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  **اشرف رحيميان ، *پورآرين قلي
  

در راستاي . دهند زنان سرپرست خانوار بخش مهمي از شهروندان كشور را تشكيل مي :طرح مسئله
در اين . توانمندسازي شهروندان براي نيل به جامعة مطلوب توجه به اين قشر نيز حائز اهميت است

ر شناسـايي شـده و   مقاله سعي شده است عوامل اثرگذار بر توانمنـد شـدن زنـان سرپرسـت خـانوا       
در پـژوهش حاضـر آمـوزش،    . هـا باشـد   راهنماي مسئوالن در بهبود كيفيت زندگي و شهروندي آن        

هـاي غيرنقـدي متغيـر مـستقل و           هاي خوداشتغالي، سهام عدالت، وام و كمك        مهارت آموزي، طرح  
  .توانمندسازي متغير وابسته هستند

نة آماري شامل زنـان سرپرسـت خـانوار          روش انجام تحقيق به صورت پيمايشي بوده و نمو         :روش
است كه با شهرداري تهران، كميتة امداد و سازمان بهزيستي در شـهرهاي كـرج و تهـران در تعامـل      

گيـري از     به منظور تعيين روايي ابزار اندازه     . نامه توسط آنان تكميل شده است        پرسش 240اند و   بوده
 0,92ايايي الفاي كرونباخ توانمندسازي زنـان       در سنجش پ  . روايي سازه و تحليل عاملي استفاده شد      

 محاسبه شد و از همبستگي اسپيرمن و مدل معادالت ساختاري به منظور تحليل 89/0و عوامل مؤثر  
  .آماري استفاده است

ها نشان داد كه بين متغيرهاي مـستقل و توانمندسـازي و نيـز بـين خـود متغيرهـاي                       تحليل :ها  يافته
مـدل  . به اين مفهوم كه تقويت يكي بر تقويت ديگر عوامل تأثير دارد           . دمستقل همبستگي وجود دار   

هـا نـشان دهنـده آن اسـت كـه آمـوزش و        يافتـه .  پذيرفته شدند3 و1هاي   علي نشان داد كه فرضيه    
  .شود هاي خوداشتغالي موجب بروز احساس توانمندي در زنان سرپرست خانوار مي طرح
هاي متعدد فرصت آمـوزش ندارنـد و معمـوال در      داشتن نقش  زنان سرپرست خانوار به دليل       :نتايج

مقايسه با ديگر زنان از تحصيالت كمتري برخوردارند از اين رو آموزش تأثير مثبتي بر خانواده آنها                 
ترين مشكل زنان سرپرست خانوار مشكل اقتصادي است از اين رو هـر   همچنين اغلب، بزرگ . دارد

  .خواهد بوداقدامي براي كاهش اين مشكل مفيد 
  

هاي  طرحتوانمندسازي، زنان سرپرست خانوار، هاي عمومي،  آموزش: ها كليدواژه
  .، مهارت آموزيخود اشتغالي 

  12/2/88: تاريخ پذيرش        14/11/86 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
ها براي حفظ ثبات و تحقق اهـداف خـود، شـهروندان را در رأس امـور             امروزه همة دولت  

هـا محـسوب      تـرين وظـايف دولـت       گمان يكي از مهم   دسازي شهروندان بي  توانمن. بينند  مي
در كشورهاي مختلف جهان بخش عظيمـي از تحقيقـات و منـابع مـصروف ايـن                 . شود  مي

شود كه شهروند مطلوب بـراي جامعـه بايـد داراي چـه خـصوصياتي باشـد و                    حقيقت مي 
فتحـي،  (توسـعه داد  هـا را در اقـشار مختلـف جامعـه             توان اين صفات و ويژگي      چگونه مي 

1381.(  
در كشور ما به توانمندسازي شهروندان توجه درخور و مناسب صورت نگرفته اسـت،              
از اين رو درصد قابل تـوجهي از شـهروندان بيـنش و بـصيرت عميـق، دانـش و معرفـت                      
موردنياز و توانايي و مهارت الزم بـراي مـشاركت در امـور جامعـه و نيـز تأثيرگـذاري در                     

. هـاي هـدف مهـم در توانمندسـازي زنـان هـستند              يكي از گـروه   . باشند  نميتوسعه را دارا    
ها بايد به سطحي از توسعة فردي دست يابنـد            توانمندسازي شهروندان زن يعني اين كه آن      

). 1381شـادي طلـب،     (هـاي خـود را بدهـد        ها امكان انتخاب بر اسـاس خواسـته         كه به آن  
  . اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زنانتوانمندسازي زنان تالشي است براي ارتقاء سطح

امروزه در مباحث توسعه در سطح بين المللي بر حـضور شـهروند در فرآينـد تـدوين                  
توانند مشاركت داشته باشـند       مسلماً شهرونداني مي  . شود  ها تأكيد مي    ها و اجراي آن     سياست

ري و  ضـرورت شناسـائي مبـاني نظـ       . كه ظرفيـت، قابليـت وتوانمنـدي الزم را دارا باشـند           
ها بر توانمندي شهروندان به ويـژه زنـان سرپرسـت             راهكارهاي اين مهم و بررسي تأثير آن      

با توجه به نقش محوري زنان در       . خانوار دليل انتخاب اين موضوع براي تحقيق بوده است        
فرهنگ سازي و تحقق توسعة پايدار و با علم به آن كه زنان سرپرسـت خـانوار فقيرتـرين                   

  .اندند اين گروه از شهروندان مورد توجه قرار گرفتهشو فقرا محسوب مي
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  توانمندسازي
 دارنـد و از سـه زاويـة متفـاوت ارتبـاطي،             1انديشمندان ديدي متفـاوت بـه توانمندسـازي       

 به عنوان يـك فرآينـد بـاال بـه           رويكرد ارتباطي . اندانگيزشي و شناختي به موضوع پرداخته     
). Spritzer, 1996(دهد  ارتباط با ديگران نشان ميگردد و قدرت فرد را در پايين تعريف مي

براساس اين ديدگاه، توانمندسازي فرآيندي است كه از طريق آن يك رهبر يا مـدير سـعي                 
رويكـرد  ). Conger and Kannungo, 1998(در تقسيم قدرت خود در بين زيردستانش دارد

در  ).McClland, 1975( بر مبناي تئوري انگيزش مك كللنـد شـكل گرفتـه اسـت    انگيزشي
ترين نياز دانسته و مشاركت در موفقيت طلبـي         حقيقت مك كللند نياز به موفقيت را اساسي       

هر استراتژي كه منجر بـه حـق        . داند  را به عنوان عامل انگيزشي زمينه ساز توانمندسازي مي        
خودكارآمـدي، خودكفـايتي،    ( و خودبـاوري  ) گيـري خود تصميم (اري  هاي ك   تعيين فعاليت 

در رويكرد انگيزشي، . ها را در پي خواهد داشت كاركنان گردد، توانمندي آن 2)ت نفسفايك
رويكـرد  ). Conger and Kannungo, 1998(باشد هدف تواناسازي و تقويت خودباوري مي

تر به عنوان يك حالت انگيزش دروني در ارتباط بـا             شناختي توانمندسازي را به طور وسيع     
  :چهار احساس دروني استكند كه شامل  شغل تعريف مي

دهد بامعني و ارزشـمند       اي را كه انجام مي      يعني اين كه فرد وظيفه    : 3معني دار بودن   .1
  .تلقي كند

شايستگي يا خود باوري، اعتقاد فرد به توانايي و ظرفيـت خـود بـراي               : 4شايستگي .2
 .انجام كارها است

هاي كـار خـود را      عبارت از حدي كه در آن فرد توانايي نفوذ در پيامد          : 5مؤثر بودن  .3
 .باشد دارا مي

در حـالي كـه شايـستگي يـك مهـارت رفتـاري اسـت،               : 6)حق انتخاب (خودتعييني .4
خودتعييني يا حق انتخاب يك احساس فردي در مورد حـق انتخـاب بـراي تنظـيم           
                                                           
1. empowerment  2. self Efficacy  3. meaning  
   

4. competency    5. impact   5. choice 
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هاي الزم براي انجام      همچنين به آزادي عمل شاغل در تعيين فعاليت       . هاست  فعاليت
 ).Spritzer, 1995(گردد وظايف شغلي اطالق مي

 
 توانمندسازي اجتماعي

هـاي   به لحاظ اجتماعي توانمندسازي از جوانب مختلف نگريسته شـده و بنـابراين ديـدگاه             
توانمندسـازي  . شـود   مختلفي راجع به آن وجود دارد كه در ادامه به طور مختصر بيـان مـي               

كـه منجـر بـه      اي از ديدگاه سياسي نگريـسته شـده و تغييـر در توزيـع قـدرت                   توسط عده 
تر به خدمات و محصوالت، يا افزايش فرصت مشاركت در فرآيند سياسـي           رسي بيش   دست
تـأثير  هـا بـي     گيـري شهروندان از موقعيتي كه در آن در تصميم       . شود، تعريف شده است     مي
كنند  رسند كه در آن به طور فعال در تصميمات سياسي مشاركت مي          اند، به موقعيتي مي   بوده

در نتيجه در ايـن نگـاه هـدف توانمندسـازي كـاهش فاصـلة        .ن تأثير دارندو بر خروجي آ
  .باشد قدرت مي

سازد تـا در      هايي كه شهروندان را قادر مي       توانمندسازي گاهي به عنوان اكتساب مهارت     
 از ايـن منظـر      .شـود   تـري داشـته باشـند تعريـف مـي           هـاي مختلـف كنتـرل بـيش         موقعيت

. نمايـد    خود اثر بخشي در شهروندان ايجـاد مـي         توانمندسازي ظرفيت مشاركت و احساس    
نمايـد هـر       به قـدرت دارد و فـرض مـي         1اين مفهوم از توانمندسازي ديدگاه مجموع مثبت      

و هـدف نهـايي فرآينـد مـشاركت     )Kyem, 2004(شهروندي در جامعه داراي قدرت است
  .باشد متمركز نمودن قدرت تمام شهروندان براي همكاري در تحقق نفع جمعي مي

شـود   تحول دروني فرد تعريف مـي      اي از صاحب نظران به عنوان       توانمندسازي توسط عده  
شود و به سرعت به احساس خود ارزشـمندي فـرد تبـديل               كه با ايجاد اعتماد به نفس آغاز مي       

ــوع . )Wilson,1996(شــود شــود كــه موجــب موفقيــت شخــصي وي مــي  مــي هــدف ايــن ن
   ).Kyem, 2004(باشد اي تغيير خود ميتوانمندسازي افزايش پتانسيل شهروندان بر

                                                           
1. Positive-Sum 
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) Moemeka, 2000; Rifkin, 1996(ز نظر تعدادي از نويسندگان نظير مومكا، ريفكين ا
بين توانمندسازي و تغيير نهادهاي جامعه و به طور كلي خـود     ) 1999(و گروه بانك جهاني   

سات و كنش مـا  از آن جايي كه نهادها الگوي جمعي افكار، احسا .جامعه رابطه وجود دارد
تري بر امـور خـود داشـته باشـند،            هستند احتمال دارد زماني كه اعضاي جامعه كنترل بيش        

كند توانمندسازي منجر به آگـاهي سياسـي و    اين ديدگاه ادعا مي .دست خوش تغيير شوند
ها شروع به تغيير نهادهـا   ها، آن فعاليت شهروندان در انجمن شود و هم زمان با مشاركت مي

  .نمايند ط پيرامون خود ميو محي
 اســتدالل مــدافعال .تــرين گــروه هــدف در توانمندســازي، شــهروندان هــستند اصــلي

توانمندسازي آن است كه مردم بايد توانمندتر شوند تا بتوانند در مـورد زنـدگي خودشـان                 
هـا بخـش    هاي توانمندسازي شـهروندان ايـن اسـت كـه دولـت      يكي از راه . تصميم بگيرند 
. هاي مردم گوش فرا دهند      عنوان مشتري در نظر بگيرند و بياموزند به خواسته        عمومي را به    

تمام اين ابزارها به منظور اعطاي نقش مستقيم و معنادار در ايجاد و اجراي سياست عمومي            
  . شود شود، به عبارت ديگر موجبات توانمندسازي شهروندان مي به شهروندان طراحي مي

  
  توانمندسازي زنان

گيرنـد زنـان      اي از شهروندان كه به طور خاص مـورد توجـه قـرار مـي                حاضر عده در پژوهش   
 زني كه بنا به عللي از قبيل عدم ازدواج، متاركه، طالق يـا فـوت                .باشند  سرپرست خانوار مي  

، محكوميت به زندان،    )به طور دائم يا موقت    (همسر، مفقوداالثر شدن، اعتياد، از كار افتادگي      
 بيماري سرپرست و عوامل ديگر مسئوليت تـأمين معـاش مـالي را        اعزام به سربازي همسر،   

  .شود بر عهده دارد، زن سرپرست خانوار ناميده مي
امروزه زنان به عنوان نيمي از شهروندان و كساني كه در فرهنگ سـازي جامعـه نقـش                  

 اند و الزم است جهت نيل به توسعة پايـدار بـه           اي دارند، مورد توجه ويژه قرار گرفته        عمده
توانمندسازي فرآيندي است كه طي آن زنـان        . ها توجه خاص مبذول شود      توانمندسازي آن 
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شوند، جرأت دست يابي به هدف را در خـود            هاي دروني خود آگاه مي      از نيازها و خواسته   
 شوند هاي خود برخوردار مي كنند و از توانايي الزم براي عملي ساختن خواسته تقويت مي

ــران، ( ــابي و ديگ ــه   ). 1382كت ــده اســت ك ــان آم ــازي زن ــي ديگــر از توانمندس در تعريف
مورد خود فائق آيند، كردار وگفتارشـان حـاكي از          ها بر شرم بي     توانمندسازي زنان يعني آن   

اعتماد به نفس و اطمينان خاطر باشد، قادر به ارزيابي صحيح و شـناخت واقعـي خويـشتن       
اه باشـند، قـدرت رويـارويي بـا         هاي دروني خـويش آگـ       باشند، به استعدادها و محدوديت    

ها بكوشـند، از اهـداف مـورد نظـر و تـوان عملـي                 ها را داشته باشند و در رفع آن         دشواري
هـاي خـويش      ساختن آن شناختي دقيق داشته باشند، از توانـايي و قابليـت نيـل بـه هـدف                 

 دهاي مورد نظر دسـت يابنـ        برخوردار باشند و بتوانند با افزايش توانمندي خويش به هدف         
هاي توانمندسازي خواستار قدرت دادن به زنان نه به معناي برتـري              نظريه). 1376فرخي،  (

ها براي اتكا به خود و گـسترش حـق            يك فرد بر فرد ديگر، بلكه به معناي افزايش توان آن          
  ).1382كتابي و ديگران، (انتخاب در زندگي هستند

رسـي،    رفـاه، دسـت   :  عبارتند از  براي توانمندسازي زنان بايد پنج مرحله را طي كرد كه         
بررسـي  ) مانند تغذيه و درآمـد    (در مرحلة رفاه، رفاه مادي زنان       . آگاهي، مشاركت و كنترل   

در اين مرحله از توانمندسازي، رفع تبعـيض بـين زنـان و مـردان مـد نظـر قـرار                     . شود  مي
، كارهاي )مايهمانند زمين، كار، سر   (رسي، زنان بايد به عوامل توليد       در مرحلة دست  . گيرد  مي

و ) سـازد   كه استخدام و توليـد را ممكـن مـي         (زا  هاي مهارت   مولد درآمد، خدمات، آموزش   
در مرحلة آگاهي، زنان بايد تشخيص دهند       . محصول و دسترنج خود دسترسي داشته باشند      

هـاي    ها ناشي از كمبودهاي شخصي شان نيست بلكه نشأت گرفته از نقش             كه مشكالت آن  
آگاهي در اين مفهوم بـه      .  فرهنگ است و به همين دليل قابل تغيير است         جنسيتي مربوط به  

هاي مربوط به خود      در مرحلة مشاركت، زنان در تمام برنامه      . معني باور داشتن برابري است    
برابـري در   . ها در جامعـه متناسـب باشـد         ها بايد با شمار آن      كنند و مشاركت آن     شركت مي 

  ).1372موزر به نقل از النگه، (ان و مردان استكنترل به معني توازن قدرت بين زن
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هاي اصلي توسعة پايـدار       توانمندسازي زنان در توسعة پايدار نقش اساسي دارد، ارزش        
را بايد در ارتقاي كيفيت زنـدگي يعنـي توانمندسـازي زنـان و مـردان در تـأمين نيازهـاي                     

عمومي، اعتمـاد بـه     اساسي، تالش در جهت رفع اختالفات طبقاتي در جامعه، رشد آگاهي            
از اين رو   . نفس و اعتقاد عامة مردم به اهداف توسعه و حفظ امنيت و آزادگي جستجو كرد              

شـود و افـزايش       رويكرد جنسيتي در حوزة برنامه ريزي بـراي توسـعة پايـدار مطـرح مـي               
هـاي توسـعة      هاي عمومي براي نقش آفريني و مشاركت اجتمـاعي زنـان در برنامـه               فرصت

هـاي برابـر،    رسي به فرصت   محروميت زنان جامعه از دست    . شود  شمرده مي پايدار ضروري   
  .تواند توسعه يافتگي را تحت تأثير قرار دهد ناامني اقتصادي زنان و فقر مي

ت فراواني در رسد زنان سرپرست خانوار به عنوان بخشي از جامعه با مشكال    به نظر مي  
رسي آنـان بـه توسـعة     مر بر ميزان دستو اين ا) Graham, 1987( رو هستنداين مسير روبه

هـايي هـستند كـه        زنان سرپرست خـانوار بـالقوه داراي ويژگـي        . گذارد  پايدار اثر جدي مي   
برخـي از ايـن عوامـل بـه         . توانند در جهت دست يابي توسعه انساني پايدار مؤثر باشند           مي

مدشـان را صـرف   زنان سرپرسـت خـانوار درآ  : تأييد مطالعات ملي يا بين المللي عبارتند از     
كنند و به افزايش سطح تغذيه، رفاه و تحـصيل فرزنـدان و               بهبود وضعيت خانوادة خود مي    

بنابراين افزايش درآمد آنان به صورت مـستقيم بـه بهبـود            . كنند  افراد تحت تكفل كمك مي    
در حـالي كـه درمـورد مـردان وضـعيت چنـين نيـست و بـه                  . انجامـد   وضعيت خانواده مي  
يك پژوهش انجـام    . شود  آمد مرد به بهبود وضعيت خانواده منجر نمي       ضرورت، افزايش در  

نـشان داد كـه ميـزان       ) با نتايج مشابه در شيلي، جاماييكا، كينيا و مـاالوي         (شده در گواتماال    
 برابـر ميزانـي     15/1افزايش درآمد زن كه منجر به بهبود وضعيت تغذية كودك شود، معادل             

  ).ILO, 1996(بد تا نتايج مشابه به دست آيد است كه در آمد مرد بايد افزايش يا
هاي انجام شده نيز نشان داده است كه زنان دركارهاي مشاركتي بيش از               برخي پژوهش 

تـر    ها بـيش    ها نتايج فعاليت    مردان روحية همدلي، تعاون و مشاركت دارند و با مشاركت آن          
هـاي    انجـام فعاليـت   هاي زن سرپرست، محيط مـساعدي بـراي           از اين رو خانواده   . شود  مي
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. تواند زمينه را براي توسعة انساني پايـدار فـراهم كنـد             ها مي   مشاركتي است كه اين فعاليت    
توانند تخصيص بهتري را به درآمدهاي خـانوار          اي مي   زنان سرپرست همواره در هر جامعه     

البته نبايد ايـن نكتـه را فرامـوش كـرد كـه خانوارهـاي بـا سرپرسـت زن، شـكاف                      . بدهند
در نهايت اگر رفاه را در      . تري را در هر دهك درآمدي نسبت به سرپرستان مرد دارند            عميق

تخصيص بهينة درآمد به كاالها و خدمات مورد نياز خانواده بدانيم، با يـك درآمـد يكـسان     
توانند چنين رفاهي را بـراي خـانوار تحـت سرپرسـتي خـود فـراهم        زنان بهتر از مردان مي    

  ).1379امين رشتي، (نمايند 
 هـزار   66دهد نزديـك بـه         نشان مي  1380هاي سازمان بهزيستي كشور در سال         گزارش

 هزار فرزند دانش آموز هستند و فرزنـدان         85زن سرپرست خانوار، عهده دار تأمين حدود        
. كننـد   هـزار ريـال اداره مـي     150شاغل به تحصيل خود را تنها با ميانگين مستمري ماهانـه            

 هزار دانشجوي شاغل به تحصيل در مراكز آموزش    5وار حدود   همچنين اين سرپرستان خان   
زنان سرپرست خانوار مـشابه     ). 1382فروزان و بيگلريان،    (كنند  عالي كشور را سرپرستي مي    

كنند و اين وضـعيت       تري مي   ساير مادران در مقابل نيازهاي خانواده احساس مسئوليت بيش        
 وضـعيت آموزشـي، بهداشـتي و رفـاهي          كند تا زن بتواند در جهت بهبود        فرصتي فراهم مي  

هاي كيفي نشان ميدهد زنـان سرپرسـت خانوارهـاي            همچنين داده . فرزندان خود اقدام كند   
هـاي شخـصي و       توانند بـا تـالش      ها مي   آن. فقير و متوسط هيچ يك قربانيان منفعلي نيستند       

هـاي دولتـي بـر مـشكالت خـود فـائق              هاي خانوادگي و نـه فقـط از طريـق كمـك             كمك
  ).1378مطيع، (ندآي

هاي زن سرپرست به علت فوت همسر، عهده دار مسئوليت             درصد خانواده  83در ايران   
زناني كه .  درصد در مرتبة دوم قرار دارد7اند، طالق و جدائي با سهمي حدود      خانواده شده 

 درصـد از كـل   5/0به دليل از كار افتادگي مرد سرپرسـتي خـانوار را برعهـده دارنـد فقـط              
مقايسة ارقام كـل كـشور و آمـار مربـوط بـه             . دهند  اي زن سرپرست را تشكيل مي     خانواره

دهـد كـه سـهم از كـار           خانوارهاي زن سرپرست زير پوشش سازمان بهزيـستي نـشان مـي           
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از ). 1383نـژاد،    طلب و گرائـي     شادي(است)  درصد 19 (تر  افتادگي دراين گروه بسيار بيش    
تـوان بـه حـوادث اجتمـاعي از           ست خانوار مي  ساير عوامل مؤثر بر وقوع پديدة زنان سرپر       

هـا اشـاره      هاي شغلي و ترافيكي در شهرها و جاده         قبيل انقالب، جنگ هشت ساله و ناامني      
مرگ زود هنگام مردان نيز از ديگر داليـل         . گيرد  كرد كه قربانيان خود را عمدتاً از مردان مي        

  .تحميل سرپرستي خانوار بر دوش زنان است
يل گسترش پديدة سرپرستي خانوار توسط زنان وجـود ايـن گـرايش             يكي ديگر از دال   

همسر بـر اثـر     خواه مجرد و خواه بي    (همسر  فرهنگي و سنتي است كه از يك سو مردان بي         
همـسر روي آورده و بـه       به ندرت به همسر گزيني از بين زنـان بـي          ) فوت همسر يا طالق   

ميل به ازدواج با دختران مجرد بـه        ها و     داليلي چون عدم قبول مسئوليت معاش فرزندان آن       
همسر نيز گاه به دليل وفاداري بـه شـوهر          از سوي ديگر زنان بي    . روند  سراغ اين گروه نمي   

تـر    متوفاي خود يا ترس از آزار كودكانشان در ازدواج مجدد و گـاه بـه دليـل آزادي بـيش                   
هاي كشور،    استان، درميان   1375درسال  . دهند  نسبت به زمان تأهل تن به ازدواج مجدد نمي        

تـرين    ترين تعداد زنان سرپرست خانوار در استان تهران و پس از آن در خراسان و كم                 بيش
  .اندتعداد زنان سرپرست خانوار در استان كهكيلويه و بوير احمد سكونت داشته

. هاي فقير، زن سرپرست هـستند   درصد ازخانواده25 تا 18كشورهاي اروپاي غربي  در
فـروزان و   ( درصـد اسـت    63 و بـراي امريكـا       50، بـراي كانـادا      40ايرلند  اين درصد براي    

سرپرست و يـا    هاي دهك اول درآمدي، بي       درصد خانواده  29درايران نيز   ). 1382بيگلريان،  
احتمال ابتال به فقر براي خانوارهاي با سرپرست زن درمنـاطق           . داراي سرپرست زن هستند   

دهد زنان مطلقه     مطالعات نشان مي  . رصد است  د 65 درصد و در مناطق روستايي       35شهري  
سازمان مـديريت   (گيرند    يا رها شدة روستايي با احتمال زياد در معرض فقر شديد قرار مي            

  ).1379و برنامه ريزي، 
 درصد از اين خانوارها كاركرد اعضاي       65منبع اصلي مخارج زنان سرپرست خانوار در        

 درصـد بقيـه بـا       35. مري بازمانـدگان اسـت    خانوار و يا دريافت حقوق بازنشستگي و مست       
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حمايتي و يا كمك بستگان و افراد خيرخواه امرار         ي  ها  سازماناستفاده از مستمري نهادها و      
 24دهد زندگي مردان، يك سال بعد از طالق           مطالعات بين المللي نشان مي    . كنند  معاش مي 

سـطح زنـدگي روي    درصـد افـت   73يابد درحالي كه بـراي زنـان مطلقـه          درصد بهبود مي  
دراغلـب  » تـرين فقـرا     فقير«دردو دهة اخير، اعالم زنان سرپرست خانوار به عنوان          . دهد  مي

). Bullock, 1994: Buvinic, 1995; Kennedy, 1994(خورد هاي توسعه به چشم مي نوشته
تر چنين بحثي مستقيماً با اطالعات ميداني همراه است، اما پيش فـرض ايـن كـه                   گرچه كم 

، بدون دليل و زمينه     )برحسب درآمد (تري مواجه اند    رپرست خانوار با خطر فقر بيش     زنان س 
نيست، داليل بسياري در تأييد محروميت زنان سرپرست خانوار به دليل جنـسيت و درپـي                

  :آن، محروميت از منابع وجود دارد از جمله موارد زير
 

   :عرضة نيروي كار، اشتغال و درآمد )الف
زنـان بـراين منطـق اسـتوار اسـت كـه خانوارهـاي بـا سرپرسـت زن از                    يكي از داليل فقر     

ايـن گونـه    . خانواده ندارنـد  » آورنان«فقيرترند زيرا   ) زن و مرد  (خانوارهاي با دو سرپرست     
تـري حمايـت و       خانوارها نه تنها نان آور ندارند، بلكه گاهي بايد از تعداد وابـستگان بـيش              

 زنان بايد به تنهايي، عـالوه برسرپرسـتي خـانواده و            در اين گونه خانوارها،   . نگهداري كنند 
هـا، و بهبـود شـرايط زنـدگي اعـضاي             كسب درآمد و مديريت اقتصادي، نگهداري از بچه       

در چنين شرايطي، زنان سرپرست خانوار، از سـويي، وقـت و   . خانوار را نيز برعهده بگيرند 
ل تهية كاالهـا و مـواد غـذايي         تري براي انجام كارهاي غيرقابل عرضه دربازار، مث         انرژي كم 

، دارند و ازسوي ديگر، نقش بـاز        ..)لباس و   (تر يا تهية برخي از كاالها درمنزل          ارزان قيمت 
) كار درخانـه  (پذير يا اشتغال خانگي     ها را مجبور به كار پاره وقت، انعطاف         توليدي زنان آن  

زش و كسب مهارت باز     اين شرايط درعين حال كه زنان سرپرست خانوار را از آمو          . كند  مي
توانـد از ديگـر       تبعـيض درمحـل كـار مـي       . شود  تر مي   دارد، موجب دريافت دستمزد كم      مي

دشـواري تركيـب شـغل درآمـدزا بـا          . پيامدهاي كار پاره وقت و بدون مهارت زنان باشـد         
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اي است كه همة زنان به ويژه زنان سرپرسـت خـانوار را          مراقبت از خانواده، درواقع، مسئله    
. ها دربخـش غيـر رسـمي بـازار كارشـده اسـت               مشغول داشته و موجب تمركز آن      به خود 

و زنـان دربخـش    آور خـانوار، بـه جـاي دونفـر، يـك نفراسـت      ه نـان بنابراين، در شرايطي كـ 
تر اشتغال دارند، بايد انتظـار داشـت كـه            تر و با دستمزد كم      هاي كم ارزش    رسمي و درشغل  غير

  ).1382شادي طلب و گرائي نژاد، (تري مواجه شوند شزنان سرپرست خانوار با خطر فقر بي
 
  : محدوديت حمايت )ب

كند، نبود يا ضعف      ترين فقرا تبديل مي     موضوع ديگري كه زنان سرپرست خانوار را به فقير        
نبود سيـستم   . كند  ها را براي آنان تأمين مي       هاي اجتماعي است كه به ندرت حداقل        سياست

 طرف نهادهاي دولتي يا قابل اغماض بـودن آثـار خـدمات             ها از   جبران كنندة كسري درآمد   
 وضعيت خانواده در بـسياري از كـشورها گـزارش شـده اسـت      هاي جبراني بر اين سيستم

  ).1382شادي طلب و گرائي نژاد، (
 
  :شبكة روابط اجتماعي )ج

 دليل ديگر فقر زنان سرپرست خانوار محدوديت شبكة روابط اجتمـاعي زنـان و درنتيجـه                
اين محدوديت گاهي ناشي از قطع روابـط        . رسي پائين آنان به سرماية اجتماعي است       دست

پيامـدهاي  . با اقوام همسر سابق و گاهي ناشي از ترجيح تنهايي بر روابط با سـايرين اسـت                
شـود كـه زنـان        فرهنگي ناشي از طالق و در مواردي شرمساري از نـوع شـغل سـبب مـي                

هاي چندگانه  البته با توجه به نقش.  ديگران پرهيزكنندسرپرست خانوار از برقراري روابط با  
  . هاي بسيار آنان، غالباً وقت اضافي نيز براي برقراري روابط اجتماعي ندارند و مسئوليت

بدين ترتيب در پارادايم جديد فقر، زنـان سرپرسـت خـانوار بـا تحليـل فقـر برمبنـاي                    
ترين فقرا    تر است، فقير    يا مصرف آسان  گيري آن با درآمد، هزينه      محروميت مادي، كه اندازه   

اي است كه از  تر اين كه براساس اين پارادايم، فقر و محروميت پديده           مهم. شوند  شناخته مي 
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يابد زيرا زنان سرپرست خانوار قـادر بـه حمايـت مناسـب از      نسلي به نسل ديگر انتقال مي    
سرپرسـت فقرايـي    درنتيجه اعـضاي خانوارهـاي زن       . اعضاي تحت سرپرستي خود نيستند    

  ).1382شادي طلب و گرائي نژاد، (كنند هستند كه در يك دايرة بسته حركت مي
 

  فقر مطلق و نسبي در ميان زنان سرپرست خانوار
دهد كه درطول دهـة گذشـته، همـواره درصـد فقـر               بررسي فقر برحسب جنسيت نشان مي     

هـاي    در سال . ه است تر از خانوارهاي با سرپرست مرد بود        درخانوارهاي زن سرپرست بيش   
 درصد از كل زنان سرپرسـت       5/17 و   52،  4/45هاي     به ترتيب هزينه   1380 و 1375،  1370

داده اسـت و      هـاي مـورد نيـاز را نمـي          يابي اعضاي خانوار بـه حـداقل        خانوار، اجازة دست  
هاي هزينـه     هاي حاصل از نمونه گيري      هرچند داده . اند  كرده  بنابراين درفقر مطلق زندگي مي    

رآمد خانوار نشان دهندة روند نزولي درصد فقر درميان زنان است، امـا نـسبت مـذكور                 و د 
انـد،   درصد فقير بوده   8/14 و   4/25براي زنان، درمقايسه بامردان كه درهمان سال به ترتيب          

براسـاس نتـايج تفـصيلي      ). 1382شادي طلـب و گرائـي نـژاد،         (تر بوده است      همواره بيش 
 درصـد از زنـان در روسـتاها    10 درصد از زنان در شهرها و     8، حدود   1380آمارگيري، در   

در حالي كه درصد فقرمطلق در كل كشور در ايـن سـال حـدود               . اند  سرپرست خانوار بوده  
 و در ميـان     5/17درصد فقر در ميان زنان سرپرست خانوار        .  درصد برآورد شده است    3/15

فقر قرارگرفتن زنـان سرپرسـت      بنابراين، احتمال در معرض     .  درصد بوده است   8/14مردان  
  .تر از مردان است خانوار، بيش

دهند كه درصد فقر در ميان زنان سرپرست خانوار در شهرها تقريبـا بـا           ها نشان مي    داده
، اما درصد فقـر زنـان روسـتايي سرپرسـت خـانوار      ) درصد15حدود ( مردان يكسان است

توانـد ناشـي از       اين مسئله مي  . تر از درصد فقر مردان روستايي سرپرست خانوار است          بيش
هـا ديگـر      اين موضوع باشد كه در روستاها و در شرايط فوت مردان، درآمـد كـار قبلـي آن                 

نصيب خانواده نخواهد شد و به اين دليل زنان سرپرست خـانوار در روسـتاها، نـسبت بـه                   
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ار توانند از مستمري يـا وظيفـه بگيـري برخـورد     زنان سرپرست خانوار در شهرها ـ كه مي  
تـري از   بنابراين، زنان سرپرست خانوار سهم بيش. گيرند شوند ـ در شرايط بدتري قرار مي 

تفكيك سهم زنان و مردان سرپرست خانوار به شـهري و           . دهند  فقراي كل كشور را تشكيل مي     
 درصـد   7/12 درصد و در روستاها حـدود        6/8دهد كه در شهرها حدود        روستايي نيز نشان مي   

  ).1382شادي طلب و گرائي نژاد، (اند  فقير سرپرست زن داشتهاز كل خانوارهاي
شود جزو فقيرتـرين   ها انجام مي آن خانوارهاي زن سرپرست كه مراقبت كودكان نيز در

ها فراهم نشود فقر بـر فرزندانـشان          ها هستند و اگر حداقل درآمد براي اين خانواده          خانواده
وضـعيت  . ده را نيـز درگيـر خواهـد كـرد         نيز اثر خواهد گذاشت و چرخة معيوب نسل آين        

تر است، از آن جا كه دختران ايـن           هاي زن سرپرست نگران كننده      فرزندان دختر در خانواده   
بـه ويـژه    (تـر خـود هـستند         ها كه غالباً مسئول نگهداري خواهر و برادران كوچـك           خانواده

ت رشـدي   فرصت ادامة تحصيل را از دسـت خواهنـد داد و مـشكال            ) درزمان اشتغال مادر  
  ).1382فروزان و بيگلريان، (كنند تري پيدا مي بيش

كنند، ايـن مـشكل       بيش از نيمي از زنان سرپرست خانوار احساس ضعف و ناتواني مي           
 درصـد از زنـان سرپرسـت        2/60همچنـين در    . رسـد    درصد مـي   8/59درجامعة شهري به    

اي  وت قابـل مالحظـه  خانوار احساس اضطراب و نگراني از آينده وجود دارد، اين رقم تفـا      
جغتـائي  (دهد درجوامع شهري و روستايي نداشته و با افزايش سن، رابطة معكوس نشان مي           

منطقـة شـرق    (هاي زن سرپرست تحـت پوشـش بهزيـستي          در خانواده ). 1373و همكاران   
 درصـد داراي مـشكل سـالمت بودنـد و در            4/79 سال   40 تا   21در دو گروه سني     ) تهران

ميزان كم خوني در جمعيت     . رسيد   درصد مي  100سال اين ميزان به      60گروه سني بيش از     
فـروزان  ( درصد مشاهده شده است 4/84 درصد بود و مشكالت دهان و دندان در      16فوق  

تر از مردان در      گران، زنان بيش    بدين ترتيب، براساس مطالعات پژوهش    ). 1382و بيگلريان،   
  . انداهش فقر محروممكانات الزم براي كمعرض خطر فقر قرار دارند زيرا از قابليت و ا
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آن دسـته از    » فقيرتـرين فقـرا   «با زنانه شدن فقر و نگراني از پيوستن خانوار بـه گـروه              
تـري دارنـد، بـا مطالعـات          متخصصان توسعه كه نسبت به مـسائل جنـسيتي آگـاهي بـيش            

كارهـاي  تر و نقد برخي تجربيات گذشته، درصد ارائة رويكردهـاي متفـاوت و راه               گسترده
تحوالت بينشي و تجربي در دهة اخير سـبب طـرح پـارادايم جديـدي در        . اندعملي برآمده 

زن در فرهنـگ  . شـمارد  بحث فقر شده كه فقر زنان را معادل فقر زنان سرپرست خانوار مي      
كند و با توجه به نگاه منفي         پيدا مي ) مرد(ما، بخشي از هويتش را با بودن در كنار همسرش         

ير و توهين و يا تعرض جنسي در افراد جامعـه نـسبت بـه زنـان سـر پرسـت       همراه با تحق 
. شـود   هويتي و ناامني در آنان مهيا مـي       خانوار زمينه براي يك نوع سردرگمي و احساس بي        

از سـوي   بنابراين سالمت رواني زنان سرپرست خانوار همواره در معـرض خطـر اسـت و   
  . آورد  زندگي پايين ميديگر توانايي آنان را براي مقابله با مشكالت

تحقيقات در ايران نيز گواه اين مطلب است كه فقر زنان فقط جنبـة اقتـصادي نـدارد و             
هاي رواني و اجتماعي فقر زنان نيز مهم است و براي مبارزه با فقـر، توانمندسـازي و                    جنبه

وضعيت زنـان سرپرسـت   ). 1382شادي طلب و گرائي نژاد،  (تحوالت ساختاري الزم است   
 زنـان سرپرسـت     1وار حاكي از فقر شديد اين گروه از زنان است، شاخص فقر انـساني             خان

 است كه در مقايسه با همين شاخص در كل كشور كـه معـادل               527/0خانوار رقمي معادل    
آن دسته از خدمات كميتة امداد      ). 1382فروزان و بيگلريان،    (باشد، بسيار باالست     مي 193/0

د، تأثير چنداني بـر توانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانوار             كه صرفاً جنبة كمك مالي دارن     
باشد،   نداشته و فقط آن دسته از خدمات كميتة امداد كه در راستاي تقويت عامليت زنان مي               

توانــد منجــر بــه  اي مــي هــاي فنــي و حرفــه هــاي خــود اشــتغالي و آمــوزش از جملــه وام
هـاي    از جملـه ويژگـي    .  شود توانمندسازي زنان سرپرست خانوار از نظر اقتصادي و رواني        

ترين تأثير را داشته است، تحصيالت،        فردي كه بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بيش       
به اين معني كـه آن دسـته از زنـان كـه داراي        . ها و وضعيت اشتغال زنان بوده است        مهارت

                                                           
1. Human Poverty Index(HPI) 
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هـاي خـود      تحصيالت باالتر و يا صاحب مهارت بودند، به لحاظ اين كه با اسـتفاده از قابليـت                
آموزش و آگاه   ). 1385جعفري مهتاش،   (قادر به كار كردن بودند، توانمندتر از ساير زنان بودند         

هـاي   شود و مشاوره، آمـوزش  سازي باعث افزايش ميزان عزت نفس زنان سرپرست خانوار مي  
  . كند اي، كارهاي هنري و كارآفريني به توانمندي زنان سرپرست خانوار كمك ميفني و حرفه

 

  ها سازمانخدمات 
هـاي   و توانمندسازي گـروه  دولتي و مردم نهاد مختلف و متعددي جهت كمكي ها سازمان

هـا كميتـة امـداد        ترين آن   نيازمند و به خصوص زنان سرپرست خانوار وجود دارند كه مهم          
شهرداري تهران نيز با وجودي كه اين امر به طور          . باشند  امام خميني و سازمان بهزيستي مي     

جزو وظايف شهرداري نيست ولي از آن جايي كـه شـهرداري و مـديريت شـهري      يممستق
وظيفة توانمندسازي شهروندان را بر عهده دارد، دست بـه انجـام اقـداماتي در ايـن زمينـه                   

هـاي آمـوزش    به طور كلي اين سه سـازمان خـدماتي نظيـر برگـزاري كـالس             . نموده است 
نمايند  و شغل به زنان سرپرست خانوار ميعمومي و نيز مهارت آموزي براي آموزش حرفه 

هاي غير نقدي اقدام به كمك به  هاي بالعوض و يا كم بهره و نيز كمك     همچنين با ارائة وام   
هدف از اين تحقيق بررسي تأثير اين اقدامات بـر توانمندسـازي زنـان              . نمايند  اين گروه مي  

  .سرپرست خانوار است
  

  رعوامل توانمندساز زنان سرپرست خانوا
در تحقيق حاضر به بررسي تـأثير شـش متغيـر در توانمندسـازي زنـان سرپرسـت خـانوار              

 .گيرند پرداخته شد، در ادامه اين متغيرها مورد توجه قرار مي
  

  آموزش و مهارت آموزي
بـه وسـيلة    . آموزش و ظرفيت سازي از ابزارهـاي زيربنـائي فرآينـد توانمندسـازي هـستند              

 مفهـوم افـزايش بهـره وري و تـوان كـسب درآمـد آشـنا           آموزش، فقرا و زيان ديـدگان بـا       
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تواند قدرت چانه زني فقرا را افزايش دهد؛ آگاهي و اعتمـاد              آموزش و تربيت مي   . شوند  مي
ها را پـرورش دهـد؛ آگـاهي از قـوانين و حقـوق اجتمـاعي را ارتقـاء دهـد؛ و                        به نفس آن  

عتبـار و اطالعـات را بهبـود        رسي و استفاده از منابع اقتصادي مانند مـشاغل، زمـين، ا             دست
  ).Gergis, 1999(بخشد

تر زنان سرپرست خانوار از نظر جايگاه فرهنگي و سطح تحـصيالت در مـوقعيتي                 بيش
نيستند كه بتوانند در جهان امروز با همة مسائل و معضالت اجتماعي، مـسئوليت تربيـت و                 

كـه   با توجه به اين. پرورش جسمي و روحي فرزندانشان را به طور مطلوب عهده دار شوند      
هاي داراي سرپرست زن اغلب از نظر مالي در وضعيت خوبي نيستند و بـه خـاطر                   خانواده

كننـد كـه از نظـر فقـر مـالي و بـه خـصوص                  كاهش هزينة مسكن در مناطقي سكونت مي      
باشد، در نتيجه اين گونـه        فرهنگي موقعيت خوبي ندارند و محيط مناسبي براي زندگي نمي         

و اين امر لزوم وجود     ) 1385محمدي،  (شوند  ر مشكالت فرهنگي خاصي مي    ها دچا   خانواده
  .نمايد تر مي ها بيش هاي زندگي را در آن آموزش مهارت

هاي متعدد نسبت به زنان هم طـراز خـود، امكـان               زنان سرپرست خانوار به دليل نقش     
ت تري دارند و نسبت باسوادي در بين آنان پـايين اسـت كـه خـود مـشكال                   تحصيالت كم 

آورد، از جمله اين كه اين زنان به دليل نياز مالي به دنبال شغل هـستند                  ديگري به وجود مي   
لذا مهـارت آمـوزي از      . اما با توجه به پايين بودن سطح سواد شغل مناسبي نخواهند داشت           

زنـان بيـوه و مطلقـه       . تواند آمادگي آنان را براي اشتغال فراهم نمايـد          اقداماتي است كه مي   
درآمد پـايين، ايفـاي   . نهايي، انزوا، طردشدگي و عدم درك از سوي ديگران دارند      احساس ت 

هـاي    هـاي اجتمـاعي و نگـرش        هاي چندگانه و بعضي موارد متعارض، فقدان حمايت         نقش
ها   منفي نسبت به زنان سرپرست خانواده موجب تنش، فرسودگي و احساس ناتواني در آن             

شـود و بـه       شناختي در فرد مي     روز اختالالت روان  شود كه اين امر به نوبة خود موجب ب          مي
 ).1385محمدي، (گذارد تبع بر فرزندان اثرات سوء بر جاي مي
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در واقع باال بودن ميـزان مـشكالت روانـي زنـان سرپرسـت خـانوار ناشـي از شـرايط                
بـه دليـل بـاال بـودن هزينـة          . اقتصادي اجتماعي آنان است و نه وابـسته بـه جنـسيت آنـان             

نماينـد، لـذا ارائـة        ها معموالً به اين مراكـز مراجعـه نمـي            اجتماعي اين خانواده   هاي  مشاوره
هاي زندگي، شـهروندي و نگـرش خـالق بـه زنـدگي و نيـز آمـوزش              هاي مهارت   آموزش

ها آمـوزش     ها در رويارويي با مشكالتي كه براي آن         تواند به اين خانواده     مباحث حقوقي مي  
  .مؤثر باشداند مفيد و نديده و پرورش نيافته

از . گيـرد   هاي تخصصي نيز مهارت شغلي است كه فرد براي انجام كاري فرا مي              مهارت
  :شود اين رو فرضيات اول و دوم تحقيق به صورت زير بنا مي

H1 :شود هاي عمومي موجب توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مي آموزش.  
H2 :شود خانوار ميهاي مهارت آموزي موجب توانمندسازي زنان سرپرست  طرح.  

  
  زايي و وامدرآمدهاي  طرح
باعـث ايجـاد تغييـرات مهمـي در         ) هاي درآمدزايي   وام، اشتغال، طرح  (رسي به اعتبار      دست

ازجملـة ايـن تغييـرات افـزايش        . شـود   هايشان مي   زندگي زنان سرپرست خانوار و خانواده     
متي خود و تحصيالت    تر بر سال    استاندارد زندگي خود و خانواده و نيز سرمايه گذاري بيش         

پـول جـزء    . شـود   همچنين موجب كاهش خشونت مردان در خانواده مي       . فرزندانشان است 
ضروري معيشت خـانواده اسـت و كـساني كـه بـر آن كنتـرل دارنـد داراي قـدرت قابـل                       

اي كه به دنبال كاهش فقر سطح خانوار و افزايش رشد    هاي توسعه   پروژه. اي هستند   مالحظه
رسي زنان به اعتبار      موال از توانمندسازي زنان در ارتباط با افزايش دست        اقتصادي هستند مع  

گيري ارتباط بين فقر زنان و فقدان كنترل بر منابع و تصميم          . گويند  و توليد درآمد سخن مي    
ها و كشورهاي عالقمند به توسـعه را بـه خـود جلـب                گذاران، دولت   امروزه توجه سياست  

هـاي    به درآمـد از طريـق تـدارك اعتبـارات يـا پـروژه             رسي زنان     تسهيل دست . كرده است 
درآمدزايي به طور گسترده به عنوان اولين گام در فرآيند اطمينان از كنترل زنان بـر منـابع و      
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شواهد مختلف حـاكي از آن اسـت كـه چنانچـه زنـان داراي               . شود  گيري مطرح مي  تصميم
ـ         درآمد باشند خانواده از امنيـت بـيش        ود، زيـرا زنـان بودجـه را        تـري برخـوردار خواهـد ب

كننـد تـا مـصارف        تر صرف رفاه خانواده مـي       كنند و بيش    تر از مردان مصرف مي      خردمندانه
  . شخصي خود

. كنترل بر منابع نشانة اصلي توانمندسازي اقتـصادي، اجتمـاعي و سياسـي زنـان اسـت                
توسـعه بـراي   هـا در فرآينـد    فرآيند توان افزايي، توانا نمودن زنان براي مـشاركت برابـر آن    

ترين سطح  النگه پايين). 1372النگه، (كنترل بر عوامل توليد در موقعيت برابر با مردان است
داند و باالترين     توانمندسازي را دريافت منابع ضروري توسط زنان براي اطمينان از رفاه مي           

 .داند هاي اجتماعي يا اقتصادي مي سطح توانمندسازي را كنترل منابع در تمام حوزه

از طريـق   . انـد بسياري از نويسندگان همكاري را براي توانمندسازي زنان مطرح نمـوده          
توانند به آنان كمـك كننـد تـا اهميـت خـود را                زنان مي ي  ها  سازمانتشويق فعاليت جمعي    

هـاي كـسب      ها همچنين فرصـت     آن. تر كار كنند    بشناسند و براي دست يابي به قدرت بيش       
بـراي  . نمايند  هاي كاري براي زنان فراهم مي       وسعة شبكه هاي رهبري و مديريت و ت       مهارت

 مفيد بوده است زيرا آگاهي و اطمينان بـه خودشـان را             ها  سازمانبسياري از زنان اين گونه      
تـر خـود      ها از موقعيت پايين     با حل مشكالت، كسب تجربه، كار جمعي آن       . اندافزايش داده 

  ).Himmelstrand, 1990(شوند تر ميشوند و براي تغيير آن مستعد در جامعه آگاه مي
 باعث ايجـاد اطمينـان      ها  سازمانمهارت آموزي به زنان و نيز درگير كردن آنان در ادارة            

هـاي زنـان از طريـق         گروه. كند  شود و به توانمندسازي روان شناسانه كمك مي         ها مي   در آن 
هاي خـود را       راه حل  هاي خود را طبقه بندي كنند،       ايجاد محيط امن كه زنان بتوانند نگراني      

توانند در توانمندسازي  هاي خود را بكاوند مي براي مشكالت جمعي توسعه دهند و توانايي
رسـي بـه پـول صـرف نظـر از كنتـرل بـر آن                  دسـت . اجتماعي و سياسي همكاري نماينـد     

طبيعتـاً اگـر زنـي قبـل از حـادث           . باشد  ترين چالش اغلب زنان سرپرست خانوار مي        بزرگ
تواند بر مـشكالت اقتـصادي فـائق          خانواده از حيث مادي وابسته نباشد مي       شدن سرپرستي 
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از آنجايي كه عمدتاً زنان سرپرست خانوار خانه دار بـوده و داراي اسـتقالل و تمكـن                  . آيد
باشند، پس از حادث شدن سرپرستي، موفق بـه كـسب شـغل مناسـب و در آمـد                     مالي نمي 

غير رسمي، ساده و كم ارزش راه پيدا كرده و          شوند و در نتيجه به بخش مشاغل          مكفي نمي 
كننـد و در نتيجـه        تر نسبت به مردان هم رديف خود دريافت مـي           به تبع آن درآمد بسيار كم     

هاي زندگي، آنان  ها در مقابل باال بودن هزينه پايين بودن سطح درآمد خانوار در اين خانواده
هـاي خوداشـتغالي و       ز جملـه بازارچـه    ا(هاي درآمدزايي   لذا طرح . كشاند  را به ورطة فقر مي    

توانـد كمـك مـؤثري در رفـع           هاي بالعوض و يا كم بهـره مـي          و نيز وام  ) هاي هميار   گروه
البته چگـونگي اجـراي     . باشد، ايفا نمايد    ها كه تأمين معاش مي      ترين مشكل اين خانواده     مهم

از ايـن  . بستگي مجدداي دارد تا به توانمندسازي منجر شود و نه به وا    آن اهميت فوق العاده   
  :شود رو فرضيات سوم و چهارم تحقيق به صورت زير صورت بندي مي

H3 :موجب توانمندسازي زنان سرپرست خانوار     ) در آمدزايي (هاي خود اشتغالي      طرح
  .شود مي

H4 :شود هاي كم بهره موجب توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مي وام.  
  

  نقديهاي غير سهام عدالت و كمك
چه ذكر شد كنترل منابع از جمله عوامل كليدي مؤثر بر توانمندسـازي در نظـر گرفتـه                  چنان
از جمله اقداماتي كه دولت نهم در راستاي عدالت اجتماعي در نظر گرفتـه اسـت،              . شود  مي

افراد تحت پوشش كميتة امـداد و  . باشد توزيع سهام عدالت در بين اقشار محروم جامعه مي     
افت سهام عدالت در اولويت قرار دارند، البتـه بخـشي از زنـان              سازمان بهزيستي جهت دري   

 .نماينـد   سرپرست خانوار كه تحت پوشش هيچ سازماني نيستند، سهام عدالت را دريافت نمـي             
با اين حال در اين تحقيق سنجش ميزان تأثير سهام عدالت بر توانمندسازي زنان سرپرست               

هاي غير نقدي نيز به عنوان يكي از            كمك. تخانوار، يكي از معيارها در نظر گرفته شده اس        
توانـد مـؤثر باشـد        هاي زن سرپرست مـي      عواملي كه تا حدودي در گذران زندگي خانواده       
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بنا براين فرضيات پنجم و ششم تحقيق به صورت زيـر بنـا             . مورد بررسي قرار گرفته است    
  :شود مي

H5 :شود ر ميهاي غير نقدي موجب توانمندسازي زنان سرپرست خانوا كمك.  
H6:  شود موجب توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مي) سهام عدالت(مالكيت.  

 
  روش تحقيق

هـا از     تحقيق حاضر از حيث هدف آن يك تحقيق كاربردي و از حيث نحوة گردآوري داده              
آيـد و از   و از شاخة مطالعات ميـداني بـه شـمار مـي    ) غيرآزمايشي( نوع تحقيقات توصيفي

روش انجـام تحقيـق بـه صـورت         . متغيرهاي تحقيق از نـوع علـي اسـت        حيث ارتباط بين    
 . باشد ترين مزاياي آن قابليت تعميم نتايج به دست آمده مي بوده كه از مهم پيمايشي

هـاي درآمـدزايي و خـود         هاي عمومي، مهارت آموزي، طرح      آموزش :متغيرهاي تحقيق 
بـه عنـوان    ) سـهام عـدالت   (هـاي غيـر نقـدي و مالكيـت          هاي كم بهره، كمـك      اشتغالي، وام 

وابـسته در نظـر    متغيرهاي مستقل، و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به عنـوان متغيـر  
  . گرفته شده است

نمونة آماري شامل زنان سرپرست خانوار است كه با شهرداري          : جامعه و نمونة آماري   
به روش تصادفي ساده    گيري  نمونه. اندتهران، كميتة امداد و سازمان بهزيستي در تعامل بوده        

از آن جايي كه تعداد كل جامعـه مـشخص نيـست از فرمـول جامعـة                  .صورت گرفته است  
 از ميـان    . نفر برآورد شـده اسـت      240آماري نامحدود استفاده شده است و نمونه در حدود          

باالتر از ديپلم   )  نفر 23 (٪2/9ديپلم و   )  نفر 100 (7/41زير ديپلم،   )  نفر 117 (٪8/48 نفر،   240
  .  سال بوده است3/41همچنين ميانگين سني پاسخ دهندگان . اندبوده

ها پرسش نامه     ابزار اصلي گردآوري داده   : ها و روايي و پايايي آن       ابزار گردآوري داده  
 پرسش نامـه در تحليـل مـورد اسـتفاده قـرار          240 پرسش نامة توزيع شده،      300از  . بوده است 
  . گرفته است
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براي مقياس توانمندسازي زنان سرپرسـت      ) ايي پرسش نامه  پاي(ضريب آلفاي كرونباخ    
 درصـد اسـت     89 درصد و عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار           92خانوار،  
  . باشد گر قابليت اعتماد ابزار تحقيق مي كه نشان

نامـه از نظـرات متخصـصان، اسـاتيد دانـشگاهي و              براي سنجش اعتبار محتواي پرسش    
نامه نيـز بـا كمـك تحليـل           آزمون اعتبار عاملي پرسش   .  استفاده شده است   كارشناسان خبره 

نتـايج تحليـل عـاملي    .  انجـام گرفـت  53/8عاملي تأييدي و با استفاده از نرم افـزار ليـزرل           
  .  مشخص شده ست2و 1تأييدي براي هر دو مقياس در پيوست 

 
  هاي تحقيق ها و يافته هاي تجزيه و تحليل داده روش

اي اسـپيرمن بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       زمون فرضيات، ابتدا از آزمون همبستگي رتبه به منظور آ  
SPSS 15سپس رابطة علي بين متغيرهـاي  . ، جهت سنجش همبستگي بين متغيرها استفاده شد

مستقل و وابستة تحقيق، با استفاده از روش مدل سازي معادالت ساختاري، با كمك نـرم افـزار       
Lisrel 8.53آزمون شد .  

به منظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن، بين دو متغير از آزمـون همبـستگي اسـتفاده                   
زماني كه اين دو متغير كمي باشند از همبستگي پيرسون و هنگامي كه متغيرهاي مزبور               . شود  مي

در اين تحقيق از آن جايي كه متغيرها كيفي         . شود  كيفي هستند از همبستگي اسپيرمن استفاده مي      
 مـنعكس گرديـده     1ايم كه نتايج آن در جدول شـمارة           تند از همبستگي اسپيرمن بهره جسته     هس

و  توانمندي زنان) 683/0(هاي عمومي آموزشو  توانمندي زنانضرايب همبستگي بين . است
 توانمندي زنان، )510/0()درآمدزائي(خود اشتغاليو  توانمندي زنان، )351/0(مهارت آموزي

توانمنـدي  و ) 397/0(هـاي غيـر نقـدي    كمكو  توانمندي زنان، )452/0(هاي كم بهره و وام
 ضرايب همبـستگي موجـود در   .به دست آمده است) 376/0()سهام عدالت(مالكيت و  زنان

هاي عمومي، مهارت آموزي، در آمـد    گواه اين مطلب است كه بين آموزش1جدول شمارة   
رابطة معني دار و مثبتي وجود دارد؛       هاي غير نقدي و مالكيت        هاي كم بهره، كمك     زايي، وام 
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ضـرايب همبـستگي    . كنـد   هـا ديگـري را تقويـت مـي          يعني فراهم شدن هـر كـدام از ايـن         
دهـد كـه ايـن عوامـل در      توانمندسازي بـا همـة ايـن عوامـل معنـادار اسـت و نـشان مـي                

هـاي    هاي عمـومي و طـرح        آموزش .توانمندسازي زنان سرپرست خانوار نقش كليدي دارند      
براي مثال با يك واحـد افـزايش در         . غالي بيشترين همبستگي را با توانمندسازي دارند      خود اشت 
  . يابد  افزايش مي683/0هاي عمومي توانمندي زنان سرپرست خانوار  آموزش

 
  هاي تحقيق  ميانگين، انحراف معيار و ماتريس همبستگي اسپيرمن ميان متغير-1جدول 

سهم 
)مالكيت(عدالت

هاي كمك
غير نقدي

هاي وام
بهره كم

درآمد
زايي

مهارت
آموزي

هاي آموزش
 عمومي

توانمندي
 زنان

انحراف
معيار ميانگين  

      1 518/0 39/3 توانمندي زنان

     1 683/0 777/0 95/3 هاي  آموزش
 عمومي

    1 474/0 351/0 943/0 49/3 مهارت آموزي
   1 367/0 480/0 510/0 768/0 96/3  درآمد زايي

  1 518/0 324/0 545/0 425/0 907/0 05/4 هاي كم بهره وام

 1 486/0 360/0 227/0 381/0 397/0 793/0 9/3 
هاي غير  كمك

 نقدي

1 327/0 488/0 419/0 308/0 426/0 376/0 831/0 85/3 سهام 
)مالكيت(عدالت

 .دار هستندمعني % 99 ضرايب در سطح اطمينان همة

 
 يمدل سازي معادالت ساختار

به منظور سنجش رابطة علي كه در فرضيات ذكر شده بودند، از مدل سازي معادالت ساختاري                
اين كار عالوه بر اين كه قدم نهايي تحليل عاملي تأييدي است كـه پـيش تـر،                  . شود  استفاده مي 

هاي برازش مدل، اعتبـار مـدل    هاي سنجش تحقيق انجام گرفت، از طريق شاخص    روي مقياس 
 .دهد  شده را نيز نشان ميمفهومي پيشنهاد
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، t مقـدار    2شود، اوالً بـا توجـه بـه معنـي دار بـودن                 مشاهده مي  1طور كه در نمودار       همان
هـا   ثانياً اعتبار و برازندگي مناسـب مـدل  . شوند  تأييد و بقية فرضيات رد مي3 و 1فرضيات  
ة آزادي در  و نسبت كاي دو به درجـ     RMSEA شود، چرا كه مقدار كاي دو، مقدار        تأييد مي 
 درصـد   90هـا بـاالي        در همة مدل   AGFA و   GFI بوده و نيز مقدار      3تر از     ها كم   همة مدل 

 . است

  مدل سازي معادالت ساختاري: 1 نمودار شمارة

  

 مدل در حالت معناداري مدل در حالت تخمين استاندارد
2 = 75,63      df  =42         RMSE  = 0,031           GFI  =  0,94          AGFI  =  0,91 

 .معني دار هستند % 99 در سطح اطمينان tتمام مقادير 

 
شود كه آيا عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار داراي             حال اين سئوال مطرح مي    

معنـاداري  دهد كـه عـدد        نشان مي ) 2جدول  ( آزمون فريدمن . انداهميت و اولويت يكسان بوده    
باشد لذا عوامل مؤثر بر توانمندسـازي زنـان            مي 05/0تر از سطح      آزمون برابر با صفر و كوچك     

اهميت عوامـل مـؤثر بـر توانمندسـازي بـه           . باشند  سرپرست خانوار داراي اهميت يكسان نمي     
 :صورت زير است
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  اي فريدمن آزمون رتبه: 2جدول شماره 
 )اهميت(رتبه  ها ميانگين رتبه پرست خانوارمتغيرهاي مؤثر بر توانمندسازي زنان سر

 1 4,13 وام

 2 3,74 آموزش عمومي

 2 3,74 هاي درآمد زايي طرح

 3 3,58 هاي غير نقدي كمك

 4 3,44 سهام عدالت

 5 2,36 مهارت آموزي

 
دهد كه وام در توانمندسازي زنان        عاملي كه مؤثرتر از بقيه است متغير وام است و اين نشان مي            

تواند براي خوداشتغالي و اشتغال خانگي از آن استفاده  رست خانوار نقشي مهم دارد زيرا ميسرپ
كنند و احياناً كسب و كار خود را توسعه دهند ولي به علت رونـد اجرائـي طـوالني و شـرايط                      

دهنـد و نيـز       جهت اخذ وام پيش روي زنان سرپرست خانوار قرار مي         ي  ها  سازماندشواري كه   
  . آن، ارائة وام به زنان سرپرست خانوار موجب توانمندي آنها نشده استمبلغ ناكافي 

  
 گيريبحث و نتيجه

هـاي   هاي شهرداري تهران در كنار فعاليت  هاي تحقيق گواه اين مطلب است كه فعاليت         يافته
كميتة امداد امام خميني و سازمان بهزيستي به توانمندسازي زنان سرپرست خـانوار كمـك               

كه بـاالتر  ) 1جدول ( است93/3نگين متغير توانمندي زنان سرپرست خانوار     ميا. كرده است 
اي است؛ يعني با فراهم كردن متغيرهاي مستقل، توانمنـدي             در مقياس پنج نمره    5/2از عدد   

  . زنان سرپرست خانوار باالتر از ميانگين شده است
شـوند و رابطـة        تأييد مـي   3و1 حاكي از آنست كه دو فرضية        1هاي نمودار شمارة      يافته

هـاي    هاي عمومي و طـرح        علي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار دارند؛ يعني آموزش        
بر خالف انتظـار    . شوند  درآمدزايي موجب احساس توانمندي در زنان سرپرست خانوار مي        



   رابطه عوامل اقتصادي، فرهنگي و آموزشي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
  

 

53  

هاي غير نقدي رابطة علـي        هاي كم بهره، مهارت آموزي، سهام عدالت و كمك          محققين وام 
  .  رد شدند6 و 5، 4، 2زي نشان نداده است و فرضية با توانمندسا

  .شود در ادامه به تحليل علل تأييد يا رد فرضيات پرداخته مي
تر در مباني نظري عنوان شد آموزش و ظرفيت سازي مشخصاً از ابزارهاي  چنانچه پيش

  . در اين تحقيق هم صحت اين امر تأييد شد. زير بنايي فرآيند توانمندسازي هستند
نان سرپرست خانوار زناني هستند كه به هر دليل عالوه بر نقش زنانگي خـود اعـم از              ز

در اين موقعيـت    . گيرند  نقش اقتصادي را هم به عهده مي      ...داري و   همسري، مادري و خانه   
ترين مشكل زنان     به طور كلي اقتصاد به عنوان اصلي      . نكتة مهم، وضعيت اشتغال آنان است     

ت زيرا خيلي از مسائل آنان به وسيلة اقتـصاد و بـاألخص پـول               سرپرست خانوار مطرح اس   
شود و نبود وضعيت اقتصادي مناسب موجـب بـروز سـاير مـشكالت بـراي آنـان                    حل مي 

هاي هميـار     هاي خود اشتغالي و گروه      هاي درآمدزايي نظير بازارچه     لذا وجود طرح  . شود  مي
  .اشدها يعني اشتغال مؤثر ب توانند در رفع مشكل اصلي آن مي

هاي متعدد نسبت به زنان هـم طـراز خـود، امكـان               زنان سرپرست خانوار به دليل نقش     
ها پـايين اسـت كـه خـود مـشكالت           تري دارند و نسبت باسوادي در بين آن         تحصيالت كم 

آورد از جمله اين كه اين زنان به دليل نياز مالي به دنبال شـغل هـستند    ديگري به وجود مي 
لـذا مهـارت آمـوزي از       . ودن سطح سواد شغل مناسبي نخواهند يافت      اما با توجه به پايين ب     
اما علتـي كـه مهـارت       . تواند آمادگي آنان را براي اشتغال فراهم نمايد         اقداماتي است كه مي   

آموزي به عنوان يكي از ابزارهاي توانمندسازي در اين تحقيق مورد تأييد قـرار نگرفـت از                 
كردنـد از مهـارتي كـه       نوار اغلـب عنـوان مـي      نظر محققين آن است كه زنان سرپرست خـا        

البتـه در بعـضي     . آموخته بودند به دليل نداشتن سرماية اوليه نتوانسته بودند استفاده بنمايند          
شـد    اي بودنـد وام خوداشـتغالي داده مـي           به افرادي كه داراي مدرك فني و حرفه        ها  سازمان

بـراي ايجـاد اشـتغال شخـصي        نمودند كه وام مذكور       ولي زنان سرپرست خانوار مطرح مي     
  .ماند ها بدون استفاده باقي مي از اين رو مهارت آموخته شده از نظر آن. نمايد كفايت نمي
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ترين مشكل زنان سرپرست خانوار مطـرح         چنانچه ذكر آن رفت اقتصاد به عنوان اصلي       
 شـود، لـذا انتظـار       ها به وسيلة اقتصاد و باالخص پول حـل مـي            است و خيلي از مسائل آن     

هاي كم بهره موجب توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شود ولي اين فرضيه              رفت وام   مي
علت اين امر از نظر محققين نـه در اصـل پرداخـت وام بلكـه در                 . مورد تأييد قرار نگرفت   

داشـتن ضـامن و گذاشـتن    (زيـرا شـرايط پرداخـت وام     . چگونگي پرداخت آن نهفته است    
ها اغلب قادر به تأمين آن نيستند و حتي گاهي اين وام        ادهشرايطي است كه اين خانو    ) وثيقه

شود و با دريافت مبلغ ناچيزي از وام آن را بـه              ها استفاده نمي    به همين دليل توسط خود آن     
تـوان از آن   همچنين در مواردي مبلغ وام آنقدر ناچيز است كه نمي. نمايند  ضامن واگذار مي  

قط به عنوان مسكن بـراي مـدت كوتـاهي بخـشي از       براي سرمايه گذاري استفاده نمود و ف      
هـا    كنـد بنـابراين موجـب توانمندسـازي آن          مشكالت زنان سرپرست خانوار را برطرف مي      

عالوه بر اين بايد به مدت طوالني انتظاربراي دريافت وام كـه ممكـن اسـت بـه                  . گردد  نمي
ي وام را در    علت كمبود بودجه به دريافـت وام هـم منجـر نـشود اشـاره نمـود كـه كـاراي                    

  .دهد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كاهش مي
. شـود   دست رسي به منابع از جمله عوامل كليدي مؤثر بر توانمندسازي در نظر گرفته مـي               

هـاي زن سرپرسـت    هاي غيرنقدي به عنوان يكي از عواملي كه در گذران زندگي خانواده       كمك
ولي اين فرضـيه نيـز مـورد تأييـد          . قرار گرفت تواند مؤثر باشد در اين تحقيق مورد بررسي           مي

هاي حضوري كـه محققـين بـا زنـان سرپرسـت              ها و صحبت    با توجه به مصاحبه   . قرار نگرفت 
هـاي غيـر نقـدي اغلـب بـه            نمودند كـه كمـك      خانوار داشتند علت اين امر را چنين عنوان مي        

خريـد هـم در   هاي خاصي خريـد نماينـد و جهـت     بايست از فروشگاه    هايي كه مي    صورت بن 
هـا كـه داراي بعـد مـسافت بودنـد مراجعـه               روزها و يا ساعات مشخـصي بـه ايـن فروشـگاه           

نمودند و اجناسي را كه شايد ضروري هم نبود و يا داراي كيفيت الزم نبود به اجبـار از آن                      مي
هاي غيـر نقـدي ممكـن اسـت آنچـه خـانواده الزم دارد                 لذا كمك . نمودند  ها تهيه مي    فروشگاه

ها   و نيز براي تهية آن صرف زمان و هزينة الزم است و همچنين بعضاً كرامت انساني آن                نباشد  
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شد نحوة اطالع رساني بـه زنـان سرپرسـت خـانوار              همچنين آنچه عنوان مي   . شود  رعايت نمي 
به طوري كه اطالع رساني به صورت يكسان نبود و همـه            . باشد  ها مي   جهت دريافت اين كمك   

كردنـد و احـساس توزيـع         ها را دريافت نمي     همه به ميزان يكسان كمك    شدند و نيز      مطلع نمي 
هـا   شد كه اين زنان نيز دريافت كمك ها مشهود بود و اين مسئله موجب مي  ناعادالنه در بين آن   

  .ها حاكم شود اي در بين آن را از يكديگر پنهان نمايند و جو غير دوستانه
شود بـا توجـه بـه توزيـع سـهام              مي مالكيت نيز يكي از عوامل توانمندسازي محسوب      

عدالت در بين اقشار محروم و افراد تحت پوشش كميتة امداد و سـازمان بهزيـستي، سـهام                  
با توجه به   . عدالت به عنوان يكي از متغيرها در نظر گرفته شد ولي مورد تأييد قرار نگرفت              

هام چگونگي  رسد اب   تعامالت محققين با زنان سرپرست خانوار در اين خصوص به نظر مي           
واگذاري، مالكيت و استفاده از سهام عدالت براي زنان سرپرسـت خـانوار و حتـي دسـت                  

مرتبط باعث عدم ايجاد احساس مالكيت در دريافـت كننـدگان و در     ي  ها  سازماناندركاران  
از طرف ديگر مشاهدات محققين حاكي از آن    . ها شده است    نتيجه احساس توانمندي در آن    

 اجرائي واگذاري سهام عدالت، عدالت رعايت نـشده بـود و بـسياري از               بود كه در ساختار   
پذير اين سهام را دريافت نكـرده بودنـد   كه سرپرست خانوار بودند و جزء قشر آسيب       زناني

  .ولي كساني كه از اقشار محروم نبودند سهام مذكور را دريافت كرده بودند
فضاهاي كارآموزي و كارآفريني . شود هاي پژوهش پيشنهاداتي ارائه مي  با توجه به يافته

بازارهـاي فـروش و عرضـة توليـدات زنـان           . جهت زنان سرپرست خانوار گـسترش يابـد       
رسي خانوارهاي داراي سرپرست زن       دست. سرپرست خانوار ايجاد، گسترش و توسعه يابد      

ويت اشتغال زنان سرپرست خانوار در اول. به منابع و تسهيالت مالي و اعتباري تسهيل گردد
توانند بـه ايـن زنـان ارائـه           مرتبط مي ي  ها  سازماناطالع رساني خدماتي كه     . قرار داده شود  

هاي شغلي، كارآفريني و اشتغال خـانگي بـه           هاي زندگي، مهارت    مهارت. نمايند انجام شود  
هـاي فعـال      مردم نهاد و تعاوني   ي  ها  سازماناز  . خانوارهاي زن سرپرست آموزش داده شود     

 . و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار حمايت شوددر حوزة حمايت
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 1پيوست

 

مقدار 
 احتمال

ضريب 
 استاندارد

 شماره سئوال

 1 .اطمينان دارم كه اعضاي خانواده با من كامال صادق هستند 66/0 45/13

3/6 47/0 
اطمينان دارم كه اعضاي خانواده اطالعات مهم را بـا مـن در ميـان      

 .گذارند مي
2 

43/14 73/0 
دهنـد عمـل      هايي كـه مـي      اطمينان دارم كه اعضاي خانواده به قول      

 .كنند مي
3 

 4 .ام را تعيين كنمتوانم برنامه زندگي خانواده من مي 46/0 89/9

 5 .من در مسئوليت نظارت بر خانواده، نقش مهمي دارم 57/0 77/9

 6 .گيرم من در مورد وقايع جديد در خانواده تصميم مي 48/0 02/9

 7 .من قادرم مطابق ميل خود عمل كنم 85/0 68/17

 8 .گيرم گيري خانواده تصميم ميمن در مورد تعيين جهت 37/0 83/8

 9 .دهم، آزادم گيري در مورد آن چه انجام ميمن براي تصميم 75/0 84/14

 10 .ام، مشاركت دارممن در تصميمات مربوط به بودجة خانواده  47/0 39/5

 11 .ر خانواده تصميم گيرنده هستممن د 61/0 10/10

 12 .برند عالوه بر همسرم، اعضاي فاميل نيز از نظرات من بهره مي 44/0 67/9

 13 .گيرد ام مورد استفاده قرار مينظرات من توسط اعضاي خانواده 54/0 65/9

 14 .افتد، خيلي زياد است ام اتفاق ميتأثير من بر آن چه كه در خانواده 72/0 73/14

34/3 39/0 
كنم تا افراد مستقلي  ام كمك ميمن باور دارم كه به اعضاي خانواده

 .شوند
15 

 16 .من باور دارم كه توانايي انجام دادن كارها را دارم 57/0 14/9

 17 .من باور دارم كه بسيار تأثير گذار و مؤثر هستم 47/0 55/9

 18 .ام هستمضاي خانوادهمن باور دارم كه در حال توانمند كردن اع 54/0 65/9

 19 .اي قوي دارم من در زمينه كاري خود اطالعات پايه 46/0 84/8

 20 .من باور دارم كه كار كردن، فرصتي براي رشد خودم است 83/0 66/17
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مقدار 
 احتمال

ضريب 
 استاندارد

 شماره سئوال

 21 .كنم كه فرصت تأثير گذاري بر ديگران را دارم من احساس مي 73/0 89/14

 22 .دهم تمايزي انجام ميكنم كه كار م من احساس مي 39/0 03/3

 23 .دهم، خوب هستم من باور دارم كه در آنچه انجام مي 57/0 33/9

 24 .دهم، براي من بسيار مهم است كاري كه انجام مي 44/0 71/9

 25 .دهم، براي من معني دار است كاري كه انجام مي 55/0 77/9

 26 .ستمنسبت به توانايي خود براي انجام كار مطمئن ه 49/0 84/8

 27 .هايم براي انجام دادن وظايف شغليم، اطمينان دارم به قابليت 84/0 38/17

74/14 74/0 
باشـند،    هايي كه براي انجام وظايف شغلي مورد نياز مـي           بر مهارت 
 .تسلط دارم

28 

 29 .در تعيين چگونگي انجام دادن كارم، آزادي عمل زيادي دارم 63/0 52/14

 30 .نمايم لي در انجام كارها احساس استقالل عمل ميبه طور ك 57/0 32/11
2 = 09/91        df  =32         RMSE  = 026/0            GFI  =  96/0           AGFI  =  93/0  

 .معني دار هستند % 99 در سطح اطمينان tتمام مقادير 
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 2پيوست 

 

مقدار 
 احتمال

ضريب 
استاندار  شماره ابعاد سوال

ام مـرا در مـديريت خانـههاي عمومي كـه گذرانـدهآموزش 57/0 33/11
 .كمك نموده است

هـايآموزش
 عمومي

31 

ام در بهبـود روابـط مـن بـا          هاي آموزشي كـه گذرانـده       دوره 50/0 36/9
 .اعضاي خانواده مؤثر بوده است

هـاي    آموزش
 عمومي

32 

تواند در بهبـود كيفيـت زنـدگي زنـان             مي هاي آموزشي   دوره 54/0 56/10
 .سرپرست خانوار مؤثر باشد

هـاي    آموزش
 عمومي

33 

ــارت .مهارت آموزي در افزايش درآمد من مؤثر بوده است 55/0 18/12 مهــــ
 آموزي

34 

ــارت  ).R(اي بنمايم ام استفادهام نتوانستهمن از مهارتي كه آموخته 47/0 83/7 مهــــ
 آموزي

35 

ام، براي موفقيـت در     هايي كه آموخته    كنم مهارت    مي احساس 68/0 67/14
 .كارم الزم است

ــارت  مهــــ
 آموزي

36  

هاي درآمدزايي براي زنـان سرپرسـت خـانوار مفيـد وطرح 52/0 23/9
 .حيات بخش است

ــرح ــايط ه
 درآمدزائي

37 

تـرين خـدمت      فراهم كـردن شـرايط خـود اشـتغالي بـزرگ           39/0 96/8
 .تشهرداري تهران به من بوده اسس

ــرح ــاي  ط ه
 درآمدزائي

38 

ام زنـدگي  هـاي درآمـدزايي مـن توانـسته        با استفاده از طـرح     48/0 49/8
 .بهتري براي خانواده و فرزندانم فراهم نمايم

ــرح ــاي  ط ه
 درآمدزائي

39 

هاي كـم بهـرة زود بـازده در بهبـود  كنم وام من احساس مي 45/0 50/9
 .زندگي من بسيار مؤثر بوده است

هاي كـموام
 رهبه

40 
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مقدار 
 احتمال

ضريب 
استاندار  شماره ابعاد سوال

تـوانم از پـس مـشكالتهاي كم بهرة بهتر مـيبا استفاده از وام 76/0 41/14
 .برآيم

هاي كـموام
 بهره

41 

هاي كم بهره در هنگام ضرورت كمك مؤثري براي خـانوادة    وام 54/0  26/12
 .من بوده است

هاي كـم     وام
 بهره

42 

ثر بـودههاي غير نقدي براي تغيير زندگي من مـؤدريافت كمك 48/0 83/8
 .است

ــايكمــك ه
 غير نقدي

43 

هـاي نقـديهاي غير نقدي كمك  دهم به جاي كمك   ترجيح مي 49/0 77/8
 ).R(در يافت كنم

ــايكمــك ه
 غير نقدي 

44 

كمك غير نقدي دقيقاً همان چيزي است كـه خـانوادة مـن الزم       61/0 24/10
 .دارد

ــاي  كمــك ه
 غير نقدي 

45 

 46 مالكيت .تري دارم ت به آينده اميد بيشبا در يافت سهام عدال 76/0 78/14

در يافــت ســهام عــدالت تغييــر مهمــي در زنــدگي مــن ايجــاد  37/0 35/3
 ). R(كند نمي

 47 مالكيت

 48 مالكيت .سهام عدالت حس مالكيت را در من تقويت كرده است 58/0 43/9

2 = 64/93        df  =36         RMSE  = 033/0            GFI  =  94/0           AGFI  =  91/0  

.معني دار هستند %99 در سطح اطمينان tتمام مقادير  
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