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فراتحلیل نیازها و اولویت های زندگی زنان سرپرست خانوار با 
رویکرد جامعه شناختی

مقدمه:  افزایش چشمگیر زنان سرپرست خانوار و مسائل و مشكالت مرتبط با 
تعامالت اجتماعی و امرارمعاش، یكی از تحوالت نهاد خانواده و جامعه كنونی ایران 
محسوب می شود. تحقیق حاضر با تمركز بر تركیب و مقایسه نتایج و یافته های 
مجزای تحقیق های انجام شده، اولویت ها و نیازهای زندگی زنان سرپرست خانوار 

را موردمطالعه قرار داده است.
روش: این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی و كتابخانه ای، مرور نظام مند و 
فراتحلیل كمی انجام شده است. مطالعه اسنادی و كتابخانه ای برای بررسی متون و 
نظریه ها و مرور نظام مند و فراتحلیل كمی برای بررسی و شناخت ماهیت تحقیق های 
پیشین بكار رفته است. مقاله های علمی-تحقیقی و پایان نامه های تحصیالت تكمیلی 
منتشرشده در بازه زمانی 1380 تا 1395 با موضوع زنان سرپرست خانوار، جامعه 

آماری را تشكیل داده اند.
یافته ها: یافته های حاصل از این تحقیق در پنج مقوله اصلی مربوط به سال انجام 
تحقیق ها، بیان مسئله، چارچوب نظری، روش شناسی استفاده شده در هر تحقیق و 
نهایتاً یافته های كلیدی حاصل از تحقیق های مرور شده دسته بندی شدند. از یافته های 
كلیدی، سه یافته با عناوین تأثیر مثبت حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی، 

توانمندسازی و كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استخراج گردید.
بحث: اتخاذ دیدگاه جامعه شناختی و داشتن رویكرد اجتماعی به مسائل زنان 
اهمیت ویژه ای  از  این گروه  از  اجتماعی  افزایش حمایت  سرپرست خانوار و 
برخوردار است. عمدتاً مسئله اصلی زنان سرپرست خانوار را نداشتن شغل و درآمد 
كافی می دانند، هرچند این متغیر یكی از عوامل مهم است، اما برخورداری از حمایت 
اجتماعی بر توانمند نمودن زنان سرپرست خانوار مهم تر است، زنانی كه توانمند 
باشند امكان دستیابی به شغل و درآمد مناسب را نیز خواهند داشت. از سوی دیگر 
مشاركت اجتماعی، احساس تعلق به جامعه، نداشتن مشكالت عاطفی و روانی از 
مواردی است كه با برخورداری از حمایت اجتماعی حاصل می گردد. كیفیت زندگی 
زنان سرپرست خانوار متأثر از برخورداری ایشان از حمایت اجتماعی است. می توان 
حمایت اجتماعی را متغیری دانست كه دارای تأثیرات چندگانه بر مشكالت زنان 

سرپرست خانوار است.
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Abstract
Introduction: The present study, with a focus on 
combining and comparing the results and findings of the 
previously conducted research, looks into the priorities 
and needs of the lives for female-headed households.
Method: This research was conducted with documentary 
and library study, systematic review and quantitative 
meta-analysis methods. 
Findings: The findings of this research were categorized 
into five main groups taking into account the year of 
the research, the problem statement, the theoretical 
framework, the methodology used in each research, and 
the key findings of the reviewed research. From the key 
findings, three findings with the titles of the positive 
effect of social support on social health, empowerment, 
and the quality of life for women headed households 
were extracted.
Discussion: Adopting a sociological perspective and 
having a social approach to the issues of female- headed 
households and increasing the social support for this 
group is of particular importance.
Mostly, the main issue is that women heading the 
households do not have enough job opportunities and 
income, although this variable is an important factor. But 
having social support is more important than empowering 
female-headed households; women who are empowered 
to have access to jobs and appropriate income. On the 
other hand, social participation, feeling of belonging to 
society, lack of emotional and psychological problems 
can be regarded as one of the issues achieved with social 
protection.
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Extended Abstract

Introduction: The dramatic increase in female-headed households and issues 
related to social interaction and livelihoods is one of the transformations of the 
current Iranian family and community.
According to the Census Bureau of Iran, the proportion of female-headed house-
holds to total households per year is %12.7. The average growth rate of male-
headed households over the three-year period was three percent, while that of 
female-headed households was four percent] (1335 - 1396). The present study 
focuses on combining and comparing the results and findings of separate research 
studies, examining the priorities and needs of that women heading the households. 

Method: This study was conducted using three methods of documentary and li-
brary study, systematic review, and quantitative meta-analysis. A systematic re-
view was used to study research studies on the topic of female-headed house-
holds and to understand the nature of the previous research in this area. Then 
the researchers came up with  possible to hypotheses and applied quantitative 
methods and meta-analysis method to conduct research analysis and test the hy-
potheses. Systematic review was performed using qualitative data analysis soft-
ware and quantitative meta-analysis was also performed using a specific software. 
In this study, the research studies conducted including the term “female-headed 
households”from 1380 to 1395, were selected and analyzed. in particular, sci-
entific research papers or postgraduate theses at universities were analyzed.. In 
terms of scope, the present study was conducted nationally, and the subject area 
of this research wew sociological issues related to women-headed households. 
In the current study, most of the documentation was done without sampling, and 
only university-based screening, the scientific degree, and the topic of “issues of 
women-headed households in Iran” were examined.

Findings: From the expression of various problems, four cases were studied: so-
cial and cultural issues of women- headed households, economic and occupational 
issues of Women-Headed Households, and  empowering women-head House-
holds. In terms of the effectiveness of measures, They were more important and 
repotted more than other cases. Among the theories stated, the ‘feminization of 
poverty‘  ‘empowerment theory’ , and the theory of ‘social support’ theory were 
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the most popular theories employed in the research studies, in other words, these 
were  the most prominent areas. Due to the dominance of the quantitative research 
paradigm, the survey method was the template method in the research and then the 
qualitative methods and the secondary analysis were used. Findings indicate that 
about five percent of household surveys of women are conducted with quantitative 
approaches using a survey method. That expresses the dominance of quantitative 
space over research. Three key findings can also be drawn from the research.
Social support has a positive effect on social health as well as women’s empower-
ment. Social support has a positive effect on the quality of life of female-headed 
households. In summary, the findings of this research are used in five main cat-
egories related to the year of research, problem expression, theoretical framework, 
and methodology. Finally, in each study the key findings from the reviewed studies 
were categorized. From the key findings, three findings were identified as positive 
impact of social support on social health, empowerment, and quality of life of 
female-headed households.

Discussion: It is important to adopt a sociological perspective and to have a social 
approach to the issues of female-headed households and to increase social support 
for this group. Mainly the main problem of women heading the households is insuf-
ficient job and income, although this variable is one of the important factors. But 
having social support is more important than empowering female-headed house-
holds. Women who are empowered will also be able to have more job opprtunities 
and have decent incomes. Social participation, on the other hand, the sense of be-
longing to the community, and the lack of emotional and psychological problems, 
are some of the issues that result from having social support. The quality of life of 
female-headed households is affected by their social support. Social support can 
be seen as a variable that has multiple effects on the problems of female-headed 
households. Increased social support will enhance the social health of individuals 
in the community. The more the supportive resources people receive, the greater 
their social capital and the sense of belonging and acceptance within society are 
likely to be. And that means that people’s crisp paths are closed, and they can 
be merged. Such people have the opportunity to participate in various social and 
economic relationships, thereby enabling the community to flourish and, in other 
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words, empower individuals and improve their quality of life. With increasing so-
cial support, women-headed households experience stronger family relationships 
and regain their independence and self-esteem. In such a case, they will have more 
peace of mind and time to learn different skills that will enable them to get bet-
ter jobs. The five stages of welfare, access, awareness, participation, and control 
should be achieved. Of course, support is purely social, that is, organizations can 
play a role in this area. But this support must come from the community. It is 
important that women who are the heads of households should not be regarded as 
ordinary members of society and not interconnected in social, economic, family-
related, and other spheres. This needs to be developed and adopted as a cultured 
so that other people in the community first learn that women who are the head of 
a household in a society need social support because of social anomalies. In ad-
dition to informal social support for individuals in the community, special formal 
attention should be paid to the social dimension that requires the government and 
social policy makers to provide specific social assistance and anticipate the provi-
sions of the annual budget requirements and the Five Plans Act. In the years of 
economic, social, and cultural development of the country, close attention should 
be paid to this issue.
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مقدمه
از شاخص های  به عنوان یكی  انسانی سازمان ملل، زنان  بر اساس شاخص های توسعه 
مهم توسعه یافتگی كشورها تلقی می شوند. چندین دهه است كه نگاه به برنامه های توسعه 
و استراتژی های آن و توجه به وضعیت زنان تغییر كرده و نمی توان در برنامه های توسعه 
نقش زنان را به عنوان نیمی از جمعیت كشور نادیده گرفت. لذا زنان می توانند نقش سازنده 
و تأثیرگذار در روند توسعه و پیشرفت جامعه داشته باشند، اما همواره در طی قرون متمادی 
علیرغم فعالیت در عرصه های مختلف تولید و بازتولید مورد كم توجهی قرارگرفته اند. این 
كم توجهی چه درون چارچوب خانواده به لحاظ حقوقی- اقتصادی و چه در سطح جامعه 
از سایرین در معرض  بیش  این، زنان  بر  آنان، عمومًا مشهود است. عالوه  به نسبت نقش 
تبعیض های اجتماعی و فشارهای روانی قرارگرفته اند. در این میان، آن دسته از زنانی كه به 
دالیلی، عهده دار مسئولیت های زندگی هستند در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، این گروه 
عمومًا، شامل زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست می باشند كه طی سال های اخیر 
تعداد آنها به عللی همچون باال رفتن نرخ طالق، كاهش ازدواج، فوت همسران، مهاجرت های 

داخلی و خارجی، تجرد قطعی روند افزایشی داشته است.
در حال حاضر در كشور ما بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد )مركز 
اقشار  افراد جزء  این  و مسكن، 1395(.  نفوس  عمومی  نتایج سرشماری  گزیده  ایران،  آمار 
آسیب پذیر جامعه تلقی می شوند و برای گذران زندگی، امرارمعاش و تعامالت اجتماعی همواره 
با مسائل و مشكالتی مواجه هستند. همچنین بر اساس آمارها جمعیت زنان سرپرست خانوار 
طی سال های اخیر همواره روندی فزاینده داشته است )كانال تخصصی شركت نقش كلیك، 
داده های استراتژیك(. نسبت خانوارهایی كه توسط زنان سرپرستی می شوند به كل خانوارهای 
كشور در سال 1365 برابر با 7/1 درصد بوده است. این آمار در سال 1375 به 8/4 درصد 
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رسیده و روند فزاینده رشد خانوارهای زن سرپرست همچنان ادامه می یابد تا در سال 1385 به 
9/5 درصد و در سال 1390 با رشدی سریع به 12/1 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری 
مركز آمار ایران در سال 1395، نسبت خانوارهای زن سرپرست به كل خانوارهای كشور برابر 
با 12/7 درصد است. همچنین میانگین نرخ رشد خانوارهای مرد سرپرست طی بازه 60 ساله 
از سال 1335 تا 1395 برابر با 3 درصد بوده است درحالی كه این نرخ برای خانوارهای زن 
سرپرست برابر با 4 درصد است. ازاین رو شناسایی دقیق مسائل و مشكالت زنان سرپرست 
خانوار و دستیابی به الگویی جهت شناسایی، طبقه بندی و تبیین این مسائل و ارائه راهكارهایی 
جهت مرتفع نمودن آن از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است كه تحقیق حاضر با هدف 
تحلیل جامعه شناختی نیازها و اولویت های زندگی زنان سرپرست خانوار انجام شده است. 
تركیب و مقایسه یافته های مجزای مقاله ها و پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترای انجام شده 
درزمینه زنان سرپرست خانوار در فاصله سالهای 1395-1380 و ایجاد ارتباط بین مطالعات و 
به دست آوردن یك نتیجه منسجم از میان نتایج پراكنده و مطالعات با استفاده از مرور نظام مند و 
روشهای آماری مهم ترین هدف تحقیق حاضر است. جهت روشن تر شدن ابعاد تحقیق، سؤاالت 
پژوهش حول محورهای زیر صورت بندی شدند: 1( احصاء عمده ترین نیازهای زندگی زنان 
سرپرست خانوار، 2( شناخت اولویت ها زندگی زنان سرپرست خانوار و 3( الگوی پیشنهادی 
و استراتژی های الزم جهت نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای طرح های حمایتی و توانمندسازی.

چارچوب نظری
با عنایت به اینكه این مطالعه از نوع مرور نظام مند و فراتحلیل است و مطالب مدنظر 
در بخش پیشینه تحقیق دیگرباره ممكن است در بخش یافته ها تكرار شود لذا در این بخش 
تالش شده است تا بر اساس یافته های حاصل از مرحله مرور پیشینه تجربی و مبانی نظری 

تحقیق، یك مدل نظری طراحی شود كه در مراحل بعد راهنمای تحقیق حاضر خواهد بود.
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بر اساس مدل فوق می توان نتیجه گرفت كه مسائل زنان سرپرست خانوار دارای ابعاد 
گوناگون است و ازاین رو عوامل متعددی بر مشكالت این قشر آسیب پذیر تأثیرگذار است. 
در بعد عاطفی و روانی زنان سرپرست خانوار با مسئله تنهایی و انزوا مواجه هستند. رویكرد 
زنان  كه  است  امر سبب شده  این  و  است  رویكردی طردكننده  قشر  این  به  نسبت  جامعه 
سرپرست خانوار فاقد حمایت های روانی و اجتماعی باشند و این امر خطری برای سالمت 
روانی و اجتماعی آنان تلقی می شود. افسردگی و دلسردی، عزت نفس پایین، احساس یأس 
و ناامیدی و در برخی موارد رفتارهای پرخاشگرانه ازجمله پیامدهای این فقدان حمایت و 

طردشدگی تلقی می شود.
معیشت و مسائل اقتصادی زنان سرپرست خانوار یكی از بارزترین مسائل این قشر از 
جامعه است كه همواره موردتوجه سیاست گذاران نیز قرار بوده است. مسئله مسكن و یافتن 
شغل مناسب با درآمد مكفی ازجمله اولین و بنیادی ترین مسائل زنان سرپرست خانوار است. 
مسئله فقدان مهارت نیز موضوعی بوده است كه سبب شده است زنان سرپرست خانوار قادر 
نباشند مشاغل مناسبی به دست آورند و ازاین رو درآمد ناكافی و فقدان پس انداز برای این 
افراد را به همراه داشته است. مسئله دیگر در این حوزه این است كه عمومًا كارفرمایان تمایلی 

به جذب زنان سرپرست خانوار ندارند و ازاین رو موقعیت های شغلی ایشان اندک است.
بعد دیگر از مسائل زنان سرپرست خانوار مربوط به خانواده است. زنان سرپرست خانوار 
همواره از سوی سایر اعضای خانواده یا خویشاوندان برچسب هایی را دریافت می كنند كه 
خانواده  یعنی  اجتماعی  منابع حمایت  مهم ترین  از  یكی  از  افراد  این  دوری  امر سبب  این 
می شود. از سوی دیگر زنان سرپرست خانوار دارای فرزند یا فرزندانی هستند كه آسیب هایی 
مانند افت تحصیلی، نافرمانی از مادر و ترک تحصیل همواره این افراد را تهدید می نماید. 
پیامدهای  مهم ترین  از  یكی  بزهكاری  در  خانوار  سرپرست  زنان  فرزندان  درگیری  مسئله 

مشكالت زنان سرپرست خانوار است.
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در بعد اجتماعی و فرهنگی نیز می توان مسائل زنان سرپرست خانوار را رصد كرد. شاید مهم ترین 
این مسائل مربوط به برچسب هایی باشد كه زنان سرپرست خانوار از سوی جامعه دریافت می كنند. 
مسئله حمایت اجتماعی را می توان مهم ترین مسئله زنان سرپرست خانوار در این حوزه تلقی نمود. 
پیامد این نگرش های منفی نسبت به زنان سرپرست خانوار در سطح جامعه، احساس ناامنی در روابط 

و تعامالت روزمره و كیفیت زندگی پایین برای این قشر آسیب پذیر از جامعه بوده است.

روش
این تحقیق با استفاده از سه روش مطالعه اسنادی و كتابخانه ای، مرور نظام مند و فراتحلیل 
كمی انجام شده است. مطالعه اسنادی و كتابخانه ای برای بررسی متون مربوط، نظریه ها و 
تحقیق ها استفاده شده است. مرور نظام مند برای بررسی تحقیق های انجام شده در رابطه با 
موضوع زنان سرپرست خانوار و شناخت ماهیت تحقیق های پیشین در این حوزه به كار رفته 
است. پس ازاین مرحله امكان طراحی فرضیات و به كارگیری روش های كمی فراهم شد و 
برای انجام تحلیل تحقیق ها و آزمون فرضیات تحقیق از روش فراتحلیل استفاده شده است. 
است،  انجام شده   MAXQDA كیفی  داده های  تحلیل  نرم افزار  از  استفاده  با  نظام مند  مرور 

فراتحلیل كمی نیز با استفاده از نرم افزار CMA2 صورت گرفته است.
در این تحقیق اكثر مطالعات و تحقیق های صورت گرفته با كلیدواژه های »زنان سرپرست 
خانوار« و »خانوارهای زن سرپرست« در بازه زمانی 1380 تا 1395 در رابطه با موضوع زنان 
سرپرست خانوار كه نتایج آنها در قالب مقاله های علمی-تحقیقی یا پایان نامه های تحصیالت 
موردمطالعه  و  تشكیل  را  آماری  جامعه  است  شده  منتشر  مذكور  دانشگاه های  در  تكمیلی 
ملی  سطح  در  حاضر  تحقیق  مكانی،  قلمرو  لحاظ  به  قرارگرفته اند.  فراتحلیل  و  نظام مند 
صورت گرفته است. قلمرو موضوعی این تحقیق نیز مسائل زنان سرپرست خانوار از منظر 

جامعه شناختی بوده است.
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در این مطالعه اكثر مستندات بدون نمونه گیری و صرفاً با استفاده از غربالگری بر اساس دانشگاه ها، 
درجه علمی و موضوع )مسائل زنان سرپرست خانوار در ایران( موردبررسی قرار گرفته است.

ازآنجایی كه بهترین گزینه برای انجام مطالعات فراتحلیل بررسی تمام تحقیق های انجام شده 
در رابطه با موضوع موردنظر است، بااین وجود باید در نظر داشت كه این تحقیق ها بر اساس 
معیارهایی غربال می شوند كه این معیارها عبارت اند از: تحقیق های انجام شده در رابطه با زنان 
سرپرست خانوار و مسائل آنها باشند، تحقیق های انجام شده با رویكرد جامعه شناختی انجام 
شده باشند، تحقیق های انجام شده در بازه زمانی 1380 تا 1395 باشند، پایان نامه های دانشجویی 
مربوط به دوره های تحصیالت تكمیلی باشند، پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه های تهران، 
شهید بهشتی، عالمه طباطبایی، تربیت مدرس یا دانشگاه های آزاد تهران بزرگ به رشته تحریر 

درآمده باشند و نهایتاً مقاله های موردبررسی دارای اعتبار علمی-تحقیقی باشند.
با توجه به هدف تحقیق، جستجو در پایگاه اینترنتی ایرانداک آغاز شد. جستجو در پایان نامه های 
تحصیالت تكمیلی با كلیدواژه های »زنان سرپرست خانوار« و »خانوارهای زن سرپرست« تعداد 
152 پایان نامه را در اختیار محقق قرار داد. پس ازاین مرحله، غربالگری پایان نامه ها با محدود 
كردن تحقیق ها بر اساس دانشگاه ها و مقطع تحصیلی موردنظر انجام شد. در این مرحله تعداد 68 
پایان نامه برای انجام مطالعه در نظر گرفته شد. ازاین رو، تمام این 68 پایان نامه موردبررسی قرار 
گرفته است و نهایتاً در غربال نهایی )با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق(، تعداد 37 پایان نامه 
كارشناسی ارشد و رساله دكتری برای انجام فراتحلیل انتخاب شدند. شناسایی مقاله های علمی-
تحقیقی نیز با استفاده از پایگاه های اینترنتی كه پیش ازاین ذكر شد، صورت پذیرفت. براین اساس، 
تعداد 218 سند شناسایی شد كه پس از مرحله غربالگری بر اساس درجه علمی، موضوع و 
رویكرد شناختی تعداد 42 مقاله علمی-تحقیقی متناسب با اهداف تحقیق حاضر شناخته شد و 
برای انجام مرور نظام مند و فراتحلیل انتخاب شدند. ازاین رو هدف اصلی این تحقیق كه همانا 
بررسی علل، زمینه ها و پیامدهای مسائل زنان سرپرست خانوار است، بر اساس مرور نظام مند و 
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فراتحلیل این 37 پایان نامه و 42 مقاله علمی-تحقیقی به انجام رسیده است.
تحلیل داده ها و گزارش یافته ها بر اساس هر دو رویكرد كمی و كیفی صورت گرفته 
است.  شده  استفاده  نمودارها  و  فراوانی  توزیع  جداول  از  توصیفی  یافته های  برای  است. 
یافته های تحقیق بر مبنای زمینه كاری پایان نامه ها و مقاله ها انتخاب شده )علل و پیامدها(، 
موارد،  سایر  و  موردمطالعه  اصلی  متغیرهای  كلیدی،  یافته های  نظری،  مبانی  انتشار،  سال 
طبقه بندی و گزارش شده است. برای افزایش دقت در تحلیل های توصیفی از نرم افزارهای 

SPSS و EXCEL استفاده شده است.

در بخش یافته های تبیینی، تالش شده است علل عمده مسائل زنان سرپرست خانوار و مسائل 
و تنگناهای اصلی ایشان در جامعه ایرانی، به تفكیك و با توضیح جامع آن ارائه شود. تعداد تكرار 
این علل در اسناد موردبررسی نیز ارائه شده است. برای انجام این مرحله نیاز به كدگذاری یافته های 
 )MAXQDA( اصلی از اسناد مختلف بوده است. برای این منظور از نرم افزار تحلیل داده های كیفی
استفاده شده است. استفاده از این نرم افزار عالوه بر اینكه امكانات بسیاری را برای تحلیل فراهم 

می آورد، كدگذاری را نیز دقیق انجام می دهد و از اشتباهات محقق جلوگیری می كند.
جدول )1( تعداد کل اسناد بررسی شده

مرحله
تعداد اسناد به تفکیک نوع

تعداد کل
پایان نامه تحصیالت تکمیلیمقاله علمی-تحقیقی

218152370جستجوی اولیه

10268170غربالگری اولیه

423779غربالگری ثانویه

423779اسناد ورودی به تحلیل
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در بخش فراتحلیل نیز برای انجام تحلیل ها از نرم افزار CMA2 استفاده شده است. اندازه اثر 
هر یك از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مهم ترین شاخصی است كه در این بخش گزارش 
شده است. بررسی همگونی مطالعات بررسی شده، بررسی سوگیری مطالعات با استفاده از آزمون 
همبستگی رتبه ای بك و مزومدار، روش رگرسیونی اِگر و بررسی N ایمن از خطا ازجمله مهم ترین 
آزمون هایی است كه در این مرحله گزارش شده اند و برای انجام فراتحلیل از آنها استفاده شده است.

یافته ها

الف( تحلیل یافته ها در بخش مرور نظام مند
داده های حاصل از این تحقیق در پنج مقوله اصلی طبقه بندی شدند.

داده های مربوط به سال انجام تحقیق ها، بیان مسئله تحقیق های بررسی شده، چهارچوب 
نظری، روش شناسی استفاده شده در هر تحقیق و نهایتاً یافته های كلیدی حاصل از تحقیق های 
مرور شده پس ازآنجام مرحله كدگذاری باز درمجموع 413 كد باز استخراج شد كه از این تعداد 79 
كد مربوط به سال انجام، 79 كد بیان مسئله تحقیق ها، 90 كد چارچوب نظری، 86 كد روش شناسی 

تحقیق های بررسی شده و 79 كد نیز مربوط به یافته های اصلی هر تحقیق بوده است. 
جدول )2( تعداد مفاهیم )کدهای باز( استخراج شده

تعداد مفاهیم )کدهای باز(محور

79سال انجام تحقیق

79بیان مسئله

90چارچوب نظری

86روش شناسی

79یافته های اصلی

413جمع كل
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یافته های مرحله مرور نظام مند نشان داد تحقیق در رابطه با مسائل زنان سرپرست خانوار 
از سال 1389 به بعد روندی فزونی یافته است. بیشترین تعداد تحقیق ها مربوطه به سال های 

1392 و 1393 است.
و  مهم تر  موارد  سایر  از  مورد  چهار  می رسد،  نظر  به  مختلف  مسئله های  بیان  میان  از 
زنان  فرهنگی  و  اجتماعی  »مسائل   .1 از:  عبارت اند  مسئله ها  بیان  این  هستند.  پرتكرارتر 
بوده است، 2.  پرتكرارترین مسئله موردبررسی در تحقیق ها  سرپرست خانوار« كه درواقع 
»مسائل اقتصادی و شغلی زنان سرپرست خانوار«، 3. »توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« 
4. »سنجش اثربخشی اقدامات و مداخالت« كه منظور از این مسئله بیشتر سنجش اثربخشی 

اقدامات سازمان هایی چون كمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی است.

شکل )1( فراوانی تحقیق ها در هر سال
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نظری  رویكردهای  با  شده اند  انجام  خانوار  سرپرست  زنان  حوزه  در  كه  تحقیق هایی 
گوناگونی پیش رفته اند. برخی از این نظریه ها تالش كرده اند از نظریات مختلف در این حوزه 
استفاده نمایند و چارچوب نظری تركیبی برای تحقیق خود ایجاد نمایند. نظریه های »زنانه 
تحقیق های  در  نظریه های  پرتكرارترین  اجتماعی«  »حمایت  و  »توانمندسازی«  فقر«،  شدن 
بررسی شده بوده اند. پیش ازاین نیز گفته شد كه مهم ترین بیان مسئله ها نیز معطوف به همین 
سه حوزه بوده اند. به نظر می رسد با توجه به اینكه مهم ترین مسائل زنان سرپرست خانوار 
مربوط به مسائل اقتصادی و فقر آنها، مشكالت اجتماعی و فقدان برخورداری از حمایت 
اجتماعی و مسئله توانمندسازی ایشان است، مهم ترین نظریات نیز به این سه حوزه معطوف 

شده اند.

شکل )2( ماتریس فراوانی بیان مسئله تحقیق های بررسی شده
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مدل )1( نظریه های استفاده شده در تحقیق ها

دراین بین به نظریه هایی مثل جامعه ریسكی اولریش بك1، نظریه مدرنیته متأخر آنتونی 
گیدنز یا نظریه های طرد اجتماعی می توانند بسیار راهگشا باشند كه تقریبًا در هیچ مطالعه ای 

مورد استفاده قرار نگرفته است.
بالیای  و  آفات  از  افراد  نگرانی  آن  در  كه  است  جامعه ای  مخاطره آمیز،  جامعه  درواقع 
طبیعی )قحطی و زلزله( به سمت مخاطرات ناشی از فعالیتهای انسانی كه اغلب شكل جهانی 
و عالم گیر دارند، متوجه شده است. به تعبیر بك، اگر قوه محركه جامعه طبقاتی و صنعتی در 
این شعار خالصه می شد كه »گرسنه ام« شعار جامعه جدید این است كه »می ترسم یا نگرانم«. 
بك مدعی است درحالی كه در جوامع ماقبل مدرن انسجام بر پایه نیاز بود، انسجام دنیای 

1. Ulrich Beck
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از  نمود كه یكی  به عبارت دیگر می توان عنوان  )ترنر، 1994(.  نگرانی است  پایه  بر  معاصر 
عوامل مهم تأثیرگذار در كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار احساس امنیت اجتماعی است 
و برخورداری از حمایت های اجتماعی نیز از مؤلفه های اصلی ارتقاء امنیت اجتماعی است. 
حمایت اجتماعی برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده و دوستان و سایر 
برخی دیگر  اجتماعی و  واقعیتی  را  اجتماعی  برخی حمایت های  تعریف شده است.  افراد 
آن را ناشی از ادراک فرد می دانند )علی پور، 2006، به نقل از تقی پور، 2010(. لذا پیشنهاد 
امنیت در  مفاهیم  بر  به زندگی زنان سرپرست خانوار عالوه  می گردد در مطالعات مربوط 
جامعه شناسی و شاخصهای مرتبط با آن، همچون اصطالح خط فقر در مطالعات اقتصادی، 
اجتماعی از مفهوم خط امنیت در جوامع مخاطره آمیز اجتماعی كه فاقد حداقل زیرساختها 

می باشند، نیز نام برد.
یكی دیگر از نظریاتی كه در مطالعات اجتماعی زنان سرپرست خانوار باید موردمطالعه قرار گیرد 
نظریه طرد اجتماعی است. مفهوم طرد اجتماعی برخالف مفهوم فقر، دارای سطوح تحلیل چندبعدی 

و دامنه ای گسترده است كه فراتر از فضای مادی و درآمدی، فقر را موردتوجه قرار می دهد.
ویژگی مهم دیگر طرد اجتماعی در نظر گرفتن آن به عنوان یك پدیده ارتباطی است. درواقع 
مفهوم طرد اجتماعی معطوف به روابط اجتماعی است كه بر رابطه یا عدم رابطه میان افراد 

محروم و سایر گروههای جامعه تأكید دارد )بلیكمور، 2006(.
طرد   1- می گردد  ایجاد  اجتماعی  طرد  نوع  دو  خانوار  سرپرست  زنان  بین  در  معموالً 
و...( -2 طرد  باال  انحرافی، تجرد در سنین  اعمال  )فقر درآمدی، طالق،  اجباری  اجتماعی 
زنان  چنانچه  لذا  به خودكشی(.  اقدام  كم رویی،  معلولیت،  )بیماری،  اجتماعی خودخواسته 
سرپرست خانوار مطرود شوند و یا مورد طرد اجتماعی قرار گیرند از حداقل حمایت های 

اجتماعی نیز محروم خواهند ماند.
با توجه به تسلط پارادایم تحقیق های كمی، روش پیمایش روش غالب در تحقیق ها بوده 
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از  ثانویه استفاده شده اند. بیشترین فراوانی پس  است و پس آن روش های كیفی و تحلیل 
پیمایش مربوط به روش گراندد تئوری است و پس ازآن تحلیل تماتیك مطرح است. البته باید 
توجه داشت كه یكی از نقاط ضعف تحقیق های بررسی شده این است كه مرز روشنی میان 
روش گراندد تئوری و تحلیل تماتیك قائل نشده اند، این در حالی است كه بر اساس متون 
روش شناختی این دو باهم متفاوت هستند و اهداف متمایزی را دنبال می كنند. عالوه بر این، 
یافته ها حاكی از آن است كه حدود 70 درصد از تحقیق هایی كه در حوزه زنان سرپرست 
خانوار انجام شده است با رویكردهای كمی و با استفاده از روش پیمایش سازمان دهی شده 
است. وقتی كه تحلیل تماتیك و گراندد تئوری را ذیل روش های كیفی قرار دادیم مشخص 
شد كه درمجموع 15 تحقیق با روش های كیفی سازمان دهی شده اند، این در حالی است كه 

طراحی تحقیق ها بر اساس روش پیمایش تعداد 60 را به خود اختصاص داده است.
این موضوع نشان می دهد كه همچنان فضای كمی گرایانه بر تحقیق های زنان سرپرست خانوار 
حاكم است و شناخت مسائل زنان از نزدیك، با رویكردهای كیفی و مبتنی بر درون فهمی مسائل 
ایشان و تجربه زیسته آنان بخش مغفول در تحقیق ها بوده است و یكی از نقدها بر دانش تجربی 

موجود می تواند همین موضوع باشد و نیاز به طراحی تحقیق های كیفی احساس می شود.

مدل )2( روش شناسی استفاده شده در تحقیق های مختلف
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یافته ها
در مدل ذیل تالش شده است یافته های اصلی از بررسی تحقیق ها، به صورت خالصه 
ارائه گردد. یافته های اصلی حاصل مرور همه تحقیق ها هستند و نمی توانند بازنماینده دانش 

كنونی در این حوزه باشند.
پژوهش های  از  حاصل  یافته های  است،  شده  مشخص  فوق  مدل  در  كه  همان طور 
بررسی شده بسیار متعدد و در حوزه های مختلف هستند، اما ضخامت خطوط در این مدل 

می تواند برای شناسایی یافته های اصلی و كلیدی یاری رسان باشد. 

مدل )3( یافته های اصلی تحقیق های بررسی شده
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براین اساس می توان گفت از تحقیق های بررسی شده می توان سه یافته كلیدی استخراج 
كرد: 1. حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی دارای اثر مثبت است؛ 2. حمایت اجتماعی بر 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اثر مثبت دارد. 3. حمایت اجتماعی بر كیفیت زندگی 
اصلی  یافته های  از  فراوانی هر یك  ذیل  در جدول  دارد.  مثبت  اثر  زنان سرپرست خانوار 
به صورت دقیق ارائه شده است. بر اساس آمار فوق سه یافته اصلی از تحقیق های بررسی شده 

بخش قابل توجهی از كل فراوانی ها را به خود اختصاص داده اند.

ب( یافته های بخش فراتحلیل کمی
برای  هستند.  نظام مند  مرور  بخش  یافته های  مؤید  نیز  كمی  فراتحلیل  بخش  یافته های 
بررسی آماری میزان تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تعداد 12 
مطالعه وارد نرم افزار CMA2 شدند. یافته های تحقیق در رابطه با محاسبه اندازه اثر تحقیقات 
موردبررسی نشان می دهد كه تمامی آن ها دارای اثر معناداری بوده اند. داده های جدول مذكور 
نشان می دهد كه میانگین اندازه اثر حمایت اجتماعی )اثرات تركیبی ثابت( بر توانمندسازی 
محدوده  در  شده  برآورد  اندازه  این  ازآنجایی كه  است.   0/39 معادل  موردتحقیق  نمونه  در 
اطمینان 95 درصد است، لذا باید گفت تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی تأیید می شود 
كه این مقدار بر مبنای معیار كوهن )كه پیش تر گفته شد(، حاكی از اثری در حد متوسط است.

جدول )3( محاسبه اندازه اثر مطالعات رابطه بین حمایت اجتماعی و

 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

Zpحد باالحد پائیناندازه اثر )r(تعداد مطالعاتپرسش

 تأثیر حمایت اجتماعی بر
120/390/3550/42719/1650/001توانمندسازی زنان
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تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی زنان سرپرست  برای بررسی آماری میزان 
خانوار تعداد 12 مطالعه وارد نرم افزار CMA2 شدند. یافته های تحقیق در رابطه با محاسبه 
اثر معناداری بوده اند.  اثر تحقیقات موردبررسی نشان می دهد كه تمامی آن ها دارای  اندازه 
داده های جدول فوق نشان می دهد كه میانگین اندازه اثر حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی 
سرپرست خانوار در نمونه موردتحقیق معادل 0/38 است. چون این اندازه برآورد شده در 
محدوده اطمینان 95 درصد است، لذا باید گفت تأثیر حمایت اجتماعی تأیید می شود. الزم 
به ذكر است برآورد نقطه ای به دست آمده )0/38( بر مبنای معیار كوهن حاكی از اثر در حد 
متوسط است. پس درمجموع می توان گفت حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار بر 

سالمت اجتماعی آنها مؤثر است.
جدول )4( اندازه اثر کلی مطالعات رابطه بین حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی زنان 

سرپرست خانوار

ZPحد باالحد پائیناندازه اثر )r(تعداد مطالعاتپرسش

 تأثیر حمایت اجتماعی بر
120/380/3440/41917/8580/001سالمت اجتماعی

جدول )5( نتایج حاصل از اندازه اثر مطالعات رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی

ZPحد باالحد پائیناندازه اثر (r)تعداد مطالعاتپرسش

 تأثیر حمایت اجتماعی بر
80/310/250/379/6780/001كیفیت زندگی
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برای بررسی آماری تأثیر حمایت اجتماعی بر كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تعداد 
8 مطالعه وارد نرم افزار CMA2 شدند. با توجه یافته های تحقیق در رابطه با محاسبه اندازه 
اثر تحقیقات موردبررسی نشان می دهد كه به جز دو مورد، تمامی آن ها دارای اثر معناداری 
بوده اند. به نظر می رسد فقدان اثر معنادار این دو تحقیق، به دلیل حجم نمونه بسیار كم آنها 
باشد كه امكان قضاوت درباره میزان تأثیر را دشوار ساخته است. درمجموع، نتایج حاصل 
از بررسی حساسیت اندازه اثر نسبت به تك تك مطالعات تحت بررسی حاكی از آن است 
كه با حذف برخی از مطالعات تغییر قابل توجهی در مقدار اندازه اثر به وجود نخواهد آمد. 
داده های جدول فوق نشان می دهد كه میانگین اندازه اثر حمایت اجتماعی بر كیفیت زندگی 
)اثرات تركیبی ثابت( در نمونه موردتحقیق معادل 31/0 است. چون این اندازه برآورد شده در 
محدوده اطمینان 95 درصد است، لذا تأثیر حمایت اجتماعی بر كیفیت زندگی تأیید می شود.

بحث
تحقیق حاضر نشان دهنده اهمیت اتخاذ دیدگاه جامعه شناختی و داشتن رویكرد اجتماعی به 
مسائل زنان سرپرست خانوار است. به نظر می رسد متغیر »حمایت اجتماعی« یكی از مهم ترین 
به مسئله  این قشر  با  در رابطه  باشد. عمدتاً  عوامل در حوزه مسائل زنان سرپرست خانوار 
مشكالت اقتصادی اشاره می شود و ادعا می شود كه مسئله اصلی زنان سرپرست خانوار داشتن 
شغل و درآمد كافی است. هرچند این متغیر یكی از عوامل مهم در رابطه با این قشر است، اما 
باید به این نكته توجه داشت كه بر اساس تحقیق های تجربی برخورداری از حمایت اجتماعی 
دارای اثر مثبت بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است، ازاین رو زنانی كه توانمند باشند 
امكان دستیابی به شغل و درآمد مناسب را نیز خواهند داشت. از سوی دیگر مشاركت اجتماعی، 
احساس تعلق به جامعه، نداشتن مشكالت عاطفی و روانی و همگی از مواردی است كه با 
برخورداری از حمایت اجتماعی حاصل می گردد. عالوه بر این، یافته های این تحقیق نشان داد 
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كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار متأثر از برخورداری ایشان از حمایت اجتماعی است؛ 
بنابراین می توان حمایت اجتماعی را متغیری دانست كه دارای تأثیرات چندگانه بر مشكالت 
زنان سرپرست خانوار است. ازاین رو می توان ادعا كرد مسئله بنیادی در رابطه با زنان سرپرست 

خانوار مسئله حمایت اجتماعی است و یافته اصلی تحقیق حاضر نیز همین موضوع است.
بر اساس تحقیق های مختلف، عوامل متعددی در تعیین بهره مندی از حمایت اجتماعی 
مؤثرند. بعضی از این عوامل به خود فرد مربوط می شوند )عوامل درون فردی( به عنوان نمونه 
خلق وخوی فرد، تعیین كننده این است كه فرد، گیرنده یا دهنده حمایت باشد )سارافینو1، 2005(. 
افراد ازلحاظ میزان نیاز و عالقه به روابط اجتماعی متفاوت هستند و احتمال برخورداری و نیز 
ارائه حمایت اجتماعی توسط آنهایی كه بیشتر درصدد برقراری ارتباط با دیگران می باشند، بیشتر 
است. فردی كه اجتماعی نباشد، به دیگران كمك نكند و اجازه ندهد دیگران بفهمند كه به كمك 
نیاز دارد، احتماالً از حمایتی برخوردار نخواهد شد. بعضی افراد آن قدر كه الزم است، جسارت 
كمك طلبیدن را ندارند، یا نمی خواهند مزاحم دیگران شوند، یا می خواهند مستقل شوند، یا 

نمی دانند كه از چه كسی كمك بخواهند، یا نمی توانند به كسی اطمینان كنند.
یكی دیگر از عوامل تعیین كننده، بهره مندی از حمایت اجتماعی، ساختار شبكه اجتماعی 
فرد، یعنی پیوندهایی است كه فرد با اعضای خانواده و جامعه خود دارد )سارافینو، 1384(. 
مطالعات گسترده در مورد حمایت اجتماعی نشان داده است كه به طور مشخص خویشاوندان، 
آنها  به كمك  نیاز  منابع مهمی هستند كه می توان در صورت  به عنوان  دوستان و همكاران 
مراجعه كرد )سارافینو، 1384(. منبع حمایتی دیگر كه در ارتباط با اقشار آسیب پذیر مانند 
بیماران خاص و محرومان و... در نظر گرفته می شود سازمان ها و نهادهای دولتی هستند. 

یكی از مهم ترین گروه های آسیب پذیر در هر جامعه ای زنان سرپرست خانوار هستند كه باید 
حمایت اجتماعی برای آنان با ارائه خدمات مختلف تضمین گردد. همان طور كه ذكر شد، 

1. Sarafino
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به طوركلی می توان گفت زنان سرپرست خانوار از حمایت های مختلفی می توانند برخوردار 
باشند كه دو منبع اصلی حمایت اجتماعی برای ایشان عبارت اند از:

حمایت گروه های غیررسمی مانند خانواده، اقوام و دوستان؛. 1
حمایت ارگان های رسمی حمایتی مانند كمیته امداد، سازمان بهزیستی و غیره.. 2

حمایت های غیررسمی از زنان سرپرست خانوار
شوند.  تلقی  خانوار  سرپرست  زنان  برای  حمایتی  منابعی  می توانند  آشنایان  و  دوستان 
اینها  می شوند.  محسوب  زنان  از  قشر  این  برای  اجتماعی  سرمایه  نوعی  افراد  این  درواقع 
سه  می كند.  تجربه  بیشتری  امنیت  احساس  فرد  آن  در  كه  می سازند  فراهم  را  محیط هایی 
اول خانواده  نظر گرفت:  در  می توان  زنان سرپرست خانوار  برای  غیررسمی  منبع حمایت 
و خویشاوندان این افراد است. دوم دوستان و همكاران هستند و سومین گروه همسایه ها 
خواهند بود كه می توانند به عنوان منابع حمایتی تلقی شوند یا در جهت عكس منابعی برای 
طرد و جدایی این افراد از جامعه به حساب آیند. ازاین رو به نظر می رسد نه تنها الزم است 
با زنان سرپرست خانوار صورت گیرد، بلكه ضرورت دارد در  اقدامات حمایتی در رابطه 
نیز  جهت آموزش خانواده، دوستان، آشنایان، بستگان و همسایگان زنان سرپرست خانوار 
از طریق  آموزشی  برنامه های عمومی  آموزشی،  برگزاری دوره های  اقدامات الزم )همچون 

رسانه های جمعی و ...( صورت گیرد.
نكته دارای اهمیت دیگر این است كه كیفیت روابط زنان سرپرست خانوار الزاماً با گسترده تر 
شدن روابط آنها با خانواده و خویشاوندان افزایش نمی یابد. علیرغم اینكه خانواده یك منبع 
حمایتی مهم برای ایشان تلقی می شود در بسیاری از موارد گستردگی این حمایت ها سبب 
افزایش دخالت در زندگی و روابط شخصی این زنان نیز شده است؛ بنابراین نكته بااهمیت در 

این مورد حفظ استقالل زنان است و ازاین رو مسئله مسكن برای ایشان مطرح می شود.
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حمایت های رسمی از زنان سرپرست خانوار
عالوه بر قوانینی كه در سطوح باالدستی به منظور توجه به شرایط اقشار آسیب پذیر - به ویژه 
زنان سرپرست خانوار كه موضوع بحث این مقاله است - طراحی و ارائه و تصویب شده است 
نهادهای حمایتی همچون كمیته امداد امام خمینی )ره( از یك سو و بهزیستی به عنوان بازوهای 
اجرایی وزارت رفاه، كار و تأمین اجتماعی از سوی دیگر ازجمله نهادهای اصلی برای حمایت 
از این قشر جامعه هستند كه در كنار فعالیت های خود نقش مهمی در جهت توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار دارند. نكته قابل توجه درباره زنان سرپرست خانوار این است كه درصد 
نیز حمایت  باال و مهارت خاصی ندارند و از طرف خانواده  این زنان تحصیالت  از  باالیی 
نمی شوند. به همین دلیل میزان آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار افزایش می یابد، بنابراین اگر 
زنان سرپرست خانوار كه تحت پوشش سازمان های حمایتی هستند توانمند نشوند می توانند 
با مشكالت فراوانی مواجه گردند. بهزیستی و كمیته امداد و در سال های اخیر شهرداری نیز 

طرح هایی را برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح كرده اند.
ضمنًا به جهت مساعدت در تأمین معیشت خانواده های نیازمند به ویژه زنان سرپرست 
خانوار در ماده 79 برنامه ششم توسعه آمده است )دولت موظف است در طول اجرای قانون 
برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانواده های مددجویان تحت 
حمایت كمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر 
بودجه  در چارچوب  كار،  عالی  متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای  مبنای 
سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند كردن یارانه ها در چارچوب بودجه سنواتی پرداخت 
تحت  مددجویان  مستمری  و  شده  عملیاتی   1396 سال  ابتدای  از  موضوع  این  كه  نماید( 

حمایت نهادهای حمایتی به ویژه زنان سرپرست خانوار افزایش نسبتًا مناسبی داشته است.
بر اساس مصوبه شورای عالی كار در سال 97 حداقل دستمزد، یك میلیون و 116 هزار 
تومان تعیین شد كه 20 درصد مرتبط با خانواده های تحت حمایت در ماده 79 به طور میانگین 
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قریب به 2 /223 هزار تومان خواهد شد و دولت مكلف است در اجرای بند 2 جدول مصارف 
تبصره 14 بودجه سال 97 این افزایش را لحاظ نمایند.

به طوركلی از این پژوهش می توان نتیجه گرفت كه متغیر حمایت اجتماعی می تواند اثری 
تعیین كننده بر وضعیت زنان سرپرست خانوار داشته باشد. هراندازه حمایت اجتماعی از این 
افراد گسترش یابد، مشكالت این افراد نیز كاهش خواهد یافت. حمایت اجتماعی بسترساز 
افزایش سرمایه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار خواهد بود. این موضوع سبب می شود كه 
سالمت اجتماعی و كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار نیز افزایش یابد. در مدل ذیل سعی 
شده است یافته های اصلی این تحقیق به صورت شماتیك نشان داده شود و درواقع می توان 

این مدل را برونداد اصلی تحقیق حاضر تلقی نمود.

مدل )4( نتیجه گیری از یافته های تحقیق و مدل پیشنهادی
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براین اساس به نظر می رسد تمركز بر تقویت حمایت اجتماعی در رابطه با زنان سرپرست 
خانوار بتواند نقشی تعیین كننده در حل مسائل و مشكالت آنها داشته باشد. درواقع بر اساس 
افراد  اجتماعی  تقویت سالمت  اجتماعی موجب  افزایش حمایت  مدل فوق می توان گفت 
جامعه خواهد شد. هراندازه افراد منابع حمایتی بیشتری دریافت نمایند، سرمایه اجتماعی آنها 
افزایش یافته و احساس تعلق بیشتری نسبت به جامعه خواهند داشت و در جامعه پذیرفته 
می شوند و این بدین معنی است كه مسیرهای طرد افراد بسته می شود و امكان ادغام آنها 
در جامعه فراهم می گردد. چنین افرادی این امكان را می یابند كه در مناسبات اجتماعی و 
اقتصادی مختلف مشاركت نمایند و از این طریق جامعه امكان شكوفایی برای افراد را فراهم 

می سازد و به عبارت دیگر افراد توانمند می شوند و كیفیت زندگی آنها نیز بیشتر خواهد شد.
سرپرست  زنان  توانمندسازی  افزایش  سبب  اجتماعی  حمایت  افزایش  دیگر  سوی  از 
خانوار می شود. این مهم سبب می شود زنان روابط خانوادگی مستحكم تری را تجربه نمایند 
و بتوانند استقالل و عزت نفس خود را بازیابی نمایند. در چنین حالتی زنان آرامش و وقت 
بیشتری برای آموختن مهارت های مختلف خواهند داشت كه سبب خواهد شد بتوانند مشاغل 
بهتری را به دست آورند. الزم به ذكر است كه در موضوع توانمندسازی الزم است مراحل 5 
گانه رفاه، دسترسی، آگاهی، مشاركت و كنترل مرحله به مرحله محقق گردد. حمایت اجتماعی 
بیشتر سبب كیفیت زندگی باالتر می شود. بر اساس مدل فوق می توان انتظار داشت زنانی كه 
حمایت بیشتری دریافت می نمایند، مسكن بهتر، شغل بهتر و درنتیجه آن درآمد بیشتر و نهایتًا 
روابط و تعامالت باكیفیت تری را تجربه نمایند. به عبارت دیگر زندگی آنها در ابعاد جسمانی، 

روانی و اجتماعی كیفی تر شود.
حمایت  مسئله  خانوار  سرپرست  زنان  مشكالت  با  رابطه  در  مسئله  مهم ترین  بنابراین 
اجتماعی كه در این تحقیق به شرح كامل آن پرداخته شده است. باید توجه داشت كه حمایت 
به مفهوم كاماًل اجتماعی است؛ بدین معنا كه علیرغم اینكه سازمان های متكفل می توانند در 
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این حوزه نقش آفرینی كنند، اما این حمایت باید از دل جامعه برخواسته باشد. درواقع، الزم 
است زنان سرپرست خانوار به عنوان عضوی عادی از جامعه در نظر گرفته شوند و از حلقه 
روابط و تعامالت اجتماعی در ابعاد مختلف خانوادگی، اقتصادی و ... طرد نشوند. این مهم 
در وهله اول نیاز به فرهنگ سازی دارد تا سایر افراد جامعه بیاموزند كه زنان سرپرست خانوار 
عضوی از جامعه هستند كه نیاز به حمایت دارند. این اولین گام در جهت ارتقاء حمایت 

اجتماعی از زنان سرپرست خانوار است.
یكی دیگر از مباحث اساسی كه بر اساس یافته های پژوهش به آن اشاره گردید، عالوه بر 
حمایتهای اجتماعی غیررسمی افراد جامعه، توجه ویژه به حمایتهای اجتماعی در بعد رسمی 
آن است كه الزم است دولتمردان و سیاست گذاران اجتماعی با ایجاد مساعدتهای اجتماعی 
خاص و پیش بینی احكام الزم در الزامات بودجه ساالنه و قانون برنامه های پنج ساله توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور توجه جدی به آن داشته باشند.
اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی،  ایجاد زیرساختهای  به حمایتهای رسمی در  عدم توجه 
برای تأمین نیازهای زندگی آنان و همچنین عدم تطابق دخل وخرج معیشت زنان سرپرست 

خانوار نیازمند باعث می گردد كه رفتارهای ذیل در زندگی آنان نهادینه گردد:
به خاطر كاهش هزینه های مسكن، به حاشیه شهرها و مسكن های نامناسب و ارزان قیمت  -

روی آورند.
به خاطر عدم پیشگیری و مداوای قطعی بیماری مزمن، به سمت بیماری های صعب العالج  -

و معلولیت سوق داده شوند.
از هزینه های خوردوخوراک خود و فرزندان می كاهند و دچار سوءتغذیه شوند. -
هزینه های رفاهی، تفریحی، آموزشی و ... را از سبد هزینه خانواده ها حذف كنند. -
به صورت شبانه روزی و دو یا سه شیفت كار كنند و دچار آسیبهای دیگر شوند. -
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قناعت پیشه می كنند و بسوزند و بسازند. -
تحمل سختی بخشی از زندگی آنها شود. -
سبك زندگی آنها صرفًا بر اساس محدودیت ها شكل بگیرد. -
صرفاً رفع نیازهای فیزیولوژیكی )آنی و فوری( برای این خانوارها در اولویت اصلی قرار گیرد. -
برای این خانوارها اولویت در زنده ماندن است تا زندگی كردن. -
مجموعه نداشته ها، امكان طرد اجتماعی را در این خانواده ها تقویت كند. -
تعدادی نیز مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرند و به انحراف كشیده شوند. -
درصدی نیز ممكن است به جرم روی آورده و مجرم شوند. -
درصدی نیز بچه های كار را پرورش داده و تربیت می كنند. -

پیشنهادها
نظریه هایی كه در حوزه های مطالعات زنان سرپرست خانوار استفاده شده است بسیار . 1

محدود هستند، یكی از این نظریه ها، نظریه زنانه شدن فقر است كه در اكثر مطالعات 
مورد استفاده قرار گرفته است. لزوم اتخاذ رویكردهای نظری جدید ازآن جهت است كه 
اوالً با استفاده از نظریه های متفاوت می توان رویكرد اجتماعی و جامعه شناختی به مسائل 
زنان سرپرست خانوار را تقویت كرد و از دیگر سو می توان متناسب با ماهیت در حال 
تغییر جهان مدرن دركی جدید از مسائل اقشار و گروه های آسیب پذیر ایجاد نمود. در این 
رابطه نظریه هایی مثل جامعه ریسكی اولریش بك1، نظریه مدرنیته متأخر آنتونی گیدنز یا 
نظریه های طرد اجتماعی می توانند بسیار راهگشا باشند كه تقریبًا در هیچ مطالعه ای مورد 

استفاده قرار نگرفته است.
مشكل عمده در رابطه با تحقیق های موجود در حوزه زنان سرپرست خانوار این است كه . 2

1. Ulrich Beck
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اكثر آنها )حدود 70 درصد( با استفاده از رویكردهای كمی و با استفاده از روش پیمایش 
انجام شده اند. به نظر می رسد یكی از ضرورت های مطالعاتی در این حوزه، استفاده از 
رویكردهای كیفی و روش های مطالعه تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار باشد. درواقع 
الزم است نیازها، مسائل و تنگناهای زنان سرپرست خانوار بر اساس درک خود ایشان 

از زندگی و با استفاده از درون فهمی موردمطالعه قرار گیرد.
سرپرست . 3 زنان  موردمطالعه  هدف  جامعه  اكثر  كه  است  این  پژوهش  این  یافته های  از 

خانواری بودند كه تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل كمیته امداد امام خمینی )ره( و یا 
سازمان بهزیستی كشور و یا خیریه ها می باشند و ویژگی بارز آنها فقر بود و راهكارهای 
توانمندسازی این جامعه هدف را از درون این گروهها جستجو می كنند؛ اما نكته ای كه اكثر 
پژوهشگران در این حوزه توجه كافی را به آن نكرده اند این است كه مطالعه سایر گروههای 

زنان سرپرست خانوار كه فقیر نبوده و یا از چرخه فقر خارج شده اند را نادیده گرفته اند.
در پروژه ای كه دیپا نارایان1 تحت عنوان مجموعه كتاب های خروج از فقر، نتایج پژوهش 
تطبیقی جدید در بیش از 500 جامعه محلی در 15 كشور جهان )برای بررسی وضعیت 60 هزار 
زن و مرد فقیر، فقیرشده یا فقیرنمانده طی یك دهه از 1995 تا 2005 میالدی( ارائه و چگونگی 
و چرایی خروج مردم فقیر از فقر را تشریح می كند عموماً دسته بندی و نوع مطالعه آنها بر اساس 

نردبان زندگی متمركز بر گروههای چهارگانه ذیل در یك فاصله زمانی معین بوده است.
فقیر نمانده ها: خانوارهایی كه در سال 1995 فقیر بودند اما در سال 2005 از فقر خارج شده بودند.

فقیر مانده ها: خانوارهایی كه در سال 1995 فقیر بودند اما در سال 2005 هنوز فقیر مانده اند.
فقیر نبوده ها: خانوارهایی كه در سال 1995 فقیر نبودند اما در سال 2005 باز هم فقیر نیستند.
فقیر شده ها: خانوارهایی كه در سال 1995 فقیر نبودند اما در سال 2005 به فقر سقوط كردند.

1. Deepa Narayan and Patti Petesch
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تمركز مطالعات انجام شده با توجه به جامعه هدف روی گروه دوم یعنی فقیر مانده ها 
از سایر گروهها غفلت شده است. به عنوان نمونه  نیازمند( بوده و  )زنان سرپرست خانوار 
راهكارهای توانمندسازی را باید از تجارب زیسته گروه اول )فقیر نمانده ها( جستجو كرد و 
یا راهكارهایی جهت پیشگیری از ابتال به فقر و جلوگیری از سقوط به فقر و محرومیت را 
از گروه چهارم )فقیر شده ها( آموخت. لذا پیشنهاد می گردد پژوهشگران عزیز در مطالعات 
مرتبط با گروههای اجتماعی مخصوصًا در حیطه فقر به سایر گروهها هم توجه كافی نمایند.

توجه . 1 آن  به  رفاه هم  زنان سرپرست خانوار كه در دولت های  توانمندسازی  در حیطه 
شده است توسعه بیمه های اجتماعی است، با عنایت به تجربه زیسته پژوهشگر به عنوان 
نگارنده و مسئولیت های مرتبط با بیمه های اجتماعی در نهادهای حمایتی توسعه بیمه های 
مهم ترین  از  خانه دار  زنان  و  خانوار  سرپرست  زنان  كلی  قالب  دو  در  زنان  اجتماعی 
راهكارهای توانمندسازی است. به عبارت دیگر تغییر وضع زنان حاصل دو عامل است؛ 
آنها.  رایگان  غیر  فعالیت  و  بیمه ای  نظام های  در  شهروندی  با  مرتبط  اجتماعی  حقوق 
دولت رفاهی یك كار رایگان اجدادی را به كاری تبدیل كرده است كه برای آن اجرتی 
پرداخت می شود و در آن حق انتخاب وجود دارد و هزینه آن را هم جامعه می پردازد 
زنان، شهروندی  است.  زنان  رایگان  غیر  كار  دادن  معنا رسمیت  در یك  رفاهی  دولت 
نكنند  مادام كه زنان كار  به دست آوردند  اجتماعی و شهروندی سیاسی را خیلی دیر 
شهروند درجه دو اجتماعی باقی می مانند. زنان كه به گفته هگل1 ذاتًا تبعیدان اجتماعی 
هستند حق شهروندی یا اجتماعی را با واسطه پدر، فرزند و یا شوهر اعمال می كنند. 
نخستین بیمه های اجتماعی به آنان حقی غیرمستقیم اعطا می كرد چراكه فقط كسی كه كار 
می كرد حق دریافت غرامت داشت. در سال 1942 بوریج2 نسبت به وضع گذشته آنان 

1. Hegel
2. Beveridge
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زبان به اعتراض گشود: »باید كه ما اكثر زنان شوهردار چون كسانی در نظر بگیریم كه 
به مشاغل حیاتی اشتغال دارند كه بدون آنها دیگر نه شوهر می تواند كار كند و نه ملت 
بر جای بماند.« قانون بیمه همگانی در سال 1946 زنان را مستقیمًا از غرامتهای اجتماعی 
انگلستان منتفع ساخت. خواستهای زنان و مذاكرات مربوط، مسئله را از امر خانوادگی 
به روابط جمعی كشاند تا به حقوق اجتماعی و شرایط كار در بیمارستانها و درمانگاهها 
بینجامد. جهت تصویب و عملیاتی شدن طرح بیمه زنان خانه دار1 طی سالهای اخیر هم 
از سوی مجلس و هم دولت پیگیری های زیادی انجام شد كه تاكنون سرنوشت روشنی 

نداشته و همچنان در هاله ای از ابهام است.

مالحظات اخالقی

مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشاركت داشته اند.

منابع مالی
 برای انتشار این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.

تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان همپوشانی ندارد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخالق پژوهش رعایت شده است.

1. housewives insurance



87      

فراتحلیلنیازهاواولویتهایزندگیزنانسرپرستخانواربارویکردجامعهشناختی
A Meta-Analysis of the Needs and Priorities of Life for Women-Headed ...

پیوست 1
فهرست تحقیقهای استفاده شده در فراتحلیل

محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)مقاالت علمی و پژوهشی(

اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر 
میزان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

طلعت اله یاری، 
فصلنامه علوم 1393سیما اسدی

اجتماعی، شماره 68

ارزیابی كیفی عملكرد سازمانهای بهزیستی و كمیته 
امداد در كاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری

احمد محمدپور، 
داریوش بوستانی، 

مهدی علیزاده
فصلنامه رفاه اجتماعی، 1391

شماره 46

اندازه گیری بین نسلی تله فقر در یمان نسل سنی زنان 
سرپرست خانوار

میرحسین موسوی، 
فصلنامه زن و جامعه، 1395بتول آاذری بنی

شماره دوم

بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارتهای 
زندگی بر كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

یاسر رضاپور و 
فصلنامه زن و جامعه، 1395دیگران

شماره هفتم

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار

سیداحمد حسینی 
حاجی بكنده و 

ملیحه تقیپور
فصلنامه پژوهش 1389

اجتماعی، سال هفتم

بررسي سالمت روان زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزیستي شهر تهران

سیداحمد حسینی و 
فصلنامه پژوهش 1388همكاران

اجتماعی، شماره 3.

بررسی تاثیر عضویت در سازمانهای مردم نهاد بر پایگاه 
اجتماعی-اقتصادی زنان سرپرست خانوار

مرضیه براری و 
1391دیگران

فصلنامه جامعه شناسی 
زنان، سال سوم، شماره 

اول

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت روان در بین 
زنان سرپرست خانوار در شهر كرمان

سعیده گروسی و 
فصلنامه زن و جامعه، 1389شیما شبستری

شماره 23

بررسی رابطه طرحهای هودكفایی كمیته امداد امام 
خمینی و توامندسازی زنان سرپرست خانوار

علی حسن توفیقیان 
فصلنامه زن و جامعه، 1395فر و دیگران

سال هفتم، شماره دوم
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)مقاالت علمی و پژوهشی(

بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار

سیدمحمد سید 
فصلنامه مطالعات 1390میرزایی و دیگران

امنیت اجتماعی

بررسی عوامل اجتماعی موثر ر امنیت اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار

زهرا عبدلی و 
1392دیگران

فصلنامه مطالعات 
علوم اجتماعی ایران، 

شماره 36

بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و 
زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط 

شهری ایران
مجله تحقیقات 1384هادی قوامی

اقتصادی، شماره 72

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل موثر در 
آن )مورد مطالعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 

بهزیستی رامهرمز(

جعفر كردزنگنه و 
1395دیگران

فصلنامه شورای 
فرهنگی اجتماعی 

زنان و خانواده، سال 
هجدهم

بررسی نسلی رفاه مصرفی زنان سرپرست شهری در 
ایران

میرحسین موسوی و 
1393بتول آذری بنی

فصلنامه تحقیقات 
مدلسازی اقتصادی، 

شماره 21

بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
كمیته امداد امام خمینی شهر شیراز به ازدواج موقت

سیدسعید زاهد و 
پژوهشنامه زنان، سال 1390بهناز خامنه

دوم، شماره دوم

1381مهشید نوریبررسی سالمت روانی زنان سرپرست خانوار

فصلنامه علمی 
پژوهشی پژوهشی 
توانبخشی، دوره 4، 

شماره 2.

بررسی نیازهای آموزشی زنان سرپرست خانوار شاغل 
فرهنگی آموزش و پرورش

عزت شهریاری و 
فصلنامه زن و جامعه، 1392دیگران

سال چهارم، شماره 3

بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار 
روستایی

جعفر جوان د 
مجله جغرافیا و توسعه 1387دیگران

ناحیته ای، شماره 11
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)مقاالت علمی و پژوهشی(

تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی زنان 
فصلنامه پژوهش 1391الهام همتی و دیگرانسرپرست خانوار شهر رودهن

اجتماعی، سال ششم

تاثیر فعالیت های سازمان های مردم نهاد در پیشگیری 
1388فرخ اله شاه بهرامیاز ارتكاب جرم زنان سرپرست خانوار

فصلنامه مدیریت 
انتظامی، سال پنجم، 

شماره سوم

تشكل گروههای خودیار زنان سرپرست خانوار 
در منطقه 17 شهرداری تهران، گامی در جهت 

توانمندسازی زنان

خندان شاهند و 
ویژه نامه تحقیقات 1385دیگران

جمعیتی

تعیین عوامل موثر در تحقق خودكفایی زنان سرپرست 
1389محمدامین شریفیخانوار

فصلنامه مطالعات 
اجتماعی و روانشناختی 

زنان، سال هشتم، 
شماره 4

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی 
- فرهنگی مرتبط با آن

علیرضا افشانی و 
فصلنامه زن و جامعه، 1395الهام فاتحی

سال هفتم، شماره 3

رابطه تمایزیافتگی و فرسودگی شغلی در زنان 
سرپرست و غیرسرپرست خانوار

زهرا اخوان بی 
فصلنامه زن و جامعه، 1390تقصیر و دیگران

سال سوم، شماره 11

رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آمزشی با 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

آرین قلی پور و 
فصلنامه رفاه اجتماعی، 1388اشرف رحیمیان

شماره 40

محمدباقر تاج الدین رسانه ملی و توانمدسازی زنان سرپرست خانوار
سال هفدهم، شماره 139365و لیلی رحمتی واال

منصوره اعظم آزده و روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی
مطالعات زن و خانواده، 1394مریم تافته

دوره 3، شماره 2
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)مقاالت علمی و پژوهشی(

زنان سرپرست خانوار و تنگناهای جامعه پذیری 
فرزندان

باقر ساروخانی و 
1393دیگران

فصلنامه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی در 

ایران، شماره 34

ستاره فروزان و اكبر زنان سرپرست خانوار، فرصت ها و چالش ها
فصلنامه پژوهش زنان1382بیگلریان

سعید معیدفر و نفیسه زنان سرپرست خانوار: نگفتهها و آسیبهای اجتماعی
نامه علوم اجتماعی، 1386حمیدی

شماره 32

سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و 
عوامل موثر بر آن 

حشمت اله سعدی و 
1392هاجر وحدت مودب

نشریه زن در توسعه 
و سیاست، دوره 1، 

شماره 3

بررسی رابطه میان سبك های مقابله با استرس و 
حمایت اجتماعی با كیفیت زندگی زنان سرپرست 

خانوار شهر تهران

شعبان زاده و 
فصلنامه زن و جامعه، 1392همكاران

دوره 4، شماره 4.

فصلنامه رفته اجتماعی، 1393سیدعلی كیمیاییشیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
شماره 40

عوامل اجتماعی مرتبط با فشارهای زندگی زنان 
1393اسداله بابایی فردسرپرست خانوار

فصلنامه رفاه اجتماعی، 
سال چهاردهم، شماره 

54

ژاله شادی طلب و فقر درآمدی فقط یك جنه از فقر زنان سرپرست خانوار
فصلنامه رفاه اجتماعی، 1384دیگران

شماره 17

ژاله شادی طلب و فقر زنان سرپرست خانوار
پژوهش زنان، دوره 2، 1383علیرضا گرایی نژاد

شماره 1
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)مقاالت علمی و پژوهشی(

كاهش رغبت به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار 
شهر اصفهان

سعید دلیل گو و 
1395دیگران

فصلنامه مسائل 
اجتماعی ایران، سال 

هفتم، شماره 2

كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
سازمان بهزیستی كشور و زنان شاغل خدماتی

لیال تاتینا بلداجی و 
فصلنامه رفاه اجتماعی، 1387دیگران

شماره 40

مسائل فرهنگی اجتماعی مشاركت زنان سرپرست 
خانوار بر مبنای عضویت در سازمانهای حمایتی

مهرداد نوابخش و 
فصلنامه مطالعات میان 1389نرگس موالیی

فرهنگی، شماره 14

مطالعه ابعاد طرد اجتماعی زنان روستایی سرپرست 
خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت

سیداحمد فیروزآبادی 
1388و علیرضا صادقی

زن در توسعه و 
سیاست، دوره 8، 

شماره 2

زنان و فرهنگ:مطالعه كیفی فرهنگ فقر در میان زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی ساری

احمد محمدپور و 
1390مهدی علیزاده

مجله علوم اجتماعی 
دانشگاه فردوسی، سال 

هشتم

نقش كسب و كارهای كوچك در تامین نیازهای 
اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان 

همدان
1392حشمت اله سعدی

تحقیقات اقتصاد و 
توسعه كشاورزی ایران، 

دوره 44، شماره 2

وضعیت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان 
سرپرست خانوار استان مازندارن

حسین نازكتبار و 
فصلنامه رفاه اجتماعی، 1386رضا ویسی

سال هفتم، شماره 27
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پیوست 2
فهرست تحقیقهای استفاده شده در فراتحلیل

محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)پایان نامه های تحصیالت تکمیلی(

بررسی میزان آسیب پذیری اجتماعی زنان سرپرست 
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1394كتایون یاری  خانوار

دانشكده علوم اجتماعی

مقایسه عمل به باورهای دینی و مسئولیت پذیری در 
زنان سرپرست خانوار با بهزیستی روانی باال و پایین شهر 

تهران
1393زهرا موالزاده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 
علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی عوامل موثر بر شدت تمایل به اشتغال در بین 
مددجویان زن تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی)ره( 

استان تهران
1393امیر عذیری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 
علوم تربیتی و روانشناسی

اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر رضایت 
شغلی زنان شاغل بی سرپرست و بدسرپرست تحت 

پوشش بهزیستی شهریار
دانشگاه عالمه طباطابیی - 1391حدیثه اوتادی

دانشكده علوم تربیتی

عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر برمیزان كیفیت زندگی 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی 

شهرستان مسجدسلیمان باتأكیدبرمیزان حمایت اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1394زینب ایرانمهر

دانشكده علوم اجتماعی

مقایسه سبكهای فرزندپروری و تاب آوری مادران و 
اختالالت رفتاری فرزندان مادران سرپرست خانوار با 

مادران عادی
1393فهیمه كارخانه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 
علوم تربیتی و روانشناسی

تاثیر آموزش مولفه های معنوی بر بهزیستی روانی زنان 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1393مینا حسینیسرپرست خانوار

دانشكده علوم تربیتی

تعیین اثربخشی آموزش صبر بر توانمندیهای شخصیت و 
كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

سمیرا 
مقصودی 

مدیح
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1392

دانشكده علوم اجتماعی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی 
زنان سرپرست خانوار

زینب نصیری 
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1388ماهینی

دانشكده علوم اجتماعی
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)پایان نامه های تحصیالت تکمیلی(

تاثیر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر كاهش 
مشكالت اقتصادی-اجتماعی آنان

زری وحدتیان 
1391كنف گورابی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 
علوم تربیتی و روانشناسی

تاثیر باورهای مذهبی بر سالمت اجتماعی زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی استان )مورد 

مطالعه منطقه 4 تهران 1395 (

علیرضا 
1395شكراللهی نژاد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 

علوم اجتماعی

بررسی تاثیر آموزش های تخصصی بر توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار در كمیته امداد امام )ره( شهر تهران

محمدرضا 
1392سرحسابی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 

علوم اجتماعی

بررسی نوع فعالیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار كمیته 
1393علیرضا برنگیامداد امام خمینی)ره( پیش از طالق و بعد از آن

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 
علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی مردم شناختی تاثیر حمایتهای مردمی در توانمند 
سازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت كمیته امداد 

امام خمینی) ره( منطقه 14 تهران

فاطمه مشهدی 
1394احمد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 

علوم اجتماعی

بررسی سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و تأثیر 
آن بر پایگاه اجتماعی آنان )مورد مطالعه: زنان سرپرست 

خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی ره(
1394عصمت عبادی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 

علوم اجتماعی

بررسی تأثیر كارآفرینی اجتماعی بر كیفیت زندگی: مطالعه 
موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه ی 

“مهرآفرین پناه عصر”

مجید سجاسی 
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1391قیداری

دانشكده علوم اجتماعی

ارزیابی زنان سرپرست خانواراز نقش بازارچه های 
1394آناهیتا معروفیخوداشتغالی در توانمندسازی آنان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 

علوم اجتماعی

اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر 
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1392سیما اسدیمیزان توانمندی زنان سرپرست خانوار

دانشكده علوم اجتماعی
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)پایان نامه های تحصیالت تکمیلی(

اثر مددكاری اجتماعی بر تغییر سطح اشتیاق به زندگی 
زنان سرپرست خانوار كمیته امداد امام خمینی)ره( در 

سال 1393

معصومه 
جعفری كریم 

آبادی
1393

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مركزی - دانشكده 

علوم اجتماعی

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر ارتقا كیفیت 
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1392زهرا میرزاییزندگی زنان سرپرست خانوار

دانشكده علوم اجتماعی

بررسی اثربخشی مداخله مددكاری اجتماعی با رویكرد 
دانشگاه علوم بهزیستی و 1395معصومه صیادقوت مدار بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار

توانبخشی

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر كاهش 
احساس تنهایی زنان سرپرست خانوار

سمیه 
دانشگاه عالمه طباطبایی - 1389میرحسینی

دانشكده روانشناسی

بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و تاب اوری و امید به 
زندگی در زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهر شیراز

فاطمه ابراهیم 
دانشگاه آزاد مرودشت- 1393نیا

دانشكده روانشناسی

بررسی مقایسه ای كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار 
عضو گروه همیار و زنان سرپرست خانوار غیرعضو 

سازمان های بهزیستی استان تهران

معصومه 
دانشگاه علوم بهزیستی و 1388درودیان

توانبخشی

بررسی مقایسه ای كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشش سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار 

شاغل خدماتی شهر تهران

لیال تاتینا 
دانشگاه علوم بهزیستی و 1387بلداچی

توانبخشی

بررسی مقایسه ای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تهران

مریم السادات 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1387صفاییان

دانشكده علوم اجتماعی

بررسی میزان سالمت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در 
میان زنان سرپرست خانوار و زنان غیرسرپرست خانوار

محمود 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1392رمضانی

دانشكده علوم اجتماعی

فریبا وحید بررسی وضعیت طرد زنان سرپرست خانوار
دانشگاه تهران- دانشكده 1392یگانه

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران - دانشكده 1390مرجان ربیعیتعدد نقش و سالمت روان در زنان سرپرست خانوار
علوم اجتماعی
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محل انتشارسال انتشارنویسندهعنوان)پایان نامه های تحصیالت تکمیلی(

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و وضعیت شغلی زنان 
سرپرست خانوار در منطقه 10 تهران

مهوش الهیاری 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1392كشكولی

دانشكده علوم اجتماعی

رابطه وضعیت اقتصادي - اجتماعی با بهزیستی 
روانشناختی زنان 

سرپرست خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی 
شیراز

زهرا جاللی 
دانشگاه آزاد مرودشت- 1391نسب

دانشكده روانشناسی

بررس میزان رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار و 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1389مریم عباسیعوامل موثر بر آن

دانشكده علوم اجتماعی

شناخت تاثیر مهاجرت مردان بر وضعیت اقتصادی و 
دانشگاه تهران- دانشكده 1388فرزانه میرزاونداجتماعی زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان

علوم اجتماعی

شناسایی ایده های كارآفرینی اجتماعی مبتنی بر فناوری 
دانشگاه تهران- دانشكده 1390گلنار عارفیاطالعات برای زنان سرپرست خانوار

كارآفرینی

طراحی الگوی كارآفرینی اجتمعی برای زنان سرپرست 
خانوار دارای فرزند شهر تهران

زهرا رحمانی 
دانشگاه تهران- دانشكده 1390فر

كارآفرینی

عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی موثر بر توانمدسازی 
زنان سرپرست خانوار

فریبرز 
دانشگاه تهران- دانشكده 1387محمدی

علوم اجتماعی

بررسی عوامل بازدارنده موثر بر توانمدسازی اقتصادی 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیتسی 

شهرستان قزوین
دانشگاه علوم بهزیستی و 1386بهلول محمدی

توانبخشی

بررسی عوامل موثر بر توانمدسازی زنان سرپرست خانوار 
شهرستان ورامین

كبری شیرزاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1389پرگو

دانشكده علوم اجتماعی

بررسی میزان كیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی شهرستان بوشهر

مهین 
دانشگاه عالمه طباطبایی- 1390میرشكاری

دانشكده علوم اجتماعی
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