
45      

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست ویکم، بهار 1400، شماره 80

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Spring 2021, No 80

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران: مروری نظام مند

مقد  مه:تعدادزنانسرپرستخانواربهواسطهتغییراتاجتماعیوجمعیتی
گستردهجامعهایراندرسالهایاخیرافزایشیافتهاست.درعینحال،اكثر
اینزنانبخشیازاقشارآسیبپذیرجامعهمحسوبمیشوندوازاینرو

استكهمبحثتوانمندسازِیآنهااهمیتیافتهومطرحمیشود.
روش:روشمورداستفادهدراینپژوهشمرورنظاممنداست.جامعهآماری
تحقیقشاملمقاالتعلمیمنتشرشدهایبودكهبهموضوع»توانمندسازیزنان
سرپرستخانوار«پرداختهاند.مقالههایمرتبطدرپایگاههایعلمیایرانیوبه
زبانفارسیجستجوشدند.براساسمعیارهایورودوخروج،مرتبطترین
مقاالتبااهدافمطالعه)32مقاله(انتخابشدند.پسازبررسیكیفیتو
كاربرگهای مقاالت، دادههای به دستیابی برای منتخب، مقاالت علمی اعتبار
استخراجدادههادرقالب8شاخصطراحیوتنظیمشدوبرمبنایكدگذاریو
حاشیهنویسیهایانجامشدههریكازكاربرگهاتوسطدومحقق/كدگذارتكمیل
شد.شاخصهایموردبررسیدركاربرگهاعبارتبودنداز:بازهزمانی،توزیع
جغرافیایی،زمینهپژوهشیمقاالت،رویكردنظری،نوعپوششحمایتی،روش
پژوهش،عواملوراهكارهایتوانمندسازی.نهایتاً،پسازبررسیومقایسهدقیق
كاربرگهایمختصبههریكازمقاالت،دادههایبهدستآمدهتجمیعوتوصیف

وتحلیلشدهوبرمبنایآنهابههدفمطالعهپرداختهشد.
یافته ها:درمقاالتمرتبطباتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارمتغیرها
وعواملمتفاوتیموردتوجهوبررسیقرارگرفتهاند.درمقالهحاضر،عالوه
برعواملزمینهای)سن،تحصیالت،بُعدخانوار،مدتسرپرستی،وضعیت
تأهل(،عواملبرجستهومهمبررسیشدهدرسهگروه)اجتماعی-فرهنگی،
راهكارها شدهاند. خالصه و دستهبندی فردی-روانشناختی( اقتصادی،
اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در نیز موردمطالعه مقاالت مهم پیشنهادهای و

آموزشیومشاورهایتقسیمبندیوارائهشدهاند.
در پژوهش كهالزمه میدهد نشان پیشین مقاالت نظاممند مرور بحث:
بابتوانمندیوتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارتوجهبهابعادمختلف
فرآیندتوانمندسازیاست.میتوانمدلیمفهومیراپیشنهادكردكهدرآن
فرآیندتوانمندسازیزنانسرپرستخانواربهگونهایچرخهایوچندبُعدی
ومیانرشتهایبررسیومطالعهشود.پیشنهاداینمدلمفهومیتالشیاست
دربهكارگیرییكدیدگاهكلنگرویكپارچهدربررسیتوانمندسازیزنان

سرپرستخانواردرایران.
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Empowerment of Female Heads of Households in 
Iran: A Systematic Review

Introduction: The number of female heads of households 
has increased in recent years due to widespread social 
and demographic changes in Iranian society. At the same 
time, most of these women are part of the vulnerable 
strata of society, so their empowerment is important.
Method: The method used in this research is a systematic 
review. The materials used for the present study includes 
published articles that have dealt with the subject of “em-
powerment of female heads of households” in Persian 
scientific sites. Thirty-two articles were selected. Finally, 
after carefully reviewing and comparing the worksheets 
specific to each article, the obtained data were collected, 
described, and analyzed, and based on them, the purpose 
of the study was addressed.
Findings: In the articles related to the empowerment of fe-
male heads of households, different variables and factors 
have been considered. In the present article, in addition to 
contextual factors (age, education, number of dependents, 
duration of care, marital status), the main and important 
factors studied in three groups (socio-cultural, economic, 
personal-psychological) are classified and summarized. 
Important strategies and suggestions of the studied articles 
are also presented and divided into economic, social, edu-
cational, and consulting dimensions. 
Discussion: Systematic review of the previous articles 
shows that the major need for research on the empower-
ment of female heads of households is to pay more attention 
to different dimensions of the empowerment process. A 
conceptual model can be proposed in which the process of 
empowerment of female heads of households is studied in 
a cyclical, multidimensional, and interdisciplinary manner.
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Extended Abstract
Introduction: The number of female heads of households has increased in recent 
years due to widespread social and demographic changes in Iranian society. At 
the same time, most of these women are part of the vulnerable strata of society, so 
their empowerment is important. In this article, we aim to systematically review 
the articles published in the field of empowerment of female heads of households 
in Iran and provide a descriptive, analytical and critical review of these articles to 
achieve a conceptual model that can be used to study the issue of empowerment of 
female heads of households in Iran. 

Method: The method used in this research is a systematic review. The materi-
als of the present study include published scientific articles that have dealt with 
the subject of “empowerment of female heads of households”. Related articles 
were searched in Persian scientific sites. Based on the inclusion and exclusion 
criteria, the most relevant articles with the objectives of the study (32 articles) 
were selected. After reviewing the quality and scientific validity of the selected 
articles, in order to obtain the data of the articles, the data extraction worksheets 
were designed and adjusted in the form of eight indicators and were completed by 
two researchers/coders based on the coding and annotations of each worksheet. 
The indicators studied in the worksheets are: time interval, geographical distribu-
tion, field of research, theoretical approach, type of women’s support coverage, 
research method, and factors and strategies affecting women’s empowerment. Fi-
nally, after carefully reviewing and comparing the worksheets specific to each 
article, the obtained data were collected, described, and analyzed, and based on 
them, the purpose of the study was addressed. 

Findings: Based on the findings, the first research article published in the field of 
empowerment of female heads of households in scientific journals dates back to 
2005. The distribution of published articles on the empowerment of female heads 
of households between 2005 and 2016 does not show any growth and is almost 
uniformly distributed (one or two articles per year). But in the years 2016 to 2018, 
we see a relative growth in the number of articles (four to six articles per year), 
so that 47% of articles have been published in the last three years. In addition, on 
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average, between 2005 and 2018, almost two articles in this field were published 
annually, and only in 2009 no articles were published. In terms of geographical dis-
tribution, 53.1% of the studies were done in the cities and provinces of the coun-
try, 34.4% of the articles were done in Tehran, and 12.5%   of them were done at the 
national level. In addition, only 2 cases (less than 7% of articles) were done at the 
rural level, while 30 cases (more than 93% of the articles) were done at the urban 
level. In terms of research background, 37.5% of the articles are interdisciplinary. 
The theories of Sarah Longwe and Naila Kabeer have been more frequent than the 
others. In terms of methodological approach, the largest number of articles was 
dedicated to the quantitative approach. So that 20 studies (62.5%) were done by 
quantitative methods. About one third of these research studies have been done 
using qualitative and mixed methods.
In the articles related to the empowerment of women heads of households, differ-
ent variables and factors have been considered. In the present article, in addition to 
contextual factors (age, education, number of dependents (household size), dura-
tion of care, marital status), the main and important factors studied in three groups 
(socio-cultural, economic, personal-psychological) are classified and summarized. 
Important strategies and suggestions of the studied articles are also presented and 
divided into economic, social, educational, and consulting dimensions. 

Discussion: the systematic review of previous articles shows that the major need 
for research on the empowerment of female heads of households is to pay more at-
tention to different dimensions of the empowerment process. A conceptual model 
can be proposed in which the process of empowerment of female heads of house-
holds is studied in a cyclical, multidimensional, and interdisciplinary manner. The 
proposal of this conceptual model is an attempt to apply a holistic and integrated 
perspective in the study of empowerment of female heads of households in Iran.

The cyclical nature of the empowerment process means that different socio-
cultural, economic, and personal-psychological factors and dimensions interact 
with each other and determine how women heads of households are empowered. 
Moreover, in this process, the level of empowerment of these women affects the 
socio-cultural, economic, and individual-psychological status. In fact, these fac-
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tors reinforce each other. In this model, the relationships between factors and vari-
ables are not linear but cyclical. It should be noted that in this conceptual model, 
the concepts overlap and there is a correlation between and among the indepen-
dent variables affecting empowerment. Therefore, strengthening one affects the 
strengthening of the other factors. In fact, the criteria for empowerment are closely 
related and interrelated.
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مقدمه
ازجملهتغییراتاجتماعیوجمعیتیوسیعیكهجامعهایراندرسالهایگذشتهتجربه
زنانهشدن با میتوان را افزایش این است. بوده زنسرپرست خانوارهای افزایش كرده،
سالمندیوبهتبعآنزنانهشدنسرپرستیخانواردرمیانجمعیتسالمندونیزگسترش
سرپرستیخانواردرمیانزناِنهرگزازدواجنكردهوطالقگرفتهمرتبطدانست)پژوهشكده
استناد به ایران، در زنسرپرست1« »خانوارهای تعداد اخیر، سالهای در .)11 :2013 آمار،
داشتهاست.خانوارهایزنسرپرستدرسالهای آمارهایرسمیكشور،روندیصعودی
1345)6.5درصد(،1355)7.3درصد(،1365)7درصد(،1375)8درصد(،1385)9.5
درصد(،1390)12.1درصد(و1395)12.7درصد(ازكلخانوارهایایرانیراتشكیل
میدادند؛تعدادخانوارهایزنسرپرستدرسال1395به3061753خانوارافزایشیافت

)پژوهشكدهآمار،2013؛مركزآمارایران،2018(.
زنانسرپرستخانواربامسائلومشكالتبسیاریروبهروهستند:باتوجهبهوضعیت
و داشتهاند عهده بر را خانوار سرپرستی مردان عمدتًا ایران، جامعه اجتماعی و فرهنگی
)توفیقیان میكند متفاوت را خانوار سرپرست زنان از اجتماعی انتظارات موضوع این
خانوار اعضای تعداد میانگین 2017(؛ همكاران، و مؤمن ترابی 2016؛ همكاران، و فر
از بیش فوتهمسر یا دلیلطالق به بیهمسر باسرپرستان زنسرپرست خانوارهای در
خانوارهایمردسرپرستبیهمسربهدلیلطالقویافوتهمسرانشاناست.اینموضوع
ازجدا نیازهایخانوادهپس تأمین در مردان به نسبت زنان بیشتر نشاندهندهمسئولیت
شدنازهمسریافوتهمسراست)علیاكبریصبا،2016(؛بیشترزنانسرپرستخانوار
بیسوادهستندیاسطحتحصیلیپایینیدارند؛اكثرزنانسرپرستخانواربافقرومسائل
مرتبطباآنروبهروهستندودرادبیاتتوسعهازآنهابهعنوانفقیرترینفقرایادمیشود.در
11. female headed households

https://data.worldbank.org/indicator/sp.hou.fema.zs
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گروهخانوارهایزنسرپرست،43.3درصدازخانوارهادردودهكاولدرآمدموردانتظار
قراردارند؛بارتكفلدرخانوارهایزنسرپرستبیشترازخانوارهایمردسرپرستاست.
بارتكفلخانوارهایزنسرپرستدردودهكاول5.5است.یعنیبهازایهرفردشاغل
درخانوار،5.5فردغیرشاغلوجوددارد؛درآمدكمترخانوارهایزنسرپرستموجبفقر
نسبیآنهانسبتبهخانوارهایمردسرپرستمیشود؛نسبتاشتغالسرپرستانخانوارهای
آمار، )پژوهشكده است مردسرپرست خانوارهای سرپرستان از كمتر بسیار زنسرپرست
و )عنایتیفر است نامناسب عمدتًا زنانسرپرستخانوار روان 2013(؛وضعیتسالمت

همكاران،2018(.
وضعیتدشوارزنانسرپرستخانوارمسئلهتوانمندسازی1اینزنانرامطرحمیسازد.
درواقع،وفاقعمومیایكهبرسرمسئلهآسیبپذیردانستنزنانسرپرستخانواروجود
دارد،موجبشدهكهبسیاریازدستگاههاوسازمانهایمحلی،ملیوبینالمللیخودرا
موظفبهحِلمسائلاینزنانوخانوادههایآنهابدانندودرجهتتوانمندسازیوحمایت

ازآنانگامبردارند)معیدفروحمیدی،2007(.
اگرچهاجماعكاملیدربارهتعریفتوانمندسازیوجودندارد،اّمابهطوركلیمفاهیمی
همچونحقانتخاب،امكانانتخاب،كنترلوقدرتودیگرمفاهیمنزدیكبهاینموارد
مفاهیمعمدتًا این قرارگرفتهاند. مورداشاره توانمندسازی از تعاریفموجود در بهتناوب
و خود برای مهم و مؤثر تصمیمهای اخذ برای الزم توانایی از زنان بهرهمندی بر ناظر
خانوادههایشانهستند)كبیرودیگران،2010(.توانمندیوتوانمندسازیزنانرامیتوان
بامؤلفههاییهمچونتقویتجرئتدستیابیبههدف،تواناییالزمبرایعملیساختن

خواستههایخود،آگاهیازنیازهایدرونیخود،افزایشخوداتكایی،گسترشحقانتخاب
درزندگی،فائقآمدنبرشرمبیمورد،داشتناعتمادبهنفسواطمینانخاطر،تواناییارزیابی

11. Empowerment
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صحیحوشناختواقعیخویشتن،آگاهیبهاستعدادهاومحدودیتهایخویشوقدرت
این، 1997(.عالوهبر فرخی، 2003؛ همكاران، و )كتابی داد نشان دشواریها با رویارویی
توانمندسازیاجازهمیدهدكهزنانمرزهایزندگیخویشراتعریفكنند،برروابطشان
نظارتداشتهباشندوهمچنینجنسدومووابستهنباشند)فریدونیوهمكاران،2015(.
بههرحال،توانمندسازی،مقولهایچندبُعدیاستوبایدبهطورهمهجانبهموردتوجهقرار

بگیرد.
ایران توانمندسازیزنانسرپرستخانواردر با دردودههگذشتهپژوهشهایمرتبط
افزایشقابلتوجهییافتهاند.اینپژوهشهاجنبههاوابعادمتفاوتیازتوانمندسازیاینزنان
این منتشرشدهدر تعددمقاالت انباشتو به باتوجه اكنون بررسیومطالعهكردهاند. را
زمینه،مرورنظاممنداینمقاالتضروریبهنظرمیرسد.مرورنظاممندمقاالتپیشینعالوه
براینكهزمینهفهموبرداشتیجامعبرایپژوهشگرانوعالقهمندانفراهممیكند،میتواند
درتدوینوبازنگریسیاستهایتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارازسویمسئوالنو
برنامهریزانذیربطنیزمورداستفادهقراربگیرد.افزونبراین،تاكنونهیچمرورنظاممندی
دربارهپژوهشهایمرتبطباتوانمندسازیزنانسرپرستخانواردرایرانانجامنشدهاست.
ازاینرو،جایخالیچنینمطالعهایاهمیتوضرورتانجاماینمقالهرادوچندانمیكند.
درمقالهحاضربراینهدفبودهایمتاازطریقمرورنظاممندمقاالتمنتشرشدهدرزمینه
توانمندسازیزنانسرپرستخانواردرایرانوضمنبررسیتوصیفیوتحلیلیوانتقادی
اینمقاالتبهمدلیمفهومیدستیابیمكهبتوانباآنفرآیندتوانمندیوتوانمندسازیزنان

سرپرستخانواردرایرانرادقیقتروجامعتربررسیومطالعهكرد.

مبانی نظری
سارا تواناسازی مدل از: عبارتاند توانمندسازی زمینة در مطرح مدل و نظریه چند
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النگه1؛تلفیقتوانمندسازیوادغاماجتماعیدرنظریهلینبنت2،توانمندیوآزادیانتخاب
درنظریهآمارتیاسن3،نظریهتوانمندسازیاجتماعمحوردیویدفیترمن4،نگرشسهوجهیبه
توانمندسازیدرنظریهنایالكبیر5.درادامهبهطورمختصرایننظریههاتوضیحدادهمیشوند.
ساراالنگهضمنتأكیدبرایدهمحوریتبرابریجنسیتیدرهرگونهبرنامةتوسعهای،
ایننقدرابراكثرنظریههایتوسعهواردمیسازدكهآنهابرابریراباتوجهبهتقسیمبندیهای
رایجازبخشهایمختلفاقتصادوجامعههمچونتحصیالت،استخدام،موازینقانونیو
امثالاینهاتعریفمیكنند.ازنظرالنگه،اینشیوهتحلیلیباتمركزبیشازحدبرشاخصهای
مختلفیكهبعضًامعرفجنبههایمحدودیازكلحیاتاجتماعیهستند،نگاههاراازنقش
مهمبرابریبیشترزنانومرداندرپیشبردفرآیندتوسعهبازمیدارد)كرمانیوهمكاران،
2013؛النگه،1991(.برهمیناساس،اویكمدلمفهومیپنجمرحلهایمطرحمیكندكه
میتواندمبناییبرایسنجشتوانمندیزنانباشد.پنجمرحلهاینمدلعبارتانداز:الف(
رفاه:دراینمرحلهبهرفاهمادیواولیهوكمبودهاییكهدراینزمینهوجودداردتوجه
میشود؛ب(دسترسی:دراینمرحله،مسئلهنابرابریدردسترسیبهمنابعمطرحمیشود؛
ج(آگاهی:مرحلهایاستكهزنانبهمسائلوبهدالیلبروزآنهاحساسوآگاهمیشوند؛
د(مشاركت:مرحلهایاستكهزمینهحضورفعالبرایزنانفراهمشدهوآمادگیبرای
مشاركتداوطلبانهومشاركتدرتصمیمگیریوجوددارد؛ه(كنترل:دراینمرحله،زنان
قدرتتصمیمگیریمییابندوبهترینراهحلراپیشنهادمیكنندوبراجرایآنتسلطپیدا

میكنند)كشاورزشكریوآذركشب،2016؛تاجالدینورحمتیواال،2014(.
لینبنتنظریهایدربارهتغییراجتماعیباهدففقرزداییپایدارارائهكرد.بنتتالش
میكندفرآیندهایاصطالحًاازپائینبهباال)توانمندسازی(وازباالبهپائین)ادغاماجتماعی(

1. Sara Longwe  2. Lynn Bennett  3. Amartya Sen
4. David Fetterman  5. Naila Kabeer
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بهعنوان اجتماعی ادغام و توانمندسازی كند. تلفیق اجتماعی پایدار توسعه پیرامون در را
نتیجه بهنحویكه میكنند، عمل جامعه در موجود قدرت روابط تغییر جهت ابزارهایی
بیشتر در اصلی عناصر از یكی بنت، ازنظر است. درجامعه بیشتر برابری به دستیابی آن
قدرت رساندن فعلیت به برای طردشده افراد و فقرا به كمك توانمندسازی رویكردهای
و باال به پائین از مذكور رویكردهای موارد اغلب در است. آنها عملجمعی از حاصل
باهدفرساندنصداوتقاضایگروههایمتنوعیازفقراوشهروندانمطرود)بهلحاظ

اجتماعی(عملمیكنند)كرمانیوهمكاران،2013(.
ازنظرآمارتیاسن،ازسویی،درآمدابزاریمهمدردستیابیبهتوانمندیاستوازسوی
دیگر،افزایشتوانمندیدرزمینههایغیردرآمدی،افزایشدربهرهوریدرآمدیرابههمراه
داردوبهطورمستقیمبهافزایشمیزانمطلقدرآمدمنجرمیشود.بااینتفاوتكهدرحالت
دومرونقدروضعیتدرآمدیباارتقایدیگرشاخصهایكمیوكیفیدرزمینةتوانمندی
برایدرآمد ابزارِیتوصیفشده همراهوهمزاداست.درحالیكهدرحالتنخستنقش
كاماًلمشروطاست.بهعبارتیدیگر،الزامًانمیتوانافزایشدردرآمدرابهمنزلةارتقایسطح
توانمندیافرادتلقیكرد)سن،2010(.ازنظراو،توانمندیهرفردعبارتاستاز:»امكان
انتخاببینتركیبهایمختلفیازعملكردها«)سن،2010(.دراینتعریف،توانمندینهصرفًا
درداشتنودسترسیبهسطوحباالییازبرخورداریهایمختلفبلكهدربهرهمندیازآزادی
انتخاببینعملكردهایمختلفدرحوزههایگوناگونزندگیاستكهدركنارهمشیوة

مطلوبزندگیازدیدگاهفردرابهتصویرمیكشند)كرمانیوهمكاران،2013(.
الف( از: است عبارت كه میداند پنجسطحی فرآیندی را توانمندسازی فیترمن دیوید
آموزش:توانمندیهایافرادازطریقآموزششكوفامیشوندوتواناییوخوداتكاییافراد
عمل، ابتكار ابزار میشود سعی آن در كه است فرایندی تسهیلگری: مییابد؛ب( ارتقا
تصمیمگیریوخالقیتبهافرادوگروههایدرحاشیهمنتقلشودونقشوفعالیتاعضای
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گروهبهشكلیقابلتوجهتداومیابد؛ج(حمایت:شاملایجادتعلق،صمیمیت،یكپارچگی
اجتماعیافراد،ایجادفرصتوامكاناتوامكانكمكاطالعاتی،عاطفیومادیبهآنها
میشود.حمایت،افرادراقادربهمواجههبامسائلوبحرانهایزندگیمیكند؛د(آشكارسازی:
شاملاقداماتوبرنامههاییمیشودكهمنجربهآگاهسازی،روشنگریوایجادانگیزهدر
میانافرادبرایهمراهیبادیگرعواملبرنامهمیشود؛ه(آزادسازی:بهمعنیآزادشدناز
منابع مشاهده نو، فرصتهای یافتن به منجر كه است نقشهایجاافتادهموجود و انتظارات
موجوددرچشماندازیروشنوتازهوبازتعریفنقشهاوهویتهایجدیدبرایافرادتوسط

خودشانمیگردد)فتاییوهمكاران،2014(.
نایالكبیردرتعریفمفهومتوانمندیازسهگانه»عاملیت«،»منابع«و»دستاوردها«استفاده
میكند.»منابع«بهوجودآورندةشرایطیاندكهانتخابتحتتأثیرآنهااتفاقمیافتد.»عاملیت«
نمایانگراصلیوكانونفرآیندگزینشاستوباالخره»دستاوردها«معرفنتایجبرآمدهاز
انتخابهایمختلفهستند.ابعادسهگانهتوانمندیدرنظریهكبیربایكدیگرروابطیمتقابل
دارند.بهطوریكهتغییردرهریكازآنهامیتواندهدایتگرتغییراتدرابعاددیگرباشد
)كرمانیوهمكاران،2013(.ازنظركبیر»بسیاریازمنابع،مصادیقعاملیتودستاوردهایی
شاخصهای از تعدادی با قابلتوجهی همپوشانی است، توانمندسازی ادبیات مشخصه كه
شناختهشدةبرنامههایتوسعهایدارد...اماتنهادرصورتیمیتواننقشآفرینیوارتباطآنها
باتوانمندیراموردتأییدقراردادكهبهنحویازانحاءمشخصشودهریكازآنهادریك
زمینةاجتماعیوفرهنگیمعینچگونهوتاچهحدبهزنانیاهرگروههدفدیگریاین
امكانرامیبخشندكهدستبهانتخابهایخاصخودشانبزنند«)كبیرودیگران،2010(.
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روش
اینمقالهازنوعمقاالتمروریاست.بدینمنظور،مرورنظاممند1دردستوركارقرار
بابموضوعی در پیشین تحقیقات منظِم و كامل نظاممندجستجویجامع، مرور گرفت.
پیش از و اساسضوابطمشخص بر كه است تحقیقات این ارزیابِی و تركیب و خاص
تعیینشدهایصورتمیگیردودرنهایتبهارائهپیشنهادهاییمنجرمیشود)گرنتوبوث2،
2009(.نحوهجستجودرمرورنظاممندبااستفادهازكلیدواژههایمرتبطباموضوعازطریق
مرور در لوو2015،3(. و )رابینسون میشود انجام معتبر و دادهمشخصشده پایگاه چند
)آرمسترونگ میشوند اعمال پیشین تحقیقات انتخاب در نیز كیفیت فیلترهای نظاممند،
ادبیات گزارشجستجوی استانداردهای از مطالعه این در بهعالوه، همكاران2011،4(. و
تحقیق)استراتژینمونهگیری،نوعمطالعات،رویكردها،محدودهزمانی،محدودیتها،دامنه
موضوعی،اصطالحاتاستفادهشده،منابعالكترونیكی(نیزاستفادهشدهاست)بوث2006،5(.
موضوع به كه است منتشرشدهای علمی مقاالت شامل حاضر مطالعه آماری جامعه
»توانمندسازیزنانسرپرستخانوار«پرداختهاند.براساسپروتكلمطالعه،دومحقِقاین
را دارند دسترسی قابلیت كه مرتبطی مقاالت همه تمامشماری روش از استفاده با مقاله
گردآوریكردند.درگامنخستبراییافتناینمقالههاابتداكلیدواژههای»توانمندسازی«،
»تواناسازی«،»زنانسرپرستخانوار«،»زنانسرپرستخانواده«،»زنانبیسرپرست«،»زنان
بدسرپرست«،»زنانخودسرپرست«،»مادرانمجرد«،»مادرانتنها«و»خانوارزنسرپرست«
پایگاه دانشگاهی6، جهاد علمی اطالعات مركز )پایگاه كشور علمی دادة پایگاه چهار در
مجالتتخصصینور7،بانكاطالعاتنشریاتكشور8وپرتالجامععلومانسانی9(جستجو
شدكهحاصلآنبهدستآمدن177مقالهدربازهزمانی1384تا1397بود.سپسدرگام
1. Systematic Review 2. Grant and Booth  3. Robinson and Lowe
4. Armstrong  5. Booth   6. https://www.sid.ir/fa/journal
7. https://www.noormags.ir 8. http://www.magiran.com 9. http://ensani.ir/fa
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مقاله( اهدافمطالعه)32 با معیارهایورودوخروج،مرتبطترینمقاالت اساس بر دوم
انتخابشدند.معیارهایورودمقاالتبهمطالعهعبارتبودنداز:1.پرداختنمشخصو
واضحبهموضوعتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار؛2.انجامپژوهشدرایران؛3.انتشار
بهزبانفارسی؛4.تماممتنبودن؛و5.انتشاردرمجالتمعتبرعلمی)پژوهشیوترویجی(.
معیارهایخروجمقاالتازمطالعهنیزعبارتبودنداز:1.عدمدسترسیبهمتنكامل؛و2.
عدمتمركزبركلیدواژگانموردنظردراینمطالعه.مشخصاتمقاالتموردبررسیدرجدول

)1(بهطورخالصهارائهشدهاند.
درگامسوم،كیفیتواعتبارعلمیمقاالتمنتخبتوسطدوپژوهشگرتحقیقحاضر
ارزیابیوتأییدشد.سپسدرگامچهارمبرایدستیابیبهدادههایمقاالت،كاربرگهایاستخراج
دادههادرقالبهشتشاخصطراحیوتنظیمشدوبرمبنایكدگذاریوحاشیهنویسیهای
انجامشدههریكازكاربرگهاتوسطدومحقق/كدگذارتكمیلشد.شاخصهایموردبررسی
رویكرد مقاالت، پژوهشی زمینه توزیعجغرافیایی، زمانی، بازه از: عبارتاند كاربرگها در
راهكارهای و توانمندسازی بر مؤثر عوامل پژوهش، روش حمایتی، پوشش نوع نظری،
توانمندسازی.نهایتًا،درگامپنجم،پسازبررسیومقایسهدقیقكاربرگهایمختصهریك
ازمقاالت،دادههایبهدستآمدهتجمیعوتوصیفوتحلیلشدهوبرمبنایآنهابههدف

مطالعهپرداختهشد.
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جدول )1( مقاالت موردبررسی
عنوان مقالهسال انتشارمحقق

1395افشانیوفاتحی)2016(
توانمندیزنانسرپرستخانواروعواملاجتماعی-
فرهنگیمرتبطباآن:مطالعهزنانزیرپوششكمیته

امدادامامخمینی)ره(شهرتبریز
اكبریتركمانیو
توانمندسازیزنانسرپرستخانوارمنطقه5شهر1397همكاران)2018(

اصفهانباتأكیدبرمؤلفهاشتغال

اثربخشیخدماتارائهشدهتوسطسازمانبهزیستیبر1394الهیاریواسدی)2015(
میزانتوانمندیزنانسرپرستخانوار

بررسیتأثیرعضویتدرسازمانهایمردمنهادبرپایگاه1391براریوهمكاران)2012(
اجتماعی-اقتصادیزنانسرپرستخانوار

تاجالدینورحمتیواال
رسانهملیوتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار1393)2014(

)موردمطالعه:زنانسرپرستخانوارمنطقه18تهران(

ترابیمؤمنوهمكاران
)2017(1396

بررسیاثربخشیمداخلهمددكاریاجتماعیگروهیبا
رویكردتوسعهبرتوانمندسازیروانیواجتماعیزنان

سرپرستخانوار

توفیقیانفروهمكاران
)2016(1395

بررسیرابطهبینطرحهایخودكفاییكمیتهامدادامام
خمینی)ره(وتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار

)مطالعهموردی:استانكهگیلویهوبویراحمد(

توانمندسازیوفقرزداییاززنانمطلقهو1395راغفروسلیمانی)2016(
همسرفوتشدهدرشهرستانسلسله

رضاییانوهمكاران
اثربخشیتوانمندسازیروانشناختیبرارتقایبهزیستی1397)2018(

روانشناختیوكیفیتزندگیزنانسرپرستخانوار

زارعانوهمكاران
)2018(1397

توانمندسازیزنانسرپرستخانوارباتأكیدبر
برنامههایچهارم،پنجموششمتوسعهجمهوری

اسالمیایران
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عنوان مقالهسال انتشارمحقق

شادیطلبوهمكاران
فقردرآمدیفقطیكجنبهازفقرزنانسرپرست1384)2005(

خانوار

شاهندهوهمكاران
)2006(1385

تشكیلگروههایخودیارزنانسرپرستخانوار
درمنطقه17شهرداریتهران،گامیدرجهت

توانمندسازیزنان

شریفیوهمكاران
)2010(1389

عواملتعیینكنندهسطحتوانمندیاقتصادیزنان
سرپرستخانواردرمناطقروستایی:مطالعهموردی

استانكردستان
سیاستهایحمایتیوتوانمندسازیزنان1387شكوری)2008(

طالبونجفیاصل
)2007(1386

پیامداعتباراتخردروستاییبرتوانمندسازیاقتصادی
زنانسرپرستخانوار:نگاهیبهنتایجطرححضرت

زینبكبری)س(درروستاهایبویینزهرا

طالبیفردوعابدینی
)2017(1396

بررسیرابطههوشمعنویباتوانمندسازیزنان
سرپرستخانوارتحتحمایتكمیتهامدادامامخمینی

)ره(
طباطبایییحییآبادیو

توانمندسازیزنانسرپرستخانوادهازطریقمشاوره1384حسینیان)2005(
گروهی،آگاهسازیوكارآفرینی

علیجانیوهمكاران
)2016(1395

اثربخشیبرنامهتوانمندسازیشغلیمبتنیبرالگوی
مشاورهحرفهایچندمحوریدرخودكارآمدیحرفهای

وجهتگیریآیندهزنانسرپرستخانوار

فرجپوروهمكاران
)2015(1394

احیاءوساماندهیبافتهایفرسودهشهریدرراستای
توانمندسازیزنانشهروند؛موردپژوهی:اقدامات

شهرداریتهران
فرهادیوهمكاران

تأثیرهیپنوتراپیمبتنیبرنیرومندسازیایگوبر1396)2017(
افسردگیاساسیزنانسرپرستخانوار

قلیپورورحیمیان
رابطهعواملاقتصادی،فرهنگیوآموزشیبا1390)2011(

توانمندسازیزنانسرپرستخانوار
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عنوان مقالهسال انتشارمحقق

نگاهیبهراهكارهایتوانمندسازیزنانسرپرست1386كاظمی)2007(
خانوار)باتأكیدبرنقشتعاونیها(

كرمانیوهمكاران
)2013(1392

عواملمؤثربرتوانمندیزنانسرپرستخانوار)مورد
مطالعه:زنانشاغلدرمراكزكوثرشهرداریتهراندر

سال1391(

كرمانیوهمكاران
)2015(1394

توانمندسازیمبتنیبركارآفرینیاجتماعی:ارائهیك
نظریهزمینهای)مطالعهموردیستادتوانمندسازیزنان

سرپرستخانوارشهرداریتهران(
كرمانیوهمكاران

رابطهسرمایهاجتماعیوتوانمندیروانیدرزنان1396)2017(
سرپرستخانوارشاغلدرمراكزكوثرشهرداریتهران

كریمیوكیلوهمكاران
)2017(1396

اثربخشیبرنامهآموزشیتوانمندسازیروانشناختی
برمبناینظریهروانشناسیفردیآدلربردرماندگی

آموختهشدهزنانسرپرستخانوار

كریمیوكیلوهمكاران
)2018(1397

تدوینبرنامهآموزشیتوانمندسازیروانشناختیزنان
سرپرستخانواربرمبناینظریهروانشناسیفردیو

ارزیابیاثربخشیآن
كشاورزشكریو
نقادیوبازسازینظریهساراالنگهدربارهشاخصهای1395آذركشب)2016(

توانمندسازیزنانسرپرستخانوار
شیوههایتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار1390كیمیائی)2011(
مقدسجعفریو
نقدیبررویكردتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار1385محمدی)2006(

تحتپوششبهزیستی)موردمطالعهشهركرمان(

مهاجریوهمكاران
)2016(1395

بررسینقشعواملاجتماعیوروانشناختیبر
توانمندسازیزنانروستاییسرپرستخانوارتحت
پوششكمیتهامداد)موردمطالعه:شهرستانعباسآباد(

ناصریوساالرزهی
بررسیتأثیرخدماتكمیتهامدادبرتوانمندسازیزنان1391)2012(

سرپرستخانوار
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یافته ها

مشخصات کلی مقاالت مورد مطالعه
براساسیافتههایبهدستآمده،نخستینمقالهپژوهشِیمنتشرشدهدرزمینهتوانمندسازی
مقاالت توزیع برمیگردد. 1384 سال به معتبر علمی مجالت در خانوار سرپرست زنان
منتشرشدهبامضمونتوانمندسازیزنانسرپرستخانواربینسالهای1384تا1395رشدیرا
نشاننمیدهدوتقریباًپراكندگییكنواختیدارد)سالییكیادومقاله(.امادرسالهای1395
تا1397شاهدرشدنسبِیتعدادمقاالتهستیم)چهارتاششمقالهدرسال(،بهطوریكه47
درصدمقاالتدراینسهسالاخیرانتشاریافتهاند.افزونبراین،بهطورمیانگیندربازهزمانی
1384تا1397تقریباًسالیدومقالهدراینزمینهمنتشرشدهوتنهادرسال1388استكههیچ
مقالهایمنتشرنشدهاست.ازنظرتوزیعجغرافیایی،53.1درصدمقاالتدرسطحشهرستانهاو
استانهایكشور،34.4درصدمقاالتدرسطحتهران،و12.5درصدمقاالتدرسطحملیانجام
شدهاند.افزونبراین،تنها2مورد)كمتراز7درصدمقاالت(درسطحروستاییانجامشدهاند،
درحالیكه30مورد)بیشاز93درصدمقاالت(درسطحشهریصورتگرفتهاند.ازنظرزمینه

پژوهشی،37.5درصدمقاالتمیانرشتهایبودهاند.بهجدول)2(بنگرید.

جدول )2( زمینه پژوهشی مقاالت
%fزمینه پژوهشی
1237.5میانرشتهای

618.8ارزیابیطرحها،نهادهاوسیاستگذاریها
618.8روانشناسیومشاوره

412.5اقتصاد
26.2جامعهشناسی

13.1رسانه
13.1مدیریتشهری
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نظریههاورویكردهایمتنوعیدراینمقاالتاستفادهشدهاستكهعبارتانداز:نظریههای
فمینیستی)فمینیسملیبرال،فمینیسمماركسیستی،فمینیسماصالحگرا(؛دیدگاهجنسیتوتوسعه؛
رهیافتتوانمندسازیازطریقجریانسازیجنسیتی؛رویكردپایینبهباالوجامعهمحوردر
توانمندسازی؛كنشمتقابلنمادین،نظریهساختی-كاركردیپارسونز؛نظریهبرابریجنسیتی
ژانتسالتزمنچافتز؛نظریههایتوانمندسازیساراالنگه،نایالكبیر،آمارتیاسن،لینبنت،لیندا
مایوكس،پائولوفریر،دیویدفیترمن،سیلوروگوال؛نظریةزنانهشدنفقریاآسیبپذیریزنان؛
نظریهسلسلهمراتبنیازهایآبراهاممازلو،نظریهسازمانهایاتزیونی؛تلفیقدیدگاهدولتگراو
پارادایمخودپایداریمالی)رهیافتكارآفرینی،رهیافتحمایتی(؛رویكردتعاونیوتوانمندی
زنان؛مكاتبرفاهیچپوراستومیانهرودرخصوصپیامدهایرفاهیازنوعمداخالت
بیرونی،دولتییاشبهدولتیوغیره؛سرمایهاجتماعیپاتنام؛حمایتاجتماعیكسل؛نظریههای
برجستهسازیواستفادهوخشنودیدرحوزهرسانه؛نظریههایبهسازیونوسازیبافتهای
فرسودهشهری؛نظریهروانشناسیفردیآلفردآدلر؛درماندگیآموختهشدهسلیگمن.باوجود
اینها،فراوانینظریههایساراالنگهونایالكبیربیشازسایرنظریههابودهاست.ازنظررویكرد
روشینیزبیشترینتعدادمقاالتمختصبهرویكردكمیبودهاست.بهطوریكه20مقاله
)62.5درصد(باروشهایكمیانجامشدهاند.حدودیكسوماینمقاالتنیزبهروشهایكیفی

وتركیبیصورتگرفتهاند.بهجدول)3(بنگرید.
جدول )3( روش پژوهش مقاالت

%fرویکرد روشی

2062.5كّمی
721.9كیفی
515.6تركیبی
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ویژگیهای کلی زنان موردبررسی
طبقیافتههایمقاالتمیتواندرتوصیفزنانسرپرستخانوارموردبررسیمواردی
تصمیمخانواده با و پایین درسن آنها اغلب دارند. پایینی سطحسواد اكثراً كرد: ذكر را
ازدواجكردهاند.مشكالتوموانعمتعددیدرجنبههایگوناگونتوانمندیآنهاوجوددارد.
اكثراًدچارفقرمالیهستندومیزاناحساسفقردربینآنهاباالست.اكثرآنهامنبعدرآمد
كافیندارند.بیشترآنهانتوانستهاندبهشكلپیوستهازكمكهایسازمانهایحمایتیدولتیو
غیردولتیوافرادخیربینیازشوند.عمدتًانیازهایاولیهآنهاواعضایخانوارشانبرآورده
نشدهونمیشود.آنهابهدلیلداشتننقشهاوگرفتاریهایمتعددفرصتآموزشویادگیری

ندارندواكثرآنهاكیفیتدسترسیبهخدماتوامكاناترفاهیپایینیدارند.
مقاالتموردمطالعهعمدتًازنانسرپرستخانوارتحتپوششكمیتهامدادامامخمینی
كردهاند. بررسی را مقاالت( درصد 25( بهزیستی سازمان و مقاالت( درصد 53.1( )ره(
درواقع،78.1درصدمقاالتموردبررسینمونههایخودراازایندونهادانتخابكردهاند.
و موردبررسی نمونه بهعنوان مقاله،4931زنسرپرستخانوار این32 در این، بر افزون

مطالعهقرارگرفتهاند.
جدول )4( نوع پوشش حمایتی زنان موردبررسی

%fنوع پوشش حمایتی زنان موردبررسی
1753.1كمیتهامدادامامخمینی)ره(
825سازمانبهزیستیكشور

412.5شهرداری)ستادتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار(
39.4سازمانهایغیردولتیومردمنهاد

13.1سازمانتأمیناجتماعی
13.1عدمپوششحمایتی
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عوامل مؤثر بر توانمندسازی
متفاوتی عوامل و متغیرها خانوار سرپرست زنان توانمندسازی با مرتبط مقاالت در
موردتوجهوبررسیقرارگرفتهاند.عالوهبرعواملزمینهای)سن،تحصیالت،بُعدخانوار،
مدتسرپرستی،وضعیتتأهل(میتوانعواملعمدهومهمبررسیشدهرادرسهگروه
)اجتماعی-فرهنگی،اقتصادی،فردی-روانشناختی(دستهبندیوخالصهكرد.بهجدول)5(
بنگرید.متغیرهاوعواملیكهبیشترازدیگرعواملدراینمقاالتبهآنهاتوجهشدهاست
عبارتانداز:زمینهای)سن،تحصیالتوبُعدخانوار(،اجتماعی)مشاركتاجتماعیواعتماد

اجتماعی(،اقتصادی)اشتغالودرآمد(،روانی)عزتنفسوتواناییتصمیمگیری(.
درتوضیحبیشترمیتوانگفت:متغیر»سن«همبستگیمنفیبافرایندتوانمندسازیدارد.
بهعبارتیدیگر،هرچهسنآنهاپایینترباشد،ازشرایطجسمانیوروانیبهتریبرایپرداختن
بهكارهاییچوناشتغالوسرپرستیخانوادهبرخوردارخواهندبود)توفیقیانفروهمكاران،
2016(.متغیرهای»مدتسرپرستی«،»درآمد«،»شاغلبودن«و»تحصیالت«همبستگیمثبتبا
فرایندتوانمندسازیدارند.نابرابریدردسترسیبهآموزش،عدممشاركتدرتصمیمگیریهای
خانواده،عدمامكانكسبمهارت،اتكابهمردخانوادهبرایتأمینزندگی،مستحیلشدندر
وظیفهمادریونادیدهگرفتننیازهایاولیهخوددرقبالخشنودیدیگران،بهویژهفرزندان،
اینزنانراازقابلیتهایالزمبرایكاهشفقرمحرومكردهاست)شادیطلبوهمكاران،
2005(.آنهانگرشمنفیمردانوزنانجامعهرااحساسمیكنندوسطحاعتمادآنهانسبتبه
اطرافیانشانبسیارپاییناست.اگرچهاینزنانعمدتاًتوانمندیبالقوهدارندامافاقدتوانمندی
بالفعلاند.آنهابهدلیلعدممهارتودانشالزمودرنتیجهاحساسوابستگی،خودراقادربه
حضوردرجامعهنمیبینند)براریوهمكاران،2012(.همچنینروحیهامیدواریوجهتگیری

آنهانسبتبهآیندهضعیفاست)علیجانیوهمكاران،2016(.
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جدول )5( عوامل و متغیرهای مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
محقق )سال(ابعادعوامل

اجتماعی

روابط و شبکه اجتماعی)روابطخانوادگیو
خویشاوندی،روابطهمسایگی،روابطدوستی،
عضویتگروهی،سرمایهاجتماعی،حمایت
اجتماعی،اعتماداجتماعی،تعلقاجتماعی،
دسترسیبهسازمانهاومؤسساتمحلی(.
مشارکت اجتماعی)مشاركتدرگروههای
غیرفامیلی،تمایلبهشركتدرفعالیتهای

اجتماعی،گرایشبهكارگروهی،حضوردر
فضایعمومی،پذیرشاجتماعی،انزوای

اجتماعی(.
کیفیت زندگی)سالمتاجتماعی،شكوفایی
اجتماعی،دسترسیبهمنابعرفاهیازجمله
امكاناتارتباطی،آموزشی،تفریحی،معیشتی،

بهداشتیودرمانی(

شادیطلبوهمكاران)2005(،
شاهندهوهمكاران)2006(،مقدس
جعفریومحمدی)2006(،كاظمی
)2007(،شریفیوهمكاران)2010(،
كیمیایی)2011(،ناصریوساالرزهی
)2012(،براریوهمكاران)2012(،
كرمانیوهمكاران)2013(،تاجالدین
ورحمتیواال)2014(،الهیاریو
اسدی)2015(،فرجپوروهمكاران
)2015(،كرمانیوهمكاران)2015(،
توفیقیانفروهمكاران)2016(،افشانی
وفاتحی)2016(،مهاجریامیری
وهمكاران)2016(،ترابیمؤمنو
همكاران)2017(كرمانیوهمكاران
)2017(،زارعانوهمكاران)2018(.

اقتصادی

اشتغال و درآمد)دسترسیبهمنابعمالی
وفرصتهایشغلی،تنوعشغلی،مدتزمان
فعالیتكاریواقتصادی،دسترسیبهنهادها
وخدماتتولیدی،ودسترسیبهبازارفروش،

ناامنیمحیطكار،محدودیتهایفعالیت
اقتصادیزنان(

مسکن)كیفیتووضعیتمسكن(
هزینه های مصرفی خانوار)تغذیه،پوشاک،

درمان،تحصیل،تفریح،حملونقل(
خدمات مالی دولتی)سهامعدالت،وامو

كمكهایغیرنقدی،تسهیالت،مالی(

شادیطلبوهمكاران)2005(،
شاهندهوهمكاران)2006(،مقدس
جعفریومحمدی)2006(،طالبو
نجفیاصل)2007(،كاظمی)2007(،
شكوری)2008(،شریفیوهمكاران
)2010(،قلیپورورحیمیان)2011(،
كیمیایی)2011(،ناصریوساالرزهی
)2012(،براریوهمكاران)2012(،
راغفروسلیمانی)2016(،زارعانو
همكاران)2018(،اكبریتركمانیو

همكاران)2018(.
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محقق )سال(ابعادعوامل

فردی-روانشناختی

ویژگیهای مثبت فردی )عزتنفس،
خوداثربخشی،اثربخشی،استقاللفكری،
احساسقدرت،تواناییتصمیمگیری،
مسئولیتپذیری،اعتمادبهنفس،انگیزه

پیشرفت،خودمختاری،گرایشبهنوپذیری،
قدرتكنترل،شایستگی،خوداتكایی،صداقت،

رضایتاززندگی،سالمتروان،هوش
معنوی،هوشفرهنگی،گرایشكارآفرینی،

جمعگرایی(
آگاهیها و مهارتها)آگاهیعمومی،آگاهی
نسبتبهحقوقشهروندی،مهارتارتباطی،
مهارتهایفنیوحرفهای،آگاهیجنسیتی(

توانایی اداره و مدیریت خانوار)برخورداری
ازمنزلتواقتدارسرپرستی،تنظیمروابط
وحلاختالف،مشاركتدرتصمیمگیریها،
كنترلبرداراییها،مرجعیتعاطفی-احساسی،

كنترلدخلوخرج(

طباطبایییحییآبادیوحسینیان
)2005(،شادیطلبوهمكاران

)2005(،شاهندهوهمكاران)2006(،
مقدسجعفریومحمدی)2006(،
كاظمی)2007(،شكوری)2008(،
قلیپورورحیمیان)2011(،كیمیایی
)2011(،براریوهمكاران)2012(،
تاجالدینورحمتیواال)2014(،
علیجانیوهمكاران)2016(،
توفیقیانفروهمكاران)2016(،

مهاجریامیریوهمكاران)2016(،
طالبیفردوعابدینی)2017(،فرهادی

وهمكاران)2017(،كرمانیو
همكاران)2017(،كریمیوكیلو

همكاران)2018(،رضاییانوهمكاران
)2018(،اكبریتركمانیوهمكاران

.)2018(
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راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
راهكارهاوپیشنهادهایمهممقاالتموردمطالعهرامیتواندرابعاداقتصادی،اجتماعی،

آموزشیومشاورهایتقسیمبندیوارائهكرد.بهجدول)6(نگاهكنید.
جدول )6( راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

محقق )سال(راهکارهارویکرد

اقتصادی

1.اختصاصوافزایشوامهایبلندمدتبااقساط
كمبازدهویابدونسودبرایایجادخوداشتغالی،
اشتغالخانگی،راهاندازیكسبوكاروفعالیت

تولیدی،پشتیبانیازداراییهایمولد،تهیهمسكن؛2.
تضمینتسهیالتواعتباراتوخدماتدرچارچوب
ساختارهایتعاونیواتحادیهبهمنظوركاهشهزینهها

وافزایشبهرهوریسرمایهوفراهمسازیامكان
اشتغال؛3.توجهبهنرختورمدرمستمریوكمكهای
اقتصادیبهآنها؛4.تخفیفهایمالیاتیوبخشودگیهای
بیمهای؛5.ارائهطرحهایدرآمدزاییمانندبازارچههای

خوداشتغالیوگروههایهمیاروحمایتاز
محصوالتتولیدیآنها؛6.گسترشفضاهای
كارآموزیوكارآفرینیمانندمراكزفنیوحرفهای.

شاهندهوهمكاران)2006(،
مقدسجعفریوهمكاران

،)2006(
طالبونجفیاصل)2007(،
قلیپورورحیمیان)2011(،
ناصریوساالرزهی)2012(،
الهیاریواسدی)2015(،

توفیقیانفروهمكاران)2016(،
راغفروسلیمانی)2016(،
افشانیوفاتحی)2016(،
زارعانوهمكاران)2018(،
اكبریتركمانیوهمكاران

.)2018(
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محقق )سال(راهکارهارویکرد

اجتماعی

1.حمایتازتشكیلسازمانهایمردمنهادو
شبكههایاجتماعی؛2.برنامهریزیواقدامدرجهت
زمینهسازیبرایحضوراجتماعیمؤثرومشاركت
فعاالنهاینزناندراجتماعدرقالبهاییهمچون

تعاونیها،گروههایهمیار،كارگاههاومراكزاشتغالو
مهارتآموزیبابرنامههایجمعیجانبیوجلسات
بحثمشترک؛3.سازماندهیبیمههایگوناگون

همچونبیمهعمروبیمهدرمانیبرایآنهاواعضای
خانوادهشان؛4.ایجادوگسترشسازمانهایغیردولتی،
نهادهایمدنیوكانونهایزنانبارویكردمحلهمحور؛
5.طراحیوتسهیلگریپروژههایكوچكمحلیدر
زمینهارتقاظرفیتهایآنها؛6.ایجادروحیههمدلیبه
جاینگاهترحمآمیزیابدبینانهنسبتبهآنانوایجاد
مسئولیتهمگانیدررفعمعضالتآنها؛7.عضویت

آنهادرتعاونیهایغیرهمگنومتشكلازسایر
گروههایاجتماعی؛8.فراهمكردنشرایطیجهت
ادامهتحصیلویاسوادآموزیآنها؛9.مشاركتدادن
همهاعضایخانوادهمددجودرفرآیندتوانمندسازی؛

10.ایجادوتوسعهمراكزفرهنگی،اجتماعیو
ورزشیویژهزنانسرپرستخانوار

كاظمی)2007(،
شریفیوهمكاران)2010(،

كیمیایی)2011(،
ناصریوساالرزهی)2012(،
براریوهمكاران)2012(،

فرجپوروهمكاران)2015(،
توفیقیانفروهمكاران

)2016(،افشانیوفاتحی
،)2016(

مهاجریامیریوهمكاران
،)2016(

ترابیمؤمنوهمكاران
)2017(،كرمانیوهمكاران

،)2017(
زارعانوهمكاران)2018(.
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محقق )سال(راهکارهارویکرد

آموزشیومشاورهای

1.استعدادیابیزنانبیكاریاجویایكار؛2.تهیهو
توزیعبستههایآموزشیدربارهمسائلاینزنان؛
3.برگزاریدورههایآموزشی،جلساتگروهی،
سمینارها،كارگاههاوهمایشهاباحضورزنان

سرپرستخانوارومددكاراناجتماعی؛4.حضور
مددكاراناجتماعیدرمراكزیمانندكلینیكهای

مددكاریاجتماعیومشاوره،سازمانهاونهادهای
مربوطه،سمنها،خیریهها؛5.برگزارینشستهای
تخصصیبهمنظورارائهراهكارهاییدرجهت

افزایشخودكارآمدیحرفهایوجهتگیریآینده؛
6.ارائهتسهیالتآموزشیومشاورهایدرسطح
نواحیومحالتدرجهتكاهشآسیبهایمرتبط
بااینزنان؛7.ارائهواجرایآموزشهایآگاهسازی،
آموزشمهارتهایزندگی،مهارتهایحرفهایوشغلی،
كارآفرینیواشتغالخانگی؛8.ارائهخدماتآموزشی،
تربیتیومشاورهویژهفرزندانزنانسرپرستخانوار؛
9.برپاییجشنوارههایویژهجهتتمجیداززحمات

زنانسرپرستخانوارفعالوكارآفرین.

طباطبایییحییآبادیو
حسینیان)2005(،

ناصریوساالرزهی)2012(،
الهیاریواسدی)2015(،

علیجانیوهمكاران)2016(،
توفیقیانفروهمكاران

،)2016(
افشانیوفاتحی)2016(،
مهاجریامیریوهمكاران

،)2016(
كریمیوكیلوهمكاران

،)2017(
طالبیفردوعابدینی)2017(،
ترابیمؤمنوهمكاران

)2017(
رضاییانوهمكاران)2018(
اكبریتركمانیوهمكاران

.)2018(

بحث
درمقالهحاضر32مقالهمرتبطباتوانمندسازیزنانسرپرستخانواردرایراندربازه
زمانی1384تا1397بررسیشدند.ازنظرتوزیعجغرافیایی،بیشازنیمیازمقاالتدر
سطحشهرستانهاواستانهایكشور)بهجزتهران(انجامشدهاندوبیشاز93درصدمقاالت
درسطحشهریصورتگرفتهاند.ازنظرزمینهپژوهشی،37.5درصدمقاالتمیانرشتهای
بودهاند.باوجوداستفادهازنظریههایمتعددیدراینمقاالت،فراوانینظریههایساراالنگه
ونایالكبیردرزمینهتوانمندسازیبیشازسایرنظریههابودهاست.ازنظررویكردروشی
مطالعه مورد مقاالت اكثر است. بوده بهرویكردكمی مقاالتمختص تعداد بیشترین نیز
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را بهزیستی وسازمان )ره( امامخمینی امداد كمیته پوشش زنانسرپرستخانوارتحت
كه گرفتهاند قرار مطالعه مورد متفاوتی عوامل و متغیرها مقاالت این در كردهاند. بررسی
تأهل( مدتسرپرستی،وضعیت خانوار، بُعد تحصیالت، )سن، زمینهای عوامل بر عالوه
اقتصادی، )اجتماعی-فرهنگی، گروه سه در را بررسیشده مهم و عمده عوامل میتوان

فردی-روانشناختی(دستهبندیوخالصهكرد.
بابررسیمقاالتمنتشرشدهدرزمینهزنانسرپرستخانواردرایرانمیتوانبهكاستیهای

اینمقاالتاشارهكرد:
1 تعدادمقاالتتجربیدراینزمینهاگرچهكمنبودهاست،اماناكافیبودهوعمدتًاحول.

محورچندمتغیرمعدودصورتگرفتهاند.درواقع،الزماستكهدربررسیاینپدیده
چندوجهی،عواملومتغیرهایبیشتریمدنظرقرارگیردونگاهیكلنگروجامعبه

اینپدیدهبشود.
2 توانمندسازیزنانسرپرستخانواراساسًاپدیدهایاستكهبهمطالعاتمیانرشتهای.

نیازدارد.درحالیكهتنهایكسوماینمقاالترویكردیمیانرشتهایاتخاذكردهاندو
اینمقاالتنیزعمدتًادربررسیمیانرشتهایپدیدهموفقنبودهاندوبهرشتهایخاص

گرایشپیداكردهاند.
روشهایكمی،بهویژهپیمایش،دراكثراینمقاالتغالباند.نظربهاینكه،اساسًازنان.3

رنجهای و میكنند زندگی جامعه درحاشیه كه كنشگرانی خانوارهمچون سرپرست
ناگفتهبسیاردرزندگیشاندارند،بااستفادهازروشهایكیفیبهترمیتوانتجربهزیسته
آنهارافهمیدومسائلودشواریهایشانرامطالعهكرد.ایندرحالیاستكهچندمقالهای
همكهبهروشكیفیانجامشدهاندبیشتربهعواملبیرونیتوانمندسازتوجهكردهاندتابه
عدمتوانمندیهایدرونیآنهاكهمیبایستشناساییشوند.الزمهفهمزندگیاینزنان،

توصیففربهوتفسیردقیقتجاربزیستهآنهاست.
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و.4 عاطفی روابط و زناشویی ووضعیت زنان این نوعسرپرستی مقاالت این اكثر در
جنسیآنهادقیقًاتوضیحدادهنشدهاستووضعیتتأهلآنهانیزدقیقوروشنذكر
نشدهاست.بهعنواننمونه،دقیقًامشخصنشدهكهغیرمطلقههامتأهلهستندیامجرد؟و
اینكهوضعیتداشتنفرزندنزدآنهابهچهشكلاست؟روابطآنهاباشوهرانشانچگونه

است؟خألهایعاطفیوجنسیآنهاچگونهرفعمیشود؟
اساساًتمركزاینمقاالتبرزنانسرپرستخانوارمطلقه،بیوهیامتأهلبودهوبهزنان.5

خودسرپرستوزنانسرپرستخانواریكههرگزازدواجنكردهاندتوجهكافینشدهاست.
دراینمقاالتتوانمندسازیورفاهاینزناندربسترفرهنگینادیدهانگاشتهشدهاست..6

بهنحویكهبهنقشعناصرفرهنگیماننددین،سنتهاوآدابورسومفرهنگی،كلیشهها
وموانعفرهنگیدرتوانمندسازیاینزنان،جزدرمواردی،توجهینشدهاست.توجه
بهنقشفرهنگ،بهویژهفرهنگمردساالروپدرساالر،ازاینجهتاهمیتداردكه»نظام
فرهنگیجامعهعماًلدرجهتاعمالتبعیضاتیعلیهزنانسازمانیافتهاستوآنهارا
ازبسیاریازموقعیتهادرجامعهمحرومكردهوموجبمیشودكهزنانبهزمینههای
كمترمهموحاشیهایجامعهسوقدادهشوندوازفعالیتارتباطیآنهادرجامعهكاسته

شود«)براریوهمكاران،2012(.
اینمقاالتتوانمندسازیراباتوجهبهنوعوضعیتاقتصادی-اجتماعیزنانسرپرست.7

خانوارموردتوجهقرارندادهاندوعمدتًابایكسانفرضكردنآنها،بهتعمیمهایكلی
در را زنان این همه ولی میكند صدق بسیاری موارد در اگرچه كه یافتهاند دست

برنمیگیرد.
8 دراینمقاالتبهزنانسرپرستروستاییبسیاركمترتوجهشده.ازآنجاكهزنانروستایی.

سرپرست زنان بررسی كه است الزم هستند، روبهرو بسیاری مشكالت و مسائل با
اینكه»نقشزنانسرپرستخانوارروستاییدر روستاییتوجهبیشتریبشود.بهویژه



      72      72

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      72

توسعهنیزنادیدهگرفتهشدهاست«)زارعانوهمكاران،2018(.
اینمقاالتتوجهبسیاراندكیبهتوانمندیها،ظرفیتهاومسائلفرزندانواعضایخانواده.9

زنانسرپرستخانوارداشتهاند.ایندرحالیاستكهمسائلآنها،بخشیازمسائلزنان
سرپرستخانوارنیزمحسوبمیشود.

10 اینمقاالتبهبررسیزنانیكهتحتپوششنهادهایحمایتینیستند،جزدریك.
نادیدهگرفتنزنانیكهتحتپوشش ازدالیلاصلی نپرداختهاند.درواقع،یكی مقاله،
نیستندایناستكهاكثرآنهااگرچهعماًلسرپرستخانوارهستند،اّمابهطوررسمیو

قانونیسرپرستخانوارمحسوبنمیشوند.
11 اگرچهكثرتنظریههایمطرحشدهدراینمقاالتمناسبومفیدبودهوموجبتظارب.

آرامیشود،امابهكارگیریایننظریههاعمدتاًفاقداستفادهمیانرشتهایوتركیبیبودهاست.
12 زنان. و داشتهاند توانمندسازی فرآیند به كلیشهای نگاهی مقاالت این اكثر

تالش است الزم درحالیكه كردهاند. فرض منفعل كاماًل وضعیتی در را موردبررسی
وفعالیتهایآنهادرفرآیندتوانمندیودستیابیبهرفاهِمطلوبتررانیزبررسیكنند.
درواقع،»بهآنهابهعنوانافرادیفعالنگریستهشودكهبایددرفرایندفقرزداییشركت
دادهشوند،نهبهمنزلةافرادغیرفعالیكهفقطبایدمنتظركمكهاینقدیوغیرنقدیدولت

باشند«)راغفروسلیمانی،2016(.

پیشنهاد یک مدل مفهومی
باب آنهامیتوانگفتالزمهپژوهشدر بررسی بهدستآمدهو یافتههای به باتوجه
توانمندیوتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارتوجهبهابعادمختلففرآیندتوانمندسازی
سهگانه ابعاد در میتوان را خانوار سرپرست زنان توانمندی بر تأثیرگذار عوامل است.
)اجتماعی-فرهنگی،اقتصادیوفردی-روانشناختی(دستهبندیكرد.درنتیجه،میتوانمدلی
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بهگونهای خانوار سرپرست زنان توانمندسازی فرآیند آن در كه كرد پیشنهاد را مفهومی
چرخهایوچندبُعدیومیانرشتهایبررسیومطالعهشود)بهمدل)1(نگاهكنید(.پیشنهاد
بررسی در یكپارچه و كلنگر دیدگاه یك بهكارگیری در است تالشی مفهومی مدل این

توانمندسازیزنانسرپرستخانواردرایران.

شکل )1( مدل چندبُعدی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

ابعادمختلف اینمعناستكهدرآنعواملو به توانمندسازی چرخهایبودنفرآیند
چگونگی و اثرگذارند هم بر متقاباًل فردی-روانشناختی و اقتصادی اجتماعی-فرهنگی،
سطح فرآیند، این در همچنین میكنند. تعیین را خانوار سرپرست زنان توانمندسازی
توانمندیاینزنانبروضعیتاجتماعی-فرهنگی،اقتصادیوفردی-روانشناختیاثرگذار
است.درواقععواملمذكوریكدیگرراتقویتوتشدیدمیكنند.دراینمدل،روابطبین

عواملومتغیرهانهخطیبلكهچرخهایاست.
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الزمبهذكراستكهدراینمدلمفهومی،مفاهیمعمدتاًباهمهمپوشانیدارندوعمدتاًبین
متغیرهایمستقلمؤثربرتوانمندسازیهمبستگیوجوددارد.بنابراین،تقویتیكیازعواملبه
تقویتدیگرعواملمیانجامد.بهعبارتیدیگر،معیارهایتوانمندسازیرابطهایتنگاتنكومرتبط
بایكدیگردارند.افزونبراین،»توجهصرفاقتصادیدریكمدلرفاهی،افرادتحتپوشش
رابهمصرفزدگیوفقراجتماعیوفرهنگیبیشترمبتالخواهدكرد«)كیمیائی،2011(.آنچه
درتوانمندسازیپسازمرحلهرفاهاهمیتدارد،دسترسیبهمنابعتوسعهمانندتحصیالتباالو
آموزشمهارتحرفهایاستكهموقعیتهایمناسبیبرایشغلهایبامهارتودرنتیجهدرآمدساز
برایآنهاایجادوزمینههایتوسعهوپیشرفتاجتماعیواقتصادیبرایآنهامیسرمیسازد)براری
وهمكاران،2012(.همچنین،مشاركتدادنآنهادرتحلیلمسئلهویافتنراهحلمداخلهایمنجر

بهتوانمندسازیاینزنانمیشوند)شاهندهوهمكاران،2006(.
چندبُعدیبودنمدلمفهومیمذكور،مطالعهمیانرشتهایبرایشناختبهتراینفرآیندرا
نیزضروریمیكند.همچنین،اینمدلمفهومیعالوهبركاربردیكهمیتوانددرپژوهشهای
اساسًا زیرا آید. كار به نیز سیاستگذارانه راهكارهای یافتن در میتواند باشد داشته مرتبط
راهكارهاازدلشناختعواملبهدستمیآیند.اینموضوعازاینجهتاهمیتداردكهطبق
در قابلتوجهی نقش برنامههایحمایتی قالب در ارائهشده »خدمات انجامشده، بررسیهای
افزایشخوداتكاییاكثرزنانسرپرستخانوارنداشتهودراكثرموارد،اینخدماتبهاستقالل
ورهاییخانوارهایزنسرپرستازنیازمندیمنتهینشدهاست...همچنینخدماتآموزشی
است نداشته زنان این اقتصادی توانمندی و بهبودوضعیت در نقشیچندانی امداد كمیته
وخدماتارائهشدهباتوانمندیاجتماعیزنانارتباطچندانیبرقرارنساختهاند«)شكوری،
2008(.بهعالوه،برنامههایتوسعهاقداممؤثریبرایافزایشعاملیتزناندرزمینةدسترسی
بهمنابعوحضوردرشبكههایاجتماعیوبازارنداشتهوفقطبهحمایتهایاندکمالیوتا
حدودیحمایتهایاجتماعیبسندهكردهاند.سیاستهایبرنامههایچهارم،پنجموششمتوسعه



75      

توانمندسازیزنانسرپرستخانواردرایران:مرورینظاممند
Empowerment of Female Heads of Households in Iran: A Systematic Review

نتوانستهاندبهكاهشفقروبهبودزندگیاینزناندردرازمدتمنجرشوند.اینبرنامههازنان
راهمچنانبهعنواندریافتكنندگانمنفعلكمكهایرفاهیمیپندارندونقشآفرینیوعاملیت
زناندرتوسعهرانادیدهمیانگارند.سیاستهایبرنامههایتوسعهبهحمایتهایمالیاندکو
بیمههایاجتماعیبسندهكردهونگاهیكالندرجهتآموزش،دسترسیبهبازاروداراییهای
نیزدرزمینه ازسویدیگر،سازمانهایمردمنهاد ندارند)زارعانوهمكاران،2018(. مولد
عدموابستگیوایجادخوداتكاییدرزنانسرپرستخانوارناموفقعملكردهاند)براریو
همكاران،2012(.درنتیجه،توجهبهچندبُعدیبودنفرآیندتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار

نهتنهادرپژوهشهابلكهدرسیاستگذاریهانیزضرورتمییابد.
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