال و  ٣٣سرپرست به ترتیب با حـدود  و مرد زن سرپرستخانوارهای 

 زن سرپرسـتخانوارهـای رامد مورد انتظار نیز برای ی د ارد. بیشترین مقدار میانهسیستان و بلوچستان تعلق د

میلیون ریال متعلق بـه اسـتان تهـران  ١۶١میلیون ریال و  ١۴۵سرپرست به ترتیب با حدود  و خانوارهای مرد

ت نشـان سرپرسـ و مـرد زن سرپرسـتی درامد مورد انتظار برای هر دو گروه خانوارهای  ی میانه است. مقایسه

ی  دهد بیشترین اختالف بین درامد مورد انتظار برای این دو گروه مربوط به استان یزد است که در آن میانـه می

ی درامـد مـورد  میلیون ریال است در حـالی کـه میانـه ۵٠در حدود  زن سرپرستدرامد مورد انتظار خانوارهای 

ی درامـد  دو برابـر میانـهتقریبـاً یون ریـال یعنـی میل ١٠٣سرپرست در این استان حدود  انتظار خانوارهای مرد

 است. زن سرپرستمورد انتظار برای خانوارهای 
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 (درصد) استان هر در سرپرست حسب جنس مورد انتظار بر درامد آخر و دو دهک اول در خانوارها سهم -٢-٢جدول 

 نام استان
 سرپرست -وارهای زنخان سرپرست -مردخانوارهای 
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر

٢٨٫۶۵٫۴۶٣٫۵١٫٧ آذربایجان شرقی
٢٧٫٣١٠٫٨۵٨٫٣۴٫٩ آذربایجان غربی

١۴٫۵١۶٫٣۵۶٫۴٢٫۶ اردبیل
٣٫۶ ١۴٫٠١٢٫۵۵٠٫۴ اصفهان

٢٨٫٠١٢٫٣۵۶٫٩۵٫٢ ایالم
٢٫۵٢۵٫١١١٫۶١۵٫٨ البرز

١١٫١٢۴٫١۴١٫٩٧٫۶ بوشهر
٢٫٨۵٠٫١۶٫٩۴۵٫٠ تهران

١١٫٧١٢٫٩۴۵٫۴۴٫١ چهارمحال و بختیاری
٣٢٫٢١١٫۶٧۴٫٩٣٫١ خراسان جنوبی
٢٠٫۵١۶٫۴۵٢٫۴۶٫۵ خراسان رضوی
٢٩٫١١٢٫٣۶٩٫١٢٫٨ خراسان شمالی

١۴٫۶١٩٫٢٣۶٫۵٨٫٠ خوزستان
٢۴٫٢۶٫٩۶۵٫٣٢٫٢ زنجان
١١٫۵١۶٫۶۴١٫١۶٫٧ سمنان

۵٠٫۴١١٫٠٧۶٫٩٣٫۵ سیستان و بلوچستان

١٧٫٠٢١٫۶۴١٫۵١٠٫٠ فارس
١٠٫٢٢٠٫٠٣۶٫۶١٠٫١ قزوین

١١٫٢١٢٫٧۴۵٫٠۴٫۶ قم
١٢٫٩١١٫١۴٧٫٣٣٫١ كردستان

٣٠٫۶١٢٫٨۶٢٫٠۴٫٨ كرمان
١٩٫٨١۵٫۵۴۵٫۴۵٫۶ كرمانشاه

١٣٫۵١۴٫٨۵۵٫١٢٫٧ كهگیلویه و بویراحمد
٣٠٫۶٩٫٧۶٣٫٩٢٫٣ گلستان

١۶٫٨١۵٫٩۴٩٫۴۴٫۶ گیالن
٢۶٫٩٩٫٨۵۴٫۴٣٫۵ لرستان

٨٫۴١٩٫۶۴۶٫١۴٫۵ مازندران
١۶٣٫٠٢٫۴ ١٩٫١١١٫ مركزی

٢۶٫٣١٧٫١۶٣٫٩۴٫۴ هرمزگان
٢٣٫٠١١٫٨۶٢٫۵٢٫۵ همدان

١٣٫٩١۴٫٧۵٨٫٧۴٫٨ یزد
١۶٫٨٢١٫٠۴٣٫۴١٣٫٠ ل کشورک
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  ٢٥                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

  زن سرپرستهای اقتصادی خانوارهای  شاخص -۴-٢

بـر  ١٣٩٠هـای سرشـماری  همانگونه که توضیح داده شد درامد مورد انتظار خانوارهای کشور با اسـتفاده از داده

د انتظـار اند کـه درامـد مـور ) نشان داده١٣٩٢اساس آزمون تقریب وسع براورد شده است. زاهدیان و دیگران (

ی خانوارها همبستگی باالیی با درامد خانوارها دارد و سطح اقتصـادی خانوارهـا را بـا دقـت بـاالیی  براوردشده

دهد. از این رو بررسـی متغیـر درامـد مـورد انتظـار خانوارهـا بـرای کسـب اطـالع از سـطح اقتصـادی  نشان می

ی ایـن فصـل ابتـدا  در ادامـه سر ایـن اسـامنطقـی اسـت. بـ زن سرپرستویژه خانوارهای  خانوارهای جامعه به

هـای  در سـطوح جغرافیـایی مختلـف و هـر یـک از دهک زن سرپرسـتی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  میانه

سرپرسـت صـورت  خانوارهـای مـردمقـدار ایـن شـاخص بـرای ای بـا  و مقایسه شود درامد مورد انتظار ارائه می

ل که اطالعاتی در خصوص وضعیت اقتصادی خانوارها ارائـه گیرد. سپس شاخص نسبت اشتغال و بار تکف می

سرپرسـت محاسـبه و نتـایج حاصـل  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتبرای هر دو گروه از خانوارهای  ،کنند می

 شوند. برای دو گروه با هم مقایسه می

 ساالنه ی درامد مورد انتظار میانه -١-۴-٢

سرپرسـت را در  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتخانوارهـای ی  نهسـاالی درامد مورد انتظـار  میانه ٣-٢جدول 

 بـرایی درامـد مـورد انتظـار  میانـه بر اسـاس ایـن جـدولدهد.  نشان می ها هر یک از استانسطح کل کشور و 

در حـالی کـه مقـدار ایـن شـاخص بـرای  ،ریال است ۶۵۵٣٢٧١٣کل کشور در حدود  زن سرپرستخانوارهای 

زن ی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  ریال است. به عبارت دیگر میانه ٩٩٣٣۵٨۴۶ سرپرست خانوارهای مرد

در کـل کشـور سرپرسـت  ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای مـرد درصد میانـه ۶۵حدود در کل کشور  سرپرست

در جامعـه، سـطح  زن سرپرسـترسد حتی با در نظر گرفتن وسعت کمتر خانوارهای  از این رو به نظر می است.

 سرپرست است. تر از خانوارهای مرد د این خانوارها کمدرام

بـرای هـر دو گـروه سـاالنه ی درامـد مـورد انتظـار  کمترین مقدار میانهدهد  نشان می ٣-٢جدول اطالعات 

میلیـون ریـال بـه اسـتان  ۵٨میلیـون ریـال و  ٣٣سرپرست به ترتیب با حـدود  و مرد زن سرپرستخانوارهای 

 زن سرپرسـتخانوارهـای رامد مورد انتظار نیز برای ی د ارد. بیشترین مقدار میانهسیستان و بلوچستان تعلق د

میلیون ریال متعلق بـه اسـتان تهـران  ١۶١میلیون ریال و  ١۴۵سرپرست به ترتیب با حدود  و خانوارهای مرد

ت نشـان سرپرسـ و مـرد زن سرپرسـتی درامد مورد انتظار برای هر دو گروه خانوارهای  ی میانه است. مقایسه

ی  دهد بیشترین اختالف بین درامد مورد انتظار برای این دو گروه مربوط به استان یزد است که در آن میانـه می

ی درامـد مـورد  میلیون ریال است در حـالی کـه میانـه ۵٠در حدود  زن سرپرستدرامد مورد انتظار خانوارهای 

ی درامـد  دو برابـر میانـهتقریبـاً یون ریـال یعنـی میل ١٠٣سرپرست در این استان حدود  انتظار خانوارهای مرد

 است. زن سرپرستمورد انتظار برای خانوارهای 
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 (درصد) استان هر در سرپرست حسب جنس مورد انتظار بر درامد آخر و دو دهک اول در خانوارها سهم -٢-٢جدول 

 نام استان
 سرپرست -وارهای زنخان سرپرست -مردخانوارهای 
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر

٢٨٫۶۵٫۴۶٣٫۵١٫٧ آذربایجان شرقی
٢٧٫٣١٠٫٨۵٨٫٣۴٫٩ آذربایجان غربی

١۴٫۵١۶٫٣۵۶٫۴٢٫۶ اردبیل
٣٫۶ ١۴٫٠١٢٫۵۵٠٫۴ اصفهان

٢٨٫٠١٢٫٣۵۶٫٩۵٫٢ ایالم
٢٫۵٢۵٫١١١٫۶١۵٫٨ البرز

١١٫١٢۴٫١۴١٫٩٧٫۶ بوشهر
٢٫٨۵٠٫١۶٫٩۴۵٫٠ تهران

١١٫٧١٢٫٩۴۵٫۴۴٫١ چهارمحال و بختیاری
٣٢٫٢١١٫۶٧۴٫٩٣٫١ خراسان جنوبی
٢٠٫۵١۶٫۴۵٢٫۴۶٫۵ خراسان رضوی
٢٩٫١١٢٫٣۶٩٫١٢٫٨ خراسان شمالی

١۴٫۶١٩٫٢٣۶٫۵٨٫٠ خوزستان
٢۴٫٢۶٫٩۶۵٫٣٢٫٢ زنجان
١١٫۵١۶٫۶۴١٫١۶٫٧ سمنان

۵٠٫۴١١٫٠٧۶٫٩٣٫۵ سیستان و بلوچستان

١٧٫٠٢١٫۶۴١٫۵١٠٫٠ فارس
١٠٫٢٢٠٫٠٣۶٫۶١٠٫١ قزوین

١١٫٢١٢٫٧۴۵٫٠۴٫۶ قم
١٢٫٩١١٫١۴٧٫٣٣٫١ كردستان

٣٠٫۶١٢٫٨۶٢٫٠۴٫٨ كرمان
١٩٫٨١۵٫۵۴۵٫۴۵٫۶ كرمانشاه

١٣٫۵١۴٫٨۵۵٫١٢٫٧ كهگیلویه و بویراحمد
٣٠٫۶٩٫٧۶٣٫٩٢٫٣ گلستان

١۶٫٨١۵٫٩۴٩٫۴۴٫۶ گیالن
٢۶٫٩٩٫٨۵۴٫۴٣٫۵ لرستان

٨٫۴١٩٫۶۴۶٫١۴٫۵ مازندران
١۶٣٫٠٢٫۴ ١٩٫١١١٫ مركزی

٢۶٫٣١٧٫١۶٣٫٩۴٫۴ هرمزگان
٢٣٫٠١١٫٨۶٢٫۵٢٫۵ همدان

١٣٫٩١۴٫٧۵٨٫٧۴٫٨ یزد
١۶٫٨٢١٫٠۴٣٫۴١٣٫٠ ل کشورک



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٢٥                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

  زن سرپرستهای اقتصادی خانوارهای  شاخص -۴-٢

بـر  ١٣٩٠هـای سرشـماری  همانگونه که توضیح داده شد درامد مورد انتظار خانوارهای کشور با اسـتفاده از داده

د انتظـار اند کـه درامـد مـور ) نشان داده١٣٩٢اساس آزمون تقریب وسع براورد شده است. زاهدیان و دیگران (

ی خانوارها همبستگی باالیی با درامد خانوارها دارد و سطح اقتصـادی خانوارهـا را بـا دقـت بـاالیی  براوردشده

دهد. از این رو بررسـی متغیـر درامـد مـورد انتظـار خانوارهـا بـرای کسـب اطـالع از سـطح اقتصـادی  نشان می

ی ایـن فصـل ابتـدا  در ادامـه سر ایـن اسـامنطقـی اسـت. بـ زن سرپرستویژه خانوارهای  خانوارهای جامعه به

هـای  در سـطوح جغرافیـایی مختلـف و هـر یـک از دهک زن سرپرسـتی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  میانه

سرپرسـت صـورت  خانوارهـای مـردمقـدار ایـن شـاخص بـرای ای بـا  و مقایسه شود درامد مورد انتظار ارائه می

ل که اطالعاتی در خصوص وضعیت اقتصادی خانوارها ارائـه گیرد. سپس شاخص نسبت اشتغال و بار تکف می

سرپرسـت محاسـبه و نتـایج حاصـل  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتبرای هر دو گروه از خانوارهای  ،کنند می

 شوند. برای دو گروه با هم مقایسه می

 ساالنه ی درامد مورد انتظار میانه -١-۴-٢

سرپرسـت را در  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتخانوارهـای ی  نهسـاالی درامد مورد انتظـار  میانه ٣-٢جدول 

 بـرایی درامـد مـورد انتظـار  میانـه بر اسـاس ایـن جـدولدهد.  نشان می ها هر یک از استانسطح کل کشور و 

در حـالی کـه مقـدار ایـن شـاخص بـرای  ،ریال است ۶۵۵٣٢٧١٣کل کشور در حدود  زن سرپرستخانوارهای 

زن ی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  ریال است. به عبارت دیگر میانه ٩٩٣٣۵٨۴۶ سرپرست خانوارهای مرد

در کـل کشـور سرپرسـت  ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای مـرد درصد میانـه ۶۵حدود در کل کشور  سرپرست

در جامعـه، سـطح  زن سرپرسـترسد حتی با در نظر گرفتن وسعت کمتر خانوارهای  از این رو به نظر می است.

 سرپرست است. تر از خانوارهای مرد د این خانوارها کمدرام

بـرای هـر دو گـروه سـاالنه ی درامـد مـورد انتظـار  کمترین مقدار میانهدهد  نشان می ٣-٢جدول اطالعات 

میلیـون ریـال بـه اسـتان  ۵٨میلیـون ریـال و  ٣٣سرپرست به ترتیب با حـدود  و مرد زن سرپرستخانوارهای 

 زن سرپرسـتخانوارهـای رامد مورد انتظار نیز برای ی د ارد. بیشترین مقدار میانهسیستان و بلوچستان تعلق د

میلیون ریال متعلق بـه اسـتان تهـران  ١۶١میلیون ریال و  ١۴۵سرپرست به ترتیب با حدود  و خانوارهای مرد

ت نشـان سرپرسـ و مـرد زن سرپرسـتی درامد مورد انتظار برای هر دو گروه خانوارهای  ی میانه است. مقایسه

ی  دهد بیشترین اختالف بین درامد مورد انتظار برای این دو گروه مربوط به استان یزد است که در آن میانـه می

ی درامـد مـورد  میلیون ریال است در حـالی کـه میانـه ۵٠در حدود  زن سرپرستدرامد مورد انتظار خانوارهای 

ی درامـد  دو برابـر میانـهتقریبـاً یون ریـال یعنـی میل ١٠٣سرپرست در این استان حدود  انتظار خانوارهای مرد

 است. زن سرپرستمورد انتظار برای خانوارهای 

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٤

 (درصد) استان هر در سرپرست حسب جنس مورد انتظار بر درامد آخر و دو دهک اول در خانوارها سهم -٢-٢جدول 

 نام استان
 سرپرست -وارهای زنخان سرپرست -مردخانوارهای 
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر

٢٨٫۶۵٫۴۶٣٫۵١٫٧ آذربایجان شرقی
٢٧٫٣١٠٫٨۵٨٫٣۴٫٩ آذربایجان غربی

١۴٫۵١۶٫٣۵۶٫۴٢٫۶ اردبیل
٣٫۶ ١۴٫٠١٢٫۵۵٠٫۴ اصفهان

٢٨٫٠١٢٫٣۵۶٫٩۵٫٢ ایالم
٢٫۵٢۵٫١١١٫۶١۵٫٨ البرز

١١٫١٢۴٫١۴١٫٩٧٫۶ بوشهر
٢٫٨۵٠٫١۶٫٩۴۵٫٠ تهران

١١٫٧١٢٫٩۴۵٫۴۴٫١ چهارمحال و بختیاری
٣٢٫٢١١٫۶٧۴٫٩٣٫١ خراسان جنوبی
٢٠٫۵١۶٫۴۵٢٫۴۶٫۵ خراسان رضوی
٢٩٫١١٢٫٣۶٩٫١٢٫٨ خراسان شمالی

١۴٫۶١٩٫٢٣۶٫۵٨٫٠ خوزستان
٢۴٫٢۶٫٩۶۵٫٣٢٫٢ زنجان
١١٫۵١۶٫۶۴١٫١۶٫٧ سمنان

۵٠٫۴١١٫٠٧۶٫٩٣٫۵ سیستان و بلوچستان

١٧٫٠٢١٫۶۴١٫۵١٠٫٠ فارس
١٠٫٢٢٠٫٠٣۶٫۶١٠٫١ قزوین

١١٫٢١٢٫٧۴۵٫٠۴٫۶ قم
١٢٫٩١١٫١۴٧٫٣٣٫١ كردستان

٣٠٫۶١٢٫٨۶٢٫٠۴٫٨ كرمان
١٩٫٨١۵٫۵۴۵٫۴۵٫۶ كرمانشاه

١٣٫۵١۴٫٨۵۵٫١٢٫٧ كهگیلویه و بویراحمد
٣٠٫۶٩٫٧۶٣٫٩٢٫٣ گلستان

١۶٫٨١۵٫٩۴٩٫۴۴٫۶ گیالن
٢۶٫٩٩٫٨۵۴٫۴٣٫۵ لرستان

٨٫۴١٩٫۶۴۶٫١۴٫۵ مازندران
١۶٣٫٠٢٫۴ ١٩٫١١١٫ مركزی

٢۶٫٣١٧٫١۶٣٫٩۴٫۴ هرمزگان
٢٣٫٠١١٫٨۶٢٫۵٢٫۵ همدان

١٣٫٩١۴٫٧۵٨٫٧۴٫٨ یزد
١۶٫٨٢١٫٠۴٣٫۴١٣٫٠ ل کشورک
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  زن سرپرستهای اقتصادی خانوارهای  شاخص -۴-٢

بـر  ١٣٩٠هـای سرشـماری  همانگونه که توضیح داده شد درامد مورد انتظار خانوارهای کشور با اسـتفاده از داده

د انتظـار اند کـه درامـد مـور ) نشان داده١٣٩٢اساس آزمون تقریب وسع براورد شده است. زاهدیان و دیگران (

ی خانوارها همبستگی باالیی با درامد خانوارها دارد و سطح اقتصـادی خانوارهـا را بـا دقـت بـاالیی  براوردشده

دهد. از این رو بررسـی متغیـر درامـد مـورد انتظـار خانوارهـا بـرای کسـب اطـالع از سـطح اقتصـادی  نشان می

ی ایـن فصـل ابتـدا  در ادامـه سر ایـن اسـامنطقـی اسـت. بـ زن سرپرستویژه خانوارهای  خانوارهای جامعه به

هـای  در سـطوح جغرافیـایی مختلـف و هـر یـک از دهک زن سرپرسـتی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  میانه

سرپرسـت صـورت  خانوارهـای مـردمقـدار ایـن شـاخص بـرای ای بـا  و مقایسه شود درامد مورد انتظار ارائه می

ل که اطالعاتی در خصوص وضعیت اقتصادی خانوارها ارائـه گیرد. سپس شاخص نسبت اشتغال و بار تکف می

سرپرسـت محاسـبه و نتـایج حاصـل  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتبرای هر دو گروه از خانوارهای  ،کنند می

 شوند. برای دو گروه با هم مقایسه می

 ساالنه ی درامد مورد انتظار میانه -١-۴-٢

سرپرسـت را در  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتخانوارهـای ی  نهسـاالی درامد مورد انتظـار  میانه ٣-٢جدول 

 بـرایی درامـد مـورد انتظـار  میانـه بر اسـاس ایـن جـدولدهد.  نشان می ها هر یک از استانسطح کل کشور و 

در حـالی کـه مقـدار ایـن شـاخص بـرای  ،ریال است ۶۵۵٣٢٧١٣کل کشور در حدود  زن سرپرستخانوارهای 

زن ی درامد مورد انتظـار خانوارهـای  ریال است. به عبارت دیگر میانه ٩٩٣٣۵٨۴۶ سرپرست خانوارهای مرد

در کـل کشـور سرپرسـت  ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای مـرد درصد میانـه ۶۵حدود در کل کشور  سرپرست

در جامعـه، سـطح  زن سرپرسـترسد حتی با در نظر گرفتن وسعت کمتر خانوارهای  از این رو به نظر می است.

 سرپرست است. تر از خانوارهای مرد د این خانوارها کمدرام

بـرای هـر دو گـروه سـاالنه ی درامـد مـورد انتظـار  کمترین مقدار میانهدهد  نشان می ٣-٢جدول اطالعات 

میلیـون ریـال بـه اسـتان  ۵٨میلیـون ریـال و  ٣٣سرپرست به ترتیب با حـدود  و مرد زن سرپرستخانوارهای 

 زن سرپرسـتخانوارهـای رامد مورد انتظار نیز برای ی د ارد. بیشترین مقدار میانهسیستان و بلوچستان تعلق د

میلیون ریال متعلق بـه اسـتان تهـران  ١۶١میلیون ریال و  ١۴۵سرپرست به ترتیب با حدود  و خانوارهای مرد

ت نشـان سرپرسـ و مـرد زن سرپرسـتی درامد مورد انتظار برای هر دو گروه خانوارهای  ی میانه است. مقایسه

ی  دهد بیشترین اختالف بین درامد مورد انتظار برای این دو گروه مربوط به استان یزد است که در آن میانـه می

ی درامـد مـورد  میلیون ریال است در حـالی کـه میانـه ۵٠در حدود  زن سرپرستدرامد مورد انتظار خانوارهای 

ی درامـد  دو برابـر میانـهتقریبـاً یون ریـال یعنـی میل ١٠٣سرپرست در این استان حدود  انتظار خانوارهای مرد

 است. زن سرپرستمورد انتظار برای خانوارهای 
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 (درصد) استان هر در سرپرست حسب جنس مورد انتظار بر درامد آخر و دو دهک اول در خانوارها سهم -٢-٢جدول 

 نام استان
 سرپرست -وارهای زنخان سرپرست -مردخانوارهای 
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر
 درصد خانوارها در

 دو دهک اول
 درصد خانوارها در

 دو دهک آخر

٢٨٫۶۵٫۴۶٣٫۵١٫٧ آذربایجان شرقی
٢٧٫٣١٠٫٨۵٨٫٣۴٫٩ آذربایجان غربی

١۴٫۵١۶٫٣۵۶٫۴٢٫۶ اردبیل
٣٫۶ ١۴٫٠١٢٫۵۵٠٫۴ اصفهان

٢٨٫٠١٢٫٣۵۶٫٩۵٫٢ ایالم
٢٫۵٢۵٫١١١٫۶١۵٫٨ البرز

١١٫١٢۴٫١۴١٫٩٧٫۶ بوشهر
٢٫٨۵٠٫١۶٫٩۴۵٫٠ تهران

١١٫٧١٢٫٩۴۵٫۴۴٫١ چهارمحال و بختیاری
٣٢٫٢١١٫۶٧۴٫٩٣٫١ خراسان جنوبی
٢٠٫۵١۶٫۴۵٢٫۴۶٫۵ خراسان رضوی
٢٩٫١١٢٫٣۶٩٫١٢٫٨ خراسان شمالی

١۴٫۶١٩٫٢٣۶٫۵٨٫٠ خوزستان
٢۴٫٢۶٫٩۶۵٫٣٢٫٢ زنجان
١١٫۵١۶٫۶۴١٫١۶٫٧ سمنان

۵٠٫۴١١٫٠٧۶٫٩٣٫۵ سیستان و بلوچستان

١٧٫٠٢١٫۶۴١٫۵١٠٫٠ فارس
١٠٫٢٢٠٫٠٣۶٫۶١٠٫١ قزوین

١١٫٢١٢٫٧۴۵٫٠۴٫۶ قم
١٢٫٩١١٫١۴٧٫٣٣٫١ كردستان

٣٠٫۶١٢٫٨۶٢٫٠۴٫٨ كرمان
١٩٫٨١۵٫۵۴۵٫۴۵٫۶ كرمانشاه

١٣٫۵١۴٫٨۵۵٫١٢٫٧ كهگیلویه و بویراحمد
٣٠٫۶٩٫٧۶٣٫٩٢٫٣ گلستان

١۶٫٨١۵٫٩۴٩٫۴۴٫۶ گیالن
٢۶٫٩٩٫٨۵۴٫۴٣٫۵ لرستان

٨٫۴١٩٫۶۴۶٫١۴٫۵ مازندران
١۶٣٫٠٢٫۴ ١٩٫١١١٫ مركزی

٢۶٫٣١٧٫١۶٣٫٩۴٫۴ هرمزگان
٢٣٫٠١١٫٨۶٢٫۵٢٫۵ همدان

١٣٫٩١۴٫٧۵٨٫٧۴٫٨ یزد
١۶٫٨٢١٫٠۴٣٫۴١٣٫٠ ل کشورک



فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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  ٢٧                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

سرپرسـت را در هـر  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـترامد مورد انتظـار خانوارهـای ی د میانه ۴-٢جدول 

 ی درامـد مـورد انتظـار بـرای دهد. بـر اسـاس ایـن جـدول میانـه های درامد مورد انتظار نشان می یک از دهک

هـای  هسـتند. در دهک  هـا بـه هـم نزدیـک و خانوارهای مرد سرپرست در اغلب دهک زن سرپرستخانوارهای 

اسـت در  سرپرسـت مـردخانوارهـای اندکی کمتـر از  زن سرپرستی درامد مورد انتظار خانوارهای  ، میانهپایین

زن ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای  شـود و میانـه های آخر عکس این موضوع مشاهده می حالی که در دهک

 است. سرپرست مردخانوارهای بیش از  سرپرست

 

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهکساالنه ار ی درامد مورد انتظ میانه :۴-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٣ ١۵,۵٧۵,٨۵٢٩,٧ ٣۵۶,٩٧٣ 

٢ ۵١,۶٣۵,۴٨٨ ۵٠,٧٣٧,٨۶۴ 

٣ ۶۴,٢١٨,٩٩٩ ۶٣,٨٢٧,۶۶١ 

۴ ٧۶,١۵۵,٩۵۴ ٧۵,٩٢۴,۵١٠ 

۵ ٨٨,٧٣۴,٨٨ ٨٠٠,۴١۴,۴١۵ 

۶ ١٠٣,٠۶٩,۶١٠٢,٨١٣,٨٩١ ٠٢ 

١٢٠ ٧,۶١٢٠,٣٩٣,٩٩٨ ٢١,١٩١ 

١ ٨۴۴,٣۴٩,۶١ ٢٩۴۴,١۵١,۶٠٠ 

١٨٢ ٩,۵۶۶,٠٨۴ ١٨٣,١٧٣,۵٢۵ 

٢٩٢,١٩٩,٨ ١٠۴۴ ٣١۵,۶١٩,٣۴٧ 

 

 اشتغال نسبت -٢-۴-٢

سـال  ١٠از کـل جمعیـت بـاالی جمعیـت شـاغل جامعـه را  نسبتنسبت اشتغال شاخصی اقتصادی است که 

 شود: صورت زیر تعریف می هدهد. این نسبت ب نشان می

 

 = نسبت اشتغال  

 

ــای  ۵-٢جــدول  ــروه خانواره ــر دو گ ــرای ه ــا را ب ــتغال سرپرســتان خانواره و  زن سرپرســتنســبت اش

وضوح نشان  دهد. این جدول به های درامد مورد انتظار نشان می سرپرست در هر یک از دهک خانوارهای مرد

 بسـیار کمتـر از خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتسرپرستان خانوارهای ها نسبت اشتغال  ی دهک  دهد در همه می

 های درامد مورد انتظار دارد. سرپرست است. این نسبت روندی صعودی در دهک

ساله و بیشتر ١٠ شاغلجمعیت   

ساله و بیشتر ١٠جمعیت   

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٦

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر استانساالنه ی درامد مورد انتظار  میانه :٣-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست مردخانوارهای  نام استان

 ۴۶,۵٨٠,٩٩٢ ٧۵,٠٧۶,١١٧ یجان شرقیآذربا

 ۵١,٠٩٧,١٩١ ٧٧,٨٨۴,۶٧٠ یجان غربیآذربا

 ۵٢,٨٨۵,۵۵٢ ٩۵,٩٠٠,٧٠۵ اردبیل

 ۵٧,٧٢٩,٨٢٨ ٩۶,٢٢٢,٨۶٨ اصفهان

 ۵١,٠٠۵,٩۵۵ ٧٩,٩٣٧,۵۴۵ المیا

 ٩٩,٣٧۶,٧٧١ ١٢۴,١۴۴,٩۵۶ البرز

 ۶۵,۶۶٨,١٠۴ ١١٠,٢١٠,۵٨٧ بوشهر

 ١۴۵,۴٣٢,۴١۴ ١۶٠,٩١۵,۴١۴ تهران

 ۶٢,۴٩۴,١٢۴ ٩۵,٣٧٨,۶۴۴ یاریچهارمحال و بخت

 ٣۵,٣٢۴,۶۶٩ ٧۶,٠٢١,٠٠٩ خراسان جنوبی

 ۵۵,٨۶٢,٨٣۴ ٩٠,۴١٠,٧۵٧ خراسان رضوی

 ۴١,٨١٠,٣٨٣ ٧۶,٨۴۴,٨٠٨ خراسان شمالی

 ٧٠,٣۵۵,٠٠۶ ٩٩,٨٠۶,۵١٧ خوزستان

 ۴۵,۶٢٣,٠٠١ ٨٠,٣۵٩,٨١٩ زنجان

 ۶۵,٠٧٠,٣۴٢ ١٠٢,٧٣٢,٣٣١ سمنان

 ٣٣,٣٨٠,٢٢٣ ۵٧,۶٠٣,٨٨٨ ستان و بلوچستانیس

 ۶۶,٢٣٩,۵٨٢ ٩٨,٧٠٠,٩۶٧ فارس

 ٧٢,٣٩٨,٢٩۶ ١٠٧,٣٠۵,١۴۵ قزوین

 ۶٢,٣٣١,۶٠۶ ٩۵,۶٢۵,٧۵٩ قم

 ۶٠,۴٧٢,٧۵٨ ٩٢,١٢۴,٩٨۴ كردستان

 ۴٧,٣٢٧,٣۵۶ ٧٧,٩۴٣,۵٩۶ كرمان

 ۶٢,١۴٣,١۶١ ٨٩,٢٢١,١٢٧ كرمانشاه

 ۵۴,٠۴٨,۴۴۶ ٩۵,٧٧٠,٣٣٣ راحمدیه و بویلویكهگ

 ۴٧,٣٧۵,۶٨۵ ٧۵,٩١٣,۶۴٩ گلستان

 ۵٨,۶٧١,٩٠٧ ٩۵,١٧٩,۴۴٧ نالیگ

 ۵۴,۶٢٠,۴۶١ ٧٧,٩٣۶,۶٠٣ لرستان

 ۶١,۵٨٩,٢۴٩ ١٠٧,٢۶۵,٢١٨ مازندران

 ۴٧,۶٢۴,١٠٩ ٨٨,٨٩٩,٧٣١ یمركز

 ۴۴,۶۴٣,۶۴٠ ٨٧,٨٨٢,٨٧٠ هرمزگان

 ۴٧,٨٠٩,٢۴٢ ٨٢,٨٣٠,۶٠٧ همدان

 ۴٩,٧٧٩,٠١٢ ١٠٣,٣۶٧,٣۴٠ زدی

 ۶۵,۵٣٢,٧١٣ ٩٩,٣٣۵,٨۴۶ کل کشور
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  ٢٧                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

سرپرسـت را در هـر  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـترامد مورد انتظـار خانوارهـای ی د میانه ۴-٢جدول 

 ی درامـد مـورد انتظـار بـرای دهد. بـر اسـاس ایـن جـدول میانـه های درامد مورد انتظار نشان می یک از دهک

هـای  هسـتند. در دهک  هـا بـه هـم نزدیـک و خانوارهای مرد سرپرست در اغلب دهک زن سرپرستخانوارهای 

اسـت در  سرپرسـت مـردخانوارهـای اندکی کمتـر از  زن سرپرستی درامد مورد انتظار خانوارهای  ، میانهپایین

زن ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای  شـود و میانـه های آخر عکس این موضوع مشاهده می حالی که در دهک

 است. سرپرست مردخانوارهای بیش از  سرپرست

 

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهکساالنه ار ی درامد مورد انتظ میانه :۴-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٣ ١۵,۵٧۵,٨۵٢٩,٧ ٣۵۶,٩٧٣ 

٢ ۵١,۶٣۵,۴٨٨ ۵٠,٧٣٧,٨۶۴ 

٣ ۶۴,٢١٨,٩٩٩ ۶٣,٨٢٧,۶۶١ 

۴ ٧۶,١۵۵,٩۵۴ ٧۵,٩٢۴,۵١٠ 

۵ ٨٨,٧٣۴,٨٨ ٨٠٠,۴١۴,۴١۵ 

۶ ١٠٣,٠۶٩,۶١٠٢,٨١٣,٨٩١ ٠٢ 

١٢٠ ٧,۶١٢٠,٣٩٣,٩٩٨ ٢١,١٩١ 

١ ٨۴۴,٣۴٩,۶١ ٢٩۴۴,١۵١,۶٠٠ 

١٨٢ ٩,۵۶۶,٠٨۴ ١٨٣,١٧٣,۵٢۵ 

٢٩٢,١٩٩,٨ ١٠۴۴ ٣١۵,۶١٩,٣۴٧ 

 

 اشتغال نسبت -٢-۴-٢

سـال  ١٠از کـل جمعیـت بـاالی جمعیـت شـاغل جامعـه را  نسبتنسبت اشتغال شاخصی اقتصادی است که 

 شود: صورت زیر تعریف می هدهد. این نسبت ب نشان می

 

 = نسبت اشتغال  

 

ــای  ۵-٢جــدول  ــروه خانواره ــر دو گ ــرای ه ــا را ب ــتغال سرپرســتان خانواره و  زن سرپرســتنســبت اش

وضوح نشان  دهد. این جدول به های درامد مورد انتظار نشان می سرپرست در هر یک از دهک خانوارهای مرد

 بسـیار کمتـر از خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتسرپرستان خانوارهای ها نسبت اشتغال  ی دهک  دهد در همه می

 های درامد مورد انتظار دارد. سرپرست است. این نسبت روندی صعودی در دهک

ساله و بیشتر ١٠ شاغلجمعیت   

ساله و بیشتر ١٠جمعیت   

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٦

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر استانساالنه ی درامد مورد انتظار  میانه :٣-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست مردخانوارهای  نام استان

 ۴۶,۵٨٠,٩٩٢ ٧۵,٠٧۶,١١٧ یجان شرقیآذربا

 ۵١,٠٩٧,١٩١ ٧٧,٨٨۴,۶٧٠ یجان غربیآذربا

 ۵٢,٨٨۵,۵۵٢ ٩۵,٩٠٠,٧٠۵ اردبیل

 ۵٧,٧٢٩,٨٢٨ ٩۶,٢٢٢,٨۶٨ اصفهان

 ۵١,٠٠۵,٩۵۵ ٧٩,٩٣٧,۵۴۵ المیا

 ٩٩,٣٧۶,٧٧١ ١٢۴,١۴۴,٩۵۶ البرز

 ۶۵,۶۶٨,١٠۴ ١١٠,٢١٠,۵٨٧ بوشهر

 ١۴۵,۴٣٢,۴١۴ ١۶٠,٩١۵,۴١۴ تهران

 ۶٢,۴٩۴,١٢۴ ٩۵,٣٧٨,۶۴۴ یاریچهارمحال و بخت

 ٣۵,٣٢۴,۶۶٩ ٧۶,٠٢١,٠٠٩ خراسان جنوبی

 ۵۵,٨۶٢,٨٣۴ ٩٠,۴١٠,٧۵٧ خراسان رضوی

 ۴١,٨١٠,٣٨٣ ٧۶,٨۴۴,٨٠٨ خراسان شمالی

 ٧٠,٣۵۵,٠٠۶ ٩٩,٨٠۶,۵١٧ خوزستان

 ۴۵,۶٢٣,٠٠١ ٨٠,٣۵٩,٨١٩ زنجان

 ۶۵,٠٧٠,٣۴٢ ١٠٢,٧٣٢,٣٣١ سمنان

 ٣٣,٣٨٠,٢٢٣ ۵٧,۶٠٣,٨٨٨ ستان و بلوچستانیس

 ۶۶,٢٣٩,۵٨٢ ٩٨,٧٠٠,٩۶٧ فارس

 ٧٢,٣٩٨,٢٩۶ ١٠٧,٣٠۵,١۴۵ قزوین

 ۶٢,٣٣١,۶٠۶ ٩۵,۶٢۵,٧۵٩ قم

 ۶٠,۴٧٢,٧۵٨ ٩٢,١٢۴,٩٨۴ كردستان

 ۴٧,٣٢٧,٣۵۶ ٧٧,٩۴٣,۵٩۶ كرمان

 ۶٢,١۴٣,١۶١ ٨٩,٢٢١,١٢٧ كرمانشاه

 ۵۴,٠۴٨,۴۴۶ ٩۵,٧٧٠,٣٣٣ راحمدیه و بویلویكهگ

 ۴٧,٣٧۵,۶٨۵ ٧۵,٩١٣,۶۴٩ گلستان

 ۵٨,۶٧١,٩٠٧ ٩۵,١٧٩,۴۴٧ نالیگ

 ۵۴,۶٢٠,۴۶١ ٧٧,٩٣۶,۶٠٣ لرستان

 ۶١,۵٨٩,٢۴٩ ١٠٧,٢۶۵,٢١٨ مازندران

 ۴٧,۶٢۴,١٠٩ ٨٨,٨٩٩,٧٣١ یمركز

 ۴۴,۶۴٣,۶۴٠ ٨٧,٨٨٢,٨٧٠ هرمزگان

 ۴٧,٨٠٩,٢۴٢ ٨٢,٨٣٠,۶٠٧ همدان

 ۴٩,٧٧٩,٠١٢ ١٠٣,٣۶٧,٣۴٠ زدی

 ۶۵,۵٣٢,٧١٣ ٩٩,٣٣۵,٨۴۶ کل کشور
 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  ٢٧                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

سرپرسـت را در هـر  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـترامد مورد انتظـار خانوارهـای ی د میانه ۴-٢جدول 

 ی درامـد مـورد انتظـار بـرای دهد. بـر اسـاس ایـن جـدول میانـه های درامد مورد انتظار نشان می یک از دهک

هـای  هسـتند. در دهک  هـا بـه هـم نزدیـک و خانوارهای مرد سرپرست در اغلب دهک زن سرپرستخانوارهای 

اسـت در  سرپرسـت مـردخانوارهـای اندکی کمتـر از  زن سرپرستی درامد مورد انتظار خانوارهای  ، میانهپایین

زن ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای  شـود و میانـه های آخر عکس این موضوع مشاهده می حالی که در دهک

 است. سرپرست مردخانوارهای بیش از  سرپرست

 

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهکساالنه ار ی درامد مورد انتظ میانه :۴-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٣ ١۵,۵٧۵,٨۵٢٩,٧ ٣۵۶,٩٧٣ 

٢ ۵١,۶٣۵,۴٨٨ ۵٠,٧٣٧,٨۶۴ 

٣ ۶۴,٢١٨,٩٩٩ ۶٣,٨٢٧,۶۶١ 

۴ ٧۶,١۵۵,٩۵۴ ٧۵,٩٢۴,۵١٠ 

۵ ٨٨,٧٣۴,٨٨ ٨٠٠,۴١۴,۴١۵ 

۶ ١٠٣,٠۶٩,۶١٠٢,٨١٣,٨٩١ ٠٢ 

١٢٠ ٧,۶١٢٠,٣٩٣,٩٩٨ ٢١,١٩١ 

١ ٨۴۴,٣۴٩,۶١ ٢٩۴۴,١۵١,۶٠٠ 

١٨٢ ٩,۵۶۶,٠٨۴ ١٨٣,١٧٣,۵٢۵ 

٢٩٢,١٩٩,٨ ١٠۴۴ ٣١۵,۶١٩,٣۴٧ 

 

 اشتغال نسبت -٢-۴-٢

سـال  ١٠از کـل جمعیـت بـاالی جمعیـت شـاغل جامعـه را  نسبتنسبت اشتغال شاخصی اقتصادی است که 

 شود: صورت زیر تعریف می هدهد. این نسبت ب نشان می

 

 = نسبت اشتغال  

 

ــای  ۵-٢جــدول  ــروه خانواره ــر دو گ ــرای ه ــا را ب ــتغال سرپرســتان خانواره و  زن سرپرســتنســبت اش

وضوح نشان  دهد. این جدول به های درامد مورد انتظار نشان می سرپرست در هر یک از دهک خانوارهای مرد

 بسـیار کمتـر از خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتسرپرستان خانوارهای ها نسبت اشتغال  ی دهک  دهد در همه می

 های درامد مورد انتظار دارد. سرپرست است. این نسبت روندی صعودی در دهک

ساله و بیشتر ١٠ شاغلجمعیت   

ساله و بیشتر ١٠جمعیت   

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٦

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر استانساالنه ی درامد مورد انتظار  میانه :٣-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست مردخانوارهای  نام استان

 ۴۶,۵٨٠,٩٩٢ ٧۵,٠٧۶,١١٧ یجان شرقیآذربا

 ۵١,٠٩٧,١٩١ ٧٧,٨٨۴,۶٧٠ یجان غربیآذربا

 ۵٢,٨٨۵,۵۵٢ ٩۵,٩٠٠,٧٠۵ اردبیل

 ۵٧,٧٢٩,٨٢٨ ٩۶,٢٢٢,٨۶٨ اصفهان

 ۵١,٠٠۵,٩۵۵ ٧٩,٩٣٧,۵۴۵ المیا

 ٩٩,٣٧۶,٧٧١ ١٢۴,١۴۴,٩۵۶ البرز

 ۶۵,۶۶٨,١٠۴ ١١٠,٢١٠,۵٨٧ بوشهر

 ١۴۵,۴٣٢,۴١۴ ١۶٠,٩١۵,۴١۴ تهران

 ۶٢,۴٩۴,١٢۴ ٩۵,٣٧٨,۶۴۴ یاریچهارمحال و بخت

 ٣۵,٣٢۴,۶۶٩ ٧۶,٠٢١,٠٠٩ خراسان جنوبی

 ۵۵,٨۶٢,٨٣۴ ٩٠,۴١٠,٧۵٧ خراسان رضوی

 ۴١,٨١٠,٣٨٣ ٧۶,٨۴۴,٨٠٨ خراسان شمالی

 ٧٠,٣۵۵,٠٠۶ ٩٩,٨٠۶,۵١٧ خوزستان

 ۴۵,۶٢٣,٠٠١ ٨٠,٣۵٩,٨١٩ زنجان

 ۶۵,٠٧٠,٣۴٢ ١٠٢,٧٣٢,٣٣١ سمنان

 ٣٣,٣٨٠,٢٢٣ ۵٧,۶٠٣,٨٨٨ ستان و بلوچستانیس

 ۶۶,٢٣٩,۵٨٢ ٩٨,٧٠٠,٩۶٧ فارس

 ٧٢,٣٩٨,٢٩۶ ١٠٧,٣٠۵,١۴۵ قزوین

 ۶٢,٣٣١,۶٠۶ ٩۵,۶٢۵,٧۵٩ قم

 ۶٠,۴٧٢,٧۵٨ ٩٢,١٢۴,٩٨۴ كردستان

 ۴٧,٣٢٧,٣۵۶ ٧٧,٩۴٣,۵٩۶ كرمان

 ۶٢,١۴٣,١۶١ ٨٩,٢٢١,١٢٧ كرمانشاه

 ۵۴,٠۴٨,۴۴۶ ٩۵,٧٧٠,٣٣٣ راحمدیه و بویلویكهگ

 ۴٧,٣٧۵,۶٨۵ ٧۵,٩١٣,۶۴٩ گلستان

 ۵٨,۶٧١,٩٠٧ ٩۵,١٧٩,۴۴٧ نالیگ

 ۵۴,۶٢٠,۴۶١ ٧٧,٩٣۶,۶٠٣ لرستان

 ۶١,۵٨٩,٢۴٩ ١٠٧,٢۶۵,٢١٨ مازندران

 ۴٧,۶٢۴,١٠٩ ٨٨,٨٩٩,٧٣١ یمركز

 ۴۴,۶۴٣,۶۴٠ ٨٧,٨٨٢,٨٧٠ هرمزگان

 ۴٧,٨٠٩,٢۴٢ ٨٢,٨٣٠,۶٠٧ همدان

 ۴٩,٧٧٩,٠١٢ ١٠٣,٣۶٧,٣۴٠ زدی

 ۶۵,۵٣٢,٧١٣ ٩٩,٣٣۵,٨۴۶ کل کشور
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  ٢٧                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

سرپرسـت را در هـر  و خانوارهـای مـرد زن سرپرسـترامد مورد انتظـار خانوارهـای ی د میانه ۴-٢جدول 

 ی درامـد مـورد انتظـار بـرای دهد. بـر اسـاس ایـن جـدول میانـه های درامد مورد انتظار نشان می یک از دهک

هـای  هسـتند. در دهک  هـا بـه هـم نزدیـک و خانوارهای مرد سرپرست در اغلب دهک زن سرپرستخانوارهای 

اسـت در  سرپرسـت مـردخانوارهـای اندکی کمتـر از  زن سرپرستی درامد مورد انتظار خانوارهای  ، میانهپایین

زن ی درامـد مـورد انتظـار خانوارهـای  شـود و میانـه های آخر عکس این موضوع مشاهده می حالی که در دهک

 است. سرپرست مردخانوارهای بیش از  سرپرست

 

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهکساالنه ار ی درامد مورد انتظ میانه :۴-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٣ ١۵,۵٧۵,٨۵٢٩,٧ ٣۵۶,٩٧٣ 

٢ ۵١,۶٣۵,۴٨٨ ۵٠,٧٣٧,٨۶۴ 

٣ ۶۴,٢١٨,٩٩٩ ۶٣,٨٢٧,۶۶١ 

۴ ٧۶,١۵۵,٩۵۴ ٧۵,٩٢۴,۵١٠ 

۵ ٨٨,٧٣۴,٨٨ ٨٠٠,۴١۴,۴١۵ 

۶ ١٠٣,٠۶٩,۶١٠٢,٨١٣,٨٩١ ٠٢ 

١٢٠ ٧,۶١٢٠,٣٩٣,٩٩٨ ٢١,١٩١ 

١ ٨۴۴,٣۴٩,۶١ ٢٩۴۴,١۵١,۶٠٠ 

١٨٢ ٩,۵۶۶,٠٨۴ ١٨٣,١٧٣,۵٢۵ 

٢٩٢,١٩٩,٨ ١٠۴۴ ٣١۵,۶١٩,٣۴٧ 

 

 اشتغال نسبت -٢-۴-٢

سـال  ١٠از کـل جمعیـت بـاالی جمعیـت شـاغل جامعـه را  نسبتنسبت اشتغال شاخصی اقتصادی است که 

 شود: صورت زیر تعریف می هدهد. این نسبت ب نشان می

 

 = نسبت اشتغال  

 

ــای  ۵-٢جــدول  ــروه خانواره ــر دو گ ــرای ه ــا را ب ــتغال سرپرســتان خانواره و  زن سرپرســتنســبت اش

وضوح نشان  دهد. این جدول به های درامد مورد انتظار نشان می سرپرست در هر یک از دهک خانوارهای مرد

 بسـیار کمتـر از خانوارهـای مـرد زن سرپرسـتسرپرستان خانوارهای ها نسبت اشتغال  ی دهک  دهد در همه می

 های درامد مورد انتظار دارد. سرپرست است. این نسبت روندی صعودی در دهک

ساله و بیشتر ١٠ شاغلجمعیت   

ساله و بیشتر ١٠جمعیت   

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٦

 (ریال) خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر استانساالنه ی درامد مورد انتظار  میانه :٣-٢جدول 

 خانوارهای زن سرپرست سرپرست مردخانوارهای  نام استان

 ۴۶,۵٨٠,٩٩٢ ٧۵,٠٧۶,١١٧ یجان شرقیآذربا

 ۵١,٠٩٧,١٩١ ٧٧,٨٨۴,۶٧٠ یجان غربیآذربا

 ۵٢,٨٨۵,۵۵٢ ٩۵,٩٠٠,٧٠۵ اردبیل

 ۵٧,٧٢٩,٨٢٨ ٩۶,٢٢٢,٨۶٨ اصفهان

 ۵١,٠٠۵,٩۵۵ ٧٩,٩٣٧,۵۴۵ المیا

 ٩٩,٣٧۶,٧٧١ ١٢۴,١۴۴,٩۵۶ البرز

 ۶۵,۶۶٨,١٠۴ ١١٠,٢١٠,۵٨٧ بوشهر

 ١۴۵,۴٣٢,۴١۴ ١۶٠,٩١۵,۴١۴ تهران

 ۶٢,۴٩۴,١٢۴ ٩۵,٣٧٨,۶۴۴ یاریچهارمحال و بخت

 ٣۵,٣٢۴,۶۶٩ ٧۶,٠٢١,٠٠٩ خراسان جنوبی

 ۵۵,٨۶٢,٨٣۴ ٩٠,۴١٠,٧۵٧ خراسان رضوی

 ۴١,٨١٠,٣٨٣ ٧۶,٨۴۴,٨٠٨ خراسان شمالی

 ٧٠,٣۵۵,٠٠۶ ٩٩,٨٠۶,۵١٧ خوزستان

 ۴۵,۶٢٣,٠٠١ ٨٠,٣۵٩,٨١٩ زنجان

 ۶۵,٠٧٠,٣۴٢ ١٠٢,٧٣٢,٣٣١ سمنان

 ٣٣,٣٨٠,٢٢٣ ۵٧,۶٠٣,٨٨٨ ستان و بلوچستانیس

 ۶۶,٢٣٩,۵٨٢ ٩٨,٧٠٠,٩۶٧ فارس

 ٧٢,٣٩٨,٢٩۶ ١٠٧,٣٠۵,١۴۵ قزوین

 ۶٢,٣٣١,۶٠۶ ٩۵,۶٢۵,٧۵٩ قم

 ۶٠,۴٧٢,٧۵٨ ٩٢,١٢۴,٩٨۴ كردستان

 ۴٧,٣٢٧,٣۵۶ ٧٧,٩۴٣,۵٩۶ كرمان

 ۶٢,١۴٣,١۶١ ٨٩,٢٢١,١٢٧ كرمانشاه

 ۵۴,٠۴٨,۴۴۶ ٩۵,٧٧٠,٣٣٣ راحمدیه و بویلویكهگ

 ۴٧,٣٧۵,۶٨۵ ٧۵,٩١٣,۶۴٩ گلستان

 ۵٨,۶٧١,٩٠٧ ٩۵,١٧٩,۴۴٧ نالیگ

 ۵۴,۶٢٠,۴۶١ ٧٧,٩٣۶,۶٠٣ لرستان

 ۶١,۵٨٩,٢۴٩ ١٠٧,٢۶۵,٢١٨ مازندران

 ۴٧,۶٢۴,١٠٩ ٨٨,٨٩٩,٧٣١ یمركز

 ۴۴,۶۴٣,۶۴٠ ٨٧,٨٨٢,٨٧٠ هرمزگان

 ۴٧,٨٠٩,٢۴٢ ٨٢,٨٣٠,۶٠٧ همدان

 ۴٩,٧٧٩,٠١٢ ١٠٣,٣۶٧,٣۴٠ زدی

 ۶۵,۵٣٢,٧١٣ ٩٩,٣٣۵,٨۴۶ کل کشور
 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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  ٢٩                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

 بار تکفل خالص خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۶-٢جدول 

 زن سرپرستخانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد امد مورد انتظاردهک در

٢٫٧ ١ ۵٫٩ 

٢٫٩ ٢ ۵٫٢ 

٤٫٧ ٢٫٩ ٣ 

۴ ٤٫٢ ٢٫٩ 

۵ ٣٫٨ ٢٫٨ 

۶ ٣٫٣ ٢٫٨ 

٢٫٩ ٢٫٧ ٧ 

٢٫٦ ٢٫٦ ٨ 

٢٫٢ ٢٫٣ ٩ 

٢٫١ ١٫٨ ١٠ 

 ٣٫٧ ٢٫٦ کل کشور

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٨

 نسبت اشتغال سرپرستان خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۵-٢جدول 

 سرپرستزن خانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٠٫ ١۶٠٫١٧ ٢ 

٠٫١٨ ٠٫٧٢ ٢ 

٠٫٧ ٣۵ ٠٫١٧ 

۴ ٠٫١٧ ٠٫٧٧ 

۵ ٠٫١٧ ٠٫٧٨ 

۶ ٠٫١٨ ٠٫٧٨ 

٠٫١٩ ٠٫٧٧ ٧ 

٠٫٧ ٨۶ ٠٫١٩ 

٠٫٧ ٩۶ ٠٫٢٠ 

٠٫٢٠ ٠٫٧٣ ١٠ 

 ٠٫١٨ ٠٫٧۵ کل کشور
 

 تکفلبار  -٣-۴-٢

اخالص بیان صورت خالص و ن آید و به این شاخص از تقسیم جمعیت جامعه بر تعداد کل شاغلین به دست می

شود. منظور از بار تکفل متوسط تعداد افرادی است که تحت تکفل یک نفر شاغل (با احتساب فرد شاغل  می

 یا بدون در نظر گرفتن او) هستند.

 

 = بار تکفل ناخالص  

 

 آید. دست می  بار تکفل خالص نیز با کم کردن عدد یک از بار تکفل ناخالص به

هـای  انوارهـا را بـر حسـب جـنس سرپرسـت خـانوار در هـر یـک از دهکبار تکفل خالص خ ۶-٢جدول 

طور متوسـط بـه  به زن سرپرستدهد. بر اساس اطالعات این جدول در خانوارهای  درامد مورد انتظار نشان می

طور متوسـط بـه  فرد غیر شاغل وجود دارد در حالی که در خانوارهای مرد سرپرست بـه ٣٫٧ازای هر فرد شاغل 

بـار  کـاهشفرد غیر شاغل وجود دارد. نکته حائز اهمیت دیگر در ایـن جـدول سـرعت  ٢٫۶د شاغل ازای هر فر

در دهـک آخـر  ٢٫١در دهـک اول درامـد مـورد انتظـار بـه  ۵٫٩اسـت کـه از  زن سرپرسـتتکفل در خانوارهای 

 .رسد می

 
 
 

 تعداد کل شاغلین

جمعیت کل  تعداد  
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  ٢٩                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

 بار تکفل خالص خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۶-٢جدول 

 زن سرپرستخانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد امد مورد انتظاردهک در

٢٫٧ ١ ۵٫٩ 

٢٫٩ ٢ ۵٫٢ 

٤٫٧ ٢٫٩ ٣ 

۴ ٤٫٢ ٢٫٩ 

۵ ٣٫٨ ٢٫٨ 

۶ ٣٫٣ ٢٫٨ 

٢٫٩ ٢٫٧ ٧ 

٢٫٦ ٢٫٦ ٨ 

٢٫٢ ٢٫٣ ٩ 

٢٫١ ١٫٨ ١٠ 

 ٣٫٧ ٢٫٦ کل کشور

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٨

 نسبت اشتغال سرپرستان خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۵-٢جدول 

 سرپرستزن خانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٠٫ ١۶٠٫١٧ ٢ 

٠٫١٨ ٠٫٧٢ ٢ 

٠٫٧ ٣۵ ٠٫١٧ 

۴ ٠٫١٧ ٠٫٧٧ 

۵ ٠٫١٧ ٠٫٧٨ 

۶ ٠٫١٨ ٠٫٧٨ 

٠٫١٩ ٠٫٧٧ ٧ 

٠٫٧ ٨۶ ٠٫١٩ 

٠٫٧ ٩۶ ٠٫٢٠ 

٠٫٢٠ ٠٫٧٣ ١٠ 

 ٠٫١٨ ٠٫٧۵ کل کشور
 

 تکفلبار  -٣-۴-٢

اخالص بیان صورت خالص و ن آید و به این شاخص از تقسیم جمعیت جامعه بر تعداد کل شاغلین به دست می

شود. منظور از بار تکفل متوسط تعداد افرادی است که تحت تکفل یک نفر شاغل (با احتساب فرد شاغل  می

 یا بدون در نظر گرفتن او) هستند.

 

 = بار تکفل ناخالص  

 

 آید. دست می  بار تکفل خالص نیز با کم کردن عدد یک از بار تکفل ناخالص به

هـای  انوارهـا را بـر حسـب جـنس سرپرسـت خـانوار در هـر یـک از دهکبار تکفل خالص خ ۶-٢جدول 

طور متوسـط بـه  به زن سرپرستدهد. بر اساس اطالعات این جدول در خانوارهای  درامد مورد انتظار نشان می

طور متوسـط بـه  فرد غیر شاغل وجود دارد در حالی که در خانوارهای مرد سرپرست بـه ٣٫٧ازای هر فرد شاغل 

بـار  کـاهشفرد غیر شاغل وجود دارد. نکته حائز اهمیت دیگر در ایـن جـدول سـرعت  ٢٫۶د شاغل ازای هر فر

در دهـک آخـر  ٢٫١در دهـک اول درامـد مـورد انتظـار بـه  ۵٫٩اسـت کـه از  زن سرپرسـتتکفل در خانوارهای 

 .رسد می

 
 
 

 تعداد کل شاغلین

جمعیت کل  تعداد  



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٢٩                                        سرپرست  خانوارهای زن های اقتصادی بررسی ویژگی. مدوفصل 

 بار تکفل خالص خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۶-٢جدول 

 زن سرپرستخانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد امد مورد انتظاردهک در

٢٫٧ ١ ۵٫٩ 

٢٫٩ ٢ ۵٫٢ 

٤٫٧ ٢٫٩ ٣ 

۴ ٤٫٢ ٢٫٩ 

۵ ٣٫٨ ٢٫٨ 

۶ ٣٫٣ ٢٫٨ 

٢٫٩ ٢٫٧ ٧ 

٢٫٦ ٢٫٦ ٨ 

٢٫٢ ٢٫٣ ٩ 

٢٫١ ١٫٨ ١٠ 

 ٣٫٧ ٢٫٦ کل کشور

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٢٨

 نسبت اشتغال سرپرستان خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۵-٢جدول 

 سرپرستزن خانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٠٫ ١۶٠٫١٧ ٢ 

٠٫١٨ ٠٫٧٢ ٢ 

٠٫٧ ٣۵ ٠٫١٧ 

۴ ٠٫١٧ ٠٫٧٧ 

۵ ٠٫١٧ ٠٫٧٨ 

۶ ٠٫١٨ ٠٫٧٨ 

٠٫١٩ ٠٫٧٧ ٧ 

٠٫٧ ٨۶ ٠٫١٩ 

٠٫٧ ٩۶ ٠٫٢٠ 

٠٫٢٠ ٠٫٧٣ ١٠ 

 ٠٫١٨ ٠٫٧۵ کل کشور
 

 تکفلبار  -٣-۴-٢

اخالص بیان صورت خالص و ن آید و به این شاخص از تقسیم جمعیت جامعه بر تعداد کل شاغلین به دست می

شود. منظور از بار تکفل متوسط تعداد افرادی است که تحت تکفل یک نفر شاغل (با احتساب فرد شاغل  می

 یا بدون در نظر گرفتن او) هستند.

 

 = بار تکفل ناخالص  

 

 آید. دست می  بار تکفل خالص نیز با کم کردن عدد یک از بار تکفل ناخالص به

هـای  انوارهـا را بـر حسـب جـنس سرپرسـت خـانوار در هـر یـک از دهکبار تکفل خالص خ ۶-٢جدول 

طور متوسـط بـه  به زن سرپرستدهد. بر اساس اطالعات این جدول در خانوارهای  درامد مورد انتظار نشان می

طور متوسـط بـه  فرد غیر شاغل وجود دارد در حالی که در خانوارهای مرد سرپرست بـه ٣٫٧ازای هر فرد شاغل 

بـار  کـاهشفرد غیر شاغل وجود دارد. نکته حائز اهمیت دیگر در ایـن جـدول سـرعت  ٢٫۶د شاغل ازای هر فر

در دهـک آخـر  ٢٫١در دهـک اول درامـد مـورد انتظـار بـه  ۵٫٩اسـت کـه از  زن سرپرسـتتکفل در خانوارهای 

 .رسد می

 
 
 

 تعداد کل شاغلین

جمعیت کل  تعداد  
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 نسبت اشتغال سرپرستان خانوارها بر حسب جنس سرپرست خانوار در هر دهک :۵-٢جدول 

 سرپرستزن خانوارهای  سرپرست خانوارهای مرد دهک درامد مورد انتظار

٠٫ ١۶٠٫١٧ ٢ 

٠٫١٨ ٠٫٧٢ ٢ 

٠٫٧ ٣۵ ٠٫١٧ 

۴ ٠٫١٧ ٠٫٧٧ 

۵ ٠٫١٧ ٠٫٧٨ 

۶ ٠٫١٨ ٠٫٧٨ 

٠٫١٩ ٠٫٧٧ ٧ 

٠٫٧ ٨۶ ٠٫١٩ 

٠٫٧ ٩۶ ٠٫٢٠ 

٠٫٢٠ ٠٫٧٣ ١٠ 

 ٠٫١٨ ٠٫٧۵ کل کشور
 

 تکفلبار  -٣-۴-٢

اخالص بیان صورت خالص و ن آید و به این شاخص از تقسیم جمعیت جامعه بر تعداد کل شاغلین به دست می

شود. منظور از بار تکفل متوسط تعداد افرادی است که تحت تکفل یک نفر شاغل (با احتساب فرد شاغل  می

 یا بدون در نظر گرفتن او) هستند.

 

 = بار تکفل ناخالص  

 

 آید. دست می  بار تکفل خالص نیز با کم کردن عدد یک از بار تکفل ناخالص به

هـای  انوارهـا را بـر حسـب جـنس سرپرسـت خـانوار در هـر یـک از دهکبار تکفل خالص خ ۶-٢جدول 

طور متوسـط بـه  به زن سرپرستدهد. بر اساس اطالعات این جدول در خانوارهای  درامد مورد انتظار نشان می

طور متوسـط بـه  فرد غیر شاغل وجود دارد در حالی که در خانوارهای مرد سرپرست بـه ٣٫٧ازای هر فرد شاغل 

بـار  کـاهشفرد غیر شاغل وجود دارد. نکته حائز اهمیت دیگر در ایـن جـدول سـرعت  ٢٫۶د شاغل ازای هر فر

در دهـک آخـر  ٢٫١در دهـک اول درامـد مـورد انتظـار بـه  ۵٫٩اسـت کـه از  زن سرپرسـتتکفل در خانوارهای 

 .رسد می

 
 
 

 تعداد کل شاغلین

جمعیت کل  تعداد  
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
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 3فصل 

  ّضعیت سالهت خاًْارُای زى
 سرپرست در ایراى

 هقدهَ -3-1
فرٛس  خالفرٗ عشپشعت دس ایرشاْ بٗ٘بی ِشبٛط بٗ بشسعی ٚضؼیت عالِت خبٔٛاس٘بی صْ دس ایٓ فقً یبفتٗ

٘بی عشپشعرت برش اعربط ؽربخـ خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی عالِت اػضبیؽٛد. بٗ ِٕظٛس تؼشیف ؽبخـِی اسائٗ
٘بی عشذ بشسعری عرالِت ٚ خّؼیرت دس ایرشاْ دس عربي دادٖ ٔیبص بٗ٘بی عالِت د ؽبخـٚساٍِی عالِت ٚ بش

9831 (IrMIDHS-2010 ٚصاس  بٙذاؽت دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽکی )فرٛس   برب ِکبتسغرُ  بٛدٖ اعت کٗ ػٍری
٘ربی گیشیاص عشف پژٚ٘ؾکذٖ آِبس ٚ ِشکض آِبس ایشاْ بب ٚصاس  بٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِرٛصػ پضؽرکی ٚ پیگشفتٗ 

٘بیی دس ِرٛسد ّ٘چٕریٓ بشسعری .دادٖ ٔؾرذ٘بی ِرٛسد ٔیربص دس اختیربس گرشٖٚ تسمیرك لرشاس عفبٔٗ دادٖأِتؼذدی ِت
گیش ) ٘بی عشذ ػٛاًِ خغش بیّبسی٘ب بب اعتفبدٖ اص دادِٖسبعبٗ ؽبخـ ( وٗ ٘ش عبٌٗ تٛعظ STEPS٘بی غیشٚا

ای دس عرغر وؾرٛس أدربَ ٛٔرٗفرٛس  عرشذ ِّٔؼبٚٔت بٙذاؽتی ٚصاس  بٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽرکی بٗ
اي ِؾخقرب  عشپشعرت خربٔٛاس ٚ خرٕظ اٚ عر  عفبٔٗ دس پشعؾٕبِٗ عرشذ ِرزوٛس،أؽٛد فٛس  گشفت. ِتِی

پیؾٕٙبد کٗ  عشپشعت ٚخٛد ٔذاسد  ٘بی ِشبٛط بٗ خبٔٛاس٘بی صْٔؾذٖ اعت ٚ بٕببشایٓ اِىبْ اعتخشاج ؽبخـ
 گٕدبٔذٖ ؽٛٔذ.  ٘بی بؼذ ایٓ ِؾخقب  دس پشعؾٕبِٗ ِزوٛس ؽٛد دس عبيِی

٘بی خربٔٛاس دس صِیٕرٗ ٘ضیٕرٗ دساِرذٚ  ٘ضیٕٗآِبسگیشی اص  عشذ ٘بیتسٍیً دادٖی اص گضاسؽبٕببشایٓ دس ایٓ فقً 
گرشداٚسی آِبس٘ربی ِشبرٛط برٗ عرالِت صٔربْ  ّ٘چٕریٓ برب .فٛس  پزیشفترٗ اعرت خٛسان ٚ بٙذاؽت ٚ دسِبْ،

عشپشعرت تسرت  خبٔٛاس٘بی صْاعالػب  ِشبٛط بٗ ٍٗ خّ عشپشعت خبٔٛاس دس کؾٛس اص عبیش ِٕببغ اعالػبتی اص
   )سٖ( ِغبٌبی اسائٗ ؽذٖ اعت.پٛؽؼ وّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی 
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 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس ٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9

 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .5

 خبٔٛاس  یعبالٔٗ ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ یالٔٗعبٔغبت ٘ضیٕٗ  .1
  

 سرپرست  خاًْارُای زى یخْراک ُای ُسیٌَ -3-3-1

سیربي( ٔغربت برٗ  39131333عشپشعرت ) دس خبٔٛاس٘ربی صْ یخرٛساکی  عربالٔٗ٘ضیٕٗ  ِتٛعظ 9819دس عبي 
ٚ دس  81٫9دس سٚعرتب٘ب  دسفذ کّتش اعت. ایرٓ ٔغربت 85٫1 ،سیبي( 83469333خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت ) 

 (.3-8دسفذ بٛدٖ اعت )خذٚي  86٫4ؽٙش٘ب 
بٗ تفکیک خٕظ  ٘بی خبٔٛاسی خٛساکی ٚ دخبٔی ٚ ِتٛعظ دساِذ عبالٔٗ٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ: 2-3جدّل 

 )سیبي( 9819 خبٔٛاس دس عبي عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت

 دراهدٚ  ًْع ُسیٌَ
 کشْر کل رّستاییًقاط  شِریًقاط 

 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى پرستهرد سر

3991398888335389393915388352933339131333 83299532 یُای خْراک ُسیٌَ

318212189913391389529511351111 595392 ُای دخاًی ُسیٌَ

 39911999 88333339 39991299 82991599 39299591 88993213 ُای خْراکی ّ دخاًی ُسیٌَ
993191528199911399959355993598915333351919 981939898 کل ُسیٌَ

  11593191325253922195283993933939839293919 982135838 دراهد 
خربٔٛاس فرشف  دساِرذدسفرذ  28عٛس ِتٛعرظ  عشپشعرت سٚعرتبیی برٗ  کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْ ٔکتٗ لببً تٛخٗ ایٓ

دسفذ( بیؾتش بٛدٖ اعت. دس ؽرٙش٘ب  81٫8اعت کٗ دس ِمبیغٗ بب خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت ) ؽذٖ ی٘ضیٕٗ خٛساک
ورٗ  اِرب برب دس ٔظرش گرشفتٓ تفربٚ  بؼرذ خربٔٛاس دس دٚ گرشٖٚ ٚ ایٓ اعت،دسفذ  32٫9دس ِمببً  39٫3ایٓ اػذاد 

-8 دس خذٚيح ٔتبی٘ب ِسبعبٗ ؽٛد وٗ  عشأٗ ٘ضیِٕٗتٛعظ الصَ اعت  ٘غتٕذتش  کعشپشعت وٛچ خبٔٛاس٘بی صْ
 . اسائٗ ؽذٖ اعتتفىیه اعتبْ   بٗ 2-8ی ٚ دس خذٚي دساِذ٘بی  تفىیه د٘ه  بٗ 8

 عرشأٗ ٘ضیٕرٗ خرٛسان دس خبٔٛاس٘ربی صْ ٘بْبی ٚ ٔیرض اعرتدساِرذ٘ربی د٘رذ ورٗ دس اغٍرب د٘هٔتبیح ٔؾبْ ِی
 عشپشعت بیؼ اص خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 

عٛسی کرٗ  یببذ بٗ ٘ب بب کب٘ؼ دسآِذ، افضایؼ ِی عُٙ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗسٚعتبیی عشپشعت   دس خبٔٛاس٘بی صْ
ؽٛد دس زبٌی کٗ دس د٘ک اٚي دسآِذی ایٓ ػرذد برٗ  ٘ب فشف خٛسا  ِی دسفذ کً ٘ضیٕٗ 89٫11دس د٘ک آخش 

دسفرذ برٛدٖ اعررت  31٫81ٚ  92٫91تشتیرب  یببرذ. دس ِٕربعك ؽرٙشی ایرٓ اػرذاد برٗ دسفرذ افرضایؼ ِری 22٫83
عشپشعت ؽٙشی دس د٘ک اٚي دسآِذی بیؼ اص دٚبشابش  گش عُٙ خٛسا  اص ٘ضیٕٗ کً یک خبٔٛاس صْػببس  دی بٗ

٘ربی پربییٓ دسآِرذی، بخرؼ ػّرذٖ ای اص  د٘ذ کٗ دس د٘ک آْ دس د٘ک آخش دسآِذی اعت. ایٓ ِغئٍٗ ٔؾبْ ِی
  یببذ. ٘ب بٗ تبغ آْ کب٘ؼ ِی ؽٛد ٚ دس ٔتیدٗ عُٙ عبیش ٘ضیٕٗ دسآِذ خبٔٛاس فشف خٛسا  ِی
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 )رٍ( سرپرست تحت پْشش کویتَ اهداد اهام خویٌی  ّضعیت سالهت خاًْارُای زى -3-2
، تؼرذاد 9819خبٔٛاس تست پٛؽرؼ دس عربي  9199111بشاعبط گضاسػ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی، اص ِدّٛع 

 بٛدٖ دسفذ صٔبْ عشپشعت ِؼٍٛي 9٫3أذ. بش ایٓ اعبط  ( داسای عشپشعت صْ بٛدٖ٪95٫95خبٔٛاس ) 138391
عشپشعت خبٔٛاس اص  دسفذ صٔبْ 89٫9أذ. ػالٖٚ بش آْ  بشدٖ دسفذ آٔبْ اص بیّبسی خغّی یب سٚأی سٔح ِی 1٫9ٚ 

دسفرذ  32دسفرذ ٚ  1٫9یک دسفذ، تشتیب  عشپشعت بٗ  ِشدٔذ. اسلبَ فٛق بشای اػضبی خبٔٛاس٘بی اکبس افتبدٖ
 اعت.بٛدٖ 

٘ب بشزغب ٚضؼیت عالِت دس )سٖ( ٚ اػضبی آْ تٛصیغ خبٔٛاس٘بی تست پٛؽؼ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی :1-3جدّل 
 9819عبي 

 ٚضؼیت عالِت
 عشپشعت ی خبٔٛاس٘بی صْاػضب  صٔبْ عشپشعت خبٔٛاس

 دسفذ تؼذاد  دسفذ تؼذاد
 41٫5 9933333  49٫1 491969 عبٌُ
 9 93925  9٫3 1151 ِؼٍٛي

 1 936914  4٫1 44951 بیّبس خغّی
 9٫5 3998  9٫6 8158 بیّبس سٚأی
 36 633368  89٫9 314311 اص کبس افتبدٖ

 999 9149139  999 138391 خّغ
 9819ػب ، اعال یٚ فٕبٚس یسیض )سٖ(، ِشکض بشٔبِٗ ِٕبغ: عبٌٕبِٗ آِبسی کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی

سرپرست در زهیٌَ ُای طرح آهارگیری از ُسیٌَ ّ دراهد خاًْارُای زىتحلیل دادٍ -3-3
 ُای خْراك ّ بِداشت ّ درهاىُسیٌَ

دس کؾرٛس اخرشا ؽرذٖ  9819کٗ تٛعرظ ِشکرض آِربس ایرشاْ دس عربي  خبٔٛاس٘بدس عشذ آِبسگیشی اص ٘ضیٕٗ ٚ دساِذ 
خرربٔٛاس داسای  2313أررذ کررٗ تؼررذاد سد بشسعرری لررشاس گشفتٗخرربٔٛاس دس عررغر کؾررٛس ِررٛ 83998اعررت، تؼررذاد 

أرذ. دس  کشدٖ خبٔٛاس دس سٚعتب٘ب صٔذگی ِی 3591خبٔٛاس دس ؽٙش٘ب ٚ  3398أذ. اص ایٓ تؼذاد  عشپشعت صْ بٛدٖ
٘ربی صیرش برٗ  ٘بی ِشبٛط برٗ بخرؼ خرٛسا  ٚ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ خبٔٛاس٘رب ؽربخـ ایٓ ِغبٌؼٗ بش اعبط دادٖ

٘ربی  عشپشعت ٚ ِشد عشپشعرت، ٔمربط ؽرٙشی ٚ سٚعرتبیی، اعرتبْ ٚ دس ٔٙبیرت د٘رک  صْ تفکیک خبٔٛاس٘بی
گیشی خبٔٛاس دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت.  ٘ب ٚصْ ّٔٛٔٗ أذ. دس ِسبعبٗ تّبَ ؽبخـدساِذی ِٛسد بشسعی لشاس گشفتٗ
 ای بٗ سیبي بیبْ ؽذٖ اعت. دس خذاٚي، ٚازذ تّبَ الالَ ٘ضیٕٗ

ک٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9  خبٔٛاس  یی خٛسا

ک٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .3  ی ی خٛسا

 ی خبٔٛاس ی خٛسا  بٗ دساِذ عبالٔٗعبالٔٗ ٔغبت ٘ضیٕٗ .8

 ی خبٔٛاس ٘بی عبالٔٗ ی خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗٔغبت ٘ضیٕٗ عبالٔٗ .2
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
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  ّضعیت سالهت خاًْارُای زى
 سرپرست در ایراى

 هقدهَ -3-1
فرٛس  خالفرٗ عشپشعت دس ایرشاْ بٗ٘بی ِشبٛط بٗ بشسعی ٚضؼیت عالِت خبٔٛاس٘بی صْ دس ایٓ فقً یبفتٗ

٘بی عشپشعرت برش اعربط ؽربخـ خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی عالِت اػضبیؽٛد. بٗ ِٕظٛس تؼشیف ؽبخـِی اسائٗ
٘بی عشذ بشسعری عرالِت ٚ خّؼیرت دس ایرشاْ دس عربي دادٖ ٔیبص بٗ٘بی عالِت د ؽبخـٚساٍِی عالِت ٚ بش

9831 (IrMIDHS-2010 ٚصاس  بٙذاؽت دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽکی )فرٛس   برب ِکبتسغرُ  بٛدٖ اعت کٗ ػٍری
٘ربی گیشیاص عشف پژٚ٘ؾکذٖ آِبس ٚ ِشکض آِبس ایشاْ بب ٚصاس  بٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِرٛصػ پضؽرکی ٚ پیگشفتٗ 

٘بیی دس ِرٛسد ّ٘چٕریٓ بشسعری .دادٖ ٔؾرذ٘بی ِرٛسد ٔیربص دس اختیربس گرشٖٚ تسمیرك لرشاس عفبٔٗ دادٖأِتؼذدی ِت
گیش ) ٘بی عشذ ػٛاًِ خغش بیّبسی٘ب بب اعتفبدٖ اص دادِٖسبعبٗ ؽبخـ ( وٗ ٘ش عبٌٗ تٛعظ STEPS٘بی غیشٚا

ای دس عرغر وؾرٛس أدربَ ٛٔرٗفرٛس  عرشذ ِّٔؼبٚٔت بٙذاؽتی ٚصاس  بٙذاؽت، دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽرکی بٗ
اي ِؾخقرب  عشپشعرت خربٔٛاس ٚ خرٕظ اٚ عر  عفبٔٗ دس پشعؾٕبِٗ عرشذ ِرزوٛس،أؽٛد فٛس  گشفت. ِتِی

پیؾٕٙبد کٗ  عشپشعت ٚخٛد ٔذاسد  ٘بی ِشبٛط بٗ خبٔٛاس٘بی صْٔؾذٖ اعت ٚ بٕببشایٓ اِىبْ اعتخشاج ؽبخـ
 گٕدبٔذٖ ؽٛٔذ.  ٘بی بؼذ ایٓ ِؾخقب  دس پشعؾٕبِٗ ِزوٛس ؽٛد دس عبيِی

٘بی خربٔٛاس دس صِیٕرٗ ٘ضیٕرٗ دساِرذٚ  ٘ضیٕٗآِبسگیشی اص  عشذ ٘بیتسٍیً دادٖی اص گضاسؽبٕببشایٓ دس ایٓ فقً 
گرشداٚسی آِبس٘ربی ِشبرٛط برٗ عرالِت صٔربْ  ّ٘چٕریٓ برب .فٛس  پزیشفترٗ اعرت خٛسان ٚ بٙذاؽت ٚ دسِبْ،

عشپشعرت تسرت  خبٔٛاس٘بی صْاعالػب  ِشبٛط بٗ ٍٗ خّ عشپشعت خبٔٛاس دس کؾٛس اص عبیش ِٕببغ اعالػبتی اص
   )سٖ( ِغبٌبی اسائٗ ؽذٖ اعت.پٛؽؼ وّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی 

فصل

30

  88                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس ٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9

 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .5

 خبٔٛاس  یعبالٔٗ ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ یالٔٗعبٔغبت ٘ضیٕٗ  .1
  

 سرپرست  خاًْارُای زى یخْراک ُای ُسیٌَ -3-3-1

سیربي( ٔغربت برٗ  39131333عشپشعرت ) دس خبٔٛاس٘ربی صْ یخرٛساکی  عربالٔٗ٘ضیٕٗ  ِتٛعظ 9819دس عبي 
ٚ دس  81٫9دس سٚعرتب٘ب  دسفذ کّتش اعت. ایرٓ ٔغربت 85٫1 ،سیبي( 83469333خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت ) 

 (.3-8دسفذ بٛدٖ اعت )خذٚي  86٫4ؽٙش٘ب 
بٗ تفکیک خٕظ  ٘بی خبٔٛاسی خٛساکی ٚ دخبٔی ٚ ِتٛعظ دساِذ عبالٔٗ٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ: 2-3جدّل 

 )سیبي( 9819 خبٔٛاس دس عبي عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت

 دراهدٚ  ًْع ُسیٌَ
 کشْر کل رّستاییًقاط  شِریًقاط 

 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى پرستهرد سر

3991398888335389393915388352933339131333 83299532 یُای خْراک ُسیٌَ

318212189913391389529511351111 595392 ُای دخاًی ُسیٌَ

 39911999 88333339 39991299 82991599 39299591 88993213 ُای خْراکی ّ دخاًی ُسیٌَ
993191528199911399959355993598915333351919 981939898 کل ُسیٌَ

  11593191325253922195283993933939839293919 982135838 دراهد 
خربٔٛاس فرشف  دساِرذدسفرذ  28عٛس ِتٛعرظ  عشپشعرت سٚعرتبیی برٗ  کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْ ٔکتٗ لببً تٛخٗ ایٓ

دسفذ( بیؾتش بٛدٖ اعت. دس ؽرٙش٘ب  81٫8اعت کٗ دس ِمبیغٗ بب خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت ) ؽذٖ ی٘ضیٕٗ خٛساک
ورٗ  اِرب برب دس ٔظرش گرشفتٓ تفربٚ  بؼرذ خربٔٛاس دس دٚ گرشٖٚ ٚ ایٓ اعت،دسفذ  32٫9دس ِمببً  39٫3ایٓ اػذاد 

-8 دس خذٚيح ٔتبی٘ب ِسبعبٗ ؽٛد وٗ  عشأٗ ٘ضیِٕٗتٛعظ الصَ اعت  ٘غتٕذتش  کعشپشعت وٛچ خبٔٛاس٘بی صْ
 . اسائٗ ؽذٖ اعتتفىیه اعتبْ   بٗ 2-8ی ٚ دس خذٚي دساِذ٘بی  تفىیه د٘ه  بٗ 8

 عرشأٗ ٘ضیٕرٗ خرٛسان دس خبٔٛاس٘ربی صْ ٘بْبی ٚ ٔیرض اعرتدساِرذ٘ربی د٘رذ ورٗ دس اغٍرب د٘هٔتبیح ٔؾبْ ِی
 عشپشعت بیؼ اص خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 

عٛسی کرٗ  یببذ بٗ ٘ب بب کب٘ؼ دسآِذ، افضایؼ ِی عُٙ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗسٚعتبیی عشپشعت   دس خبٔٛاس٘بی صْ
ؽٛد دس زبٌی کٗ دس د٘ک اٚي دسآِذی ایٓ ػرذد برٗ  ٘ب فشف خٛسا  ِی دسفذ کً ٘ضیٕٗ 89٫11دس د٘ک آخش 

دسفرذ برٛدٖ اعررت  31٫81ٚ  92٫91تشتیرب  یببرذ. دس ِٕربعك ؽرٙشی ایرٓ اػرذاد برٗ دسفرذ افرضایؼ ِری 22٫83
عشپشعت ؽٙشی دس د٘ک اٚي دسآِذی بیؼ اص دٚبشابش  گش عُٙ خٛسا  اص ٘ضیٕٗ کً یک خبٔٛاس صْػببس  دی بٗ

٘ربی پربییٓ دسآِرذی، بخرؼ ػّرذٖ ای اص  د٘ذ کٗ دس د٘ک آْ دس د٘ک آخش دسآِذی اعت. ایٓ ِغئٍٗ ٔؾبْ ِی
  یببذ. ٘ب بٗ تبغ آْ کب٘ؼ ِی ؽٛد ٚ دس ٔتیدٗ عُٙ عبیش ٘ضیٕٗ دسآِذ خبٔٛاس فشف خٛسا  ِی
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 )رٍ( سرپرست تحت پْشش کویتَ اهداد اهام خویٌی  ّضعیت سالهت خاًْارُای زى -3-2
، تؼرذاد 9819خبٔٛاس تست پٛؽرؼ دس عربي  9199111بشاعبط گضاسػ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی، اص ِدّٛع 

 بٛدٖ دسفذ صٔبْ عشپشعت ِؼٍٛي 9٫3أذ. بش ایٓ اعبط  ( داسای عشپشعت صْ بٛدٖ٪95٫95خبٔٛاس ) 138391
عشپشعت خبٔٛاس اص  دسفذ صٔبْ 89٫9أذ. ػالٖٚ بش آْ  بشدٖ دسفذ آٔبْ اص بیّبسی خغّی یب سٚأی سٔح ِی 1٫9ٚ 

دسفرذ  32دسفرذ ٚ  1٫9یک دسفذ، تشتیب  عشپشعت بٗ  ِشدٔذ. اسلبَ فٛق بشای اػضبی خبٔٛاس٘بی اکبس افتبدٖ
 اعت.بٛدٖ 

٘ب بشزغب ٚضؼیت عالِت دس )سٖ( ٚ اػضبی آْ تٛصیغ خبٔٛاس٘بی تست پٛؽؼ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی :1-3جدّل 
 9819عبي 

 ٚضؼیت عالِت
 عشپشعت ی خبٔٛاس٘بی صْاػضب  صٔبْ عشپشعت خبٔٛاس

 دسفذ تؼذاد  دسفذ تؼذاد
 41٫5 9933333  49٫1 491969 عبٌُ
 9 93925  9٫3 1151 ِؼٍٛي

 1 936914  4٫1 44951 بیّبس خغّی
 9٫5 3998  9٫6 8158 بیّبس سٚأی
 36 633368  89٫9 314311 اص کبس افتبدٖ

 999 9149139  999 138391 خّغ
 9819ػب ، اعال یٚ فٕبٚس یسیض )سٖ(، ِشکض بشٔبِٗ ِٕبغ: عبٌٕبِٗ آِبسی کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی

سرپرست در زهیٌَ ُای طرح آهارگیری از ُسیٌَ ّ دراهد خاًْارُای زىتحلیل دادٍ -3-3
 ُای خْراك ّ بِداشت ّ درهاىُسیٌَ

دس کؾرٛس اخرشا ؽرذٖ  9819کٗ تٛعرظ ِشکرض آِربس ایرشاْ دس عربي  خبٔٛاس٘بدس عشذ آِبسگیشی اص ٘ضیٕٗ ٚ دساِذ 
خرربٔٛاس داسای  2313أررذ کررٗ تؼررذاد سد بشسعرری لررشاس گشفتٗخرربٔٛاس دس عررغر کؾررٛس ِررٛ 83998اعررت، تؼررذاد 

أرذ. دس  کشدٖ خبٔٛاس دس سٚعتب٘ب صٔذگی ِی 3591خبٔٛاس دس ؽٙش٘ب ٚ  3398أذ. اص ایٓ تؼذاد  عشپشعت صْ بٛدٖ
٘ربی صیرش برٗ  ٘بی ِشبٛط برٗ بخرؼ خرٛسا  ٚ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ خبٔٛاس٘رب ؽربخـ ایٓ ِغبٌؼٗ بش اعبط دادٖ

٘ربی  عشپشعت ٚ ِشد عشپشعرت، ٔمربط ؽرٙشی ٚ سٚعرتبیی، اعرتبْ ٚ دس ٔٙبیرت د٘رک  صْ تفکیک خبٔٛاس٘بی
گیشی خبٔٛاس دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت.  ٘ب ٚصْ ّٔٛٔٗ أذ. دس ِسبعبٗ تّبَ ؽبخـدساِذی ِٛسد بشسعی لشاس گشفتٗ
 ای بٗ سیبي بیبْ ؽذٖ اعت. دس خذاٚي، ٚازذ تّبَ الالَ ٘ضیٕٗ

ک٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9  خبٔٛاس  یی خٛسا

ک٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .3  ی ی خٛسا

 ی خبٔٛاس ی خٛسا  بٗ دساِذ عبالٔٗعبالٔٗ ٔغبت ٘ضیٕٗ .8

 ی خبٔٛاس ٘بی عبالٔٗ ی خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗٔغبت ٘ضیٕٗ عبالٔٗ .2

3
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس ٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9

 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .5

 خبٔٛاس  یعبالٔٗ ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ یالٔٗعبٔغبت ٘ضیٕٗ  .1
  

 سرپرست  خاًْارُای زى یخْراک ُای ُسیٌَ -3-3-1

سیربي( ٔغربت برٗ  39131333عشپشعرت ) دس خبٔٛاس٘ربی صْ یخرٛساکی  عربالٔٗ٘ضیٕٗ  ِتٛعظ 9819دس عبي 
ٚ دس  81٫9دس سٚعرتب٘ب  دسفذ کّتش اعت. ایرٓ ٔغربت 85٫1 ،سیبي( 83469333خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت ) 

 (.3-8دسفذ بٛدٖ اعت )خذٚي  86٫4ؽٙش٘ب 
بٗ تفکیک خٕظ  ٘بی خبٔٛاسی خٛساکی ٚ دخبٔی ٚ ِتٛعظ دساِذ عبالٔٗ٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ: 2-3جدّل 

 )سیبي( 9819 خبٔٛاس دس عبي عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت

 دراهدٚ  ًْع ُسیٌَ
 کشْر کل رّستاییًقاط  شِریًقاط 

 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى پرستهرد سر

3991398888335389393915388352933339131333 83299532 یُای خْراک ُسیٌَ

318212189913391389529511351111 595392 ُای دخاًی ُسیٌَ

 39911999 88333339 39991299 82991599 39299591 88993213 ُای خْراکی ّ دخاًی ُسیٌَ
993191528199911399959355993598915333351919 981939898 کل ُسیٌَ

  11593191325253922195283993933939839293919 982135838 دراهد 
خربٔٛاس فرشف  دساِرذدسفرذ  28عٛس ِتٛعرظ  عشپشعرت سٚعرتبیی برٗ  کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْ ٔکتٗ لببً تٛخٗ ایٓ

دسفذ( بیؾتش بٛدٖ اعت. دس ؽرٙش٘ب  81٫8اعت کٗ دس ِمبیغٗ بب خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت ) ؽذٖ ی٘ضیٕٗ خٛساک
ورٗ  اِرب برب دس ٔظرش گرشفتٓ تفربٚ  بؼرذ خربٔٛاس دس دٚ گرشٖٚ ٚ ایٓ اعت،دسفذ  32٫9دس ِمببً  39٫3ایٓ اػذاد 

-8 دس خذٚيح ٔتبی٘ب ِسبعبٗ ؽٛد وٗ  عشأٗ ٘ضیِٕٗتٛعظ الصَ اعت  ٘غتٕذتش  کعشپشعت وٛچ خبٔٛاس٘بی صْ
 . اسائٗ ؽذٖ اعتتفىیه اعتبْ   بٗ 2-8ی ٚ دس خذٚي دساِذ٘بی  تفىیه د٘ه  بٗ 8

 عرشأٗ ٘ضیٕرٗ خرٛسان دس خبٔٛاس٘ربی صْ ٘بْبی ٚ ٔیرض اعرتدساِرذ٘ربی د٘رذ ورٗ دس اغٍرب د٘هٔتبیح ٔؾبْ ِی
 عشپشعت بیؼ اص خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 

عٛسی کرٗ  یببذ بٗ ٘ب بب کب٘ؼ دسآِذ، افضایؼ ِی عُٙ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗسٚعتبیی عشپشعت   دس خبٔٛاس٘بی صْ
ؽٛد دس زبٌی کٗ دس د٘ک اٚي دسآِذی ایٓ ػرذد برٗ  ٘ب فشف خٛسا  ِی دسفذ کً ٘ضیٕٗ 89٫11دس د٘ک آخش 

دسفرذ برٛدٖ اعررت  31٫81ٚ  92٫91تشتیرب  یببرذ. دس ِٕربعك ؽرٙشی ایرٓ اػرذاد برٗ دسفرذ افرضایؼ ِری 22٫83
عشپشعت ؽٙشی دس د٘ک اٚي دسآِذی بیؼ اص دٚبشابش  گش عُٙ خٛسا  اص ٘ضیٕٗ کً یک خبٔٛاس صْػببس  دی بٗ

٘ربی پربییٓ دسآِرذی، بخرؼ ػّرذٖ ای اص  د٘ذ کٗ دس د٘ک آْ دس د٘ک آخش دسآِذی اعت. ایٓ ِغئٍٗ ٔؾبْ ِی
  یببذ. ٘ب بٗ تبغ آْ کب٘ؼ ِی ؽٛد ٚ دس ٔتیدٗ عُٙ عبیش ٘ضیٕٗ دسآِذ خبٔٛاس فشف خٛسا  ِی
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 )رٍ( سرپرست تحت پْشش کویتَ اهداد اهام خویٌی  ّضعیت سالهت خاًْارُای زى -3-2
، تؼرذاد 9819خبٔٛاس تست پٛؽرؼ دس عربي  9199111بشاعبط گضاسػ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی، اص ِدّٛع 

 بٛدٖ دسفذ صٔبْ عشپشعت ِؼٍٛي 9٫3أذ. بش ایٓ اعبط  ( داسای عشپشعت صْ بٛدٖ٪95٫95خبٔٛاس ) 138391
عشپشعت خبٔٛاس اص  دسفذ صٔبْ 89٫9أذ. ػالٖٚ بش آْ  بشدٖ دسفذ آٔبْ اص بیّبسی خغّی یب سٚأی سٔح ِی 1٫9ٚ 

دسفرذ  32دسفرذ ٚ  1٫9یک دسفذ، تشتیب  عشپشعت بٗ  ِشدٔذ. اسلبَ فٛق بشای اػضبی خبٔٛاس٘بی اکبس افتبدٖ
 اعت.بٛدٖ 

٘ب بشزغب ٚضؼیت عالِت دس )سٖ( ٚ اػضبی آْ تٛصیغ خبٔٛاس٘بی تست پٛؽؼ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی :1-3جدّل 
 9819عبي 

 ٚضؼیت عالِت
 عشپشعت ی خبٔٛاس٘بی صْاػضب  صٔبْ عشپشعت خبٔٛاس

 دسفذ تؼذاد  دسفذ تؼذاد
 41٫5 9933333  49٫1 491969 عبٌُ
 9 93925  9٫3 1151 ِؼٍٛي

 1 936914  4٫1 44951 بیّبس خغّی
 9٫5 3998  9٫6 8158 بیّبس سٚأی
 36 633368  89٫9 314311 اص کبس افتبدٖ

 999 9149139  999 138391 خّغ
 9819ػب ، اعال یٚ فٕبٚس یسیض )سٖ(، ِشکض بشٔبِٗ ِٕبغ: عبٌٕبِٗ آِبسی کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی

سرپرست در زهیٌَ ُای طرح آهارگیری از ُسیٌَ ّ دراهد خاًْارُای زىتحلیل دادٍ -3-3
 ُای خْراك ّ بِداشت ّ درهاىُسیٌَ

دس کؾرٛس اخرشا ؽرذٖ  9819کٗ تٛعرظ ِشکرض آِربس ایرشاْ دس عربي  خبٔٛاس٘بدس عشذ آِبسگیشی اص ٘ضیٕٗ ٚ دساِذ 
خرربٔٛاس داسای  2313أررذ کررٗ تؼررذاد سد بشسعرری لررشاس گشفتٗخرربٔٛاس دس عررغر کؾررٛس ِررٛ 83998اعررت، تؼررذاد 

أرذ. دس  کشدٖ خبٔٛاس دس سٚعتب٘ب صٔذگی ِی 3591خبٔٛاس دس ؽٙش٘ب ٚ  3398أذ. اص ایٓ تؼذاد  عشپشعت صْ بٛدٖ
٘ربی صیرش برٗ  ٘بی ِشبٛط برٗ بخرؼ خرٛسا  ٚ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ خبٔٛاس٘رب ؽربخـ ایٓ ِغبٌؼٗ بش اعبط دادٖ

٘ربی  عشپشعت ٚ ِشد عشپشعرت، ٔمربط ؽرٙشی ٚ سٚعرتبیی، اعرتبْ ٚ دس ٔٙبیرت د٘رک  صْ تفکیک خبٔٛاس٘بی
گیشی خبٔٛاس دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت.  ٘ب ٚصْ ّٔٛٔٗ أذ. دس ِسبعبٗ تّبَ ؽبخـدساِذی ِٛسد بشسعی لشاس گشفتٗ
 ای بٗ سیبي بیبْ ؽذٖ اعت. دس خذاٚي، ٚازذ تّبَ الالَ ٘ضیٕٗ

ک٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9  خبٔٛاس  یی خٛسا

ک٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .3  ی ی خٛسا

 ی خبٔٛاس ی خٛسا  بٗ دساِذ عبالٔٗعبالٔٗ ٔغبت ٘ضیٕٗ .8

 ی خبٔٛاس ٘بی عبالٔٗ ی خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗٔغبت ٘ضیٕٗ عبالٔٗ .2

فصل

32
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تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ  بٗ)سیبي(  ٘بخٛساکی خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :4-3جدّل 

  9819 اعتبْ دس عبي
 ًقاط رّستایی ًقاط شِری استاى

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبسِسبي ٚبختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ

 کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر
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بررٗ خبٔٛاس٘رربی  ٘ضیٕررٗ خررٛسا  اص کررً ٘ضیٕررٗ عررُٙبرربالتشیٓ  د٘ررذٔؾرربْ ِرری 9-8ٔترربیح خررذٚي  ٘رربی خرربٔٛاس 
٘بی عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ، خشاعبْ  تؼٍك داسد ٚ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی اعتبْ ٘شِضگبْ بب  صْ

٘ب ِشبٛط بٗ اعتبْ تٙشاْ عُٙکّتشیٓ  .٘بی بؼذی لشاس داسٔذ دسفذ دس سدٖ 99خٕٛبی ٚ خٛصعتبْ بب عُٙ ببالی 
لرشاس داسٔرذ.   دسفرذ89 کذاَ بب  ٘بی یضد ٚ اٌبشص ٘ش ٚ اعتبْ دسفذ88٫39 ، عپظ ِبصٔذساْ بب دسفذ 39٫21بب 

بٗ اعتبْ عیغتبْ  ٘ضیٕٗ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗ عُٙعشپشعت ؽٙشی، ببالتشیٓ  دس بیٓ خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی خبٔٛاس 
٘ربی  ٘بی کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ، ٘شِضگربْ ٚ خٛصعرتبْ دس سدٖ د ٚ اعتبْتؼٍك داس دسفذ 81٫13ٚ بٍٛچغتبْ بب 

عشپشعت،  خبٔٛاس صْ٘بی ٘ضیٕٗ اص کًؽٛد کٗ دس خبٔٛاس٘بی ؽٙشی، عُٙ خٛسا   بؼذی لشاس داسٔذ.  ِالزظٗ ِی
   .اعتدسفذ  3/29ایٓ عُٙ دس زبٌی دس ِٕبعك سٚعتبیی  دسفذ اعت 3/32

بٗ  ٘بی خبٔٛاس ٚ دسفذ ٘ضیٕٗ خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗ)سیبي(  ی خٛساکی بی عبالٔٗ٘ ٘ضیٕٗ 9ِتٛعظ عشأٗ :3-3جدّل 
 9819٘بی دساِذی، خٕظ عشپشعت خبٔٛاس٘ب ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  تفکیک د٘ک

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِری ًقاط دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 

 

2 
 


3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 




1: 


 .شْددر ایي بررسی، برای سراًَ کردى ُر هتغیر، هقدار آى بر تعداد اعضای خاًْار تقسین هی1
 دٌُد. ُای خاًْار را ًشاى هی ُسیٌَ خْراک از کل ُسیٌَ سِن* اعداد ردیف دّم در ُر دُک، 

3



فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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  88                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس ٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9

 ی بٙذاؽت ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .5

 خبٔٛاس  یعبالٔٗ ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ یالٔٗعبٔغبت ٘ضیٕٗ  .1
  

 سرپرست  خاًْارُای زى یخْراک ُای ُسیٌَ -3-3-1

سیربي( ٔغربت برٗ  39131333عشپشعرت ) دس خبٔٛاس٘ربی صْ یخرٛساکی  عربالٔٗ٘ضیٕٗ  ِتٛعظ 9819دس عبي 
ٚ دس  81٫9دس سٚعرتب٘ب  دسفذ کّتش اعت. ایرٓ ٔغربت 85٫1 ،سیبي( 83469333خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت ) 

 (.3-8دسفذ بٛدٖ اعت )خذٚي  86٫4ؽٙش٘ب 
بٗ تفکیک خٕظ  ٘بی خبٔٛاسی خٛساکی ٚ دخبٔی ٚ ِتٛعظ دساِذ عبالٔٗ٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ: 2-3جدّل 

 )سیبي( 9819 خبٔٛاس دس عبي عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت

 دراهدٚ  ًْع ُسیٌَ
 کشْر کل رّستاییًقاط  شِریًقاط 

 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى پرستهرد سر

3991398888335389393915388352933339131333 83299532 یُای خْراک ُسیٌَ

318212189913391389529511351111 595392 ُای دخاًی ُسیٌَ

 39911999 88333339 39991299 82991599 39299591 88993213 ُای خْراکی ّ دخاًی ُسیٌَ
993191528199911399959355993598915333351919 981939898 کل ُسیٌَ

  11593191325253922195283993933939839293919 982135838 دراهد 
خربٔٛاس فرشف  دساِرذدسفرذ  28عٛس ِتٛعرظ  عشپشعرت سٚعرتبیی برٗ  کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْ ٔکتٗ لببً تٛخٗ ایٓ

دسفذ( بیؾتش بٛدٖ اعت. دس ؽرٙش٘ب  81٫8اعت کٗ دس ِمبیغٗ بب خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت ) ؽذٖ ی٘ضیٕٗ خٛساک
ورٗ  اِرب برب دس ٔظرش گرشفتٓ تفربٚ  بؼرذ خربٔٛاس دس دٚ گرشٖٚ ٚ ایٓ اعت،دسفذ  32٫9دس ِمببً  39٫3ایٓ اػذاد 

-8 دس خذٚيح ٔتبی٘ب ِسبعبٗ ؽٛد وٗ  عشأٗ ٘ضیِٕٗتٛعظ الصَ اعت  ٘غتٕذتش  کعشپشعت وٛچ خبٔٛاس٘بی صْ
 . اسائٗ ؽذٖ اعتتفىیه اعتبْ   بٗ 2-8ی ٚ دس خذٚي دساِذ٘بی  تفىیه د٘ه  بٗ 8

 عرشأٗ ٘ضیٕرٗ خرٛسان دس خبٔٛاس٘ربی صْ ٘بْبی ٚ ٔیرض اعرتدساِرذ٘ربی د٘رذ ورٗ دس اغٍرب د٘هٔتبیح ٔؾبْ ِی
 عشپشعت بیؼ اص خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 

عٛسی کرٗ  یببذ بٗ ٘ب بب کب٘ؼ دسآِذ، افضایؼ ِی عُٙ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗسٚعتبیی عشپشعت   دس خبٔٛاس٘بی صْ
ؽٛد دس زبٌی کٗ دس د٘ک اٚي دسآِذی ایٓ ػرذد برٗ  ٘ب فشف خٛسا  ِی دسفذ کً ٘ضیٕٗ 89٫11دس د٘ک آخش 

دسفرذ برٛدٖ اعررت  31٫81ٚ  92٫91تشتیرب  یببرذ. دس ِٕربعك ؽرٙشی ایرٓ اػرذاد برٗ دسفرذ افرضایؼ ِری 22٫83
عشپشعت ؽٙشی دس د٘ک اٚي دسآِذی بیؼ اص دٚبشابش  گش عُٙ خٛسا  اص ٘ضیٕٗ کً یک خبٔٛاس صْػببس  دی بٗ

٘ربی پربییٓ دسآِرذی، بخرؼ ػّرذٖ ای اص  د٘ذ کٗ دس د٘ک آْ دس د٘ک آخش دسآِذی اعت. ایٓ ِغئٍٗ ٔؾبْ ِی
  یببذ. ٘ب بٗ تبغ آْ کب٘ؼ ِی ؽٛد ٚ دس ٔتیدٗ عُٙ عبیش ٘ضیٕٗ دسآِذ خبٔٛاس فشف خٛسا  ِی
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 )رٍ( سرپرست تحت پْشش کویتَ اهداد اهام خویٌی  ّضعیت سالهت خاًْارُای زى -3-2
، تؼرذاد 9819خبٔٛاس تست پٛؽرؼ دس عربي  9199111بشاعبط گضاسػ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی، اص ِدّٛع 

 بٛدٖ دسفذ صٔبْ عشپشعت ِؼٍٛي 9٫3أذ. بش ایٓ اعبط  ( داسای عشپشعت صْ بٛدٖ٪95٫95خبٔٛاس ) 138391
عشپشعت خبٔٛاس اص  دسفذ صٔبْ 89٫9أذ. ػالٖٚ بش آْ  بشدٖ دسفذ آٔبْ اص بیّبسی خغّی یب سٚأی سٔح ِی 1٫9ٚ 

دسفرذ  32دسفرذ ٚ  1٫9یک دسفذ، تشتیب  عشپشعت بٗ  ِشدٔذ. اسلبَ فٛق بشای اػضبی خبٔٛاس٘بی اکبس افتبدٖ
 اعت.بٛدٖ 

٘ب بشزغب ٚضؼیت عالِت دس )سٖ( ٚ اػضبی آْ تٛصیغ خبٔٛاس٘بی تست پٛؽؼ کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی :1-3جدّل 
 9819عبي 

 ٚضؼیت عالِت
 عشپشعت ی خبٔٛاس٘بی صْاػضب  صٔبْ عشپشعت خبٔٛاس

 دسفذ تؼذاد  دسفذ تؼذاد
 41٫5 9933333  49٫1 491969 عبٌُ
 9 93925  9٫3 1151 ِؼٍٛي

 1 936914  4٫1 44951 بیّبس خغّی
 9٫5 3998  9٫6 8158 بیّبس سٚأی
 36 633368  89٫9 314311 اص کبس افتبدٖ

 999 9149139  999 138391 خّغ
 9819ػب ، اعال یٚ فٕبٚس یسیض )سٖ(، ِشکض بشٔبِٗ ِٕبغ: عبٌٕبِٗ آِبسی کّیتٗ اِذاد اِبَ خّیٕی

سرپرست در زهیٌَ ُای طرح آهارگیری از ُسیٌَ ّ دراهد خاًْارُای زىتحلیل دادٍ -3-3
 ُای خْراك ّ بِداشت ّ درهاىُسیٌَ

دس کؾرٛس اخرشا ؽرذٖ  9819کٗ تٛعرظ ِشکرض آِربس ایرشاْ دس عربي  خبٔٛاس٘بدس عشذ آِبسگیشی اص ٘ضیٕٗ ٚ دساِذ 
خرربٔٛاس داسای  2313أررذ کررٗ تؼررذاد سد بشسعرری لررشاس گشفتٗخرربٔٛاس دس عررغر کؾررٛس ِررٛ 83998اعررت، تؼررذاد 

أرذ. دس  کشدٖ خبٔٛاس دس سٚعتب٘ب صٔذگی ِی 3591خبٔٛاس دس ؽٙش٘ب ٚ  3398أذ. اص ایٓ تؼذاد  عشپشعت صْ بٛدٖ
٘ربی صیرش برٗ  ٘بی ِشبٛط برٗ بخرؼ خرٛسا  ٚ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ خبٔٛاس٘رب ؽربخـ ایٓ ِغبٌؼٗ بش اعبط دادٖ

٘ربی  عشپشعت ٚ ِشد عشپشعرت، ٔمربط ؽرٙشی ٚ سٚعرتبیی، اعرتبْ ٚ دس ٔٙبیرت د٘رک  صْ تفکیک خبٔٛاس٘بی
گیشی خبٔٛاس دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت.  ٘ب ٚصْ ّٔٛٔٗ أذ. دس ِسبعبٗ تّبَ ؽبخـدساِذی ِٛسد بشسعی لشاس گشفتٗ
 ای بٗ سیبي بیبْ ؽذٖ اعت. دس خذاٚي، ٚازذ تّبَ الالَ ٘ضیٕٗ

ک٘ضیٕٗ عبالِٔٗتٛعظ  .9  خبٔٛاس  یی خٛسا

ک٘ضیٕٗ عبالٔٗعشأٗ ِتٛعظ  .3  ی ی خٛسا

 ی خبٔٛاس ی خٛسا  بٗ دساِذ عبالٔٗعبالٔٗ ٔغبت ٘ضیٕٗ .8

 ی خبٔٛاس ٘بی عبالٔٗ ی خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗٔغبت ٘ضیٕٗ عبالٔٗ .2

فصل

32

  85                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

 
تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ  بٗ)سیبي(  ٘بخٛساکی خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :4-3جدّل 

  9819 اعتبْ دس عبي
 ًقاط رّستایی ًقاط شِری استاى

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبسِسبي ٚبختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ

 کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر
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بررٗ خبٔٛاس٘رربی  ٘ضیٕررٗ خررٛسا  اص کررً ٘ضیٕررٗ عررُٙبرربالتشیٓ  د٘ررذٔؾرربْ ِرری 9-8ٔترربیح خررذٚي  ٘رربی خرربٔٛاس 
٘بی عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ، خشاعبْ  تؼٍك داسد ٚ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی اعتبْ ٘شِضگبْ بب  صْ

٘ب ِشبٛط بٗ اعتبْ تٙشاْ عُٙکّتشیٓ  .٘بی بؼذی لشاس داسٔذ دسفذ دس سدٖ 99خٕٛبی ٚ خٛصعتبْ بب عُٙ ببالی 
لرشاس داسٔرذ.   دسفرذ89 کذاَ بب  ٘بی یضد ٚ اٌبشص ٘ش ٚ اعتبْ دسفذ88٫39 ، عپظ ِبصٔذساْ بب دسفذ 39٫21بب 

بٗ اعتبْ عیغتبْ  ٘ضیٕٗ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗ عُٙعشپشعت ؽٙشی، ببالتشیٓ  دس بیٓ خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی خبٔٛاس 
٘ربی  ٘بی کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ، ٘شِضگربْ ٚ خٛصعرتبْ دس سدٖ د ٚ اعتبْتؼٍك داس دسفذ 81٫13ٚ بٍٛچغتبْ بب 

عشپشعت،  خبٔٛاس صْ٘بی ٘ضیٕٗ اص کًؽٛد کٗ دس خبٔٛاس٘بی ؽٙشی، عُٙ خٛسا   بؼذی لشاس داسٔذ.  ِالزظٗ ِی
   .اعتدسفذ  3/29ایٓ عُٙ دس زبٌی دس ِٕبعك سٚعتبیی  دسفذ اعت 3/32

بٗ  ٘بی خبٔٛاس ٚ دسفذ ٘ضیٕٗ خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗ)سیبي(  ی خٛساکی بی عبالٔٗ٘ ٘ضیٕٗ 9ِتٛعظ عشأٗ :3-3جدّل 
 9819٘بی دساِذی، خٕظ عشپشعت خبٔٛاس٘ب ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  تفکیک د٘ک

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِری ًقاط دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 

 

2 
 


3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 




1: 


 .شْددر ایي بررسی، برای سراًَ کردى ُر هتغیر، هقدار آى بر تعداد اعضای خاًْار تقسین هی1
 دٌُد. ُای خاًْار را ًشاى هی ُسیٌَ خْراک از کل ُسیٌَ سِن* اعداد ردیف دّم در ُر دُک، 

3
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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  85                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

 
تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ  بٗ)سیبي(  ٘بخٛساکی خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :4-3جدّل 

  9819 اعتبْ دس عبي
 ًقاط رّستایی ًقاط شِری استاى

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبسِسبي ٚبختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ

 کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر
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بررٗ خبٔٛاس٘رربی  ٘ضیٕررٗ خررٛسا  اص کررً ٘ضیٕررٗ عررُٙبرربالتشیٓ  د٘ررذٔؾرربْ ِرری 9-8ٔترربیح خررذٚي  ٘رربی خرربٔٛاس 
٘بی عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ، خشاعبْ  تؼٍك داسد ٚ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی اعتبْ ٘شِضگبْ بب  صْ

٘ب ِشبٛط بٗ اعتبْ تٙشاْ عُٙکّتشیٓ  .٘بی بؼذی لشاس داسٔذ دسفذ دس سدٖ 99خٕٛبی ٚ خٛصعتبْ بب عُٙ ببالی 
لرشاس داسٔرذ.   دسفرذ89 کذاَ بب  ٘بی یضد ٚ اٌبشص ٘ش ٚ اعتبْ دسفذ88٫39 ، عپظ ِبصٔذساْ بب دسفذ 39٫21بب 

بٗ اعتبْ عیغتبْ  ٘ضیٕٗ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗ عُٙعشپشعت ؽٙشی، ببالتشیٓ  دس بیٓ خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی خبٔٛاس 
٘ربی  ٘بی کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ، ٘شِضگربْ ٚ خٛصعرتبْ دس سدٖ د ٚ اعتبْتؼٍك داس دسفذ 81٫13ٚ بٍٛچغتبْ بب 

عشپشعت،  خبٔٛاس صْ٘بی ٘ضیٕٗ اص کًؽٛد کٗ دس خبٔٛاس٘بی ؽٙشی، عُٙ خٛسا   بؼذی لشاس داسٔذ.  ِالزظٗ ِی
   .اعتدسفذ  3/29ایٓ عُٙ دس زبٌی دس ِٕبعك سٚعتبیی  دسفذ اعت 3/32

بٗ  ٘بی خبٔٛاس ٚ دسفذ ٘ضیٕٗ خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗ)سیبي(  ی خٛساکی بی عبالٔٗ٘ ٘ضیٕٗ 9ِتٛعظ عشأٗ :3-3جدّل 
 9819٘بی دساِذی، خٕظ عشپشعت خبٔٛاس٘ب ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  تفکیک د٘ک

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِری ًقاط دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 

 

2 
 


3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 




1: 


 .شْددر ایي بررسی، برای سراًَ کردى ُر هتغیر، هقدار آى بر تعداد اعضای خاًْار تقسین هی1
 دٌُد. ُای خاًْار را ًشاى هی ُسیٌَ خْراک از کل ُسیٌَ سِن* اعداد ردیف دّم در ُر دُک، 
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 9819٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ دس عبي  کً ٘ضیٕٗ ٘ضیٕٗ خٛسا  اص عُٙ :5-3جدّل 

 ًقاط رّستایی ًقاط شِری اعتبْ
سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست   

31٫38٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫2٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ
٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص
٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ
٫٫٫٫ لُ

٫٫٫٫ کشدعتبْ
٫٫٫٫ کشِبْ

٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ
٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ

٫٫٫٫ گٍغتبْ
٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ
٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی
٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ
٫٫٫٫ یضد

٫٫٫٫ کل کشْر
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  85                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

 
تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ  بٗ)سیبي(  ٘بخٛساکی خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :4-3جدّل 

  9819 اعتبْ دس عبي
 ًقاط رّستایی ًقاط شِری استاى

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبسِسبي ٚبختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ

 کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر
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بررٗ خبٔٛاس٘رربی  ٘ضیٕررٗ خررٛسا  اص کررً ٘ضیٕررٗ عررُٙبرربالتشیٓ  د٘ررذٔؾرربْ ِرری 9-8ٔترربیح خررذٚي  ٘رربی خرربٔٛاس 
٘بی عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ، خشاعبْ  تؼٍك داسد ٚ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی اعتبْ ٘شِضگبْ بب  صْ

٘ب ِشبٛط بٗ اعتبْ تٙشاْ عُٙکّتشیٓ  .٘بی بؼذی لشاس داسٔذ دسفذ دس سدٖ 99خٕٛبی ٚ خٛصعتبْ بب عُٙ ببالی 
لرشاس داسٔرذ.   دسفرذ89 کذاَ بب  ٘بی یضد ٚ اٌبشص ٘ش ٚ اعتبْ دسفذ88٫39 ، عپظ ِبصٔذساْ بب دسفذ 39٫21بب 

بٗ اعتبْ عیغتبْ  ٘ضیٕٗ خٛسا  اص کً ٘ضیٕٗ عُٙعشپشعت ؽٙشی، ببالتشیٓ  دس بیٓ خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی خبٔٛاس 
٘ربی  ٘بی کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ، ٘شِضگربْ ٚ خٛصعرتبْ دس سدٖ د ٚ اعتبْتؼٍك داس دسفذ 81٫13ٚ بٍٛچغتبْ بب 

عشپشعت،  خبٔٛاس صْ٘بی ٘ضیٕٗ اص کًؽٛد کٗ دس خبٔٛاس٘بی ؽٙشی، عُٙ خٛسا   بؼذی لشاس داسٔذ.  ِالزظٗ ِی
   .اعتدسفذ  3/29ایٓ عُٙ دس زبٌی دس ِٕبعك سٚعتبیی  دسفذ اعت 3/32

بٗ  ٘بی خبٔٛاس ٚ دسفذ ٘ضیٕٗ خٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗ)سیبي(  ی خٛساکی بی عبالٔٗ٘ ٘ضیٕٗ 9ِتٛعظ عشأٗ :3-3جدّل 
 9819٘بی دساِذی، خٕظ عشپشعت خبٔٛاس٘ب ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  تفکیک د٘ک

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِری ًقاط دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 

 

2 
 


3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 




1: 


 .شْددر ایي بررسی، برای سراًَ کردى ُر هتغیر، هقدار آى بر تعداد اعضای خاًْار تقسین هی1
 دٌُد. ُای خاًْار را ًشاى هی ُسیٌَ خْراک از کل ُسیٌَ سِن* اعداد ردیف دّم در ُر دُک، 
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 9819٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ دس عبي  کً ٘ضیٕٗ ٘ضیٕٗ خٛسا  اص عُٙ :5-3جدّل 

 ًقاط رّستایی ًقاط شِری اعتبْ
سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست   

31٫38٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫2٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ
٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص
٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ
٫٫٫٫ لُ

٫٫٫٫ کشدعتبْ
٫٫٫٫ کشِبْ

٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ
٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ

٫٫٫٫ گٍغتبْ
٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ
٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی
٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ
٫٫٫٫ یضد

٫٫٫٫ کل کشْر
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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خض د٘ررک اٚي، کّتررش اص ٘ررب بررٗ س تّرربَ د٘ررکعشپشعررت بررٗ کررً دساِررذ د ٔغرربت ٘ضیٕررٗ خررٛساکی خبٔٛاس٘رربی صْ
دسفرذ  18عشپشعرت سٚعرتبیی  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت اِب دس د٘ک اٚي دساِرذی، خبٔٛاس٘ربی صْ 

عشپشعت، عرُٙ کّترشی اص دساِرذ   أذ. بٗ ػببس  دیگش دس خبٔٛاس٘بی صْ دساِذ خٛد سا فشف تٙیٗ خٛسا  ّٔٛدٖ
 ؽٛد.   فشف تٙیٗ خٛسا  ِی

 

 
٘بی دساِذی بٗ تفکیک خٕظ دس ٘ش یک اص د٘ک ٘بخٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗ خبٔٛاسعبالٔٗ   ٔغبت ٘ضیٕٗ: 1-3ار ًوْد

 9819عشپشعت خبٔٛاس دس عبي 
 

عشپشعرت کّترش اص   ٘رب، دس خبٔٛاس٘ربی صْ دس تّربَ د٘رک ٘بی خربٔٛاس تمشیبربًٔغبت ٘ضیٕٗ خٛسا  بٗ کرً ٘ضیٕرٗ
دس  سا ٘بػبربس  دیگرش خرٛسا  عرُٙ کّترشی اص کرً ٘ضیٕرٗ . برٗ(9-8)ّٔٛداس  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت

اٚي د٘رک  1د٘رذ کرٗ دس ٔؾربْ ِی ٘بدس ایٓ ساعتب، بشسعری. د٘ذبٗ خٛد اختقبؿ ِیعشپشعت   خبٔٛاس٘بی صْ
ی کّترشی برشای تٙیرٗ گٛؽرت داَ ٚ پشٔرذگبْ  عشپشعرت، ٘ضیٕرٗ عشپشعت ٔغربت برٗ ِرشدی، خبٔٛاس٘بی صْدساِذ

ٔمربط )دس بشابرش  9٫93٘ربی ِرشد عشپشعرت دس کرً عٛسی کٗ ِتٛعظ ایٓ ٔٛع ٘ضیٕٗ دس خبٔٛاسٗأذ بِقشف ّٔٛدٖ
ِمرذاس ایرٓ بربالتشیٓ  عشپشعرت برٛدٖ اعرت.  بشابرش( خبٔٛاس٘ربی صْ 9٫13 ییسٚعرتبٔمبط بشابش ٚ دس  9٫92 یؽٙش

   بشابش بٛدٖ اعت.  9٫19ٔغبت دس د٘ک اٚي دساِذی 
ی خبٔٛاس٘رربی دساِررذ٘رربی پرربییٓ ٘بی خرربٔٛاس دس د٘ک  اص کررً ٘ضیٕررٗاٌبتررٗ ببیررذ اؽرربسٖ ّٔررٛد کررٗ عررُٙ خررٛسا

 91ی اعت. دس د٘ک آخش زذٚد دساِذ٘بی ببالی ای ببالتش اص ایٓ عُٙ دس د٘کعٛس لببً ِالزظٗعشپشعت بٗصْ
 .سعرذدسفرذ ِی89کٗ دس د٘ک اٚي ایٓ ػذد برٗ زرذٚد یببذ دس زبٌی٘ب بٗ خٛسا  اختقبؿ ِیدسفذ کً ٘ضیٕٗ

٘بی اٚي ٚ دَٚ بٗ خٛسا  اختقربؿ عشپشعت د٘ک صْ ٘بی٘بی خبٔٛاسعَٛ ٘ضیٕٗببس  دیگش بیؼ اص یکػبٗ
 ٘ربی صْ٘بی خبٔٛاس)د٘رک اٚي( دسفرذ ٘ضیٕرٗ 22٫83( تب دُ٘)د٘ک  89٫11دس ِٕبعك سٚعتبیی بیٓ  یببذ.ِی
عشپشعرت سٚعرتبیی ٔرذاسد.  ؽٛد کٗ اٌبتٗ تفبٚ  لببً تٛخٙی بب خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت فشف تٙیٗ خٛسا  ِی
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 9819٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ دس عبي  کً ٘ضیٕٗ ٘ضیٕٗ خٛسا  اص عُٙ :5-3جدّل 

 ًقاط رّستایی ًقاط شِری اعتبْ
سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست   

31٫38٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫2٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ
٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص
٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ
٫٫٫٫ لُ

٫٫٫٫ کشدعتبْ
٫٫٫٫ کشِبْ

٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ
٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ

٫٫٫٫ گٍغتبْ
٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ
٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی
٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ
٫٫٫٫ یضد

٫٫٫٫ کل کشْر
 

فصل
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بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس یعبالٔٗ ٘بیِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :7-3جدّل 
 9819عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِریًقاط  اهدیدر دُک
 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

  

 
خبٔٛاس٘بی عشپشعت ٔغبت بٗ  خبٔٛاس٘بی صْبٙذاؽت ٚ دسِبْ ی  عبالٔٗ٘بی  ضیٕٗٔغبت ِتٛعظ عشأٗ ٘ :2-3ًوْدار 

 9819٘بی دساِذی عبي ٘ش یک اص د٘ک عشپشعت دس ِشد

٘ربی دساِرذی بریؼ اص  عشپشعرت دس تّربَ د٘ره ٘ربی بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس خبٔٛاس٘ربی صْ  ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ
بشابش بیؾتش بٛدٖ اعت. ایٓ ػذد دس  8٫1د٘ک پٕدُ تب  عٛسی وٗ ایٓ ِیضاْ دس خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت اعت بٗ

دس د٘رره ٘ؾررتُ ِتبیررش بررٛدٖ اعررت. دس  3٫33دس د٘رره دَٚ تررب  9٫91عشپشعررت سٚعررتبیی برریٓ  خبٔٛاس٘رربی صْ
کثش  9٫2عشپشعت ؽٙشی ایٓ سلُ زذالً  خبٔٛاس٘بی صْ دس د٘ک پٕدُ بٛدٖ اعت کٗ  8٫1دس د٘ک ٘ؾتُ ٚ زذا

٘ربی دساِرذی ٚیژٖ دس د٘کعشپشعت برٗد٘ذ کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْغئٍٗ ٔؾبْ ِیػذد بغیبس ببالیی اعت. ایٓ ِ
ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ٘بی عالِت ببالتش اص عبیش خبٔٛاس٘بعت. اص دالیً ازتّربٌی ایرٓ اِرش ِیِتٛعظ ٚ پبییٓ، ٘ضیٕٗ

 کشد.   ای آٔبْ اؽبسٖ گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ٚ پبییٓ بٛدْ ِیضاْ پٛؽؼ بیِّٗؾکال  بیؾتش اص ٔظش عالِتی ایٓ
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کدس ِٕبعك ؽٙشی ٔیض عُٙ ٘ضیٕٗ بشابش آْ دس د٘ک  عشپشعت دس د٘ک اٚي بیؼ اص دٚخبٔٛاس٘بی صْ ی٘بی خٛسا
 آخش اعت.     

 سرپرست  ُای بِداشت ّ درهاى خاًْارُای زى ُسیٌَ -3-3-2

ٔغربت برٗ  ( سیربي5،819،993) عشپشعرت  ِتٛعظ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ دس خبٔٛاس٘بی صْ 9819دس عبي 
ٚ دس  33٫3دسفذ کّتش بٛدٖ اعت. ایٓ ٔغبت دس سٚعتب٘ب  95، سیبي( 1،218،939) خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت

٘رب ٚ عرُٙ دسِربْ خبٔٛاسٚ بٙذاؽرت  ی٘بی عربالٔٗ ٘ضیٕرِٗتٛعرظ  4-8دسفذ بٛدٖ اعت. خرذٚي  99٫4ؽٙش٘ب 
٘ب سا بٗ تفکیک  تٛعظ عشأٗ ایٓ ٔٛع ٘ضیِٕٗ 1-8ٚ خذٚي  ٘بی خبٔٛاسی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص کً ٘ضیٕٗ٘ضیٕٗ
 دٕ٘ذ. دساِذی ٔؾبْ ِی ٘بی د٘ک

اص کً  دسِبْ عُٙ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚٚ )سیبي(  خبٔٛاس٘ب بٙذاؽت ٚ دسِبْ ی٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ :6-3جدّل 
9819بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  ٘بی خبٔٛاس٘ضیٕٗ

 دراهدی دُک
 کل کشْر ًقاط رّستایی شِری ًقاط
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 دٕ٘ذ.  ٘بی خبٔٛاس سا ٔؾبْ ِی اص کً ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ٘ضیٕٗ  عُٙاػذاد سدیف دَٚ دس ٘ش د٘ک، * 
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فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  81                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

خض د٘ررک اٚي، کّتررش اص ٘ررب بررٗ س تّرربَ د٘ررکعشپشعررت بررٗ کررً دساِررذ د ٔغرربت ٘ضیٕررٗ خررٛساکی خبٔٛاس٘رربی صْ
دسفرذ  18عشپشعرت سٚعرتبیی  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت اِب دس د٘ک اٚي دساِرذی، خبٔٛاس٘ربی صْ 

عشپشعت، عرُٙ کّترشی اص دساِرذ   أذ. بٗ ػببس  دیگش دس خبٔٛاس٘بی صْ دساِذ خٛد سا فشف تٙیٗ خٛسا  ّٔٛدٖ
 ؽٛد.   فشف تٙیٗ خٛسا  ِی

 

 
٘بی دساِذی بٗ تفکیک خٕظ دس ٘ش یک اص د٘ک ٘بخٛسا  بٗ کً ٘ضیٕٗ خبٔٛاسعبالٔٗ   ٔغبت ٘ضیٕٗ: 1-3ار ًوْد

 9819عشپشعت خبٔٛاس دس عبي 
 

عشپشعرت کّترش اص   ٘رب، دس خبٔٛاس٘ربی صْ دس تّربَ د٘رک ٘بی خربٔٛاس تمشیبربًٔغبت ٘ضیٕٗ خٛسا  بٗ کرً ٘ضیٕرٗ
دس  سا ٘بػبربس  دیگرش خرٛسا  عرُٙ کّترشی اص کرً ٘ضیٕرٗ . برٗ(9-8)ّٔٛداس  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت

اٚي د٘رک  1د٘رذ کرٗ دس ٔؾربْ ِی ٘بدس ایٓ ساعتب، بشسعری. د٘ذبٗ خٛد اختقبؿ ِیعشپشعت   خبٔٛاس٘بی صْ
ی کّترشی برشای تٙیرٗ گٛؽرت داَ ٚ پشٔرذگبْ  عشپشعرت، ٘ضیٕرٗ عشپشعت ٔغربت برٗ ِرشدی، خبٔٛاس٘بی صْدساِذ

ٔمربط )دس بشابرش  9٫93٘ربی ِرشد عشپشعرت دس کرً عٛسی کٗ ِتٛعظ ایٓ ٔٛع ٘ضیٕٗ دس خبٔٛاسٗأذ بِقشف ّٔٛدٖ
ِمرذاس ایرٓ بربالتشیٓ  عشپشعرت برٛدٖ اعرت.  بشابرش( خبٔٛاس٘ربی صْ 9٫13 ییسٚعرتبٔمبط بشابش ٚ دس  9٫92 یؽٙش

   بشابش بٛدٖ اعت.  9٫19ٔغبت دس د٘ک اٚي دساِذی 
ی خبٔٛاس٘رربی دساِررذ٘رربی پرربییٓ ٘بی خرربٔٛاس دس د٘ک  اص کررً ٘ضیٕررٗاٌبتررٗ ببیررذ اؽرربسٖ ّٔررٛد کررٗ عررُٙ خررٛسا

 91ی اعت. دس د٘ک آخش زذٚد دساِذ٘بی ببالی ای ببالتش اص ایٓ عُٙ دس د٘کعٛس لببً ِالزظٗعشپشعت بٗصْ
 .سعرذدسفرذ ِی89کٗ دس د٘ک اٚي ایٓ ػذد برٗ زرذٚد یببذ دس زبٌی٘ب بٗ خٛسا  اختقبؿ ِیدسفذ کً ٘ضیٕٗ

٘بی اٚي ٚ دَٚ بٗ خٛسا  اختقربؿ عشپشعت د٘ک صْ ٘بی٘بی خبٔٛاسعَٛ ٘ضیٕٗببس  دیگش بیؼ اص یکػبٗ
 ٘ربی صْ٘بی خبٔٛاس)د٘رک اٚي( دسفرذ ٘ضیٕرٗ 22٫83( تب دُ٘)د٘ک  89٫11دس ِٕبعك سٚعتبیی بیٓ  یببذ.ِی
عشپشعرت سٚعرتبیی ٔرذاسد.  ؽٛد کٗ اٌبتٗ تفبٚ  لببً تٛخٙی بب خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت فشف تٙیٗ خٛسا  ِی
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 9819٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ دس عبي  کً ٘ضیٕٗ ٘ضیٕٗ خٛسا  اص عُٙ :5-3جدّل 

 ًقاط رّستایی ًقاط شِری اعتبْ
سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست   

31٫38٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫2٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ
٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص
٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ
٫٫٫٫ لُ

٫٫٫٫ کشدعتبْ
٫٫٫٫ کشِبْ

٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ
٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ

٫٫٫٫ گٍغتبْ
٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ
٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی
٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ
٫٫٫٫ یضد

٫٫٫٫ کل کشْر
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  81                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس یعبالٔٗ ٘بیِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :7-3جدّل 
 9819عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِریًقاط  اهدیدر دُک
 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

  

 
خبٔٛاس٘بی عشپشعت ٔغبت بٗ  خبٔٛاس٘بی صْبٙذاؽت ٚ دسِبْ ی  عبالٔٗ٘بی  ضیٕٗٔغبت ِتٛعظ عشأٗ ٘ :2-3ًوْدار 

 9819٘بی دساِذی عبي ٘ش یک اص د٘ک عشپشعت دس ِشد

٘ربی دساِرذی بریؼ اص  عشپشعرت دس تّربَ د٘ره ٘ربی بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس خبٔٛاس٘ربی صْ  ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ
بشابش بیؾتش بٛدٖ اعت. ایٓ ػذد دس  8٫1د٘ک پٕدُ تب  عٛسی وٗ ایٓ ِیضاْ دس خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت اعت بٗ

دس د٘رره ٘ؾررتُ ِتبیررش بررٛدٖ اعررت. دس  3٫33دس د٘رره دَٚ تررب  9٫91عشپشعررت سٚعررتبیی برریٓ  خبٔٛاس٘رربی صْ
کثش  9٫2عشپشعت ؽٙشی ایٓ سلُ زذالً  خبٔٛاس٘بی صْ دس د٘ک پٕدُ بٛدٖ اعت کٗ  8٫1دس د٘ک ٘ؾتُ ٚ زذا

٘ربی دساِرذی ٚیژٖ دس د٘کعشپشعت برٗد٘ذ کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْغئٍٗ ٔؾبْ ِیػذد بغیبس ببالیی اعت. ایٓ ِ
ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ٘بی عالِت ببالتش اص عبیش خبٔٛاس٘بعت. اص دالیً ازتّربٌی ایرٓ اِرش ِیِتٛعظ ٚ پبییٓ، ٘ضیٕٗ

 کشد.   ای آٔبْ اؽبسٖ گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ٚ پبییٓ بٛدْ ِیضاْ پٛؽؼ بیِّٗؾکال  بیؾتش اص ٔظش عالِتی ایٓ

 نقاط
 نقاط
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کدس ِٕبعك ؽٙشی ٔیض عُٙ ٘ضیٕٗ بشابش آْ دس د٘ک  عشپشعت دس د٘ک اٚي بیؼ اص دٚخبٔٛاس٘بی صْ ی٘بی خٛسا
 آخش اعت.     

 سرپرست  ُای بِداشت ّ درهاى خاًْارُای زى ُسیٌَ -3-3-2

ٔغربت برٗ  ( سیربي5،819،993) عشپشعرت  ِتٛعظ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ دس خبٔٛاس٘بی صْ 9819دس عبي 
ٚ دس  33٫3دسفذ کّتش بٛدٖ اعت. ایٓ ٔغبت دس سٚعتب٘ب  95، سیبي( 1،218،939) خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت

٘رب ٚ عرُٙ دسِربْ خبٔٛاسٚ بٙذاؽرت  ی٘بی عربالٔٗ ٘ضیٕرِٗتٛعرظ  4-8دسفذ بٛدٖ اعت. خرذٚي  99٫4ؽٙش٘ب 
٘ب سا بٗ تفکیک  تٛعظ عشأٗ ایٓ ٔٛع ٘ضیِٕٗ 1-8ٚ خذٚي  ٘بی خبٔٛاسی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص کً ٘ضیٕٗ٘ضیٕٗ
 دٕ٘ذ. دساِذی ٔؾبْ ِی ٘بی د٘ک

اص کً  دسِبْ عُٙ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚٚ )سیبي(  خبٔٛاس٘ب بٙذاؽت ٚ دسِبْ ی٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ :6-3جدّل 
9819بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  ٘بی خبٔٛاس٘ضیٕٗ

 دراهدی دُک
 کل کشْر ًقاط رّستایی شِری ًقاط

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 


٫

2 
 

٫٫
3 




4 




5 




6 




7 




8 




9 




1: 
 



 دٕ٘ذ.  ٘بی خبٔٛاس سا ٔؾبْ ِی اص کً ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ٘ضیٕٗ  عُٙاػذاد سدیف دَٚ دس ٘ش د٘ک، * 

3
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ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس یعبالٔٗ ٘بیِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :7-3جدّل 
 9819عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِریًقاط  اهدیدر دُک
 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

  

 
خبٔٛاس٘بی عشپشعت ٔغبت بٗ  خبٔٛاس٘بی صْبٙذاؽت ٚ دسِبْ ی  عبالٔٗ٘بی  ضیٕٗٔغبت ِتٛعظ عشأٗ ٘ :2-3ًوْدار 

 9819٘بی دساِذی عبي ٘ش یک اص د٘ک عشپشعت دس ِشد

٘ربی دساِرذی بریؼ اص  عشپشعرت دس تّربَ د٘ره ٘ربی بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس خبٔٛاس٘ربی صْ  ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ
بشابش بیؾتش بٛدٖ اعت. ایٓ ػذد دس  8٫1د٘ک پٕدُ تب  عٛسی وٗ ایٓ ِیضاْ دس خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت اعت بٗ

دس د٘رره ٘ؾررتُ ِتبیررش بررٛدٖ اعررت. دس  3٫33دس د٘رره دَٚ تررب  9٫91عشپشعررت سٚعررتبیی برریٓ  خبٔٛاس٘رربی صْ
کثش  9٫2عشپشعت ؽٙشی ایٓ سلُ زذالً  خبٔٛاس٘بی صْ دس د٘ک پٕدُ بٛدٖ اعت کٗ  8٫1دس د٘ک ٘ؾتُ ٚ زذا

٘ربی دساِرذی ٚیژٖ دس د٘کعشپشعت برٗد٘ذ کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْغئٍٗ ٔؾبْ ِیػذد بغیبس ببالیی اعت. ایٓ ِ
ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ٘بی عالِت ببالتش اص عبیش خبٔٛاس٘بعت. اص دالیً ازتّربٌی ایرٓ اِرش ِیِتٛعظ ٚ پبییٓ، ٘ضیٕٗ

 کشد.   ای آٔبْ اؽبسٖ گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ٚ پبییٓ بٛدْ ِیضاْ پٛؽؼ بیِّٗؾکال  بیؾتش اص ٔظش عالِتی ایٓ

 نقاط
 نقاط
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کدس ِٕبعك ؽٙشی ٔیض عُٙ ٘ضیٕٗ بشابش آْ دس د٘ک  عشپشعت دس د٘ک اٚي بیؼ اص دٚخبٔٛاس٘بی صْ ی٘بی خٛسا
 آخش اعت.     

 سرپرست  ُای بِداشت ّ درهاى خاًْارُای زى ُسیٌَ -3-3-2

ٔغربت برٗ  ( سیربي5،819،993) عشپشعرت  ِتٛعظ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ دس خبٔٛاس٘بی صْ 9819دس عبي 
ٚ دس  33٫3دسفذ کّتش بٛدٖ اعت. ایٓ ٔغبت دس سٚعتب٘ب  95، سیبي( 1،218،939) خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت

٘رب ٚ عرُٙ دسِربْ خبٔٛاسٚ بٙذاؽرت  ی٘بی عربالٔٗ ٘ضیٕرِٗتٛعرظ  4-8دسفذ بٛدٖ اعت. خرذٚي  99٫4ؽٙش٘ب 
٘ب سا بٗ تفکیک  تٛعظ عشأٗ ایٓ ٔٛع ٘ضیِٕٗ 1-8ٚ خذٚي  ٘بی خبٔٛاسی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص کً ٘ضیٕٗ٘ضیٕٗ
 دٕ٘ذ. دساِذی ٔؾبْ ِی ٘بی د٘ک

اص کً  دسِبْ عُٙ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚٚ )سیبي(  خبٔٛاس٘ب بٙذاؽت ٚ دسِبْ ی٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ :6-3جدّل 
9819بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  ٘بی خبٔٛاس٘ضیٕٗ

 دراهدی دُک
 کل کشْر ًقاط رّستایی شِری ًقاط

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 


٫

2 
 

٫٫
3 




4 




5 




6 




7 




8 




9 




1: 
 



 دٕ٘ذ.  ٘بی خبٔٛاس سا ٔؾبْ ِی اص کً ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ٘ضیٕٗ  عُٙاػذاد سدیف دَٚ دس ٘ش د٘ک، * 
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٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ اص کً ٘ضیٕٗ ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت عُٙ -9-3جدّل 
 9819دس عبي 

 ٔمبط سٚعتبیی ٔمبط ؽٙشی اعتبْ
 سرپرست زى  هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست 
٫٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ

٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص

٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ

٫٫٫٫ لُ
٫٫٫٫ کشدعتبْ

٫٫٫٫ کشِبْ
٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ

٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
٫٫٫٫ گٍغتبْ

٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ

٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی

٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ

٫٫٫٫ یضد
٫٫٫٫ کل کشْر
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بٗ تفکیک ِسً عکٛٔت، خٕظ ٚ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ: 8-3جدّل 
9819اعتبْ دس عبي 

 سٚعتبییٔمبط  ؽٙشیٔمبط  اعتبْ
 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست

 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ
 یٗ ٚ بٛیشازّذکٙگیٍٛ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر

3
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاس یعبالٔٗ ٘بیِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ :7-3جدّل 
 9819عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر رّستایی ًقاط شِریًقاط  اهدیدر دُک
 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست

1 
2 
3 
4 
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خبٔٛاس٘بی عشپشعت ٔغبت بٗ  خبٔٛاس٘بی صْبٙذاؽت ٚ دسِبْ ی  عبالٔٗ٘بی  ضیٕٗٔغبت ِتٛعظ عشأٗ ٘ :2-3ًوْدار 

 9819٘بی دساِذی عبي ٘ش یک اص د٘ک عشپشعت دس ِشد

٘ربی دساِرذی بریؼ اص  عشپشعرت دس تّربَ د٘ره ٘ربی بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس خبٔٛاس٘ربی صْ  ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ
بشابش بیؾتش بٛدٖ اعت. ایٓ ػذد دس  8٫1د٘ک پٕدُ تب  عٛسی وٗ ایٓ ِیضاْ دس خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت اعت بٗ

دس د٘رره ٘ؾررتُ ِتبیررش بررٛدٖ اعررت. دس  3٫33دس د٘رره دَٚ تررب  9٫91عشپشعررت سٚعررتبیی برریٓ  خبٔٛاس٘رربی صْ
کثش  9٫2عشپشعت ؽٙشی ایٓ سلُ زذالً  خبٔٛاس٘بی صْ دس د٘ک پٕدُ بٛدٖ اعت کٗ  8٫1دس د٘ک ٘ؾتُ ٚ زذا

٘ربی دساِرذی ٚیژٖ دس د٘کعشپشعت برٗد٘ذ کٗ دس خبٔٛاس٘بی صْغئٍٗ ٔؾبْ ِیػذد بغیبس ببالیی اعت. ایٓ ِ
ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ٘بی عالِت ببالتش اص عبیش خبٔٛاس٘بعت. اص دالیً ازتّربٌی ایرٓ اِرش ِیِتٛعظ ٚ پبییٓ، ٘ضیٕٗ

 کشد.   ای آٔبْ اؽبسٖ گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ٚ پبییٓ بٛدْ ِیضاْ پٛؽؼ بیِّٗؾکال  بیؾتش اص ٔظش عالِتی ایٓ

 نقاط
 نقاط
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کدس ِٕبعك ؽٙشی ٔیض عُٙ ٘ضیٕٗ بشابش آْ دس د٘ک  عشپشعت دس د٘ک اٚي بیؼ اص دٚخبٔٛاس٘بی صْ ی٘بی خٛسا
 آخش اعت.     

 سرپرست  ُای بِداشت ّ درهاى خاًْارُای زى ُسیٌَ -3-3-2

ٔغربت برٗ  ( سیربي5،819،993) عشپشعرت  ِتٛعظ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ دس خبٔٛاس٘بی صْ 9819دس عبي 
ٚ دس  33٫3دسفذ کّتش بٛدٖ اعت. ایٓ ٔغبت دس سٚعتب٘ب  95، سیبي( 1،218،939) خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت

٘رب ٚ عرُٙ دسِربْ خبٔٛاسٚ بٙذاؽرت  ی٘بی عربالٔٗ ٘ضیٕرِٗتٛعرظ  4-8دسفذ بٛدٖ اعت. خرذٚي  99٫4ؽٙش٘ب 
٘ب سا بٗ تفکیک  تٛعظ عشأٗ ایٓ ٔٛع ٘ضیِٕٗ 1-8ٚ خذٚي  ٘بی خبٔٛاسی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص کً ٘ضیٕٗ٘ضیٕٗ
 دٕ٘ذ. دساِذی ٔؾبْ ِی ٘بی د٘ک

اص کً  دسِبْ عُٙ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚٚ )سیبي(  خبٔٛاس٘ب بٙذاؽت ٚ دسِبْ ی٘بی عبالِٔٗتٛعظ ٘ضیٕٗ :6-3جدّل 
9819بٗ تفکیک د٘ک دساِذی، خٕظ عشپشعت ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي  ٘بی خبٔٛاس٘ضیٕٗ

 دراهدی دُک
 کل کشْر ًقاط رّستایی شِری ًقاط

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
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 دٕ٘ذ.  ٘بی خبٔٛاس سا ٔؾبْ ِی اص کً ٘ضیٕٗ بٙذاؽت ٚ دسِبْ٘ضیٕٗ  عُٙاػذاد سدیف دَٚ دس ٘ش د٘ک، * 

فصل
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٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ اص کً ٘ضیٕٗ ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت عُٙ -9-3جدّل 
 9819دس عبي 

 ٔمبط سٚعتبیی ٔمبط ؽٙشی اعتبْ
 سرپرست زى  هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست 
٫٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ

٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص

٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ

٫٫٫٫ لُ
٫٫٫٫ کشدعتبْ

٫٫٫٫ کشِبْ
٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ

٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
٫٫٫٫ گٍغتبْ

٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ

٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی

٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ

٫٫٫٫ یضد
٫٫٫٫ کل کشْر
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بٗ تفکیک ِسً عکٛٔت، خٕظ ٚ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ: 8-3جدّل 
9819اعتبْ دس عبي 

 سٚعتبییٔمبط  ؽٙشیٔمبط  اعتبْ
 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست

 آرسببیدبْ ؽشلی
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ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  69                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ اص کً ٘ضیٕٗ ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت عُٙ -9-3جدّل 
 9819دس عبي 

 ٔمبط سٚعتبیی ٔمبط ؽٙشی اعتبْ
 سرپرست زى  هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست 
٫٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ

٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص

٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ

٫٫٫٫ لُ
٫٫٫٫ کشدعتبْ

٫٫٫٫ کشِبْ
٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ

٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
٫٫٫٫ گٍغتبْ

٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ

٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی

٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ

٫٫٫٫ یضد
٫٫٫٫ کل کشْر
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بٗ تفکیک ِسً عکٛٔت، خٕظ ٚ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ: 8-3جدّل 
9819اعتبْ دس عبي 

 سٚعتبییٔمبط  ؽٙشیٔمبط  اعتبْ
 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست

 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ
 یٗ ٚ بٛیشازّذکٙگیٍٛ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر
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  68                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

عٛس لببً عشپشعت بٗ  دساِذی خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی پبییٓ٘بی خبٔٛاس دس د٘کاص کً ٘ضیٕٗبٙذاؽت ٚ دسِبْ عُٙ 
٘ب برٗ دسفرذ کرً ٘ضیٕرٗ 2٫9٘بی ببالی دساِذی اعت. دس د٘ک آخش زرذٚد ای ببالتش اص ایٓ عُٙ دس د٘کِالزظٗ

سعذ. دس ِٕربعك سٚعرتبیی بریٓ ِی 1٫3کٗ دس د٘ک اٚي ایٓ ػذد بٗ  یببذ دس زبٌی اختقبؿ ِیبٙذاؽت ٚ دسِبْ 
بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ عشپشعررت فررشف  ٘رربی صْ٘بی خبٔٛاسد٘ررک اٚي( دسفررذ ٘ضیٕررٗ) 3٫8)د٘ررک آخررش( تررب  5٫9
ؽٛد کٗ دس عٗ د٘ک پبییٓ، تفبٚ  لببً تٛخٙی برب خبٔٛاس٘ربی ِرشد عشپشعرت سٚعرتبیی ٔرذاسد اِرب اص د٘رک ِی

دسفرذ  2٫1عٛسی کٗ دس د٘ک آخش، فمرظ ؽٛد بٗچٙبسَ بٗ بؼذ فبفٍٗ ایٓ ؽبخـ دس دٚ گشٖٚ خبٔٛاسی بیؾتش ِی
٘بی ؽٛد. دس ِٕربعك ؽرٙشی عرُٙ ٘ضیٕرٗ٘بی خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت سٚعتبیی فشف عالِت خبٔٛادٖ ِییٕٗ٘ض

 دسفذ بیؾتش اص ِمذاس آْ دس د٘ک آخش اعت.    39عشپشعت دس د٘ک اٚي  خبٔٛاس٘بی صْ دسِبْ بٙذاؽت ٚ 
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  ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص ٘ضیٕٗ کً خبٔٛاس٘بی صْببالتشیٓ عُٙ ٘ضیٕٗد٘ذ ٔؾبْ ِی 1-8ٚ  3-8ٔتبیح خذاٚي 
 ( ٚ کشِبْدسفذ 99٫81) ٘بی فبسطٚ پظ اص آْ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی بٗ اعتبْ اففٙبْ بب 

٘بی عیغرتبْ ٚ بٍٛچغرتبْ عُٙ بٗ اعتبْتشیٓ ٘بی خٛسا ، پبییٓ( تؼٍك داسد ٚ بشخالف ٘ضیٕٗدسفذ 99٫99)
( اختقبؿ پیذا کرشدٖ اعرت. دس خبٔٛاس٘ربی دسفذ 8( ٚ خشعبْ خٕٛبی )دسفذ 3٫11(، بٛؽٙش )دسفذ 3٫59)
٘ب تشیٓ عرُٙ(، افرفٙبْ ٚ لرُ ٚ پربییٓدسفذ 93٫13٘بی فبسط )٘ب دس اعتبْعشپشعت ؽٙشی ببالتشیٓ عُٙصْ

ِٕربعك دس اعرتبْ ٚ  39٘بی اٌبشص، خشاعبْ خٕٛبی ٚ بٛؽٙش لرشاس داؽرتٗ اعرت. دس ِٕربعك سٚعرتبیی دس اعتبْ
عشپشعررت برریؼ اص ٘بی بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ خبٔٛاس٘رربی صْاعررتبْ کؾررٛس عررُٙ ٘ضیٕررٗ 89اعررتبْ اص  33ؽررٙشی 

  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 
 

٘بی دساِذی بٗ تفکیک دس ٘ش یک اص د٘ک ٘ب٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ خبٔٛاسٔغبت ٘ضیٕٗ: :1-3جدّل 
9819خٕظ عشپشعت خبٔٛاس ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر ًقاط رّستایی ًقاط شِری دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

 
دس تّرربَ  بً٘بی خبٔٛاس٘رب تمشیبربرٗ کرً ٘ضیٕرٗبٙذاؽرت ٚ دسِربْ ٔغربت ٘ضیٕرٗ ، 99-8بشاعربط ٔتربیح خرذٚي 

عشپشعرت برٛدٖ اعرت. برٗ ػبربس  دیگرش عرُٙ  عشپشعت بیؾتش اص خبٔٛاس٘ربی ِرشد  ٘ب، دس خبٔٛاس٘بی صْ د٘ک
گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ػّرذتبً خب کٗ ایٓعشپشعت بیؾتش اعت. اص آْ ٘ب دس خبٔٛاس٘بی صْ  اص کً ٘ضیٕٗؽت ٚ دسِبْ بٙذا

خبٔٛاس یؼٕی زرذٚد  138391کٕٕذ ٚ اص عشفی تؼذاد اص اِکبٔب  ٚ خذِب  بٙذاؽتی دسِبٔی دٌٚت اعتفبدٖ ِی
عربٌٕبِٗ آِربسی کّیترٗ اس داسٔرذ )عشپشعت تست پٛؽؼ کّیترٗ اِرذاد اِربَ )سٖ( لرشدسفذ خبٔٛاس٘بی صْ 83٫2

ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ِؾرکال  ( بربال برٛدْ ٘ضیٕرٗ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس بریٓ آٔربْ سا ِی9819، اِذاد اِبَ خّیٕی
ٚیژٖ دس بخؼ دسِبْ ٔغبت داد چشا کرٗ اٚال بشسعری پشعؾرٕبِٗ عرشذ ٘ضیٕرٗ ٚ دساِرذ خربٔٛاس ٔؾربْ عالِت بٗ

٘بی دسِبٔی اعت ٚ کّتش الالِی اص ِٛاسد عٛاي ؽذٖ ِشبٛط بٗ ٗد٘ذ کٗ سٚیکشد افٍی ایٓ عشذ بشسعی ٘ضیِٕی
عٛس سایگبْ یب بب ٘ضیٕٗ ٘بی بٙذاؽتی بٗبٙذاؽت اعت. اص عشفی، دس ٔظبَ عالِت کؾٛس اغٍب خذِب  ِشالبت

 گیشد. بغیبس کّی دس اختیبس خبٔٛاس٘ب لشاس ِی
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فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

49

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

39

  69                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

٘بی خبٔٛاس بٗ تفکیک خٕظ عشپشعت، ِسً عکٛٔت ٚ اعتبْ اص کً ٘ضیٕٗ ٚ دسِبْ ٘ضیٕٗ بٙذاؽت عُٙ -9-3جدّل 
 9819دس عبي 

 ٔمبط سٚعتبیی ٔمبط ؽٙشی اعتبْ
 سرپرست زى  هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست 
٫٫٫٫ آرسببیدبْ ؽشلی
٫٫٫٫ آرسببیدبْ غشبی

٫٫٫٫ اسدبیً
٫٫٫٫ اففٙبْ

٫٫٫٫ ایالَ
٫٫٫٫ اٌبشص

٫٫٫٫ بٛؽٙش
٫٫٫٫ تٙشاْ

٫٫٫٫ چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
٫٫٫٫ خشاعبْ خٕٛبی
٫٫٫٫ خشاعبْ سضٛی
٫٫٫٫ خشاعبْ ؽّبٌی

٫٫٫٫ خٛصعتبْ
٫٫٫٫ صٔدبْ
٫٫٫٫ عّٕبْ

٫٫٫٫ عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
٫٫٫٫ فبسط
٫٫٫٫ لضٚیٓ

٫٫٫٫ لُ
٫٫٫٫ کشدعتبْ

٫٫٫٫ کشِبْ
٫٫٫٫ کشِبٔؾبٖ

٫٫٫٫ کٙگیٍٛیٗ ٚ بٛیشازّذ
٫٫٫٫ گٍغتبْ

٫٫٫٫ گیالْ
٫٫٫٫ ٌشعتبْ

٫٫٫٫ ِبصٔذساْ
٫٫٫٫ ِشکضی

٫٫٫٫ ٘شِضگبْ
٫٫٫٫ ّ٘ذاْ

٫٫٫٫ یضد
٫٫٫٫ کل کشْر
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بٗ تفکیک ِسً عکٛٔت، خٕظ ٚ )سیبي(  ٘ببٙذاؽت ٚ دسِبْ خبٔٛاسی عبالٔٗ٘بی ِتٛعظ عشأٗ ٘ضیٕٗ: 8-3جدّل 
9819اعتبْ دس عبي 

 سٚعتبییٔمبط  ؽٙشیٔمبط  اعتبْ
 سرپرست  زى هرد سرپرست سرپرست  زى هرد سرپرست

 آرسببیدبْ ؽشلی
 آرسببیدبْ غشبی

 اسدبیً
 اففٙبْ

 ایالَ
 اٌبشص

 بٛؽٙش
 تٙشاْ

 چٙبس ِسبي ٚ بختیبسی
 خشاعبْ خٕٛبی
 خشاعبْ سضٛی
 خشاعبْ ؽّبٌی

 خٛصعتبْ
 صٔدبْ
 عّٕبْ

 عیغتبْ ٚ بٍٛچغتبْ
 فبسط
 لضٚیٓ

 لُ
 کشدعتبْ

 کشِبْ
 کشِبٔؾبٖ
 یٗ ٚ بٛیشازّذکٙگیٍٛ
 گٍغتبْ

 گیالْ
 ٌشعتبْ

 ِبصٔذساْ
 ِشکضی

 ٘شِضگبْ
 ّ٘ذاْ

 یضد
 کل کشْر
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  68                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

عٛس لببً عشپشعت بٗ  دساِذی خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی پبییٓ٘بی خبٔٛاس دس د٘کاص کً ٘ضیٕٗبٙذاؽت ٚ دسِبْ عُٙ 
٘ب برٗ دسفرذ کرً ٘ضیٕرٗ 2٫9٘بی ببالی دساِذی اعت. دس د٘ک آخش زرذٚد ای ببالتش اص ایٓ عُٙ دس د٘کِالزظٗ

سعذ. دس ِٕربعك سٚعرتبیی بریٓ ِی 1٫3کٗ دس د٘ک اٚي ایٓ ػذد بٗ  یببذ دس زبٌی اختقبؿ ِیبٙذاؽت ٚ دسِبْ 
بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ عشپشعررت فررشف  ٘رربی صْ٘بی خبٔٛاسد٘ررک اٚي( دسفررذ ٘ضیٕررٗ) 3٫8)د٘ررک آخررش( تررب  5٫9
ؽٛد کٗ دس عٗ د٘ک پبییٓ، تفبٚ  لببً تٛخٙی برب خبٔٛاس٘ربی ِرشد عشپشعرت سٚعرتبیی ٔرذاسد اِرب اص د٘رک ِی

دسفرذ  2٫1عٛسی کٗ دس د٘ک آخش، فمرظ ؽٛد بٗچٙبسَ بٗ بؼذ فبفٍٗ ایٓ ؽبخـ دس دٚ گشٖٚ خبٔٛاسی بیؾتش ِی
٘بی ؽٛد. دس ِٕربعك ؽرٙشی عرُٙ ٘ضیٕرٗ٘بی خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت سٚعتبیی فشف عالِت خبٔٛادٖ ِییٕٗ٘ض

 دسفذ بیؾتش اص ِمذاس آْ دس د٘ک آخش اعت.    39عشپشعت دس د٘ک اٚي  خبٔٛاس٘بی صْ دسِبْ بٙذاؽت ٚ 
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  ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص ٘ضیٕٗ کً خبٔٛاس٘بی صْببالتشیٓ عُٙ ٘ضیٕٗد٘ذ ٔؾبْ ِی 1-8ٚ  3-8ٔتبیح خذاٚي 
 ( ٚ کشِبْدسفذ 99٫81) ٘بی فبسطٚ پظ اص آْ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی بٗ اعتبْ اففٙبْ بب 

٘بی عیغرتبْ ٚ بٍٛچغرتبْ عُٙ بٗ اعتبْتشیٓ ٘بی خٛسا ، پبییٓ( تؼٍك داسد ٚ بشخالف ٘ضیٕٗدسفذ 99٫99)
( اختقبؿ پیذا کرشدٖ اعرت. دس خبٔٛاس٘ربی دسفذ 8( ٚ خشعبْ خٕٛبی )دسفذ 3٫11(، بٛؽٙش )دسفذ 3٫59)
٘ب تشیٓ عرُٙ(، افرفٙبْ ٚ لرُ ٚ پربییٓدسفذ 93٫13٘بی فبسط )٘ب دس اعتبْعشپشعت ؽٙشی ببالتشیٓ عُٙصْ

ِٕربعك دس اعرتبْ ٚ  39٘بی اٌبشص، خشاعبْ خٕٛبی ٚ بٛؽٙش لرشاس داؽرتٗ اعرت. دس ِٕربعك سٚعرتبیی دس اعتبْ
عشپشعررت برریؼ اص ٘بی بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ خبٔٛاس٘رربی صْاعررتبْ کؾررٛس عررُٙ ٘ضیٕررٗ 89اعررتبْ اص  33ؽررٙشی 

  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 
 

٘بی دساِذی بٗ تفکیک دس ٘ش یک اص د٘ک ٘ب٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ خبٔٛاسٔغبت ٘ضیٕٗ: :1-3جدّل 
9819خٕظ عشپشعت خبٔٛاس ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر ًقاط رّستایی ًقاط شِری دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

 
دس تّرربَ  بً٘بی خبٔٛاس٘رب تمشیبربرٗ کرً ٘ضیٕرٗبٙذاؽرت ٚ دسِربْ ٔغربت ٘ضیٕرٗ ، 99-8بشاعربط ٔتربیح خرذٚي 

عشپشعرت برٛدٖ اعرت. برٗ ػبربس  دیگرش عرُٙ  عشپشعت بیؾتش اص خبٔٛاس٘ربی ِرشد  ٘ب، دس خبٔٛاس٘بی صْ د٘ک
گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ػّرذتبً خب کٗ ایٓعشپشعت بیؾتش اعت. اص آْ ٘ب دس خبٔٛاس٘بی صْ  اص کً ٘ضیٕٗؽت ٚ دسِبْ بٙذا

خبٔٛاس یؼٕی زرذٚد  138391کٕٕذ ٚ اص عشفی تؼذاد اص اِکبٔب  ٚ خذِب  بٙذاؽتی دسِبٔی دٌٚت اعتفبدٖ ِی
عربٌٕبِٗ آِربسی کّیترٗ اس داسٔرذ )عشپشعت تست پٛؽؼ کّیترٗ اِرذاد اِربَ )سٖ( لرشدسفذ خبٔٛاس٘بی صْ 83٫2

ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ِؾرکال  ( بربال برٛدْ ٘ضیٕرٗ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس بریٓ آٔربْ سا ِی9819، اِذاد اِبَ خّیٕی
ٚیژٖ دس بخؼ دسِبْ ٔغبت داد چشا کرٗ اٚال بشسعری پشعؾرٕبِٗ عرشذ ٘ضیٕرٗ ٚ دساِرذ خربٔٛاس ٔؾربْ عالِت بٗ

٘بی دسِبٔی اعت ٚ کّتش الالِی اص ِٛاسد عٛاي ؽذٖ ِشبٛط بٗ ٗد٘ذ کٗ سٚیکشد افٍی ایٓ عشذ بشسعی ٘ضیِٕی
عٛس سایگبْ یب بب ٘ضیٕٗ ٘بی بٙذاؽتی بٗبٙذاؽت اعت. اص عشفی، دس ٔظبَ عالِت کؾٛس اغٍب خذِب  ِشالبت

 گیشد. بغیبس کّی دس اختیبس خبٔٛاس٘ب لشاس ِی

3
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

50

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

41

  68                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

عٛس لببً عشپشعت بٗ  دساِذی خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی پبییٓ٘بی خبٔٛاس دس د٘کاص کً ٘ضیٕٗبٙذاؽت ٚ دسِبْ عُٙ 
٘ب برٗ دسفرذ کرً ٘ضیٕرٗ 2٫9٘بی ببالی دساِذی اعت. دس د٘ک آخش زرذٚد ای ببالتش اص ایٓ عُٙ دس د٘کِالزظٗ

سعذ. دس ِٕربعك سٚعرتبیی بریٓ ِی 1٫3کٗ دس د٘ک اٚي ایٓ ػذد بٗ  یببذ دس زبٌی اختقبؿ ِیبٙذاؽت ٚ دسِبْ 
بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ عشپشعررت فررشف  ٘رربی صْ٘بی خبٔٛاسد٘ررک اٚي( دسفررذ ٘ضیٕررٗ) 3٫8)د٘ررک آخررش( تررب  5٫9
ؽٛد کٗ دس عٗ د٘ک پبییٓ، تفبٚ  لببً تٛخٙی برب خبٔٛاس٘ربی ِرشد عشپشعرت سٚعرتبیی ٔرذاسد اِرب اص د٘رک ِی

دسفرذ  2٫1عٛسی کٗ دس د٘ک آخش، فمرظ ؽٛد بٗچٙبسَ بٗ بؼذ فبفٍٗ ایٓ ؽبخـ دس دٚ گشٖٚ خبٔٛاسی بیؾتش ِی
٘بی ؽٛد. دس ِٕربعك ؽرٙشی عرُٙ ٘ضیٕرٗ٘بی خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت سٚعتبیی فشف عالِت خبٔٛادٖ ِییٕٗ٘ض

 دسفذ بیؾتش اص ِمذاس آْ دس د٘ک آخش اعت.    39عشپشعت دس د٘ک اٚي  خبٔٛاس٘بی صْ دسِبْ بٙذاؽت ٚ 

 های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    63

 

  ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص ٘ضیٕٗ کً خبٔٛاس٘بی صْببالتشیٓ عُٙ ٘ضیٕٗد٘ذ ٔؾبْ ِی 1-8ٚ  3-8ٔتبیح خذاٚي 
 ( ٚ کشِبْدسفذ 99٫81) ٘بی فبسطٚ پظ اص آْ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی بٗ اعتبْ اففٙبْ بب 

٘بی عیغرتبْ ٚ بٍٛچغرتبْ عُٙ بٗ اعتبْتشیٓ ٘بی خٛسا ، پبییٓ( تؼٍك داسد ٚ بشخالف ٘ضیٕٗدسفذ 99٫99)
( اختقبؿ پیذا کرشدٖ اعرت. دس خبٔٛاس٘ربی دسفذ 8( ٚ خشعبْ خٕٛبی )دسفذ 3٫11(، بٛؽٙش )دسفذ 3٫59)
٘ب تشیٓ عرُٙ(، افرفٙبْ ٚ لرُ ٚ پربییٓدسفذ 93٫13٘بی فبسط )٘ب دس اعتبْعشپشعت ؽٙشی ببالتشیٓ عُٙصْ

ِٕربعك دس اعرتبْ ٚ  39٘بی اٌبشص، خشاعبْ خٕٛبی ٚ بٛؽٙش لرشاس داؽرتٗ اعرت. دس ِٕربعك سٚعرتبیی دس اعتبْ
عشپشعررت برریؼ اص ٘بی بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ خبٔٛاس٘رربی صْاعررتبْ کؾررٛس عررُٙ ٘ضیٕررٗ 89اعررتبْ اص  33ؽررٙشی 

  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 
 

٘بی دساِذی بٗ تفکیک دس ٘ش یک اص د٘ک ٘ب٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ خبٔٛاسٔغبت ٘ضیٕٗ: :1-3جدّل 
9819خٕظ عشپشعت خبٔٛاس ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر ًقاط رّستایی ًقاط شِری دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

 
دس تّرربَ  بً٘بی خبٔٛاس٘رب تمشیبربرٗ کرً ٘ضیٕرٗبٙذاؽرت ٚ دسِربْ ٔغربت ٘ضیٕرٗ ، 99-8بشاعربط ٔتربیح خرذٚي 

عشپشعرت برٛدٖ اعرت. برٗ ػبربس  دیگرش عرُٙ  عشپشعت بیؾتش اص خبٔٛاس٘ربی ِرشد  ٘ب، دس خبٔٛاس٘بی صْ د٘ک
گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ػّرذتبً خب کٗ ایٓعشپشعت بیؾتش اعت. اص آْ ٘ب دس خبٔٛاس٘بی صْ  اص کً ٘ضیٕٗؽت ٚ دسِبْ بٙذا

خبٔٛاس یؼٕی زرذٚد  138391کٕٕذ ٚ اص عشفی تؼذاد اص اِکبٔب  ٚ خذِب  بٙذاؽتی دسِبٔی دٌٚت اعتفبدٖ ِی
عربٌٕبِٗ آِربسی کّیترٗ اس داسٔرذ )عشپشعت تست پٛؽؼ کّیترٗ اِرذاد اِربَ )سٖ( لرشدسفذ خبٔٛاس٘بی صْ 83٫2

ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ِؾرکال  ( بربال برٛدْ ٘ضیٕرٗ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس بریٓ آٔربْ سا ِی9819، اِذاد اِبَ خّیٕی
ٚیژٖ دس بخؼ دسِبْ ٔغبت داد چشا کرٗ اٚال بشسعری پشعؾرٕبِٗ عرشذ ٘ضیٕرٗ ٚ دساِرذ خربٔٛاس ٔؾربْ عالِت بٗ

٘بی دسِبٔی اعت ٚ کّتش الالِی اص ِٛاسد عٛاي ؽذٖ ِشبٛط بٗ ٗد٘ذ کٗ سٚیکشد افٍی ایٓ عشذ بشسعی ٘ضیِٕی
عٛس سایگبْ یب بب ٘ضیٕٗ ٘بی بٙذاؽتی بٗبٙذاؽت اعت. اص عشفی، دس ٔظبَ عالِت کؾٛس اغٍب خذِب  ِشالبت

 گیشد. بغیبس کّی دس اختیبس خبٔٛاس٘ب لشاس ِی
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 ۴فصل 

ها، خدمات و قوانین و مقررات  فعالیت

 مربوط به خانوارهای زن سرپرست 

 مقدمه -١-۴

های دولتی و  ، مشارکت اجتماعی عظیمی در بخشسرپرست خانوار با توجه به حساسیت موضوعی چون زنان

بنابراین  ها و مصوبات قانونی متنوعی تدوین و تصویب شده است. نامهمردمی صورت گرفته و قوانین، آیین

از اهداف اصلی  ها اعم از دولتی و مردمی و آشنایی با قوانین و مقررات شناسایی جامعه درگیر در این فعالیت

قوانین و مقررات موجود در کشور در حوزه مورد نظر و  ساییشناپس از در این فصل  این فصل است.

غیردولتی و مردم نهاد فعال در حوزه و  های دولتی شناسایی سازمان، به وری خالءهای قانونی احتمالیاگرد

های مورد بررسی در خصوص مسایل، مشکالت،  های موجود در سازمان زنان سرپرست خانوار و بررسی دیدگاه

این  و پیشنهادات و نظراتپرداخته شده است رسانی به این گروه  ها و تنگناها در حوزه خدمت نارسایی

 است.ه شده ئها ارا سازمان

آوری  ای، اسنادی و جمع های بررسی کتابخانه ، ترکیبی از روشاین فصلمورد استفاده در روش تحقیق 

 . استربط با استفاده از روش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه (عملیات میدانی)  اطالعات از منابع ذی

 



فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  68                         ٘بی اختّبػی ٚ خّؼیت ؽٕبختی خبٔٛاس٘بی صْ عشپشعت بشسعی ٚیژگی. سومفصل 

 

عٛس لببً عشپشعت بٗ  دساِذی خبٔٛاس٘بی صْ ٘بی پبییٓ٘بی خبٔٛاس دس د٘کاص کً ٘ضیٕٗبٙذاؽت ٚ دسِبْ عُٙ 
٘ب برٗ دسفرذ کرً ٘ضیٕرٗ 2٫9٘بی ببالی دساِذی اعت. دس د٘ک آخش زرذٚد ای ببالتش اص ایٓ عُٙ دس د٘کِالزظٗ

سعذ. دس ِٕربعك سٚعرتبیی بریٓ ِی 1٫3کٗ دس د٘ک اٚي ایٓ ػذد بٗ  یببذ دس زبٌی اختقبؿ ِیبٙذاؽت ٚ دسِبْ 
بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ عشپشعررت فررشف  ٘رربی صْ٘بی خبٔٛاسد٘ررک اٚي( دسفررذ ٘ضیٕررٗ) 3٫8)د٘ررک آخررش( تررب  5٫9
ؽٛد کٗ دس عٗ د٘ک پبییٓ، تفبٚ  لببً تٛخٙی برب خبٔٛاس٘ربی ِرشد عشپشعرت سٚعرتبیی ٔرذاسد اِرب اص د٘رک ِی

دسفرذ  2٫1عٛسی کٗ دس د٘ک آخش، فمرظ ؽٛد بٗچٙبسَ بٗ بؼذ فبفٍٗ ایٓ ؽبخـ دس دٚ گشٖٚ خبٔٛاسی بیؾتش ِی
٘بی ؽٛد. دس ِٕربعك ؽرٙشی عرُٙ ٘ضیٕرٗ٘بی خبٔٛاس٘بی ِشد عشپشعت سٚعتبیی فشف عالِت خبٔٛادٖ ِییٕٗ٘ض

 دسفذ بیؾتش اص ِمذاس آْ دس د٘ک آخش اعت.    39عشپشعت دس د٘ک اٚي  خبٔٛاس٘بی صْ دسِبْ بٙذاؽت ٚ 
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  ٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ اص ٘ضیٕٗ کً خبٔٛاس٘بی صْببالتشیٓ عُٙ ٘ضیٕٗد٘ذ ٔؾبْ ِی 1-8ٚ  3-8ٔتبیح خذاٚي 
 ( ٚ کشِبْدسفذ 99٫81) ٘بی فبسطٚ پظ اص آْ اعتبْ دسفذ 99٫23عشپشعت سٚعتبیی بٗ اعتبْ اففٙبْ بب 

٘بی عیغرتبْ ٚ بٍٛچغرتبْ عُٙ بٗ اعتبْتشیٓ ٘بی خٛسا ، پبییٓ( تؼٍك داسد ٚ بشخالف ٘ضیٕٗدسفذ 99٫99)
( اختقبؿ پیذا کرشدٖ اعرت. دس خبٔٛاس٘ربی دسفذ 8( ٚ خشعبْ خٕٛبی )دسفذ 3٫11(، بٛؽٙش )دسفذ 3٫59)
٘ب تشیٓ عرُٙ(، افرفٙبْ ٚ لرُ ٚ پربییٓدسفذ 93٫13٘بی فبسط )٘ب دس اعتبْعشپشعت ؽٙشی ببالتشیٓ عُٙصْ

ِٕربعك دس اعرتبْ ٚ  39٘بی اٌبشص، خشاعبْ خٕٛبی ٚ بٛؽٙش لرشاس داؽرتٗ اعرت. دس ِٕربعك سٚعرتبیی دس اعتبْ
عشپشعررت برریؼ اص ٘بی بٙذاؽررت ٚ دسِرربْ خبٔٛاس٘رربی صْاعررتبْ کؾررٛس عررُٙ ٘ضیٕررٗ 89اعررتبْ اص  33ؽررٙشی 

  خبٔٛاس٘بی ِشدعشپشعت بٛدٖ اعت. 
 

٘بی دساِذی بٗ تفکیک دس ٘ش یک اص د٘ک ٘ب٘بی بٙذاؽت ٚ دسِبْ بٗ کً ٘ضیٕٗ خبٔٛاسٔغبت ٘ضیٕٗ: :1-3جدّل 
9819خٕظ عشپشعت خبٔٛاس ٚ ِسً عکٛٔت دس عبي 

 کل کشْر ًقاط رّستایی ًقاط شِری دراهدی دُک

 سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست سرپرست زى هرد سرپرست
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1: 

 
دس تّرربَ  بً٘بی خبٔٛاس٘رب تمشیبربرٗ کرً ٘ضیٕرٗبٙذاؽرت ٚ دسِربْ ٔغربت ٘ضیٕرٗ ، 99-8بشاعربط ٔتربیح خرذٚي 

عشپشعرت برٛدٖ اعرت. برٗ ػبربس  دیگرش عرُٙ  عشپشعت بیؾتش اص خبٔٛاس٘ربی ِرشد  ٘ب، دس خبٔٛاس٘بی صْ د٘ک
گٛٔٗ خبٔٛاس٘ب ػّرذتبً خب کٗ ایٓعشپشعت بیؾتش اعت. اص آْ ٘ب دس خبٔٛاس٘بی صْ  اص کً ٘ضیٕٗؽت ٚ دسِبْ بٙذا

خبٔٛاس یؼٕی زرذٚد  138391کٕٕذ ٚ اص عشفی تؼذاد اص اِکبٔب  ٚ خذِب  بٙذاؽتی دسِبٔی دٌٚت اعتفبدٖ ِی
عربٌٕبِٗ آِربسی کّیترٗ اس داسٔرذ )عشپشعت تست پٛؽؼ کّیترٗ اِرذاد اِربَ )سٖ( لرشدسفذ خبٔٛاس٘بی صْ 83٫2

ترٛاْ برٗ ٚخرٛد ِؾرکال  ( بربال برٛدْ ٘ضیٕرٗ بٙذاؽرت ٚ دسِربْ دس بریٓ آٔربْ سا ِی9819، اِذاد اِبَ خّیٕی
ٚیژٖ دس بخؼ دسِبْ ٔغبت داد چشا کرٗ اٚال بشسعری پشعؾرٕبِٗ عرشذ ٘ضیٕرٗ ٚ دساِرذ خربٔٛاس ٔؾربْ عالِت بٗ

٘بی دسِبٔی اعت ٚ کّتش الالِی اص ِٛاسد عٛاي ؽذٖ ِشبٛط بٗ ٗد٘ذ کٗ سٚیکشد افٍی ایٓ عشذ بشسعی ٘ضیِٕی
عٛس سایگبْ یب بب ٘ضیٕٗ ٘بی بٙذاؽتی بٗبٙذاؽت اعت. اص عشفی، دس ٔظبَ عالِت کؾٛس اغٍب خذِب  ِشالبت

 گیشد. بغیبس کّی دس اختیبس خبٔٛاس٘ب لشاس ِی
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 ۴فصل 

ها، خدمات و قوانین و مقررات  فعالیت

 مربوط به خانوارهای زن سرپرست 

 مقدمه -١-۴

های دولتی و  ، مشارکت اجتماعی عظیمی در بخشسرپرست خانوار با توجه به حساسیت موضوعی چون زنان

بنابراین  ها و مصوبات قانونی متنوعی تدوین و تصویب شده است. نامهمردمی صورت گرفته و قوانین، آیین

از اهداف اصلی  ها اعم از دولتی و مردمی و آشنایی با قوانین و مقررات شناسایی جامعه درگیر در این فعالیت

قوانین و مقررات موجود در کشور در حوزه مورد نظر و  ساییشناپس از در این فصل  این فصل است.

غیردولتی و مردم نهاد فعال در حوزه و  های دولتی شناسایی سازمان، به وری خالءهای قانونی احتمالیاگرد

های مورد بررسی در خصوص مسایل، مشکالت،  های موجود در سازمان زنان سرپرست خانوار و بررسی دیدگاه

این  و پیشنهادات و نظراتپرداخته شده است رسانی به این گروه  ها و تنگناها در حوزه خدمت نارسایی

 است.ه شده ئها ارا سازمان

آوری  ای، اسنادی و جمع های بررسی کتابخانه ، ترکیبی از روشاین فصلمورد استفاده در روش تحقیق 

 . استربط با استفاده از روش مصاحبه و تکمیل پرسشنامه (عملیات میدانی)  اطالعات از منابع ذی

 



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٤٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

سرپرسـت و نیازمنـد تهیـه و تصـویب  هـای بـی قانون اساسی و حمایت از خانواده ٢٩و  ٢١هدف تحقق اصول 

صورت  ١٣۵٨سیس کمیته امداد امام که براساس فرمان امام خمینی (ره) در سال أشود ت آور میشده است. یاد

. به این مورد می رساند ٨که شمار این موارد را به  گرفت نیز با هدفی مشابه در همین دوره صورت گرفته است

سرپرست و بدسرپرسـت  بی های انوادهخهای نیازمند از جمله  شود که اهمیت موضوع خانواده ترتیب مالحظه می

و نیاز مبرم پاسخگویی به آن سبب شده که مسئوالن بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی در یکی از اصول 

حمـایتی  سـازمانطور صریح توجه به ایـن موضـوع را طـرح کـرده و در ارتبـاط بـا آن دو  قانون اساسی ج.ا.ا به

های آنان  ترین فعالیت پس از گذشت بیش از سی سال یکی از مهم اند که هنوز نیز اصلی را در کشور ایجاد کرده

هـا و  برخـی کاسـتی ،های حمایتی در این عرصه است. در ادامه پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت دستگاه

با تهیه و تصویب قوانین و مصوباتی در این خصوص حمایـت از  مسئوالن را بر آن داشت که مجدداً ،مشکالت

ترین قوانین و مصوبات مربوط به  افراد جامعه را از نقطه نظر قانونی تقویت کنند. به نحوی که مهم این گروه از

 تهیه و تصویب شدند.  ١٣٧٠دهه زنان سرپرست خانوار در 

 ١٣٧٠در دهه قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار : ٢-۴جدول 
 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع خ و منبع تصویب تاری شماره یا بند ماده و عنوان قانون مربوط ردیف

١ 
های اشتغال زنان در  سیاست -١١ماده 

 جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی انقالب  ٧١/۵/٢٠

 فرهنگی
 کلی مستقیم

 بهزیستی مستقیم ٢۴/٨/٧١ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ٢

٣ 
 دستورالعمل اجرایی طرح حمایت خاص از

 پذیر روستا (زینب کبری) زنان آسیب
 مستقیم بانک کشاورزی ٢٣/١٢/٧٢

بانک کشاورزی و دیگر 
های مربوط مثل  دستگاه

 جهاد کشاورزی
  مستقیم ٢١/٢/٧٣ )١٢قانون برنامه دوم توسعه ج.ا.ا (تبصره  ۴

۵ 
نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان  یینآ

 سرپرست بی
 یممستق ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

بهزیستی و کمیته امداد 
(در مورد مقدار 

 مستمری)

۶ 
نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد  آیین

نیازمند موضوع قانون بیمه همگانی خدمات 
 درمانی کشور

  مستقیم ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

٧ 
های  دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده

 سرپرست نیازمند و بی
 تیبهزیس مستقیم بهزیستی ٧۵/۵/١

 نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان یینآ ٨
شورای عالی انقالب  ٧۶/۴/٧

 فرهنگی
 کلی مستقیم

٩ 
قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای 

 مسکونی استیجاری
 مستقیم ٣/٧٧/٢۴

وزارت مسکن و 
شهرسازی و سایر 

 های ذیربط دستگاه
 دولت مستقیم ١٧/١/٧٩ قانون برنامه سوم توسعه ج.ا.ا ١٠

١١ 
ح نهضت تامین مسکن معلوالن و طر

 مددجویان
 مستقیم ١٣٧٠دهه 

سازمان بهزیستی، 
وزارت مسکن و 

شهرسازی و بانک 
 مرکزی

نیز مصوبات و مقرراتی در ارتباط با جامعه مورد بررسی تهیـه و تصـویب شـد کـه در ادامـه  ١٣٨٠در دهه 

کیددهه قبل به منظور  هـای  دامنـه د خـانواده، گسـترش نـوع وهـا، حمایـت از نهـا مجدد بر پوشش ایـن گـروه تأ
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 قوانین و مقررات  -٢-۴

نامه قانونی مـرتبط  مصوبات و آیین ن، مقررات،ومورد قان ٧۵ ،اساس اطالعات و منابع موجود، در مجموع بر

سرپرست در کشور شناسایی شده است. الزم بـه ذکـر  های زن سرپرست و بی رخانوا یابا زنان سرپرست خانوار 

طور مستقیم به موضوع زنان و دختـران سرپرسـت خـانوار  مورد به ٢٨است که از این مجموعه مورد شناسایی، 

هـای "زن سرپرسـت خـانوار"،  م یا موادی از ایـن قـوانین از عبـارات و واژهاشاره دارد. به این ترتیب که در تما

آور خـانواده"، "زنـان خودسرپرسـت" و  سرپرسـت و بدسرپرسـت"، "زنـان نـان سرپرست"، "خانواده بی "زن بی

عنوان جامعه مورد نظر قانون منظـور شـده اسـت. بقیـه قـوانین  "زنان بدسرپرست" استفاده شده و این موارد به

مورد است به صورت غیر مستقیم به این مقوله مرتبط است به این ترتیب کـه جامعـه مـورد  ۴٧رسی شده که بر

هـای خـانوار،  دیـده، سرپرسـت پـذیر یـا آسـیب نظر قانون، مردم ایران، شهروندان، زنان، خـانواده، افـراد آسـیب

ان و نظایر آن است و زنـان سرپرسـت های نیازمند، محروم مستمری بگیران، خانواده زندانیان، افراد و خانواده

توزیع قوانین بررسـی شـده از نظـر زمـان تصـویب  گیرند. عنوان بخشی از این جوامع مخاطب قرار می خانوار به

 براساس جدول زیر است.

 قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار در کشور برحسب زمان تصویب: ١-۴جدول 

نوع ارتباط 
 با موضوع

تعداد 
 اردمو

 زمان تصویب
قبل از انقالب 

 اسالمی
 نامشخص ٩٠دهه  ٨٠دهه  ٧٠دهه  ۶٠دهه  ١٣۵٨-١٣۵٩

 ٠ ١ ١۴ ١١ ٠ ٢ ٠ ٢٨ مستقیم
 ١ ١ ١٩ ١٣ ۶ ۵ ٢ ۴٧ غیرمستقیم

 ١ ٢ ٣٣ ٢۴ ۶ ٧ ٢ ٧۵ جمع
 

های  در سـال مـورد قـانون ٧دهـد کـه بالفاصـله پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی  این اطالعات نشان مـی

طور مستقیم به این مقوله اختصاص یافتـه  مورد آن به ٢در زمینه مورد بررسی تصویب شده که  ١٣۵٩و  ١٣۵٨

است. توجه به اطالعات تفصـیلی در ایـن خصـوص کـه از طریـق جـدول ضـمیمه "خالصـه اطالعـات قـوانین و 

 ٧مـورد از  ۶کـه  دهـد پذیر اسـت، نشـان مـی امکان در گزارش اصلی مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار"

به طور صریح و مستقیم تحـت  ٢١شده اصول قانون اساسی است که یکی از این اصول یعنی اصل  مورد اشاره

اصل دیگـر  پنجسرپرست به این مسئله اشاره دارد.  گان و زنان سالخورده و بی موضوع ضرورت بیمه خاص بیو

) همگـانی بـودن ١٠ت و قداست خانواده (اصل مورد نظر در قانون اساسی نیز در قالب موضوعاتی چون اهمی

)، پـی ریـزی ٣١ری از مسـکن (اصـل )، حـق برخـوردا٢٩مین اجتماعی و درمـان (اصـل أبرخورداری از بیمه ت

مین نیازهـای أو بـاالخره تـ) ٣اقتصاد عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی برای ایجاد رفاه و رفـع فقـر و ... (اصـل 

) بـه ایـن موضـوع پرداختـه ۴٣وزش و مسکن و نیز کار برای همـه (اصـل اساسی خوراک، پوشاک، درمان، آم

بهزیستی است کـه بـه نوبـه خـود بـا  سازماناست. همچنین مورد ششم در این دوره زمانی، ماده واحده تشکیل 
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  ٤٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

سرپرسـت و نیازمنـد تهیـه و تصـویب  هـای بـی قانون اساسی و حمایت از خانواده ٢٩و  ٢١هدف تحقق اصول 

صورت  ١٣۵٨سیس کمیته امداد امام که براساس فرمان امام خمینی (ره) در سال أشود ت آور میشده است. یاد

. به این مورد می رساند ٨که شمار این موارد را به  گرفت نیز با هدفی مشابه در همین دوره صورت گرفته است

سرپرست و بدسرپرسـت  بی های انوادهخهای نیازمند از جمله  شود که اهمیت موضوع خانواده ترتیب مالحظه می

و نیاز مبرم پاسخگویی به آن سبب شده که مسئوالن بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی در یکی از اصول 

حمـایتی  سـازمانطور صریح توجه به ایـن موضـوع را طـرح کـرده و در ارتبـاط بـا آن دو  قانون اساسی ج.ا.ا به

های آنان  ترین فعالیت پس از گذشت بیش از سی سال یکی از مهم اند که هنوز نیز اصلی را در کشور ایجاد کرده

هـا و  برخـی کاسـتی ،های حمایتی در این عرصه است. در ادامه پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت دستگاه

با تهیه و تصویب قوانین و مصوباتی در این خصوص حمایـت از  مسئوالن را بر آن داشت که مجدداً ،مشکالت

ترین قوانین و مصوبات مربوط به  افراد جامعه را از نقطه نظر قانونی تقویت کنند. به نحوی که مهم این گروه از

 تهیه و تصویب شدند.  ١٣٧٠دهه زنان سرپرست خانوار در 

 ١٣٧٠در دهه قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار : ٢-۴جدول 
 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع خ و منبع تصویب تاری شماره یا بند ماده و عنوان قانون مربوط ردیف

١ 
های اشتغال زنان در  سیاست -١١ماده 

 جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی انقالب  ٧١/۵/٢٠

 فرهنگی
 کلی مستقیم

 بهزیستی مستقیم ٢۴/٨/٧١ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ٢

٣ 
 دستورالعمل اجرایی طرح حمایت خاص از

 پذیر روستا (زینب کبری) زنان آسیب
 مستقیم بانک کشاورزی ٢٣/١٢/٧٢

بانک کشاورزی و دیگر 
های مربوط مثل  دستگاه

 جهاد کشاورزی
  مستقیم ٢١/٢/٧٣ )١٢قانون برنامه دوم توسعه ج.ا.ا (تبصره  ۴

۵ 
نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان  یینآ

 سرپرست بی
 یممستق ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

بهزیستی و کمیته امداد 
(در مورد مقدار 

 مستمری)

۶ 
نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد  آیین

نیازمند موضوع قانون بیمه همگانی خدمات 
 درمانی کشور

  مستقیم ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

٧ 
های  دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده

 سرپرست نیازمند و بی
 تیبهزیس مستقیم بهزیستی ٧۵/۵/١

 نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان یینآ ٨
شورای عالی انقالب  ٧۶/۴/٧

 فرهنگی
 کلی مستقیم

٩ 
قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای 

 مسکونی استیجاری
 مستقیم ٣/٧٧/٢۴

وزارت مسکن و 
شهرسازی و سایر 

 های ذیربط دستگاه
 دولت مستقیم ١٧/١/٧٩ قانون برنامه سوم توسعه ج.ا.ا ١٠

١١ 
ح نهضت تامین مسکن معلوالن و طر

 مددجویان
 مستقیم ١٣٧٠دهه 

سازمان بهزیستی، 
وزارت مسکن و 

شهرسازی و بانک 
 مرکزی

نیز مصوبات و مقرراتی در ارتباط با جامعه مورد بررسی تهیـه و تصـویب شـد کـه در ادامـه  ١٣٨٠در دهه 

کیددهه قبل به منظور  هـای  دامنـه د خـانواده، گسـترش نـوع وهـا، حمایـت از نهـا مجدد بر پوشش ایـن گـروه تأ



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٤٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

سرپرسـت و نیازمنـد تهیـه و تصـویب  هـای بـی قانون اساسی و حمایت از خانواده ٢٩و  ٢١هدف تحقق اصول 

صورت  ١٣۵٨سیس کمیته امداد امام که براساس فرمان امام خمینی (ره) در سال أشود ت آور میشده است. یاد

. به این مورد می رساند ٨که شمار این موارد را به  گرفت نیز با هدفی مشابه در همین دوره صورت گرفته است

سرپرست و بدسرپرسـت  بی های انوادهخهای نیازمند از جمله  شود که اهمیت موضوع خانواده ترتیب مالحظه می

و نیاز مبرم پاسخگویی به آن سبب شده که مسئوالن بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی در یکی از اصول 

حمـایتی  سـازمانطور صریح توجه به ایـن موضـوع را طـرح کـرده و در ارتبـاط بـا آن دو  قانون اساسی ج.ا.ا به

های آنان  ترین فعالیت پس از گذشت بیش از سی سال یکی از مهم اند که هنوز نیز اصلی را در کشور ایجاد کرده

هـا و  برخـی کاسـتی ،های حمایتی در این عرصه است. در ادامه پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت دستگاه

با تهیه و تصویب قوانین و مصوباتی در این خصوص حمایـت از  مسئوالن را بر آن داشت که مجدداً ،مشکالت

ترین قوانین و مصوبات مربوط به  افراد جامعه را از نقطه نظر قانونی تقویت کنند. به نحوی که مهم این گروه از

 تهیه و تصویب شدند.  ١٣٧٠دهه زنان سرپرست خانوار در 

 ١٣٧٠در دهه قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار : ٢-۴جدول 
 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع خ و منبع تصویب تاری شماره یا بند ماده و عنوان قانون مربوط ردیف

١ 
های اشتغال زنان در  سیاست -١١ماده 

 جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی انقالب  ٧١/۵/٢٠

 فرهنگی
 کلی مستقیم

 بهزیستی مستقیم ٢۴/٨/٧١ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ٢

٣ 
 دستورالعمل اجرایی طرح حمایت خاص از

 پذیر روستا (زینب کبری) زنان آسیب
 مستقیم بانک کشاورزی ٢٣/١٢/٧٢

بانک کشاورزی و دیگر 
های مربوط مثل  دستگاه

 جهاد کشاورزی
  مستقیم ٢١/٢/٧٣ )١٢قانون برنامه دوم توسعه ج.ا.ا (تبصره  ۴

۵ 
نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان  یینآ

 سرپرست بی
 یممستق ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

بهزیستی و کمیته امداد 
(در مورد مقدار 

 مستمری)

۶ 
نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد  آیین

نیازمند موضوع قانون بیمه همگانی خدمات 
 درمانی کشور

  مستقیم ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

٧ 
های  دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده

 سرپرست نیازمند و بی
 تیبهزیس مستقیم بهزیستی ٧۵/۵/١

 نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان یینآ ٨
شورای عالی انقالب  ٧۶/۴/٧

 فرهنگی
 کلی مستقیم

٩ 
قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای 

 مسکونی استیجاری
 مستقیم ٣/٧٧/٢۴

وزارت مسکن و 
شهرسازی و سایر 

 های ذیربط دستگاه
 دولت مستقیم ١٧/١/٧٩ قانون برنامه سوم توسعه ج.ا.ا ١٠

١١ 
ح نهضت تامین مسکن معلوالن و طر

 مددجویان
 مستقیم ١٣٧٠دهه 

سازمان بهزیستی، 
وزارت مسکن و 

شهرسازی و بانک 
 مرکزی

نیز مصوبات و مقرراتی در ارتباط با جامعه مورد بررسی تهیـه و تصـویب شـد کـه در ادامـه  ١٣٨٠در دهه 

کیددهه قبل به منظور  هـای  دامنـه د خـانواده، گسـترش نـوع وهـا، حمایـت از نهـا مجدد بر پوشش ایـن گـروه تأ

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤٦

 

 قوانین و مقررات  -٢-۴

نامه قانونی مـرتبط  مصوبات و آیین ن، مقررات،ومورد قان ٧۵ ،اساس اطالعات و منابع موجود، در مجموع بر

سرپرست در کشور شناسایی شده است. الزم بـه ذکـر  های زن سرپرست و بی رخانوا یابا زنان سرپرست خانوار 

طور مستقیم به موضوع زنان و دختـران سرپرسـت خـانوار  مورد به ٢٨است که از این مجموعه مورد شناسایی، 

هـای "زن سرپرسـت خـانوار"،  م یا موادی از ایـن قـوانین از عبـارات و واژهاشاره دارد. به این ترتیب که در تما

آور خـانواده"، "زنـان خودسرپرسـت" و  سرپرسـت و بدسرپرسـت"، "زنـان نـان سرپرست"، "خانواده بی "زن بی

عنوان جامعه مورد نظر قانون منظـور شـده اسـت. بقیـه قـوانین  "زنان بدسرپرست" استفاده شده و این موارد به

مورد است به صورت غیر مستقیم به این مقوله مرتبط است به این ترتیب کـه جامعـه مـورد  ۴٧رسی شده که بر

هـای خـانوار،  دیـده، سرپرسـت پـذیر یـا آسـیب نظر قانون، مردم ایران، شهروندان، زنان، خـانواده، افـراد آسـیب

ان و نظایر آن است و زنـان سرپرسـت های نیازمند، محروم مستمری بگیران، خانواده زندانیان، افراد و خانواده

توزیع قوانین بررسـی شـده از نظـر زمـان تصـویب  گیرند. عنوان بخشی از این جوامع مخاطب قرار می خانوار به

 براساس جدول زیر است.

 قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار در کشور برحسب زمان تصویب: ١-۴جدول 

نوع ارتباط 
 با موضوع

تعداد 
 اردمو

 زمان تصویب
قبل از انقالب 

 اسالمی
 نامشخص ٩٠دهه  ٨٠دهه  ٧٠دهه  ۶٠دهه  ١٣۵٨-١٣۵٩

 ٠ ١ ١۴ ١١ ٠ ٢ ٠ ٢٨ مستقیم
 ١ ١ ١٩ ١٣ ۶ ۵ ٢ ۴٧ غیرمستقیم

 ١ ٢ ٣٣ ٢۴ ۶ ٧ ٢ ٧۵ جمع
 

های  در سـال مـورد قـانون ٧دهـد کـه بالفاصـله پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی  این اطالعات نشان مـی

طور مستقیم به این مقوله اختصاص یافتـه  مورد آن به ٢در زمینه مورد بررسی تصویب شده که  ١٣۵٩و  ١٣۵٨

است. توجه به اطالعات تفصـیلی در ایـن خصـوص کـه از طریـق جـدول ضـمیمه "خالصـه اطالعـات قـوانین و 

 ٧مـورد از  ۶کـه  دهـد پذیر اسـت، نشـان مـی امکان در گزارش اصلی مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار"

به طور صریح و مستقیم تحـت  ٢١شده اصول قانون اساسی است که یکی از این اصول یعنی اصل  مورد اشاره

اصل دیگـر  پنجسرپرست به این مسئله اشاره دارد.  گان و زنان سالخورده و بی موضوع ضرورت بیمه خاص بیو

) همگـانی بـودن ١٠ت و قداست خانواده (اصل مورد نظر در قانون اساسی نیز در قالب موضوعاتی چون اهمی

)، پـی ریـزی ٣١ری از مسـکن (اصـل )، حـق برخـوردا٢٩مین اجتماعی و درمـان (اصـل أبرخورداری از بیمه ت

مین نیازهـای أو بـاالخره تـ) ٣اقتصاد عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی برای ایجاد رفاه و رفـع فقـر و ... (اصـل 

) بـه ایـن موضـوع پرداختـه ۴٣وزش و مسکن و نیز کار برای همـه (اصـل اساسی خوراک، پوشاک، درمان، آم

بهزیستی است کـه بـه نوبـه خـود بـا  سازماناست. همچنین مورد ششم در این دوره زمانی، ماده واحده تشکیل 
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  ٤٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

سرپرسـت و نیازمنـد تهیـه و تصـویب  هـای بـی قانون اساسی و حمایت از خانواده ٢٩و  ٢١هدف تحقق اصول 

صورت  ١٣۵٨سیس کمیته امداد امام که براساس فرمان امام خمینی (ره) در سال أشود ت آور میشده است. یاد

. به این مورد می رساند ٨که شمار این موارد را به  گرفت نیز با هدفی مشابه در همین دوره صورت گرفته است

سرپرست و بدسرپرسـت  بی های انوادهخهای نیازمند از جمله  شود که اهمیت موضوع خانواده ترتیب مالحظه می

و نیاز مبرم پاسخگویی به آن سبب شده که مسئوالن بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی در یکی از اصول 

حمـایتی  سـازمانطور صریح توجه به ایـن موضـوع را طـرح کـرده و در ارتبـاط بـا آن دو  قانون اساسی ج.ا.ا به

های آنان  ترین فعالیت پس از گذشت بیش از سی سال یکی از مهم اند که هنوز نیز اصلی را در کشور ایجاد کرده

هـا و  برخـی کاسـتی ،های حمایتی در این عرصه است. در ادامه پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت دستگاه

با تهیه و تصویب قوانین و مصوباتی در این خصوص حمایـت از  مسئوالن را بر آن داشت که مجدداً ،مشکالت

ترین قوانین و مصوبات مربوط به  افراد جامعه را از نقطه نظر قانونی تقویت کنند. به نحوی که مهم این گروه از

 تهیه و تصویب شدند.  ١٣٧٠دهه زنان سرپرست خانوار در 

 ١٣٧٠در دهه قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار : ٢-۴جدول 
 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع خ و منبع تصویب تاری شماره یا بند ماده و عنوان قانون مربوط ردیف

١ 
های اشتغال زنان در  سیاست -١١ماده 

 جمهوری اسالمی ایران
شورای عالی انقالب  ٧١/۵/٢٠

 فرهنگی
 کلی مستقیم

 بهزیستی مستقیم ٢۴/٨/٧١ قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست ٢

٣ 
 دستورالعمل اجرایی طرح حمایت خاص از

 پذیر روستا (زینب کبری) زنان آسیب
 مستقیم بانک کشاورزی ٢٣/١٢/٧٢

بانک کشاورزی و دیگر 
های مربوط مثل  دستگاه

 جهاد کشاورزی
  مستقیم ٢١/٢/٧٣ )١٢قانون برنامه دوم توسعه ج.ا.ا (تبصره  ۴

۵ 
نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان  یینآ

 سرپرست بی
 یممستق ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

بهزیستی و کمیته امداد 
(در مورد مقدار 

 مستمری)

۶ 
نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد  آیین

نیازمند موضوع قانون بیمه همگانی خدمات 
 درمانی کشور

  مستقیم ت وزیرانئهی ٧۴/۵/١١

٧ 
های  دستورالعمل حمایت از افراد و خانواده

 سرپرست نیازمند و بی
 تیبهزیس مستقیم بهزیستی ٧۵/۵/١

 نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان یینآ ٨
شورای عالی انقالب  ٧۶/۴/٧

 فرهنگی
 کلی مستقیم

٩ 
قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای 

 مسکونی استیجاری
 مستقیم ٣/٧٧/٢۴

وزارت مسکن و 
شهرسازی و سایر 

 های ذیربط دستگاه
 دولت مستقیم ١٧/١/٧٩ قانون برنامه سوم توسعه ج.ا.ا ١٠

١١ 
ح نهضت تامین مسکن معلوالن و طر

 مددجویان
 مستقیم ١٣٧٠دهه 

سازمان بهزیستی، 
وزارت مسکن و 

شهرسازی و بانک 
 مرکزی

نیز مصوبات و مقرراتی در ارتباط با جامعه مورد بررسی تهیـه و تصـویب شـد کـه در ادامـه  ١٣٨٠در دهه 

کیددهه قبل به منظور  هـای  دامنـه د خـانواده، گسـترش نـوع وهـا، حمایـت از نهـا مجدد بر پوشش ایـن گـروه تأ
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  ٤٩          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 

 دهد که: به طور کلی مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مورد نظر در طی زمان نشان می

دلیل وجود این معضل در کشور، در تمام قوانین و مقررات دهه همواره به  ۴در طول نزدیک به -۱

صورت روشن و صریح مورد توجه  پذیر به مرتبط با نیازمندان و محرومان، این بخش از جامعه آسیب

 قرار گرفته است.

ی حمایتی و ساماندهی این اقشار مورد نظر بوده و به ها سازماندر ابتدای توجه به این گروه، ایجاد -۲

مین أو ت ها آنها و تنوع  دوین و تصویب قوانین و مقررات قانونی بر گسترش دامنه حمایتمرور در ت

کیداعتبار مورد نیاز  های توانمندسازی و اتکا به خود و جایگزینی  گیری به برنامه جهت .شده است تأ

 به تدریج مورد توجه قرار می گیرد.نیز های حمایتی  آن با برنامه

ها که به نوبه خود بخشی از افزایش کمی را  از یک طرف و نیز رشد حمایت با افزایش کمی این گروه-۳

ایجاد اشتغال  خانواده محور و های اجتماع محور، نیز موجب شده، ضرورت چرخش به سمت برنامه

اقتصادی به ویژه در آن بخش از جامعه مورد نظر که از نظر سنی و جسمی شرایط مناسبی دارد به 

ی ها سازمانهای اخیر به تدریج توجه به  شود و در مصوبات قانونی سال یتری دنبال م شکل جدی

هر چند هنوز در این زمینه کارهای زیادی  شود ن نیز مطرح میآهای  استفاده از ظرفیت مردم نهاد و

 باید صورت گیرد. 

 ی دولتیها سازمانهای  و فعالیت اقدامات -٣-۴

بــا جمعیتــی حــدود  ١١٧۶١٢٩ دهــد کــه ه نشــان مــیی حمــایتی عمــدها ســازماناطالعــات دریــافتی از  خــانوار 

درصـد از کـل  ٠/۴۶د. بـه عبـارت دیگـر قـرار دارنـی مربوط ها سازماننفر تحت پوشش مستقیم ٢١۵٣۵٧٧

(براسـاس آمـار سرشـماری درصد از جمعیت خانوارهای زن سرپرست کشور  ٩/٣۴و خانوارهای زن سرپرست 

 د. هستنتحت پوشش )١٣٩٠

 ١٣٩١های حمایتی در سال  سازمانتحت پوشش زن سرپرست  هاینوارخا: ۴-۴جدول 

 نام سازمان
 های زن سرپرست تحت پوششجمعیت خانوار های زن سرپرست تحت پوششخانوار

 تعداد 
درصد از کل خانوارهای زن 

 سرپرست
 تعداد

جمعیت درصد از کل 
 خانوارهای زن سرپرست

P کمیته امداد امام

١
P٩٣٠٣۴۴ ۴/٣۶ ١۶۶۵٣١۶ * ٠/٢٩ 

 ۴/۵ * ٣١٠۴٢٣ ٨/۶ ١٧٣۴٢١ سازمان بهزیستی
ستاد توانمندسازی 

 شهرداری تهران
١۶٠٣۶ 

۶/٠ 
٢۵٧۵٢ 

۵/٠ 

 ۶/٢ ** ١۵٢٠٨۶ ٢/٢ ۵۶٣٢٨ بنیاد شهید
 ۵/٣٧ ٢١۵٣۵٧٧ ٠/۴۶ ١١٧۶١٢٩ جمع 

 کمیته امداد امام خمینی ١٣٩٠بر مبنای اطالعات سالنامه آماری سال  براورد* 
 ار استعالم شده از بنیاد شهیدبراساس بعد خانو** 

P

١ 
P است. ١٣٩٢اطالعات مربوط به سال 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤٨

گیری به سـمت توانمندسـازی، خودکفـایی و خـروج  های بازنشستگی و جهت ها از قبیل بیمه خدمات و حمایت

 .است ٣-۴جدول  این قوانین به شرح افراد تحت پوشش بوده است.

 
 ١٣٨٠قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار در دهه : ٣-۴جدول 

 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع تاریخ و منبع تصویب  ره یا بند ماده و عنوان قانون مربوطشما ردیف

١ 
نامه اجرایی طرح بیمه اجتماعی زنان  آیین

دار خانه  
بهزیستی، بانک ملت سازمان مستقیم ١٣٨١  

٢ 
ایجاد تسهیالت برای تامین مسکن  نامه آیین

 کارکنان دولت
انهیات وزیر ٣١/٢/٨٢   مستقیم 

مین اجتماعیأقانون ساختار نظام جامع رفاه و ت ٣  ٢١/٢/٨٣  کلی مستقیم 
١١/۶/٨٣ قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا ۴  دولت مستقیم 

۵ 
های زنان در نظام  منشور حقوق و مسئولیت
 ج.ا.ا

٣١/۶/٨٣  
مصوب شورای عالی انقالب 

 فرهنگی
های ذیربط کلیه دستگاه مستقیم  

چتر ایمنی رفاه اجتماعیه نام آیین ۶ هیات وزیران ٢٢/٣/٨۴   وزارت رفاه مستقیم 

٧ 
نامه سند کاهش فقر و هدفمند کردن  تصویب

ها یارانه  
هیات وزیران ٨۴/۵/۵  مستقیم 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
های بخشی  اجتماعی، وزارتخانه

 و نهادهای غیردولتی

کل کشور ١٣٨۶قانون بودجه سال  ٨  ٢۴/١٢/٨۵ یممستق   
مین اجتماعی و أوزارت رفاه وت

های ذیربط سایر دستگاه  

٩ 
قانون افزایش پوشش توان بخشی و حمایتی 

 سازمانمعلوالن و زنان سرپرست خانوار توسط 
 بهزیستی

۵/۴/٨٧ بهزیستی سازمان مستقیم   

های کلی برنامه پنجم سیاست ٣۵بند  ١٠ مقام رهبری ٢١/١٠/٨٧   کلی مستقیم 

ها ازی یارانهقانون هدفمندس ١١  
٢٣/١٠/٨٨  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٣٩ماده  ١٢  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٢٣٠ماده  ١٣  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت و مرکز امور زنان و خانواده مستقیم

١۴ 
قانون هدفمندسازی  ٧ اجرایی مادهنامه  آیین

 یارانه ها
١٣٨٩اردیبهشت   مستقیم 

ها هدفمندی یارانه سازمان  
مین اجتماعیأت سازمان  

 کمیته امداد امام
بهزیستی سازمان  
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  ٤٩          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 

 دهد که: به طور کلی مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مورد نظر در طی زمان نشان می

دلیل وجود این معضل در کشور، در تمام قوانین و مقررات دهه همواره به  ۴در طول نزدیک به -۱

صورت روشن و صریح مورد توجه  پذیر به مرتبط با نیازمندان و محرومان، این بخش از جامعه آسیب

 قرار گرفته است.

ی حمایتی و ساماندهی این اقشار مورد نظر بوده و به ها سازماندر ابتدای توجه به این گروه، ایجاد -۲

مین أو ت ها آنها و تنوع  دوین و تصویب قوانین و مقررات قانونی بر گسترش دامنه حمایتمرور در ت

کیداعتبار مورد نیاز  های توانمندسازی و اتکا به خود و جایگزینی  گیری به برنامه جهت .شده است تأ

 به تدریج مورد توجه قرار می گیرد.نیز های حمایتی  آن با برنامه

ها که به نوبه خود بخشی از افزایش کمی را  از یک طرف و نیز رشد حمایت با افزایش کمی این گروه-۳

ایجاد اشتغال  خانواده محور و های اجتماع محور، نیز موجب شده، ضرورت چرخش به سمت برنامه

اقتصادی به ویژه در آن بخش از جامعه مورد نظر که از نظر سنی و جسمی شرایط مناسبی دارد به 

ی ها سازمانهای اخیر به تدریج توجه به  شود و در مصوبات قانونی سال یتری دنبال م شکل جدی

هر چند هنوز در این زمینه کارهای زیادی  شود ن نیز مطرح میآهای  استفاده از ظرفیت مردم نهاد و

 باید صورت گیرد. 

 ی دولتیها سازمانهای  و فعالیت اقدامات -٣-۴

بــا جمعیتــی حــدود  ١١٧۶١٢٩ دهــد کــه ه نشــان مــیی حمــایتی عمــدها ســازماناطالعــات دریــافتی از  خــانوار 

درصـد از کـل  ٠/۴۶د. بـه عبـارت دیگـر قـرار دارنـی مربوط ها سازماننفر تحت پوشش مستقیم ٢١۵٣۵٧٧

(براسـاس آمـار سرشـماری درصد از جمعیت خانوارهای زن سرپرست کشور  ٩/٣۴و خانوارهای زن سرپرست 

 د. هستنتحت پوشش )١٣٩٠

 ١٣٩١های حمایتی در سال  سازمانتحت پوشش زن سرپرست  هاینوارخا: ۴-۴جدول 

 نام سازمان
 های زن سرپرست تحت پوششجمعیت خانوار های زن سرپرست تحت پوششخانوار

 تعداد 
درصد از کل خانوارهای زن 

 سرپرست
 تعداد

جمعیت درصد از کل 
 خانوارهای زن سرپرست

P کمیته امداد امام

١
P٩٣٠٣۴۴ ۴/٣۶ ١۶۶۵٣١۶ * ٠/٢٩ 

 ۴/۵ * ٣١٠۴٢٣ ٨/۶ ١٧٣۴٢١ سازمان بهزیستی
ستاد توانمندسازی 

 شهرداری تهران
١۶٠٣۶ 

۶/٠ 
٢۵٧۵٢ 

۵/٠ 

 ۶/٢ ** ١۵٢٠٨۶ ٢/٢ ۵۶٣٢٨ بنیاد شهید
 ۵/٣٧ ٢١۵٣۵٧٧ ٠/۴۶ ١١٧۶١٢٩ جمع 

 کمیته امداد امام خمینی ١٣٩٠بر مبنای اطالعات سالنامه آماری سال  براورد* 
 ار استعالم شده از بنیاد شهیدبراساس بعد خانو** 

P

١ 
P است. ١٣٩٢اطالعات مربوط به سال 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤٨

گیری به سـمت توانمندسـازی، خودکفـایی و خـروج  های بازنشستگی و جهت ها از قبیل بیمه خدمات و حمایت

 .است ٣-۴جدول  این قوانین به شرح افراد تحت پوشش بوده است.

 
 ١٣٨٠قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار در دهه : ٣-۴جدول 

 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع تاریخ و منبع تصویب  ره یا بند ماده و عنوان قانون مربوطشما ردیف

١ 
نامه اجرایی طرح بیمه اجتماعی زنان  آیین

دار خانه  
بهزیستی، بانک ملت سازمان مستقیم ١٣٨١  

٢ 
ایجاد تسهیالت برای تامین مسکن  نامه آیین

 کارکنان دولت
انهیات وزیر ٣١/٢/٨٢   مستقیم 

مین اجتماعیأقانون ساختار نظام جامع رفاه و ت ٣  ٢١/٢/٨٣  کلی مستقیم 
١١/۶/٨٣ قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا ۴  دولت مستقیم 

۵ 
های زنان در نظام  منشور حقوق و مسئولیت
 ج.ا.ا

٣١/۶/٨٣  
مصوب شورای عالی انقالب 

 فرهنگی
های ذیربط کلیه دستگاه مستقیم  

چتر ایمنی رفاه اجتماعیه نام آیین ۶ هیات وزیران ٢٢/٣/٨۴   وزارت رفاه مستقیم 

٧ 
نامه سند کاهش فقر و هدفمند کردن  تصویب

ها یارانه  
هیات وزیران ٨۴/۵/۵  مستقیم 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
های بخشی  اجتماعی، وزارتخانه

 و نهادهای غیردولتی

کل کشور ١٣٨۶قانون بودجه سال  ٨  ٢۴/١٢/٨۵ یممستق   
مین اجتماعی و أوزارت رفاه وت

های ذیربط سایر دستگاه  

٩ 
قانون افزایش پوشش توان بخشی و حمایتی 

 سازمانمعلوالن و زنان سرپرست خانوار توسط 
 بهزیستی

۵/۴/٨٧ بهزیستی سازمان مستقیم   

های کلی برنامه پنجم سیاست ٣۵بند  ١٠ مقام رهبری ٢١/١٠/٨٧   کلی مستقیم 

ها ازی یارانهقانون هدفمندس ١١  
٢٣/١٠/٨٨  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٣٩ماده  ١٢  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٢٣٠ماده  ١٣  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت و مرکز امور زنان و خانواده مستقیم

١۴ 
قانون هدفمندسازی  ٧ اجرایی مادهنامه  آیین

 یارانه ها
١٣٨٩اردیبهشت   مستقیم 

ها هدفمندی یارانه سازمان  
مین اجتماعیأت سازمان  

 کمیته امداد امام
بهزیستی سازمان  



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٤٩          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 

 دهد که: به طور کلی مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مورد نظر در طی زمان نشان می

دلیل وجود این معضل در کشور، در تمام قوانین و مقررات دهه همواره به  ۴در طول نزدیک به -۱

صورت روشن و صریح مورد توجه  پذیر به مرتبط با نیازمندان و محرومان، این بخش از جامعه آسیب

 قرار گرفته است.

ی حمایتی و ساماندهی این اقشار مورد نظر بوده و به ها سازماندر ابتدای توجه به این گروه، ایجاد -۲

مین أو ت ها آنها و تنوع  دوین و تصویب قوانین و مقررات قانونی بر گسترش دامنه حمایتمرور در ت

کیداعتبار مورد نیاز  های توانمندسازی و اتکا به خود و جایگزینی  گیری به برنامه جهت .شده است تأ

 به تدریج مورد توجه قرار می گیرد.نیز های حمایتی  آن با برنامه

ها که به نوبه خود بخشی از افزایش کمی را  از یک طرف و نیز رشد حمایت با افزایش کمی این گروه-۳

ایجاد اشتغال  خانواده محور و های اجتماع محور، نیز موجب شده، ضرورت چرخش به سمت برنامه

اقتصادی به ویژه در آن بخش از جامعه مورد نظر که از نظر سنی و جسمی شرایط مناسبی دارد به 

ی ها سازمانهای اخیر به تدریج توجه به  شود و در مصوبات قانونی سال یتری دنبال م شکل جدی

هر چند هنوز در این زمینه کارهای زیادی  شود ن نیز مطرح میآهای  استفاده از ظرفیت مردم نهاد و

 باید صورت گیرد. 

 ی دولتیها سازمانهای  و فعالیت اقدامات -٣-۴

بــا جمعیتــی حــدود  ١١٧۶١٢٩ دهــد کــه ه نشــان مــیی حمــایتی عمــدها ســازماناطالعــات دریــافتی از  خــانوار 

درصـد از کـل  ٠/۴۶د. بـه عبـارت دیگـر قـرار دارنـی مربوط ها سازماننفر تحت پوشش مستقیم ٢١۵٣۵٧٧

(براسـاس آمـار سرشـماری درصد از جمعیت خانوارهای زن سرپرست کشور  ٩/٣۴و خانوارهای زن سرپرست 

 د. هستنتحت پوشش )١٣٩٠

 ١٣٩١های حمایتی در سال  سازمانتحت پوشش زن سرپرست  هاینوارخا: ۴-۴جدول 

 نام سازمان
 های زن سرپرست تحت پوششجمعیت خانوار های زن سرپرست تحت پوششخانوار

 تعداد 
درصد از کل خانوارهای زن 

 سرپرست
 تعداد

جمعیت درصد از کل 
 خانوارهای زن سرپرست

P کمیته امداد امام

١
P٩٣٠٣۴۴ ۴/٣۶ ١۶۶۵٣١۶ * ٠/٢٩ 

 ۴/۵ * ٣١٠۴٢٣ ٨/۶ ١٧٣۴٢١ سازمان بهزیستی
ستاد توانمندسازی 

 شهرداری تهران
١۶٠٣۶ 

۶/٠ 
٢۵٧۵٢ 

۵/٠ 

 ۶/٢ ** ١۵٢٠٨۶ ٢/٢ ۵۶٣٢٨ بنیاد شهید
 ۵/٣٧ ٢١۵٣۵٧٧ ٠/۴۶ ١١٧۶١٢٩ جمع 

 کمیته امداد امام خمینی ١٣٩٠بر مبنای اطالعات سالنامه آماری سال  براورد* 
 ار استعالم شده از بنیاد شهیدبراساس بعد خانو** 

P

١ 
P است. ١٣٩٢اطالعات مربوط به سال 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤٨

گیری به سـمت توانمندسـازی، خودکفـایی و خـروج  های بازنشستگی و جهت ها از قبیل بیمه خدمات و حمایت

 .است ٣-۴جدول  این قوانین به شرح افراد تحت پوشش بوده است.

 
 ١٣٨٠قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار در دهه : ٣-۴جدول 

 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع تاریخ و منبع تصویب  ره یا بند ماده و عنوان قانون مربوطشما ردیف

١ 
نامه اجرایی طرح بیمه اجتماعی زنان  آیین

دار خانه  
بهزیستی، بانک ملت سازمان مستقیم ١٣٨١  

٢ 
ایجاد تسهیالت برای تامین مسکن  نامه آیین

 کارکنان دولت
انهیات وزیر ٣١/٢/٨٢   مستقیم 

مین اجتماعیأقانون ساختار نظام جامع رفاه و ت ٣  ٢١/٢/٨٣  کلی مستقیم 
١١/۶/٨٣ قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا ۴  دولت مستقیم 

۵ 
های زنان در نظام  منشور حقوق و مسئولیت
 ج.ا.ا

٣١/۶/٨٣  
مصوب شورای عالی انقالب 

 فرهنگی
های ذیربط کلیه دستگاه مستقیم  

چتر ایمنی رفاه اجتماعیه نام آیین ۶ هیات وزیران ٢٢/٣/٨۴   وزارت رفاه مستقیم 

٧ 
نامه سند کاهش فقر و هدفمند کردن  تصویب

ها یارانه  
هیات وزیران ٨۴/۵/۵  مستقیم 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
های بخشی  اجتماعی، وزارتخانه

 و نهادهای غیردولتی

کل کشور ١٣٨۶قانون بودجه سال  ٨  ٢۴/١٢/٨۵ یممستق   
مین اجتماعی و أوزارت رفاه وت

های ذیربط سایر دستگاه  

٩ 
قانون افزایش پوشش توان بخشی و حمایتی 

 سازمانمعلوالن و زنان سرپرست خانوار توسط 
 بهزیستی

۵/۴/٨٧ بهزیستی سازمان مستقیم   

های کلی برنامه پنجم سیاست ٣۵بند  ١٠ مقام رهبری ٢١/١٠/٨٧   کلی مستقیم 

ها ازی یارانهقانون هدفمندس ١١  
٢٣/١٠/٨٨  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٣٩ماده  ١٢  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٢٣٠ماده  ١٣  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت و مرکز امور زنان و خانواده مستقیم

١۴ 
قانون هدفمندسازی  ٧ اجرایی مادهنامه  آیین

 یارانه ها
١٣٨٩اردیبهشت   مستقیم 

ها هدفمندی یارانه سازمان  
مین اجتماعیأت سازمان  

 کمیته امداد امام
بهزیستی سازمان  
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  ٤٩          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 

 دهد که: به طور کلی مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مورد نظر در طی زمان نشان می

دلیل وجود این معضل در کشور، در تمام قوانین و مقررات دهه همواره به  ۴در طول نزدیک به -۱

صورت روشن و صریح مورد توجه  پذیر به مرتبط با نیازمندان و محرومان، این بخش از جامعه آسیب

 قرار گرفته است.

ی حمایتی و ساماندهی این اقشار مورد نظر بوده و به ها سازماندر ابتدای توجه به این گروه، ایجاد -۲

مین أو ت ها آنها و تنوع  دوین و تصویب قوانین و مقررات قانونی بر گسترش دامنه حمایتمرور در ت

کیداعتبار مورد نیاز  های توانمندسازی و اتکا به خود و جایگزینی  گیری به برنامه جهت .شده است تأ

 به تدریج مورد توجه قرار می گیرد.نیز های حمایتی  آن با برنامه

ها که به نوبه خود بخشی از افزایش کمی را  از یک طرف و نیز رشد حمایت با افزایش کمی این گروه-۳

ایجاد اشتغال  خانواده محور و های اجتماع محور، نیز موجب شده، ضرورت چرخش به سمت برنامه

اقتصادی به ویژه در آن بخش از جامعه مورد نظر که از نظر سنی و جسمی شرایط مناسبی دارد به 

ی ها سازمانهای اخیر به تدریج توجه به  شود و در مصوبات قانونی سال یتری دنبال م شکل جدی

هر چند هنوز در این زمینه کارهای زیادی  شود ن نیز مطرح میآهای  استفاده از ظرفیت مردم نهاد و

 باید صورت گیرد. 

 ی دولتیها سازمانهای  و فعالیت اقدامات -٣-۴

بــا جمعیتــی حــدود  ١١٧۶١٢٩ دهــد کــه ه نشــان مــیی حمــایتی عمــدها ســازماناطالعــات دریــافتی از  خــانوار 

درصـد از کـل  ٠/۴۶د. بـه عبـارت دیگـر قـرار دارنـی مربوط ها سازماننفر تحت پوشش مستقیم ٢١۵٣۵٧٧

(براسـاس آمـار سرشـماری درصد از جمعیت خانوارهای زن سرپرست کشور  ٩/٣۴و خانوارهای زن سرپرست 

 د. هستنتحت پوشش )١٣٩٠

 ١٣٩١های حمایتی در سال  سازمانتحت پوشش زن سرپرست  هاینوارخا: ۴-۴جدول 

 نام سازمان
 های زن سرپرست تحت پوششجمعیت خانوار های زن سرپرست تحت پوششخانوار

 تعداد 
درصد از کل خانوارهای زن 

 سرپرست
 تعداد

جمعیت درصد از کل 
 خانوارهای زن سرپرست

P کمیته امداد امام

١
P٩٣٠٣۴۴ ۴/٣۶ ١۶۶۵٣١۶ * ٠/٢٩ 

 ۴/۵ * ٣١٠۴٢٣ ٨/۶ ١٧٣۴٢١ سازمان بهزیستی
ستاد توانمندسازی 

 شهرداری تهران
١۶٠٣۶ 

۶/٠ 
٢۵٧۵٢ 

۵/٠ 

 ۶/٢ ** ١۵٢٠٨۶ ٢/٢ ۵۶٣٢٨ بنیاد شهید
 ۵/٣٧ ٢١۵٣۵٧٧ ٠/۴۶ ١١٧۶١٢٩ جمع 

 کمیته امداد امام خمینی ١٣٩٠بر مبنای اطالعات سالنامه آماری سال  براورد* 
 ار استعالم شده از بنیاد شهیدبراساس بعد خانو** 

P

١ 
P است. ١٣٩٢اطالعات مربوط به سال 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٤٨

گیری به سـمت توانمندسـازی، خودکفـایی و خـروج  های بازنشستگی و جهت ها از قبیل بیمه خدمات و حمایت

 .است ٣-۴جدول  این قوانین به شرح افراد تحت پوشش بوده است.

 
 ١٣٨٠قوانین و مقررات مرتبط با زنان سرپرست خانوار در دهه : ٣-۴جدول 

 منبع موظف در قانون نحوه ارتباط با موضوع تاریخ و منبع تصویب  ره یا بند ماده و عنوان قانون مربوطشما ردیف

١ 
نامه اجرایی طرح بیمه اجتماعی زنان  آیین

دار خانه  
بهزیستی، بانک ملت سازمان مستقیم ١٣٨١  

٢ 
ایجاد تسهیالت برای تامین مسکن  نامه آیین

 کارکنان دولت
انهیات وزیر ٣١/٢/٨٢   مستقیم 

مین اجتماعیأقانون ساختار نظام جامع رفاه و ت ٣  ٢١/٢/٨٣  کلی مستقیم 
١١/۶/٨٣ قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا ۴  دولت مستقیم 

۵ 
های زنان در نظام  منشور حقوق و مسئولیت
 ج.ا.ا

٣١/۶/٨٣  
مصوب شورای عالی انقالب 

 فرهنگی
های ذیربط کلیه دستگاه مستقیم  

چتر ایمنی رفاه اجتماعیه نام آیین ۶ هیات وزیران ٢٢/٣/٨۴   وزارت رفاه مستقیم 

٧ 
نامه سند کاهش فقر و هدفمند کردن  تصویب

ها یارانه  
هیات وزیران ٨۴/۵/۵  مستقیم 

وزارت تعاون، کار و رفاه 
های بخشی  اجتماعی، وزارتخانه

 و نهادهای غیردولتی

کل کشور ١٣٨۶قانون بودجه سال  ٨  ٢۴/١٢/٨۵ یممستق   
مین اجتماعی و أوزارت رفاه وت

های ذیربط سایر دستگاه  

٩ 
قانون افزایش پوشش توان بخشی و حمایتی 

 سازمانمعلوالن و زنان سرپرست خانوار توسط 
 بهزیستی

۵/۴/٨٧ بهزیستی سازمان مستقیم   

های کلی برنامه پنجم سیاست ٣۵بند  ١٠ مقام رهبری ٢١/١٠/٨٧   کلی مستقیم 

ها ازی یارانهقانون هدفمندس ١١  
٢٣/١٠/٨٨  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٣٩ماده  ١٢  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت مستقیم

برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا ٢٣٠ماده  ١٣  
١۵/١٠/٨٩  

 مجلس شورای اسالمی
 دولت و مرکز امور زنان و خانواده مستقیم

١۴ 
قانون هدفمندسازی  ٧ اجرایی مادهنامه  آیین

 یارانه ها
١٣٨٩اردیبهشت   مستقیم 

ها هدفمندی یارانه سازمان  
مین اجتماعیأت سازمان  

 کمیته امداد امام
بهزیستی سازمان  



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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  ٥١          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

روستاها، خدمات جهیزیه و هزینـه ازدواج، خـدمات حقـوقی و قضـایی، خـدمات مـددکاری و مشـاوره، طـرح 

 دهد.حمایت ایتام، پرداخت وام قرض الحسنه و ... خانوارهای زن سرپرست را مورد حمایت قرار می

ط مختلف کشور تحت پوشـش ایـن نهـاد زن سرپرست خانوار در نقا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢در سال -

 دهد. درصد کاهش نشان می ۵٫۴حدود  ١٣٩٠اند که نسبت به سال  بوده

سـاله و کمتـر) در کـل  ۴٠تـر ( سهم نسبی زنان سرپرسـت جـوان ١٣٩٢تا  ١٣٩٠های  سال در فاصله-

ه سال) کاهش یافتـ ۴٠زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به نفع زنان میانسال و سالمند (بیش از 

 است.

انـد کـه در سـال  سـواد بـوده درصد زنان سرپرست خـانوار تحـت پوشـش بـی ۶٠حدود  ١٣٩٠در سال -

 درصد رسیده است. ۵٣این نسبت به حدود  ١٣٩٢

درصـد بـه علـت  ١١٫١ت فـوت سرپرسـت، درصد زنـان تحـت پوشـش بـه علـ ٨٣٫٧، ١٣٩٢در سال -

سرپرستی خانوار  ،د به سایر دالیلدرص ۴٫۶درصد به علت متارکه یا مفقودی سرپرست و  ٠٫۶الق، ط

 یر قابل توجهی نداشته است.یتغ ١٣٩٠ها در مقایسه با سال  اند که این نسبت را برعهده داشته

درصد در مسکن استیجاری  ٩٫٩درصد خانوارهای مورد نظر در مسکن ملکی،  ۶٨٫١، ١٣٩٠در سال -

 بقیه خانوارها سایر حاالت بوده است. مسکن و نحوه تصرف

 بهزیستی کشور سازمان -٢-٣-۴

به طور کلی سازمان بهزیستی از طریق طرح توانمندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار (پرداخـت مسـتمری و 

های زندگی، ای، مددکاری و مشاوره، آموزش مهارتکمک هزینه موردی، خدمات اجتماعی مانند خدمات بیمه

دران شاغل و آموزش بزرگساالن و نیز خدمات امکان اسکان موقت، امکان نگهداری رایگان کودک در مورد ما

گاهی عمومی، برخورد با اعمال خشونت نسبت بـه زنـان سرپرسـت، کـاهش رفتارهـای  فرهنگی نظیر ارتقای آ

هـای همیـار بـرای تبعیض آمیز کارفرمایـان و ارائـه خـدمت تـوان بخشـی رایگـان در مـوارد لـزوم)، طـرح گـروه

ســه وجهــی دولــت، فــرد و گــروه، طــرح کمــک بــه اشــتغال و وام توانمندســازی از طریــق مــدیریت اجتمــاعی 

خوداشتغالی و خدمات حمایتی دیگر نظیـر کمـک هزینـه تهیـه جهیزیـه، ازدواج، مسـکن، لـوازم زنـدگی، سـواد 

 کند. آموزی و ... خانوارهای زن سرپرست را پشتیبانی می

 سـازمانحـت پوشـش ی مختلـف تها ناخانوار زن سرپرست در اسـت ١٧٣۴٢١تعداد  ١٣٩١در سال -

 .اند کرده بهزیستی بوده و مستمری دریافت می

گـروه متشـکل از  ٨۵۴در ایـن سـال  سـازمانهـای همیـار زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـن  تعداد گروه-

 زن سرپرست بوده است. ۵۵۶۶

 بودندمند  های بهزیستی بهره موزان این خانوارها که از کمکآ سال تعداد دانشجویان و دانش در همین-

 نفر بوده است. ٨٨٢۴٣و  ١٨١٧۵به ترتیب 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٠

تعـداد خانوارهـای بسـیار نیازمنـد زن  های اقتصـادی ایـن گـزارش بخش ویژگیهای انجام شده در  بررسی

ینـد کرده است. با توجه به فرآ براوردخانوار  ١١٠٨٠٠٠ در حدودرا  های اول و دوم درآمدی) سرپرست (دهک

ای از افـراد  توان فرض کرد که بخش عمـده های حمایتی، می خدمات به این خانوارها در دستگاه ئهاراپذیرش و 

هـای نقـدی  که مستمری پرداختی و همچنـین یارانـه های درآمدی هستند چرا تحت پوشش متعلق به همین گروه

ییـر مهمـی در حـدی نیسـت کـه تغدر  بجز خانوارهـای تحـت پوشـش بنیـاد شـهیدپرداختی به خانوارهای کشور 

ایـن خانوارهـا  ،هـا آنتغییر بنیادی در شرایط اقتصـادی عدم وضعیت این خانوارها ایجاد کند و لذا در صورت 

ی مـذکور آمارهـای درخواسـتی در زمینـه انـواع ها سازمانبا توجه به این که مانند.  های پایین باقی می در دهک

ی (کاریـابی، ایجـاد ویژه در موارد مرتبط با توانمندسـاز به شده برای این خانوارها های انجام اقدامات و فعالیت

لـذا تحلیـل شـرایط ایـن  ،اند نداده ارائهطور کامل  های بازنشستگی و درمانی) را به آموزش، بیمه زمینه اشتغال،

مه برنا ٣٩شود بند ب ماده  پذیر نیست. یادآور می تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی آنان امکان از نظرخانوارها 

 ١٠ساالنه حـداقل  های توانمندسازی الزم است اعالم کرده که با اجرای برنامه ١۵/١٠/٨٩پنجم توسعه مصوب 

های حمایتی به استثنای سالمندان و معلـوالن ذهنـی توانمنـد شـده و از  درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه

ای تحـت پوشـش بنیـاد شـهید (البتـه ایـن مـورد در خصـوص خانوارهـ های مستقیم خارج شوند پوشش حمایت

 صادق نیست).

از  ١٣٩٠دهـد کـه در سـال  شـده از سـوی کمیتـه امـداد نشـان مـی ارائـهدر این خصوص بررسی اطالعـات 

انـد.  سـاله و بیشـتر بـوده ۶۵نفـر  ٣٧۶٠٩٠نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد  ٩٨٣٢٠٩مجموع 

 ٣٧٣٩٣۴انـد کـه  ر تحت پوشش کمیته امداد بودهزن سرپرست خانوا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢همچنین در سال 

 ۴٨۶٠٢٩ساله و اضافه کردن به این رقم، عـدد  ۶۵-٧٠افراد  براورداند که با  سال داشته ٧٠نفر آنان بیش از 

شـود. بـه ایـن ترتیـب مقایسـه تعـداد زنـان  حاصـل مـی) ١٣٩٢سـال در ساله و بیشتر تحت پوشش  ۶۵(زنان 

 اسـتدرصـد کـاهش  ٢٧دهنده  نشان در دو سال ساله) تحت پوشش ۶۵تر از سرپرست خانوار غیرسالمند (کم

بینی شـده در برنامـه بیشـتر اسـت ولـی بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه آمارهـای تکمیلـی  که هرچند از میزان پیش

تـوان گفـت کـه چـه میـزان از ایـن کـاهش ناشـی از توانمندسـازی  عنوان مثال نمی جزییات آن روشن نیست. به

از حمایت مستقیم و چه مقدار ناشی از اولویت دادن بـه پـذیرش افـراد سـالمند اسـت.  ها آنخروج  خانوارها و

 ارائهبلند مدت است. مروری خالصه بر آمارهای  ویژه با توجه به این موضوع که توانمندسازی فرایندی نسبتاً به

 ی ذی ربط به شرح زیر است.ها سازمانشده توسط 

 (ره) مینیکمیته امداد امام خ -١-٣-۴

های مددجویی (حمایت مستمر یا موردی)، ارائه خدمات بهداشتی و بیمـه کمیته امداد امام از طریق طرح

ای، کاریــابی، پرداخــت وام، کمــک در زایــی (آمــوزش فنــی و حرفــههــای خودکفــایی و اشــتغالدرمــانی، برنامــه

ها، نوسازی مسکن در و فرزندان آن بازاریابی فروش محصوالت و ...)، خدمات فرهنگی و آموزشی برای زنان
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  ٥١          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

روستاها، خدمات جهیزیه و هزینـه ازدواج، خـدمات حقـوقی و قضـایی، خـدمات مـددکاری و مشـاوره، طـرح 

 دهد.حمایت ایتام، پرداخت وام قرض الحسنه و ... خانوارهای زن سرپرست را مورد حمایت قرار می

ط مختلف کشور تحت پوشـش ایـن نهـاد زن سرپرست خانوار در نقا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢در سال -

 دهد. درصد کاهش نشان می ۵٫۴حدود  ١٣٩٠اند که نسبت به سال  بوده

سـاله و کمتـر) در کـل  ۴٠تـر ( سهم نسبی زنان سرپرسـت جـوان ١٣٩٢تا  ١٣٩٠های  سال در فاصله-

ه سال) کاهش یافتـ ۴٠زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به نفع زنان میانسال و سالمند (بیش از 

 است.

انـد کـه در سـال  سـواد بـوده درصد زنان سرپرست خـانوار تحـت پوشـش بـی ۶٠حدود  ١٣٩٠در سال -

 درصد رسیده است. ۵٣این نسبت به حدود  ١٣٩٢

درصـد بـه علـت  ١١٫١ت فـوت سرپرسـت، درصد زنـان تحـت پوشـش بـه علـ ٨٣٫٧، ١٣٩٢در سال -

سرپرستی خانوار  ،د به سایر دالیلدرص ۴٫۶درصد به علت متارکه یا مفقودی سرپرست و  ٠٫۶الق، ط

 یر قابل توجهی نداشته است.یتغ ١٣٩٠ها در مقایسه با سال  اند که این نسبت را برعهده داشته

درصد در مسکن استیجاری  ٩٫٩درصد خانوارهای مورد نظر در مسکن ملکی،  ۶٨٫١، ١٣٩٠در سال -

 بقیه خانوارها سایر حاالت بوده است. مسکن و نحوه تصرف

 بهزیستی کشور سازمان -٢-٣-۴

به طور کلی سازمان بهزیستی از طریق طرح توانمندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار (پرداخـت مسـتمری و 

های زندگی، ای، مددکاری و مشاوره، آموزش مهارتکمک هزینه موردی، خدمات اجتماعی مانند خدمات بیمه

دران شاغل و آموزش بزرگساالن و نیز خدمات امکان اسکان موقت، امکان نگهداری رایگان کودک در مورد ما

گاهی عمومی، برخورد با اعمال خشونت نسبت بـه زنـان سرپرسـت، کـاهش رفتارهـای  فرهنگی نظیر ارتقای آ

هـای همیـار بـرای تبعیض آمیز کارفرمایـان و ارائـه خـدمت تـوان بخشـی رایگـان در مـوارد لـزوم)، طـرح گـروه

ســه وجهــی دولــت، فــرد و گــروه، طــرح کمــک بــه اشــتغال و وام توانمندســازی از طریــق مــدیریت اجتمــاعی 

خوداشتغالی و خدمات حمایتی دیگر نظیـر کمـک هزینـه تهیـه جهیزیـه، ازدواج، مسـکن، لـوازم زنـدگی، سـواد 

 کند. آموزی و ... خانوارهای زن سرپرست را پشتیبانی می

 سـازمانحـت پوشـش ی مختلـف تها ناخانوار زن سرپرست در اسـت ١٧٣۴٢١تعداد  ١٣٩١در سال -

 .اند کرده بهزیستی بوده و مستمری دریافت می

گـروه متشـکل از  ٨۵۴در ایـن سـال  سـازمانهـای همیـار زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـن  تعداد گروه-

 زن سرپرست بوده است. ۵۵۶۶

 بودندمند  های بهزیستی بهره موزان این خانوارها که از کمکآ سال تعداد دانشجویان و دانش در همین-

 نفر بوده است. ٨٨٢۴٣و  ١٨١٧۵به ترتیب 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٠

تعـداد خانوارهـای بسـیار نیازمنـد زن  های اقتصـادی ایـن گـزارش بخش ویژگیهای انجام شده در  بررسی

ینـد کرده است. با توجه به فرآ براوردخانوار  ١١٠٨٠٠٠ در حدودرا  های اول و دوم درآمدی) سرپرست (دهک

ای از افـراد  توان فرض کرد که بخش عمـده های حمایتی، می خدمات به این خانوارها در دستگاه ئهاراپذیرش و 

هـای نقـدی  که مستمری پرداختی و همچنـین یارانـه های درآمدی هستند چرا تحت پوشش متعلق به همین گروه

ییـر مهمـی در حـدی نیسـت کـه تغدر  بجز خانوارهـای تحـت پوشـش بنیـاد شـهیدپرداختی به خانوارهای کشور 

ایـن خانوارهـا  ،هـا آنتغییر بنیادی در شرایط اقتصـادی عدم وضعیت این خانوارها ایجاد کند و لذا در صورت 

ی مـذکور آمارهـای درخواسـتی در زمینـه انـواع ها سازمانبا توجه به این که مانند.  های پایین باقی می در دهک

ی (کاریـابی، ایجـاد ویژه در موارد مرتبط با توانمندسـاز به شده برای این خانوارها های انجام اقدامات و فعالیت

لـذا تحلیـل شـرایط ایـن  ،اند نداده ارائهطور کامل  های بازنشستگی و درمانی) را به آموزش، بیمه زمینه اشتغال،

مه برنا ٣٩شود بند ب ماده  پذیر نیست. یادآور می تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی آنان امکان از نظرخانوارها 

 ١٠ساالنه حـداقل  های توانمندسازی الزم است اعالم کرده که با اجرای برنامه ١۵/١٠/٨٩پنجم توسعه مصوب 

های حمایتی به استثنای سالمندان و معلـوالن ذهنـی توانمنـد شـده و از  درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه

ای تحـت پوشـش بنیـاد شـهید (البتـه ایـن مـورد در خصـوص خانوارهـ های مستقیم خارج شوند پوشش حمایت

 صادق نیست).

از  ١٣٩٠دهـد کـه در سـال  شـده از سـوی کمیتـه امـداد نشـان مـی ارائـهدر این خصوص بررسی اطالعـات 

انـد.  سـاله و بیشـتر بـوده ۶۵نفـر  ٣٧۶٠٩٠نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد  ٩٨٣٢٠٩مجموع 

 ٣٧٣٩٣۴انـد کـه  ر تحت پوشش کمیته امداد بودهزن سرپرست خانوا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢همچنین در سال 

 ۴٨۶٠٢٩ساله و اضافه کردن به این رقم، عـدد  ۶۵-٧٠افراد  براورداند که با  سال داشته ٧٠نفر آنان بیش از 

شـود. بـه ایـن ترتیـب مقایسـه تعـداد زنـان  حاصـل مـی) ١٣٩٢سـال در ساله و بیشتر تحت پوشش  ۶۵(زنان 

 اسـتدرصـد کـاهش  ٢٧دهنده  نشان در دو سال ساله) تحت پوشش ۶۵تر از سرپرست خانوار غیرسالمند (کم

بینی شـده در برنامـه بیشـتر اسـت ولـی بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه آمارهـای تکمیلـی  که هرچند از میزان پیش

تـوان گفـت کـه چـه میـزان از ایـن کـاهش ناشـی از توانمندسـازی  عنوان مثال نمی جزییات آن روشن نیست. به

از حمایت مستقیم و چه مقدار ناشی از اولویت دادن بـه پـذیرش افـراد سـالمند اسـت.  ها آنخروج  خانوارها و

 ارائهبلند مدت است. مروری خالصه بر آمارهای  ویژه با توجه به این موضوع که توانمندسازی فرایندی نسبتاً به

 ی ذی ربط به شرح زیر است.ها سازمانشده توسط 

 (ره) مینیکمیته امداد امام خ -١-٣-۴

های مددجویی (حمایت مستمر یا موردی)، ارائه خدمات بهداشتی و بیمـه کمیته امداد امام از طریق طرح

ای، کاریــابی، پرداخــت وام، کمــک در زایــی (آمــوزش فنــی و حرفــههــای خودکفــایی و اشــتغالدرمــانی، برنامــه

ها، نوسازی مسکن در و فرزندان آن بازاریابی فروش محصوالت و ...)، خدمات فرهنگی و آموزشی برای زنان
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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  ٥١          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

روستاها، خدمات جهیزیه و هزینـه ازدواج، خـدمات حقـوقی و قضـایی، خـدمات مـددکاری و مشـاوره، طـرح 

 دهد.حمایت ایتام، پرداخت وام قرض الحسنه و ... خانوارهای زن سرپرست را مورد حمایت قرار می

ط مختلف کشور تحت پوشـش ایـن نهـاد زن سرپرست خانوار در نقا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢در سال -

 دهد. درصد کاهش نشان می ۵٫۴حدود  ١٣٩٠اند که نسبت به سال  بوده

سـاله و کمتـر) در کـل  ۴٠تـر ( سهم نسبی زنان سرپرسـت جـوان ١٣٩٢تا  ١٣٩٠های  سال در فاصله-

ه سال) کاهش یافتـ ۴٠زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به نفع زنان میانسال و سالمند (بیش از 

 است.

انـد کـه در سـال  سـواد بـوده درصد زنان سرپرست خـانوار تحـت پوشـش بـی ۶٠حدود  ١٣٩٠در سال -

 درصد رسیده است. ۵٣این نسبت به حدود  ١٣٩٢

درصـد بـه علـت  ١١٫١ت فـوت سرپرسـت، درصد زنـان تحـت پوشـش بـه علـ ٨٣٫٧، ١٣٩٢در سال -

سرپرستی خانوار  ،د به سایر دالیلدرص ۴٫۶درصد به علت متارکه یا مفقودی سرپرست و  ٠٫۶الق، ط

 یر قابل توجهی نداشته است.یتغ ١٣٩٠ها در مقایسه با سال  اند که این نسبت را برعهده داشته

درصد در مسکن استیجاری  ٩٫٩درصد خانوارهای مورد نظر در مسکن ملکی،  ۶٨٫١، ١٣٩٠در سال -

 بقیه خانوارها سایر حاالت بوده است. مسکن و نحوه تصرف

 بهزیستی کشور سازمان -٢-٣-۴

به طور کلی سازمان بهزیستی از طریق طرح توانمندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار (پرداخـت مسـتمری و 

های زندگی، ای، مددکاری و مشاوره، آموزش مهارتکمک هزینه موردی، خدمات اجتماعی مانند خدمات بیمه

دران شاغل و آموزش بزرگساالن و نیز خدمات امکان اسکان موقت، امکان نگهداری رایگان کودک در مورد ما

گاهی عمومی، برخورد با اعمال خشونت نسبت بـه زنـان سرپرسـت، کـاهش رفتارهـای  فرهنگی نظیر ارتقای آ

هـای همیـار بـرای تبعیض آمیز کارفرمایـان و ارائـه خـدمت تـوان بخشـی رایگـان در مـوارد لـزوم)، طـرح گـروه

ســه وجهــی دولــت، فــرد و گــروه، طــرح کمــک بــه اشــتغال و وام توانمندســازی از طریــق مــدیریت اجتمــاعی 

خوداشتغالی و خدمات حمایتی دیگر نظیـر کمـک هزینـه تهیـه جهیزیـه، ازدواج، مسـکن، لـوازم زنـدگی، سـواد 

 کند. آموزی و ... خانوارهای زن سرپرست را پشتیبانی می

 سـازمانحـت پوشـش ی مختلـف تها ناخانوار زن سرپرست در اسـت ١٧٣۴٢١تعداد  ١٣٩١در سال -

 .اند کرده بهزیستی بوده و مستمری دریافت می

گـروه متشـکل از  ٨۵۴در ایـن سـال  سـازمانهـای همیـار زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـن  تعداد گروه-

 زن سرپرست بوده است. ۵۵۶۶

 بودندمند  های بهزیستی بهره موزان این خانوارها که از کمکآ سال تعداد دانشجویان و دانش در همین-

 نفر بوده است. ٨٨٢۴٣و  ١٨١٧۵به ترتیب 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٠

تعـداد خانوارهـای بسـیار نیازمنـد زن  های اقتصـادی ایـن گـزارش بخش ویژگیهای انجام شده در  بررسی

ینـد کرده است. با توجه به فرآ براوردخانوار  ١١٠٨٠٠٠ در حدودرا  های اول و دوم درآمدی) سرپرست (دهک

ای از افـراد  توان فرض کرد که بخش عمـده های حمایتی، می خدمات به این خانوارها در دستگاه ئهاراپذیرش و 

هـای نقـدی  که مستمری پرداختی و همچنـین یارانـه های درآمدی هستند چرا تحت پوشش متعلق به همین گروه

ییـر مهمـی در حـدی نیسـت کـه تغدر  بجز خانوارهـای تحـت پوشـش بنیـاد شـهیدپرداختی به خانوارهای کشور 

ایـن خانوارهـا  ،هـا آنتغییر بنیادی در شرایط اقتصـادی عدم وضعیت این خانوارها ایجاد کند و لذا در صورت 

ی مـذکور آمارهـای درخواسـتی در زمینـه انـواع ها سازمانبا توجه به این که مانند.  های پایین باقی می در دهک

ی (کاریـابی، ایجـاد ویژه در موارد مرتبط با توانمندسـاز به شده برای این خانوارها های انجام اقدامات و فعالیت

لـذا تحلیـل شـرایط ایـن  ،اند نداده ارائهطور کامل  های بازنشستگی و درمانی) را به آموزش، بیمه زمینه اشتغال،

مه برنا ٣٩شود بند ب ماده  پذیر نیست. یادآور می تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی آنان امکان از نظرخانوارها 

 ١٠ساالنه حـداقل  های توانمندسازی الزم است اعالم کرده که با اجرای برنامه ١۵/١٠/٨٩پنجم توسعه مصوب 

های حمایتی به استثنای سالمندان و معلـوالن ذهنـی توانمنـد شـده و از  درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه

ای تحـت پوشـش بنیـاد شـهید (البتـه ایـن مـورد در خصـوص خانوارهـ های مستقیم خارج شوند پوشش حمایت

 صادق نیست).

از  ١٣٩٠دهـد کـه در سـال  شـده از سـوی کمیتـه امـداد نشـان مـی ارائـهدر این خصوص بررسی اطالعـات 

انـد.  سـاله و بیشـتر بـوده ۶۵نفـر  ٣٧۶٠٩٠نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد  ٩٨٣٢٠٩مجموع 

 ٣٧٣٩٣۴انـد کـه  ر تحت پوشش کمیته امداد بودهزن سرپرست خانوا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢همچنین در سال 

 ۴٨۶٠٢٩ساله و اضافه کردن به این رقم، عـدد  ۶۵-٧٠افراد  براورداند که با  سال داشته ٧٠نفر آنان بیش از 

شـود. بـه ایـن ترتیـب مقایسـه تعـداد زنـان  حاصـل مـی) ١٣٩٢سـال در ساله و بیشتر تحت پوشش  ۶۵(زنان 

 اسـتدرصـد کـاهش  ٢٧دهنده  نشان در دو سال ساله) تحت پوشش ۶۵تر از سرپرست خانوار غیرسالمند (کم

بینی شـده در برنامـه بیشـتر اسـت ولـی بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه آمارهـای تکمیلـی  که هرچند از میزان پیش

تـوان گفـت کـه چـه میـزان از ایـن کـاهش ناشـی از توانمندسـازی  عنوان مثال نمی جزییات آن روشن نیست. به

از حمایت مستقیم و چه مقدار ناشی از اولویت دادن بـه پـذیرش افـراد سـالمند اسـت.  ها آنخروج  خانوارها و

 ارائهبلند مدت است. مروری خالصه بر آمارهای  ویژه با توجه به این موضوع که توانمندسازی فرایندی نسبتاً به

 ی ذی ربط به شرح زیر است.ها سازمانشده توسط 

 (ره) مینیکمیته امداد امام خ -١-٣-۴

های مددجویی (حمایت مستمر یا موردی)، ارائه خدمات بهداشتی و بیمـه کمیته امداد امام از طریق طرح

ای، کاریــابی، پرداخــت وام، کمــک در زایــی (آمــوزش فنــی و حرفــههــای خودکفــایی و اشــتغالدرمــانی، برنامــه

ها، نوسازی مسکن در و فرزندان آن بازاریابی فروش محصوالت و ...)، خدمات فرهنگی و آموزشی برای زنان
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  ٥١          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

روستاها، خدمات جهیزیه و هزینـه ازدواج، خـدمات حقـوقی و قضـایی، خـدمات مـددکاری و مشـاوره، طـرح 

 دهد.حمایت ایتام، پرداخت وام قرض الحسنه و ... خانوارهای زن سرپرست را مورد حمایت قرار می

ط مختلف کشور تحت پوشـش ایـن نهـاد زن سرپرست خانوار در نقا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢در سال -

 دهد. درصد کاهش نشان می ۵٫۴حدود  ١٣٩٠اند که نسبت به سال  بوده

سـاله و کمتـر) در کـل  ۴٠تـر ( سهم نسبی زنان سرپرسـت جـوان ١٣٩٢تا  ١٣٩٠های  سال در فاصله-

ه سال) کاهش یافتـ ۴٠زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به نفع زنان میانسال و سالمند (بیش از 

 است.

انـد کـه در سـال  سـواد بـوده درصد زنان سرپرست خـانوار تحـت پوشـش بـی ۶٠حدود  ١٣٩٠در سال -

 درصد رسیده است. ۵٣این نسبت به حدود  ١٣٩٢

درصـد بـه علـت  ١١٫١ت فـوت سرپرسـت، درصد زنـان تحـت پوشـش بـه علـ ٨٣٫٧، ١٣٩٢در سال -

سرپرستی خانوار  ،د به سایر دالیلدرص ۴٫۶درصد به علت متارکه یا مفقودی سرپرست و  ٠٫۶الق، ط

 یر قابل توجهی نداشته است.یتغ ١٣٩٠ها در مقایسه با سال  اند که این نسبت را برعهده داشته

درصد در مسکن استیجاری  ٩٫٩درصد خانوارهای مورد نظر در مسکن ملکی،  ۶٨٫١، ١٣٩٠در سال -

 بقیه خانوارها سایر حاالت بوده است. مسکن و نحوه تصرف

 بهزیستی کشور سازمان -٢-٣-۴

به طور کلی سازمان بهزیستی از طریق طرح توانمندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار (پرداخـت مسـتمری و 

های زندگی، ای، مددکاری و مشاوره، آموزش مهارتکمک هزینه موردی، خدمات اجتماعی مانند خدمات بیمه

دران شاغل و آموزش بزرگساالن و نیز خدمات امکان اسکان موقت، امکان نگهداری رایگان کودک در مورد ما

گاهی عمومی، برخورد با اعمال خشونت نسبت بـه زنـان سرپرسـت، کـاهش رفتارهـای  فرهنگی نظیر ارتقای آ

هـای همیـار بـرای تبعیض آمیز کارفرمایـان و ارائـه خـدمت تـوان بخشـی رایگـان در مـوارد لـزوم)، طـرح گـروه

ســه وجهــی دولــت، فــرد و گــروه، طــرح کمــک بــه اشــتغال و وام توانمندســازی از طریــق مــدیریت اجتمــاعی 

خوداشتغالی و خدمات حمایتی دیگر نظیـر کمـک هزینـه تهیـه جهیزیـه، ازدواج، مسـکن، لـوازم زنـدگی، سـواد 

 کند. آموزی و ... خانوارهای زن سرپرست را پشتیبانی می

 سـازمانحـت پوشـش ی مختلـف تها ناخانوار زن سرپرست در اسـت ١٧٣۴٢١تعداد  ١٣٩١در سال -

 .اند کرده بهزیستی بوده و مستمری دریافت می

گـروه متشـکل از  ٨۵۴در ایـن سـال  سـازمانهـای همیـار زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـن  تعداد گروه-

 زن سرپرست بوده است. ۵۵۶۶

 بودندمند  های بهزیستی بهره موزان این خانوارها که از کمکآ سال تعداد دانشجویان و دانش در همین-

 نفر بوده است. ٨٨٢۴٣و  ١٨١٧۵به ترتیب 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٠

تعـداد خانوارهـای بسـیار نیازمنـد زن  های اقتصـادی ایـن گـزارش بخش ویژگیهای انجام شده در  بررسی

ینـد کرده است. با توجه به فرآ براوردخانوار  ١١٠٨٠٠٠ در حدودرا  های اول و دوم درآمدی) سرپرست (دهک

ای از افـراد  توان فرض کرد که بخش عمـده های حمایتی، می خدمات به این خانوارها در دستگاه ئهاراپذیرش و 

هـای نقـدی  که مستمری پرداختی و همچنـین یارانـه های درآمدی هستند چرا تحت پوشش متعلق به همین گروه

ییـر مهمـی در حـدی نیسـت کـه تغدر  بجز خانوارهـای تحـت پوشـش بنیـاد شـهیدپرداختی به خانوارهای کشور 

ایـن خانوارهـا  ،هـا آنتغییر بنیادی در شرایط اقتصـادی عدم وضعیت این خانوارها ایجاد کند و لذا در صورت 

ی مـذکور آمارهـای درخواسـتی در زمینـه انـواع ها سازمانبا توجه به این که مانند.  های پایین باقی می در دهک

ی (کاریـابی، ایجـاد ویژه در موارد مرتبط با توانمندسـاز به شده برای این خانوارها های انجام اقدامات و فعالیت

لـذا تحلیـل شـرایط ایـن  ،اند نداده ارائهطور کامل  های بازنشستگی و درمانی) را به آموزش، بیمه زمینه اشتغال،

مه برنا ٣٩شود بند ب ماده  پذیر نیست. یادآور می تغییر شرایط اقتصادی و درآمدی آنان امکان از نظرخانوارها 

 ١٠ساالنه حـداقل  های توانمندسازی الزم است اعالم کرده که با اجرای برنامه ١۵/١٠/٨٩پنجم توسعه مصوب 

های حمایتی به استثنای سالمندان و معلـوالن ذهنـی توانمنـد شـده و از  درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه

ای تحـت پوشـش بنیـاد شـهید (البتـه ایـن مـورد در خصـوص خانوارهـ های مستقیم خارج شوند پوشش حمایت

 صادق نیست).

از  ١٣٩٠دهـد کـه در سـال  شـده از سـوی کمیتـه امـداد نشـان مـی ارائـهدر این خصوص بررسی اطالعـات 

انـد.  سـاله و بیشـتر بـوده ۶۵نفـر  ٣٧۶٠٩٠نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد  ٩٨٣٢٠٩مجموع 

 ٣٧٣٩٣۴انـد کـه  ر تحت پوشش کمیته امداد بودهزن سرپرست خانوا ٩٣٠٣۴۴تعداد  ١٣٩٢همچنین در سال 

 ۴٨۶٠٢٩ساله و اضافه کردن به این رقم، عـدد  ۶۵-٧٠افراد  براورداند که با  سال داشته ٧٠نفر آنان بیش از 

شـود. بـه ایـن ترتیـب مقایسـه تعـداد زنـان  حاصـل مـی) ١٣٩٢سـال در ساله و بیشتر تحت پوشش  ۶۵(زنان 

 اسـتدرصـد کـاهش  ٢٧دهنده  نشان در دو سال ساله) تحت پوشش ۶۵تر از سرپرست خانوار غیرسالمند (کم

بینی شـده در برنامـه بیشـتر اسـت ولـی بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه آمارهـای تکمیلـی  که هرچند از میزان پیش

تـوان گفـت کـه چـه میـزان از ایـن کـاهش ناشـی از توانمندسـازی  عنوان مثال نمی جزییات آن روشن نیست. به

از حمایت مستقیم و چه مقدار ناشی از اولویت دادن بـه پـذیرش افـراد سـالمند اسـت.  ها آنخروج  خانوارها و

 ارائهبلند مدت است. مروری خالصه بر آمارهای  ویژه با توجه به این موضوع که توانمندسازی فرایندی نسبتاً به

 ی ذی ربط به شرح زیر است.ها سازمانشده توسط 

 (ره) مینیکمیته امداد امام خ -١-٣-۴

های مددجویی (حمایت مستمر یا موردی)، ارائه خدمات بهداشتی و بیمـه کمیته امداد امام از طریق طرح

ای، کاریــابی، پرداخــت وام، کمــک در زایــی (آمــوزش فنــی و حرفــههــای خودکفــایی و اشــتغالدرمــانی، برنامــه
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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  ٥٣          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 ها سازمانسایر  -۵-٣-۴

هـا،  قـانون هدفمندسـازی یارانـه ٧مین اجتماعی براساس بند ب ماده أت سازمان ١٣٩١تا پایان سال -

نفـر از  ٩٣٠٠٠بهزیستی و حـدود  سازمانان سرپرست خانوار تحت پوشش نفر از زن ٣٧٠٠٠حدود 

اسـاس معرفـی ایـن دو دسـتگاه تحـت پوشـش  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را بر

 بیمه اجتماعی قرار داده است.

یشنهاد گذاری و تهیه و پ های سیاست عالوه بر اقدامات مختلفی که مرکز امور زنان و خانواده در زمینه-

طور مشـخص زنـان سرپرسـت خـانوار و  های مختلف مربوط به کل زنان و از جمله به قوانین در حوزه

هـای  هـای زنـان در زمینـه هـای مـرتبط در خصـوص افـزایش توانـایی نیز تعامل و همکاری با دستگاه

ایـن  ن و رفـاه اجتمـاعی انجـام داده اسـت،میأاقتصادی، آموزشی و ایجاد اشتغال و گسترش نظام تـ

نفر از زنـان را آمـوزش  ١۴٣٢٣٧تعداد  ١٣٩٠تا ١٣٨٨ های مرکز به روایت گزارش عملکرد در سال

 اند. زنان سرپرست خانوار بودهآنان نفر از  ٩٢٧٣داده که 

های مختلف مرتبط با موضوع مورد بررسی یعنی  در زمینه نهادهای فعالوهای دولتی  مقایسه دستگاه

 دهد: یزنان سرپرست خانوار نشان م

های اصلی فعال در این حوزه، مرکز امور زنان و خانواده و تا حدودی وزارت تعـاون، کـار  از میان دستگاه

هـای زیربنـایی ماننـد آمـوزش و ایجـاد  گـذاری کـالن و فعالیـت طور عمـده در زمینـه سیاسـت و رفاه اجتماعی به

هـای حمـایتی ماننـد  در حـالی کـه دسـتگاه های اشتغال در این حوزه، آن هم به صورت عام، فعال هستند زمینه

هـای  بهزیستی، و ... در سطح تمام مناطق و ستاد توانمندسازی شـهرداری تهـران در سـال سازمانکمیته امداد، 

(حمایـت مـالی، بیمـه و خـدمات  اخیر (فقط در سطح شهر تهران) طیفـی از خـدمات حمـایتی و توانمندسـازی

را بـه زنـان سرپرسـت خـانوار تحـت ه اشتغال، کمـک کـاالیی، وام و ...) درمانی، آموزش، کاریابی، ایجاد زمین

هـا در  دهند. در این میان کمیته امداد امام از منظر حجم جمعیت تحت پوشش و تنوع فعالیـت ه میئپوشش ارا

هـای حمـایتی مختلفـی را در خصـوص همچنین بنیاد شهید فعالیتدرجه اول و بهزیستی در رده دوم قرار دارد. 

هـا نیـز بـا توجـه بـه حیطـه  سـایر دسـتگاهدهد. خاصی از این جامعه در سطح تمام مناطق کشور ارائه می بخش

خدمات بـه زنـان سرپرسـت خـانوار را در  ارائههای تخصصی خود براساس قانون و مقررات خاصی که  فعالیت

 .و بانک کشاورزی)مین اجتماعی أکنند (ت ای برای آنان تعیین کرده است انجام وظیفه می زمینه ویژه

 ی دولتی در زمینه برخی عناوین مورد نظر پژوهشها سازمانشده از سوی  هئمقایسه اطالعات ارا

عنوان سرپرست خانوار در  توان گفت که معیارهای شناسایی زن به می تعریف جامعه هدفاز نظر 

زنان یا دختران بدون ها  آنگی یکسان است و هم(بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) های دولتی اصلی  دستگاه

سرپرست به دالیل مختلف (طالق در مورد زنان و فوت سرپرست) و نیز دارای سرپرست بد یا ناتوان (معتاد، 

اند ولی در مورد نیازمند بودن  زندانی، مفقوداالثر، بیمار، بیکار، از کار افتاده) را مالک تشخیص تعیین کرده

های یادشده براساس فرآیندی که برای شناسایی و تشخیص وضعیت  دستگاه نشده و ارائهآنان معیار مشخصی 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٢

مین أاز بیمـه تـ ،سـازمان این زن سرپرست خانوار شهری تحت پوشش ۵١٢١٢تعداد  ١٣٩١در سال -

از بیمـه  ،زن و دختر روستایی و عشایری سرپرست خـانوار تحـت پوشـش ٣٧٧٩٠اجتماعی و تعداد 

 اجتماعی برخوردار هستند.

از برنامـه غربـالگری و  ١٣٩١حـت پوشـش بهزیسـتی در سـال نفر از زنان سرپرست خانوار ت ٧٣٠٠-

 اند. سالمت جسمی بهزیستی بهره برده

 ستاد توانمندسازی شهرداری تهران -٣-٣-۴

نفـر در تهـران تحـت پوشـش  ٢۵٧۵٢زن سرپرست خانوار با جمعیت  ١۶٠٣۶تعداد  ١٣٩١در سال -

 اند. این ستاد بوده

 ١٣هـای کـاالیی،  از کمـکخـانوار  ٢٣۶از حمایـت مـالی، خانوار از خانوارهای یادشده  ۶٠۴٨تعداد -

 اند. شده توسط ستاد استفاده کرده ارائهخانوار از کمک هزینه تحصیلی  ٣مین جهیزیه و أخانوار از ت

اشتغال  های آموزشی مرتبط با ایجاد زن سرپرست خانوار دوره ٢۴٢٧این ستاد برای  ١٣٩١در سال -

نفر از  ٣٧۶٠های شغلی و کارآفرینی فراهم کرده، به  نفر از این زنان زمینه ١٧٩٨برگزار کرده، برای 

 نفر وام اعطا کرده است. ۴٠٧کرده و به  ارائهآنان خدمات درمانی 

 شهید وامور ایثارگران بنیاد-۴-٣-۴

نیـز خـواهران  مجدد نکـرده باشـند و آزادگان فوت شده که ازدواج این بنیاد به همسران شهدا، جانبازان و

دهـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن گـروه از مخاطبـان بنیـاد و غیر شاغل شـهدا خـدمات ارائـه مـی سرپرست مجرد وبی

گیرد هر چند ایـن گـروه مشـابه سـایر زنـان ها در حوزه مورد نظر در این پژوهش قرار میاقدامات بنیاد برای آن

جایگـاه ویـژه همسـران فقیـد آنـان بـرای کشـور، برخـورد بـا ایـن  قـش وبـه دلیـل ن سرپرست خانوار نیسـتند و

گیـرد. خـدمات مـوردنظر در ایـن مقولـه خاصی صورت مـی ها هم در قالب متفاوت وها و حمایت از آن خانواده

اشـتغال،  ایجاد کاریابی و آموزش، شامل پرداخت حقوق یا مستمری، بیمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی،

 نیـز خـدمات مشـاوره و کمک هزینه تحصیلی و تامین جهیزیه و تامین مسکن، اعطای وام، ،االییهای ککمک

های حمایتی دیگر نیسـت  بلکـه مددکاری است. حقوق یا مستمری پرداختی به جامعه مورد نظر، مانند سازمان

 حداقل آن در سطح میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت در هر سال است.

بـر  .هستندخانوار زن سرپرست با شرایط تعریف شده در فوق تحت پوشش بنیاد  ۵۶٣٢٨حاضر در حال 

 ۴٨٩۴٣ مورد از زنان یاد شده تحت پوشش بیمـه بازنشسـتگی و ٢١٢٣٩اساس آمار اعالم شده از سوی بنیاد 

ایـن مـورد وام  کـم کـارمزد بـه  ١٩۶٢۴ خانوار تحت پوشـش خـدمات درمـانی قـرار دارنـد. در سـه سـال اخیـر

کمــک هزینــه  مــورد ٢٧٧٧خــانوار تــامین مســکن صــورت گرفتــه و  ٨٨٨۵بــرای  خانوارهــا اختصــاص یافتــه،

 ها پرداخت شده است.تحصیلی به این خانوار
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  ٥٣          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 ها سازمانسایر  -۵-٣-۴

هـا،  قـانون هدفمندسـازی یارانـه ٧مین اجتماعی براساس بند ب ماده أت سازمان ١٣٩١تا پایان سال -

نفـر از  ٩٣٠٠٠بهزیستی و حـدود  سازمانان سرپرست خانوار تحت پوشش نفر از زن ٣٧٠٠٠حدود 

اسـاس معرفـی ایـن دو دسـتگاه تحـت پوشـش  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را بر

 بیمه اجتماعی قرار داده است.

یشنهاد گذاری و تهیه و پ های سیاست عالوه بر اقدامات مختلفی که مرکز امور زنان و خانواده در زمینه-

طور مشـخص زنـان سرپرسـت خـانوار و  های مختلف مربوط به کل زنان و از جمله به قوانین در حوزه

هـای  هـای زنـان در زمینـه هـای مـرتبط در خصـوص افـزایش توانـایی نیز تعامل و همکاری با دستگاه

ایـن  ن و رفـاه اجتمـاعی انجـام داده اسـت،میأاقتصادی، آموزشی و ایجاد اشتغال و گسترش نظام تـ

نفر از زنـان را آمـوزش  ١۴٣٢٣٧تعداد  ١٣٩٠تا ١٣٨٨ های مرکز به روایت گزارش عملکرد در سال

 اند. زنان سرپرست خانوار بودهآنان نفر از  ٩٢٧٣داده که 

های مختلف مرتبط با موضوع مورد بررسی یعنی  در زمینه نهادهای فعالوهای دولتی  مقایسه دستگاه

 دهد: یزنان سرپرست خانوار نشان م

های اصلی فعال در این حوزه، مرکز امور زنان و خانواده و تا حدودی وزارت تعـاون، کـار  از میان دستگاه

هـای زیربنـایی ماننـد آمـوزش و ایجـاد  گـذاری کـالن و فعالیـت طور عمـده در زمینـه سیاسـت و رفاه اجتماعی به

هـای حمـایتی ماننـد  در حـالی کـه دسـتگاه های اشتغال در این حوزه، آن هم به صورت عام، فعال هستند زمینه

هـای  بهزیستی، و ... در سطح تمام مناطق و ستاد توانمندسازی شـهرداری تهـران در سـال سازمانکمیته امداد، 

(حمایـت مـالی، بیمـه و خـدمات  اخیر (فقط در سطح شهر تهران) طیفـی از خـدمات حمـایتی و توانمندسـازی

را بـه زنـان سرپرسـت خـانوار تحـت ه اشتغال، کمـک کـاالیی، وام و ...) درمانی، آموزش، کاریابی، ایجاد زمین

هـا در  دهند. در این میان کمیته امداد امام از منظر حجم جمعیت تحت پوشش و تنوع فعالیـت ه میئپوشش ارا

هـای حمـایتی مختلفـی را در خصـوص همچنین بنیاد شهید فعالیتدرجه اول و بهزیستی در رده دوم قرار دارد. 

هـا نیـز بـا توجـه بـه حیطـه  سـایر دسـتگاهدهد. خاصی از این جامعه در سطح تمام مناطق کشور ارائه می بخش

خدمات بـه زنـان سرپرسـت خـانوار را در  ارائههای تخصصی خود براساس قانون و مقررات خاصی که  فعالیت

 .و بانک کشاورزی)مین اجتماعی أکنند (ت ای برای آنان تعیین کرده است انجام وظیفه می زمینه ویژه

 ی دولتی در زمینه برخی عناوین مورد نظر پژوهشها سازمانشده از سوی  هئمقایسه اطالعات ارا

عنوان سرپرست خانوار در  توان گفت که معیارهای شناسایی زن به می تعریف جامعه هدفاز نظر 

زنان یا دختران بدون ها  آنگی یکسان است و هم(بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) های دولتی اصلی  دستگاه

سرپرست به دالیل مختلف (طالق در مورد زنان و فوت سرپرست) و نیز دارای سرپرست بد یا ناتوان (معتاد، 

اند ولی در مورد نیازمند بودن  زندانی، مفقوداالثر، بیمار، بیکار، از کار افتاده) را مالک تشخیص تعیین کرده

های یادشده براساس فرآیندی که برای شناسایی و تشخیص وضعیت  دستگاه نشده و ارائهآنان معیار مشخصی 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٢

مین أاز بیمـه تـ ،سـازمان این زن سرپرست خانوار شهری تحت پوشش ۵١٢١٢تعداد  ١٣٩١در سال -

از بیمـه  ،زن و دختر روستایی و عشایری سرپرست خـانوار تحـت پوشـش ٣٧٧٩٠اجتماعی و تعداد 

 اجتماعی برخوردار هستند.

از برنامـه غربـالگری و  ١٣٩١حـت پوشـش بهزیسـتی در سـال نفر از زنان سرپرست خانوار ت ٧٣٠٠-

 اند. سالمت جسمی بهزیستی بهره برده

 ستاد توانمندسازی شهرداری تهران -٣-٣-۴

نفـر در تهـران تحـت پوشـش  ٢۵٧۵٢زن سرپرست خانوار با جمعیت  ١۶٠٣۶تعداد  ١٣٩١در سال -

 اند. این ستاد بوده

 ١٣هـای کـاالیی،  از کمـکخـانوار  ٢٣۶از حمایـت مـالی، خانوار از خانوارهای یادشده  ۶٠۴٨تعداد -

 اند. شده توسط ستاد استفاده کرده ارائهخانوار از کمک هزینه تحصیلی  ٣مین جهیزیه و أخانوار از ت

اشتغال  های آموزشی مرتبط با ایجاد زن سرپرست خانوار دوره ٢۴٢٧این ستاد برای  ١٣٩١در سال -

نفر از  ٣٧۶٠های شغلی و کارآفرینی فراهم کرده، به  نفر از این زنان زمینه ١٧٩٨برگزار کرده، برای 

 نفر وام اعطا کرده است. ۴٠٧کرده و به  ارائهآنان خدمات درمانی 

 شهید وامور ایثارگران بنیاد-۴-٣-۴

نیـز خـواهران  مجدد نکـرده باشـند و آزادگان فوت شده که ازدواج این بنیاد به همسران شهدا، جانبازان و

دهـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن گـروه از مخاطبـان بنیـاد و غیر شاغل شـهدا خـدمات ارائـه مـی سرپرست مجرد وبی

گیرد هر چند ایـن گـروه مشـابه سـایر زنـان ها در حوزه مورد نظر در این پژوهش قرار میاقدامات بنیاد برای آن

جایگـاه ویـژه همسـران فقیـد آنـان بـرای کشـور، برخـورد بـا ایـن  قـش وبـه دلیـل ن سرپرست خانوار نیسـتند و

گیـرد. خـدمات مـوردنظر در ایـن مقولـه خاصی صورت مـی ها هم در قالب متفاوت وها و حمایت از آن خانواده

اشـتغال،  ایجاد کاریابی و آموزش، شامل پرداخت حقوق یا مستمری، بیمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی،

 نیـز خـدمات مشـاوره و کمک هزینه تحصیلی و تامین جهیزیه و تامین مسکن، اعطای وام، ،االییهای ککمک

های حمایتی دیگر نیسـت  بلکـه مددکاری است. حقوق یا مستمری پرداختی به جامعه مورد نظر، مانند سازمان

 حداقل آن در سطح میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت در هر سال است.

بـر  .هستندخانوار زن سرپرست با شرایط تعریف شده در فوق تحت پوشش بنیاد  ۵۶٣٢٨حاضر در حال 

 ۴٨٩۴٣ مورد از زنان یاد شده تحت پوشش بیمـه بازنشسـتگی و ٢١٢٣٩اساس آمار اعالم شده از سوی بنیاد 

ایـن مـورد وام  کـم کـارمزد بـه  ١٩۶٢۴ خانوار تحت پوشـش خـدمات درمـانی قـرار دارنـد. در سـه سـال اخیـر

کمــک هزینــه  مــورد ٢٧٧٧خــانوار تــامین مســکن صــورت گرفتــه و  ٨٨٨۵بــرای  خانوارهــا اختصــاص یافتــه،

 ها پرداخت شده است.تحصیلی به این خانوار



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٥٣          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 ها سازمانسایر  -۵-٣-۴

هـا،  قـانون هدفمندسـازی یارانـه ٧مین اجتماعی براساس بند ب ماده أت سازمان ١٣٩١تا پایان سال -

نفـر از  ٩٣٠٠٠بهزیستی و حـدود  سازمانان سرپرست خانوار تحت پوشش نفر از زن ٣٧٠٠٠حدود 

اسـاس معرفـی ایـن دو دسـتگاه تحـت پوشـش  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را بر

 بیمه اجتماعی قرار داده است.

یشنهاد گذاری و تهیه و پ های سیاست عالوه بر اقدامات مختلفی که مرکز امور زنان و خانواده در زمینه-

طور مشـخص زنـان سرپرسـت خـانوار و  های مختلف مربوط به کل زنان و از جمله به قوانین در حوزه

هـای  هـای زنـان در زمینـه هـای مـرتبط در خصـوص افـزایش توانـایی نیز تعامل و همکاری با دستگاه

ایـن  ن و رفـاه اجتمـاعی انجـام داده اسـت،میأاقتصادی، آموزشی و ایجاد اشتغال و گسترش نظام تـ

نفر از زنـان را آمـوزش  ١۴٣٢٣٧تعداد  ١٣٩٠تا ١٣٨٨ های مرکز به روایت گزارش عملکرد در سال

 اند. زنان سرپرست خانوار بودهآنان نفر از  ٩٢٧٣داده که 

های مختلف مرتبط با موضوع مورد بررسی یعنی  در زمینه نهادهای فعالوهای دولتی  مقایسه دستگاه

 دهد: یزنان سرپرست خانوار نشان م

های اصلی فعال در این حوزه، مرکز امور زنان و خانواده و تا حدودی وزارت تعـاون، کـار  از میان دستگاه

هـای زیربنـایی ماننـد آمـوزش و ایجـاد  گـذاری کـالن و فعالیـت طور عمـده در زمینـه سیاسـت و رفاه اجتماعی به

هـای حمـایتی ماننـد  در حـالی کـه دسـتگاه های اشتغال در این حوزه، آن هم به صورت عام، فعال هستند زمینه

هـای  بهزیستی، و ... در سطح تمام مناطق و ستاد توانمندسازی شـهرداری تهـران در سـال سازمانکمیته امداد، 

(حمایـت مـالی، بیمـه و خـدمات  اخیر (فقط در سطح شهر تهران) طیفـی از خـدمات حمـایتی و توانمندسـازی

را بـه زنـان سرپرسـت خـانوار تحـت ه اشتغال، کمـک کـاالیی، وام و ...) درمانی، آموزش، کاریابی، ایجاد زمین

هـا در  دهند. در این میان کمیته امداد امام از منظر حجم جمعیت تحت پوشش و تنوع فعالیـت ه میئپوشش ارا

هـای حمـایتی مختلفـی را در خصـوص همچنین بنیاد شهید فعالیتدرجه اول و بهزیستی در رده دوم قرار دارد. 

هـا نیـز بـا توجـه بـه حیطـه  سـایر دسـتگاهدهد. خاصی از این جامعه در سطح تمام مناطق کشور ارائه می بخش

خدمات بـه زنـان سرپرسـت خـانوار را در  ارائههای تخصصی خود براساس قانون و مقررات خاصی که  فعالیت

 .و بانک کشاورزی)مین اجتماعی أکنند (ت ای برای آنان تعیین کرده است انجام وظیفه می زمینه ویژه

 ی دولتی در زمینه برخی عناوین مورد نظر پژوهشها سازمانشده از سوی  هئمقایسه اطالعات ارا

عنوان سرپرست خانوار در  توان گفت که معیارهای شناسایی زن به می تعریف جامعه هدفاز نظر 

زنان یا دختران بدون ها  آنگی یکسان است و هم(بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) های دولتی اصلی  دستگاه

سرپرست به دالیل مختلف (طالق در مورد زنان و فوت سرپرست) و نیز دارای سرپرست بد یا ناتوان (معتاد، 

اند ولی در مورد نیازمند بودن  زندانی، مفقوداالثر، بیمار، بیکار، از کار افتاده) را مالک تشخیص تعیین کرده

های یادشده براساس فرآیندی که برای شناسایی و تشخیص وضعیت  دستگاه نشده و ارائهآنان معیار مشخصی 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٢

مین أاز بیمـه تـ ،سـازمان این زن سرپرست خانوار شهری تحت پوشش ۵١٢١٢تعداد  ١٣٩١در سال -

از بیمـه  ،زن و دختر روستایی و عشایری سرپرست خـانوار تحـت پوشـش ٣٧٧٩٠اجتماعی و تعداد 

 اجتماعی برخوردار هستند.

از برنامـه غربـالگری و  ١٣٩١حـت پوشـش بهزیسـتی در سـال نفر از زنان سرپرست خانوار ت ٧٣٠٠-

 اند. سالمت جسمی بهزیستی بهره برده

 ستاد توانمندسازی شهرداری تهران -٣-٣-۴

نفـر در تهـران تحـت پوشـش  ٢۵٧۵٢زن سرپرست خانوار با جمعیت  ١۶٠٣۶تعداد  ١٣٩١در سال -

 اند. این ستاد بوده

 ١٣هـای کـاالیی،  از کمـکخـانوار  ٢٣۶از حمایـت مـالی، خانوار از خانوارهای یادشده  ۶٠۴٨تعداد -

 اند. شده توسط ستاد استفاده کرده ارائهخانوار از کمک هزینه تحصیلی  ٣مین جهیزیه و أخانوار از ت

اشتغال  های آموزشی مرتبط با ایجاد زن سرپرست خانوار دوره ٢۴٢٧این ستاد برای  ١٣٩١در سال -

نفر از  ٣٧۶٠های شغلی و کارآفرینی فراهم کرده، به  نفر از این زنان زمینه ١٧٩٨برگزار کرده، برای 

 نفر وام اعطا کرده است. ۴٠٧کرده و به  ارائهآنان خدمات درمانی 

 شهید وامور ایثارگران بنیاد-۴-٣-۴

نیـز خـواهران  مجدد نکـرده باشـند و آزادگان فوت شده که ازدواج این بنیاد به همسران شهدا، جانبازان و

دهـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن گـروه از مخاطبـان بنیـاد و غیر شاغل شـهدا خـدمات ارائـه مـی سرپرست مجرد وبی

گیرد هر چند ایـن گـروه مشـابه سـایر زنـان ها در حوزه مورد نظر در این پژوهش قرار میاقدامات بنیاد برای آن

جایگـاه ویـژه همسـران فقیـد آنـان بـرای کشـور، برخـورد بـا ایـن  قـش وبـه دلیـل ن سرپرست خانوار نیسـتند و

گیـرد. خـدمات مـوردنظر در ایـن مقولـه خاصی صورت مـی ها هم در قالب متفاوت وها و حمایت از آن خانواده

اشـتغال،  ایجاد کاریابی و آموزش، شامل پرداخت حقوق یا مستمری، بیمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی،

 نیـز خـدمات مشـاوره و کمک هزینه تحصیلی و تامین جهیزیه و تامین مسکن، اعطای وام، ،االییهای ککمک

های حمایتی دیگر نیسـت  بلکـه مددکاری است. حقوق یا مستمری پرداختی به جامعه مورد نظر، مانند سازمان

 حداقل آن در سطح میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت در هر سال است.

بـر  .هستندخانوار زن سرپرست با شرایط تعریف شده در فوق تحت پوشش بنیاد  ۵۶٣٢٨حاضر در حال 

 ۴٨٩۴٣ مورد از زنان یاد شده تحت پوشش بیمـه بازنشسـتگی و ٢١٢٣٩اساس آمار اعالم شده از سوی بنیاد 

ایـن مـورد وام  کـم کـارمزد بـه  ١٩۶٢۴ خانوار تحت پوشـش خـدمات درمـانی قـرار دارنـد. در سـه سـال اخیـر

کمــک هزینــه  مــورد ٢٧٧٧خــانوار تــامین مســکن صــورت گرفتــه و  ٨٨٨۵بــرای  خانوارهــا اختصــاص یافتــه،

 ها پرداخت شده است.تحصیلی به این خانوار
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  ٥٣          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

 ها سازمانسایر  -۵-٣-۴

هـا،  قـانون هدفمندسـازی یارانـه ٧مین اجتماعی براساس بند ب ماده أت سازمان ١٣٩١تا پایان سال -

نفـر از  ٩٣٠٠٠بهزیستی و حـدود  سازمانان سرپرست خانوار تحت پوشش نفر از زن ٣٧٠٠٠حدود 

اسـاس معرفـی ایـن دو دسـتگاه تحـت پوشـش  زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را بر

 بیمه اجتماعی قرار داده است.

یشنهاد گذاری و تهیه و پ های سیاست عالوه بر اقدامات مختلفی که مرکز امور زنان و خانواده در زمینه-

طور مشـخص زنـان سرپرسـت خـانوار و  های مختلف مربوط به کل زنان و از جمله به قوانین در حوزه

هـای  هـای زنـان در زمینـه هـای مـرتبط در خصـوص افـزایش توانـایی نیز تعامل و همکاری با دستگاه

ایـن  ن و رفـاه اجتمـاعی انجـام داده اسـت،میأاقتصادی، آموزشی و ایجاد اشتغال و گسترش نظام تـ

نفر از زنـان را آمـوزش  ١۴٣٢٣٧تعداد  ١٣٩٠تا ١٣٨٨ های مرکز به روایت گزارش عملکرد در سال

 اند. زنان سرپرست خانوار بودهآنان نفر از  ٩٢٧٣داده که 

های مختلف مرتبط با موضوع مورد بررسی یعنی  در زمینه نهادهای فعالوهای دولتی  مقایسه دستگاه

 دهد: یزنان سرپرست خانوار نشان م

های اصلی فعال در این حوزه، مرکز امور زنان و خانواده و تا حدودی وزارت تعـاون، کـار  از میان دستگاه

هـای زیربنـایی ماننـد آمـوزش و ایجـاد  گـذاری کـالن و فعالیـت طور عمـده در زمینـه سیاسـت و رفاه اجتماعی به

هـای حمـایتی ماننـد  در حـالی کـه دسـتگاه های اشتغال در این حوزه، آن هم به صورت عام، فعال هستند زمینه

هـای  بهزیستی، و ... در سطح تمام مناطق و ستاد توانمندسازی شـهرداری تهـران در سـال سازمانکمیته امداد، 

(حمایـت مـالی، بیمـه و خـدمات  اخیر (فقط در سطح شهر تهران) طیفـی از خـدمات حمـایتی و توانمندسـازی

را بـه زنـان سرپرسـت خـانوار تحـت ه اشتغال، کمـک کـاالیی، وام و ...) درمانی، آموزش، کاریابی، ایجاد زمین

هـا در  دهند. در این میان کمیته امداد امام از منظر حجم جمعیت تحت پوشش و تنوع فعالیـت ه میئپوشش ارا

هـای حمـایتی مختلفـی را در خصـوص همچنین بنیاد شهید فعالیتدرجه اول و بهزیستی در رده دوم قرار دارد. 

هـا نیـز بـا توجـه بـه حیطـه  سـایر دسـتگاهدهد. خاصی از این جامعه در سطح تمام مناطق کشور ارائه می بخش

خدمات بـه زنـان سرپرسـت خـانوار را در  ارائههای تخصصی خود براساس قانون و مقررات خاصی که  فعالیت

 .و بانک کشاورزی)مین اجتماعی أکنند (ت ای برای آنان تعیین کرده است انجام وظیفه می زمینه ویژه

 ی دولتی در زمینه برخی عناوین مورد نظر پژوهشها سازمانشده از سوی  هئمقایسه اطالعات ارا

عنوان سرپرست خانوار در  توان گفت که معیارهای شناسایی زن به می تعریف جامعه هدفاز نظر 

زنان یا دختران بدون ها  آنگی یکسان است و هم(بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) های دولتی اصلی  دستگاه

سرپرست به دالیل مختلف (طالق در مورد زنان و فوت سرپرست) و نیز دارای سرپرست بد یا ناتوان (معتاد، 

اند ولی در مورد نیازمند بودن  زندانی، مفقوداالثر، بیمار، بیکار، از کار افتاده) را مالک تشخیص تعیین کرده

های یادشده براساس فرآیندی که برای شناسایی و تشخیص وضعیت  دستگاه نشده و ارائهآنان معیار مشخصی 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٢

مین أاز بیمـه تـ ،سـازمان این زن سرپرست خانوار شهری تحت پوشش ۵١٢١٢تعداد  ١٣٩١در سال -

از بیمـه  ،زن و دختر روستایی و عشایری سرپرست خـانوار تحـت پوشـش ٣٧٧٩٠اجتماعی و تعداد 

 اجتماعی برخوردار هستند.

از برنامـه غربـالگری و  ١٣٩١حـت پوشـش بهزیسـتی در سـال نفر از زنان سرپرست خانوار ت ٧٣٠٠-

 اند. سالمت جسمی بهزیستی بهره برده

 ستاد توانمندسازی شهرداری تهران -٣-٣-۴

نفـر در تهـران تحـت پوشـش  ٢۵٧۵٢زن سرپرست خانوار با جمعیت  ١۶٠٣۶تعداد  ١٣٩١در سال -

 اند. این ستاد بوده

 ١٣هـای کـاالیی،  از کمـکخـانوار  ٢٣۶از حمایـت مـالی، خانوار از خانوارهای یادشده  ۶٠۴٨تعداد -

 اند. شده توسط ستاد استفاده کرده ارائهخانوار از کمک هزینه تحصیلی  ٣مین جهیزیه و أخانوار از ت

اشتغال  های آموزشی مرتبط با ایجاد زن سرپرست خانوار دوره ٢۴٢٧این ستاد برای  ١٣٩١در سال -

نفر از  ٣٧۶٠های شغلی و کارآفرینی فراهم کرده، به  نفر از این زنان زمینه ١٧٩٨برگزار کرده، برای 

 نفر وام اعطا کرده است. ۴٠٧کرده و به  ارائهآنان خدمات درمانی 

 شهید وامور ایثارگران بنیاد-۴-٣-۴

نیـز خـواهران  مجدد نکـرده باشـند و آزادگان فوت شده که ازدواج این بنیاد به همسران شهدا، جانبازان و

دهـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن گـروه از مخاطبـان بنیـاد و غیر شاغل شـهدا خـدمات ارائـه مـی سرپرست مجرد وبی

گیرد هر چند ایـن گـروه مشـابه سـایر زنـان ها در حوزه مورد نظر در این پژوهش قرار میاقدامات بنیاد برای آن

جایگـاه ویـژه همسـران فقیـد آنـان بـرای کشـور، برخـورد بـا ایـن  قـش وبـه دلیـل ن سرپرست خانوار نیسـتند و

گیـرد. خـدمات مـوردنظر در ایـن مقولـه خاصی صورت مـی ها هم در قالب متفاوت وها و حمایت از آن خانواده

اشـتغال،  ایجاد کاریابی و آموزش، شامل پرداخت حقوق یا مستمری، بیمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی،

 نیـز خـدمات مشـاوره و کمک هزینه تحصیلی و تامین جهیزیه و تامین مسکن، اعطای وام، ،االییهای ککمک

های حمایتی دیگر نیسـت  بلکـه مددکاری است. حقوق یا مستمری پرداختی به جامعه مورد نظر، مانند سازمان

 حداقل آن در سطح میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت در هر سال است.

بـر  .هستندخانوار زن سرپرست با شرایط تعریف شده در فوق تحت پوشش بنیاد  ۵۶٣٢٨حاضر در حال 

 ۴٨٩۴٣ مورد از زنان یاد شده تحت پوشش بیمـه بازنشسـتگی و ٢١٢٣٩اساس آمار اعالم شده از سوی بنیاد 

ایـن مـورد وام  کـم کـارمزد بـه  ١٩۶٢۴ خانوار تحت پوشـش خـدمات درمـانی قـرار دارنـد. در سـه سـال اخیـر

کمــک هزینــه  مــورد ٢٧٧٧خــانوار تــامین مســکن صــورت گرفتــه و  ٨٨٨۵بــرای  خانوارهــا اختصــاص یافتــه،

 ها پرداخت شده است.تحصیلی به این خانوار



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  ٥٥          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

، دسترسی به کاری اجتناب از موازیو صورت هماهنگ حمایت و توانمندسازی این قشر به ریزی برای برنامه

، الزم است در سطح غییرات را داشته باشدها و ت که ویژگی پیگیری اقدامات، فعالیت است آمار دقیق

های مسئول هماهنگی و اقدام در این زمینه صورت گیرد. بنابر گزارش مسئوالن، در حال حاضر  سازمان

حله اجرای آزمایشی در تعدادی از افزار برنامه جامع حمایت در کمیته امداد امام تهیه شده و در مر نرم

شود در  یادآور می .ثبت اطالعات جامع در حوزه زنان سرپرست خانوار است ،ست و هدف از تهیه آنها نااست

حال حاضر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فاقد بانک اطالعات از زنان سرپرست خانوار است و 

ی برای ثبت اطالعات زنان کارگر سرپرست خانوار داشته است ا نهااموزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز س

افزار بانک اطالعاتی سجایا را تهیه همچنین بنیاد شهید نیز مدتی است نرم نیست.که در حال حاضر فعال 

های کرده و به کار بسته که در کنار ثبت مشخصات هویتی و وضعیت خانوارهای تحت پوشش، قابلیت

 گیری تغییرات وضعیت خانوارها در بر دارد.بسیاری برای پی

موجود در زمینه  ها و مشکالت چالشی دولتی در خصوص ها سازمانشده از سوی  بررسی نظرات اعالم

از عدم هماهنگی  ،مورد نظر سازمان ٧از  سازمان ۵دهد  نشان می رسانی به زنان سرپرست خانوار خدمت

اند. همچنین  عنوان مشکل اعالم کرده امکانات مالی را بهکمبود  ،انسازم ۴اند و  ی مرتبط گله داشتهها سازمان

اند. عدم  به مشکالت ناشی از قوانین و مقررات (کمبود، اشکال در اجرا یا عدم اجرا) اشاره داشته ،سازمان ۴

 ٢ی غیردولتی نیز توسط ها سازمانو نبود شبکه از  سازمان ٢توسط  ،ی غیردولتیها سازمانحمایت دولت از 

، عامل نیروی انسانی (کمی و کیفی) را مطرح کرده سازمانعنوان مشکل اعالم شده و تنها یک  به سازمان

 است.

رسانی به زنان  اثربخشی بیشتر خدمت برای ها سازمان از سوی شده اعالم نظرات و پیشنهاداتترین  مهم

 سرپرست خانوار به شرح زیر است:

ود و تشکیل بانک جامع اطالعات از زنان سرپرست های اطالعاتی موج سازی بانک یکپارچه-

 خانوار

 ل مرتبطئمشکالت و مسا های کالن با توجه با رشد روزافزون این افراد و بازنگری سیاست-

ریزی و تقسیم کار در تشکیالت  کاری از طریق تمرکز برنامه ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی-

 واحد نظارتی

های  از چرخه حمایت از طریق برنامه ها آنان سرپرست و خروج گیری به سمت استقالل زن سمت-

ای، حمایت از مشاغل خانگی، اعطای وام و تسهیالت،  توانمندسازی (آموزش فنی و حرفه

 های کارآفرینی) آموزی و فراهم کردن زمینه مهارت
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طور  به ،ییدأکنند که در صورت ت یید یا رد میأاند نیازمندی این گروه را ت های آنان ایجاد کرده این زنان و خانواده

شد شرط اولیه  بنیاد شهید نیز همان طور که گفته دهند. های خود قرار می را تحت پوشش حمایت ها آنمعمول 

پذیرش را دارا بودن صفت همسر شهید، جانباز یا آزاده فوت شده یا خواهر بی سرپرست مجرد و غیرشاغل 

 داند.شهید می

ها  گذاری کالن است یا تنها در بخشی از فعالیت های سیاست در حوزه ها آنیی که فعالیت ها سازمان

های اصلی استفاده  ف مورد نظر در قوانین یا دستگاهاز تعری شان فعال هستند معموال متناسب با وظایف

های حمایتی قرار گرفته یا از آن طریق  کنند یا خدمات مورد نظر را به افرادی که تحت پوشش دستگاه می

 کنند. می ارائه ،شوند معرفی می

ه ی فعال در این حوزها سازمانمرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار،  های قانونی خالءدر بحث 

های مدنی، قضایی،  اند که این موارد در حوزه طرح نمودهمموارد متعددی را (بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) 

طور عمده ناظر بر حمایت از نقش سرپرستی زنان بر خانوار  استخدامی و اشتغال و امنیت اقتصادی است و به

 ،زنان با توجه به این که عالوه بر مادریاین رای که ب هستندهایی  است. به این ترتیب که در فکر ایجاد زمینه

رامش خاطر و عزت ز هستند شرایطی فراهم شود که با آمین معیشت آن نیأحامل نقش سرپرستی خانوار و ت

های قضایی  نفس بتوانند زندگی خود و فرزندان یا افراد تحت تکفل را اداره کنند. انجام اصالحاتی در زمینه

های مالیاتی برای کارفرمایان این زنان،  های مالیاتی (بر ارث و درآمد) و معافیت مرتبط، گسترش معافیت

مندی و اوالد، تقلیل ساعت کار، بازنشستگی پیش  برقراری تسهیالت استخدامی و حقوق کار (مانند حق عائله

سطح)، اجرای از موعد در قانون کار، ممنوعیت کار شبانه، اولویت دورکاری، برابری دستمزد با مردان هم 

کامل قوانین مرتبط با بهبود وضع اقتصادی این افراد مانند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 

های خوداشتغالی و فصلی،  ی حمایتی، استفاده از بازارچهها سازمانتعیین مناسب حداقل مستمری مددجویان 

رفع مشکالت بیمه بازنشستگی و درمانی و ... های بدون ضامن، بدون بهره و نیز بالعوض،  توسعه اعطای وام

مسئوالن بنیاد شهید اظهار  های مرتبط بوده است. شده از سوی مسئوالن دستگاه طرحمترین موارد  از جمله مهم

، مشکالت و ١٣٩١رسانی به ایثارگران مصوب اند که با اجرایی شدن قانون جامع خدماتامیدواری کرده

 ها رفع شود.های آنراه فعالیتهای قانونی بر سر نارسایی

دهد که در هر زمان دسترسی به  جامع از زنان سرپرست خانوار این امکان را می بانک اطالعاتوجود 

شده و تغییرات در امکانات،  ارائه، خدمات ها آنآمار این زنان وجود داشته باشد، شرایط و مشخصات 

پذیر رصد  طور کلی وضعیت این بخش از جامعه آسیب اشد و بهگیری ب های آنان قابل اندازه ها و توانایی ظرفیت

دهد که با وجود اهمیت دسترسی به بانک  ی مسئول نشان میها سازمانشود. اطالعات به دست آمده از 

اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار در کشور، در حال حاضر چنین امکاناتی در دسترس نیست. با توجه 

ویژه کد یکتای ملی  های حمایتی اصلی دارای بانک اطالعاتی با اقالم هویتی و به تگاهبه این که هریک از دس

نیاز  جا که پیش صورت بالقوه وجود دارد. از آن سازی و تشکیل بانک داده جامع به هستند امکان یکپارچه
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 واحد نظارتی

های  از چرخه حمایت از طریق برنامه ها آنان سرپرست و خروج گیری به سمت استقالل زن سمت-

ای، حمایت از مشاغل خانگی، اعطای وام و تسهیالت،  توانمندسازی (آموزش فنی و حرفه

 های کارآفرینی) آموزی و فراهم کردن زمینه مهارت
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طور  به ،ییدأکنند که در صورت ت یید یا رد میأاند نیازمندی این گروه را ت های آنان ایجاد کرده این زنان و خانواده

شد شرط اولیه  بنیاد شهید نیز همان طور که گفته دهند. های خود قرار می را تحت پوشش حمایت ها آنمعمول 

پذیرش را دارا بودن صفت همسر شهید، جانباز یا آزاده فوت شده یا خواهر بی سرپرست مجرد و غیرشاغل 

 داند.شهید می

ها  گذاری کالن است یا تنها در بخشی از فعالیت های سیاست در حوزه ها آنیی که فعالیت ها سازمان

های اصلی استفاده  ف مورد نظر در قوانین یا دستگاهاز تعری شان فعال هستند معموال متناسب با وظایف

های حمایتی قرار گرفته یا از آن طریق  کنند یا خدمات مورد نظر را به افرادی که تحت پوشش دستگاه می

 کنند. می ارائه ،شوند معرفی می

ه ی فعال در این حوزها سازمانمرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار،  های قانونی خالءدر بحث 

های مدنی، قضایی،  اند که این موارد در حوزه طرح نمودهمموارد متعددی را (بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) 

طور عمده ناظر بر حمایت از نقش سرپرستی زنان بر خانوار  استخدامی و اشتغال و امنیت اقتصادی است و به

 ،زنان با توجه به این که عالوه بر مادریاین رای که ب هستندهایی  است. به این ترتیب که در فکر ایجاد زمینه

رامش خاطر و عزت ز هستند شرایطی فراهم شود که با آمین معیشت آن نیأحامل نقش سرپرستی خانوار و ت

های قضایی  نفس بتوانند زندگی خود و فرزندان یا افراد تحت تکفل را اداره کنند. انجام اصالحاتی در زمینه

های مالیاتی برای کارفرمایان این زنان،  های مالیاتی (بر ارث و درآمد) و معافیت مرتبط، گسترش معافیت

مندی و اوالد، تقلیل ساعت کار، بازنشستگی پیش  برقراری تسهیالت استخدامی و حقوق کار (مانند حق عائله

سطح)، اجرای از موعد در قانون کار، ممنوعیت کار شبانه، اولویت دورکاری، برابری دستمزد با مردان هم 

کامل قوانین مرتبط با بهبود وضع اقتصادی این افراد مانند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 

های خوداشتغالی و فصلی،  ی حمایتی، استفاده از بازارچهها سازمانتعیین مناسب حداقل مستمری مددجویان 

رفع مشکالت بیمه بازنشستگی و درمانی و ... های بدون ضامن، بدون بهره و نیز بالعوض،  توسعه اعطای وام

مسئوالن بنیاد شهید اظهار  های مرتبط بوده است. شده از سوی مسئوالن دستگاه طرحمترین موارد  از جمله مهم

، مشکالت و ١٣٩١رسانی به ایثارگران مصوب اند که با اجرایی شدن قانون جامع خدماتامیدواری کرده

 ها رفع شود.های آنراه فعالیتهای قانونی بر سر نارسایی

دهد که در هر زمان دسترسی به  جامع از زنان سرپرست خانوار این امکان را می بانک اطالعاتوجود 

شده و تغییرات در امکانات،  ارائه، خدمات ها آنآمار این زنان وجود داشته باشد، شرایط و مشخصات 

پذیر رصد  طور کلی وضعیت این بخش از جامعه آسیب اشد و بهگیری ب های آنان قابل اندازه ها و توانایی ظرفیت

دهد که با وجود اهمیت دسترسی به بانک  ی مسئول نشان میها سازمانشود. اطالعات به دست آمده از 

اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار در کشور، در حال حاضر چنین امکاناتی در دسترس نیست. با توجه 

ویژه کد یکتای ملی  های حمایتی اصلی دارای بانک اطالعاتی با اقالم هویتی و به تگاهبه این که هریک از دس

نیاز  جا که پیش صورت بالقوه وجود دارد. از آن سازی و تشکیل بانک داده جامع به هستند امکان یکپارچه



فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
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  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا
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سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
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ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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  ٥٥          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

، دسترسی به کاری اجتناب از موازیو صورت هماهنگ حمایت و توانمندسازی این قشر به ریزی برای برنامه

، الزم است در سطح غییرات را داشته باشدها و ت که ویژگی پیگیری اقدامات، فعالیت است آمار دقیق

های مسئول هماهنگی و اقدام در این زمینه صورت گیرد. بنابر گزارش مسئوالن، در حال حاضر  سازمان

حله اجرای آزمایشی در تعدادی از افزار برنامه جامع حمایت در کمیته امداد امام تهیه شده و در مر نرم

شود در  یادآور می .ثبت اطالعات جامع در حوزه زنان سرپرست خانوار است ،ست و هدف از تهیه آنها نااست

حال حاضر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فاقد بانک اطالعات از زنان سرپرست خانوار است و 

ی برای ثبت اطالعات زنان کارگر سرپرست خانوار داشته است ا نهااموزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز س

افزار بانک اطالعاتی سجایا را تهیه همچنین بنیاد شهید نیز مدتی است نرم نیست.که در حال حاضر فعال 

های کرده و به کار بسته که در کنار ثبت مشخصات هویتی و وضعیت خانوارهای تحت پوشش، قابلیت

 گیری تغییرات وضعیت خانوارها در بر دارد.بسیاری برای پی

موجود در زمینه  ها و مشکالت چالشی دولتی در خصوص ها سازمانشده از سوی  بررسی نظرات اعالم

از عدم هماهنگی  ،مورد نظر سازمان ٧از  سازمان ۵دهد  نشان می رسانی به زنان سرپرست خانوار خدمت

اند. همچنین  عنوان مشکل اعالم کرده امکانات مالی را بهکمبود  ،انسازم ۴اند و  ی مرتبط گله داشتهها سازمان

اند. عدم  به مشکالت ناشی از قوانین و مقررات (کمبود، اشکال در اجرا یا عدم اجرا) اشاره داشته ،سازمان ۴

 ٢ی غیردولتی نیز توسط ها سازمانو نبود شبکه از  سازمان ٢توسط  ،ی غیردولتیها سازمانحمایت دولت از 

، عامل نیروی انسانی (کمی و کیفی) را مطرح کرده سازمانعنوان مشکل اعالم شده و تنها یک  به سازمان

 است.

رسانی به زنان  اثربخشی بیشتر خدمت برای ها سازمان از سوی شده اعالم نظرات و پیشنهاداتترین  مهم

 سرپرست خانوار به شرح زیر است:

ود و تشکیل بانک جامع اطالعات از زنان سرپرست های اطالعاتی موج سازی بانک یکپارچه-

 خانوار

 ل مرتبطئمشکالت و مسا های کالن با توجه با رشد روزافزون این افراد و بازنگری سیاست-

ریزی و تقسیم کار در تشکیالت  کاری از طریق تمرکز برنامه ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی-

 واحد نظارتی

های  از چرخه حمایت از طریق برنامه ها آنان سرپرست و خروج گیری به سمت استقالل زن سمت-

ای، حمایت از مشاغل خانگی، اعطای وام و تسهیالت،  توانمندسازی (آموزش فنی و حرفه

 های کارآفرینی) آموزی و فراهم کردن زمینه مهارت

 

 

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٤

طور  به ،ییدأکنند که در صورت ت یید یا رد میأاند نیازمندی این گروه را ت های آنان ایجاد کرده این زنان و خانواده

شد شرط اولیه  بنیاد شهید نیز همان طور که گفته دهند. های خود قرار می را تحت پوشش حمایت ها آنمعمول 

پذیرش را دارا بودن صفت همسر شهید، جانباز یا آزاده فوت شده یا خواهر بی سرپرست مجرد و غیرشاغل 

 داند.شهید می

ها  گذاری کالن است یا تنها در بخشی از فعالیت های سیاست در حوزه ها آنیی که فعالیت ها سازمان

های اصلی استفاده  ف مورد نظر در قوانین یا دستگاهاز تعری شان فعال هستند معموال متناسب با وظایف

های حمایتی قرار گرفته یا از آن طریق  کنند یا خدمات مورد نظر را به افرادی که تحت پوشش دستگاه می

 کنند. می ارائه ،شوند معرفی می

ه ی فعال در این حوزها سازمانمرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار،  های قانونی خالءدر بحث 

های مدنی، قضایی،  اند که این موارد در حوزه طرح نمودهمموارد متعددی را (بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) 

طور عمده ناظر بر حمایت از نقش سرپرستی زنان بر خانوار  استخدامی و اشتغال و امنیت اقتصادی است و به

 ،زنان با توجه به این که عالوه بر مادریاین رای که ب هستندهایی  است. به این ترتیب که در فکر ایجاد زمینه

رامش خاطر و عزت ز هستند شرایطی فراهم شود که با آمین معیشت آن نیأحامل نقش سرپرستی خانوار و ت

های قضایی  نفس بتوانند زندگی خود و فرزندان یا افراد تحت تکفل را اداره کنند. انجام اصالحاتی در زمینه

های مالیاتی برای کارفرمایان این زنان،  های مالیاتی (بر ارث و درآمد) و معافیت مرتبط، گسترش معافیت

مندی و اوالد، تقلیل ساعت کار، بازنشستگی پیش  برقراری تسهیالت استخدامی و حقوق کار (مانند حق عائله

سطح)، اجرای از موعد در قانون کار، ممنوعیت کار شبانه، اولویت دورکاری، برابری دستمزد با مردان هم 

کامل قوانین مرتبط با بهبود وضع اقتصادی این افراد مانند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 

های خوداشتغالی و فصلی،  ی حمایتی، استفاده از بازارچهها سازمانتعیین مناسب حداقل مستمری مددجویان 

رفع مشکالت بیمه بازنشستگی و درمانی و ... های بدون ضامن، بدون بهره و نیز بالعوض،  توسعه اعطای وام

مسئوالن بنیاد شهید اظهار  های مرتبط بوده است. شده از سوی مسئوالن دستگاه طرحمترین موارد  از جمله مهم

، مشکالت و ١٣٩١رسانی به ایثارگران مصوب اند که با اجرایی شدن قانون جامع خدماتامیدواری کرده

 ها رفع شود.های آنراه فعالیتهای قانونی بر سر نارسایی

دهد که در هر زمان دسترسی به  جامع از زنان سرپرست خانوار این امکان را می بانک اطالعاتوجود 

شده و تغییرات در امکانات،  ارائه، خدمات ها آنآمار این زنان وجود داشته باشد، شرایط و مشخصات 

پذیر رصد  طور کلی وضعیت این بخش از جامعه آسیب اشد و بهگیری ب های آنان قابل اندازه ها و توانایی ظرفیت

دهد که با وجود اهمیت دسترسی به بانک  ی مسئول نشان میها سازمانشود. اطالعات به دست آمده از 

اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار در کشور، در حال حاضر چنین امکاناتی در دسترس نیست. با توجه 

ویژه کد یکتای ملی  های حمایتی اصلی دارای بانک اطالعاتی با اقالم هویتی و به تگاهبه این که هریک از دس

نیاز  جا که پیش صورت بالقوه وجود دارد. از آن سازی و تشکیل بانک داده جامع به هستند امکان یکپارچه
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  ٥٥          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

، دسترسی به کاری اجتناب از موازیو صورت هماهنگ حمایت و توانمندسازی این قشر به ریزی برای برنامه

، الزم است در سطح غییرات را داشته باشدها و ت که ویژگی پیگیری اقدامات، فعالیت است آمار دقیق

های مسئول هماهنگی و اقدام در این زمینه صورت گیرد. بنابر گزارش مسئوالن، در حال حاضر  سازمان

حله اجرای آزمایشی در تعدادی از افزار برنامه جامع حمایت در کمیته امداد امام تهیه شده و در مر نرم

شود در  یادآور می .ثبت اطالعات جامع در حوزه زنان سرپرست خانوار است ،ست و هدف از تهیه آنها نااست

حال حاضر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فاقد بانک اطالعات از زنان سرپرست خانوار است و 

ی برای ثبت اطالعات زنان کارگر سرپرست خانوار داشته است ا نهااموزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز س

افزار بانک اطالعاتی سجایا را تهیه همچنین بنیاد شهید نیز مدتی است نرم نیست.که در حال حاضر فعال 

های کرده و به کار بسته که در کنار ثبت مشخصات هویتی و وضعیت خانوارهای تحت پوشش، قابلیت

 گیری تغییرات وضعیت خانوارها در بر دارد.بسیاری برای پی

موجود در زمینه  ها و مشکالت چالشی دولتی در خصوص ها سازمانشده از سوی  بررسی نظرات اعالم

از عدم هماهنگی  ،مورد نظر سازمان ٧از  سازمان ۵دهد  نشان می رسانی به زنان سرپرست خانوار خدمت

اند. همچنین  عنوان مشکل اعالم کرده امکانات مالی را بهکمبود  ،انسازم ۴اند و  ی مرتبط گله داشتهها سازمان

اند. عدم  به مشکالت ناشی از قوانین و مقررات (کمبود، اشکال در اجرا یا عدم اجرا) اشاره داشته ،سازمان ۴

 ٢ی غیردولتی نیز توسط ها سازمانو نبود شبکه از  سازمان ٢توسط  ،ی غیردولتیها سازمانحمایت دولت از 

، عامل نیروی انسانی (کمی و کیفی) را مطرح کرده سازمانعنوان مشکل اعالم شده و تنها یک  به سازمان

 است.

رسانی به زنان  اثربخشی بیشتر خدمت برای ها سازمان از سوی شده اعالم نظرات و پیشنهاداتترین  مهم

 سرپرست خانوار به شرح زیر است:

ود و تشکیل بانک جامع اطالعات از زنان سرپرست های اطالعاتی موج سازی بانک یکپارچه-

 خانوار

 ل مرتبطئمشکالت و مسا های کالن با توجه با رشد روزافزون این افراد و بازنگری سیاست-

ریزی و تقسیم کار در تشکیالت  کاری از طریق تمرکز برنامه ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی-

 واحد نظارتی

های  از چرخه حمایت از طریق برنامه ها آنان سرپرست و خروج گیری به سمت استقالل زن سمت-

ای، حمایت از مشاغل خانگی، اعطای وام و تسهیالت،  توانمندسازی (آموزش فنی و حرفه

 های کارآفرینی) آموزی و فراهم کردن زمینه مهارت

 

 

 

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٤

طور  به ،ییدأکنند که در صورت ت یید یا رد میأاند نیازمندی این گروه را ت های آنان ایجاد کرده این زنان و خانواده

شد شرط اولیه  بنیاد شهید نیز همان طور که گفته دهند. های خود قرار می را تحت پوشش حمایت ها آنمعمول 

پذیرش را دارا بودن صفت همسر شهید، جانباز یا آزاده فوت شده یا خواهر بی سرپرست مجرد و غیرشاغل 

 داند.شهید می

ها  گذاری کالن است یا تنها در بخشی از فعالیت های سیاست در حوزه ها آنیی که فعالیت ها سازمان

های اصلی استفاده  ف مورد نظر در قوانین یا دستگاهاز تعری شان فعال هستند معموال متناسب با وظایف

های حمایتی قرار گرفته یا از آن طریق  کنند یا خدمات مورد نظر را به افرادی که تحت پوشش دستگاه می

 کنند. می ارائه ،شوند معرفی می

ه ی فعال در این حوزها سازمانمرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار،  های قانونی خالءدر بحث 

های مدنی، قضایی،  اند که این موارد در حوزه طرح نمودهمموارد متعددی را (بجز بنیاد شهید و امور ایثارگران) 

طور عمده ناظر بر حمایت از نقش سرپرستی زنان بر خانوار  استخدامی و اشتغال و امنیت اقتصادی است و به

 ،زنان با توجه به این که عالوه بر مادریاین رای که ب هستندهایی  است. به این ترتیب که در فکر ایجاد زمینه

رامش خاطر و عزت ز هستند شرایطی فراهم شود که با آمین معیشت آن نیأحامل نقش سرپرستی خانوار و ت

های قضایی  نفس بتوانند زندگی خود و فرزندان یا افراد تحت تکفل را اداره کنند. انجام اصالحاتی در زمینه

های مالیاتی برای کارفرمایان این زنان،  های مالیاتی (بر ارث و درآمد) و معافیت مرتبط، گسترش معافیت

مندی و اوالد، تقلیل ساعت کار، بازنشستگی پیش  برقراری تسهیالت استخدامی و حقوق کار (مانند حق عائله

سطح)، اجرای از موعد در قانون کار، ممنوعیت کار شبانه، اولویت دورکاری، برابری دستمزد با مردان هم 

کامل قوانین مرتبط با بهبود وضع اقتصادی این افراد مانند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، 

های خوداشتغالی و فصلی،  ی حمایتی، استفاده از بازارچهها سازمانتعیین مناسب حداقل مستمری مددجویان 

رفع مشکالت بیمه بازنشستگی و درمانی و ... های بدون ضامن، بدون بهره و نیز بالعوض،  توسعه اعطای وام

مسئوالن بنیاد شهید اظهار  های مرتبط بوده است. شده از سوی مسئوالن دستگاه طرحمترین موارد  از جمله مهم

، مشکالت و ١٣٩١رسانی به ایثارگران مصوب اند که با اجرایی شدن قانون جامع خدماتامیدواری کرده

 ها رفع شود.های آنراه فعالیتهای قانونی بر سر نارسایی

دهد که در هر زمان دسترسی به  جامع از زنان سرپرست خانوار این امکان را می بانک اطالعاتوجود 

شده و تغییرات در امکانات،  ارائه، خدمات ها آنآمار این زنان وجود داشته باشد، شرایط و مشخصات 

پذیر رصد  طور کلی وضعیت این بخش از جامعه آسیب اشد و بهگیری ب های آنان قابل اندازه ها و توانایی ظرفیت

دهد که با وجود اهمیت دسترسی به بانک  ی مسئول نشان میها سازمانشود. اطالعات به دست آمده از 

اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار در کشور، در حال حاضر چنین امکاناتی در دسترس نیست. با توجه 

ویژه کد یکتای ملی  های حمایتی اصلی دارای بانک اطالعاتی با اقالم هویتی و به تگاهبه این که هریک از دس

نیاز  جا که پیش صورت بالقوه وجود دارد. از آن سازی و تشکیل بانک داده جامع به هستند امکان یکپارچه



فصل

ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
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  ٥٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

در  ثالکه انعطاف بیشتری دارد (م ضمن آن ،ها از زنان سرپرست خانوار سازماناین  تعریف-

گیرد) با توجه به اهداف  زنان را در مرحله جدایی نیز در بر می سسات دولتی،ؤمواردی برخالف م

کیدبا توجه به در مواردی  مثال( مورد نظر در مواردی با محدودیت همراه است بر بهبود زندگی  تأ

 .)شود عنوان شرط پذیرش طرح می کودکان، مادر بودن به

ها  ند. این بانکا کردهاز مددجویان خود تهیه  بانک اطالعاتاغلب  های مورد مراجعه سازمان-

ط اقدامات بگیری وضعیت مددجویان و ثبت و ض رسانی و پی اغلب تنها برای سهولت خدمت

 ردها مسئوالن به صراحت اعالم کردند  سازمانها ایجاد شده است. در برخی از این  سازماناین 

کنند. مشخصات  گیرند هم مددرسانی می ی دولتی خدمات میها مواردی به زنانی که از دستگاه

در این  ها معموال ویژه کد ملی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آن ای به شناسنامه

 های اطالعاتی لحاظ شده است. بانک

پرست نان سردر زمینه ز های قانونی مشکالت و نارساییعنوان  ها موارد زیر را به سازمانمسئوالن این  -

 اند: خانوار مطرح کرده

 های اجرایی قوانین نامه نقص در آیین•

 ها آنروش اجرای قوانین و نبود وحدت رویه در اجرای •

 نبود نظارت بر اجرای قوانین•

 عدم پوشش کامل بیمه اجتماعی برای این زنان•

 نبود حمایت قانونی کافی از اشتغال این گروه از زنان•

 نوان شغل برای این زنان با توجه به شرایط خانوادگی برخی از آنانع داری به نادیده گرفتن خانه•

 نبود حق تملک بر دارایی و حاصل کار و تالش•

در ثبت نام  اند (مثال طالق نگرفته توجه به مشکالت زنان متارکه کرده که هنوز رسماً•

 فرزندان در مدرسه)

 اند: ر راه فعالیت خود اعالم کردهبر س تنگناهاترین  عنوان مهم ها موارد زیر را به سازماناین  -

 ل مرتبط با قوانین و مقرراتئمسا•

 امکانات مالی و نیروی انسانی•

 های دولتی مرتبط سازماننبود هماهنگی میان •

 های غیردولتی سازمانعدم حمایت دولت از •

 های غیردولتی فعال در این عرصه سازماننبود شبکه •

 )تمدید مجوزخصوص  در مثال(مقررات دست و پاگیر اداری •

 غلبه فرهنگ حمایتی•

 کمبودهای آماری•

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٦

 ی غیردولتیها سازمانهای  اقدامات و فعالیت -۴-۴

هایی کـه در خصـوص ایـن بخـش از  ست خانوار در کشور و مشکالت و نگرانیرشد روزافزون تعداد زنان سرپر

سسات غیردولتی فعـال در ؤی خیریه و مها سازمانشود سبب شده که تعدادی از  پذیر احساس می جامعه آسیب

 و اقدامات و خدمات خود را به این گروه عرضه امور زنان و نیز کودکان توجه خود را در این حوزه متمرکز کنند

کیـدهـای کشـور نیـز  در قوانین و برنامه ها سازمانبه اهمیت و نقش این  ١٣٧٠ویژه که از اواخر دهه  کنند به  تأ

ای آشـنایی بیشـتر بر ها آنطور کلی و بررسی تفصیلی برخی از  به ها سازمانشناسایی این  ،رو . از اینه استشد

 داف این پژوهش قرار گرفت.مشکالت و پیشنهادات موجود در زمره اه ،لئبا اقدامات، مسا

 به دو روش مورد نظر قرار گرفت: ها سازمانبا توجه به هدف فوق، شناسایی این 

 ها سازمانی مجوزدهنده و تالش در دسترسی به فهرست این ها سازمانمراجعه به -١

 ی دولتی و غیردولتی مورد مراجعه ها سازماناز طریق  ها سازمانتالش در شناخت این -٢

بهزیستی مکاتبه و به  سازماناول با وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده و نیز  در خصوص روش

شد و دو  ارائهتنها از سوی مرکز امور زنان و خانواده فهرستی  سازمانسه این مراجعه شد. از میان  ها آن

رکز امور زنان و مشده از سوی  ارائهاند. فهرست  نکرده ارائهدیگر تاکنون اطالعاتی در این خصوص  سازمان

های  های اولیه و تماس های غیردولتی فعال در حوزه زنان بوده که با بررسی سازمانخانواده مربوط به تمام 

خیریه و غیردولتی مرتبط با زنان سرپرست خانوار شناسایی شد که این  سازمان ١٠تلفنی تعدادی کمتر از 

العات غیررسمی و نیز جستجو در اینترنت فهرست قرار گرفت و با استفاده از روش دوم، اط مبنا فهرست

 تهیه شد. سازمان ۴٠شامل بیش از نهایی 

 دهد که: شده در فهرست نشان می های شناسایی سازماناطالعات اولیه در مورد 

 حمایتی است. ها آنسسات خیریه هستند و فعالیت اصلی ؤها م اغلب آن-١

در خارج تهران فعالیت  ها آنتعداد محدودی از  سسات این فهرست در تهران واقع هستند وؤبیشتر م-٢

 ها محدود است. سازمانوع حوزه جغرافیایی فعالیت این مدارند و در مج

مورد از  ١٠پروژه به تعداد  زمانسسات و نیز با توجه به محدودیت ؤاین م میانشباهت  وجود با فرض

 ۴اطالعات حاصل از خالصه حبه، سسات پرسشنامه ارسال شد و در ادامه پس از مراجعه و مصاؤاین م

سسه ؤم سسه خیریه صدیقین وؤسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر، بنیاد نیکوکاری رایحه، مؤم( سازمان

 شود. می ارائهبه شرح زیر  خیریه کرامت)

 ۴ها در سطح محدودی است و در مجموع این  سازمانتعداد خانوارهای تحت پوشش این -

 را تحت حمایت دارند. خانوار ٢٠٨٠تعداد  سازمان

های دولتی دارد و به دلیل  سازمانها تنوع بیشتری نسبت به  سازمانها و اقدامات این  فعالیت-

 از نیازها وجود دارد. یشناخت بیشتر ،واسطه با مددجویان تر و بی ارتباط مستقیم
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  ٥٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

در  ثالکه انعطاف بیشتری دارد (م ضمن آن ،ها از زنان سرپرست خانوار سازماناین  تعریف-

گیرد) با توجه به اهداف  زنان را در مرحله جدایی نیز در بر می سسات دولتی،ؤمواردی برخالف م

کیدبا توجه به در مواردی  مثال( مورد نظر در مواردی با محدودیت همراه است بر بهبود زندگی  تأ

 .)شود عنوان شرط پذیرش طرح می کودکان، مادر بودن به

ها  ند. این بانکا کردهاز مددجویان خود تهیه  بانک اطالعاتاغلب  های مورد مراجعه سازمان-

ط اقدامات بگیری وضعیت مددجویان و ثبت و ض رسانی و پی اغلب تنها برای سهولت خدمت

 ردها مسئوالن به صراحت اعالم کردند  سازمانها ایجاد شده است. در برخی از این  سازماناین 

کنند. مشخصات  گیرند هم مددرسانی می ی دولتی خدمات میها مواردی به زنانی که از دستگاه

در این  ها معموال ویژه کد ملی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آن ای به شناسنامه

 های اطالعاتی لحاظ شده است. بانک

پرست نان سردر زمینه ز های قانونی مشکالت و نارساییعنوان  ها موارد زیر را به سازمانمسئوالن این  -

 اند: خانوار مطرح کرده

 های اجرایی قوانین نامه نقص در آیین•

 ها آنروش اجرای قوانین و نبود وحدت رویه در اجرای •

 نبود نظارت بر اجرای قوانین•

 عدم پوشش کامل بیمه اجتماعی برای این زنان•

 نبود حمایت قانونی کافی از اشتغال این گروه از زنان•

 نوان شغل برای این زنان با توجه به شرایط خانوادگی برخی از آنانع داری به نادیده گرفتن خانه•

 نبود حق تملک بر دارایی و حاصل کار و تالش•

در ثبت نام  اند (مثال طالق نگرفته توجه به مشکالت زنان متارکه کرده که هنوز رسماً•

 فرزندان در مدرسه)

 اند: ر راه فعالیت خود اعالم کردهبر س تنگناهاترین  عنوان مهم ها موارد زیر را به سازماناین  -

 ل مرتبط با قوانین و مقرراتئمسا•

 امکانات مالی و نیروی انسانی•

 های دولتی مرتبط سازماننبود هماهنگی میان •

 های غیردولتی سازمانعدم حمایت دولت از •

 های غیردولتی فعال در این عرصه سازماننبود شبکه •

 )تمدید مجوزخصوص  در مثال(مقررات دست و پاگیر اداری •

 غلبه فرهنگ حمایتی•

 کمبودهای آماری•

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٦

 ی غیردولتیها سازمانهای  اقدامات و فعالیت -۴-۴

هایی کـه در خصـوص ایـن بخـش از  ست خانوار در کشور و مشکالت و نگرانیرشد روزافزون تعداد زنان سرپر

سسات غیردولتی فعـال در ؤی خیریه و مها سازمانشود سبب شده که تعدادی از  پذیر احساس می جامعه آسیب

 و اقدامات و خدمات خود را به این گروه عرضه امور زنان و نیز کودکان توجه خود را در این حوزه متمرکز کنند

کیـدهـای کشـور نیـز  در قوانین و برنامه ها سازمانبه اهمیت و نقش این  ١٣٧٠ویژه که از اواخر دهه  کنند به  تأ

ای آشـنایی بیشـتر بر ها آنطور کلی و بررسی تفصیلی برخی از  به ها سازمانشناسایی این  ،رو . از اینه استشد

 داف این پژوهش قرار گرفت.مشکالت و پیشنهادات موجود در زمره اه ،لئبا اقدامات، مسا

 به دو روش مورد نظر قرار گرفت: ها سازمانبا توجه به هدف فوق، شناسایی این 

 ها سازمانی مجوزدهنده و تالش در دسترسی به فهرست این ها سازمانمراجعه به -١

 ی دولتی و غیردولتی مورد مراجعه ها سازماناز طریق  ها سازمانتالش در شناخت این -٢

بهزیستی مکاتبه و به  سازماناول با وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده و نیز  در خصوص روش

شد و دو  ارائهتنها از سوی مرکز امور زنان و خانواده فهرستی  سازمانسه این مراجعه شد. از میان  ها آن

رکز امور زنان و مشده از سوی  ارائهاند. فهرست  نکرده ارائهدیگر تاکنون اطالعاتی در این خصوص  سازمان

های  های اولیه و تماس های غیردولتی فعال در حوزه زنان بوده که با بررسی سازمانخانواده مربوط به تمام 

خیریه و غیردولتی مرتبط با زنان سرپرست خانوار شناسایی شد که این  سازمان ١٠تلفنی تعدادی کمتر از 

العات غیررسمی و نیز جستجو در اینترنت فهرست قرار گرفت و با استفاده از روش دوم، اط مبنا فهرست

 تهیه شد. سازمان ۴٠شامل بیش از نهایی 

 دهد که: شده در فهرست نشان می های شناسایی سازماناطالعات اولیه در مورد 

 حمایتی است. ها آنسسات خیریه هستند و فعالیت اصلی ؤها م اغلب آن-١

در خارج تهران فعالیت  ها آنتعداد محدودی از  سسات این فهرست در تهران واقع هستند وؤبیشتر م-٢

 ها محدود است. سازمانوع حوزه جغرافیایی فعالیت این مدارند و در مج

مورد از  ١٠پروژه به تعداد  زمانسسات و نیز با توجه به محدودیت ؤاین م میانشباهت  وجود با فرض

 ۴اطالعات حاصل از خالصه حبه، سسات پرسشنامه ارسال شد و در ادامه پس از مراجعه و مصاؤاین م

سسه ؤم سسه خیریه صدیقین وؤسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر، بنیاد نیکوکاری رایحه، مؤم( سازمان

 شود. می ارائهبه شرح زیر  خیریه کرامت)

 ۴ها در سطح محدودی است و در مجموع این  سازمانتعداد خانوارهای تحت پوشش این -

 را تحت حمایت دارند. خانوار ٢٠٨٠تعداد  سازمان

های دولتی دارد و به دلیل  سازمانها تنوع بیشتری نسبت به  سازمانها و اقدامات این  فعالیت-

 از نیازها وجود دارد. یشناخت بیشتر ،واسطه با مددجویان تر و بی ارتباط مستقیم



فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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  ٥٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

در  ثالکه انعطاف بیشتری دارد (م ضمن آن ،ها از زنان سرپرست خانوار سازماناین  تعریف-

گیرد) با توجه به اهداف  زنان را در مرحله جدایی نیز در بر می سسات دولتی،ؤمواردی برخالف م

کیدبا توجه به در مواردی  مثال( مورد نظر در مواردی با محدودیت همراه است بر بهبود زندگی  تأ

 .)شود عنوان شرط پذیرش طرح می کودکان، مادر بودن به

ها  ند. این بانکا کردهاز مددجویان خود تهیه  بانک اطالعاتاغلب  های مورد مراجعه سازمان-

ط اقدامات بگیری وضعیت مددجویان و ثبت و ض رسانی و پی اغلب تنها برای سهولت خدمت

 ردها مسئوالن به صراحت اعالم کردند  سازمانها ایجاد شده است. در برخی از این  سازماناین 

کنند. مشخصات  گیرند هم مددرسانی می ی دولتی خدمات میها مواردی به زنانی که از دستگاه

در این  ها معموال ویژه کد ملی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آن ای به شناسنامه

 های اطالعاتی لحاظ شده است. بانک

پرست نان سردر زمینه ز های قانونی مشکالت و نارساییعنوان  ها موارد زیر را به سازمانمسئوالن این  -

 اند: خانوار مطرح کرده

 های اجرایی قوانین نامه نقص در آیین•

 ها آنروش اجرای قوانین و نبود وحدت رویه در اجرای •

 نبود نظارت بر اجرای قوانین•

 عدم پوشش کامل بیمه اجتماعی برای این زنان•

 نبود حمایت قانونی کافی از اشتغال این گروه از زنان•

 نوان شغل برای این زنان با توجه به شرایط خانوادگی برخی از آنانع داری به نادیده گرفتن خانه•

 نبود حق تملک بر دارایی و حاصل کار و تالش•

در ثبت نام  اند (مثال طالق نگرفته توجه به مشکالت زنان متارکه کرده که هنوز رسماً•

 فرزندان در مدرسه)

 اند: ر راه فعالیت خود اعالم کردهبر س تنگناهاترین  عنوان مهم ها موارد زیر را به سازماناین  -

 ل مرتبط با قوانین و مقرراتئمسا•

 امکانات مالی و نیروی انسانی•

 های دولتی مرتبط سازماننبود هماهنگی میان •

 های غیردولتی سازمانعدم حمایت دولت از •

 های غیردولتی فعال در این عرصه سازماننبود شبکه •

 )تمدید مجوزخصوص  در مثال(مقررات دست و پاگیر اداری •

 غلبه فرهنگ حمایتی•

 کمبودهای آماری•

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٦

 ی غیردولتیها سازمانهای  اقدامات و فعالیت -۴-۴

هایی کـه در خصـوص ایـن بخـش از  ست خانوار در کشور و مشکالت و نگرانیرشد روزافزون تعداد زنان سرپر

سسات غیردولتی فعـال در ؤی خیریه و مها سازمانشود سبب شده که تعدادی از  پذیر احساس می جامعه آسیب

 و اقدامات و خدمات خود را به این گروه عرضه امور زنان و نیز کودکان توجه خود را در این حوزه متمرکز کنند

کیـدهـای کشـور نیـز  در قوانین و برنامه ها سازمانبه اهمیت و نقش این  ١٣٧٠ویژه که از اواخر دهه  کنند به  تأ

ای آشـنایی بیشـتر بر ها آنطور کلی و بررسی تفصیلی برخی از  به ها سازمانشناسایی این  ،رو . از اینه استشد

 داف این پژوهش قرار گرفت.مشکالت و پیشنهادات موجود در زمره اه ،لئبا اقدامات، مسا

 به دو روش مورد نظر قرار گرفت: ها سازمانبا توجه به هدف فوق، شناسایی این 

 ها سازمانی مجوزدهنده و تالش در دسترسی به فهرست این ها سازمانمراجعه به -١

 ی دولتی و غیردولتی مورد مراجعه ها سازماناز طریق  ها سازمانتالش در شناخت این -٢

بهزیستی مکاتبه و به  سازماناول با وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده و نیز  در خصوص روش

شد و دو  ارائهتنها از سوی مرکز امور زنان و خانواده فهرستی  سازمانسه این مراجعه شد. از میان  ها آن

رکز امور زنان و مشده از سوی  ارائهاند. فهرست  نکرده ارائهدیگر تاکنون اطالعاتی در این خصوص  سازمان

های  های اولیه و تماس های غیردولتی فعال در حوزه زنان بوده که با بررسی سازمانخانواده مربوط به تمام 

خیریه و غیردولتی مرتبط با زنان سرپرست خانوار شناسایی شد که این  سازمان ١٠تلفنی تعدادی کمتر از 

العات غیررسمی و نیز جستجو در اینترنت فهرست قرار گرفت و با استفاده از روش دوم، اط مبنا فهرست

 تهیه شد. سازمان ۴٠شامل بیش از نهایی 

 دهد که: شده در فهرست نشان می های شناسایی سازماناطالعات اولیه در مورد 

 حمایتی است. ها آنسسات خیریه هستند و فعالیت اصلی ؤها م اغلب آن-١

در خارج تهران فعالیت  ها آنتعداد محدودی از  سسات این فهرست در تهران واقع هستند وؤبیشتر م-٢

 ها محدود است. سازمانوع حوزه جغرافیایی فعالیت این مدارند و در مج

مورد از  ١٠پروژه به تعداد  زمانسسات و نیز با توجه به محدودیت ؤاین م میانشباهت  وجود با فرض

 ۴اطالعات حاصل از خالصه حبه، سسات پرسشنامه ارسال شد و در ادامه پس از مراجعه و مصاؤاین م

سسه ؤم سسه خیریه صدیقین وؤسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر، بنیاد نیکوکاری رایحه، مؤم( سازمان

 شود. می ارائهبه شرح زیر  خیریه کرامت)

 ۴ها در سطح محدودی است و در مجموع این  سازمانتعداد خانوارهای تحت پوشش این -

 را تحت حمایت دارند. خانوار ٢٠٨٠تعداد  سازمان

های دولتی دارد و به دلیل  سازمانها تنوع بیشتری نسبت به  سازمانها و اقدامات این  فعالیت-

 از نیازها وجود دارد. یشناخت بیشتر ،واسطه با مددجویان تر و بی ارتباط مستقیم
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  ٥٧          ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست بررسی فعالیت. چهارمفصل 

در  ثالکه انعطاف بیشتری دارد (م ضمن آن ،ها از زنان سرپرست خانوار سازماناین  تعریف-

گیرد) با توجه به اهداف  زنان را در مرحله جدایی نیز در بر می سسات دولتی،ؤمواردی برخالف م

کیدبا توجه به در مواردی  مثال( مورد نظر در مواردی با محدودیت همراه است بر بهبود زندگی  تأ

 .)شود عنوان شرط پذیرش طرح می کودکان، مادر بودن به

ها  ند. این بانکا کردهاز مددجویان خود تهیه  بانک اطالعاتاغلب  های مورد مراجعه سازمان-

ط اقدامات بگیری وضعیت مددجویان و ثبت و ض رسانی و پی اغلب تنها برای سهولت خدمت

 ردها مسئوالن به صراحت اعالم کردند  سازمانها ایجاد شده است. در برخی از این  سازماناین 

کنند. مشخصات  گیرند هم مددرسانی می ی دولتی خدمات میها مواردی به زنانی که از دستگاه

در این  ها معموال ویژه کد ملی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آن ای به شناسنامه

 های اطالعاتی لحاظ شده است. بانک

پرست نان سردر زمینه ز های قانونی مشکالت و نارساییعنوان  ها موارد زیر را به سازمانمسئوالن این  -

 اند: خانوار مطرح کرده

 های اجرایی قوانین نامه نقص در آیین•

 ها آنروش اجرای قوانین و نبود وحدت رویه در اجرای •

 نبود نظارت بر اجرای قوانین•

 عدم پوشش کامل بیمه اجتماعی برای این زنان•

 نبود حمایت قانونی کافی از اشتغال این گروه از زنان•

 نوان شغل برای این زنان با توجه به شرایط خانوادگی برخی از آنانع داری به نادیده گرفتن خانه•

 نبود حق تملک بر دارایی و حاصل کار و تالش•

در ثبت نام  اند (مثال طالق نگرفته توجه به مشکالت زنان متارکه کرده که هنوز رسماً•

 فرزندان در مدرسه)

 اند: ر راه فعالیت خود اعالم کردهبر س تنگناهاترین  عنوان مهم ها موارد زیر را به سازماناین  -

 ل مرتبط با قوانین و مقرراتئمسا•

 امکانات مالی و نیروی انسانی•

 های دولتی مرتبط سازماننبود هماهنگی میان •

 های غیردولتی سازمانعدم حمایت دولت از •

 های غیردولتی فعال در این عرصه سازماننبود شبکه •

 )تمدید مجوزخصوص  در مثال(مقررات دست و پاگیر اداری •

 غلبه فرهنگ حمایتی•

 کمبودهای آماری•

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٦

 ی غیردولتیها سازمانهای  اقدامات و فعالیت -۴-۴

هایی کـه در خصـوص ایـن بخـش از  ست خانوار در کشور و مشکالت و نگرانیرشد روزافزون تعداد زنان سرپر

سسات غیردولتی فعـال در ؤی خیریه و مها سازمانشود سبب شده که تعدادی از  پذیر احساس می جامعه آسیب

 و اقدامات و خدمات خود را به این گروه عرضه امور زنان و نیز کودکان توجه خود را در این حوزه متمرکز کنند

کیـدهـای کشـور نیـز  در قوانین و برنامه ها سازمانبه اهمیت و نقش این  ١٣٧٠ویژه که از اواخر دهه  کنند به  تأ

ای آشـنایی بیشـتر بر ها آنطور کلی و بررسی تفصیلی برخی از  به ها سازمانشناسایی این  ،رو . از اینه استشد

 داف این پژوهش قرار گرفت.مشکالت و پیشنهادات موجود در زمره اه ،لئبا اقدامات، مسا

 به دو روش مورد نظر قرار گرفت: ها سازمانبا توجه به هدف فوق، شناسایی این 

 ها سازمانی مجوزدهنده و تالش در دسترسی به فهرست این ها سازمانمراجعه به -١

 ی دولتی و غیردولتی مورد مراجعه ها سازماناز طریق  ها سازمانتالش در شناخت این -٢

بهزیستی مکاتبه و به  سازماناول با وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده و نیز  در خصوص روش

شد و دو  ارائهتنها از سوی مرکز امور زنان و خانواده فهرستی  سازمانسه این مراجعه شد. از میان  ها آن

رکز امور زنان و مشده از سوی  ارائهاند. فهرست  نکرده ارائهدیگر تاکنون اطالعاتی در این خصوص  سازمان

های  های اولیه و تماس های غیردولتی فعال در حوزه زنان بوده که با بررسی سازمانخانواده مربوط به تمام 

خیریه و غیردولتی مرتبط با زنان سرپرست خانوار شناسایی شد که این  سازمان ١٠تلفنی تعدادی کمتر از 

العات غیررسمی و نیز جستجو در اینترنت فهرست قرار گرفت و با استفاده از روش دوم، اط مبنا فهرست

 تهیه شد. سازمان ۴٠شامل بیش از نهایی 

 دهد که: شده در فهرست نشان می های شناسایی سازماناطالعات اولیه در مورد 

 حمایتی است. ها آنسسات خیریه هستند و فعالیت اصلی ؤها م اغلب آن-١

در خارج تهران فعالیت  ها آنتعداد محدودی از  سسات این فهرست در تهران واقع هستند وؤبیشتر م-٢

 ها محدود است. سازمانوع حوزه جغرافیایی فعالیت این مدارند و در مج

مورد از  ١٠پروژه به تعداد  زمانسسات و نیز با توجه به محدودیت ؤاین م میانشباهت  وجود با فرض

 ۴اطالعات حاصل از خالصه حبه، سسات پرسشنامه ارسال شد و در ادامه پس از مراجعه و مصاؤاین م

سسه ؤم سسه خیریه صدیقین وؤسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر، بنیاد نیکوکاری رایحه، مؤم( سازمان

 شود. می ارائهبه شرح زیر  خیریه کرامت)

 ۴ها در سطح محدودی است و در مجموع این  سازمانتعداد خانوارهای تحت پوشش این -

 را تحت حمایت دارند. خانوار ٢٠٨٠تعداد  سازمان

های دولتی دارد و به دلیل  سازمانها تنوع بیشتری نسبت به  سازمانها و اقدامات این  فعالیت-

 از نیازها وجود دارد. یشناخت بیشتر ،واسطه با مددجویان تر و بی ارتباط مستقیم
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٨

 ها سازمانهای اقتصادی این  عدم توجه به مفهوم بنگاه اجتماعی در کشور و اخذ مالیات از فعالیت•

 شده است: ارائهها به شرح زیر  سازماناین  نظرات و پیشنهاداتترین  مهم -

های مرتبط  زی و هماهنگی فعالیتواحد برای تعریف مفهوم توانمندسا سازمانایجاد یک •

 مدل و الگو و نظارت) ارائهبرنامه، آموزش،  ارائهبا توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (

 های غیردولتی سازمانهای حمایتی برای استفاده  مدل کاربردی برنامه ارائه•

 کاری ها و جلوگیری از موازی ریزی برای بهبود اثربخشی هزینه برنامه•

 ز خاص برای تقدیر از زنان سرپرست خانواراعالم یک رو•

 های مردمی و گسترش فرهنگ کار داوطلبانه در این عرصه تبلیغ و ایجاد زمینه برای مشارکت•

های غیردولتی در حمایت از گروه هدف در  سازمانتعیین جایگاه، نقش و اهمیت •

 های کالن دولت و نیز در جامعه برنامه

 ای غیردولتی با مردمه سازمانمشخص کردن نحوه تعامل •

 های غیردولتی سازمانتشکیل شبکه •

منظور نیازسنجی  های هدف به دولتی برای ارتباط بیشتر با گروههای غیر سازمانریزی  برنامه•

 و طرح و پیگیری مطالبات اساسی آنان

 ها منظور هدایت صحیح منابع و کمک تشکیل بانک اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار به•

 افزایی و همسویی عملیمنظور همهای مرتبط به سازمانهای مشترک با نهادها و  پروژهاجرای •

 های غیردولتی سازمانتقویت بنیه مالی •

 های غیردولتی خارجی سازمانتسهیل ارتباط با •

های غیردولتی و عدم  سازمانهای حمایتی به نقش  لزوم توجه و همکاری بیشتر دستگاه•

 عنوان رقیب بهتلقی آنان 

های اشتغال برای زنان سرپرست و خانواده آنان و ایجاد واحد کاریابی در  زمینه فراهم کردن•

 های حمایتی سازمان

 ارتقای سطح فرهنگی جامعه مورد نظر•

 زنان سرپرست خانوار از های قانونی افزایش حمایت•

 های فعال سازمانالگوهای موفق در سطح  ارائه•

 .بندی قاطع به کدهای اخالقی پای•
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گیرینتیجه

ای هتوهبیض اص عهبیش خبًْاسُهب ثهَ ثشسعهه ّخهٍْ ثب هسْس لشاس دادى خبًْاسُبی صى عشپشعت ثَ ػٌْاى هدوْػهَدس ایي گضاسػ 
گًْهَ خبًْاسُهب سا ثهَ ػٌهْاى پشداختهَ ّ ایي عهمهت، التصهبدی ّ ُب دس اثؼبد اختوبػه ّ خوؼیهت ؽهٌبختهتؾبثَ ّ توبیض آى

ّ خوؼیهت  اختوهبػهدس ایي هغبلؼَ ثب ثشسعهه ّعهؼیت  .کشدینهختلف هغشذ  یُبچبلؼ ّ ای دس زبل ظِْس ثب ًیبصُبپذیذٍ
لهْاًیي ّ ّ ُوچٌهیي دس خبهؼهَ  دس همبیغَ ثب خبًْاسُهبی ههشد عشپشعهتصى عشپشعت  ، التصبدی ّ عمهت خبًْاسُبیؽٌبخته

 ًتبیح کله صیش ثَ دعت آهذ: همشسات هشتجظ

  549دس عبل دسصذ51٫5ثَ  5435دس عبل دسصذ  6٫5افضایؼ عِن صًبى عشپشعت خبًْاس اص:. 
  دسصهذ  :5دسصهذ  ثهیؼ اص  5/9ُب )غیش اص کشدعهتبى ثهب عِن صًبى عشپشعت خبًْاس دس توبم اعتبى، :549دس عبل

ُهبی ّ اعهتبى خبًْاسُهبی صى عشپشعهتدسصذ ثیؾهتشیي دسصهذ  6/56ُشچٌذ اعتبى عیغتبى ّ ثلْچغتبى ثب  اعت
ُبی ثؼهذ لهشاس داسًهذ. کوتهشیي دسصهذ دس ستجَ صى عشپشعتدسصذ خبًْاس  54٫3ثب  خشاعبى سعْیّ  خشاعبى خٌْثه

، دسصهذ ّ لهضّیي 5:٫5ثهب  ثْیشازوهذكِگیلْیهَ ّ دسصهذ،  9٫5ُبی کشدعتبى ثب ًیض ثَ اعتبى صًغشپشعتخبًْاسُبی 
 دسصذ تؼلك داسد.  5:٫1ثب  آرسثبیدبى غشثه ّ اسدثیل

 دسصهذ اص صًهبى عشپشعهت  34٫4عْسی کَ پزیش ثْدى خبًْاسُبی صى عشپشعت ثَ ّعْذ لبثل هؾبُذٍ اعت ثَآعیت
 دُک اّل دساهذ هْسداًتظبس لشاس داسًذ. 1خبًْاس دس 

  َُبی کؾهْس ثغهیبس ثیؾهتش اص خبًْاسُهبی ههشد ی اعتبىعِن خبًْاسُبی صى عشپشعت دس دّ دُک اّل دساهذ دس ُو
عشپشعههت اعههت. ثیؾههتشیي عههِن خبًْاسُههبی صى عشپشعههت دس دّ دُههک اّل دساهههذ هتؼلههك ثههَ اعههتبى عیغههتبى ّ 

کوتشیي عِن خبًْاسُبی صى عشپشعت دس دّ دُک اّل دساهذ ًیض هتؼلك ثَ اعتبى تِشاى ّ دسصذ  76٫9ثلْچغتبى ثب 
 دسصذ اعت.  6٫9ثب 

 َی دساهههذ هههْسد اًتظههبس ی دساهههذ هههْسد اًتظههبس خبًْاسُههبی صى عشپشعههت دس کههل کؾههْس زههذّد دّ عههْم هیبًههَهیبًهه
بًْاسُهبی صى عشپشعهت دس خبهؼهَ، کوتش خثؼذ خبًْاسُبی هشد عشپشعت دس کل کؾْس اعت. زته ثب دس ًظش گشفتي 

 تش اص خبًْاسُبی هشد عشپشعت اعت.عغر دساهذ ایي خبًْاسُب کن

های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٨

 ها سازمانهای اقتصادی این  عدم توجه به مفهوم بنگاه اجتماعی در کشور و اخذ مالیات از فعالیت•

 شده است: ارائهها به شرح زیر  سازماناین  نظرات و پیشنهاداتترین  مهم -

های مرتبط  زی و هماهنگی فعالیتواحد برای تعریف مفهوم توانمندسا سازمانایجاد یک •

 مدل و الگو و نظارت) ارائهبرنامه، آموزش،  ارائهبا توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (

 های غیردولتی سازمانهای حمایتی برای استفاده  مدل کاربردی برنامه ارائه•

 کاری ها و جلوگیری از موازی ریزی برای بهبود اثربخشی هزینه برنامه•

 ز خاص برای تقدیر از زنان سرپرست خانواراعالم یک رو•

 های مردمی و گسترش فرهنگ کار داوطلبانه در این عرصه تبلیغ و ایجاد زمینه برای مشارکت•

های غیردولتی در حمایت از گروه هدف در  سازمانتعیین جایگاه، نقش و اهمیت •

 های کالن دولت و نیز در جامعه برنامه

 ای غیردولتی با مردمه سازمانمشخص کردن نحوه تعامل •

 های غیردولتی سازمانتشکیل شبکه •

منظور نیازسنجی  های هدف به دولتی برای ارتباط بیشتر با گروههای غیر سازمانریزی  برنامه•

 و طرح و پیگیری مطالبات اساسی آنان

 ها منظور هدایت صحیح منابع و کمک تشکیل بانک اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار به•

 افزایی و همسویی عملیمنظور همهای مرتبط به سازمانهای مشترک با نهادها و  پروژهاجرای •

 های غیردولتی سازمانتقویت بنیه مالی •

 های غیردولتی خارجی سازمانتسهیل ارتباط با •

های غیردولتی و عدم  سازمانهای حمایتی به نقش  لزوم توجه و همکاری بیشتر دستگاه•

 عنوان رقیب بهتلقی آنان 

های اشتغال برای زنان سرپرست و خانواده آنان و ایجاد واحد کاریابی در  زمینه فراهم کردن•

 های حمایتی سازمان

 ارتقای سطح فرهنگی جامعه مورد نظر•

 زنان سرپرست خانوار از های قانونی افزایش حمایت•

 های فعال سازمانالگوهای موفق در سطح  ارائه•

 .بندی قاطع به کدهای اخالقی پای•
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ب

   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی٥٨

 ها سازمانهای اقتصادی این  عدم توجه به مفهوم بنگاه اجتماعی در کشور و اخذ مالیات از فعالیت•

 شده است: ارائهها به شرح زیر  سازماناین  نظرات و پیشنهاداتترین  مهم -

های مرتبط  زی و هماهنگی فعالیتواحد برای تعریف مفهوم توانمندسا سازمانایجاد یک •

 مدل و الگو و نظارت) ارائهبرنامه، آموزش،  ارائهبا توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (

 های غیردولتی سازمانهای حمایتی برای استفاده  مدل کاربردی برنامه ارائه•

 کاری ها و جلوگیری از موازی ریزی برای بهبود اثربخشی هزینه برنامه•

 ز خاص برای تقدیر از زنان سرپرست خانواراعالم یک رو•

 های مردمی و گسترش فرهنگ کار داوطلبانه در این عرصه تبلیغ و ایجاد زمینه برای مشارکت•

های غیردولتی در حمایت از گروه هدف در  سازمانتعیین جایگاه، نقش و اهمیت •

 های کالن دولت و نیز در جامعه برنامه

 ای غیردولتی با مردمه سازمانمشخص کردن نحوه تعامل •

 های غیردولتی سازمانتشکیل شبکه •

منظور نیازسنجی  های هدف به دولتی برای ارتباط بیشتر با گروههای غیر سازمانریزی  برنامه•

 و طرح و پیگیری مطالبات اساسی آنان

 ها منظور هدایت صحیح منابع و کمک تشکیل بانک اطالعات جامع از زنان سرپرست خانوار به•

 افزایی و همسویی عملیمنظور همهای مرتبط به سازمانهای مشترک با نهادها و  پروژهاجرای •

 های غیردولتی سازمانتقویت بنیه مالی •

 های غیردولتی خارجی سازمانتسهیل ارتباط با •

های غیردولتی و عدم  سازمانهای حمایتی به نقش  لزوم توجه و همکاری بیشتر دستگاه•

 عنوان رقیب بهتلقی آنان 

های اشتغال برای زنان سرپرست و خانواده آنان و ایجاد واحد کاریابی در  زمینه فراهم کردن•

 های حمایتی سازمان

 ارتقای سطح فرهنگی جامعه مورد نظر•

 زنان سرپرست خانوار از های قانونی افزایش حمایت•

 های فعال سازمانالگوهای موفق در سطح  ارائه•

 .بندی قاطع به کدهای اخالقی پای•
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گیرینتیجه

ای هتوهبیض اص عهبیش خبًْاسُهب ثهَ ثشسعهه ّخهٍْ ثب هسْس لشاس دادى خبًْاسُبی صى عشپشعت ثَ ػٌْاى هدوْػهَدس ایي گضاسػ 
گًْهَ خبًْاسُهب سا ثهَ ػٌهْاى پشداختهَ ّ ایي عهمهت، التصهبدی ّ ُب دس اثؼبد اختوبػه ّ خوؼیهت ؽهٌبختهتؾبثَ ّ توبیض آى

ّ خوؼیهت  اختوهبػهدس ایي هغبلؼَ ثب ثشسعهه ّعهؼیت  .کشدینهختلف هغشذ  یُبچبلؼ ّ ای دس زبل ظِْس ثب ًیبصُبپذیذٍ
لهْاًیي ّ ّ ُوچٌهیي دس خبهؼهَ  دس همبیغَ ثب خبًْاسُهبی ههشد عشپشعهتصى عشپشعت  ، التصبدی ّ عمهت خبًْاسُبیؽٌبخته

 ًتبیح کله صیش ثَ دعت آهذ: همشسات هشتجظ

  549دس عبل دسصذ51٫5ثَ  5435دس عبل دسصذ  6٫5افضایؼ عِن صًبى عشپشعت خبًْاس اص:. 
  دسصهذ  :5دسصهذ  ثهیؼ اص  5/9ُب )غیش اص کشدعهتبى ثهب عِن صًبى عشپشعت خبًْاس دس توبم اعتبى، :549دس عبل

ُهبی ّ اعهتبى خبًْاسُهبی صى عشپشعهتدسصذ ثیؾهتشیي دسصهذ  6/56ُشچٌذ اعتبى عیغتبى ّ ثلْچغتبى ثب  اعت
ُبی ثؼهذ لهشاس داسًهذ. کوتهشیي دسصهذ دس ستجَ صى عشپشعتدسصذ خبًْاس  54٫3ثب  خشاعبى سعْیّ  خشاعبى خٌْثه

، دسصهذ ّ لهضّیي 5:٫5ثهب  ثْیشازوهذكِگیلْیهَ ّ دسصهذ،  9٫5ُبی کشدعتبى ثب ًیض ثَ اعتبى صًغشپشعتخبًْاسُبی 
 دسصذ تؼلك داسد.  5:٫1ثب  آرسثبیدبى غشثه ّ اسدثیل

 دسصهذ اص صًهبى عشپشعهت  34٫4عْسی کَ پزیش ثْدى خبًْاسُبی صى عشپشعت ثَ ّعْذ لبثل هؾبُذٍ اعت ثَآعیت
 دُک اّل دساهذ هْسداًتظبس لشاس داسًذ. 1خبًْاس دس 

  َُبی کؾهْس ثغهیبس ثیؾهتش اص خبًْاسُهبی ههشد ی اعتبىعِن خبًْاسُبی صى عشپشعت دس دّ دُک اّل دساهذ دس ُو
عشپشعههت اعههت. ثیؾههتشیي عههِن خبًْاسُههبی صى عشپشعههت دس دّ دُههک اّل دساهههذ هتؼلههك ثههَ اعههتبى عیغههتبى ّ 

کوتشیي عِن خبًْاسُبی صى عشپشعت دس دّ دُک اّل دساهذ ًیض هتؼلك ثَ اعتبى تِشاى ّ دسصذ  76٫9ثلْچغتبى ثب 
 دسصذ اعت.  6٫9ثب 

 َی دساهههذ هههْسد اًتظههبس ی دساهههذ هههْسد اًتظههبس خبًْاسُههبی صى عشپشعههت دس کههل کؾههْس زههذّد دّ عههْم هیبًههَهیبًهه
بًْاسُهبی صى عشپشعهت دس خبهؼهَ، کوتش خثؼذ خبًْاسُبی هشد عشپشعت دس کل کؾْس اعت. زته ثب دس ًظش گشفتي 

 تش اص خبًْاسُبی هشد عشپشعت اعت.عغر دساهذ ایي خبًْاسُب کن
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   های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست بررسی ویژگی                                    ۲

که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت

  بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست

پ

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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 ًَثهَ تشتیهت ثهب  ی دساهذ هْسد اًتظبس ثشای ُش دّ گشٍّ خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ّ ههشد عشپشعهتکوتشیي همذاس هیب
ی داسد ّ ثیؾهتشیي همهذاس هیبًهَثهَ اعهتبى عیغهتبى ّ ثلْچغهتبى تؼلهك  هیلیْى سیبل 58هیلیْى سیبل ّ  44زذّد 

هیلیهْى  535ثهَ تشتیهت ثهب زهذّد دساهذ هْسد اًتظبس ًیض ثشای خبًْاسُبی صى عشپشعت ّ خبًْاسُبی هشد عشپشعت 
 هتؼلك ثَ اعتبى تِشاى اعت. هیلیْى سیبل  565سیبل ّ 

  َخبًْاسُبی هشد عشپشعت خبًْاسُبی صى عشپشعت دس توبم عغْذ التصبدی، ػوْهبً خبًْاسُبی کْچکتشی ًغجت ث
 عْس هتْعظ تؼذاد اػضبی ایي خبًْاسُب کوتش اعت.ُغتٌذ ّ ثَ

  َدس توبم عغْذ التصبدی، هیبًگیي عهي عشپشعهت دس خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ثهیؼ اص عهبیش خبًْاسُهب اعهت. ثه
 تش اص خبًْاسُبی هشد عشپشعت ُغتٌذ.عْس هؼوْل هغيػجبست دیگش عشپشعت ایي خبًْاسُب ثَ

 5/53 تش اص عغر عْاد عشپشعت خبًْاسُهبی صى عشپشعهت پهب یيعْاد ُغتٌذ ّ دسصذ خبًْاسُبی صى عشپشعت ثه
عْس تمشیجهه دس ًضدیهک تش ثیؾتش اعت. ثهَخبًْاسُبی هشد عشپشعت اعت کَ ایي اختمف دس عغْذ التصبدی پبییي

 ُیچ فشد ثبعْادی زضْس ًذاسد. صى عشپشعتاص خبًْاسُبی  دسصذ 44ثَ 
  ثب عشپشعت غیش ؽهبغل دس توهبم عهغْذ التصهبدی ثغهیبس ثیؾهتش اص دسصهذ هتٌهبظش  ًْاسُبی صى عشپشعتخبدسصذ

 ثشای خبًْاسُبی هشد عشپشعت اعت.
  ُوغهش ثهش ا هش ثه خبًْاسُبی صى عشپشعهتدس توبم عغْذ التصبدی، ّعغ صًبؽْیه عشپشعت ثشای دسصذ ثبالیه اص

 داسای ُوغش ُغتٌذ.  عشپشعت هشد خبًْاسُبیفْت ُوغش اعت دس زبله کَ عشپشعتبى اغلت 
  ًَ45 عشپشعهت ههشدخبًْاسُهبی دسصهذ ّ ثهشای  13٫3 صى عشپشعهتخبًْاسُهبی ثشای دسصذ خبًْاسُبی داسای سایب 

خبًْاسُهبی یؼ اص ث صى عشپشعتخبًْاسُبی دسصذ خبًْاسُبی داسای سایبًَ ثشای  ،دس ُفت دُک اّلدسصذ اعت. 
 ؽْد،اعت دس زبله کَ دس عَ دُک آخش ػکظ ایي هْعْع هؾبُذٍ هه عشپشعت هشد

 َی عهغْذ التصهبدی ًغهجت اؽهتسبل عشپشعهتبى خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ثغهیبس کوتهش اص خبًْاسُهبی ههشد دس ُوه
عشپشعت اعت. ثَ عْس کله دس خبًْاسُبی صى عشپشعت ثَ اصای ُش فشد ؽبغل افشاد غیش ؽبغل ثیؾتشی ًغهجت ثهَ 

 خبًْاسُبی هشد عشپشعت ّخْد داسد. 
 ثهیؼ اص خبًْاسُهبی ههشد ُب ثشای خبًْاسُهبی صى عشپشعهتی دُکس ُوَعْاد ددسصذ خبًْاسُبیه ثب عشپشعت ثه 

 ؽْد.اّل دساهذ هؾبُذٍ هه ُبیثیؾتشیي اختمف دس دُک کَعشپشعت اعت 
 اعت کهَ ایهي همهذاس  53٫8عشپشعت  کل کؾْس  ی خبًْاسُبی صىعْاد دس خبهؼَدسصذ خبًْاسُبیه ثب عشپشعت ثه

دسصذ  اعهت. اص عهْی دیگهش دسصهذ  56٫1عشپشعت کل کؾْس ) اسُبی هشدی خبًْثیؼ اص دسصذ هتٌبظش دس خبهؼَ
اعهت کهَ  4٫9عشپشعت  کل کؾهْس  خبًْاسُبی داسای عشپشعت ثب هذسک لیغبًظ ّ ثبالتش ًیض ثشای خبًْاسُبی صى

 دسصذ  اعت. 9٫9عشپشعت  کل کؾْس ) کوتش اص دسصذ هتٌبظش ثشای خبًْاسُبی هشد
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 05                  گیری                                                                                                                         نتیجه

 ُبی خهْد سا صهشف تِیهَ ُب عهِن ثیؾهتشی اص ُضیٌهَُبی هسشّم ًغجت ثَ عبیش اعهتبىصًبى عشپشعت خبًْاس اعتبى
 کٌذ.ُبی دسآهذی ًیض ایي هْعْع سا تبییذ ههکٌٌذ. ثشسعه دُکخْساک هه 

 ( بلوٌذ اص  عبلَ ّ ثیؾتش  ّ افضایؼ عهِن صًهبى عشپشعهت خهبًْاس عه 65ثبال ثْدى عِن صًبى عشپشعت خبًْاس عبلوٌذ
افضایؼ عبلوٌذی صًبى عشپشعهت خهبًْاس ّ ًؾبى اص  ،:549دس عبل دسصذ  9/46ثَ  5475دسصذ دس عبل  77/45
 داسد. ؽذى عشپشعته خبًْاس دس هیبى خوؼیت عبلوٌذصًبًَ

  عْاد ُغهتٌذ. ایهي سلهن ثهشای عبل ثه 45-63دسصذ اص صًبى عشپشعت خبًْاس دس گشٍّ عٌه 34٫96، :549دس عبل
سعذ. ثٌب ثشایي صًبى عشپشعت خبًْاس  ػوذتبً اص عغر عْاد پبییٌه دسصذ هه 58/85عبل ّ ثیؾتش ثَ  65عٌه گشٍّ 

عْاد ُغهتٌذ یهب عهغر تسصهیله پهبییٌه ثیؾتش صًبى عشپشعت خبًْاس ثهُبی کؾْس دس کلیَ اعتبى ثشخْسداس ُغتٌذ.
 .داسًذ

  عمق ثب اًذخْد سا ثَ دلیل فْت اص دعت دادٍدسصذ اص صًبى عشپشعت خبًْاس، ُوغش  49/75، :549دس عبل .
خبًْاس گغتشػ عشپشعته تْاى ثَ ههثٌبثشایي دّهیي ػبهل ایدبد خبًْاسُبی صى عشپشعت اعت.  دسصذ، 95/9

ػذم توبیل صًبى ثَ اصدّاج هدذد   ّثبالتش ثْدى اهیذ صًذگه صًبى دس همبیغَ ثب هشداىدلیل ثَ فْت ُوغش ) تْعظ صًبى ثَ دلیل
 اؽبسٍ کشد.عمق اص ُوغش ّ ُوچٌیي اص فْت ُوغش پظ 

  زذّد ًیوه اص  :35٫)خبًْاس تک ًفشٍ   کٌٌذ تٌِب صًذگه هه، دسصذ خبًْاسُبی صى عشپشعته کَ :549دس عبل ّ
 .کٌٌذ خْد صًذگه هه اىثب فشصًذتٌِب ًیض  ی صى عشپشعتخبًْاسُب

 1:٫4  ثشای دعتیبثه ثَ  :549تب  5485ُبی عبل دس فبصلَ عبل 45عشپشعت کوتش اص  صىدسصذ اص خبًْاسُبی
هِبخش دس خبًْاسُبی صى عشپشعت دسصذ اص  54٫5ُوچٌیي . اًذ تش هسل عکًْت خْد سا تسییش دادٍ هغکي هٌبعت
 اًذ. تٌِب ثشای یبفتي کبس هِبخشت کشدٍایي گشٍّ عٌه 

 43٫7  عبل  45-63ُبی عٌه  ثشای گشٍّ سلن. ایي ُغتٌذعبل داسای ُوغش  45دسصذ اص صًبى دس گشٍّ عٌه کوتش اص
 .اعتدسصذ  3٫7ّ  :56٫عبل ّ ثیؾتش ثَ تشتیت  65ّ 

 ُبی دسآهذی ّ تؼلك داسد. دس اغلت دُک ی هسشّمُبثَ اعتبىُبی ثِذاؽت ّ دسهبى هشثْط ثَ ُضیٌَ  کوتشیي عِن
عشپشعت ثیؼ اص خبًْاسُبی ُبی ثِذاؽت ّ دسهبى خبًْاسُبی صىکؾْس عِن ُضیٌَُبی تبىًیض اغلت اع

 گًَْ خبًْاسُب داًغت.  تْاى ًؾبى اص هؾکمت هشثْط ثَ عمهت ایيهشدعشپشعت ثْدٍ اعت کَ ایي اهش سا هه
 همهشسات ثغهیبسی دس  ّلهْاًیي  ُوشاٍ ثب سؽذ پذیذٍ خبًْاسُبی صى عشپشعت دس کؾهْس، دَُ گزؽتَ، 3س عه زذّد د

ُهب دس چهبسچْة ًِهبد کوهک ثهَ تْاًوٌذعهبصی آى دُه آًبى ّعبهبى خبهؼَ، پزیشآعیتایي لؾش کؾْس ثشای زوبیت 
کَ ُشچٌذ ایي لْاًیي ثَ دالیل هختلف اص خولَ ًجْد اػتجبس کبفه ثَ عْس کبهل خبههَ ػوهل اعت خبًْادٍ تذّیي ؽذٍ 

ًیبصُهبی ایهي گهشٍّ دس کؾهْس فهشاُن  گهْیه ثهَ هغهب ل ّعجه سا ثشای پبعه ًپْؽیذٍ لیکي صهیٌَ لبًًْه ّزمْله هٌب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
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 ًَثهَ تشتیهت ثهب  ی دساهذ هْسد اًتظبس ثشای ُش دّ گشٍّ خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ّ ههشد عشپشعهتکوتشیي همذاس هیب
ی داسد ّ ثیؾهتشیي همهذاس هیبًهَثهَ اعهتبى عیغهتبى ّ ثلْچغهتبى تؼلهك  هیلیْى سیبل 58هیلیْى سیبل ّ  44زذّد 

هیلیهْى  535ثهَ تشتیهت ثهب زهذّد دساهذ هْسد اًتظبس ًیض ثشای خبًْاسُبی صى عشپشعت ّ خبًْاسُبی هشد عشپشعت 
 هتؼلك ثَ اعتبى تِشاى اعت. هیلیْى سیبل  565سیبل ّ 

  َخبًْاسُبی هشد عشپشعت خبًْاسُبی صى عشپشعت دس توبم عغْذ التصبدی، ػوْهبً خبًْاسُبی کْچکتشی ًغجت ث
 عْس هتْعظ تؼذاد اػضبی ایي خبًْاسُب کوتش اعت.ُغتٌذ ّ ثَ

  َدس توبم عغْذ التصبدی، هیبًگیي عهي عشپشعهت دس خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ثهیؼ اص عهبیش خبًْاسُهب اعهت. ثه
 تش اص خبًْاسُبی هشد عشپشعت ُغتٌذ.عْس هؼوْل هغيػجبست دیگش عشپشعت ایي خبًْاسُب ثَ

 5/53 تش اص عغر عْاد عشپشعت خبًْاسُهبی صى عشپشعهت پهب یيعْاد ُغتٌذ ّ دسصذ خبًْاسُبی صى عشپشعت ثه
عْس تمشیجهه دس ًضدیهک تش ثیؾتش اعت. ثهَخبًْاسُبی هشد عشپشعت اعت کَ ایي اختمف دس عغْذ التصبدی پبییي

 ُیچ فشد ثبعْادی زضْس ًذاسد. صى عشپشعتاص خبًْاسُبی  دسصذ 44ثَ 
  ثب عشپشعت غیش ؽهبغل دس توهبم عهغْذ التصهبدی ثغهیبس ثیؾهتش اص دسصهذ هتٌهبظش  ًْاسُبی صى عشپشعتخبدسصذ

 ثشای خبًْاسُبی هشد عشپشعت اعت.
  ُوغهش ثهش ا هش ثه خبًْاسُبی صى عشپشعهتدس توبم عغْذ التصبدی، ّعغ صًبؽْیه عشپشعت ثشای دسصذ ثبالیه اص

 داسای ُوغش ُغتٌذ.  عشپشعت هشد خبًْاسُبیفْت ُوغش اعت دس زبله کَ عشپشعتبى اغلت 
  ًَ45 عشپشعهت ههشدخبًْاسُهبی دسصهذ ّ ثهشای  13٫3 صى عشپشعهتخبًْاسُهبی ثشای دسصذ خبًْاسُبی داسای سایب 

خبًْاسُهبی یؼ اص ث صى عشپشعتخبًْاسُبی دسصذ خبًْاسُبی داسای سایبًَ ثشای  ،دس ُفت دُک اّلدسصذ اعت. 
 ؽْد،اعت دس زبله کَ دس عَ دُک آخش ػکظ ایي هْعْع هؾبُذٍ هه عشپشعت هشد

 َی عهغْذ التصهبدی ًغهجت اؽهتسبل عشپشعهتبى خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ثغهیبس کوتهش اص خبًْاسُهبی ههشد دس ُوه
عشپشعت اعت. ثَ عْس کله دس خبًْاسُبی صى عشپشعت ثَ اصای ُش فشد ؽبغل افشاد غیش ؽبغل ثیؾتشی ًغهجت ثهَ 

 خبًْاسُبی هشد عشپشعت ّخْد داسد. 
 ثهیؼ اص خبًْاسُهبی ههشد ُب ثشای خبًْاسُهبی صى عشپشعهتی دُکس ُوَعْاد ددسصذ خبًْاسُبیه ثب عشپشعت ثه 

 ؽْد.اّل دساهذ هؾبُذٍ هه ُبیثیؾتشیي اختمف دس دُک کَعشپشعت اعت 
 اعت کهَ ایهي همهذاس  53٫8عشپشعت  کل کؾْس  ی خبًْاسُبی صىعْاد دس خبهؼَدسصذ خبًْاسُبیه ثب عشپشعت ثه

دسصذ  اعهت. اص عهْی دیگهش دسصهذ  56٫1عشپشعت کل کؾْس ) اسُبی هشدی خبًْثیؼ اص دسصذ هتٌبظش دس خبهؼَ
اعهت کهَ  4٫9عشپشعت  کل کؾهْس  خبًْاسُبی داسای عشپشعت ثب هذسک لیغبًظ ّ ثبالتش ًیض ثشای خبًْاسُبی صى

 دسصذ  اعت. 9٫9عشپشعت  کل کؾْس ) کوتش اص دسصذ هتٌبظش ثشای خبًْاسُبی هشد
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 05                  گیری                                                                                                                         نتیجه

 ُبی خهْد سا صهشف تِیهَ ُب عهِن ثیؾهتشی اص ُضیٌهَُبی هسشّم ًغجت ثَ عبیش اعهتبىصًبى عشپشعت خبًْاس اعتبى
 کٌذ.ُبی دسآهذی ًیض ایي هْعْع سا تبییذ ههکٌٌذ. ثشسعه دُکخْساک هه 

 ( بلوٌذ اص  عبلَ ّ ثیؾتش  ّ افضایؼ عهِن صًهبى عشپشعهت خهبًْاس عه 65ثبال ثْدى عِن صًبى عشپشعت خبًْاس عبلوٌذ
افضایؼ عبلوٌذی صًبى عشپشعهت خهبًْاس ّ ًؾبى اص  ،:549دس عبل دسصذ  9/46ثَ  5475دسصذ دس عبل  77/45
 داسد. ؽذى عشپشعته خبًْاس دس هیبى خوؼیت عبلوٌذصًبًَ

  عْاد ُغهتٌذ. ایهي سلهن ثهشای عبل ثه 45-63دسصذ اص صًبى عشپشعت خبًْاس دس گشٍّ عٌه 34٫96، :549دس عبل
سعذ. ثٌب ثشایي صًبى عشپشعت خبًْاس  ػوذتبً اص عغر عْاد پبییٌه دسصذ هه 58/85عبل ّ ثیؾتش ثَ  65عٌه گشٍّ 

عْاد ُغهتٌذ یهب عهغر تسصهیله پهبییٌه ثیؾتش صًبى عشپشعت خبًْاس ثهُبی کؾْس دس کلیَ اعتبى ثشخْسداس ُغتٌذ.
 .داسًذ

  عمق ثب اًذخْد سا ثَ دلیل فْت اص دعت دادٍدسصذ اص صًبى عشپشعت خبًْاس، ُوغش  49/75، :549دس عبل .
خبًْاس گغتشػ عشپشعته تْاى ثَ ههثٌبثشایي دّهیي ػبهل ایدبد خبًْاسُبی صى عشپشعت اعت.  دسصذ، 95/9

ػذم توبیل صًبى ثَ اصدّاج هدذد   ّثبالتش ثْدى اهیذ صًذگه صًبى دس همبیغَ ثب هشداىدلیل ثَ فْت ُوغش ) تْعظ صًبى ثَ دلیل
 اؽبسٍ کشد.عمق اص ُوغش ّ ُوچٌیي اص فْت ُوغش پظ 

  زذّد ًیوه اص  :35٫)خبًْاس تک ًفشٍ   کٌٌذ تٌِب صًذگه هه، دسصذ خبًْاسُبی صى عشپشعته کَ :549دس عبل ّ
 .کٌٌذ خْد صًذگه هه اىثب فشصًذتٌِب ًیض  ی صى عشپشعتخبًْاسُب

 1:٫4  ثشای دعتیبثه ثَ  :549تب  5485ُبی عبل دس فبصلَ عبل 45عشپشعت کوتش اص  صىدسصذ اص خبًْاسُبی
هِبخش دس خبًْاسُبی صى عشپشعت دسصذ اص  54٫5ُوچٌیي . اًذ تش هسل عکًْت خْد سا تسییش دادٍ هغکي هٌبعت
 اًذ. تٌِب ثشای یبفتي کبس هِبخشت کشدٍایي گشٍّ عٌه 

 43٫7  عبل  45-63ُبی عٌه  ثشای گشٍّ سلن. ایي ُغتٌذعبل داسای ُوغش  45دسصذ اص صًبى دس گشٍّ عٌه کوتش اص
 .اعتدسصذ  3٫7ّ  :56٫عبل ّ ثیؾتش ثَ تشتیت  65ّ 

 ُبی دسآهذی ّ تؼلك داسد. دس اغلت دُک ی هسشّمُبثَ اعتبىُبی ثِذاؽت ّ دسهبى هشثْط ثَ ُضیٌَ  کوتشیي عِن
عشپشعت ثیؼ اص خبًْاسُبی ُبی ثِذاؽت ّ دسهبى خبًْاسُبی صىکؾْس عِن ُضیٌَُبی تبىًیض اغلت اع

 گًَْ خبًْاسُب داًغت.  تْاى ًؾبى اص هؾکمت هشثْط ثَ عمهت ایيهشدعشپشعت ثْدٍ اعت کَ ایي اهش سا هه
 همهشسات ثغهیبسی دس  ّلهْاًیي  ُوشاٍ ثب سؽذ پذیذٍ خبًْاسُبی صى عشپشعت دس کؾهْس، دَُ گزؽتَ، 3س عه زذّد د

ُهب دس چهبسچْة ًِهبد کوهک ثهَ تْاًوٌذعهبصی آى دُه آًبى ّعبهبى خبهؼَ، پزیشآعیتایي لؾش کؾْس ثشای زوبیت 
کَ ُشچٌذ ایي لْاًیي ثَ دالیل هختلف اص خولَ ًجْد اػتجبس کبفه ثَ عْس کبهل خبههَ ػوهل اعت خبًْادٍ تذّیي ؽذٍ 

ًیبصُهبی ایهي گهشٍّ دس کؾهْس فهشاُن  گهْیه ثهَ هغهب ل ّعجه سا ثشای پبعه ًپْؽیذٍ لیکي صهیٌَ لبًًْه ّزمْله هٌب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
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 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا
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 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
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تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
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ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
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ًیهض  سعهبًه ثهَ ایهي الؾهبس ُّبی هشدم ًِبد دس خذهتدس هصْثبت لبًًْه دَُ اخیش ثش ًمؼ عبصهبى ّ عبختَ اعت
 عشّست تسییش خِت اص زوبیت ثَ تْاًوٌذعبصی ّخشّج اص چشخَ زوبیت تبکیذ ؽذٍ اعت.

 ّتکهبلیف لهبًًْه، دس  هجٌهبی ؽهشذ ّظهبیف ّ )کویتهَ اههذاداهبم ّعهبصهبى ثِضیغهته  ثهش صهلهعبصهبى زوبیته ا د
خذهبت هتٌْػه  دسصذ  اص خبًْاسُبی صى عشپشعت کؾْس سا تست پْؽؼ داسًذ ّ 35هدوْع ثخؼ لبثل تْخِه )

ُهب ػشعهَ آىسا اص پشداخت هغتوشی هبُیبًَ تب خهذهبت دسهبًه،ثیوهَ ثبصًؾغهتگه،آهْصػ، ایدهبد اؽهتسبل ّ... ثهَ 
پیگیهشی  تِیهَ ثشًبههَ، تهذّیي ّ سفبٍ اختوبػه ًیهض ثهب کبس ّ ّصاست تؼبّى، خبًْادٍ ّ کٌٌذ. هؼبًّت اهْس صًبى ّ هه

ُهبی ُبی آهْصؽه ؽشایظ هٌبعت ثشای فؼبلیت سیضی ّاخشای عشذثشًبهَ اًدبم پژُّؼ ّ تصْیت همشسات زوبیته،
ُب ُش یک ثهش اعهبط ظیش عبصهبى تبهیي اختوبػه ّ ثبًکُبی دیگش ًثشخه دعتگبٍ کٌٌذ ّایي دّ عبصهبى ایدبد هه

گهشدد ثهش دٌُذ. خهبعش ًؾهبى هههُبی زوبیته دّ عبصهبى اصله سا اًدبم ههّظبیف اختصبصه خْد ثخؾه اص ثشًبهَ
همشس اعت ثب اخشای ثشًبههَ تْاًوٌذعهبصی عهبالًَ زهذالل  5489ثشًبهَ پٌدن تْعؼَ هصْة  49اعبط ثٌذ ة هبدٍ 

ُبی زوبیته ثَ اعتثٌبی عهبلوٌذاى ّهؼلهْالى رٌُهه تْاًوٌهذ ؽهذٍ ّاص دسصذ اص خبًْاسُبی تست پْؽؼ دعتگبٍ :5
 ُبی هغتمین خبسج ؽًْذ.پْؽؼ زوبیت

 هْعغَ غیش دّلته:3)ثیؼ اص  ُبی دّلته، تؼذادیػمٍّ ثش عبصهبى   (NGO هشتجظ ثب خبًْاسُبی صى عشپشعت  
ُهب عبصهبى اص ایي هدوْػَ گشدآّسی ّاسا َ ؽذٍ اعت. ایهي عهبصهبى 5اعمػبت ُن دس ایي پژُّؼ ؽٌبعبیه ؽذٍ ّ 

اص ًظش تؼذاد  ثلْچغتبى فؼبلیت داسًذ، عیغتبى ّ کشهبى ّ ثشخه ًمبط هسشّم هبًٌذ ُشهضگبى، کَ ثیؾتش دس تِشاى ّ
اسًذ ّله ثَ دلیهل ای ًذُبی اصله عِن ػوذٍدس همبیغَ ثب عبصهبى خبًْاس  1155)دس هدوْع   خبًْاس تست پْؽؼ

ُهب ثهب ههذدخْیبى ثهَ ػلهت استجهبط ًضدیهک آى تهش ثهْدى فشآیٌهذ پهزیشػ ّعهبدٍ لذست ثبالی خلت هؾبسکت هشدهه،
دس ُهش  ای ثشخْسداسًهذ ّاص اُویهت لبثهل همزظهَ ،دس عغر هسهمت ّهٌهبعك ؽهِشُبی زهْصٍ ػوهل ُبلشاسگیشی آى

 دس لهْاًیي ّ ؼٌبى کهَ اص یهک دُهَ پهیچسعبًه ثَ ایي لؾش ثبیذ لسبػ ؽًْذ. خذهت سیضی ثشای عبهبًذُه ّثشًبهَ
 ُب هْسد تبکیذ ّالغ ؽذٍ اعت.ظشفیت آى اعتفبدٍ اص تْاى ّ ُب اؽبسٍ ؽذٍ ّهمشسات هصْة ًیض ثَ آى

 ض ًیه ُهب دس لهْاًیي ّ همهشسات هشثهْط ُّبی فؼبل دس ایي زْصٍ ثَ هْاسدی چْى ّخْد ثشخهه ًبسعهبیهاغلت عبصهبى
ُبی غیشدّلته هتٌبعت ىػذم زوبیت کبفه دّلت اص عبصهب ُبی هشتجظ،ًبُوبٌُگه هیبى دعتگبٍ ُب،ًسٍْ اخشای آى

ساٍ الهذاهبت خهْد ارػهبى  عهش تهشیي هؾهکمت ثهشهسذّدیت هٌبثغ هبله ثَ ػٌْاى هِهن ُب ُّبی ثبلمٍْ آىثب ظشفیت
 داسًذ.
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پیشنهادات

ُب دس ایي زْصٍ  تْاى پیؾٌِبدات صیش سا ثَ هٌظْس عبهبًذُه ثِتش فؼبلیتتْخَ ثَ هٌذسخبت گضاسػ ّ ًتبیح یبدؽذٍ، هه ثب
 سعبًه ثَ ایي گشٍّ ّ ًیض خلْگیشی اص اتمف هٌبثغ عشذ کشد.ّ ثِجْد خذهت

 
 َت داسد. اص ایهي سّ ای ثب خبًْاسُبی هشد عشپشعهعغر التصبدی خبًْاسُبی صى عشپشعت اختمف لبثل همزظ

 پزیش اص خبهؼَ صْست گیشد. ُب تْخَ خبصه ثَ ایي لؾش آعیتگزاسیُب ّ عیبعتسیضیالصم اعت دس ثشًبهَ
 کَ تشّیح ثیوَ ػوش شفتَ ؽْد دساهذ ثبیذ دس ًظش لشاس گساُکبسُبی پیؾگیشی اص ایدبد خبًْاسُبی صى عشپشعت کن

 تْاًذ یکه اص ایي ساُکبسُب ثبؽذ.هه
 تْاًذ کوک هْ شی ثشای زوبیت اص صًبى عشپشعت خبًْاس ثبؽذ.داس ههصًبى خبًَثیوَ گشفتي  دس ًظش 
 پزیش خبهؼَ ُغتٌذ کَ خْد ایي اههش هْخهت صًبى عشپشعت خبًْاس اص ًظش ّعؼیت عمهت دس صهشٍ الؾبس آعیت

عشپشعهت خهبًْاس ؽْد. اص عهْی دیگهش، فؾهبسُبی ًبؽهه اص ُبیه دس عغر کمى خبهؼَ ههثشّص هغب ل ّ آعیت
چٌیي تِذیهذی ثهشای عهمهت خهبًْادٍ آًهبى گهشدد. تْاًذ هٌدش ثَ آعیت ثَ خغن ّ سّاى آًبى ّ ُنؽذى صًبى هه

تْاًذ ُبی هغئْل ههسّاًه ثیؾتش تْعظ عبصهبى -ُبی سّزهُبی التصبدی، پْؽؼ ثیوَ ّ ًیض زوبیتزوبیت
ُبی دادى عشپشعههتبى ًیبصهٌههذ تْعههظ عههبصهبى سیضی خِههت تسههت پْؽههؼ لههشاسکٌٌههذٍ ثبؽههذ ّ ثشًبهههَگیشیپیؼ

 ؽْد.سثظ تْصیَ ههری
 ُهبی عهشذ عشپشعهت ثهب اعهتفبدٍ اص دادٍیکه اص اُذاف ایهي تسمیهك، ثشسعهه ّعهؼیت عهمهت خبًْاسُهبی صى

تْعهظ ّصاست ثِذاؽهت، دسههبى ّ آههْصػ  5489  ثهْد کهَ دس عهبل  IrMIDHS-2010خوؼیت ّ عمهت )
ایهي ُبی هتؼذدی کهَ اًدهبم ؽهذ، هتبعهفبًَ گیشیسغن هکبتجبت ّ پهپضؽکه دس عغر کؾْس اخشا ؽذٍ ثْد. ػله

ُب دس اختیبس ُوکبساى ایي تسمیك لشاس دادٍ ًؾذ. لزا ثبیهذ ساُکبسُهبیه اًذیؾهیذٍ ؽهْد تهب اهکهبى دعتشعهه دادٍ
 ُب فشاُن ؽْد. گًَْ دادٍثَ ایي هسممیي

 َگیش ّ ػْاهل خغهش آىُبی عشذ ثیوبسیػول آهذ تب اص دادٍدس ایي تسمیك تمػ ث   کهَ STEPSُهب )ُبی غیشّا
ػول آیذ اهب خٌظ عشپشعت ؽْد اعتفبدٍ ثَ ُش عبلَ تْعظ ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکه اًدبم هه

ُبیه کَ هْسد ثشسعه لشاس گشفت ُبی عبیش عشذاس ًگشفتَ ثْد. دس هْسد دادٍخبًْاس دس عشذ هزکْس هْسد عْال لش
ُب، ًظبم  جت هشگ، ...  ًیض ُویي هؾهکل ّخهْد داؽهت. ُبی کؾْسی ثیوبسی عل،  جت عشعبى)اص خولَ دادٍ



فصل

ب
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

ت
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      

قدردانی
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ًیهض  سعهبًه ثهَ ایهي الؾهبس ُّبی هشدم ًِبد دس خذهتدس هصْثبت لبًًْه دَُ اخیش ثش ًمؼ عبصهبى ّ عبختَ اعت
 عشّست تسییش خِت اص زوبیت ثَ تْاًوٌذعبصی ّخشّج اص چشخَ زوبیت تبکیذ ؽذٍ اعت.

 ّتکهبلیف لهبًًْه، دس  هجٌهبی ؽهشذ ّظهبیف ّ )کویتهَ اههذاداهبم ّعهبصهبى ثِضیغهته  ثهش صهلهعبصهبى زوبیته ا د
خذهبت هتٌْػه  دسصذ  اص خبًْاسُبی صى عشپشعت کؾْس سا تست پْؽؼ داسًذ ّ 35هدوْع ثخؼ لبثل تْخِه )

ُهب ػشعهَ آىسا اص پشداخت هغتوشی هبُیبًَ تب خهذهبت دسهبًه،ثیوهَ ثبصًؾغهتگه،آهْصػ، ایدهبد اؽهتسبل ّ... ثهَ 
پیگیهشی  تِیهَ ثشًبههَ، تهذّیي ّ سفبٍ اختوبػه ًیهض ثهب کبس ّ ّصاست تؼبّى، خبًْادٍ ّ کٌٌذ. هؼبًّت اهْس صًبى ّ هه

ُهبی ُبی آهْصؽه ؽشایظ هٌبعت ثشای فؼبلیت سیضی ّاخشای عشذثشًبهَ اًدبم پژُّؼ ّ تصْیت همشسات زوبیته،
ُب ُش یک ثهش اعهبط ظیش عبصهبى تبهیي اختوبػه ّ ثبًکُبی دیگش ًثشخه دعتگبٍ کٌٌذ ّایي دّ عبصهبى ایدبد هه

گهشدد ثهش دٌُذ. خهبعش ًؾهبى هههُبی زوبیته دّ عبصهبى اصله سا اًدبم ههّظبیف اختصبصه خْد ثخؾه اص ثشًبهَ
همشس اعت ثب اخشای ثشًبههَ تْاًوٌذعهبصی عهبالًَ زهذالل  5489ثشًبهَ پٌدن تْعؼَ هصْة  49اعبط ثٌذ ة هبدٍ 

ُبی زوبیته ثَ اعتثٌبی عهبلوٌذاى ّهؼلهْالى رٌُهه تْاًوٌهذ ؽهذٍ ّاص دسصذ اص خبًْاسُبی تست پْؽؼ دعتگبٍ :5
 ُبی هغتمین خبسج ؽًْذ.پْؽؼ زوبیت

 هْعغَ غیش دّلته:3)ثیؼ اص  ُبی دّلته، تؼذادیػمٍّ ثش عبصهبى   (NGO هشتجظ ثب خبًْاسُبی صى عشپشعت  
ُهب عبصهبى اص ایي هدوْػَ گشدآّسی ّاسا َ ؽذٍ اعت. ایهي عهبصهبى 5اعمػبت ُن دس ایي پژُّؼ ؽٌبعبیه ؽذٍ ّ 

اص ًظش تؼذاد  ثلْچغتبى فؼبلیت داسًذ، عیغتبى ّ کشهبى ّ ثشخه ًمبط هسشّم هبًٌذ ُشهضگبى، کَ ثیؾتش دس تِشاى ّ
اسًذ ّله ثَ دلیهل ای ًذُبی اصله عِن ػوذٍدس همبیغَ ثب عبصهبى خبًْاس  1155)دس هدوْع   خبًْاس تست پْؽؼ

ُهب ثهب ههذدخْیبى ثهَ ػلهت استجهبط ًضدیهک آى تهش ثهْدى فشآیٌهذ پهزیشػ ّعهبدٍ لذست ثبالی خلت هؾبسکت هشدهه،
دس ُهش  ای ثشخْسداسًهذ ّاص اُویهت لبثهل همزظهَ ،دس عغر هسهمت ّهٌهبعك ؽهِشُبی زهْصٍ ػوهل ُبلشاسگیشی آى

 دس لهْاًیي ّ ؼٌبى کهَ اص یهک دُهَ پهیچسعبًه ثَ ایي لؾش ثبیذ لسبػ ؽًْذ. خذهت سیضی ثشای عبهبًذُه ّثشًبهَ
 ُب هْسد تبکیذ ّالغ ؽذٍ اعت.ظشفیت آى اعتفبدٍ اص تْاى ّ ُب اؽبسٍ ؽذٍ ّهمشسات هصْة ًیض ثَ آى

 ض ًیه ُهب دس لهْاًیي ّ همهشسات هشثهْط ُّبی فؼبل دس ایي زْصٍ ثَ هْاسدی چْى ّخْد ثشخهه ًبسعهبیهاغلت عبصهبى
ُبی غیشدّلته هتٌبعت ىػذم زوبیت کبفه دّلت اص عبصهب ُبی هشتجظ،ًبُوبٌُگه هیبى دعتگبٍ ُب،ًسٍْ اخشای آى

ساٍ الهذاهبت خهْد ارػهبى  عهش تهشیي هؾهکمت ثهشهسذّدیت هٌبثغ هبله ثَ ػٌْاى هِهن ُب ُّبی ثبلمٍْ آىثب ظشفیت
 داسًذ.
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ُب دس ایي زْصٍ  تْاى پیؾٌِبدات صیش سا ثَ هٌظْس عبهبًذُه ثِتش فؼبلیتتْخَ ثَ هٌذسخبت گضاسػ ّ ًتبیح یبدؽذٍ، هه ثب
 سعبًه ثَ ایي گشٍّ ّ ًیض خلْگیشی اص اتمف هٌبثغ عشذ کشد.ّ ثِجْد خذهت

 
 َت داسد. اص ایهي سّ ای ثب خبًْاسُبی هشد عشپشعهعغر التصبدی خبًْاسُبی صى عشپشعت اختمف لبثل همزظ

 پزیش اص خبهؼَ صْست گیشد. ُب تْخَ خبصه ثَ ایي لؾش آعیتگزاسیُب ّ عیبعتسیضیالصم اعت دس ثشًبهَ
 کَ تشّیح ثیوَ ػوش شفتَ ؽْد دساهذ ثبیذ دس ًظش لشاس گساُکبسُبی پیؾگیشی اص ایدبد خبًْاسُبی صى عشپشعت کن

 تْاًذ یکه اص ایي ساُکبسُب ثبؽذ.هه
 تْاًذ کوک هْ شی ثشای زوبیت اص صًبى عشپشعت خبًْاس ثبؽذ.داس ههصًبى خبًَثیوَ گشفتي  دس ًظش 
 پزیش خبهؼَ ُغتٌذ کَ خْد ایي اههش هْخهت صًبى عشپشعت خبًْاس اص ًظش ّعؼیت عمهت دس صهشٍ الؾبس آعیت

عشپشعهت خهبًْاس ؽْد. اص عهْی دیگهش، فؾهبسُبی ًبؽهه اص ُبیه دس عغر کمى خبهؼَ ههثشّص هغب ل ّ آعیت
چٌیي تِذیهذی ثهشای عهمهت خهبًْادٍ آًهبى گهشدد. تْاًذ هٌدش ثَ آعیت ثَ خغن ّ سّاى آًبى ّ ُنؽذى صًبى هه

تْاًذ ُبی هغئْل ههسّاًه ثیؾتش تْعظ عبصهبى -ُبی سّزهُبی التصبدی، پْؽؼ ثیوَ ّ ًیض زوبیتزوبیت
ُبی دادى عشپشعههتبى ًیبصهٌههذ تْعههظ عههبصهبى سیضی خِههت تسههت پْؽههؼ لههشاسکٌٌههذٍ ثبؽههذ ّ ثشًبهههَگیشیپیؼ

 ؽْد.سثظ تْصیَ ههری
 ُهبی عهشذ عشپشعهت ثهب اعهتفبدٍ اص دادٍیکه اص اُذاف ایهي تسمیهك، ثشسعهه ّعهؼیت عهمهت خبًْاسُهبی صى

تْعهظ ّصاست ثِذاؽهت، دسههبى ّ آههْصػ  5489  ثهْد کهَ دس عهبل  IrMIDHS-2010خوؼیت ّ عمهت )
ایهي ُبی هتؼذدی کهَ اًدهبم ؽهذ، هتبعهفبًَ گیشیسغن هکبتجبت ّ پهپضؽکه دس عغر کؾْس اخشا ؽذٍ ثْد. ػله

ُب دس اختیبس ُوکبساى ایي تسمیك لشاس دادٍ ًؾذ. لزا ثبیهذ ساُکبسُهبیه اًذیؾهیذٍ ؽهْد تهب اهکهبى دعتشعهه دادٍ
 ُب فشاُن ؽْد. گًَْ دادٍثَ ایي هسممیي

 َگیش ّ ػْاهل خغهش آىُبی عشذ ثیوبسیػول آهذ تب اص دادٍدس ایي تسمیك تمػ ث   کهَ STEPSُهب )ُبی غیشّا
ػول آیذ اهب خٌظ عشپشعت ؽْد اعتفبدٍ ثَ ُش عبلَ تْعظ ّصاست ثِذاؽت، دسهبى ّ آهْصػ پضؽکه اًدبم هه

ُبیه کَ هْسد ثشسعه لشاس گشفت ُبی عبیش عشذاس ًگشفتَ ثْد. دس هْسد دادٍخبًْاس دس عشذ هزکْس هْسد عْال لش
ُب، ًظبم  جت هشگ، ...  ًیض ُویي هؾهکل ّخهْد داؽهت. ُبی کؾْسی ثیوبسی عل،  جت عشعبى)اص خولَ دادٍ
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه

  .سازد و نیز جلوگیری از اتالف منابع بیش از پیش مطرح می
ی  بررسی وضعیت موجود زنـان سرپرسـت خـانوار در ایـران، و ارائـه با هدفبدین منظور طرح پژوهشی حاضر 

ریزی مبتنـی  گیری و برنامـه پذیر در جهت دستیابی بـه تصـمیم تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب
ای خالصـه ،الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن گـزارش .تهیه و تدوین شده است در چهار فصل بر شواهد عینی و علمی،

هـای اقتصـادی، شـناختی، ویژگـیهای اجتمـاعی و جمعیـتهای ویژگیاز چهار طرح پژوهشی در حوزهمدیریتی 
بـه ی آمـار پژوهشـکدهتوسـط وضعیت سالمت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست است کـه 

 . چاپ رسیده است
و مسکن و آمارگیری از هزینه و درامد های عمومی نفوس  های سرشماری با استفاده از دادهاین گزارش ابتدا در  

خانوارها و همچنین مطالعات صورت گرفته در مجالت علمی معتبر به بررسی وضعیت اجتماعی و جمعیتی، 
شناسایی جامعه به شود و سپس  های اقتصادی و سالمت خانوارهای زن سرپرست در ایران پرداخته می ویژگی

عنوان گام اساسی و  به ،مردمی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبطها اعم از دولتی و  درگیر در این فعالیت
   .شود پرداخته می فوق اهدافنیاز برای  پیش

اکبری صبا و آقایان دکتر محمود  ها نسرین افتخاری و دکتر روشنک علی این پژوهش با مدیریت سرکار خانم
های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده

)UNFPA( شود وسیله صمیمانه تشکر و قدردانی می در ایران بهره برده است که بدین .  
ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 

  

�ی آماری  �ی ��ی و روش ��ح ��وه ژپو��ی   

  ی آمار ژپو���ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم
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دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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دسصهذ ثهش اعهبط  51٫5عشپشعهت دس كؾهْس )صى یؽْدثب تْخهَ ثهَ تؼهذاد لبثهل تْخهَ خبًْاسُهبلزا پیؾٌِبد هه
ّيژٍ دس ثخهؼ عهمهت، خهٌظ عشپشعهت ثهش خوؼيهت ثهَ ههجتٌه یآهبسگيش یُب  دس توبم عشذ:549عشؽوبسی

 خبًْاس عْال ؽْد.  
 سیهضی ثهشای دٌُهذ. ثٌهبثشایي دس ثشًبههَعِن لبثل تْخِه اص صًبى عشپشعت خهبًْاس سا صًهبى عهبلوٌذ تؾهکیل ههه

 ُبی عٌه آًبى تْخَ الصم ثَ ػول آیذ.ّیژگهزوبیت هغتمین یب تْاًوٌذعبصی صًبى عشپشعت خبًْاس ثبیذ ثَ 
 ٍاًهذ، خبًْاسُبی صى عشپشعت ًَ تٌِب دس عه صهبى عِن ثیؾتشی اص خبًْاسُبی ایشاًه سا ثهَ خهْد اختصهبؿ داد

ؽًْذ کَ عي ثبالیه داؽتَ ثلکَ ثب تْخَ ثَ ایي کَ ًغجت لبثل تْخِه اص ایي خبًْاسُب تْعظ صًبًه عشپشعته هه
 گزاساى ُغتٌذ.ثغیبس پبییٌه ًیض ثشخْسداس ُغتٌذ، ؽبیغتَ تْخَ ّیژٍ عیبعتّ اص عغْذ تسصیله 

 کٌٌهذ. ُشیهک اص ایهي خهْد صًهذگه ههه اىثخؼ لبثل تْخِه اص صًبى عشپشعت خبًْاس یب ثَ تٌِبیه ّ یب ثب فشصًذ
ذاى آًهبى ُبی هتفبّته سا پیؼ سّی صًبى عشپشعت خهبًْاس ّ فشصًهتْاًذ ًیبصُب ّ چبلؼًْع تشتیجبت صًذگه هه

 سیضی هٌبعت ثشای ایي لؾش عشّسی اعت.ثٌبثشایي لضّم ثشًبهَلشاس دُذ. 
 ِن تصبدفبت خبٍد ْاى ثشخه اص ه َ ػٌ ْادث کبس ث ّ ز ذ. ای  َ خبؿ لشاس گیًش خ ْسد ْت ُبی صى عشپشعت ثبیذ ه ْاس ْاهل ایدبد خًب  تشیي ػ
 ؽهٌبخته ُهبی اختوهبػه ّ خوؼیهتسّعهتبیه دس فشاّاًهه ّ ًیهض ّیژگهه-ُبی لبثل تْخَ اعتبًه ّ ؽِشیتفبّت

ای دس ههْسد ایهي خبًْاسُهب زکبیهت داسد. هغبلؼهبت ُبی هٌغمهَسیضیخبًْاسُبی صى عشپشعت اص اُویت ثشًبهَ
تْاًٌذ ثب اسا َ اعمػبت تفصهیله کوهه ّ کیفهه دسثهبسٍ ایهي خبًْاسُهب )عشپشعهت ّ اػضهب ، ًیبصُهب ّ ثؼذی هه

َ تصهْیش ُبی ّیژٍ آًبى دس اداسٍ صًذگه سا ثشپشعت ّ ًیض تْاًوٌذیُبی پیؼ سّی اًْاع خبًْاسُبی صى عچبلؼ
 هیلیْى خبًْاس ایشاًه هفیذ ّالغ گشدًذ. 1٫5ُبی ُذفوٌذ ثشای ثِجْد ّعؼیت ثیؼ اص کؾیذٍ ّ دس عشازه ثشًبهَ

  َُبی کهمىثهبصًگشی عیبعهت،لضّم ّ هؾکمت ّ هغب ل هشتجظ صًبى عشپشعت خبًْاسسؽذ سّصافضّى ثب تْخَ ث 
 عشّسی اعت.ّ تذّیي ثشًبهَ هله صًبى عشپشعت خبًْاس 

 سیضی ّ تمغین کبس دس تؾکیمت ّازذ ًظبستهکبسی اص عشیك توشکض ثشًبهَایدبد ُوبٌُگه ّ خلْگیشی اص هْاصی  
 ُبی تْاًوٌذعهبصی ُب اص چشخَ زوبیت اص عشیك ثشًبههَگیشی ثَ عوت اعتممل صًبى عشپشعت ّ خشّج آىعوت

آهْصی ّ فهشاُن کهشدى ای، زوبیهت اص هؾهبغل خهبًگه، اػغهبی ّام ّ تغهِیمت، هِهبستزشفَ )آهْصػ فٌه ّ
 ُبی کبسآفشیٌه صهیٌَ

 َتِیهَ ثبًههک اعمػهبت خهبهغ اص خبًْاسُهبی صى عشپشعهت ًیبصهٌهذ ؽههبهل ّ ُهبی اعمػهبته هْخهْدعهبصی ثبًکیکپبسچ
 ّتسییشات صْست گشفتَ دس ؽشایظ خبًْاسُبُب هؾخصبت کبهل خبًْاس ّاػضب ّ جت هذاّم الذاهبت،فؼبلیت

 ،ُبثٌذی آىعغر ُب ًّیبصُبی ایي خبًْاس هغب ل ّ ؽٌبعبیه کبهل هؾکمت 
 ُبُبی اخشایه لْاًیي هْخْد ّالذام ثشای سفغ آىُبی لبًًْه ّهؾکمت ّچبلؼثشسعه کوجْد 
 عغْذ ؽٌبعبیه ؽذٍ ُّب ثٌذییک اص گشٍّ الذاهبت اخشایه هتٌبعت ثب ُش ُب ُّب،ثشًبهَسا َ عشذا 
 ،ُبی غیش دّلتهتؼییي ًمؼ ُشیک اص دسگیشاى ثب تبکیذ خبؿ ثش عبصهبى تبهیي هٌبثغ ّ ُوبٌُگه، تمغین کبس 
 ُبی دّلته ّغیشدّلته فؼبل دس ایي زْصٍ ایدبد یک ًِبد ػبله هتؾکل اص توبم عبصهبى 
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که نشان از اهمیت موضوع دارد و ضرورت است را سبب شده  ها و مصوبات قانونی متنوعی نامه آیین
ها  وری اقدامات و تالش یی و بهرهاسازی و پیشگیری از اقدامات موازی را برای افزایش کار هماهنگی، یکپارچه
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های مستمر صورت گرفته،  یله به پاس تالشوس قاضی طباطبایی و یدالله محرابی انجام شده است که بدین

  .شود ها تشکر و قدردانی می صمیمانه از آن
ی آمار در انجام این بررسی از همکاری مالی و فنی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  همچنین پژوهشکده
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ی حاضر را به گروه  ی مجموعهاشود، نظرات اصالحی خود در ارتباط با محتو ان محترم تقاضا میاز خوانندگ
  .منعکس نمایند های آماری های فنی و روش طرحپژوهشی 
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تجشتً ومُدي است.   سا اقتصادی اجتماعی َ-جمعیتیاخیش جمٍُسی اسالمی ایشان تغییشات سشیع  یدس طُل سً دًٌ
داضتتً َ جمعیتی  کطتُس  ساختاساجتماعی َ -اقتصادی َضعی.ای تُسعً َ ویض الگٌُتش   اثش متقاتلی اتایه تغییش
تتُس  ، کتاٌص وتشب تتاسَسی، الگٌُتای جذیتذ مٍتاجشت داخلتی ،سضذ ضتٍش وطتیىی  ٌا تاثیش پزیشفتً اس. خُد اص آن

مستای  وُهٍتُس جملتً صن سشپشست.، اص ٌمچىیه افتضایص تعتذاد خاوُاسٌتای  سالخُسدگی جمعی. َ جمعی. جُان،
سا ویتض  کطتُستُسعً  تش سَوذقاتلی. تاثیشگزاسی  َ، تُدي کالن اجتماعی-یتغییشات اقتصادمتاثش اص کً  جمعیتی اس.

دس صمیىً مسای  وُهٍُس جمعیتی فُق علمی  ضُاٌذتُلیذ ٌمچىیه داوص جامع َ  کسة اطالعات َ ،وتیجًدس   ذوداس
  چىتیه داوتص َ گیتشد وٍادٌای جامعً متذوی قتشاسدَلتی َ ریشتط ٌای  ساصمان یتشوامً اَلُی. دس تایس. الزکش، می
 مثتىی تتش ضتُاٌذ ٌای ٌا َ سیاس. خط مطی یهَتذ َ سیضی تشوامًطشاحی َ ، گیشی شفی. تصمیمتُاوذ ه می ضُاٌذی

  تقُی. ومایذ  کطُسسا دس 
 متحتذ دس صىذَق جمعی. ساصمان مل پىجم  ی، تشوامًی َ ویاصٌای مُجُدجمعیت وُهٍُستً اٌمی. مسای  تُجً  تا

گیتشی  جٍت. تصتمیم ،، علمی َ مشتثطتً سَص ضُاٌذتکاسگیشی تحلی  َ  تش( 6106-6102جمٍُسی اسالمی ایشان ) 
سیتضی دس صمیىتً مستای   تتشَی  َ تشوامتً تا ضشکای ملتی َ گزاسی سیاس.فشایىذ  دسمطاسک. ، ٌمچىیه  متمشکض اس.

 ٌتای ٌمکتاسی صتىذَق جمعیت. ستاصمان ملت   ساستتا،دس ایته   جمعی. َ تُسعً، اص دیگش اٌذاف ایه تشوامً است.
 تُلیتذ َ اوتطتاسجٍت. دس  آمتاس پژٌَطتکذي، داوطگاي تٍتشان َ مشکض آماس ایشان اص جملًضشکای ملی خُد تىگاتىگی تا 

مٍتاجشت  ضتام  ٌای عمقی اص مسای  وُهٍُس جمعیتی تحلی  یٌای جامع جمعیتی َ ٌمچىیه اسایً اطالعات َ دادي
  ، داضتً اس.صن سشپشس.َ خاوُاسٌای  /ضٍشوطیىی، جُاوان، سالمىذیداخلی
َ تتا  پژٌَطکذي آماس ایشانکً تُسط  دس ایشان اس.َضعی. صوان سشپشس. خاوُاس  ی اصجامع تحلی حاضش،  گضاسش

تمتامی  وسث. تتًمشاتة قذسداوی خُد سا  الص  میذاوم  تٍیً گشدیذي اس.داوطگاي تٍشان  ضىاسی گشَي جمعی.ٌمکاسی 
ش چىیه الص  اس. تطتکاوذ، اتشاص داس   ٌم داضتً ایه گضاسش اسصضمىذ یٍیًسٍم تسضائی دس تکً  َ متخصصان محققان

َ محمتُد قاضتی طثاطثتایی  ، جىتاب آقتای دکتتشآماس یا صاٌذیان مذیشی. پژٌَطکذيای اص جىاب آقای علیشض َیژي
ختاوم دکتتش ختُد،  اناص ٌمکتاس  ایه گضاسش داضتً تاضتم یتٍیًدس ٌای گشاوثٍایطان  تخاطش تالش ٌمکاساوطانتمامی 

ای  اسصوتذيوقتص ایته گتضاسش  یدس تٍیتًجمعی. ساصمان مل  متحذ کتً دس صىذَق آقای کامثیض کثیشی مىیشي تصیش َ 
 کىم   تطکش می وذ،ا داضتً

 ٌتا َ اسصضتمىذی سا دس ساستتای تتذَیه ختط مطتی پیطتىٍاداتضتُاٌذ َ  حاضتش، گتضاسشطمیىان داس  کً ایىجاوة ا
 دٌذ   کطُس اسائً می دسصوان سشپشس. خاوُاس گیشی دس استثاط تا مسای   تصمیم

                مهمت هولکی اوز
دسازمان ملل متح نماینده صندوق جمعیت                                                      
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دسصهذ ثهش اعهبط  51٫5عشپشعهت دس كؾهْس )صى یؽْدثب تْخهَ ثهَ تؼهذاد لبثهل تْخهَ خبًْاسُهبلزا پیؾٌِبد هه
ّيژٍ دس ثخهؼ عهمهت، خهٌظ عشپشعهت ثهش خوؼيهت ثهَ ههجتٌه یآهبسگيش یُب  دس توبم عشذ:549عشؽوبسی

 خبًْاس عْال ؽْد.  
 سیهضی ثهشای دٌُهذ. ثٌهبثشایي دس ثشًبههَعِن لبثل تْخِه اص صًبى عشپشعت خهبًْاس سا صًهبى عهبلوٌذ تؾهکیل ههه

 ُبی عٌه آًبى تْخَ الصم ثَ ػول آیذ.ّیژگهزوبیت هغتمین یب تْاًوٌذعبصی صًبى عشپشعت خبًْاس ثبیذ ثَ 
 ٍاًهذ، خبًْاسُبی صى عشپشعت ًَ تٌِب دس عه صهبى عِن ثیؾتشی اص خبًْاسُبی ایشاًه سا ثهَ خهْد اختصهبؿ داد

ؽًْذ کَ عي ثبالیه داؽتَ ثلکَ ثب تْخَ ثَ ایي کَ ًغجت لبثل تْخِه اص ایي خبًْاسُب تْعظ صًبًه عشپشعته هه
 گزاساى ُغتٌذ.ثغیبس پبییٌه ًیض ثشخْسداس ُغتٌذ، ؽبیغتَ تْخَ ّیژٍ عیبعتّ اص عغْذ تسصیله 

 کٌٌهذ. ُشیهک اص ایهي خهْد صًهذگه ههه اىثخؼ لبثل تْخِه اص صًبى عشپشعت خبًْاس یب ثَ تٌِبیه ّ یب ثب فشصًذ
ذاى آًهبى ُبی هتفبّته سا پیؼ سّی صًبى عشپشعت خهبًْاس ّ فشصًهتْاًذ ًیبصُب ّ چبلؼًْع تشتیجبت صًذگه هه

 سیضی هٌبعت ثشای ایي لؾش عشّسی اعت.ثٌبثشایي لضّم ثشًبهَلشاس دُذ. 
 ِن تصبدفبت خبٍد ْاى ثشخه اص ه َ ػٌ ْادث کبس ث ّ ز ذ. ای  َ خبؿ لشاس گیًش خ ْسد ْت ُبی صى عشپشعت ثبیذ ه ْاس ْاهل ایدبد خًب  تشیي ػ
 ؽهٌبخته ُهبی اختوهبػه ّ خوؼیهتسّعهتبیه دس فشاّاًهه ّ ًیهض ّیژگهه-ُبی لبثل تْخَ اعتبًه ّ ؽِشیتفبّت

ای دس ههْسد ایهي خبًْاسُهب زکبیهت داسد. هغبلؼهبت ُبی هٌغمهَسیضیخبًْاسُبی صى عشپشعت اص اُویت ثشًبهَ
تْاًٌذ ثب اسا َ اعمػبت تفصهیله کوهه ّ کیفهه دسثهبسٍ ایهي خبًْاسُهب )عشپشعهت ّ اػضهب ، ًیبصُهب ّ ثؼذی هه

َ تصهْیش ُبی ّیژٍ آًبى دس اداسٍ صًذگه سا ثشپشعت ّ ًیض تْاًوٌذیُبی پیؼ سّی اًْاع خبًْاسُبی صى عچبلؼ
 هیلیْى خبًْاس ایشاًه هفیذ ّالغ گشدًذ. 1٫5ُبی ُذفوٌذ ثشای ثِجْد ّعؼیت ثیؼ اص کؾیذٍ ّ دس عشازه ثشًبهَ

  َُبی کهمىثهبصًگشی عیبعهت،لضّم ّ هؾکمت ّ هغب ل هشتجظ صًبى عشپشعت خبًْاسسؽذ سّصافضّى ثب تْخَ ث 
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