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ازمرداندرمعرض مقد  مه:هموارهدرطولدهههایگذشتهزنانبیش
دلیلاستكهزنان این به اینمسئله داشتند. قرار تبعیضجنسیتی فقرو
نبودند. برخوردار فقر توانمندیوكاهش برای امكاناتالزم و قابلیتها از
ازاینرو،ضروریاستشیوههایتوانمندسازیزنانشناساییومعرفیشود.
روش: پژوهشحاضرازنظرهدفكاربردیوازنظرروشتوصیفیاز
اولویتبندیراههای دنبالشناساییو به اینپژوهش پیمایشاست. نوع
توانمندسازیزنانسرپرستخانواربارویكرددلفیفازیوفرایندتحلیل
شبكهایاستوابزارجمعآوریدادهمصاحبهوپرسشنامهبودهاستكهدر

ادارهبهزیستیشهرستانسوادكوه)پلسفید(انجامشد.
یافته ها:براساسمطالعاتكتابخانهایومصاحبهراههایتوانمندسازی
و شناسایی جامعه و خانواده فرد، سطح سه در خانوار سرپرست زنان
دستهبندیشدوپسازتوزیعپرسشنامهبینخبرگانواولویتبندیآنها،
راههایاصلیومهمتوانمندسازیزنانبهترتیبشاملپیشگیریوارتقای
سالمتاجتماعی،آموزشتخصصیشغلی،آموزشمهارتهایزندگی،ایجاد
بازار،بازتوانی،دادنتسهیالت،بیمهوخدماتتأمیناجتماعی،ارائهسبد
كاال،تخصیصبودجهبیشتربهسازمانهاجهتحمایتاززنانوبهبودرفاه

فردیتعیینشد.
بحث:نتایجنشاندادكهراههایمبتنیبرتوانمندسازیشخصینسبت
بهراههاییكهمبادرتبهتوانمندسازیازطریقكمكمستقیممالیمیكنند،

اولویتباالتریدارندونظرخبرگانرابهخودجلبكردهاست.
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Intorduction: Over the past decades, women have been more 
exposed to sexual discrimination than men. This is because 
women did not have the capabilities and facilities needed to 
empower  themselves and reduce poverty. Empowerment 
is essential for the empowerment of low-income people to 
achieve their rights. Therefore, it is necessary to identify and 
introduce women’s empowerment methods.
Method: The present research is applied in terms of pur-
pose and is descriptive. The present research is a quantita-
tive and descriptive-analytical study. This research seeks 
to identify and prioritize the ways to empower female-
headed households with Fuzzy Delphi (F-DELPHI) and 
Network Analysis Process (NAP). Data collection tools 
were interviews and questionnaires. the interview and 
questionnaires were conducted in the well-being office 
of the  city of Savadkuh (Polsefid).
Findings: Based on the results of library studies and in-
terviews, possible ways of empowering female-headed 
households were identified and categorized into three lev-
els of person, family, and society. After distributing the 
questionnaire among the experts of the field and prioritiz-
ing the possible ways, the main and important ways identi-
fied were promoting social health, providing professional 
training, providing life skills training, creating markets, 
rehabilitation, providing the facilities, providing insurance 
and social security services, providing necessary goods, al-
locating more Funds for organizations to support women 
and offering allowances to improve individual welfare.
Discussion: The results showed that personal empow-
erment-based ways have a higher priority than ways 
to empower through direct financial assistance. These 
ways attracted the experts attention.
Received: 2019/01/12    Accepted: 2020/09/22
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Extended Abstract

Introduction: Over the past decades, women have been more exposed to and sexual 
discrimination than men. This is because women did not have the capabilities and fa-
cilities needed to empower themselves and reduce poverty. Empowerment is essen-
tial for the empowerment of low-income people to achieve their rights. After 1937, 
business leaders all over the world followed gender equality through the principles 
of empowering women (Busingyea &  Kazooba, 2018). According to the World 
Bank reports, more than 66 percent of the world’s poor are women, while women 
all over the world always account for more than two-thirds of the workload, but they 
have earned only 10 percent of global income and only one percent of the world’s 
wealth. Capability and competence are the most important factors in obtaining em-
ployment opportunities and effective participation in economic and social develop-
ment. Today, understanding and applying an empowerment strategy is a clear goal 
for promoting mental health of societies, and empowerment is a process through 
which individuals will have more control over decisions, lifestyles and activities that 
affect their lifestyles. Empowering the process of building and developing individual 
capacities can be achieved by looking at an active presence in shaping individual 
life and economic, social, and political factors. In the meantime, empowerment of 
female head of household can be regarded as an important factor for women’s ad-
vancement, reducing inequality and improving lifestyles.
In accordance with Clause T of Article 2 of the Sixth Development Plan, the devel-
opment of the empowerment of female head of household and employment is one 
of the priorities and central issues, and the government is required to provide an 
annual employment coverage of 82,000 people provided by supportive institutions. 
Moreover, under Clause T of Article 80, the government is required to provide full 
implementation of the comprehensive empowerment plan for households headed by 
women in accordance with the laws and regulations of the Social Council.

Method: The present research is a quantitative and descriptive-analytical study. 
This research seeks to identify and prioritize the best ways to empower female-
headed households with Fuzzy Delphi (F-DELPHI) and Network Analysis Pro-
cess (NAP). Data collection tools were interviews and questionnaires. Data analy-
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sis was performed with Super Decision version 2.8 software. The setting of the 
study is the well-being office of the city of Savadkouh (Polesefid) and the period 
of time between August and November in the year 2018. 
The research community in the stage of identifying and determining ways of em-
powering female-headed households using the Fuzzy Delphi method includes 15 
experts. Besides, in the next step (prioritizing ways to empower female-headed 
households) were based on the NAP process technique. The statistical population 
consisted of 12 experts. Due to the limited statistical population, sampling method 
was purposeful in this research. The validity of this research was tested using ex-
perts’ opinions and the reliability of the research was examined according to the 
Cronbach’s alpha Criterion. 

Findings: As described in the research methodology, this study has been con-
ducted in two stages. In the first stage, after obtaining the ways of empowering 
female-headed households and conducting library studies and 15 interviews with 
the experts, the results were finally obtained at three levels of: individual, family 
and community. Then, a questionnaire was developed based on the results ob-
tained from the previous step including 10 levels of significance (from 1 to 10). 
After obtaining appropriate reliability, in order to collect data, the 15 experts in the 
subject were asked about their opinions. 
In the next step, the questionnaire was designed to prioritize the solutions. Accord-
ing to the experts’ opinions, the NAP network was designed considering the three 
criteria of transformation, feasibility, and bearing low cost. Then, to investigate the 
relationship between criteria and options with each other and form a pairwise two-
way comparison, the network was formed and the analysis started using Super De-
cision version 2.8 software. After calculating the incompatibility index, in the next 
step, the weighted super-matrix was extracted into infinity. Based on the results, 
the obtained solutions (with the final score obtained) in the order of priority are 
as follows: 1. promoting social health (0.147); 2. providing professional training 
(0.1332); 3.  providing life skills training (0.1312);  4. creating markets (0.1146);  
5.  Rehabilitation (0.1133); 6. providing the facilities (0.0967);  7. providing insur-
ance and social security services (0.0826); 8. providing necessary goods (0.0703); 
9. allocating more funds for organizations to support women (0.0556) ; and 10. 
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offering allowances to improve individual welfare (0.0548).

Discussion: The existence of barriers and constraints for changing the economic 
and social base of women is affected by cultural and legal factors, so efforts should 
be made to eradicate poverty among this group of women. These problems and bar-
riers for female-headed households are far more than others. Empowering women 
is one of the most important components of sustainable development. Based on the 
prioritization of the experts’ opinions, it can be seen that empowerment of female-
headed households in the first step involves providing grounds for their physical and 
mental health. After ensuring this issue, they should be provided with methods such 
as training, the creation of a specialist platform for work, etc. to help them by relying 
on these trainings and skills, to meet their needs, including economic, social, cultural 
needs, etc. In the final step, if a woman, due to certain circumstances, is not able to 
meet her needs in the way mentioned, should directly seek direct payment methods 
or a providing basic goods. Generally, the result of the implementation of this set of 
policies will enable, by activating the hidden capacities of the country, in addition to 
helping ourselves to excellence in the economic and social life, we can also increase 
the amount of production in the country. Regardless of improving the economic and 
livelihood status of female-headed households, implementation of these ways will 
increase mental health and self-esteem. Finally, as suggestions to future researchers, 
they can use fuzzy multi-criteria decision-making models to prioritize ways. An-
other suggestion that can be given for the development of this research is to examine 
the effectiveness of the empowerment ways before the implementation of the NAP 
model using the DEMATEL technique.
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مقدمه:
عواملبسیاریباعثافزایشفقروكاهشبرابریجنسیتیمیشوند.نكتهاساسیكهدر
غالببررسیهاموردتأكیدقرارمیگیردایناستكهزنانبهخاطرجنسیتخودبیشتردر
معرضفقرقراردارند)گرینزپان2003،1؛سن2015،2؛پاتریك2002،3؛جغتاییوهمتی،
برابری جهان سراسر در رهبرانكسبوكار 1937 سال از بعد .)2001 مختاریان، 2001؛
جنسیتیراازطریقاصولتوانمندسازیزنانپیگیریكردند)بوسینگیاوكازوبا2018،4(.
وجودموانعومحدودیتهابرسرراهتغییروتحولپایگاهاقتصادیواجتماعیزنانمتأثر
ازعواملفرهنگیوحقوقی،هرگونهتالشیرابرایازبینبردنفقرآنانبامشكلمواجه
ساختهاست)شادیطلبوهمكاران،2005(.براساسگزارشهایبانكجهانی،بیشاز66
درصدازفقرایجهانرازنانتشكیلمیدهند؛وایندرحالیاستكهزناندرسراسر
جهان،هموارهبیشازدوسومازباركاریرابردوشكشیدهاماتنهادهدرصدازكلدرآمد
جهانیوفقطیكدرصدازثروتجهاننصیبآنانشدهاست.سازمانمللدرگزارش
سالیانهخوددرسال2018هدفتوسعهپایداررااطمیناناززندگیسالموارتقایسالمت
همچون كشورهایی تجربه بر بنا موضوع این كه داشته اعالم سنین همه در همه برای

جمهوریكرهبهتوانمندیزنانبستگیدارد)سازمانملل،2018(.
از یكی توسعه، نظریات در انسانی عامل مفهوم شدن مطرح با حاضر عصر در پس
شاخصهایمهمبرایسنجشتوسعههركشوری،وضعیتزنانوسطحتوانمندسازیاین

قشراست)عباسزادهوهمكاران،2011(.
ازاینرو،ارزشهایاساسیتوسعهپایداربرمحورارتقایكیفیتزندگیوتوانمندسازی
پایداریتوسعهاست. انسانهاتكیهداردوتحققعدالتاجتماعییكیازمهمترینلوازم

1. Gerinspon   1. Sen
1. Patrick    1. Busingyea and Kazooba
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درواقعارزشهایاصلیتوسعهپایداررابایددرارتقایكیفیتزندگی،یعنیتوانمندسازی
زنانومرداندرتأمیننیازهایاساسی،تالشدرجهترفعاختالفاتطبقاتیدرجامعه،
امنیتو اعتقادعامهمردمبهاهدافتوسعهوحفظ رشدآگاهیعمومی،اعتمادبهنفسو

آزادگیجستجوكرد)رحیمیان2007،1(.
نقشهای از بهدنبالدستكشیدنزنانومردان توانمندی، اعتقادفمینیستهامفهوم به
سنتیخود،تغییردرروابطپدرساالریوحذفآنازسیستمخانوادهاستكهدرنتیجه
آنافرادبرایازبینبردنموانعپیشرفت،فعالیتهاییانجامدهندوبرتعیینسرنوشتخود

تسلطداشتهباشند)بوذرجهرمی،جوانیوباستیانی2014،2(.
توانمندیوشایستگیازمهمترینعواملكسبفرصتهایشغلیومشاركتمؤثردر
توسعهاقتصادیواجتماعیوهمچنینكارشایستهاست.امروزهدرکوبهكارگیریاستراتژی
توانمندسازییكآرمانآشكاربرایارتقاسالمتروانجوامعاستوتوانمندسازیفرایندی
استكهازطریقآنافرادكنترلبیشتریبرتصمیمگیریها،شیوهزندگیوفعالیتهاییكهبر
نوعزندگیآنانمؤثراست،خواهندداشت.واژهتوانمندسازیدرفرهنگنامههایاجتماعی
معادلتوانمندی،تواناسازیودرفرهنگنامهسیاسیبهمعنایداشتنقدرتبكاررفتهاست.
توانمندسازیفرایندكسبوتوسعهظرفیتهایفردبانگاهیبهشركتفعاالنهدرشكلدهی
زندگیفردیوعواملاقتصادی،اجتماعیوسیاسیاست.دراینمیانتوانمندسازیزنان
سرپرستخانواربهعنوانیكعاملمهمدرجهتپیشرفتزنان،كاهشنابرابریوبهبود

سبكزندگیاست.
اجرایصحیحبرنامههایتوانمندسازیهمبرایافرادوهمبرایجامعهفوایدبسیاری
رادربردارد.بهعنواننمونهاندونزییكازكشورهایموفقدراینزمینهبودهاستكهبر

1. Rahimian
2. Bozar jahromi, javani and Bastiani
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اساسآمارهایبانكجهانی1)2014(.برنامهتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارباهدف
بهبودمعیشتورفاهزنانسرپرستخانوار،تسهیلدسترسیبهمنابعموجود،آگاهیازنقش
مسئولیتهاووضعیتاجتماعیوهمچنینحقوقاجتماعیوسیاسیآنها،تقویتمشاركت
زناندرجنبههایمختلفزندگیاجتماعی،اقتصادیوسیاسیوفرهنگیوافزایشكنترل
زنانبرفرایندتصمیمگیریازسطحخانوادهبهسطحملیازسال2001در19استان،750
گروهو475روستاآغازوتاسال2012ادامهداشتودرپایانمعیشتورفاهحدود20000

زنواعضایخانوادهآنهاكهبالغبر58000نفربودهاست،بهبودیافت.
مطابقسرشماریسال1390درایرانخانوادههایزنسرپرست6/2درصدنسبتبه
سال1385افزایشداشتهاند)كاظمیپور1391،2(.درحالحاضربراساسسرشماریانجام
شدهدرسال90،سرپرست12درصدخانوارهایایرانیزناستكهازاینبین82درصد
زنانسرپرستخانواربیكارندومتوسطدرآمدزنانسرپرستخانواردرسال،9میلیونو
900هزارتوماناست.البتهشایانذكراستبراساسگزارشمشاورامورزنانوخانواده
رئیسجمهوریوقت،خانممعصومهابتكار،درسال96جمعیتزنانسرپرستخانواربه

مرز3میلیوننفررسیدهاست)خبرگزاریخبرنگارانجوان1396،3(.
مطابقبندتماده2قانونبرنامهششمتوسعهتوانمندسازیزنانسرپرستخانوارو
اشتغالازجملهموضوعاتاولویتدارومحوریهستندودولتمكلفاستساالنهزمینه
اشتغال82000نفرازافرادتحتپوششنهادهایحمایتیرافراهمكند.همچنینبراساس
بندتماده80دولتمكلفبهتهیهواجرایكاملطرحجامعتوانمندسازیزنانسرپرست
نهتنها ما كشور در بنابراین است. شده اجتماعی شورای مصوبات و قوانین طبق خانوار

محرومیتزداییریشهتاریخیوفرهنگیداردبلكهامروزهیكتكلیفقانونینیزبهحساب
1. UBOS Report
2. Kazemipour
3. Young Journalists Club
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میآیدكهتوسطسازمانهایحمایتیصورتمیگیرد.
تشكیل را كشور شهروندان از مهمی بخش خانوار سرپرست زنان اینكه به توجه با
راستای در است، پایدار توسعه در مهم مؤلفههای ازجمله زنان توانمندسازی و میدهند
توانمندسازیشهروندانبراینیلبهجامعهاییمطلوبتوجهبهاینقشرنیزدارایاهمیت
است)ریتر2015،1(.بدینمنظوراینتحقیقبرآنستتاراههایتوانمندسازیزنانسرپرست
خانوارراشناساییواولویتبندیكردهتامبنایخوبیبرایبرنامهریزیوسیاستگذاری

دراینحوزهباشد.

مبانی نظری

زنان سرپرست خانوار
درزمینهرابطهبینسرپرستیزنانوفقراختالفنظروجوددارد)گیمیج1998،2؛لمپیتی
واستالكر2000،3؛كویزامبینگ4وهمكاران،2001(.براساسبرخیتجربیاتنهتنهارابطه
منفیبینزنسرپرستخانواروفقروجودنداردبلكهگاهیغنیترازخانوارهاییهستند
كهمردانبهعنوانسرپرستهستند)آنیانوو2010،5؛جورفلند6وهمكاران،2013؛،كالزن7و
دارایی پایینتر، متوسط درآمد خانوار سرپرست زنان كلی بطور اما (؛ 2015 همكاران،
مردان از تكنولوژی و مالی سرمایه زمین، مثل تولید منابع به كمتری دسترسی و كمتر
دارند)مكومین2014،8(.بارجنسیتی،بارسرپرستیوبارخانوادهسهموضوعیهستندكه
روزنهوس)1989(ازآنهابهعنوان»بارسهگانه«رویزنانسرپرستخانواریادكردهاست

)فالتی9وهمكاران،2017(.
اندیشمنداننظریههایمختلفیدرخصوصزنانسرپرستخانوارارائهكردندكهازآن

1. Reiter  2. Gammage  3. Lampietti and Stalker
4. Quisumbing 5. Anyanwu  6. Djurfeldt
7. Klasen  8. Mokomane  9. Flatø, muttarak and pelser
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جملهمیتوانبهنظریههایزیراشارهكرد:
زنان فقر نظریه این كه خانوار، زنانسرپرست آسیبپذیری یا فقر زنانهشدن نظریه
رامعادلفقرزنانسرپرستخانوارمیشماردوبربیكاریویاداشتنمشاغلحاشیهای،

نیمهوقت،غیررسمیوكمدرآمدزنانسرپرستخانواراشارهدارد)مؤمنیزاده2014،1(.
نظریهساختی–كاركردی،كهاشارهبهنقشابزاری2مردونقشبیانگر3)عاطفی(زن
درخانوادهبرایحفظوحدتخانوادگیووجودتعادلدرزندگیونبودچنینتعادلیدر
خانوادههاییكهزنانسرپرستخانوادههستند،دارد.نظریهساختیكاركردیخانوادهدارای
زنسرپرسترافاقدكاركرددانستهوآنرامؤیدبهوجودآمدنفقروآسیبهایاجتماعی

میداند.
نظریهطبقاتیوناتوانیدولتهاكهصاحبانایننظریهمعتقدندفقروآسیبهایاجتماعی
مقولهایطبقاتیاستنهجنسیتیوتمامزنانیاتمامزنانسرپرستخانواردرمعرضفقر
پاییناجتماعقرار ازنظرطبقاتیدرردههای بلكهآنگروهیكه نیستند، وآسیبپذیری
میگیرندبیشتردرمعرضآسیبهستندودلیلاصلیآنرابهنظاماقتصادینابرابریعنی

سرمایهدارینسبتمیدهند.
نظریهویژگیهایمنزلتی)كنشمتقابل(،كهعنوانمیكندكهاطالقلفظآسیبپذیربه
اینكه ایدهویژگیهایمنزلتیرابرایتوضیح تمامزنانسرپرستخانوارصحیحنیستو
چراوچگونهردهبندیدیگرانبراساسجنسموجبایجادانتظاراتوكلیشههایجنسیتی
میشود،بكارمیبرند)مؤمنیزاده،2014(.درپژوهشحاضرباتوجهبهاینكهازهركداماز
نظریاتوجهیاززنانسرپرستخانواررابحثكردهاند،لذادراینپژوهشتمامیآنها

مدنظرقرارگرفتهاست.
1. Momenizadeh
2. Instrumentale Role
3. Expressivenss Role
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دركلخانوارهایزنسرپرستبهسهگروهتقسیممیشوند:
گروهاول:خانوارهاییهستندكهدرآنهامردبهطوردائمیحضورنداردكهشاملزنانی
یادخترانیكه برعهدهدارند یاطالقسرپرستیخانوادهرا بهدلیلفوتهمسر استكه

ازدواجنكردهاندوتنهازندگیمیكنند.
مهاجرت، دلیل به و طورموقت به مرد كه میشود شامل را خانوارهایی دوم: گروه
مفقوداالثربودن،متوارییازندانی،سربازیبودنو...غایباستوزنانمجبورندبهتهیه

معاشخودواحیانًافرزندانشانبپردازند.
بیكاری، دلیل به اما دارد، حضور آنها در مرد كه هستند خانوارهایی سوم: گروه
ازكارافتادگی،اعتیادو...نقشیدرامرارمعاشنداردودرواقعزنانمسئولیتزندگیخود
واحیانًافرزندانشانراعهدهدارمیشوند)نازکتباروویسی2009،1(.البتهبرمبنایتعریف
و مادی معاش تأمین عهدهدار كه هستند زنانی خانوار سرپرست زنان بهزیستی، سازمان
معنویخودواعضایخانوارهستند)بختیاریومحبی2006،2(.مطابقتعریفمركزآمار
یاحمایت بهكسانیگفتهمیشودكهبدونحضورمنظمو ایران،زنانسرپرستخانوار
یكمردبزرگسالسرپرستیخانواررابرعهدهمیگیرندومسئولیتادارهاقتصادیخانواده،

تصمیمگیریهایعمدهوحیاتیباآنهااست.

توانمندسازی زنان
ازمنظراجتماعی،موضوعتوانمندسازی،پدیدهاجتماعیتكعلتینیستوتوانمندشدن
زنانرامیتوانباعواملدرونیوبیرونیمتعددیمرتبطدانست.ازطرفیعواملیدرونی
همچونوضعیتجسمانی،روانیواقتصادیخانوادهوازطرفدیگرساختارهایموجود
اجتماعیبرتوانمندیفردنقشتعیینكنندهایدارند.درجامعهایكهمشاركتزناندرزمینه
1. Nazoktabar and Veisi
2. Bakhtiyari and Mohebbi
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اشتغالوفعالیتهایاقتصادیبیشترباشدرفاهاجتماعینیزبیشترخواهدبودزیرامشاركت
زناندربازاركارموجبكاهشنرخباروری،افزایشسطحتولید،افزایشدرآمدسرانهودر

نتیجه،باعثافزایشرفاهاجتماعیبرایكلجامعهمیشود.
محدودیتتحرکاقتصادیواجتماعیتحتتأثیرعواملفرهنگیوقانونیمبارزهبافقر
رابرایزناندشوارتركردهاست.نگرانیازپیوستنجمعیاززنانبهگروهفقیرترینفقرا،
سببطرحرویكردهایقضاوتوارائهراههایعملیدرحوزهجنسیتوتوسعهشدهاست

)شادیطلب،وهابیوورمزیار،2005(.
توانمندسازیبهعنوان»مراحلمختلفیكهیكفردطیآنازنیازهاوخواستههایدرونی
خودآگاهشدهوانگیزهوجرئتدستیابیبههدفموردنظررادرخودتقویتوبههمراه
آنتواناییوشایستگیالزمبرایعملیساختنآنرادرخودایجادمیكند«تعریفشده
است)فرخی1997،1(بانگاهیمدیریتیمیتوانتوانمندسازیافرادرافرایندیدانستكه
فردبایدسطوحمسئولیتپذیریرابپذیردودرهرسطحرشدكند.درغیراینصورتبرای
افرادشانسكسبمسئولیتهایبیشترازآنهاسلبمیشودومنجربهشكستوناامیدیآنها

میشود.
باتوجهبهتعاریفواجزاءتوانمندسازیزنان،اصوالًتوانمندسازییكفرایندمحسوب
امور(شروع انجام برای عینی توان )احساسذهنیو ازسطحفردی فرایند این میشود.
میشودوسطوحاجتماعی)توانمشاركتدرفعالیتهایگروهیوجمعی(،سیاسی)كنترل
برتصمیماتسیاسی(،اقتصادی)توانكنترلتصمیمگیریهایاقتصادی(ونهادی)بهچالش
كشیدننهادهاوساختارهاینابرابرموجود(رادربرمیگیرد)شكوری،رفعتجاهوجعفری2،

.)2007

1. Farokhi
2. Shakoori, Rafatjah and Jafari
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توانمندیحاویسهعنصریامفهوممشترکدرغالبتعاریفومفاهیماست.نخستین
كبیر1 گفته به كه است اشتغال و آموزش مانند متغیرهایی شامل كه است منابع عنصر،
)2001(ازعواملتسریعكنندهتوانمندسازیبهشمارمیآید.دومینعنصرعاملیتاست،
دریافتكنندگان بهعنوان فقط نباید را زنان كه دارد اشاره موضوع این به زنان عاملیت
خدماتدرنظرگرفت،بلكهخودزنانبایدبهعنوانبازیگراناصلیدرفرایندتغییربهویژه
درتدوینانتخابهایمهمزندگیوكنترلبرمنابعوتصمیماتیكهتأثیرمهمیدرزندگی
ایشاندارند،درنظرگرفتهشوند.اینعنصرمعرفاهمیتگفتمانازپایینبهباالنسبت
بهرویكردازباالبهپاییناست.سومینعنصردستاوردهایانتایجوپیامدهاستكهدراثر
فرایندتوانمندسازیایجادمیشود.دستاوردهامیتواندازبرآوردهشدننیازهایاساسیتا
دستاوردهایپیچیدهتریمانندخشنودبودن،عزتنفسداشتن،مشاركتدرزندگیاجتماعی

وسیاسیوغیرهرادربرگیرد)كتابی،یزدخواستیوفرخیراستایی2005،2(.
امااغلبشاملبرخییا رویكردهایگوناگونیبرایفرایندتوانمندسازیوجوددارد
توسعه اطالعات، اشتراکگذاشتن به توانمندسازی، فرهنگ ایجاد است: زیر اجزای همه
مهارتهاومهارتهایالزم،ارائهمنابعوحمایتهایالزم،تعیینمرزهاوارزیابیروند.همچنین
افرادبهتوانمندسازی،نداشتن عمدهمشكالتپیشرویتوانمندسازیشاملعدمتمایل

مهارتهاصالحیتهایالزماست)صفری2018،3(.
بطوركلیروشهایتوانمندسازیزنانازدوطریقافزایشتواناییوقابلیتهایزنانمیسر
میشود.توانمندیزناننهتنهادارایبعداقتصادیبلكهدارایابعادیسیاسی،اجتماعیوروانی
نیزاست.درنتیجه،توانمندسازیزنانمستلزمبرخوردیجامعتروعمیقتروهمچنینبرداشتن
موانعوتحولدركلیةنهادهاییاستكهزنانراازبهدستآوردنتوانمندیهایخودبازمیدارند.
1. Kabeer
2. Ketabi, Yazdkhasti and Farokhyrastaby
3. Safari
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درزمینهتوانمندسازیمالیدردورههایمختلفپارادایمهایمتفاوتیموردتوجهبوده
استكهازآنجملهمیتوانبهپارادایمهایزیراشارهكرد:

پارادایمخودمراقبتیمالی،كهمربوطبه»رویكردسیستمهایمالی«استكهپیشنهادات
است فقرا اقتصادی فعالیتهای برای حداقلی مالی خدمات بستههای و تجارتمحور
)گزارشادارهآماراوگاندا2014،1(.دراینمدلازارائهاعتباربهزنانبهعنوانابزاریبرای
اقتصادیحمایتمیكند)گوتزوگوپا1996،2(. توانمندسازی بهویژه آنها توانمندسازی
دراینمدلتوانمندسازیاقتصادیبهعنوانابزاریبرایتواناییكسباعتمادبهنفستعریف

میشود)اسمیتوترمن2007،3(.
پارادایممبازرهبافقر،كهفرضاصلیایناستافزایشدسترسیزنانبهمنابعمالیخرد
سببمیشودتاآنهاسهمبیشتریازدرآمدخانوادهداشتهباشندودركناردیگرمداخالت
برایافزایشرفاهوآسایشخانواده،بهرفاهوآسایشزنانكمكمیشودتاتغییراتبیشتری

درنابرابریجنسیتیرخدهد)بوسینگیاوكازوبا،2018(.
پارادایمتوانمندسازیفمنیستی،كهبرتوانمندسازیاقتصادیواجتماعی-سیاسیزنان
وآگاهیجنسیتیتمركزدارد.درایندیدگاهتوانمندسازیبهعنوانتحولدرروابطقدرت

درسراسرجامعهتعریفمیشود)میوكس2005،4(.
عالوهبررویكردهایباال،توانمندسازیروانشناختیزنانبهارتقاءكیفیتنقشمادرانة
)دیویز5وهمكاران،2011(؛ پریشانیهایروانشناختیخانوادهمیكاهد از انجامیدهو آنان
و فردی بین اقتدارشخصی، افزایش به شغلی محیط در زنان فعال مشاركت سرانجام و
سیاسیآنانمنتهیمیشود.همچنینیافتههانشانمیدهدیكیازعواملآسیبپذیریزنان

عدمكفایتقوانینومنابعدسترسیزناندرزمینةخدماتاقتصادی-اجتماعیاست.

1. UBOS Report  2. Goetz and Gupta  3. Smith and Thurman
4. Mayoux  5. Davis, Sloan, and Tang,
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درخصوصدالیلزنانسرپرستخانواده،دالیلمنطقهایهممؤثرند.بهعنواننمونه
همچناندرآسیابیوهشدنودرجنوبوشمالآفریقاوخاورمیانهمهاجرتبینالمللیدلیل
رایجواصلیسرپرستیزنانبهشمارمیرود.همچنیندرحوزهكاراییببسیاریاززنان،
همزیستیكوتاهوموقتباشریكزندگیراترجیحمیدهندواینپدیدهبهدلیلمهاجرت

بینالمللیتشدیدشدهاست)مامسن2008،1(.
دركشورهایاروپایغربی18تا25درصدازخانوادههایفقیر،زنسرپرستهستند.این
درصدبرایایرلند40،برایكانادا50وبرایآمریكا63درصداست.درایراننیزدادههای
آماریازروندروبهرشدتعدادزنانسرپرستخانواردردههاخیرخبرمیدهند.بهطوریكه
درسالهای1390،1385،1375،1365و1395خانوارهایزنسرپرستبهترتیب4/8،3/7،
1/12،4/9و6/12درصدازكلخانوارهایایرانیراتشكیلدادهاند)مركزآمارایران2011،2(.
براساسسرشمارینفوسومسكندرسال1395توزیعتعدادخانوارهایزنسرپرست

خانواركمتراز55سالبهصورتشكلشماره)1(بودهاست:
شکل )1( تعداد خانوار زن سرپرست خانوار به تفکیک استانها

منبع:دفترمعاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده2019،3

1. Mamsen
2. Statistical Center of Iran
3. Office of the Vice President for Women and Family Affairs
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توانمندسازی زنان در ایران
كمیته و بهزیستی سازمانهایحمایتیهمچون توسط توانمندسازی فرایند قانون طبق
امدادامام)ره(انجاممیگیرد.هرچنددرسهبرنامهاولتوسعه،توجهبهزنانخودسرپرست
وسرپرستخانوارجزءسیاستهایاصلینظامبرنامهریزیبهشمارنمیآمد،ازبرنامهچهارم
توسعهبهبعدرویكردحمایتیمعطوفبهاینگروهاززنانقوتگرفت.دربرنامهپنجم
توسعهدرقالبماده230»توجهبهابعادمعیشتیواشتغالزنانسرپرستخانوار«بهعنوان
ملی »برنامه 1393 سال در شد. واقع تأكید مورد ماده این گانه 14 محورهای از یكی
و زنان امور معاونت هماهنگسازی و مدیریت با خانوار« سرپرست زنان توانمندسازی
خانوادهوبامشاركتدستگاههایاصلیمتولیدرموضوعزنانسرپرستخانوارهمچون
سازمانبهزیستی،كمیتهامدادامامخمینیبهصورتپایلوتدرشهرستانریبهاجرادرآمد.
بامحوریتدوموضوع1( درفرایندتدوینبرنامهششم،موضوعزنانسرپرستخانوار
پیشنهادملیشدنطرحتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار)تجربهپایلوتشهرری(و2(
تقسیمكاردستگاهیبرنامهكاهشآسیبهایاجتماعیشورایاجتماعیكشور،درقالببند

تماده80بهتصویبرسید)دفترمعاونرئیسجمهوردرامورزنانوخانواده،2019(.
براساسمادهواحدهقانونتشكیلسازمانبهزیستی»مورخ24/3/59«،طرحتوانمندسازی
بهزیستیشاملششفصلاست.همچنینشیوهنامهتوانمندسازیدركمیتهامدادامامخمینی

)ره(نیزشاملدستورالعملآموزشیدر3فصلاست.
برنامةتوانمندسازیروانشناختیخانوادهنیزدرچهارسطحمجتمع،شهرستان،استانیو
كشوریوباتعیینشرحوظایفهرسطحبرایمسئولین،مددكاراجتماعی،كارشناسامور
اجتماعیشهرستان،روانشناسومشاور،معاونتاجتماعی،كارشناسمسئولامورخانواده
استان،كارشناسارشدروانشناسیومشاوره،كارشناساشتغالومدیركلدفترامورزنانو

خانوادهاجرامیشود.
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بررسیهایتطبیقینرخمشاركتونرخبیكارینیرویكارزناندرایرانباسایركشورها،
نشانمیدهدكهزناندرمشاركتاقتصادیازنرخبسیارپایینولیدربیكاریازنرخباالیی
نیافته برخوردارند)هاشمی2001،1(.ازاینمنظر،ایرانوضعیتیمشابهكشورهایتوسعه
باساختارفرهنگیواجتماعیخاص،نظیرپاكستانوعربستاندارد.درحالیكهبهلحاظ
چگونگیتحصیالت،نرخثبتناممردانوزناندرآموزشهایرسمیپیشازدانشگاه،مشابه
یكدیگرهستندوحتیدرمراكزآموزشعالیدرسالهایاخیربهطورمحسوسینرخثبتنام
زنانازمردانپیشیگرفتهاستوبیشاز60درصدكلثبتنامكنندگانراشاملمیشود
كهازاینمنظرمیتوانایرانراباكشورهایصنعتیوپیشرفتهمقایسهكرد.همچنینبررسی
مقایسهایشاخصهایجمعیتیواجتماعیزنانمانندنرخباروری،نرخزادوولدبهازای
هرهزارنفر،نرخرشدجمعیتی،نرخباسوادیزنان15سالهبهباالوماننداینهانشانمیدهد
كهالگویجمعیتیواجتماعیزناندرایرانباكشورهایینظیرتركیهمشابهاست)هاشمی،

.)2001
بابررسیادبیاتتحقیق،15پژوهشمرتبطباموضوعتوانمندسازیزنانخودسرپرست
قانون مثل باالدستی اسناد كنار در انجامگرفته، اخیر در10سال كه وسرپرستخانوار
اساسی،قانونبرنامهششمتوسعهوقانونتأمیناجتماعیونظراتوتجربیاتخبرگاناین
امرراههایپیشنهادیبرایتوانمندسازیزناندرسهسطحفرد،خانوادهوجامعهدرقالب

جدولشماره)1(بیانمیشود.

1. Hashemi
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جدول )1( راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
سطح 
فراوانیمنبعراهکارراهکار

رد
حف

سط

دسترسیبهدرآمدفردیو
خودكفاییفرد)بازتوانی(

قانوناساسی،عباسزادهوهمكاران)1390(،
فیروزیوصادقی)1389(،ریحانیسراوانیو
حیدریصوفیانی)1394(،جواناقبالوجوان

اقبال)1394(،مصاحبه)3نفر(

8

افزایشعزتنفسوكاهش
فشارهایروحیوروانی

عباسزادهوهمكاران)1390(،فیروزیو
4صادقی)1389(،مصاحبه)2نفر(

ارائهتسهیالتتعاونیو
اشتغال

قانوناساسی،قانونتأمیناجتماعی،ریحانی
سراوانیوحیدریصوفیانی)1394(،مصاحبه

)3نفر(
5

بهبودرفاهفردی
3عباسزادهوهمكاران)1390(،مصاحبه)2نفر()كمكهزینه(

عباسزادهوهمكاران)1390(،مهرآریاوحسنمالكیتمنابعمادی
3پور)1394(،جواناقبالوجواناقبال)1394(

اده
انو
خ
طح

س
عباسزادهوهمكاران)1390(،فیروزیونظارتبرمنابعمادی

2صادقی)1389(

3مصاحبه)3(سبدكاالخانواده
مشاورهوآموزشپیشاز
4قانونتأمیناجتماعی،مصاحبه)3نفر(ازدواجومهارتهایزندگی

مالكبودندراموال)مانند
4فیروزیوصادقی)1389(،مصاحبه)3نفر(مسكن،زمین،و...(
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سطح 
فراوانیمنبعراهکارراهکار

عه
جام

ح
سط

ایجادوآمادهسازیجامعه
جهتورودزناندرمعرض

آسیببهبازاركار

عباسزادهوهمكاران)1390(،ماسونواسمیت
5)2013(،مصاحبه)3نفر(

كسباعتبارمالیو
اجتماعی

عباسزادهوهمكاران)1390(،ردی)2014(،
3قور،راموسودانینگ)2013(

حضورفعالدر
تصمیمگیریهایاقتصادیو
سیاسیدرسطحجامعه

عباسزادهوهمكاران)1390(،فیروزیو
5صادقی)1389(،آبابا)2008(،مصاحبه)2نفر(

افزایشسطحسالمت
اجتماعی

قانوناساسی،ریحانیسراوانیوحیدری
5صوفیانی)1394(،مصاحبه)3نفر(

تخصیصبودجهبهسازمانها
جهتحمایتاززناندر

معرضآسیب

قانونتأمیناجتماعی،ریحانیسراوانیو
5حیدریصوفیانی)1394(،مصاحبه)3نفر(

فراهمسازیامكانات،
آموزشبازتوانیوایجاد
مهارتهایشغلیبرای
خانوارهاینیازمند

عباسزادهوهمكاران)1390(،
صالحیونبوی)1395(،ریحانیسراوانیو

حیدریصوفیانی)1394(،نوابخشوهمكاران
)1394(،قلیپوروهمكاران)1388(،طباطبایی

یحییآبادیوهمكاران)1384(،عبادیو
همكاران)1394(،مصاحبه)2نفر(

9

پرداختحقوقهمسران
بهزنانسرپرستخانوارو

خودسرپرست
3عباسزادهوهمكاران)1390(،مصاحبه)2نفر(

ایجادبیمهخاصزناندر
معرضآسیب

قانونتأمیناجتماعی،ریحانیسراوانیو
6حیدریصوفیانی)1394(،مصاحبه)3نفر(

روش
پژوهشحاضرازلحاظهدفكاربردیوكمیوازنظرروشتوصیفیازنوعپیمایش
بود.ازآنجاییكهموضوعپژوهشحاضر،شناساییواولویتبندیراههایتوانمندسازیزنان
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سرپرستخانواربارویكرددلفیفازی)F-DELPHI(وفرایندتحلیلشبكهای)ANP(بود،
جامعهتحقیقدرمرحلهشناساییضمنبررسیمقاالتومتونعلمیاز5نفرازرؤسا،و3
نفرزنسرپرستخانوادهكههدفمندانتخابشدندمصاحبهشدوبعدازجمعبندیخروجی
پیشینهومصاحبهراهكارهایاولیهشناساییشدندوجهتغربالسازیراههایتوانمندسازی
زنانسرپرستخانواراولیهازروشدلفیفازیاستفادهشدكهخبرگانشاملبودنداز:18
نفرازخبرگانشامل6نفرازمدیران)رؤساومعاونیناداراتبهزیستیشهرستانها(،6نفراز
كارشناسان)دربرگیرندهكارشناساندارایحداقل7سالسابقهفعالیتدرامورتوانمندسازی
زنان از نفر 6 و خانوار( سرپرست زنان توانمندسازی امور و اجتماعی امور اشتغال، و
خودسرپرستوسرپرستخانوار)دربرگیرنده2زنخودسرپرستو4زنسرپرستخانوار
داراییكودوفرزندكهازاینتعداد3نفربهدلیلطالق،یكنفربهدلیلفوتهمسرودو
نفربهدلیلازكارافتادگیهمسرحداقلبهمدت17ماهتحتپوششسازمانبهزیستیبودهاند(.
همچنیندرمرحلهبعدی)اولویتبندیراههایتوانمندسازیزنانسرپرستخانوار(
كهبراساستكنیكفرایندتحلیلشبكهای)ANP(انجامگرفت،جامعهآماریشامل15نفر
ازخبرگان)شامل2نفرازاساتیددانشگاهیعضوهیئتعلمی،6نفرازرؤساومعاونین
اداراتبهزیستی،و8نفركارشناسانامورزنانوخانوادهمشغولبهكاردرواحدهایمرتبط
روش آماری جامعه محدودیت دلیل به بود. بهزیستی( سازمان در زنان توانمندسازی با
نمونهگیریدرتحقیقحاضر،هدفمندبودهاست.ابزاراصلیاینپژوهشجهتجمعآوری
اطالعاتالزم،پرسشنامهمحققساخته10طیفیبودهاست.اعتبارپرسشنامهبااستفادهاز
كسبنظرات4نفرازخبرگانواساتیددانشگاهیوپایاییتحقیقبااستفادهازضریبآلفای

كرونباخپرسشنامهصورتپذیرفتكهبرابربا812/0بودهاست.
تجزیهوتحلیلدادههادردومرحلهصورتپذیرفتهاست:

1.روشدلفیفازی)F-DELPHI(كهبرایشناساییوتعیینراههایتوانمندسازیزنان
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سرپرستخانوارمورداستفادهقرارگرفتهاست.روشدلفیفازیدردهه1980میالدیتوسط
كافمنوگوپتاابداعشد)چنگولین2002،1(.كاربرداینروشبهمنظورتصمیمگیری
واجماعبرمسائلیكهاهدافوپارامترهابهصراحتمشخصنیستند،منجربهنتایجبسیار
ارزندهایمیشود.ویژگیمهماینروش،ارائهچارچوبیانعطافپذیراستكهبسیاریاز
موانعمربوطبهعدمدقتوصراحتراتحتپوششقرارمیدهد)آذروفرجی،2008(.

راههای اولویتبندی و رتبهبندی برای )ANP( شبكهای تحلیل فرایند تكنیك .2 
SuperDeci- توانمندسازیزنانسرپرستخانوار.براساسمراحلیاستانداردوبانرمافزار
فرایندتحلیلشبكهایروشتصمیمگیریجامعیاست انجامگرفتهاست. sion ver2.8

كهمیتواندهمهمؤلفههایمرتبطمشهودونامشهودرادربرگیرد،بیآنكهبهسلسلهمراتب
خطیآنهادررسیدنبهتصمیمخدشهواردكند)ساعتی،2001(.همچنیناینفرایندبرای
كیفیتالزم از آنها اولویتبندی متغیرهایتصمیمو بین متقابل بهتصویركشیدنروابط

برخورداراست)كردستانیوقاسمی،2014(.

یافته ها:
همانگونهكهدرقسمتروشتحقیقتوضیحدادهشدهاستتحقیقحاضردردومرحله

صورتپذیرفتهاست:
از پس خانوار سرپرست زنان توانمندسازی راههای شناسایی جهت اول مرحله در
مطالعاتكتابخانهایو8موردمصاحبهباخبرگانصورتپذیرفتكهدرنهایتنتایجبه

شرحجدولشماره)1(درسهسطحفرد،خانوادهوجامعهكسبشدهاست.

سپسپرسشنامهایبرمبناینتایجبهدستآمدهازگامقبلتهیهشدكهدارای10سطح
راهكارهای شفافسازی استجهت توجه شایان )البته است بوده )10 تا 1 )از اهمیت

1. Cheng and Lin
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مناسب پایایی كسب از پس و شدند( بیان تفضیلیتر 1 شماره جدول در توانمندسازی
شد. استفاده موردمطالعه موضوع در خبره نفر 18 نظرات از دادهها جمعآوری بهمنظور
همانگونهكهدرجدولشماره2مشاهدهمیشوددرنتایجحاصلازاینبخشتنهاراههای
شماره-1-3-4-7-8-10-13-14-1715ازمیانگینیبیشتراز8برخورداربودهو

بهعنوانراههایبرترانتخابشدند.

جدول )2( راههای نهایی انتخاب شده به منظور اولویت بندی به وسیله تکنیک دلفی فازی

میانگین راهکار
DFنظرات

سیاستگذاریوتدوینبرنامههاییدرجهتاستقاللفردیوخودكفایی
مالیوخروجسرپرستخانواروخودسرپرستازتحتپوششسازمان

بهزیستی

8.8
8.9

6.86.9افزایشعزتنفسوكاهشفشارهایروحیوروانی
8.99.0ارائهتسهیالتتعاونیواشتغال

بهبودرفاهفردیدرراستایكمكهزینههایتحصیلی،مسكن،اوقات
فراغت،دسترسیبهخدماتبهداشتیودرمانی،ورزشیو...

8.78.6

6.66.9مالكیتمنابعمادی
7.87.9نظارتبرمنابعمادی

8.78.9ارائهسبدكاالبهخانوادهسرپرستخانواروخودسرپرست

8.28.1مشاورهوآموزشپیشازازدواجومهارتهایزندگی
6.16.5مالكبودناموال)مانندمسكن،زمین،و...(

ایجادوآمادهسازیجامعهجهتورودزنانسرپرستخانوارو
خودسرپرستبهبازاركار

8.28.1

6.76.2كسباعتبارمالیواجتماعی
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میانگین راهکار
DFنظرات

7.47.1حضورفعالدرتصمیمگیریهایاقتصادیوسیاسیدرسطحجامعه
تدوینواجرایبرنامههایپیشگیری،ارتقایسالمتاجتماعیزنان

سرپرستخانواروفرزندانآنهادرجهتبهبودرفاهجسمانی،روانیو
اجتماعیوجلوگیریازآسیبهایكودکآزاریوگرایشبهموادمخدر

و...نظیرآموزشوغیره

8.2

8.1

تخصیصبودجهبیشتربهسازمانهایمرتبطجهتتحتحمایتقرار
دادنخانوادههایسرپرستخانواروخودسرپرست

8.48.5

فراهمسازیامكانات،آموزشتوانمندسازیشغلیوایجادمهارتهای
شغلیخانوارهایسرپرستخانواروخودسرپرست

8.38.4

6.86.6پرداختحقوقهمسرانبهزنانسرپرستخانواروخودسرپرست

8.78.9ایجادبیمهخاصزنانسرپرستخانواروخودسرپرست

درمرحلهبعدیجهتاولویتبندیراهكارهایكسبشدهپرسشنامهطراحیشدوبا
توجهبهنظراتخبرگان)15نفر(،شبكهANPبهصورتشكلشماره)1(بادرنظرگرفتن
سهمعیارتحولآفرینی،قابلیتاجراییوكمهزینهبودنطراحیشد.سپسجهتبررسی
روابطمعیارهاوگزینههابایكدیگروتشكیلمقایساتزوجیدوطرفهاقدامبهتشكیلشبكه

وآغازتحلیلبااستفادهازنرمافزارSuperDecision ver 2.8شدهاست.
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ANP شکل )2( تشکیل شبکه معیارها و زیرمعیارها در

از جمعآوریشده زوجی مقایسات ماتریسهای موردنظر روابط شبكه به توجه با
پرسشنامههابایكدیگرادغامشدهاست.اینكاربااستفادهازمیانگینگیرینظراتخبرگان
صورتگرفتهاست.سپسبهمحاسبهشاخصناسازگاریمقایساتزوجیپرداختهشدكه
براساسجدولشماره)3(،نتایجحاكیازقابلقبولبودناینمقادیروسازگاریمقایسات

دارد.
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جدول )3( شاخصهای ناسازگاری

مربوطبهماتریسمقایسهزوجیمقدارشاخصناسازگاری
نسبتبهمعیارتحولآفرینی0.10816
نسبتبهمعیارقابلیتاجرایی0.05670
نسبتبهمعیاركمهزینهبودن0.05670
نسبتبهگزینهدادنتسهیالت0.00023
نسبتبهگزینهخودكفاییمالی0.05156
نسبتبهگزینهكمكهزینه0.01759
نسبتبهگزینهآموزشمهارتهایزندگی0.05156
نسبتبهگزینهبودجهبهسازمانهاجهتحمایت0.05637

اززنان
نسبتبهگزینهایجادبازار0.01759
نسبتبهگزینهسبدكاال0.00011
نسبتبهگزینهآموزشتخصصیشغلی0.00885
نسبتبهگزینهبیمه0.10340
نسبتبهگزینهسالمتاجتماعی0.07069

درگامبعدیبایدسوپرماتریسوزندارشدهرابهتوانبینهایترساند.بهمنظورمحاسبه
حدبینهایت،ماتریسوزندارشدهراآنقدربهتوانمیرسانیمتاهمگراشود.دراینحالت
عناصریكسطربایكدیگربرابرشدهوعددبدستآمدهوزننهاییهرراهرامشخص
نهایت در آمده بدست نتایج اساس بر و شد انجام افزار نرم توسط كار این كه میكند
راهكارهایبدستآمدهبهترتیباولویتبهشرحجدولشماره)4(زیربدستآمدهاست:
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ANP جدول )4( نتایج حاصل از رتبه بندی به روش

رتبه امتیازنهایی
نرمالشده راهحل

1 0.147
تدوینواجرایبرنامههایپیشگیری،ارتقایسالمتاجتماعیزنانسرپرست

خانواروفرزندانآنهادرجهتبهبودرفاهجسمانی،روانیواجتماعیوجلوگیری
ازآسیبهایكودکآزاریوگرایشبهموادمخدرو...نظیرآموزشوغیره

2 0.1332 فراهمسازیامكانات،آموزشتوانمندسازیشغلیوایجادمهارتهایشغلی
خانوارهایسرپرستخانواروخودسرپرست

3 0.1314 مشاورهوآموزشپیشازازدواجومهارتهایزندگی

4 0.1146 ایجادوآمادهسازیجامعهجهتورودزنانسرپرستخانوارو
خودسرپرستبهبازاركار

5 0.1133
سیاستگذاریوتدوینبرنامههایدرجهتاستقاللفردیوخودكفایی
مالیوخروجسرپرستخانواروخودسرپرستازتحتپوششسازمان

بهزیستی
6 0.0967 ارائهتسهیالتتعاونیواشتغال

7 0.0826 ایجادبیمهخاصزنانسرپرستخانواروخودسرپرست

8 0.0709 ارائهسبدكاالبهخانوادهسرپرستخانواروخودسرپرست

9 0.0556 تخصیصبودجهبیشتربهسازمانهایمرتبطجهتتحتحمایتقراردادن
خانوادههایسرپرستخانواروخودسرپرست

10 0.0548 بهبودرفاهفردیدرراستایكمكهزینههایتحصیلی،مسكن،اوقات
فراغت،دسترسیبهخدماتبهداشتیودرمانی،ورزشیو...

باتوجهبهنتایجبدستآمدهراههایارتقایسطحسالمتاجتماعیبهمنظورجلوگیری
ازفسادواعتیادو...برایامرارمعاش،ارائهوتسهیلزمینههایآموزشتخصصیشغلی
وآموزشمهارتهایزندگیبهمنظورافزایشخودباوریوتوانمندیبهلحاظاجتماعیبه
ترتیبرتبههایاولتاسوممیانراههایتوانمندسازیزنانسرپرستخانواربدستآوردند.
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بحث
رشدجمعیتزنانسرپرستخانواردردهههایاخیر،طیفوسیعیازمسائلومشكالت
ازسیاستگذارانو بسیاری مهارتی،توجه اجتماعی،سالمتو اقتصادی، درموضوعات
توانمندسازیزنان اینگروهجمعیتی،معطوفداشتهاست.طرحجامع به برنامهریزانرا
زنان از اقتصادی و اجتماعی فردی، همهجانبه حمایت مانند اهدافی خانوار سرپرست
فرایند قالبیك در یكپارچهسازیحمایتها و دستگاهها بین سرپرستخانوار،همافزایی
منسجموكامل،جلبمشاركتحداكثریسازمانهایمردمنهاد،تسهیلفرایندتوانمندسازی،
اشتغال،تولیدوعرضهمحصوالتوایجادشرایطامنیتشغلیوپایداریوضعیتمطلوب
زنانسرپرستخانواررادردستوركاردارد)پایگاهتحلیلیخبریخانوادهوزنان1396،1(.
زمینه این در باالدستی سند محوریترین بهعنوان توسعه برنامه قانونششم 80 ماده
بیانمیكند:»دولتمكلفاستطبققوانینمربوطهومصوباتشورایاجتماعیبهمنظور
پیشگیریوكاهشآسیبهایاجتماعی،نسبتبهتهیهطرحجامعكنترلوكاهشآسیبهای
بر مشتمل اخالقی مفاسد و كار كودكان اعتیاد،طالق،حاشیهنشینی، اولویت با اجتماعی
بیستوپنج به برنامه انتهای در اجتماعی آسیبهای كه بهگونهای كند اقدام ذیل محورهای
زنان توانمندسازی بر تأكید با ماده این ت بند در كه یابد« كاهش كنونی میزان درصد
سرپرستخانواربیانمیدارد:»تهیهواجرایكاملطرحجامعتوانمندسازیزنانسرپرست
خانوارطبققوانینومصوباتشورایاجتماعیتاپایاناجرایقانونبرنامهتوسطریاست
سایر و اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت همكاری با زنان( امور )معاونت جمهوری
نهادهایذیربطوتأییدبرنامهمذكوردرهیئتوزیرانوتصویبدرمجلسشورایاسالمی

ونظارتبراجراییشدنآن«.
دركشور تعدادكلخانوارهایزنسرپرست دادههایسرشماریسال95 مبنای بر
1. Family and women’s News Analytic Base
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3.065.000خانواراستكه12.6درصدازكلخانوارهایكشورراتشكیلمیدهد.اگرچه
شیباینافزایشنسبتبهگذشتهكمترشدهاما،بهطورتقریبی500هزارخانواربهجمع

خانوارهایزنسرپرستدركشورافزودهشدهاست.
بررسیهانشانمیدهدكهزنانبیشازمرداندرمعرضفقروتبعیضجنسیتیقراردارند.
امكاناتالزمبرایتوانمندیوكاهش قابلیتهاو از ایندلیلاستكهزنان به اینمسئله
فقربرخوردارنیستند.وجودموانعومحدودیتهابرسرراهتغییروتحولپایگاهاقتصادی
بردن بین از برای را فرهنگیوحقوقی،هرگونهتالشی ازعوامل متأثر زنان اجتماعی و
فقرآنانبامشكلمواجهساختهاست.اینمشكالتوموانعبرایزنانسرپرستخانوار
بهمراتببیشترازسایریناست.امروزهدرکوبهكارگیریاستراتژیتوانمندسازییكآرمان
طریق از كه است فرایندی توانمندسازی و است روانجوامع ارتقاسالمت برای آشكار
آنافرادكنترلبیشتریبرتصمیمگیریها،شیوهزندگیوفعالیتهاییكهبرنوعزندگیآنان
مؤثراست،خواهندداشت.توانمندسازیزنانازجملهمؤلفههایمهمدرتوسعهپایداراست.
توانمندسازیبهعنوانامریضروریجهتتوانمندشدنافرادكمدرآمدتربرایرسیدنبه
حقوقشانازطریقدستیابیوكنترلبرمنابعطبیعیسازمانها،تعریفمیشود.اینپژوهش
بهدنبالیافتنبهترینراههایتوانمندسازیزنانسرپرستخانواربودواهدافاصلیاین
پژوهشعبارتبودازشناساییراههایتوانمندسازیزنانسرپرستخانوادهواولویتبندی

اینراهها.
درپژوهشیبابررسیخدماتارائهشدهبه80زنسرپرستخانواردردوسالمحققین
دریافتندبینخدماتبهزیستیوتوانمندیاقتصادیواجتماعیزنانسرپرستخانواررابطه
توانمندی این مختلف پژوهشهای در و اسدی،2015(؛ و )الهیاری دارد معناداریوجود
گرفته اولویتبندیصورت اساس بر پژوهش این در بررسیشد. گوناگون منظرهای از
بانوان توانمندسازی كه متوجهشد اینطور میتوان آمد بهدست نظراتخبرگان از كه
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خودسرپرستوسرپرستخانواردراولینگاممستلزمفراهمكردنبستریجهتسالمت
جسمیوروانیآنهااست.سپسكهازاینموضوعاطمینانحاصلشدبایدبهآنهاازطریق
روشهاییمانندآموزش،ایجادبسترتخصصیبرایكارو...كمككردتاخودشانبتوانندبا
تكیهبراینآموزشهاومهارتهایكسبشده،بهبرطرفكردننیازهایخودازجملهنیازهای
اهرمهای بهعنوانآخرین نیز آخر گامهای در بپردازند. ... و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،
ازطرق نیازها این بهرفع قادر بهدلیلداشتنشرایطخاصی بانویی كمكیدرصورتیكه
ذكرشدهنبودبایداقدامبهكمكمستقیمازروشهایپرداختكمكهزینهمستقیمویاسبد

كاالكرد.
بهطوركلیحاصلپیادهسازیاینمجموعهازسیاستهاباعثمیشودبتوانیمبافعالسازی
ظرفیتهایپنهانكشور،عالوهبركمكبهخودشانجهتتعالیزندگیاقتصادیواجتماعی،
میزانتولیددركشوررانیزافزایشدهیموبهبیانمعروفاقتصاددانان،كیكاقتصادكشور

رانیزازاینطریقبزرگتركنیم.
بانوانخودسرپرستوسرپرستخانوار، معیشتی اقتصادیو بهبودوضعیت از فارغ
پیادهسازیاینراههابهترتیبیكهبیانشدباعثمیشودتاعزتنفسآناننیزحفظشود
وداشتناینحسكهوابستهبهكمكمستقیمكسینیستندومیتوانندباتالشوكارخود
مایحتاجزندگیخودراتأمینكنند،موجبسالمتروحیوروانیوافزایشاعتمادبهنفس

آنهاخواهدشد.
بارعایتترتیبوسلسلهمراتبروشهاییكهدراینتحقیقاولویتبندیشدند،یعنی
اولكمكبهحفظسالمتجسمیوروانی،دومكمكبهآنهاجهتكسبدرآمدازطریق
مستقیمتحت كمكهای ازطریق آخر گام در و دیدهاند كه آموزشهایی و مهارتهایخود
شرایطخاص،پیشنهادهایعملكردیوكاربردیزیرجهتپیادهسازیمفیدبهنظرمیرسند:

اینكهمخارجزندگیزنانخودسرپرستوسرپرستخانوارپسازفوت● باتوجهبه
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بایدبهگونهایتأمینشود،پیشنهادمیشودفراینداداریواگذاریحقوق نیز همسران
همسرانبهفرزندانتوسطدولتتاحدامكانكوتاهوسریعانجامگیرد.

درمشاغلیكهجایگزینیزنانسرپرستخانواربهجایهمسرانشانامكانپذیربودهو●
همسرمتوفیشرایطموردنیازرادارااست،اینامكانفراهممیشودتااینافرادبتوانند
درعوضهمسرانشانمشغولبهكارشوند.بااینكارنهتنهاحقوقهمسرانبهزنان
خودسرپرستوسرپرستخانوارپرداختمیشود،فرصتشغلیوپیشرفتنیزبرای

اینافرادمهیامیشود.
پیشنهادمیشودسازمانهایبیمهگرازمحلدرآمدحقبیمه،منابعمالیالزمجهتتأمین●

حقوقاینافرادراایجادكنند.
پیشنهادمیشودبهمنظورافزایشتعاملسازمانبهزیستیوتأمیناجتماعیجهتطی●

مراحلقانونیواجراییدریافتپوششبیمهایبرایزنانسرپرستخانوار،یككمیته
مشترکمیانایندوسازمانبهمنظوررسیدگیبهاموراینافرادایجادشود.

پیشنهادمیشودكهبرنامهآموزشیبامحتوایفرهنگیتوسطسازمانبهزیستیباكمك●
سایرسازمانهایذینفعتدوینواجراابالغشود.اینبرنامهمیبایستبهتفكیكسن،

مدرکتحصیلیوسطحمعیشتیزنانسرپرستخانوارباشد.
باتوجهبهاهمیتمسئلهفرهنگدرتوانمندسازیدركنارمسئلهآموزشفرهنگیبرای●

اینافراد،پیشنهادمیشودآموزشهاییجهتحلمشكالتاجتماعیاینافرادنیزارائه
شود.چرااینكهآموزشهابهنوعیمكملیكدیگرهستند.

آموزشهای● میبایست ذیربط نهادهای خانواده، سطح در راههای تقویت منظور به
توانمندسازیزنانسرپرستخانواررانهتنهابهخودافراد،بلكهبرایتمامیاعضای

خانوادهتعبیهكند.
منظور به فازی چندمعیاره تصمیمگیری مدلهای از میتوانند آتی محققان درنهایت،
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اولویتبندیراههااستفادهكنند.
پیشنهاددیگریكهمیتوانجهتتوسعهاینتحقیقارائهكردبررسیاثرگذاریراههای

توانمندسازیپیشازاجرایمدلANPبااستفادهازتكنیكدیمتلباشد.
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