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 داربيمه زنان خانه يهاچالشابعاد و وضعيت موجود، 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده  

نظام   یدر اسناد باالدست   ی فراوان  دات ي تأک  یخانواده در حفظ و انسجام اجتماع   گاه ی جا   تي توجه به اهم   با 

 ت ي با توجه به اهم   ،ی شده است. از طرف   ان ي نهاد مهم ب  نی ا   یو تعال   مي تحک  بری مبن   رانی ا می اسل   یجمهور 

تعال و  زنان در حفظ  آنان ضرور   ی نقش  به مطالبات  توجه  نهاد خانواده  و   زنان .  رسد ی م   نظربه   ی جامعه 

 لي تشک  را   متأهل   زنان  ت ي جمع  از   درصد   80  حدود  و (  یکل   طوربه )   زنان   ت يجمع  از   درصد   62  حدود  دار خانه 

 .طلبد ی م   را مختلف   ابعاد  به  ناظر   ی جزئ  ی های ز ی ربرنامه   یعي وس   ی جامعه آمار   ن يچن   قطعًا. دهند ی م 

خانه زنان  اجتماعی  بيمه  برنامهایده  از  یکی  مبتنیدار  که  است  زمينه  هایی  در  زنان  مطالبات  بر 

گذرد. با این حال  سال از اولين اقدامات در این راستا می 20های اجتماعی مطرح شده و بيش از  حمایت

رف  دار تنها در قالب بيمه حِرو نبوده و زنان خانهتاکنون این حمایت با توفيق چندانی روبه  1378از سال  

 ای برخوردار شوند.از خدمات بيمهتوانند و مشاغل آزاد با حداقل حمایت دولت می

نيز نشان میگروهبراساس  دار  تفکيک زنان خانه زنان  های سنی  دار  خانهدهد که بيشترین تعداد 

دار اعلم شده  درصد از زنان خانه  6سال قرار دارند و حدود    34تا    30شهری و روستایی در گروه سنی  

 دهند.تشکيل می « افراد هرگز ازدواج نکرده»از سوی مرکز آمار را 

دار برای دولت بسيار قابل توجه ویک ميليون زن خانهاز آنجایی که بار مالی حمایت از حدود بيست

دار  حمایت حداکثری دولت از زنان خانهگرایانه در زمينه  توان نگاه آرمانی و غيرواقعرسد و نمیمینظر  به

پردازی، تجرد یا تأهل، دهک  گذاری برمبنای سن بيمهتوان تفکيک و اولویتداشت، بر این اساس می

دار در حال  زنان خانهپردازی  گيری یادشده را وارد کرد. سن بيمهصميمخانوار و مواردی از این دست در ت

کل کشور در گروه سنی   139۵بنابر سرشماری سال شود و سال در نظر گرفته می ۵0تا  18بين  حاضر

دار شهری  بوده و یک ميليون زن خانه  1ميليون  10دار شهری دارای همسر حدود  سال زنان خانه  20ـ  ۵4

 تواند هریک از این ملحظات را لحاظ نماید.گذاری میبدون همسر هستند. اولویت

 نمودن  لحاظ  لذا  شود؛ی م  اني ب   یمادر   از  تی حما   حول   شتريب   دارخانه   زنان   مهيب   مدافعان  استدالل

 قانون  بنابر   ییسو   از .  بود   خواهد  یضرور   ز ين   آن  براساس  یدهت ی اولو   و  مات يتصم   ن یا   در  فرزندان  تعداد

 11  حدود  از .  است   شده   فرزند  سه   حداقل   با  دار خانه   زنان  نمودن   مهيب   به   مکلف  دولت  توسعه  ششم  برنامه 

درصد حداقل   39درصد حداکثر دو فرزند و حدود    ۵6سال،    ۵4تا    20  یبازه سن   یشهر   دارخانه   زن  وني ل ي م 
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 یدارا  یی روستا  دارزنان خانه   ت«، ي جمع   ی از خانواده و جوان  تی قانون »حما   ( 21) فرزند دارند. بنابر ماده    سه 

 قرار   مه ي ب   پوشش  تحت   ر ی عشا   و  ان یيروستا  کشاورزان،  ی اجتماع  مه يب   صندوق   لی ذ   شتر ي ب  و   فرزند  سه 

 . است   شده ده ید  ی ر ي تداب  فوق قانون  در ما   هدف  جامعه  از  یبخش   ی برا  اساس   نی ا   بر.  گرفت   خواهند

تاکنون    13۵3در زمينه کار کردن زن بيرون از منزل تغيير نگرشی وسيعی رخ داده و از سال  البته  

ها  مخالفتهای گذشته از  و در سال  وجود دارد  کاهش مخالفتدر جهت    درصد تغيير نگرشی  49حدود  

  آور توان کتمان نمود که الگوی مرد ناننمی  با این حال با کار کردن زنان بيرون از منزل کاسته شده است.  

 آید. شمار میالگوی غالب در کشور ما و حتی جهان بهعنوان  به دار همچنان زن خانه ـ

زنانترین چالشمهم بيمه  اجرایی  فقدان  ازجمله    مواردی دار  خانه  های  و  منابع دولت  محدودیت 

ای در  ها، تأکيد صرف بر مدل بيمهریزی و رویهاختصاص بودجه و اعتبارات پایدار، عدم اجماع در برنامه

خصوصاً    ریزان بر حمایت دولت از سرپرستان خانوار و دار، اولویت قائل شدن برنامهحمایت از زنان خانه

 آیند.میشمار بهدار و مانند آن ر خانواده، فاقد درآمد بودن زنان خانهمردان فاقد بيمه اجتماعی د

 ست؛ بنابراین ا  روهدار با موانع بسياری روببيمه زنان خانهدرخصوص  جانبه  طور کلی تصميم همهبه

اولویتمی با  واقعیتوان  را  به  تر پيشگذاری صحيح جامعه هدف  توجه  با  و  نمود  واقعی  بينی  امکانات 

 ها ملحظات الزم را در نظر گرفت. دولت

 و  موجود   ت ي وضع  ف ي توص   بر   علوه   ی مطالعه اسناد  و   هی ثانو   ل يتحل   روش   از   استفاده  باگزارش    ن یا   در 

 نه ي زم  نی ا   در  را   ها ی سنج نگرش   و  آنان   با   مرتبط   مهم  یآمارها   و  ها داده   دار،زنان خانه   مهي ابعاد ب  پرداختن به

 .م ي پرداخت  یبند جمع   به  حوزه   ن ی ا  کارشناسان   و  صاحبنظران دگاه ید  ل ي تحل  با  تی نها و در   نموده  استخراج

 

 مقدمه و بيان مسئله  

کانون رشد و تعالی انسان، همواره مورد توجه نظام  عنوان  به  نقش و جایگاه واالی بانوان در نهاد خانواده

انحای مختلف به قانون اساسی و سایر اسناد باالدستی نظام بهطوری که  بوده است، بهمیجمهوری اسل

اصل بيستم  توان به  این تأکيدات میازجمله    اند.این مهم پرداخته و مسائل آنان را مورد تأکيد قرار داده

بيست اساسیو  قانون  خانواده،  سياست،  ویکم  کلی  جمعيت،  سياستهای  کلی  و  های  حقوق  منشور 

 د. کرایران و مواردی از این دست اشاره  میزنان در جمهوری اسلهای مسئوليت

های امروز و  تلش در جهت تأمين امنيت اجتماعی و اقتصادی زنان و به حداقل رساندن دغدغه

آنان برنامهازجمله    فردای  و تصميماهدافی است که  بيشتر سياستگذاران  را میریزی  امر  طلبد.  گيران 

هایی مواجه هستند و  پردازند؛ با این حال این افراد با چالشداری میان به امر خانهای از زنبخش عمده

 بایستی جهت تسهيل امور آنان تدابيری اندیشيد.
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کند و  عمل میدر این حوزه های کشور مرکز سياستعنوان به سياستگذاری رفاه و تأمين اجتماعی

اجتماعی و اقتصادی به شکلی هماهنگ و در کنار یکدیگر است؛  به دنبال ایجاد پيوند ميان دو حوزه  

 زمانی که خانواده  1ای در مراحل تدوین، تصویب و اجرا برخوردار خواهد بود. های ویژهبنابراین از حساسيت

 ها دوچندان خواهد شد.واحد بنيادین جامعه نيز وارد چنين تحليلی شود، حساسيتعنوان به

در دو    2دهند. ساله و باالتر کشور را تشکيل می10درصد از جمعيت زنان    62ود  دار حدزنان خانه

افتادگی و حتی  بازنشستگی، ازکارلحاظ  بهبينی ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان  دهه اخير پيش

آنجایی که قوانين  ریزان قرار گرفته است. از حمایت در دوران بارداری و پس از زایمان مورد توجه برنامه

فعال شناخته شده و  جمعيت غيرعنوان  به  داربازار کار و اشتغال بوده، زنان خانهبر  مبتنی  ایحوزه بيمه

دار  نهگيرند. برمبنای تعریف مرکز آمار نيز خاهای مشاغل )دارای کارفرما( قرار نمیتحت پوشش بيمه

 نباشد.  و محصل ( جویای کارفردی است که شاغل، بيکار )

دار تعریف رف و مشاغل آزاد برای زنان خانهفرما ذیل بيمه حِهای اخير نوعی از بيمه خویشدر سال

فاقد درآمد  دليل  بهبسيار ناچيز بوده و    گذاریبيمهشده است، با این حال سهم دولت در حمایت این نوع  

ریزی  نگرفته است. بر همين اساس برنامهدار، استقبال چندانی از این نوع خدمات صورت بودن زنان خانه

دار و تعيين سازوکارهای آن ناظر به استحکام خانواده ضروری  در زمينه ایجاد نظام حمایتی از زنان خانه

 رسد. مینظر به

این سؤاالت پاسخ داد به  این پژوهش  اوالً  شودمیه  در  نگرشی در چه  لحاظ  بهدار  ؛ زنان خانهکه 

دار  ؛ وضعيت موجود بيمه زنان خانههای آنان حول چه مسائلی است؟ ثانياًدارند و مطلوبيتوضعيتی قرار  

ها و موانع اجرایی شدن آن چگونه است؟ علوه بر این به برخی ابعاد دیگر  به چه صورت بوده، چالش

 شود.پرداخته می دار باالخص بيمه اجتماعی حمایت از زنان خانه

 

 تعريف مفاهيم 

 دارزنان خانه 

خانه ایران  آمار  مرکز  تعریف  ازبنابر  است  عبارت  محصل    : دار  و  کار(  )جویای  بيکار  شاغل،  که  فردی 

داری مشغول  روز پيش از مراجعه مأمور آمارگيری به خانه  هفتبر اظهار پاسخگو در  آید و بناحساب نمیبه

، 133۵های  سال  ده است. در سرشماریش دار در آمارگيری جزء افراد غيرفعال منظور  بوده است. خانه

تمامی زنانی که در هفت روز گذشته قبل از مراجعه مأمور آمارگيری شاغل یا بيکار نبوده    13۵۵و    134۵

می نفوس و  اند. در سرشماری عمودار منظور شدهاند، خانهداری )در منزل خود( مشغول بودهو به خانه

 1376های  های اشتغال و بيکاری خانوار سالژگی، طرح آمارگيری از وی137۵و    136۵  های سال  مسکن

 
 .1396. رفاه اجتماعی در قوانین و اسناد باالدستی، سازمان تأمین اجتماعی، 1

 .1395. مرکز آمار ایران، سرشماری سال 2
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تمامی زنان و    1390و    138۵،  1384های  و همچنين طرح آمارگيری از نيروی کار سال  1383لغایت  

  اند،داری مشغول بودهخانهمحصل نبوده و به    و  )جویای کار(  مردانی که در هفت روز گذشته شاغل، بيکار 

  ، تمامی زنان و مردانی که در هفت روز گذشته،1370  سال  اند. در آمارگيری جمعيتدار منظور شدهخانه

به خانه  ،)جویای کار(  بيکارشاغل،   نبوده و  بازنشسته  بودهمحصل و  دار منظور  خانه  1،اندداری مشغول 

ای  های پرداخت نشدهای از فعاليتتوان مجموعهداری را میهمچنين در تعریفی دیگر، »خانه  2اند.شده

نحوی که اگر شرایط زندگی، درآمد، وضعيت  گيرد بهدانست که توسط فرد برای اعضای خانواده انجام می

هایی  د، فعاليتبازار و آمادگی شخصی اجازه دهد و این خدمات به شخصی خارج از خانواده محول شو

 3. شود«در حد جانشينی برای کاالها و خدمات محسوب می

 

 بيمه اجتماعی 

بازنشستگی،  بيمه بزرگ ارائه    و فوت را برای یک جامعه نسبتاً ازکارافتادگی  ای است که خدمات بيمه 

گيرد و  ای است که با دریافت حق بيمه از کارگران و کارفرمایان شکل میکند. بيمه اجتماعی برنامهمی

سالمندی،   بيکاری،  بيماری،  مانند  خطراتی  وقوع  و  شرایط  تحقق  صورت  در  را  پوشش  تحت  افراد 

سازمان تأمين اجتماعی، سازمان    نماید. بيمه اجتماعی در ایران از طریقازکارافتادگی و فوت حمایت می

 4شود.های بازنشستگی اجرا میبيمه خدمات درمانی و نيز صندوق

 

 پيشينه سياستی 

 ايران  اسالمی  جمهوري اساسی  قانون

  پرورش   در  « مادری  رارجپُ  و  خطير   وظيفه  بازیافتن»  ایران   اسلمی   جمهوری   اساسی   قانون  مقدمه 

  برخوردار  می اسل  دیدگاه  در   و   خطيرتر  مسئوليتی  پذیرایدرنتيجه   که داردمی  بيان   را   مکتبی   های انسان

  مادران،   حمایت از»  اساسی نيز بر  قانون  ویکمبيست  اصل  دوم  بند .  بود  خواهند  واالتر  کرامتی   و  ارزش   از

  و   سالخورده  زنان  و  بيوگان  خاص  بيمه  »ایجاد  و  « فرزند  حضانت  و  بارداری   دوران   در   بالخصوص

 . نمایدمی سرپرست« اشاره یب

برخورداری  »ونهم قانون اساسی به بيان حق برخورداری از تأمين اجتماعی پرداخته است.  اصل بيست

 
تعر  یانکته .  1 بازنان خانه   فی که در  ا   یست یدار  قرار داد  توجه  امر    یاست که زنان شاغل هم در ساعات   نیمورد  به  از روز 

دار احتساب  زنان خانه   انیتعداد زنان شاغل هم در م  توانی م   یها حتاز پژوهش   یبرخ  د یمشغول هستند و بنابر تأک   یدارخانه 
 یاقتصاد  تی مشغول بوده و فعال  یدارامر خانه به    هستند که صرفا    یدارزنان خانه   مطالعه،هدف    قی تحق   نینمود. اگرچه در ا

  یانجام کار خانگ یمعنابه  زن لزوما   یداردقت کرد که خانه  دی دار بازن خانه  فی در تعراز طرفي خارج از منزل ندارند.  ای  رونیدر ب
 . استمدنظر  شتریآن ب  نندو ما یمادر ،یتر مانند همسر ی رمادیو امور غ  ستین

 . 1397آماري، . سالنامه 2

 . 1392دار، تدوين دبیرخانه ستاد ملي زن و خانواده، . طرح بیمه اجتماعي زنان خانه 3

 . همان. 4
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ماندگی، حوادث  درراه  سرپرستی،ازکارافتادگی، بی  از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، پيری،

به خدمات  و سوانح،   و مراقبتنياز  و درمانی  بهبهداشتی  پزشکی  و غيره حقی است  های  بيمه  صورت 

های حاصل از مشارکت  های عمومی و درآمدهمگانی و دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمد

 .«های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمين نمایدخدمات و حمایتمردم، 

 

   خانواده کلی هايسياست

  در بند دوازدهم به حمایت   ،13/6/139۵در تاریخ    رهبری  معظم   مقام   ابلغی  خانواده  کلی   هایسياست

  مسئوليت   مردان،   اقتصادی   و  پدری   نقش  زنان،  داریخانه  و  مادری  نقش  همسری،  کرامت  و   عزت  از

  و  خانوادگی  تعاملت  پذیری،مسئوليت  در  خانواده  اعضای  توانمندسازی  مردان،   و  زنان  معنوی  و  تربيتی

 .  نمایدمی بيان را خود  رسالت و  نقش ایفای 

 

 توسعه ششم برنامه قانون

  مکلف   اجتماعی  رفاه  و   کار  تعاون،  وزارت  که  داردمی  مقرر   توسعه  ششم   برنامه  قانون  (103)  ماده   « ب»  بند

  و  بررسی  قانون  این  شدن  االجراالزم  تاریخ  از  ماه  6  ظرف  خانواده  تحکيم  هایسياست  راستای   در  است

 جهت  و  فراهم  را  «فرزند   سه  دارای  حداقل   دارخانه  زنان  اجتماعی  بيمه  ایجاد »  برای  الزم  طرح

 . نماید ارائه قانونی  گيریتصميم

 

 شوراي   31/6/1383  مصوب)  ايران  اسالمی   جمهوري  در  زنان  هايمسئوليت  و   حقوق  منشور

 ( فرهنگی  انقالب عالی 

  مادی   امنيت  از  مادران  برخورداری  حق»  به  زنان  های خانوادگیدر بخش حقوق و مسئوليت  منشور  این

 اشاره نموده است. « ازکارافتادگی و سالمندی ایام  در خصوصاً  معنوی و

 

 ايران اسالمی  جمهوري در  زنان اشتغال هايسياست

.  گرفت  قرار  تصویب  مورد  فرهنگی  انقلب  عالی  شورای  در  26/۵/1371  تاریخ  در  زنان  اشتغال  هایسياست

  با   و  نمایدمی  اشاره  خانه  مدیریت  و  آینده  نسل  تربيت  و  مادری  مقام   قداست  به  سياست  این  اول  ماده

  ارزش   گرفتن  نظر  در   اهميت »  بر  اقتصادی   توسعه   و  فرهنگی   رشد   یندافر  در   زنان   نقش  اهميت   بر  تأکيد 

 .پردازدمی «خانه در  آنان  کار و خانواده در زنان نقش مادی و معنوی

  فرزندان،   کنار  در  و  «خانه  محيط  در  دارخانه  مادران   برای  مناسب  شغلی  هایفرصت  ایجاد»  ( 12)  ماده

 داند. می ضروری  را تعاونی  تسهيلت و کار  قبال  در  مزد کردن  منظور با و وقت  محدودیت  بدون
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  متناسب   آن   ارتقاي   و   باروري  نرخ  کاهش  از  جلوگيري   به  مربوط  ملی  اقدامات   و   راهبردها

:  4  کلن  راهبرد  کشور  فرهنگی   مهندسی   نقشه )  کشور  راهبردي  اقتضائات  و   می اسال  هايآموزه  با

  کشور،   راهبردی  اقتضائات  اسلمی،  هایآموزه  با  متناسب  آن  ارتقای  و  کل  باروری  نرخ  کاهش  از  جلوگيری

 ( جمعيتی  مستمر پایش و آمایش و شناختیجمعيت مطالعات

  های فعاليت  ویژهبه  آن  ترویج   و  زندگی   سبک  الگوی  تدوین   به  ملی   هایراهبرد  بخش  در   سياست   این

  منظور به  خانواده   مصالح   با  هماهنگ  و   میاسل  معيارهای  با  متناسب   زنان  اشتغال   و   آموزشی  اجتماعی، 

  اجباری   بيمه  پوشش»   ملی،  اقدامات  بخش  در.  پردازدمی  همسری  و  مادری  نقش  ترکامل  هرچه  ایفای

  پوشش  فاقد  که  کسانی   برای  « کودک  سالگی  دو  پایان   تا   بارداری   ابتدای  از   کودک   و   مادر   رایگان  درمان 

شغل« و »کمک به بيمه بازنشستگی زنان  عنوان  به  داری هستند و همچنين »احتساب خانه  درمانی  بيمه

 دار« با پرداخت بخشی از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده ذکر شده است.خانهمتأهل 

 د:شوهای اجتماعی و مرتبط با این مسئله اشاره میحمایتدرخصوص در ادامه به برخی قوانين 

 ساله کشورانداز بيستسند چشمـ 

نهاد    های برابر، توزیع مناسب درآمد،اجتماعی، فرصتبرخورداری از سلمت، رفاه، امنيت غذایی، تأمين  

مندی از محيط زیست مطلوب در این سند مورد  فساد، تبعيض و بهره  مستحکم خانواده به دور از فقر،

 تأکيد قرار گرفته است.

 قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعیـ 

 باشند: ای به شرح زیر میاین قانون، اهداف و وظایف بيمه (3)بنابر ماده  

بيمه نظام  گسترش  به الف(  دادن  اولویت  با  جامعه  آحاد  برای  همگانی  بيمه  سطح  تأمين  و  ای 

 ، بازار کار و اشتغالبر مبتنی هایبيمه

 ، های اجتماعی درمانیهای مختلف بيمهب( ایجاد هماهنگی و انسجام بين بخش

 ،اجرای طرح بيمه اجتماعی مزدبگيرانج( 

فرمایان و شاغل  رف و مشاغل آزاد )خویشای مورد نياز از قبيل بيمه حِهای بيمهد( تشکيل صندوق

بيمه خاص   و  و خودسرپرست  سالخورده  و  بيوه  زنان  بيمه خاص  و عشایر،  روستایيان  بيمه  غيردائم(، 

 حمایت از کودکان و...

قوانينبنابر سياست باالدستی نظام جمهوری اسلیاد شده می  ها و  بر   میتوان گفت اسناد  ایران 

سایر  ای و تأمين سطح بيمه همگانی برای آحاد جامعه تأکيد نموده است. از طرفی  گسترش نظام بيمه

دار،  اهميت نقش زنان در حفظ و استحکام خانواده و قابل توجه بودن تعداد زنان خانهدليل بهها سياست

دار را  بازنشستگی زنان متأهل خانهشغل و ارائه تسهيلت در راستای عنوان به داری مسئله احتساب خانه

  خانه   در   آنان  کار   و   خانواده  در   زنان   نقش   مادی  و  معنوی   ارزش   گرفتن   نظر  در   اهميتبا عباراتی همچون،  
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 است.داده مورد توجه قرار  فرزند  سه  دارای حداقل دارخانه زنان  اجتماعی  بيمه  ایجاد و 

 

 . بخش توصيفی1

 توصيف آماري. 1-1

 رات ييتغ روند  و دارخانه  زنان يی زناشو تيوضع ت، يفعال وضع. 1-1-1

ساله و بيشتر کل  10درصد از جمعيت    62کل کشور، حدود    139۵های سرشماری سال  براساس داده

 139۵دهند. نتایج سرشماری سال  شاغل تشکيل میدرصد را زنان    10دار و حدود  کشور را زنان خانه

 برابر زنان شاغل هستند.  6دار حدود زنان خانه دهد کهدر جدول ذیل نشان می

 

 1395  سال  فعاليت  وضع   و  جنس  تفکيك  به  کشور  کل  بيشتر   و  ساله10  جمعيتزنان    تعداد  .1  جدول
 زنان   درصد زنان  فعاليت  وضعيت

 22/10 33۵9۵28 شاغل 

 98/2 979643 بيکار 

 08/18 ۵943410 محصل 

 16/62 20427978 دار خانه 

 ۵4/2 83۵۵47 کار   بدون  درآمد  دارای

 9/3 1283214 سایر 

 09/0 300۵7 اظهارنشده 

 100 32859377 جمع

 . ایران آمار  مرکز : مأخذ

دار کل کشور متأهل درصد از زنان خانه  84شود، بيش از  طور که در جدول ذیل مشاهده میهمان

ستند. دختران مجرد هرگز ازدواج  ههمسر    فاقد فوت یا طلق  دليل  بهدرصد    8و در این ميان، حدود  

 دهند. میداران را تشکيل درصد از خانه 6پردازند، داری مینکرده نيز که به امر خانه

 

 1395سال  يی  روستا   و   ي شهر   نقاط   در   ت ي فعال   وضع   و   يی زناشو   وضع   براساس   دار خانه   زنان   تعداد .  2  جدول 

 درصد  يی روستا درصد  ي شهر درصد  کشور  کل يی زناشو تيوضع

 16/82 4۵431۵3 43/8۵ 12719982  17270383 همسر   یدارا 

 94/7 4392۵9 ۵7/7 1128178  1۵6788۵ همسر  فوت  ليدلبه  همسریب

 12/1 62187 86/1 27710۵  339318 طلق   ليدلبه  همسریب

 76/8 48446۵ 12/۵ 763260  1249306 نکرده   ازدواج  هرگز

 006/0 334 00۵/0 749  1086 نشده اظهار 

 100 5529398 100 14889274 100 20427978 کل  جمع

 .ایران آمار مرکز: مأخذ
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توان  دار مواجه هستيم و علل چنين اتفاقی را میتعداد زنان خانهتاکنون با سير صعودی    80از دهه  

درصد در سال    ۵7از  دار  خانه  بنابر شرایط اقتصادی یا حتی فرهنگی مورد تحليل قرار داد. تعداد زنان

نيز با بيشترین تعداد    1394همچنين در سال    1. رسيده است  1397درصد در سال    62به حدود    1380

رو  شده تعداد زنان شاغل با افزایش روبه  های یاد در این بازه زمانی مواجه بودیم. در سال  دارزنان خانه

توان ارتباط چندان معناداری ميان نرخ بيکاری  اند؛ بنابراین نمیبوده و افراد بيکار رشد چشمگيری نداشته

یاد شده بيشتر ناشی از افزایش    توان ادعا کرد تحوالتنوعی میداری زنان برقرار کرد. بهو افزایش خانه

 دار است.افزایش تعداد زنان خانهدرنتيجه جمعيت و  

 

  تيفعال  وضع برحسب  زنان   شتريب  و   ساله10  ت يجمع  ی نسب  عيتوز  .3  جدول

 )درصد(         يی روستا  و   يشهر  نقاط  در

 ي اقتصاد نظر از  رفعاليغ تيجمع ي اقتصاد نظر از  فعال تيجمع سال

 شاغل  جمع

 کار يب

  )قبالً

 شاغل( 

 کار يب

  )قبالً

 ( رشاغليغ

 دار خانه محصل جمع

  يدارا

  درآمد

  بدون

 کار 

 ر يسا

1380          

138۵          

1390          

1393          

1394          

139۵          

1396          

1397          

 . 1397 سال  یرما آ سالنامه ،مرکز آمار ایران مأخذ :

 

بگير عمومی کاسته شده و بر بخش خصوصی  از زنان مزد و حقوق  138۵  ـ  1390های  در فاصله سال

است. شده  مسئلهعده  2افزوده  چنين  علت  معتقدند  پژوهشگران  از  سياستای  مانند  ای  هایی 

حال سؤالی    3استفاده بيشتر از زنان در این بخش است. ها و  سازی و خصوصی شدن برخی بنگاهخصوصی

 

 . 1395. مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری سال 1

 .1394كريمي، . 2

 .1398تاج مزيناني و همكاران، . 3
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اینجا مطرح می بخش  که  در  کار  نيروی  به  نياز  افزایش  از  ناشی  اتفاقی  آیا چنين  که  است  این  شود 

 ؟قيمت و نظارت کمتر دولت استنيروی کار ارزانعنوان به خصوصی بوده یا دليل آن استفاده از زنان

 هاي سنیگروهبراساس دار تفکيك زنان خانه   .1-1- 2

دار شهری  دهد که بيشترین تعداد زنان خانههای سنی نيز نشان میگروهبراساس  دار  تفکيک زنان خانه

دار شهری دو ميليون  ميليون زن خانه  1۵سال قرار دارند. از حدود    34تا    30روستایی در گروه سنی    و

روستایی  دار  خانه  ميليون زن   ۵/۵سال و از ميان حدود    34تا    30فاصله سنی  دار در  و سيصد زن خانه

 هزار نفر در این گروه سنی قرار دارند.  700

 

 شهري و روستايی  ـ   دار براساس گروه سنیتعداد زنان خانه  .4جدول  

 سن کل  يشهر يیروستا

 ن يسن کل 20427978 14889274 ۵۵7481۵

 ساله 14ـ 10 71987 29483 4393۵

 ساله 19ـ 1۵ 619999 3۵62۵۵ 266664

 ساله 24ـ 20 1۵94448 10۵9800 ۵38408

 ساله 29ـ 2۵ 2693949 19۵8۵69 739264

 ساله 34ـ 30 30۵4226 2303۵9۵ 7۵3860

 ساله 39ـ 3۵ 2۵91773 1941091 6۵2927

 ساله 44ـ 40 2099226 1۵۵4200 ۵46703

 ساله 49ـ 4۵ 1903440 1434022 471027

 ساله ۵4ـ ۵0 1601880 1218893 384۵02

 ساله ۵9ـ ۵۵ 1373849 1022220 3۵3۵80

 ساله 64ـ 60 1028128 744۵78 28۵817

 شتر يب  و  ساله6۵ 179۵073 1266۵68 ۵38128

 .139۵ ی سرشمار  ـ ران ی ا آمار  مرکز : مأخذ

 

شود؛ بنابراین از ميان  سال در نظر گرفته می  ۵0تا    18دار  پردازی زنان خانهدر حال حاضر سن بيمه

بازه سنی  های سگروه فوق  نزدیک سال    ۵4تا    20نی  بازه سنی  این  به  تقریبی  طور  به  تر هستند،که 

 شود. میانتخاب 

ترتيب  دار شهری و روستایی بهدار در این بازه سنی هستند. زنان خانهميليون زن خانه  ۵/1۵حدود  

 1دهند. در این بازه سنی تشکيل می را  ميليون از افراد 4و  ۵/11

  

 

 قرار دارند.  یبازه سن نیدر ا روستایی  دارزن خانه  4.086.691و  شهری دارزن خانه  11.470.170حدود . 1
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 ساله شهري و روستايی 54تا    20دار گروه سنی  تعداد زنان خانه  .5جدول  

 سن کل  يشهر يیروستا

 ساله 24ـ 20 1.۵94.448 1.0۵9.800 ۵38.408

 ساله 29ـ 2۵ 2.693.949 1.9۵8.۵69 739.264

 ساله 34ـ 30 3.0۵4.226 2.303.۵9۵ 7۵3.860

 ساله 39ـ 3۵ 2.۵91.773 1.941.091 6۵2.927

 ساله 44ـ 40 2.099.226 1.۵۵4.200 ۵46.703

 ساله 49ـ 4۵ 1.903.440 1.434.022 471.027

 ساله ۵4ـ ۵0 1.601.880 1.218.893 384.۵02

 کل 1۵.۵38.942 11.470.170 4.086.691

 . همان: مأخذ

 

بدون  »درصد    8،  «دارای همسر» درصد    8۵دار حدود  زنان خانه  ،2با توجه به جدول    آنجایی کهاز  

نکرده»درصد    11/6و    «طلق دليل  بههمسر  بی»درصد    66/1و    «فوت دليل  بههمسر   ازدواج    « هرگز 

ميليون    13سال حدود    ۵4تا    20دار بازه سنی  زنان خانه   1۵.۵38.942هستند، بنابراین از تعداد کل  

  « طلقدليل  بههمسر  بی»هزار نفر    260و حدود    « فوتدليل  بههمسر  بی»، یک ميليون  «دارای همسر»

تعداد   خانه  9هستند.  زن  نکردههزار  ازدواج  هرگز  بازه سنی  این  در  نيز  در  دار  اگر  اساس  این  بر  اند. 

از تعداد کل ميزان    ، گرفته شوندنظر قرار پردازی مدبراساس سن بيمه  دارزنان خانه ها صرفاًگيریتصميم

 قابل توجهی کاسته خواهد شد.

 

 يی روستا  و  ي شهر  ـ  سال 54  تا  20  یسن  بازهدار  خانه  زنان  يیزناشو  تيوضع  .6جدول  

 يی روستا ي شهر کشور  کل يی زناشو تيوضع

 3.3۵7.62۵ 9,798,966 13,136,622 همسر   یدارا 

 324,483 868.292 1,191,837 همسر  فوت  ليدلبه  همسریب

 4۵.771 213.34۵ 2۵7,946 طلق   ليدلبه  همسریب

 3۵7.994 ۵87.273 949,429 نکرده   ازدواج  هرگز

 24۵ ۵74 777 نشده اظهار 

 4.086.691 11,468,450 15.536.6111 کل  جمع

 . همان: مأخذ

 

 

 

 اند اختالف خیلی جزئی با عدد اصلی دارد.دلیل اینکه برخی اعشارها گرد شده . عددها به 1
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دارای    دار شهریزنان خانه»سال    20ـ  ۵4کل کشور در گروه سنی    139۵بنابر سرشماری سال  

ميليون    1ميليون  10حدود    «همسر یک  و  خانه»بوده  همسرزن  بدون  شهری  سرجمع    «دار  هستند. 

 فوت یا طلق هستند. دليل  بهدار شهری متأهل، دارای همسر یا بدون همسر زن خانه 10.880.603

 تعداد فرزند و دهك درآمدي براساس متأهل  دار خانه  زنان. 1-1-3

لحاظ نمودن    شود؛ بنابرایندار بيشتر حول حمایت از مادری بيان میاستدالل مدافعان بيمه زنان خانه

ماده  ریزان قرار دارد. بنابر  دهی براساس آن مورد توجه برنامهتعداد فرزندان در این تصميمات و اولویت

دار حداقل سه فرزند شده  قانون برنامه ششم توسعه نيز دولت مکلف به بيمه نمودن زنان خانه  (103)

 دهد. شان میدار را به تفکيک تعداد فرزند ناست. جدول ذیل زنان خانه

 

 1399شهري و روستايی    ـ  به تفکيك تعداد فرزنددار  خانه  زنان  .7جدول  

 سه فرزند دو فرزند  يك فرزند  بدون فرزند  کل  مناطق 
چهار 

 فرزند

بيشتر از  

 چهار 

 186.964 390.680 1.668.649 ۵.047.693 4.278.67۵ 2.740.۵81 14.313.242 شهری 

 102.370 22۵.411 671.463 1.384.290 1.11۵.227 816.332 4,31۵,093 روستایی 

 289.334 616.091 2.340.112 6.431.983 5393902 3.556.913 18.628.334 کشور   کل

 . 1399 ران،ی ا آمار  مرکز یهاداده :مأخذ

 

  2، سال  ۵4تا    20دار شهری بازه سنی  ميليون زن خانه  ۵/11از حدود    ، 8مطابق جدول    همچنين

 درصد حداقل سه فرزند دارند.  39درصد حداکثر دو فرزند و حدود  ۵6

 ۵00ميليون دارای همسر و    3سال،    ۵4تا    20دار روستایی در بازه سنی  ميليون زن خانه  چهار از  

درصد حداقل سه    41درصد حداکثر دو فرزند و    ۵9هزار نفر بدون همسر هستند. از این تعداد حدود  

بنابر ماده  فرزند د از خانواده و جوانی جمعيت«  (21)ارند.  زنان  24/7/1400مصوب    قانون »حمایت   ،

دار روستایی دارای سه فرزند و بيشتر ذیل صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان و عشایر  خانه

متأهل دارای  دار  خانه  »زنان متأهل بدون فرزند« و  دار  خانه  تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت. »زنان 

نظر  کمتر از سه فرزند« جامعه هدف این قانون نيستند؛ بنابراین بایستی این قشر را نيز در تصميمات مد

 قرار داد.

  

 
 نفر  9.798.966. 1

 دار شهری  زن خانه  11.470.170. 2
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 يی روستا  و  ي شهر  ـ  سال   54  تا   20  یسن  بازه  تعداد فرزندبراساس  دار  خانه  زنان  .8جدول  

 . رانیا  آمار مرکز اطلعات  براساس   یآمار محاسبات: مأخذ

 

دار را با توجه به  شود اگر بخواهيم حمایت از زنان خانهطور که در جدول ذیل مشاهده میهمان

دار دارای فرزند بيشتر و در  زنان خانه  بندی نمایيم، قطعاًهای درآمدی و تعداد فرزندان آنان اولویتدهک 

 ریزی خواهند بود. تر در اولویت برنامهپایينهای دهک 

 

 1399دار براساس تعداد فرزند، دهك، شهري و روستايی، تعداد زنان خانه  .9جدول  

 دهك 
تعداد  

 فرزند
 روستايی شهري

1 

1 107.278 167.47۵ 

2 160.78۵ 277.8۵2 

3 138.3۵0 202.۵37 

4 6۵.217 97.432 

<4 ۵۵.14۵ 6۵.87۵ 

2 

1 174.639 172.441 

2 329.86۵ 268.808 

3 201.093 141.۵96 

4 78.8۵2 ۵0.134 

<4 43.۵00 13.872 

3 

1 282.472 1۵3.193 

2 430.736 21۵.430 

3 201.019 97.409 

4 60.401 34.09۵ 

<4 2۵.777 11.۵۵9 

4 

1 376.376 140.726 

2 ۵28.924 168.22۵ 

3 224.814 80.7۵3 

4 43.946 18.462 

<4 2۵.۵83 ۵.۵39 

139۵ 
 فرزند  چهار  فرزند  سه فرزند  دو فرزند   یک بدون فرزند 

فرزند و   پنج

 سال  20ـ ۵4گروه سنی  بيشتر

 3/18 4/8 3/14 8/2۵ 7/19 ۵/13 کل کشور 

 100 7/81 3/73 0/۵9 2/33  درصد تجمعی 

دار کل  فراوانی زنان خانه

کشور براساس تعداد  

 فرزند 

1969164 2873۵22 3763292 208۵8۵۵ 122۵2۵8 2669312 

 14۵86403 11917091 10691833 860۵978 4842686  فراوانی تجمعی 

دار شهری  زنان خانه

 تعداد فرزند براساس 

1,468,881 2,143,479 

 

6.419.۵۵6 

2,807,196 1,۵۵۵,926 

 

 

913,971 

 

4.461.047 

1,991,1۵0 

دار  درصد زنان خانه

تعداد  براساس شهری  

 فرزند 

80/12 68/18 

 

۵6   

47/24 ۵6/13 96/7 

 

39 

3۵/17 

دار روستایی  زنان خانه

 تعداد فرزند براساس 
۵03.264 734.392 961.793 ۵33.087 313.142 682.202 

دار  درصد زنان خانه

تعداد  براساس روستایی 

 فرزند 

۵/13 69/19 

 

۵9 

80/2۵ 30/14 40/8 

 

41 

30/18 
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۵ 

1 46۵.783 11۵.۵16 

2 603.660 139.700 

3 204.637 ۵4.776 

4 42.142 11.843 

<4 8.919 3.346 

6 

1 ۵22.370 99.172 

2 634.436 121.276 

3 196.666 39.199 

4 31.914 4.93۵ 

<4 12.931 1.924 

7 

1 ۵71.320 114.704 

2 660.337 79.236 

3 178.64۵ 22.818 

4 26.438 4.32۵ 

<4 7.4۵0 22۵ 

8 

1 ۵77.139 82.674 

2 64۵.۵10 ۵8.188 

3 1۵2.741 17.89۵ 

4 1۵.۵۵4 4.003 

<4 2.876  

9 

1 622.8۵0 49.117 

2 ۵7۵.۵08 3۵.190 

3 99.390 9.371 

4 1۵.919 121 

<4 4.783  

10 

1 ۵78.449 20.208 

2 477.931 20.38۵ 

3 71.29۵ ۵.109 

4 10.296 61 

<4   

 15.071.421  کل 

 .1399 ران، ی ا  آمار مرکز خانوار،  درآمد نه یهز یهاداده: مأخذ

 0 
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فرزند بيشترین فراوانی را    دار شهری با دودهک اول درآمدی زنان خانه  8براساس این جدول در  

دهک اول درآمدی بيشترین فراوانی مربوط به زنان دارای    6اما در ميان زنان روستایی تا    ، داشته است

فرزندی بيشتر مورد استقبال بوده  به بعد تک   7عبارتی در مناطق روستایی از دهک  فرزند است. به  دو

های حمایتی با هدف  تواند شاخصی در ارائه روشهای شهری و روستایی میاست. این تفاوت در داده

دار روستایی در  ای که زنان خانهگونهجایی جمعيت باشد. بهههای روستا به شهر و جابکاهش مهاجرت

 شرایط برابر با زنان شهری از حمایت بيشتری برخوردار باشند. 

 خانوار ساليانه درآمد براساس دار زنان خانه .1-1-4

از   برنامهیکی  با هدف حمایتگری میبندی زنان خانهریزی و دستهپارامترهای دیگری که در  تواند دار 

 کننده باشد، توجه به وضعيت درآمدی خانوار آنان است.کمک 

ميليون    80دار شهری متوسط درآمد خانوار کمتر از  زن خانه  11.782.31۵حدود    1399در سال  

دار  درصد از زنان خانه  77سال حدود    ۵4تا    20دار بازه سنی  آنجایی که زنان خانهتومان در سال دارند. از  

دار بازه  ميليون نفر از زنان خانه  9درصد عدد فوق یعنی حدود    77توان گفت،  دهند؛ لذا میرا تشکيل می

 ميليون در سال دارند.  80سال درآمد خانوار کمتر از  20ـ ۵4سنی 

زنند.  های رفاهی حداکثری سر باز میها از حمایتدولت  ای معموالًهای بودجهبا توجه به محدودیت

ریزی برای امکان اجرایی شدن آن بيشتر خواهد بود. برنامه  ،تر باشد تیتر و عملياریزی دقيقهرچه برنامه

های با  طوری که خانوادهسنجی شود، بهتواند براساس درآمد خانوار وضعيتدار میحمایت از زنان خانه

 تری برای پرداخت حق بيمه دارند از حمایت کمتری برخوردار گردند.درآمد سرانه باالتر که امکان سهل

 ده است. کربندی  دار را براساس متوسط درآمد خانوار تقسيمجدول ذیل زنان خانه
 

 

 1399خانوار شهري و روستايی،  ساليانه  دار به تفکيك متوسط درآمد  تعداد زنان خانه.  10  جدول

 يی روستا ي شهر ( سال  در)تومان  انهيمتوسط درآمد سال

 1۵۵.667 79.۵34 سال   در  تومان   ونيليم  10درآمد خانوار کمتر از  

 9۵1.۵47 860.789 سال   در  تومان   ونيليم  20درآمد خانوار کمتر از  

 1.144.32۵ 2.006.293 سال   در  تومان   ونيليم  30درآمد خانوار کمتر از  

 842.136 2.600.876 سال   در  تومان   ونيليم  40درآمد خانوار کمتر از  

 ۵44.218 2.347.772 سال   در  تومان   ونيليم  ۵0درآمد خانوار کمتر از  

 293.084 1.711.160 سال   در  تومان   ونيليم  60درآمد خانوار کمتر از  

 143.698 1.288.033 سال   در  تومان   ونيليم  70درآمد خانوار کمتر از  

 90.0۵0 887.8۵8 سال   در  تومان   ونيليم  80درآمد خانوار کمتر از  

 ۵2.743 ۵76.822 سال   در  تومان   ونيليم  90درآمد خانوار کمتر از  

 37.1۵2 ۵06.622 سال   در  تومان  ونيليم  100درآمد خانوار کمتر از  

 60.473 1.447.442 سال   در  تومان  ونيليم  100  از  شتريب  درآمد خانوار
 

18.628.334 

 .1399 ران،یا آمار مرکز  خانوار، درآمد نهیهز یهاداده : مأخذ
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 دار به تفکيك استانی تعداد زنان خانه  .1-1-5

های همدان، مرکزی، آذربایجان  که استاندهد  نشان میهای کشور دار در استانمقایسه تعداد زنان خانه

دار نسبت به جمعيت کل زنان استان هستند.  مازندران دارای بيشترین تعداد زنان خانه  و  کرمانشاه شرقی،  

اند. بنابراین اگر های بعدی نيز آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، اردبيل و اصفهان جای گرفتهدر رده

این استان یابد  اعتبارات اختصاص  باشد  اولویت تصميمقرار  ق ها در  ،  کرمانهای  رار دارند. استانگيری 

دار نسبت  کمترین تعداد زنان خانه  سيستان و بلوچستان و    هرمزگان ،  کهگيلویه و بویراحمد، ایلم،  بوشهر

 به تعداد کل زنان استان را دارا هستند. 

 

 1395ها  براساس استاندار  خانه  بيشترين و کمترين تعداد زنان  . 11  جدول

 دار زنان خانه  هااستان 
جمعيت کل  

 زنان استان 

دار نسبت به  درصد زنان خانه 

 کل زنان استان  جمعيت

 51/ 81 39.427.828 20427978 تعداد کل

 4۵/۵8 8۵7.916 ۵01466 همدان 

 44/۵7 703.724 4042۵8 مرکزی 

 ۵4/۵6 1.920.2۵2 108۵767 شرقی  آذربایجان

 36/۵6 946.419 ۵33440 کرمانشاه 

 ۵9/۵۵ 1.629.۵84 906036 مازندران 

 ۵1/۵۵ 1.606.900 8920۵7 غربی  آذربایجان

 40/۵۵ 623.262 34۵300 قزوین 

 09/۵۵ 790.23۵ 43۵380 کردستان 

 99/۵4 620.16۵ 341081 اردبيل

 66/۵4 2.۵21.373 1378394 اصفهان 

 ۵7/۵4 633.743 34۵883 قم

 36/۵4 1.263.099 686624 گيلن

 0۵/۵4 ۵22.612 282۵17 زنجان 

 13/۵3 1.336.06۵ 709892 البرز 

 ۵7/۵2 3.189.316 1676892 رضوی   خراسان

 49/۵2 867.760 4۵۵۵09 لرستان 

 00/۵2 6.۵93.96۵ 3428932 تهران 

 68/۵1 46۵.407 240۵۵6 بختياری   و  چهارمحال

 13/۵0 930.492 466۵34 گلستان

 00/۵0 34۵.704 172873 سمنان 

 99/49 2.390.023 1194910 فارس 

 01/49 378.981 18۵747 جنوبی   خراسان

 61/48 429.4۵9 208763 شمالی   خراسان

 44/48 2.321.83۵ 1124788 خوزستان 
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 دار زنان خانه  هااستان 
جمعيت کل  

 زنان استان 

دار نسبت به  درصد زنان خانه 

 کل زنان استان  جمعيت

 77/47 ۵۵2.۵20 263992 یزد

 ۵8/47 1.۵47.030 7361۵9 کرمان 

 16/47 ۵42.678 2۵۵978 بوشهر 

 97/46 284.9۵9 1338۵۵ ایلم 

 47/44 3۵1.666 1۵6407 بویراحمد   و  کهگيلویه

 09/44 869.601 38347۵ هرمزگان

 01/36 1.373.083 494۵13 بلوچستان   و  سيستان

 .رانیمرکز آمار ا  :مأخذ

 

 دارخانه زنان یسنجوضعيت. 1- 2

 ینگرش لحاظبه  دارخانه زنان وضعيت.  2-1- 1

ابعاد زندگی و    میدار مستلزم در نظر گرفتن تماخانهقانونگذاری صحيح و اصولی جهت حمایت از زنان  

های خانوادگی  دار است. تحوالت اجتماعی منجر به تغييراتی در نقشسنجی شرایط زنان خانهوضعيت

 ها را تضعيف و در عين حال بعضی دیگر را تقویت نموده است. شده و همين امر اهميت برخی نقش

جنسيتی و نسبت خانواده با نهادهای اجتماعی از قبيل سياست،  های  تغيير نگرش نسبت به نقش

های خانوادگی  سنجی در زمينه نقشهمراه دارد. نگرشاقتصاد و فرهنگ تغييراتی را در نظام خانواده به

 نماید.  یها را یادآوره ناظر به نقشدتواند نمایی کلی از تغييرات اجتماعی و تحوالت خانوامی

همراه دارد و از متغيرهای  است که مناقشات زیادی را به  میاجتماعی زنان از موضوعات مهحضور  

نماید. در تحقيقات متعدد و  روشنی بازتاب میاجتماعی است که شدت و شتاب تحوالت اجتماعی را به

  میه مه این موضوع جایگا  ، گيردمنزله رصد تغييرات صورت میکه به  میهای عموخصوص در پيمایشبه

بوده که جامعه با آن مواجه    می موضوعات مهازجمله    های اقتصادی یافته است. مشارکت زنان در فعاليت

های اجتماعی با آن موافق و  است. ميزان آمادگی و پذیرش جامعه برای این مشارکت و اینکه کدام گروه

ها حاکی از آن است  احصا نمود. یافتههای انجام شده  توان از طریق پيمایشکدام مخالف هستند را می

نحو متناقضی تغيير کرده است. نگرش پاسخگویان درباره اشتغال همسر  که نگرش جامعه در این زمينه به

 1نحو اعم( این نگرش تغيير زیادی کرده است.ولی درباره زنان )به ،خود تغيير شدیدی نداشته

 دارزن خانه ـ آورتغييرات نگرشی در زمينه الگوي مرد نان •

ولی این نسبت در    2،درصد از مردان متأهل با کار کردن همسر خود مخالف بودند  74  ،13۵3در سال  

 

 . 160: 1383کشور، های اجتماعی ایرانیان کل های فرهنگی و نگرش . پیمایش ملی تحوالت فرهنگی/ گرایش 1

، پژوهشکده علوم  1353های اجتماعی در ایران، گزارشی از یک نظرخواهی ملی در سال  های فرهنگی و نگرش . گرایش 2

 ارتباطی و توسعه ایران.
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درصد کاهش یافت. بنابر این پيمایش، افراد تحصيلکرده گرایش بيشتری به کار کردن    69به    1383سال  

کماکان پابرجاست. اگرچه در بين دارندگان  نيز این رابطه    1383اند. در سال  همسر بيرون از منزل داشته

بي موافقان  ميزان  عالی  بنابراینتحصيلت  بود.  مخالفان  از  پيش  شتر  افزایش  قابل  با  که  است  بينی 

 تحصيلت در سطح جامعه این تغييرات تشدید شود.

های  سال بيشتر از دیگر گروه  ۵۵گرایش به کار کردن همسر در گروه سنی باالتر از    1383در سال  

اند. جالب اینجاست  به یک ميزان واکنش مخالف نشان داده ها تقریباً درصد( دیگر گروه  74سنی است. )

تغيير  های زندگی نسبتی ندارد و فرد با عبور به دوره ميانسالی و سالخوردگی  که این گرایش با دوره

  ۵۵ار کردن همسر موافق و  سال با ک  1۵  ـ   24درصد از گروه سنی    20مثال  عنوان  به  . دهدنمیعقيده  

 1383اند. پيمایش سال قرار گرفته 4۵ـ  ۵4سال بعد این افراد در گروه سنی  30اند. درصد مخالف بوده

بلکه افزایش نيز یافته است. یعنی این عدد در    ، دهد نه تنها از گرایش موافق آنها کاسته نشدهنشان می

 افزایش نظر موافق رسيده است. درصد 13درصد موافق و درواقع  33این سال به 

سال( تنها گروه سنی نزدیک به گروه   1۵  ـ  29نيز گروه سنی )  1398در پيمایش ملی خانواده سال  

درصد مخالف    23درصد با کار کردن زنان موافق و    44سال است. در این سنين حدود    1۵  ـ   24سنی  

 دهند.درصد نيز نه موافق و نه مخالف را تشکيل می  33هستند. 

  سال   در .  بودند   مخالف   درصد   7۵  و   موافق   درصد   20،  13۵3  سال   در   2۵  ـ   34  ی سن   گروه   در   حال   ن ی ا   با 

  درصد   26  به   اعداد   ن ی ا   دهد ی م   نشان   1383  سال   ی ها افته ی   و   ده ي رس   سال   ۵۵  ـ   64  ن ي سن   به   افراد   ن ی ا   1383

  ن ی ا   در   رات يي تغ   دهد ی م   نشان   ج ی نتا .  اند ده ي رس   مخالف   درصد   74  و   موافق   نظر   ش ی افزا   درصد   6  ی عن ی   موافق 

  ن ی ا   در   البته .  اند نداده   ر يي تغ   را   خود   ی ها ش ی گرا   ی زندگ   ی ها دوره   در   گروه   ن ی ا   و   بوده   ند کُ   ار ي بس   ی سن   گروه 

 .  اند داشتند به سمت موافق حرکت کرده   ن ي ناب ي که نظر ب   ی کسان   ی عن ی ثابت بود،    بًای تقر   ها مخالف   ی بررس 

  مشاهده  که   طور همان   1. است   رسيده   درصد   2۵  عدد   به   مخالفت   این   1398  سال   خانواده   ش ی ما ي پ   در 

  تاکنون   13۵3  سال   از   منزل   بيرون   زن   کردن   کار   زمينه   در   و   داده   رخ   وسيعی   نگرشی   تغيير   اینجا   در   شود می 

  ـ   ی اقتصاد   تحوالت   و   تغييرات   از   برخاسته   تغيير   این   رسد می   نظر به .  ایم داشته   نگرشی   تغيير   درصد   49  حدود 

 . باشد   آن   مانند   و   افراد   برابر   حقوق   به   نسبت   ها حساسيت   و   ها زنان به نقش   ی نگرش   رات يي فرهنگی در جامعه، تغ 
  

  )درصد(    ها درخصوص کار کردن زنان نگرش  .12  جدول

 نگرش  نوع
1353 1383 1394 1398 

 موافق  مخالف  موافق  مخالف  موافق  مخالف  موافق  مخالف 

 1/4۵ 2۵ 4/۵۵ 4/22 4/31 6/68 26 74 منزل   از  بيرون  زن  کردن  کار

 یفرهنگ   ی هاش یگرا  ش یماي پ   / 1383  کشور،   کل  انيران ی ا  یاجتماع   یها نگرش   و  یفرهنگ   یها ش ی گرا  ـ  یفرهنگ   تحوالت  ی مل  شی ماي پ :  مآخذ

 دانشگاه   ران، یا   جامعه   ی اخلق   و  ی فرهنگ   ،ی اجتماع   ت ي وضع /  13۵3  سال  در  یمل   ینظرخواه   ک ی  از  ی گزارش   ران،یا   در   ی اجتماع   یها نگرش   و 

 (. ی )خوارزم البرز   واحد  یدانشگاه   جهاد  خانواده،  یمل   ش یماي پ /  1394  ،ی اسلم  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت  ی مل  یها طرح   دفتر  تهران،

 

 .1398. پیمایش ملی خانواده، جهاد دانشگاهی واحد البرز )خوارزمی(، 1
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 کار کردن زن بيرون از منزل درخصوص  ها  . نگرش1نمودار  

 

ایم و از سال  دار را شاهد بودهزن خانه  ـ  آورتر شدن الگوی مرد نانرنگ کم  1394تا    13۵3از سال  

های  توان تأثير چالشایم. اگرچه نمیوسوی حمایت بيشتر از این الگو رفتهبه بعد باز به سمت  1394

بيشتر به کار کردن زنان بيرون از منزل نادیده گرفت. با این حال اگر موانع اقتصادی  اقتصادی را در تمایل  

توان به تحليل  روند و میتر پيش میبر این مسئله تأثير بگذارند نيز، در طول زمان تغييرات خيلی نرم

 آوری مردان اتکا نمود.  فوق ناظر به الگوی نان

 نباید  و  است  داریخانه   شانوظيفه   ها»زن   معتقدند  هابعضی   که  سؤال   این  به  پاسخ  در  1382  سال

درصد مخالف،   71  انياز م   1.اند بوده   موافق  درصد 21  و  مخالف   درصد  71 حدود  کنند«، کار خانه   از بيرون 

 درصد   17  مردان  که  است  یحال  در  نیا   و   اندموافقت داشته   زي درصد ن  20درصد مخالفت و    80زنان حدود  

 لحاظبه مردان    عبارتی به .  اند بوده   منزل   از  رون ي ب   آنها  نکردن  کار  و  زنان   یدار خانه   فهيوظ   مخالف  زنان  از   کمتر 

 و  ها»ارزش   پيمایش .  دارند   منزل  از   بيرون   زنان   نکردن  کار   و   داری خانه   وظيفه   با   بيشتری   همراهی   نگرشی 

 نباید   و  است   داریخانه   شانوظيفه   ها»زن   که  ادعا  این  به  پاسخ  در  نيز  1394  سال  ایرانيان«  هاینگرش 

بر این اساس از   2.اند نموده   اعلم  را  موافقت  درصد 23  و  مخالف   درصد   ۵۵ حدود   کنند«، کار  خانه   از   بيرون 

 .م يدرصد کاهش و تغيير در درصد مخالفان مواجه هست  17نيز با حدود    1394تا    1382سال  

  

 

 . 1382 ،یمل  یهادفتر طرح  ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم موج دوم،   /ان یرانیا هاینگرش  و هاارزش. 1

های ملی با همکاری مرکز ملی رصد  های ایرانیان/ موج سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح ها و نگرش . ارزش2
 .1395اجتماعی، 
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 )درصد(    داري زنان وظيفه بودن خانهدرخصوص  نگرش   .13جدول  

 نگرش  نوع

1382 1394 

 مخالف  موافق  1د دمر مخالف 
  یفرق

 ندارد 
 موافق 

  و   است  داریخانه   شانوظيفه  هازن

 دنکن  کار  خانه  از  بيرون  نباید
9/71 1/7 1/21 6/۵۵ 6/20 7/23 

  ی هانگرش  و   هاارزش  /1382  ،یمل  یهادفتر طرح  ،ی موج دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلم  / انيران یا   یهانگرش  و   هاارزش  :مآخذ

 .139۵ ،یاجتماع رصد  یمل مرکز ی همکار با  یمل یهاطرح دفتر ، یاسلم ارشاد و فرهنگ  وزارت  سوم، موج  /انيران یا

 

 داري زنان وظيفه بودن خانهدرخصوص  . نگرش  2نمودار  

 

 

به تعداد افرادی که نظری بينابين دارند اضافه شده و    1394نکته جدول فوق این است که در سال  

این معنا باشد که مردم هنوز نسبت به  تواند به  می  اند. این داده افراد موافق تغيير چشمگيری نداشته

 اشتغال زنان در وضعيت ابهام نگرشی قرار دارند و این ابهام رو به افزایش است. 

مشابهی    منتشر شد نيز سؤال تقریباً  1380سال    های ایرانيان که درو نگرشها  در پيمایش ارزش

داری است.« پرسيده شده  شان خانهوظيفهها  اینکه »کار بيرون از منزل وظيفه مردهاست و زنبر  مبنی

درخصوص  اند.  درصد موافق بوده  26  درصد مخالف و  67د که  ش بود. از این پيمایش این نتيجه حاصل  

عبارتی در اینجا نيز تمایل به  درصد مردان ابراز مخالفت کردند. به  60درصد از زنان و    74این دیدگاه  

 بوده است.  کار بيرون از منزل از نظر زنان بيشتر

  

 
افراد با   1394ایم. در سال کار برده به  . چون در این پیمایش برای نظرات بینابین از عبارت مردد استفاده شده است، همان را 1

 اند.نظرات بینابین با عبارت فرقی ندارد نشان داده شده 
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 1380سال   کار بيرون از منزل درخصوص  نگرش    . 14  جدول

 موافق  مردد مخالف نگرش

 8/26 7/۵ 4/67 1داری است.شان خانهها وظيفهکار بيرون از منزل وظيفه مردهاست و زن

 9/48 3/29 8/21 2ها هم باید مثل مردان در تأمين مخارج خانواده سهيم باشند.زن

 .1380های ایرانيان، ها و نگرشپيمایش ارزش مأخذ:

 

درصد با انجام کارهای خانه توسط مرد به اندازه همسرش    62، حدود  1398در پيمایش خانواده سال  

درصد    32مرد باشد و    آور خانواده باید حتماًدرصد از افراد معتقد بودند نان  4۵اند. همچنين  موافق بوده 

 نظر مخالف این دیدگاه را بيان داشتند. 
 

 آوري مردان انجام کارهاي خانه توسط مرد/ ناندرخصوص  نگرش    .15جدول  

 نگرش  نوع
1398 

 موافق  مخالف 

 ۵/62 4/1۵ همسرش   اندازه  به  مرد  توسط  خانه  کارهای  انجام

 4/4۵ 4/32 باید مرد باشد   ًًحتما  آورنان 

 . 1398(، ی)خوارزم  البرز واحد یدانشگاه جهاد خانواده، ی مل شی مايپ: مأخذ

 

دهد در زمينه کار کردن زنان بيرون از منزل  طور که اشاره شد تحليل کلی متغيرها نشان میهمان

با تقویت    1398تا    1394و از سال  دار  خانه  زن  ـ  آوربا تضعيف الگوی مرد نان  1394تا    13۵3از سال  

بوده الگو مواجه  از منزل مقوله »وظيفه  این  بر کار کردن بيرون  ایم. زمانی که در صورت سؤال علوه 

رود. پس  داری زنان میکلی الگو به سمت حمایت بيشتر از خانهطور  به  شود، داری زنان« اضافه میخانه

 چه باشد مهم خواهد بود. اینکه سؤال دقيقاً

سال  داده می  1398های  نان  رغمعلیدهد  نشان  نقش  مردانتقویت  نگرش   ، آوری  ميان  مرز  اما 

درصد    13باید مرد باشد یا زن به یکدیگر بسيار نزدیک است و تنها با    آور حتماًاینکه ناندرخصوص  

درصد اختلف ميان موافقان و مخالفان    13رود. با توجه به اینکه  میآوری زنان  به سمت ناننگرش  تغيير  

آوری  عدد زیادی نيست، بنابراین امکان تزلزل و تغييرات بيشتر و تغيير نگرش به سمت تقویت نقش نان

 زنان محتمل است. 

آوری مردان با شرط فعاليت مشارکتی  تقویت نگرش نان   1398علوه بر این از نتایج پيمایش سال  

 شود.تر در تقسيم کار خانگی برداشت میداری و رفتن به سمت الگوی دموکراتيک در کار خانگی و خانه

 

های ملی با همکاری مرکز ملی رصد  های ایرانیان/ موج سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح ها و نگرش . ارزش1

 .1395اجتماعی، 

های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  اخالقی جامعه ایران، دانشگاه تهران، دفتر طرح . وضعیت اجتماعی، فرهنگی و  2

1394 . 
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 داريگذران وقت زنان و خانه •

داران  در زمينه نحوه گذران اوقات فراغت، خانه  1382ای ایرانيان در سال  هها و نگرشبنابر پيمایش ارزش

دار و  . در مقایسه افراد خانهدارندبه مسافرت یا گردش و تفریح    گرایش  درصد   43درصد و شاغلين    38

خانه،  دار زمان بيشتری را برای رفتن به سينما، استراحت در  شاغل در زمينه اوقات فراغت، افراد خانه

امور دینی  کنند. در مقابل شاغلين بيشترین زمان خود را در  انجام کارهای دستی سپری می  و  انجام 

ارک، رفتن  معاشرت با اقوام و دوستان، ورزش، قدم زدن، رفتن به پچون  هماوقات فراغت صرف اموری  

در    1394ایرانيان سال    هایها و نگرشنمایند. براساس پيمایش ارزشمی  به مسجد، کافی شاپ و غيره

داران بيشتر از شاغلين به  زمينه گذران اوقات فراغت با اعضای خانواده، اقوام، فاميل و همسایگان، خانه

های  پردازند. برعکس شاغلين در زمينه گذران اوقات فراغت با دوستان، همکاران و شبکهمی  این امور

 کنند. مجازی زمان بيشتری را سپری می

به در   از »رسيدگی و خودمراقبتی«  بعد  را  فعاليت خود  بيشترین زمان  زنان  زمينه گذران وقت، 

فرهنگ،  دقيقه( و بعد به »  44  ساعت و  4« )خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده»

الی  دهند. این در حدقيقه( اختصاص می  8ساعت و    4« )های ورزشیمرینت  گروهی،   هایفراغت، رسانه

  مرتبط   هایاشتغال و فعاليت»  است که مردان بيشترین زمان خود را پس از »رسيدگی و خودمراقبتی« به 

«  های ورزشیوهی، تمرینگر  هایفرهنگ، فراغت، رسانهدقيقه( و بعد به »   48ساعت و    4مزد« )  برای

 پردازند.دقيقه( می  47ساعت و  4)
 

 ساله و بيشتر به 15روز توسط جمعيت  متوسط زمان سپري شده در يك شبانه .16جدول  

 1399بهار    ـ  هاي فعاليت گذران وقت برحسب جنس در مناطق شهري کشورتفکيك گروه  

 زن  مرد مرد و زن هاي فعاليت گذران وقتگروه

 00/24 00/24 00/24 کل

 3۵/0 48/4 40/2 های مرتبط برای مزداشتغال و فعاليت

 0۵/0 04/0 04/0 توليد کاال برای استفاده نهایی خود 

 44/4 ۵2/0 ۵0/2 خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده 

 33/0 11/0 22/0 خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده 

کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون  

 مزد 
02/0 02/0 02/0 

 22/0 19/0 21/0 یادگيری 

 47/1 2۵/1 36/1 ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی   معاشرت، 

 08/4 47/4 27/4 های ورزشی های گروهی، تمرین فرهنگ، فراغت، رسانه 

 4۵/11 32/11 38/11 رسيدگی و خودمراقبتی 

 . رانی ا آمار  مرکز : مأخذ
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به میخوبی  این جدول  یکسان  نشان  خودمراقبتی  و  رسيدگی  در شاخص  مردان  و  زنان  که  دهد 

های مرتبط برای مزد« و  هستند. اولویت دوم آنها به تفکيک جنسيت، برای مردان »اشتغال و فعاليت

فر این  اعضای خانواده« است.  برای  زنان »کار خانگی  نشانابرای  نان  دهندهیند  زن   ـ  آور»الگوی مرد 

 های بعدی زن و مرد در فرهنگ و فراغت و... مشترک هستند. در اولویت  1« در جامعه ایرانی باشد. دارخانه

 داري زن و انتخاب همسر خانهدرخصوص نگرش  •

آل  ترتيب سه ویژگی مهم زن ایدهداری« به»خلق خوش« و »خانه  سه ویژگی »نجابت«،  13۵3در سال  

پاسخگویان در پاسخ به همين سؤال »خوش اخلقی«، »مهربانی«،    1383شدند. در سال  محسوب می

صفاتی مانند    2اند. آل برشمردههای زن ایدهترین ویژگیداری« را از مهمباحجاب بودن«، »تقوا« و »خانه»

 صفات بعدی هستند.  ازجمله  »تحصيلت«، »سطح فرهنگی«، »ظاهر زیبا« و »اصالت خانوادگی« 

آل های مهم زن ایدهکنيم در این پيمایش تغيير نگرشی در زمينه ویژگیمشاهده میطور که همان

به رتبه پنجم در سال    13۵3دار بودن زن« از رتبه سوم در سال  خاص »خانهطور  به  شود ومشاهده می

خانگی    در زمينه تقسيم کارخصوصاً  تواند ناشی از تغيير نگرش خانواده  رسيده است. همين امر می  1383

ویژگی جزء  سال  دو  این  در  زن«  بودن  »شاغل  سویی  از  ایدباشد.  زن  برای  مهم  محسوب  آههای  ل 

آوری مردان  خصوص نقش نانتواند ناشی از تغيير نگرش دراند، بنابراین چنين تغيير نگرشی نمیشدهنمی

 و نقض آن باشد.

 دارفرزندآوري در زنان خانه درخصوص  نگرش •

اشاره    قات ي از تحق   ی به برخ   توان می   خانواده   به   مربوط   مسائل   برخی   به   نسبت   دار خانه   زنان   نگرش   درخصوص 

  و   مالی   حمایت   صورت   در   آینده   در   »فرزندآوری   به   پاسخ   ، در شهر تهران   پژوهش   ک ی   نتایج   براساس   نمود. 

  زنان   ی برا   آینده   در   فرزندآوری   به   پاسخ .  بود   بيشتر   شاغل   زنان   به   نسبت   دار خانه   زنان   در   دولت«،   اقتصادی 

  نظير  دولت   حمایتی  های سياست   مورد  در   همچنين . شد  بيان  درصد   63 شاغل  زنان  در  و  درصد   74  دار خانه 

  در دار خانه   زنان  که  طوری به   داشت؛   وجود  معناداری   ارتباط   دار خانه  زنان  گروه  در  فرزندان  رایگان   شدن  بيمه 

 3.بودند   خواهند   آینده   در   فرزندآوری   خواهان   درصد   62  شاغل   زنان   و   درصد   74  دولت   های حمایت   ارائه   صورت 

دليل شرایط  زنان شاغل بهتوان تحليل نمود. از طرفی ممکن است  این موضوع را از دو لحاظ می

چالش    داری کودکان از آنان دچارهای کاری و دور بودن محل نگهداری کودکان، عدم انعطافسخت نگه

دار فرزندآوری را ترجيح دهند. یک تحليل دیگر هم این است که  تر از زنان خانهباشند و درنتيجه کم

منجر به بهبود شرایط آنان جهت   های بيشتر از زنانی که در هر صورت تمایلی به اشتغال ندارند،حمایت

 

هایی را در  شود. کشورهایی مانند آلمان و مانند آن نیز حمایت عنوان الگوی غالب محسوب می . این الگو در کل جهان به 1

 آورند.  ی عمل م دار به زن خانه  ـ آورراستای حمایت از الگوی مرد نان 

های اجتماعی ایرانیان کل کشور، سازمان تبلیغات  های فرهنگی و نگرش های پیمایش ملی تحوالت فرهنگی/ گرایش . یافته 2

 . 1383اسالمی، 

 .1395زاده بنده قرا و همكاران، . حاجي 3
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ی با در نظر گرفتن سلیق مختلف  بایست قانونگذار  رسد  مینظر  بهگردد.  می  فرزندآوری و حمایت بيشتر

داری که به هر روی نان شاغل، به حمایت از زنان خانهدر عين فراهم آوردن شرایط منعطف کاری برای ز

شاغل نيستند یا تمایلی به اشتغال ندارند اهتمام ورزد. با این استدالل که تمایل به فرزندآوری در زنان  

دار یک یا دو  درصد از زنان خانه  76 براساس نتایج این پژوهش تقریباً شاغل نيز رقم پایينی نبوده است. 

فرزندی  درصد(. در حالی که در زنان شاغل تک   ۵3فرزندی آنها بيشتر بود )اما تعداد تک فرزند داشتند،  

 بيشتر بود.دار خانه نسبت به زنانها با هم برابر و درصد دوفرزندی در آن و دوفرزندی تقریباً

 به  نسبت  شاغل زنان پيشگيری از بارداری در   هایروش  از  استفاده  دهد می  نشان  حوزه نی ا  تحقيقات 

 نسبت   دارخانه   زنان  فرزندآوری   به  تمایل  مطالعه  این  نتایج  براساس .  است   بيشتر  بودند  دارخانه   که   کسانی

 در  فرزند  داشتن  به   تمایل   درصد   19/ ۵  شاغل   زنان   و   درصد  39/ 2  دار خانه   زنان.  بود   بيشتر   شاغل   زنان   به 

 به  نسبت  ق ي تحق   نی در ا   دارخانه   زنان   گاه دی د  اگرچه  ،گفت   توانی م   شد  اشاره   که   طورهمان   1. داشتند   آینده

ا   تر مثبت   ی فرزندآور  با  است؛  اختلف    نی بوده   و   نبوده  ی ادی ز  زان ي م   دارخانه   و  شاغل   زنان   دگاه ی د حال 

 ،ی اجتماع  عواملنقش    ن،ی بر ا   علوه   . شود ی آنان مشاهده م  کرد یرو   انيم   تفاوت  درصد   19حداکثر حدود  

 ،ی عبارتبه   .نمود   کتمان   توانی من   یفرزندآور   به  راآنان    ل یعدم تما   ای  ل ی تما  بر  گری د   یو اقتصاد   ی فرهنگ

 .داشت  خواهد  ییبسزا   ري تأث   یفرزندآور  به  آنان   ل یتما   در شاغل  مادران   یبرا   مناسب  یکار  ط یشرا  جاد ی ا 

 

    )درصد(    دار تمايل به فرزندآوري زنان شاغل و خانه  .17  جدول

 شاغل   زنان دار خانه   زنان عنوان 

 ۵/19 2/39 فرزندآوری   به  تمایل

 3/63 74 آینده   در  فرزندآوری  به  پاسخ

 2/62 74   دولت  هایحمایت   صورت  در  فرزندآوری

 .139۵ گران،ی بنده قرا و د زاده یحاج پژوهش  :مأخذ

 

بين رتبه شغلی زنان و عدم    2،مطالعه انجام شده در زمينه ارتباط ميان اشتغال زنان و فرزندآوریدر  

تمایل به فرزند دوم رابطه وجود داشت و زنان با رتبه شغلی باالتر تمایل کمتری به داشتن فرزند دوم  

ان غيرشاغل است. در  توقف فرزندآوری در ميان زنان شاغل بيشتر از زن  3داشتند. بنابر مطالعه سوری 

در زمينه اثر اشتغال در باروری بررسی شد و نشان داد زنان شاغل در    4مطالعه قاضی طباطبایی و همکار

غيرش زنان  با  میمقایسه  فعاليت  به  را  بيشتری  زمان  به  اغل  کمتر  تمایل  به  منجر  امر  این  و  پردازند 

تعداد  فرزندآوری می مطالعه دیگری  تعداد  شود. در  از  کمتر  مطالعه  این  در  زنان شاغل  اکثر  فرزندان 

 ۵.کردندشان را یکی از دالیل کاهش فرزندآوری بيان میازسوی آنها بود و شغل ل آهفرزندان اید

 

 .1395زاده بنده قرا و دیگران، . حاجی 1

 .1395نقل از نیازی و دیگران، ؛ به 2013  در مطالعه حجازي و همكاران،. 2

3 .2006 . 

4 .2003 . 

 .1395زاده بنده قرا و همكاران، . حاجي 5
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ای درخصوص رابطه اشتغال و تمایل به فرزندآوری در بين زنان شاغل در آستانه ازدواج در مطالعه

ین نتيجه حاصل شد که ميانگين تعداد فرزند مطلوب از نظر زنان شاغل  های کشور، ادر سطح استان

 1است. 4/2این عدد غيرشاغل   و در ميان زنان 01/2عدد 
 

 . تفاوت زنان شاغل و غيرشاغل از نظر تعداد فرزندان18  جدول

  از مطلوب   فرزند  تعداد نيانگ يم

 شاغل  زنان  نظر

  از مطلوب   فرزند  تعداد نيانگ يم

 رشاغل ي غ زنان  نظر

01 /2 4 /2 

 . 139۵ گران،یمشفق و دپژوهش  :مأخذ

 

  می مستقي  ارتباط کاملًهای شغلی با باروری  د که ویژگین دهنشان می  2مطالعات از  دیگر  ای  دسته

توان از طریق  های شغلی و خانوادگی اثرگذار است. پس میدارد و شرایط کاری با سازگاری زنان در نقش

 فراهم آوردن شرایط شغلی دوستدار خانواده زمينه افزایش باروری را فراهم ساخت.

دهد که فرزندآوری برای زنانی که شغل با امنيت بيشتر و  در کل نتایج برخی تحقيقات نشان می

ن برآیند بيشتر  توانند از پس مراقبت از فرزنداکنند میدرآمد باالتر دارند و زنان شاغلی که احساس می

بلکه برعکس    های اشتغال باعث کاهش باروری نشده است،دهد برخی از ویژگیاست. این مطالعه نشان می

توان در افزایش باروری مؤثر دانست. این عده معتقدند شرایط اشتغال زنان  ها را میبرخی از این ویژگی

 3. در ایران بایستی متناسب با فرزندآوری بازتعریف شود

دار  با توجه به اینکه موضوع این پژوهش در زمينه نوعی از حمایت اجتماعی رفاهی از زنان خانه

دار  توان با اطمينان گفت حمایت اجتماعی از زنان خانهمیتحت عنوان بيمه اجتماعی است، بنابراین  

ن راستا  در هميدر عين حال حمایت از زنان شاغل نيز بایستی    شود.برای آنان میگری  منجر به تسهيل

ط  های اجتماعی، شامل ایجاد شرایبا این تفاوت که حمایت از زنان شاغل علوه بر حمایت؛ صورت گيرد 

داری که تمایلی به اشتغال خارج از منزل یا حتی  زنان خانه  شود.خانواده نيز میو    درکاری دوستدار ما

انتخاب نمودهدرون منزل   این نقش را  بودن و نداشتن حمایت  فاقد درآدليل  بهاند،  نداشته و خود  مد 

پذیری بيشتری در زمينه آتيه خود و فرزندان مواجه خواهند شد  با آسيب  ، پردازیبيشتر دولت در بيمه

 4آید.میشمار بهتوجه بيشتر به حمایت از این قشر استدالل مناسبی برای  و همين امر

 

 

 .1395. مشفق و دیگران، 1

و غیره اشاره کرد و   1399/ ثمنی و دیگران،  1397/ دلیری،  1394توان به تحقیقات میرزایی و قهفرخی،  طور خالصه می . به 2
 درخصوص نسبت میان شرایط شغلی و باروری زنان وجود دارد.این رویکرد در اغلب تحقیقات 

 . 1394 . میرزايي و قهفرخي، 3
خانه 4 از  منظور  که  کرد  تأکید  بایستی  لزوما  .  زنان  خانه به   داری  و  نیست  خانگی  کار  انجام  نظام  معنای  در  که  زنان  داری 

ئل و امری ارزشمند، با در نظر گرفتن هویت و جایگاه  شود، ورای این مساارزشگذاری و عرف حاکم بر جامعه ما نیز تعریف می 
 گردد. خطیر زنان در استحکام و تعالی خانواده و اثرگذاری مهم وی در محیط خانه تعریف می 
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 داريمشارکت اقتصادي زنان و نسبت آن با خانه. 1- 2- 2

رو نيستيم. زنان شاغل علوه بر کار مزدی که در خارج از  داری زنان با الگوی واحدی روبهدر زمينه خانه

توان درباره زنان  دهند به کار بدون مزد درون منزل هم مشغول هستند. این مثال را میمنزل انجام می

انند آن نيز بيان نمود. شيوه کنونی آمارگيری براساس خوداظهاری بوده و ممکن است یک  بازنشسته و م

 دار بنامند.  وقت، کشاورز، دامدار و... نيز خود را خانهزن بازنشسته، دانشجو، شاغل پاره

سهم  درخصوص  دار مواجه هستيم.  عبارتی ما در واقعيت با الگوهای متنوع و متکثری از زنان خانهبه

دار ناميده باشند،  اشتغال زنان، حتی اگر زنان کشاورز، دامدار، دانشجو و... نيز حين آمارگيری خود را خانه

رسد. پس بایستی  مینظر  بههای اجتماعی ضروری  آماری برای تحليل پدیده  فاصله گرفتن از تعاریف صرفاً

ی نيز یافت. حال در ادامه  های کم  بدون توجه به تحليل  ها و الگوی اصيل آنها رارابطه واقعی ميان پدیده

 پردازیم.با مشارکت و فعاليت اقتصادی زنان می های مرتبطبه برخی شاخص

درصد، بخش صنعت    ۵/22ساله و باالتر در بخش کشاورزی  1۵سهم اشتغال زنان    1398در سال  

ررنگی  ، زنان نقش پُشودمیطور که ملحظه است. همان درصد بوده ۵1/ 7درصد و بخش خدمات  7/2۵

ای قابل تأمل است که بيشتر باید مورد  سهم اشتغال دارند و همين امر مسئلهلحاظ بهدر بخش خدمات 

عمده سهم  چراکه  گيرد.  قرار  قانونگذاران  چندان  توجه  منزلتی  از سطح  خدمات  بخش  مشاغل  از  ای 

 1شوند.قيمت به این امور مشغول مینيروی کار ارزانعنوان به ی زنانمناسبی برخوردار نبوده و گاه

مشارکت زنان در مشاغل خانگی نيز یکی از مواردی است که در این تحليل بایستی مورد توجه قرار 

درصد از افرادی که درخواست مجوز    80الی    7۵، زنان  1398گيرد. در زمينه مشاغل خانگی در سال  

درصد    42سال،    20  ـ  40درصد آنان را زنان در سنين    40دادند. از این ميزان  تشکيل میاند را  داشته

 دهند. سال به باال تشکيل می 60درصد زنان  18سال و  40ـ 60سنين 

 

 1398سال    ـ  )درصد( خانگی  مشاغل  مجوز  کنندهدرخواست  افراد   درصد  .19جدول  

 درصد  سنی گروه

 40 سال  40ـ 20

 42 سال   60ـ 40

 18 باال   به سال  60

 . یخانگ مشاغل  از تی حما و یدهسامان رخانه يدب : مأخذ

  کار ي ب   درصد   ۵3  شاغل،   ی خانگ   مشاغل   مجوز   اخذ   ان ي متقاض   از   درصد   3/ 6  حدود   1390ـ   1398  سال   از 

  درصد  ک ی   ر ی ز .  بودند   ر ی سا   نيز   درصد   13  و   ل ي تحص   حال   در   درصد   1/ 2  دار، خانه   درصد   27/ 28  ، کار(   ی ا ی )جو 

  41،  1399  سال   اول   ماهه چهار . در  اند داده می   تشکيل   وکار کسب   بدون   درآمد   دارای   زنان   هم   را   افراد   ن ی ا   از 

 

اشتغال  عبارتی نرخ  آیند محاسبه کرد. به حساب نمی توان در مورد زنان شاغلی که بیمه ندارند و در آمار به . این میزان را می 1

 اما تجربه زیسته نشان از فعالیت بیشتر زنان در بیرون از منزل با هدف درآمدزایی دارد. ،زنان تغییر چندانی نداشته 
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 . بودند   ی خانگ   مشاغل   مجوز   اخذ   ی متقاض   ن، ي شاغل   از   درصد   8/ 3  و   کار ي ب   افراد   درصد   49/ 6  دارها، خانه   درصد 
 

 )درصد(   وضع فعاليت براساس کنندگان مجوز مشاغل خانگی  درخواست   .20جدول  

 دار خانه بيکار شاغل زمانی بازه
  حال در

 تحصيل 
 ساير 

 بدون و درآمد  داراي

 وکار کسب

 درصد  یک زیر  13 2/1 28/27 ۵3 6/3 1398 ـ 1390

 .همان: مأخذ
 

دار برای ميزان تقاضای افراد خانهشود بعد از افراد بيکار،  طور که در این جدول ملحظه میهمان

کارهای خانگی در ایران را زنان و  ودرصد از شاغلن کسب  80فی  مشاغل خانگی قابل توجه است. از طر

بندی شغلی زنان که بيشتر در مشاغل خدماتی  دهند. لذا با توجه به دستهدرصد را مردان تشکيل می  20

جهت کسب اندک درآمد( فعاليت دارند و همچنين تمایل زنان    درآمد و بدون بيمه )صرفاًیا مشاغل کم

توان نتيجه گرفت که ایجاد بسترهای شغلی که هدف درآمدزایی  به استفاده از ظرفيت مشاغل خانگی، می

های نقشی زنان در محيط خانه و کار  در آن تأمين شود و در عين حال انعطاف الزم را داشته و از تعارض

 شرایط زنان در هر دو نقش را بهبود بخشد.  تواندبکاهد، می

 داري زنانهاي موجود در زمينه خانه نگرش .3-2-1

رویکرد سنتی، رویکرد هویتی و توجه به ارزش کار خانگی  ازجمله    های مختلفیدر این زمينه دیدگاه

نظری  لحاظ  بهموضوعاتی هستند که همواره  ازجمله    کار خانگی خصوصاً    داری زنان و مطرح است. خانه

های انتقادی فراوانی در تأیيد یا رد  مورد مناقشه اندیشمندان و فعاالن حوزه زنان و خانواده بوده و نگرش 

خانگی    داری با کاراگرچه بایستی تأکيد نمود که نگرش به خانه  این نقش برای زنان مطرح شده است.

اما   بوده؛  این دو مسئله صورت  اینکه در مناقشات موجود قضاوتدليل  بهمتفاوت  درباره  های یکسانی 

 ها در این زمينه خواهيم پرداخت. در ادامه به کليت مناقشه گيرد،می

 به زدن دامن   را زنان یدارخانه  نقش بر د يتأک  مخالفان رویکرد، این در :خانگی  کار انگاري کليشه الف(  

 و  مناقشات.  هستند   یتي جنس  کار  م يتقس  نقد  به  قائل  زي ن   نهيزم   نی ا   در  و  دانسته  ی تيجنس   یها شه يکل 

 شي ب را مسئله  نی ا دارزن خانه   ـ زن شاغل  دوگانه  نهيزم  درخصوصًا   خانواده  و زنان  حوزه ینظر  تعارضات

 کسانی  ی خانگ   کار   با   ی دار خانه   مخالفان،   نظر   از .  است   داده  قرار   مخالفان  و   موافقان  چالش  مورد   شي پ  از 

 آنان  بر   مضاعف   یفشارها   اعمال  و   زنان   یبرا   یخانگ   کار   شدن  یتلق   فهيوظ  به   منجر  و  شودی م  انگاشته

 سمي ني مف   ی هاشاخه   ر ی سا و    رندي گ ی م  ی جا   تفکر   ن ی ا   لی ذ   شتر يب   ست يمارکس   ی هاست ين يفم   . شد   خواهد 

 یدار خانه   آن  تبع  به   یهمگمخالف بوده و    یخانگ  با کار  زي ن   ستيال ي سوس  و   کالیراد   یها ست ي ني فمخصوصًا  

 یا در مقابل عده   1.دانند ی م  مرد  و   زن  اني م ی نابرابر   و  یتي جنس  یها نقش   از  تی حما   ی راستا  در  زي ن   رازنان  

 

 .202: 1380. ابوت و واالس، 1
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 نموده  اکتفا  یخانگ   کار  در  آنان  نمودن  محدود  و  زنان  یني نشبه خانه   صرفاً   یسنت  کاملً   یهادگاه ید   برپایه  ز ي ن 

 از منزل هستند.   رون ي اشتغال آنان ب   ا ی  یفرهنگ   ـ  ی اجتماع  یها عرصه  در زنان حضور   گونهو مخالف هر 

اهم   : سازي هويت ب(   بر  اجتماع   ت ي این گروه علوه  بر حضور  آنان در   ی قائل شدن  نقش مهم  و  زنان 

 ی ها ت ی اولو   از  را  زنان  ی دارخانه   و  یهمسر   ، ی مادر  نقش  یارزش   نظام  جهت   از  کشور،  مختلف   یها عرصه 

 تفکيک  هم   از  غيرخانوادگی  و   خانوادگی  لحاظ به . در این دیدگاه زنان هویت خود را  آورند ی م  شماربه ضروری  

برای   دانند می   خانوادگی  را   خود   هویت   زنان  بيشتر   گرفتهصورت   مطالعات   طبق  همچنين.  کنند می  و 

خانه   1. شوند ی م  قائل   اولویت  اشتغال   مقابل  در  همسری   و   مادری  های نقش   معتقدند  زنان  ی دارموافقان 

 در  تلش   و  خانواده  م يتحک  ی راستا  در  یی معنا   بردارنده  در   و  نبوده   ی خانگ   کار  یمعنا به   صرفاً   ی دار خانه 

عنوان به   یحقوق   نظام  در  زنان  یدار خانه   اگرچه .  بود   خواهد  فرزندان  ت ي ترب   و  خانواده  گرم  کانون  رشد  جهت 

 نظام و بوده منفک   گر ی کدی از یحقوق  و ی ارزشگذار نظام حال نی ا  با است، نشده دانسته  زنان یذات فهي وظ 

 2.ند ن دا ی م  یضرور  را  آن  به   توجه   و   ندینما ی م  یتلق   ارزش  را  یمادر   و  زنان   یدار خانه   ، یارزشگذار 

 برخی  توجه   مورد  همواره داری خانه  اقتصادی گذاریارزش  : اقتصادي  گذاري ارزش  و   دستمزدي   نگاه ( ج 

 خوبی  نگرش   دارخانه   زنان   که  دهد می   نشان  گرفته صورت   مطالعات   حال  این   با.  است   بوده  زنان   حوزه   فعاالن 

 دریافت  مخالف  دار خانه   و   شاغل  زنان  مطالعه این  در .  اند نداشته   خانگی  کار  برای  دستمزد دریافت  به   نسبت

 تأثير  عاطفی  روابط   بر  مادی  و  مالی  روابط   که  بود  این  آنها  دليل   و  بودند   خود   شوهران   سوی   از   دستمزد

. داشتند   خانگی   خدمتکار   مثابه  به  زن   تلقی   داری،خانه   برای  دستمزد   دریافت  به  نسبت   هم  ایعده .  گذارد می 

 3. دانستند می  شخصيت   تحقير نوعی   را  کاری  چنين   حال   این  با  بودند،  مالی   استقلل  خواهان   زنان اگرچه 

 

 دار. بيمه زنان خانه 2

 دار در حال حاضر وضعيت موجود بيمه زنان خانه  .2ـ1

خانه زنان  از سال  بيمه  در مصوبه    1378دار  دولت  قرار گرفت. هيئت  دولت  توجه   11/1378/ 3مورد 

 4دار اقدام نماید. زنان خانهسازمان تأمين اجتماعی را موظف نمود تا نسبت به تهيه و تدوین طرح بيمه  

هایی از سوی دولت صورت پذیرفت و برای اولين بار در  پيگيری  1381و    1380  های پس از آن در سال

سال   بودجه  بيمه  1381قانون  اجرای  برای  اعتبار  ریال  ميليون  دو  خانهمبلغ  زنان  اجتماعی  دار  های 

یافت.   بخشنامهدراختصاص  صدور  بنابر  تاریخ  نهایت  در  که  تأمين    23/9/1387ای  سازمان  ازسوی 

رف و مشاغل آزاد در زمره  دار با رعایت شرایط مقرر در بيمه صاحبان حِادر شد، زنان خانهاجتماعی ص

 

 . 1394منش و صادقي، ؛ به نقل از بدري 1974. اكلي، 1

 وم را با یکدیگر خلط نمود.هکار خانگی نیست و نباید این دو مف داری صرفا  . بایستی توجه کرد که منظور از خانه 2

 . همان. 3

 .یجمهوراست ی(. مرکز امور زنان و خانواده ر 1391) دارزنان خانه  یاجتماع  مه یطرح ب . 4
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نفر از زنان    324.749تعداد    1399مشموالن تأمين اجتماعی قرار گرفتند. در همين ارتباط تا مردادماه  

 اند. پردازان سازمان قرار گرفتهدار در زمره بيمهخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افراد  آحاد  به  آن  ارائه  و  بيمه  امر  توسعه  و  گسترش  منظوربه   و  دارخانه   زنان  اجتماعی  بيمه  درخصوص

 محترم  مدیره   هيئت   1387/ 8/ 14  مورخ   جلسه   ودومين هزاروشصت   مصوبه   وچهارسی   بند   اجرای   در  و   جامعه 

 مشمولين   زمره  در  1387/ 9/ 17  تاریخ  از   مربوطه   شرایط  احراز   با  دار«خانه   »زنان  اجتماعی  تأمين  سازمان

 اظهاری خود   صورتبه   توانندمی   تمایل  صورت   در   و  اندگرفته   قرار  آزاد  مشاغل  و   رفِح  صاحبان  بيمه   مقررات

 منده بهر   سازمان  این  قانونی  تعهدات  از  مقرر   بيمه   حق   پرداخت  و   قرارداد  انعقاد   با  و  دار«خانه   »زنانعنوان  به 

در راستای تعميم و   ها، یارانه   سازیقانون هدفمند   (7) ماده    ی یاجرا   نامه ين یآ   ( 11) گردند. بند »ب« ماده  

 مصوبه هيئت دولت

3/11/1378 

هيئت مدیره  14/8/1387ودومين جلسه مورخ مصوبه هزاروشصت

 محترم سازمان تأمين اجتماعی

 زمره مشمولين مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
در زمره مشمولين  17/9/1387دار با احراز شرایط مربوطه از تاریخ )زنان خانه

صورت گرفتند و توانستند بهمقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار 

 خوداظهاری از این خدمات استفاده نمایند(

 – 22/01/1391شورای عالی انقلب فرهنگی مورخ  712 -711-710-709مصوبه جلسات 

0۵/02/1391- 19/02/1391 – 02/03/1391 

شغل و کمک به عنوان به داری« احتساب خانه30« از ماده »13-18های فرزندآوری در بند »)با موضوع تعيين مشوق

 دار با پرداخت بخشی از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده(بيمه بازنشستگی زنان متأهل خانه

 کشور یاجتماع نيسازمان تأم یاز سو 23/9/1387 خیتارصدور بخشنامه 
 مشاغل آزاد در زمره مشموالن تأمين اجتماعی قرار گرفتند(دار با رعایت شرایط مقرر در بيمه صاحبان حرف و )زنان خانه

اختصاص اولين اعتبار در سال 

 داربرای بيمه زنان خانه 1381

 14/12/139۵( قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلمی 103بند »ب« ماده )
االجرا شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ماه از تاریخ الزم 6)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف 

 نماید(دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و ارائه ایجاد بيمه زنان خانه

 24/7/1400( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعيت مصوب 21ماده )
 )درخصوص بيمه نمودن زنان روستایی دارای سه فرزند و بيشتر(



 

 

 

29 

 طریق  از  اجتماعی  بيمه  پوشش  گسترش  به  کمک   جامعه،   خاص  هایگروه   به  ای بيمه   پوشش  گسترش

. است   نموده   بيان   را  اجتماعی  تأمين   و   رفاه  وزارت  تشخيص  به  هدف   های گروه  بيمه   حق  از   بخشی  پرداخت

تاریخ خمينی  امام   امداد   کميته   پوشش   تحت   خانوار   سرپرست   زنان  از  کشور  بهزیستی  سازمان  و  )ره( 

 حداقل  براساس درصد(    27با معافيت از پرداخت حق بيمه به ميزان حق بيمه کامل )با نرخ    1389/ 12/ 21

 مشمول  گردد،می   تأمين  هایارانه   هدفمندی  از  حاصل  منابع  محل  از  که  کار   عالی  شورای  مصوب  دستمزد

 خدمات   و   فوت  کارافتادگی،  از   بازنشستگی،  شامل  آزاد  مشاغل  و  رفِح  صاحبان  بيمه  در  مقرر  قانونی  تعهدات

 .اند شده   برخوردار  مربوطه  مزایای   از  نفر  117.689  تاکنون   راستا  این  در که  گرفته  قرار درمانی

جلسات   مصوبه  در  مورخ   712  ـ  711  ـ  710  ـ  709همچنين  فرهنگی  انقلب  عالی  شورای 

های فرزندآوری موضوع تعيين مشوق  02/03/1391  ـ  19/02/1391  ـ  0۵/02/1391  ـ  22/01/1399

شغل و کمک به بيمه بازنشستگی زنان  عنوان  به  داری احتساب خانه  (30)از ماده    « 18  ـ  13»در بند  

 لت متناسب با درآمد خانواده تصویب شد.دار با پرداخت بخشی از حق بيمه توسط دومتأهل خانه

دار برای زنان دارای  صریح به بيمه زنان خانهطور  ( به103)ماده    «ب» در بند  نيز  برنامه ششم  قانون  

 این امر نمود. کار و رفاه اجتماعی را متولی اصلی  وزارت تعاون،حداقل سه فرزند پرداخت و 

  دارد یم   ان يب  را   ف يتکل  نیا  7/1400/ 24  مصوب   تيجمع   یاز خانواده و جوان  ت یحما  قانون  ( 21)  ماده

  ی اجتماع   مه يصندوق ب  تیقانون، با تقو  ن ای  شدن   االجراالزم  از   پس   ماه 6دولت مکلف است حداکثر    که

روستا عشا  انیي کشاورزان،  ب  ر یو  به  خانه  مهينسبت  ب  یدارا  دارمادران  و  فرزند  نماید.  اقدام    شتريسه 

ب  یداراغيرشاغل    مادراندرخصوص   و  فرزند  روستا  شتريسه  مناطق  عشا   ییساکن    صددرصد   یریو 

هر فرزند دو سال به    ی ازاتوسط دولت پرداخت شود. با تولد فرزند چهارم و پنجم به  مه يحق ب  (%100)

 گذار افزوده شود.مهيب ایمهيسوابق ب

خانه زنان  حاضر  حال  از  در  کمتر  بيمه  ۵0دار  نوع  این  شرایط  واجد  هستند. سال سن،    1گذاری 

سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به    ۵0چنانچه سن متقاضی بيمه در زمان ثبت تقاضا بيش از  

سال سابقه    10دار دارای حداقل  به همان تعداد سال حق بيمه پرداخته باشد. زنان خانه  این است که قبلً

بدون   بيمه  بيمهلحاظ شرط سنی میپرداخت حق  نرخ حق  بپردازند.  بيمه  قرارداد  انعقاد  به  ها  توانند 

درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت بعد از    2شده +  درصد سهم بيمه12درصد )14شامل نرخ  

درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت    2درصد سهم بيمه شده +    14درصد )  16بازنشستگی، نرخ  

درصد سهم دولت( شامل    2درصد سهم بيمه شده +    18درصد )  20ازنشستگی و نرخ  قبل و بعد از ب

ازکارافتادگی   و  فوت  مشاهده  . هماناستبازنشستگی،  بيمهمیطور که  نوع  این  در  اری سهم  ذگشود، 

درصد حق بيمه مربوط   2گردد. پرداخت  رف و مشاغل آزاد تعریف میدرصد بوده و ذیل بيمه حِ  2دولت  

(  29درصد حق بيمه موضوع ماده )  یک ( و  3های »الف« و »ب« یا »ج« ماده )های موضوع بندتبه حمای

 

 ها تحت عنوان طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی نیز مطرح شده است. گذاریاین نوع بیمه  . اخیرا  1
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  نبيا  از سوی سازمان تأمين اجتماعی  شرایطی  اخيراً   قانون تأمين اجتماعی برعهده دولت خواهد بود.

  فرد  نيز برمبنای سن و سابقه پرداخت حق بيمه قبلی   مه ي پرداخت حق ب  ی انتخاب دستمزد مبنا شده که  

 1  .پذیردصورت می

درصد   92،  1391دار در سال  بيمه اجتماعی زنان خانهدرخصوص  گرفته  اساس نظرسنجی صورتبر 

درصد از پاسخگویان   74اند. داشته میدار اطلع بسيار کپاسخگویان از مقررات بيمه اجتماعی زنان خانه

دار استفاده کنند.  اند که از مزایای بيمه اجتماعی زنان خانهمقدار زیاد و خيلی زیاد ابراز علقه کردهبه  

نيز اعلم کرده  64 بيمه کم یا خيلی کم است.  درصد  برای پرداخت حق  آنها  توانایی مالی   ۵3اند که 

خيلی کم توانایی پرداخت حق بيمه    دار به مقدار کم یا اند که زنان خانهدرصد پاسخگویان اعتقاد داشته

 2با ضوابط فعلی را دارند.

  ی هاجنبه   ی ست ی با   دار خانه   زنان   از   ی ا مه ي ب   ت ی حما   در   ی قانون   و   ی مال   موانع   رفع   ن ي ع   در   رسد ی م   نظر به 

  از   استفاده   به   دار خانه   زنان   ی باال   ل ی تما   ن ي ع   در .  رد ي بگ   قرار   مدنظر   ز ي ن   نه ي زم   ن ی ا   در   ی رسان اطلع   و   ی فرهنگ 

  نداشتن   از   ان ی پاسخگو   درصد   64  ی عن ی   ، افراد   ن ی ا   از   یی باال   ی ل ي خ   درصد   حال   ن ی ا   با   ، ی ا مه ي ب   ی ها ت ی حما 

  طبقات   در خصوصًا    که   باشد   امر   ن ی ا   انگر ي ب   تواند ی م   امر   ن ی ا .  اند گفته   سخن   مه ي ب   حق   پرداخت   ی برا   ی مال   یی توانا 

  م ي خواه   رو روبه   چالش   با   زنان   از   ی ا عمده   بخش   پرداخت   در   دولت   ت ی حما   عدم   صورت   در   ن، یي پا   به   رو   متوسط 

 . ندارد   وجود   مه ي ب   حق   منظم   پرداخت   امکان   دار خانه   زنان   از   ی ا در بخش عمده   عمًل  چون .  بود 

 

 دارجامعه هدف بيمه زنان خانه .2ـ  2

دار در حال حاضر با چند دسته از زنان مواجه بيمه زنان خانهدرخصوص    عام:طور  به  دارزنان خانهـ  

دار متأهل دارای همسر  شده«، »زنان خانهدار متأهل تحت تکفل همسر بيمههستيم. ازجمله: »زنان خانه

بيمه پوشش  خانهفاقد  »زنان  خانوار،  ای«،  سرپرست  پوشش  دار  تحت  و...  خودسرپرست  بدسرپرست، 

خانهنهاد »زنان  نهادهای  های حمایتی«،  پوشش  فاقد  بدسرپرست، خودسرپرست  دار سرپرست خانوار، 

دار تحت پوشش سازمان تأمين  دار« و »زنان خانهحمایتی«، »دختران مجرد هرگز ازدواج نکرده خانه

ای تحت تکفل  ار متأهل، عده زیادی از نظر پوشش بيمهدميليون زن خانه 17اجتماعی«. از ميان حدود 

نمایند؛ لذا در صورت فوت همسر  های درمانی بيمه را دریافت میهمسر خود هستند و خدمات و حمایت

تواند شامل  یک منظر میدار از  گردند. جامعه هدف بيمه زنان خانهاز مستمری بازماندگان برخوردار می

داری که ميل به استقلل درآمدی و داشتن مستمری بازنشستگی در حين  باشد: زنان خانهموارد ذیل  

دختران مجرد هرگز ازدواج    ؛زنانی که همسر آنان فاقد هرگونه بيمه اجتماعی است  ؛ حيات همسر دارند

 

1. https://www.tamin.ir/news/1863.html. 
 .1391. رضایی و همکاران، 2
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 خودسرپرست که تحت پوشش نهادهای حمایتی نيستند.   و نکرده و زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست

بند  دار حداقل سه فرزند:  زنان خانهـ   بنابر  برنامه ششم    (103)ماده    « ب» از منظر دیگر و  قانون 

دار  توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده طرح الزم جهت ایجاد بيمه اجتماعی زنان خانه

قانونی ارائه نماید. در اینجا فرزند را فراهم و جهت تصميم  سه دارای حداقل   خاص زنان  طور  به  گيری 

 اند. در نظر گرفته شدهجامعه هدف  عنوان به دار دارای حداقل سه فرزند خانه

دار دارای سه فرزند«، حدود  کلی تعداد »زنان خانهطور  به  1396دست آمده از سال  بنابر آمارهای به 

ميزان حدود    است  3.800.000 این  از  خانه  84که  زنان  آنها  بيمه  درصد  فاقد  و  سرپرست  دارای  دار 

نيز زنان خا  26/۵ند. حدود  هستاجتماعی   آنان  از  بيمهنهدرصد  فاقد پوشش  های  دار سرپرست خانوار 

دار دارای بيمه اجتماعی و سه فرزند را  درصد از زنان خانه  ۵2/10اجتماعی هستند. از این ميان، حدود  

 دهند. تشکيل می

 

 1396دار داراي حداقل سه فرزند سال زنان خانه.  21  جدول

 درصد  نفر  دار خانه  زنان وضعيت

 100 3.800.000 فرزند   سه  دارای  دارخانه   زنان  کل

 21/84 3.200.000 بيشتر   و  فرزند  سه  دارای  و  نبودن  سرپرست  شرطبه   اجتماعی  بيمه  بدون  دارخانه   زنان

 26/۵ 200.000 بيشتر   و  فرزند  سه  دارای  و  بودن  سرپرست  شرطبه   اجتماعی  بيمه  بدون  دارخانه   زنان

 ۵2/10 400.000 فرزند   سه  دارای  و  اجتماعی  بيمه  واجد  دارخانه   زنان

 1. رفاه  معاونت ، یاجتماع  رفاه و کار  تعاون، وزارت: مأخذ

 

 شدگان زن سازمان تأمين اجتماعی  مقايسه بيمه .2ـ3

بگير زن حقوق  489.149های بازنشستگی و  بگير صندوقمرد حقوق  1.01۵.9۵6تعداد    1399در سال  

  160.06۵دار و  نفر از زنان خانه  93.477تعداد    139۵تا سال    2اند. های بازنشستگی گزارش شدهصندوق

 ها قرار دارند.اریگذخاص در این بيمهطور به ت خانوارزن سرپرس

 

  

 

 .29/07/1396سال  144260نگاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره . نامه 1

بازنشسته  یند سرشماری مرکز آمار که بر خوداظهاری استوار است، زنان  ااي كه بايستي يادآور شد اينكه اگر در فر. نكته 2

 21هزار نفر از    500حدود    باشد و مثال  دار احتساب شده باشند، تعداد آنان میزان خیلي قابل توجهي نمي عنوان خانه نیز به 
 گردد.دار كسر ميمیلیون زن خانه 
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 1380ـ  1395 هايشده در سازمان تأمين اجتماعی طی سالجمعيت زنان بيمه  .22  جدول

 
 .یاجتماع نيتأم سازمان : مأخذ

 

درصد    19به  1370درصد در سال   2/6شدگان اصلی سازمان تأمين اجتماعی از سهم زنان از بيمه

درصد بوده    81درصد به    8/93افزایش یافته است. در حالی که این سهم برای مردان از    1392در سال  

درصد در   23به    1387درصد مردان در سال    87درصد در مقابل    13است. زنان مشمول بيمه خاص از  

تسهيل در مقررات،  دليل  به   1392تا    1387رسيده است. از سال    1392ردان در سال  درصد م  77مقابل  

  92درصد رسيد و البته سهم مردان از    46درصد به حدود    9رف و مشاغل آزاد از  سهم زنان در بيمه حِ

از آنجایی که اکثریت سرپرستان خانوار مرد و شاغل هستند، تمرکز    1درصد کاهش دارد.  ۵۵درصد به  

 ای کشور بر بيمه نمودن آنان بوده است.ر نظام بيمهبيشت

 

  

 
 . 1390-1395های . گزارش وضعیت زنان و خانواده در آینه آمار طی سال 1
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 1399وضعيت سنی/ اشتغال زنان   .23  جدول

کل وضعيت  

اشتغال/ 

 بازنشستگی 

دهك  

 4واريز 

 سال

  18. زير 1

 سال

تا   18. بين 2

 سال 25

تا   25. بين 3

 سال  50

تا   50. بين 4

 سال  65

  65. باالي 5

 سال

 فاقد 

 پردازی/ بيمه 

 مستمری

10 888810 300404 1343977 ۵37610 184094 

9 969602 330723 142836۵ ۵23131 1804۵4 

8 9۵2003 339308 14۵1086 ۵18867 187216 

7 1040804 366688 1۵۵496۵ ۵01647 189418 

6 1127803 389386 162۵964 46948۵ 19۵003 

۵ 120118۵ 400399 1643989 421۵63 197178 

4 1311102 411۵67 1669983 371606 187067 

3 141۵2۵1 400878 164337۵ 304463 16۵681 

2 1296891 30۵9۵2 1349102 219760 168814 

1 ۵2964۵ 86972 398996 98370 196۵74 

 1851499 3966502 14109802 3332277 10733096  جمع کل 

 .یاجتماع رفاه  و کار تعاون، وزارت ان، يران یا  رفاه  اطلعات گاه ی پا: مأخذ

 

داده زنان خانهطبق  تعداد  آمار  مرکز  غيرفعال  های  ميان جمعيت  از  تعيين    10دار  باالتر  و  سال 

شوند، بنابراین در این جدول که توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهيه شده،  می

دهيم. از ميان زنان  سال به بعد مورد نظر قرار می  18گرفته زنان را از سن  تفکيک سنی صورتدليل  به

پردازی  . اگر سن بيمهدن هستپردازی و مستمری  ميليون فاقد بيمه  23حدود    1399ساله به باال در سال  18

پردازی در این  دار فاقد بيمهميليون نفر زن خانه 17سال در نظر بگيریم، حدود  ۵0تا  18را در اینجا از 

فاقد بيمهدليل  بهت  سنين داریم. شایان ذکر اس از  اینکه عنوان  ارسالی  پردازی و مستمری در جداول 

زنان شاغل فاقد  عنوان  به  توان درصد اندکی از این تعداد را میمعاونت رفاه وزارت تعاون وجود دارد؛ لذا  

 دهک پایين درآمدی قرار دارند. ۵اکثریت این افراد نيز در  پردازی هم احتساب نمود.بيمه

 

 دارزنان سرپرست خانوار خانه .2ـ  4

زنان سرپرست  درصد( از    ۵7نفر )حدود    هزار  600ميليون و    2تعداد    1399بنابر جدول ذیل در سال  

بيمه دارای  بازنشسته مستمریخانوار  یا  و  پردازی  ميليون  و یک  بوده  )حدود    900بگير  نفر    42هزار 

پردازی و بازنشستگی هستند. این موارد شامل زنان سرپرست خانوار شاغل،  درصد( نيز فاقد هرگونه بيمه

 اند.نداشتهپردازی داری هستند که هيچ نوع بيمهغيرشاغل یا خانه

 134449تعداد    1397شدگان غيراجباری سازمان تأمين اجتماعی در سال  همچنين از ميان بيمه

  18درصد و حق بيمه نيز    10اند و سهم کمک دولت از آنان به ميزان  نفر زنان سرپرست خانوار بوده

طلق از  دليل  بهکه  ای از زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست، بدسرپرست و نيازمندی  . عدهاستدرصد  
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های کميته امداد امام خمينی)ره(، سازمان بهزیستی و  اند، تحت پوشش بيمههمسران خود جدا شده

 اند.  نفر از این مزایا برخوردار شده 117.689د و تاکنون نبنياد شهيد و امور ایثارگران قرار دار

 خاص بایستی مورد توجه قرار گيرند.طور به ترهای پایيندر دهک خصوصاً   پردازی افراد فاقد بيمه
 

 خانوار  سرپرست  زنان  یبازنشستگ  / اشتغال تيوضع  .24  جدول

 ی بازنشستگ /اشتغال تيوضع کل 

 يمستمر /يپردازمهيب فاقد ي مستمر /يپردازمهيب يدارا سال 4 زيوار دهك

1 2119۵9 189487 

2 448968 337747 

3 308246 24۵021 

4 313612 2113۵4 

۵ 316027 209۵48 

6 282117 201۵32 

7 2626۵6 187102 

8 240491 170790 

9 192071 138090 

10 11۵93۵ 9۵۵7۵ 

 1986246 2692082 کل  جمع

   .همان: مأخذ
 

زنان  درصد از    40هزار نفر یعنی حدود    800های آماری کل کشور تعداد یک ميليون و  بنابر داده

درصد    28درصد از آنان فاقد فرزند،   44دار هستند و بيشتر این تعداد یعنی حدود  سرپرست خانوار خانه

درصد دارای پنج    یک درصد چهار فرزند و    2درصد سه فرزند،    7درصد دارای دو فرزند،    18فرزند،  تک 

ای دارند،  های بيمهایتفرزند و بيشتر هستند. از آنجایی که زنان سرپرست خانوار سهم اندکی در حم

 ای مدنظر قرار داد.  های بيمهریزیدار را در برنامهتوان حداقل بخشی از زنان سرپرست خانوار خانهمی

 

 سکونت   وضع   و   فرزند   تعداد   برحسب   دار خانه   خانوار   سرپرست   شتر ي ب   و   ساله 10  زنان   کل   تعداد   . 25  جدول 

 فرزند  تعداد درصد  کشور  کل ي شهر يی روستا رساکن يغ

 جمع  100 1891406 1373874 ۵16697 83۵

32۵ 248739 ۵830۵۵ 832119 99/43 0 

240 126۵49 39۵۵72 ۵22361 61/27 1 

160 7970۵ 2۵1687 331۵۵2 ۵2/17 2 

73 37600 96896 134۵69 11/7 3 

29 1۵331 31793 471۵3 49/2 4 

8 8773 14871 236۵2 2۵/1 
  و  فرزند  پنج

 شتريب

 . اني ران ی ا آمار  مرکز : مأخذ
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دار روستایی دارای سه فرزند و  قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعيت« زنان خانه  (21)ماده  

دار روستایی دارای سه فرزند  بنابراین زنان سرپرست خانوار خانه  . بيشتر را تحت حمایت قرار خواهد داد

 گيرند. که تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشند مورد شمول آن قانون قرار میو بيشتر نيز  

 

 داري زنان هاي خانهارزشگذاري اقتصادي فعاليت .2ـ  5

داری است که  دار توجه به ارزشگذاری اقتصادی خانهیک استدالل مرسوم در زمينه حمایت از زنان خانه

نوعی از توليدات  عنوان  به  دار در منزل توليد زنان خانه  پردازیم.در ادامه به تبيين بيشتر و نقد آن می

نادیده گرفته می زنان خانه  1شود.پنهان جامعه در محاسبات ملی  آماری  تعاریف  دار جزء جمعيت  در 

طوری که  به  اجتماعی،  ـ  شوند و این واژه حائلی است ميان آنان و نظام اقتصادی فعال محسوب میغير

طور که اشاره شد،  احساس خأل از حيث تأثيرگذاری در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند. همان

کننده نيازهای اساسی نيروی کار فعال جامعه هستند  دار تأمينیک رویکرد قائل به این است که زنان خانه

همسر و مادر بر کسی پوشيده  عنوان  به  شاندار بر فرزندانو تأثيرات روحی، روانی و فرهنگی زنان خانه

از  حتی گاه  نيست؛ لذا معتقدند بایستی ارزش کار خانگی آنان در توليد ناخالص داخلی محاسبه گردد.  

 2شغل مطرح شده است.عنوان  به داریپذیرفته نشدن خانه دار،ترین مشکلت پيش روی زنان خانهمهم

  1۵داری حدود  فعاليت رایج خانهعنوان  به  افزوده طبخ غذاارزش  1373بنابر یک تحقيق در سال  

بوده است.  ناخالص ملی  توليد  ریال در  ميليارد  و   3هزار  برآورد  زنان  کار خانگی  ارزش  جهت محاسبه 

خانه مانند  اموری  کودکان،  حملداری،  تخمين  از  نگهداری  تغذیه، شستشو،  واسطهونقل،  در  نقش  ای 

کا  انجام  زمان  خانهمصرف،  زنان  خانگی  کار  ارزش  محاسبه  در  رایج  روش  دو  است.  و... ضروری  دار  ر 

گردد. روش هزینه عملکرد  مطرح می  ۵و »روش هزینه فرصت«  4بر روش »هزینه عملکرد فردی« مبتنی

کند و روش هزینه فرصت  های خانگی زنان را با توجه به قيمت بازار ارزشيابی میفردی هریک از فعاليت

های انجام شده را از سوی دیگر  زمان صرف شده را از یک سو و هزینه فرصت یعنی دستمزد فعاليتکل  

  6نماید. محاسبه می

  ، کندداری توليد درآمد میتوان این نکته را یادآور شد که کار خانهدر زمينه کار خانگی زنان می

زنان خانه برای  هم  را  پنهانی  هزینه  و  است  پنهان  این درآمد  بهولی  زن  دار  اگر  داشت.  همراه خواهد 

شود با پرداخت هزینه، فردی را به استخدام  دار به هر دليلی این کار را انجام ندهد، خانواده ناگزیر میخانه

ی زن و انجام برخی کارها در خانه این  داردر بياورد و به او دستمزد پرداخت کند؛ در صورتی که خانه

 

 .1384. میرجلیلی، 1

 .1391مکاران، . رضایی و ه 2

 . 1383. جزني،  3

4. IFC 

5. HOC 

 .1383. جزنی، 6
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سبب  داری زنان بهای بر این باورند که کار خانهکند. حتی عدههزینه را از سبد مخارج خانواده حذف می

حساب  افزوده اقتصادی بایستی یک فعاليت اقتصادی محسوب شده و زنان فعال اقتصادی بهتوليد ارزش

انجام شد نشان داد، کل    1379ق نگردد. بنابر تحقيقی که در سال  بيایند و عنوان بيکار به آنان اطل

درصد آن توسط   6۵افزوده توليد شده توسط اعضای خانواده در این سال به ميزانی بود که بالغ بر ارزش

درصد توسط سایر اعضای خانواده توليد    9/0درصد فرزندان و    11درصد مردان خانه،    1۵دار،  زنان خانه

وپز و تهيه غذای روزانه و بعد شستشو و تميز کردن  افزوده ایجاد شده شامل پختترین ارزششد. بيش می

 1منزل بود.

های اقتصادی و  دار در چرخه توليد و فعاليترسد بررسی نقش واقعی زنان خانهمینظر  بهاگرچه  

ناخالص داخلی و مانند آن اهميت  هایی برای منظور نمودن ارزش کار خانگی زنان در توليد  یافتن روش

عبارت دیگر لحاظ  همراه نداشته است. بهدار بهدارد؛ اما چنين امری آورده مالی خاصی را برای زنان خانه

نمودن کار خانگی زنان و مردان در توليد ناخالص داخلی تنها منجر به افزایش رتبه اقتصادی کشورها  

دار  ذهنی و عينی برای زنان خانه  خودی خود آوردهشود و بهیمدليل احتساب در توليد ناخالص ملی  به

های اقماری ملی را پيشنهاد  ای پيشنهاد احتساب کار خانگی زنان در حسابهمراه نخواهد داشت. عدهبه

رسد اگر بخواهيم  مینظر  بهندارد.  دار  خانه  دهند و باز هم چنين رویکردی عایدی خاصی برای زنانمی

احتساب در توليد ناخالص داخلی    فرهنگی اقدام نمایيم،لحاظ  بهدر زمينه ارزشگذاری کار خانگی زنان  

 .استسازی از طرق دیگر تنها علج این مسئله نيست و نياز به فرهنگ 

 

 دار در ساير کشورهابيمه زنان خانه  .2ـ  6

بيمهالگوی اشتغال و خانههای فرهنگی در زمينه  دليل تفاوتبه   ای در سایر کشورها داری زنان، نظام 

ای به بيمه  ای فراگيرتر اشارههای بيمهذیل حمایت  خاص به این امر اختصاص نيافته و معموالًطور  به

 دار هم شده است. زنان خانه

اقدامات مهمی را به  ها  کشور فرانسه در زمينه بيمه و دریافت حقوق بازنشستگی برای برخی گروه

انه، نرخ بازپرداخت  ي ها به سه عامل بستگی دارند: حقوق پایه یا متوسط سالرساند. این حمایتانجام می

گردد.  های معادل آن که بنابر سنِ زمان مطالبه تعيين میهای بيمه و دورهتعيين شده با توجه به دوره

دار دارای حداقل  دارد )افراد ناتوان در کار، زنان خانه  بندی دسته  27حقوق امنيت اجتماعی در فرانسه  

سه فرزند و مواردی از این دست(. ميزان حقوق بازنشستگی نيز برای آنان ممکن است بنابر برخی ضوابط  

ازدواج  ازای  بهافزایش    ازای یک کودک،مثال: افزایش بهعنوان  به  های افزایشی مختلفی همراه باشد.با نرخ

 2افزایش کمک برای شخص ثالث. مسر و و تکفل ه

 
 . 1380  زاده،. لهسائي 1
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در کشور سوئيس دولت    1دهد. های متنوعی را اختصاص میدولت در این زمينه به این افراد تخفيف

خود را دارند. در این کشور بيمه درمان اجباری  ها قوانين مربوط بهفدرال حاکم است و هریک از استان

دار، اگر افراد تمکن مالی پرداخت بيمه  مانند زنان خانهغيرشاغل  بيمه اجتماعی افراددرخصوص است و 

ها از یک استان به  را از دولت دریافت نمایند و حق بيمه بپردازند. این حمایت  توانند یارانهندارند، می

 2وت هستند. استانی دیگر متفا

در سایر کشورها بایستی به آن توجه نمود اینکه نظام  دار  خانه  بيمه زناندرخصوص  نکته مهمی که  

ای کشور ما دارد. توجه به این مسئله  های اساسی با نظام بيمهای در سایر کشورها تفاوتو ساختار بيمه

ها به سمت حمایت  نماید. در بيشتر کشورها، دولتمقایسه تطبيقی در این زمينه را قدری دچار ابهام می

بلکه هر    ،داراند و در این زمينه نيز نه تنها زنان خانههای اجتماعی رفتهدهی به افراد فاقد بيمهو خدمات

قرار می باشد، ذیل خدمات خود  بيمه شدن داشته  به  تمایل  را که  اینکه کشورها  فردی  دهند. ضمن 

های مراقبتی و تربيتی  داری زنان متفاوت بوده و ممکن است جنبهدر زمينه خانهارزشگذاری  لحاظ  به

 در منزل کمتر مورد توجه قرار دهند.را مادران 

 

 بخش تحليلی. 3 

 دارهاي اجرايی بيمه زنان خانه چالش. 3ـ 1

کلی دو دسته عوامل در  طور  به  رو نبوده است.دار در حال حاضر به دالیلی با موفقيت روبهبيمه زنان خانه

این  ازجمله  در زمينه بهبود رفاه اجتماعی و میحصول این شرایط و عدم توفيق نظام سياستگذاری عمو

 اند.موضوع مؤثر بوده 

درصد کمتر از سال    13حدود    1398اینکه توليد سرانه کشور در سال  ازجمله    بنابر شرایط کلن

درصد بوده است )در    18سال اخير    20درصد و در    20سال گذشته    40و ميانگين نرخ تورم در    1390

درصد گزارش شده است(. همچنين با    4و    10ترتيب  ها بهکه متوسط تورم جهانی در این دوره  حالی

های اساسی مرتبط با معيشت و رفاه مردم، بهبود  توجه به وضعيت نامناسب نرخ بيکاری و سایر مؤلفه

انتظار واقع  خدمات اجتماعی و رفاهی این زمينه  برقراری عدالت کامل در  از طرفی بينانهو    ای نيست. 

دار«، »باال بودن  توفيق این بيمه، »وضعيت درآمدی زنان خانه  ترین دالیل عدم استقبال ومهمازجمله  

 3شود.بيان میای پایدار«  ای فراگير« و »نداشتن ردیف بودجهم بيمهسشونده«، »فقدان مکانيسهم بيمه

ت و البته در عين حال  عوامل جدی اسازجمله    داربينی منابع مالی مورد نياز برای بيمه زنان خانهپيش

سازو  شيوهبایستی  و  بيمهکارها  نوع  این  ساختن  اجرایی  نيزگذهای  گردد.  طور  به  اری  طراحی  اساسی 

 

1. Health and Welfare Benefits Summary Plan Description Handbook 
 . مصاحبه با كارشناسان. 2
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ها جهت رفع موانع اجرایی این  بينیکه پيشدهد  گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه نيز نشان می

روشنی مورد  های مذکور را بهها برخی از چالشرو نبوده و حتی در این گزارشمسئله با موفقيت روبه

 1تأکيد قرار داده است. 

 محدوديت منابع دولت و فقدان اختصاص بودجه و اعتبارات پايدار .3-1-1

های منابع مالی،  دليل محدودیتمورد مطالبه قرار گرفته و حاکميت به 1378دار از سال بيمه زنان خانه

این زمينه اعمال نکرده است. وضعيت صندوق قانونی یا عملی حداکثری را در  بازنشستگی  اقدام  های 

با محدودیتمالی و تعداد باالی مستمریلحاظ  به آنها را  این سياستبگيران،  ها  هایی در زمينه اعمال 

شود که درصدد استفاده  های گذشته ایده بيمه پایه )فراگير( دنبال میواجه نموده است. از طرفی از سالم

تما نمودن  بيمه  برای  مالی  منابع  به  میاز  تا  بوده  اجتماعی  بيمه  بدون  شاغل  خانوار  نحو سرپرستان 

 این زمينه به تصویب نرسيده است.حال قانونی در  هب تری تقسيم این منابع صورت گيرد، اما تا منطقی

هزار نفر،    400ميليون و    4شده در کل کشور بالغ بر  هزار نفر بيمه  ۵00ميليون و    17از مجموع  

بيمه  26) کل  بيمهدرصد  پوشش  تحت  دولت  حمایت  و  کمک  با  کشور(  قرار  پردازان  اجتماعی  های 

درصد متغير است. بار مالی حمایت    3د تا  درص  20شدگان نيز سهم دولت از  اند. برای سایر بيمهگرفته

دولت طی سال بوده که  تا حدی  از طرفی  مذکور  نماید.  تعهدات خود عمل  به  نتوانسته  های گذشته 

مندی  های اجتماعی بایستی ذیل یک نظام واحد و با رعایت عدالت در بهرهکارشناسان معتقدند بيمه

  2نفعان اعمال گردند. ذی

سال خانههای  در  زنان  اجتماعی  بيمه  صندوق  اساسنامه  تدوین  پيشنهاد  جهت گذشته  به  دار 

ممنوعيت ایجاد صندوق جدید و بار مالی برای دولت تأیيد نگردید. بعدها پيشنهاد اضافه نمودن زنان  

مطرح  خانه هم  عشایر  و  روستایيان  اجتماعی  بيمه  صندوق  مشمولين  به  با شدار  نيز  امر  همين  و  د 

روبهمخالفت اجرا  در  ناملیماتی  و  شباهتها  بودند  معتقد  پيشنهاددهندگان  شد.  زنان رو  ميان    هایی 

تواند از  ای وجود دارد که میفقدان کارفرما و تعهدات بيمهلحاظ  بهبا افراد مشمول این صندوق  دار  خانه

 

 : است  آمده دارزنان خانه  مه ی درخصوص ب 1396در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه  سال . 1

(  ( 103)ماده    «ب»دار حداقل داراي سه فرزند )موضوع بند طرح ايجاد بیمه اجتماعي زنان خانه که برای در بخش برآورد مالي  
وزارت  تحت پوشش بیمه اجتماعي قرار بگیرند.    ( 81)نامه تبصره ماده  ین یتوانند از طريق آ انجام شده است مشمولین مي 

دار داراي حداقل سه فرزند و بیشتر مشخص نموده  پوشش بیمه زنان خانه   يتعاون دو سناريو با احتساب تقريبي بار مالي برا
اكنون اليحه  استفاده از بیمه اجتماعي فراگیر كه هم (ب ،صندوق بیمه اجتماعي كشاورزان، روستايیان و عشاير  (الف  :است 

 لت در حال بررسي است. آن در كمیسیون اصلي اجتماعي دو 
اي براي اين گروه از زنان  بر ايجاد پوشش بیمه ی پیشنهاد وزارت تعاون مبن  زین 1397گزارش عملکرد برنامه ششم در سال  در

دلیل بار مالي مسكوت  نامه بیمه اجتماعي فراگیر نیز تهیه و به ین ینويس آاز طريق بیمه اجتماعي فراگیر مطرح شده كه پیش 
 است. مانده 
نامه اجرايي نظام  نويس آيین پیش   1397: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال  دهدی نشان م   1398عملکرد سال    گزارش

دار تدوين  بگیر ازجمله زنان خانه هاي غیر مزد و حقوق اي براي گروه منظور ايجاد پوشش بیمه تأمین اجتماعي چند اليه را به 
بازتوان شده و زنان خانه طوري كه كلیه  نمود به  با اولويت افراد  دار فاقد  افرادي كه مشمول بیمه اجتماعي اجباري نباشند 

قانون برنامه    ( 81)نامه مذكور گرچه در راستاي تحقق ماده  ینی اي تحت پوشش بیمه اجتماعي پايه قرار گیرند. آپوشش بیمه 
ساخت.  دار محقق مي اي زنان خانه بر پوشش بیمه ني ر را نیز مب ( قانون مذكو103ماده )  « ب»ششم توسعه بود، لكن مفاد بند  

نامه موصوف به كمیسیون امور اجتماعي دولت مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نسبت به بار مالي  نويس آيین پیش 
نامه فوق از سوي  ین ی مالي اجراي آنامه يادشده راهكارهاي اجرايي الزم را به كمیسیون مربوطه ارائه نمايد كه تاكنون بار  ین یآ

 بیني نشده است.سازمان مربوطه پیش 

 نويس. . پیش 1399ماه . جزوه تنظیم بخشي از مقررات براي تحقق نظام متمركز تأمین اجتماعي، دي 2
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نيز مورد اقبال قرار    طور که اشاره شد این تصميم آسيب ایجاد صندوق جدید جلوگيری نماید. اما همان

، با وجود اختصاص اعتبار خاص، بودجه اختصاص داده شده  1392ها مانند سال  نگرفت. در بعضی سال

 صرف اجرای موضوع این ماده نشد.  

 دار و نسبت آن با بيمه فراگيربيمه زنان خانه  .3-1-2

  (81)از نظر قانون، پوشش بيمه اجتماعی برای همه آحاد جامعه حقی همگانی تلقی شده است. در ماده  

قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه  

قانون    (۵7). ماده استهای اجتماعی حوزه امدادی، حمایتی و بيمهبر مبتنی و تأمين اجتماعی چندالیه

تأکيد نموده    سازی و استقرار نظام تأمين اجتماعی چندالیههای توسعه کشور بر پيادهبرنامه  میاحکام دائ

بر مبتنی  های اجتماعیهای سياستی بيمهاین ماده تهيه، تدوین و اجرای بسته  «الف»بند    «4»و در جزء  

نفعان در تأمين مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب  شتر ذیایجاد زمينه جلب مشارکت بي 

بازنشستگی بيمه بيان می  را  های اجتماعی درمانی و  برنامهدر کشور  ریزان در زمينه بيمه فراگير  کند. 

ها و مشکلت اساسی نظام بيمه اجتماعی کشور در چند زمينه قابل بررسی است:  معتقدند اهم چالش

عداوالً حقوق؛  و  مزد  غير  جمعيت  پوشش  پایين  سطح  و  فراگير  پوشش  ثانياًم  و  در  بگير  نابسامانی  ؛ 

و نيم ميليون    17الی    17ميليون شاغل، حدود    24در حال حاضر از ميان    1ای دولت. های بيمهحمایت

ميليون نفر از هرگونه پوشش بيمه اجتماعی محروم هستند    7های اجتماعی بوده و حدود  نفر دارای بيمه

 های مختلف است.البت حمایت قرار دادن این افراد در ق و هدف بيمه اجتماعی پایه )فراگير( تح

نامه اجرایی  ينینویس آپيش  (4)جمهوری در ماده  معاونت امور زنان و خانواده ریاست  139۵در سال  

  مکلف   اجتماعی  رفاه   و   کار  تعاون،   دار، پيشنهادی را ذیل این عنوان مطرح نمود: »وزارتبيمه زنان خانه

  با   را   نباشند  اجباری  بيمه  مشمول  که  افرادی  کليه  اجتماعی،   هایبيمه  پوشش   گسترش  منظوربه  است

  حمایتی   نهادهای  پوشش  تحت  دار خانه  زنان  و  خانوار  سرپرست  زنان   خصوصهب  شده   بازتوان  افراد   اولویت

.  دهد  قرار(  بگيرانحقوق  و  دمز  غير  خاص)   فراگير  اجتماعی  بيمه  پوشش  تحت  نامهآیين  مفاد   رعایت  و

به  و عشایر  يانی روستا  کشاورزان،  اجتماعی  بيمه  صندوق این ماده    .است«  نامهآیين  این  اجرای  مکلف 

دار تحت پوشش نهادهای حمایتی تأکيد داشت که در دستور کار قرار نگرفت پيشنهادی نيز بر زنان خانه

 2های منابع مالی آن را نپذیرفت.دليل محدودیتو سازمان برنامه و بودجه به

 شغلعنوان به داريانگاري اقتصادي يا احتساب خانهارزش .3-1-3

داری  دار را عدم احتساب ارزش اقتصادی خانههای حمایت اجتماعی از زنان خانهای علت محدودیتعده

یا حساب داخلی  ناخالص  توليد  در  میزنان  اقماری  نکتهخانهدرخصوص  دانند.  های  زنان  که  داری  ای 

شغل با ارزشگذاری اقتصادی در نظر گرفته  عنوان  به  داریبایستی مدنظر قرار داد این است که اگر خانه

 
 . همان. 1

2   . women.gov.ir. 
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رف و مشاغل  دار پابرجا خواهد بود؛ زیرا در حال حاضر صاحبان حِهای بيمه زنان خانهشود، باز هم چالش

آمار سال   بنابر  و  مواجه هستند  اجتماعی  بيمه  نظر  از  مسائل  با همان  از    10تنها    1392آزاد  درصد 

بيمهرف و مشاغصاحبان حِ قرار گرفتهذگل آزاد کشور مورد  نيزاری  کارفرما  عنوان  به   اند. اگر شوهر را 

انگاری ارزش واالی نقش همسری و مادری زن  حساب آوریم، ممکن است موجب فروکاستن و مادیبه

،  پردازدای که شوهر برای پرداخت حق بيمه زن میدر خانواده شود و از سوی دیگر فشار اقتصادی هزینه

 گردد. به کل خانواده وارد می

 در   حال  نی ا  با شود؛  احتساب  داخلی   ناخالص  توليد محاسبه  در  زنان  خانگی  کار   ارزش  که   صورتی در

 مالی  های محدودیت   و  بود   خواهد  روروبه   مختلفی   موانع  با  یرفاه   خدمات   پرداخت   نفت  بر  متکی   هایاقتصاد 

 در   افتد؛می  اتفاق  عينی امر   یک عنوان به   خانگی   کار دیگر عبارت به .  دهد نمی   را   مالی بار   چنين  اجازه  دولت

 ممکن  غذا   پختن  ارزش   مثالعنوان  به   . گردد می   لحاظ   اقتصاد   در   پنهان   ی امرعنوان  به   آن   ارزش  که   حالی 

و هيچ نوع اعتبار مالی به سود زنان   ینگ یولی در اینجا نقد  ، شود   محاسبه   داخلی  ناخالص  توليد  در   است 

 بنابراین.  شودی م   افزوده  داخلی   ناخالص   توليد  به   اقتصادی   ارزش   ذهنی   صورت به   فقط  و   نشده  جا ه جاب 

 . شوند ی م  مواجه  چالش  با  دارخانه   زنان تمامی  به  کامل  اجتماعی  خدمات   یا   عایدی صرف  برای  ها دولت 

 ها و رويه ريزيعدم اجماع در برنامه .3-1-4

گيران امر بوده  های متناقض و نامنظم تصميمریزییک عامل جدی عدم موفقيت چنين مطالباتی برنامه

جای مطرح شدن در قالب مصوبه هيئت دولت، این پيشنهاد در قالب الیحه از  است. اگر ابتدای امر به

رسيد، در این حالت حدود و ثغور  به تصویب می  میشورای اسلشد و در مجلس  سوی دولت مطرح می

  میهای بعد مواجه بود. به این دليل که چنين تصميهای اجرایی کمتری در سالحمایت روشن و با چالش

ای  خنثی )استفاده از ظرفيت بيمه  نحو بسيار مبهم، با ندیدن سازوکارهای اجرایی و با اتخاذ روشی کاملًبه

د. اگر نظام تقنينی کشور جهت  شبا شکست مواجه    رف و مشاغل آزاد( مورد اجرا قرار گرفت و عملً حِ

نمود، در صورت داشتن ابهامات اجرایی، در مجلس مورد تصویب تدوین قانون در این زمينه تلش می

شود و مصوبه هيئت  می  ساليانه نوشتهطور  به  بودجه که گرفت. این در حالی است که بجز قانون  قرار نمی

دولت یا هيئت مدیره سازمان تأمين اجتماعی، در این زمينه متن قانونی مشخصی نداریم. حتی با مطرح  

نامه اجرایی  ينیدار در قانون برنامه ششم توسعه نيز این مشکل مرتفع نشد؛ زیرا آشدن بيمه زنان خانه

های  ت اجرایی آن با محدودیت مواجه شد. همچنين وحدت رویه ميان دستگاهتدوین نگردید و ضمان

 صورت نگرفت. میسنجی اجرای سازوکارهای اعلمتولی امر و امکان

 هاي نظري و نخبگانی چالش .3-1-5

داری و اشتغال زنان مناقشات نظری مختلف را رقم زده است.  الگوی خانهدرخصوص  های گفتمانی  تفاوت

دار و مانند آن بيشتر دستخوش این  حمایت از زنان خانه ایده عدالت جنسيتی، مشارکت اقتصادی زنان،



 

 

 

41 

و عملًتفاوت گفتمانی شده  ندارد. عده  های  نخبگانی وجود  اجماع  این زمينه  و  در  اندیشمندان  از  ای 

یافت مستمری و مانند آن را  واسطه اشتغال، درفعاالن حوزه زنان و خانواده هر نوع استقلل مالی زن به

هایی  دانند و از طرف دیگر برخی چنين آسيبموجب تعارضات خانوادگی و شغلی در حال یا آینده می

نيستند متصور  مرکزی سياست  1. را  اعلدال  زنان،درخصوص    میهای  بر  اشتغال  تأکيد  بر  حق    علوه 

کلی تعارضات گفتمانی و  طور  به  نقش همسری است.بر اولویت مادری، قداست آن و  اشتغال زن، مبتنی

 آید.میشمار بهنظری نخبگان و اندیشمندان حوزه زنان و خانواده از عوامل اساسی این اختلفات 

 ايتأکيد صرف بر حمايت بيمه .3-1-6

دار  زنان خانههای یادشده تأکيد صرف طرفداران حمایت از  ترین عوامل عدم موفقيت سياستیکی از مهم

تر یا حتی جایگزین آن است. شاید بتوان گفت عدم موفقيت  های تکميلیای و عدم ارائه مدلبر مدل بيمه

طور به  چنينی باشد.عدی اینبُدليل نداشتن درآمد و همچنين ناشی از تصميمات تک دار بهبيمه زنان خانه

و زنان  دارای مشکلت  خصوصاً    کلی  درمان،  مادران  زمينه  در  و  حمایتمختلفی  بارداری  دوران  های 

ریزی و تدوین سازوکارهای رسيدن به عدالت  های پس از زایمان و... هستند. برنامهفرزندآوری، مراقبت

گردد. گاه نيز زنان نيازهای آنی  با بيمه اجتماعی مرتفع نمی  حداکثری در این زمينه ضروری بوده و صرفاً

 دهند؛ لذا همين امر بایستی مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.لویت بيشتری قرار میخود را در او

 عدم حمايت زنان )اولويت مردان(  .3-1-7

در حال حاضر با این مسئله مواجه هستيم که توجه به عامليت مرد خانواده و اولویت سرپرستان خانوار 

  دارند که اگر مرد خانه سان این چالش را بيان میشود. برخی کارشناهای اجتماعی مطرح میدر حمایت

های اجتماعی نباشد یا از درآمد کافی برخوردار نباشد، بيمه  سرپرست خانوار تحت حمایت بيمهعنوان  به

عبارتی در صورت بيمه شدن، عائله  نمودن یا اختصاص درآمد به وی از اولویت بيشتری برخوردار است. به

دار خدشه وارد  گيرند و به این ترتيب به ضرورت بيمه شدن زنان خانهاجتماعی قرار مینيز ذیل بيمه  

نمایند. آنان معتقدند اولویت سرپرست خانواده بوده و اگر زن سرپرست خانوار هم لحاظ نمایيم با  می

 گردد.  اری این خدمات کامل میذگبيمه

ی مورد اشکال بوده و این افراد اعتقادی به  در این رویکرد جنسيتی دیدن خدمات اجتماعی رفاه

ای فراگير )پایه( تأکيد دارند  ای ندارند. درواقع طرفداران این ایده بر پوشش بيمهقشربندی خدمات بيمه

 دانند. حل میبهترین راهعنوان به و چنين راهکاری را در صورت دیدن سازوکارهای مالی 

 داردرآمد بودن زنان خانه  اتکا به درآمد خانوار و فاقد .3-1-8

 2، در بيست و چند سال گذشتهدار  خانه  طور که اشاره شد یک عامل جدی عدم موفقيت بيمه زنانهمان

دار  دار است. زنان خانهوخيزهای مختلف این تصميم، اعتبارات اندک و فاقد درآمد بودن زنان خانهافت

 

 .1397. درگاهی و همکاران، 1

 .1378. از سال 2
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ضمن    1پرداخت حق بيمه از سوی مرد خانواده وجود ندارد.شغلی ندارند و هيچ ضمانت حقوقی هم برای  

طور که اشاره شد، مشکلت اقتصادی منجر به این شده که پرداخت حق بيمه زن از سبد  اینکه همان

شده با  تر کند. همچنين عدم تناسب سهم بيمهروز کوچک مصرفی خانوار بکاهد و سبد خانواده را روزبه

درآمدی   باال وضعيت  و  بيمه  خانوار  سهم  توسط  بودن  بيمه  حق  پرداخت  ناتوانی  به  منجر  نيز  شونده 

 شونده شده است. بيمه

های اجرایی مانند اولویت رسيدگی به اقشار تحت  هایی اولویتاز موانع جدی اجرای چنين برنامه

  برند،سر میر فقر مطلق بهاقشاری که د  زنان سرپرست خانوار،  پذیر،اقشار آسيب  پوشش نهادهای حمایتی،

و دهک  نهادهای حمایتی  پوشش  فاقد  بيمه درمان  نيازمندان  پوشش  اولویت  است.  اول  درآمدی  های 

ميليون   21همگانی و موارد رفاهی از این دست مانع از اختصاص اعتبارات الزم برای بيمه نمودن حدود 

ها، عدم استمرار و نداشتن متولی مشخص به این  شود. علوه بر این، مقطعی بودن طرحدار میزن خانه

 ها دامن زده است. ناهماهنگی

 

 2داراهداف بيمه زنان خانه . 2-3

 دارهدف بيمه زنان خانه درخصوص ديدگاه نخبگان  .3-2-1

  پنج دار ناظر به هدف آن،  بيمه زنان خانهدرخصوص  های موافقان و مخالفان  از تجزیه و تحليل دیدگاه

اند در قالب  ها اشاره داشتهای که بدانها براساس حيطهدست آمد و دیدگاهزیرطبقه به  30طبقه اصلی و  

 اند.  بندی شدهچند دسته طبقه

 :  دشومیدر ادامه همين بخش نيز به دیدگاه مخالفان و موافقان اشاره 

  

 

المثل داشت. اگرچه عنوان نفقه، مهریه یا اجرت توان نیم نگاهی به احتساب حق بیمه به . در زمینه ضمانت حقوقی می 1

 سویه تصمیم گرفت. طور یک توان به های خاصی همراه است و درخصوص مسائل مربوط به خانواده نمی همین امر نیز با ظرافت 

 . مصاحبه با نخبگان.2
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 دارتعيين هدف بيمه زنان خانه ابعاد

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ابعاد فرهنگی 

 جامعه هدف 

هدف   تعيين  ابعاد 

 دار  بيمه زنان خانه 
 

 دار زن خانه ـ  آورخوانش صحيح از الگوي مرد نان

 

 داري ارزشمندي خانه

 افزايش شأن مادري 

 داري تفاوت ميان فرهنگی خانه

 تقويت عامليت خانواده

 داري سازي در راستاي ارزشمندي خانهفرهنگ

 داري و مشاغل خانگی تفکيك مفهومی خانه

 گذاري فارغ از جنسيت اولويت

 اولويت تمامی زنان سرپرست خانوار

 سازي بر حمايت اقتصادياولويت فرهنگ

 ضرورت حمايت از اقشار محروم 

 پذيراولويت دختران و زنان آسيب

 دار داراي فرزند زنان خانه

 هدف مناسب فرزندآوري

 خاطر زنان ايجاد آرامش 

 اطمينان خاطر جهت تربيت نسل 
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 دارشدن زنان خانه استدالل مخالفان بيمه .3-2-2

قالبی بيشتر دارای  از نظر این گروه، حمایت از مادران، حمایت از فرزندآوری و ارائه   مشوق در چنين 

به بود.  اگر  اهميت خواهد  ما  سياستلحاظ  بهعبارت دیگر  نظام تشویقی  از هر جهت  یا  های جمعيتی 

وسویی پيدا نمایند. این کارشناسان معتقدند توجه به بيمه  ها چنين سمتتوجيه دارد، بایستی حمایت

در زمينه اشتغال جوانان و حمایت از اقشار  خصوصاً    ی کشورهای اساس دار بدون توجه به اولویتزنان خانه

موانعی هستند که  ازجمله    هایی چون تحریم اقتصادی کشورمحروم جامعه راهگشا نخواهد بود. چالش

 پيشنهاد اجرايی 

پيشنهادهاي  

 جايگزين

 هاي اجرايی چالش

 هاي سنیهاي حمايتی براساس گروهاجراي پلکانی طرح

 منابع مالی محدود دولت 

 نداشتن نگاه مقطعی 

 مدت و بلندمدتمدت، ميانکوتاهتعريف اهداف 

 هاي فرزندآوري عنوان مشوقارائه به

 ترجيح دولت در حمايت از ساير اقشار

 هاي معيشتی اختصاص کمك

 دار از حقوق خود عدم اطالع زنان خانه

 درآمد پرداخت انضمامی يارانه به اقشار کم

 هاي مالیپرداخت مشوق

 دار هاي مالياتی به زنان خانهارائه تخفيف

انگاري افراد با سطوح درآمدي  خطاي يکسان

 مختلف 

 فقدان شفافيت آماري

 يبرا( هي)پا ريفراگ  مهيب يسازيیاجرا تياولو

 رفاه  حوزه  رانيگ ميتصم
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( با آنها مواجه نبودیم و اکنون دولت حتی در پرداخت  ی هایپيشنهادزمان با بيان چنين  در دهه هشتاد )هم

 های جدی است. دچار چالشها نيز یارانه

ریزی اجتماعی توجه به منابع مالی محدود،  از نظر این کارشناسان، یکی از ضروریات مهم برنامه

های پایين درآمدی  ها با توجه به چنين افق دیدی است. اگر دهک گذاری و نگریستن به چالشاولویت

دا تدابيری جهت مدیریت معيشت آنان اندیشيده  اند، بایستی ابت جهت تأمين نيازهای اساسی خود درمانده

های خاص، اقشار محروم تحت پوشش کميته امداد و مانند  ها بپردازیم. گروهشود، سپس به سایر حمایت

هایی  های جدی چنين طرحهای اقتصادی از دیگر چالشریزی رفاهی هستند. اولویتآن در اولویت برنامه

ترند و این قاعده  نمایند کمرمندان از تعداد افرادی که مستمری دریافت میاست. در حال حاضر تعداد کا

گيری از شاغلين محدود بوده و صرف منابع مالی حاصل از فروش نفت  هم خورده است. امکان مالياتبه

تنها و  همراه خواهد داشت. زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد، زنان  هایی را بهدر این امور محدودیت

های بنيادین جهت حمایت هستند و  پذیر، سالمندان تنها، افراد ازکارافتاده و نيازمند نيز از اولویتآسيب

 دار بپردازد. دولت باید پس از رسيدگی به چنين مواردی به حمایت از زنان خانه

 

 دار خانه  زنان  مهيب  مخالفان استدالل

 داری خانه   شأن  کاهش  فرو  واقعيت  در  و  طرح  حمایتی  ظاهر

 مشاغل   دیگر  با  مقایسه  در  داریخانه   متفاوت  معنایی  ماهيت

 دولت   اصلی  هایمأموریت   خلف

 محدود   درآمدی  منابع

 ملی   هایاولویت   با  تعارض

 (فوت  یا  کارافتادگی)از  همسر  مستمری  دارای  زنان  اولویت  عدم

 دارخانه   زنان  زمينه  در  معنا  توليد  و  سازیمفهوم   خأل

 کنشگرانه و نداشتن منطق مشخص  صرفاً  اقدام

 کارشناسی   و  علمی  وجه  فاقد

 خانواده   تيعامل  تیتقو  ضرورت

 جمعيتی  مشکلت  دليلبه  بازنشستگی  هایصندوق   هایچالش 

 دار خانه   زنان  بيمه  جایبه  فرزندآوری  هایمشوق   نمودن  جایگزین

 دار خانه   زنان  مهيب  دنیند  یتيجنس  و  یقشر

 

نحوی ها در این حوزه بایستی بهریزیهای رفاهی و برنامهاز نظر این عده از کارشناسان، حمایت

  ها به کارگزار دولت تبدیل نشوندها را افزایش دهد و خانوادهمدیریت شود که مسئوليت اجتماعی خانواده

روشن    و نيز  تصميماتی  چنين  در  دولت  دخالت  مفهومشودحدودوثغور  بدون  دولت  اگر  سازی،  . 

دار را فراهم  های حمایت از زنان خانهبا پرداخت یارانه بخواهد زمينه  سازی و توليد معنا و صرفاًفرهنگ 
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اهميت جدی دارد. دولت در  گذاری  نماید، به بيراهه رفته است. نگاه فارغ از جنسيت در این نوع اولویت

   گری داشته باشد.آخرین حمایتگر بوده و نقش تسهيلعنوان به ها بایستی این گونه حمایت

 داراستدالل موافقان بيمه زنان خانه  .3-2-3

دار و فلسفه وجودی آن باید ایجاد آرامش خاطر برای به عقيده موافقان این ایده، هدف بيمه زنان خانه

باشد. مادرانی که در حال فرزندآوری و پرورش نسل آینده هستند همواره دغدغه آینده  دار  مادران خانه

های آنان برای آینده بکاهد. موافقان بر این باورند که حمایت  تواند از نگرانیرا دارند و چنين حمایتی می

را شامل نگردد. اگرچه گاهی الزم است  نحو کلی صورت بگيرد و گروه خاصی  دار بایستی بهاز زنان خانه

هزینه می  ـ   یک  کجا  به  کجا  از  مشوق  گردد  مشخص  تا  شود  انجام  ساده  شمول  فرصت  لزوم  رسد. 

 سایر تأکيدات این گروه است.ازجمله  های درمان نيزهزینه

عقب  د، موافقان، کاهش تب اشتغال زنان و کاهش حس  شدار مطرح  که ایده بيمه زنان خانهزمانی

هدف مهم برای مطرح نمودن این ایده بيان داشتند.  عنوان  به  های اقتصادی راماندن زنان از شغل و عرصه

هایی که زن را برای خروج از خانه و رفتن به عرصه مشارکت  شود که آیا انگيزهحال این سؤال مطرح می

توان آنها را مهار نمود؟ به عقيده  داری میدهد چيزی است که با بيمه خانهاقتصادی اجتماعی سوق می

دار و  دار و فلسفه وجودی آن ایجاد آرامش خاطر برای زنان خانهموافقان این ایده، هدف بيمه زنان خانه

دار است. مادرانی که در حال فرزندآوری و پرورش نسل آینده هستند همواره دغدغه آینده  مادران خانه

دار  های آنان برای آینده بکاهد. بایستی حمایت از زنان خانهد از نگرانیتوانرا دارند و چنين حمایتی می

های درمان نيز از سایر تأکيدات  نحو کلی صورت گيرد و گروه خاصی را شامل نگردد. لزوم شمول هزینهبه

 دهد. میاین دسته را تشکيل 

درآمد و سرپرست بایستی برای زنان کم؛ هدف حمایتی که  شود: اوالًدر این زمينه دو بحث مطرح می

توان تدابيری اندیشيد که علوه بر بيمه،  تر باشد. پس زمانی که هدف حمایت است، میررنگ خانوار و... پُ

؛ اگر هدف ارائه مشوق مادری و فرزندآوری های پایين درآمدی اختصاص یابد. ثانياً یارانه نيز به دهک 

 م برای این هدف صورت پذیرد.ریزی الزمطرح باشد، برنامه

 

 موافقان  استدالل

 دار خانه  زنان  بيمه  اهميت  و  ضرورت

 و ایجاد اطمينان خاطر در آینده    بيمه

 خاص   سنی  گروه  در  و  نيازمند  دارخانه   زنان  اولویت

 راستا   این  در  دارخانه   زنان  از  حمایت  و  فرزندآوری  اولویت

 زنان   خانگی  کار  ارزشگذاری

 خانگی   مشاغل  از  یدارخانه   تفکيک  ضرورت

 بر عدم الزام زنان به کار خانگی در پيشنهاد قانونی    تأکيد
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 فرزند   یدارا   دارخانه   زنان  تیاولو

 یتيجمع  یهااست ي س  یراستا  در  هدف  فیتعر

 ی مادر  شأن  شیافزا

 دار خانه   زنان  به  یاتي مال  یهافيتخف  ارائه

 درآمد کم  اقشار  به  ارانهی یمانضما   پرداخت

 پرداز مهيب  ريغ  و  پردازمهيب  سرپرست  یدارا   افراد  کيتفک

 مدرن   زن  یازهاين  به  توجه

 شده   رفتهیپذ  یعرف  مفهومعنوان  به  دارخانه   زنان  از  حمایت

 خانواده   استحکام  جهت  در  دارخانه   زنان  از  حمایت

 

 بنديجمع

اسناد   تأکيد  به  توجه  اسلازجمله    باالدستیبا  نظام جمهوری  اساسی  تضمين  بر  مبنیایران    می قانون 

جهات با رعایت موازین اسلمی، تأکيد بر رشد شخصيت و احيای حقوق مادی و    میحقوق زن در تما

اساسی    (29)معنوی وی و همچنين تصریح اصل   از  درخصوص  قانون  برخورداری  بودن حق  همگانی 

حق تأمين اجتماعی  ازجمله    توان گفت حمایت از افراد در راستای استيفای حقوقتأمين اجتماعی، می

 رسد.مینظر بهو تأمين آتيه از ضروریاتی است که 

دار  دهند و سهم باالی زنان خانهدرصد از جمعيت زنان کشور را تشکيل می 62دار حدود  زنان خانه

 نماید. ین زمينه را دوچندان میریزی در انسبت به کل جمعيت زنان کشور، لزوم برنامه

  ا ی فوت  دليل  بهدرصد    8حدود    ان،يم   نیدار کل کشور متأهل و در ادرصد از زنان خانه  84از    شيب

ن  ی طلق دارا ب  دهد ینشان م   یسن   یهاگروهبراساس  دار  زنان خانه  ک ي . تفکستنديهمسر    ن یشتريکه 

  یدار شهرخانه  ان سال قرار دارند. زن  34تا    30  یدر گروه سن  ییو هم روستا  یدار شهرتعداد زنان خانه

درباره   درصد حداقل سه فرزند دارند. 39درصد حداکثر دو فرزند و حدود    ۵6سال،  ۵4تا  20 ی بازه سن

درصد حداقل    41دو فرزند و  درصد حداکثر    ۵9سال حدود    ۵4تا    20  ی در بازه سن  یی دار روستاخانه  انزن

و تعداد فرزندان آنان   دار را با توجه به دهک از زنان خانه ت یحما مياگر بخواههمچنين  سه فرزند دارند.

  یزیربرنامه  تیدر اولو  ترنیيپا  ی هاو در دهک   شتري فرزند ب  یدار دارازنان خانه  قطعاً  م،یي نما  یبندتیاولو

 خواهند بود.

 ، یهای همدان، مرکزکه استان  شودیهای کشور مشاهده مدار در استانتعداد زنان خانه  سهیمقا با  

کشور را  کل زنان  تيدار نسبت به جمع مازندران بيشترین تعداد زنان خانه و کرمانشاه ، یشرق  جانیآذربا

  یريگ ميتصم   تیها در اولواین استان  ،بنابراین اگر قرار باشد اعتبارات اختصاص یابد  اند؛در خود جای داده

 قرار دارند.  

دار دارای ظرایفی  زنان خانهازجمله    از سویی، قانونگذاری در زمينه امور مربوط به خانواده، زنان و
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  یت يجنس ی ها نگرش نسبت به نقش رييتغطلبد. ریزان به ابعاد این امر را میاست که توجه بيشتر برنامه

را در نظام خانواده    یرات يياقتصاد و فرهنگ تغ  است، ي س  ل ياز قب  ی اجتماع  ی و نسبت خانواده با نهادها

ها و رویکرد افراد نسبت به این موضوع از اهميت بسزایی  سنجیبر این اساس بررسی نگرش  همراه دارد.به

 برخوردار است.

سبت  ولی این ن  ،درصد از مردان متأهل با کار کردن همسر خود مخالف بودند  74  ،13۵3در سال  

درصد    2۵این مخالفت به عدد    1398خانواده سال    ش یماي . در پافتیدرصد کاهش    69به    1383در سال  

شود در اینجا تغيير نگرشی وسيعی رخ داده و در زمينه کار کردن  طور که مشاهده میرسيده است. همان

رسد این تغيير  مینظر  هبایم.  درصد تغيير نگرشی داشته  49تاکنون حدود    13۵3زن بيرون منزل از سال  

ها و مانند  زنان به نقش  ی نگرش  راتييفرهنگی در جامعه، تغ  ـ  ی و تحوالت اقتصاد  ييرات برخاسته از تغ 

داری  با توجه به کاهش مخالفت در زمينه کار بيرون از منزل، با این حال زنانی که نقش خانه  آن باشد.

های مالی،  ممکن است بيشتر از قبل احساس نياز به حمایتهزینه فرصت، لحاظ بهنمایند را انتخاب می

دار  اقتصادی و تأمين آتيه را در قبال کار نکردن بيرون از منزل احساس کنند. بنابراین بيمه زنان خانه

های گذشته مورد توجه  یکی از تدابيری بوده که در زمينه حمایت اجتماعی رفاهی از این قشر در سال

بيمهقرار گرفته است. ا نوع  از سال  ین  با چالشمطرح شده و در سال  1378گذاری  های  های گذشته 

دار  نفر از زنان خانه  324.749تعداد    1399طوری که تا مردادماه  ایم؛ بهاساسی در اجرای آن مواجه بوده

 اند.پردازان قرار گرفتهدر زمره بيمه

بيمه زنان خانهترین چالشمهم فقدان  ازجمله:  دار مواردی  های اجرایی  محدودیت منابع دولت و 

ای در  ها، تأکيد صرف بر مدل بيمهریزی و رویهاختصاص بودجه و اعتبارات پایدار، عدم اجماع در برنامه

خانه زنان  از  سالحمایت  طی  برنامهدار  شدن  قائل  اولویت  گذشته،  از  های  دولت  حمایت  بر  ریزان 

 آیند.میشمار بهدار و مانند آن بودن زنان خانهسرپرستان خانوار، فاقد درآمد 

 و   دارخانه   زنان  مهيب   شدن  ییاجرا   روند  به  که  یمختلف   ینقدها   دهدی م  نشان  گزارش  نی ا   یها افته ی 

 گذارقانون   نی بنابرا   است،  یمال   بار  به  ناظر  شتريب   ردي گ ی م  صورت  نهيزم   نی ا   در  دولت  یحداکثر  تیحما 

جمع   یست ی با  آنان    ی های بند به  ملحظات  و  . د ینما   توجه   یجد طور  به   ی مال  بار  درخصوص کارشناسان 

 ... و   خانوار   عدُب  فرزندان،   تعداد   ، ی درآمد   دهک   براساس  دار خانه   زنان   از   ت یحما  اختصاص   در   ی بند ت ی اولو 

 .دهد   قرار  مدنظر   ادشدهی  ملحظات  نمودن  لحاظ   با  و   تری اتي عمل  را  ت یحما   تواندی م  که  است  یاصولازجمله  
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