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تحليل عاملي راهکارهاي بهبود توانمندي شغلي زنان سرپرست خانوار 
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  ∗∗∗∗جعفر يعقوبي، مريم زيارتی، و علی شمس
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  چکيده
ي شغلي زنان راهکارهاي ارتقاي توانمندبررسي با هدف  حاضر همبستگي -تحقيق توصيفي

نفر از زنان سرپرست  ۳۲۸۷جامعه آماري تحقيق را . سرپرست خانوار روستايي انجام شد
 گيريبه روش نمونه نفر از آنها ۱۲۰دادند که  میل خانوار روستايي شهرستان شيروان تشکي

 ييروا. کوکران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند رابطةبا استفاده از  اي چندمرحلهاي خوشه
. شد تأييد ،نهايت در و يافت ارتقا علميهيئت  اعضاي پانل نظرات از استفاده با تحقيق ابزار
خ کرونبا یآلفاآزمون پرسشنامه و محاسبه ضريب  از پيش ،منظور سنجش پايايي ابزار تحقيق به
ده از شده با استفا آوري هاي جمعداده. دست آمد به ٨١/٠تا  ٧٥/٠که مقدار آن بين  ،ستفاده شدا

که نتايج نشان داد . با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي پردازش شدند SPSSافزار  نرم
گويان  درصد از پاسخ ۲۰/۴۴. ترين دليل سرپرست شدن زنان مورد مطالعه فوت همسر بود مهم

درصد  پنجاهدرصد تحت پوشش بهزيستي و  ۸۰/۵ ،تحت پوشش کميته امداد امام خميني
راهکارهاي  ،با استفاده از تحليل عاملي .کدام از نهادهاي حمايتي نبودند يچهتحت پوشش 

 مسکن، تأمين شناختي، روان -فردي، حمايتي -بهبود توانمندي شغلي در چهار عامل آموزشي

                                                           
؛ دانشجوي )Yaghobi@znu.ac.ir(دانشيار ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه زنجان نويسندة مسئول و ترتيب،  به ∗

  .ستاديار ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه زنجانکارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه زنجان؛ و ا
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ند درماني خالصه شد و اجتماعي حمايتي و بيمه طريق نهادهاي از شغلي آموزش و ضمانتو 
ل واريانس راهکارهاي بهبود توانمندي شغلي زنان سرپرست درصد از ک ۴۲/۶۰ که در مجموع،

  .ندکردخانوار روستايي را تبيين 

 ).شهرستان(توانمندي شغلي، زنان روستايي، اشتغال، روستا، شيروان : ها کليدواژه

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

ـ ن سـوم  کي زنان. قرار دارند يتيض جنسيش از مردان در معرض فقر و تبعيزنان ب  يروي

مزد دسـت  نيتـر  نييپا ،غال دارندتکه اش ييدر کارها دهند؛يل ميرا تشک جهان يکار رسم

 ييهـا پـژوهش . رنديپذبيآس يکاريش از مردان نسبت به بيشود و بيپرداخت م هابه آن

فقـر   ژهيـ و بـه ر خط فقـر  يتعداد زنان ز يبر نسبت باال است، ران صورت گرفتهيکه در ا

 چه است که موجب شده يت بد اقتصاديوضع .دارد ديتأکد زنان سرپرست خانوار يشد

ن اقشـار جامعـه در برابـر    يرتريپـذ بيسـ آهـا از  چه فرزندان آنزنان سرپرست خانوار و 

  .)١٣٨٨و همکاران،  يغفار(باشند  ياجتماع يهابيآس

از . هـا دارد ه و رفتار انسانيبر روح يار منفياثرات بس ا از دست دادن شغلينداشتن 

. دانجامـ يهـا مـ  انسـان  يوه و گذران زندگيز در شيانگغم یراتييتغ هدست دادن درآمد ب

ا نداشتن شـغل بـه   يزنان سرپرست خانوار، از دست دادن  ژهيو بهاز مردم،  ياريبس يبرا

و  يفمـ يشبانعل( هاستآن باارزش يهايير داراياز دست دادن خانه و کاشانه و سا يمعن

 اسـت ار مهـم  يبس هات آنيبهبود وضعکاهش فقر و  ياشتغال زنان برا .)١٣٨٨همکاران، 

)(Srivastava and Srivastava, 2009.  

 از نـه يبه يمند بهرهو توجه به  يمحصول تک اقتصاد از گذر، ايران اقتصادي شرايط

 يضـرور  را اقتصـادي  مختلـف  هايبخش در خدماتي و توليدي انساني، طبيعي، منابع

 نيز و اقتصادي توسعه منظور به هاآن اكثر كه است آن از حاكي كشورها تجارب .سازد يم

 براي زنان در را شغلي يها يآمادگ که اند دهکر تالش اقتصادي يها بحران از رفت برون

 هـاي مهـارت  ايجـاد  و يشـناخت  روان يهـا  آمـوزش  ارائـه  طريـق  از كار بازار به ورود

 آن توسـعه  بـراي  را مناسب ييفضا داده و قرار خود هايبرنامه اولويت در وکار کسب
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 يها تيفعال و وکار کسب يها مهارت در زنان نقش تقويت به ،آن كنار در و كنند ايجاد

 ،گــرياز طـرف د . )١٣٨٤ ،انينيحســ و يآبـاد  يــيحي ييطباطبـا (بپردازنــد  كـارآفريني 

مـورد   ياز زنان سرپرسـت خـانوار دسـتاوردها    يو اقتصاد يم ماليمستق يها تيحما

ـ ا يتوانمندسـاز  ،امروزه ،نيابرابن. انتظار را به همراه نداشته است ن قشـر از افـراد و   ي

و  يفمـ يشبانعل(است  قرارگرفته ياجتماع گذاران استيس توجه موردشتر يخانوارها ب

ـ  در قالبزنان  يتوانمندساز ).١٣٨٨همکاران،   يبـرا  يا لهيوسـ  يتاسـ يس ک هـدف ي

زنـان   يدسازتوانمن ،واقع در ).Ashraf et al., 2010( استبه اهداف توسعه  يابيدست

ـ ن بشـر ت از حقـوق  يـ ن بردن فقـر در جهـان و حما  ياز ب يبرا يضرور شرط شيپ  زي

زنـان   يهاخانواده در ،نيبنابرا .)Parveen and Leonhäuser, 2004(شود  يممحسوب 

 يهـا تيمسـئول  يشـده و بـار اصـل    يخانوار تلق يزن هسته مرکز که ،سرپرست خانوار

فقـر و   رفـع  سـاز  نـه يزمزنان  يست، توانمندسازاوه خانواده بر عهد ياجتماع -ياقتصاد

از  يکـ ين قشـر  يا يازهايو ن يتوانمندساز يهاشاخص ييشناسا .ستهات از آنيمحروم

ن قشـر از  يا يريپذبياز آس يريشگيپ يبرا يگذار استيسو  يزير برنامه يديکل يها راه

  ).١٣٨٨ ،و همکاران يغفار(جامعه خواهد بود 

 ياساسـ  يهـا  مؤلفـه از  يکـ يسرپرست زن  يدارا يهاخانواده زنان در يتوانمندساز

و  يتوانمندسـاز  تـأمين شـرايط   در صورت .شوديم يدار تلقيامرار معاش پا يهابرنامه

 خواهـد بـود   آنهـا  يهـا ييبهبود رفاه و باال بردن توانا يبرا یاشتغال فرصت ،زنان يآزاد

)Srivastava and Srivastava, 2009(.  

 وضـعيت  ،کشـور  شـهر  ٣٩٢ ميـان  از ايران، آمار مرکز يها يبررس نيآخر اساس بر

 در نيـز  شـهر  ٢٩٠ حدود و بوده درصد پانزده از تر نييپا شهر ١٠٣ در فقط زنان بيکاري

 کـار  بـازار  بـه  ورود يبـرا  مناسـب  يها تيموقع از زنان و دارند قرار نامناسب تيوضع

 در را يشـغل  يهـا  فرصـت  از صددر ٢٥ فقط يشمال خراسان در نانز .نيستند برخوردار

ـ  کشور  از خطه نيا در يکاريب نرخ و دارند ارياخت  تيـ جمع نفـر  هـزار  ٩٠٠ از شيبا ب

ن يـ در ا .اسـت  باالتر درصددو  يکشور نيانگيم به که نسبت ،شده برآورد درصد ٢/١٣
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 دهيرسـ  ثبـت  بـه  درصد ٦/٢٧ با روانيش شهر يبرا زين زنان يکاريبنرخ  نيباالتر ،استان

زنـان   يکـار يله بئشتر مسيدهنده شدت ب نشان آمارها اين .)١٣٩٣ران، يمرکز آمار ا( است

از  .استژه يطور و روان بهيو شهرستان ش يطور کل به يدر استان خراسان شمال ييروستا

 يش توانمنـد يافزا شيروان شهرستان در ييزنان روستا بيکاری نرخکاهش  يکه براآنجا 

ـ ، تحقدارد بسيار اهميـت  آنها يشغل  بهبـود  يراهکارهـا  ييدنبـال شناسـا   حاضـر بـه   قي

  .است شهرستاناين در  ييروستا خانوار سرپرست زنان يشغل يتوانمند

زنـان   يبـر توانمندسـاز   مـؤثر  يراهکارهـا ) ١٣٩٢( يگيبيو عل يلنگرود انيچرمچ

 يترويجـ  هـاي كـالس  در شـركت  روسـتايي،  زنـان  بـه  و اعتبارات وام دادن را ييروستا

 يدرآمـدزا  هايفعاليت انجام زنان، هايمهارت بردن باال پول، جمعي انداز پس آموزشي،

  .اندخود برشمرده جامعه از زنان آگاه بودن و گروهي

 يهـا ه برنامـه يـ در پـژوهش خـود نشـان دادنـد کـه ته     ) ١٣٩٢( يکـاظم و  يمرشد

استفاده  و ،ي، استفاده از کارگاه آموزشييزنان روستا يمتناسب با توانمندساز يونيزيتلو

مقـرون   ييزنان روسـتا  ها از سویآن يريکارگ به کهاطالعات و ارتباطات  يهاياز فناور

  .روند شمار می به ييزنان روستا يتوانمندساز يارتقا يراهکارها ، ازاست تر صرفه به

حل مسـئله، شـناخت و    يندهايانشان دادند که آموزش فر) ١٣٩٠( يسالمو  ياعظم

ـ از طر يجمعـ  يريادگي از جملـه   يبانيپشـت  يهـا و آمـوزش مهـارت   ييگـو داسـتان ق ي

 حـل مسـئله   يهـا ند و آمـوزش مهـارت  شو محسوب میزنان  يتوانمندساز يراهکارها

  .ت داردياولو يگر توانمندسازيد ينسبت به راهکارها

و  يکـارآموز  يدر پـژوهش خـود، گسـترش فضـاها    ) ١٣٨٨(ان يـ ميپـور و رح يقل

دات زنان سرپرست خـانوار،  يفروش و عرضه تول يرهاجاد بازاي، گسترش و اينيکارآفر

، اشـتغال زنـان   يو اعتبـار  يالت مـال يزنان سرپرست خانوار به منـابع و تسـه   يدسترس

و  يو اشـتغال خـانگ   يني، کـارآفر يشـغل  يزندگ يهاسرپرست خانوار، آموزش مهارت

 يمندسـاز ت و توانيـ حما ةفعال در حوز يهايو تعاون نهاد مردم يهات از سازمانيحما

  .ندا هزنان سرپرست خانوار دانست يتوانمندساز يراهکارها اززنان سرپرست خانوار را 
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زان سـواد  يـ ش ميافـزا  يبرا يآموزش يهاکالس يبرگزار) ١٣٨٩(و همکاران  يکالنتر

 درت زنـان  يل عضـو يخـود، تسـه   يهـا ييازها و توانـا يزنان و باال بردن شناخت زنان از ن

ش يمنظور افـزا  به ييهابرنامه يبرگزار ،نيو همچن ياسالم يوراهاو ش يديتول يها يتعاون

  .ندا برشمردهزنان  يتوانمندساز يراهکارها را از جمله ييزنان روستا ياجتماع يآگاه

 ارتقـای  يراهکارهـا ج مطالعـه خـود،   يبر اسـاس نتـا   ،)١٣٩١(و همکاران  ينامکين

در  ينيه کـارآفر يـ ت روحيـ قوترا  زنـان  ييروسـتا  يتعـاون  ياعضـا  ياقتصاد يتوانمند

 يهـا فرصـت  يينه شناسايدر زم مدت کوتاه يهادوره ياندازق راهياز طر يتعاون اعضای

ـ نه بازاريدر زم يآموزش يهادوره ي، برگزاروکار کسب ياندازراه يو چگونگ يشغل  يابي

  .اند دهکران يب انييروستا ازيموردن يهاو نهاده يد محصوالت کشاورزيو تول

 يهـا برنامـه  ياجـرا ) ١٣٨٤(ان ينيو حسـ  يآبـاد يـي حي ييطباطبا ،گريد يشدر پژوه

مناسـب   يدولتـ  يهـا اسـت يزنان سرپرست خانواده، اتخاذ س يبرا مؤثرد و يمف يآموزش

 يدسترس منظور بهزنان  يجاد امکانات برايزنان، ا يبرا يشغل يهاجاد فرصتيمنظور ا به

ن يق زنـان کـارآفر  يب و تشويترغ راستایدر  يمنابع مال نيتأمو  صيتخص به اطالعات،

زنان و دختـران   يو دسترس ينيکارآفر يهاآموزش ة، توسعينيکارآفر مؤسساتجاد يبه ا

و خـدمات   وکـار  کسـب  يو تخصصـ  يعمـوم  يهـا آمـوزش  ارائه اطالعات، يبه فناور

  .ندا هزنان دانست يسازو آماده يتوانمندساز هایراهکارن يترمهم ازرا  يتيحما

ـ آ ةمطالعـ نتايج اس بر اس اطالعـات و   ياسـتفاده از فنـاور   ،)١٣٩٠(ان يـ ت و اعظمي

از ز ين) ١٣٨٨( يو خان يقاسم. است مؤثر ييزنان روستا يش توانمنديافزادر  ارتباطات

مـه کـردن زنـان    يب زنـان سرپرسـت خـانوار را    يبر توانمندسـاز  مؤثر يراهکارهاجمله 

ه يـ سـت خـانوار در سـطح مـدارس، ته    فرزندان زنـان سرپر  ييسرپرست خانوار، شناسا

جـاد  ي، ايدولتـ  يزنان سرپرست خانوار توسـط نهادهـا   يمت مناسب برايبا ق هايی خانه

مشـکالت زنـان    ييمخصـوص زنـان سرپرسـت خـانوار، شناسـا      ياو حرفه يمراکز فن

 ياو مشـاوره  يشناس جاد مراکز روانيزنان و ا ةن حوزاسرپرست خانوار توسط متخصص

  .اند کردهذکر  به زنان سرپرست خانوار يدهخدمات برای شهرح گان در سطيرا
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در قالـب   يالت اعتبـار يتسـه  ياعطـا  يقـ يدر تحق )١٣٨٨( ياتيـ و ح يقرقـان  ينجف

فـرش   يت در شـرکت تعـاون  يق زنان به عضـو يتشو بهره به بافندگان فرش،کم يها وام

 يموفـق، برگـزار   يتعـاون  يهاد زنان عضو شرکت از شرکتيباز يساز فراهمدستبافت، 

اهـداف، فلسـفه و اصـول شـرکت      بـا  يينه آشـنا يدر زم اعضا يبرا يآموزش يهاکالس

بـا هـدف    ييدات زنـان روسـتا  يش توليمنظور نما فرش به يهاشگاهينما يي، برپايتعاون

 يراهکارهـا بافت فـرش را از   يهايرونق صادرات فرش و آشنا شدن بافندگان با فناور

  .اند دهکران يب باف يان قالزن يبر توانمندساز مؤثر

زنـان   يتعـاون «عنـوان   بـا بـزرگ و منسـجم    يجاد تعاونيدر پژوهش خود ا) ١٣٩١( يفن

  .کنديشنهاد ميزنان پ يشغل يش توانمندسازيافزا برای يرا راهکار »خوداشتغال

 ارتقـای  يهـا راهکاررا از  ران زنيمـد در ت اعتمـاد بـه نفـس    يتقو) ١٣٨٥( ياحمد

  .ده استکرگزارش زنان  يتيريمد يتوانمند

زنـان   يبـر توانمنـد   مـؤثر  يهکارهـا را يررس، ب)١٣٨٨( شريفي و همکارانبه باور 

 يهـا طيدر محـ  يجاد تنوع شغليا دهد که مینشان  ييستاوسرپرست خانوار در مناطق ر

فعـال   يندهايافر توجه به و مه زنان سرپرست شاغل توسط مسئوالنيب توسعه، ييروستا

در  زنـان سرپرسـت خـانوار    يبـرا  يـي زااشـتغال  يهـا طـرح  ياجـرا ش از يپ يمددکار

  .ندمؤثر يين روستازنا يتوانمندساز

 يبـرا  يت زنـدگ يـ فيک( روانسـالمت   ارتقـای  يهادوره يبرگزار) ١٣٩٠( ييايميک

 ينيد تضـم يـ ان زنان سرپرست خـانوار و خر يمحصوالت مددجو يابي، بازار)انيمددجو

زنان سرپرست  يتوانمند ارتقای يراهکارهاجمله از  را زنان توسط يديتول محصوالت

  .ده استکرگزارش خانوار 

بـاال  با هـدف   يآموزش يهاکالس يبرگزار نيز )١٣٩١(و همکاران  ياندشتيم يزمان

ش يافـزا  يدر راسـتا را  جامعـه  وخـود   يهـا ييازها و تواناين در زمينةزنان  دانشبردن 

  .اند کردهشنهاد يپ ييزنان روستا يتوانمند
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 بـه  يابيدسـت  که داد نشان ها افتهي ،ييروستا مناطق در فقر و يتوانمندساز مطالعه رد

 يتوانمندساز نيب مثبت ارتباط کي و دارد يتوانمندساز سطح با مثبت رابطه التيتحص

 شـت يمع بهبـود  بـه  منجـر  خـود  يخود به يتوانمند شيافزا ؛ همچنين،دارد وجود فقر و

 ياجتمـاع  و ياسـ يس ابعـاد  کاهش هدف با ديبا ها مهبرنا و استيس و شود ينم ياقتصاد

  ).Mehchy and kabbani, 2013( شوند فيتعر تيمحروم

، زنـان  يتوانمندسـاز  بـر  يکـار شخصـ  و ر کسبيثأعنوان ت با يا ج مطالعهينتابر پاية 

 يريـ گ ميتصـم  قـدرت  دارای زنـان  يبرا ژهيو به مثبت اثرات يکار شخصو داشتن کسب

ـ ييتغ بـه  منجر و دارد سطمتو سطح از تر نييپا ـ پا اهـداف  در يرات ـ متما داري  زنـان  بـه  لي

  ).Ashraf et al., 2010( شود يم

 ييروسـتا  منـاطق  در زنـان  يعوامـل مـرتبط بـا توانمندسـاز     يبررسـ بر پاية نتـايج  

بـه   اعتمـاد  تحـرک،  يآزاد ،يريـ گ ميتصم در مشارکت يها ؤلفهبا استفاده از م بنگالدش

 با زنان التيتحص و ونيزيتلو زان استفاده ازيم رابطة ،يريگ دازهان منابع بر کنترل و نفس

 زيـ خـانواده ن  ثـروت  زانيـ و م بـوده  تحرک يآزاد و نفسبه  اعتماد شاخص دو از يکي

  ).Mahmud et al., 2012( استزنان  بر منابع  کنترل با دار يمعن و مثبت ارتباط يدارا

نشـان   ييزنان روستا يبر توانمند ييويراد يها ر برنامهيثأنه  تيدر زم يا ج مطالعهينتا

ر يثأتـ  يکـ يمکز زنـان  يتوانمندسـاز  بـر  يبوم زبان به ييويراد يها برنامه پخشکه داد 

  .)Calleja, 2002( دار داشته است يمعن

 زنان يتوانمندساز و فقر کاهش عامل عنوان به خرد اعتبارات ر ارائهيثأت يبررسنتايج 

 زنان، يسازمان مشارکت ،ياجتماع -ياقتصاد عوامل که بنگالدش نشان داد در ييروستا

 اريبسـ  زنـان  يتوانمندسـاز  بـرای  خانواده يها ييدارا و ها رسانه معرض در گرفتن قرار

 اعتبـارات  از اسـتفاده  زمـان  مدت و زنان توسط خرد اعتبارات از استفاده و اهميت دارند

  .)Hoque and Itohara, 2009(ند ثرؤزنان م يتوانمندساز در خرد

اغلب  ،ييزنان روستا ينه توانمنديگرفته در زم مطالعات صورت يج بررسينتابر پاية 
 و و عوامل مرتبط با آن پرداختـه  ييزنان روستا يزان توانمنديسنجش م به مطالعاتاين 
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ـ بـر م  و مـؤثر  دار يرابطـه معنـ   يعوامل دارا آنهادر   ييزنـان روسـتا   يزان توانمندسـاز ي
و  يينـه شناسـا  يدر زم يمطالعـه انـدک   کـه  دهنـد  يمـ  ج نشـان ين نتايا. اند شده ييشناسا

ق يـ تحقرو،  از ايـن . زنان انجام شده اسـت  يشغل يتوانمندساز يراهکارها يبند تياولو
ـ او تخليص  ييبا شناسا دارد يسعحاضر  نـه  يقـات در زم يتحق  يبـه غنـا   ن راهکارهـا ي

  . کمک کند ييزنان روستا يتوانمندساز

 ييزنـان سرپرسـت خـانوار روسـتا     يشـغل  يبـر توانمنـد   ؤثرمـ  يراهکارها يبررس
 .اسـت  ياساسـ  يهاها از ضرورتآن يشغل يمناسب توانمند يبه الگو يابيمنظور دست به

 يبـه توانمنـد   ييزنان سرپرست خانوار روسـتا  يابيدر دست مؤثر يبا شناخت راهکارها

ش يهـا و افـزا  اسـت يسن يو تدو يرا در بازشناس انيمتصدزان و يرتوان برنامهيم يشغل
کـه در   يپرسشـ . رساند ياري يياشتغال زنان سرپرست خانوار روستا یهابرنامه ييآکار
زنـان   يشـغل  يبـر توانمنـد   مـؤثر  يراهکارهـا «ن است کـه  يا ،شودينه مطرح مين زميا

د زنان سرپرست خـانوار  ياز د ن پرسشيدب ييگو دنبال پاسخ حاضر به يبررس .»؟کدامند
  .ه استروان بوديشهرستان ش در ييروستا

  پژوهش روش

رهـا از  ياز نظر امکان کنتـرل متغ  و يکم يهات از نوع پژوهشياز نظر ماهحاضر ق يتحق
از  ،نيچنـ د؛ هميـ آيشمار م به ياز نوع کاربرد نيز و از نظر هدفاست  يشيرآزمايغنوع 

. اسـت  يهمبسـتگ  -يفيقـات توصـ  ياز از نوع تحقيمورد ن يهاداده ينظر روش گردآور

در اسـتان   روانيشهرسـتان شـ   ييه زنان سرپرست خانوار روستايق کليتحق يجامعه آمار
 ،يکشـور  ١٣٩٠سـال   يج سرشـمار يبر اساس نتـا که  گرفت را دربرمی يخراسان شمال
 .دشـ بـرآورد   ١٢٠ کوکران رابطةحجم نمونه با استفاده از . بودنفر  ٣٢٨٧ تعداد کل آنها

 ،در مرحلـه اول  ؛انتخـاب شـدند   ياچندمرحلـه  يريگنمونهها با استفاده از روش نمونه
در مرحله  روان به عنوان خوشه انتخاب شدند ويشهرستان ش يبخش مرکز يهادهستان

داخـل هـر روسـتا زنـان      ،تينها درهر دهستان به عنوان خوشه دوم و  يروستاها ،دوم

  .ساده انتخاب شدند يتصادف يريگسرپرست به روش نمونه
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 يابـزار بـا اسـتفاده از پانـل اعضـا      يـي روا. بـود  هساخت ق پرسشنامه محققيابزار تحق
ـ تأآنهـا   نظـر  مـورد و لحـاظ اصـالحات    يعلم ئتيه از  ،ييايـ ن پايـي تع يبـرا . دشـ  ديي
خـارج از نمونـه    يدر روسـتاها  يينفر از زنان روسـتا  سیپرسشنامه توسط  آزمون شيپ

مختلـف   يهـا  بخـش  يبرانباخ کرو یب آلفايروان استفاده و ضريدر شهرستان ش يآمار
ـ   يهـا  بخش يب براين ضريمقدار ا. دشپرسشنامه محاسبه   ٨١/٠تـا   ٧٥/٠ن يمختلـف ب

بـا   شـده  يآور جمع يهاداده. ه استمناسب پرسشنامه بود ييايانگر پايکه ب ،دست آمد به

زان يـ ن ميـي تع يبـرا  حاضـر،  قيدر تحق .ل شديتحل ۲۰نسخه  SPSS افزار نرماستفاده از 
 يفيتوص ياز آمارها ييزنان روستا يثر در توانمندسازمؤ يت هر کدام از راهکارهاياهم
ـ ن يدر بخـش اسـتباط  . رات اسـتفاده شـد  ييب تغيار و ضرين، انحراف معيانگيم  يز بـرا ي

کـرد  يبـا رو  ياکتشـاف  يل عـامل ي، از روش تحليکل يها ل عامليرها و تشکيص متغيتخل
  . شد گيری بهرهرها يکاهش متغ

  بحثو  جينتا

 ۴۰/۱۰ اريـ معسال بـا انحـراف    ۹۸/۳۹ يبررس مورد ن سن زنان سرپرست خانواريانگيم
درصـد   ۸/۵۷سال سن داشـتند و   ۳۷تا  ن هفدهيان بيگو درصد از پاسخ ۲۰/۴۲. سال بود

خـانوار زنـان مـورد     ين سـابقه سرپرسـت  يانگيم. سال داشتند ۳۷ان باالتر از يگو از پاسخ
ان کمتر از يگو درصد از پاسخ ۲۰/۴۹ ؛بودسال  ۲۷/۷ اريعمسال با انحراف  ۵۹/۸ يبررس
  .داشتند يسال سابقه سرپرست شش يباالبقيه درصد  ۸۰/۵۰سال و  شش

 چهـل . نفر بـود  ۵۰/۱ اريمعنفر با انحراف  ۹۳/۲ يبررسن بعد خانوار زنان مورد يانگيم
تحـت   نفـر را  دو يبـاال  بقيـه  درصـد شصـت  و  نفـر  دوتـر از  ان کميـ گو درصد از پاسـخ 

بـا انحـراف    ۰۱/۵متوسـط   طـور  بـه  يزنان سرپرست خانوار مورد بررس .داشتند يسرپرست

 يدرصـد دارا  ۸۰/۴۵سواد،يان بيگو درصد از پاسخ بيست. کالس سواد داشتند ۶۹/۳ اريمع
 ۷/۱بوده و تنهـا   رستانيو دب ييالت راهنمايتحص يدرصد دارا ۵۰/۳۲، ييالت ابتدايتحص

  .ده استمآ ۱زنان در جدول  يعلت سرپرست. ندپلم داشتيد يالت بااليدرصد تحص
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  يزنان سرپرست خانوار بر اساس علت سرپرست يع فراوانيتوز - ۱جدول 
  يدرصد فراوان  يفراوان  يعلت سرپرست

  ۸۳/۴۰  ۴۹  همسر فوت
  ۳۳/۱۳  ۱۶  طالق

  ۸۳/۱۰  ۱۳  همسر ادياعت
  ۳۳/۸  ۱۰  همسر يضيمر

  ۳۳/۸  ۱۰  بدون طالق ترک همسر
  ۵۰/۷  ۹  ودن همسرب يزندان

  ۸۳/۵  ۷  همسر يازکارافتادگ
  ۰۰/۵  ۶  ريسا

  قيتحق يها افتهي: خذمأ

درصد از زنـان سرپرسـت خـانوار بـه      ۸۳/۴۰ ،دهدينشان م ۱جدول که  گونه همان
ـ اعتدرصد به علت  ۸۳/۱۰و  درصد به علت طالق ۳۳/۱۳ علت فوت همسر، اد همسـر  ي

ان تحت يگو درصد از پاسخ ۲۰/۴۴همچنين،  .بودند انواده را بر عهده گرفتهخ يسرپرست
پنجـاه   و بودنـد  يسـت يدرصد تحت پوشـش بهز  ۸۰/۵ و ينيته امداد امام خميپوشش کم

از  درصـد  ۲۰/۱۹ .نبودنـد  يتيحمـا  ياز نهادهـا  کـدام  چيهـ تحـت پوشـش    هيبق درصد
 بقيـه  درصـد  ۸۰/۴۹مشاغل ثابـت و   يدارا درصد ۳۱، يمشاغل فصل يان دارايگو پاسخ

 ۲۰/۹ تنهـا مه عمر نداشتند و يان بيگو درصد از پاسخ ۸۰/۹۰ .دار بودندل و خانهفاقد شغ
  .مه عمر بودنديب يدرصد دارا

زنان سرپرست خـانوار بـا اسـتفاده از     يشغل يش توانمنديافزا ين راهکارهايترمهم
ـ ا يبند دستهو  يساز خالصه يبرا .قرار گرفت يمورد بررسکرت يل يسطح ف پنجيط ن ي

مناسـب بـودن    يبررسـ به منظـور  . استفاده شد ياکتشاف يل عاملياز روش تحلراهکارها 
 يش توانمنـد يافـزا  يراهکارها يعاملل يتحل فناستفاده از  يبرا شده يگردآور يهاداده
 ۸۱۸/۰آن  مقـدار  شد و استفاده KMO بياز ضر ييخانوار روستازنان سرپرست  يشغل
 .دار بود معنی p=۰۱/۰، که در سطح بود ۰۸۵/۷۲۶ز يو مقدار آماره بارتلت ن دست آمد به

 يهــاشــمار عامــل ۲در جــدول . انــد مناســب يل عــامليــتحل يهــا بــراداده ،جــهيدرنت
و درصـد   عامـل  انس هرياز آنها، درصد وار کدامژه هر ير ويبا مقاد همراه شده استخراج

  .ها آمده استعامل يهاانسيوار يتجمع
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   واريانس يانس و درصد تجمعيژه، درصد وارير وادبا مق همراهشده  تخراجاس يهاعامل - ۲جدول 

  عامل
مقدار 

  ژهيو
  انس يدرصد وار

 يدرصد تجمع

  انسيوار

  ۸۵/۲۲  ۸۵/۲۲  ۶۶/۳  يتيحما- يآموزش

  ۰۱/۳۷  ۱۵/۱۴  ۲۶/۲  يشناخت روان -يفرد

از  يمسکن، ضمانت و آموزش شغل نيتأم

  يتيحما ينهادها
۰۴/۲  ۷۶/۱۲  ۷۷/۴۹  

  ۴۱۸/۶۰  ۶۴۷/۱۰  ۷۰۴/۱  يمانو در يمه اجتماعيب

  هاي تحقيق يافته: خذمأ

پـس از مرحلـه چـرخش،     .مـاکس اسـتفاده شـد   ياز روش وار ،يچرخش عامل يبرا
پـس از پـردازش   . ندمشـخص شـد   يسـتون  صـورت  بـه مربوط به هـر عامـل    يرهايمتغ
، ييزنان سرپرست خانوار روستا يشغل يش توانمنديافزا يانگر راهکارهاينما يرهايمتغ

هـر   ،۳در جـدول  . اقدام شد يل عاملياز تحل آمده دست به يهاعامل يگذاربه نام نسبت
  .ده استمآن آ يعامل بارهمراه با  دانمربوط ب يرهايو متغ هااز عامل کدام

ژه بـاالتر  چهار عامل با مقدار وي ،نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که درمجموع
 ۸۵/۲۲ انسو با واريـ  ۶۶/۳يتي با مقدار ويژه حما -آموزشي عامل. شداستخراج  از يک

ثر در توانمندسازي شغلي زنان روستايي ايفـا  ان عوامل مؤدرصد، بيشترين نقش را در مي
شـود   مشخص مـي  ،شده در اين عاملوارد با توجه به مقدار بار عاملي متغيرهاي. کند مي
 وجود«و  »نوارخا سرپرست زنان مخصوص اي حرفه و فني مراکز تأسيس«متغيرهاي که 
بيشترين نقـش را در تشـکيل    »خانوار سرپرست زنان محصوالت فروش برای ويژه بازار

متغيرهـاي  . بـود  ۲۶/۲شناختي با مقدار ويـژه   ن روا -فردي  عامل دوم  .نداين عامل داشت
داراي  »زنـان  در نفـس اعتمـاد بـه    تقويـت «و  »خـود  هـاي  توانايي به مثبت ديد داشتن«

طـور کلـي و    شده به چهار عامل مشخص .بودند لي در تشکيل اين عاملبيشترين بار عام
راهکارهاي افـزايش توانمنـدي شـغلي     درصد از کل واريانس ۴۲/۶۰حدود  ،در مجموع

  . دندکرزنان سرپرست خانوار روستايي را تبيين 
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  آمده دست به يها و بار عاملاز عامل کداممربوط به هر  يرهايمتغ - ۳جدول 

  يملعابار     عامل

  يتيحما - يآموزش

  ۷۵۷/۰  مخصوص زنان سرپرست خانوار ياو حرفه يمراکز فن سيتأس
  ۷۲۳/۰  فروش محصوالت زنان سرپرست خانوار برایژه يوجود بازار و

  ۷۱۸/۰  زنان سرپرست خانوار ياشتغال برازنان خود يهايتعاون سيتأس
  ۷۰۲/۰  ييزنان روستا يبرا يمراکز مشاوره شغل يانداز راه
زنان  به سودآورمناسب و  يوکارها کسبمشاغل و  يمعرف

  يجيترو يها در کالس کننده شرکت
۶۳۴/۰  

فرزندان زنان  يبرا يو آموزش يازات رفاهيدر نظر گرفتن امت
ه يسهم و در مدارس نمونه، نام ثبت ت دريمثل اولو(سرپرست خانوار 

  )در دانشگاه
۶۱۳/۰  

  ۵۷۷/۰  ت خانوار از طرف دولتمحصوالت زنان سرپرس ينيتضمد يخر

  يشناخت روان - يفرد
  ۸۴۳/۰  خود يها ييتوانابه  د مثبتيداشتن د
  ۷۳۹/۰  در زنان نفساعتماد به ت يتقو

  ۶۶۰/۰  خوب يآموزش مهارت ارتباط

مسکن، ضمانت و  نيتأم
 ياز نهادها يآموزش شغل
  يتيحما

طرف زنان سرپرست خانوار از  يمناسب برا متيق بامسکن  نيتأم
  دولت

۸۴۱/۰  

 يتوسط نهادها يياز زنان روستايقه مورد نيضمانت و وث نيتأم
  يتيحما

۶/۰  

  ۵۱۳/۰  وکار کسب ياندازراه يچگونگ يآموزش يهاشرکت در دوره
 به منابع و يدسترس(ها ا با بهره کم از بانکيوام بدون بهره 

  )ياعتبارات مال
۵۰۸/۰  

  يو درمان يمه اجتماعيب
  ۸۴۷/۰  )يمه بازنشستگيب(زنان سرپرست خانوار  دنمه کريب

  ۸۲۷/۰  )يمه درمانيب(دن زنان سرپرست خانوار مه کريب

  هاي تحقيق يافته: خذمأ

  ها شنهاديپو  يريگجهينت

ـ  و بـود  سـال  ٩٨/٣٩ خانوار سرپرست زنان يسن نيانگيمکه  داد نشان جينتا  ٧٦ از شيب
 از يمـ ين ،)١٣٨٨( اين يمرتض و يموسو پژوهش در. داشتند سن سال ٤٦ ريز آنها درصد
 انينيحسـ  و يآبـاد  يـي حي ييطباطبـا  پـژوهش  در سال، پنجاه ريز خانوار سرپرست زنان

 نشـانگر  افتهي نيا. داشتند سن سال ٤٨تا  ٣٩ نيب سرپرست زنان درصد ٤٠/٤١ ،)١٣٨٤(
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 و دارنـد  قـرار  يسـال  انيـ م و يجـوان  يسن دوره در مطالعه مورد زنان اغلب که است نآ
 بـا . اسـت  کننـده  نگـران  کـه  بوده، ييروستا زنان توسط يسرپرست سن شدن کم نشانگر
ـ دل. بـود  زنـان  شـدن  سرپرسـت  ياصل علت دو طالق و همسر فوت ج،ينتا به توجه  لي
 يجـوان  نيسـن  در زنـان  دشـو  يمـ  باعـث  کـه  ، اسـت همسر  ادياعت، طالق شيافزا عمده

  .شوند خانوار سرپرست
ان يـ سـهم را در م  نيشـتر يب يتيحمـا  -يعامـل آموزشـ   ،يملل عـا يتحلج ينتابر پاية 
 انيـ چرمچ يهـا افتـه يبـا  جـه  ينت دارد؛ ايـن  ييزنان روستا يت توانمنديتقو يراهکارها
ــرود ــ يلنگ ــيبيو عل ــر و) ١٣٩٢( يگ ــاران  يکالنت ــم) ١٣٨٩(و همک ــوانه . دارد يخ
کوفا شـدن  شتواند موجب  يم يا مشاورهو  يمال يها تيحمادر کنار  يشغل يها آموزش

 يهـا  يتعـاون ق ياز طر زنان سرپرست خانوار يها هيسرماع يتجم ها، استعدادها وييتوانا
 رو، از ايـن . شـود يکسب درآمد مـ  ها برایزه آنيباال بردن انگمنجر به  وشده  خوداشتغال

 يتوانمندساز يدر راستا يستيبهز سازمانو  ينيته امداد امام خميکم شود کهيشنهاد ميپ
ک بسته مـرتبط بـه هـم    يخود را در قالب  يها تيحما ييرست خانوار روستازنان سرپ
ن اشتغال ارائه يح يها مشاورهشغل و  يانداز راه يت مالي، حمايشغل يها آموزششامل 
الت يتسـه  ياعطاق ياز طر ييزنان روستا يزا اشتغال يها يتعاونل يکمک به تشک. دهند

 يهـا مشـاوره ارائه  ،نيچنها و همين تعاونيال و ثبت يل در تشکيها با تسهين تعاونيدب
  .راهگشا باشد تواند يمها ن گروهيدب يادوره

و  يفيج شـر يبا نتـا ر فروش محصوالت زنان سرپرست خانوا برایژه يوجود بازار و
هـا همـواره موجـب ضـرر و     وجود دالالن و واسطه. دارد يخوانهم) ١١٣٨٨(همکاران 

. توسـط زنـان سرپرسـت بـوده اسـت      دشدهيولتان و کاهش سود فروش محصوالت يز
ژه زنـان سرپرسـت   يـ و يبهابازارهـا ا يـ ها جاد بازارچهيها با ان دالالن و واسطهيحذف ا

شـنهاد  يپ رو، از ايـن . زنان سرپرست خانوار اسـت  يشغل يدر توانمند مؤثر یخانوار گام
ـ   يهـا جاد بازارچهيبا ا شود کهيم ق يـ ز طرا يرسـان  اطـالع ن چنـد روسـتا و   يمشـترک ب

ـ از تول خـانوار م محصوالت زنان سرپرسـت  ينه عرضه مستقيزم ،ها رسانه  د بـه مصـرف  ي
شتر زنـان  يب يموجب توانمند متعاقباًه سود و يش حاشيموجب افزا خودکه  ،شود فراهم
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 يمتـول  يهـا  سـازمان کـه  شود  يشنهاد ميپ ،نيهمچن .دشويم ييسرپرست خانوار روستا
 يو نهادهـا  يجهـاد کشـاورز   ييواحد زنـان روسـتا  همچون  ييت از زنان روستايحما
بـه ارائـه    ييق و آموزش زنـان روسـتا  يبا تشو ،ينيته امداد امام خمياز جمله کم يتيحما

محصـوالت، بـه    يا مناسب و اجتناب از فـروش فلـه   يها يبند محصوالت خود در بسته
 يهـا  و مشـاوره  التيارائه تسـه  ،ن راستايدر ا. کمک کنند آنها يابيت بازاريش قابليافزا

  .  دشوثر واقع ؤتواند م يمناسب م يبند بسته يل واحدهايتشک يبرا يکاربرد
 ييزنان روسـتا  يشغل يت توانمنديتقو ياز عوامل راهکارها يکي که داد نشان جينتا

 يفيشر جينتا با افتهي نيا. ستا خانوار سرپرست ييزنان روستا يو درمان ياجتماع مهيب
 از هيآت به نسبت نگرش. دارد يخوان هم )١٣٨٨( يخان و يقاسمو  )١١٣٨٨( همکاران و

ـ  در يشانيپر عوامل نيتر مهم  مـه يب از يمنـد  بهـره . اسـت  خـانوار  سرپرسـت  زنـان  نيب
 بـه  نسـبت  خـانوار  سرپرست زنان يروان تيامن و خاطر تيامن جاديا باعث يبازنشستگ

 يبازنشسـتگ  مـه يب داشـتن  ،نيهمچن. دشو يم خانوار يفضا به آرامش نيا انتقال و ندهيآ
 مـؤثر  اريبسـ  آنها يشغل يتوانمند در ،جهينت در و سرپرست زنان هيآت نيتأم در تواند يم

ن يزنان سرپرست عضو ا يمه بازنشستگينه بيهز يستيبهز سازمان ،در حال حاضر .باشد
بـه   ييدرصد زنـان سرپرسـت خـانوار روسـتا     پنجاهش از يکه ب ،کند يمپرداخت  نهاد را

از . سـتند ين نهـاد ن يـ حاضر به تحت پوشش قرار گرفتن در ا نفس عزتهمچون  يليدال
به زنان سرپرسـت   يمه بازنشستگينه بيالت پرداخت هزيتسهکه  شود يمشنهاد يپ رو، اين

   . رديگز تعلق ين يستيبهز سازمان خارج از پوشش ييخانوار روستا

  منابع

پـژوهش  . »زنـان  يتيريمـد  يره توانمنـد راز دربايران شهر شينظر مد«، )۱۳۸۵(ب ي، حبياحمد
 .۹۶-۷۷ صص، ۳ شماره ،۴ دوره ،زنان

 ةتوسع .»سيزنان پل يتوانمندساز يبر راهکارها يتأمل«، )١٣٩٠( ي، هادير و سالمي، اميعظما
 .١٣٨-١١٧ صص، ٣٦ شماره، ٨سال  ،سيپل يانسان

 يباطات بر توانمندسـاز اطالعات و ارت يفناور ريتأث« ،)١٣٩٠(ان، الهه يو اعظم ديسعديس ت،يآ
  .۱۶۴-۱۵۱ ص، ص٣ شماره، ١٤ سال ،روستا و توسعه. »ييزنان روستا
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بــر  مــؤثرعوامــل  يبررســ« ،)۱۳۹۲(ن يحســري، اميگــيب يو علــ يد، مهــيان لنگــروديــچرمچ
 صصـ . ۱ شـماره ، ۴ سـال  ،زن و جامعـه . »ييزنان روسـتا  يشناخت روان يتوانمندساز

۱۶۵-۱۹۲.  
زان يـ سـطوح و م  يبررسـ «، )۱۳۹۱(م ي، نسـ يزديـ و ا ؛ايـ ، پوريئ، ناصـر؛ عطـا  ياندشتيم يزمان

هـان  يزنـان تف  ياونتعـ : مـورد مطالعـه  ( ييزنان روستا يتعاون ين اعضايدر ب يتوانمند
  .۱۷۲-۱۵۳ صص ،۴ ، شماره۱۰ دوره ،استيزن در توسعه و س .»)رازيشهرستان ش

 ةکننـد  عوامل تعيين«، )١٣٨٨(حسين ربيگي، امي و علي ؛محموددحسيني، سي ؛امينشريفي، محمد
مطالعـه مـوردي   : سطح توانمندي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در منـاطق روسـتايي  

  .٩٥-٧٥ صص ،٤ ، شماره١٣ سال ،روستا و توسعه. »استان کردستان
 امرار«، )١٣٨٨(زاده، سولماز اهللاضيو ف ؛شهال ان،ي، جواد؛ چوبچين؛ قاسمي، حسيفم يبانعلعش

 .»زنـان سرپرسـت خـانوار    يو توانمندسـاز  ييفقرزدان در ينو يردکيدار، رويپا معاش
  .٣٦٥-٣٤١ ص، صسرپرستزنان  ييافزازنان و توان يش توانمندين همايدوم

زنان سرپرست خانوار  يتوانمندساز« ،)۱۳۸۴( نيميسان، يني، شهناز و حسيآباد ييحي ييطباطبا
 ،۴ شـماره ، ۱ دوره ،يپژوه دهخانوا .»ينيو کـارآفر  يسازآگاه ،يق مشاوره گروهياز طر

  .۳۶۸-۳۵۹ص ص
 يهـا بـر شـاخص   يمـرور « ،)١٣٨٨(ز يـ ، پرويريو جهـانگ  ؛ني، حسـ يرضا؛ داراب، غالميغفار

زنـان و   يش توانمنـد ين همـا يدوم .»سرپرست خانوار زنان بر ديتأکبا  يتوانمندساز
  .٣٤٠-٣١٩ صص، خانوار سرپرستزنان  ييافزاتوان

بـر   ديـ تأکبـا  ( يملـ د يو تول ينيزنان در کارآفر يشغل يوانمندسازنقش ت« ،)١٣٩١( زهره، يفن
ـ يمقاالت اول مجموعه. »)يادار -يعملکرد سازمان ـ نين کنفرانس ب ت، يريمـد  يالملل

  .٢٥٨-٢٤٤ص ص ،يد مليو تول ينوآور
زنـان سرپرسـت خـانوار     يهـا ازيو ن مسائلبر  يليتحل« ،)۱۳۸۸(له ي، فضيه و خاني، سمياسمق

زنان  يش توانمندين همايدوم .»)شهر تهـران  يمطالعه مورد(آنان  يازجهت توانمندس
  .۳۹۰-۳۶۷ص ص .زنان سرپرست خانوار ييافزاو توان

بـا   يو آموزشـ  ي، فرهنگـ يرابطـه عوامـل اقتصـاد   « ،)۱۳۸۸(ان، اشـرف  يـ مين و رحيور، آرپيقل
  .۶۲- ۲۹ صص، ۴ شماره ،۱۱ سال ،يرفاه اجتماع .»زنان سرپرست خانوار يتوانمندساز

عوامــل  يبررســ« ،)۱۳۸۹(مهــر، همــا  ؛ و ســروشني، حســيفمــ يل؛ شــبانعليــ، خليکالنتــر
 يمطالعــه مــورد( ييروســتازنــان  ياقتصــاد يو بازدارنــده توانمندســاز کننــده ليتســه

  .۱۲۴-۱۰۷ صص. )۳۷پياپی ( ۲ شماره، ۱دوره  ،ييتوسعه روستا .»)شهرستان همدان
 ،يرفـاه اجتمـاع   .»زنان سرپرست خانوار ينمندسازتوا يهاوهيش« ،)۱۳۹۰( يدعلي، سييايميک

  .۹۲-۶۳ صص. ۴ شماره، ۱۱ سال
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 ياطالعات و ارتباطات در توانمندسـاز  ينقش فناور«، )١٣٩٢(ن ي، حسيکاظم ، الله ويشدمر
شـماره  ، يج و آموزش کشاورزيترو يها پژوهش .»شهرستان مرودشت ييزنان روستا

  ۴۵-۳۵، صص ۲۱
 يهـا  گروه نقش يتجرب و ياجتماع مطالعه« ،)۱۳۸۸( سادات رهين ا،ين يمرتض و عقوبي ،يموسو

 نيدوم .»تهران شهرستان نمونه ،خانوار سرپرست زنان ياقتصاد يتوانمندساز در اريهم
  .۴۹۳-۴۷۳ص ص ،خانوار سرپرست زنان ييافزا توان و زنان يتوانمند شيهما

فـرش   يشـرکت تعـاون   يدهـا کارکر يبررسـ « ،)١٣٨٨(وش يـ ، دارياتيبا و حي، زينقرقا ينجف
 .»)روزآبـاد فـارس  يشهرسـتان ف  يمطالعه مورد(باف  يزنان قال يدستباف در توانمندساز

  .١٤-١، صص يج و توسعه کشاورزين کنگره علوم ترويسوم
 يبر توانمندساز مؤثر يعوامل اقتصاد«، )۱۳۹۱(، داود يو ثمر ؛نبيندرز، ز، مهرداد؛ بينام کين

 سـال  دوره جديد، ،يتعاون و کشاورز .»الميزنان استان ا ييروستا يهايتعاون ياعضا
  .۵۹-۴۱ صص ،۱۱ شماره .۲۳
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