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 چكیده 

توسعه افزایش قابل  یافته و درحال های اخیر در بسیاری از کشورها اعم از توسعه در سال
که در چند دهه اخیر، پدید آمده است، به طوریتوجهی در تعداد زنان سرپرست خانوار 

توسط زنان مهاجرت  و قطعی تجرد بنا به دالیلی مانند طالق،سوم خانوارها  بیشتر از یک
 و ای کتابخانه و اسنادی شوند. روش مورداستفاده در این پژوهش، مطالعه سرپرستی می

مه مرتبط با موضوع زنان نا مقاله و پایان 59فراتحلیل است. جامعه آماری این مطالعه 
در چهار بعد وضعیت اقتصادی، آموزش و مهارت،  نتایج مطالعات سرپرست خانوار است.

دهد که اولین و مهمترین  نشان می ها و مناسبات اجتماعی، سالمت و بهداشت روانی شبکه
دغدغه زنان سرپرست خانوار مشکالت اقتصادی و مسئله اشتغال است. از دیگر مشکالت 

سوادی و عدم  سوادی و کم بی توان به انواع مشکالت جسمانی و روانی، این زنان میمهم 
درآمد، عدم امنیت در  ثبات و کم ای و غیررسمی و بی آموزش، اشتغال در مشاغل حاشیه

های روابط اجتماعی، عدم  تعامالت اجتماعی، تجربه خشونت در روابط، طرد از سوی شبکه
های اجتماعی و شغلی، عدم دسترسی به  ودباوری، عدم مهارتپذیری اقتصادی، عدم خ جامعه

های قانونی اندکی برخوردار منابع اشاره نمود و این در حالی است که این زنان از حمایت
 که اغلب در جامعه هستند ای های چندگانه نقش ایفای به مجبور سرپرست خانوار هستند. زنان

ئله آنان را با مشکالت جسمانی، روانی، اقتصادی، دارند و این مس قرار یکدیگر با تعارض در
سازد. لذا با شناخت مسائل زنان سرپرست خانوار سیاستگذاری در  ارتباطی و ... مواجه می

ای جهت بهبود وضعیت آنان توسط نهادهای حمایتی  های مداخله راستای تدوین برنامه
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 مقدمه
یافته و  های اخیر در بسیاری از کشورها اعم از توسعه تعداد زنان سرپرست خانوار در سال

(. طبق گزارش El-Lawindi et al,2018: 1-9توسعه افزایش قابل توجهی داشته است ) درحال

ست خانوارها را زنان تشکیل سوم سرپر ( در چند دهه اخیر، بیشتر از یک2015سازمان ملل )

 عنوان پدر به انسانی، جوامع این در حالی است که در اکثر .(mwangi,2017: 11-14دهند ) می

 همین بر دارد. برعهده را خانواده مدیریت و سرپرستی مسئولیت عضو، ترین محوری و ترین اصلی

غیبت او  و شود می تعریف خانواده در پدر فقدان سرپرستی با بی تعاریف پدیدة اغلب در اساس،

(. خانواده از 110-67: 1385دارد )محبی،  خانواده مدیریت و تأثیر بسیاری بر مسائل اقتصادی

های  گیرد؛ هر گونه تغییر در ویژگی ارکان مهم جامعه است که اشکال متفاوتی به خود می

اعضای آن  شناختی آن پیامدهای متعددی در رفاه و بهزیستی اقتصادی و جمعیت-اجتماعی

 (.Bashir Dar,2018: 4455-4458خواهد داشت )

پذیر جامعه هستند که به دلیل عواملی  های آسیب های با سرپرست زن از جمله گروه خانواده

شدن شوهر شکل  مانند طالق، مرگ و اعتیاد شوهر، ناتوانی شوهر، مهاجرت و یا متواری

های زن  متعدد مشکالت خانواده مطالعات .(Bashir Dar,2018: 4455-4458گیرند ) می

قدرتی،  اند: فقر، ناامنی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، بی سرپرست خانوار را چنین برشمرده

پذیرتر شدن  سازد و در اثر این شرایط، آسیب شدت متأثر می مشکالت بهداشتی که کودکان را به

ن است از هر پنج زن یک نفر کشور حاکی از آ 50های مربوط به  زنان نسبت به کل جامعه. داده

برند و به تبع، سالمتی آنان به دلیل  سرپرست خانوار است؛ اغلب این افراد در فقر به سر می

عوامل بیولوژیک، تولید مثل، کار، تغذیه، استرس، جنگ و مهاجرت و غیره تحت تأثیر قرار 

 (.El-Lawindi et al,2018: 1-9گیرد ) می

گیرند  می عهده به را خانواده آورینان و سرپرستی دد زنان نقشبه این ترتیب، به دالیل متع

نامیده « زنان سرپرست خانوار»( و یا 1390)میرشکاری، « خودسرپرست»که این گروه زنان 

 یک حمایت یا منظم حضور بدون که هستند زنانی خانوار سرپرست زنان»شوند؛ به بیان دیگر،  می

 های گیری تصمیم و اقتصادی ادارة مسئولیت و دارند عهدهبر را خانواده بزرگسال سرپرستی مرد

 تعریف مبنای (. بر450-131: 1395)افراسیابی و جهانگیری، « برعهدة آنان است حیاتی عمده و
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 معنوی مادی و معاش تأمین دار عهده که هستند زنانی خانوار سرپرست زنان بهزیستی، سازمان

زنان مجبور به ایفای  (. این120-95: 1393ده، باشند )مؤمنی زا می خانوار اعضای و خود

های خانه داری و سایر امور خارج از خانه به خصوص تأمین اقتصاد خانواده هستند که  نقش

 ناپذیر برای خودِ فرد و جامعه است. های جبران پیامد آن رویارویی با مصائب، مشکالت و آسیب

 ییرات ناهماهنگ در نهاد خانواده است؛ای در حال گذار در معرض تغ ایران به مثابه جامعه

اشاره کرد )ادریسی و همکارن،  ها آوری در خانواده توان به نقش نان از جمله این تغییرات می

های ایرانی همچنان مرد وظیفه کسب درآمد و تأمین مایحتاج  در خانواده (.97-127: 1391

، اما شواهد نشانگر روند (107-136: 1394زندگی را برعهده دارد )کرمانی و همکاران، 

(. طبق آخرین 1390ای در تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار است )ربیعی،  فزاینده

کنند که  میلیون خانوار در ایران زندگی می 2/24بیش از  1395سرشماری مرکز آمار در سال 

این در (. 1398دهند )مرکز آمار ایران،  سرپرست تشکیل می درصد آن را خانوارهای زن 7/12

 سرپرست زن خانوارهای تعداد ،1390 سال مسکن و نفوس سرشماری حالی است که براساس

های  درصد بوده است که نسبت به سال 1/12خانوار یعنی حدود  هزار 563 و میلیون 2 از بیش

دارد  -ها دوره سایر به نسبت درصد افزایش 6/2حدود -ای  مالحظه درخور گذشته رشد

ترین علل این افزایش در میزان زنان  مهم(. »450-131: 1395ران، )افراسیابی و همکا

؛ 1391 پور، )کاظمی «است شده عنوان مهاجرت و قطعی تجرد سرپرست خانوار طالق،

 ای مسئله نفر با 3061753 کنونی ایران بیش از جامعه در (. بنابراین120-95: 1393زاده،  مؤمنی

اجتماعی محسوب  ای مسأله شک بدون آنان مشکل اند که مواجه خانوار سرپرست زن نام به

 (.1393)گلی و همکاران:  شود می

کند، مشکالت و  عنوان یک مسأله اجتماعی اثبات می آنچه سرپرستی زنان خانوار را به

موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه آنان وجود دارد و زنان سرپرست خانوار را به عنوان 

(؛ بنابراین توجه به 129-115: 1395کند )نیک منش و همکاران،  می پذیر تعریف قشری آسیب

که عامل اصلی این پدیده در دارد: اول آنکه در حالی مطالعه این موضوع از دو جهت اهمیت

سال (، طی137-103: 1396ایران در گذشته فوت همسر بوده است )احمدنیا و کامل قالیباف، 

فرهنگی و آثار این  و اقتصادی و تحوالت هنجاری و یارزش اخیر با توجه به تغییرات های

 هایمهاجرت و ومیر مرگ ازدواج، کاهش طالق، رفتن نرخ تغییرات و تحوالت، همانند باال
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(. دوم اینکه فراتحلیل در 129-115رشدی داشته است )همان:  روبه خارجی، روند و داخلی

ورد پذیرش جامعه علمی و های مختلف علمی از جمله علوم اجتماعی عمیقاً م حوزه

 میان در و شده مطرح های اخیر به ویژه در ایران نیز سیاستگذاران قرار گرفته است و در سال

ای روبرو شده است. در این راستا انجام  و مراکز تحقیقاتی با استقبال گسترده پژوهشگران

رسد.  ری به نظر میای جامع دربارة زنان سرپرست خانوار برای دستیابی به نتایج ضرو مطالعه

 به توجه اجتماعی، های آسیب کاهش بر کشور عالی مقامات و دولت تأکید به توجه بنابراین با

 های آسیب کاهش به منجر تواند می آنها وضعیت بهبود و خانوار متولیان به عنوان سرپرست زنان

دیگر  سوی از شده و دتوانمن های خانواده تربیت و زنان از توانایی مندی بهره افزایش اجتماعی،

را در یک طرح  پراکنده الگوهای تواند مطالعات درحوزه زنان سرپرست خانوار می فراتحلیل

 مناطق های بومی ویژگی به توجه ضمن که شود الگویی به دستیابی به منتهی جامع تجمیع کند و

 یابد. دست حمایتی و مطالعاتی چارچوب به کشور مختلف

 مالحظات نظری

سرپرست های زن خانوادهکه ضرورت داردرح مباحث نظری توجه به این نكته در آغاز ط

خانوار موضوعی جدید و در حال رشد در ادبیات علوم اجتماعی است. آنگونه که 

های  دهد یکی از تغییرات عمده در ساختار خانواده که در اکثر نظریه ( توضیح می1990)1استیچر

است  3های با سرپرستی زنان و خانواده 2کودک-های مادر خانواده گنجانده نشده است، خانواده

مورد توجه  4که همانند انواع دیگر سرپرست خانوار مانند خانوارهای تک نفره و غیرخانوادگی

اند؛ برخی معتقدند این غفلت در مورد زنان سرپرست خانوار قطعاً با غیبت  کمتری قرار گرفته

مرتبط است و از دیگر  70ه خانواده تا اواسط دهه در بیشتر تحقیقات در حوز« جنسیت»عمومی 

شدن و  ها بر اندازه و ترکیب خانواده و همچنین عواملی مانند صنعتی دالیل احتماالً تأکید تئوری

ای شده که در آن نقشِ  ها از گسترده به هسته شهرنشینی است که منجر به تغییر ساختار خانواده

 (.chant,1997: 30-32ری تعریف شده است )آو داری و نقش مردان نان زنان خانه

                                                           
1 Stichter 
2 mother-child 

3 female-headed family 
4 non-family households 
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ای که از زن و شوهر و فرزندان تشکیل شده، به دالیل مختلف شوهر  گاهی در خانواده هسته

شود و در این وضعیت بسیاری معتقدند خانواده در حالت  از ترکیب اعضای خانواده حذف می

هایی  شود که اصطالحاً به آنها خانواده برد؛ بنابراین خانواده توسط زنان اداره می ناکامل به سر می

( در چند 2015(. طبق گزارش سازمان ملل )26: 1390شود )ربیعی،  با سرپرستی زنان گفته می

ای در میان مادران تنها و زنان سرپرست خانوار در کشورهای در  دهه اخیر شاهد افزایش فزاینده

شوند. افزایش نرخ  م خانوارها را شامل میسو ایم که بیشتر از یک حال توسعه و توسعه یافته بوده

ها با  های رسمی از برخی دالیل افزایش خانواده طالق و فرزندآوری در قالبی غیر از ازدواج

توان به موارد:  سرپرستی زنان است. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر افزایش این نوع خانوارها می

ها جمعیتی و عوامل  ت، ویژگیتغییر در هنجارهای اجتماعی، سطوح تحصیالت، مهاجر

 .(mwangi,2017: 11-14اقتصادی اشاره کرد )

بندی  عنوان واحدی طبقه المللی به زن سرپرست خانوار در بسیاری از منابع ملی و بین 

کند. به  شود که در آن یک زن بالغ معموالً به همراه فرزندانش بدون شریک مرد زندگی می می

ار فردی است که به دلیل عدم حضور همسر و یا در برخی عبارت دیگر، زن سرپرست خانو

موارد مردان بالغ دیگری مانند پدر و برادر مسئولیت خانواده را به عهده دارد. گرچه این تعاریف 

مشکالت خود را در پی دارد، با این حال، با این پیشفرض مهم اگرچه اکثر خانوارهای زن 

همراه فرزندانشان( به یاد داشته باشیم که زن سرپرست سرپرست، مادرهای تنها هستند )معموالً 

های با سرپرستی  ها مانند خانواده خانوار اصطالحی عمومی است که شامل سایر زیرگروه

شود. همچنین الزم است بر این موضوع تأکید شود که  های زنان تنها و ... می مادربزرگ، خانواده

ه در بیشتر جوامع در حال توسعه زنان جدا شده، طالق مادرانِ تنها، لزوماً زنان مجرد نبوده بلک

 (Chant, 1997: 26-48گرفته و یا بیوه هستند )

توان دو نوع خانوار را از یکدیگر تفکیک کرد. در  در بررسی انواع زنان سرپرست خانوار می

کند. در  نوع اول مرد حضور دارد اما به دالیلی مانند مهاجرت، ناتوانی و یا خودخواسته کار نمی

اند که ازدواج نکنند و یا اینکه بعد از مرگ همسر یا  ها زنان انتخاب کرده نوع دوم از این خانواده

( mwangi, 2017: 11-14گیرند ) طالق و به دلیل استقالل مالی تصمیم به ازدواج مجدد نمی

زنانی که  -الف ها رسید: توان به این دسته بندی سرپرستی زنان در خانواده می بنابراین از طبقه

اند که عبارتند از زنانی که  بدون حضور دائم یا موقت مرد اداره زندگی را بر عهده گرفته
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اند، زنانی که دارای  اند، زنان مطلقه، زنانی که همسرانشان مفقوداالثر شده همسرانشان فوت کرده

ه با حضور مرد در زنانی ک -اند. ب همسر پناهنده یا مهاجرند یا به دلیلی خانه را ترک کرده

کنند اما اداره زندگی بهعهده زن است؛ مانند زنان دارای شوهر معتاد، زنان  خانواده زندگی می

دارای شوهر زندانی، زنان دارای شوهر بیکار، زنان دارای شوهر مریض و زنان دارای شوهر 

 (.26: 1390سرباز )ربیعی، 

یستند و هر کدام به طور متفاوتی فقر های همسان و یا همگنی ن زنان سرپرست خانوار گروه

بنابراین تصورات ناشی از وضعیت نامساعد زنان  .(mwangi,2017: 11-14کنند ) را تجربه می

های اخیر موجب به وجود آمدن مباحث  سرپرست خانوار گفتمانی را به وجود آورده که در سال

دود به جوامع در حال توسعه سازی مح شده است. تأثیر این مفهوم« زنانه شدن فقر»مرتبط با 

اند که رکود اقتصادی جهانی بیشترین تأثیر را بر  نبوده است بلکه بسیاری از محققان ادعا کرده

های با سرپرست خانوار زن داشته است، خانوارهایی که در همه جای دنیا هستند و  خانواده

خانوارها فقیرترین فقرا  های مبتنی بر اینکه این فرض شوند. پیش محسوب می« فقیرترین فقرا»

هستند بر این اساس است که این خانوارها در مقایسه با همتایان مردشان تجربه شدیدتری از 

فقر دارند. این مفروضات از دو جهت قابل تأمل هستند. اول اینکه زن سرپرست خانوار به طور 

ارند به این دلیل که فقر خودکار پیامد فقر است؛ به عبارت دیگر، این زنان در میان فقرا حضور د

تواند ناشی از مهاجرت نیروی  گیری این خانوارها دارد و این فقر می نقش بسیار مهمی در شکل

پذیری در  کار، فروپاشی خانواده تحت فشارهای مالی، عدم ازدواج رسمی و یا عدم مسئولیت

کند؛  ر را تشدید میمقابل زنان و کودکان باشد. دومین دلیل این استکه سرپرستی زنان خود فق

(. اما به Chant,1997:26-48چراکه زنان در زمینه اشتغال و درآمد وضعیت نامساعدی دارند )

رسد که در مباحث مرتبط با زنان سرپرست خانوار به جای تمرکز بر اقلیت، باید  نظر می

های  برابریها و توضیحات را به سمت نا حل تری انجام داد و راه ها را در سطوح گسترده تحلیل

، و نه وضعیت «جنسیت»جنسیتی سوق داد. بنابراین استدالل مورد پذیرش آن است که 

دهد  خانوادگی، در درک وضعیت مادران تنها دخیل است؛ گرچه بسیاری از مشاهدات نشان می

که همه زنان سرپرست خانوار فقیر نیستند و همه افراد فقیر زنان نیستند، آنچه که این زنان از آن 

 (.Chant,1997:26-48برند تبعیض جنسیتی است ) رنج می
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کشند چراکه هم باید کارهای  زنان سرپرست معموالً بار مسئولیت مضاعفی را به دوش می

هایشان را دارند. این زنان همچنین  خانه را انجام دهند و هم وظیفه درآمدزایی برای خانواده

ت )معموالً تحصیالت کمتری دارند(، های مختلف تحصیال های جنسیتی را در حوزه تبعیض

ثباتی  ها معموالً با بی کنند. فرزندان این خانواده های اقتصادی تجربه می درآمد، حقوق و فرصت

شده  رو هستند که بر روابط آنها با زن سرپرست تأثیر منفی دارد. طبق مطالعات انجام عاطفی روبه

توانند به مشکالت  های سرپرستی زنان می بهتوسعه در حالی که برخی از جن در کشورهای درحال

های با  ها لزوماً بدتر از خانواده اقتصادی منجر شوند، وضعیت و یا شرایط اعضای این خانواده

اند که  ( نشان داده2015های بانک جهانی ) اما برخی مطالعات و گزراش .سرپرستی مردان نیست

دهد و در چرخه توسعه این  تأثیر قرار می تر تحتفقر، خانوارهای با سرپرستی زنان را سریع

 .(mwangi,2017: 11-14شوند ) خانوارها با وضعیت نامساعد و فقر شناخته می

شناسی به  های روانشناسی و جامعه شده در نظریه های انجام بندی براساس تعاریف و طبقه

رین منابع استرس ت اند. روانشناسان معتقدند از عمده تحلیل موضوع سرپرستی خانوار پرداخته

های چندگانه در آن واحد است. این زنان هم اداره امور  برای زنان سرپرست خانوار ایفای نقش

آوری خانواده و تأمین اقتصادی خانوار را  خانواده از قبیل نقش مادری و تربیتی و هم نقش نان

های  ان نقشبه عهده دارند. بررسی مسائل و مشکالت زنان مطلقه نشان داده است وقتی زن

های متعددی مانند مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خانواده و دشواری

شوند و باید همزمان نقش پدری و مادری را ایفا نمایند،  دار می ناشی از این وظایف را عهده

أثیر های چندگانه شده و این امر سالمت جسمی و روانی آنها را تحت ت دچار تعارض در نقش

های متعددی همچون اداره و انجام کارهای دهد. این گروه از زنان عالوه بر ایفای نقش قرار می

گیرند و به شغل خود به  های جسمی و هیجانی از اعضای خانواده را بر عهده میخانه، مراقبت

س و شود استر دهند که این امر موجب می اندازه کارهای خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت می

 مشکالت روانی مختلفی را تجربه کنند.

درصد از  75مورد از زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که  39در بررسی  1برایسکو»

ترین آنها با طالق همبستگی نزدیک  برند که عمده های روانی رنج میزنان این گروه، از بیماری

                                                           
1 Brisco, 1973 
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باشد همچنین پارکز با  یستری میدارد که شامل اختالالت عاطفی، شخصیت ضد اجتماعی و ه

اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، افسردگی و خودکشی در زنان بیوه را 

درصد زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده  20تا  10گزارش داده است که حدود 

ا حاصل افسردگی گرایانه ر اند که شاید بتوان افزایش این نوع رفتارهای خود تخریب شده

های روانی، افسردگی و خودکشی در بین زنان سرپرست خانوار بنابراین ابتال به بیماری«. دانست

 (.110-67: 1385)محبی، « تر از افراد متأهل بوده است و فاقد همسر، متداول

شود که تقریباً در اکثر جوامع  شناختی جدید براین نکات تأکید می در مطالبات جامعه»

ها  ها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیت ی، جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیتامروز

ها نه تنها با جایگاه مردان متفاوت است، بلکه  متفاوت است. جایگاه زنان در بیشتر موقعیت

تر است. زنان عالوه بر نابرابر بودن پایگاه و تفاوت منزلت در  بهاتر و پائین اغلب از آن کم

رایط واحد، غالباً از طریق قید و بندهای فراوان اجتماعی، تابعیت، تحصیل، سوء استفاده و ش

(. بنابراین آنها در بررسی 110-67: 1385)محبی، « بدرفتاری مردان تحت ستم قرار دارند

 یا1دهند: نظریة زنانه شدن فقر  موضوع زنان سرپرست خانوار چهار رویکرد را مد نظر قرار می

ها و  کارکردی، نظریة طبقاتی و ناتوانی دولت-سرپرست خانوار، نظریه ساختی زنان یریپذ آسیب

 نظریه کنش.

سرپرست خانوار: این نظریه با تأکید بر فقر و  زنان پذیری آسیب یا2نظریة زنانه شدن فقر 

دهد عالوه بر افزایش تعداد این زنان در جهان  توضیح می 3پذیری زنان سرپرست خانوار آسیب

یافته  درآمد قرار گرفته که متاسفانه این مسئله در کشورهای توسعه های کم نان اغلب در جمعیتآ

های هدفمند دولتی فرآیند فقیرشدن  نیز مصداق دارد. حتی در این کشورها نیز علی رغم کمک

کنند. در این راستا از جمله مشکالت این زنان عدم دسترسی آنان به مشاغل با  را نیز تجربه می

شوند در  کنند یا اینکه مجبور می منزلت است؛ به عبارتی این زنان یا اغلب بیکاری را تجربه می

-67: 1385درآمد مشغول به کار شوند )محبی،  وقت، غیررسمی و کم ای، نیمه مشاغل حاشیه

هستند که نه  1دهد که زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقیران ( توضیح می2003)4(. چنت110

                                                           
1 feminization of poverty theory 
2 feminization of poverty theory 

3 female-headed households 

4 chant 
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های جهانی نیز شاهد  توسعه در حال افزایش هستند بلکه در مقیاس مناطق درحالتنها در 

 دهد: گسترش ادبیات در مورد آنها هستیم. او سه دلیل برای زنانه شدن فقر ارائه می

 عدم دسترسی به حقوق و امکانات برابر در مقایسه با مردان (1

 مسئولیت کاری و درآمد کمتر (2

ماعی مرتبط با فرهنگ و موانع قانونی و اجت-های تحرک اقتصادی محدودیت (3

 (.chant, 2003:1-65های موجود در بازار کار ) محدودیت

نیز  2نظران این رویکرد معتقدند این زنان عالوه بر فقر مادی با مسئله فقر زمانیصاحب

شود به این صورت که حتی اگر این  پذیری بیشتر این زنان می رو هستند که موجب آسیب روبه

در مشاغل با منزلت باال مشغول به کار باشند، در تنظیم وقت برای انجام کار خانگی و کار زنان 

وقت کار کنند، برای  که زنان به طور تمامشوند و در صورتی بیرون از خانه دچار مشکالتی می

ها  انجام امور مربوط به خانه وقت کافی ندارندکه این موضوع مسائلی را پیش روی این خانواده

دهد از جمله آن درصد باالی افت تحصیلی و بزهکاری کودکان و نوجوانان است  ار میقر

 (.110-67: 1385)محبی، 

ها، دو نقش متفاوت را در خانواده  پارسونز با توجه به الگوی نقش :3کارکردی-نظریه ساختی

دت کند. او نقش ابزاری برای مرد و نقش بیانگر را در جهت حفظ کارکردها و وح مطرح می

گیرد. نقش مرد در خانواده در جهت حفظ امنیت و آسایش خانواده از طریق  خانواده در نظر می

شغل و درآمد شغلی و نقش زن ایجاد روابط عاطفی در درون خانواده و حفظ روابط عاطفی 

ضروری برای اعضای خانواده تعریف شده است. پارسونز این تقسیم نقش را بهترین شکل برای 

بر هم خوردن تعادل  هر نوع نقش دیگر را موجبداند و تداخل  انوادگی میحفظ وحدت خ

 (.120-95: 1393آورد )مؤمنی زاده،  زندگی به حساب می
فرد  شناسانی مانند شلسکی معتقدند در صورتی خانواده کارکرد منحصربه همچنین جامعه 

گری  که مرد نقش سلطهتربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت را خواهد داشت 

داری بپردازد.  طبیعی خود بر سایر اعضای خانواده را حفظ کرده و زن نیز به ایفای نقش خانه

های دو  های زن سرپرست اساساً با شکل طبیعی و سنتی خانواده بنابراین طبق این نظریه خانواده

                                                                                                                                           
1 Poorest of the poor 

2 Time poverty 

3 Structural-functional theory 
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شود.  انحراف محسوب میها نوعی  والدی در تضاد بوده و در واقع پیدایش این گروه از خانواده

ها به علت غیبت پدر و عدم زندگانی زوجی،  (. در این خانواده120-95: 1393)مؤمنی زاده، 

یابد و عدم اقتدار پدر برای ساماندهی به کودکان تا حد زیادی کاهش می« های زندگی شانس»

همچنین در این  (.110-67: 1385کند )محبی، زندگی خانوادگی، خانواده را با بحران مواجه می

داری موجب تربیت  ها زنان با ورود به بازار کار به جای انجام وظایف سنتی و خانه خانواده

 (.120-95: 1393شوند )مؤمنی زاده،  نامناسب کودکان، افت تحصیلی و بزهکاری در آنها می

 های هخصیص یا جنس سن، دلیل به نظریه افراد این : طبق1ها نظریة طبقاتی و ناتوانی دولت

آیند  می شمار به فقیر خاص ای در طبقه قرارگرفتن دلیل به بلکه شوند، نمی فقیر شان قومی و نژادی

پذیری زنان سرپرست خانوار ناشی از طبقه  (. بنابراین فقر و آسیب120-95: 1393زاده،  )مؤمنی

پذیری  آسیبآنها است. بر این اساس تمام زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و 

گیرند، بیشتر در  های پایین اجتماع قرار می نیستند، بلکه آن گروهی که از نظر طبقاتی در رده

پذیری زنان سرپرست خانوار و همة فقرای دیگر به دلیل  معرض آسیب هستند. در واقع آسیب

اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنها را از دسترسی به شرایط -فرآیند سیاسی

پذیری و فقر زنان  نماید. به هر حال طرفداران نظریة طبقاتی آسیب نـاسـب حیـات محروم میم

دانند بلکه علت اصلی آن را به نظام اقتصادی نابرابر  ای عمومی نمی سرپرست خانوار را پدیده

 (.110-67: 1385محبی، دهند )داری نسبت می یعنی سرمایه

های زن سرپرست مشکالت  کنشی، اگرچه خانواده پردازان به اعتقاد نظریه» نظریة کنش:

متعددی دارند )به دلیل تحصیالت کم و تبعیض در بازار( ولی این مسئله به معنای آن نیست که 

توانند بر مشکالت خود فائق آیند. به عبارت  گیرند و نمی ایشان مطلقاً از این شرایط تأثیر می

و منفعل در برابر شرایط دانست، بلکه باید با « قربانی»توان این گروه از زنان را کامالً  دیگر نمی

های مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک های شخصی این زنان راه بررسی تجربه

به این گروه حداقل به طور مطلق و فراگیر درست « پذیر آسیب»شناخت. به عبارتی اطالق لفظ 

شان نادیده  ا جمعی آنان نسبت به تغییر و بهبود شرایطنیست؛ زیرا به این ترتیب واکنش فردی ی

 (.110-67: 1385)محبی، « شود گرفته می

                                                           
1 The class theory and the inability of governments 
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پذیری  شدن فقر علت اصلی آسیبتوان نتیجه گرفت که نظریه زنانه بنابراین در مجموع می

دانسته، نظریه ساختی کارکردی آن را ناشی از نابودی « های جنسیتی تبعیض»زنان و کودکان را 

های زن سرپرست را به منزلة نوعی انحراف از  طبیعی خانواده تلقی کرده و و خانوادهشکل 

(. در نظریه طبقاتی و ناتوانی 110-67: 1385شکل طبیعی خانواده در نظر گرفته است )محبی، 

توان با سنتزهای گفتمانی  ها را می رود. این نظریه ای طبقاتی به شمار می دولت این موضوع مسئله

( در ارتباط با مادران تنها چنین تفسیر کرد با توجه به شرایط و 1996و  1994و ادواردز )دانکن 

عنوان تهدیدی ( مادران تنها به1اند: ) منابع چهار گفتمان را در این حوزه شناسایی کرده

 (4مادران تنها و تغییر شیوه زندگی، ) (3، )2عنوان مشکلی اجتماعی ( مادران تنها به2، )1اجتماعی

 مادران تنها برای فرار از پدرساالری.

ای و طرد شده است که مشارکت کمی در نظم  های حاشیه گفتمان اول مرتبط با مباحث گروه

شوند.  زننده نظم اجتماعی شناخته میعنوان منبعی از جرم، انحراف و برهم اجتماعی داشته و به

کند مرتبط با فرهنگ فقر است؛  یان میکنند این موضوع همانطور که اسکار لوئیس ب آنها اشاره می

های اقتصادی و اجتماعی موجب اختالل در کارکرد خانواده و مسائلی از قبیل تجزیه  محرومیت

عنوان  شود و به خانوادگی، فقدان اقتدار والدین، گرایش کودکان به انواع انحرافات و ... می

 (.chant,1997: 37-38شوند ) ای دائمی معرفی می فرهنگی نابهنجار و پدیده

در  .در گفتمان دوم تأکید بر این ایده است آنها قربانی نیروهای اجتماعی و اقتصادی هستند

شود؛ بنابراین  دیدگاه مسائل اجتماعی فقر از علل اصلی آسیب مادران تنها در نظر گرفته می

وضوع دیگر در مشکالت زنان و به ویژه والدین تنها عموماً مادی است نه اجتماعی و فرهنگی. م

عنوان  شود نه به ها با فقدان درآمد پدر سنجیده می این گفتمان این است که مشکالت این خانواده

ها و  که تأکید بر تقویت خانواده عنوان یک فرد درخانواده. همچنین از آنجایی فقدان پدر به

غل فقط پاسخی های اخالقی سنتی است، از این جهت دستیابی و دسترسی زنانِ تنها به ش ارزش

جزئی به وضعیت نامساعد این خانوارها است و تحرک این زنان به سطوح باالتر باید از طریق 

ها به دولت  اشتغال، تعدیل مزایای موجود در سیستم، مراقبت از فرزندان و کاهش وابستگی

 (.chant, 1997: 39صورت پذیرد )

                                                           
1 social threat 
2 social problem 
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گفتمان سوم، مادران تنها و تغییر شیوه  در تقابل کامل با دو گفتمان تهدید و مسائل اجتماعی،

زندگی، که توسط دانکن و ادواردز شناسایی شده است، والد تنها بودن را نتیجه انتخاب آگاهانه 

داند که این  افراد درباره چگونگی زندگی با توجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می

بتوان افزایش مادران تنها در دوران معاصر را به  امر در مقابل خانواده دو والدی قرار دارد. شاید

تغییرات به وجود آمده در سازمان خانواده و جنسیت نسبت داد؛ در واقع سرپرست خانوار بودن 

 (.chant, 1997: 40برای برخی از خانوارها راهی برای رهایی زنان است )

الری است که در آن ایده مادر تنها در گفتمان چهارم یک روش مقاومت در برابر پدرسا

آید. حتی اگر بسیاری  عنوان یک عامل اصلی سرکوب زنان به حساب می خانواده مردسرپرست به

از مادران تصمیم آگاهانه برای تنها زندگی کردن نداشته باشند، دوری از مردان از طریق مرگ، 

ه باشد. دستاوردهای تواند نتایج مثبت هم برای آنها و هم فرزندانشان داشت طالق، فرار و ... می

گیری، افزایش اعتماد به نفس،  های تصمیم تواند شامل گسترش حوزه بالقوه برای ایشان می

احساس موفقیت در شرایط دشوار، کنترل بیشتر بر امور مالی، آزادی شخصی بیشتر، کاهش سوء 

های جنسیتی تقسیم کار باشد  رفتار فیزیکی و احساسی و فراتر رفتن از محدودیت

(chant,1997: 40 همچنین در مورد اشتغال این زنان .):دو رویکرد مثبت و منفی وجود دارد 

رویکرد منفی: این رویکرد از دیدگاه پارسونز نسبت به نقش زنان در خانواده و تأکید او بر 

های خانوادگی و کار دانسته  شود وکار زنان را تعارض بین نقش لزوم عدم اشتغال زنان ناشی می

داری و تربیت  یامدهای منفی اشتغال اشاره دارد، بر اساس این دیدگاه زنان نقش خانهو بر پ

فرزندان را به عهده دارد و این پدر خانواده است که با داشتن شغل و درآمد رهبر اصلی خانواده 

 افتد که به حفظ زن به کارهای بیرون از خانه بپردازد در اینجا رقابت با شوهر اتفاق می اگر است.

کند. در این راستا برای زنان شاغل ممکن است مضاف شدن  یکپارچگی خانواده لطمه وارد می

ها به وجود آید که این امر موجب پیامدهای منفی بر سالمت جسمی و  نقشی و تعدد نقش

های تضاد نقش، فشار بار اضافی نقش، فرضیه تقارب، فرضیه کمیابی  شود. نظریه روانی آنها می

نقش در زمره این رویکرد هستند؛ بر طبق آنها، زنان شاغل به دلیل حجم باالی  و فرضیه فشار

ها و استرس ناشی از ایفای چند نقش همزمان از نظر سالمتی در وضعیت  کار، افزایش مسئولیت

 (.186-143: 1395؛ رفعت جاه وربیعی، 178-157: 1383تری قرار دارند )احمدنیا،  ناامن
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د در مورد تعارض کار و خانواده به انباشتگی نقشها موسوم بوده رویکرد مثبت: این رویکر

های ارزشمند اجتماعی را موجب ارتقای وضعیت اجتماعی، و مشارکت فرد در فعالیت

 های بیشتری را به عهده گیرد از داند و معتقد است هرقدر فرد نقش اقتصادی و جسمانی او می

مد بیشتری برخوردار است. زنان شاغل درآ و ها پاداش منزلت، وجهه، کسب عزت نفس،

 نقش، هر با مرتبط امتیازات یا خشنودی و رضایت بیشتری از شرایط خود دارند و مزیت

آورد )رفعت  یا امکاناتی جهت بهبود پایگاه اجتماعی و غنای شخصیت فرد به وجود می امنیت

قش در این حوزه (. نظریه اعتالی نقش، بسط نقش و تجمع ن186-143: 1395جاه و ربیعی، 

افزایش عزتنفس و گسترش   عنوان نقشی جدید بر روند گیرندکه اشتغال زنان به قرار می

سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی آنان تأثیر مثبت گذاشته و موجب ارتقای سالمت آنان 

 (.178-157: 1383شود )احمدنیا،  می

 شناسی روش

 فراتحلیل است. مطالعه و ای کتابخانه و دیاسنا روش مورداستفاده در این پژوهش، مطالعه

 مرور است. شده استفاده ها و تحقیق ها نظریه مربوط، متون بررسی جهت ای کتابخانه و اسنادی

 شناخت و خانوار سرپرست زنان با موضوع رابطه در شده انجام های تحقیق بررسی برای مندنظام

در روش فراتحلیل محقق به ترکیب  .استرفته  کار به حوزه این در پیشین های تحقیق ماهیت

نتایج تحقیقات مختلف، متعدد و استخراج نتایج جدید و منسجم خواهد پرداخت )محمدی، 

شده و  های انجام توان نتایج پژوهش (. بنابراین هدف از فراتحلیل این است که چگونه می1388

 شده را درعمل به کار برد. بندی های صورت نظریه

روش با عموماً فراتحلیل اگرچه«. هاست تحلیل تحلیل فراتحلیل،» گوید: می گالس 

 جدا دو دستة در توان فراتحلیل را می دارد. هم کیفی معادل است، خورده گره کمی های شناسی

 کردن عمدتاٌ روی خالصه که نحوی به دارد کمی ماهیت که ادغامی مطالعات کرد: اول، بندی مقوله

مطالعات  از که کند می مرور را هایی تحلیل از ای مجموعه آماری حاظل به و دارد تمرکز ها داده

 هدف ابتدا فراتحلیل، برسد. در نتایج ادغام یا بندی خالصه به تا آمده است دست به مربوطه فردی

 از موجود، مطالعات بین از دوم، شود؛ می تعریف روشنی به تحقیق مسئلة مشخص و پژوهشگر

 سوم، آید؛ می عمل به گیری نمونه دارند، هماهنگی نظر مورد ژوهشپ های با مالک که هایی آن
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 و کدگذاری فراتحلیلی تحقیق هدف براساس ها آن های ویژگی و آوری جمع های تحقیقات داده

 قابل که طوری به شود؛ می تبدیل مشترک کمی مقیاس یک به مطالعه نتایج شود. بندی می طبقه

 آماری های روش ها، یافته و مطالعات های ویژگی بین روابط بررسی برای سرانجام، مقایسه باشد.

 ترکیب درگیر ادغامی مطالعات همانند که است تفسیری مطالعات دوم دستة شود. استفاده می

 شناسایی و مفاهیم توسعة روی را خود اصلی هدف اما است، شده انجام مطالعات شواهدی از

 با که ها است داده تفسیر عمدتاً آن هدف و گذارد می شده انجام تحقیقات مهم در های تم

 (.256-243: 1394گیرد )صادقی فسائی،  می انجام متفاوت های تکنیک

مند، تحقیقاتی است که به موضوع زنان سرپرست خانوار  جامعه آماری مطالعه نظام

رفته است نامه مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گ مقاله و پایان 59اند. در این پژوهش  پرداخته

وضعیت زنان »، «سرپرست خانوار»های زنان  که گزینش این حجم نمونه یا جستجوی کلید واژه

، «کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار»، «فقر زنان سرپرست خانوار»، «سرپرست خانوار

توانمندسازی »، «اشتغال زنان سرپرست خانوار»، «های اجتماعی زنان سرپرست خانوار آسیب»

 ( و بانکSIDعلمی ) اطالعات پایگاه های داده با جستجودر مرکز« ست خانوارزنان سرپر

های مراکز علمی و  ( و رجوع به کتابخانهMag Iranمجالت ایرانی ) و نشریات اطالعات

 پژوهشی گردآوری گردیده است.

 های پژوهش یافته

 سیمای مطالعات

سی در این فراتحلیل، به ترتیب های موردمطالعه از مطالعات موردبرر طبق بررسی کمی موضوع

 10.1مورد ) 6درصد( روانشناختی،  5.1مورد ) 3درصد( موضوع اجتماعی،  33.8مورد ) 20

 2درصد( پزشکی،  3.4مورد ) 2اقتصادی،  -درصد( اجتماعی 37.2مورد ) 22درصد( اقتصادی، 

 5.1مورد ) 3درصد( فرهنگی و  1.7مورد ) 1روانی،  -اجتماعی -درصد( اقتصادی 3.4مورد )

 باشد. روانی می-درصد( اجتماعی

درصد( در سال  1.7مورد ) 1های انجام شده در این فراتحلیل متفاوت بوده است؛  سال

درصد(  5.1مورد ) 3، 1384درصد(  3.4مورد ) 2، 1383درصد( در سال  1.7مورد ) 1، 1382

 5، 1388در سال  درصد( 6.8مورد ) 4، 1387درصد( در سال  6.8مورد ) 4، 1386در سال 
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درصد(  15.2مورد ) 9، 1390درصد( در سال  6.8مورد ) 64، 1389درصد( در سال  8.5مورد )

 4، 1393( درصد در سال 805مورد ) 5، 1392درصد( در سال  1.2مورد ) 6، 1391در سال 

 اند. انجام شده 1396درصد( در سال  5.1مورد ) 3و  1395درصد( در سال  6.8مورد )

 44.1مورد ) 26دهد به ترتیب  داد پژوهشگران همکار در مطالعات نشان میبررسی تع

 10.2مورد ) 6درصد( سه نفر و  11.8مورد ) 7درصد( دونفر،  30.5مورد ) 18درصد( یک نفر، 

 اند. ها مشارکت داشته درصد( بیش از چهار نفر در پژوهش 3.4مورد ) 2درصد( چهار نفر و 

سرپرست خانوار، جنسیت پژوهشگران در کار نقش نداشته با وجود مطالعه بر روی زنان 

اند.  ای مساوی به بررسی این موضوع پرداخته که که زنان و مردان تقریباٌ به گونه است به طوری

 34مورد ) 20درصد( و  27.1مورد مرد ) 16درصد( زن،  38.9مورد ) 23به ترتیب جنسیت آنها 

 درصد( همکاری میان زن و مرد بوده است.

ها از گستره وسیعی )اجتماعات  دهد که پژوهش جامعه آماری و سطح مطالعه نشان می

درصد( در سطح  11.8مورد پژوهش ) 7کشور( برخوردار بوده است. در این فراتحلیل؛ -کوچک

مورد  3درصد( در سطح روستا و  6.8مورد ) 4درصد( در سطح شهری،  76.3مورد ) 45ملی، 

 ت کوچک انجام شده است.درصد( در سطح اجتماعا 5.1)

 1.7مورد ) 1درصد( توصیفی،  45.7مورد ) 27شناختی مطالعات در فراتحلیل؛  رویکرد روش

درصد( غیره بوده است.  8.5مورد ) 5تبیینی و -درصد( توصیفی 44.1مورد ) 26درصد( تبیینی، 

متغیره های تحلیل چند درصد( از روش 62.7مورد مطالعات ) 37تر  همچنین در سطح پیچیده

 اند. های تحلیل چندمتغیره بهره نبرده درصد( از روش 37.3مورد هم ) 22اند و  استفاده کرده

درصد( از  16.9مورد ) t ،10درصد( از آزمون  10.2مورد ) 6ها،  گیری از آماره به منظور بهره

 درصد( از آزمون تحلیل مسیر و 5.1مورد ) 3، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی، tآزمون 

 45.8مورد ) 27درصد( از ضریب همبستگی و رگرسیون،  5.1مورد ) 3تحلیل رگرسیون، 

درصد( آزمون  39مورد نیز ) 23اند و  درصد( دارای آزمون نظریه بوده 61مورد ) 36درصد( و از 

 اند. فرضیه نداشته

ها  درصد( داده 88.1مورد ) 52ها، نتایج حاکی است که  در زمینه گردآوری و تحلیل داده

 3اند و  های سرشماری استفاده کرده درصد( از داده 6.8مورد ) 4توسط محقق گردآوری شده، 

 اند. درصد( فاقد داده بوده 5.1مورد هم )
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های به کار رفته در مطالعات بر حسب موضوع متنوع بوده است. در این  ها و نظریه دیدگاه

درصد(  25.4مورد ) 15 درصد( کیفیت زندگی، 10.2های ) مورد ازنظریه 6مطالعه؛ 

چهارگانه  های درصد( نظریه 18.6مورد ) 11درصد( روانشناختی،  1.7مورد ) 1توانمندسازی، 

درصد(  5.1مورد ) 3درصد( طرد اجتماعی،  5.1مورد ) 3در مورد زنان سرپرست خانوار، 

مورد  15درصد( سالمت و  1.7مورد ) 1درصد( امنیت اجتماعی، 1.7مورد ) 1سرمایه اجتماعی، 

درصد( دارای پیشینه تجربی در کارهای  81.4مورد ) 48اند و  درصد( هم فاقد نظریه بوده 25.4)

مورد  39درصد( فاقد پیشینه تجربی هستند. همچنین  18.6مورد ) 11مطالعاتی خود بوده و 

 اند. درصد( فاقد چارچوب نظری بوده 33.8مورد ) 20درصد( دارای چارچوب نظری و  66.1)

مورد  23درصد( در ایران،  11.8ها ) مورد پژوهش 7دهد  ی میدان مطالعه نشان میبررس

درصد( در تهران در هریک از شهرهای بوشهر، نهاوند، زاهدان، مازندران، اصفهان،  39.8)

شهر، کردستان، ایالم، سبزوار، شهر شهریار، اراک، کهگیلویه و بویراحمد، ساری، قزوین، شاهین

درصد( در  3.4مورد ) 2( درصد( و 1-7مطالعه ) 1از، جهرم و میبد قروه، همدان، شیر

 اند. اسالمشهر، کرمان، تبریز و ورامین، انجام شده

درصد(  37.3مورد ) 22ها نشانگر  درخصوص سنجش اعتبار صوری و روایی بررسی

ر درصد( اعتبا 5.1مورد ) 3درصد( اعتبار سازه،  3.4مورد ) 2گیری از اعتبار صوری،  بهره

 50.8مورد ) 30درصد( سنجش نوع اعتبار بیان نشده است.  54.2مورد ) 32است و در  محتوایی

درصد( به نوع  49.1مورد ) 29درصد( از آلفای کرونباخ برای تأیید روایی استفاده کرده و در 

 پایایی اشاره نشده است.

مورد  3دفی، درصد( از تکنیک نمونه گیری تصا 11.8مورد ) 7در مطالعات مورد بررسی 

 13.5مورد ) 8ای،  درصد( از تکنیک خوشه 6.8مورد ) 4ای،  درصد( از تکنیک سهمیه 5.1)

 3.4مورد ) 2ای نامتناسب با حجم،  درصد( از تکنیک طبقه 3.4مورد ) 2درصد( تمام شماری، 

مورد  3گیری تعمدی،  درصد( از تکنیک نمونه 8.5مورد ) 5بندی شده،  درصد( از تکنیک طبقه

مورد  2درصد( نظری،  1.7مورد ) 1برفی،  درصد( گلوله 5.1مورد ) 3درصد( سیستماتیک،  5.1)

درصد( به نوع تکنیک  32.2مورد ) 19اند و در  درصد( در دسترس استفاده نموده 3.4)

درصد مطالعات  63شناختی مطالعات حاکی از آن است که  گیری اشاره نشده است. روش نمونه
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تأمل،  اند و نکته قابل اده کرده و به بررسی این مسئله از بعد کمی پرداختهاز روش پیمایش استف

 های کیفی در این حوزه است. ضرورت مطالعه با روش

 وضعیت اقتصادی

شده نشان  های مرتبط با موضوع که در این مطالعه انتخاب نامه مقاالت و پایان بررسی محتوایی

 اقتصادی رو هستند و معضالت ای روبه دهسرپرست خانوار با مشکالت عدی دهد زنان می

افراد تحت  تعداد باالرفتن با مسئله که آنان در زندگی خود دارند. این است ای مسئله مهمترین

 شود. در این راستا، وضعیت اقتصادی نامطلوب به درآمد کم زنان می تر سخت زنان تکفل

 تعداد همچنین و درآمد و کم ثبات یب مشاغل در اشتغال دلیل به گردد که سرپرست خانوار باز می

کنند،  می درآمد کارگری کسب مشاغل طریق از شاغل است. اکثر زنان خانوارمربوط شاغالن اندک

ناچیزی برای آنان به دنبال دارد )مؤمنی  درآمد و نداشته کاری ثبات معمول طور به مشاغل اینگونه

 مورد در مختلف دهک 10 بین آمد در(. وضعیت توزیع در1387 همکاران، و ؛ جوان1393زاده، 

توزیع  از وضعیت مرد سرپرست دارای دهد نسبت به خانوارهای نشان می خانوار زنان سرپرست

 قرار درآمد کم های دهک در خانوارها این از بیشتری سهم تری برخوردار بوده و یکنواخت غیر

دارند که  قرار اول دهک در زن سرپرست دارای خانوارهای درصد از 63/28اند. مطابق آمار  گرفته

بین زن سرپرست است  در فقر باالتر سطح از حاکی امر این و است درآمدی سطح ترین پایین

 شدند خانوار سرپرست طالق دلیل به که توجه آن است زنانی (. نکته قابل1393)مؤمنی زاده، 

 و هستند اجتماعی -اقتصادی مختلف مشکالت درگیر کردند، فوت که همسرانشان کسانی از بیش

تجربه  بارها را خانگی خشونت زنان مطلقه، کردند. اغلب گزارش را سالمتی بدتری وضعیت

به جای گذاشته  آنها روانی و جسمی سالمت بر طوالنی مدتی اثرات ها که خشونت طوری کرده به

 .(1396است )احمدنیا و کامل قالیباف، 

پذیری اقتصادی نداشته و  ای از جامعه رهبه کودکی از ما جامعه در زنانبرخی معتقدند 

دارد  اقتصادی منافع آنان برای که ای دوستانه روابط و حمایتی های حلقه از مانند مردان توانند نمی

ای است که  به گونه زنان تکفل تحت های خانواده در ها هزینه صرف نحوه استفاده کنند. همچنین

 ترین مهم بیکاری و اقتصادی اشد. در مجموع، مشکالتآنان ب زندگی اولیه نیازهای تنها جوابگوی

(. 1386اند )معید فر و حمیدی، مواجه آن با جامعه کنونی شرایط در که این زنان هستند مشکالتی
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که زنان سرپرست خانوار را به سمت ازدواج موقت  بر همین اساس از جمله مهمترین عواملی

 .(1390زاهد،کشاند نیازهای اقتصادی است ) می

از منظر برخی مطالعات فقر زنان فقط جنبه اقتصادی نداشته و ابعاد روانی و اجتماعی آن نیز 

سوادی یا  حائز اهمیت است. مطالعات مهمترین مشکالت زنان سرپرست خانوار را بی

سوادی، عدم کسب مهارت، موانع فرهنگی بازدارنده اشتغال، عدم دسترسی به منابع اشتغال  کم

ی بدون هیچگونه حمایت قانونی، وابستگی اقتصادی به شوهر در زمان حضور در بخش غیررسم

او، عدم آگاهی از موارد حقوقی، شبکه روابط اجتماعی بسیار محدود، عدم تمایل به نوآوری و 

، «پذیری سنتی جامعه»اند. نکته مهم این است که زنان به دلیل  نوپذیری و تقدیرگرایی برشمرده

های جنسیتی مبتنی بر  کنند، اعتقاد به نقش آوری را ایفا می ن نقشِ نانعلی رغم اینکه خودشا

ها و احساس نارضایتی زندگی  های بیولوژیک داشته و این موضوع موجب تضاد نقش تفاوت

ترین علت تعارض خانوادگی و  (. اصلی1384برای آنان شده است )شادی طلب و همکاران، 

آوری و مادری و نبود حمایت  ای همزمان نقش نانهای شغلی زنان سرپرست خانوار ایف نقش

های خانوادگی  خانوادگی و اجتماعی بوده که پیامد آن کاهش کیفیت زندگی و تضعیف نقش

 (.1393است )رستگار خالد و عظیمی، 

بنابراین اعتماد به نفس پایین و عدم خود باوری در میان زنان باعث شده با مشکالت 

  وحیه و توان مهارتی الزم برای کارآفرینی و اشتغال زایی را نداشتهرو باشند و ر بسیاری روبه

باشند. از نظر امکانات رفاهی زنان در بدترین شرایط بوده و وضعیت مالی و تغذیه مناسب 

های رسمی و  شان نیز از بسیاری آموزش نداشته و به واسطه عدم استطاعت مالی فرزندان

ت پیش روی این زنان فقدان سازوکارهای الزم و غیررسمی محروم هستند. از دیگر مشکال

تبار و  های اجرایی کشور است )نازک مناسب حمایتی پایدار از سوی دولت و دستگاه

 بسیاری حمایتی، بهزیستی و کمیتة امداد سازمان دو فراوان هایتالش ( و با وجود 1387ویسی،

 نگاه است؛ نشده برآورده ارخانو سرپرست زنان میان در فقر کاهش های شاخص و از اهداف

 فقرزدایی، به معطوف مدت بلند اهداف تعریف عدم سازمانی، انبساط بر تمرکز به فقر، ساختاری

 و وابستگی رواج حمایتی، نگرش نهادها، غلبة کاری تأثیر، موازی وکم جزئی های حمایت

 ذهنی ابعاد به توجهی فقر، کم فرهنگ رواج و سازمان انبساط خرد، اعتبارات تحرکی، نارسایی بی
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 به هاسازمان این موانع دستیابی جمله از آن با مرتبط فرهنگ و فقر بازتولید و تولید فرهنگی و

 (.352-319: 1391فقر زنان سرپرست خانوار هستند )محمدپور و همکاران،  مؤثر کاهش

 آموزش و مهارت

مهارتی(  و موزش )تئوریآ از عوامل مهم و مغفول در رابطه با زنان سرپرست خانوار عنصر

(. بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار حاکی از پایین 1382ویسی،  و تباراست )نازک

های اجتماعی و شغلی  های دولتی و تورم باال است و همچنین فقدان مهارت بودن نرخ پرداخت

ی زنان فراهم از جمله مشکالت آنان است. اگرچه دولت تسهیالتی را جهت بهبود شرایط زندگ

باشد )شهریاری  کرده است اما با توجه به مشکالت گسترده پیش روی زنان تسهیالت کافی نمی

درصد و در سطح  5/41خانوار  سرپرست باسوادی زنان (. بر مبنای آمارها نرخ1392و همکاران،

 و ودترمحد را زندگی های انتخاب قطع، طور به سواد در میان زنان پایینی قرار دارد. نداشتن

 توسعه که شود می شرایطی به منجر و سازد خارج می افراد دسترس از را ها فرصت بسیاری از

 (.1393زاده، دهد )مؤمنی می قرار تحت الشعاع را اقتصادی توسعه آن، رشد و در پی و انسانی

 دارای دهد خانوارهای کار در مورد زنان سرپرست خانوار نشان می بازار و اشتغال وضعیت

 آنها درآمد و کنند معاش می تأمین خانوار اشتغال سرپرست محل از کمتری میزان به زن رستسرپ

های مالی خویشاوندان، نهادها و مؤسسات  ناشی از حمایت تواند می که های دیگری محل از اکثراً

 بر بالطبع تأثیرمطلوبی امر گردد و این خیریه و تشکیالت دولتی یا عمومی باشد، کسب می

(. ساز و کار 1393زاده،  داشت )مؤمنی نخواهد آنان اقتصادی و اجتماعی فردی، دیتوانمن

 عامل خانوار حاکی از آن است که اشتغال سرپرست زنان زندگی کیفیت بر اشتغال تأثیرگذاری

باعث  درآمد، منبع داشتن و مهمی در کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار است. اشتغال بسیار

استقالل را ارتقا  و نفس اعتمادبه شود و به تبع آن سطح مادی می ریبرخوردا سطح افزایش

 فنی های مهارت دارای بخشد. همچنین زنان دهد. افزون بر آن، کیفیت زندگی آنان را بهبود می می

 از کیفیت زندگی باالتری برخوردار هستند. دارا هستند فاقد مهارت که زنانی نسبت به ای حرفه و

 را درآمد و کسب مناسب شغل به خانوار سرپرست زن دسترسی ای حرفه و فنی مهارت بودن

و بر این  دارد، دنبال به را اجتماعی و فردی سودمندی و بودن مفید نماید و احساس می تسهیل
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 فرد زندگی کیفیت ابعاد از یکی عنوان به فرد اجتماعی روابط تقویت بر قابل توجهی تأثیر اساس،

 (.1391وند،  تمداشت )ادریسی و حا خواهد

 ها و مناسبات اجتماعی شبكه

دهد مهمترین عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی زنان  شناسی تعامالت اجتماعی نشان می آسیب

سرپرست خانوار عامل اقتصادی و در مرحله بعدی عوامل محیطی، عوامل خانوادگی و عوامل 

 و کننده تعیی متغیر دو نوارخا سرپرست زنان درآمد و مسکن قانونی است. همچنین وضعیت

 تحت زنان این که حمایتی مؤسسات مالی های حمایت .است آنان اجتماعی امنیت تأثیرگذار بر

در بخش عوامل محیطی  .دارد آنان مالی نیازهای رفع بر مثبتی تأثیر نیز قرار دارند آنها پوشش

 بودن سرپرست به بی سبتن نزدیک اطرافیان نگرش و جامعه افراد نگرش اجتماعی، شبکه روابط

 زنان هرچه .باشند اجتماعی داشته گروه این اجتماعی امنیت بر مهمی تأثیر تواند می زنان این

 باشند، داشته امنیت احساس دیگران بیشتر با خود ارتباطات و تعامالت در خانوار سرپرست

 (.1394خواهند داشت )نیارمی و انصاری،  جامعه در تری پررنگ و مفیدتر حضور

بقای  به و زنان انجامد انزوای خانواده می به همسر در میان زنان سرپرست خانوار فقدان

 تر ضعیف آنان بین در ارتباطی و دوام دارند کمتری امید پایدار دوستی و دیگران با مستمر ارتباط

نواده است. در جامعه ما زنان اعتبار اجتماعی و امنیت خود را از مردان خا همسر دارای زنان از

عنوان یک فرصت و یک بدن  کنند؛ بنابراین زن بدون مرد برای بسیاری مردان به کسب می

جویی از آن را دارند. بسیاری از زنان این مسأله  کندکه قصد تصاحب و کام صاحب جلوه می بی

های نامطلوب و بدون شرایط مناسب، تقاضای  را در ابعاد متفاوتی مانند تقاضای ازدواج

 و مجدد ازدواج مانند مسلمی حقوق که این زنان ازکنند. از آنجایی و تجاوز تجربه میشدن  صیغه

موارد دارای مشکالت  اکثر در مانند، می محروم افراد با دیگر احساسی و عاطفی روابط برقراری

 روابط حلقه رفتن عاطفی زیادی در زندگی روزمره خود هستند و این مسأله سبب از بین

 امنیت (. از این رو1386خانوادگی است )معیدفر و حمیدی،  کمتری تا حد و گیدوستانه، همسای

 با ارتباط در نگرانی و ناامنی احساس دارد و تری ضعیف سطح خانوار سرپرست زنان در ارتباطی

شود  می دیده آنان کمتر روابط در طبیعی ارتباطات و دارد وجود بیشتر آنان میان در دیگران

(. زنان سرپرست خانوار در تعامالت روزمره خود 1395راسیابی و همکاران، ؛ اف1384)سهرابی، 
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رو هستند که برای آنان و فرزندانشان ناامنی و سازگاری  های منفی روبه با مسائل و کلیشه

ورزی جنسی،  ترین دالیل ایجاد حریم ناامن برای این زنان طمع کند؛ مهم نابهنجار ایجاد می

ن، فقر مالی و نبود حمایت اجتماعی مناسب از آنها است )افراسیابی و کلیشه منفی نسبت به آنا

 (.1395جهانگیری، 

تری برخوردار بوده و فعالیت اقتصادی  تر و ناهمگون زنان شاغل از شبکه حمایتی قوی

آنها موجب شده که منابع حمایتی بیشتری را برای خود فراهم کنند. الزم به ذکر است این 

های  ای برای بقای آنها است و زمینه گروهی تنها شبکه الب پیوندهای درونمنابع حمایتی در ق

پیشرفت را برای آنها فراهم نکرده است. اما نکته مهم این است که فعالیت در بازار کار 

نظر  گیری سرمایه اجتماعی و تقویت پیوندهای درون گروهی شده است. صرف موجب شکل

زنان از لحاظ اجتماعی دایره شمول فرد را افزایش داده و از فواید اقتصادی اشتغال برای این 

های مهمی را  های اقتصادی فرصت عالوه فعالیت شود. به مانع از انزوا و طرد اجتماعی فرد می

فقدان (. به این ترتیب، 1389کند )فیروزآبادی و صادقی،  برای تحرک اجتماعی فرد ایجاد می

کالت مهم زنان سرپرست خانواراست )شهریاری و های اجتماعی و شغلی از جمله مش مهارت

 (.1392همکاران، 

 سالمت و بهداشت روانی

خانوار تأثیرات متعدد داشته است.  سرپرست روان زنان سالمت بر چندگانه های نقش ایفای

 و توانمندی عاملیت گسترش مفیدبودن موجب حسِ روانی ایجاد های متعدد به دلیل نقش

ها مشکالتی از جمله ابتال به انواع  طرفی این تعدد نقش از و شود میخودباوری در این زنان 

 سرپرستی (. همچنین علت1390اختالالت جسمانی و روانی را برای آنها دربردارد )ربیعی،

 این زنان و روانی جسمانی سالمت بر تأثیرگذار عوامل مهمترین بودن( از غیرارادی یا )ارادی

 برای اقتصادی اجتماعی عامل سهم و جسمانی سالمت برای اییجغرافی عامل بیولوژیکی و است؛

 را همدیگر منفی تأثیرات توانند می عوامل این اینکه همه از تر مهم است. بیشتر سالمت روانی

 علل به و شخصی هستند مسکن فاقد که ای شهری و سواد بی پیر، زنان که ای گونه به تقویت کند؛

جسمانی را دارند )حیدری و میرزایی،  سالمت مقدار کمترین د،ان شده خانوار سرپرستغیرارادی 

 افزایش در پزشکی های بهداشتی مراقبت به خانوار سرپرست زنان کمتر همچنین توجه .(1393
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 مسائل با رویارویی در جسمانی توان و کاهش تندرستی به و است مؤثر آنان جسمانی های آسیب

 .(1391انجامد )آجورلو و همکاران،  می متعدد

 جسمانی آالم تسکین برای خانوار سرپرست زنان از %22آمارها حاکی از آن است که حدود  

 وضعیت و موضوع به توجه مسأله همین و اند آورده روی بخشآرام داروهای به مصرف خود

 (. زنان1372 )جغتایی، سازد می آشکارتر را خانوار سرپرست زنان روانی و جسمانی سالمت

 شکایات و افسردگی عالئم دچار تهران استان بهزیستی پوشش سازمان تحت رخانوا سرپرست

 و پرخاشگری وسواس، اضطراب، پارانوئید، افکار روابط متقابل، در حساسیت جسمانی،

است )حسینی  مربوط به افسردگی زمینه این در عالئم هستند؛ از این میان شدیدترین پریشی روان

باال  بر تأثیرگذار عناصر جمله از تحصیالت و درآمد غیرهایمت (.137-117: 1388و همکاران، 

 منفی بار شدن کم نهایت در و در زنان اجتماعی و روانی جسمی، سالمت اجتماعی، رفتن سرمایه

(. همچنین شادمانی از نظر زنان 1394جامعه است )ریماز و همکاران،  در ها گروه این از حاصل

گاه مناسب از لحاظ عاطفی و مالی است.  ودن از تکیهسرپرست خانوار به معنای برخوردارب

بررسی احساس شادمانی در میان زنان سرپرست خانوار و شناسایی موانع طرد و محرومیت آنها 

انصافی،  نشان داده است که تغییرات میزان احساس شادمانی در میان زنان ناشی از متغیرهای بی

 (.1394آزاده و تافته، طرد اجتماعی و احساس نابرابری است. )اعظم 

 گیری بحث و نتیجه
شود که در طول زمان دچار  می اجتماعی محسوب نهاد ترین بنیادی و مهمترین خانواده نهاد

های مختلف در جهان حاکی از آن است که  های مختلف شده است. پژوهش تغییراتی در حوزه

 طالق، ند از: افزایش آمارنهاد خانواده دستخوش تغییراتی شده است که مهمترین آنها عبارت

 و خانواده بعد کاهش نرخ باروری، کاهش والدی،تک های خانواده افزایش ازدواج، سن افزایش

(. طالق، علت اصلی 96-68: 1395بالینی )ملکی و همکاران، هم به موسوم روابط افزایش

نجایی که حدود برند و از آ های تک والدی است و اغلب زنان مطلقه در فقر به سر می خانواده

ها تاحد زیادی به زنانگی  والدی زنان هستند، افزایش این خانواده های تک درصد از خانواده 85

 (.Dornbusch et al, 1985: 326-341فقر کمک کرده است )
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( عوامل 1997سرپرست عموماً بیشتر با فقر ارتباط دارند. بووینیک و گپتا ) های زن خانواده

دهند؛ اول اینکه معموالً زنان سرپرست خانوار نرخ  ه عامل توضیح میوقوع این فقر را با س

های اقتصادی کمتری داشته و  ها و موقعیت های بیشتری دارند. دوم اینکه زنان فرصت وابستگی

بنابراین درآمد آنها نیز کمتر است و سوم اینکه از آنجاکه زنان با کارهای خانه درگیر هستند، 

عالوه زنان در دسترسی به شغل و رفاه  ای حضور در بازار کار دارند. بهمعموالً زمان کمتری بر

شوند. همچنین زنان سرپرست خانوار ممکن است مادر  معموالً موردتبعیض جنسیتی واقع می

عوامل در فقرآنها  باشندکه همه این ثباتی خانواده را تجربه کرده شدن زودهنگام و همچنین بی

 (.Nwosu, 2018: 1-27دخیل است )

عنوان یک  بنابراین، امروزه همة جوامع، از جمله ایران، شاهد پدیده زن سرپرست خانوار به

مهاجرت تعداد این زنان در کشور ما  و قطعی تجرد واقعیت اجتماعی است. بنا به دالیل طالق،

 دست از دلیلی هر به را خود همسر که زمان همان از سرپرست خانوار در حال افزایش است. زنان

دارند و این  قرار یکدیگر با تعارض در که شوند می ای های چندگانه نقش ایفای به مجبور دهند، می

سازد. این زنان  مسئله آنها را با مشکالت جسمانی، روانی، اقتصادی، ارتباطی و ... مواجه می

دهد  یشوند. آمارها نشان م گاهی سرپرستی فرزندانشان را نیز به تنهایی و به سختی متحمل می

ای در تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در ایران بوجود  که روند رو به افزایش و فزاینده

 2/24بیش از  1395(. طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در 1390آمده است )ربیعی، 

دهند  سرپرست تشکیل می درصد آنها را خانوارهای زن 7/12کنند، که  خانوار در ایران زندگی می

 (.1398نفر( )مرکز آمار ایران،  3061753دود )ح

را در  1396تا  1382های  بررسی مهمترین نتایج کمی مطالعات که بازه زمانی بین سال

های  دهد بیشتر مطالعات در حوزه اجتماعی و اقتصادی و سپس در حوزه گیرد، نشان می برمی

ت پژوهشگران در این حوزه دیگری مثل پزشکی و فرهنگی قرار داشته است. در نگاه به جنسی

اند؛ به  ای مساوی به بررسی این موضوع پرداخته توان گفت که زنان و مردان تقریباٌ به گونه می

ها در حد میانی بوده است تا سطح  لحاظ بررسی جامعه آماری و سطح بررسی اکثر پژوهش

اند که توسط خود  هایی انجام شده خرد و کالن. در این راستا بیشتر مطالعات بر پایه داده

ها مربوط به  های استفاده شده در این پژوهش اند. نظریه آوری و تحلیل شده محقق جمع

های چهارگانه در مورد زنان سرپرست خانوار کیفیت زندگی، طرد  توانمندسازی، نظریه
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عالوه، میدان  اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، روانشناسی و سالمت بوده است. به

العه به ترتیب تهران، ایران، بوشهر، نهاوند، زاهدان، مازندران، اصفهان، شهریار، اراک، مط

شهر، کردستان، ایالم، سبزوار، شهر قروه، همدان،  کهگیلویه و بویراحمد، ساری، قزوین، شاهین

درصد مطالعات از  63شیراز، جهرم و میبد، اسالمشهر، کرمان، تبریز و ورامین بوده است. 

اند که لزوم بررسی  اند و به بررسی این مسئله از بعد کمی پرداخته مایش استفاده کردهروش پی

رو  های کیفی با توجه به مشکالت و مسائلی که این زنان با آنها روبه این حوزه از منظر روش

 سازد. هستند را نمایان می

حاکی از آن همانطور که به تفصیل آمد، نتایج مطالعات در حوزه زنان سرپرست خانوار 

است که در رأس مسائل زنان، مشکالت اقتصادی قرار دارند که خود به صورت فقر، عدم 

دهد. افزون  سوادی و نداشتن مهارت و ... نشان میاشتغال، عدم کسب شغل مناسب به دلیل بی

های جدی برای زنان است به  های اجتماعی و مناسبات مرتبط با آن نیز دچار آسیب بر آن، شبکه

سازد و این چرخه  ها موجبات طرد اجتماعی زنان را فراهم می ای که در بسیاری از عرصه ونهگ

معیوبی را در جامعه پدید آورده است که شرایط را برای گذران زندگی بسیار دشوار ساخته 

اجتماعی فشارهای روانی ناشی از مقابله صحیح با -است. بدیهی است در این شرایط اقتصادی

های الزم در این فرایند از دیگر  سوادی و نداشتن مهارت سازد. کم را آشکار میمشکالت خود 

شده قرارگرفتن زنان در بستری  های انجام ها و مشکالت زنان خانوار است. در بررسی ضعف

هایی چون افسردگی، اضطراب،  های متعدد زمینه را برای ابتال به بیماری ناامن و توأم با تنش

های جسمانی فراهم ساخته است. به  گری، پارانوئید و بسیاری از بیماریروان پریشی، پرخاش

آفرینی را به تصویر  این ترتیب، فراتحلیل زنان سرپرست خانوار وضعیت نابسامان و مشکل

های حمایتی را در مقایسه با دیگر زنان جامعه دو  کشد که ضرورت سیاستگذاری و برنامه می

 سازد. چندان می
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 منابع
میان  در پزشکی و بهداشتی های مراقبت به توجه ای مقایسه ( بررسی1391سمیه و همکاران ) آجورلو، -

 زنان، فصلنامه اخالق زیستی، سال دوم، شماره پنجم. سایر و خانوار سرپرست زنان

 (.1(، شماره )3( اثرات اشتغال بر سالمت زنان، فصلنامه رفاه اجتماعی دوره )1383احمدنیا، شیرین ) -

( زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعه کیفی تجربیات، 1396شیرین، قالیباف کامل، آتنا ) احمدنیا، -

-103، صص 65، شماره 17ها و ظرفیتهای آنها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال  چالش

137. 

 زنان زندگی کیفیت بر اشتغال تأثیرگذاری مکانیزم ( بررسی1391ادریسی، افسانه، حاتم وند زیبا ) -

 سوم. ششم، شماره سال اجتماعی، علوم نامه خانوار، پژوهش سرپرست

( روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی )مطالعه 1394اعظم آزاده، منصوره؛ تافته، مریم ) -

 .2، شماره 3موردی زنان سرپرست خانوار تهران(، مطالعات زن و خانواده، دوره 

( منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان 1394یم )آزاده، منصوره؛ تافته، مر اعظم -

 .356-335، صص 3، شماره 13سرپرست خانوار، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 

شناسی تعامالت اجتماعی زنان سرپرست خانوار  ( آسیب1395افراسیابی، حسین؛ جهانگیری، ساناز ) -

، صص 4، شماره 14امه زن در توسعه و سیاست، دوره )مطالعه کیفی شهرستان شاهین شهر(، فصلن

431-450. 

-( توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی1395افشانی، سید علیرضا؛ فاتحی، الهام ) -

فرهنگی مرتبط با آن، مطالعه زنان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر تبریز، فصلنامه علمی 

 .38-19، صص 3 ، شماره7زن و جامعه، سال 

 راهبردی مطالعات ،«خانوار سرپرست زنان و حکومت»(، 1385فاطمه ) سیده محبی، آمنه؛ بختیاری، -

 .34 شماره زنان،

های مردم نهاد بر پایگاه  ( بررسی تأثیر عضویت در سازمان1391براری، مرضیه و همکاران ) -

معه شناسی زنان، سال سوم، پژوهشی جا-اقتصادی زنان سرپرست خانوار، فصلنامه علمی-اجتماعی

 .180-157، صص 1شماره 

( شیوع افسردگی در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 1389باللی میبدی، فاطمه و همکاران ) -

 .18و  17پیاپی  2و  1شماره  5دنا، سال  کمیته امداد کرمان، فصلنامه

 پوشش سازمان حتت خانوار سرپرست زنان زندگی ( کیفیت1389لیال و همکاران ) امبلداجی  -

 .4 شماره یازدهم، سال اجتماعی، رفاه پژوهشی علمی خدماتی، فصلنامة شاغل زنان و کشور بهزیستی
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های خودکفایی کمیته امداد امام  ( بررسی رابطه بین طرح1395فر، حسین و همکاران ) توفیقیان -

یلویه و بویراحمد(، خمینی )ره( و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )مطالعه موردی: استان کهگ

 .2فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره 

 سازمان پوشش تحت خانوار سرپرست زنان روان سالمت ( بررسی1388حسینی، سید احمد ) -

 سوم. شماره دوم، سال اجتماعی، پژوهش تهران، فصلنامه بهزیستی شهر

 تحت خانوار سرپرست زنان روان متسال بررسی»(، 1388) ستاره فروزان، احمد؛ سید حسینی، -

 تهران. اجتماعی، پژوهش ، مجله«تهران شهر بهزیستی سازمان پوشش

 و شهری خانوارِ سرپرست زنانِ سالمت وضعیت ( بررسی1393حیدری، آرمان؛ میرزایی، عزت اهلل ) -

زنان و تربیتی -آن، فصلنامه فرهنگی با مرتبط اقتصادی -اجتماعی عوامل و جهرم روستایی شهرستان

 .27خانواده، سال نهم، شماره 

 در خانوار سرپرست زنان فقر بر مؤثر اجتماعی عوامل ثانویه تحلیل (1385خاکباززاده، محمدحسن ) -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.1385سال 

رست پذیری اجتماعی زنان سرپ ( مطالعه آسیب1396خانی، سعید؛ خضری، فرشید؛ یاری، کتایون ) -

آباد شهر تهران، فصلنامه زن در توسعه و سیاست،  خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان

 .620-597، صص 4، شماره 15دوره 

( فهم فرایند تخصیص منابع درون خانوار و مناسبات آن با ناامنی غذایی: 1391درانی انارستانی، منا ) -

کمیته امداد امام خمینی در شهر تهران، مطالعه موردی خانوارهای تک سرپرست تحت پوشش 

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا. پایان

( بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار عضو گروه همیار و زنان 1388دورودیان، معصومه ) -

 بهزیستی علوم سرپرست غیر عضو سازمان بهزیستی استان تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه

 توانبخشی. و

( مطالعه سیاستگذاری اجتماعی در مورد زنان سرپرست خانوار: 1396دیباجی فروشانی، شکوه ) -

ها با وضعیت موجود زنان، پایان نامه دکتری دانشکده علوم اجتماعی  مقایسه سیاست و برنامه

 دانشگاه تهران.

 روی بر تمرکز با ارخانو سرپرست زنان روان سالمت و نقش تعدد بررسی (،1390) مرجان ربیعی، -

 .تهران دانشگاه اجتماعی علوم ه دانشکد ارشد، کارشناسی نامه مترو، پایان دستفروش زنان

( بررسی تعارض شغلی/خانوادگی زنان سرپرست خانوار، 1393رستگارخالد، امیر؛ عظیمی، هاجر ) -

 .448-425، صص 3، شماره 12فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 
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 بر زندگی هایمهارت آموزش بر مبتنی مداخله اثربخشی ( بررسی1395و همکاران )رضاپور، یاسر  -

 خانوار، فصلنامه علمی پژوهشی زن و خانواده، سال هفتم، شماره یکم. سرپرست زنان کیفیت زندگی

خانوادگی در زنان -زمان نقش شغلی ( مطالعه تجربه ایفای هم1395جاه، مریم؛ ربیعی، مرجان ) رفعت -

(، صص 62(، شماره )16فروش مترو، رفاه اجتماعی دوره ) انوار با تأکید بر زنان دستسرپرست خ

143-186. 

( بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان سرپرست 1393ریماز، شهناز و همکاران ) -

، 10شهر تهران، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره  9خانوار تحت پوشش شهرداری منطقه 

 .55-48: صص 2شماره 

های سرمایه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با  ( بررسی مؤلفه1394ریماز، شهناز و همکاران ) -

 .83-76، صص 134، شماره 22استفاده از تحلیل مسیر، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 

 پوشش تحت خانوار سرپرست زنان نگرش ( بررسی1390زاهد، سید سعید؛ خیری خامنه، بهناز ) -

 و انسانی علوم موقت، پژوهش نامه زنا، پژوهشگاه ازدواج به شیراز شهر خمینی )ره( امداد امام یتةکم

 .66-43دوم، صص  شمارة دوم، فرهنگی سال مطالعات

( عوامل مؤثر بر میزان فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام 1387زاده، ندا ) زینل -

ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  نامه کارشناسی ایانخمینی )ره( در شهر تهران، پ

 طباطبائی.

( بررسی تأثیر کارآفرینی اجتماعی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی زنان 1391سجاسی، مجید ) -

سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه مهرآفرین پناه عصر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده 

 مه طباطبائی.علوم اجتماعی دانشگاه عال

 زنان سرپرست اساسی نیازهای تأمین در کوچک کارهای و کسب ( نقش1392اهلل )حشمت سعدی، -

، 2، شماره 44کشاورزی، دوره  توسعه و اقتصاد تحقیقات همدان، نشریة استان در روستایی خانوار

 .280-271صص 

 زنان پژوهش فصلنامه ،«ارخانو سرپرست زنان فقر»(، 1383) نژاد گرایی علیرضا و ژاله طلب، شادی -

 .70-47 صص بهار، ،1 شماره ،2 دوره

 زنان فقر از جنبه یک فقط درآمدی فقر»(، 1384) حسن ورمزیار، وهابی معصومه؛ ژاله؛ طلب، شادی -

 .17 شماره چهارم، سال اجتماعی، رفاه پژوهشی علمی ، فصلنامه«خانوار سرپرست
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وامل مؤثر بر خودکفایی زنان سرپرست خانوار ( تعیین ع1389شریفی، محمد امین و همکاران ) -

، صص 4، شماره 8)مطالعه موردی استان کردستان(، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 

121-141. 

اجتماعی با سالمت عمومی در زنان سرپرست -( ارتباط وضعیت اقتصادی1394شهبازی، نسرین ) -

 .62-56، صص 1، شماره 23وره خانوار، مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی ایالم، د

( بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار شاغل فرهنگی 1392شهریاری، عزت و همکاران ) -

 .3آموزش و پرورش، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال چهارم، شماره 

 نشهرستا خانوار سرپرست زنان توانمندی موثر بر میزان عوامل ( بررسی1389شیرزاد، کبری ) -

 نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی. ورامین، پایان

دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان،  4( فراتحلیل 1395صادقی فسایی، سهیال؛ خادمی، عاطفه ) -

 (.47)پیاپی  2مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان )مطالعات زنان سابق( دوره چهاردهم، شماره 

ای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی زنان  ( بررسی مقایسه1387مریم السادات ) صفاییان، -

سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی منطقه غرب استان تهران با زنان غیرسرپرست همان منطقه، 

 نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی. پایان

( پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصادی 1386طالب، مهدی؛ نجفی اصل، زهره ) -

زنان سرپرست خانوار: نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب کبری )س( در روستای بوئین زهرا، 

 .26-1، صص 3، شماره 10فصلنامه توسعه و روستا، سال 

ر امنیت اجتماعی شناختی عوامل مؤثر ب ( بررسی جامعه1394غالم نیارمی، آتنا؛ انصاری، ابراهیم ) -

ریزی رفاه و  زنان سرپرست خانوار )مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار شهر تهران(، فصلنامه برنامه

 .60-25، صص 26، شماره 7توسعه اجتماعی، سال 

 خانوار زنان سرپرست توانمندی میزان بر مؤثر فرهنگی اجتماعی عوامل ( بررسی1392فاتحی، الهام ) -

 مه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد.ناتبریز، پایان شهر

 فصلنامه ،«ها چالش و ها فرصت خانوار، سرپرست زنان»(،1382اکبر ) بیگلریان، ستاره؛ فروزان، -

 .5شماره  اول، دوره زنان پژوهش

( مطالعه ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست 1389فیروزآبادی، سید احمد؛ صادقی، علیرضا ) -

، 2، شماره 8خانواردر رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 

 .114-93صص 
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 کمیته پوشش تحت خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت ای مقایسه بررسی (1391قاسمی، رضا ) -

 رشد، دانشگاهنامه کارشناسی ا نهاوند، پایان بهزیستی گروه همیار عضو خانوار سرپرست زنان و امداد

 توانبخشی. و بهزیستی علوم

 علوم ماه کتاب ،«ایران آماری منابع و جمعیتی مطالعات آموزش، وضعیت» (،1391شهال ) پور، کاظمی -

 .58شماره  ،1391اجتماعی، دی ماه 

( نگاهی به راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر نقش 1386کاظمی، موسی ) -

 .192-191جله تعاون، شماره ها، م تعاونی

( عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار )مورد مطالعه 1391کرمانی، مهدی و همکاران ) -

شناسی ایران، دوره  (، مجله جامعه1391زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 

 .148-116، صص 3چهاردهم، شماره 

معیشتی -یت سازمانهای غیر دولنی بر وضعیت اجتماعی( بررسی تأثیر حما1384کریمی، نرگس ) -

 نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی. زنان سرپرست خانوار، پایان

های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، فصلنامه علمی پژوهشی  ( شیوه1390کیمیایی، سید علی ) -

 .92-63، صص 40رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 

( بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت روان در بین زنان 1390گروسی، سعیده؛ شبستری، شیما ) -

-99، صص 1سرپرست خانوار در شهر کرمان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 

123. 

ای فرهنگی ( حکومت و زنان سرپرست خانوار، نشریه شور1385محبی، فاطمه، بختیاری، آمنه ) -

 .110-67صص  34اجتماعی دوره، شماره 

های بهزیستی و کمیته امداد در  ( ارزیابی کیفی عملکرد سازمان1391محمدپور، احمد و همکاران ) -

کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، 

 .352-319، صص 46شماره 

دانشگاه علوم بهزیستی های انجام شده در حوزه فقر،  ( فراتحلیل پژوهش1389)محمدی، محمد علی  -

 .و توانبخشی

 .1398مرکز آمار ایران  -

، «اجتماعی های آسیب و ها نگفته خانوار: سرپرست زنان» (،1386) حمیدی نفیسه، سعید؛ معیدفر، -

 .5 شماره ،1386 زمستان اجتماعی، علوم فصلنامه
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شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات  ( بررسی فردی1394ملکی، امیر و همکاران ) -

پژوهشی مطالعات -فصلنامه علمی .1393تا سال  1335ساختاری و کارکردی خانواده ایرانی از سال 

 .96-41( صص: 18)69راهبردی زنان )کتاب زنان سابق(، 

اقتصادی،  خانوار، مجله سرپرست زنان خصوص در ای مقایسه ( تحلیل1393زاده، ندا ) مؤمنی -

 .120-95صفحات  تیر، و خرداد ،4 و 3 های شماره

 بر مسأله( حل مهارت آموزش بر تاکید )با زندگی های مهارت آموزش ( اثربخشی1392میرزایی، زهرا ) -

نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی  خانوار، پایان سرپرست زنان کیفیت زندگی ارتقاء

 باطبائی.دانشگاه عالمه ط

 خمینی )ره( وکیفیت امام امداد کمیته سوی از شده ارائه خدمات رابطه ( بررسی1388میرزایی، عزت ) -

زنان، دانشگاه  مطالعات رشته ارشد کارشناسی پوشش، پایان نامه تحت خانوار سرپرست زنان زندگی

 شیراز.

پوشش سازمان ( بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت 1390میرشکاری، مهین ) -

نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  بهزیستی شهرستان بوشهر، پایان

 طباطبائی.

( وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست 1387تبار، حسین، ویسی، رضا )نازک -

 .37خانوار استان مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 

 خانوار سرپرست زنان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، وضعیت» (،1382رضا ) ویسی، حسین؛ نازکتبار، -

  .22شماره  هفتم، سال اجتماعی، رفاه پژوهشی علمی فصلنامه ،«مازندران استان

 پوشش تحت خانوار زنان سرپرست توانمندسازی ارتقاء بر مؤثر عوامل ( مطالعه1391ناصری، سمیه ) -

نامه کارشناسی ارشد،  شهرستان، پایان امداد کمیته موردی: امام خمینی )ره(؛ مطالعه مدادا کمیته

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.

بینی و رضایت از زندگی زنان  آوری بر سالمت روان، خوش ( آموزش تاب1394محمد ) ناعمی، علی -

 .44-33، صص 3، شماره 1سرپرست خانوار، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال 

( بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی زنان 1388نصیری ماهینی، زینب ) -

 نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی. سرپرست خانوار، پایان

بر میزان  شده توسط سازمان بهزیستی ( اثربخشی خدمات ارائه1393یاری، طلعت؛ اسدی، سیما ) اله -

 .117-79، صص 68توانمندی زنان سرپرست خانوار، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 
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( بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان سرپرست خانوار؛ مطالعه موردی زنان 1392وحید یگانه، فریبا ) -

د نامه کارشناسی ارش سرپرست خانوار در لیست انتظار سازمان بهزیستی شهرستان تهران و ری، پایان

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

( ارتباط کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار با وضعیت 1393ویسانی، یوسف و همکاران ) -

 .33-27، صص 1، شماره 3اجتماعی آنان، مجله علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی، دوره  -اقتصادی

مل اجتماعی مؤثر بر آن )مطالعه ( سالمت اجتماعی و عوا1392زاده، حسین؛ رمضانی، محمود ) یحیی -

، 16ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره موردی زنان سرپرست خانوار شهر قروه(، فصلنامه برنامه

 .102-68صص 
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