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 Purpose: This research was conducted to examine the views of 

managers of guardian support organizations in empowering women 

heads of households and tried to check what are the concepts of 
women heads of households and empowerment based on these 

managers and which capabilities (welfare, accessibility, awareness) 

are the empowering measures of these organizations. , participation, 
control) and achievements (material, psychological and social) and 

what is the reason for this targeting and what are the criticisms on 

them. 
Materials and Methods: This research, which was conducted 

qualitatively and with interview tools, showed that the definition of 

female head of the household contains gender stereotypes and does 

not include various aspects of empowerment. 
Findings: The attitude of managers of tuli organizations is based on 

a supportive approach, not empowerment and women's 

guardianship has been harmed, and while ignoring women's right to 
choose, they tend to encourage women to leave this situation and 

remarry them. Emphasis of tuli organizations only It is based on 

welfare capabilities and material achievements, and other 
capabilities and achievements have been neglected or considered 

counter-value. 

Conclusion: Because of this, most of the empowerment programs 

have been defined on the axis of employment and entrepreneurship, 
and other aspects of empowerment have been considered only in a 

secondary way, or have been completely forgotten or denied. In the 

empowerment programs of women heads of households, instead of 
targeting the society and taking action to change the space and 

environment of these women and the stereotypes and social relations 

that cause their disability, each of these women has been targeted 

individually. 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زنان به حمایتی سازمانهای مدیران دیدگاه بررسی

 آنان توانمندسازی و خانوار سرپرست

 1اردکانی بهجتی مریم
 آزاد دانشگاه، شمال تهران ، یشناس جامعهروه گ، دکتری دانشجوی

 ، تهران، ایران.اسالمی
 

 *2  پور ملک علی

 ،اسالمی آزاد دانشگاه ،رودهن واحد ،شناسی جامعهگروه  ،استادیار
 (مسئول نویسنده)رودهن، ایران 

 
 چکیده

 حمایتی سازمانهای مدیران دیدگاه بررسی جهت پژوهش، این: هدف
 یدکوش و گردید انجام خانوار تسرپرس زنان توانمندسازی در متولی

 و خانوار سرپرست زن مفهوم مدیران، این نظر از که کند بررسی
 این توانمندساز اقدامات و چیست بر مبتنی توانمندسازی
( رلکنت مشارکت، آگاهی، دسترسی، رفاهی،) هاقابلیت سازمانهاکدام

 و اندکرده گذاریهدف را( اجتماعی و روانی مادی،) دستاوردها و
 ردوا هاآن بر نقدهایی چه و بوده علتی چه بر مبتنی گذاریهدف این

 .است
 همصاحب ابزار با و کیفی صورت به که پژوهش این :ها روش و مواد

 واجد خانوار سرپرست زن تعریف که داد نشان گرفت، صورت
 ظلحا را توانمندسازی مختلف هایوجنبه است جنسیتی هایکلیشه
 .است نکرده
 ایتیحم رویکرد بر مبتنی تولی، سازمانهای مدیران نگرش :ها یافته
 و است شده دیده آسیب یک سرپرستیزن و توانمندسازی نه است،
 جخرو بر تشویق به گرایش زنان، انتخاب حق به توجهیبی ضمن
 سازمانهای تاکید.دارند هاآن مجدد ازدواج و وضعیت این از زنان

 ردیگ و است مادی دستاوردهای و رفاهی هایقابلیت بر تنها متولی
 محسوب ارزش ضد یا اندمانده مغفول دستاوردها و هاقابلیت
 .اندگردیده
 بر توانمندسازی هایبرنامه یعمده واسطه، همین به: گیری نتیجه
 دیگر هایجنبه و است شده تعریف کارآفرینی و اشتغال محور

 لک طور به یا و اندگردیده مالحظه تبعی صورت به تنها توانمندی
 زنان توانمندسازی هایبرنامه در. اندگردیده انکار یا شده فراموش

 جهت در اقدام و جامعه گیریهدف جای به خانوار، سرپرست
 اجتماعی روابط و هاکلیشه و زنان این زیست محیط و فضا تغییر

 منفرد صورت به را زنان این از یک هر ها،آن ناتوانمندی موجد
  .تاس گرفته هدف

 
 ،قابلیتی عدالت خانوار، سرپرست زنان توانمندسازی،: ها واژه کلید

 قدرتمندسازی
 

_________________________________ 
1 Powerless 

 13/08/1400: افتیدر خیتار
 22/10/1400:  رشیپذ خیتار
 malekpour.ali875@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
های خاص ای کلی و عدالت برای گروهعدالت اجتماعی به گونه

اند، عه بنا به دالیلی اجتماعی جاماندهی توساجتماعی که از چرخه
گیرد. از جمله در محور مباحث سیاستگذاری اجتماعی قرار می

تنظیم مناسب و  شود،عدالت مطرح می اقسام مسایلی که در حوزه
گیری از زندگی مطلوب زن و مرد در راستای بهرهروابط  عادالنه

دالت ع گردد.تعریف میدالت جنسیتی ع تحت عنواناست که 
 ،امکانات اساس آن، منابع جنسیتی اشاره به مبنایی دارد که بر

آمیز میان به صورت غیرتبعیض ها،ها و در یک کالم، قابلیتفرصت
 .[1 ].. سفیری شوندزنان و مردان تقسیم می

ی، های سنتبه دالیل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش ،زنان
ها و به آن های اجتماعینقشدر  واگذاری  آمیزباورهای تبعیض
های محور( از امکانات و قابلیتهای سوگیرانه )مرداجرای سیاست

 .[2] .دینتینیانو . اندمحروم الزم برای مبارزه با فقر
اگر قدرت را به معنای کنترل بدانیم، توانمندسازی فرایند به دست 

ت الآوردن این کنترل است. توانمندسازی، فرایند انتقال از یک ح
رنوشت بیشتر بر زندگی، س ابه وضعیتی با کنترل نسبت 1فقدان قدرت

امکان انتخاب بر  انزن ی بهتوانمند.[3]. و محیط زیست است سن
 .[4]و امیری شادی طلب .دهدمیهای خود را اساس خواسته

برخی از  .دهندمتجانسی را تشکیل نمیاز سوی دیگر، زنان گروه 
 .هستند پذیرترفقیرتر و آسیب ،خانوارمانند زنان سرپرست  ،هاآن

به  باید ،های فقر و نابرابریگذاریدر مطالعات و سیاست ،از این رو
  .لویت داده شودوآنها ا

ثیر منافع دارندگان منابع اتحت تزنان  ی توانمندیتجربهاما تالش و 
عموما ست که ا هاگذاریهای تاریخی سیاستو میراث سوگیری

به طور در سطح نهادهای اجتماعی، ارند و ی جنسیتی دصبغه
گذاریسیاست ،از طریق قانون و اندساختاری و تاریخی سازمان یافته

د که چه کسی چه چیزی را نکنتعیین می، هنجارهای فرهنگی و ها
تواند در اختیار داشته باشد. موانع نهادی، اجتماعی میو تا چه حد 

و از طریق ایجاد مانع  ناناز طریق محدود کردن حقوق ز ،و فرهنگی
 جهت عدمتغییر ذهنیت زنان نیر های آنان و ارتقای قابلیت بر سر

 بخشند.تعین مینوع فقر زنان را  ، گستره وهای جدیدایجاد فرصت
با موضوع توانمندسازی زنان سرپرست  زاده در پژوهشیمحمد عباس

ه فت کخانوار با تاکید بر راهکارهای بومی به این نتیجه دست یا
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باعث تقویت ابعاد سرمایه 

شود در پژوهش دیگری سمیه قاسمی و فضیله خانی با اجتماعی می
عنوان تحلیلی بر مسایل و نیازهای زنان سرپرست خانوار جهت 
توانمندسازی آنان به این نتیجه دست یافتند که بر اساس وضعیت 

تواند تامین نیازهای نامه حمایتی میاقتصادی خانوار، اولویت بر
مادی، توانمندسازی روانی و توانمندسازی اجتماعی باشد. سید علی 

های توانمندسازی زنان سرپرست کیمیایی با یررسی شیوه
ها های توانمندسازی وابستگی آنخانوارمطرح کرده اجرای برنامه
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 اجتماعی،های حمایتی کاسته و آنان به لحاظ اقتصادی و به سازمان
بینند. در پژوهشی دیگرعلی خود را همچون سایر افراد جامعه می

های حمایتی و توانمندسازی زنان را مورد بررسی شکوری سیاست
قرار داد و به این نتیجه رسید که خدمات ارایه شده نقش قابل 
توجهی در باال بردن خوداتکایی جمعیت نمونه نداشته و در غالب 

ه استقالل و رهایی خانوارها از نیازمندی منتهی موارد، این خدمات ب
خدمات کمیته امداد  تاشبررسی تاثیرنشده است معصومه جعفری مه

امام خمینی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانواررا بررسی کرد و 
به ایننتیجه دست یافت که  فقط آن دسته از خدمات کمیته امداد 

تواند منجر به شد، میباکه در راستای تقویت عاملیت زنان می
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شوند. روبن و بایسا ماهیت 
چندبعدی توانمندسازی زنان را مورد مطالعه قرار داد و عنوان کرد 

ی ه که فراتر از رویکرد اقتصادی اکثر مداخالت در زمینه
توانمندسازی زنان بر ابعاد اقتصادی تمرکز دارند، باستول و کورشی 

مل اقتصادی، روانی و اجتماعی توانمندسازی زنان سرپرست عوا
ها نشان دادند که روابط خانوار را مورد مطالع قرار داد اما یافته

میان توانمندی اقتصادی و ابعاد دیگر توانمندسازی ضعیف است 
عزت نفس، حمایت اجتماعی، کنترل درونی، روحیه و آموزش به 

ن اثر گذاشته است. راتود و طور معناداری بر توانمندسازی زنا
بر  MAVIMدامدهار بررسی تاثیر اقدامات سازمان 

توانمندسازی زنان را بررسی نمود و در نهایت شاخص توانمندسازی 
شناختی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان پس از روان

ر توان گفت که اکثها افزایش یافته است. میمشارکت در فعالیت
انمندسازی زنان تنها بر بعد خاصی از توانمندسازی های توپژوهش

ها، به جای بررسی توانمندی، بر اند.برخی از پژوهشمتمرکز شده
های متولی در  سازماناند.نقش احساس توانمندی متمرکز شده
ها مغفول مانده است.بسیاری از توانمندسازی در اکثر پژوهش

 توجه بوده اند.کم ها به رویکرد قابلیتی در توانمندسازیپژوهش
ی توانمندسازی، این مساله را های صورت گرفته در حوزهپژوهش

ز اند و یا اها و فقر نگریستهی محرومیتیا از منظر تشخیص مساله
گاه منظر بنیادین منظر بررسی نتایج اقدامات توانمندسازی و هیچ

ز ا سازمانها مورد بررسی نبوده است و اقدامات این گذاریسیاست
ا، بر این مبن اند.خالل این مبانی و مناظر مورد بررسی قرار نگرفته

 رد:گیهای زیر را به عنوان مساله پی میاین پژوهش پاسخ به پرسش
های حمایتی، مفهوم زن سرپرست ( از دیدگاه مدیران سازمان1

 خانوار و توانمندسازی مبتنی بر چیست؟
چه نوع اقداماتی توسط های حمایتی ( از دیدگاه مدیران سازمان3

های حمایتی در جهت توانمندسازی زنان هر یک از سازمان
است و این اقدامات مبتنی بر چه علل و  سرپرست خانوار اجرا شده

  است؟بوده  اهدافی
های های حمایتی، علل ضعف برنامهاز دیدگاه مدیران سازمان( 3

 تی چیست؟ های حمایتوانمندساز زنان سرپرست خانوار در سازمان
ساختنیمه  اکتشافی این پژوهش به صورت کیفی و با ابزار مصاحبه

آماری مدیران ارشد و میانی حوزه  در جامعه محورمساله یافته و

_________________________________ 
1 Maximal Variation 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سه نهاد شهرداری تهران، 
بهزیستی و کمیته امداد صورت گرفت. در زمینۀ حجم نمونه، اشباع 

گیری بود. ی مبنای داوری دربارۀ زمان توقف نمونههنظری، مقول
استفاده شود، تا  1با حداکثر نوسان همچنین، کوشش شد از نمونه

 .[5].فلیک .بدین وسیله دامنۀ نوسان و تفاوت در میدان آشکار شود
بندی استفاده شد، روش روشی که جهت کدگذاری و مقوله

ی ایز از روش هفت مرحلهها نبرای تحلیل داده بود. کدگذاری نظری
 کالیزی استفاده شد. 

 
 مبانی نظری تحقیق

 دالت قابلیتیع
میالدی، برای نقد جریان  80 رهیافت قابلیت، برای اولین بار در دهه

رایج توسعه تدوین شد. هدف اصلی این رویکرد، تبیین این مساله بود 
موضوعیت  که در اقتصاد رفاه و توسعه، این انسان است که باید

داشته باشد و دیگر مفاهیم، به مثابه ابزاری در خدمت انسان مورد 
 .[6]سن .قرار گیرند بررسی 

داند که برای فرد ای از عملکردهای مختلف میرا مجموعه 2قابلیت 
 .ها دست به انتخاب بزندتواند از میان آنبا ارزش هستند و فرد می

 .[3]سن
دهندۀ چیزهایی است دارد، نشانکه ریشه ارسطویی  مفهوم عملکرد
تواند از امور ها برای فرد ارزشمند است. عملکرد میکه نیل به آن

ابتدایی نظیر تغذیۀ کافی و رهایی از بیماری، تا امور پیچیده نظیر 
ای از عملکردهای عزت نفس را در برگیرد. سن، زیستن را مجموعه

ها است. جام دادنها و انداند که متشکل از بودنمیبه هم مرتبط 
ی از های مختلفقابلیت، نوعی آزادی است؛ آزادی دستیابی به ترکیب

های گوناگونی تر، دستیابی به سبکعملکردها و یا به عبارت ساده
 [7]. .سن .ها را انتخاب کندتواند آناز زندگی که فرد می

عملکردها، دستاورد هستند؛ در حالی که قابلیت، توانایی به دست 
به شرایط  تری مربوطن است. عملکردها، به نحو مستقیمآورد

ها، آزادی به معنی مثبت آن، یعنی شوند، اما قابلیتزندگی می
 .باشند های واقعی یک فرد با توجه به نوع زندگی او میفرصت

 .[8].هزارجریبی و صفری شالی
ی فرصت و آزادی انتخاب، رفاه و دستاورد را، بدون توجه به جنبه

توان مبنایی صحیح برای ساماندهی زندگی اجتماعی قرار داد. نمی
دستاورد رفاهی، صرفا متوجه نتیجۀ نهایی، بدون آزادی انتخاب 
است؛ اما در رهیافت قابلیت، نگرش به افراد به عنوان موجودات 

ها و رفاه، به نگرشی که در آن، قضاوت کنندۀمنفعل و دریافت
  .[9].سن.کند ، تغییر مییابندهای شخص اولویت میارزش

دهد تا هر سن، مفهوم عملکرد را فراتر از عمل عامدانه گسترش می
، (. بدین ترتیب10: 1985وضعیت وجودی فرد را در برگیرد )سن، 

نه تنها انتخاب کردن، بلکه وضعیت ذهنی، اعم از لذت، خستگی و 
قی لترس، که با خود عمل همراه است و حتی فرآیندها نیز عملکرد ت

شود. به همین دلیل، عملکرد هر فردی، با سه وضعیت جسمی، می
 .[10].گور.گردد روانی و اجتماعی فرد مرتبط می

1 Capability 
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عاملیت، به توانایی تعقیب و پیگیری اهدافی که برای فرد ارزشمند 
الکیری .کند ها دالیلی دارد، اشاره میاست یا برای ارزشمند بودن آن

توان این گونه نیز بیان کرد: یک فرد، میعاملیت را  .[11].و دنولین
، تنها زمانی به عنوان عامل در xبا در نظر گرفتن رابطۀ وی با عمل 

 شود که: نظر گرفته می
( به تنهایی، بدون آن که تحت فشار کسی یا چیزی قرار داشته 1

 باشد، تصمیم بگیرد که عمل را انجام دهد. 
 .( برای تصمیم خود دالیلی داشته باشد2
( عمل را خودش انجام دهد و یا در انجام آن نقش موثر داشته 3

 باشد. 
( از این طریق، تغییری در جهان ایجاد کند و یا در ایجاد این تغییر، 4

  .[12].کروکر و رابینز.سهیم باشد 
ها؛ ها و جمعاول، متعلق به افراد هستند، نه گروه ها در وهلهقابلیت

ون توجه به جامعه و محیط، معنا ندارد. اما انتخاب و عمل فرد، بد
کند، گزیند و عمل میاندیشد، آن را برمیوقتی کسی که به امری می

ها، بدون ها است؛ اما درک چرایی و چگونگی این کنشعامل کنش
 .[13].سن.فهم مناسبات اجتماعی، ناممکن است 

 عدالت جنسیتی 2-2
ها و رابری فرصترا شرایط برابر در قانون، ب 1برابری جنسیتی

با توجه به  .[14].مالهاترا و دیگران .اند برابری صدا تعریف نموده
توان عدالت جنسیتی را از یک سو، رفع ی عدالت قابلیتی، میاندیشه

ای دانست که بیش موانع فرهنگی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
ته های وجودی و بیولوژیک زنان ریشه داشاز آن که در واقعیت

از زنان  تاریخ و اجتماع هستند و تصویری فرودست باشند، ساخته
کنند و از سوی دیگر، ایجاد ترتیباتی در اجتماع است که ارایه می

ا، هطی آن، زنان و مردان، فارغ از شرایط بیولوژیک خود، از قابلیت
 گردند. ها و دستاوردهای یکسانی برخوردار عاملیت

نابرابری جنسی چهار مضمون اساسی  ریتزر معتقد است که بحث
 دارد:

های اجتماعی نابرابر قرار دارند و از ( زنان و مردان در موقعیت1
های تحقق نفس متفاوتی مزایا و منابع اجتماعی، قدرت و فرصت

 برخوردارند.
های زیستگیرد. تفاوت( نابرابری از ساختار جامعه سرچشمه می2

 رابری در ساختار اجتماعی منجر شود.شناختی زن و مرد نباید به ناب
ای میان دو ( هیچ الگوی مشخص، ثابت و یکسان تفاوت طبیعی3

 جنس مذکر و مونث وجود ندارد.
( تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان، امری تغییرپذیر است و با 4

توان آن را از قرار دادن زنان و مردان درون ساختارهای برابر، می
  .[15].ریتزر.میان برداشت 

ها در های توسعه، حاکی از نارسایی آنبررسی جنسیتی اکثر نظریه
ها و مسایل زنان و موانع جنسیتی در برخورداری از فرصت زمینه

منابع زندگی است. این رویکردها، یا نگرشی انفعالی به زنان دارند 
تلقی انتزاعی از آزادی و فرصت برابر، از توانمندی غافل و یا با 

  .[16].میرویسی نیک.د شونمی

_________________________________ 
1 gender equality 

های رهایی زنان از فقر جنسیتی رویکرد قابلیتی از سه طریق زمینه
 کند:را فراهم می

آمیز نهادهای اجتماعی و تاثیر جنسیت ( توجه به ساختار تبعیض1
 در توزیع منابع و امکانات

 های اقتصادی زنان، نظیر اشتغال و کسب درآمد ( دفاع از آزادی2
می فقر از فقر درآمدی به فقر قابلیتی، با توجه به ( تحول مفهو3

  .[17].سن.عوامل غیرمادی )فرهنگی، اجتماعی و سیاسی( فقر 
 توانمندسازی 2-3

های ، توانمندی زنان بخش مهمی از بحث1980از اواسط دهه 
داد و بعدها با انتقادات فمینیستی از جنسیت و توسعه را تشکیل 
های بین، سازمان1990 در دهه. تنظریات توسعه، عمومیت یاف

المللی توسعه، اصطالح توانمندسازی را پذیرا گشتند؛ هرچند که 
همواره رویکردی جامع به آن نداشتند و گاه آن را تا حد 

 ی اصلی مبحثتوانمندسازی اقتصادی فروکاستند. قدرت، هسته
واژه به فارسی، واژۀ قدرت حذف و  توانمندی است که در ترجمه

نمندی به جای آن آمده است؛ حال آن که توانمندی در واقع توا
  .فرایند قدرت بخشیدن به افراد است 

توانایی برای حرکت افراد در یک  قدرت، به معنی وجود بالقوه
مسیر انتخاب شده، برای رسیدن به یک هدف یا ایجاد یک اثر 

بخشی، فرایندی است که طی آن، دسترسی افراد به هر است. قدرت
ند آوردشود و توان این را به دست مییک از منابع قدرت بیشتر می

که از امکانات موجود برای بهبود وضعیت خود و جامعه استفاده 
کنند. به واقع، توانمندسازی تنها تغییر افراد نیست؛ بلکه تغییر 

 گیرد. ها را نیز دربر میها و سازمانمحیط، سیستم
های افراد فقیر، برای ها و تواناییتوانمندسازی را گسترش دارایی

پذیر کردن نهادهایی که مشارکت، مذاکره، اثرگذاری و مسوولیت
کنند. چهارچوب مفهومی گذارند تعریف میزندگی آنها اثر میبر 

این دیدگاه از چهار بلوک تشکیل شده است؛ شرایط نهادی، 
و  های فردیها و تواناییساختارهای اجتماعی و سیاسی، دارایی

  .[18].نارایان.جمعی 
د سازشود که افراد را قادر میتوانمندسازی یک فرایند محسوب می

مختاری، کنترل و اعتماد به نفس کسب کنند و با قدرت فردی تا خود
گرا اقدام و جمعی، برای تفوق بر شرایط اجتماعی مسلط و تبعیض

  .[14].مالهارتا و دیگران.نمایند 
 توانمندسازی زنان 2-4

توانمندسازی، خواستار قدرت دادن به زنان، نه به معنای برتری، 
بلکه به معنای افزایش توان برای اتکا به خود و گسترش حق انتخاب 

توانمندسازی زنان را به .[19]. کتابی و دیگران.در زندگی است 
از و تالش برای ب چالش کشیدن مناسبات سنتی قدرت بین زن و مرد

توانمندسازی، . .[20].فارست.کنندتعریف میقدرت و منابع توزیع 
معرف پیشرفت از یک موقعیت )نابرابری جنسیتی( به موقعیت 

باشد. این فرایند، از سطح فردی شروع دیگر )برابری جنسیتی( می
ود رشود و تا سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نهادی پیش میمی

  .[14].مالهاترا و دیگران.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 17

https://islamiclifej.com/article-1-934-fa.html


 787... زنان به حمایتی سازمانهای مدیران دیدگاه بررسی 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

دسترسی به منابع، افزایش آگاهی، مشارکت و سارا النگه، رفاه، 
مالهاترا و .کنترل را عناصر توانمندسازی معرفی کرده است 

. بر این اساس، ابتدا ضرورت برخورداری زنان از .[14]دیگران
شود های پایه، مانند سواد، آموزش، بهداشت و .... طرح میتوانمندی

 رای برخورداریو سپس، فراهم بودن بسترهای اقتصادی و سیاسی ب
هایی نظیر آزادی مبادله، اشتغال، مشارکت سیاسی و ابراز از فرصت

 .[3].سن.یابندوجود اهمیت می
در اغلب مطالعات، توانمندسازی زنان در سه بعد اقتصادی، اجتماعی 

. میان هر .[21]شناختی بررسی شده است قاسمی و دیگرانو روان
کل و با هر یک از ابعاد دیگر یک از این ابعاد با توانمندی به طور 

ای خطی وجود ندارد. بنابراین، اگر چه هر یک از توانمندی، رابطه
 ابعاد توانمندی شرط توانمندی است، اما کافی نیست. 

 الف( توانمندسازی اقتصادی
توانمندسازی اقتصادی، افزایش دسترسی زنان به منابع مالی، اعتبارات، 

در مورد  گیریآمدی و تصمیمتولید درآمد و کنترل منابع در
 دهند. کرد آن را هدف قرار میچگونگی هزینه

تسهیل دسترسی زنان به درآمد، به عنوان اولین گام در فرآیند 
النگه،  .شودگیری مطرح میاطمینان از کنترل زنان بر منابع و تصمیم

سطح توانمندسازی را دریافت منابع ضروری توسط زنان ترین پایین
داند و باالترین سطح توانمندسازی را کنترل ینان از رفاه میبرای اطم

هدف نهایی . .[22]های اجتماعی و اقتصادی النگهشایع در تمام حوزه
توانمندسازی اقتصادی، کیفیت زندگی مادی بهتر، از طریق حفظ 
زندگی خود و مدیریت از این زندگی توسط خود زنان است 

 ..[23]زاده و دیگران عباس.
 وانمندسازی اجتماعیب( ت

های فرهنگی و تاریخی، عملکرد جنسیتی را تقویت بسیاری از کلیشه
کنند و به حفظ برتری مردان و حقارت و ضعف زنان منجر می
ها، تعریف و ترویج رفتار مخصوص زنانه و شوند. این کلیشهمی

همچنین، استانداردهای قابل قبول اجتماعی برای زنان و چگونگی 
ها، انتخاب مقتدرانه و کنند. کلیشهش آنان را تعریف میبودن و کن

ها نیز از این سازند. سازمانسازمان اخالقی جامعه را محدود می
 . رندبها برای جلوگیری از رشد و بسط انتخاب زنان بهره میکلیشه

توانمندسازی اجتماعی، اکتساب شرایطی است که زنان را قادر 
ختلف، کنترل بیشتری داشته باشند. های مسازد تا در موقعیتمی

توانمندسازی اجتماعی، ظرفیت مشارکت و اثربخشی در زنان ایجاد 
توانمندسازی زنان، با مشارکت فعال زنان در  . .[24]کیم.نماید می

شود. مداخالت ها منتهی میاجتماعی آن جامعه، به افزایش اقتدار
کنندگان در کتمربوط به توانمندسازی اجتماعی، درگیر نمودن شر

ی آن، داشتن قدرت یا گیری برای اجتماع است که الزمهتصمیم
 ..[25]داویس .توانایی برای گرفتن تصمیم است 

 1ج( توانمندسازی روانی
آغاز و به  2شناختی، با ایجاد اعتماد به نفستوانمندسازی روان

شود و موفقیت شخصی تبدیل می 3سرعت به احساس خودارزشمندی
هدف این نوع توانمندسازی، افزایش  .[26].بال دارد )ویلسونرا به دن

_________________________________ 
1 Psychological Empowerment 
2 Confidence 

. توانمندسازی روانی .[24] پتانسیل زنان برای تغییر خود است )کیم
 های زیر است: شامل حالت

 ی تاثیرشان ( تاثیر یا خود تعیینی: ادراک افراد از درجه1
حساس دهند، ارزشمند ا( معناداری: افراد باید کاری را که انجام می2

 کنند.
 ای: به رشد شخص در شغل و تخصصش اشاره دارد.( رشد حرفه3
 گیری( استقالل و تصمیم4
 ( شایستگی و خودباوری: درجۀ تاثیر نقش یا تسلط شخصی 5
 ..[24]( اعتماد کیم6

پذیری ذهنی افراد سازی و انعطافشناختی، مفهومتوانمندسازی روان
س بهزیستی، شادابی و سرزندگی دهد. این شرایط، احسارا افزایش می

 ..[27]بخشد. جعفری و دیگرانرا قوت می
 ساختارتوانمندسازی زنان 2-5

 توانمندسازی زنان سه بعد اساسی دارد:
اعم از منابع مادی، اجتماعی )تعهدات و انتظاراتی که در ( منابع: 1

 دسازنها و ارتباطات وجود دارند و افراد را قادر میمناسبات، شبکه
ی چه به واسطههای زندگی خود را بیش از آنها و فرصتوقعیتم

شود، بهبود بخشند.( و ها به تنهایی ممکن میهای فردی آنتالش
 ، مهارت، خالقیت( انسانی )دانش

 فرضگردند، ولی پیشمنابع، به خودی خود منجر به توانمندی نمی
و فرآیندهای یابی به توانمندی هستند. منابع، از طریق نهادها دست

ها را قواعد، شوند و میزان دسترسی به آنگوناگونی توزیع می
کنند. این قواعد و هنجارها، های اجتماعی معین میهنجارها و رویه

سازند که میزان و حدود دسترسی برخی کنشگران را قادر می
دیگران را معین سازند. در مورد زنان، ساختارهای مردساالر 

پور و قلی.به ویژه دولت، چنین نقشی را دارند نهادهای اجتماعی، 
 ..[28]دیگران

ای عاملیت به معنای توانایی تعریف اهداف به گونه( عاملیت: 2
. .[29]شخصی و عمل کردن بر اساس آن است )شفیعی علویجه 

نتخاب ی نوع اعاملیت، نه فقط توسط باتوان انتخاب، بلکه به واسطه
های بدیل بودن و عمل که روش شود. تنها زمانینیز مشخص می

کردن به صورت امکانات مادی و فرهنگی در دسترس باشند، 
یابند. های متعارف در نظام اجتماعی، مبنای اختیاری میگزاره

ها، پذیر بودن گزینه، مستلزم دسترسپیدایش چنین آگاهی انتقادی
 ..[30]باشدخاتم کم دخیل امکان انتخابی متفاوت مییعنی دست

ها نباید مورد توجه قرار ی انتخابظاهر داوطلبانه( دستاوردها: 3
هایی محصول توانمندی هستند که نتایج گیرند، بلکه تنها انتخاب

 ..[31]سن.ها موجب افزایش توانمندی فرد گردد آن
ازی دارد که برای توانمندسسارا النگه، مبتنی بر تحلیل فوق، بیان می

 کرد: زنان باید پنج مرحله را طی
رفاه مادی زنان، مانند تغذیه و درآمد. در این مرحله از رفاه: -1

 رد. گیتوانمندسازی، رفع تبعیض بین زنان و مردان مدنظر قرار می
زنان باید به عوامل تولید کارهای مولد درآمد، خدمات : دسترسی-2

زا و محصول و دسترنج خود دسترسی داشته های مهارتآموزش

3 Self Steem 
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 باشند. 
ها ناشی از زنان باید تشخیص دهند که مشکالت آن: آگاهی-3

ای هباشد، بلکه نشات گرفته از نقشکمبودهای شخصیشان نمی
جنسیتی مربوط به فرهنگ بوده، لذا قابل تغییر هستند. آگاهی در 

 این مفهوم، به معنای باور داشتن برابری است. 
 کنند. های اجتماعی شرکتزنان باید در تمام برنامه مشارکت: -4

 ها در جامعه متناسب باشد. ها باید با تعداد و شمار آنمشارکت آن
 .به معنی توازن قدرت میان زنان و مردان است )النگهکنترل: -5

[22].. 
 زنان سرپرست خانوار 2-6

فقیرترین »های اخیر، اعالم زنان سرپرست خانوار به عنوان در دهه
. .[32] .خورد )بولکمی های توسعه به چشم، در اغلب نوشته«فقرا

دالیل بسیاری در تایید محرومیت زنان سرپرست خانوار به دلیل 
 جنسیت وجود دارد؛ از جمله:

خانوارهای با سرپرست زن  ی نیروی کار، اشتغال و درآمد:عرضه -
آور کمتر دارند. در این گونه خانوارها، به واسطۀ حداقل یک نان

ی جنسیتی، زنان باید عالوه بر هانوع هنجارهای اجتماعی و کلیشه
سرپرستی خانواده و کسب درآمد، نقش بازتولیدی را نیز بر عهده 

وقت، کار غیر ها را مجبور به کار پارهآن بگیرند. چنین شرایطی،
کند. از سویی دیگر، تعدد وظایف، مانع رسمی یا اشتغال خانگی می

این امر موجب شود که فرایندهای ارتقای مهارت را طی کنند. آن می
 شود. دریافت دستمزد کمتر نیز می

های اجتماعی، محدودیت حمایتمحدودیت حمایت: در سیاست -
های جنسیتی، امکان هر ها در کلیشهها به حداقل بقا و حصر آن

لب ها سنوع توانمندی زنان و تغییر شرایط نابرابر جنسیتی را از آن
 کند.می

شبکۀ روابط اجتماعی زنان و  شبکۀ روابط اجتماعی: محدودیت -
در نتیجه، دسترسی پایین آنان به سرمایه اجتماعی، ناشی از قطع 
روابط با اقوام همسر سابق و یا ناشی از ترجیح تنهایی بر روابط با 

های اجتماعی های جنسیتی و یا انگی کلیشهسایرین، به واسطه
ی بسیار، هاهای چندگانه و مسوولیتتوجه به نقشاست. البته با 

شادی.غالبا وقت اضافی نیز برای برقراری روابط اجتماعی ندارند 
 .[33].نژادطلب و گرایی

نگاه منفی همراه با تحقیر، توهین : هویتیاحساس سردرگمی و بی-
یا تعرض جنسی نسبت به زنان سرپرست خانوار، زمینه را برای 

 کند. هویتی و ناامنی در آنان مهیا میسردرگمی و احساس بی
 های تحقیقیافته -3

ها مورد تحلیل قرار ها، کلیۀ مصاحبهپس از انجام کامل مصاحبه
 گردد.های زیر ذکر میگرفتند. گزارش این تحلیالت در بخش

 کدگذاری باز 3-1
 شده برساخته نوع از هاپژوهش حاضر، عمدۀ کدگذاری در

 آمده دست به کدهای ها،گزاره به کد از اختصاص باشند. پسمی

 کنار در کدهای مشابه تا شد مقایسه یکدیگر با هامصاحبه از

 کدهای مستمر، ایمقایسه فرایند در یک و گیرند قرار یکدیگر

 ترمهم و پرتکرار یا به کدهای و حذف اهمیت،کم و تکرارکم

یابند. نتایج نهایی کدگذاری باز فوق به شرح جدول زیر  تقلیل
های نمونۀ مفیدتر شدن جدول، گزارهباشد. توضیح آن که برای می

 .مربوط به اقدامات توانمندساز ذکر نگردیدند
 

 

 : نتایج کدگذاری باز1جدول 
 شوندهسازمان مصاحبه مفهوم نمونه گزاره

 کمیته امداد اداره خانواده زنان سرپرست خانوار به زنانی گفته میشه که مسوولیت اداره خانواده رو بر عهده دارند.
 رست خانوار، زنیه که سرپرست و درآمدی ندارهزن سرپ

 سرپرستیبی

 کمیته امداد
زن سرپرست خانوار، زنی است که همسر خود رو به طور موقت یا دایمی، به علی مثل 

 بهزیستی فوت، ازکار افتادگی، سربازی، زندان، اعتیاد و ... از دست داده باشه.

طالق گرفته یا حاضر و قادر به ادامه زن سرپرست خانوار زنیه که همسرش فوت شده، 
 شهرداری زندگی باهاش نیستن.

 ای درآمد نداشته باشه.گیره که از جای دیگهزن سرپرست خانواری تحت پوشش قرار می
 فقدان درآمد

 کمیته امداد
 شهرداری برای ما زن سرپرست خانوار در واقع یعنی زن سرپرست خانوار نیازمند

کنه هم زن سرپرست خانوار محسوب سالی که مستقل زندگی می 35دختر مجرد باالی 
 میشه.

 شهرداری دختران مجرد

ای درآمد نداشته باشه، گیره که از جای دیگهزن سرپرست خانواری تحت پوشش قرار می
 فقدان پوشش ای نباشه.بیمه نباشه و تحت پوشش جای دیگه

 کمیته امداد

 شهرداری ای نباشه.وشش هیچ نهاد دیگهزن سرپرستی تحت پوشش هست که تحت پ
با تغییر و تحوالتی که در سطح جامعه داریم و نگرش و باورها و تفکرات در حال تغییر 

نقص تعریف زن  هستند، تعریف زن سرپرست خانوار کامل نیست
 سرپرست خانوار

 کمیته امداد

کنه. باید مورد مین نمیخیلی وقتا درآمد حداقلی رو داره، اما این درآمدها زندگی رو تا
 حمایت قرار بگیره.

 کمیته امداد
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هایی هستند، مثل خانواده های با سرپرست معلول مرزی که توی تعریف نیستند، خانواده
 تونه خانواده رو سرپرستی کنه.اما واقعا مرد نمی

 بهزیستی

 زن سرپرست هایهمسران کارگران فصلی هم که درآمد ثابت ندارند، توی تعریف خانواده
 جا موندند.

 بهزیستی

 بهزیستی هایی که درآمد دارند، ولی درآمدشون مکفی نیست هم پوشش داده نمیشن.خانواده
زنی که ظاهرا شوهر داره اما در واقع سرپرست خانواره است، بزرگترین گروه هستند که 

 شهرداری یان.متاسفانه توی آمار زنان سرپرست خانوار نمی

ست نیست. چون سن ازدواج باال رفته و این االن سن قطعی تجرد نیست و باید در 35سن 
 اصالح بشه.

 شهرداری

 شهرداری بحث حداقل درآمد برای زنان سرپرست خانوار باید تغییر کنه.

محدودیت کمک  مبلغ کمک هزینه مسکن خیلی کمه.
 کمیته امداد هزینه مسکن

 زایی است.ت خانوار، کارآفرینی و اشتغالسیاست بنیادی کمیته برای زنان سرپرس

اشتغال، اساس 
 توانمندسازی

 کمیته امداد
 کمیته امداد ای، کاریابی و تسهیالت اشتغال کار اصلی کمیته امداد است.آموزش فنی و حرفه

 کمیته امداد االمکان کار کنند.الزام داریم که افراد حتی
 شهرداری دهیم.گه رو هم به این گروه میاولویت همیشه اشتغالزایی هست.خدمات دی

زنانی که در سن کار نیستند از چرخه ما حذف میشن تا بتونند تحت پوشش کمیته امداد 
 شهرداری یا بهزیستی قرار بگیرن.

مقدار محدود  دههای خانوار رو نمیمستمری ما کفایت هزینه
 مستمری

 کمیته امداد
 شهرداری گو نیستند.امداد و بهزیستی پاسخ های کمیتهواقعیت اینه که مستمری

 کمیته امداد های فرهنگیبرنامه ای هم برای زنان سرپرست خانوار داره.های فرهنگیامداد برنامه

 ها، اجباری است.ها و زیارتهای فرهنگی، مثل جنشبخشی از برنامه
های اجبار در برنامه

 کمیته امداد فرهنگی

اشتغال استفاده نکنند یا منابع رو هدر بدن، امکان حذف کامل یا  از خدمات کارآفرینی و
اجبار در خدمات  یکسری از خدمات هست.

 اشتغال
 کمیته امداد

 شهرداری کنیم.های حمایتی هستند را اصوال جذب نمیزنانی که فقط دنبال بسته
 کمیته امداد محدودیت منابع امداد باید با منابع محدود و در چارچوب ماموریت ها و ضوابط محدود کننده عمل کند

روال قانونی این است که اگر کسی کار را تعطیل کند، تسهیالت ازاو پس گرفته بشود؛ اما 
 ما باید مالطفت داشته باشیم.

 محدودیت قوانین
 کمیته امداد

بگزاریم و هر کس توش گنجید رو تحت پوشش قرار بدیم. باید اگر جای  ما نباید شابلون
 خالی داشتیم و مدیر تشخیص داد، تحت پوشش قرار بگیره.

 شهرداری

 کمیته امداد محدودیت پوشش درصد زنان سرپرست خانوار تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند. 25فقط 
 های کمیته امداد بیش از توانش هست.مسوولیت

 مسوولیت گسترده
 کمیته امداد

 گیر باشد و بهزیستیکمیته امداد در آغاز مجموعه ای از نهادها بود که قرار بود نهاد تصمیم
 بهزیستی هم عضو آن بود. امروز شده نهاد اجرایی

ضعف آمار و  ما آماری از کل زنان سرپرست خانوار تهران نداریم.
 اطالعات

 کمیته امداد
 شهرداری ای هست که با واقعیت تطابق ندارهنداریم. یه دیتای آماری شناسنامهما دیتای کامل 

 از طرف ما مشکلی نیست؛ شهرداری باید بیاد جلو و همکاری کنه.

 افزاییضعف هم

 کمیته امداد
 کمیته امداد با بهزیستی تعاملی نداریم.

 یبهزیست تعامل سیستماتیک بین شهرداری و بهزیستی وجود نداره.
 شهرداری ارتباط ما با بهزیستی و کمیته امداد بیشتر در حد استعالم گرفتنه.

مدل توانمندسازی این سه سازمان این قدر با هم متفاوته که نتونستند به وحدت و همکاری 
 شهرداری برسند.

 کمیته امداد باورایجاد انگیزه و  ما اگه بتونیم در فرد ایجاد انگیزه و باور کنیم، اونو توانمند کردیم.
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شهرداری کنه یک فرد توانمند شده یا خیر.نگاه به زندگی هست که تعیین می
 ای که فرد آمادگیشو داشته باشه.ای هیچ محدودیتی نداره. هر زمینهآموزش فنی و حرفه

آموزش مهارت فنی و 
 ایحرفه

 کمیته امداد
یم و کنافزایی میدارند. اول مهارتبیشتر زنان سرپرست خانوار از توانایی پایینی برخور

 شهرداری دیم.حتی توی این دوره هزینه ایاب و ذهاب رو هم می

عدم تکمیل فرایند  ها، بازار و فروش تولیدات است.مشکل اصلی در کارآفرینی
 کارآفرینی

 کمیته امداد
 اریشهرد های توانمندسازی باید خودشون برای خودشون بازار ایجاد کنند.کارگاه

 کمیته امداد استقالل اقتصادی توانمندسازی یعنی استقالل اقتصادی
 کمیته امداد فرهنگ مصرف وظیفه توانمندساز اینه که مدیریت هزینه و مصرف رو یاد بده.

 کمیته امداد توانمندسازی فرهنگی جامعه هدف ما معموال از نظر فرهنگی ناتوانند
جلوگیری از  به سمت آسیب های اجتماعی کشیده نشن. باید مراقب بود زنان سرپرست خانوار

 های اجتماعیآسیب
 کمیته امداد

 شهرداری های اجتماعی.کنه و هم پیشگیری از آسیباشتغال هم پیشگیری از فقر می
های موردی یا مستمر دارند. بعد از یک مدت کنندگان اول نیاز به حمایتمراجعه

 توانمندسازی رو میشه شروع کرد.
تامین نیازهای بنیادی، 

 بهزیستی سپس توانمندسازی

شو جان کالم توانمندسازی اینه که فرد بتونه برای خودش تصمیم بگیره و اختیار زندگی
 گیری و کنترلتصمیم بر عهده بگیره.

 بهزیستی

 شهرداری مساله زن سرپرست خانوار، کنترل و سرپرستی مجموعه روابط اجتماعی خانواده است.
 بهزیستی های زندگیمهارت رت نه گفتن، ارتباط با جامعه، حل مساله، تربیت فرزندان و .....مها

 بهزیستی و کار مهارت کسب سازی ما است.های برنامه توانمندآموزش مهارت کسب وکار یکی از پایه
 بهزیستی همیاری و خودیاری سیاست بهزیستی در اشتغال، مبتنی بر کار گروهی است

عدم توجه به جایگاه  هزیستی باید باالتر از نهادهای امدادی دیگر باشد؛ در صورتی که این جوری نیست.وزن ب
 بهزیستی بهزیستی

پاسخگو نبودن کمیته  گو نیست.کمیته امداد چون غیردولتی هست، به هیچ نهادی پاسخ
 بهزیستی امداد

ها و و بازی با مستمریها در مواقعی مثل انتخابات، با تاخیر یا تعجیل در حمایت
 شود.های موردی، از آن سوء استفاده سیاسی میمساعدت

سوء استفاده سیاسی از 
 بهزیستی اقدامات حمایتی

این قدر بحث روابط بهزیستی و کمیته امداد سیاسی شده که از حالت تعامل خرج شده و 
 بیشتر سیاسی است تا سیاستی.

زده شدن سیاست
روابط نهادهای 

 امدادی

 بهزیستی

 شهرداری از لحاظ موضع سیاسی به ما میگن زن سرپرست خانوار به شما ربطی نداره.

رقابت به جای  افزایی.االن کمیته امداد و بهزیستی بیشتر رقابت می کنند تا هم
 بهزیستی افزاییهم

 بهزیستی محوریتماعاج های فردی و حمایت از فرد رفتیم.به جای سیاست فقرزدایی در شهرها، به سمت سیاست

 وزارت رفاه که باید تعامل و نزدیکی روابط رو ایجاد کنه، قدرتش رو نداره.
ضعف نهادهای 

باالدست در ایجاد 
 افزاییهم

 بهزیستی

 شهرداری محوریخانواده گیرند.رویکرد ما خانواده محوره؛ یعنی کل خانواده تحت پوشش قرار می
 های بهزیستی هست.برنامه سازی هم جزوآموزش مذاکره و تیم

های آموزش مهارت
 اجتماعی

 بهزیستی
 شهرداری افزایی زنان یک راهکار خوبه که باید زنان براش آموزش ببینند.تشکیل تعاونی و هم

 بهزیستی های اجتماعی است.برنامه بهزیستی مددکاری و آموزش مهارت
 .سیاست کالن درستی در حوزه توانمندسازی وجود نداره

های ضعف سیاست
 کالن

 بهزیستی
 بهزیستی اول دولت باید متوجه بشه فرایند توانمندسازی ایراد داره.

 شهرداری متولی اصلی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کشور مشخص نیست.
 شهرداری های توانمندسازی هستند.تورم و نابرابری جنسیتی موانع اصلی ما در برنامه

توانمندسازی به عنوان  ی یه فراینده. باید پله پله رخ بده.توانمندساز
 فرایند

 شهرداری
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ای داره و اونا برطرف کنه وخواستهجوریه که فرد مراجعه میها برنامشون ایناکثر سازمان
 کنند. این توانمندسازی نیست.می

درک نادرست از 
 توانمندسازی

 شهرداری

ات موازی اشتغال، آموزش و مددکاری دارن که های دیگه اینه که اداراشکال سازمان
 کنند. این طوری فرایندی در توانمندسازی رخ نمیده.مستقل از هم کار می

ضعف ساختار 
 سازمانی

 شهرداری

 های جنسیتی رو در مورد زنان بیوه و مطلقه تغییر داد.باید کلیشه
های تغییر کلیشه
 شهرداری جنسیتی

چندوجهی بودن  های اجتماعی و روانی رو هم دربر بگیره.باشه. باید تمام جنبه مبنای توانمندی نباید درآمد
 توانمندسازی

 شهرداری
 شهرداری دیدگاه ما توانمندسازیه و فقرزدایی فقط یک جنبه اون هست.

توانمندی روانی، اساس  اصل در توانمندی، توانمندی روانی و اعتماد به نفس است.
 شهرداری توانمندی

تقدم حمایت بر  های دیگه مثل امداد و بهزیستی بیشتر حمایتی هستند، اما ما برنامه حمایتی نداریم.نسازما
 شهرداری توانمندسازی

 کدگذاری محوری
یک  صورت به ها و استخراج محورها، مفاهیمجهت ساختن مقوله

 با گیرند، به این صورت کهمی قرار ارتباط در هم با شبکه

 مشابه و متداخل کدهای شناسایی به همدیگر، با کدها یمقایسه

 یمقوله یک قالب در مشترک، و مشابه کدهای شود وپرداخته می
محوری  کدگذاری نتایج .[34]فراستخواه.گیرند می قرار واحد

 باشد:مطابق جدول زیر می

 

 نتایج کدگذاری محوری. 2جدول 
 شوندهسازمان مصاحبه  محور مفهوم

 اداره خانواده

یف مالک اقدام زن تعر
 سرپرست خانوار

 کمیته امداد 
 کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری  سرپرستیبی

 کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری  فقدان درآمد
 شهرداری  دختران مجرد
 کمیته امداد، شهرداری  فقدان پوشش
 راهبری شغلی

 اقدام توانمندساز

 کمیته امداد 
 ه امداد، بهزیستیکمیت  تسهیالت اشتغال
 کمیته امداد، بهزیستی  حمایت حقوقی

 کمیته امداد، شهرداری  بازاریابی محصوالت
 کمیته امداد، بهزیستی  مستمری

 کمیته امداد، شهرداری  تخفیف انشعابات
 کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری  مشاوره خانواده

 کمیته امداد  مسکن
 اد، شهرداریکمیته امد  خرید لوازم

 کمیته امداد، شهرداری  های تحصیلیهزینه
 کمیته امداد  بیمه

 کمیته امداد، شهرداری  سوادآموزی
 بهزیستی  طرح مثبت زندگی

 بهزیستی  های زندگیآموزش مهارت
 بهزیستی  و کار آموزش مهارت کسب

 بهزیستی  های همیاری و خودیاریگروه
 ریشهردا  نذر فرهنگی

 شهرداری  کاریابی
 شهرداری  سامانه کوشانه
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 محدودیت منابع

 مواضع انتقادی

 کمیته امداد 
 کمیته امداد، شهرداری  محدودیت قوانین
 کمیته امداد  محدودیت پوشش
 کمیته امداد، بهزیستی  مسوولیت گسترده

 کمیته امداد، شهرداری  ضعف آمار و اطالعات
 میته امداد، بهزیستی، شهرداریک  افزاییضعف هم

 بهزیستی  عدم توجه به جایگاه بهزیستی
 بهزیستی  پاسخگو نبودن کمیته امداد
نقص تعریف زن سرپرست 

 خانوار
 کمیته امداد، شهرداری 

 کمیته امداد  محدودیت کمک هزینه مسکن
سوء استفاده سیاسی از اقدامات 

 بهزیستی  حمایتی

ابط نهادهای زده شدن روسیاست
 بهزیستی، شهرداری  امدادی

 بهزیستی  افزاییرقابت به جای هم
 کمیته امداد، شهرداری  مقدار محدود مستمری

ضعف نهادهای باالدست در 
 بهزیستی  افزاییهم

 بهزیستی، شهرداری  های کالنضعف سیاست
تقدم یافتن حمایت بر 

 توانمندسازی
 شهرداری 

 کمیته امداد، شهرداری  ند کارآفرینیعدم تکمیل فرای
 شهرداری  درک نادرست از توانمندسازی

 شهرداری  ضعف ساختار سازمانی
 استقالل اقتصادی

تعریف مالک اقدام 
 توانمندسازی

 کمیته امداد 
 شهرداری  های جنسیتیتغییر کلیشه

 شهرداری  توانمندسازی به عنوان فرایند
 شهرداری  سازیچندوجهی بودن توانمند

 بهزیستی، شهرداری  گیری و کنترلتصمیم
 فرهنگ مصرف

 علل و اهداف توانمندسازی

 کمیته امداد 
 کمیته امداد  توانمندسازی فرهنگی

 کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری  های اجتماعیجلوگیری از آسیب
 کمیته امداد، شهرداری  اشتغال، اساس توانمندسازی

 بهزیستی، شهرداری  روانی، اساس توانمندی توانمندی
 کمیته امداد، شهرداری  ایجاد انگیزه و باور

 های زندگیمهارت

 ساختار توانمندسازی

 بهزیستی 
 بهزیستی  و کار مهارت کسب

 بهزیستی  همیاری و خودیاری
 بهزیستی  محوریاجتماع
 شهرداری  محوریخانواده

، سپس تامین نیازهای بنیادی
 توانمندسازی

 بهزیستی 

 کمیته امداد  های فرهنگیاجبار در برنامه
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 کمیته امداد، شهرداری  اجبار در خدمات اشتغال
 بهزیستی، شهرداری  های اجتماعیآموزش مهارت

 کمیته امداد  های فرهنگیبرنامه
 کمیته امداد، شهرداری  ایآموزش مهارت فنی و حرفه

 نشیکدگذاری گزی
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توانمندسازیهای متولی  سازمانمدل پارادایمی  .1نمودار   

 ساختار توانمندسازی

 شهرداری
محصوالت بازاریابی 
انشعابات تخفیف 
خانواده مشاوره 
لوازم ریدخ 
تحصیلی هایهزینه 
سوادآموزی 
فرهنگی نذر 
کاریابی 
کوشانه سامانه 

 کمیته امداد
شغلی راهبری 
اشتغال تسهیالت 
حقوقی حمایت 
محصوالت بازاریابی 
مستمری 
انشعابات تخفیف 
خانواده مشاوره 
مسکن 
لوازم خرید 
تحصیلی هایهزینه 
بیمه 
سوادآموزی 

 بهزیستی
اشتغال تسهیالت 
قوقیح حمایت 
مستمری 
خانواده مشاوره 
زندگی مثبت طرح 
زندگی هایمهارت آموزش 
کار و کسب مهارت آموزش 
خودیاری و همیاری هایگروه 

 شهرداری
قوانین محدودیت 

اطالعات و آمار ضعف 

افزاییهم ضعف 

سرپرست زن تعریف نقص 
 خانوار

روابط شدن زدهسیاست 
 امدادی نهادهای

مستمری محدود مقدار 

کالن هاییاستس ضعف 

توانمندسازی بر حمایت تقدم 

کارآفرینی فرایند تکمیل عدم 

توانمندسازی از نادرست درک 

سازمانی ساختار ضعف 

 بهزیستی
گسترده مسوولیت 

افزاییهم ضعف 

بهزیستی جایگاه به توجه عدم 

امداد کمیته نبودن پاسخگو 

از سیاسی استفاده سوء 
 حمایتی اقدامات

طرواب شدن زدهسیاست 
 امدادی نهادهای

افزاییهم جای به رقابت 

در باالدست نهادهای ضعف 
 افزاییهم

کالن هایسیاست ضعف 

 کمیته امداد
منابع محدودیت 

قوانین محدودیت 

پوشش محدودیت 

گسترده مسوولیت 

اطالعات و آمار ضعف 

افزاییهم ضعف 

سرپرست زن تعریف نقص 
 خانوار

هزینه کمک محدودیت 
 مسکن

مستمری محدود مقدار 

یکارآفرین فرایند تکمیل عدم 

 شهرداری
محوریخانواده 

اشتغال خدمات در اجبار 

اجتماعی هایمهارت آموزش 

ایحرفه و فنی آموزش 

 بهزیستی
زندگی هایمهارت 

کار و کسب مهارت 

خودیاری و همیاری 

محوریاجتماع 

بنیادی، نیازهای تامین 
 توانمندسازی سپس

یاجتماع هایمهارت آموزش 

 کمیته امداد
فرهنگی هایبرنامه در اجبار 

اشتغال خدمات در اجبار 

فرهنگی هایبرنامه 

ایحرفه و فنی آموزش 

هااستراتژی  

 کمیته امداد

خانواده اداره 

سرپرستیبی 

درآمد فقدان 

پوشش فقدان 

 بهزیستی

سرپرستیبی 

درآمد فقدان 

 شهرداری
سرپرستیبی 

درآمد فقدان 

دختران مجرد 

پوشش نفقدا 

 کمیته امداد

استقالل اقتصادی 

 بهزیستی

گیری و کنترل تصمیم 

 شهرداری

یجنسیت هایکلیشه تغییر 

فرایند عنوان به 

بودن چندوجهی  

کنترل و گیریتصمیم 

ستر و شرایط دخیلب  

 تعریف مالک اقدام زن سرپرست خانوار تعریف مالک اقدام توانمندسازی

اقدامات 

 توانمندسازی

نمندسازیتوا  اقدامات علل و اهداف 

 کمیته امداد

مصرف فرهنگ 

فرهنگی توانمندسازی 

اجتماعی هایآسیب از جلوگیری 

،توانمندسازی اساس اشتغال 

باور و انگیزه ایجاد 

 شهرداری

اجتماعی هایآسیب از جلوگیری 

،توانمندسازی اساس اشتغال 

توانمندی روانی  

باور و انگیزه ایجاد 

 بهزیستی

اجتماعی هایآسیب از وگیریجل 

توانمندی روانی  

 مواضع انتقادی
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های حمایتی، مبتنی بر مصاحبه سازمانتحلیل اقدامات این سه 
صورت گرفته و مدل پارادایمی فوق، بر اساس دیدگاه نظری این 

 پژوهش، مطابق جدول زیر است:

 

 
 های متولی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار سازماناقدامات  .3جدول 

ری
ردا

شه
 

داد
 ام

یته
کم

 

ستی
هزی
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تما

اج
 

انی
رو

 

دی
 ما

رل
کنت

 

ت
رک

شا
 م

هی
آگا

 

سی
ستر

 د

فاه
ر

ی
 

 نقش

های همیارگروه             

 تامین مالی خرد،           

ایهآموزش فنی و حرف             

های کسب و کارآموزش مهارت             

محصوالت جشنواره             

های فصلی،ایجاد بازارچه             

زندگی آموزش مهارت             

 مشاوره خانواده           

 سوادآموزی           

 تدوین پرونده سالمت           

های خودمراقبتیآموزش             

های غربالگریتست             

 بیمه           

های درمانیجبران هزینه             

 اعطا جهیزیه به فرزندان           

 جهیزیه ازدواج مجدد           

 تامین هزینه تحصیلی           

 کمک ودیعه مسکن           

 تامین لوازم زندگی           

 راهبری شغلی           

 تسهیالت اشتغال           

 تامین فضای کسب و کار           

 ایجاد مراکز مهارتی کوثر           

 توسعه مشاغل خانگی           

الحسنهپرداخت وام قرض             

 حمایت حقوقی           

 بازاریابی محصوالت           

 ارایه مستمری ماهانه           

 تخفیف انشعابات           

 مددکاری اجتماعی           

 نذر فرهنگی           

 کاریابی           

 سامانه کوشانه           
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 طرح همیار امید           

گزینیطرح همسان             

عمر و حوادث بیمه             

دهد که نهادهای متولی زنان سرپرست خانوار دول فوق نشان میج
اند؛ اما این توجه در یک ها و دستاوردها توجه داشتهبه همۀ قابلیت

ه در هر یک از های اجرا شدسطح نبوده است. میزان برنامه
 :باشدها در سازمان های فوق به شرح نمودار زیر میهای قابلیتجنبه

 
 

 
 تعدادبرنامه های سازمانهای حمایتی در کسب قابلیتهای زنان سرپرست خانوار .1نمودار

های دستاوردها در های اجرا شده در هر یک از جنبهمیزان برنامه
 ر است:سازمان های فوق نیز به شرح نمودار زی

 
 

 
: برنامه های سازمانهای حمایتی در کسب قابلیتها در زنان سرپرست خانوار2نمودار
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 گیری نتیجه
 های پژوهش نشان داد که:یافته

در هر سه سازمان حمایتی، تعریف زنان سرپرست خانوار مبتنی بر 
است که واجد رویکردی جنسیتی و مهم از « سرپرستیبی»اصطالح 

ای که سرپرستی زن بر خانواده جنسیتی است؛ به گونههای کلیشه
نه محصول یک انتخاب، بلکه نتیجۀ از دست دادن سرپرست مرد 
است. تنها مدیران شهرداری تهران به دختران خودسرپرست که 

 .شان بوده، اشاره داشتندشامل کسانی است که این امر انتخاب شخصی
سرپرست خانوار، تاکید در هر سه سازمان حمایتی، در تعریف زنان 

است که نشانگر آن است که  تنها به وجه مادی « فقدان درآمد»بر 
و اقتصادی سرپرستی خانوار توجه دارند؛ گرچه مدیران کمیته امداد 

نیز تاکید داشتند که نشانگر توجه به وجوه « مدیریت خانواده»بر 
 دیگر سرپرستی است.

ستاوردهای مادی و تا در تعریف توانمندسازی، عمدۀ تاکید بر د
تغییر »حدودی روانی است و جز در تعریف مدیران شهرداری که به 

ای به دستاوردهای اجتماعی تاکید نمودند، اشاره« های جنسیتیکلیشه
ای به قابلیت گونه که اشارهگیرد؛ همانتوانمندسازی صورت نمی

ان رکدام از مدیمشارکت اجتماعی نیز در تعاریف توانمندسازی هیچ
 شودنهادهای حمایتی دیده نمی

ها و اقدامات این سه ها و دستاوردها در برنامهگرچه تمامی قابلیت
ها ناموزون است. در سازمان حمایتی وجود دارند، اما توزیع آن

های این سازمان را تشکیل امداد، قابلیت رفاهی، بنیاد برنامه کمیته
 ترهرداری اندکی موزونهد. این توزیع در سازمان بهزیستی و شمی

ها و اقدامات توانمندساز به شدت از است. در هر سه نهاد، برنامه
ای در جهت توسعۀ قابلیت مشارکت زنان سرپرست نبود برنامه

برند. در حوزۀ توسعۀ قابلیت کنترل نیز، تنها سازمان خانوار رنج می
بهزیستی است که از وضعیت مطلوبی برخوردار است و شهرداری 

های ضعیف و محدودی به ویژه کمیته امداد در این زمینه برنامه و
 دارند.

ها و اقدامات این سه سازمان بیشتر بر عنصر خودکفایی عمدۀ برنامه
متمرکز است تا توانمندی و در نتیجه، دستیابی زنان به دستاوردهای 

 گیرد، نه دستاوردهای اجتماعی. مادی را پی می
ات این سه سازمان مبتنی بر قابلیت رفاهی و ها و اقدامعمدۀ برنامه

های آگاهی، مشارکت و کنترل تا حدودی دسترسی است و قابلیت
 ها و اقدامات ندارند.نقش چندانی در برنامه

های آن، به لحاظ توانمندسازی مادی )قابلیت رفاهی( تمامی شاخصه
اعم از امکانات رفاهی اولیه، آموزش، تغذیه، درآمد و سالمت 

 اظ شده است.لح
ها مبتنی است بر فرض موقت بودن وضعیت سرپرستی عمدۀ برنامه

زنان و تاکید بر این است که زنان با اقدام به ازدواج از این وضعیت 
تر از سازمان بهزیستی خارج شوند. این امر در کمیته امداد پررنگ

 باشد.و شهرداری نیز می

 و هابرنامه از در زمینۀ علل و اهداف توانمندسازی، بسیاری
 لحاظ آسیب ایگونه عنوان به را سرپرستیزن وضعیت اقدامات،

 گرایش زنان، انتخاب حق به توجهیبی ضمن نتیجه، در و اندنموده
 مجدد ازدواج و وضعیت این از زنان خروج بر تشویق و تاکید به
 .دارند هاآن

سازی ندهای جنسیتی برای توانمای در جهت تغییر کلیشههیچ برنامه
 اجتماعی زنان وجود ندارد.

ای در جهت تغییر سطح اعتماد اجتماعی به زنان هیچ برنامه
 سرپرست خانوار وجود ندارد.

های ارتباطی تنها در جهت بسط توانمندسازی مادی و اتصال شبکه
اند و از لحاظ قدرتمندسازی زنان در مناسبات به بازار دیده شده
اری و مشارکت اجتماعی لحاظ گیری، اثرگذاجتماعی، تصمیم

 اند.نگردیده
 سازمان های مختلف  در موازی شکل به توانمندساز اقدامات اکثر

 چهی و گیرندمی صورت خانوار سرپرست زنان توانمندسازی متولی
 .ندارند خاصی متولی

 انتخاب، که توانمندسازی به پژوهش این مقبول رویکرد
 ت،اس داده قرار خود نظری ساسا را دستاورد و کنترل گیری،تصمیم

این سه  د سازمان ر تدوین  از یک هیچ مشخص و خاص رویکرد
  ها نیست.توانمندساز آن اقدامات مجموعه
 که) توانمندسازی هایبرنامه در مذهبی و فرهنگی مسایل دخالت

 لطخ نیز سیاسی مسایل با گاه شد، ذکر نیز هامصاحبه در که چنان
 .سازدمی نقصان دچار را توانمندسازی فراگیر رویکرد( شودمی

 بر است مبتنی و است اجتماعی امر یک ماهیتا توانمندسازی
 در هدف گروه که اجتماعی و فضا و هدف گروه زمانهم تغییرات

 فقط متولی، سازمان سه هر توانمندساز اقدامات تمام اما. زیندمی آن
 اقدامی یچه و است داده قرار هدف را خانوار سرپرست زنان خود

 نانز ناتوانمندساز شرایط و جنسیتی نابرابر شرایط تغییر جهت در
 .گیردنمی صورت خانوار سرپرست

 
 پیشنهادات پژوهش

( در دیدگاه مدیران سازمان های  حمایتی، جز در شهرداری تهران، 1
به صراحت دختران خودسرپرست جزو زنان سرپرست خانوار 

د قرار دادن نیاز مادی، زنان سرپرست اند. همچنین، با بنیالحاظ نشده
خانواری که دارای درآمد ناکافی و یا دارای درآمد، ولی نیازمند 

های توانمندسازی دیگر اقسام توانمندی هستند، از شمول برنامه
اند. الزم است کلیۀ زنان خودسرپرست تحت پوشش خارج گردیده

ز این نهادها قرار گیرند و حسب نیازشناسی، از اقدامات توانمندسا
 بهره ببرند.

محور است و بنیاد آن بر ( توانمندسازی اصوال اقدامی اجتماع2
توانمندسازی اجتماعی است. لذا الزم است گردشی بنیادین در تمامی 

گیری گیری فرد به سمت هدفهای توانمندسازی از هدفبرنامه
 اجتماع انجام شود. 

خانوار، مبتنی است  ( بخش بزرگی از ناتوانمندی زنان سرپرست3
های جنسیتی موجود در جامعه و روابط اجتماعی محصول بر کلیشه

هاد گردد. پیشنگر اقدامات توانمندساز نیز میآن که گاه حتی خنثی
شود سازمان های  متولی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، می

 رها و اهداف خود قراهای جنسیتی را هم در برنامهتغییر این کلیشه
 دهند.

( عدم وجود نهاد باالدستی قدرتمندی که بتواند کلیۀ سازمانهای 4
توانمندساز زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش داشته باشد و 

دهی و ها را جهتها و اقدامات آنها، برنامهمشیاصول، خط
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ها را در برابر اقداماتشان پاسخگو نماید، یکی هماهنگ کند و آن
های توانمندسازی زنان جد انحراف در برنامهاز مشکالت اصلی مو

افزایی این سازمان ها با یکدیگر است. سرپرست خانوار و عدم هم
شود کلیۀ سازمان های متولی توانمندسازی زنان لذا پیشنهاد می

سرپرست خانوار، تحت یک نهاد دولتی پاسخگو به فعالیت بپردازند 
ها و اقداماتشان برنامه مشی،و موظف باشند نه تنها تمام اصول، خط

را با آن نهاد دولتی هماهنگ کنند، بلکه به آن و دیگر نهادهای 
 ناظر نیز پاسخگو باشند.

ی سازمان های توانمندساز زنان سرپرست خانوار از نبود ( همه5
یک منبع کشوری مناسب در حوزۀ آمار و اطالعات زنان سرپرست 

شود در نهایت بسیاری از خانوار در رنج هستند. این امر موجب می
صدایان زنان سرپرست خانوار از پوشش این سازمان صداترین بیبی

شود  سازمان های متولی آمار و ها محروم بمانند. لذا پیشنهاد می
اطالعات در کشور موظف گردند طی سازوکاری کلیۀ اطالعات 
 زنان سرپرست خانوار را به روز نموده و در اختیار این سازمان های

 متولی توانمندسازی قرار دهند.
ها و اقدامات توانمندساز سازمان های متولی ( در بسیاری از برنامه7

ای زایی، جتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی و اشتغال
. اش را گرفته استتوانمندی با ابعاد گستردۀ مادی، روانی و اجتماعی

ی  متولی توانمندسازی لذا ضرورت دارد کلیۀ کارکنان سازمان ها
زنان سرپرست خانوار آموزش کافی در مورد چیستی، چرایی و 

 چگونگی توانمندسازی طی نمایند.
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