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 چکیده
در عصر حاضر، با مطرح شدن مفهوم عاملیت انساني در نظريه های توسعه، يكي از شاخص هاي 
مهم براي ســنجش توسعه ي هر كشور، وضعیت زنان و ســطح توانمندسازي اين قشر از جامعه 
اســت. اين تحقیق با هدف بررسی راهكارهای ســازماندهی بانوان سرپرست خانوار و چگونگی 
توانمندسازی آنها انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف كاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 
– اكتشــافی اســت. جامعه ی آماری تحقیق زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران است كه 
تعداد 265 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل يابی معادالت 
ســاختاری و روش حداقل مربعات جزئی انجام شده اســت. نتايج نشان داد، »عوامل اجتماعی«، 
»عوامل اقتصادی« و »عوامل روانشناختی« از اصلی ترين عوامل مؤثر در توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار هستند. همچنین بیشترين تأثیر مربوط به زيرمؤلفه »خودآگاهی« با ضريب تأثیر 0/912 است 
و زيرمؤلفه های »توانايی بازپرداخت بدهی« و »كسب درآمد« نیز در اولويت های بعدی قرار دارند. 
ازآنجاكه خودآگاهی ابعاد درونی و بیرونی دارد، تقويت ظرفیت های روحی و اعتماد به نفس زنان 
سرپرســت خانوار بايد با مهارت آموزی و افزايش توانايی های تجربی آنها همراه شــود تا به سطح 

مقبولی از توانمندی دست يابند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
پدیده ی از دست دادن مرد به عنوان سرپرست و نان آور خانواده عمری طوالنی و به درازای 
سالیان خلقت دارد. زنان سرپرست خانوار از جمله گروه های آسیب پذیری هستند که گاه عواملی 
چون طالق، فوت، اعتیاد همسر، از کارافتادگی همسر و رها شدن  از سوی توسط مردان مهاجر یا 
بی مباالت، موجب آسیب پذیری این طیف وسیع از جامعه می شود )کیمیایی، 1390(. زنان سرپرست 
خانوار به عنوان پایه و اساس نهاد خانواده در سراسر جهان به هنگام از دست دادن همسرانشان، 
یا بیماري و یا بیكاري آنها، سرپرستي و اداره ی خانواده را برعهده مي گیرند. در ایران نیز افزایش 
از مسائل نوظهور اجتماعی دانست  تعداد خانوارها ی زن سرپرست خانوار را شاید بتوان یكی 

)کردزنگنه و همكاران،110:1395( .

 زنانی که به دالیل مختلف همسرشان را از دست می دهند و یا از همسرشان جدا می شوند به 
یک باره با جهان دیگری روبه رو می شوند. دنیایی که بسیاری از مختصات آن ناآشناست )کلدی و 
سلحشور، 1391(. دشواری هایی که این زنان تاب می آورند بیشتر به دغدغه های معیشتی عاطفی، 

می شود  مربوط  و...  اطرافیان  نامناسب  برخورد  از  ناخواسته  حاشیه های  فكری،  وسواس های 
)ویسی، 1384(. مشكل دیگر، دغدغه ها و دل نگرانی های تأمین معاش است که زنان بی سرپرست 

)خودسرپرست( به آن مبتال می شوند؛ اگر زن بخواهد شاغل باشد با مشكل مواجه می شود )برزن 
و همكاران، 1391(. مشكالت اشتغال زنان در شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ است چون 

بیشتر زنان جذب مشاغل خدماتی و اداری می شوند و این مشاغل در شهرهای کوچک زمینه ندارند. 
از طرفی به دلیل درگیر بودن زنان فاقد سرپرست  با مشكالت روزمره، آینده نگری و برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری مادی و معنوی برای آینده در این خانواده کمتر به چشم می خورد. در این خانواده ها 
به دلیل کار و فشار روانی، مادر دچار پیری زودرس و بیماری های جسمی می شود و گاهی تربیت 
فرزندان به دقت و کامل انجام نمی شود که این امر در شخصیت فردی و اجتماعی آینده ی آنها 
تأثیر منفی می گذارد )مدنی، 1391(. مشكالت بی سرپرستی و مطلقه بودن زنان باعث ایجاد انواع 
اختالالت روانی و رفتاری در آنها همچون پرخاشگری و ناسازگاری با محیط و خانواده و فرزندان، 
بزهكاری، روسپیگری، اعتیاد، افسردگی و سرانجام ناتوانایی آنها در اداره ی زندگی می شود. به 
نظر می رسد، یكی از مهم ترین اقدامات دراین باره، موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
باشد )فروزان، 1382(. النگه- از نظریه پردازان در امور زنان- معتقد است برای توانمندسازی زنان 
باید مراحل رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل را به ترتیب، طی کرد )النگه، 1392(. در 
مرحله ی رفاه، رفاه مادی زنان مانند تغذیه و درآمد بررسی می شود و رفع تبعیض بین زنان و 
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مردان مدنظر قرار می گیرد. در مرحله ی دسترسی، زنان باید به عوامل تولید )زمین، کار، سرمایه(، 
کارهای مولّد درآمد، خدمات، آموزش های مهارت زا -که استخدام و تولید را ممكن می کند و به 
محصول و دسترنج خود دسترسی داشته باشند )مطیع، 1392(. در مرحله ی آگاهی، زنان باید 
تشخیص دهند که منشأ مشكالت آنها از کمبودهای شخصی شان نیست، بلكه ناشی از نقش های 
جنسیتی مربوط به فرهنگ بوده و بنابراین تغییرکردنی است. آگاهی در این مفهوم به معنای باور 
داشتن برابری است )Chant, 2017(. در مرحله ی مشارکت، زنان در تمام برنامه های مربوط به 
خود شرکت می کنند. 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 تعاریف 
مشخص مي شود، توانمندي حاوي سه عنصر یا مفهوم مشترك در غالب تعاریف و مفاهیم است. 
منابع نخستین عنصر است که متغیرهایي مانند آموزش و اشتغال را شامل می شود و از عوامل 
است.  عاملیت  )Kabber, 2015(. دومین عنصر  به شمار مي آید  توانمندسازي  تسریع کننده ی 
عاملیت زنان از عوامل تسریع کننده ی توانمندسازي به شمار مي آید، عاملیت زنان به این موضوع 
اشاره می کند که زنان را نباید فقط دریافت کنندگان خدمات در نظر گرفت، بلكه خود زنان باید 
بازیگران اصلي در فرایند تغییر -به ویژه در تدوین انتخاب هاي مهم زندگي و کنترل بر منابع و 
تصمیمات مؤثر در زندگي شان- شوند. این عنصر معرف اهمیت گفتمان از پایین به باال نسبت به 
رویكرد از باال به پایین است. سومین عنصر، دستاوردها یا نتایج و پیامدهاست که در اثر فرایند 
توانمندسازي ایجاد مي شود. دستاوردها مي تواند از برآورده شدن نیازهاي اساسي تا دستاوردهاي 
پیچیده تري مانند خشنودبودن، عزت نفس داشتن، مشارکت در زندگي اجتماعي و سیاسي و غیره 
را در برگیرد )آمارتیا، 1391(. بنابراین هدف توانمندسازي کمک به افراد ضعیف است تا تالش کنند 
بر ضعف هایشان غلبه، جنبه هاي مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارت ها و توانایي هایشان را 

.)Whirter, 2004( براي کنترل عاقالنه بر زندگي افزایش داده و آن را در عمل پیاده کنند
سازماندهی زنان سرپرست خانوار می تواند در دسته بندی کردن و شناسایی نیازهای این اقشار 
و به خصوص برنامه ریزی برای چگونگی توانمندسازی آنها بسیار اهمیت داشته باشد. بدیهی است، 
پیشنهاد راهكارهایی برای سازماندهی زنان سرپرست خانوار می تواند مشكالت آنها را ریشه ای 
بررسی کند و در راستای ارائه راهكارهای عملی برای بهبود وضع معیشتی این اقشار مهم از 
 Malhatra & et al,( جامعه و جلوگیری از پیامدهای احتمالی آنها اهمیت بسزایی داشته باشد
2002(. ماهاترا و همكاران توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کنند که به وسیله ی آن زنان 

برای سازماندهی خودشان توانمند می شوند و اعتمادبه نفس خود را افزایش می دهند و از حقوق 
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خود برای انتخاب مستقل و کنترل بر منابع -که به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان منجر 
می شود- دفاع می کنند )کلدی و همكاران، 1391(. ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان 
حاکی است، حدود 26 درصد از آنها در گروه سنی 25 تا 44 سال، 38 درصد بین 45 تا 64 سال 
و 32 درصد نیز بین سنین 65 ساله و باالتر قرار دارند. به بیان دیگر، هرچه سن زنان افزایش 
می یابد، احتمال قرار گرفتن آنها در گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر می شود. از آنجا که تعداد 
زنان سرپرست خانوار برای افزایش نرخ طالق، افزایش نرخ جرایم اجتماعي، افزایش تعداد زندانیان، 
اعتیاد یا مهاجرت سرپرست خانوار روندي صعودي دارد، الزم است تدابیري اتخاذ شود تا مشكالت 
آنها موجب اخالل در نظم و ثبات اجتماعي و تكمیل زنجیره ی آسیب هاي اجتماعي نشود. کمیته 
امداد امام خمینی )ره( قریب 1500 زن سرپرست خانوار در شهرستان چالدران را حمایت می کند. 
این مرکز همه ساله برای توانمندی این خانواده ها تسهیالتی را پرداخت می کند که این رقم برای 
سال 1397بیش از 8 میلیارد ریال در قالب مشاغلي همچون دامداري، دامپروري، قالیبافي، خیاطي 
و آرایشگري بوده است )خبرگزاری جمهوری اسالمی، 1397(. مالحظه می شود تسهیالت پرداختی 
در قبال خروجی مورد انتظار یعنی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بسیار کم است و بیشتر 
خانواده های استفاده کننده از این تسهیالت در بسیاری از مواقع حتی توان پرداخت اقساط آن 
را ندارند و این تسهیالت به جای آنكه خانواده ها را برای درآمدزایی و زندگی بهتر توانمند کند، 
نتیجه ای عكس را به همراه دارد. بسیاری از این خانواده ها بدون توانایی الزم، کسب و کار ایجاد 
کرده و آن را اداره می کنند و توسعه می دهند و در کوتاه مدت متحمل هزینه های زیادی نیز 
می شوند. این آمار با استفاده از آمار کارآفرینان جدید نیز تبیین می شود. آمارها نشان می دهد 
که از کسب وکارهای جدید در دو سال اول باالی 50 درصد اعالم شكست می کنند و 90 درصد 
آنها در زیر 5 سال به کل از بین می روند. تنها کمتر از 10 درصد کسب وکارها توانایی ادامه ی 
مسیر را دارند و مابقی به علت نداشتن توانمندی الزم محكوم به شكست هستند )کاظمی، 1386(.  
به نظر می رسد، می توان به جای 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 توسعه ی کسب وکار خود را داشته باشند. برهمین اساس مهم ترین 
سؤال این تحقیق این است که مؤلفه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کدام اند و راهكارهای 

عملی  افزایش سطح توانمندی این قشر از جامعه چیست؟
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2- پیشینه ی پژوهش
در دهه های 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 حوزه ی علوم اجتماعی و به طور مشخص جامعه شناسی توسعه موضوع »زنان سرپرست 
خانوار« یا »خانوارهای زن سرپرست« و مسائل پیرامون آنها را بررسی کرده اند، دغدغه های اصلی و 
پیشینی خود را در حوزه ی فقر و نابرابری تعیین کرده اند )محمدی، 1386؛ رضایی، 1380؛ شادی طلب 
و گرایی نژاد، 1383؛ شولدر و روتاك، 2010؛ گیل و گانش، 2007(. البته برخی محققین این مقوله را 

یک صفت اجتماعی تمایزبخش درنظر گرفته اند که مبنایی برای مطالعه و مقایسه ی کنشگران 
اجتماعی در شرایط معین را برایشان فراهم کرده است )نصیری ماهینی، 1388؛ خیری خامنه، 1388؛ 

جمال نیک، 1388(. 

پژوهش های انجام شده در ایران درباره ی زنان سرپرست خانوار را می توان به چهار دسته ی 
کلی تقسیم کرد. در بین موارد بررسی شده، برخی از تحقیقات بیشتر بر آسیب شناسی وضع زنان 
سرپرست خانوار تأکید کرده اند )محمدی، 1386؛ 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 سرمایه ی اجتماعی )نصیری ماهینی 1388(، کمیت و کیفیت خدمات 
اجتماعی ارائه شده )میرزایی، 1388؛ درودیان، 1388( و آموزش )فاتحی، 1387؛ جمال نیک، 1388(. در 
بخش سوم این تقسیم بندی می توان پژوهش هایی را جای داد که جنبه های مختلف زندگی زنان 
سرپرست خانوار و سنجش نگرش آنها نسبت به موضوعات مختلف مرتبط را توصیف کرده اند 
)شكاری االنق، 1384؛ خیری خامنه، 1388(. هرچند در بیشتر پژوهش های مذکور مباحث مرتبط 

با توانمندسازی در ضمن موضوعات دیگری پیگیری شده است، در گروهی دیگر از پژوهش های 
انجام شده  این موضوع صریح تر بررسی شده است )فاتحی، 1387؛ تقی زاده، 1385؛ میرزاوند، 1388(. 
در این قبیل پژوهش ها عالوه بر ارائه بحث های نظری در موضوع توانمندسازی، با تمرکز بر یک 
یا چند مورد از مسائل مبتالبه زندگی زنان سرپرست خانوار، راهكارهایی 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 
روان شناختی( و با بهره گیری از مبانی نظری و پیشینه ی تجربی موضوع کوشیده است، نسبت به 
پژوهش های پیشین مدل جامع تری ارائه کرده و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را فراتر از 

مباحث مادی و معیشتی بررسی کند.  
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قنبری و انصاری در پژوهشی با عنوان: »شناسایي و تبیین عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر 
توانمندسازي زنان روستایي« به این نتیجه رسیدند که برای ارتقاء توانایی زنان روستایی شهرستان 
رستم در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی و گسترش مشارکت آنها، حذف موانع 

ضروری است )قنبری و انصاری، 1393(.
عباس زاده و همكاران  در پژوهش دیگری با عنوان »توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با تأکید 
بر راهكارهاي بومي« با استفاده از نظریه های تواناسازي، رفاه و با تأکید بر نقش سرمایه ي اجتماعي 
)حمایت اجتماعي، اعتماد و اطمینان( به منظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در عرصه هاي 

اقتصادي، اجتماعي و رواني راهكارهاي جدیدي را پیشنهاد دادند )عباس زاده و همكاران، 1392(.
کلدی و سلحشوری در پژوهش دیگری با عنوان »بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی 
اقتصادی،  توانمندسازی  روان شناختی،  توانمندسازی  اجتماعی در  زنان« دریافتند که حمایت 

توانمندسازی جسمی و توانمندسازی کل تأثیر داشته است )کلدی و سلحشوری، 1391(.
قلی پور و رحیمیان با »بررسی رابطه ی عوامل اقتصادي، فرهنگي و آموزشي با توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار« به این نتیجه رسیدند که زنان سرپرست خانوار به دلیل داشتن نقش هاي 
متعدد فرصت آموزش ندارند و معموالً در مقایسه با دیگر زنان تحصیالت کمتري دارند، از این رو 

آموزش تأثیر مثبتي در خانواده آنها دارد )قلی پور و رحیمیان، 1390(.
کیمیایی با بررسی »شیوه هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار« دریافت که اجراي برنامه ی 
توانمندسازي نه تنها به اشتغال، افزایش سطح درآمد و کاهش وابستگي زنان سرپرست خانوار 

منتهي مي شود، توانایي آنها در حوزه هاي روان شناختي را نیز به دنبال دارد )کیمیایی، 1390(.
گرجی و همكاران 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 می دهد که با 
افزایش میزان تحصیالت و بهبود وضعیت اشتغال زنان تغییر روابط در خانواده امری بدیهی خواهد 

بود )گرجی، 1999(.
این  به  بین المللی«  توسعه  در  متغیری  عنوان  به  بانوان  توانمندی  »اندازه گیری  با  ماهاترا 
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 
فعالیت های اجتماعی(، عوامل خانوادگی )شامل قدرت تصمیم گیری در مورد امور مختلف خانواده(، 
عوامل سیاسی )شامل شرکت در انتخابات و مناسبت های سیاسی(، عوامل قانونی )شامل آگاهی از 
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حقوق شهروندی( و عوامل روا ن شناختی )شامل عزت نفس، خودکارآمدی و ...( را در برمی گیرد 
.)Molhatra ,2002(

مهاجر  ایرانی  والدین  از  و حمایت  آموزش  براساس  »توانمندسازي  پژوهشی  در  نیز  مورل 
در سوئد و کانادا« را بررسی کرده و دریافت که با افزایش سطح آگاهي والدین از مباني نظري 
روان شناختي و تربیتي درخصوص مهاجرت و زندگي خانوادگي، ارتباط زن و مرد، فرزندان طالق، 
اختالف بین نسلي، قدرت و خانواده و... سازگاري خانواده ها افزایش و مشكالت آنها کاهش یافته 

است )مورل، 2003(.
در برخی پژوهش ها توانمندسازی زنان مستلزم برداشتن موانع و تحول در کلیه ی نهادهایی است 
که زنان را از به دست آوردن توانمندی های خود باز می دارند )شكوری و همكاران، 1386(. مطالعات 
انجام شده در این راستا به تأثیر عوامل فردی و ویژگی های زنان، همچون میزان تحصیالت آنها 
)کتابی،2011؛ قلی پور،2011؛ ولی پور، 2009(، تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی، همچون غلبه بر 

تفكرات سنتی رایج در مورد زنان و مشارکت های اجتماعی آنها )موحد و همكاران، 1384(، تاثیر 
عوامل سیاسی- اداری مانند نقش سیاست های حمایتی دولت از زنان و مشارکت های سیاسی، 
تأثیر عوامل اقتصادی همچون اشتغال زنان و میزان دسترسی آنها به منابع مالی و همچنین میزان  
برخورداری آنها از حق مالكیت قانونی )کتابی، 2003( و تأثیر وضع سالمت روانی همچون عزت 
نفس، اثربخشی، اعتمادبه نفس و استقالل فكری )شكوری، 2011؛ کتابی،2003( در توانمندسازی 
زنان تأکید می کنند. آنچه که این مطالعه را از مطالعات دیگر متمایز می کند این است که در 
این مطالعه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را از سه بعد اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی 
بررسی می کند و می تواند نگاه جامع تری به بحث توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشته باشد.

3- مبانی و چارچوب نظری
درك این مسئله که فقر زنان فقط مربوط به درآمد نیست،  بلكه قدرت،  اعتماد،  خودباوری، 
 پذیرش اجتماعی و... در حل این مسئله مهم است سبب شكل گیری رویكردهای متفاوتی از تأکید 
بر نیازهای اساسی زنان تا کسب وضعیت برابر قانونی در همه ی امور و جنبه های زندگی )نیازهای 
استراتژیک(  شده است. تجربیات حاصل از رهیافت های متفاوت و اجرای طرح های خاص زنان و 
توزیع امكانات و یا فراهم کردن خدمات از سوی دولت ها در اواخر دهه ی 1980 نشان داد که زنان 
بیش از گذشته از متن توسعه به حاشیه رانده شده اند )Davis, 2010:83-89(. دیدگاه توسعه ی 
همه جانبه  که دلیل بی قدرتی زنان را دسترسی نداشتن آنها به خدمات بهداشتی، آموزشی و 
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منابع حیاتی می داند-  تنها توانسته با فراهم کردن خدمات و تأمین نیازهای عملی وضعیت زنان 
را بهبود بخشد. رهیافت توسعه ی اقتصادی نیز - که آسیب پذیری اقتصادی زنان را دلیل اصلی 
ناتوانی و بی قدرتی آنها می داند- اگر به تقویت موقعیت زنان به عنوان نیروی کار در بازار کار دست 
یافته باشد،  سبب توانمندی آنها نشده است. ماندگاری نابرابری ها و تبعیض ها نشانه ی روشنی از 
توفیق نداشتن این دیدگاه ها و رهیافت های متناسب با آنهاست. بنابراین برای توانمندسازی زنان 
به بینش توسعه ای و رهیافت دیگری که نیازهای عملی و استراتژیک آنها را همزمان هدف قرار 
دهد،  نیاز است، رهیافتی که با ارتقاء آگاهی و سازماندهی زنان و  با به چالش  کشیدن تبعیض های 
جنسیتی در تمام ابعاد زندگی ضمن ارتقاء اتكاء به خود و توانمندی زنان پایگاه اقتصادی شان را 
بهبود می بخشد )Kabeer, 2015: 13-24(. بدین ترتیب دیدگاه جدید با عنوان جنسیت و توسعه  
و رهیافت توانمندسازی از طریق جریان سازی جنسیتی  مطرح شده است. این دیدگاه نقش های 
Fleidcher & et al, 2007: 678-( سه گانه ی بازتولیدی،  تولیدی و اجتماعی زنان را مدنظر دارد
685(. هدف رویكرد توانمندی زنان خوداتكایی بیشتر و تقویت درونی  آنهاست. برخورد با نیازهای 

استراتژیک زنان و نابرابری های ساختاری غیرمستقیم از راه تجهیز زنان برای تشكل و سازماندهی 
حرکت آنها در پایین ترین سطح )از سوی تشكل های زنان وابسته به حكومت( و با تأمین نیازهای 
عملی تحقق می  یابد و تالش برای افزایش آگاهی زنان موجب به چالش کشیدن فقر و فرودستی 

آنها می شود. 
رویكرد شناختي، توانمندسازي را وسیع تر و یک حالت انگیزش دروني مرتبط با شغل تعریف 

مي کند که شامل چهار احساس دروني است:
معني دار بودن: بدین معنی که فرد وظیفه ي خود را بامعني و ارزشمند تلقی کند.. 1
شایستگي یا خود باوري: اعتقاد فرد به توانایي و ظرفیت خود براي انجام کارهاست.. 2
مؤثر بودن: عبارت از حدي که در آن فرد توانایي نفوذ در پیامدهاي کار خود را دارد.. 3
خودتعییني)حق انتخاب(: شایستگي یک مهارت رفتاري است، ولی خودتعییني یا حق انتخاب . 4

یک احساس فردي در مورد حق انتخاب براي تنظیم فعالیت هاست. همچنین خودتعیینی به 
آزادي عمل شاغل در تعیین فعالیت هاي الزم براي انجام دادن وظایف شغلي خود اطالق می شود 

.)Spritzer & et al, 2013:1431-1460(
براساس نتایج برخي پژوهش ها در کارهاي مشارکتي زنان بیش از مردان روحیه ی همدلي، 
تعاون و مشارکت دارند و با مشارکت آنها نتایج فعالیت ها بیشتر مي شود. از این رو خانواده هاي 
فعالیت ها  این  که  است  مشارکتي  فعالیت هاي  انجام دادن  براي  مساعدي  محیط  زن سرپرست 
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مي تواند زمینه را براي توسعه ی انساني پایدار فراهم کند. در هر جامعه ای زنان سرپرست همواره 
مي توانند به درآمدهاي خانوار تخصیص بهتري بدهند. البته نباید این نكته را فراموش کرد که 
خانوارهاي با سرپرست زن، شكاف عمیق تري را در هر دهک درآمدي نسبت به سرپرستان مرد 

دارند )مطیع، 1392(.
یكی از عوامل تأثیرگذار در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشتن خودکارآمدی است. 
واژه نامه ی میریام  ویستر سه عامل اساسي را براي تشخیص سطح خودکارآمدي افراد ذکر کرده 

است )Ugbomeh & George, 2001: 289-302(. مفهوم خود1، کنترل2، فرایند شناختي3.
مفهوم خود، دیدگاهي است که فرد متأثر از تعامالت و تجارب اجتماعي از خود کسب کرده 
است. جرسیلد4 بر آن است که مفهوم خود از مجموعه احساسات و افكار شخص درباره ی اینكه 
»او کیست« تشكیل یافته است. باید توجه داشت که مفهوم »خود« و »خودکارآمدي« دو مفهوم 
متفاوتند؛ مفهوم خود ارزیابي کلي فرد از خویش است، درحالي که خودکارآمدي در فعالیت ها و 

موقعیت هاي مختلف متفاوت است )عباس زاده، 1392(.
منبع کنترل بر تصور فرد از علت نتیجه اي که برایش حاصل شده متمرکز است. ممكن است 
فردي نتیجه ی عملش را حاصل شانس و کمک دیگران بداند )منبع کنترل خارجي( یا نتیجه ی 
مستقیم توانایي و تالش خود )منبع کنترل دروني(. خودکارآمدي بر تصور شخص از اینكه توانایي 
کسب نتیجه ی مطلوب را دارد یا خیر متمرکز است. بنابراین، اگر منبع کنترل فرد دروني باشد 
و خود را در کسب نتایج مؤثر بداند، کارآمدي بسیاري را براي خود تصور مي کند. طبق دیدگاه 
بندورا، اعتقاد فرد به کارآمدي خود تعیین کننده ی تقریبي عمل انسان به شمار مي رود. انتظار 
موفقیت یا شكست در یک فعالیت از کارآمدي تأثیر مي پذیرد و اگر فردي احساس کارآمدي باالیي 
در زندگي داشته باشد، انگیزه ی بیشتري براي سازماندهي اهداف بلندتر خواهد داشت. بنابراین، 
افرادي که اهداف باالیي در زندگي دنبال مي کنند و براي رسیدن به این اهداف پیگیر هستند، 

خودکارآمدي باالتري دارند )خسروی، 1390(.
در یكی از بهترین مطالعات تجربی انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امروز، اسپریتزر 
چهار بُعد شناختی را برای توانمندسازی شناسایی کرده است و اگبومه و گئورگ نیز در پژوهش 

1- Self-Concept
2- Control
3-Cognitive Process(
4- Jrsyld



104

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

خود یک بُعد به مدل اسپریتزر افزوده اند. براساس نتایج این پژوهش ها برای اینكه مدیران بتوانند 
دیگران را با موفقیت توانمند کنند، باید این 5 ویژگی را در آنها ایجاد کنند:

الف- احساس شایستگی1 )خود اثربخشی(2: خوداثربخشی در حقیقت احساس افراد در توانایی 
انجام وظایفشان با مهارت باالست )Chant, 2000:12(. افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی 
بلكه احساس اطمینان می کنند که می توانند کار را با شایستگی انجام دهند. آنها احساس برتری 
شخصی می کنند و معتقدند که می توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد یابند 

 .)Bandura, 1998(

ب- احساس داشتن حق انتخاب )خودسامانی(3: خودسامان بودن به معنای تجربه ی احساس 
Kabeer, 2015:13-( انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخص به فعالیت های مربوط به خود است

24(. خودسامانی با احساس داشتن حق انتخاب درباره ی روش های استفاده شده برای انجام دادن 

وظیفه، مقدار تالشی که باید انجام شود و سرعت کار و چارچوب زمانی که کار باید در آن انجام 
شود پیوستگی بسیار مستقیم دارد )مدنی، 1391(.

از  است  عبارت  مؤثربودن  احساس  نتیجه(5:  )پذیرفتن شخصی  ج- احساس مؤثر بودن4 
اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی اش برای ایجاد تغییر در جهت مطلوب 
)Dennerstein, 1993: 234-236(. افرادی که احساس مؤثربودن دارند، می کوشند به جای رفتار 

.)Resenfield, 2010:77-91( واکنشی در مقابل محیط، تسلط خود را بر آنچه می بینند حفظ کنند
د- احساس معنی دار بودن یا مهم بودن )ارزشمند بودن(6: افراد توانمند احساس معنی دار 
بودن می کنند. آنها برای مقاصد، اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش قائل اند. در آن 
فعالیت، از نیروی روحی یا روانی خود مایه می گذارند و در درگیری و اشتغال خویش نوعی احساس 
اهمیت شخصی دارند. بنابراین، مهم بودن به نگرشی ارزشی معطوف است )ویسی، 1384: 38-50(.
هـ - احساس داشتن اعتماد7 به دیگران: توانمندسازی به شدت با احساس اعتماد به دیگران 
پیوند می خورد. داشتن این احساس که رفتار دیگران استوار، ثابت و اعتمادکردنی است، اینكه 
اطالعات را می توان با اطمینان تلقی کرد و اینكه 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 شكل گیری و رشد احساس توانمندسازی در افراد هستند.  آنها بیشتر مستعد صراحت، صداقت1 
و سازگاری2 هستند. همچنین آنها بیشتر پژوهش گرا، خود سامان، خودباور و مشتاق به یادگیری 

هستند )مطیع، 1392(. 
چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظر گوتیرز، پارسونز و کوکس )1998(، راجانو )2015( و 
ساراالنكه )2010( است. بر اساس نظر گوتیرز، پارسونز و کوکس توانمندسازی نوعی تالش است که 
شامل اصالح نگرش، تجربه، دانش و عمل کردن است. در »نگرش ها، ارزش ها و باورها« به خصوص 
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 می شوند که 
به کاهش خودسرزنشی منتهی می شود. در »دانش و مهارت عمل و تفكر نقادانه« افراد می توانند 
از طریق حمایت و مشارکت متقابل درباره ی جنبه های درونی و بیرونی مشكل تفكر نقادانه داشته 
باشند و در »عمل کردن« افراد می توانند از طریق عمل انعكاس، با راهبردی عملی، بسیج منابع و 
دانش و مهارت های موردنیاز را برای تأثیر در ساختار درونی و برونی امكان پذیر کنند. این نظریه 
بر بعد روان شناختی تأکید فراوان دارد )کیمیایی، 1390: 92-63(. برای بعد اجتماعی از نظر راجانو 
استفاده شده  است. در این نظریه به جای به چالش کشیدن از رویكرد مثبت تشویقی استفاده 
می شود. 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 برآورده ساختن نیازهای 
اساسی از حقوق اولیه ی افراد است و هر فردی باید امكان این را داشته باشد که از تمام توانایی ها و 
خالقیت های خود استفاده کند. این فرایند برای شروع عالوه بر خودباوری و اعتمادبه نفس نیازمند 
منابع مالی است که در قالب حمایت های مالی می تواند انگیزه ی الزم برای آموزش و ترویج تفكرات 

نوین برای تولید بیشتر را فراهم کند.

1- Honesty
2- Concurrence
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نیز در بعد اقتصادي  اًنهایت .)1392(عباس زاده،  بهره برد» آگاهی و استفاده از سیستم حمایت اجتماعی«و » اجتماعی

و هر  افراد است يیهساختن نیازهاي اساسی از حقوق اولاویس استفاده شده است. براساس این نظریه برآوردهداز نظر 

عالوه  د. این فرایند براي شروعکنهاي خود استفاده ها و خالقیتفردي باید امکان این را داشته باشد که از تمام توانایی

آموزش  الزم براي يتواند انگیزههاي مالی مینفس نیازمند منابع مالی است که در قالب حمایتبر خودباوري و اعتمادبه

 کند.و ترویج تفکرات نوین براي تولید بیشتر را فراهم 

 
 ): مدل مفهومی پژوهش1شکل(

۱۴ 
 

شکل)1(: مدل مفهومی پژوهش

اگبومه نیز توانمندسازی را به معنای دست یابی بیشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگی خود 
تعریف کرده است که موجب استقالل و اعتمادبه نفس بیشتری در آنها می شود )کتابی و همكاران، 
1384(. همان طور 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 حمایت های مالی باشد. 
بنابراین توانمندسازی زنان در این تحقیق از سه بعد اجتماعی )راجانو، 2015(، اقتصادی )داویس، 
2010( و روان شناختی )گوتیرز، پارسونز و کوکس، 1998( بررسی شد. در این تحقیق بعد اجتماعی 

شامل سیستم های 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 حمایت  های مالی 
نهادهای درگیر امكان پذیر است. در بعد روان شناختی نیز تأکید بر اعتمادبه نفس و عزت نفس زنان 

است و شامل هرگونه اقدامی است که بتواند از نظر روانی زنان سرپرست خانوار را قدرتمند کند.

4- روش شناسی پژوهش
شیوه ی انجام این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه ی آماری 
پژوهش، زنان سرپرست خانوار شهرستان چالدران هستند. تعداد این خانوارها براساس گزارش های 
کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان چالدران 825 خانوار است. براي تعیین حجم نمونه با استفاده 
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از فرمول کوکران تعداد 265 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای توزیع پرسش نامه های 
تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است1. 

 همچنین براي بررسي مفاهیم  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )از بعد اجتماعی، اقتصادی 
و روان شناختی( از پرسش نامه محقق ساخته به عنوان ابزارهای اصلي گردآوري داده ها استفاده شد. 
برای بررسی پایایی پرسش نامه ها نیز از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سؤاالت از روایی محتوا 
استفاده شد. برای تعیین روایي محتوایي2 از روش های پیشنهادي چادویک و همكاران )1984( 

و الوشي )1975( استفاده شد. 
ضریب الوشه از تمامي گویه  هاي باالي 0/42 به دست آمد که نشان دهنده ی مناسب  بودن 

هریک از سؤاالت مربوط هر متغیر است. 
شاخص روایی محتوا3 نشان دهنده ی جامع بودن قضاوت هاي مربوط به روایي یا به سمت قابلیت 
اجراي مدل، آزمون یا ابزار نهایي است که هرقدر به سمت 0/99 میل کند بهتر است. نتایج نشان 
داد که مقدار شاخص روایی محتوایی برای هر یک از سواالت بیشتر از 0/75 و  به سمت 0/99 

میل مي کند. 
جدول)1(: تشریح برآورد پایایی مقیاس های پرسشنامه ی تحقیق

پایاییسواالتمولفه هابعدپرسشنامه

توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار

اجتماعی

1 تا 5مشارکت در فعالیت های اجتماعی

0/85 6 تا 10حمایت اجتماعی

11 تا 15شرکت در مناسبات اجتماعی

اقتصادی
16 تا 20کسب درآمد الزم

0/91
21 تا 25توانایی بازپرداخت بدهی

روان شناختی
26 تا 30عزت نفس

0/88
31 تا 35خودآگاهی

1- توضیح اينكه براساس گزارش كمیته ی امداد شهرستان چالدران لیست كلیه ی خانوارهای دارای سرپرست خانوار زن تهیه 
و براساس آن حجم  نمونه به تعداد 256 نفر سرپرست خانوار تعیین شد كه با مراجعه ی حضوری به منازل آنها داده های الزم 

گردآوری شد.
2- Content Validity Ratio
3- Content Validity Index
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در این پژوهش، برای پاسخ گویی به سؤاالت و برازندگی مدل از مدل یابی معادالت ساختاری 
و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده ها در دو 
گام از سوی هاالند پیشنهاد شده است که در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از 

.)Hulland, 1999( تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازه ها استفاده می شود

5- یافته های پژوهش
در این پژوهش تعداد 265 پرسش نامه توزیع شد. برای بررسی آمار توصیفی )بررسی متغیرهای 
زمینه ای( از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در آمار توصیفی پاسخ دهندگان از نظر سن فرزندان، 
درآمد، وضعیت سنی زنان و مدت سرپرستی خانواده بررسی شد. نتایج بررسی وضعیت سنی 
فرزندان زنان سرپرست خانوار نشان داد که بازه ی زیر 10 سال 70/1 درصد و بازه ی باالی 10 سال 
با 29/1 درصد فراوانی دارند. وضعیت درآمدی خانوار زنان سرپرست نشان داد که 68/3 درصد از 
زنان سرپرست خانوار درآمد زیر 2.000.000 ریال و  31/7 درصد آنها درآمد باالی 2.000.000 
ریال دارند. وضعیت سنی زنان سرپرست خانوار نیز  نشان داد که بیشترین تعداد فراوانی مربوط 
به وضعیت سنی 40 تا 50 سال )37/4 درصد( و کمترین تعداد مربوط به بازه ی سنی 20 تا 25 
سال )1/1( درصد هستند. در نهایت وضعیت مدت سرپرستی خانواده نیز نشان داد که بیشترین 
فراوانی مربوط به بازه ی 11 تا 15 سال با 54/3 درصد و کمترین فراوانی مربوط به بازه ی بیشتر 
از 20 سال با 0/4 درصد فراوانی هستند. در این پژوهش از معیار GOF برای برازش مدل استفاده 
شده  است. این معیار چهار شاخص مطلق، نسبی، مدل درونی و مدل بیرونی دارد. نتایج نشان از 

برازندگی خوب مدل دارد. 
جدول )2(: شاخص های برازندگی مدل

مقدارشاخص های برازندگی مدل

0/617مطلق

0/844نسبی

0/853مدل بیرونی

0/812مدل درونی
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تحلیل مسیر گسترش روش های رگرسیون و در حقیقت، کاربرد رگرسیون چندمتغیری در 
ارتباط با تدوین بارز مدل های علی است. هدف از تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهای کمی 
از روابط علی بین مجموعه ای از سازه ها است. استنباط ها 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 می شوند. نتیجه ی این آزمون در شكل شماره ی 2 

نشان داده شده است.

شکل)2(: بررسی ضرایب بتای مدل پژوهش

در شكل شماره ی 2 مالحظه می شود که زیرعامل »خودآگاهی« با ضریب تأثیر 0/942 بیشترین 
تأثیر در »عامل اقتصادی« را دارد و بعد از آن زیرعامل »عزت نفس« تأثیرگذار است. در مجموع، 
می توان مدل مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در سه دسته ی »اجتماعی«، 
»اقتصادی« و »روان شناختی« تقسیم کرد که در دسته ی »عوامل اجتماعی«؛ موارد »مشارکت در 
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فعالیت های اجتماعی«، »حمایت اجتماعی« و »شرکت در مناسبات اجتماعی« قرار می گیرند و در 
دسته ی »عوامل اقتصادی« موارد »کسب درآمد« و »توانایی بازپرداخت بدهی ها« و درنهایت در 
دسته ی »عوامل روان شناختی«؛ موارد »عزت نفس« و »خودآگاهی« قرار می گیرند. همچنین شكل 
شماره ی 3 بررسی هم زمان مؤلفه های اصلی پژوهش را برای تعیین بهترین راهكار نشان می دهد، 
در بین عوامل اصلی عامل روان شناختی بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
است. در حضور زیرعامل  »مشارکت در فعالیت های اجتماعی«، »حمایت اجتماعی«، »شرکت در 
مناسبات اجتماعی«، »کسب درآمد«، »توانایی بازپرداخت بدهی«، »عزت نفس«، و »خودآگاهی« 
بررسی شده است. نتایج به وضوح نشان می دهند که بعد از آن  زیرعامل های »توانایی بازپرداخت 
بدهی« و »کسب درآمد« بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در چالدران هستند.

شکل )3(: بررسی ضرایب بتای مولفه های اصلی تحقیق

بحث و نتیجه گیری
براساس نتایج به دست آمده در طراحی مدل مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
اصلی  عوامل  روان شناختی  و  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  شهرستان چالدران مشخص شد که 
عوامل  داد،  نشان  تحقیق  این  نتایج  زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین  توانمندسازی  در 
در  زنان سرپرست  توانمندسازی  در  را  تأثیر 0/955(  )با ضریب  تأثیر  بیشترین  روان شناختی 
شهرستان چالدران دارد و بعد از آن عوامل اقتصادی و عواملی اجتماعی قرار دارند. نتایج نشان 
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داد،  می توان مدل مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در سه دسته ی »اجتماعی«، 
»اقتصادی« و »روا ن شناختی« تقسیم کرد که در دسته ی »عوامل اجتماعی« موارد »مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی«، »حمایت اجتماعی« و »شرکت در مناسبات اجتماعی« قرار می گیرند و 
در دسته ی »عوامل اقتصادی« موارد »کسب درآمد« و »توانایی بازپرداخت بدهی ها« و درنهایت 
در دسته ی »عوامل روان شناختی« موارد »عزت نفس« و »خودآگاهی« قرار گرفتند. در واقع، این 
مدل به منظور تكامل مدل های قبلی ترسیم شده تا با نگاهی چند بعدی به توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار کارایی بیشتری داشته باشد. بیشتر مطالعات پیشین برای توانمندسازی زنان بر 
جنبه های اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند، اما پژوهش حاضر نشان داد که جنبه ی روا ن شناختی 
در توانمندسازی زنان سرپرست با اهمیت تر از جنبه های اجتماعی و اقتصادی است و زنان با 
خودآگاهی - که یكی از زیرمؤلفه های توانمندسازی روان شناختی است- می توانند توانایی های 
الزم را کسب کنند. در واقع زنان سرپرست خانوار با کسب مهارت خودآگاهی می توانند نسبت به 
خصوصیات، نیازها، اهداف، احساسات و نقاط قوت و ضعف خود شناخت بیشتری داشته باشند. 
این خودآگاهی کمک می کند 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 راه حل مناسب 
برای مواجهه با آنها می شود. در عین حال اهداف زندگی مشخص تر و واقع بینانه تر شده و ارزش 
واقعی افراد و مسائل پیرامونشان نمایان تر می شود. بنابراین خودآگاهی فرایند هویت یابی را برای 

زنان سرپرست خانوار سهل تر کرده و به زندگی آنها آرامش و رضایت بیشتری می دهد.  
درباره ی پیشنهاد راهكارهای مناسب برای سازماندهی زنان سرپرست خانوار نتایج نشان داد که 
در بین عوامل اصلی عامل روان شناختی بهترین گزینه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. 
به عبارت کامل تر، پیشنهاد راهكار در حضور زیر عامل  های »مشارکت در فعالیت های اجتماعی«، 
بازپرداخت  »توانایی  درآمد«،  »کسب  اجتماعی«،  مناسبات  در  »شرکت  اجتماعی«،  »حمایت 
بدهی«، »عزت نفس«، و »خودآگاهی« بررسی شده است. نتایج به وضوح نشان داد که زیرعامل 
»خودآگاهی« با ضریب تاثیر 0/912 و 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 مسئولین باید به دنبال روش هایی 
برای افزایش انگیزه ی زنان روستایی و شكوفایی استعدادها و توانایی های آنها و ایجاد زمینه های 
الزم برای به کارگیری این استعدادها باشند. در همین راستا محققانی چون النگه به این نتیجه 
رسیدند که ترویج افكار بدیع، آموزش هاي مهارتي براي فعالیت در بخش هاي اقتصادي و ارتقاي 
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آگاهي همه ي اعضاي جامعه از نقش هاي زنان در توانمندسازی  ایشان اهمیت زیادی دارد. برخی 
نیز برای ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار بر عوامل خودآگاهی تأکید کرده اند. 

زیرعامل »توانایی بازپرداخت بدهی« راهكار مهم دیگری است که مطرح شده است.  به نظر 
می رسد، زنان سرپرست خانوار از ناتوانایی در بازپرداخت بدهی های خود رنج می برند. این یافته به 
وضوح نشان می دهد که یكی از عوامل مهم در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایجاد شرایطی برای 
افزایش توان بازپرداخت دیون این قشر از جامعه است تا با آسودگی خیال بیشتر در جست وجوی 
راه های تعالی خود و خانواده شان باشند. در همین راستا برخی پژوهش ها تأکید کرده اند که با 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار می توان با ایجاد شرایط خاص این دغدغه را کاهش داد. 
راهكار سوم زیرعامل »کسب درآمد« است. یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی زنان سرپرست 
با کسب درآمد ارتباط مستقیم دارد. تقریباً بدون داشتن درآمد خوب نمی توان انتظار حرکت های بزرگ 
را داشت. بنابراین الزم است، زنان سرپرست خانوار با داشتن پشتوانه ی روانی و شناختی خوب که در 
راستای ارتقای اعتمادبه نفس و عزت نفس آنهاست در مسیر انتخاب فعالیت اقتصادی متناسب با روحیات 
خود باشند. دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری  تأکید می کند که  با آموزش های فنی وحرفه ای مناسب 
می توان 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 سرمایه گذاری مناسب زنان سرپرست خانوار می توانند 
به داشتن درآمد مناسب امیدوار باشند. برخی نیز تشكیل تعاونی های ویژه ی زنان بی سرپرست را پیشنهاد 
داده  اند و عقیده دارند که تشكیل تعاونی ها می تواند موجب کاهش فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار شده و زمینه ی رشد، خوداتكایی و خودشكوفایی آنها را فراهم کند. به عقیده ی برخی 
نیز آموزش مهارت های زندگی برای باالبردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار اهمیت بسزایی دارد و 
از این راه توان کسب درآمد زنان سرپرست خانوار افزایش می یابد. براساس یافته های پژوهش پیشنهاد 
می شود، با بهره گیری از مكانیزم های بازخورد عملكرد، عزت نفس زنان سرپرست خانوار افزایش یافته و در 
عین حال نسبت برطرف کردن نقاط ضعف عملكردی آنها اقدام شود و برای زنان سرپرست خانوار دوره های 
مستمر کسب مهارت خودآگاهی باحضور اساتید حرفه ای  برگزار شود. همچنین ازآنجاکه آسیب پذیري 
زنان سرپرست خانوار ممكن است باعث ایجاد ناهنجاري هاي شدید اجتماعي و فرهنگي در کودکان آنها 
و اجتماع شده و به بدنه ی جامعه آسیب هاي جدي وارد شود، پیشنهاد می شود با حمایت مالي و ایجاد 
اشتغال مناسب و آموزش کافي براي زنان سرپرست خانوار از این نیروهاي تولیدي قوي و باانگیزه بهره 
جست. بدین ترتیب هم احساس رضایت فردي درآنها ایجاد شود و هم براي جامعه مفید خواهند بود.
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