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چکیده
سممت اجتماعی ی  حویه مطالعات ینا  بسیا  حائز اهمیت است. یکی ای متغیرهای تثییرگذا  بر سهممت  
اجتماعی ینا ، متغیر توانمندسایی اقتصایی آنهاست. هدف اصهلی ایهن مقاله ، بر سهی  ابطه  بهین ابعهای  

ههای  ههای خوییها  بها گروه گروه توانمندسایی اقتصایی با سهممت اجتمهاعی ینها  سرپرسهت خهانوا  ی   
ای است. جهت مطالع  تثییر متغیهر مسهتقل بهر متغیهر وابسهت ، ای   شت  غیرخوییا  ب  عنوا  یک موضوع بین 

است.پرسش اصلی این مقال ، این است ک  آیا بین    های سممت اجتماعی و توانمندسایی استفایه شده نظری  
های خوییا و غیرخوییا  بها سهممت اجتمهاعی آنها   ی  گروه توانمندسایی اقتصایی ینا  سرپرست خانوا   

سهاخت    ابط  وجوی یا ی؟  وش تحقیق، ای نوع پیمایشی و ابزا  گریآو ی اطمعات، پرسشنام  کییهز و محقق 
ههای خوییها  تحهت پوشهش سهایما   است. جامع  آما ی، ینا  سرپرست خانوا  عضهو و غیرعضهو گروه 

نفهر ای ینها  سرپرسهت    200اسهت.حج  نمونه ،  گیری، تصایفی سایه  نمون  بهزیستی استا  تهرا  و  وش  
های توصیفی و استنباطی استفایه شده  ها ای آما ه وتحلیل یایه خانوا  بهزیستی استا  تهرا  است. برای تجزی  

گهروه   گان  سممت اجتماعی ی  ینا  سرپرست خانوا  یهد ک  میانگین نمره ابعای پنج ها نشا  می است.یافت  
ی صد بیشتر ای ینا  سرپرست خانوا  گروه غیرخوییا  است.  95طو  معنایا ی ی  سطح اطمینا   خوییا ، ب  

میانگین نمره چها  بعد توانمندسهایی اقتصهایی ی  ینها  سرپرسهت خهانوا  گهروه خوییها  بیشهتر ای ینها   
سرپرست خانوا  ی  یو گهروه  سرپرست خانوا  غیرخوییا  است. همچنین، بین توانمندسایی اقتصایی ینا   

معنهایا ی وجهوی یا ی. بهر اسهاس    ی صهد،  ابطه  95هدف با سممت اجتمهاعی آنها  ی  سهطح اطمینها   
یا ی بر سممت اجتماعی آنها یا ی. ها،توانمندسایی اقتصایی ینا  ی  یو گروه مذکو ، ایر معنی یافت  

 ینا ، پرسشنام  کییز، بهزیستی   : ها کلیدواژه 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 . مقدمه  1
اجتماعی ینا   های اساسی سممت جامع  است. سممت  سممت اجتماعی ینا ، یکی ای پای  

ب  تعاممت پیچیده بیولوژی فریی،  فتا  بهداشتی، یمین  تا یخی، اجتماعی، امنیتی و سیاسههی  
یندگی آنا  بستگی یا ی. ینههانی کهه  ای سههممت اجتمههاعی برخو یا نههد، بهها موفقیههت بیشههتری  

توانند  ی های اصلی اجتماعی کنا  بیایند و احتماال م های ناشی ای ایفای نقش توانند با چالش می 
های جمعی یاشههت  باشههند. ی  نتیجهه ، تطههابق آنههها بهها هنجا هههای  مشا کت بیشتری ی  فعالیت 

اجتماعی بیشتر خواهد شد. سممت اجتماعی، نقش مهمی ی  تضمین پویایی و کا آمدی هههر  
کند. مفهوم سممت اجتماعی مفهومی است ک  ی  کنا  ابعههای جسههمی و  وانههی  جامع  ایفا می 
است و جنب  اجتماعی آ  با محو  قرا یای  فری، مو ی بر سی قرا   توج  قرا  گرفت   سممت مو ی  

های علمی ی با ه سایه توانمندسایی، بهه  ایههن نتیجهه   ، ی  بر سی 1گیری. با تونیک و اسپریتز  می 
گذا ی قد ت،  »ب  اشتراک   1970تا    1960 سیدند ک  نخستین مقول  ییربنایی این سایه ی  یه   

ب    ت یای ، تقویت قد ت موجوی، کنترل سرنوشت و مشا کت سیاسی بویه است.« ) شامل قد 
 ( 30،  1396الهی، فری، و خائف فروینده، یانایی شیرین،  نقل ای  

متغیرهای گوناگونی بر سممت اجتماعی تثییرگذا  است. یکی ای متغیرهههای بسههیا مه  
نیههای امههروی بایشناسههی ی  افزایش سممت اجتماعی، توانمندسایی اقتصههایی اسههت. ی  ی

 شدی ی  باب توانمندسایی اقتصایی ینا  ب  وجوی آمده و این مسئل  ب  جوامع بشههری ب  و
کمک کریه تا ه  حقوق ینا   ا ی ک کریه و ههه  ی  میههزا  سههممتی،  فههاه، آسههایش،  شههد 

 2باتههامطابق بهها نظههر  اقتصایی و کاهش فقر، تغییراتی مثبت و  و ب   شد وجوی یاشت  باشد.  
(، توانمندسایی اقتصایی یاللت بر کیفیههت ینههدگی مههایی بهتههر، ای طریههق حفهه  2005)

یندگی خوی و مدیریت این یندگی توسط ی  یا ی. مشا کت اقتصایی ینا ، نقش آنههها  ا ی  
یهههد. مهمتههرین مزیههت ایههن گیری ی  ابعای فریی، خانوایگی و اجتماعی افزایش میتصمی 

سههری، )کیانی قلع است  ی وضعیت اقتصایی خانوایه و  هایی ای فقر  نوع توانمندسایی، بهبو
 . (65  ،1393بد،  و ا سم 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هدف کلی این مقال ، تعیین  ابط  بین توانمندسایی اقتصایی ینا  سرپرست خانوا  ی  
های خوییا و غیرخوییا  بهها سههممت اجتمههاعی آنهها  بههویه اسههت. ای جملهه  اهههداف گروه 

هههای اندای ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  گروه ابط  بین قد ت پساختصاصی مقال ، بر سی  
، خوییا  و غیرخوییا  با سممت اجتماعی آنا ، بر سی  ابط  بههین توانههایی بایپریاخههت وام

هههای خوییهها  و غیرخوییهها  بهها سههممت ی  گروه های شغلی، و تملک یا ایی ینهها   مها ت 
 .   استاجتماعی آنا

پذیری بیشتری یا ند ینا  سرپرست خانوا  ک  آسیب  ویژه ب توانمندسایی اقتصایی ینا   
ینهها  هایی است ک   های جدی ی  کمین خانوایهیکی ای مسائل مه  اجتماعی است. آسیب

های هایی نظیههر آسههیب. ی  صو ت عدم حمایههت بایههد منتظههر پدیههدههستندسرپرست آنها  
ی  مناطق محههروم و ویژه ب هایی  وانی و باال  فتن میزا  جرائ  باشی . افزایش چنین خانوایه

یا ی کهه  بههرای بهبههوی وضههعیت فعلههی ایههن ما  ا بههر آ  مههی  ،های محدوی و مقطعیحمایت
ای ها و نهایهای مههرتبط بهها آنههها چهها هسایما   خانوا ها با مشا کت ینا  سرپرست خانوا  و

 . (31،  1385جمشیدی،    )شاهنده، محمدبیگی، بیندیشی 
، برای ینهها توانمندسایی اقتصایی ینا  عموه بر  سید  ب  آ امش و  فاه و حق و حقوق 

های ی  سههال  مههریر باشههند. آنا  نیز  و ی  ی  کاهش فقر،  شد اقتصایی، تولید و افزایش بهره 
چندین مطالع  ی  حویه توانمندسههایی اقتصههایی ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  سههطح   اخیر،

کایمیک صو ت گرفت  نظرهایی کهه  ی  ایههن حههویه است ک  ی  غالب آنها با وجوی اختمفآ
اسههت. تحلیههل   وجوی یا ی، با یک  ویکری واحد ب  توانمندسایی اقتصههایی نگریسههت  شههده

شده و شد  نتایج تحقیقات انجامموجب یکپا چ   تواندسیستماتیک و منظ  این مباحث می
تری بهه  ایههن جانبهه تر و هم های تحقیقاتی ی  این حههویه و نیههز  ویکههری یقیههقیافتن شکاف

ک  اهمیت توانمندسایی اقتصایی ینا  سرپرست خانوا  و  ابطهه  آ  ایگون مبحث گریی؛ ب 
های توسههع   ا  یزیرنامهه ها و بگذا یبهها سههممت اجتمههاعی و توجهه  بهه  آ  ی  سیاسههت

 . (51  ،1393  پرست،حق و  ،)اسعدی خلیلی  تر نمایدبرجست 
هایشهها   هدف توانمندسایی، کمک ب  افرای ضعیف است تا تمش نمایند بههر ضعف 

هایشهها   ا  ها و توانایی مها ت   بخشند و شا   ا بهبوی  های مثبت یندگی جنب  کریه و    غلب  
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،  1وایرتر مههک )   افههزایش یایه و آ   ا ی  عمههل پیههایه نماینههد برای کنتههرل عاقمنهه  ینههدگی  
1994 ،  190 ) . 

وسههیل  آ  ینهها  بههرای سههایماندهی خویشهها  توانمندسایی ینا ، فرایندی اسههت کهه  ب 
و ای حقوق خوی برای انتخاب مستقل و یایه،  نفس خوی  ا افزایش  اعتمایب   ،شوندتوانمند می

 کننههدگههریی یفههاع میبین  فههتن جایگههاه فرویسههتی ایشهها  میکنترل بر منابع ک  منجر ب  ای  
 . (5،  2002  ،2مالهاترا )

یکی ای اقدامات مه  و مریر ی  جهههت سههممت اجتمههاعی ینهها  سرپرسههت خههانوا  و 
پذیر، توانمندسایی آنها توسط نهایهای حمایتی است. ی  این  استا بهها الگههوگیری ای آسیب

 1388ک  ی  اواخر سال  انجام شد  تجربیات کشو  بنگمیش و هند و... طرح گروه خوییا   
گروه خوییا  صو ت گرفت و بهه  صههو ت   150  ل تعدایتوسط سایما  بهزیستی برای تشکی

. طرح گروهای خوییا  با استپایلوت ب  اجرا ی آمد و ه  اکنو  نیز ی  حال پیگیری و اجرا  
 ویکری کاهش فقر و بهبوی معیشت ینا  سرپرست خانوا  تحت پوشش سایما  بهزیستی، 

اسههت. محههو    آمههدهی  منههاطق شهههری و  وسههتایی و توانمندسههایی اقتصههایی بهه  اجههرا ی
یایی ای انههدای، اعطههای اعتبهها )وام(، اشههتغالاستراتژیک این طرح شامل ا ائ  تسهیمت پس

طریق ایجای و گسترش نهایهای کوچک خویگریا  محلی با مالکیت اعضههاو و پیونههد بههین 
. اجرای طرح خدمات مالی خری منجههر بهه  توانمندسههایی استاین نهایها    یبانک و اعضا

کاهش فقر نسبی ی  ابعای مختلف )مالی، فرهنگی و قههابلیتی(، توسههع  و بسههط اقتصایی و  
پذیر اقتصههایی و هههای آسههیبعدالت اجتماعی ای طریق فراه  ساختن یمین  یسترسی گروه 

ی آمد فاقد ضامن و وییق  بهه  تسهههیمت بههانکی، مساعدسههایی شههرایط جهههت افههزایش ک 
مای  اجتماعی ی  جامعهه ، ایجههای و توسههع  سر  ییسترسی افرای ب  خدمات مالی خری، ا تقا

های اقتصایی، کمک بهه  سایی افرای ک  ی آمد ی  برابر شوککا های کوچک، مقاوم وکسب
، 3) ابینسنکنند  طرح  ا آشکا  میضرو ت اجرای    و این موا ی   گرییکاهش نرخ بیکا ی می

 . (1388تحویلدا ،  ؛  126،  2001
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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این مقال  ی  تمش است تا ب  بر سی  ابط  بین توانمندسایی اقتصایی ینهها  سرپرسههت 
های خوییا  با سممت اجتماعی آنا  و مقایس  با ینا  سرپرسههت خههانوا  خانوا  عضو گروه 

 های خوییا  تحت پوشش بهزیستی استا  تهرا  بپریایی.  غیرعضو گروه 
 ابط  توانمندسایی اقتصایی ینا  سرپرسههت   (1اند ای:  عبا ت سراالت اصلی این مقال   

 ابطهه  (  2  اسههت؟های خوییا  و غیرخوییا  با سممت اجتماعی آنها چگون خانوا  ی  گروه 
هههای خوییهها  و غیرخوییهها  بهها سههممت اندای ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  گروه قد ت پس

سرپرسههت خههانوا  ی   ابط  توانههایی بایپریاخههت وام ینهها   (  3  است؟اجتماعی آنا  چگون 
های  ابط  مها ت (  4  است؟های خوییا  و غیرخوییا  با سممت اجتماعی آنا  چگون گروه 

های خوییا  و غیرخوییا  با سههممت اجتمههاعی آنهها  شغلی ینا  سرپرست خانوا  ی  گروه 
هههای خوییهها  و  ابطهه  تملههک یا ایههی ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  گروه ( 5 اسههت؟چگون 

 است؟با سممت اجتماعی آنا  چگون غیرخوییا   
های ایههن مقالهه  ی  پاسخ ب  سرال اصلی تحقیق و بر اسههاس چهها چوب نظههری، فرضههی 

 اند ای:عبا ت 
هههای خوییهها  و غیرخوییهها  بهها خههانوا  ی  گروه ٬اندای ینا  سرپرسههت( بین قد ت پس1

 سممت اجتماعی آنا ،  ابط  معنایا ی وجوی یا ی؛ 
های خوییا  و غیرخوییهها  ریاخت وام ینا  سرپرست خانوا  ی  گروه ( بین توانایی بایپ2

 با سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی؛ 
های خوییهها  و غیرخوییهها  بهها های شغلی ینا  سرپرست خانوا  ی  گروه ( بین مها ت 3

 سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی؛ 
هههای خوییهها  و غیرخوییهها  بهها سههت خههانوا  ی  گروه ( بین تملک یا ایههی ینهها  سرپر4

 سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی.  
 

 .پیشینه تحقیق2
فراتحلیلی بر مطالعههات مربههو  بهه  »عنوا   با  ی  پژوهشی    (1393)و ی  اصل و پیل یاهدی

ب  این نتیج   سههیدند کهه  عوامههل یموگرافیههک تههثییر چنههدانی بههر ابعههای   «سممت اجتماعی
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آ  اسههت کهه    نتیجهه  حههاکی ایسممت اجتماعی ندا ند. با این وجوی ی  مو ی متغیههر سههن  
ای میهها   سممت اجتماعی ی  مجموع ی  سنین باالتر، ای میههزا  بیشههتری برخههو یا  اسههت. 

یمت بیشترین  ابط   ا با سههممت اجتمههاعی اجتماعی نیز تحصههای پایگاه اقتصاییمرلف 
یهد. . سطح ی آمد و پایگاه اقتصایی با ابعای سممت اجتماعی  ابط  مثبتی  ا نشا  مییا ی 

)یاهدی اصههلی،   ای ک  افرای با ی آمد بیشتر ای سممت اجتماعی باالتری برخو یا ندگون ب 
 . (99،  1393و ی، پیل 

بر سههی سههطح سههممت ی بهها عنههوا  »ی  پژوهش  ،(1398)افشا ی، هاشمی و  ضایی  
مطالعهه  ؛  های ی  سرپرست توانمندشههده و توانمندنشههدهخانوایه  اجتماعی و عزت نفس ی 
وضعیت شههغلی بههرای سههممت اجتمههاعی ینهها ،  نشا  یایند ک   «مو یی سایما  بهزیستی

ده افههزایش شهه های توانمندساییتر ای مریا  است. سممت اجتماعی ی  ینا  و خانوایهمه 
است. سممت اجتماعی ی  حقیقت ههه  بخشههی ای ا کهها  وضههع سههممت محسههوب   یافت 
 . تواند تابعی ای آ  باشد«شوی و ه  میمی

سنجش محتوای سممت اجتماعی ای ابتدا ای طریق تمرکز بر فری و ی   ابط  با تعاممت 
ههها( مههو ی ممقات با یوستا ( و مشا کت اجتمههاعی )ماننههد عضههویت ی  گروه   فریی)مثما 

تعههدای یوسههتا ( و )هنی)ماننههد  گیری آنا ، ا کا  عینی) مههثما سنجش قرا  گرفت  و ی  اندایه
 (12و  11،  1398کیفیت  وابط یوستان ( هر یو اهمیت یا ند.)افشا ی و همکا ا ، پاییز  

بر سی  ابط  بین وضعیت اشتغال با میزا  سممت »ل   ی  مقا  (1393)  مستی و فخرایی
ک  بر اساس مدل تحلیلی، متغیرهای شههغل ند  یای  «مو ی مطالع  شهر مراغ   :اجتماعی آنا 

 گههذا ی. )وضعیت اشتغال، نوع شغل و شرایط شغلی( بر سممت اجتمههاعی ینهها  تههثییر می
غیره، یاشتن و یا نداشتن شغل های یو متیهد ک  ی  سطح همبستگیآنها نشا  می  هاییافت 

 ،اسههت. بهه  عبهها تی و نیز نوع شغل، تفاوتی ی  میزا  سممت اجتمههاعی ینهها  ایجههای کههریه
 . (130،  1393  و فخرایی،  )مستی، شرایط شغلی بیشترین تثییر  ا بر سممت اجتماعی یا ی 

بر سههی نقههش صههندوق اعتبهها ات خههری بههر »ی  مقالهه   (1396)سههعیدی و همکهها ا  
بیهها    «استا  ایمم  شهرستا  چریاول،مو ی مطالع ،    :دسایی اقتصایی ینا   وستاییتوانمن
هایی ک  ی  بیشتر کشو ها توانمندی اقتصایی و اجتماعی ینهها  اند ک  ایجمل  سیاستکریه
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های اعتبهها ات خههری و تثسههیس اسههت، اجههرای برنامهه    وستایی و فقیههر  ا بهه  همههراه یاشههت 
اعتبا ات خری ینا  است. اعتبا ات خری با نفو) ی  ابعای مختلف یندگی ینا  و های  صندوق

کمک ب  بهبوی یندگی تعدای ییههایی ای آنههها، ی  یو یههه  اخیههر جایگههاهی ویههژه  ا بهه  خههوی 
های یاوطلههب ی  قالب گروه  اختصاص یایه و ب  این یلیل مو ی استقبال قرا  گرفت  ک  عموماا 

های کههاهش فقههر، افههزایش سههرمای   شههوی. وییق  ب  ینا  واگههذا  می  و بدو  نیای ب  ضامن یا
ندای، کا آفرینی، احساس امیدوا ی نسبت ب  یندگی و کنترل ینا  بر اجتماعی، افزایش پس

های اقتصههایی ای جملهه  تههثییراتی اسههت کهه  صههندوق اعتبهها ات خههری بههر گیری تصههمی 
. (151،  1396)سعیدی و همکا ا ،   استتوانمندسایی ینا  یاشت 

»بر سی  ابط  بین سممت اجتماعی و متغیرهای جمعیههت ( ی  مقال   1396)الدین  تاج
نشهها  یای کهه  وضههعیت شههغلی بههرای   امریکههابر وی نمون  وسههیعی ای جمعیههت    شناختی«

تری یاشتند، سممت اجتماعی ینا ، مهمتر ای مریا  است و ینانی ک  وضعیت شغلی پایین
. ب  طو کلی همین یاشتندب  مریانی با هما  جایگاه شغلی    سممت اجتماعی کمتری نسبت

ای سههطح بههاالتری ای طو  فزاینههدهیابد، ینا  نسبت ب  مریا  ب ک  جایگاه شغلی افزایش می
 . (66،  1396الدین،  کنند.)تاجپذیرش، مشا کت و انسجام اجتماعی  ا گزا ش می

یابد، ینهها  ی  اه شغلی افزایش میطو ک  جایگیهد، هما نتایج کلی این مقال  نشا  می
ای خوی بروی طو  فزاینده سطوح باالتری ای پذیرش، مشا کت و انسجام  ا  مقایس  با مریا  ب 

. یهندمی
فراتحلیلی بههر »ی  پژوهش    (1393)و ی  اصل و پیل های یاهدینتایج این مقال  با یافت 

ک  سممت اجتماعی ی  مجموع ی  سنین بههاالتر ای   «مطالعات مربو  ب  سممت اجتماعی
میزا  بیشتری برخو یا  اسههت و تحصههیمت بیشههترین  ابطهه   ا بهها سههممت اجتمههاعی یا ا 

 است، همخوانی یا ی.  بویه
بر سههی »ی  پههژوهش    (1398)نتایج این مقال  با مطالع  افشهها ی، هاشههمی و  ضههایی  

ای ی  سرپرست توانمند شده و توانمنههد هسطح سممت اجتماعی و عزت نفس ی  خانوایه
هههای کهه  سههممت اجتمههاعی ی  ینهها  و خانوایه  «مطالع  مو یی سایما  بهزیسههتی:  نشده

 است، مطابقت یا ی.    شده افزایش یافت توانمندسایی
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بر سههی  ابطهه  بههین »ی  مقالهه   (  1393)های مسههتی و فخرایههی  نتایج این مقال  با یافتهه 
کهه  بههر اسههاس   «سممت اجتماعی آنا ، مو ی مطالع  شهر مراغهه وضعیت اشتغال با میزا   

مدل تحلیلی متغیرهای شغل )وضعیت اشتغال، نوع شههغل و شههرایط شههغلی( بههر سههممت 
گذا ی و شرایط شغلی بیشترین تثییر  ا بههر سههممت اجتمههاعی یا ی، اجتماعی ینا  تثییر می

ا  »بر سی  ابطهه  بههین سههممت ی  پژوهشی با عنو  (2004)کییز و شاپیرو    همخوانی یا ی. 
کهه  وضههعیت شههغلی بههرای ب  این نتیجهه   سههیدند  شناختی«  اجتماعی و متغیرهای جمعیت

تری یاشههتند، سممت اجتماعی ینا  مهمتر ای مریا  است و ینانی ک  وضعیت شغلی پایین
طو  بهه   . یاینههدسممت اجتماعی کمتری نسبت ب  مریانی با هما  جایگاه شههغلی گههزا ش  

ای سههطح طو  فزاینههدهیابد ینا  نسبت ب  مریا  بهه مین ک  جایگاه شغلی افزایش میکلی ه
نتیج  مقال  نگا نههدگا   کنند. باالتری ای پذیرش، مشا کت و انسجام اجتماعی  ا گزا ش می

 با این مطلع  نیز همسو است. 
 ابطهه  بههین تفاوت این مقال  با مقاالت قبلی ی  این است ک  ی  اینجهها بههرای اولههین بهها   

است و ای سههویی ییگههر مقایسهه    توانمندسایی اقتصایی با سممت اجتماعی سنجیده شده
   است.   بین یو گروه خوییا  و غیرخوییا  مو ی بر سی قرا  گرفت 

 
 .چارچوب نظری 3

ای بههوی  موضههوع توانمندسههایی اقتصههایی و سههممت  شههت ی  این مقال  بهها توجهه  بهه  بین
شناسی(، چا چوب نظری تلفیقی ای انوا ) شت  اقتصای و جامع اجتماعی ینا  سرپرست خ

شناختی و اقتصایی ی  یمین  توانمندسایی اقتصههایی و سههممت های مختلف جامع نظری 
شههد  هایی چو  سممت اجتماعی کییز، سا ا النگهه  و نظریهه  ینان اجتماعی و شامل نظری 

گریند:.  ک  ی  )یل ب  اختصا  معرفی میاست  فقر 
 .نظریه سالمت اجتماعی کییز1-3

  1گیری. کییز ت می ئ شناختی نش شناختی و  وا  نظری  سممت اجتماعی کییز ای یک اصل جامع  
طبق نظههر کییههز، حلقهه  مفقههویه ی  تا یخچهه   : شمری پنج ممک  ا برای سممت اجتماعی برمی 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مطالعات مربو  ب  سممت، پاسخ ب  این سرال است کهه  آیهها ممکههن اسههت کیفیههت ینههدگی و  
عملکری شخصی افرای  ا بدو  توج  ب  معیا های اجتماعی ا ییابی کری؟ وی ی  پاسههخ بهه  ایههن  

نههی اسههت و  عملکری خوب ی  یندگی چیههزی بههیش ای سههممت جسههمی و  وا  : گوید سرال می 
»سههممت اجتمههاعی عبهها ت    بهه  نظههر وی   گیری. های اجتماعی  ا نیز ی  برمی تکالیف و چالش 

ی  برابر اجتماع. فههری سههال  ای نظههر اجتمههاعی،  خوی    است ای چگونگی ا ییابی فری ای عملکری 
فه  و بالقوه بههرای  شههد و شههکوفایی یانسههت  و  اجتماع  ا ب  صو ت یک مجموع  معنایا ، قابل 

شوی و ی  پیشرفت آ  سهی   کند ک  ب  جامع  تعلق یا ی.ای طرف جامع  پذیرفت  می س می احسا 
. ( 121،  1393،  و فخرایی   است« )مستی 

 .نظریه تواناسازی سارا النگه2-3

ی نظههر ا  . اسههت  های مه  ی   ابط  با مسائل ینا ، نظری  تواناسایی سهها االنگ یکی ای نظری 
برآو یه ساختن نیایهای اساسی، ای حقوق اولی  تمام افرای است و هههر طرفدا ا  این نظری ،  

 ؛ های خوی اسههتفایه کنههدها و خمقیتتمام توانایی  ای  فریی باید امکا  این  ا یاشت  باشد ک 
نفس، ی  پههذیرش و توییههع ینهها  بایههد بیاموینههد کهه  بهها خویبههاو ی و اعتمایبهه  ،بنههابراین

ی  جامع  شرکت کنند. برای ایههن چهها چوب نظههری، پههنج ها چ  ی  خانوایه و چ   مسئولیت
 است:مرحل  مشخص شده

ی  این مرحل  ب  امکانات  فاهی اولی  و کمبویهایی ک  ی  ایههن یمینهه  وجههوی   .الف( رفاه
  ؛ شوی مانند تثمین آمویش یا ی، توج  می

اسههت؛ منظو  یسترسی ب  منابع و تسهیمتی برای بهبوی وضعیت ینههدگی  .ب( دسترسییی
  ؛ مانند یسترسی ب  اعتبا ات

گاهی ای است ک  ینهها  بهه  مشههکمت و بهه  یالیههل بههروی آ  حسههاس مرحل   .سازی ج( آ
 ؛ شوندمی

ای است ک  یمین  حضو  فعال برای ینا  فراه  شده و آمایگی بههرای مرحل   .د(مشارکت
 ؛ مشا کت یاوطلبان  وجوی یا ی 

کنند و عموه بر این ک  ی  مو ی  گیری پیدا می ای ک  ینا ، قد ت تصمی  مرحل    . ( کنترل ی ه 
یابنههد.  حههل تسههلط می کنند و بههر اجههرای  اه حل  ا پیشنهای می کنند، بهترین  اه مشکل فکر می 
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بهه  ینهها ، بضههاعت و  معنقد است ک  توانمندسایی ینا  عبهها ت ای ایههن اسههت کهه     سا ا النگ  
های بیرونی یایه شوی تا آنها بتوانند حقوق ای یسههت  فتهه  خههوی  ا  عیض قد ت یفع فشا ها و تب 

 . ( 16،  1395  )کشاو ی شکری،  باییابند و وضع اجتماعی شا   ا بهبوی و ا تقا یهند 
 پذیری زنان سرپرست خانوارشدن فقر یا آسیب.نظریه زنانه4-3

بحث فقههر شههده کهه  تحوالت بینشی و تجربی ی  یه  اخیر سبب طرح پا ایای  جدیدی ی   
های کهه  ی  اکثههر نوشههت ایگون شههما ی. ب فقر ینا   ا معایل فقر ینا  سرپرست خههانوا  می

خو ی. مطههابق نظههر توسع ، اعمم ینا  سرپرست خانوا  ب  عنوا  فقیرترین فقرا ب  چش  می
، مواج  هستندفرض اینک  ینا  سرپرست خانوا  با خطر فقر ی آمدی بیشتری  ، پیش1چانت

ب  یلیل جنسیت و ی  پی آ  محرومیت ای منابع است. ی  چنین شرایطی، نقههش بایتولیههدی 
کنههد. ایههن شههرایط می پذیر یهها اشههتغال خههانگیینا  آنها  ا مجبو  ب  کا  پا ه وقت، انعطاف

موجههب   ،یا ی    ا ای آمویش و کسههب مههها ت بههای مههیحال ک  ینا  سرپرست خانوای عین
سوایی ای عوامل ییگری است ک  موجب سوایی و ک شوی. بیمینیز  ی یافت یستمزی کمتر  

شوی. ب  عبهها ت ییگههر ینهها  سرپرسههت عدم یسترسی این ینا  ب  مشاغل یا ای منزلت می
با توج    ی آمد یا ند. ک   وقت، غیر سمی وای نیم خانوا  اغلب بیکا ند و یا مشاغل حاشی 

 گریی.  خمص  می (1شکل شما ه )ب  آنچ  گفت  شد، چا چوب نظری مقال  ی  
  

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

توانمندسایی 
 اقتصایی

ری قد ت پس  اندایک

 
 توانایی بایپریاخت وام

 

 ی شغلیهامها ت 

یی  هاتملک یا ا

توانمندسایی 
 اقتصایی

 شکوفایی اجتماعی

 همبستگی اجتماعی 

 انسجام اجتماعی

یی پذیرش اجتماعی  هایا ا

ت اجتماعی  مشا ک

پرست خانوار 1شکل   . مدل نظری تأثیر توانمندسازی اقتصادی بر سالمت اجتماعی زنان سر
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شههوی هههر یههک ای ابعههای توانمندسههایی مشههاهده می  (1شههما ه )  شههکلک  ی   طو هما 
اندای کری ، های قد ت پسحاضر ک  یا ای مرلف   مقال اقتصایی ب  عنوا  متغیر مستقل ی   

باشد، برسههممت اجتمههاعی های شغلی و تملک یا ایی میتوانایی بایپریاخت وام، مها ت 
 گذا ی. ینا  سرپرست خانوا  ب  عنوا  متغیر مستقل تثییر می

 
 . روش تحقیق5

نفههر ای   800مقال  حاضر،  وش پیمایشی است. جامع  آما ی مقال ،    شده ی استفایه وش  
های خوییا  و غیرخوییا  تحت پوشش سایما  بهزیسههتی ینا  سرپرست خانوا  عضو گروه 

. چههو  کهها  بهه  هسههتندنفر ای ینا  سرپرست خههانوا     200. حج  نمون   استاستا  تهرا   
نمونهه  مههو ی مطالعهه  مهها بهه  یو قسههمت تقسههی    ، عمما است  ای انجام شدهصو ت مقایس 

نا  سرپرست خانوا  عضو گروه خوییا  هستند. بههدین ینفر ای  100ی  قسمت اول   :شویمی
اند. ی  قسههمت یوم ی  سرپرست خانوا  انتخاب شده  5گروه خوییا     20صو ت ک  ای هر  

ب  صو ت تصههایفی هستند ک   ینا  سرپرست خانوا  غیر عضو گروه خوییا   نفر ای    100نیز  
   انتخاب شدند. 

 ایههنو ی اطمعههات اسههتفایه شههده کهه  بههرآی  این مقال  ای ابزا  پرسشنام ، برای جمههع
استاندا ی سممت اجتماعی کییههز و پرسشههنام  توانمندسههایی اقتصههایی اساس، پرسشنام   

گیری این مقال  ای  وایههی جهت سنجش  وایی ابزا  اندایه  است. استفایه شده  محقق ساخت 
بههرای تعیههین میههزا  پایههایی متغیههر مسههتقل بعههد ای تهیهه  و تثییههد   است. صو ی استفایه شده

پرسشنام  ای ضریب آلفای کرونباخ استفایه شد ک  نتیج  ب  یست آمده برای متغیههر قههد ت 
هههای شههغلی متغیههر مها ت  ،60/0، برای متغیر توانایی بایپریاخت وام  62/0اندایکری   پس
 .  است  91/0ها و متغیر تملک یا ایی  85/0

 33های آ  ای مقیههاس  گیری سممت اجتمههاعی و مرلفهه پژوهش حاضر جهت اندایهی 
ای سممت اجتماعی کییز ک  مرلف  اصلی آ  انسههجام، پههذیرش، مشهها کت، انطبههاق و مایه

گیری توانمندسایی اقتصایی و است و جهت اندایه  شکوفایی اجتماعی هستند،استفایه شده
 است.  ای استفایه شدهگوی   26ت   ساخهای آ  ای پرسشنام  محققمرلف 
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برای محاسب  نمره کل پرسشنام  سممت اجتماعی، مجموع اعدای ب  یست آمده ای هههر 
باشد. می 100است ک  عدی ب  یست آمده عدیی بین صفر تا  تقسی  شده 5ییرمقیاس، بر  

ده برای محاسب  نمره کل پرسشنام  توانمندسایی اقتصایی، مجموع اعدای ب  یسههت آمهه 
 100است ک  عدی ب  یست آمههده عههدیی بههین صههفر تهها  تقسی  شده 6ای هر ییرمقیاس، بر  

اسههت. امتیههای هههر بعههد بهها   100ترین نمره ی  این پرسشنام  صفر و باالترین  پایین  باشد. می
شوی. پایایی و  وایی نسخ  فا سی پرسشنام  سممت ها ی  آ  ُبعد مشخص میامتیای عنوا 

است.   ایرا  تثیید شدهاجتماعی کییز ی
 

 . تعریف متغیرهای مستقل و وابسته  6
 توانمندسازی اقتصادی   .1-6

تنها ای کهه  نهه گون ب است  ب  معنای حضو  ینا  ی  مشاغل ی آمدیا  توانمندسایی اقتصایی  
کننههد بلکهه  قای خواهنههد بههوی حمایههت های یندگی خویش  ا کسب میتوانایی تثمین هزین 

خانوایه  ا نیز برعهده گیرند. ی  این بعد ای توانمندسههایی، ینهها  عههموه بههر آ  کهه  بهه  مالی  
هههای خههانوایه نیههز اعتبا ات و بایا های مختلف یسترسههی یا نههد، برخههی ای امههوال و یا ایی

ههها و عنوا  ییربنههای یسههتیابی بهه  قابلیتبهه   توانمنههدی اقتصههایی  باشههد. متعلق ب  آنهها  می
برای بهبوی کیفیت یندگی تلقی شده و مفهوم آ  »توانایی ی  تههثمین نیایهههای توانمندی الیم  

صو ت پایدا  است«. ی  تعریف عملیههاتی توانمنههدی اقتصههایی، مههوا یی نظیههر اساسی ب 
 استفایه شد.   توانایی بایپریاخت وام و...   توانایی خرید کاالهای باکیفیت،  اندای،توانایی پس

 سالمت اجتماعی  .2-6
ممت اجتماعی  ا ب  عنههوا  گههزا ش فههری ای کیفیههت  وابطههش بهها افههرای، نزییکهها  و کییز س

و معتقد اسههت کهه  مقیههاس . اکندهای اجتماعی ک  وی عضوی ای آنهاست تعریف میگروه 
های ی ونههی فههری سههنجد و شههامل پاسههخسممت اجتماعی بخشههی ای سههممت فههری  ا می

ا   ضههایت فههری ای ینههدگی و محههیط )احساس تفکر و  فتهها  کهه  نشههانگر  ضههایت یهها فقههد
کند ک  سممت اجتماعی شامل عناصر متعههدیی . کییز بیا  میاستاجتماعی اش هستند(  

ای افههرای ی  یهند ک  چگونهه  و ی  چهه  ی جهه است ک  این عناصر ی  کنا  یکدیگر نشا  می
 ب  عنوا  همسای ، همکا  و همشهری.  مثما ؛ کنندیندگی اجتماعی خوی خوب عمل می
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 های خودیار. گروه3-6

های خوییا   های کوچک تشکیل شده ای مریم فقیر هستند. اعضای گروه های خوییا  گروه گروه 
کننههد.  با مشکمت شبی  ب  ه   وبرو هستند و برای حههل مشکمتشهها  بهه  یکههدیگر کمههک می 

ها ی   انههدای کننههد و ایههن پس اندایهای کمی ای بین اعضای خوی جمههع می های خوییا  پس گروه 
 آید. شوی ک  این صندوق مشترک گروه خوییا  ب  حساب می بانک نگ  یاشت  می 

 زنان سرپرست خانوار .4-6

همسهر، ینا  سرپرست خانوا ، ینانی هستند ک  ب  یلیل عواملی چو  طهمق، فهوت و یها اعتیهای 
و یا بهر ایرمفقهویاالیر شهد  همسهر و غیهره   افتد؛میها  مسئولیت و سرپرستی خانوایه بریوش آ  

سرپرست عضوی ای خهانوا  اسهت  ک   است   یا ی  تعریف ییگری بیا  شده .  اند سرپرست شده بی
 ا ب  این عنوا  معرفی کنند. ی  صو تی ک  اعضای خانوایه قای  به  تعیهین   او ک  اعضای خانوا ،  

  شوی. عنوا  سرپرست تلقی میترین عضو خانوا  ب رست خانوا  نباشند، مسنسرپ
)متغیر وابسته( های سالمت اجتماعیمؤلفه . 1جدول  

 مؤلفه ابعاد  متغیر

 سممت اجتماعی  متغیر وابست 

 شکوفایی اجتماعی
 همبستگی اجتماعی

 انسجام اجتماعی
 پذیرش اجتماعی

 مشا کت اجتماعی
 

 )متغیر مستقل(  های توانمندسازی اقتصادیمؤلفه  . 2جدول  

 مؤلفه ابعاد  متغیر

 توانمندسایی اقتصایی  مستقل

 قد ت پس اندای کری 
 های شغلیمها ت

 توانایی بایپریاخت وام
 تملک یا ایی

 اندای کری قد ت پس
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 ها.یافته7
 وصیفیهای تیافته.  1-7

وضههعیت تثهههل، میههزا  تحصههیمت، تعههدای چههو  سههن،    ی  این مقال ، متغیرهای جمعیتی
 اند.  اعضای خانوا  و تعدای فریندا ، مو ی بر سی قرا  گرفت 

یع فراوانی پاسخگویان برحسب سن. 3جدول   توز

 غیرخودیار )درصد( خودیار )درصد( کل )درصد( گروه آماره گروه سنی

 10 5 5 تعدای سال 25ییر 
 10 5 5 ی صد برحسب گروه 

 37 19 18 تعدای سال 25-34
 37 19 18 ی صد برحسب گروه 

 30 15 15 تعدای سال 35-44
 30 15 15 ی صد برحسب گروه 

 58 31 27 تعدای سال 45-54
 58 31 27 ی صد برحسب گروه 

 65 30 35 تعدای سال و بیشتر 55
 65 30 35 ی صد برحسب گروه 

 200 100 100 تعدای کل
 100 100 100 گروه ی صد برحسب 

های خوییهها ، شوی، بیشترین گروه سنی ی  گروه طو ک  ی  جدول فوق مشاهده میهما 
هههای غیرخوییهها ، و ی  میهها  گروه  ی صههد( 35) سال و بیشتر بهها 55ینا  سرپرست خانوا  

 است.  ی صد( بویه 31)  سال با  54-45
 

یع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  . 4  جدول  توز

 غیرخوییا  خوییا  کل گروه آما ه  وضعیت تثهل

 56 30 26 تعدای یا ای همسر
 56 30 26 ی صد برحسب گروه 

 80 35 45 تعدای همسر ب  علت فوت بی
 80 35 45 ی صد برحسب گروه 

 35 20 15 تعدای همسر ب  علت طمق بی
 35 20 15 برحسب گروه ی صد 

 29 15 14 تعدای هرگز اییواج نکریه
 29 15 14 ی صد برحسب گروه 

 200 100 100 تعدای کل
 100 100 100 ی صد برحسب گروه 
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گههروه  اغلب ینا  سرپرست خههانوا   شوی،مشاهده می  (4شما ه )طو ک  ی  جدول  هما 
اغلههب ینهها  سرپرسههت خههانوا  گههروه همسر بهه  علههت فههوت و  بی  ،ی صد(  45)  خوییا  با

یهههد باشند. همچنین نتایج نشهها  میهمسر ب  علت فوت میبی  ،ی صد(35)  غیرخوییا  با
ی صد ینا  سرپرست خانوا  گههروه   30ی صد ینا  سرپرست خانوا  گروه خوییا  و    26ک   

 باشند.  غیرخوییا  یا ای همسر می
 

یع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت . 5جدول    توز

 غیرخودیار خودیار کل گروه  آماره میزان تحصیالت

 29 13 16 تعدای بیسوای
 29 13 16 ی صد برحسب گروه 

 49 27 22 تعدای ییر ییپل 
 49 27 22 ی صد برحسب گروه 

 45 21 24 تعدای ییپل 
 45 21 24 ی صد برحسب گروه 

 33 19 14 تعدای ییپل فوق 
 33 19 14 ی صد برحسب گروه 

 35 16 19 تعدای لیسانس
 35 16 19 ی صد برحسب گروه 

 7 3 4 تعدای فوق لیسانس
 7 3 4 ی صد برحسب گروه 

 2 1 1 تعدای یکتری 
 2 1 1 ی صد برحسب گروه 

 200 100 100 تعدای کل
 100 100 100 ی صد برحسب گروه 

اغلب ینا  سرپرست خانوا  گههروه گریی،  مشاهده می  (5شما ه )طو ک  ی  جدول  هما 
 و اغلب ینا  سرپرست گروه غیرخوییا  بهها  ،ی صد( یا ای تحصیمت ییپل   24)  خوییا  با

ی صد   19یهد ک   . همچنین نتایج نشا  میهستندی صد( یا ای تحصیمت ییر ییپل   27)
ی صههد ینهها  سرپرسههت گههروه غیرخوییهها ، یا ای   16  ینا  سرپرست خانوا  گروه خوییا  و

کلی سطح تحصیمت ینا  سرپرسههت خههانوا  گههروه   طو ب باشند.  تحصیمت لیسانس می
 . استخوییا ، باالتر ای ینا  سرپرست خانوا  گروه غیرخوییا   
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یع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانوار . 6جدول    توز

 غیرخودیار خودیار کل گروه  آماره تعداد اعضای خانوار

 31 15 16 تعدای نفر1
 31 15 16 ی صد برحسب گروه 

 54 26 28 تعدای نفر2
 54 26 28 ی صد برحسب گروه 

 56 35 21 تعدای نفر3
 56 35 21 ی صد برحسب گروه 

 33 17 16 تعدای نفر4
 33 17 16 ی صد برحسب گروه 

 20 7 13 تعدای نفرو بیشتر5
 20 7 13 ی صد برحسب گروه 

 100 100 100 تعدای کل
 100 100 100 ی صد برحسب گروه 

 
اغلب ینا  سرپرست خانوا  گههروه گریی،  مشاهده می  (6شما ه )طو ک  ی  جدول  هما 
ی صههد( 35و اغلب ینا  سرپرست خانوا  گروه غیرخوییا  )  عضو،  2  ی صد(  28خوییا  )

 باشند.  میعضو خانوا   نفر  3یا ای 
 

یع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزندان  . 7جدول    توز

 غیرخودیار خودیار کل گروه  آماره تعداد فرزند

 67 35 32 تعدای بدو  فریند
  67 35 32 ی صد برحسب گروه 

 58 27 31 تعدای فریند 1
  58 27 31 ی صد برحسب گروه 

 41 26 15 تعدای فریند 2
  41 26 15 ی صد برحسب گروه 

 20 6 14 تعدای فریند 3
  20 6 14 ی صد برحسب گروه 

 14 6 8 تعدای فریند و بیشتر  4
  14 6 8 ی صد برحسب گروه 

  100 100 100 تعدای کل
  100  100  100 ی صد برحسب گروه 
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گههروه  اغلب ینا  سرپرسههت خههانوا شوی  میمشاهده  (  7شما ه )طو ک  ی  جدول  هما 
گههروه غیرخوییهها   اغلههب ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی صههد( بههدو  فرینههد و 32خوییهها  )

ی صههد ینهها  31یهههد کهه  حههدوی  . همچنین نتایج نشا  میهستندی صد( بدو  فریند  35)
ی صد ینا  سرپرست خانوا  گروه غیرخوییا ، یا ای   27سرپرست خانوا  خوییا  و حدوی  

 باشند. یک فریند می
انههدای، گانهه  »قههد ت پسبا کمههک ابعههای چها   «توانمندسایی اقتصایی»  مستقل  متغیر

اسههت. های شغلی و تملک یا ایی« مو ی سنجش قرا  گرفت توانایی بایپریاخت وام، مها ت 
 است.  شده منعکسنتایج این بر سی ی  قالب جداول ییر 

 
پرست خانوار گروه خودیار و    نتایج آزمون . 8جدول   مستقل جهت مقایسه ابعاد توانمندسازی اقتصادی زنان سر

 غیرخودیار 

انحراف   میانگین  گروه  متغیر
 استاندارد 

مقدار آماره  
t Df   سطح

 معناداری 

 36/10 14/38 غیرخوییا  024/0 198 75/25 07/8 96/71 خوییا  اندای  قد ت پس 
توانایی بایپریاخت  

 وام
 24/34 87/38 غیرخوییا  003/0 198 70/11 70/7 96/79 خوییا 

 38/12  11/34 غیرخوییا  000/0 198 65/22 836/8 82/68 خوییا  های شغلیمها ت

 39/14 32/23 غیرخوییا  000/0 198 98/31 43/9 36/78 خوییا  تملک یا ایی 
توانمندسایی  

 اقتصایی 
 1/12 34/33 غیرخوییا  000/0 198 39/30 40/5 76/73 خوییا 

 
، آمهها  توصههیفی مربههو  بهه  میههانگین و انحههراف معیهها  متغیههر (8شههما ه )ی  جههدول 

 توانمندسایی اقتصایی و ابعای آ  ب  تفکیههک گههروه خوییهها  و غیرخوییهها  نشهها  یایه شههده
میانگین نمره توانمندسایی اقتصایی ینهها  سرپرسههت   شویمیطو  ک  ممحظ   است. هما 

 با توج  بهه  سههطح معنههایا ی آیمههو   است.  خانوا  گروه خوییا  بیشتر ای گروه غیرخوییا   
ی صههد معنههایا    95( تفاوت میانگین مشاهده شده ی  سطح اطمینهها     000/0مستقل )

های شغلی ای، توانایی بایپریاخت وام، مها ت اند. همچنین ی  چها  بعد )قد ت پساست
معنی ک  میانگین نمره چههها  است؛ بدینیست آمده و تملک یا ایی( نیز نتیج  مشاب  فوق ب
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بعد توانمندسایی اقتصایی ینا  سرپرست خانوا  خوییا  بیشتر ای ای ینا  سرپرست خانوا  
 .  استمعنایا  ی صد   95ک  این تفاوت ی  سطح اطمینا  است غیرخوییا   

گانهه  »شههکوفایی اجتمههاعی، همبسههتگی متغیر سممت اجتمههاعی بهها کمههک ابعههای پنج
اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشا کت اجتماعی« مههو ی سههنجش قههرا  

ابعای سممت اجتمههاعی ی  هههر یههک ای یو گههروه خوییهها  و   (9شما ه )است. جدول    گرفت 
 یهد. غیرخوییا   ا نشا  می

 
پرست خانوار گروه خودیار و    نتایج آزمون . 9جدول   مستقل جهت مقایسه ابعاد سالمت اجتماعی زنان سر

غیرخودیار 

انحراف   میانگین  گروه  متغیر
 استاندارد 

مقدار  
 tآماره 

درجه 
 آزادی  

سطح  
 معناداری 

 14/ 25 44/ 87 غیرخوییا   022/0 198 10/ 62 13/ 08 57/ 68 خوییا   شکوفایی اجتماعی 

 15/ 05 49/ 91 غیرخوییا   002/0 198 13/ 14 13/ 93 58/ 41 خوییا   همبستگی اجتماعی 

 24/ 59 38/ 00 غیرخوییا   021/0 198 11/ 79 20/ 12 75/ 50 خوییا   انسجام اجتماعی 

 15/ 98 43/ 98 غیرخوییا   246/0 198 8/ 14 18/ 08 63/ 75 خوییا   پذیرش اجتماعی 

 15/ 12 58/ 30 غیرخوییا   0/ 05 198 7/14 15/ 04 66/ 25 خوییا   اجتماعی مشا کت 
سممت 

 اجتماعی)کل( 
 8/ 18 47/ 74 غیرخوییا   005/0 198 21/ 67 8/ 75 64/ 12 خوییا  

 
ی  جدول فوق، آمهها  توصههیفی مربههو  بهه  میههانگین و انحههراف معیهها  متغیههر سههممت 

 گان  نشهها  یایه شههدهخوییا  و غیرخوییا  و ابعای پنجاجتماعی ینا  سرپرست خانوا  گروه  
میانگین نمره سممت اجتمههاعی ی  ینهها  سرپرسههت خههانوا  گههروه طبق این جدول،  است.  

. ای آنجا ک  سههطح معنههایا ی استخوییا  بیشتر ای ینا  سرپرست خانوا  گروه غیرخوییا   
باشد، تفاوت میانگین مشههاهده شههده ی  سههطح اطمینهها  می  05/0مستقل کمتر ای    آیمو   

عد متغیر سممت اجتماعی، تنها ی  . این ی حالی است ک  ی  پنج بُ استی صد معنایا   95
و ی  چها  ُبعد ییگههر تفههاوت معنههایا  نیست پذیرش اجتماعی تفاوت مشاهده شده معنایا  

 باشد:. نتایج حاصل ب  شرح )یل میشدمشاهده  
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میانگین نمره پنج بعد سممت اجتماعی)شههکوفایی اجتمههاعی، همبسههتگی اجتمههاعی، 
شا کت اجتماعی( ی  ینا  سرپرست خههانوا  گههروه انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و م

ی صد بیشتر ای ینا  سرپرست خههانوا  گههروه 95طو  معنایا ی ی  سطح اطمینا    خوییا  ب
این بههدین  ،باشد 05/0بیشتر ای  () اگر عدی سطح معنایا ی، همچنین . استغیرخوییا   

ا سههممت اجتمههاعی معناست ک  بین شکوفایی، همبستگی، انسجام اجتماعی و مشا کت ب
فقط ی  بعد پذیرش اجتماعی اسههت   ینا  سرپرست خانوا ، اختمف معنایا ی وجوی یا ی. 

 یا ی وجوی ندا ی. ک  بین یو گروه تفاوت معنی
 های استنباطیهآمار.  2-7

ههها پریاخههت. ایههن امههر بوی  توییههع یایهها باید ب  آیمو  نرمههالپیش ای انجام آیمو  فرضی 
. کنههدها انتخاب  کند ک  محقق بتواند آیمو  آما ی مناسب  ا جهت آیمو  فرضی کمک می

ها استفایه شد. اسمیرنوف جهت تشخیص نوع توییع یایههمنظو  ای آیمو  کالموگروف بدین
و ی بر سههی قههرا  ، مهه 05/0های مربو  ب  متغیرهای پژوهش ی  سطح معنایا ی  توییع یایه

ها و مقایسهه  بههین یو سههپس فرضههی   است.   آمده(  10شما ه )اند ک  نتایج آ  ی  جدول  گرفت 
 گیرند. گروه و آیمو  آنها مو ی بر سی قرا  می

 
یع نمرات  -نتایج آزمون کالموگروف . 10جدول    اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توز

انحراف  میانگین  تعداد ابعاد متغیر اصلی متغیر اصلی 
 استاندارد

Z کالموگروف-
 اسمیرنوف

سطح 
 معناداری

سممت 
 اجتماعی 

 083/0 430/1 081/15 281/51 200 شکوفایی اجتماعی
 064/0 751/1 084/15 167/54 200 همبستگی اجتماعی 

 055/0 385/2 256/29 750/56 200 انسجام اجتماعی 
 076/0 471/1 696/19 869/53 200 پذیرش اجتماعی 

 060/0 628/1 570/15 275/62 200 مشا کت اجتماعی 

توانمندسایی 
 اقتصایی 

 062/0 244/2 318/19 050/55 200 اندایقد ت پس
 071/0 872/1 204/32 415/59 200 توانایی بایپریاخت وام 

 056/0 693/1 479/20 467/51 200 های شغلی مها ت 
 053/0 576/2 141/30 847/50 200 تملک یا ایی 

، سطح معنایا ی آما ه محاسب  شده بههرای تمههامی فوق  بر اساس نتایج مند ج ی  جدول
فرض نرمال بوی  توییع نمرات متغیرهای تحقیق   ،باشد. بنابراینمی05/0متغیرها بز گتر ای  

 شوی. پذیرفت  می
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 هاآزمون فرضیه. 3-7

هههای خوییهها  و بههین قههد ت پههس انههدای کههری  ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  گروه  .1فرضیییه 
 غیرخوییا  با سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی.  

 
پرست خانوار در گروه. 11جدول    های خودیار و غیرخودیار  نتایج آزمون مقایسه آزمون قدرت پس انداز زنان سر

 گروه آمارها متغیرها
 غیرخودیار  خودیار 

 235/0 199/0 پیرسو   Rمقدا  آیمو   اندای)متغیر مستقل(قد ت پس
 047/0 019/0 ( sigسطح معنایا ی) سممت اجتماعی)متغیر وابست ( 

اندای ینا  سرپرست خانوا  ی  یو گههروه خوییهها  و غیرخوییهها  بهها  جدول فوق، قد ت پس 
پیرسههو  ی  گههروه خوییهها  بهها   یهد. نتایج نشا  یای ک  مقههدا  سممت اجتماعی  ا نشا  می 

سههطح معنههایا ی ی  سههطح    اسههت. ی صههد    0/ 235ی صد و ی  گههروه غیرخوییهها  بهها  0/ 199
یست آمد. ی     ب   0/ 019و ی  گروه غیرخوییا  با    0/ 047گروه خوییا  با    ی صد ی  95اطمینا   

  اندای ینا  سرپرست خههانوا ، ی  هههریو گههروه خوییهها  و گههروه توا  گفت قد ت پس نتیج  می 
 گیری. غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ابط  معنایا ی یا ی و فرضی  فوق مو ی تثیید قرا  می 

هههای خوییهها  و  بههین توانههایی بایپریاخههت وام ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  گروه   . 2فرضیییه  
 غیرخوییا  با سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی. 

 
پرست خانوار در گروه نتایج آزمون مقایسه . 12جدول   پرداخت وام زنان سر های خودیار و غیرخودیار با  توانایی باز

 سالمت اجتماعی آنان

 گروه آمارها متغیرها
 غیرخودیار  خودیار 

توانایی بای پریاخت وام )متغیر  
 253/0 040/0 پیرسو   Rمقدا  آیمو   مستقل(

 293/0 011/0 ( sigسطح معنایا ی) سممت اجتماعی)متغیر وابست ( 

 
توانایی بایپریاخت وام ینا  سرپرست خانوا  ی  یو گروه خوییهها  و   (12شما ه )جدول  

پیرسههو  ی    یهد. نتایج نشهها  یای کهه  مقههدا   غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ا نشا  می
باشههد و سههطح ی صههد می 253/0ی صد و ی  گههروه غیرخوییهها  بهها  040/0گروه خوییا  با  

و ی  گروه غیرخوییا  با   293/0گروه خوییا  با    ی صد ی   95معنایا ی با ی  سطح اطمینا   
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توا  گفت توانایی بایپریاخت وام ینا  سرپرسههت خههانوا  یست آمد. ی  نتیج  می ب  011/0
توانایی بایپریاخههت وام ی   ی  گروه غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ابط  معنایا ی یا ی اما  

( 293/0)  ت خانوا  ی  گروه خوییهها  بهها سههممت اجتمههاعی  ابطهه  معنههایا یینا  سرپرس 
یهد توانایی بایپریاخههت وام ینهها  سرپرسههت جمل  یالیلی ک  نشا  می  مشاهده نگریید. ای

اسههت، عههدم کفایههت   های خوییا ،  ابط  معنایا ی با سممت اجتماعی نداشت خانوا  گروه 
های خههانوا ، مبلههغ پههایین   ب  مبلغ اندک وام، هزین ها و وابستگی ینا  سرپرست خانواوام

 . توا  نام بری میمستمری برای بایپریاخت و...  ا 
های خوییا  و غیرخوییهها   های شغلی ینا  سرپرست خانوا  ی  گروه بین مها ت   . 3فرضیه  

 با سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی. 
 

پرست خانوار در گروه مهارت نتایج آزمون مقایسه . 13جدول   های خودیار و غیرخودیار با  های شغلی زنان سر
 سالمت اجتماعی آنان

 گروه آمارها متغیرها
 غیرخودیار  خودیار 

 049/0 141/0 پیرسو   Rمقدا  آیمو   )متغیر مستقل( های شغلیمها ت 
 011/0 021/0 ( sigسطح معنایا ی) )متغیر وابست (  سممت اجتماعی

 
های شغلی ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  یو گههروه خوییهها  و مها ت   (14شما ه )جدول  

پیرسههو  ی    یهد. نتایج نشهها  یای کهه  مقههدا   غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ا نشا  می
سطح معنههایا ی است.  (ی صد 049/0) و ی  گروه غیرخوییا   (ی صد141/0)گروه خوییا 

 021/0و ی  گروه غیرخوییا     0/  011با  ق     گروه خوییا   ی صد ی   95با ی  سطح اطمینا   
های شغلی ینا  سرپرسههت خههانوا  ی  هههر یو توا  گفت مها ت یست آمد. ی  نتیج  می   ب

گروه خوییا  و گروه غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ابط  معنایا ی یا ی و فرضی  فوق مو ی 
شههغلی ینهها  سرپرسههت خههانوا  عضههو   هههایگیری. علت بههاالتر بههوی  مها ت تثیید قرا  می

ههها های شغلی بهه  ینهها  سرپرسههت خههانوا  عضههو ایههن گروه های خوییا ، ا ائ  آمویش گروه 
 باشد.  می

هههای خوییهها  و غیرخوییهها  بهها  بین تملک یا ایی ینا  سرپرست خههانوا  ی  گروه .  4فرضیه  
 سممت اجتماعی آنا   ابط  معنایا ی وجوی یا ی.  
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پرست خانوار در گروه . 14جدول   های خودیار و غیرخودیار با سالمت آزمون مقایسه تملک دارایی زنان سر
 اجتماعی آنان 

 گروه آمارها متغیرها
 غیرخودیار  خودیار 

 071/0 197/0 پیرسو   Rمقدا  آیمو   تملک یا ایی )متغیر مستقل(
 045/0 183/0 ( sigسطح معنایا ی) سممت اجتماعی)متغیر وابست ( 

 
، تملههک یا ایههی ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  یو گههروه خوییهها  و (14شههما ه )جههدول 

پیرسههو  ی    یهد. نتایج نشهها  یای کهه  مقههدا   غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ا نشا  می
باشههد و سههطح ی صههد می  071/0ی صد و ی  گههروه غیرخوییهها  بهها  197/0گروه خوییا  با  

و ی  گههروه غیرخوییهها  بهها   045/0گروه خوییا  با     صد ی ی  95معنایا ی با سطح اطمینا   
توا  گفت تملک یا ایی ینهها  سرپرسههت خههانوا  ی  گههروه یست آمد. ی  نتیج  می ب  19/0

خوییا  با سممت اجتماعی  ابط  معنایا ی یا ی اما تملک یا ایی ینا  سرپرست خانوا  ی  
مشاهده نگریید. باال بههوی    (183/0)  گروه غیرخوییا  با سممت اجتماعی  ابط  معنایا ی

هههای خوییهها  نسههبت بهه  ینهها  متغیر تملک یا ایی ی  ینهها  سرپرسههت خههانوا  عضههو گروه 
طو ی کهه  باشد. بهه سرپرست خانوا  غیرخوییا ، یلیلی بر توانمندی اقتصایی این ینا  می

 . استهای خوییا  های ی یافتی ینا  عضو گروه این نشا  یهنده ایربخشی و مفید بوی  وام
 

 گیری . نتیجه8
های خوییهها ، موجههب توانمندسههایی یهد، عضویت ی  گروه های این مقال ، نشا  مییافت 

. چنانچهه  نتههایج تحقیههق بهها مطالعهه  شههده اسههتاقتصایی و سپس سممت اجتماعی آنهها   
های خوییا  و شبک  خریه اعتبا ات نقش مههریری ی  ک  عضویت ی  گروه   (1387) حمانی

 باشد. ی  سممت اجتماعی یاشت  همسو می  توانمندسایی اقتصایی ینا  و نقش آ 
ی  این مطالع  هر یک ای ابعای توانمندسایی اقتصایی بر ابعای سممت اجتماعی بین یو 

ها نشهها  یای گروه خوییا  ینا  سرپرست خانوا  و غیرخوییا  مو ی بر سی قرا  گرفت. یافت 
 35سههال و بیشههتر بهها)  55های خوییا ، ینا  سرپرست خههانوا   بیشترین گروه سنی ی  گروه 
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اسههت کهه  ایههن بهها ی صههد( بویه 31سال با) 45-54های غیرخوییا  ی صد( و ی  میا  گروه 
ک  با افزایش سن میزا  سممت اجتماعی افزایش (  1393)و ی  اصل و پیل های یاهدییافت 
 باشد. یابد، همسو میمی

ی صههد  26سههر، نفههر( یا ای هم 200همچنین ای مجموع کل شرکت کنندگا  پژوهش)
ی صههد ی  45  همسههر بهه  علههت فههوت بی  ی  گروه غیرخوییا ،  ی صد  30ی  گروه خوییا  و  

گههروه   ی صههد ی 15همسر ب  علت طمق  ی صد ی  گروه غیرخوییا ، بی  35گروه خوییا  و  
ی صههد ی  گههروه خوییهها  و 14گروه غیرخوییا ، هرگز اییواج نکریه    ی صد ی   20خوییا  و  

 باشند. وییا  میی صد گروه غیرخ  15
 گویهه  سههممت اجتمههاعی  20یهههد کهه  ای مجمههوع  های مقالهه  نشهها  مینتایج و یافتهه 

باشد. باتوج  ب  پرسشنام  کییههز بهها ی صد ییای می24ی صد متوسط و 5/74ی صد ک ،  5/1
توا  ایعا کههری سههممت اجتمههاعی ینهها  سرپرسههت ی صدی می  93/55  عنایت ب  میانگین

تههوا  گفههت اسههت می  قههرا  گرفتهه   74تهها    47خوییا  و غیرخوییهها  بههین  خانوا  عضو گروه  
  شد بویه و باید تقویت شوی. سممت اجتماعی افرای ی  این مقال ، ی  حد متوسط و  وب 

 45ی صههد متوسههط و    28ی صد کهه ،    27گوی  توانمندسایی اقتصایی    26ای مجموع  
یی اقتصایی، بیشترین میههانگین بعد شاخص توانمندسا4باشد. ای مجموع   ی صد ییای می

 05/55انههدای بهها )ی صد( بعد ای آ  ب  قههد ت پس41/59)  ب  بعد توانایی بایپریاخت وام با
ک  مجموع شوی ی حالیی صد( ینا  سرپرست خانوا  گروه خوییا  و غیرخوییا  مربو  می

 باشد.  ی صد( می55/53) نمرات)میانگین( شاخص توانمندسایی اقتصایی
اسههت، بهه  یلیههل اینکهه  ینهها    سهها ا النگهه  اشهها ه شههده  توانمندساییی  نظری   چنانچ   

هههای شههغلی، هههای خوییهها  ای یسترسههی الیم بهه  مها ت سرپرسههت خههانوا  عضههو گروه 
انههدای و یاشههتن کنتههرل ی  توانههایی تسهههیمت)اعتبا ات خههری(، مشهها کت ی  فراینههد پس

اقتصههایی، بهتههر ای ینهها  سرپرسههت بعههد توانمندسههایی    4بایپریاخت وام برخو یا ند، ی   
هههای اند. همچنین ینا  سرپرست خانوا  عضو گروه های خوییا  بویهخانوا  غیرعضو گروه 

سهها ا النگهه ، مشهها کت توانمندسایی خوییا  ی  این مقال ، براساس چها مین مرحل  نظری   
 اند. اجتماعی بیشتری نسبت ب  ینا  سرپرست خانوا  غیرعضو گروه خوییا  یاشت 
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هههای خوییهها  ای یهد کهه  ینهها  سرپرسههت خههانوا  عضههو گروه نتایج این مقال  نشا  می
هههای خوییهها  های شغلی بیشتری نسبت ب  ینهها  سرپرسههت خههانوا  غیرعضههو گروه مها ت 

نتایج این مقالهه  بنابراین،  یهند.  توانمندسایی اقتصایی بیشتری  ا نشا  میو    برخو یا  بویه
پذیری ینا  سرپرست خانوا  ک  بر اساس آ  ینا  سرپرست فقر یا آسیبشد   با نظری  ینان 

ای و غیههر  سههمی  وی ماننههد و بهه  مشههاغل حاشههی هههای شههغلی بههای میخههانوا  ای مها ت 
 آو ند، مطابقت ندا ی. می

های خوییا  ینهها  سرپرسههت خههانوا  منجههر بهه  عضویت ی  گروه   طبق نتایج این مقال ،
است. بیشههترین میههانگین مربههو  بهه    سممت اجتماعی آنا  شدهتوانمندسایی اقتصایی و  

است ک    های خوییا  بویهمتغیر»توانایی بایپریاخت وام« ینا  سرپرست خانوا  عضو گروه 
 های خوییا  این توانایی  ا ی  این گروه ای ینا  ایجههای کههریهعضویت ی  گروه یهد  نشا  می

 است.  
ها، یکی ای ایههن محههدوییت  . هایی ی  منابع مطالعاتی مواج  بویمحدوییتاین مقال  با  

طو  کامل  ابط  بین یو متغیر  ا مو ی بر سی قرا  یهد.  با ک  بتواند ب   بوی  هایینظری   یافتن  
شده و با عنایت ب  این نکتهه  کهه  شناسههایی  اهکا هههای توانمندسههایی توج  ب  تحقیق انجام

  اشههوی تهها محققهه می ی  سممت اجتماعی آنا  یا ی، پیشههنهای میاقتصایی ینا ، نقش مه
ییگر تحقیقاتی  ا ی  یمین   اهکا های مریر بر توانمندسایی اقتصایی و  ابط  آ  با سممت 

 کننده اعتبا ات خری انجام یهند. اجتماعی ینا  سرپرست خانوا  ی یافت
 

 . پیشنهادات9
هههای خوییهها  و ینهها  سرپرسههت خههانوا  عضههو گروه ای آنجا کهه  نمههره سههممت اجتمههاعی  

های سههایما  شههویمیپیشههنهای  ،غیرخوییهها  ی  ایههن مقالهه ، متوسههط  و بهه   شههد بههویه
های یقیههق گذا  متولی توانمندسایی ینا  سرپرسههت خههانوا  بهها طراحههی شههاخصسیاست

 اقدام نمایند.   این ینا جهت تقویت سممت اجتماعی  
یرهای توانمندسایی اقتصایی و سممت اجتمههاعی پیشههنهای با توج  ب  متوسط بوی  متغ

های خوییا  ینا  سرپرست خانوا ، ا ییابی فرایند این گریی ب  منظو  تقویت برنام  گروه می
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 یزا  حههویه توانمندسههایی ینهها  سرپرسههت خههانوا  گذا ا  و برنامهه برنام  توسههط سیاسههت
 صو ت پذیری. 

 متغیرهههای  سایر  ب   نسبت  شغلی  هایمها ت   متغیر  میانگین  تربوی پایین  ییگر،  سوی  ای
 کهه   اسههت  ایههن  نشههان   خههانوا ،  سرپرست  ینا   خوییا   هایگروه   ی   اقتصایی  توانمندسایی

 ،نماینههدمی  هههدایت   ا   برنامهه   ایههن  کهه   ،بهزیسههتی  سههایما   جملهه   ای  اجرایههی  هاییستگاه
 سرپرسههت  ینهها   خوییهها   هایه گرو  ی   شغلی  هایآمویش   برای   ا   الیم  هاییمین   بایستمی

 مههدیریت  محصههوالت،  فههروش   و  بایا یههابی  چههو   شغلی  هایآمویش   نمایند.   فراه   خانوا 
 تههثمین هههایمها ت  ینی،چانهه  قد ت  کا ،وکسب ب  مربو  هایآمویش  مالی،  هایحساب

 ایههن خههانوا  سرپرسههت ینهها  اقتصههایی  توانمندسایی  جهت  ی   و....   برندسایی  اولی ،  موای
 باشد. می مریر هاگروه 
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