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 چکيده
. باشدخانوار در ایران می سرپرست زنان اقتصادی اجتماعی، وضعیت موضوع این تحقیق بررسی

 اهداف این تحقیق مطالعه و بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی زنان سرپرست خانوار

 ، مطالعه و بررسی پیامدهای وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی زنان سرپرست خانواردر ایران 

توان گفت درخصوص اهمیت موضوع تحقیق می. باشدو ارائه راهکار و پیشنهادها می در ایران 

در چهارچوب نظری . های که سرپرست آنان زن بوده بیشتر از مردان استدرصد فقر در خانواده 

خانواده، خانوار، سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار و انواع زنان تحقیق ابتدا تعاریف ین ا

را مطرح خواهیم کرد و سپس مبانی نظری مربوط به زنان سرپرست خانوار از سرپرست خانوار 

نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار؛ نظریه ساختی؛ نظریه طبقاتی و : جمله

به بررسی وضعیت آماری جمعیت، سن، . پردازیماتوانی دولتها و در نهایت به نظریه کنش مین

ها زنان سرپرست تحصیالت، تاهل، نرخ اشتغال، منبع در آمدی، نوع شغل، ساعات کار و هزینه

در نهایت به ارائه راهکارها در جهت بهبود وضعیت اجتماعی، . خانوار در ایران خواهیم پرداخت

های فعالیتهای اقتصادی، دی و بهداشتی زنان سرپرست خانوار برای توانمند سازی در زمینهاقتصا

آموزش مشاغل خانگی درآمد زا، اعطایی تسهیالت به آنها از طریق دستگاههای دست اندکار، 

های حمایتی و خدمات رسانی به صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار، تشکیل گروهها و انجمن

ست خانوار و همچنین تشکیل جلسات مشاوره و کارگاههای آموزشی برای بهبود وضعیت زنان سرپر

 بهداشت روانی و اجتماعی بررسی خواهیم کرد

 .ایران، سرپرست خانوار،  وضعیت اجتماعیزنان،  :يديکل واژگان
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 مقدمه

 به را مادر یا پدر یعنی خود طبیعی و اصلی ارکان از یکی خانواده هرگاه. است فرزندان یا فرزند مادر، و پدر از مرکب معموالً خانواده

 اجتماعی و رفتاری فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، مسائل چون گوناگونی ومشکالت مسائل و ریزد می هم به آن تقارن بدهد دست از دلیل هر

 و دانسته مترادف مفهوم این با درخانواده را پدر فقدان شده سرپرستیبی پدیده از که تعاریفی اکثر. آورد می وجود به افرادش دیگر برای را

 .است شده پذیرفته اعصار و قرون طول در خانواده محوری و اصلی عنصر به عنوان پدر انسانی جوامع اتفاق به قریب اکثریت میان در

 مهاجرت ازدواج، چون اجتماعی مسایل خانواده همچنین فرزندان پرورشی و آموزشی ،اقتصادی امور در نهایی گیریتصمیم و هامسئولیت

-هم همگامی، هماهنگی. میشود فرزندان عواطف و احساسات تلطیف موجب خانواده در معموالً مادر .اوست برعهده آنها نظایر و جاییجابه

 هر به مادر یا پدر هرگاه دارد ای کننده نقش تعیین آن افراد روانی جسمی سالمت و شادمانی و خانواده دریکپارچگی مادر و پدر اندیشی

 اقتصادی، مسائل پدر غیبت شد خواهد روبه رو ایعدیده مشکالت و مسائل با دوم نفر ویژه بهخانواده  دیگر اعضای بماند دور خانواده از دلیل

 از ناشی که اقتصادی بد وضعیت (.2831 نوری، مهشید) شود می سبب را خانواده یکپارچگی عدم و روانی مشکالت مادر غیبت و مدیریتی

 آسیب برابر در جامعه اقشار آسیب پذیرترین از آنها فرزندان هم و خانوار سرپرست زنان که است شده موجب است پایدار درآمد یك نداشتن

 در باید اصلی کمك غیردولتی، دولتی و های حمایت و هاکمك بر عالوه زنان این وضعیت به دادن سامان سرو برای. باشند اجتماعی های

در این تحقیق به طور اجمالی و با  .(2838جالیی فر و مصیبی، )گیرد قرار توجه مورد آنان ای حرفه توانبخشی و توانمندسازی چارچوب

فقر و استفاده از تحقیقات انجام شده و منابع کتابخانه ای در پی آن هستیم که وضعیت زنان سرپرست خانوار را در زمینه های مانند 

و نابرابری آنها در جامعه، دسترسی به بهداشت و وضعیت سالمتی، شرکت و میزان دسترسی آنها  رسنگی، بی سوادی و آموزش، محرومیتگ

   .مورد بررسی قرار دهیم  و توانمندی زنان به وسیله دولت و سازمانها را به فعالیت های گروهی و اجتماعی

 بيان مساله
های گذشته در ده. عه اجتماعی محسوب می شوندتوسهای اخیر مهمترین مخاطبان توجه به زنان این است که در سال اهمیت

که سرپرست آنها زن بوده بیشتر از خانوارهایی است که سرپرست آنها مرد  همواره مطالعات نشان داده که درصد فقر در میان خانواده هایی

ر زیر کل زنان سرپرست خانوا درصد از 23.41حدود  2831درصد و در سال  54نزدیك به  2831آمارها نشان می دهد که در سال . است

 ها خانواده این اغلب. است افزایش به رو دنیا در مختلف دالیل به سرپرست زن خانوارهای پدیده امروزه. (2831کاظمی، )خط فقر بودند 

 (.2833 زهره خسرو،) میشود مطرح  اجتماعی مشکل یك صورت زنان به از گروه این فزونی که ای گونه به هستند، فراوان مشکالت دارای

 زنان را جهان خانوارهای درصد 83خانه آور نان جهان در زنان درصد 11 امروزه که دهند می نشان گرفته صورت تحقیقات

 خانواده کل از درصد 3.2و3.8زنان به ترتیب  سرپرستی با های خانواده درصد 11 و 41 هایدهه در .(2833 مطیع،)کنند می سرپرستی

درصد خانوارهای  3.5 بر بالغ کهی آن است دهنده نشان 2834 سال ر د مسکن و نفوس سرشماری. است داده می تشکیل را ایرانی های

 رسمی، آمارهای البته .شود می اداره زنان توسط خانواده یك کشور خانواده هزار دو هر از دیگر و به عبارت کشور را زنان سرپرستی می کنند

 12 خانوار سرپرست زنان .(2835شادی طلب، ) است داده نشان هم را صددر 9.5 دارند عهده به ایران در را خانوار سرپرستی که زنانی

 سال پانزده در درصدی 12 افزایش یك رقم این. دهند می تشکیل را ایرانی های خانوار تمام جمعیت از میلیون 2.1 از بیش یا درصد

 طالق در میزان افزایش و همسرانشان مرگ دلیل به سالمند زنان و است مردان از باالتر زنان در زندگی به امید نسبت. است داشته گذشته

 خانوار سرپرست..  اند گرفته طالق درصد 12 هستند، متاهل درصد1زنان  از درصد 11.3. هستند خانوار سرپرستان به شدن تبدیل حال

 .اند نکرده ازدواج هرگز درصد 1 و2 و بیوه

 
 کشورسازمان ثبت احوال : منبع
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 برای فقر به ابتال احتمال  هستند زن سرپرست دارای یا و سرپرست بی درآمدی، اول دهك های خانواده درصد 29 نیز درایران

 (.2839 ریزی، برنامه و مدیریت سازمان) است رصد د 65 روستایی مناطق در و درصد 35 شهری درمناطق زن سرپرست با خانوارهای

 زنان سرپرست درصد 41.5 است سرپرست مردان از بیشتر خانوار سرپرست زنان سن متوسط از است عبارت بررسی این نتایج

 سواد بی مردان روستایی درصد 54.3 و شهری خانوار مردان درصد 29.2 که درحالی هستند سواد بی روستایی درصد 38.1 و شهری خانوار

 بد. است بوده درصد 91.2و 94.2 مردان برای مشابه نسبت است بوده درصد 93.5 و 91 روستایی و شهری زنان برای اشتغال میزان. هستند

 .(2835 ایران آمار مرکز) است بوده نفر 4 مردان برای آمار این و است بوده نفر 8 متوسط زنان سرپرستی

 مبانی نظري
 و میکنند زندگی یکدیگر با که است شخص دو از بیش یا دو شامل آن شناختی جامعه تعریف در خانواده: خانوار و خانواده تعریف

 است واحد سقف یك زیر در متفاوت روابط و نسبتها با اشخاص آمدن هم گرد از عملیاتی و کلی تعریف یك بر مبتنی واقع در خانوار مفهوم

 .(28 ص: 2841بهنام،) میشود استفاده خانواده جای به خانوار اصطالح از اغلب آماری، تعریف در ویژه به رو، ازاین و

 کسی به خانواده سرپرست و است توصیفی اصطالح یك خانواده سرپرست واژه شناسان جامعه نظر از: خانوار سرپرست زنان تعریف

 مسئولیتهای و است خانواده فرد ترین مسن معموالً و دارد خانواده اعضای سایر با مقایسه در ای مالحظه قابل قدرت که میشود اطالق

 تعریف در.(cf. Mc Gowan, 1990) بود رایج غربی اروپای کشورهای در اخیر سالهای تا تعریف این. میباشد وی عهده به خانواده اقتصادی

 دارند عهده به را خانواده سرپرستی بزرگسال، مرد یك حمایت یا منظم حضور بدون که هستند زنانی خانواده، سرپرست زنان دیگری،

 .(2839-31 بهزیستی، سازمان)
 

 خانوار سرپرست زنان انواع
 :میشوند تقسیم عمده گروه چند به خانوار سرپرست زنان بندی، دسته یك در

 که دخترانی یا اند شده بیوه طالق، یا همسر فوت دلیل به زنان و ندارد حضور دائمی طور به مرد آن، در که خانوارهایی: اوّل گروه

 .میشوند دار عهده را خانواده سرپرستی و میکنند زندگی تنها و نکرده ازدواج

.... و سربازی منقطع، نکاح بودن، زندانی یا متواری بودن، مفقوداالثر مهاجرت، دلیل به و موقت طور به مرد که خانوارهایی: دوّم گروه

 .میباشد فرزندانش یا خود زندگی معاش تهیة به مجبور زن و میباشد غایب

 عمالً زن و ندارد معاش امرار در نقشی.... و افتادگی، کار از بیکاری، دلیل به امّا دارد، حضور آنها در مرد که خانوارهایی: سوّم گروه

 .(2835بختیار و محبی، ) میشود دار عهده را فرزندانش و خود زندگی مسئولیت

 خانوار سرپرست زنان با مرتبط شناسی جامعه های نظریه

 زنانه نظریه( الف : است شده بندی طبقه خانوارها نوع این گسترش نتایج و آثار جهت از خانوار زنان سرپرست به مربوط های نظریه

  خانوار سرپرست زنان پذیری آسیب یا فقر شدن

 به بلکه اند یافته گسترش جهان کشورهای درهمه تنها نه سرپرست زن ی خانوادهها که دهند نشان می نظریه این طرفداران 

 ترینپیشرفته که درکشورهایی حتی مسئله این است شده افزوده گیرند می قرار درآمد کم جمعیت که سرپرستی زن خانوارهای درصد

 ادامه همچنان آنان شدن فقیر فرایند زنان این به دولتی کمکهای رغم به کشورها این در است شده دیده اند داشته زنان نفع به را قوانین

 مدارس در کمتری حضور بودن فقیر دلیل به :اوالً یعنی .دارند ناچیزی عاطفی و رفاهی امکانات ها خانواده دراین کودکان دیگر طرف از دارد

 درخانه تکلیف انجام به کمتر مادران سوادی کم دلیل به: ثانیاً .است والدی دو های خانواده کودکان از بیش آنان تحصیلی افت میزان و دارند

 زنان مشخصات سایر از است نوجوانان سایر از بیشتر ها خانواده این نوجوانان میان در بزهکاری میزان همچنین شوند می وتشویق کمك

 مشاغل یا و بیکارند اغلب یا خانوار سرپرست زنان این دیگر عبارت به است منزلت با مشاغل به دسترسی عدم سرپرست زن های خانواده

 با درمشاغل اگر حتی ؛ افزاید می زنان این پذیری آسیب میزان بر که دیگری مشکل دارند درآمد کم و رسمی غیر وقت، نیمه ای، حاشیه

 فقر اصطالحاً دیدگاه از نظران صاحب را مشکل این است خانه از بیرون کار و کار انجام برای وقت تنظیم مسئله باشند کار به مشغول منزلت

 به رسیدگی خانگی وظایف انجام برای کنند می کار بازار، رسمی شبکه در و وقت تمام طور به که زنانی یعنی اند نموده بررسی زمانی

 کند می پذیر آسیب را گروه این شود همراه مادی فقر با که هنگامی ، زمانی فقر ندارند کافی وقت خودشان به رسیدگی و کودکان

 (.2992،کیسمن)
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 :کارکردي ساختی نظریه( ب
 پیدایش درواقع و تضادند در والدی دو های خانواده سنتی و طبیعی شکل با اساساً سرپرست زن های خانواده نظریه این براساس

 مادر و پدر غیبت علت به ها خانواده این«  زندگی های شانس»  حد تا درکودکان شود می محسوب انحراف نوعی ها خانواده از گروه این

 با که بحرانی کند می بحران مواجه با را خانواده خانوادگی، زندگی به ساماندهی برای پدر اقتدار عدم و یابد می کاهش زوجی زیادی زندگانی

 شود می ختم آنان بزهکاری و تحصیلی افت کودکان، نامناسب تربیت به( داری خانه) سنتی وظیفه انجام جای به کار بازار به زنان ورود

 حضور محالت این در. ساکنند نظریه این براساس زیرین طبقه در که شده تشکیل منزوی فراداز  ا یسازمان غیر محالت (.2939،  شانتل)

 دولتی کمکهای دریافت و ازدواج بدون تولدهای تحصیلی، افت مخدر، مواد یافته معامالت، جنایت، باالی میزان سرپرست زن های خانواده

 (.2991، آبرامویز)بود  اصلی علت قبلی درنظریه که است این قبلی نظریه با نظریه این تفاوت است شایع

 ها دولت ناتوانی و طبقاتی نظریه( ج

 تمام یا زنان تمام دیگر عبارت به.  جنسیتی نه است طبقاتی ای مقوله اجتماعی های آسیب و فقر که معتقدند نظریه این صاحبان

 گیرند می قرار اجتماع پایین های رده در طبقاتی نظر از که گروهی آن بلکه نیستند پذیری آسیب و فقر معرض در خانوار سرپرست زنان

نمی  شان فقیر قومی و نژادی های خصیصه یا جنس سن، دلیل به مردم نظریه، این طرفداران عقیدهی به .هستند آسیب معرض در بیشتر

 تا 39 های سال بین که دهد می نشان( آمریکا)آمار مثالً. یندآیشمارم به فقیر که است خاص ای طبقه در گرفتن قرار دلیل به بلکه شوند

 مهمترین .است بوده زنان از بیش کنند می زندگی فقر خط زیر که مردانی تعداد و اند کرده را تجربه فقر میزان بیشترین جنس دو هر 31

 اجتماعی، سیاسی فرایند دلیل به دیگر فقرای همه و خانواده سرپرست زنان پذیری آسیب واقع در .است عبارت طبقه تعیین شاخصهای

 .کند می محروم حیات مناسب شرایط به دسترسی از را آنها همگی که است مشترکی واقتصادی

 از بخشی فقر شدن زنانه دیگر عبارت به کند می غیرممکن فقرا برای را خانواده تشکیل و گسلد می هم از را ها خانواده شرایط این

 طبقه زندگی سطح و نهایی دستمزد سطح تا است کرده ایجاد جهانی نوین نظم که فرایندی یعنی است، تر اهمیت با و تر بزرگ واقعیت

 طبقه حیات و تداوم برای ضروری مادی شرایط و شود تشدید زنان های گروه شدن قطبی یابد گسترش کار ذخیره ارزش یابد، کاهش کارگر

 هر به (.2991،گیمنز)رود  تحلیل ، اخیراً که اجتماعی تامین های سیاست گروه این نظر به همچنین باال به رو متوسط طبقه حتی متوسط،

 نظام به را آن اصلی علت ثانیاً دانند نمی عمومی ای پدیده را خانوار سرپرست زنان فقر و پذیری آسیب اوالً طبقاتی نظریه ینا طرفدار حال

 .دهند می نسبت داری سرمایه یعنی نابرابر اقتصادی

 

 :کنش نظریه( د

 ر د تبعیض و کم تحصیالت دلیل به) متعددی دارند مشکالت سرپرست زن هایخانواده چه اگر آنان نظر به کنش نظریه طرفداران

 به آیند فائق خود مشکالت بر توانند نمی و گیرند می تاثیر شرایط این از مطلقاً ایشان که نیست آن معنای به مسئله این ولی( کار بازار

 زنان این شخصی های تجربه بررسی کامالً زنان از گروه این توان نمی دیگر«  قربانی»  با باید بلکه دانست شرایط برابر در منفعل عبارت و

 درخانواده مرد طوالنی غیب بوتساوانا در که دهد می نشان مطالعات مثالً. شناخت نزدیك از را آنان زندگی بر حاکم شرایط با مبارزه های راه

 در معتقدند زنان غربی آفریقایی شهرهای از برخی در .اند گرفته عهده به را خانواده انگیزی بر تحسین طور به زنان که شده عادی چنان آن

 (.2931،  کالریس) کنند سازماندهی و هدایت را خانواده میتوانند بهتر مردان نبود

 ) دارندبیشتریوخوداتکاییاستقاللانداغلبشدهبزرگیوالدتك های درخانوادهکهمیدهدکودکانینشاندیگریبررسی 

 این است خانوار سرپرست زنان درخصوص مسئله از بخشی بیانگر نیز متقابل کنش نظریه. (2992کیسمن،،2931 صفا 2934جوکز،،2931

 شرایط در که مادرانی باالی همت ونباید نیست صحیح خانوار سرپرست زنان تمامی به پذیر آسیب لفظ اطالق که میکند عنوان نظریه

 تال این به نهادن ارج و گرفت نادیده را میگردند فائق مشکالت بر و کنندمی ایستادگی خانواده کیان حفظ درجهت همچنان زندگی نامطلوب

 (.2834: زنان کتاب) گردد می ممکن آنها به رسیدگی و توجه طریق از شها

 ایران در وضعيت زنان سرپرست خانوار آماري بررسی

  سن و جمعيت
 معادل که اندبوده زن سرپرست دارای خانوارها، درصد 15/9 ایران، در 2834 سال سرشماری براساس و ایران آمار مرکز تعریف با

 جمعیتی، نظر از. است بوده خانوار هزار 311 با برابر ،2844 سال در تعداد این که حالی در. میباشد خانوار هزار هفت و سی و میلیون یك

 2/45 روستایی و 4/45 شهری خانوار سرپرست زنان سنی متوسط سن نظر از که است بوده درصد 1/4 زنان سرپرستی تحت جمعیت نسبت

 .است سال
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  تأهل و تحصيالت
 وضعیت نظر از. است درصد 3/21 روسـتایی نقاط در نسبت این که باسوادند درصد 1/58 شـهری خانوار سرپرست زنان میان در

 افراد نسبت. است بوده درصد 1/11 روستایی نقاط در نسبت این که هستند همسر دارای شهری خانوار سرپرست زنان درصد 9/23 زناشویی

 زنان میان در میزان این و است بوده درصد 5/32 و 2/4 شهری نقاط در ترتیب به خانوار سرپرست زنان بین در فوت و طالق اثر بر بیهمسر

 .است بوده درصد 9/13 و 8/1 ترتیب به روستایی

 

  اشتغال نرخ
. اسـت درصد 5/93 و 1/91 ترتیب به روستایی و شهری خانوار سرپرست زنان برای اقتصادی نظر از فعال جمعیت در اشتغال میزان

 باالتر نشاندهندة( روستایی درصد 3/21و شهری درصد 2/3) کشور زنان کل با خانوار سرپرست زنان میان در کار به اشتغـال نـرخ مقایـسه

 نیازهای به پاسخگویی ضرورت و آنان زندگی شرایط دلیل به میتواند که است زنان کل به نسبت خانوار سرپرست زنان اشتغال نرخ بودن

 .باشد خانوار اعضای

 درآمدي منبع
 سایر و هستند مستقل درآمدی منابع دارای خانوار سرپرست زنان درصد 1/55 روستایی جامعه در و درصد 5/82 شهری جامعه در

 11 از بیش دیگر عبارت به. میکنند هدایت را خانوار اقتصادی امور اتفاقی، کمکهای یا خانوار اعضای سایر کمك طریق از عمده طور به زنان

 تأمین را خانوار معیشت منابع، سایر از و نیستند متکی خانوار اعضای سایر یا خود شغلی درآمدهای به زن سرپرست دارای خانوارهای درصد

 .میکنند

 شغل نوع

 دستیار و تکنسین تخصصی، و شغلی گروه در شاغالن نسبت بیشترین شهری، نقاط در خانوار سرپرست زنان اشتغال نوع لحاظ از

 و خدماتی مشاغل شغلی گروه سپس ،(درصد 2/23) مربوطـه کارکنـان و صنعتگران به مربوط شغلی گروه آن، از پس. است( درصد 1/13)

 روستایی زنان درصد 4/53. مـیدهنـد تشکیـل را آنان مشاغل بیشترین( درصد 8/21) ساده کارگران آخر در و( درصد 3/21) فروشندگان

 مجموع از. میباشند مشاغل کارکنان و صنعتگران گروه جزء آنان از درصد 4/23 و هستند کشاورزی گروه ماهر کارکنان جزء خانوار سرپرست

 4/51 و عمومی بخش در زنان درصد 2/41 حمایتی، مقررات برخی وجود و نسبی ثبات دلیل به شهری، نقاط در خانوار سرپرست شاغل زنان

 8/32 و هستند فعال دولتی بخش در خانوار سرپرست روستایی زنان درصد 2/21 تنها که حالی در دارند، اشتغال خصوصی بخش در درصد

 .میکنند فعالیت آن نظایر و دستی صنایع کشاورزی، مشاغل در و خصوصی بخش در آنان درصد

 خانوار هزینه و کار ساعات
 و شهری نـقاط در زن سرپرسـت دارای خانـوارهای از درصد 9/44 اصلی شغل در شاغل سرپرست هفتگی کار ساعات مورد در

 نقاط و( درصد 1/14) شـهری نـقاط در مردان با مقایـسة در که میکنند کار هفته در ساعت 51 از کـمتر روستایی، نـقاط در درصد 2/18

 ایشان و است خانوار سرپرست زنان اختیار در کمتر مناسب، شغل به دستیابی که کرد گیری نتیجه اینگونه میتوان( درصد 88) روستایی

 نقاط در سرپرست زنان درصد 3/11. میباشند کار به مشغول دارند، درآمد کمی یا شغلی ثبات عدم مشکل که پارهوقت مشاغل در بیشتر

 مزایای از استفاده و استخدام امکان اغلب که کردهاند شروع بیشتر یا سالگی 81 سن در را خود کار روستایی، نقاط در درصد 8/24 و شهری

 (.مرکز آمار ایران).ندارند را اداری

 زنان سرپرست خانوار و فقر
 تر کم دستمزد با و تر ارزش کم های درشغل و دربخش غیررسمی زنان و نفراست یك دونفر، جای به خانوار، آورنان که شرایطی در

 نشان ها داده (.2831 نژاد، گرائی و طلب شادی)شوند مواجه تری بیش فقر خطر با خانوار سرپرست زنان که داشت انتظار باید دارند، اشتغال

 زنان فقر درصد اما ،(درصد 24 حدود) است یکسان با مردان تقریبا شهرها در خانوار سرپرست زنان میان در فقر درصد که دهند می

 تری بیش سهم خانوار سرپرست زنان بنابراین، .است خانوار سرپرست روستایی مردان فقر درصد از تر بیش خانوار سرپرست روستایی

 (.2831 نژاد، گرائی و طلب شادی) دهند می تشکیل را کشور کل فقرایاز

 تحقيقات پيشين

تحصیالت  دارای درصد 91 دهد می نشان خانوار سرپرست زنان الخصوص علی زنان اشتغال وضعیت در مختلف تحقیقات بررسی

 فاقد درآمدند، درصد 15 شاغل، غیر درصد 21 پایین، درآمد مشاغل دارای درصد 51 مهم، نیمه مشاغل دارای زنان درصد 41 هستند پایین

 کار از و درصد بیماری 22مرد فوت زن سرپرستی علت درصد 81 هستند، پایین واقتصادی اجتماعی پایگاه دارای های خانواده از درصد 31
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 سازمان های کمك بررسی ، مورد های اکثرخانواده و باشد می موارد سایر درصد 21 طالق، درصد 21 مرد، بودن زندانی درصد 23 افتادگی،

 نتایج براساس سرپرست، بی و بیوه زنان وضعیت بررسی عنوان با تحقیقی در همچنین (.2831 آبادی، نجف) دانند نمی کافی را بهزیستی

 رفاهی امدادی خدمات از برخورداری میزان و جرایم به ارتکاب ،میزان سرپرست بی ،زنان سرپرست زنان رفاهی و مشکالت اجتماعی تحقیق

 راهکارهایی برای همچنین و سرپرست بی و بیوه زنان زندگی وضعیت به بخشیدن بهبود منظور به پیشنهاداتی و اند گرفته قرار دولتی ارگانها

 نیز کودکان مراقبت که سرپرست زن خانوارهای. (2891جالیی فر و امامی نوده، ) است گردیده ارائه انها اجتماعی پذیری آسیب از جلوگیری

 خواهد اثر فرزندانشان نیز بر فقر نشود فراهم ها خانواده این برای درآمد حداقل اگر و هستند ها فقیرترین خانواده جزو شود می انجام آنها در

 و روانی های و جنبه ندارد اقتصادی جنبة فقط زنان فقر که است مطلب این گواه نیز ایران در تحقیقات (.2831 بیگلریان، و فروزان) گذاشت

در  (.2831 نژاد، گرائی و طلب شادی) است الزم ساختاری و تحوالت توانمندسازی فقر، با مبارزه برای و است مهم نیز زنان فقر اجتماعی

تر کنند  اجتماعی،کمیته امداد باید سیستم حمایتی از این زنان را قوی سازمان بهزیستی،تامین .ها همکاری کنند این زمینه باید تمام سازمان

 .های حمایتی استفاده کنند تا زنان سرپرست خانوار بتوانند از خدمات جانبی این سازمان

 

 نابرابري زنان : الف
 ،زنان در ابعاد مختلف خانوادگی علی رغم نقش انکار ناپذیرنشان داده که  2991یونسکو در مورد نابرابری زنان نسبت به مردان در 

دکترعادل آذر در همایش کارآفرینی و . (2831کاظمی،)از نابرابری جدی با مردان رنج می برندچنان زنان هم فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 132هزار و  221میلیون و  12در حال حاضر : زنان سرپرست خانوار که امروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، افزودایجاد اشتغال 

هایی  سرشماری درصد از آنها را زنان بر عهده دارند، این در حالی است که بر اساس 21کنند که سرپرستی حدود  خانوار در ایران زندگی می

شود که تعداد خانوارهای زن سرپرست به شدت  بینی می درصد از خانوارها بودند و پیش 1.4نان سرپرست خانوار که قبال انجام شده بود، ز

سال  14سال و باالی  84-15سال،  84زنان سرپرست خانوار بر اساس گروه سنی به سه دسته کمتر از: وی در ادامه گفت.افزایش یابد

سال هستند و در حال حاضر سن زنان سرپرست خانوار به سمت میانسالی و کهنسالی نیل  84شوند و گروه کوچکی از آنان زیر  تقسیم می

ترین استان از نظر تعداد زنان  پرجمعیت: آذر ادامه داد ترین استان از نظر تعداد زنان سرپرست خانوار سیستان و بلوچستان پرجمعیت.کند می

های بعدی قرار دارند و زنان  است و خراسان جنوبی و خراسان رضوی در رتبه درصد 21.1سرپرست خانوار، استان سیستان و بلوچستان با 

رییس سازمان آمار ایران با اشاره به  .درصد کمترین جمعیت را دارند 21.2درصد و بویراحمد با  9.4سرپرست خانوار در استان کردستان با 

های  تان و خراسان جنوبی وضعیت بسیار وخیم، اما در استاندر استان سیستان و بلوچس: سطح سواد زنان سرپرست خانوار، اظهارکرد

سال و حدود  84درصد از زنان سرپرست خانوار کمتر از  22درواقع حدود . هرمزگان و تهران سطح سواد زنان سرپرست خانوار خوب است

 84حدود : آذر در ادامه گفت .ارنددرصد این زنان سواد ند 44سال بیسواد هستند و در مجموع  85-15درصد زنان سرپرست خانوار  58

درصد از آنان به علت فوت همسر، سرپرست خانوار  11درصد از زنان سرپرست خانوار همسر دارند و سایر آنها فاقد همسر هستند که حدود 

سال به علت طالق،  84درصد از زنان کمتر از  11از سوی دیگر حدود . ای است ترین علل فوت همسر، تصادفات جاده اند و یکی از مهم شده

رییس سازمان آمار ایران درباره وضعیت درآمد زنان سرپرست خانوار،  زنان سرپرست خانوارتهرانی بیشترین درآمد را دارند .اند همسر شده بی

هزار تومان و  811کمترین میزان درآمد این دسته از زنان مربوط به استان سیستان و بلوچستان با درآمد ساالنه سه میلیون و : اظهار کرد

 911میلیون و  9البته متوسط درآمد زنان سرپرست خانوار کل کشور . هزار تومان است 411میلیون و  25بیشترین آن مربوط به تهران با 

وار در آذر با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خان های پنجم به پایین قرار دارند از زنان سرپرست خانوار در دهك درصد 70 .هزار تومان است

های پنجم به پایین قرار  درصد آنها در دهك 31های یك تا سه و حدود  درصد زنان سرپرست خانوار در دهك 41بیش از : ها، گفت دهك

 81.1 .تر است های پایین متوسط سن زنان سرپرست خانوار در دهك 43.4: وی افزود .کننده است دارند که این وضعیت به شدت نگران

درصد زنان سرپرست خانوار  32.2اول حدود   در دهك: رییس سازمان آمار ایران در ادامه گفت .خانوار بی سواد هستند زنان سرپرست درصد

این عضو هیات علمی دانشکده  .درصد خانوارهای زن سرپرست، هیچ آدم باسوادی در خانواده وجود ندارد 81بی سواد هستند و در حدود 

درصد زنان سرپرست خانوار بیکار  31حدود : رس درباره وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوارنیز افزودمدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مد

 .هستند

 مشارکت وتوانمندسازي زنان : ب
 کردار آیند، فائق خود مورد بی شرم بر ها آن یعنی زنان که توانمندسازی است آمده زنان توانمندسازی از دیگر تعریفی در

 و استعدادها به خویشتن باشند، واقعی شناخت و صحیح ارزیابی به قادر باشد، خاطر اطمینان و نفس به اعتماد از حاکی وگفتارشان

 توان و نظر مورد اهداف از بکوشند، ها آن رفع در و باشند داشته را با دشواریها رویارویی قدرت باشند، آگاه خویش درونی محدودیتهای
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 توانمندی افزایش با بتوانند و باشند خویش برخوردار های هدف به نیل قابلیت و توانایی از باشند، داشته دقیق شناختی آن عملی ساختن

 برتری یك معنای به نه زنان به دادن قدرت خواستار توانمندسازی های نظریه(.  2831 فرخی،)یابند دست نظر مورد های هدف به خویش

 (.2831 دیگران، و کتابی)هستند زندگی در انتخاب حق گسترش و خود به اتکا برای ها آن توان افزایش معنای به بلکه دیگر، فرد بر فرد

 مادی رفاه رفاه، مرحلة در . کنترل و مشارکت آگاهی، دسترسی، رفاه، : از عبارتند که کرد طی را مرحله پنج باید زنان توانمندسازی برای

 خانوارپرداخته سرپرست زنان توانمندسازی در متغیر شش تأثیر (.2833همکاران، قلی پور و ) شود می بررسی  درآمد و تغذیه مانند زنان

 .گیرند می قرار توجه مورد متغیرها این ادامه در شد،

 آموزي مهارت و آموزش
 افزایش مفهوم با دیدگان زیان و فقرا وسیلة آموزش، به.  هستند توانمندسازی فرآیند زیربنائی ابزارهای از سازی ظرفیت و آموزش

 ها آن نفس اعتماد به و آگاهی دهد؛ افزایش را فقرا زنی چانه قدرت تواند می تربیت و آموزش. شوند آشنا می درآمد کسب توان و وری بهره

 و اعتبار زمین، مشاغل، مانند اقتصادی منابع از استفاده و ودسترسی دهد؛ ارتقاء را اجتماعی حقوق و قوانین از آگاهی دهد؛ پرورش را

 .( Gergis،2999)  بهبود بخشد را اطالعات

 وام و درآمدزایی هاي طرح
 خانواده و خانوار سرپرست زنان درزندگی مهمی تغییرات ایجاد باعث(  درآمدزایی های طرح اشتغال، وام،) اعتبار به دسترسی

 .شود می هایشان

 غيرنقدي هاي کمك و عدالت سهام
 می جامعه محروم اقشار بین در عدالت سهام توزیع است، گرفته نظر در اجتماعی عدالت راستای در نهم دولت که اقداماتی جمله از 

 زنان سرپرست از بخشی البته دارند، قرار اولویت در عدالت سهام یافت در جهت بهزیستی وسازمان امداد کمیتة پوشش تحت افراد. باشد

 سهام تأثیر میزان سنجش تحقیق این در حال این با. نمایند نمی دریافت را عدالت سهام نیستند، سازمانی هیچ پوشش تحت که خانوار

 که ازعواملی یکی عنوان به نیز نقدی غیر های کمك. است شده گرفته نظر در معیارها از یکی سرپرست خانوار، زنان توانمندسازی بر عدالت

 های ارائه آموزش آنکه بر مضاف (.2833قلی پور و همکاران، )باشد  مؤثر تواند می سرپرست زن های خانواده زندگی گذران در حدودی تا

 تاثیرگذار بسیار میتواند ذیل موارد در خانوار سرپرست زنان برای مناسب شغلی های فرصت ارتقاء و تقویت ایجاد، بر عالوه ای حرفه و فنی

 سازمان جمله از باشد می آنها سازی توانمند خانوار سرپرست زنان با رابطه در مهم بسیار موارد جمله از (.2891جالیی و امامی نوده،).باشد

 میزان منابع، مالکیت میزان که دهد می نشان زمینه این در تحقیقات از یکی نتایج هستند ها تعاونی کرده فعالیت زمینه این در که هایی

 ارکان مهمترین عنوان به زنان برای شده ایجاد اشتغال میزان و زنان ویژه آموزشی های دوره تعداد منابع، مدیریت در آنان آفرینی نقش

 این به نسبت تبعیض همچنین و اشتغال و آموزش به توجهی بی شده گفته مقاله این نتایج ادامه در. است شده مشخص زنان سازی توانمند

 (.2831کاظمی،) است شده محدود گروهی فعالیت قالب در آنها حضور و معیشت به توجهی بی همچنین و گروه

طبق رویکرد تعاونی وتوانمند سازی زنان بخشهای خصوصی وغیردولتی در پیشرفت توسعه اجتماعی ومشارکت زنان نقش مهمی 

رفع ناهنجاریها ومشکالت شهروندی باسه  حقوق شهروندی و طبق این سازمانهای غیر دولتی میتوانند در جهت بهبود عدالت اجتماعی،.دارند

 : حالت

میانجی  -1اجتماعی آنها را فراهم کنند، فرهنگی به توانمندسازی زنان وزمینه مشارکت اقدامات آموزشی و: سازی مانندتوانمند -2 

 مشاور واصالح -8،گری

میزان تمایل  توانمندی زنان باید در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد در بعد اجتماعی باید به

ایش آنها به کارگروهی توجه شود در بعد روانی باید به میزان گرایش آنها به نوپذیری و تقلیدگرایی، اعتماد به دیگران زنان به مشارکت و گر

شامل  یی برای تاثیرگذاری  در زندگی حال و آینده، بعد اقتصادی شامل نوع شغل و کنترل دارایی و باالخره بعد سیاسیو احساس توانا

توانمندسازی زنان سرپرست  (.2835شادی طلب، )میزان تمایل به عضویت در مراجع تصمیم گیری محلی مانند شورای اسالمی توجه شود

همچنین حضور آنها را در عرصه .خانوار به وسیله تعاونیها منجر به خودکفایی، خواتکایی و کاهش واخوردگی زنان سرپرست خانوار می شود

برای توانمندی زنان بسیار مهم است زنان بی فرصت آموزش و اقتصاد. آرامتری برای آنها فراهم می کند نموده و محیط اقتصادی تسریع

سرپرست به دلیل داشتن نقش های متعدد فرصت آموزش ندارندو از طرفی اکثرا مشکالت اقتصادی دارند به همین دلیل آسیب پذیری 

 راستای در مهم راههای از یکی. شوند فعالیت به مشغول کم مزد با و پست (.2833پورو رحیمیان، قلی )باالیی هم برای آنها رخ می دهد

 و ای بیمه خدمات به حمایتی های سازمان از ها آن به ها کمك دادن سوق خانوار، سرپرست زنان ای حرفه وتوانبخشی سازی توانمند

 ها، دغدغه کاهش و زندگی اداره در روانی و روحی امنیت ارتقای به کمك بر عالوه زنان این اجتماعی بیمه طرح اجرای است اجتماعی
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 مقاله شودهدف محسوب افتادگی کار از و کهولت دوران در و آینده سخت شرایط در آنها از حمایت برای محکمی پشتوانه عنوان به میتواند

 فعالیت آنها تکفل تحت وافراد خانوار سرپرست زنان مختلف امور با ارتباط در که دولتی های سازمان جایگاه به سو یك از که است آن حاضر

 شفاف تصویری طریق این از تا بپردازد سازمانها این فعالیتهای همچنین و قانونی مسئولیتهای وظایف، توصیف به ، دیگر سوی از و کنند می

 با سپس. گردد می آغاز سازی توانمند موانع و خانوار سرپرست زنان سازی توانمند بر موثر عوامل بر اشاره با مقاله این .نماید ترسیم آنها از

 می پایان به راهکار ارائه و مباحث تمامی بندی جمع و خانوار سرپرست زنان امور با دولتی های سازمان فعالیت ی زمینه در دقیق ی مطالعه

 .(2838جالیی فر و مصیبی، )رسد

 دهند، افزایش را خود نفس به اعتماد گردند قادر زنان آن طی که است فرآیندی زنان ایحرفه توانبخشی و سازی توانمند واقع در

 سرپرست زنان و زنان به فرایند این. نمایند کنترل را دسترس در منابع و کنند سازماندهی را خود باشند، داشته انتخاب حق بطورمستقل

 موثر گام.... و سایرین کنار در جمعی و فردی قدرت احساس نفس، به اعتماد کسب فرودستی، حذف فقر، کاهش در تا کند می کمك خانوار

 است فرایندی ، فرهنگی ، جتماعی ، اقتصادی جمله از مختلف ابعاد از سازی توانمند.نمایند غلبه اجتماعی ناهنجاریهای بر و برداشته

 موجود های وظرفیت منابع رهگیری و رصد ، وموانع ها محدودیت حذف موجود، وضعیت شناخت منظور به عمومی سازی آگاه بر مشتمل

زنان از جمله سازمانهای که می توانند در توانمندی (. همان) زندگی شرایط بهبود برای موثر مدیریت راستای در همه ابعاد از جامعه در

حرفه ای ، وزارت کارو امور اجتماعی و توان به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان فنی و موثر باشد می تواندمی

 .اشاره کرد زنان و خانوادهمرکز امور

 راهکارهایی براي توانمندي زنان سرپرست خانوار 
 عمر، اطاله عدم بنفس، اعتماد و بودن ثمربخش احساس پدیدآمدن جهت شغلی و اجتماعی فعالیتهای های زمینه آوردن فراهم

 در دختران و  زنان خانواده، آموزش و آگاهیها ارتقاء او خلق و خداوند راه در بیشتر چه هر خدمت برای آمده دست به فرصتهای از استفاده

. بحرانها گونه این با مقابله در زنان مدیریت قدرت بردن باال منظور به...  و همسر افتادگی کار از بیوهگی، :مانند بحرانهایی وقوع خصوص

 آموزشهای مسئولین حمایت ... و پدر و همسر دادن دست از :جمله از خانوادگی های بحران با مقابله برای دختران و زنان کردن توانمند

 نیازهای تامین و خانوادهها گونه این فرزندان مشکالت حل برای ویژه مشاوره و مهارتی فنی، آموزشی، خدمات ارائه منظور به حرفهای و فنی

   .آنان آموزشی و عاطفی

 سرپرست زنان فرزندان توانمندسازی . ... و اقتصادی فرهنگی، شغلی، مختلف هایعرصه در خانوار سرپرست زنان توانمندسازی

 ساماندهی جهت الزم تدابیر اتخاذ .فرزندان تربیت برای کافی وقت اختصاص منظور به درآمدزا خانگی مشاغل آموزش و شناسایی.خانوار

 اعطای جهت رایزنی و خانوار سرپرست شاغل زنان و کارآفرین زنان شناسایی .غیردولتی و دولتی عرصههای در و کار محیط در زن امنیت

 زنان و آنان اشتغال جهت در زن آموختگان دانش به تسهیالت اعطای در کمك  .اندکار دست های دستگاه طریق از آنان به تسهیالت

 فعال و خودکفایی و استقالل ایجاد جهت در خانواده سرپرست و سرپرست بی زنان از حمایت صندوق تأسیس ضرورت .خانوار سرپرست

 کاریابی، اهداف با خانواده سرپرست زنان به رسانی خدمات و حمایتی انجمنهای و گروهها تشکیل .سرپرست بی زنان همیار گروههای کردن

 (.2891جالیی فرو امامی نوده ،)... و ایشان خانوادگی بحرانهای مدیریت اطالعات، و تجربه تبادل و فراقت اوقات گذران

 بهداشت وسالمتی زنان سرپرست خانوار: ج
 از خانوار سرپرست زنان از%  33 که است آن از حاکیها  پژوهش ت خانواردر رابطه با وضعیت بهداشت وسالمتی زنان سرپرس

پیشنهاد این پژوهشها این . اند بوده برخوردار کامل روان سالمت از خانوار سرپرست زنان از%  18 تنها و برخوردارنبوده کامل روان سالمت

است برای توجه به وضعیت روانی زنان سرپرست خانوار میتوان از طریق تشکیل جلسات مشاوره وکارگاههای آموزشی وهمچنین توجه به 

 از خمینی، امام امداد کمیته گزارش اساس بر.(2833حسینی وهمکاران، )گذاشت سالمت روان آنها تاثیر زیاد وضع اقتصادی آنها در بهبود 

زنان از آناندرصد 3این اساس بر. اند بوده زن سرپرست دارای ها خانواردرصد 41.21 2891سال  در پوشش تحت خانوار 2312931 مجموع

سازمان ثبت ).افتاد انداز زنان سرپرست خانوار از کار  81.2عالوه بر آن . جسمی روانی رنج می برند بیماری از آنان  3.2سرپرست معلول و 

 سرپرست زنان درصد 11  آنها های خانواده و خانوار سرپرست زنان سالمت وضعیت درباره آمار مرکز ریس آذر عادل (.2891احوال کشور، 

 از. اند شده افتادگی کار از دچار خانوار سرپرست زنان از درصد 81 و هستند سالم سرپرست، زن خانوارهای اعضای از درصد 13.4 و خانوار

 خانوار سرپرست زنان از قانونی های حمایت .دارند قرار حمایتی نهادهای پوشش تحت خانوار سرپرست زنان از درصد 51 کل در دیگر سوی

 قانونی نظر از 31 دهه در: کرد تصریح خانوار، سرپرست زنان از حمایت برای قانونی ظرفیت به اشاره با آذر هماند شعار حد در 31 دهه در

 به ادامه در ایران آمار سازمان رییس .است شده داده شعار زمینه این در بیشتر 31 دهه در اما است، شده توجه زنان از دسته این به بیشتر

 بیشتری توجه زنان به گذاری سیاست زمینه در است الزم: گفت و پرداخت خانوار  سرپرست زنان وضعیت بهبود زمینه در پیشنهادهایی ارائه
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 از بخشی که داشت توجه باید و گیرد قرار توجه مورد درآمد کم و سرپرست خانوارهای برای عمر بیمه  ترویج نمونه عنوان به. شود

 اشاره با پایان در آذر.گیرد صورت کافی توجه زنان این اجتماعی تامین به و باشد خانوار سرپرست زنان به مربوط باید ها یارانه هدفمندسازی

 سرپرست زنان متولی خاص طور به نهادی که زمانی تا: کرد تاکید خانوار، سرپرست زنان متولی عنوان به نهادی آمدن وجود به ضرورت به

 .باشد دولتی نباید لزوما نهاد این البته کرد؛ اقدام زنان این وضعیت بهبود زمینه در موثر کامال ای گونه به توان نمی نشود، کشور در خانوار

 

 

 نتيجه گيري
 الزم اجتماعی تأمین نبود و مناسب شغل و حرفهای و فنی مهارتهای نداشتن بواسطه بیکاری خانوار سرپرست زنان دغدغه مهمترین

 معاش امرار جهت مجبورند لذا. میکنند بازی هم را خانواده آور نان نقش مادری نقش بر عالوه سرپرست فقدان به توجه با جامعه این است

 شوند مشغول کار به مخاطره پر بعضاً و گوناگون محیطهای در روزی کسب و درآمد کسب جهت فرزند و خانه از دور به را مدیدی ساعتهای

 به تا محکومند حامی و پشتیبان مکفی، سواد اشتغال، جهت حرفهای و فنی مهارت نداشتن جنسیت، نوع بواسطه جامعه این واقع فالل

 سطح کارهای انجام به فقط موارد این ولیکن کنند اداره را خانوادهشان و خود زندگی بلکه تا درهند تن پست کارهای لو و کاری هرگونه

 بودن پایین لذا. دارد همراه به قشر این برای را کار دادن دست از حتی و دستمزد سطح کاهش موجبات دائماً بلکه نمایدنمی بسنده پایین

 به تنگدستی و فقر سوی به را خانوار سرپرست زنان مرتب زندگی، نیازهای به پاسخگویی جهت دریافتی حقوق کفایت عدم و دستمزد سطح

 هیچ با حمایتی نهادهای پوشش تحت خانوار سرپرست زناندرصد  68/8که طوری به کند می تهدید را آنان تکفل تحت افراد و برده پیش

 که ماهیتی سبب به ای وحرفه فنی های آموزش .نیستند آشنا کند فراهم آنان برای را درآمد حداقل با شغلی به دستیابی امکان که حرفهای

 آموزش اهمیت. بردارد ها زمینه کلیه در موثری های گام زنان خوداشتغالی و کارآفرینی چنین هم و کارشایسته تحقق در تواند می دارد

 فنی های مهارت و ویژه های موقعیت با افراد برخورد چگونگی و سازگاری رشد استعدادها، هدایت و شناخت در ای فنی وحرفه های مهارت

 و اشتغالی خود کارآفرینی، سمت به شده توانمند انسانی های نیرو دادن سوق و مشاغل اندازی راه و حرف آموزش قالب در حرفه ای و

 و حرفه ، شغل احراز برای را فرد تواند می که است هایی فعالیت انجام ای، وحرفه فنی های آموزش اجرای ضرورت. میباشد تعاونیها تاسیس

 های توانایی افزایش ، ای وحرفه فنی آموزشهای ارائه از هدف.  دهد افزایش آن انجام در را وی وری بهره و کارایی یا آماده نماید وکار کسب

 نهایتا. است شغلی وظایف محدوده در کار تر مطلوب انجام برای افراد در الزم های مهارت ایجاد و خالقیت درك، قدرت و عملی، نظری

 با برخورد در خود توان از استفاده چگونگی خصوص در الزم های مهارت فاقد خانوار سرپرست زنان بویژه جامعه زنان اکثر اینکه به باتوجه

 خود بستر درآنان، انگیزه ایجاد و شغلی ابعاد تمامی در ای وحرفه فنی مهارتی های آموزش ارائه با است الزم باشند می ویژه های موقعیت

 و دولتی غیر دولتی، از اعم ذیربط های دستگاه بین مناسب تعامل و ریزی برنامه آن الزمه که آوریم فراهم را پایدار مشاغل ایجاد و اشتغالی

 و اجتماعی نظامهای درست های کارکرد اثر در نتیجه در و شده مشخص هریك سهم و قدر و جایگاه تا باشد می نهاد مردم های سازمان

 . گذارد نمایش به کشور در سیاسی و اقتصادی حماسه تجلی در را خود محوری و اساسی نقش هدف جامعه این ، اقتصادی
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