مقالهی پژوهشی ،مطالعات راهبردی زنان /دوره  /23شماره  / 89پاییز  /1399صفحه 95-116

(DOI): 10.22095/JWSS.2020.164003.1841

شناسایی مؤلفههای سازماندهی و توانمندسازی
1
زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران
*

وحید حاجیلو** ،حبیب ولیزاده*** ،زهرا مقیمی
2

3

****
4

چکیده
در عصر حاضر ،با مطرح شدن مفهوم عاملیت انساني در نظريههای توسعه ،يكي از شاخصهاي
مهم براي ســنجش توسعهي هر كشور ،وضعيت زنان و ســطح توانمندسازي اين قشر از جامعه
اســت .این تحقیق با هدف بررسی راهکارهای ســازماندهی بانوان سرپرست خانوار و چگونگی
توانمندسازی آنها انجام شده است .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی
– اکتشــافی اســت .جامعهی آماری تحقیق زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران است که
تعداد  265نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .تحلیل دادهها با استفاده از مدلیابی معادالت
ســاختاری و روش حداقل مربعات جزئی انجام شده اســت .نتایج نشان داد« ،عوامل اجتماعی»،
«عوامل اقتصادی» و «عوامل روانشناختی» از اصلیترین عوامل مؤثر در توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار هستند .همچنین بیشترین تأثیر مربوط به زیرمؤلفه «خودآگاهی» با ضریب تأثیر  0/912است
و زیرمؤلفههای «توانایی بازپرداخت بدهی» و «کسب درآمد» نیز در اولویتهای بعدی قرار دارند.
ازآنجاکه خودآگاهی ابعاد درونی و بیرونی دارد ،تقویت ظرفیتهای روحی و اعتماد به نفس زنان
سرپرســت خانوار باید با مهارتآموزی و افزایش تواناییهای تجربی آنها همراه شــود تا به سطح
مقبولی از توانمندی دست یابند.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

پدیدهی از دست دادن مرد به عنوان سرپرست و نانآور خانواده عمری طوالنی و به درازای
سالیان خلقت دارد .زنان سرپرست خانوار از جمله گروههای آسیبپذیری هستند که گاه عواملی
چون طالق ،فوت ،اعتیاد همسر ،از کارافتادگی همسر و رها شدن از سوی توسط مردان مهاجر یا
بیمباالت ،موجب آسیبپذیری این طیف وسیع از جامعه میشود (کیمیایی .)1390 ،زنان سرپرست
خانوار به عنوان پايه و اساس نهاد خانواده در سراسر جهان به هنگام از دست دادن همسرانشان،
يا بيماري و يا بيكاري آنها ،سرپرستي و ادارهی خانواده را برعهده ميگيرند .در ایران نیز افزایش
تعداد خانوارهای زن سرپرست خانوار را شاید بتوان یکی از مسائل نوظهور اجتماعی دانست
(کردزنگنه و همکاران. )110:1395،

زنانی که به دالیل مختلف همسرشان را از دست میدهند و یا از همسرشان جدا میشوند به
یکباره با جهان دیگری روبهرو میشوند .دنیایی که بسیاری از مختصات آن ناآشناست (کلدی و
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سلحشور .)1391 ،دشواریهایی که این زنان تاب میآورند بیشتر به دغدغههای معیشتی عاطفی،
وسواسهای فکری ،حاشیههای ناخواسته از برخورد نامناسب اطرافیان و ...مربوط میشود
(ویسی .)1384 ،مشکل دیگر ،دغدغهها و دلنگرانیهای تأمین معاش است که زنان بیسرپرست
(خودسرپرست) به آن مبتال میشوند؛ اگر زن بخواهد شاغل باشد با مشکل مواجه میشود (برزن

و همکاران .)1391 ،مشکالت اشتغال زنان در شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ است چون
بیشتر زنان جذب مشاغل خدماتی و اداری میشوند و این مشاغل در شهرهای کوچک زمینه ندارند.
از طرفی بهدلیل درگیر بودن زنان فاقد سرپرست با مشکالت روزمره ،آیندهنگری و برنامهریزی و
سرمایهگذاری مادی و معنوی برای آینده در این خانواده کمتر به چشم میخورد .در این خانوادهها
به دلیل کار و فشار روانی ،مادر دچار پیری زودرس و بیماریهای جسمی میشود و گاهی تربیت
فرزندان به دقت و کامل انجام نمیشود که این امر در شخصیت فردی و اجتماعی آیندهی آنها
تأثیر منفی میگذارد (مدنی .)1391 ،مشکالت بیسرپرستی و مطلقه بودن زنان باعث ایجاد انواع
اختالالت روانی و رفتاری در آنها همچون پرخاشگری و ناسازگاری با محیط و خانواده و فرزندان،
بزهکاری ،روسپیگری ،اعتیاد ،افسردگی و سرانجام ناتوانایی آنها در ادارهی زندگی میشود .به
نظر میرسد ،یکی از مهمترین اقدامات دراینباره ،موضوع توانمندسازی زنان سرپرستخانوار
باشد (فروزان .)1382 ،النگه -از نظریهپردازان در امور زنان -معتقد است برای توانمندسازی زنان
باید مراحل رفاه ،دسترسی ،آگاهی ،مشارکت و کنترل را به ترتیب ،طی کرد (النگه .)1392 ،در
مرحلهی رفاه ،رفاه مادی زنان مانند تغذیه و درآمد بررسی میشود و رفع تبعیض بین زنان و
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مردان مدنظر قرار میگیرد .در مرحلهی دسترسی ،زنان باید به عوامل تولید (زمین ،کار ،سرمایه)،
کارهای مول ّد درآمد ،خدمات ،آموزشهای مهارتزا -که استخدام و تولید را ممکن میکند و به
محصول و دسترنج خود دسترسی داشته باشند (مطیع .)1392 ،در مرحلهی آگاهی ،زنان باید
تشخیص دهند که منشأ مشکالت آنها از کمبودهای شخصیشان نیست ،بلکه ناشی از نقشهای
جنسیتی مربوط به فرهنگ بوده و بنابراین تغییرکردنی است .آگاهی در این مفهوم به معنای باور
داشتن برابری است ( .)Chant, 2017در مرحلهی مشارکت ،زنان در تمام برنامههای مربوط به
خود شرکت میکنند .مشارکت آنها باید با تعداد و شمار آنها در جامعه متناسب باشد .در نهایت،
برابری در کنترل به معنی توازن قدرت میان زنان و مردان است (النگه .)1392 ،از بررسي تعاريف
مشخص ميشود ،توانمندي حاوي سه عنصر يا مفهوم مشترك در غالب تعاريف و مفاهيم است.
منابع نخستين عنصر است كه متغيرهايي مانند آموزش و اشتغال را شامل میشود و از عوامل
تسريع كنندهی توانمندسازي بهشمار ميآيد ( .)Kabber, 2015دومين عنصر عامليت است.
عامليت زنان از عوامل تسريع كنندهی توانمندسازي بهشمار ميآيد ،عامليت زنان به اين موضوع
اشاره میکند كه زنان را نبايد فقط دريافتكنندگان خدمات در نظر گرفت ،بلكه خود زنان بايد
بازيگران اصلي در فرايند تغيير -بهويژه در تدوين انتخابهاي مهم زندگي و كنترل بر منابع و
تصميمات مؤثر در زندگيشان -شوند .اين عنصر معرف اهميت گفتمان از پايين به باال نسبت به
رويكرد از باال به پايين است .سومين عنصر ،دستاوردها يا نتايج و پيامدهاست كه در اثر فرايند
توانمندسازي ايجاد ميشود .دستاوردها ميتواند از برآوردهشدن نيازهاي اساسي تا دستاوردهاي
پيچيدهتري مانند خشنودبودن ،عزتنفس داشتن ،مشاركت در زندگي اجتماعي و سياسي و غيره
را در برگيرد (آمارتیا .)1391 ،بنابراين هدف توانمندسازي كمك به افراد ضعيف است تا تالش کنند
بر ضعفهايشان غلبه ،جنبههاي مثبت زندگيشان را بهبود بخشيده ،مهارتها و تواناييهايشان را
براي كنترل عاقالنه بر زندگي افزايش داده و آن را در عمل پياده کنند (.)Whirter, 2004

سازماندهی زنان سرپرستخانوار میتواند در دستهبندی کردن و شناسایی نیازهای این اقشار
و به خصوص برنامهریزی برای چگونگی توانمندسازی آنها بسیار اهمیت داشته باشد .بدیهی است،
پیشنهاد راهکارهایی برای سازماندهی زنان سرپرستخانوار میتواند مشکالت آنها را ریشهای
بررسی کند و در راستای ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضع معیشتی این اقشار مهم از
جامعه و جلوگیری از پیامدهای احتمالی آنها اهمیت بسزایی داشته باشد (Malhatra & et al,

 .)2002ماهاترا و همکاران توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف میکنند که بهوسیلهی آن زنان
برای سازماندهی خودشان توانمند میشوند و اعتمادبهنفس خود را افزایش میدهند و از حقوق
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خود برای انتخاب مستقل و کنترل بر منابع -که به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان منجر
میشود -دفاع میکنند (کلدی و همکاران .)1391 ،ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان
حاکی است ،حدود  26درصد از آنها در گروه سنی  25تا  44سال 38 ،درصد بین  45تا  64سال
و  32درصد نیز بین سنین  65ساله و باالتر قرار دارند .به بیان دیگر ،هرچه سن زنان افزایش
مییابد ،احتمال قرار گرفتن آنها در گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر میشود .از آنجا كه تعداد
زنان سرپرست خانوار برای افزايش نرخ طالق ،افزايش نرخ جرايم اجتماعي ،افزايش تعداد زندانيان،
اعتياد يا مهاجرت سرپرستخانوار روندي صعودي دارد ،الزم است تدابيري اتخاذ شود تا مشكالت
آنها موجب اخالل در نظم و ثبات اجتماعي و تكميل زنجيرهی آسيبهاي اجتماعي نشود .کمیته
امداد امامخمینی (ره) قریب  1500زن سرپرست خانوار در شهرستان چالدران را حمایت میکند.
این مرکز همهساله برای توانمندی این خانوادهها تسهیالتی را پرداخت میکند که این رقم برای
سال 1397بیش از  8میلیارد ریال در قالب مشاغلي همچون دامداري ،دامپروري ،قاليبافي ،خياطي
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و آرايشگري بوده است (خبرگزاری جمهوری اسالمی .)1397 ،مالحظه میشود تسهیالت پرداختی
در قبال خروجی مورد انتظار یعنی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ،بسیار کم است و بیشتر
خانوادههای استفاده کننده از این تسهیالت در بسیاری از مواقع حتی توان پرداخت اقساط آن
را ندارند و این تسهیالت به جای آنکه خانوادهها را برای درآمدزایی و زندگی بهتر توانمند کند،
نتیجهای عکس را به همراه دارد .بسیاری از این خانوادهها بدون توانایی الزم ،کسب و کار ایجاد
کرده و آن را اداره میکنند و توسعه میدهند و در کوتاه مدت متحمل هزینههای زیادی نیز
میشوند .این آمار با استفاده از آمار کارآفرینان جدید نیز تبیین میشود .آمارها نشان میدهد
که از کسبوکارهای جدید در دو سال اول باالی  50درصد اعالم شکست میکنند و  90درصد
آنها در زیر  5سال به کل از بین میروند .تنها کمتر از  10درصد کسبوکارها توانایی ادامهی
مسیر را دارند و مابقی به علت نداشتن توانمندی الزم محکوم به شکست هستند (کاظمی.)1386 ،

بهنظر میرسد ،میتوان بهجای اعطای صرف خدمات و تسهیالت مالی از خدمات دیگری استفاده
کرد که توانمندی الزم را برای زنان سرپرست خانوار فراهم کند تا هم توانایی الزم برای مدیریت
زندگی و هم توانایی مدیریت و توسعهی کسبوکار خود را داشته باشند .برهمیناساس مهمترین
سؤال این تحقیق این است که مؤلفههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کداماند و راهکارهای
عملی افزایش سطح توانمندی این قشر از جامعه چیست؟
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 -2پیشینهی پژوهش

در دهههای اخیر ،با توجه به فراگیری مسائل اجتماعی مرتبط با موضوع توانمندسازی زنان در
جوامع مختلف ،تحقیقات متعددی درخصوص این موضوع انجام شده است .بسیاری از تحقیقاتی
که در حوزهی علوم اجتماعی و به طور مشخص جامعهشناسی توسعه موضوع «زنان سرپرست
خانوار» یا «خانوارهای زن سرپرست» و مسائل پیرامون آنها را بررسی کردهاند ،دغدغههای اصلی و
پیشینی خود را در حوزهی فقر و نابرابری تعیین کردهاند (محمدی1386 ،؛ رضایی1380 ،؛ شادیطلب

و گرایینژاد1383 ،؛ شولدر و روتاک2010 ،؛ گیل و گانش .)2007 ،البته برخی محققین این مقوله را
یک صفت اجتماعی تمایزبخش درنظر گرفتهاند که مبنایی برای مطالعه و مقایسهی کنشگران
اجتماعی در شرایط معین را برایشان فراهم کرده است (نصیری ماهینی1388 ،؛ خیری خامنه1388 ،؛
جمال نیک.)1388 ،

پژوهشهای انجام شده در ایران دربارهی زنان سرپرست خانوار را میتوان به چهار دستهی
کلی تقسیم کرد .در بین موارد بررسی شده ،برخی از تحقیقات بیشتر بر آسیبشناسی وضع زنان
سرپرست خانوار تأکید کردهاند (محمدی1386 ،؛ رضایی .)1380 ،در گروهی دیگر از تحقیقات انجام
شده ،تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در وضع زندگی زنان سرپرست خانوار بررسی
شده است؛ عواملی از قبیل سرمایهی اجتماعی (نصیری ماهینی  ،)1388کمیت و کیفیت خدمات
اجتماعی ارائه شده (میرزایی1388 ،؛ درودیان )1388 ،و آموزش (فاتحی1387 ،؛ جمالنیک .)1388 ،در
بخش سوم این تقسیمبندی میتوان پژوهشهایی را جای داد که جنبههای مختلف زندگی زنان
سرپرست خانوار و سنجش نگرش آنها نسبت به موضوعات مختلف مرتبط را توصیف کردهاند
(شکاری االنق1384 ،؛ خیری خامنه .)1388 ،هرچند در بیشتر پژوهشهای مذکور مباحث مرتبط
با توانمندسازی در ضمن موضوعات دیگری پیگیری شده است ،در گروهی دیگر از پژوهشهای
انجام شدهاین موضوع صریحتر بررسی شده است (فاتحی1387 ،؛ تقیزاده1385 ،؛ میرزاوند.)1388 ،

در این قبیل پژوهشها عالوه بر ارائه بحثهای نظری در موضوع توانمندسازی ،با تمرکز بر یک
یا چند مورد از مسائل مبتالبه زندگی زنان سرپرست خانوار ،راهکارهایی برای توانمندسازی آنها
در راستای فائق آمدن بر مسائل مذکور پیشنهاد شده است.
این پژوهش با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب توانمندسازی (اقتصادی ،اجتماعی و
روانشناختی) و با بهرهگیری از مبانی نظری و پیشینهی تجربی موضوع کوشیده است ،نسبت به
پژوهشهای پیشین مدل جامعتری ارائه کرده و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را فراتر از
مباحث مادی و معیشتی بررسی کند.

99

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و سوم /شماره  / 89پاییز 1399

قنبری و انصاری در پژوهشی با عنوان« :شناسايي و تبيين عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر
توانمندسازي زنان روستايي» به این نتیجه رسیدند که برای ارتقاء توانایی زنان روستایی شهرستان
رستم در فعاليتهای اجتماعی ،اقتصادی و برنامهریزی و گسترش مشارکت آنها ،حذف موانع
ضروری است (قنبری و انصاری)1393 ،

عباس زاده و همکاران در پژوهش دیگری با عنوان «توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با تأكيد
بر راهكارهاي بومي» با استفاده از نظريههای تواناسازي ،رفاه و با تأكيد بر نقش سرمايهي اجتماعي
(حمايت اجتماعي ،اعتماد و اطمينان) بهمنظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در عرصههاي
اقتصادي ،اجتماعي و رواني راهكارهاي جديدي را پیشنهاد دادند (عباس زاده و همکاران.)1392 ،

کلدی و سلحشوری در پژوهش دیگری با عنوان «بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی
زنان» دریافتند که حمایت اجتماعی در توانمندسازی روانشناختی ،توانمندسازی اقتصادی،
توانمندسازی جسمی و توانمندسازی کل تأثیر داشته است (کلدی و سلحشوری.)1391 ،
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قلیپور و رحیمیان با «بررسی رابطهی عوامل اقتصادي ،فرهنگي و آموزشي با توانمندسازي
زنان سرپرست خانوار» به این نتیجه رسیدند که زنان سرپرست خانوار به دليل داشتن نقشهاي
متعدد فرصت آموزش ندارند و معموالً در مقايسه با ديگر زنان تحصيالت كمتري دارند ،از اينرو
آموزش تأثير مثبتي در خانواده آنها دارد (قلیپور و رحیمیان.)1390 ،

کیمیایی با بررسی «شيوههاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار» دریافت که اجراي برنامهی
توانمندسازي نه تنها به اشتغال ،افزايش سطح درآمد و كاهش وابستگي زنان سرپرست خانوار
منتهي ميشود ،توانايي آنها در حوزههاي روانشناختي را نيز به دنبال دارد (کیمیایی.)1390 ،

گرجی و همکاران با بررسی«عوامل اقتصادی-اجتماعی تأثیرگذار بر روی نگرش مرتبط با
نابرابری جنسیتی بانوان» دریافتند که عواملی چون وضعیت اشتغال و تحصیالت زنان و مادران
آنها تأثیر بسزایی در تغییر روابط موجود در جامعه و خانواده دارد .این امر نشان میدهد که با
افزایش میزان تحصیالت و بهبود وضعیت اشتغال زنان تغییر روابط در خانواده امری بدیهی خواهد
بود (گرجی.)1999 ،

ماهاترا با «اندازهگیری توانمندی بانوان به عنوان متغیری در توسعه بینالمللی» به این
نتیجه رسید که توانمندسازی زنان روستایی ابعاد مختلفی نظیر عوامل اقتصادی (شامل کسب یا
افزایش درآمد ،توانایی بازپرداخت وام و  ،)...عوامل اجتماعی (شامل آزادی زنان برای مشارکت در
فعاليتهای اجتماعی) ،عوامل خانوادگی (شامل قدرت تصمیمگیری در مورد امور مختلف خانواده)،
عوامل سیاسی (شامل شرکت در انتخابات و مناسبتهای سیاسی) ،عوامل قانونی (شامل آگاهی از
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حقوق شهروندی) و عوامل روانشناختی (شامل عزت نفس ،خودکارآمدی و  )...را در برمیگیرد
(.)Molhatra ,2002

مورل نیز در پژوهشی «توانمندسازي براساس آموزش و حمایت از والدین ایرانی مهاجر
در سوئد و کانادا» را بررسی کرده و دریافت که با افزايش سطح آگاهي والدين از مباني نظري
روانشناختي و تربيتي درخصوص مهاجرت و زندگي خانوادگي ،ارتباط زن و مرد ،فرزندان طالق،
اختالف بين نسلي ،قدرت و خانواده و ...سازگاري خانوادهها افزايش و مشكالت آنها كاهش يافته
است (مورل.)2003 ،

در برخی پژوهشها توانمندسازی زنان مستلزم برداشتن موانع و تحول در کلیهی نهادهایی است
که زنان را از بهدست آوردن توانمندیهای خود باز میدارند (شکوری و همکاران .)1386 ،مطالعات
انجام شده در این راستا به تأثیر عوامل فردی و ویژگیهای زنان ،همچون میزان تحصیالت آنها
(کتابی2011،؛ قلی پور2011،؛ ولی پور ،)2009 ،تأثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی ،همچون غلبه بر
تفکرات سنتی رایج در مورد زنان و مشارکتهای اجتماعی آنها (موحد و همکاران ،)1384 ،تاثیر
عوامل سیاسی -اداری مانند نقش سیاستهای حمایتی دولت از زنان و مشارکتهای سیاسی،
تأثیر عوامل اقتصادی همچون اشتغال زنان و میزان دسترسی آنها به منابع مالی و همچنین میزان
برخورداری آنها از حق مالکیت قانونی (کتابی )2003 ،و تأثیر وضع سالمت روانی همچون عزت
نفس ،اثربخشی ،اعتمادبهنفس و استقالل فکری (شکوری2011 ،؛ کتابی )2003،در توانمندسازی
زنان تأکید میکنند .آنچه که این مطالعه را از مطالعات دیگر متمایز میکند این است که در
این مطالعه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را از سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی
بررسی میکند و میتواند نگاه جامعتری به بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشته باشد.
 -3مبانی و چارچوب نظری

درک این مسئله که فقر زنان فقط مربوط به درآمد نیست ،بلکه قدرت،اعتماد،خودباوری،
پذیرش اجتماعی و ...در حل این مسئله مهم است سبب شکلگیری رویکردهای متفاوتی از تأکید
بر نیازهای اساسی زنان تا کسب وضعیت برابر قانونی در همهی امور و جنبههای زندگی (نیازهای
استراتژیک)شده است .تجربیات حاصل از رهیافتهای متفاوت و اجرای طرحهای خاص زنان و
توزیع امکانات و یا فراهم کردن خدمات از سوی دولتها در اواخر دههی  1980نشان داد که زنان
بیش از گذشته از متن توسعه به حاشیه رانده شدهاند ( .)Davis, 2010:83-89دیدگاه توسعهی
همهجانبه که دلیل بیقدرتی زنان را دسترسی نداشتن آنها به خدمات بهداشتی ،آموزشی و
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منابع حیاتی میداند  -تنها توانسته با فراهم کردن خدمات و تأمین نیازهای عملی وضعیت زنان
را بهبود بخشد .رهیافت توسعهی اقتصادی نیز  -که آسیبپذیری اقتصادی زنان را دلیل اصلی
ناتوانی و بیقدرتی آنها میداند -اگر به تقویت موقعیت زنان بهعنوان نیروی کار در بازار کار دست
یافته باشد ،سبب توانمندی آنها نشده است .ماندگاری نابرابریها و تبعیضها نشانهی روشنی از
توفیقنداشتن این دیدگاهها و رهیافتهای متناسب با آنهاست .بنابراین برای توانمندسازی زنان
به بینش توسعهای و رهیافت دیگری که نیازهای عملی و استراتژیک آنها را همزمان هدف قرار
ش کشیدن تبعیضهای
دهد،نیاز است ،رهیافتی که با ارتقاء آگاهی و سازماندهی زنان وبا به چال 
جنسیتی در تمام ابعاد زندگی ضمن ارتقاء اتکاء به خود و توانمندی زنان پایگاه اقتصادیشان را
بهبود میبخشد ( .)Kabeer, 2015: 13-24بدین ترتیب دیدگاه جدید با عنوان جنسیت و توسعه
و رهیافت توانمندسازی از طریق جریانسازی جنسیتی مطرح شده است .این دیدگاه نقشهای
سهگانهی بازتولیدی،تولیدی و اجتماعی زنان را مدنظر دارد (Fleidcher & et al, 2007: 678-
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ی آنهاست .برخورد با نیازهای
 .)685هدف رویکرد توانمندی زنان خوداتکایی بیشتر و تقویت درون 
استراتژیک زنان و نابرابریهای ساختاری غیرمستقیم از راه تجهیز زنان برای تشکل و سازماندهی
حرکت آنها در پایینترین سطح (از سوی تشکلهای زنان وابسته به حکومت) و با تأمین نیازهای
عملی تحقق مییابد و تالش برای افزایش آگاهی زنان موجب به چالش کشیدن فقر و فرودستی
آنها میشود.
رویکرد شناختي ،توانمندسازي را وسيعتر و يك حالت انگيزش دروني مرتبط با شغل تعريف
مي كند كه شامل چهار احساس دروني است:
1.1معني دار بودن :بدین معنی که فرد وظيفهي خود را بامعني و ارزشمند تلقی کند.
2.2شايستگي يا خود باوري :اعتقاد فرد به توانايي و ظرفيت خود براي انجام کارهاست.
3.3مؤثر بودن :عبارت از حدي كه در آن فرد توانايي نفوذ در پيامدهاي كار خود را دارد.
4.4خودتعييني(حق انتخاب) :شايستگي يك مهارت رفتاري است ،ولی خودتعييني يا حق انتخاب
يك احساس فردي در مورد حق انتخاب براي تنظيم فعاليتهاست .همچنين خودتعیینی به
آزادي عمل شاغل در تعيين فعاليتهاي الزم براي انجام دادن وظايف شغلي خود اطالق میشود
(.)Spritzer & et al, 2013:1431-1460

براساس نتایج برخي پژوهشها در كارهاي مشاركتي زنان بيش از مردان روحيهی همدلي،

تعاون و مشاركت دارند و با مشاركت آنها نتايج فعاليتها بيشتر ميشود .از اينرو خانوادههاي
زنسرپرست محيط مساعدي براي انجامدادن فعاليتهاي مشاركتي است كه اين فعاليتها
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ميتواند زمينه را براي توسعهی انساني پايدار فراهم كند .در هر جامعهای زنان سرپرست همواره
ميتوانند به درآمدهاي خانوار تخصيص بهتري بدهند .البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه
خانوارهاي با سرپرست زن ،شكاف عميقتري را در هر دهك درآمدي نسبت به سرپرستان مرد
دارند (مطیع.)1392 ،

یکی از عوامل تأثیرگذار در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشتن خودکارآمدی است.
واژه نامهی ميريام ويستر سه عامل اساسي را براي تشخيص سطح خودكارآمدي افراد ذكر كرده
است ( .)Ugbomeh & George, 2001: 289-302مفهوم خود ،1كنترل ،2فرايند شناختي.3
مفهوم خود ،ديدگاهي است كه فرد متأثر از تعامالت و تجارب اجتماعي از خود كسب كرده
است .جرسيلد 4بر آن است كه مفهوم خود از مجموعه احساسات و افكار شخص دربارهی اينكه
«او كيست» تشكيل يافته است .بايد توجه داشت كه مفهوم «خود» و «خودكارآمدي» دو مفهوم
متفاوتند؛ مفهوم خود ارزيابي كلي فرد از خويش است ،درحاليكه خودكارآمدي در فعاليتها و
موقعيتهاي مختلف متفاوت است (عباسزاده.)1392 ،

منبع كنترل بر تصور فرد از علت نتيجهاي كه برايش حاصل شده متمركز است .ممكن است
فردي نتيجهی عملش را حاصل شانس و كمك ديگران بداند (منبع كنترل خارجي) يا نتيجهی
مستقيم توانايي و تالش خود (منبع كنترل دروني) .خودكارآمدي بر تصور شخص از اينكه توانايي
كسب نتيجهی مطلوب را دارد يا خير متمركز است .بنابراين ،اگر منبع كنترل فرد دروني باشد
و خود را در كسب نتايج مؤثر بداند ،كارآمدي بسياري را براي خود تصور ميكند .طبق ديدگاه
بندورا ،اعتقاد فرد به كارآمدي خود تعيين كنندهی تقريبي عمل انسان به شمار ميرود .انتظار
موفقيت يا شكست در يك فعاليت از كارآمدي تأثير ميپذيرد و اگر فردي احساس كارآمدي بااليي
در زندگي داشته باشد ،انگيزهی بيشتري براي سازماندهي اهداف بلندتر خواهد داشت .بنابراين،
افرادي كه اهداف بااليي در زندگي دنبال ميكنند و براي رسيدن به اين اهداف پيگير هستند،
خودكارآمدي باالتري دارند (خسروی.)1390 ،

در یکی از بهترین مطالعات تجربی انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امروز ،اسپریتزر
چهار ب ُعد شناختی را برای توانمندسازی شناسایی کرده است و اگبومه و گئورگ نیز در پژوهش
1- Self-Concept
2- Control
)3-Cognitive Process
4- Jrsyld
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خود یک ب ُعد به مدل اسپریتزر افزودهاند .براساس نتایج این پژوهشها برای اینکه مدیران بتوانند
دیگران را با موفقیت توانمند کنند ،باید این  5ویژگی را در آنها ایجاد کنند:

الف -احساس شایستگی( 1خود اثربخشی) :2خوداثربخشی در حقیقت احساس افراد در توانایی

انجام وظایفشان با مهارت باالست ( .)Chant, 2000:12افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی
بلکه احساس اطمینان میکنند که میتوانند کار را با شایستگی انجام دهند .آنها احساس برتری
شخصی میکنند و معتقدند که میتوانند برای رویارویی با چالشهای تازه بیاموزند و رشد یابند
(.)Bandura, 1998

ب -احساس داشتن حق انتخاب (خودسامانی) :3خودسامان بودن به معنای تجربهی احساس

انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخص به فعالیتهای مربوط به خود است (Kabeer, 2015:13-

 .)24خودسامانی با احساس داشتن حق انتخاب دربارهی روشهای استفادهشده برای انجام دادن
وظیفه ،مقدار تالشی که باید انجام شود و سرعت کار و چارچوب زمانی که کار باید در آن انجام
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شود پیوستگی بسیار مستقیم دارد (مدنی.)1391 ،

ج -احساس مؤثر بودن( 4پذیرفتن شخصی نتیجه) :5احساس مؤثربودن عبارت است از

اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد تواناییاش برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب
( .)Dennerstein, 1993: 234-236افرادی که احساس مؤثربودن دارند ،میکوشند به جای رفتار
واکنشی در مقابل محیط ،تسلط خود را بر آنچه میبینند حفظ کنند (.)Resenfield, 2010:77-91

د -احساس معنیدار بودن یا مهمبودن (ارزشمند بودن) :6افراد توانمند احساس معنیدار

بودن میکنند .آنها برای مقاصد ،اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش قائلاند .در آن
فعالیت ،از نیروی روحی یا روانی خود مایه میگذارند و در درگیری و اشتغال خویش نوعی احساس
اهمیت شخصی دارند .بنابراین ،مهم بودن به نگرشی ارزشی معطوف است (ویسی.)38-50 :1384 ،

هـ  -احساس داشتن اعتماد 7به دیگران :توانمندسازی به شدت با احساس اعتماد به دیگران

پیوند میخورد .داشتن این احساس که رفتار دیگران استوار ،ثابت و اعتمادکردنی است ،اینکه
اطالعات را میتوان با اطمینان تلقی کرد و اینکه به قول و قرارها عمل خواهد شد ،همگی بخشی
1-Competence
2-Self - efficiency
3-Self - determination
4-Impact
5-Personal Consequence
6-Personal significance
7-Trust
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از شکلگیری و رشد احساس توانمندسازی در افراد هستند .آنها بیشتر مستعد صراحت ،صداقت

1

و سازگاری 2هستند .همچنین آنها بیشتر پژوهشگرا ،خود سامان ،خودباور و مشتاق به یادگیری
هستند (مطیع.)1392 ،

چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظر گوتیرز ،پارسونز و کوکس ( ،)1998راجانو ( )2015و
ساراالنکه ( )2010است .بر اساس نظر گوتیرز ،پارسونز و کوکس توانمندسازی نوعی تالش است که
شامل اصالح نگرش ،تجربه ،دانش و عمل کردن است .در «نگرشها ،ارزشها و باورها» بهخصوص
باورهای مربوط به خودکارآمدی ،خودارزشی و احساس کنترل در فرایند توانمندسازی اثرگذار
است .در «اعتباریابی از طریق تجارب مشارکتی» فرد و دیگران در یک تجربه سهیم میشوند که
به کاهش خودسرزنشی منتهی میشود .در «دانش و مهارت عمل و تفکر نقادانه» افراد میتوانند
از طریق حمایت و مشارکت متقابل دربارهی جنبههای درونی و بیرونی مشکل تفکر نقادانه داشته
باشند و در «عمل کردن» افراد میتوانند از طریق عمل انعکاس ،با راهبردی عملی ،بسیج منابع و
دانش و مهارتهای موردنیاز را برای تأثیر در ساختار درونی و برونی امکانپذیر کنند .این نظریه
بر بعد روانشناختی تأکید فراوان دارد (کیمیایی .)63-92 :1390 ،برای بعد اجتماعی از نظر راجانو
استفاده شد ه است .در این نظریه به جای به چالش کشیدن از رویکرد مثبت تشویقی استفاده
میشود .وی معتقد بود برای توانمندسازی باید از «حمایت و آگاهی از محیط اجتماعی و نقش
اجتماعی» و «آگاهی و استفاده از سیستم حمایت اجتماعی» بهره برد (عباس زاده .)1392 ،نهایتاً
در بعد اقتصادی نیز از نظر داویس استفاده شده است .براساس این نظریه برآوردهساختن نیازهای
اساسی از حقوق اولیهی افراد است و هر فردی باید امکان این را داشته باشد که از تمام تواناییها و
خالقیتهای خود استفاده کند .این فرایند برای شروع عالوه بر خودباوری و اعتمادبهنفس نیازمند
منابع مالی است که در قالب حمایتهای مالی میتواند انگیزهی الزم برای آموزش و ترویج تفکرات
نوین برای تولید بیشتر را فراهم کند.

1- Honesty
2- Concurrence

105

از ﻧﻈﺮ داوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮآوردهﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪي اﻓﺮاد اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﻓﺮدي ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺧﻮدﺑﺎوري و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰهي ﻻزم ﺑﺮاي آﻣﻮزش

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و سوم /شماره  / 89پاییز 1399

و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻔﮑﺮات ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

106

شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش
ﺷﮑﻞ) :(1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
۱۴

اگبومه نیز توانمندسازی را به معنای دستیابی بیشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگی خود
تعریف کرده است که موجب استقالل و اعتمادبهنفس بیشتری در آنها میشود (کتابی و همکاران،

 .)1384همانطور که در تعریف نظری توانمندسازی نیز مشخص است ،توانمندسازی تک بعدی
نیست و برای توانمندسازی باید ابعاد دیگری را در نظر گرفت که فراتر از حمایتهای مالی باشد.
بنابراین توانمندسازی زنان در این تحقیق از سه بعد اجتماعی (راجانو ،)2015 ،اقتصادی (داویس،

 )2010و روانشناختی (گوتیرز ،پارسونز و کوکس )1998 ،بررسی شد .در این تحقیق بعد اجتماعی
شامل سیستمهای حمایت اجتماعی و تقویت نقش اجتماعی است و در بعد اقتصادی فرض بر
این است که برآورده کردن نیازهای اساسی از حقوق اولیه افراد است و این امر با حمایتهای مالی
نهادهای درگیر امکانپذیر است .در بعد روانشناختی نیز تأکید بر اعتمادبهنفس و عزتنفس زنان
است و شامل هرگونه اقدامی است که بتواند از نظر روانی زنان سرپرستخانوار را قدرتمند کند.
 -4روششناسی پژوهش

شیوهی انجام این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعهی آماری
پژوهش ،زنان سرپرستخانوار شهرستان چالدران هستند .تعداد این خانوارها براساس گزارشهای
کمیته امداد امامخمینی(ره) شهرستان چالدران  825خانوار است .براي تعیین حجم نمونه با استفاده

حاجیلو و همکاران ،شناسایی مؤلفههای سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

از فرمول کوکران تعداد  265نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای توزیع پرسشنامههای
تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است.1
همچنین براي بررسي مفاهیم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (از بعد اجتماعی ،اقتصادی
و روانشناختی) از پرسشنامه محققساخته بهعنوان ابزارهای اصلي گردآوري دادهها استفاده شد.
برای بررسی پایایی پرسشنامهها نیز از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سؤاالت از روایی محتوا
استفاده شد .برای تعيين روايي محتوایي 2از روشهای پيشنهادي چادويك و همكاران ()1984
و الوشي ( )1975استفاده شد.
ب بودن
ضريب الوشه از تمامي گويههاي باالي  0/42بهدست آمد که نشاندهندهی مناس 
هریک از سؤاالت مربوط هر متغير است.
شاخص روایی محتوا 3نشاندهندهی جامعبودن قضاوتهاي مربوط به روايي يا به سمت قابليت
اجراي مدل ،آزمون يا ابزار نهايي است که هرقدر به سمت  0/99میل کند بهتر است .نتایج نشان
داد که مقدار شاخص روایی محتوایی برای هر یک از سواالت بیشتر از  0/75و به سمت 0/99
ميل ميكند.
جدول( :)1تشریح برآورد پایایی مقیاسهای پرسشنامهی تحقیق
پرسشنامه

بعد

اجتماعی

توانمندسازی زنان
سرپرستخانوار

اقتصادی

روانشناختی

مولفه ها

سواالت

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

 1تا 5

حمایت اجتماعی

 6تا 10

شرکت در مناسبات اجتماعی

 11تا 15

کسب درآمد الزم

 16تا 20

توانایی بازپرداخت بدهی

 21تا 25

عزتنفس

 26تا 30

خودآگاهی

 31تا 35

پایایی

0/85

0/91

0/88

 -1توضیح اینکه براساس گزارش کمیتهی امداد شهرستان چالدران لیست کلیهی خانوارهای دارای سرپرست خانوار زن تهیه
و براساس آن حجم نمونه به تعداد  256نفر سرپرست خانوار تعیین شد که با مراجعهی حضوری به منازل آنها دادههای الزم
گردآوری شد.
2- Content Validity Ratio
3- Content Validity Index
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در این پژوهش ،برای پاسخگویی به سؤاالت و برازندگی مدل از مدلیابی معادالت ساختاری
و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .حداقل مربعات جزئی برای تحلیل دادهها در دو
گام از سوی هاالند پیشنهاد شده است که در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از
تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازهها استفاده میشود (.)Hulland, 1999

 -5یافتههای پژوهش

در این پژوهش تعداد  265پرسشنامه توزیع شد .برای بررسی آمار توصیفی (بررسی متغیرهای
زمینهای) از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .در آمار توصیفی پاسخدهندگان از نظر سن فرزندان،
درآمد ،وضعیت سنی زنان و مدت سرپرستی خانواده بررسی شد .نتایج بررسی وضعیت سنی
فرزندان زنان سرپرستخانوار نشان داد که بازهی زیر  10سال  70/1درصد و بازهی باالی  10سال
با  29/1درصد فراوانی دارند .وضعیت درآمدی خانوار زنان سرپرست نشان داد که  68/3درصد از
زنان سرپرستخانوار درآمد زیر  2.000.000ریال و  31/7درصد آنها درآمد باالی 2.000.000

108

ریال دارند .وضعیت سنی زنان سرپرستخانوار نیز نشان داد که بیشترین تعداد فراوانی مربوط
به وضعیت سنی  40تا  50سال ( 37/4درصد) و کمترین تعداد مربوط به بازهی سنی  20تا 25
سال ( )1/1درصد هستند .در نهایت وضعیت مدت سرپرستی خانواده نیز نشان داد که بیشترین
فراوانی مربوط به بازهی  11تا  15سال با  54/3درصد و کمترین فراوانی مربوط به بازهی بیشتر
از  20سال با  0/4درصد فراوانی هستند .در این پژوهش از معیار  GOFبرای برازش مدل استفاده
شد ه است .این معیار چهار شاخص مطلق ،نسبی ،مدل درونی و مدل بیرونی دارد .نتایج نشان از
برازندگی خوب مدل دارد.
جدول ( :)2شاخصهای برازندگی مدل
شاخصهای برازندگی مدل

مقدار

مطلق

0/617

نسبی

0/844

مدل بیرونی

0/853

مدل درونی

0/812
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تحلیل مسیر گسترش روشهای رگرسیون و در حقیقت ،کاربرد رگرسیون چندمتغیری در
ارتباط با تدوین بارز مدلهای علی است .هدف از تحلیل مسیر بهدست آوردن برآوردهای کمی
از روابط علی بین مجموعهای از سازهها است .استنباطها به واقع به مسیرهایی بستگی دارد که
طرح مطالعه مشخص کرده است .در تحلیل مسیر روابط بین متغیرها در یک جریان مشخص
و به عنوان مسیرهای متمایز در نظر گرفته میشوند .نتیجهی این آزمون در شکل شمارهی 2
نشان داده شده است.
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شکل( :)2بررسی ضرایب بتای مدل پژوهش

در شکل شمارهی  2مالحظه میشود که زیرعامل «خودآگاهی» با ضریب تأثیر  0/942بیشترین
تأثیر در «عامل اقتصادی» را دارد و بعد از آن زیرعامل «عزت نفس» تأثیرگذار است .در مجموع،
میتوان مدل مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در سه دستهی «اجتماعی»،
«اقتصادی» و «روانشناختی» تقسیم کرد که در دستهی «عوامل اجتماعی»؛ موارد «مشارکت در
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فعالیتهای اجتماعی»« ،حمایت اجتماعی» و «شرکت در مناسبات اجتماعی» قرار میگیرند و در
دستهی «عوامل اقتصادی» موارد «کسب درآمد» و «توانایی بازپرداخت بدهیها» و درنهایت در
دستهی «عوامل روانشناختی»؛ موارد «عزتنفس» و «خودآگاهی» قرار میگیرند .همچنین شکل
شمارهی  3بررسی همزمان مؤلفههای اصلی پژوهش را برای تعیین بهترین راهکار نشان میدهد،
در بین عوامل اصلی عامل روانشناختی بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرستخانوار
ل «مشارکت در فعالیتهای اجتماعی»« ،حمایت اجتماعی»« ،شرکت در
است .در حضور زیرعام 
مناسبات اجتماعی»« ،کسب درآمد»« ،توانایی بازپرداخت بدهی»« ،عزتنفس» ،و «خودآگاهی»
بررسی شده است .نتایج به وضوح نشان میدهند که بعد از آن زیرعاملهای «توانایی بازپرداخت
بدهی» و «کسب درآمد» بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در چالدران هستند.
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شکل ( :)3بررسی ضرایب بتای مولفههای اصلی تحقیق

بحث و نتیجه گیری

براساس نتایج بهدست آمده در طراحی مدل مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرستخانوار
شهرستان چالدران مشخص شد که عوامل اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی عوامل اصلی
در توانمندسازی زنان سرپرستخانوار هستند .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد ،عوامل
روانشناختی بیشترین تأثیر (با ضریب تأثیر  )0/955را در توانمندسازی زنان سرپرست در
شهرستان چالدران دارد و بعد از آن عوامل اقتصادی و عواملی اجتماعی قرار دارند .نتایج نشان
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داد ،میتوان مدل مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در سه دستهی «اجتماعی»،
«اقتصادی» و «روانشناختی» تقسیم کرد که در دستهی «عوامل اجتماعی» موارد «مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی»« ،حمایت اجتماعی» و «شرکت در مناسبات اجتماعی» قرار میگیرند و
در دستهی «عوامل اقتصادی» موارد «کسب درآمد» و «توانایی بازپرداخت بدهیها» و درنهایت
در دستهی «عوامل روانشناختی» موارد «عزتنفس» و «خودآگاهی» قرار گرفتند .در واقع ،این
مدل به منظور تکامل مدلهای قبلی ترسیم شده تا با نگاهی چند بعدی به توانمندسازی زنان
سرپرستخانوار کارایی بیشتری داشته باشد .بیشتر مطالعات پیشین برای توانمندسازی زنان بر
جنبههای اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند ،اما پژوهش حاضر نشان داد که جنبهی روانشناختی
در توانمندسازی زنان سرپرست با اهمیتتر از جنبههای اجتماعی و اقتصادی است و زنان با
خودآگاهی  -که یکی از زیرمؤلفههای توانمندسازی روانشناختی است -میتوانند تواناییهای
الزم را کسب کنند .در واقع زنان سرپرستخانوار با کسب مهارت خودآگاهی میتوانند نسبت به
خصوصیات ،نیازها ،اهداف ،احساسات و نقاط قوت و ضعف خود شناخت بیشتری داشته باشند.
این خودآگاهی کمک میکند که احساسات واقعی خود را بشناسند ،از وجود آنها آگاه شده و در
مواقع لزوم آنها را کنترل کنند .از طرفی خودآگاهی موجب شناسایی نیاز و یافتن راهحل مناسب
برای مواجهه با آنها میشود .در عین حال اهداف زندگی مشخصتر و واقعبینانهتر شده و ارزش
واقعی افراد و مسائل پیرامونشان نمایانتر میشود .بنابراین خودآگاهی فرایند هویتیابی را برای
زنان سرپرستخانوار سهلتر کرده و به زندگی آنها آرامش و رضایت بیشتری میدهد.
دربارهی پیشنهاد راهکارهای مناسب برای سازماندهی زنان سرپرست خانوار نتایج نشان داد که
در بین عوامل اصلی عامل روانشناختی بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرستخانوار است.
بهعبارت کاملتر ،پیشنهاد راهکار در حضور زیر عاملهای «مشارکت در فعالیتهای اجتماعی»،
«حمایت اجتماعی»« ،شرکت در مناسبات اجتماعی»« ،کسب درآمد»« ،توانایی بازپرداخت
بدهی»« ،عزتنفس» ،و «خودآگاهی» بررسی شده است .نتایج به وضوح نشان داد که زیرعامل
«خودآگاهی» با ضریب تاثیر  0/912و بعد از آن نیز زیرعوامل «توانایی بازپرداخت بدهی» و «کسب
درآمد» بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در چالدران هستند .پشتیبانان
این یافته در ارتباط با زیرعامل «خودآگاهی» تأکید داشتند که مسئولين باید به دنبال روشهایی
برای افزایش انگيزهی زنان روستایی و شکوفایی استعدادها و تواناییهای آنها و ایجاد زمينههای
الزم برای بهکارگيری این استعدادها باشند .در همین راستا محققانی چون النگه به این نتیجه
رسیدند که ترويج افكار بديع ،آموزشهاي مهارتي براي فعاليت در بخشهاي اقتصادي و ارتقاي
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ی ایشان اهمیت زیادی دارد .برخی
آگاهي همهي اعضاي جامعه از نقشهاي زنان در توانمندساز 
نیز برای ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار بر عوامل خودآگاهی تأکید کردهاند.
زیرعامل «توانایی بازپرداخت بدهی» راهکار مهم دیگری است که مطرح شده است .به نظر
میرسد ،زنان سرپرستخانوار از ناتوانایی در بازپرداخت بدهیهای خود رنج میبرند .این یافته به
وضوح نشان میدهد که یکی از عوامل مهم در توانمندسازی زنان سرپرستخانوار ایجاد شرایطی برای
افزایش توان بازپرداخت دیون این قشر از جامعه است تا با آسودگی خیال بیشتر در جستوجوی
راههای تعالی خود و خانوادهشان باشند .در همین راستا برخی پژوهشها تأکید کردهاند که با
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار میتوان با ایجاد شرایط خاص این دغدغه را کاهش داد.
راهکار سوم زیرعامل «کسب درآمد» است .یافتهها نشان میدهد که توانمندسازی زنان سرپرست
با کسب درآمد ارتباط مستقیم دارد .تقریباً بدون داشتن درآمد خوب نمیتوان انتظار حرکتهای بزرگ
را داشت .بنابراین الزم است ،زنان سرپرستخانوار با داشتن پشتوانهی روانی و شناختی خوب که در
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راستای ارتقای اعتمادبهنفس و عزتنفس آنهاست در مسیر انتخاب فعالیت اقتصادی متناسب با روحیات
خود باشند .دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری تأکید میکند که با آموزشهای فنیوحرفهای مناسب
میتوان این امر را تسهیل کرد .گروهی از محققین عقیده دارند که آثار اعتبارات خرد برای داشتن شغل
مناسب ضروری است و در این صورت است که با سرمایهگذاری مناسب زنان سرپرست خانوار میتوانند
به داشتن درآمد مناسب امیدوار باشند .برخی نیز تشکیل تعاونیهای ویژهی زنان بیسرپرست را پیشنهاد
دادهاند و عقیده دارند که تشکیل تعاونیها میتواند موجب کاهش فشار روانی ،اقتصادی و اجتماعی زنان
سرپرست خانوار شده و زمینهی رشد ،خوداتکایی و خودشکوفایی آنها را فراهم کند .به عقیدهی برخی
نیز آموزش مهارتهای زندگی برای باالبردن خودکارآمدی زنان سرپرستخانوار اهمیت بسزایی دارد و
از این راه توان کسب درآمد زنان سرپرست خانوار افزایش مییابد .براساس یافتههای پژوهش پیشنهاد
میشود ،با بهرهگیری از مکانیزمهای بازخورد عملکرد ،عزتنفس زنان سرپرستخانوار افزایش یافته و در
عین حال نسبت برطرفکردن نقاط ضعف عملکردی آنها اقدام شود و برای زنان سرپرست خانوار دورههای
مستمر کسب مهارت خودآگاهی باحضور اساتید حرفهای برگزار شود .همچنین ازآنجاکه آسيبپذيري
زنان سرپرستخانوار ممکن است باعث ايجاد ناهنجاريهاي شديد اجتماعي و فرهنگي در كودكان آنها
و اجتماع شده و به بدنهی جامعه آسيبهاي جدي وارد شود ،پیشنهاد میشود با حمايت مالي و ايجاد
اشتغال مناسب و آموزش كافي براي زنان سرپرست خانوار از این نيروهاي توليدي قوي و باانگيزه بهره
جست .بدین ترتیب هم احساس رضايت فردي درآنها ايجاد شود و هم براي جامعه مفيد خواهند بود.
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