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Abstract  

The present study aimed to provide a model of empowerment for the family-heading 

women in Imam Khomeini Relief Committee. The study adopted a mixed-methods 

approach. The research population in the qualitative section included all female-

headed households, Relief Committees across the country, and managers and 

specialists, from among whom 115 family-heading women, 27 managers, and 10 

specialists were selected and interviewed through purposive sampling. In the 

quantitative section, 1500 women and 193 managers were selected using Cochran's 

sampling formula. To collect data, interviews and questionnaires were used. The 

results of the qualitative section showed that the empowerment model for family-

heading females included problems (individual, familial, social, and economic), 

solutions (individual, familial, social, and economic empowerment), and strategies 

(direct and indirect organizational, and extra-organizational (including inter-

organizational, legal, and social)). The fit of the model in the quantitative phase was 

assessed using LISREL software. Structural equation modeling also confirmed these 

dimensions and showed that the model had a relatively good fit with the data. Thus, 

it can be concluded that the model for the empowerment of women both takes into 

account the problems of this group and provides appropriate solutions and strategies 

to empower them in practice. 
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 تحت کشور خانوار سرپرست زنان توانمندسازی الگوی ةارائ

 (ره)خمینی امام امداد ةکمیت حمایت

 3مزاری ابراهیم ،2کریمیپور جواد ،1گودرزی محمدعلی

 ایران ،تهران تهران، دانشگاهی جهاد ،وهشژپ استادیار .1

 ایران تهران، تهران، دانشگاه ،تربیتی علوم و شناسی روان ةدانشکد ،استادیار .2

 ایران تهران، تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان ةدانشکد ،دکتری فوق .3

 (04/07/1400 پذیرش: تاریخ ـ 1400/ 05/03 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 روش شـد   انجـام  (ره)خمینی امام امداد ةکمیت در کشور خانوار سرپرست زنان توانمندسازی الگوی ةارائ هدف با حاضر پژوهش
 و مـدیران  کشـور،  سراسـر  امداد ةکمیت خانوار، سرپرست زنان همة شامل کیفی بخش در پژوهش ةجامع بود  آمیخته پژوهش
 مصـاحهه  ایشـان  با و انتخاب متخصص 10 و ،مدیر 27 خانوار، سرپرست زنان از نفر 115 هدفمند روش با که بود نامتخصص

 بـه  شـدند   انتخـاب  مـدیران  از نفـر  193 و زنان از نفر 1500 کوکران گیری نمونه فرمول از استفاده با نیز یکمّ بخش در شد 
 زنـان  توانمندسـازی  الگـوی  داد نشـان  کیفـی  بخـش  نتـای   شـد   استفاده پرسشنامه و مصاحهه از اطالعات آوری جمع منظور

 ،اجتمـاعی  خانوادگی، فردی، )توانمندسازی راهکارها اقتصادی(، ،اجتماعی خانوادگی، )فردی، مشکالت شامل خانوار سرپرست
  اسـت  اجتمـاعی(  ،قـانونی  سازمانی، بین شامل فراسازمانی و غیرمستقیم و مستقیم )سازمانی راههردها نهایت در و ،اقتصادی(
 داد نشـان  و دکـر  تأییـد  را ابعاد این نیز ساختاری معادالت یابی مدل و شد انجام لیزرل افزار نرم با یکمّ بخش در مدل برازش
 در ضـمن  ،زنـان  توانمندسازی الگوی رفتگ نتیجه توان می اساس این بر است  برخوردار ها داده با خوبی نسهتاً برازش از مدل
  آید فراهم توانمندسازی به عملی دسترسی تا دکن می ارائه نیز مناسهی راههردهای و راهکارها قشر، این مشکالت گرفتن نظر

 واژگانکلید

  )ره(خمینی امام امداد ةکمیت ،خانوار سرپرست زنان وانمندسازی،ت
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 مقدمه

 طالق، چون یعوامل گاه كه هستند جامعه ریپذ بیآس یها گروه جمله از خانوار سرپرست زنان

 مب اتت،  یب   ای مهاجر مردان از سوی شدن رها همسر، یازكارافتادگ همسر، ادیاعت ،همسر فوت

 سرپرس ت  ةواژ متخصص ان،  نظر از .شود یم جامع  ه از عیوس فیط نیا یریپذ  بیآس موجب

 ق درت  ك ه  ش ود  یم اطالق یكس به خانواده سرپرست و است یفیتوص اصطالح كی خانواده

 اس ت  خانواده فرد نیتر مسن معموتً و دارد خانواده یاعضا ریسا با سهیمقا در یا مالحظه قابل

 سرپرست زنان نیز برخی .(Bianon 1999) است یو ةعهد به خانواده یاقتصاد یها تیمسئول و

 اطالق هستند خانوار یاعضا و خود یمعنو و یماد معاش نیتأم دار عهده كه یزنان به را خانوار

 ای   «خ انوار  سرپرس ت  زن ان » عن وان  تح ت  ك ه  ،زنان از گروه نیا. (1380 ی)خسرو كنند می

 و ن د ا مواج ه  یزندگ در یادیز موانع و مشكالت با ،شوند یم دهینام جامعه در «خودسرپرست»

 پس زنان یزندگ ما ةجامع در متأسفانه .دشو یم وارد جامعه و ها آن بر یریناپذ جبران یها بیآس

 جمل ه  از ؛روس ت  هروب یمخاطرات و ابهامات با غالباً ...( و ،طالق فوت، لیدل )به شوهر ترك از

 یافسردگ با و ییتنها در یزندگ ،یاقتصاد مشكالت ،یسخت به گاه و ییتنها به فرزندان یسرپرست

 و یاجتم اع  رواب ط  در را آن ان  وهی  ب و مطلق ه  زنان به جامعه غلط نگرش نیهمچن .یدیناام و

 مشكالت زین گروه نیا از سالمند زنان .كند یم رو هروب یا دهیعد مشكالت با اجتماع در حضور

 و ك اری  مش كالت  خانوار، سرپرست زنان اقتصادی و معیشتی وضعیت .دارند را خود خاص

 آنان روی پیش های چالش از روحی مشكالت و ،جامعه در روانی امنیتعدم  احساس اشتغال،

 هایی نظیر پژوهش پژوهشدر  است. شده بررسی كمتر توانمندسازی هدف با كنون تا كه است

 ب  ه خ  انوار سرپرس  ت زن  ان وض  عیتة مطالع   رغ    ب  ه (1387) محم  دی (،1384) ش  كاری

 همانن د  ،توانمندس ازی  ب ه  پ رداختن  صورت در و است شده پرداخته كمتر آنان توانمندسازی

 توانمندس ازی  ب ر  بیش تر  (،2017) اش مینك  و 1ملوو  (1398) زاده مهدی و جمشیدی پژوهش

 در و ان د  دهك ر ن بررس ی  را توانمندس ازی  نیازهای و ها چالش سایر و اند بوده متمركز اقتصادی

 است. مانده باقی پژوهش نیازمند همچنان آنان توانمندسازی های چالش نتیجه

                                                                                                                                            
1. Mello 
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 را خ انوار  سرپرست زن 1030000 سرپرستی حاضر حال در )ره(خمینی امام امداد ةكمیت

 ش هید  ط رح  م وردی،  و دائم ی  روستایی، و شهری مختلف های گروه دركه  دارد عهده بر

 همچن ان  .هستند نیازهایی و مشكالت دارای و اند شده بندی طبقه مددجویی طرح و رجایی

 در ،گرفت ه  ص ورت  خانواده سرپرست زنانة حوز در كه هایی پژوهش رغ  به شد، تأكید كه

 زن ان  مش كالت  و نیازه ا  منس ج   شناس ایی   ب ه  من د  منظا صورت به ها  پژوهش این اغلب

 و نیازه ا  ای ن  ةجانب   همه شناخت و بررسی برای الگویی و نشده پرداخته خانوار سرپرست

 در حاضر پژوهش اساس، این بر .است دهشن ارائه آنان توانمندسازی نهایت در و مشكالت

 ات ؟است چگونه خانوار سرپرست زنان توانمندسازی مدل كه شد مطرح سؤال این به پاسخ

 و توانمندس ازی  راهكاره ای  و راهبرده ا  ه ا  آن مش كالت  و نیازه ا  شناسایی ضمن بتوان

 .دكر تدوین ها آن برای پشتیبانی

 پژوهش نظری ةپیشین

 یضرور یامر را یتوانمندساز برخی دارند. 1یتوانمندساز به متفاوتی دهایید شمندانیاند

 و یابیدس ت  قی  طر از حقوقش ان  ب ه  دنیرس  به منظور  درآمدتر ك  افراد شدن توانمند برای

 تع  دادی كنن  د. یم   فی  تعر افت  هیرییتغ و وج  ودم یه  ا س  ازمان یع  یطب من  ابع ب  ر كنت  رل

 و مس ائل  ب ر  ه ا  س ازمان  و ه ا  گ روه و  اف راد  آن در ك ه  دانند می یندیافر را یتوانمندساز

 یتوانمندس از  ه دف  تعاریف دسته این در كنند. می دایپ كنترل اند مواجه آن با كه یمشكالت

 مثب ت  یه ا  جنب ه یابن د و   غلبه شانیها ضعف رب كنند تالش تا است فیضع افراد به كمك

 یزن دگ  ةعاقالن   كنت رل  یب را  را شانیها ییتوانا و ها مهارت و دنبخش بهبود را شان یزندگ

 .(McWhirter 1994)اجرا كنند  عمل در را آن وهند د شیافزا

 متف اوت ی ة  زاو س ه  از و دارن د  یتوانمندس از  ب ه  متفاوت یدید نظران صاحب برخی

 نییپ ا  ب ه  ب ات  ن د ایفر كی یارتباط كردیرو كنند. می نگاه آن به یشناخت ی،زشیانگ ،یارتباط

 ب ر  .(Spritzer 1969) ده د  م ی  نش ان  گرانید با ارتباط در را فرد قدرت و شود می فیتعر

                                                                                                                                            
1. empowerment 
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 در یس ع  ریمد ای رهبر كی آن قیطر از كه استی ندایفر یتوانمندساز دگاه،ید نیا اساس

 (.Conger & Kannungo 1998) دارد ردستانشیز نیب خود قدرت  یتقس

 ینهادها رییتغ و یتوانمندساز نیب (،2000) 1مومكا مانند ،سندگانینو از یتعداد نظر از

 افك ار  یجمع یالگو نهادها كه آنجا از دارد. وجود رابطه جامعه خود یكل طور به و جامعه

 امور بر یشتریب كنترل جامعه یاعضا كه یزمان دارد احتمال هستند، ما كنش و احساساتو 

 و یاس  یس یآگاه به یتوانمندساز ،دگاهید نیا بر اساس شوند. رییتغ دستخوش بیابند خود

 ریی  تغ ب ه  ش روع  ها آن ها انجمن در شهروندان تیفعال با زمان ه  و شود می منجر مشاركت

 ازهاین از زنان آن یط كه استی ندایفر یتوانمندساز كنند. می خود رامونیپ طیمح و نهادها

 تی  تقو خ ود  در را ه دف  ب ه  یابیدس ت  تئجر شوند، می آگاه خود یدرونهای  خواسته و

 و ی)كتاب شود می برخوردار خودهای  خواسته ساختن یعمل یبرا تزم ییتوانا از و ،كنند می

 (.1382 همكاران

 م ردان  به آنان یوابستگ از و انجامد می آنان یاقتصاد یتوانمندساز به زنان یخوداشتغال

 (.Slome Rahim & Bolden 1995) كاه د  م ی  آنان یریپذ بیآس از و یتیحماهای  سازمان و

 از و انجام د  م ی  آن ان ة مادران   نق ش  تی  فیك ارتق ای  ب ه  زن ان  شناختی روان یتوانمندساز

 زن ان  فعال مشاركت سرانجام و .(Davis 2010) كاهد می خانواده شناختی های روان یشانیپر

 ش ود  م ی  یمنته   آن ان  یاس  یس و یف رد  نیب  و  یشخص   اقتدار شیافزا به یشغل طیمح در

(Almeleh et al. 1993.) ق درت  یمعن ا  ب ه  یش ناخت  روان یتوانمندس از  ،دیگ ر  عبارت به 

 بهب ود  را خ ود  نف س  اعتمادب ه  احس اس  ت ا  كنی  كمك افراد به یعنی این و است بخشیدن

 و ایج اد  فعالیت اشتیاق و شور افراد در و ،شوند چیره خود درماندگی یا ناتوانی بر بخشند،

 نق ل  به، همكاران و )بالنچارد كنی  بسیج وظیفه دادن انجام یبرا را ها آن درونیهای  انگیزه

 (.1394 همكاران و فرزانه از

 و نیق وان  ده د  م ی  نشان زنان به مربوطمباحث  كلی طور به آمد تر پیش كه گونه همان

 ریپ ذ  بیآس را آنان ونیست  یكاف یاجتماع   یاقتصاد خدماتة نیزم در زنان یدسترس منابع

                                                                                                                                            
1. Moemeka 
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 و ،زن ان  یغلش   طیش را  خ انواده،  س ت  یس ش امل  منابع( و نی)قوان ساختارها نیا سازد. یم

 در خ انواده  س ت  یس تنه ا  ن ه  (.Fitzpatrick & Gomez 2011) اس ت  یتیحم ا ه ای   ست یس

 یاجتم اع  رف اه  از زن ان  ك ه  اس ت  یل  یدت از یك  ی یشغل ضیتبع كه است بیآس معرض

 (.Grube-Farrell 2002) نباشند خودكارآمد آنان شود می سبب وشوند  می محروم

 پژوهش تجربي ةپیشین

 اقتص ادی  توانمندسازی الگوی طراحی به خود پژوهش در (1398) زاده مهدی و جمشیدی

 ن وین  الگ وی  ده د  م ی  نش ان  ه ا  آن پ ژوهش  نتایج .پرداختند ایالم خانوار سرپرست زنان

 وك ار  كس ب  اكوسیس ت   ترس ی   هدفمن د،  های افزایی ه  شامل زنان اقتصادی توانمندسازی

 است. نوگرایانه ذهنیات ترغیب و ،ای منطقه

 زن ان  توانمندسازی های برنده پیش و ها بازدارنده به خود پژوهش در (1397) جمشیدی

 زن ان، ة جامع   ب ر  ح اك   ش رایط  مانن د  عواملی از حاكی نتایج .پرداخت خانوار سرپرست

 .است زمینه این در ایجادشده پیامدهای و ،ها آن با مرتبط تعامالت

ة انگی ز  و توانمندس ازی  ةرابط بررسی به خود پژوهش در (1396) شهمكاران و رمزی

 زن ان  ك اری ة انگی ز  و توانمندس ازی  ب ین  ك ه  رسیدند نتیجه این بهو  پرداختند زنان كاری

 دارد. وجود معناداری ارتباط

 ضمن پوشش تحت خانوار سرپرست زنان اقتصادی وضعیت بررسیبا  (1387) كریمی

 یدرآم دها  و یمس تمر  از حاص ل  یدرآم دها  داد نش ان  طالقانی اهلل آیت بهزیستی خدمت

 زنان دهد. ینم را آنان یزندگة نیهز یتكافو یمعنادار طور به خانوار سرپرست زنان یجانب

 نیهمچن   هس تند.  مشكل دچار درمان و مسكنة نیهز با یمعنادار طور به خانوار سرپرست

 ،یپرخاش گر  مش كل  یدارا زن ان  نی  ا فرزن دان  .دارن د  یمشكالت یاجتماع ارتباط نظر از

 ند.ا توجه یب لیتحص امور به و هستند نبودن ریپذ تیترب ،یریگ گوشه

 ش هر  در بهزیس تی  س ازمان  حمایت تحت خانوار انسرپرست وضعیت (1384) شكاری

 زانی  م درآم د،  مبلغ نیتر مه  درآمد، )وضع یاقتصاد بعد كرد: مطالعه چند بعد از را تهران

 س واد،  )وض ع  یفرهنگ   بعد خانواده(، انداز پس یبیتقر زانیم خانه، تیمالك اشتغال، نه،یهز
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 ،یخ  انوادگ انس  جام ،یم  ذهب یبن  دیپا ،یپرخاش  گر فراغ  ت، اوق  ات گذران  دن ةنح  و

 مح ل  س اختمان  عم ر  به ا،  اج اره  زانی  م خان ه،  تی)مالك كیاكولوژ بعد ،(ییجو مشاركت

 (.یمسكون واحد مساحت سكونت،

 نشان بیترتدین ب را خانوار سرپرست زنان مشكالت خودة مطالع در (1387) یمحمد

 خانه. در مرد كمبود احساس ،مستقل مسكن نداشتن ،درآمد ثابت منبع نداشتن داد:

 نش ان  كرم ان  ش هر  در خ انواده  سرپرست زنان بررسی در (1385) محمدی و جعفری

 مس كن  مشكل درصد 59 اند، شغل فاقد درصد 59 ،ندا مالی فقر دچار آنان درصد 98 ندداد

 درص د  37 وهس تند،   آم وز  دان ش  فرزند به مربوط مشكالتدچار  میزان همین به ودارند 

 ند.ا شغلی مهارت فاقد

 روس تایی  زن ان  وی ژه  به زنان توانمندسازی به خود پژوهش در (2019) شهمكاران و 1هان

 شود. می زنان توانمندسازی و امنیت افزایش سبب درآمد به دسترسی داد نشان نتایج .پرداختند

 مس ائل  در وی ژه  ب ه  زن ان  توانمندس ازی  ب ه  خ ود  پژوهش در (2017) اشمینك و ملو

 .شود می خانوادهة سازگارانة ادار به منجر توانمندسازی این دادند نشانند و پرداخت اقتصادی

 ب ه  توجه با زنان توانمندسازی بررسی به خود پژوهش در (2017)آرجیو  دی و 2پادول

 افزایشها  گیری تصمی  در زنان نقش دادند نشانند و پرداخت سیاسی و دموگرافیك تتحوت

 است. یافته

 تیحما و آموزش اساس بر یتوانمندساز» عنوان اب یپژوهش در (2000    1998) 3موت

ة برنام   83 قیطر از و یآموزش صورت به یتوانمندسازبه بررسی  «مهاجر یرانیا نیوالد از

 شیاف زا  ب ا  پرداخت. نتایج نش ان داد  كانادا و سوئد در مهاجر یرانیا نیوالد یبرا ییویراد

 یزندگ و مهاجرت خصوص در یتیترب و شناختی روان ینظر یمبان از نیوالد یآگاه سطح

 ... و ،خ انواده  و ق درت  ،ینس ل  نیب   اختالف طالق، فرزندان مرد، و زن ارتباط ،یخانوادگ

 .بدای می كاهش ها آن مشكالت و شیافزاها  خانواده یسازگار

                                                                                                                                            
1. Han 

2. Paudel 
3. Mola 
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 خ انوار  سرپرس ت  زن ان  توانمندس ازی  بر تمركز دهد می نشان پژوهشپیشینة  بررسی

 ه ای  ح وزه  اس اس  بر بتوان تااست  مختلف های زمینه در ها آن مشكالت شناسایی نیازمند

 و راهكاره ا  قال ب  در را آن ان  توانمندس ازی  ه ای  زمین ه  ه ا  چ الش  و مش كالت  مختلف

 طراح ی  برای مناسبی نظری چارچوب رویكرد این كه رساند انجام به مشخص راهبردهایی

 كند. می فراه  خانوار سرپرست زنان توانمندسازی الگوی

 پژوهش روش

ة زم ر  در ه    . زی را ش ود  می محسوب آمیخته پژوهش یك ها داده نوع نظر از پژوهش این

 اس تفاده  روش دو هر از مأتو صورت به و دارد قرار كیفی های روش ه  و كمّی های روش

 خ انوار  سرپرس ت  زنان توانمندسازی مدل كیفی روش كمك به ابتدا آن طی كه است شده

 یافت. برازش مدل یكمّ های داده كمك با سپس و شد طراحی

 پژوهشنمونة  و جامعه
 کیفي بخش

و  دارن د  ق رار  )ره(خمین ی  ام ام  ام داد ة كمیت حمایت مورد كه ،خانوار سرپرست زنان الف(

 و هدفمن د  ص ورت  ب ه  اس ت،  نف ر  1028484 ام داد ة كمیت   اع الم  اس اس  بر ها آن تعداد

 عن وان  ب ه  نف ر  115 تع داد  شده ارائه آمار و شده معرفی تعداد از ند.دش انتخاب تصادفیرغی

 مص احبه  و بررس ی  م ورد  كشور مختلف  استان 7 از و انتخاب هدفمند صورت به و نمونه

 نظ ر  مورد موضوعات وشد  استفاده كانونی گروه از بخش این در است گفتنی .ندگرفت قرار

 3 ح دود  اف راد  از نف ر  25 ت ا  10 ب ین  كانونی گروه هر در شد. گذاشته بررسی و بحث به

 ب ا  مختل ف  زمانی های بازه در كار این دند.كر بررسی مختلف زوایای از را موضوع ساعت

 كه ،كننده شركت اعضای تعداد و شده مطرح مباحث به توجه با و شد انجام ساعت 3 سقف

 .انجامید طول بهساعت  3 ،بودند نفر 25 حداكثر و 10 حداقل

 ص ورت  ب ه  )ره(خمین ی  ام ام  ام داد ة كمیت   م دیران  و ،ریزان برنامه گذاران،تسیاس ب(

 این در شده مشخص تعداد از د.ش مصاحبهبا ایشان  وشدند  انتخاب تصادفیرغی و هدفمند



712  ،1401 تانسمز، 4، شمارة 20دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 م ورد  و شدند انتخاب هدفمند صورت به و نمونه عنوان به نفر 26 تعداد نیز گروه و بخش

 .ندگرفت قرار عمیق ةمصاحب

 .شد مصاحبهبا ایشان  وشدند  انتخاب تصادفیرغی و هدفمند صورت به نامتخصص ج(

 ص ورت  ب ه  و نمونه عنوان به نفر 10 تعداد نیز گروه و بخش این در شده مشخص تعداد از

 .شد مصاحبه هابا آن و انتخاب هدفمند

 يکمّ بخش

 از )ره(خمین ی  ام ام  امدادة كمیت حمایت مورد خانوار سرپرست زنان تعداد و آمار آخرین الف(

 گی ری  نمونه صورت به 1كرانوكة نمون حج  فرمول اساس بر مطالعه موردة نمون و اخذ كمیته

 فرم ول  اس اس  ب ر  ش ده  مش خص  تع داد  از ش د.  انتخاب تصادفی( ای )خوشه ای چندمرحله

ة فاص ل  (،s2=0/25) گون اگونی(  و )پراكن دگی  واری انس  ح داكثر  گ رفتن  نظر در با و كرانوك

 ب  ه نف  ر 1500 تع  داد (d2=0/01) درص  د 1 مج  از خط  ای و ،(=2.58z) درص  د 99 اطمین  ان

 موقعی ت  اساس بر كشور یها استانزمینه،  این در شد. انتخاب 2ای خوشه گیری نمونه صورت

 جن وب  شرق، شمال غرب، شمال مركز، غرب، جنوب، )شمال، اصلیة خوش 9 به جغرافیایی

 شد. انتخاب نمونه عنوان به استان یك خوشه هر از و ندشد تقسی  غرب( جنوب ،شرق

 حج    اس اس  بر )ره(خمینی امام امدادة كمیت مدیران و ،ریزان برنامه گذاران،تسیاس ب(

 طری ق  از یكمّ   یه ا  داده و ش دند  انتخ اب  تصادفی گیری نمونه صورت به كرانوكة نمون

 .دش تعیین نفر 193 نمونه حج  و گردآوری پرسشنامه

 از كمّ ی  بخ ش  در و س اختاریافته  نیم ه ة مصاحب ابزار از كیفی بخش در :پژوهش ابزار

 .شود می داده توضیح ادامه در كه شد استفاده پرسشنامه ابزار

 یكمّ بخش های داده آوری جمع منظور به :خانوار سرپرست زنان توانمندسازی ةپرسشنام

 ش د.  س ازی  متناس ب  مخاطب ان  از گ روه  دو ب رای  ك ه  دش   استفاده پرسشنامه یك از پژوهش

ة وی ژ ة پرسش نام  و راهكارها و مشكالت كلی بخش دو شامل خانوار سرپرست زنانة پرسشنام

                                                                                                                                            

1.  

2. cluster sampling 
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 ابزار روایی بررسی منظور به بود. راهبردها و راهكارهاو  مشكالت كلی بخش سه شامل مدیران

 و اص الح و  ت دوین  ه ا  آن نظ ر  اس اس  بر پرسشنامه سؤاتتو  شد استفاده محتوایی روایی از

 ش د.  دهااس تف  كرونب ا   آلفای ضریب از پرسشنامه اعتماد قابلیت بررسی منظور به شد. تكمیل

 60/0 ح داقل  از مش كالت ة پرسش نام  ه ای  لف ه ؤم پای ایی  كه است آن گویای 1 جدول نتایج

 در .اس ت  تغیی ر  در فرهنگ ی(  )مش كالت  79/0 ح داكثر  ت ا  پزش كی(    بهداش تی  )مشكالت

 82/0 ب ه  پایایی حداكثر و خانوادگی( )توانمندسازی 64/0 به پایایی حداقل راهكارهاة پرسشنام

 89/0 با توانمندسازی عامل پایایی عوامل بخش در ،ضمن در دارد. تعلق فردی( )توانمندسازی

 ب ا  پرسشنامه پایایی مجموع در .هستند كمترین و بیشترین ترتیب به 72/0 با خانوادگی عامل و

 قابلیت گویای نیز مدیرانة پرسشنام بررسی .است ییدأت مورد شده محاسبه آلفای مقادیر به توجه

 مش كالت ة پرسشنام های لفهؤم پایایی كه است آن گویای 1 جدول نتایج بود. پرسشنامه اعتماد

 تغیی ر  در مالی( و شناختی جامعه )مشكالت 89/0 حداكثر تا رفاهی( )مشكالت 75/0 حداقل از

 پایایی حداكثر و (84/0) خانوادگی توانمندسازی به پایایی حداقل راهكارهاة پرسشنام در .است

 راهبرده ای  ب ه  پای ایی  حداقل هادراهبر بخش در دارد. تعلق (91/0) اقتصادی توانمندسازی به

 در .تعلق دارد (94/0) سازمانی بین    فراسازمانی توانمندسازی به پایایی حداكثر و (72/0) قانونی

 و توانمندس ازی  عوام ل  و 89/0 ب ا  اقتص ادی  مش كالت  عامل پایایی عوامل بخش در ،ضمن

 ب ه  توج ه  با پرسشنامه پایایی مجموع در .هستند بیشترین و كمترین ترتیب به 95/0 با راهبردها

 .است ییدأت مورد شده محاسبه آلفای مقادیر

 ها يافته

 در ش د. تنظ ی    یكمّ   و كیف ی  بخ ش  دو در پژوهش هدف بر تمركز با پژوهش های یافته

 در ك ه  ش د  پرداخت ه  ها آن از مفاهی  و كدها استخراج و عمیق های مصاحبه به كیفی بخش

 اص لی،  عوام ل  اس اس  ب ر  ه ا  مصاحبه از شده استخراج كدهای بخش این در .دیآ می ادامه

م تن   از عین اً  ك دها  م وارد  بیش تر  در اس ت  گفتن ی ) شود می ارائه ها لفهؤم و ،فرعی عوامل

 .اس ت(  ش ده  آوردهان د   كرده بیان افراد كهبیانی  همان بابنابراین  و شده احصاءها  مصاحبه

 هستند. توانمندسازی ایجاد نیازمند كه است مشكالتی شامل 1 جدول
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 توانمندسازی( های )زمینه مشکالت .1 جدول

 شده استخراج کدهای مفاهیم ها مقوله

ت
كال

مش
 

دی
فر

 

نی
روا

 

 خاص، شرایط خاطر به وجود ابراز عدم فرزندان(، و خود نیازهای رفع در توانایی عدم از )حاصل ناامیدی و سأی
 از حاصل فشار افسردگی، روان، و اعصاب مشكالت روحی، فشار اضطراب، ،دیگران( )توسط شخصیت روتر

 همدم، و شریك یك به داشتن نیاز پدری، و مادری زمان ه  نقش ایفای بودن پراسترس ایستادن، خود پای روی
 عاطفی سرخوردگی مختلف، های شكست از ناشی درماندگی احساس پایین، خودباوری آینده، به امید نداشتن
 عواطف برخی گذاشتن پا زیر روانی، و روحی تعادل نداشتن عاطفی، پشتیبان یك به نیاز همسر، فقدان از ناشی
 عاطفی خأل داشتن پدرانه، های نقش از برخی ایفای برای مادرانه

تی
هار
م

 

 به مربوط نیازهای به توجه عدم ،خانواده و خود به توجه در تعادل مهارت عدم و فرزندان برای خود كردن فدا
 به شدن دچار مدت، كوتاه تفكرات اهداف، مدت كوتاه تعریف فردی، رشد زیاد، مشكالت دلیل به همسر وجود

 شناخت عدم شغلی، های مهارت كسب به نیاز مجدد، ازدواج به نادرست نگرش آینده، نبودن روشن روزمرگی،
 تغییر مهارت به نیاز ،خانواده مدیریت در پایین مهارت خود، حقوق از دفاع جهت مهارت عدم اجتماعی، حقوق
 فرهنگی، های قابلیت نداشتن داری، خانه برای صرفاً شدن تربیت نیازها، رفع جهت مشاركتة زمین در نگرش
 آموزش فرزندان، تربیتة زمین در مهارت كسب به نیاز اقتصادی، های قابلیت نداشتن اجتماعی، های قابلیت نداشتن

 اقتصادی فكر نداشتن مذهبی، و اعتقادی مباحث در ضعف سوادی، بی فراغت، اوقات مدیریتة زمین در

ت
كال

مش
 

گی
واد
خان

 

تی
ربی
ت

 

 نداشتن فرزندان، مشكالت به پاسخگویی در توانایی عدم او، رفتن كار سر از جوان سرپرست زنة خانواد ممانعت
 تغییر تحصیلی، امور در فرزندان تشویق در مادر ناتوانی كنند، می زندگی مادر و پدر نزد كه هایی خانواده لاستقال
 خأل مادر،دستور  و خواست از فرزندان سرپیچی خانوادگی، ارتباطات شدن ك  فرزندان، نیازهای و زندگی سبك
 و پدر دانستن مقصر ذكور، فرزندان ناباب دوستان ذكور، فرزندان با مادر سخت ارتباط فرزندان، برای پدر وجود
 مطلقه، های خانواده در ویژه به پدر با فرزندانة رابط بودن نامناسب مشكالت،همة  بابت فرزندان سوی از مادر
 از مشكالت در ها خانواده حمایت عدم مادر، از فرزندان باتی توقع سطح تربیتی، نامطلوبآثار  و فرزندان كاری بی
ة خانواد تالش سابق، همسرة خانواد اعضای با حقوقی مشكالت قبلی، زندگی از ناشی لماتأت سرپرست، زن

 یا غذا سر بر فرزندان دعوای جامعه، در فرزندان حقارت احساس مادر، از فرزندان كردن جدا برای سابق همسر
 خود به مخصوص اتاق یك داشتن توقع شده(، )فوت پدر نبود برای كوچك فرزندان گیری بهانه كوچكی، چیز هر
 و )مطلقه فرزندان احوال از پدر وجوی پرس عدم منزل، در بازی برای جایی داشتن توقع فرزندان، سوی از

 توانایی عدم وجود با مجدد ازدواج برای خانواده فشار متاركه(، و )مطلقه پدر سوی از فرزند حمایت عدم متاركه(،
 برای سابق شوهر مادر و شوهر های مزاحمت او، اترث سه  دادن و خانه فروختن برای بزرگ پسر فشار جسمی،

 های دوره در حضور برای خانوادهة اجاز عدم خانواده،ة وسیل به فرزندان و خود شدن سرزنش سرپرست، زن
 فرزندان، بودن گیر گوشه مادر، از گرفته سروسامان فرزندان حمایت عدم جوان(، )خودسرپرست اجتماع و موزشیآ

 طرف از سرپرست زنان شدن تلقی سربار ازدواج، برای مناسب و خوب خواستگار نبود ذكور، فرزندان سربازی
 زنان مشكالت در اطرافیان نبودن درگیر خانواده، در پدر نقش بودن مفقود همسر،ة خانواد ك  حمایت خانواده،

 و تغییر با همراه خانواده رشد حال در نیازهای همسر،ة خانواد یا سابق همسر با حقوقی های درگیری سرپرست،
 برای مشكل ایجاد نامتعادل، خانوادگی وضعیت خانواده، با پایدار و محك  چندان نه روابط جامعه، پیچیدگی
 حاصل فرزندان برای تحصیلی دلسردی خانواده، سوی از سرپرست زن شدن طرد خانه، در مادر نبود در فرزندان

 شأن گرفتن نظر در بدون مدارس در فرزندان تشویق تحصیلی، ةمشاور به فرزندان داشتن نیاز ها، آن تشویق عدم از
 فرزندان تحصیل ترك فرزندان، تحصیلی افت ها، آن

تی
داش

به
 

 داشتن هموفیلی، فرزند داشتن سردرد(، چش ، كلیه، اعصاب، قلب، استخوان، )پوكی سرپرست زنان شایع بیماری
 متعدد های عمل هموفیلی، فرزند از كمیته حمایت عدم بیمار(، فرزند به آلوده خون )تزریق خاص بیماری با فرزند

 بینایی مشكالت بیمارستان، در فرزند بودن بستری مشكالت كار، توانایی عدم و خانوار سرپرست زن بر جراحی
 رعص بیماری به مبتال فرزند داشتن پدر(، بودن نابینا )مثالً خانواده پزشكی مشكالت كشیدن(، ها چش  از زیاد )كار
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 توانمندسازی( های )زمینه مشکالت .1 جدولادامة 

 شده استخراج کدهای مفاهیم ها مقوله

ت
كال

مش
 

عی
تما
اج

 

گی
رهن
ف

 

 امداد،ة كمیت به مردم بد دید بیوه، و مطلقه زنان به مردم بد دید اجاره، انعقاد موقع در مرد نبود از ناشی مشكالت
 دانستن سربار منزل، از كمیته بازدیدهای در مردان حضور از ناشی مشكالت سرپرست، زنان به شدن صیغه تهمت
 در شدن نما انگشت پدر، بودن معتادة پیشین خاطر به دختر از خواستگاری عدم جامعه، طرف از سرپرست زنان

 و مطلقه زنان استخدام عدم مردم، حرف خاطر به فرزندان بردن پارك و رفتن بیرون برای محدودیت جامعه،
 نگاه مجدد، ازدواج ةدربار جامعه نادرست فرهنگ خانوار، سرپرست زنان به جامعه خاص دید زندانی، همسر
 سرپرست زنان به جامعه تحقیرآمیز نگاه سرپرست، زنان به جامعه آمیز ترح 

عی
تما
اج

 

 در شدن محدود دزدان، حضور خاطر به منزل در امنیت نبود اجتماعی، امنیت نبود اجتماعی، ارتباطات شدن ك 
 بات امن، شغلی های محیط نبود دیگران، های هاستفادءسو برابر در پذیری آسیب كسی، به اعتماد نداشتن جامعه،
 یا بدنی امنیت )عدم مردان سوی از نامشروع های خواسته با همواجه سرپرست، زنان از استفاده سوء احتمال بودن

 آبرومندانه كار نداشتن همسایگان، سوی از شدن طرد دوستان، سوی از شدن طرد جسمانی(،

ت
كال

مش
 

دی
صا
اقت

 

لی
ما

 

 مینأتة دغدغ معاش، امرار برای دختر زیورآتت فروش پسران، ازدواج شرایطایجاد  در مالی توانایی عدم
 بودن ك  جهیزیه، وام بودن ك  دریافتی، های وام بازپرداخت در توانایی عدم ها، بن شدن حذف منزل، یبها اجاره
 همسر برگشتی چك ها، كالس در شركت برای بودجه نداشتن وآمد، رفتة هزین مینأت كاری، بی كمیته، حقوق
 دانشگاه ةشهری پرداخت در ناتوانایی دارویی، باتی های هزینه پزشكان، ویزیت باتی های هزینه شده، فوت

 تحصیلی ةهزین كمك پرداخت كمیته، طرف از دانشجویان تحصیلی ةهزین كمك خیرأت با پرداخت فرزندان،
 نداشتن حامیان، سوی از مقرریة ماهیان و منظ  پرداخت عدم آن، بازپرداخت شرط با كمیته طرف از دانشجویان

 مینأت در ناتوانی عید، برای هدیه های بسته ندادن اولیه،ة سرمای نداشتن اكرام، طرح در بزرگ فرزندان برای حامی
 از بیشتر سنی با فرزندانی به حقوق ندادن مسكن،ة ودیع پول نداشتن ثابت، كار نداشتن مهر، مسكن خریدة هزین
و  مسكنة تهی برای ودیعه و مالی كمك ندادن كمیته، حقوق پرداخت در نظمی بی بودن، كار بی عین در مجاز حد

 دریافتی های وام بازپرداخت در توانایی عدم معیشت، مینأتو  پوشاك
هی
رفا

 
 نیاز زندگی،ة اولی وسایل نداشتن نرفتن، مسافرت نشینی، اجاره مسكن، فرزندان، تربیت برای مناسب امكانات نبود

 مینأتة بیم نداشتن تعمیرات، به خانه نیاز كمیته، سوی از انشعابات بدون مسكن تحویل كامپیوتر، به فرزندان
 نمور و كوچك اتاق یك در زیادی تعداد زندگی اجتماعی،

 

 ،توانمندسازی های زمینه و مشكالت به پاسخ در توانمندسازی راهكارهای 2 جدول در

 خانوار سرپرست زنان سطح در كه راهكارها این اساس بر .آید می شد، بیان 1 جدول در كه

 ورزید. مبادرت خانوار سرپرست زنان توانمندسازی به توان می شده مطرح عملیاتی كامالً و

 خ دمت  در توان د  م ی  ك ه  اس ت  دهآم فراسازمانی و سازمانی راهبردهای ،3 جدول در

 ای ن  گی رد.  ق رار  )ره(خمین ی  ام ام ة كمیت پوشش تحت خانوار سرپرست زنان توانمندسازی

 ب ه  معط وف  ك ه  اس ت  شده گرفته نظر در فراسازمانی و سازمانی دیدگاه با بیشتر راهبردها

 است. مرتبط های سازمان و متولیان سایر و )ره(خمینی امام امدادة كمیت سازمان
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 توانمندسازی راهکارهای .2 جدول

ها
كار

راه
 

ی
ساز

ند
انم
تو

 
دی
فر

 

 چگونه و زندگی های مهارت آموزش تر، پیشرفته سطوح در آموزشی های دورهة ادام امكان

 با ارتباط در جامعه دختران آموزش روانی، بهداشت با مرتبط های هدور اجرای زیستن،

 دختران برای جذابیت مدیریت آموزش له،ئمس حل مهارت افزایش آینده، مشكالت

 یارتقا موفق، همگنان طریق از الگوسازی ازدواج، از پیش تحصصی های مشاوره روستایی،

 افزایش مدیریتی، های مهارت افزایش ورزی، جسارت آموزش رفتاری، ةمشاور سواد، سطح

 لگریاغرب طرح پزشكی،   بهداشتی خاص امتیازات دادن نفس، عزت افزایش نفس، اعتمادبه

 تحصیلة ادام شرایط آوردن فراه  دینی، اطالعات بردن بات مشكالت، از پیشگیری برای

 افراد، خود دستاوردهای از نمایشگاه برگزاری گیری، تصمی  قدرت افزایش در كمك خود،

 اردوها، در همگن افراد حضور بازاریابی، های مهارت آموزش اجتماعی، های مهارت آموزش

 مجدد ازدواج برای بیشتر های مشوق و ها بستهة ارائ

ی
ساز

ند
انم
تو

 
گی

واد
خان

 

 مادران از حمایت دانشجو، فرزندان از حمایت فرزندان، تحصیل ةادام شرایط آوردن فراه 

 زن مجدد ازدواج برای اطرافیان توجیه و كردن آماده خاص، های بیماری با فرزندانی دارای

 ها آموزش در كه فرزندانی و ها خانواده برای اردوترتیب دادن  خانوادگی،ة مشاور سرپرست،

 برای جشنواره برگزاری شادی، های جنگ برگزاری فرزندان، برای شغل ایجاد اند، بوده موفق

 ها آن فرزندان و موفق سرپرست زنان
ی
ساز

ند
انم
تو

 
عی

ما
جت
ا

 
 و خانوار سرپرست زنان به مددرسانی برای جامعه ظرفیت از استفاده و سازی آگاه

 و فرهنگیو  دینی مالحظات به توجه ،شغلی های فرصت مورد در ویژه به آنان پذیری كمك

 ،خانوار سرپرست زنان نیاز به توجه با خدمات و ها برنامه طراحی در اقتصادی و اجتماعی

 ،خودشان جایگاه و نقش به ها آن خود دیدگاه و سرپرست زنان به نسبت جامعه نگرش تغییر

 خانوار سرپرست زنان میان و جامعه در خانوار سرپرست زنان مجدد ازدواج فرهنگ ترویج

ی
ساز

ند
انم
تو

 
ی
صاد

اقت
 

 هایی كارگاه ایجاد سنی، محدودیت بدون پوشش تحت زنان ةهم كردن بیمه حقوق، افزایش

 كردن پرداخت مرتب وام، دادن از بعد ماهه شش فرصت دادن سرپرست، زنان اشتغال برای

 وام دادن ،تومان میلیون یك سقف تا ضروری های وام دادن عیدی، موقع به پرداخت حقوق،

 وام خوداشتغالی، وام مهر، مسكن در گذاری سرمایه تومان، پانصدهزار سقف تا بالعوض

 استخدامی های ظرفیت ایجاد اشتغال، ایجاد افزایی، توان وام مسكن،ة ودیع وام خودكفایی،

 ازدواج ةهزین كمك پرداخت محسنین، طرح اكرام، طرح نقدی، كمك سرپرست، زنان برای

 آموزی، حرفه دارند، بیمار كه هایی خانواده به مالی های كمك دخترها،ة جهیزی مینأت پسرها،

 روستایی و شهری اجتماعی های بیمه گسترش غیرنقدی، های كمك افزایش
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 توانمندسازی راهبردهای .3 جدول

دها
هبر
را

 

نی
زما
سا

 

 جهیزیه مینأت برای جهیزیه واحد سیسأت خود، به مربوط های تصمی  در زنان دادن مشاركت

 سرپرست زنان صصیخت های كلینیك سیسأت تعمیر(، ،اجاره )خرید، مسكن واحد سیسأت

 و ها سازمان از خدمت خرید مخاطب، نیازهای با متناسب ها كارگروه توسط صصیخت خدمات كردن فراه 

 توسط صصیخت خدمات كردن فراه  كامل، صورت به كرده ازدواج زن از حمایت قطع عدم نیاز، مورد نهادهای

 زنان سایر با موفق سرپرست زنان بین روابط برقراری برای سازی شبكه مخاطب، نیازهای با متناسب ها كارگروه

 طرح بومی، و زن مددكاران جذب و پرورش خود، به مربوط های تصمی  در زنان دادن مشاركت ،سرپرست

 برای خانواده مددكار طرح ها، دستورالعمل و قوانین شدن بومی نیازها، شدن تخصصی و خدمت یندیافر

 زنان توانمندسازی

نی
زما
سا
فرا

 

 بر خدماتة ارائ ها، سازمان بین اطالعات تبادل دیگر، حمایتی های سازمان های پتانسیل و امكانات از استفاده

 شدن مشخص و جمعیت تقسی  ها، سازمان بین انسجام و هماهنگی افزایش سازمان، اهداف و تخصص حسب

 تعریف دیگر، های سازمان تجارب از استفاده اندیشی، ه  برای فرصتی شدن فراه  سازمان، هر ولیتئمسة حیط

 های سازمان شدن مشخص حمایتی، های سازمان در محوریت یك وجود ها، سازمان اهداف اساس بر ها رسالت

 های سازمان با زنی رای اطالعاتی، های بانكة توسع و ایجاد پدیده، وقوع از بعد و حینو  قبل سطوح در معین

 شدگان بیمه سنی محدودیت رفع برای قوانینی ایجاد خانوار، سرپرست زنان اشتغال بعد در قوانینی ایجاد مرتبط،

 زنان به نسبت جامعه فرهنگ و نگرش بر كردن كار ،مسن سرپرست زنان مشكل حل برای اجتماعی مینأت

 بردن بات برای غیرحضوری های آموزش ها، طرحهمة  در اجتماعی های پیوست به توجه خانوار، سرپرست

 آحاد آموزش نشین، سنی مناطق اهالی سوی از ایتام دادن قرار پوشش تحتة زمین در سازی فرهنگ فرهنگ،

 مردم كردن درگیر منظور به مددكاری برای جامعه
 

 در پ ژوهش  كیف ی  تحلی ل  از حاصل ةنتیج ،شده آورده 6 و 5و  4 جدول در كه طور همان

 است. دهمآ راهبردها و راهكارهاو  توانمندسازی های زمینه همان یا مشكالت بخش سه قالب

 )مشکالت( پژوهش کیفی تحلیل از حاصل نتایج .4 جدول

 تعداد کدها ها لفهؤم فرعی عوامل اصلی عوامل ردیف

1 

 مشكالت

 فردی
 18 18 تا 1 روانی

 27 45 تا 19 مهارتی 2

3 
 خانوادگی

 49 95 تا 46 تربیتی

 9 104 تا 96 بهداشتی 4

5 
 اجتماعی

 14 118 تا 105 فرهنگی

 12 130 تا 119 شناختی جامعه 6

7 
 اقتصادی

 30 159 تا 131 مالی

 9 168 تا 160 رفاهی 8
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 )راهکارها( پژوهش کیفی تحلیل از حاصل نتایج .5 جدول

 تعداد کدها فرعی عوامل اصلی عوامل ردیف

9 

 راهكارها

 24 192 تا 169 فردی توانمندسازی

 11 203 تا 193 خانوادگی توانمندسازی 10

 12 215 تا 204 اجتماعی توانمندسازی 11

 24 239 تا 216 اقتصادی توانمندسازی 12
 

 پژوهش کیفی تحلیل از حاصل نتایج .6 جدول

 تعداد کدها ها لفهؤم فرعی عوامل اصلی عوامل ردیف

13 

 راهبردها

 سازمانی

 )مدیریتی(

 9 248 تا 240 مستقی 

 5 253 تا 248 مستقی  غیر 14

15 

 فراسازمانی

 12 260 تا 249 سازمانی بین

 2 262 تا261 قانونی 16

 5 267 تا263 اجتماعی 17
 

 بخ ش  س ه  ش امل  كه شد تدوین كیفی بخش مدل مصاحبه، از حاصل نتایج به توجه با

 .است خانوار سرپرست زنان توانمندسازی راهبردهای و، راهكارها مشكالت، كلیدی
 

 
 

 کیفی بخش مفهومی مدل .1 شکل
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 کمي بخشهای  هيافت

 .ش د  اس تفاده  لی زرل  اف زار  نرم و ساختاری معادتت الگویابی روش از ،مدل بررسی جهت

 ش اخص  (،χ2/df) آزادیة درج   به خی مجذور نسبت مانند برازندگی های شاخص بررسی

 خط ای  مجذورات میانگین جذر (،IFI) افزایشی برازندگی شاخص (،GFI) برازش نیكویی

 برازن دگی  نیك ویی  ش اخص  و ،(NFI) هنجارش ده  برازندگی شاخص (،RMSEA) تقریب

 اس ت  برخ وردار  ه ا  داده ب ا  خ وبی  نس بتاً  ب رازش  از مدل دهند می نشان (AGFI) تطبیقی

 (.1 نمودار و 7 )جدول
 

 مدل برازش های شاخص .7جدول

 شاخص

 برازندگی
χ2/df SRMR AGFI GFI RMSEA NFI NNFI IFI 

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.08> 0.9< 0.9< 0.05< 5 -1 پذیرش ةدامن
 مقدار

 شده محاسبه
52/1 034/0 95/0 90/0 058/0 98/0 99/0 99/0 

 
 مسیر( )ضرایب خانوار سرپرست زنان توانمندسازی ساختاری معادالت مدل .1 نمودار
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 شد. استفاده t-value همان یا t آزمونة آمار از متغیرها بین روابط بودن معنادار بررسی جهت

 از t-value آزم ون  با حاصله مقادیر میزان اگر 05/0 خطای سطح در معناداری بررسی منظور به

 ست.ا معنادار رابطه شود، محاسبه تر بزرگ ±58/2 از 01/0 خطای سطح در و 1.96±

 
 تی( )مقادیر خانوار سرپرست زنان توانمندسازی ساختاری معادالت مدل .2 نمودار

 م دل  در ش ده  محاس به  بیض را همة  كه شود می مالحظه فوق 2نمودار جینتا اساس بر

دس ت ب ه  م دل  كه است آن یایگو 7 جدول جینتا ضمن در (.t < 2) دنمعنادار شده اصالح

 ب ودن  مناس ب  ب رازش  های شاخص واست  برخوردار یخوب یانطباق یها شاخص از آمده

 ب رازش  در قبولی قابل میزان كهاست  078/0 با برابر RMSEA مقدار .دهد یم نشان را الگو

 ب ا  نی ز  ـ NFI، CFI، AGFI، GFI مانن د    برازن دگی  ه ای  شاخص سایر شود. می تلقی الگو

 الگ وی  اساس بر شوند. می تلقی الگو برازندگی مطلوب های شاخص 1 به كینزد یمقادیر

 ض رایب هم ة   و (t < 2) معن ادار  ش ده  اص الح  م دل  در بیض را هم ة   س اختاری، ة معادل

 ب ه  منج ر  م دل  در موج ود  توانمندس ازهای همة  دیگر عبارت به .هستند منفی شده حاصل

 ك ه  اس ت  آن گوی ای  نت ایج  ض من  در دارن د.  ثیرأت ها آن بر كه دنوش می مشكالتی كاهش

 آن از بع د  و فردی توانمندسازی از ترتیب به را ثیرأت بیشترین خانوادگیو  فردی مشكالت
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 از ترتی ب  به را ثیرأت بیشترین نیز اجتماعی مشكالت پذیرند. می خانوادگی توانمندسازی از

 اقتصادی مشكالت همچنین پذیرد. می فردی توانمندسازی سپس و خانوادگی توانمندسازی

 است. یرذثیرپأت اقتصادی توانمندسازی و خانوادگی توانمندسازی از ترتیب به

 نتیجه و بحث

 پوش ش  تح ت  خ انوار  سرپرس ت  زنان توانمندسازی الگویة ارائ هدف با حاضر پژوهش

 از ه ایی  پ ژوهش  در حاضر پژوهش نتایج و ضرورت شد. انجام )ره(خمینی امام امدادة كمیت

 س ایر  و، (2000) م وت  (،1387) محمدی (،1384) شكاری (،1387) كریمی پژوهش جمله

 این مشكالت گروه ارچه شناسایی به پژوهش های یافته است. بوده تأكید موردگران پژوهش

 است. خانوار سرپرستی وضعیت از منبعث مشكالت این از یك هر كه كمك كرد زنان

 ب ر  واس ت   مربوط خانوار سرپرست زن خود به كه هستند فردی مشكالت گروه اولین

 ایج اد أ منش   توان د  م ی  ورد دا تمرك ز  او ه ای  مه ارت  و ،ها اندیشه افكار، روحی، حاتت

 زن ان  ك ه  هس تند  مش كالتی  ت رین  مه  فردی مشكالت .دشو او برای نیازهایی و مشكالت

 توانمندس ازی  ب ر  آن ان  توانمندس ازی  ب رای  قدم اولین و اند مواجه آن با خانوار سرپرست

 است. متمركز ها آن فردی

 سرپرس ت  زن ةخ انواد  در ك ه  مشكالتی هستند؛ خانوادگی مسائل مشكالت دیگر بعد

 ای ن  .دارد وج ود  بهداشتی و تربیتی و اعتقادی مسائلدربارة  ...( و ،نزدیك اقوام )فرزندان،

 در ك ه  س ت ا گرفت ه  ق رار  پ ژوهش  و تأیی د  م ورد  مختل ف  ه ای  پ ژوهش  در نیز ها یافته

 ه ا  آن ب ه  نی ز  (1385) محم دی  و جعف ری  و (2000) موتپژوهش  همچون هایی پژوهش

 است. شده اشاره

 پیرام ون  محیط در كه هستند مسائلی مشكالت این است. اجتماعی مشكالت دیگر بعد

 مش كل  ایجادأ منشدهد و  می قرار ثیرأت تحت را خانوار سرپرست زن زندگی ورد دا وجود

 .شود می وی برای

 اقتص ادی  مش كالت  ان د  مواج ه  آن ب ا  خانوار سرپرست زنان كه مشكالتی بعد آخرین

 الزام ات  و احتیاج ات  رفع ةزمین در كمبودها و مالی های محدودیت و تنگناها شامل ؛است
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 .كن د  م ی  رو روب ه  یج دّ  مش كالت  ب ا  را خ انوار  سرپرست زن كه ،خانواده و خود مادی

 شكاری ؛1387 كریمی) است گذاشته صحه مشكالتی چنین وجود بر متعددی های پژوهش

 (.1385 محمدی و جعفری ؛1385 محمدی ؛1384

 قال ب  در ك ه  هس تند  راهكاره ایی  خانوار سرپرست زنان توانمندسازی مدل دیگر بعد

 سرپرس ت  زن ان  ان د.  شده مطرح خانوادگی ،فردی اجتماعی، اقتصادی، توانمندسازی چهار

 امك ان  ها آن توانمندسازی كه ندا مواجه ها زمینه این در هایی چالش با معمول طور به خانوار

 كند. می فراه  تری مناسب شكل به را ها چالش این به پاسخ

 م دل  در شده شناسایی ابعاد دیگر از سازمانی درون راهبردهای و فراسازمانی راهبردهای

 ام ام  ام داد ة كمیت   خارج و داخل در دادن انجام قابل اقدامات به كه هستند حاضر پژوهش

 گ ری  تسهیل و پشتیبانی برای را سازمان طبیعی طور به راهبردها این دارند. اشاره )ره(خمینی

 س ازمانی  خ ارج  منابع از استفاده به فراسازمانی راهبردهای آن بر عالوه كنند. می آماده بهتر

 آورد. می وجود به را فراسازمانی های ظرفیت از استفاده امكان و پردازد می

 پیشنهاد

 در ك ه  اس ت  تص ور  قاب ل  هدفة جامع برای پیشنهادهایی حاضر، پژوهش نتایج اساس بر

 راهكاره ای  و راهبرده ا  ب ر  بیش تر  پیش نهادها  ای ن  .ش ود  می اشاره ها آن ترین مه  به ادامه

 م دل  اج زای  درون از و نظ ران  ص احب  با فكری تعامل در كه است متمركز توانمندسازی

 باشد: برخوردار كافی دقت از بودن عملیاتی ضمن تا است شده استخراج پژوهش

 ب ا  اقتص ادی  توانمندس ازی  است. اقتصادی توانمندسازی به معطوف پیشنهاد اولین 

 دارای كه خانواری سرپرست زنان از حمایت. 2 ،دخترانة جهیزی افزایش. 1 اولویت

 افزایش. 4 ،مستمری موقع به پرداخت. 3 اند، خاص های بیماری با فرزندانی یا فرزند

 در ام داد  گذاری سرمایه. 6 ،مطلقه زنان فرزندان برای حامی كردن پیدا. 5 ،مستمری

 ایج اد . 8 ،سنی محدودیت بدون پوشش تحت زنانة هم كردن بیمه. 7 ،مهر مسكن

 سرپرس ت  زنان خدمت در تواند می سرپرست زنان اشتغال برای تولیدی های كارگاه

 درآید. خانوار
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 جامع ه  ظرفی ت  از اس تفاده  و مردم سازی آگاه .1 اولویت با اجتماعی وانمندسازیت 

 و فرهنگیو  دینی مالحظات به توجه. 2 ،خانوار سرپرست زنان به مددرسانی برای

 نگ رش  تغیی ر . 3 ،ش ده  ئ ه اار خ دمات  و ه ا  برنامه طراحی در اقتصادی و اجتماعی

 خ انوار  سرپرس ت  زن ان  مجدد ازدواج فرهنگ ترویج. 4 ،سرپرست زنان به جامعه

 شود. می توصیه قویاً

 و الگو(ة ارائ) خانوار سرپرست موفق زنان معرفی. 1 اولویت با فردی توانمندسازی 

 مش اغل  ایج اد  )مانند اقتصادی های مهارت آموزش. 2 ،ها آن زبان از تجارب شنیدن

 طری ق  از دین ی  ه ای  آگ اهی  ب ردن  ب ات . 3 ،...( و ،وخ رج  دخ ل  مدیریت خانگی،

 ش ناختی،  )روان تخصص ی  ه ای  مش اوره  و راهنم ایی ة ئ  اار. 4 ،آموزشی های دوره

 اف زایش  منظ ور  به آموزشی های دوره برگزاری. 5 ،...( و ،اقتصادی حقوقی، تربیتی،

 ح ل  مهارت موزش. آ7 ،اجتماعی های مهارت آموزش. 6 ،وجود ابراز و نفس عزت

 دارای خ انوار  سرپرس ت  زن ان  ش ركت  و اردو برگزاری. 8 ،گیری تصمی  و لهئمس

 شود. می پیشنهاد مشابه شرایط

 تقوی ت  و تحص یل ة ادام شرایط آوردن فراه  .1 اولویت با خانوادگی توانمندسازی 

 و ه ا  مناس بت و  ه ا  جش نواره و  تفریحی اردوهای برگزاری. 2 ،فرزندان علمیة بنی

 ب ا  آش نایی  ب رای  آموزش ی  ه ای  دوره برگزاری. 3 ،ها خانواده برای شاد های برنامه

 فرزن دان  اشتغالة زمین در تزم های آموزشة ارائ. 8 ،وكار كسب اندازی راه و اشتغال

 شود. می پیشنهاد خانوادگی مشكالت و ها چالش رفع برای آن مانند و

 است اصلی راهبرد گروه دو شامل خانوار سرپرست زنان توانمندسازی راهبردهای :

 سنی محدودیت رفع برای قوانین ایجاد اولویت با قانونی فراسازمانی راهبردهای. 1

 قوانین ایجاد. 2 و مسن سرپرست زنان مشكل حل برای اجتماعی مینأت شدگان بیمه

 ب ا  غیرمس تقی   س ازمانی  درون راهبرده ای . خانوار سرپرست زنان اشتغالة حوز در

 خ انواده  مددكار طرح اجرای. 2 ،بومی و زن مددكاران جذب و پرورش .1 اولویت

. ه ا  دس تورالعمل  و ق وانین  ش دن  ای منطق ه  و ب ومی . 3 ،زن ان  توانمندس ازی  برای
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 س طوح  در مع ین  ه ای  سازمان شدن مشخص. 1 اولویت با سازمانی بین راهبردهای

 ب ر  مع ین  ه ای  س ازمان  ه ای  رس الت  تعریف. 2 ،پدیده وقوع از بعد و حینو  قبل

 اف زایش . 4 ،اطالع اتی  ه ای  بان ك ة توس ع  و ایج اد . 3 ،ه ا  س ازمان  اهداف اساس

. 5 ،رس انی  خ دمت  بهب ود  جه ت  در مختل ف  های سازمان بین انسجام و هماهنگی

 اقدام به و پیگیری كه حمایتی های سازمان در مرجع( )سازمان محوریت یك وجود

 س ازمانی  درون راهبردهای نهایت در شود. می توصیه مسئول نهادهای جانب از ها آن

 ب ا  متناس ب  ها كارگروه توسط تخصصی خدمات كردن فراه . 1 اولویت با مستقی 

 موفق سرپرست زنان بین روابط برقراری برای راهكاری ایجاد. 2 ،مخاطب نیازهای

 ف راه  . 4 ،سرپرست زنان تخصصی های كلینیك سیسأت. 3 ،سرپرست زنان سایر با

 س یس أت. 5 ،مخاطب نیازهای با متناسب ها كارگروه توسط تخصصی خدمات كردن

 .تعمیر( ،اجاره )خرید، مسكن واحد

 ها آن از كه است بوده مواجه هایی محدودیت با ها پژوهش سایر همچون حاضر پژوهش

 توزی ع  خ انوار،  سرپرس ت  زن ان  از اطالعات آوری جمع بودن دشوار به اشاره كرد توان می

 ه ای  چ الش  و مشكالت تنیدگی دره  دسترسی، مشكالت و كشور سطح در ها آنة گسترد

 از ش ود  م ی  پیش نهاد  .آن ان  توانمندس ازی  در دقی ق  راهكارهای و راهبردها كمبود و ،آنان

 كم ك  و مجازی های سامانه كمك با و شود استفاده اطالعات آوری جمع مختلف ابزارهای

 زن ان  ه ای  چ الش  و مش كالت  همچن ین  شود. تسهیل توزیع این استانی ادارات از گرفتن

 شناس ایی  نهای ت  در و. دش و  بررس ی  م وردی  و موض وعی  ص ورت  به خانوار سرپرست

 اس  اس ب  ر خ  انوار سرپرس  ت زن  ان توانمندس  ازی در متن  وع راهكاره  ای و راهبرده  ا

 شود. می پیشنهاد ها آن شرایط و ها محدودیت
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 منابع
بررسی تأثیر خدمات كمیتة ام داد ب ر توانمندس ازی زن ان     (. »1385جعفری مهتاش، معصومه )

 ارشد، دانشكدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران. نامة كارشناسی پایان، «سرپرست خانوار

سیاس ت اجتم اعی، دانش گاه عل وم بهزیس تی و      (. »1380جغتایی، محمدتقی؛ فری ده همت ی )  

 بخشی، تهران. توان

ه ای توانمندس ازی زن ان     برن ده  ها و پ یش  (. نظام معنایی بازدارنده1397جمشیدی، معصومه )

و اداره بهزیس تی   )ره(انوار تحت حمایت كمیتة امداد ام ام خمین ی  )مورد: زنان سرپرست خ

 ، طرح پژوهشی، استانداری ایالم.«استان ایالم(

طراحی الگوی توانمندسازی اقتص ادی زن ان   (. »1398زاده ) جمشیدی، معصومه؛ حسین مهدی

(، ص 2)12، های ت رویج و آم وزش كش اورزی    پژوهش، «سرپرست خانوار در استان ایالم

39   50. 

 ، تهران، دهخدا.  اجتماعی زنان سرپرست خانواده های روانی آسیب(. 1380خسروی، زهره )

ه ای زن سرپرس ت    اجتم اعی خ انواده     بررسی مشكالت اقتص ادی (. »1380) فاطمه ،رضایی

 ، طرح پژوهشی.«تحت پوشش بهزیستی شهرستان خمین

بررس ی رابط ة ب ین    (. »1396اش ی ) رمزی، ناعیه؛ مجید طاهری؛ مرتضی طالبی ان؛ امی ر معمارب  

، همش تمین  «توانمندسازی با انگیزة ك اری در زن ان ش اغل در ادارات شهرس تان ف ردوس     

 المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شركت همایشگران مهر اشراق. كنفرانس بین

فقر درآمدی فقط یك جنب ه از فق ر   (. »1384طلب، ژاله؛ معصومه وهابی؛ حسن رمزیار ) شادی

 .247   227(، ص 17)4، رفاه اجتماعی، «ان سرپرست خانوارزن

پژوهش ، «ها ها و چالش چندنقشه بودن زنان سرپرست خانوار، فرصت(. »1382غفاری، مری  )
 .58   35(، ص 5)1، زنان

ای ب ا   های حرف ه  بررسی رابطة صالحیت»(. 1394عزتی ) میترا ؛جواد پوركریمی ؛محمد ،فرزانه

پ ژوهش در ی ادگیری   ، «شهرس تان ش یروان   ةمتوس ط  ةختی دبی ران دور شنا توانمندی روان
 .88   69(، ص 8)2، آموزشگاهی و مجازی

ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرس ت   بررسی مقایسه(. »1384قوامی، هادی )
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(، ص 72)15، تحقیق ات اقتص ادی  ، «خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط ش هری ای ران  

227   257. 

توانمندس ازی زن ان ب رای    (. »1382كتابی، محمود؛ بهجت یزدخواستی؛ زهرا فرخی راس تایی ) 

 .30   5(، ص 3)1، پژوهش زنان، «مشاركت در توسعه

     ، انتشارات رواب ط عم ومی ش ورای فرهنگ ی    زنان سرپرست خانوار(. 1385محمدی، زهرا )

 اجتماعی زنان.

و جمعیتی مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار  عوامل اقتصادی(. »1387محمدی، فریبرز )

ارشد، دانشكدة علوم اجتماعی  نامة كارشناسی ، پایان«تحت پوشش بهزیستی استان كرمانشاه

 دانشگاه تهران.
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