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 چکیده
 نیتر مهمی اخیر از ها سالن در و مشکالت آنا ها بیآسآن  تبع بهافزایش آمار زنان سرپرست خانوار و 

زنان و خانواده است. این مسئله موضوع زنان سرپرست خانوار را به حوزة ایران در جامعة تغییرات 
ی بسیاری در این حوزه انجام شده ها پژوهشی برای پژوهش تبدیل کرده است؛ تا آنجا که جدای  مقوله

ارائة وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و است. هدف پژوهش حاضر شناسایی شرایط تأثیرگذار بر 
ی و بهبود وضعیت زندگی این زنان است. برای این منظور با ریپذ بیآسراهکارهایی برای کاهش 

های  طرح تحصیالت تکمیلی و های هنام انیپا پژوهشی،-علمی تمقاالاثر پژوهشی شامل  114فراتحلیل 
شرایط دستة ی منتخب در دو ها پژوهشدر  شده یسبرر، متغیرهای 1389-1395زمانی بازة پژوهشی در 

ی شدند. شرایط مؤثر بند میتقسمؤثر بر افزایش و کاهش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار 
بر کاهش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار شامل نداشتن امنیت اقتصادی، وضعیت 

ی و خانوادگی، وضعیت نامطلوب سالمت ی شغلها نقشنامطلوب اشتغال، تحصیالت کم، فشار 
جسمانی، وضعیت نامطلوب سالمت روانی، وضعیت نامطلوب امنیت و سالمت اجتماعی، وضعیت 

 نیهمچن. استی مسئول ها سازمانی عملکردی ها چالشنامطلوب روانی فرزندان، طرد اجتماعی و 
ی، شناخت روانندسازی ی توانمها آموزشی توانمندسازی شغلی، ها آموزشتوانمندی اقتصادی، 

ی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و ها تیحمای، حمایت خانواده، ا مشاورهی عمومی، خدمات ها آموزش
شرایط مؤثر بر افزایش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار شناسایی  عنوان بهامنیت اجتماعی 

محور  8بررسی، راهکارهایی در  ی موردها پژوهششدند. همچنین بر مبنای شرایط اثرگذار مستخرج از 
با هدف  یی اقتصادی، شغلی، جسمانی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، فرزندان و سازمانیافزا توان

 و بهبود وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پیشنهاد شده است. ها بیآسکاهش 
 یل.راهکارها، زنان سرپرست خانوار، شرایط اثرگذار، فراتحلهای کلیدی:  واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
 راهکارهای بر تأکید با)سال گذشته  دهزنان سرپرست خانوار طی  ةحوز یها فراتحلیل پژوهش»حاضر از طرح پژوهشی با عنوان  ةمقال. 1
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 مسئله طرحو  مقدمه
زنان و خانواده، افزایش آمار زنان سرپرست خانوار حوزة ایران در جامعة تغییرات  نیتر مهماز 

 1335 در سال کشوری کل خانوارها به هستند ها آن سرپرست ،که زنان یینسبت خانوارهااست. 

رشد ندة یو روند فزا هدیرس درصد 4/9به  1315آمار در سال  نیدرصد بوده است. ا 1/1 برابر با

 5/8 هب 1395در سال تا آنجا که این رقم  یافته است. زن سرپرست همچنان ادامه یخانوارها

ی سرشمارآخرین است. براساس  دهیدرصد رس 1/12به  1384در سال با رشدی سریع درصد و 

 1/12کشور  یکل خانوارها زن سرپرست به یسبت خانوارها، ن1385در سال  رانیآمار ا مرکز

براین نسبت، تعداد  بدیهی است عالوه .(32-31: 1389)قربانی و همکاران،  است بوده رصدد

به افزایش  توان یمدر طول زمان افزایش یافته است. از دالیل این موضوع نیز این خانوارها 

 همسر یبنکردن مجدد زنان  ، افزایش نرخ طالق، ازدواجنفره تکتمایل به تشکیل خانوارهای 

ی صبا، اکبر یعلیل طالق یا فوت همسر، اعتیاد و مهاجرت سرپرست خانوارها اشاره کرد )دل به

1383 :14.) 

ی اجتماعی از قبیل نرخ طالق، نرخ ها بیآسآمار زنان سرپرست خانوار، تا حدی بر آمار 

ی خانواده وابسته است. افزایش این ختگیگس ازهمجرائم اجتماعی، تعداد زندانیان، اعتیاد و 

 توان یم درمجموع. شود یمدر سطح جامعه به افزایش تعداد این دسته از زنان منجر  ها بیآس

به شکل مستقیم  ها بیآسکانونی است که هم از دیگر  ای هنقطزنان سرپرست خانوار مقولة گفت 

ی دیگر باشد ها بیآسکنندة  تیتقوو  ساز نهیزم تواند یمو هم  ردیپذ یمو غیرمستقیم تأثیر 

ی ا مسئله توان یمرا  سرپرست زن(. افزایش تعداد خانوارهای 221: 1398و کلهر، )دغاقله 

خانواده  یاعضا یو معنو یمنابع مال نیمستلزم تأم خانواری سرپرستاجتماعی تلقی کرد؛ زیرا 

 یمردان است و زنان از ابتدا برا ةبرعهد ینقش سرپرست جیرا یتیجنس کار میبراساس تقس .است

 زنانی برا جیرا یتیدرعوض از الگو و اصول جنس اند و نشدهداده  موزشآ نقش نیا یفایا

 دست را از یی خودکارابه هر دلیلی  ،یتیکار جنس میکه تقس یطیدر شرااند؛ بنابراین  کرده یرویپ

 ،یاجتماع یها بیآس سبب افزایشکه  شوند یمواجه م یدشوار تیزنان با موقع ،دهد

 یفایا، تیموقع نیمشکل قرارگرفتن در ا نیتر . مهمشود میها  در آن یو جسمان یشناخت روان

و  منزل به امور یدگیرس ،ینقش مادر یفایدوگانة داخل و خارج از خانه است. ا یها نقش

و  است نادر اریاوقات بس بیشترکه در  یمناسب یشغل یها کسب فرصت یتالش برا ،یدار خانه
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 یکارمند وقت و چه در سطح و پاره یخدمات یچه در سطح کارها -یاقتصاد یها تیانجام فعال

 روان بر جسم و یو بلندمدت دیشد تأثیرات تواند یکه م خواهد شدفشار موجب ایجاد  -و باالتر

 یها تیزنان و مردان در موقع انیدستمزد م ینابرابر باید طیشرا نیا به. بگذارد یزنان باق نیا

دوگانه،  فیوظا یتعدد نقش و اجرا ا وجودب. زنان سرپرست خانوار افزودنیز  مشابه را یشغل

 یها امکانات و فرصت با تأثیر منفی بر طیشرا نی. اکنند یم افتیمردان در ی ازدستمزد کمتر

: 1383)احمدنیا و کامل قالیباف،  دهد یو فقر را امتداد م یچرخة نابرابر ،زنان نیدردسترس ا

 یدسترس(، 1431: 2411و تیکسیرا،  )مونتویا کمتری شغلی ها فرصت دلیل (. همچنین به143

بیشتر در  ،سکیر تیریمد یابزارها ریساو  یرسمریو غ یرسمبازارهای اعتباری محدود به 

 (.33: 2415معرض فقر قرار دارند )کالزن، 

افزایش شیوع فقر در میان زنان سرپرست خانوار در سطح دهندة  نشانمطالعات مختلف 

ها  (؛ بنابراین دالیل فراوانی وجود دارد که براساس آن2415، اوکهینو  مواووداجهان است )

این دالیل جملة درنظر گرفت. از  ریپذ بیآسزنان سرپرست خانوار را جزء اقشار  توان یم

از کار  ی، استرس ناشفرزندان پرورش مانند مراقبت و ی،مشکالت خانوادگ به توان یم

: 2424(، ناامنی غذایی )دونگا، 155: 2419ی اجتماعی )دار و سینگ، ناامن احساس، ازحد شیب

(، فقر، وضعیت اقتصادی نامناسب و 3: 2415و همکاران،  گوایبسیت؛ 258: 2411؛ منگشا، 33

ی آنان اشاره کرد که زنان را در زندگی ها خانوادهمشکالت اجتماعی و فرهنگی این زنان و 

نیاز شدید، ناتوانی در تأمین کند؛ زیرا فشارهای ناشی از فقر و تنگدستی و  واقعی تهدید می

فراهم  ها آنی وقوع جرم و بزهکاری را در ها نهیزمنیازهای اولیه و پذیرش سلطة دیگران، 

 .(21: 1385)افشانی و فاتحی،  کند یم

زنان سرپرست خانوار را به مسئلة ی زنان سرپرست خانوار و افزایش آمار آنان، ریپذ بیآس

دنبال داشته  در این حوزه را به ها پژوهشده و افزایش ی برای پژوهش تبدیل کرجدموضوعی 

ی ها نهیزمدر  جانبه همهبه ارائة راهکارهای جامع و  کمتر ی موجودها پژوهش امااست، 

اقتصادی، شغلی، جسمانی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سازمانی، با هدف کاهش آسیب 

رو هدف پژوهش حاضر شناسایی شرایط  ین؛ از ااند پرداختهدر زندگی زنان سرپرست خانوار 

در  شده انجامی ها پژوهشکمک فراتحلیل  تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار به

ی و بهبود وضعیت زندگی زنان ریپذ بیآسبرای کاهش  جانبه همهراهکارهای ارائة این زمینه و 
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شرایط مؤثر بر  تر جامعشناخت  کردن امکان بر فراهم رو عالوه سرپرست خانوار است؛ از این

و مجریان این عرصه،  زانیر برنامه، گذاران استیسوضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار برای 

 شود. راهکارهای مؤثر با هدف بهبودبخشی وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار نیز ارائه می

 مبانی نظری

انواده است که اعضای خانوار براساس تعریف مرکز آمار ایران، سرپرست خانوار عضوی از خ

وی را به این عنوان معرفی کنند. در مواردی که این اعضا نتوانند سرپرست خانوار را معرفی 

. در غیر این صورت، سرپرست شود یمسرپرست شناخته  عنوان بهعضو خانوار  نیتر مسنکنند، 

 تواند یمانوار نیست و عضو خ نیتر مسنکه لزوماً  شود یمخانوار براساس اظهار پاسخگو تعیین 

، همان فرد سرپرست خانوار نفره مرد یا زن باشد. با توجه به این تعریف، در خانوارهای تک

ی خانوار یا ها نهیهزمسئولیت تأمین تمام یا بخشی از  معموالً. سرپرست خانوار دیآ یمشمار  به

د. براساس این تعریف کردن درآمدهای خانوار را برعهده دار هزینهنحوة ی دربارة ریگ میتصم

خانوار ادارة زن سرپرستی و مسئولیت  ها آن، خانوارهایی هستند که در سرپرست زنخانوارهای 

این خانوارها را به چهار گروه شامل  توان یموضعیت زناشویی  برحسبرا برعهده دارد. 

سرپرستان با  سرپرست زن، خانوارهای نکرده ازدواجبا سرپرستان هرگز  سرپرست زنخانوارهای 

دلیل فوت همسر و  به همسر یببا سرپرستان  سرپرست زندلیل طالق، خانوارهای  به همسر یب

(. 11-14: 1383ی صبا، اکبر یعلبا سرپرستان دارای همسر تقسیم کرد ) سرپرست زنخانوارهای 

براساس کمیت و کیفیت حضور همسر به  سرپرست زنی، خانوارهای بند دستهدر یک  نیهمچن

دائمی  طور بهمرد  ها آن: گروه اول خانوارهایی هستند که در اند شدهه عمده تقسیم سه گرو

یا دخترانی که ازدواج نکرده و  اند شدهدلیل فوت همسر یا طالق، بیوه  حضور ندارد و زنان به

 طور بهکه مرد  شود یم، سرپرست هستند؛ گروه دوم خانوارهایی را شامل کنند یمتنها زندگی 

بودن، سربازبودن و غیره غایب است  یا زندانی  دلیل مهاجرت، مفقوداالثربودن، متواری موقت و به

بپردازند. گروه سوم خانوارهایی  فرزندانشانو زنان مجبورند به تأمین معاش خود و در مواردی 

 دلیل بیکاری، ازکارافتادگی، اعتیاد، سربازبودن و غیره حضور دارد، اما به ها آنهستند که مرد در 

  عهدهرا بر فرزندانشاننقشی در امرار معاش ندارد و زنان مسئولیت زندگی خود و در مواردی 

 (.89: 1393دارند )نازکتبار و ویسی، 
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ها به فهم  مرور این دیدگاهوجود دارد که بارة زنان سرپرست خانوار ی مختلفی درها دگاهید

مختصر به  طور بهین بخش در ا رو نیای مـورد پژوهش کمک خواهد کرد؛ از هـا مقولـه

مبنا و چارچوب مدنظر نیست؛ زیرا آنچه  عنوان بهخاصی ة ینظررویکردها اشاره شده است، اما 

شناسایی  منظور بهزنان سرپرست خانوار حوزة ی ها پژوهششود، فراتحلیل  به آن توجه می

 . ستها بیآسراهکارهایی برای کاهش ارائة شرایط اثرگذار بر وضعیت زندگی این زنان و 

زنان  یریپذ بیشدن فقر یا آس زنانهة ینظرزنان سرپرست خانوار، حوزة ها در  یکی از نظریه

زنان  یها یگرفتارو  ها بیآسو  داردتأکید  این نظریه بر تبعیض جنسیتی است. سرپرست خانوار

ر شرایط ب ،ر این نظریه. ددهد میمقایسه با مردان جلوه  زنان در تر نییپارا ناشی از موقعیت 

سطح پایین سواد، سطح پایین دسترسی به از قبیل  ،سرپرست زنی ها خانوادهحاکم بر زندگی 

جنسی و سوءاستفادة دسترسی به افراد و نهادهای حمایتی،  ، سطح پایینها ییدارامنابع و 

شغلی برابر با مردان،  یها فرصتبه  نداشتن دسترسی، خانواده در سطح جامعه و یریپذ بیآس

 .شود یممسئلة فقر زمانی تأکید  و کمترزدهای دستم

خاطر  و مشکالت زنان سرپرست خانوار به ها بیآس، کارکردی-ساختیة ینظربراساس 

یعنی  ،سرپرست از حالت طبیعی زن یها خانوادهنیست، بلکه به این دلیل است که  بودن آنان زن

دچار کژکارکردی و انواع و خانواده  اند زن و مرد در زندگی خارج شده ایفای نقش فعال

 . شده است ها بیآس

و مشکالت زنان سرپرست خانوار را  عامل اصلی گرفتاری ،طبقاتی و ناتوانی دولتة ینظر

مشکل یا  عامل بروزسرپرست خانوار  عنوان که زن به ابه این معن ؛داند یماجتماعی آنان طبقة 

. آورد یم وجود بهها  التی را برای آنمختلف چنین مشک آسیب نیست، بلکه نگاه طبقاتی به افراد

زنان  یریپذ بیآس  بارةدر توان ینمعامی قاعدة قانون و  هیچ متقابل، کنشة ینظربر مبنای 

این حالت واکنش فردی یا جمعی آنان به تغییر و بهبود  در ؛ زیراکرد بیانسرپرست خانوار 

 .شود یمشرایطشان نادیده گرفته 

. شود یمگذران زندگی روزمره اهمیت داده  به جریان ،ی روزمرهزندگ یشناس ة جامعهینظردر 

و  گیرد نشئت میبیشتر از تجارب خود زنان سرپرست  که استبه این دلیل  نظریه این اهمیت

از وضعیت زنان سرپرست خانوار  ایرانی یپرداز هینظر ینوع شدن به امکان بیشتری برای نزدیک

تنها به  ها هینظرهریک از این  ،دهد یمنشان  ها هنظری نایمطالعة  کند. میدر طی زمان فراهم 
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تحلیل جامعی  کدام چیو ه پردازند یمسرپرست خانوار  توضیح و تبیین بخشی از وضعیت زنان

 تر جامعفوق به درک  یها هینظر زمان به توجه همترتیب  بدین ؛دهند ینمدر این زمینه ارائه 

 نینچهمو نوادگی و روانی زنان سرپرست خانوار خا ،فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یها بیآس

جایگاه و  ها مشخصهبرحسب  ی مختلف این زنانها گروهی خاص ها بیآسمشکالت و 

 (.112: 1389)دربان آستانه و همکاران،  کند کمک می آنان اجتماعی

 پژوهشنة یشیپ
ل مطالعات فراتحلینة یزمزنان سرپرست خانوار، در حوزة ی فراوان در ها پژوهشبا وجود 

( که 1399ی محدودی انجام شده است. پژوهش صادقی )ها پژوهشدر این حوزه  شده انجام

 دهد یم، نشان است بودهاجتماعی و فردی زنان سرپرست خانوار ی ها بیاتحلیل آسی فرنوع به

از مسکن  نبودنمند نداشتن شغل مناسب، بهره کمبود درآمد،، از جمله اقتصادی یها بیآس

زنان سرپرست خانواده با آن مواجه هستند. یکی دیگر  است که یا مسئله نیتر قر مهمف و مناسب

چندگانه،  یها منفی دیگران، داشتن نقش نگرش ماننداجتماعی  یها بی، آسها بیاز آس

سرپرست خانوار در مقایسه با  دادن امنیت و اعتبار اجتماعی است. زنان انزواطلبی، از دست

جسمانی ی ها تیافسردگی، اضطراب، انزوا و شکامانند  یشناخت روان یاه اختالل با دیگر زنان

 حمایت اجتماعی و نداشتنها ناشی از فقر، درآمد ناکافی،  این اختالل مواجه هستند که بیشتری

 دیآ یوجود م و مشکالت فوق، شرایطی به ها بیدنبال آس به نینگرش منفی اجتماعی است. همچن

ندة یآبارة . وجود نگرانی درشود یست خانوار با کودکان خود منجر مزنان سرپر که به بدرفتاری

از مشکالت خانوادگی دیگری است که این زنان با  نیز ازدواج آنان فرزندان، وضعیت تحصیل و

 مواجه هستند.آن 

 1395-1315دهة ( در پژوهش خود به فراتحلیل پانزده پژوهش طی 1398دغاقله و کلهر )

ها به مقایسة زنان سرپرست خانوار و  درصد آن 35پیمایشی بوده و  ها ژوهشپپرداختند. نیمی از 

 ها بیآسی و اقتصادی، شتیمععمده بر سه موضوع مشکالت  طور به ها پژوهشاند.  عادی پرداخته

. اند بودهو مشکالت روحی و روانی و راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار متمرکز 

درصد از زنان سرپرست خانوار، طالق و متارکه است.  44رستی حدود براساس نتایج، دلیل سرپ

ی توجه قابلفقر و محرومیت زیاد در میان زنان سرپرست خانوار وجود دارد و درآمدهای بخش 

ی دیگران و مشاغل سطح پایین با دستمزدهای کم ها کمکی بسیار اندک، ها یمستمراز آنان بر 
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 زندگی یها به مهارت نداشتن تسلط و بودن سطح سواد ییننداشتن مهارت شغلی، پا. استمتکی 

. این زنان شوند یناتوانی زنان سرپرست خانوار م سببعواملی هستند که  نیتر اجتماعی از مهم

د مسئولیت خانواده را نمجبورخود  وضعیتفشار   که تحت هستند یدار عمدتاً زنان خانه

در  آناناز  زیادیبخش  نی. همچنتحمل کنند و فشار شدید شرایط اقتصادی راشوند دار  عهده

 ها در منازل شخصی هستند. و تنها بخش اندکی از آن کنند یم منازل استیجاری زندگی

مقالة  42و  نامه انیپا 31(، که با بررسی 1389ی پژوهش قربانی و همکاران )ها افتهبراساس ی

مسائل بارة در ، پژوهشصورت گرفت 1385-1394زمانی بازة شده در  پژوهشی انجام-علمی

 1382ی ها به سال ها پژوهشتعداد  نیشتریب و افتهی افزایش 1398سال  از زنان سرپرست خانوار

 مسائلی، و فرهنگ یاجتماع مسئلةچهار  ،گوناگون مسائل انیم ازمربوط بوده است.  1383و 

 و مداخالت اقدامات یسنجش اثربخشزنان سرپرست خانوار و  یتوانمندساز ،یو شغل یاقتصاد

در  اند. صورت گرفته یگوناگونی نظر یکردهایبا رو شده های انجام . پژوهشاند بیشتر تکرار شده

و چارچوب  کنند استفاده حوزه نیدر ا گوناگون های یهاند از نظر تالش کرده یبرخاین میان، 

 ،فقر شدن زنانه یها هینظر شکل دهند. در این میان،خود  پژوهش یبرا یبیترک ینظر

. اند بوده شده یبررسهای  پژوهشدر  ها هینظر نیپرتکرارتر یاجتماع تیو حما یتوانمندساز

استفاده  هیثانو لیو تحل یفیک یها روشاز آن از و پس  بوده ، پیمایشیها پژوهش بیشتر روش

آن  از و پس بودهمربوط  یتئور به روش گراندد شیمایپ پس ازنیز  یفراوان نیشتریب است.  شده

بر سالمت  یاجتماع تیحما ها، پژوهش براساس نیاست. همچن شده مطرح کیتمات لیتحل

 داشته است. یمثبت ی آنان تأثیرزندگ تیفیک و زنان سرپرست خانوار یتوانمندسازی، اجتماع

ی ها خانواده ،دهد یم مطالعات میدانی پیشین دربارة زنان سرپرست خانوار نشان

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روحی، جسمی و مشکالت  و ها بیآس سرپرست، دچار زن

هستند؛ بنابراین اجرای پژوهشی بر مبنای مطالعات تجربی با هدف بررسی شرایط اثرگذار  غیره

. با استیی که با آن مواجهند ضروری ها بیآسبر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و 

اجتماعی پس از شناخت آن، پژوهش ئلة مسمنظور حل هر  لزوم ارائة راهکار اجرایی بهتوجه به 

، پس از توصیف و بررسی 1389-1395ی ها سالشده طی  پژوهش انجام 114حاضر با انتخاب 

ی این حوزه، به شناسایی شرایط ها پژوهشی پیشین و با تحلیل نتایج ها پژوهشی ها یژگیو

برای کاهش و رفع  اثرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پرداخته و راهکارهایی را
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مشکالت و افزایش مطلوبیت وضعیت زندگی این زنان ارائه کرده است؛ بنابراین وجه تمایز 

شرایط اثرگذار بر وضعیت زندگی جانبة  همهفراتحلیل حاضر با سه فراتحلیل پیشین، شناسایی 

 ها بیسآراهکارهایی برای کاهش ارائة زنان سرپرست خانوار براساس مطالعات تجربی پیشین و 

 در این حوزه است.

 پژوهش  روش

زنان سرپرست خانوار در  ی مرتبط باها پژوهشنتایج  ی و تحلیلبند جمع حاضر، هدف پژوهش 

بوده است تا با شناسایی شرایط اثرگذار بر وضعیت زندگی  1389-1395زمانی بازة ایران در 

اهش مشکالت و زنان سرپرست خانوار براساس مطالعات پیشین، راهکارهایی برای ک

 فراتحلیل از روش این هدف، به رسیدن برای یی که این زنان با آن مواجهند ارائه شود.ها بیآس

مختلف را  یها ها و نتایج پژوهش ، روشها هیتنها نظر فراتحلیل کیفی نه شده است. استفاده کیفی

کیفی از آمار  یها لیل. در فراتحدهد یارائه م مدنظر، بلکه تفسیر ژرفی از موضوع کند ییکپارچه م

ترسیم نمودارها برای نمایش نتایج و  ها یکردن فراوان اما هدف آن، مشخص ،شود یاستفاده منیز 

در فراتحلیل کیفی، نقش تفسیر که  است اینفراتحلیل کمی  افراتحلیل کیفی ب تفاوتاست. 

بلکه  ،پردازد یپژوهش نم یها به توصیف آماری و کمی داده تنهاتر بوده و پژوهشگر  برجسته

کند )شیرکوه محمدی و همکاران، شده را تفسیر و تحلیل  انجام یها پژوهشکند  میتالش 

ی ها بیآساساس در این پژوهش که برای ارائة راهکارهای کاهش مشکالت و  (. براین81: 1385

ی علمی ها پژوهشزنان سرپرست خانوار، شرایط اثرگذار بر وضعیت زندگی آنان براساس 

 یی شده، از فراتحلیل کیفی استفاده شده است.شناسا

بازة ی مرتبط با زنان سرپرست خانوار در ها پژوهشهمة  حاضر، آماری پژوهشجامعة 

 یلیتکم التیتحص یها نامه انیپا ،یپژوهش-یدر قالب مقاالت علم در ایران 1389-1395زمانی 

علمی از قبیل داشتن بیان ی اعتبار ها مالکدرنظرگرفتن  بای بوده است. پژوهش یها و طرح

ی ریگ نمونهی پژوهش، روش ها پرسششده با  ی مناسب، تناسب روش استفادهها پرسشمسئله و 

اثر پژوهشی برای فراتحلیل  114و نتایج،  ها افتهو گزارش ی ها دادهصحیح تحلیل وة یشمناسب، 

با تجمیع  تیدرنهابعد، اطالعات هر اثر در قالب یک جدول استخراج و مرحلة انتخاب شد. در 

 ی و تحلیل شدند.بند طبقه، صورت توصیفی به ها افتهی اطالعات، یبند دستهها و  جدول
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 ی پژوهشها افتهی

اند. بخش اول به فراتحلیل  ه ی شدبند دستهدر دو بخش اصلی  ها پژوهشی فراتحلیل ها افتهی

یت، میدان مطالعه، اختصاص داشته و به بررسی روش، ماه ها پژوهشی و محتوایی شناس روش

، ها پژوهشموضوع، هدف و مالحظات نظری پرداخته است. در بخش دوم نیز با فراتحلیل نتایج 

 شرایط تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار شناسایی شده است.

 ها پژوهشی و محتوایی شناس روشفراتحلیل 

 درصد 33/23است.  درصد 34/13 ، روش کمی باها پژوهشدر  کاررفته بهبیشترین روش روش: 

ی کیفی ها روش نکهیا. با توجه به اند کردهنیز از روش ترکیبی یا کیفی استفاده  ها پژوهشاز 

کنند، برای فهم بهتر مسائل آنان،  زنان سرپرست خانوار را فراهم میستة یمطالعة تجربة زامکان 

ی پیشین چندان توجهی ها شپژوهی کیفی در این زمینه ضرورت خاصی دارد که در ها پژوهش

 ها نشده است. به آن

 ها درصد آن 45/35 و کاربردی ماهیت شده ی بررسیها پژوهشدرصد از  55/34 :ماهیت

 .دارند بنیادی ماهیت

شده  ی انجامها پژوهش مشخص شد همة ها مطالعة پژوهشبا بررسی میدان  :مطالعه میدان

درصد  13/22 بهزیستی و سازماندرصد  43/35مطالعة  اند. میدان ه در سطح استانی اجرا شد

 خاصی سازمان یا ارگان مطالعه میدان ،درصد 92/21در . است بوده خمینی )ره( امام امدادتة یکم

درصد  21/1 بعدی مراتب در. شود یریگ نمونه مدنظر شهر نقاط همة است از شده سعی و نبوده

 و آموزشدرصد  84/4 مددکاری،درصد مؤسسة  55/4 خیریه،درصد مؤسسة  55/4 شهرداری،

. چنانکه اند داشته در مطالعة اسنادی قرار درصد 92/1و  پاسداران سپاهدرصد  84/4پرورش، 

 نهادهای و مراکز بهکننده  مراجعه به زنان سرپرست خانوار فقط ها پژوهشبیشتر  شود یم مشاهده

مسائل اقشار مختلف زنان  که یدرحال ؛اند پرداخته امدادتة یکم و بهزیستی حامی مانند سازمان

سرپرست متفاوت است و محدودکردن میدان مطالعه موجب شده است به مسائل بخشی از زنان 

 توجه شود. کمتری پیشین ها پژوهشدر  خانوارسرپرست 

ترتیب  ی شده است که بهبند دستهعنوان  8ی مورد بررسی در ها پژوهشموضوعات  موضوع:

درصد، کیفیت زندگی  19/19ی با شناخت رواندرصد، وضعیت  81/24شامل وضعیت اجتماعی با 
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، وضعیت درصد 48/8ی با شناس بیآس، درصد 33/13، توانمندسازی با درصد 131/13با 

، درصد 331/3، اشتغال زنان سرپرست خانوار با درصد 21/1اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 

 نیهمچنبوده است.  درصد 13/2و وضعیت فرهنگی با  درصد 545/5وضعیت اقتصادی با 

نة یزمبیشترین پژوهش در  دهد یمبراساس سال انجام پژوهش نشان  ها پژوهشموضوعات 

مربوط بوده است. پژوهش  1384و  1398ی ها سالوضعیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار به 

ظر مدن 1399 سالی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار نیز از شناخت روانوضعیت حوزة در 

ی زنان سرپرست خانوار بیشتر شناس بیآسموضوعات توانمندسازی و  نیهمچنقرار گرفته است. 

وضعیت اقتصادی و اشتغال زنان نة یزمدر  ها پژوهشمطالعه شده است. بیشترین  1383تا سال 

ی ها پژوهشاند.  انجام شده 1383تا  1399ی ها سالزمانی فاصلة سرپرست خانوار نیز در 

ی مختلف پراکندگی ها سالبا موضوعات وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در  یا رشته نیب

توجه پژوهشگران به پژوهش دربارة وضعیت فرهنگی زنان سرپرست  نیکمتردارد. در این میان، 

 خانوار بوده است.

سنجش اثربخشی متغیرها، دستة شده در هفت  ی بررسیها پژوهشهدف اصلی : هدف

ی مختلف ها گروهسة یمقا بررسی وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار، متغیرها،رابطة  سنجش

 مرور و ی حامیها سازمانبررسی پیامد عوامل مرتبط، بررسی عملکرد  زنان سرپرست خانوار،

 اثربخشی بررسیها  پژوهش ازدرصد  31/33شده است. هدف اصلی   یبند طبقه نظریات

 تأثیر متغیرهایی اجتماعی،نة یزم در. است صادیاقت و یشناخت روان اجتماعی، متغیرهای مختلف

نهاد  مردم یها سازمان در عضویت اجتماعی و اعتماد گروهی، آموزش اجتماعی، حمایت مانند

 از پیشگیری زندگی و از رضایت اجتماعی، سالمت اجتماعی، متغیرهایی از قبیل سازگاری بر

ی مختلف، از قبیل ها آموزش بخشیاثر یشناخت رواننة یزم در. بررسی شده است جرم ارتکاب

 بر درمانی واقعیت استرس و مدیریت ی،ا مقابله یها مهارت ی،ساز دلگرم هیجان، تنظیم

 شادکامی و افزایش تنهایی، احساس استرس و افسردگی، اضطراب، متغیرهایی مانند کاهش

 بر ییزا تغالاش اقتصادی نیز تأثیر متغیرهایی مانندنة یزمدر . است بررسی شده خودکارآمدی

 با ها پژوهشاز درصد  18/29مطالعه شده است.  خانوار سرپرست زنان اقتصادی توانمندسازی

 متغیرهایی با روانی و اجتماعی سرمایة مانند یشناخت روان-اجتماعی عواملرابطة  بررسی هدف

شده است. بررسی وضعیت زندگی زنان  انجام رفاه فقر و روانی، و اجتماعی سالمت مانند
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 وضعیت ، بهها پژوهشدر این  بوده است. ها پژوهش درصد 55/14سرپرست خانوار نیز هدف 

 کیفیت فرهنگی، مسائل اجتماعی، زندگی زنان سرپرست از ابعاد گوناگون اقتصادی، رفاهی،

ی ها سهیمقاشده،  بررسی یها درصد پژوهش 84/14سالمت پرداخته شده است. هدف  زندگی و

 -اقتصادی وضعیت زندگی، کیفیت ی مختلف بوده است؛ برای نمونهها گروهگوناگون میان 

 سرپرست، دارای زنان با خانوار سرپرست زنان عمومی سالمت روانی و بهزیستی اجتماعی،

 زنان موقت و نیز ازدواج بدون خانوار سرپرست زنان با موقت ازدواج با خانوار سرپرست زنان

 بررسی نیز بهها  درصد پژوهش 31/3. شده است یسهغیرعضو مقا زنان با بهزیستی سازمان عضو

 خانوار، سرپرست زنان با مرتبط مقررات و قوانین به مرتبط، از جمله توجه برخی عوامل پیامد

ی مختلف زندگی ها جنبهبرای بررسی  اعتباری، تسهیالت روستایی و خرد اعتبارات ملی،رسانة 

 و اشتغال اقتصادی، توانمندسازی اعی،اجتم یها بیآس کاهش زنان سرپرست خانوار مانند

مورد  یها پژوهش ازدرصد  91/1ی حامی هدف ها سازمان. بررسی عملکرد اند پرداخته سالمت

حوزة  در مطرح های نظریه و ادبیات مرور هدف نیز با ها پژوهش درصد 91/1بوده است.  بررسی

 اند. گرفته صورت خانوار سرپرست زنان

زنان سرپرست خانوار، پیشینة نظری  ی مربوط بهها پژوهشد درص 81/24مالحظات نظری: 

 81/34درصد دارای چارچوب نظری و  19/19ی دارای این پیشینه نیز، ها پژوهشندارد. از 

با  ها پژوهشدرصد  14اند؛ بنابراین با وجود اینکه بیش از  درصد بدون چارچوب نظری بوده

بر  ها نظری ندارند و تنها تعداد کمی از آن ها چارچوب اند، بیشتر آن روش کمی صورت گرفته

مسائل زنان سرپرست خانوار  به بررسیمختلف  های هنظری مبنای چارچوب نظری برآمده از

 اند. پرداخته

 ها پژوهشفراتحلیل نتایج 

پژوهش حاضر، نتایج با هدف شناسایی شرایط اثرگذار بر وضعیت زندگی مسئلة با توجه به 

ی شرایط مؤثر بر کاهش و دستة کلدر دو  نیهمچنررسی شده است. زنان سرپرست خانوار ب

 ی شده است.بند دستهافزایش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار 

براساس . شرایط مؤثر بر کاهش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار: 1

دگی زنان سرپرست ، شرایط تأثیرگذار بر کاهش مطلوبیت وضعیت زنها پژوهشفراتحلیل نتایج 

ی ها نقشخانوار شامل نداشتن امنیت اقتصادی، وضعیت نامطلوب اشتغال، تحصیالت کم، فشار 
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شغلی و خانوادگی، وضعیت نامطلوب سالمت جسمانی وضعیت نامطلوب سالمت روانی، 

وضعیت نامطلوب امنیت و سالمت اجتماعی، وضعیت نامطلوب سالمت روانی فرزندان، طرد 

مصادیق  به همراهی مسئول بوده است. این عوامل ها سازمانی عملکردی ها لشچااجتماعی و 

شده یکسان نبوده  ی بررسیها پژوهشآمده است. توجه به این شرایط در  1هر عامل در جدول 

است؛ به این معنا که برخی شرایط از قبیل نداشتن امنیت اقتصادی و وضعیت نامطلوب سالمت 

ی شغلی و ها نقشاند و برخی شرایط از جمله فشار  بررسی شده ی بیشتریها پژوهشروانی در 

ی عملکردی ها چالشخانوادگی، وضعیت نامطلوب سالمت روانی فرزندان، طرد اجتماعی و 

ی آتی بیشتر ها پژوهشاند؛ بنابراین ضروری است در  ی مسئول کمتر مدنظر قرار گرفتهها سازمان

 توجه شود. ها آنبه 

 خانوار سرپرست زنان یزندگ تیوضع تیمطلوب کاهش بر مؤثر طیشرا. 1 جدول

 قیمصاد عامل

 یاقتصاد تیامن نداشتن

 نامطلوب یاقتصاد تیوضع و فقر -

 رفاه و نداشتن زندگی وسایل و امکانات کمبود -

 شهر نییپا و یا هیحاش یها محله در سکونت -

 ییغذا تیامن نداشتن -

 یاساس یازهاین نیتأم از تیمحروم -

 نامطلوب تیوضع

 شتغالا

 اشتغال تیوضع -

 درآمد کم و ثبات یب مشاغل در اشتغال -

 کم التیتحص و سواد - کم التیتحص

 و یشغل یها نقش فشار

 یخانوادگ

 یمادر و یپدر نقشزمان  هم یفایا به اجبار -

 و یشغل یها نقش تعارض از یریجلوگ یبرا الزم یها تیحما نبود -

 یخانوادگ

 ادیز تیمسئول -
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 خانوار سرپرست زنان یزندگ تیوضع تیمطلوب کاهش بر ؤثرم طیشرا. 1 دولادامه ج

 قیمصاد عامل

 نامطلوب تیوضع

 یجسمان سالمت

 مزمن یها یماریب به ابتال -

 یجسمان نامطلوب وضع -

 منابع کمبود لیدل به سالمت یارتقا برای رهنگامید اقدام -

 نامطلوب تیوضع

 یروان سالمت

 یافسردگ -

 یخودباور نبود -

 اضطراب -

 یاجتماع رکردکا در اختالل -

 یروان سالمت نامطلوب وضع -

 تیامن نامطلوب تیوضع

 یاجتماع سالمت و

 یاجتماع اضطراب -

 یاجتماع سالمت نامطلوب وضع -

  بدن یناامن -

 یاجتماع تیحما ضعف -

 یاجتماع اعتماد ضعف -

 نامطلوب تیوضع

 فرزندان یروان سالمت
 یروان یها یناآرام گرید و یافسردگ اضطراب، استرس، -

 یاعاجتم طرد
 یانصاف یب احساس -

 ینابرابر احساس -

 یعملکرد یها چالش

 مسئول یها سازمان

 فیتعار) امداد تةیکم و یستیبهز یها سازمان یعملکرد یها چالش -

 نگرش غلبة ،مدت کوتاه یساز هدف نهادها، یکاریمواز ک،یپروبلمات

 یینارسا فقر، از یساختار یتلق ،یتحرک یب و یوابستگ رواج ،یتیحما

 (فقر فرهنگ رواج و سازمان انبساط خرد، راتاعتبا

 براساس. شرایط مؤثر بر افزایش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار: 2

شرایط اثرگذار بر افزایش مطلوبیت وضعیت زندگی زنان سرپرست ها  پژوهش نتایج فراتحلیل



 

 

 

 

 

 9399، پاییز  3، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   774 

  

ی توانمندسازی ها آموزشی توانمندسازی شغلی، ها آموزشخانوار شامل توانمندی اقتصادی، 

ی اجتماعی، ها تیحمای، حمایت خانواده، ا مشاورهی عمومی، خدمات ها آموزشی، شناخت روان

سرمایة اجتماعی و امنیت اجتماعی بوده است. این عوامل به همراه مصادیق هر عامل در جدول 

ی ها آموزشبه سنجش تأثیر  ها پژوهش، بخش زیادی از دهد یمها نشان  آمده است. بررسی 2

ی بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار شناخت روانمختلف با هدف توانمندسازی 

و نقش عواملی از قبیل حمایت خانواده، حمایت و امنیت اجتماعی کمتر مدنظر  اند پرداخته

 پژوهشگران بوده است.

 خانوار سرپرست زنان یزندگ تیوضع تیمطلوب شیافزا بر مؤثر طیشرا. 2 جدول

 قیمصاد عامل

 یاقتصاد یتوانمند
 ییدرآمدزا یها طرح -
 درآمد شیافزا برای تالش -
 یاعتبار التیتسه یاعطا -

 یتوانمندساز یها آموزش
 یشغل

 ینیکارآفر یآموزش یها برنامه -

 ییدرآمدزا یها طرح -

 یتوانمندساز یها برنامه یاجرا -

 یتوانمندساز یها آموزش
 یشناخت روان

 جانیه میتنظ آموزش -

 استرس تیریمد آموزش -

 وجود ابراز آموزش -

 یا مقابله یها مهارت آموزش -

 یزندگ یها مهارت آموزش -

 یساز دلگرم خود آموزش -

 یشناخت روان یتوانمندساز آموزش -

 بک یالگو بر یمبتن یدرمان شناخت آموزش -

 یاجتماع یها مهارت آموزش -

 یخوداثربخش -

 یارتباط یها مهارت -

 یعموم یها آموزش - یعموم یها آموزش

 یگروهة مشاور - یا مشاوره خدمات

 خانواده تیحما - خانواده تیحما
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 خانوار سرپرست زنان یزندگ تیوضع تیمطلوب شیافزا بر مؤثر طیشرا. 2 دولادامه ج

 قیمصاد عامل

 یاجتماع یها تیحما
 یاجتماع تیحما -

 یررسمیغ یها تیحما -

 یرسم یها ارگان تیحما -

 یاجتماع یةسرما
 ی وخدمات ،یعاطف ،یمال تیحما) شبکه یاجتماع یةسرما -

 ی(اجتماع مشارکت

 یاجتماع تیامن

 یمال تیامن -

 یجان تیامن -

 یعاطف تیامن -

 یارتباط تیامن -

 یاجتماع احترام -

 یریگ جهینتبحث و 

زنان حوزة اثر پژوهشی منتخب در  114ی پژوهش حاضر که حاصل فراتحلیل کیفی ها افتهی

ی و شناس روشاتحلیل است، در دو بخش فر 1389-1395زمانی بازة سرپرست خانوار در 

ی و محتوایی، شناس روشارائه شد. در بخش فراتحلیل  ها پژوهشمحتوایی و فراتحلیل نتایج 

بررسی شد. در  ها پژوهشروش، ماهیت، میدان مطالعه، موضوع، هدف و مالحظات نظری 

بخش فراتحلیل نتایج نیز شرایط مؤثر بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار براساس 

 شده بیان شد. ی بررسیاه پژوهش

کمی انجام شده و  به روش ها پژوهش دهد بیشتر نشان می ها پژوهشی شناس روشفراتحلیل 

مطالعة اند و میدان  در سطح استانی اجرا شده ها پژوهش همة نیهمچن .اند داشتهماهیت کاربردی 

ی آور جمعزار امداد امام خمینی )ره( بوده است. ابتة یکمسازمان بهزیستی و  ها آنبیشتر 

بوده است. از جمله خألهای  پرسشنامهشده  ی بررسیها پژوهشاطالعات نیز در بیشتر 

 فقدان ارتباط جهیدرنتی کیفی و ها روشبسیار کم از استفادة به  توان یم ها پژوهشی شناس روش

این  ستةیتجربة زو فهم عمیق مسائل آنان بر مبنای درک  ها سوژههمراه با مصاحبه و مشارکت با 

میدان  عنوان بهزنان اشاره کرد. همچنین انتخاب سازمان و نهادهای حامی زنان سرپرست خانوار 
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توجهی به اقشار مختلف زنان سرپرست خانوار در انتخاب  ، بیها پژوهشمطالعه در بیشتر 

ی ها پژوهشنادیده گرفته شدن مسائل بخشی از این زنان از خألهای مهم  جهیدرنتو  ها نمونه

 حوزه بوده است. این

، بیشتر مطالعات بر بررسی وضعیت اجتماعی، ها پژوهشبراساس فراتحلیل محتوایی  

بیشتر رشتة اند.  ی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار متمرکز بودهشناخت روانوضعیت 

ی بوده است. همچنین هدف بیشتر شناس جامعهی، علوم تربیتی و شناس روانپژوهشگران نیز 

. بیشتر اند بودهی شناخت روانسنجش اثربخشی متغیرهای مختلفی بوده که غالباً  ها پژوهش

غلبة به  توان یمنیز  ها پژوهشچارچوب نظری نداشتند. از جمله خألهای محتوایی  ها پژوهش

 سایر با زنان سرپرست خانوارمسئلة  بهکمتر  توجه جهیدرنت وها  پژوهش در یشناس روان رویکرد

حقوقی و  یها چالشنداشتن به  ی اشاره کرد. توجها رشته انیمه رویکردهای رویکردها، از جمل

که بررسی و رفع مسائل و موانع حقوقی  از دیگر خألها در این زمینه بوده است؛ درحالی قانونی

 نیهمچندارد.  خانوار سرپرست زنان زندگی وضعیت بهبود در مهمی نقش مختلف یها نهیزم در

زیرین و بنیادین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست ی ها هیالتوجهی به  بی

ی موجود ها پژوهش. افزون بر این، در استپژوهشی در این حوزه های ألخانوار از دیگر خ

به افزایش زنان سرپرست  نوظهورعوامل  طور خاص بهو  شدن زنان سرپرست ساز نهیزم واملع

پرداختن به مسائل گروهی از زنان  نیهمچناست.  خانوار مانند تجرد قطعی بررسی منجر نشده

امور  دار عهدهدلیل ناتوانی یا نداشتن صالحیت همسر برای ادارة زندگی،  سرپرست خانوار که به

 ینهادها یگذار استیس یکردهایروبررسی نشده است. تأثیر  ها پژوهش، در این اند خانواده

 نیا در نشده مطرحز دیگر موضوعات ااز زنان سرپرست خانوار  تیحمانة یدر زم مرتبط

 نکردنمشخص ازها،ین یبند سطح درنظرنگرفتنو  یازسنجین نداشتن نیهمچن. هاست پژوهش

 یها یکاست گرید ازو قدرت زنان  تیبه عامل یتوجه یب زینمختلف مسائل و مشکالت و  ابعاد

 است. یبررس مورد یها پژوهش

 زنانحوزة  یها پژوهش یها افتهیاز  یا عمده بخش دهد یم نشانها  پژوهش جینتا لیفراتحل

عنوان  که به ارتباط داردزنان  نیا یزندگ تیاثرگذار بر وضع طیبه شرا رانیادر  خانوار سرپرست

 طیشرا. است شده انیب خانوار سرپرست زنان یزندگ رشدنیپذ بیدر آس لیعوامل دخ نیتر مهم

 ،یاقتصاد تیامن نداشتنشامل  خانوار سرپرست زنان یزندگ تیوضع تیمطلوب کاهش بر مؤثر
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 نامطلوب تیوضع ،یو خانوادگ یشغل یها نقش فشار ،کم التیتحص اشتغال، نامطلوب تیوضع

 سالمت و تیامن نامطلوب تیوضع ،یروان سالمت نامطلوب تیوضع ،یجسمان سالمت

 یعملکرد یها و چالش یاجتماع طرد فرزندان، یروان سالمت نامطلوب تیوضع ،یاجتماع

 ،یشغل یتوانمندساز یها آموزش ،یاقتصاد یانمندتو نیمسئول بوده است. همچن یها سازمان

 تیحما ،یا مشاوره خدمات ،یعموم یها آموزش ،یشناخت روان یتوانمندساز یها آموزش

مؤثر بر  طیعنوان شرا به یاجتماع تیامنو  یاجتماع یةسرما ،یاجتماع یها تیحما خانواده،

 شدند. ییزنان سرپرست خانوار شناسا یزندگ تیوضع تیمطلوب شیافزا

 نکهیاپس از شناسایی شرایط مؤثر بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار، با توجه به 

ی زنان ها بیآسراهکارهایی برای کاهش مشکالت و ارائة یکی از اهداف پژوهش حاضر 

ط اثرگذار مستخرج از منظور رسیدن به این هدف، بر مبنای شرای سرپرست خانوار بوده است، به

یی اقتصادی، شغلی، جسمانی، افزا توانمحور  8ی مورد بررسی، راهکارهایی در ها پژوهش

روانی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، فرزندان و سازمانی با هدف کاهش آسیب و بهبود وضعیت 

یی زااف توانزندگی زنان سرپرست خانوار پیشنهاد شد. اولین دسته از راهکارها، راهکارهای 

که با ذکر مصادیق  استی و تأمین مسکن ا مهیبی ها تیحمای مالی، ها تیحمااقتصادی شامل 

 به تفصیل آمده است. 3در جدول 

 زنان سرپرست خانوار یاقتصاد ییافزا توان یراهکارها. 3 جدول

 یاقتصاد ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 یمال یها تیحما

 یمال یها تیحما افتیرد درتوان  کم و سالمند زنان تیاولو -

 نمشموال یمستمر شیافزا -

 خانوار سرپرست زنان از تیحما صندوق سیتأس -

 (شتریب بازپرداخت زمان و کمتر سود با وام پرداخت) ژهیو یمال التیتسه یاعطا -

 یها تیحما

 یا مهیب

 خانوار سرپرست زنان شدن مهیب یبرا الزم طیشرا کردن فراهم -

 خانوار سرپرست زنان یابر یاجتماع ةمیب طیشرا لیتسه -

 مسکن نیتأم
 زمان و کمتر سود با وام پرداخت) ژهیو طیمسکن با شرا التیتسه یاعطا -

 (شتریب بازپرداخت
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نة یزم در اطالعات یی شغلی شامل ارتقایافزا تواندومین دسته از راهکارها، راهکارهای 

کافی و  درآمد با و باثبات لاشتغا برای یساز نهیزماشتغال،  برای یا حرفه یها آموزشاشتغال، 

به  4که با ذکر مصادیق در جدول  استخانوار  سرپرست زنان کارآفرینینة یزم یساز فراهم

 تفصیل آمده است.

 زنان سرپرست خانوار یشغل ییافزا توان یراهکارها. 4 جدول

 یشغل ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 نةیزم در اطالعات یارتقا

 اشتغال

 الزم اطالعات به خانوار سرپرست زنان یدسترس نةیزم کردن  فراهم -

 اشتغال یبرا

 یبرا یا حرفه یها آموزش

 اشتغال

 درآمدزا یخانگ مشاغل آموزش قراردادن تیاولو -

 خانوار سرپرست زنان به یا حرفه و یفن یها مهارت آموزش -

 یا منطقه طیشرا براساس یا حرفه و یفن یها آموزش هدفمندکردن -

 افراد دردسترس امکانات و استعداد ق،یعال سکونت، محل

 اشتغال یبرا یساز نهیزم

 یکاف درآمد با و باثبات

 درآمدزا یخانگ مشاغلتوسعة  -

 یخانگ مشاغل محصوالت فروش و یابیبازار د،یتولشبکة  جادیا -

 خانوار سرپرست زنان

 کردن فراهم یبرا خانوار سرپرست زنان به ژهیو التیتسه یاعطا -

 اشتغال یراب ازین مورد امکانات

 و یشغل یها فرصت در خانوار سرپرست زنان قرارگرفتن تیاولو در -

 یاستخدام

 سرپرست زنان انیکارفرما یبرا یقیتشو یها تیحما درنظرگرفتن -

 یاتیمال یها تیمعاف درنظرگرفتن و ژهیو التیتسه یاعطا لیقب از خانوار

 جادیا یبرا ینیکارآفر مؤسسات و نانیکارآفر ازجانبه  همه تیحما -

 در آنان یریکارگ به و خانوار سرپرست زنان طیشرا با متناسب مشاغل

 مشاغل نیا

 نةیزم یساز فراهم

 سرپرست زنان ینیکارآفر

 خانوار

 خانوار سرپرست زنان یبرا ینیکارآفر آموزش یها دوره یبرگزار -

 خانوار سرپرست زن نانیکارآفر به یمال ژةیو التیتسه یاعطا -
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نة یزم در آگاهی یی جسمانی شامل افزایشافزا توانها، راهکارهای سومین دسته از راهکار

ارائة ورزشی و  یها تیفعال به غذایی، ترغیب امنیت جسمانی، تأمین سالمت و بهداشت

 به تفصیل بیان شده است. 5که با ذکر مصادیق در جدول  استدرمان مة یب تسهیالت

 ت خانوارزنان سرپرس یجسمان ییافزا توان یراهکارها. 5 جدول

 یجسمان ییافزا توان

 قیمصاد راهکارها
 بهداشت نةیزم در یآگاه شیافزا

 یجسمان سالمت و
 نةیزم در خانوار سرپرست زنان به گانیرا یها ارائة آموزش -

 یجسم سالمت و بهداشت یارتقا

 ییغذا تیامن نیتأم
 نیتأم هدف با ازمندین خانوار سرپرست زنان یمال تیحما -
 یا هیتغذ یازهاین

 یورزش یها تیفعال به بیترغ
 یها باشگاه امکانات از خانوار سرپرست زناناستفادة  لیتسه -

 یفیتخف یها بن یاعطا با یورزش

 درمان مةیب التیتسهارائة 

 و خانوار سرپرست زنان یبرا درمان مةیب پوشش کردن  فراهم -
 آنان تکفل تحت افراد

 قیطر از یلیتکم مةیب به خانوار سرپرست زنان یدسترس لیتسه -
 آنان یبرا مهیب حق نةیهز کاهش

 یها ارائة آموزشیی روانی شامل افزا توانچهارمین دسته از راهکارها، راهکارهای 

به تفصیل  3که با ذکر مصادیق در جدول  استمددکاری  و یا مشاوره ی و خدماتشناخت روان

 آمده است.

 انوارزنان سرپرست خ یروان ییافزا توان یراهکارها. 6 جدول

 یروان ییافزا توان

 قیمصاد راهکارها

 یها ارائة آموزش
 یشناخت روان

 به توجه با مناسب یآموزش یها دوره یطراح یبرا یازسنجین -
 خانوار سرپرست زنان مختلف یها گروه یها تفاوت

 زنان ژةیو گانیرا یمهارت و یآموزش یها دوره وها  کارگاه یبرگزار -
 یروان سالمت یارتقا هدف با خانوار سرپرست

 یا مشاوره خدماتارائة 
 یمددکار و

 خانوار سرپرست زنان یبرا گانیرا یمددکار و یا مشاوره خدماتارائة  -



 

 

 

 

 

 9399، پاییز  3، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   797 

  

و سطح  ها یآگاه یشامل ارتقایی فرهنگی افزا توانپنجمین دسته از راهکارها، راهکارهای 

 ت.آمده اس 1که با ذکر مصادیق در جدول  استخانوار  سرپرست زنان تحصیالت

 زنان سرپرست خانوار یفرهنگ ییافزا توان یراهکارها. 7 جدول

 یفرهنگ ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 زنان یها یآگاه یارتقا

 خانوار سرپرست

 خانوار سرپرست زنان ازین مورد یها یآگاه یازسنجین -

 یها نهیزم در گانیرا یآموزش یها دوره وها  کارگاه یبرگزار -

 خانوار سرپرست زنان مختلف یها گروه یازهاین با متناسب مختلف

 التیتحص سطح یارتقا

 خانوار سرپرست زنان

 لیتحصادامة  به خانوار سرپرست زنان قیتشو -

 سرپرست زنان طیشرا با متناسب یسوادآموز یها کالس یبرگزار -

 خانوار

 تیحمای یها شبکه یی اجتماعی شامل تقویتافزا توانششمین دسته از راهکارها، راهکارهای 

 زنان اجتماعی سرمایة ، افزایشنهاد مردم یها سازمان ظرفیت از ی، استفادهمحل و خانوادگی

که با ذکر مصادیق در  است این زنان نسبت به اجتماعی آگاهی خانوار و ارتقای سرپرست

 آمده است. 9جدول 

 یاجتماع ییافزا توان یراهکارها. 8 جدول

 یاجتماع ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 یها شبکه تیقوت

 و یخانوادگ یتیحما

 یمحل

 و بستگان یخانوادگ تیشبکة حما تیتقو یبرا یساز فرهنگ -

 یمحور و اجتماعات کوچک محل محله یتیحما یها تمرکز بر برنامه -

 سرپرست یزنان ب یاجتماع یها بیمنظور کاهش آس به

 یاجرا برایشهرها و روستاها  نینش هیمناطق حاش قراردادن تیاولو در -

 یاجتماع یها بیاز بروز آس یریشگیمنظور پ محور به محله یها رنامهب

عنوان  به خانوار سرپرست زن ازها  خانواده تیحما یبرا یساز فرهنگ -

 مستقل تیشخص

 خانوار سرپرست زنان مجدد ازدواج یبرا طیشرا لیتسه و موانع رفع -
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 یاجتماع ییافزا توان یراهکارها. 8 دولادامه ج

 یتماعاج ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 تیظرف از استفاده
 نهاد مردم یها سازمان

 یها سازمان گسترش و لیتشک یبرا یتیحما و یقیتشو التیتسهارائة  -
 هدف با خانوار سرپرست زنان به یرسان خدمات و تیحما منظور نهاد به مردم
 مختلف یها نهیزم در زنان یتوانمند یارتقا

 سرپرست زنان توسط یردولتیغ یها توسعة تشکل و جادیا از تیحما -

 آنان فرزندان و خانوار

 یتیحما خدمات نةیزم در خانوار سرپرست زنان اطالعات شیافزا -
 نهاد مردم یها سازمان

 خدمات از یمند بهره یبرا خانوار سرپرست زنان در زهیانگ جادیا -
 نهاد مردم یها سازمان

 هیسرما شیافزا
 زنان یاجتماع

 خانوار سرپرست

 سرپرست زنان اریهم یها گروه تعداد شیافزا -
 خانوار سرپرست زنان انیم دری ا شبکه و شده ینهاد دار،یپا روابط تیتقو -

 یا رهیزنج و یگروه ،یتعاون یها تیتوسعة فعال با

 یآگاه یارتقا
 نسبت به یاجتماع

 خانوار سرپرست زنان

 یها نهرسا با خانوار سرپرست زنان مشکالت و مسائل از جامعه یساز آگاه -
 مایصداوس ویژه به یگروه

 از خانوار سرپرست زنان مشکالت نةیزم در یفرهنگ داتیتول از تیحما -
 مستند و یینمایس یها لمیف لیقب

حقوقی،  یها یآگاه یی حقوقی شامل افزایشافزا توانهفتمین دسته از راهکارها، راهکارهای 

 استخانوار  سرپرست زنان حقوق فایاستینة یزمکردن  حمایتی و فراهم قوانینتوسعة  و اصالح

 آمده است. 8که با ذکر مصادیق در جدول 

 یحقوق ییافزا توان یراهکارها. 9 جدول

 یحقوق ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 یحقوق یها یآگاه شیافزا

 زنان به مربوط نیقوان یآموزش یها کتابچه عیتوز و نیتدو -
 یها تیحما از یمند هرهب نةیزم کردن فراهم منظور به خانوار سرپرست

 یقانون

 یحقوقمشاورة  به خانوار سرپرست زنان یدسترس لیتسه -
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 یحقوق ییافزا توان یراهکارها. 9 دولادامه ج

 یحقوق ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 نیقوانتوسعة  و اصالح
 یتیحما

 نیقوان اصالح ،خانوار سرپرست زنان با مرتبط نیقوان یبررس -
 زنان از تیحماتوسعة  منظور به یقانون یخألها رفع و موجود

 آنان یتوانمندساز و خانوار سرپرست
 یفایاست نةیزم ساختن فراهم

 سرپرست زنان حقوق
 خانوار

 یتیحما نیقوان یاجرا ضمانت تیتقو -
 زنان حقوق یفایاست منظور به ییقضا یها هیرو لیتسه و اصالح -

 خانوار سرپرست

تحصیلی  یی روانی،افزا توانیی فرزندان شامل فزا توانای هشتمین دسته از راهکارها، راهکاره

 آمده است. 14که با ذکر مصادیق در جدول  استفرزندان  یا حرفهو 

 فرزندان ییافزا توان یراهکارها. 11 جدول

 فرزندان ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 یروان ییافزا توان

 فرزندان

 زنان فرزندان ژةیو گانیرا یتمهار و یآموزش یها دوره وها  کارگاه یبرگزار -

 یروان سالمت یارتقا هدف با خانوار سرپرست

 یها بیآس کاهش و مشکالت رفع هدف با گانیرا یا مشاوره خدماتارائة  -

 فرزندان

 یلیتحص ییافزا توان

 فرزندان
 یفرهنگ ییافزا توان هدف با لیتحصادامة  یبرا یتیحما التیتسهارائة  -

 یا حرفه ییافزا توان

 دانفرزن
 یشغل ییافزا توان منظور فرزندان به به یا حرفه و یفن یها ارائة آموزش -

سازمانی،  یی سازمانی شامل ارتقای کارآمدیافزا تواننهمین دسته از راهکارها، راهکارهای 

که با ذکر مصادیق در  استسازمانی  یها تینحوة حما جامع و اصالح و دقیق یزیر برنامه

 است.به تفصیل آمده  11جدول 
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 یسازمان ییافزا توان یراهکارها. 11 جدول

 یسازمان ییافزا توان

 قیمصاد راهکار

 یکارآمد یارتقا

 یسازمان

 سازمان کی در یتوانمندساز یها برنامه یهماهنگ و یزیر برنامه مسئول تمرکز -

 مختلف، یها سازمان میان یتوانمندساز یها برنامه ییاجرا تیمسئول میتقس -

 و یتخصص تیظرف از یحداکثر یریگ بهره و یحداقل یشانپو هم کردیرو با

 سازمان هر ییاجرا

 و قیدق یزیر برنامه

 جامع

 نیتدو یبرا خانوار سرپرست زنان یاطالعات بانک منظم یروزرسان به و جادیا -

 ها برنامه

 علت یها شاخص براساس خانوار سرپرست زنان یها تفاوت درنظرگرفتن -

منطقة  و فرهنگ ت،یقوم ،یاجتماع-یاقتصاد اهگیپا الت،یتحص سن، ،یسرپرست

 ها یزیر برنامه در ییایجغراف

 ها برنامه اصالح و جینتا یابیارز و اجراشده یها برنامه یاثربخش مداوم شیپا -

نحوة  اصالح

 یها تیحما

 یسازمان

 کردیرو با تیحما افتیدر نمشموال طیشرا یبررس و ییشناسا وةیش اصالح -

 افراد کرامت و عزت حفظ

 خانوار سرپرست زنانجانبة  همه یتوانمندساز بر یتیحما یکردهایرو تمرکز -
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 ( 1383احمدنیا، شیرین و آتنا کامل قالیباف ،)« زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعة کیفی

 .131-143: 35، شمارة رفاه اجتماعی، «ها آن یها تیظرفو  ها چالش تجربیات،

 توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی»(، 1385اتحی )افشانی، علیرضا و الهام ف- 

، زن و جامعه، «)ره( شهر تبریز ینیامداد امام خم ةزنان زیر پوشش کمیت ةفرهنگی مرتبط با آن: مطالع

 .39-18: 21شمارة 
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 با آن ارتباط و کشور در سطح امداد کمیته حمایت مورد خانوار سرپرست زنان پراکنش فضایی

 .183-138: 2، شمارة زن و جامعه، «اقتصادی و اجتماعی متغیرهای

 ،زنان فراری، دختران وندالیسم،: تهران در شهری یها بیآس، (1398)کلهر  سمیرا و عقیل دغاقله 

 .شناسان جامعهران: ، تهیگر یتکد و خانوار سرپرست

  ،(، 1385، محمد و جواد پورکریمی )فرد یکاظمی، خرازی، کمال، نق یعل دیسشیرکوه محمدی

-91: 2، شمارة مدیریت مدرسه، «مدیریت آموزش چندفرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی»

141. 

  ،ها آنروی  پیش اجتماعی و فردی یها بیآسخانوار و  زنان سرپرست»(، 1399) اکبر یعلصادقی» ،

، تهران: یی زنان سرپرست خانوارافزا توانمجموعه مقاالت دومین همایش توانمندی زنان و 

 شهرداری تهران، اداره کل امور بانوان.

 یی از ازدواج ها مشخصهزنان سرپرست خانوار دارای همسر و »(، 1383ی صبا، روشنک )اکبر یعل

 .13-14: 1، شمارة آمار، «ها آن

  ،یزندگ یها تیو اولو ازهاین لیفراتحل»(، 1389فریدون، انصاری، حمید و رضاعلی محسنی )قربانی 

 .89-55: 12، شمارة رفاه اجتماعی، «یشناخت جامعه کردیرو زنان سرپرست خانوار با

 وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست » (،1393و رضا ویسی ) حسین ،نازکتبار

 .114-85 :21شمارة  ،رفاه اجتماعی ،«خانوار استان مازندران
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