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  چکیده 

  

عنوان  به روستایی، خانوار سرپرست زنان خصوص به و روستایی زنان توانمندسازي امروزه

هدف این مطالعه با  .ضرورتی انکارناپذیر است توسعه هايتالش در حیاتی عناصر از یکی

بر توانمندسازي زنان روستایی سرپرست   بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر

نفر از زنان روستایی سرپرست خانوار تحت  400جامعه آماري تحقیق  .خانوار انجام شد

گیري کامالً تصادفی بودند که با استفاده از روش نمونه) ره(پوشش کمیته امداد امام خمینی 

ها از پرسشنامه استفاده  دهبراي گردآوري دا. نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 208

روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضاي هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار . گردید

آزمون انجام شد که مقدار آلفاي  به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش. گرفت

تا  82/0منه بین در دا(هاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس

سازي هاي گردآوري شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدلداده. به دست آمد) 90/0

از برآورد مدل ساختاري  به دست آمدهنتایج . معادالت ساختاري تجزیه و تحلیل گردید

داري بین عوامل روانشناختی و اجتماعی با مستقیم تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی

تقویت و توسعه آموزش  ،بنابراین. سازي زنان روستایی سرپرست خانوار وجود داردانمندتو

سطح توانمندي زنان سرپرست خانوار پیشنهاد  يدر ابعاد روانی و اجتماعی در جهت ارتقا

  . شودمی

  

 .آبادسرپرست خانوار، روستا، توانمندسازي، زنان، کمیته امداد، عباس :کلیدي هايهواژ

  

  مقدمه

 در حدوددهند که تحقیقات صورت گرفته نشان می

 5/37آور خانه هستند و درصد زنان در جهان نان 60

کنند درصد خانوارهاي جهان را زنان سرپرستی می

)Tatina Boldaji, et al., 2011( .» زنان سرپرست

اصطالح جدیدي است که با حضور بیشتر زنان » ١خانوار

هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در عرصه

 & Buzarjomehri(کاربرد پیدا کرده 

                                                                                  
1. Female-headed households 
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Ahmadiyanshalchi, 2009(  زن بدون که در آن یک

حضور و یا حمایت یک مرد، سرپرستی خانوار را به عهده 

- ي اقتصادي خانواده و تصمیمگیرد و مسئولیت ادارهمی

 &Nahavandi(هاي عمده را بر عهده دارد گیري

Ajorloo, 2009( .طالق، فوت، اعتیاد ، دیگر به عبارت

، زندانی شدن همسر، رها همسرافتادگی کار همسر، از 

وجود همباالت علل بط مردان مهاجر یا بیشدن توس

 Foruzan, et(آورنده پدیده زنان سرپرست خانوار است 

al., 2008; Qashqaei, et al., 2010; Iravani, 2011( 
ها را بر عهده دارند خانوارهایی که زنان سرپرستی آن

 Marimu(دهند یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می

thu, 2008: 3(. هاي آماري حاکی از نیز داده در ایران

روند روبه افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار 

 1355هاي طوري که در سالدر چهار دهۀ اخیر است، به

 3/7، 1/7خانوارهاي زن سرپرست به ترتیب،  1385تا 

درصد از کل خانوارهاي ایرانی را تشکیل  5/9و   4/8،

 Amini Yakhdani, 2009;Tatina Boldaji, et(اند داده

al., 2011.(  از سوي دیگر بر اساس آمار سازمان

هزار  60بهزیستی کشور، در حال حاضر یک میلیون و

هزار زن سرپرست  479زن سرپرست خانوار شهري و 

زن سرپرست عشایري در  211روستایی و یک هزار و 

این  ).Tatina Boldaji, et al., 2011(کشور وجود دارد 

اري و مشکل اقتصادي کدرآمد کمی بوده و بیزنان داراي 

وضعیت  ).Kimiaee, 2011(ترین چالش آنان است مهم

بد اقتصادي موجب شده است که هم زنان سرپرست 

پذیرترین اقشار ها از آسیبخانوار و هم فرزندان آن

 Javan, et(هاي اجتماعی باشند جامعه در برابر آسیب

al., 2008; Kazemi pour, 2009; Pishgahi fard, 

هایی زنان سرپرست خانوار در غیاب تعدد نقش). 2009

همسر مشکالتی در زمینه مسایل اقتصادي، اجتماعی، 

جسمی، روانی، حقوقی و خانوادگی برایشان به وجود 

ها را در تمامی توانند کیفیت زندگی آنآورد، که می می

 Simmons, 1994; Tatina(ابعاد تحت تاثیر قرار دهد 

Boldaji, et al., 2011( .هاي آماري، بر اساس شاخص

درصد و  96میزان اشتغال زنان شهري سرپرست خانوار

 4/97میزان اشتغال زنان روستایی سرپرست خانوار 

درصد است در حالی که این شاخص براي کل زنان 

کشور بسیار متفاوت بوده و نرخ اشتغال را براي زنان 

درصد  7/10ستایی درصد و براي زنان رو 1/8شهري 

این اعداد به وضوح بیانگر باالتر بودن نرخ . نشان می دهد

اشتغال زنان سرپرست خانوار نسبت به کل زنان و 

همچنین نشان دهنده شرایط خاص زندگی و ضرورت 

گویی به نیازهاي اعضاي خانوار زن سرپرست است پاسخ

)Tatina Boldaji, et al., 2011.(  بر اساس مطالعات

میزان فقر مطلق در میان  1380م شده در سال انجا

درصد و در میان زنان  15زنان شهري سرپرست خانوار 

 ,Javan(درصد بوده است  19روستایی سرپرست خانوار 

et al., 2008.( ماندگی در هاي ناپایداري و عقبشاخص

به عنوان اقشاري  زنان فضاي روستایی نشان می دهد که

قدرتی، ضعف محرومیت شامل بیپذیر در دامی از آسیب

و  )Fami, et al., 2009( جسمانی و فقر گرفتار شدند

گیر مانع توانایی زنان در بهبود هاي فشرده و وقتفعالیت

 )IFAD, 2012(هاي درآمدزاي آنان شده است پتانسیل

از بسیاري احتیاجات ضروري که به تبع آن این افراد 

دارایی، پیدا اقتصادي و حقوق اجتماعی براي کسب 

کردن کار مناسب و داشتن تحصیالت و بهداشت محروم 

سازمان بهزیستی، به  ).Fami, et al., 2009(شوند می

عنوان متولی رسیدگی به امور چنین زنانی، در حال 

هزار نفر از زنان سرپرست خانوار را  147حاضر تنها 

هزار نفر از این  500تحت پوشش خود دارد و حدود 

. تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند افراد نیز

با این وصف هنوز تعداد قابل توجهی ازاین افراد تحت 

 ,.Fami, et al(پوشش هیچ نهاد دولتی قرار ندارند 

2009.(  
حمایت از زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از 

پذیر و در عین حال یک گروه مهم در بحث اقشار آسیب

. اتخاذ رویکرد توانمندسازي است توسعه پایدار، نیازمند

هاي هدف مهم یکی از گروهبه عبارت دیگر آنها را باید 

 ;Sharifi et al, 2010(در توانمندسازي به حساب آورد 

Gholi Pour and Rahimian, 2011.(  توانمندسازي

باعث افزایش قدرت شخصی این افراد شده و تالشی 

ماعی آنان سطح اقتصادي، فرهنگی واجت يبراي ارتقا

 Sharifi, et al., 2010.( Keller and Mbwewe(است 

که  کردندتوانمندسازي زنان را فرآیندي تعریف  )١٩٩١(

ي آن زنان براي سازماندهی خودشان توانمند به وسیله

دهند و از نفس خود را افزایش میشوند و اعتماد به می

حقوق خود براي انتخاب مستقل و کنترل بر منابعی 
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کنند که منجر به از بین رفتن جایگاه فرو دفاع می

 ;Shakuri, et al.,2007( گردددستی ایشان می

Mardani, 2009(.  

هاي  سازي زمینهاست با فراهمموظف   دولت

رشد و توسعه اقتصادي مبتنی بر  توانمندسازي زنان به

 ).Saei Arasi & Vali Pour, 2009(نماید دانش کمک 

هاي ترین وظایفی که به سازمانمهم یکی از ،بنابراین

حمایتی واگذار شده است، موضوع توانمندسازي است 

قانون اساسی مستقیماً بدان  112و  102که در ماده 

قانون  97و  95در مواد  ،همچنین .اشاره شده است

  .استاساسی نیز به موضوع توانمندسازي پرداخته شده 

امام  نامۀ توانمندسازي در کمیته امدادشیوه

نیز شامل دستورالعمل آموزشی، ) ره(خمینی

توانمندسازي اقتصادي و برنامۀ توانمندسازي 

اگرچه در شرایط فعلی . باشدروانشناختی خانواده می

هاي حمایتی از جمله کمیته دولت از طریق دستگاه

از زنان سرپرست خانوار کشور به غیره امداد، بهزیستی و 

هاي حمایتی  برنامه اما ؛کندطور رسمی حمایت می

اند و در هاي کمکی دنبال شده عمدتاً در قالب پرداخت

ه تسهیالت مالی بسنده یبسیاري از موارد صرفاً به ارا

هاي توانمندسازي کمتر بها داده شده و به سایر جنبه

خانوارهاي که اغلب طوري، به)Kimiaee, 2011(شود می

ی مجدداً به زای مذکور پس از یک دوره فعالیت و درآمد

گردند تا جایی که کماکان توسط خود  میچرخه فقر بر

 شوندهاي حمایتی نیازمند تشخیص داده می دستگاه

)Sharifi, et al., 2010( .در بحث توانمندسازي  ،بنابراین

زنان باید به طور همزمان به ابعاد گوناگون اقتصادي، 

سیاسی، روانی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی توجه شود 

)Negaet, al., 2009; Mokomane, 2012.(  
هاي جامعه شناسی در ارتباط با زنان سرپرست نظریه

  خانوار

 شانکودکان و خانوار سرپرست زنان زندگی وضعیت

 حوزه اندیشمندانبسیاري از  يمطالعه و توجه مورد

و در این خصوص نظریات  گرفته قرار شناسی جامعه

تصار به برخی از این ه شده است که به اخیمختلفی ارا

  .شودنظریات اشاره می

پذیري زنان آسیبنظریه زنانه شدن فقر یا 

 تأکید جنسیتی تبعیضر ب این نظریه: سرپرست خانوار

را  زنان هايگرفتاري و هاآسیبتا  کندمی تالش وداشته 

جلوه  مردان با مقایسه زنان در ترپایین موقعیت از ناشی

در این نظریه بر شرایط حاکم ). Sadeghi, 2009(دهد 

سطح پایین هاي زن سرپرست همچون بر زندگی خانواده

ها، سطح سواد، سطح پایین دسترسی به منابع و دارایی

سوء هاي حمایتی، پایین دسترسی به افراد و نهاد

پذیري در سطح جامعه و استفاده جنسی و آسیب

هاي ، عدم دسترسی به فرصت)OECD, 2012(خانواده 

غلی برابر با مردان، دستمزدهاي کمتر و مسئله فقر ش

  ).Seyed Mirzaee, et al., 2011(شود تاکید می ١زمانی

 عقیده براین نظریه در : کارکردي-نظریه ساختی

 خانوار سرپرست زنان مشکالت و هاآسیب که است این

 استاین دلیل  به بلکه نیست؛ آنان بودن زن خاطر به

یعنی  طبیعی حالت از سرپرست زنهاي هخانواد که

و  شده خارج زندگی در مرد و زن فعال نقشایفاي 

شده است  هاآسیب انواع و کژکارکردي دچار خانواده

)Sadeghi, 2009; Seyed Mirzaee, 2011.(  

 عامل نظریهاین : نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت

 را خانوار سرپرست زنان مشکالت و گرفتاري اصلی

 به زن که معنی این به داند،می آنان اجتماعی يطبقه

 يآورنده وجود به خود خودي هب خانوار سرپرست عنوان

بلکه نگاه طبقاتی به افراد مختلف  نیست آسیب یا مشکل

 ,Sadeghi(آورد چنین مشکالتی را براي آنها بوجود می

2009.(  
 تواننمی عامی يقاعده و قانون هیچ: نظریه کنش

 کرد؛ صادر خانوار سرپرست زنان پذیريآسیب مورد در

 نسبت آنان جمعی یا فردي واکنش حالت این در که چرا

 شودمی گرفته نادیده شانشرایط بهبود و تغییر به

)Sadeghi, 2009; Seyed Mirzaee, 2011.( 

به  در این نظریه: جامعه شناسی زندگی روزمره

. شودجریان گذران زندگی روزمره اهمیت داده می

تر برگرفته اهمیتی که این نظریه دارد این است که بیش

از تجارب خود زنان سرپرست بوده و امکان بیشتري 

پردازي ایرانی از براي نزدیک شدن به نوعی نظریه

وضعیت زنان سرپرست خانوار در طی زمان فراهم خواهد 

  ).Sadeghi, 2009(نمود 

                                                                                  
1. Time Poverty 
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 از یک هر که دهدمی نشان نظریات این يمطالعه

 وضعیت از بخشی تبیین و توضیح به تنها هانظریه این

 تحلیل کدام هیچ و پردازندمی خانوار سرپرست زنان

 در ترتیب بدین. دهندنمی ارایه زمینه این در جامعی

 درك به فوق هاينظریه توامان و همزمان گرفتن نظر

ي، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد هايآسیب ترجامع

 و کندمی کمک خانوار سرپرست زنانخانوادگی و روانی 

 اجتماعی جایگاه چه در که این حسب بر زنان که این

 شاید باشند، برخوردار هاییمشخصه چه از و داشته قرار

 :Ibid( باشند مواجه خود خاص هايآسیب و مشکالت با

48 & 49.(  
در ایران رویکرد توانمندي زنان سرپرست خانوار، 

فمینیستی و تحوالت ساختاري در تحت تأثیر فعاالن 

به بعد مورد 1370حوزه جنسیت و توسعه به ویژه از 

هاي دولتی و غیردولتی قرار گرفته است توجه سازمان

)Rezaee Ghadi, 2009 .( تأکید بر توانمندسازي زنان نه

دوستانه بلکه به دلیل اهداف  تنها به دالیل انسان

وري و رشد اقتصادي اي و نقش زنان در ارتقا بهرهتوسعه

فقر زنان به مراتب فراتر از فقر مادي و . جوامع است

مسئله تأمین امکانات ضروري زندگی آنها است و شامل 

ها، تري چون دسترسی به فرصتهاي وسیعجنبه

نفس، محرومیت از حق انتخاب، اتکاء به خود، اعتماد به 

هاي اقتصادي، توانایی و امکان مشارکت در فعالیت

به اعتقاد  ،بنابراین .شودتماعی و سیاسی نیز میاج

Escap )2003  ( توانمندسازي زنان مستلزم برداشتن

موانع و تحول در کلیۀ نهادهایی است که زنان را از 

 ,Shakuri( دارندهاي خود باز میبدست آوردن توانمندي

et al., 2007( . مطالعات صورت گرفته در این راستا به

هاي زنان، از جمله میزان فردي و ویژگیتاثیر عوامل 

 & Ketabi, et al., 2003; Saei Arasi(تحصیالت زنان 

Vali Pour, 2009; Gholipour & Rahimian,2011( ؛

فرهنگی، از جمله غلبه بر  - تاثیر عوامل اجتماعی

 ,.Ketabi, et al(تفکرهاي سنتی رایج در مورد زنان 

2003; Ahmadi, 2006; Gholi Pour & Rahimian, 

2009; Saei Arasi & Vali Pour, 2009( و مشارکت -

؛ تاثیر )Kolaee & Taheri, 2011(هاي اجتماعی زنان 

هاي حمایتی اداري، مانند نقش سیاست- عامل سیاسی

و  )SaeiArasi & Vali Pour, 2009(دولت از زنان 

؛ )Koulaee & Taheri, 2011(هاي سیاسی مشارکت

 Saei Arasi(از جمله اشتغال زنان تاثیر عامل اقتصادي 

& Vali Pour, 2009( ، ،دسترسی به منابع مالی

 ,.Ketabi, et al(برخورداري از حق مالکیت قانونی 

و تاثیر وضع سالمت روانی از جمله عزت نفس، ) 2003

 Shakuri et(اثربخشی، اعتماد به نفس و استقالل فکري 

al, 2007; Ketabi, et al., 2003; Rita Men, 2011; 

Chang, et al., 2010; Larkin, 2008(  بر توانمندسازي

  . کنندزنان تاکید می

عوامل موثر بر پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی 

آنچه . توانمندسازي زنان سرپرست خانوار انجام گرفت

که این مطالعه را از مطالعات دیگر متمایز می سازد این 

بعد یا جنبه از  است که در مطالعات قبل بیشتر بر یک

ابعاد توانمندي تاکید شده است در صورتی که در این 

مطالعه توانمندي زنان سرپرست خانوار از سه بعد 

اقتصادي، اجتماعی و روانی توأمان مورد توجه قرار 

تري به بحث گرفته است که می تواند نگاه جامع

در  ،دیگر سوياز . توانمندي زنان سرپرست داشته باشد

در رابطه با  بیان شدگذشته همان گونه که مطالعات 

عوامل موثر بر توانمندي زنان به متغیرهاي عینی تر و 

مانند سطح (تر از ویژگیهاي فردي زنان ملموس

) تحصیالت، حق مالکیت، دسترسی به منابع مالی و غیره

اند در صورتی که در این مطالعه با تاکید و توجه داشته

مل فردي که بیشتر جنبه اي از عوابررسی نقش دسته

با ابعادي مانند؛ عزت نفس، استقالل فکري و اثر (روانی 

با ابعادي مانند؛ مشارکت، شکوفایی، (و اجتماعی ) بخشی

دارند سعی بر آن دارد که نشان دهد ) پذیرش و جایگاه

در کنار اهمیت توجه به عوامل مادي، چگونه عوامل 

اي در نندهتواند نقش تعیین کروانی و اجتماعی می

در . توانمند سازي زنان سرپرست خانوار داشته باشند

هایی مناسب هاي تحقیق راهکاربر اساس یافته ،پایان

هاي حمایتی مانند کمیته امداد امام براي سازمان

. ه گردیدیبر اساس توجه به این عوامل ارا)  ره(خمینی 

 البته الزم به ذکر است که تاکید بر این عوامل دلیلی بر

کم یا بی اهمیت بودن سایر عوامل مانند عوامل مادي، 

ها و قوانین و سایر اجتماعی، نگرشی، سیاست-فرهنگی

هاي تحقیق امکان اما به دلیل محدودیت نیست؛عوامل 

ه همه این عوامل در قالب این تحقیق و یبررسی و ارا

ل مفهومی تحقیق در این مد  .بویژه مقاله مقدور نبود



 215  ...بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی بر توانمندسازي زنان روستایی: و همکاران مهاجري  

ادبیات موجود در رابطه با نقش عوامل  اساسمطالعه بر

سیاسی و سالمت - روانشناختی، مشارکت اجتماعی

اجتماعی بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در قالب 

که بین  استترسیم گردید و فرض بر این  1شکل 

سیاسی، شاخص روانشناختی و - مشارکت اجتماعی

سالمت اجتماعی با توانمندسازي زنان روستایی 

  .داري وجود داردت خانوار ارتباط مثبت و معنیسرپرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  مدل مفهومی تحقیق -1شکل

  

  تحقیقروش 

 ازو تحقیقات کمی جزء ماهیت از نظر تحقیق حاضر 

آماري این تحقیق را جامعه  .است هدف کاربردي نظر

. نفر از زنان روستایی سرپرست خانوار تشکیل دادند 400

با توجه به دسترسی به لیست اسامی تمامی افراد جامعه 

گیري کامال تصادفی براي انتخاب آماري، از روش نمونه

تعداد نمونه بر اساس فرمول . پاسخگویان استفاده شد

نفر تعیین شد ولی براي افزایش  196کرجسی و مورگان 

. پرسشنامه تکمیل گردید 208نان تعداد ضریب اطمی

الزم به ذکر است که به منظور تعیین حجم نمونه با 

توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر تجزیه و تحلیل 

و با بوده سازي معادالت ساختاري نی بر مدلها مبتداده

رو، انجام گرفته است؛ از این AMOSاستفاده از نرم افزار 

اري به عنوان یکی از معیارهاي افزون بر حجم جامعه آم

اصلی براي تعیین حجم نمونه آماري، بر اساس مطالعات 

معیارهاي ) Hair, et al., 2010; Kline, 2011(مختلف 

نوع تکنیک و تخمین آماري، تعداد  مانندمهم دیگري 

ها و پیچیدگی روابط در مدل مفهومی متغیرها و گویه

تعداد نمونه  کنندهتعیین  نیز به عنوان عوامل مهم

ها در  ابزار گردآوري داده. ندورد توجه قرار گرفتآماري م

) 1این تحقیق پرسشنامه بود که از چهار بخش 

سنجش ) 2اي پاسخگویان،  هاي فردي و حرفه مشخصه

هاي شاخص روانشناختی شامل سه مولفه عزت مولفه

ستقالل گویه و ا 5اثر بخشی با گویه،  10نفس شامل

 ,.Shakuri, et al(که در مطالعات ) هگوی 7با (فکري 

2007; Shakuri, 2008;Sabokbar, et al., 2009, Ayat 

Azamian, 2011( ،ند کار گرفته شدهنیز ب) 3، )1جدول (

هاي سالمت اجتماعی شامل سه مولفه سنجش مولفه

شکوفایی اجتماعی با شش گویه، پذیرش اجتماعی با 

گویه مورد بررسی پنج گویه و جایگاه اجتماعی با شش 

 Sam Aram & Amini(قرار گرفت که در مطالعات 

Yakhdani, 2009; Amini Yakhdani, 2009(  بکار

-مشارکت اجتماعی) 4). 1جدول (گرفته شده است 

، سیاسی شامل سه مولفه مشارکت عمومی با شش گویه

نگرش مشارکتی با شش گویه و مشارکت سیاسی نیز با 

گرفت که در مطالعات  شش گویه مورد سنجش قرار

  :روانشناختی شاخص

  عزت نفس -

  اثربخشی -

 استقالل فکري -

  :سالمت اجتماعی

  پذیرش اجتماعی -

  شکوفایی اجتماعی -

 جایگاه اجتماعی -

- مشارکت اجتماعی

  :سیاسی

  مشارکت عمومی -

  مشارکتینگرش -

  مشارکت سیاسی -

توانمندسازي زنان 

  :سرپرست خانوار

  اجتماعی -

  اقتصادي-

 روانی -
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)Ahmadi, 2007; Nazoktabar & Veysi, 2008; 

Shakuri et al, 2011; Zar Afshan, et al., 2012(  نیز

سنجش سطح ) 5). 1جدول (کار گرفته شده است هب

توانمندي زنان سرپرست خانوار از طریق ابعاد اجتماعی 

 10با سه گویه، اقتصادي شش گویه و روانشناختی با 

 Gholi(مورد سنجش قرار گرفت که در مطالعات  گویه

Pour, et al., 2008; Gholi Pour & Rahimian, 2008; 

Saei Arasi & Vali Pour, 2009(  استفاده شده اند

  ). 1جدول (

هاي دوم، سوم و پنجم طیف مقیاس سنجش بخش

و  5= تا کامالً موافق 1= سطحی کامالً مخالف  5لیکرت 

 1= سطحی خیلی کم 5لیکرت  براي بخش چهارم طیف

  . بود 5= تا خیلی زیاد 

  

  ها هاي اصلی پرسشنامه به همراه تعداد گویهبخش -1جدول 

  ها گویه  زیر بخش  بخش

ی
خت

نا
ش

وان
 ر

ص
خ

شا
  

  عزت نفس

) 4توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم، می) 3کنم چند ویژگی خوب دارم، احساس می) 2کنم انسان با ارزشی هستم، احساس می) 1

با ) 7ها افتخار کنم، کنم چیزهاي زیادي دارم که به آناحساس می) 6به طور کلی از خودم راضی هستم، ) 5نسبت به خودم نگرش مثبت دارم، 

کنم و فایده بودن نمیاي خودم قائل هستم، احساس بیاحترام زیادي بر) 9ام، کنم شکست خوردهمعموال فکر نمی) 8در نظر گرفتن همه چیز، 

  .کنم کاري را نتوانم انجام دهمهیچ وقت احساس نمی) 10

استقالل 

  فکري

افراد خانواده از ) 3ریزي براي بر امور خانواده را دارم، توانایی نظارت، مدیریت و برنامه) 2هاي خانوادگی را دارم، توانایی بیان نظرات در بحث) 1

در نحوه معاشرت خود ) 6در ازدواج و تحصیل فرزندان تصمیم گیرنده هستم، ) 5کنم، مطابق میل خود رفتار می) 4کنند، نظرات من استفاده می

  .توانایی تربیت درست فرزندانم را دارم) 7و فرزندان با دیگران تصمیم گیرنده هستم و 

  اثربخشی

شوم باور دارم و براي حل آن به حل مشکلی که با آن روبرو می) 2خانواده را با امکانات موجود دارم، توانایی تغییر در وضعیت زندگی خود و ) 1

وقتی ) 5در حل مشکالت به خودم متکی هستم و ) 4هاي فردي من در بهبود وضع زندگی موثر است، کنم تالشاحساس می) 3کنم، تالش می

  .همدریزم مطمئن هستم آن را انجام میاي مینقشه

ی
اع

تم
ج

ت ا
الم

س
  

پذیرش 

  اجتماعی

کنند می زندگی خودشان براي فقط مردم) 4مهربانند،  مردم) 3کرد،  اعتماد افراد به توانمی) 2گذارد، می اثر اجتماع افراد سایر روي من رفتار) 1

  .دهندمی اهمیت همدیگر مشکالت به مردم) 5و 

شکوفایی 

  اجتماعی

 در دولت و قانون نظیر اجتماعی تشکیالت) 3کند، می تغییر بخواهم من که سوي هر به اجتماع) 2گیرد، را نمی انسان پیشرفت جلوي اجتماع) 1

 مکان افراد براي روز به روز دنیا) 6است،  تغییر حال در دائماً اجتماع) 5است،  آن افراد براي مفید و پربار مکانی جامعه) 4مؤثّرند،  من زندگی

  .شودمی بهتري

جایگاه 

  اجتماعی

براي عرضه چیزهاي  الزم توان و زمان) 3براي جامعه با اهمیت است،  من روزانه کارهاي) 2است،  ارزش با دهم،می انجام من که کارهایی) 1

  .شوم سهیم اجتماع در تا دارم با ارزشی چیزهاي) 6دارد و  جامعه براي مهمی ينتیجه من کار) 5نیستند،  متقلّب مردم) 4مهمی به جامعه دارم، 

ی
اع

تم
ج

ت ا
رک

شا
م

-
ی

س
یا

س
  

مشارکت 

  عمومی

هاي میزان شرکت در فعالیت) 4میزان شرکت در مجالس مذهبی، ) 3میزان شرکت در امور اجتماعی، ) 2میزان ارتباط با اقوام و خویشاوندان، ) 1

  همسایگان در محیط زندگیمیزان ارتباط با ) 6میزان مشورت با دیگران در انجام امور مختلف و ) 5خیریه، 

نگرش 

  مشارکتی

میزان احساس ) 4توانایی پیدا کردن دوستان جدید، ) 3میزان تحمل انتقادهاي دیگران، ) 2میزان عالقه به مشارکت در کارهاي گروهی، ) 1

  خوب با فرزندانمیزان ارتباط ) 6هاي بزرگ و ها و جمععالقه به شرکت در مهمانی) 5تنهایی و در حاشیه قرار گرفتن، 

مشارکت 

  سیاسی

شرکت در ) 5شرکت در نماز جمعه و ) 4عضویت در نهاد خاصی، ) 3میزان شرکت شما در انتخابات، ) 2میزان مشارکت شما در راهپیمایی، ) 1

  شرکت در دیدارهاي مردمی ریاست جمهوري) 6ها و سخنرانی

ت
س

پر
سر

ن 
زنا

ي 
از

س
ند

نم
وا

ت
 

وار
خان

  

  اقتصادي

 از) 3توانم از نظر اقتصادي جایگاه خود را بهبود بخشم، اطمینان دارم که می) 2ام، گرفته قرار خود مناسب در جایگاه اقتصادي پایگاه نظر از) 1

افرادي هستند که بیشتر از من نیازمند کمک ) 4توانم با تالش بیشتر درآمد بیشتري کسب کنم، ام و میمناسبی قرار گرفته جایگاه در شغلی نظر

توانم به افرادي که نیازمندتر از من در حد توانم می) 6هاي نقدي و غیر نقدي دیگران  احتیاجاتم را برآورده کنم، می توانم بدون کمک) 5هستند، 

  .هستند کمک مالی دهم

  اجتماعی
از ایفاي ) 3اجتماعی جایگاه خود را بهبود بخشم و توانم از نظر اطمینان دارم که می) 2در بین همساالن خود از جایگاه و احترام برخوردارم، ) 1

  .نقشم در خانواده ام راضی هستم

  روانشناختی

حتی اگر کاري پیچیده به نظر برسد با ) 3تاثیر مثبتی بر روال زندگی خود دارم، ) 2هستند،  صادق من با اعضاي خانواده که دارم اطمینان) 1

به ) 5آیم، افتد به خوبی از پس آن بر میوقتی مشکالت پیش بینی نشده برایم اتفاق می) 4بدهم، کنم انجامش تمرکز بیشتر بر آن سعی می

ام به دست آوردم که مرا با گذشت زمان، بینش زیادي در باره زندگی) 6کنم، شوم و در رویارویی با مشکالت بیشتر تالش میسادگی تسلیم نمی

من در زندگی ) 8دارم، هاي موثري بر میاگر از وضعیت زندگیم ناخوشنود باشم، براي تغییر دادن آن قدم) 7تر تبدیل کرد، تر و قويبه فردي قابل

  .کنمها را رها نمیقبل از تمام کردن کارهایم آن) 10افراد در هر سنی قادرند به پیشرفت و رشد ادامه دهند، ) 9خود جهت و هدف دارم، 
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براي تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صوري و 

) شامل روایی همگرا، تشخیصی و منطقی(روایی سازه 

با نظر کارشناسان پرسشنامه روایی صوري . استفاده شد

شامل (و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش 

عه اعضاي هیات علمی گروه ترویج، ارتباطات و توس

روستایی دانشگاه زنجان و کارشناسان کمیته امام 

. ورد تایید قرار گرفتم )خمینی در شهرستان عباس آباد

در خصوص روایی سازه، براي ارزیابی روایی همگرا از سه 

معیار مختلف شامل بارهاي عاملی استاندارد مساوي و 

، میانگین واریانس استخراج شده مساوي و 5/0بزرگتر از 

 7/0و پایایی ترکیبی مساوي و بزرگتر از  5/0ز بزرگتر ا

به منظور تعیین الزم به ذکر است که . استفاده شد

هاي قابلیت اعتماد ابزار تحقیق قبل از جمع آوري داده

آزمون انجام شد که مقدار آلفاي کرونباخ  اصلی پیش

هاي اصلی پرسشنامه در حد محاسبه شده براي مقیاس

همچنین، . بود) 90/0تا  82/0در دامنه بین (مناسب 

براي بررسی روایی تشخیصی، دو شاخص میانگین 

هاي مکنون با واریانس استخراج شده و همبستگی عامل

یکدیگر مد نظر قرار گرفت، به نحوي که بایستی مربع 

همبستگی بین دو متغیر مکنون از میانگین واریانس 

 استخراج شده هر دو مکنون کوچکتر باشد تا سازه از

 ,.Hair, et al(روایی تشخیصی مناسبی برخوردار گردد 

افزون بر بررسی روایی ابزار تحقیق در قالب ). 2010

موارد اشاره شده، به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق 

نیز از پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن براي هر 

در قالب . باشد 7/0ها باید بزرگتر از یک از مکنون

سازي معادالت ساختاري، براي ند متغیره مدلتکنیک چ

  بررسی و آزمون درست بودن مدل و برازش آن با 

هاي برازش استفاده شد که هاي میدانی از شاخصداده

  ر نسبی یاسکوها شامل کايدر این تحقیق این شاخص

)
df

x 2

 شاخص، ٢)IFI(، شاخص برازندگی فزاینده ١)

 ٤)CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی ٣)GFI(میزان انطباق 

                                                                                  
1 . Relative Chi-square 
2 . Incremental Fit Index (IFI) 
3 . Goodness of Fit Index (GFI) 
4 . Comparative Fit Index (CFI) 

و شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب 

)RMSEA(ها از دادهتجزیه و تحلیل براي  .بودند ٥  

فراوانی، شامل (در بخش توصیفی  SPSSافزارهاي نرم

در بخش استنباطی  AMOS٦) درصد و میانگین

. استفاده شد) سازي معادالت ساختاريتکنیک مدل(

هاي آماري به جاي روش تکنیکاهمیت بکارگیري این 

ي مانند متمایز هايمشخصهمتداول مانند رگرسیون به 

گیري، تعیین نقش هر محاسبه و تصحیح خطاي اندازه

، )8غیر قابل مشاهده( 7گویه در تبیین یک متغیر مکنون

، امکان ابزار تحقیق گیري رواییبراي اندازه امکان ویژه

هاي پیچیده ان تعداد زیادي متغیر در مدلزمارزیابی هم

در بخش توصیفی براي سنجش سطح . گرددبر می

بندي آنها بر توانمندي زنان سرپرست خانوار و گروه

حسب سطوح پایین، متوسط و باال، از شاخص تفاوت 

به صورت زیر  )٩ISDM( انحراف معیار از میانگین

 - Gangadharappa et al., 2007, 299:( 1(استفاده شد 

 -B( :mean(متوسط  -2؛ A < mean- ½ Sd: )A(پایین 

½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd باال - 3؛ و )C :(C > mean+ 

½ Sd.   
  

  نتایج و بحث

 هاي توصیفی یافته

 )2(گونه که در جدول بررسی نتایج توصیفی همان

درصد از پاسخگویان  5/87دهد که آمده است نشان می

از نظر سطح . بودنددرصد متاهل  5/12مجرد و 

 4/3درصد پاسخگویان بی سواد و تنها  5/62تحصیالت 

). 2جدول (درصد داراي تحصیالت دیپلم و باالتر بودند 

درصد از  4/66سال و  41/57میانگین سنی پاسخگویان 

سال و باالتر بودند  51پاسخگویان داراي سنی برابر با 

-وار میکه بیانگر میانگین سنی باالي زنان سرپرست خان

دهد که میانگین مدت ها نشان مییافته ،همچنین. باشد

دار بودن سرپرستی از جانب زنان سرپرست زمان عهده

                                                                                  
5 . Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6 . The Alpha Micro Operating System 

7.  Latent Construct 
8.  Unobserved Variable 
9. Interval of Standard Deviation from the Mean 
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درصد پاسخگویان  82/54سال بوده و   36/12خانوار 

در . سال سرپرستی خانوار را بر عهده دارند 10بیشتر از 

درصد  8/41میان زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه 

سرپرست بودند یعنی زنانی بودند که به تنهایی خود 

کردند و فردي را تحت سرپرستی خود زندگی می

  . نداشتند

  

  )208(توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی هاي فردي  -2جدول

 متغیر      فراوانی درصد معتبر

 مجرد 182 5/87
 وضعیت تاهل

 متاهل 26 5/12

 بیسواد 130 5/62

 سطح تحصیالت

  خواندن و نوشتن  17  2/8

 ابتدایی 25 12

 راهنمایی و متوسطه 29 9/13

  دیپلم و فوق دیپلم  6  9/2

 لیسانس و باالتر 1 5/0

  سال و کمتر 30  8  8/3
  گروههاي سنی

  سال25: کمینه(

  سال90:بیشینه

 )سال41/57:میانگین

  سال 40-  31  16  7/7

  سال 41-50  46  1/22

  سال 51-60  49  6/23

  سال و باالتر 61  89  8/42

  سال 5کمتر از   31  9/14
  مدت زمان سرپرستی خانوار

  سال1: کمینه(

  سال40:بیشینه

 )سال36/12:میانگین

  سال 6-10  63  3/30

  سال  15 -11  42  2/20

  سال و باالتر 16  66  7/31

  پاسخ بی  6  9/2

  سرپرستخود   87  8/41

  تعداد افراد تحت سرپرستی

  

 

  نفر 1  61  3/29

  نفر 3تا  2  47  6/22

  نفر 5تا  4  10  8/4

  نفر و بیشتر 6  3  4/1

  

هاي توصیفی در رابطه با سطح توانمندي زنان یافته

دهد که از نظر سرپرست خانوار از ابعاد مختلف نشان می

درصد در سطح پایین قرار داشتند و  68بعد اقتصادي 

از ). 3جدول (در سطح باال ارزیابی شدند  4/4تنها 

درصد در سطح  9/45 ،نظرسطح توانمندي اجتماعی

. درصد در سطح باال قرار داشتند 9/44متوسط و 

 1/61از لحاظ سطح توانمندي روانشناختی  ،همچنین

بی در سطح باالیی ارزیا 7/20درصد در سطح متوسط و 

  ). 3جدول (شدند 

  

  

  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح توانمندي-3جدول

  درصد  فراوانی  متغیر

  اقتصادي

 پایین  -

 متوسط  -

  باال  -

  

139  

60  

9  

  

8/66  

8/28  

4/4  

  اجتماعی

 پایین  -

 متوسط  -

  باال  -

  

19  

95  

94  

  

1/9  

7/45  

2/45  

  روانشناختی

 پایین  -

 متوسط  -

  باال -

  

40  

118  

50  

  

2/19  

7/56  

1/24  
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  هاي استنباطییافته

سازي معادالت حاصل از مدلتحلیلی نتایج 

مدل دو مدل اصلی تحقیق شامل ساختاري در قالب 

ارایه ) 3شکل ( 2و مدل ساختاري) 2شکل ( 1گیرياندازه

الزم به توضیح است که قبل از طراحی . ارایه شده است

به (هاي تحقیق دازه گیري در راستاي بررسی ابزارمدل ان

                                                                                  
1. Measurement Model 
2. Structural Model 

ابتدا تحلیل عاملی تاییدي براي هر یک ) 1 شرح جدول

از متغیرهاي مکنون محاسبه گردید که نتایج برازش آنها 

ها هاي برازندگی و شرح تعداد گویهبر اساس شاخص

- می 4ها به شرح جدول حذف شده در هر یک از مدل

هاي ها بر اساس شاخصنتایج برازش مدل. باشد

ها در این مدل دهد که سطح برازشبرازندگی نشان می

ها دلیل اصلی حذف گویه. سطح قابل قبولی قرار دارند

در مدل مورد ) 5/0کمتر از (پایین بودن بار عاملی آنها 

  . باشدها مینظر و عدم عمگرایی الزم با سایر گویه

  

 مکنون تحقیق نتایج تحلیل عاملی تاییدي براي هر یک از متغیرهاي -4جدول 

  متغیر
تعداد 

  ٭گویه

هاي حذف گویه

  ٭شده

  و معیار پیشنهاد شده هاي برازندگیشاخص

χ2 (df , ρ) 
05/0p>  

χ2/df 
3≤ 

GFI  
≤ 90/0  

CFI  
≤ 90/0  

IFI  
≤ 90/0  

RMSEA  
08/0 ≤  

-مشارکت اجتماعی

  سیاسی
18  

مشارکت (گویه  5 

؛ 4و  2عمومی گویه 

نگرش مشارکتی 

؛ مشارکت 6و2گویه 

  )4سیاسی گویه 

563/126 

)000/0 ،49( 
583/2  904/0  911/0  912/0  087/0  

  17  سالمت اجتماعی

شکوفایی (گویه  4

؛ پذیرش 5و 3گویه 

؛ جایگاه 1گویه 

  )4گویه 

937/131  

)000/0 ،61( 
163/2  916/0  944/0  945/0  075/0  

  22  شاخص روانشناختی

عزت ( گویه 5

و  9، 7نفس گویه 

؛ استقالل فکري 10

  )4گویه 

597/248 

)000/0 ،116( 
143/2  877/0  916/0  917/0  047/0  

توانمندي زنان 

  سرپرست خانوار
19  

روانی ( گویه 2

  )2و 1گویه 

438/257  

)000/0 ،115(  
239/2  868/0  914/0  916/0  077/0  

  .می باشد 1تعداد گویه ها و شماره گویه هاي که حذف شده اند به شرح جدول  ٭

  

پس از انجام تحلیل عاملی  :گیريمدل اندازه

تاییدي براي تک تک متغیرهاي مکنون و ارزیابی اعتبار 

هاي واقعی و پایایی ابزارهاي مورد استفاده بر اساس داده

منظور گیري تحقیق بهمورد نظر، مدل اندازهدر جامعه 

بررسی اعتبار منطقی و اعتبار تشخیصی طراحی و مورد 

در این مرحله با توجه به اینکه . ارزیابی قرار گرفت

هاي تحقیق بر اساس متغیرهاي اصلی موجود در فرضیه

هاي متغیرها، اقدام به باشد نه بر اساس مولفهمطالعه می

هاي معتبر براي هر یک از اساس گویهگرفتن میانگین بر 

الزم به ذکر است که این اقدام به دلیل . ها گردیدمولفه

کاهش پیچیدگی مدل ضمن فراهم نمودن برازش 

. گرددنیکویی بهتر مدل، منجر به بهبود اعتبار همگرا می

 آزمون خصوص در تحقیق از شده کسب نتایج اساس بر

 جدول در برازش مختلف هاي شاخص و مدل برازش

  . بود قبولی قابل سطح در اندازه گیري مدل برازش ،)5(

  

  هاي برازشنتایج میزان انطباق مدل اندازه گیري با شاخص -5جدول 

 شاخص
df

x 2

  GFI   CFI IFI  RMSEA  

  ≥ 08/0  90/0 ≥  90/0 ≥  90/0 ≥  ≥3  شده معیار پیشنهاد

  069/0  941/0  940/0  925/0  998/1  شدهمقدار گزارش 
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 استخراج واریانس میانگین مقادیر به مربوط نتایج

 چهار هر براي شاخص این مقدار که داد نشان شده

شاخص روانشناختی، سالمت اجتماعی، مشارکت  مکنون

سرپرست خانوار  سیاسی و توانمندسازي زنان- اجتماعی

 نتایج همچنین،). 6 جدول( بود 5/0 از زرگتربمساوي و 

 ترکیبی پایایی مقادیر که بود آن از حاکی تحقیق

 بزرگتر مطالعه، مورد مکنون سه هر براي شده محاسبه

 به نتایج به توجه با مجموع، در). 6 جدول( بودند 7/0 از

   شده، اشاره گانه سه معیارهاي اساس بر آمده دست

 همگراي روایی از تحقیق ابزار که داشت بیان توانمی

 بر تشخیصی، روایی خصوص در. بود برخوردار مناسبی

 ضریب مربع که شد مشخص تحقیق نتایج اساس

 دو صورت به مطالعه مورد مکنون متغیرهاي همبستگی

 تک براي شده استخراج واریانس میانگین از کمتر دو به

 تحقیق ابزار نتیجه، در و بود مکنون متغیرهاي تک

 در منوال، همین به. داشت مناسبی تشخیصی اعتبار

 در مندرج نتایج به توجه با نیز منطقی روایی خصوص

 مکنون سه هر بین همبستگی ضرایب ،)6( جدول

 روایی داراي تحقیق ابزار نتیجه در و شده دارمعنی

 نیز مطالعه مورد هايمکنون پایایی مورد در. بود منطقی

-مکنون براي آمده دست به پایایی مقادیر که آنجایی از

 تحقیق ابزار بنابراین، بودند، 7/0 از باالتر مختلف هاي

  ).6 جدول( بود مناسبی پایایی داراي

  

  نتایج روایی و پایایی ترکیبی به دست آمده از مدل اندازه گیري  -6جدول 

  مکنون

میانگین 

واریانس 

  استخراج شده

پایایی 

  ترکیبی

  هاضرایب همبستگی بین مکنون

-مشارکت اجتماعی

  سیاسی

شاخص 

  روانشناختی

سالمت 

  اجتماعی

توانمند سازي 

  زنان

        1  775/0  544/0  سیاسی-مشارکت اجتماعی

      1  383/0***  733/0  50/0  شاخص روانشناختی

    1  529/0***  357/0***  725/0  50/0  سالمت اجتماعی

  1  739/0***  709/0***  545/0***  733/0  50/0  توانمند سازي زنان

  000/0داري در سطح معنی: ***

  

  

  
  گیري تحقیقمدل اندازه -2شکل
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در نهایت بعد از تایید : مدل ساختاري تحقیق

گویی به گیري تحقیق در راستاي پاسخاندازهمدل 

فرضیات تحقیق مدل ساختاري بر اساس سه فرض 

نتایج حاصل ). 3شکل (مشخص پژوهش طراحی گردید 

هاي مربوطه از برازش مدل ساختاري بر اساس شاخص

برازش مدل در سطح قابل قبولی بوده  دهد کهنشان می

و با توجه به یکسان بودن اجزاي مدل ساختاري با مدل 

دو مدل از وضعیت  گیري تقریبا از نظر برازشاندازه

  ). 7جدول (یکسانی برخوردار هستند 

  

  هاي برازشنتایج میزان انطباق مدل ساختاري با شاخص - 7جدول 

 شاخص
df

x 2

  GFI   CFI IFI  RMSEA  

  ≥ 08/0  90/0 ≥  90/0 ≥  90/0 ≥  ≥3  شده معیار پیشنهاد

  069/0  941/0  940/0  925/0  998/1  شدهمقدار گزارش 

  

  

  
 مدل ساختاري تحقیق - 3شکل 

  

دهد که تحقیق نشان مینتایج مدل ساختاري 

درصد از تغییرات  73تبیین کننده متغیرهاي مستقل 

نتایج تست . باشندتوانمندي زنان سرپرست خانوار می

آمده است  8در جدول گونه که هاي تحقیق همانفرضیه

  :باشدحاکی از نتایجی به شرح ذیل می

و سیاسی -مشارکت اجتماعیبین  :فرضیه اول

- رابطه مثبت و معنیتوانمندي زنان سرپرست خانوار 

نتایج نشان ). ρ ،237/0 =β=003/0(داري وجود دارد 

می دهد که به ازاي هر یک واحد افزایش در سطح 

انمندي زنان سیاسی، سطح تو- مشارکت اجتماعی

جدول (واحد افزایش می یابد  148/0سرپرست به ازاي 

8.(  

توانمندي و  بین شاخص روانشناختی :فرضیه دوم

داري وجود رابطه مثبت و معنیزنان سرپرست خانوار 

نتایج نشان می دهد که به ). ρ ،377/0 =β=000/0(دارد 

ازاي هر یک واحد افزایش در سطح شاخص روانشناختی، 

واحد  103/0توانمندي زنان سرپرست به ازاي سطح 

  ).8جدول (یابد افزایش می

توانمندي زنان و  بین سالمت اجتماعی: فرضیه سوم

داري وجود دارد رابطه مثبت و معنیسرپرست خانوار 

)000/0=ρ ،428/0 =β .(دهد که به ازاي نتایج نشان می
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هر یک واحد افزایش در سطح سالمت اجتماعی، سطح 

واحد افزایش  102/0ندي زنان سرپرست به ازاي توانم

  ).8جدول (یابد می

بر اساس مقادیر استاندارد حاصل از مدل ساختاري 

اثر ) β= 428/0(متغیر سالمت اجتماعی داراي باالترین 

  . باشدبر توانمندي زنان سرپرست خانوار می

  

  اساس مدل ساختاري ضرایب رگرسیونی بر  -8جدول 

  فرضیه ها
مقادیر 

  غیراستاندارد

خطاي 

  استاندارد

ضرایب 

رگرسیونی 

 استاندارد

Tمقاد

 یر

 

سطح 

معنی 

 داري

  -->سیاسی - مشارکت اجتماعی: فرضیه اول

  توانمندسازي زنان سرپرست 
148/0 049/0 237/0 008/3 003/0 

توانمندسازي زنان  -->شاخص روانشناختی:فرضیه دوم

  سرپرست
376/0 103/0 377/0 636/3 000/0 

توانمندسازي زنان  -->سالمت اجتماعی:فرضیه سوم

  سرپرست
428/0 102/0 455/0 199/4 000/0 

  

  نتیجه گیري و پیشنهادها

فقر زنان سرپرست خانوار در عین حال که به شدت 

. تاس ا اجتماعی، فرهنگی و روانی نیزاقتصادي است ام

توانمندي اقتصادي پایین، شرایط نامطلوب روابط 

اجتماعی و به تبع آن مشکالت روانشناختی، قابلیت 

فردي زنان را کاهش داده و توانمندي آنان را در سطح 

سازي در مطالعه رویکرد توانمند. داردمیپایینی نگه 

پژوهش حاضر نشان داد که توانمندسازي فرآیند چند 

شود، ي خاص نمیدود به بعد یا زمینهجانبه است و مح

- و داراي ابعاد مختلف بوده و از عوامل مختلفی تاثیر می

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مشارکت . پذیرد

اجتماعی، سالمت اجتماعی و شاخص - سیاسی

روانشناختی به عنوان عوامل موثر بر توانمندسازي انجام 

دار این عوامل گرفت و نتایج حاصله ارتباط مثبت و معنی

  . را با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار نشان داد

سیاسی - در بررسی فرض اول؛ مشارکت اجتماعی

زنان سرپرست خانوار بر توانمندسازي آنان ارتباط مثبت 

در رابطه با فرض  ،همچنین. داري را نشان دادو معنی

دوم تحقیق؛ سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیز 

. داري داشتبر توانمندسازي آنان ارتباط مثبت و معنی

نتایج بررسی فرض اول و دوم پژوهش با نتایج مطالعات 

)2010(Koulaee &Taheri ،)2009(Gholi pour & 
Rahimian ،)2009(Saei Arasi & Vali pour 

،)2006(Ahmadi و )2003(Ketabi, et al.,    مطابقت

تحقیقات انجام شده حکایت از ضعف زنان . داشت

این افراد داراي . سرپرست خانوار از نظر اجتماعی دارد

شبکه اجتماعی ضعیف و محدود به شبکه خویشاوندي 

- هاي عمومی محدود میبوده و حضور آنان در عرصه

مشارکت  با توجه به پایین بودن سطح ،همچنین. باشد

شود در جهت پیشنهاد می سیاسی زنان سرپرست خانوار

سیاسی و سالمت اجتماعی -باال بردن مشارکت اجتماعی

سازي و تغییر نسبت به فرهنگ زنان سرپرست خانوار

ها، در دیدگی این گونه خانواده نگرش جامعه به آسیب

جهت رفع انزواي اجتماعی اقدامات الزم از طرف 

در راستاي این . حمایتی صورت پذیرد نهادهاي دولتی و

تقویت هاي آموزشی در جهت روند برگزاري کالس

-گیري و مهارتهاي زندگی، حل مسئله، تصمیممهارت

افزایش هاي ارتباطی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و 

هاي سیاسی با تاکید بر نقش ارزنده آنان آگاهیسطوح  

  .ثر واقع شودتواند مودر توسعه و تعالی جامعه می

بررسی فرض سوم پژوهش نیز نشان داد که عوامل 

روانشناختی بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 

نتایج حاصل از تایید . داري داردارتباط مثبت و معنی

،  ,.Shakuri et al)2007(این فرضیه با نتایج مطالعات 

)2011(Ritamen  ،)2008 (Larking و )2010(Chang, 

et al., شود در این راستا پیشنهاد می. طابقت داردم

ه خدمات فرهنگی، آموزشی و یمراکز مشاوره و ارا

اجتماعی در نهادهاي حمایتی مانند کمیته امداد تقویت 
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ها در این نهادها این واحد و یا در صورت عدم وجود،

تاسیس شود و به زنان و اعضاي خانواده از طریق 

با . ه گرددیاز ارامددکاران اجتماعی خدمات مورد نی

هاي موجود در جامعه در بسیاري از توجه به واقعیت

موارد این افراد بیشتر از اینکه از نظر مادي آسیب پذیر 

در . باشند از نظر روانی و اجتماعی آسیب پذیر هستند

هاي بسیاري از موارد طوالنی شدن تحت پوشش سازمان

حمایتی باقی ماندن افراد، صرفا ناشی عدم رفع مشکالت 

بر اساس اظهارات خود (اقتصادي نیست بلکه 

می تواند ناشی از ترس ) پاسخگویان در جریان مطالعه

توانند مستقل از یاین افراد و عدم باور به اینکه م

تشویق . هاي حمایتی به زندگی خود ادامه دهندسازمان

هاي سرپرست خانوار در قالب فعالیتو سازماندهی زنان 

هاي ها در قالب گروهها و تشکلگروهی، تشکیل تعاونی

همیار در جهت ایجاد زمینه دسترسی به منابع اجتماعی 

و تسهیل مشارکت اجتماعی، باال بردن اعتماد و عزت 

هاي درونی زنان سرپرست خانوار در این نفس و انگیزه

  .  تواند موثر واقع شودموارد می
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