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بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
(مطالعه موردی :زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان بردسیر)
معصومه رزمجو  ، 1آمنه

فیروزآبادی2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر(نویسنده مسئول)
 2استادیار ،عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرستخانوار (مطالعه موردی :زنان
سرپرستخانوار تحت پوشش بهزی ستی شهرستان بردسیر) است .این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ،از نظر روش تحقیق،
توصیفی از نوع همبستگی است و از جهت روش جمعآوری اطالعات در زمره مطالعات پیمایشی محسوب میشود .جامعه آماری
تحقیق حاضر عبارت است از کلیه زنان سرپرستخانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان بردسیر طبق آخرین آمار تعداد کل
آنها برابر با 550نفر میباشد .روش نمونهگیری بر اساس روش نمونهگیری تصادفی است که برای تعیین حجم نمونه از جدول
مورگان استفاده شده است .تعداد حجم نمونه با توجه به جامعه مورد مطالعه  225نفر تخمین زده شد .برای بدست آوردن
دادهها از پرسشنامه محقق ساخته عوامل اجتماعی و پرسشنامه توانمندسازی اقتصادی استفاده شده است .جهت تحلیل
فرضیههای پژوهش از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و گام به گام استفاده گردید نتایج آزمون
همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در نمونه مورد مطالعه رابطه وجود دارد .نوع
همبستگی بین دو متغیر از نوع مستقیم و (مثبت) است .بین مولفههای عوامل اجتماعی مانند مشارکت اجتماعی ،حمایت
اجتماعی و اعتماد اجتماعی با توانمندسازی اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در نتیجه میتوان گفت که عوامل
اجتماعی ،توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرستخانوار را تحت تاثیر قرار داده است.
واژههای كلیدی :عوامل اجتماعی ،توانمندسازی اقتصادی ،زنان سرپرست خانوار
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مقدمه
توسعه و گسترش برنامههای تامین رفاه اجتماعی از جمله عوامل موثر در ارتقاء تواناییهای بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف
توسعه آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب میآید .از این رو در این برنامه« ،توانمندسازی» هدف نهایی
برنامههای رفاه مددکاری اجتماعی است (کیمیایی .)64:1390،امروزه ،در مجامع بین المللی مربوط به مباحث توسعه ،بر
حضور زنان در فرایند تدوین سیاستها و اجرای آنها بسیار تاکید میشود و مسلماً زنانی قادرند در آنها مشارکت داشته باشند
که ظرفیت ،قابلیت و توانمندی الزم را داشته باشند .همچنین ،افزایش مشارکت زنان در امر توسعه ،به همان اندازه که
موضوعی اجتماعی است ،موضوعی اقتصادی نیز قلمداد میشود؛ زیرا شاید در صورت شناخت تمام منافع این امر ،بشود ادعا
کرد سرمایهگذاری در آموزش زنان ،پربازده ترین سرمایهگذاری در جهان درحال توسعه به شمار میرود .پژوهشها نشان می-
دهد قواعد و منابع دسترسی زنان به خدمات اجتماعی و اقتصادی کافی نبوده است و آنان را در معرض آسیب قرار میدهد که
به ویژه این آسیبپذیری در سیستم خانواده ،وضعیت شغلی زنان و سیستمهای حمایتی بیشتر است .کمبود این منابع ،به جزء
در معرض آسیب قرار دادن سیستم خانواده ،به تبعیض شغلی هم میانجامد و تبعیض شغلی نیز از عواملی است که زنان را از
رفاه اجتماعی محروم میکند و به ناکارآمدی آنان منجر میشود(جوادیان و همکاران .)67:1398،تعدد نقشهای زنان سرپرست
خانوار در غیاب همسر مشکالتی در زمینه مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،جسمی ،روانی ،حقوقی و خانوادگی بر ایشان به وجود
میآورد ،که میتوانند کیفیت زندگی آنها را در تمامی ابعاد تحت تآثیر قرار دهد .حمایت از زنان سرپرست خانوار به عنوان
یکی از اقشار آسیب پذیر و در عین حال یک گروه مهم در بحث توسعه پایدار ،نیازمند اتخاذ رویکرد توانمندسازی است .به
عبارت دیگر آنها را باید یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی به حساب آورد (مهاجریامیری و همکاران،
.)212:1394زنان سرپرست خانوار به صورت فردی و جمعی در وضعیت تبعیضآمیز وبیقدرتی زندگی میکنند؛ بنابراین،
توانمندسازی آنان بخشی الزم و ضروری در بینش ،عمل مددکاری اجتماعی و تالش برای عدالت اجتماعی است .توانمندسازی
زنان ،ابعاد سرمایه ی اجتماعی چون حس همکاری و همیاری ،اعتماد به نفس ،خودباوری ،روابط پایدار و نهادی شده و
مشارکتهای گروهی آنان را تقویت میکند(عباسزاده و همکاران .)112:1393،توانمندسازی دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد
اجتماعی ،فردی و روانشناختی ،حقوقی و قانونی و اقتصادی است .یکی از ابعاد مهم آن ،توانمندسازی اقتصادی با هدف ایجاد
اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها و بالطبع ،کاهش فقر آنان میباشد ،زیرا وضع اشتغال از جهتهای متعددی میتواند بر
فقر و ابعاد آن تاثیرگذار باشد .توانمندسازی اقتصادی به عنوان فرایندی چند بعدی و به هم پیوسته تغییر در روابط قدرت
تعریف شده است که قادر است با گسترش انتخابهای فرد در زندگی ،مولفههای روانشناختی زنان ،سالمتی و بهداشت زنان و
خانوادههای آنان ،مولفههای اجتماعی-فرهنگی زنان و کنترل آنان بر منابع را بهبود دهد .در بحث حقوق بشر و توسعه،
توانمندسازی زنان از جمله نگرانیهای ساختاری محسوب میشود .وقتی کشوری میخواهد بر موانع مرتبط با فقر و توسعه
غلبه کند ،موضوع توانمندسازی و مشارکت زنان گامی الزم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه انسانی و مدیریت استعدادها،
اهداف توسعه هزاره و اهداف معتبر جهانی محسوب میشود .از اینرو توانمندسازی زنان از مباحث حائز اهمیت در هر جامعه رو
به رشد میباشد(صفوی و همکاران.)5:1393،
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مبانی تحقیق
توانمندسازی اقتصادی زنان :در پژوهش گوال  1،زنان زمانی به لحاظ اقتصادی توانمند به شمار میآیند که توانایی موفقیت و
پیشرفت اقتصادی و نیز قدرت عمل و تصمیم گیری در مسائل اقتصادی را توأمان داشته باشند .برای موفقیت و توسعه
اقتصادی ،زنان نیازمند مهارت و دسترسی عادالنه به منابع و نهادهای اقتصادی برای رقابت در بازارند .به عبارتی ،داشتن
«قدرت» و«عاملیت» دو مولفه اصلی برای بهرهمندی از فعالیت های اقتصادی است و زنان نیاز به توانایی برای ایجاد و عمل در
تصمیمگیریها (عاملیت) و کنترل و اشتراک گذاری در منابع (قدرت) دارند .توانمندسازی اقتصادی از دو جزء مرتبط به هم
تشکیل شده است .1:پیشرفت اقتصادی.2 ،قدرت و عاملیت .این دو جزء بر یکدیگر تأثیر دارند و الزمه رسیدن زنان به یک
زندگی بهتر است؛ یعنی همان گونه که منافع اقتصادی و موفقیت (پیشرفت اقتصادی) قدرت و عاملیت زنان را افزایش میدهد،
هم زمان کنترل و اشتراک در استفاده از منابع (قدرت) و توانایی تعریف و تصمیمسازی (عاملیت) زنان موجب میشود تا ایشان
به لحاظ اقتصادی قدرت و پیشرفت بهتری داشته باشند(زارعان و همکاران .)326:1397،تقویت بنیه اقتصادی زنان به نحوی
که قادر به بهرهگیری از استعدادها و قابلیتهای خود باشند ،آنها را به انسانهایی مستقل و فعال در جامعه تبدیل میکند.
تحقیقات در کشورهای در حال توسعه نشان دا ده است که افزایش دسترسی زنان به منابع مالی لزوم ًا به توانمندسازی آنان
منجر نمی شود و شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ،سطح تحصیالت زنان ،سیاستهای جنسیتی دولتها ،مالکیت بر سرمایهها
و آگاهیهای جنسیتی همگی بر توانمندی زنان تاثیر میگذارد(جلیلیان و سعدی.)746:1394،
مبانی نظری
نظریه تواناسازی ساراالنگه  2:برآورده ساختن نیازهای اساسی از حقوق اولیه تمام افراد است و هرر فرردی بایرد امکران ایرن را
داشته باشد که از تمام تواناییهای و خالقیتهای خود استفاده کند .بنابراین زنان باید بیاموزند که خودبراوری و اعتمراد برنفس
در پذیرش و توزیع مسیولیتها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند .ترویج تفکرات نوین بررای تولیرد بیشرتر وآمروزش
برای ایجاد کار در بخشهای رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در سازمانهای اجتماعی هدفهای کوتاهمردت در ایرن نظریره
میشود .این نظریه ترکیبی از نظریه رفاه ،برابری و فقرزدایی است .با تواناسازی زنان از طریق ترویج فکرهرای نرو ،آمروزشهرای
مهارتی برای فعالیت در بخشهای اقتصادی ،آگاهی و بهبود سطح رفاه آن ها می باشد .سارا النگه برابری برین زنران ومرردان را
محور تعریف توسعه امور زنان دانسته و فرایند توسعه امور زنان را در  5مرحله تعیین میکند .او تاکید می کند که تواناسازی نه
تنها ناشی از کسب برابری است ،بلکه به همان میزان برای تعقیب اهداف برابری ضرورت دارد .مراحل برابری از نظرر او عبارتنرد
از رفاه ،دسترسی ،آگاهی ،مشارکت و کنترل .این مراحل نشان میدهد مدارج باالی برابری خود به خود به عنوان مردارج براالی
توسعه و تواناسازی محسوب میشود .اکنون هریک از این مراحل شرح داده میشود.
-1رفاه :در این مرحله ،مسائل رفاه مادی زنان در مقایسه با مردان در مواردی مانند وضعیت تغذیه ،تهیه مرواد غرذایی و درآمرد
مطالعه میشود .زنان به عنوان افرادی منفعل تصور میشوند که قادر نیستند در وضرع خرود تغییراتری بدهرد و تنهرا از مزایرای
برنامههای رفاهی استفاده میکنند .این مرحله ،مرحله صفر از تواناسازی زنان محسوب میشوند .فعالیت زنان برای پیشبرد رفراه
خویش نسبت به مردان آنها را درگیر فرایند تواناسازی و درگیر مراحل باالی برابری میکننرد بره عبرارت دیگرر اگرر وضرعیت
رفاهی دختران به دلیل تبعیضهای جنسیتی پایین است ،پس توانمندسازی فایق آمدن بر این تبعیضها نیرز از سرطوح براالی
برابری است .در نهایت هدف برابری و تواناسازی زنان باید به برابری رفاهی بیانجامد مساله رفاه زنان بدون درنظر گرفتن مسرائل
جنسیتی به خودی خودی یک هدف محسوب نمیشود.
۱
-Golla
۲
-Longew
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-2د سترسی :فواصل جنسیتی از مسئله نابرابری دسترسی به منابع ناشی میشود که به معنی دسترسی کمترر زنران بره منرابع
است .برابری در این مرحله به معنای این است که طبق اصول برابری ،زنان در دسترسی به منابع حق مساوی دارنرد؛ دسترسری
به عوامل تولید(زمین ،کار ،سرمایه) ،آموزش ،کارهای دستمزد ساز ،خدمات ،آموزشهای مهارتزا که استخدام و تولید را ممکن
می سازد ،حتی دسترسی به دسترنج خود؛ تواناسازی به معنای داشتن حقی برابر برای دسترسی به منرابع در حیطره خرانواده و
کشور است .توانمندسازی فقط دسترسی به منابع نیست .زنان برای دسترسی به منابع با تبعریضهرای حسراب شردهای مواجره
می شوند که آداب و رسوم و قوانین اجتماعی برای آنها بوجود آورده است ،در این مرحله توانمندسازی مرحله باالتر از آگراهی را
در بر میگیرد.
-3آگاهی:این مرحله از برابری شامل این است که زنان نابرابریهای ساختاری را درک کنند .زنان باید درک کنند که مشرکالت
آنها ناشی از بیکفایتیها و کمبودهای شخصی ایشان نمیشود ،بلکه این سیستم اجتماعی است که این تبعیضهرا را برر آنهرا
تحمیل کرده است .در این مرحله زنان باید تشخیص دهند و بدانند که نقشهای جنسیتی به فرهنگ وابسته و تغییرپذیر است.
در این سطح ،برابری به معنای باور داشتن برابری است .تقسیم کار بر حسب جنسیت در جامعه میبایست مطلوب هر دو طرف
باشد .تواناسازی یعنی جامعه را از ورای تبعیضهای جنسیتی دیدن و رفع این گونه نابرابریها و تبعیضها.
-4مشارکت :به معنی مشارکت برابر زنان در تصمیمگیری است ،یعنی حضور زنان در تمرام مراحرل ،مطالعره نیازهرا ،شناسرایی
مشکالت ،برنامه ریزی مدیریت ،اجرا و ارزشیاب است .برابری در مشارکت به معنی شرکت زنان در پروژههای که به آنها مربوط
است و دخالت دادن در این اموراست .چنین افزایش حضوری به منزله تواناسازی و عراملی برالقوه بره منظرور مشرارکت بررای
افزایش سطح تواناسازی است.
-5کنترل :افزایش مشارکت زنان در حد تصمیمگیری آنها را به سوی توسعه فزاینده سوق داده و تواناتر میکند ،به نحروی کره
این مشارکت برای کسب افزایش کنترل عوامل تولید و تضمین برابری دسترسی به منابع و توزیع عادالنه منافع باشد .برابری در
کنترل به معنای توازن قدرت بین زنان و مردان است و این به معنرای آن اسرت کره هریا کردام از آنهرا در مقرام فرمرانروایی
نخواهند بود(النگه.)1372،
دیدگاه ساختاریابی

گیدنز3

در نظریه گیدنز ،عاملیت 4و ساختار ،برای کوچکترین مساله مانند ذهنیت فرد تا نظامهای جهانی قابل کار بست
است(پیرسون .) 135:13845،در نظریه ساختاری شدن ،حیطه اصلی مطالعه علم اجتماعی نه تجربه فرد کنشگر و نه وجود هیا
شکلی از کلیت اجتماعی است ،بلکه اعمال اجتماعی است که در طول زمان و مکان نظم یافتهاند .چارچوب تفکرات گیدنز بر
حسب مسائل جامعه شناختی است .همین شالوده جامعه شناختی او را از سایر نظریه پردازان اروپایی که سعی دارند مسائل
فلسفی را به وسیله ابزارهای جامعه شناختی حل کنند ،متمایز میگرداند(کوهن.)424:13796،گیدنز ساختار را بر حسب قواعد
و منابع تعریف میکند(کرایب .) 143:13887،او معتقد است جامعه شناسی فقط با در نظر گرفتن کردارهای اجتماعی به عنوان
موضوع مطالعه می تواند بر دوگانگی سنتی کنش و ساختار فائق آید .این دوگانگی در واقع دو وجهی بودن است :یک «چیز» یا
۳

-Giddens

٤

Agency

٥

-Pearson

٦

-Cohen

۷

-Craib
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یک موضوع مورد مطالعه با دو وجه وجود دارد ،بر اساس نظریهی ساختاربندی ،قلمرو پژوهش اساسی علوم اجتماعی نه تجربه-
ی کنشگر فردی و نه وجود نوعی کلیت اجتماعی ،بلکه کردارهای اجتماعی سامان یافته در زمان و مکان
است(کرایب .)145:1388،قواعد از نظر گیدنز در جمع و در ارتباط با اجتماع معنی مییابند .این قواعد را نمیتوان جدا از منابع
اجتماعی مفهومسازی کرد .قواعد متضمن رویههای ارزشمند تعامل اجتماعی است قواعد از یک سو به شکلگیری معنا مربوط
است و از سویی دیگر منوط به تایید شیوههای رفتار است(گیدنز .)16:1984،منابع ،تسهیالتی هستند که کنشگران جهت انجام
امور از آنها استفاده میکنند .گیدنز منابع را شامل چیزهایی میداند که قدرت را بوجود میآورند .وقتی کنشگران تعامل می-
کنند از منابع استفاده میکنند ،و وقتی از منابع استفاده میکنند ،کنش دیگران را شکل میدهند(تورنر .)477:20038،فرایند
توانمندسازی ،بر جنبههای مهم پویایی روند توانمندسازی تاکید دارد :پتانسیل توانمندسازی نه تنها از لحاظ منابع و توانایی-
های شخصی مردم ،بلکه از نظر قوانین و مقررات ساختار اجتماعی وجود دارد .ارتباط ساخته شده توسط گیدنز میان ساختار
اجتماعی و عامالن انسانی تبیین نظری این مورد که توانمندسازی اجتماعات و توانمندسازی اجتماعات و توانمندسازی فردی
که همبخشی دارند را تقویت میکند(گیدنز .)1984،از این رو ،توانمندسازی ممکن است به یک فرایند دایرهای شکل از
تغییرات اجتماعی و فعال سازی توانایی ها و منابع مقایسه شود ،که در آن عوامل انسانی در نیاز به کنش توانمند همراه با سایر
عوامل انسانی عمل میکند .ساختار اجتماعی که با استفاده از این فعالیتها بوجود آمده شامل حفظ و باز تولید عناصر از
ساختار اجتماعی موجود ،و اخالقی یک فرایند تحلیل انتقادی اجتماعی است .در حوزه ارتباطی ،مردمی که توانمند شدهاند یاد
میگیرند که چگونه وضعیت خود را به گونه ای متفاوت درک کنند ،و در نتیجه تشکیل یک ساختار نمادینی که در آن سهیم
هستند را می دهد و به آنها معنای اجتماعی جدیدی از وضعیتشان و روابط آنها با دیگران را میبخشد .در حوزه هنجاری ،مردم
درک هنجارهای نو اجتماعی خاصی که بر آنها تاثیر میگذارد را میآموزند .توانمندسازی ممکن است از نظر توانایی افراد در
تاثیرگذاری برای تغییر در نظر گرفته شود ،اما نمیتوان توانایی فردی که در فعالیت اختصاصیاش بروز یافته است را بدون
ارتباط با ساختارهای موجود کنترلی که این شخص از طریق رفتارش تقویت کرده ،تفسیر کرده و تغییر داده درک کرد.کارایی
فردی از طریق ساختارهای کنترلی که در سیستمهای اجتماعی جای دارند استحکام مییابد(کلگ .)19899،از این رو فرایند
توانمندسازی به آنچه از قبل در جامعه وجود داشته بستگی دارد ،اما موفقیت این فرایند به اینکه چه و به چه میزان تغییرات
در سطح فردی ،در سطح اجتماعات و در نظام اجتماعی به این فرایند مرتبط است به وقوع پیوسته است تعریف شده است.
توانمندسازی اجتماعات بستگی به کسب توانایی در دسترسی به منابع ضروری دارد ،که میتواند به دو نوع تقسیم شود :منابع
تخصیصی و منابع معتبر .منابع تخصیصی منابع مادی هستند مانند مواد خام ،فن آوریها و تولیداتی که از طریق ترکیبی از
این آمدهاند .منابع معتبر ،منابع سازمانی هستند که می تواند به سه نوع تقسیم شوند. 1:سازمان دادن زمان فضای اجتماعی ،به
عنوان مثال ،ایجاد مسیرهای زندگی روزمره .2سازمان دادن انسانها در ارتباط متقابل.3سازمان فرصتهای زندگی :شکل دادن
فرصتهای خودتوانمندی و خود بیانی(گیدنز.)1984،

۸

-Turner

۹

Clegg
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عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار:

مشاركت اجتماعی:
مشارکت فرایندی است که در برگیرندهی انواع کنشهای فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و
تاثیر گذاردن بر تصمیمگیری درباره امور عمومی است .مشارکت و انگیزش اجتماعی میتواند در سطوح مختلف خرد ،کالن و
میانی جامعه انجام پذیرد و همچنین بر حسب مالکهای مختلف دارای تقسیمبندی گوناگون میباشد که اگر چه مشارکت به
لحاظ انتزاعی و نظری بسیار مهم و اساسی است ولی عملی کردن و به اجرا درآوردن مشارکت به سادگی میسر نیست شرایط
اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه نوع دید و نگاه مسئوالن و برنامهریزان خلقیات و روحیات مردم تجربیات و واقعیات گذشته
جامعه و بر پذیرش عدم پذیرش یا نحوهی اجرای مشارکت موثرند .بنابراین الزمهی توسعه پایا و همهجانبه بسط روز افزون
انگیزش و مشارکت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مردم در تصمیمگیریها و تعیین خطمشی مرتبط با زندگی اجتماعی
آنهاست .مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمنهای داوطلبانه ،باشگاهها ،اتحادیهها و گروه-
هایی دارد که معموال خصلتی محلی و غیر دولتی دارند و هدفشان مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی
مختلف در قالب سیاستهای اجتماعی است .به عبارتی مشارکت اجتماعی « برآن دسته از فعالیتهای ارادی داللت دارد که از
طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن
حیات اجتماعی مشارکت دارند»(محسنی تبریزی .)108:1369،احساس نیاز آحاد جامعه به مشارکت و اهمیت و اولویت یافتن
تالشهای جمعی در راستای پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است .معنای خاص روحیه مشارکتی ،متقاعد و درگیر شدن
کنشگران در مشارکت و فعالیتها و برنامههای درون سازمانی است(بلوردی و بلوردی .)60:1391،در حقیقت مشارکت
اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع میداند و فکر میکند چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا
دارد این افراد تالش میکنند که احساس دوست داشتهشدن کنند و در دنیایی که صرفا به دلیل انسان بودن برای آنها ارزش
قایل است سهیم باشند .مشارکت اجتماعی موازی با بعد هدف در زندگی (داشتن باورهایی که به زندگی هدف میدهد) نیز
هست .مشارکت اجتماعی همچنین به مفاهیم مسئولیتپذیری و کارآمدی شبیه است .خودکارآمدی یعنی اینکه فرد میتواند
رفتارهای معینی را انجام داده و مقاصد خاصی را به اتمام رساند(حسینیحاجیبکنده و تقی پور.)145:1389،

حمایت اجتماعی:
حمایت اجتماعی ،کمک یا حمایتی است که از جانب اعضای شبکههای اجتماعی10برای فرد فراهم میشود ،از ویژگیهای تعلق
به شبکه ارتباطی ،داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر است که از عناصر حمایت اجتماعی محسوب میگردد .تقسیم-
بندیهای متفاوتی از انواع حمایت اجتماعی مطرح شده است ،اما در یکی از عمدهترین تقسیمبندیها ،حمایت اجتماعی دو نوع
کارکردی و ساختاری دارد  :حمایت ا جتماعی ساختاری ،معموال به جنبه عینی حمایت و به ارتباطات اجتماعی اصلی و اولیه
اشاره دارد (همانند عضویت در سازمانهای رسمی و ایفای نقش در آنها) .اما حمایت اجتماعی کارکردی ،همان جنبه کیفی
ارتباطات اجتماعی است که شامل کارکردهایی چون فراهم آوردن اطالعات ،محترم شمردن فرد ،صمیمیت در ارتباطات ،میزان
۱۰

-Social Network
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دسترسی به حمایت و زمان دریافت حمایت است(صابر و نصرتآبادی.)10:1393،کوهن11در سال 2004حمایت اجتماعی را
این گونه تعریف کرد :حمایت اجتماعی یک شبکه اجتماعی است که برای افراد منابع روانشناختی و محسوسی را فراهم میکند
تا بتوانند با شرایط استرس زای زندگی و مشکالت روزانه کنار بیایند .به طور معمول حمایت اجتماعی سه نوع دارد :ابزاری
(مادی) ،اطالعاتی و عاطفی .حمایت ابزاری (مادی)12شامل منابع مادی مانند غذا و پول میشود؛ حمایت اطالعاتی13شامل
فراهم آوردن اطالعات یا پیشنهادات است و فرد را قادر میسازد تا با مشکالت و سختیها کنار بیاید و حمایت عاطفی14در
برگیرنده عشقورزیدن ،اهمیت دادن و درک طرف مقابل است (کوهن.)2004،
کاپالن15معتقد است ،حمایت اجتماعی به زنان کمک میکند تا بتوانند بر استرسهای روانی خود غلبه کرده و از مشکالت
خویش بکاهند .به نظر وی ،حمایت اجتماعی یکی از مهمترین فاکتورهای سالمتی روانی و جسمانی است و زنان دارای حمایت
اجتماعی ،توانایی کنترل فشارهای شدید بر زندگی را دارند و دارای زندگی سالم تر ،شاداب تر و مطلوبتری هستند .در واقع،
حمایت اجتماعی میتواند در کاهش آشفتگیهای روان ی و پریشانی فردی و همچنین در سامان بخشیدن به تعامالت روزمره
افراد ،موثر واقع شود (خدمتگذارخوشدل)31:1379،

اعتماد اجتماعی:
اعتماد اجتماعی یکی از جنبههای مهم روابط انسانی است که زمینهساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه میباشد.
اعتماد اجتماعی ،مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را
برای همکاری با گروههای مختلف جامعه افزایش می دهد .تطور و تحول جوامع انسانی از حالت اولیه به مدرن در گرو
پیچیدگی ،تراکم روابط اجتماعی و ارتباط متقابل بوده است که اعتماد به گستردگی آنها دامن زده است .بدون وجود اعتماد
نمیتوان شاهد نظام های دموکراتیک ،نظم و ثبات اجتماعی ،تعادل و همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه بود .اعتماد از
پیش شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی هر جامعهای محسوب میشود .با بسط و گسترش
فرهنگ اعتماد میتوان به جای ارزشهای منفی مانند دروغ ،کالهبرداری ،چاپلوسی ،نفاق و غیره ،ارزشهای اخالقی مثبت
مانند صداقت ،راستگویی ،انصاف ،امانتداری ،تعهد و شهامت را در جامعه پروراند .اعتماد اجتماعی در روابط بین شخص و
انتزاعی و تخصصی عامل مهمی در پیشرفت جامعه میباشد و الزمه شکلگیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است .اعتماد
اجتماعی ایجاد کننده تعاون و همیاری بوده و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوتها قادر به حل مشکالت و انجام
تعهدات اجتماعی میشود .عدم وجود فقر ،توزیع عادالنه درآمد ،ثروت و قدرت ،عدم وجود برخی اختالفات مذهبی ،اختالفات
قومی و نژادی و در نهایت امنیت و نظم اجتماعی در جامعه از عوامل تأثیرگذار در اعتماد اجتماعی هستند .این عوامل میتوانند
۱۱

-Cohen

-Aid Support
۱۲
۱۳

-Informationl Support

۱٤
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۱٥
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باعث ترویج ارزش های اجتماعی چون مشارکت ،همکاری ،صداقت ،ایثار و از خود گذشتگی ،پایبندی و تعهد ،راستگویی ،احترام
به حقوق دیگران شوند(حیدرآبادی.)40:1389،

دیدگاه

گائوتری16:

مشارکت فرایند اجتماعی ،عمومی ،یکپارچه ،چندگانه ،چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف کشاندن همهی مردم به ایفای
نقش در همه مراحل توسعه است .گسترش مشارکت تاثیر بهسزایی در کاهش فقر ،رفع سوء تغذیه ،تامین کمترین میزان
خدمات عمومی ،توسعه فرصتهای شغلی ،بهبود بهرهوری درآمد ،افزایش تولید کشاورزی و مواد غذایی ،تامین امنیت در
اجتماع و خانواده دارد برخی از مشکالت ساختاری و عملکردی برنامههای توسعه ناشی از نارساییهایی است که در این حوزه
داریم ،به خصوص اگر این نکته را در نظر بگیریم که قسمت بزرگی از هزینههای اجرایی شدن طرحها را به طور مستقیم و غیر
مستقیم مردم پرداخت میکنند ،موضوع مشارکت مردم در اجرا ملموستر میشود .مشارکت عمومی مولفهی بنیادین برنامه-
ریزی خوب است .طرح جامع و فراگیر طرحی است که با مردم انجام شده باشد نه برای مردم(زارع و همکاران.)66:1394،

دیدگاه

ساراسون17:

ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی را دارای ابعاد پنج گانه میدانند:
-1ح مایت عاطفی :داشتن مهارت الزم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواریها است.
-2حمایت شبکه اجتماعی :به معنای دسترسی به عضویت در شبکههای اجتماعی است.
-3حمایت خود ارزشمندی :اینکه دیگران در دشواریها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و میتواند
با به کارگیری تواناییهای ویژه خود بر دشواریها چیره شود.
-4حمایت ابزاری :دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواریها گفته می شود.

-5حمایت اطالعاتی :میتواند اطالعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد (کلدی و سلحشور.)11:1391،
۱۸

دیدگاه جیمز كلمن:

مفهوم اعتماد برای کلمن مفهومی محوری است .به نظر وی افراد برای این به کنش اجتماعی میپردازند که نیازهای خود را
رفع کنند و رفع نیازها از طریق بده بستانهای اجتماعی امکان پذیر است .بنابراین بده بستانها و مبادلهها نقش اساسی در
ساختن کنش های اجتماعی دارند به نظر کلمن در هر رابطه مبتی بر اعتماد حداقل دو جزء وجود دارد ،اعتماد شونده و اعتماد
۱٦

-Gotri

۱۷

-Sarason

2

-Koleman
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کننده و فرض بر این است که در کنش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضاء نیازهای خود هستند .طرف اعتماد کننده
باید تصمیم بگیرد که با دیگری وارد معامله و کنش شود یا نه (یعنی خطر را بپذیرد یا نه) و طرف اعتماد شونده نیز باید بین
حفظ اعتماد و یا شکستن آن انتخاب کند .بنابراین یک رابطه مبتنی بر اعتماد ،یک عمل دو جانبه است و بر مبنای اصل به
حداکثر رساندن فایده تحت شرایط مخاطره قرار دارد در روابط اجتماعی فرد میتوان هم اعتماد کننده باشد و هم اعتماد
شونده در این صورت مبادله از حالت دو جزئی خارج میشود و حالت سه جزئی پیدا میکند .این نوع مبادلههای سه جزئی به
نظر کلمن نقش مهمی در نظامهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دارند .این نوع مبادلهها شبکههای گستردهای از افراد را در
نظام های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر پیوند داده و اعتماد را در جامعه گشترش میدهند(ارمکی و
همکاران.)110:1383،
پیشینه تحقیق
حیدریساربان و همکاران ( )1395در پژوهشی به ارزیابی و تاثیر مولفههای سرمایه اجتماعی برتوانمندسازی زنان روستایی
پرداخته است .نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشاندهنده این است که بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی
زنان رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد مولفههای اعتماد ،مشارکت و انسجام 0/42
از تغییرات توانمندسازی زنان را تبیین میکند .رستمی و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان «وضعیت سرمایه اجتماعی
بین زنان سرپرست خانوار » به این نتیجه رسیدند که مولفههای سرمایه اجتماعی زنان روستایی سرپرست خانوار شامل انسجام
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و ارتباطات اجتماعی است.
سطح انسجام و مشارکت اجتماعی در بین زنان روستایی سرپرست خانوار در حد مطلوبی بوده و این دو مولفه را برای
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مهم میدانند .کلدی و سلحشوری ( )1391در مقالهای تحت عنوان بررسی تاثیر حمایت
اجتماعی بر توانمندسازی زنان پرداختند و نتایج نشان میدهد که حمایت اجتماعی بر توانمندسازی روانشناختی ،توانمندسازی
اقتصادی ،توانمندسازی جسمی و توانمندسازی کل تاثیر داشته است .نتایج حاکی از آن است که ابعاد حمایت اطالعاتی و
 )201520در
حمایت شبکه اجتماعی با ضرایب بتای  0/37و  0/31قابلیت تبیین متغیر وابسته را دارا هستند .ایست19و رول (
پژوهشی به استفاده از رویکرد ت وانمندسازی در کار با زنان بدون سرپرست پرداختند که فقر ،تروما و ستم را تجربه کرده بودند.
نتایج نشان داد این برنامه موجب تغییرات موفقیت آمیز زنان در بهبود عالئم آسیب ،افزایش خودکارآمدی ،مشارکت در برنامه-
های اجتماعی ،افزایش حس قدرت ،حفظ تعادل در تعامالت و ایجاد حس امید برای آینده شده است .نگا21و همکاران()2009
در پژوهشی رابطه بین جنسیت ،سرمایه اجتماعی و توانمندسازی در مناطق روستایی شمال اتیوپی را بررسی کردهاند .نتایج
این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی یک عامل مهم در توانمندسازی به شمار میرود.

-East
۱۹
۲۰

-Roll

-Nega
۲۱
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روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان بردسیر در سال  1399که مطابق با
آخرین آمار سال 1399تعداد کل آنها برابر با 550نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است .
تعداد حجم نمونه با توجه به جامعه مورد مطالعه  225نفر زن سرپرست خانوار قابل بازتوان تخمین زده شد .روش نمونهگیری،
نمونهگیری احتمالی از نوع تصادفی میباشد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده
گردید .در سطح آمار توصیفی برای سازمانبندی و خالصهکردن اطالعات پرسشنامه به طریقی که به صورت معنیداری قابل
فهم و ارتباط باشند به شکل جداول توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و نمودار پرداخته شده است .در سطح آمار استنباطی برای
آزمون فرضیهها از طریق آزمونهای مناسب آماری به معنیدار بودن و نبودن رابطه بین متغیرها پرداخته شده است .به منظور
تحلیل یافتههای نرم افزار spssبه کار گرفته شد.

نتایج استنباطی:
فرضیه اصلی پژوهش :بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان
بردسیر رابطه وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.
جدول 1آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل اجتماعی و توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
متغیرمستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

عوامل اجتماعی

توانمندسازی اقتصادی

0/846

0/000

رابطه وجود دارد

در جدول  1نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که ضریب همبستگی عوامل اجتماعی (به میزان  )0/846در سطح
اطمینان  95درصد ارتباط معنادار و مثبتی را نشان میدهد (.)p<0/05
فرضیه فرعی اول:
بین مشارکتاجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی شهرستان بردسیررابطه وجود دارد.
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جدول شماره  2خالصه آزمون همبستگی پیرسون در مورد ارتباط مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

متغیرمستقل

متغیر وابسته

مشارکت اجتماعی

توانمند

ضریب همبستگی
سازی 0/793

سطح معناداری

نتیجه آزمون

./000

رابطه وجود دارد.

اقتصادی

با توجه به اطالعات جدول  ،2مالحظه میشود که در سطح معناداری  ،Sig=./000ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت
اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی جامعه مورد مطالعه  0/793به دست آمده است ،لذا همبستگی مثبت و معناداری بین دو
متغیر فوق وجود دارد .بنابراین با اطمینان بیش از  ./99درصد فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید میگردد و چنین نتیجه-
گیری میشود که بین مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی جامعه مورد پژوهش رابطه مستقیمی وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
بین حمایتاجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان بردسیر رابطه وجود دارد.
جدول شماره :3خالصه آزمون همبستگی پیرسون در مورد ارتباط حمایت اجتماعی و توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست
خانوار
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

حمایت اجتماعی

توانمندسازی اقتصادی

0/628

./000

رابطه وجود دارد.

اطالعات جدول 3موید این است که در سطح معناداری  ،sig=./000ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و
توانمندسازی اقتصادی در جامعه مورد مطالعه  0/628به دست آمده است .لذا همبستگی مثبت و معناداری بین دو متغیر فوق
وجود دارد .بنابراین با اطمینان بیش از  . /99درصد فرضیه صفر رد و و فرضیه تحقیق تأیید میگردد و چنین نتیجهگیری می-
شود که بین حمایت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در جامعه مورد پژوهش رابطه مستقیمی وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:
بین اعتماداجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی شهرستان بردسیر رابطه وجود دارد.
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ﺟﺩﻭﻝ ﺷﻣﺎﺭﻩ :٤ﺧﻼﺻﻪ ﺁﺯﻣﻭﻥ ﺿﺭﻳﺏ ﻫﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﭘﻳﺭﺳﻭﻥ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻭ ﺗﻭﺍﻧﻣﻧﺩﺳﺎﺯی ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی
متغیرمستقل
اعتماد اجتماعی

متغیر وابسته
توانمند

ضریب همبستگی

سازی 0/867

سطح معناداری

نتیجه آزمون

0/000

رابطه وجود دارد.

اقتصادی

اطالعات جدول شماره  4موید این است که در سطح معناداری  ،sig=./000ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد اجتماعی و
توانمندسازی اقتصادی زنان در جامعه مورد مطالعه  0/867به دست آمده است .لذا همبستگی مثبت و معناداری بین دو متغیر
فوق وجود دارد .بنابراین با اطمینان بیش از  ./99درصد فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید میگردد و چنین نتیجهگیری
میشود که بین اعتماد اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار جامعه مورد پژوهش رابطه مستقیمی وجود
دارد.
جدول  :5خالصه آزمون رگرسیون خطی برای ارزیابی تأثیر عوامل اجتماعی بر توانمندسازی اقتصادی
متغیر مستقل

R

R2

سازی 0/846

0/715

متغیر وابسته

تعدیل R2

Beta

t

سطح معناداری

شده
عوامل اجتماعی

توانمند

0/714

28/269 0/846

./000

اقتصادی
همانگونه که در جدول شماره  5مشخص است سطح معنیداری برابر با  ./000شده است که نشان دهنده معنیدار بودن کل
مدل است .اگر سطح معنیداری آماره کوچک باشد (کمتر از )./05آنگاه متغیرهای مستقل به خوبی تغییرات متغیر وابسته را
تبیین میکنند.
ضریب تعیین ،نشان دهنده میزانی از واریانس متغیر وابسته است که توسط متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین میشود .در این
جا  R2برابر با  0/715شده است یعنی متغیر عوامل اجتماعی 71/5درصد از واریانس(تغییرات) متغیر توانمندسازی اقتصادی را
تبیین میکند.
بتا همان ضرایب استاندارد شده است .هر چه بتا) (Betaو تی) (tبزرگتر و سطح معنیداری ) (Sigکوچکتر باشد بدین معنی
است که متغیر مستقل(پیش بین) تأثیر شدیدتری بر متغیر وابسته دارد .در رگرسیون دو متغیره بتا با ضریب همبستگی برابر
است .در اینجا بتا  0/846و تی 28/269شده است.
رگرسیون گام به گام
در این تحقیق به منظور تبیین نقش هر یک از مؤلفههای اجتماعی از مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام
استفاده شده است .در این تحلیل مؤلفههای عوامل اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین و توانمندسازی اقتصادی به عنوان
متغیر مالک مورد نظر می باشد .الزم به ذکر است که در رگرسیون گام به گام ترتیب ورود متغیرها بر اساس ضریب همبستگی
میباشد .نتایج این آزمون در جدول  6ارائه شده است
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جدول شماره  :6رگرسیون گام به گام مربوط به سهم هر یک از مؤلفههای عوامل اجتماعی بر توانمندسازی اقتصادی
گام

متغیرها

R

R2

F

سطح معناداری

1

اعتماد اجتماعی

0/873

0/763

1023/469

./000

2

مشارکت اجتماعی

0/903

0/815

700/325

./000

3

حمایت اجتماعی

0/976

0/952

2080/662

./000

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود در گام اول متغیر اعتماد اجتماعی بدلیل دارا بودن باالترین ضریب همبستگی با
متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و  76/3درصد از واریانس متغیر توانمندسازی اقتصادی را تبیین کرده است که با
توجه به  Fمشاهده شده برابر با  ،1023/469این میزان واریانس تبیین شده در گام اول در سطح  Sig=./000معنی دار است.
در گام دوم متغیر مشارکت اجتماعی به دلیل دارا بودن باالترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته بعد از اعتماد اجتماعی ،وارد
معادله رگرسیون شده و  R2را به  81/5درصد رسانده و 5/2درصد قدرت تبیین را باال برده است که با توجه به مقدار F
مشاهده شده برابر با  700/325این مقدار واریانس تبیین شده در گام دوم در سطح  ،Sig=./000معنی دار است.
در گام سوم متغیر حمایت اجتماعی به دلیل دارا بودن باالترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته بعد از مشارکت اجتماعی،
وارد معادله رگرسیون شده و  R2را به  95/2درصد رسانده و  13/7درصد قدرت تبیین را باال برده است که با توجه به مقدار F
مشاهده شده برابر با  2080/662این مقدار واریانس تبیین شده در گام سوم در سطح  ،Sig=./000معنی دار است.

بحث و نتیجهگیری
بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی در جامعه مورد مطالعه در سطح معنیداری( )Sig=./000به میزان ( )r=0/846رابطه
وجود دارد .نوع همبستگی بین دو متغیر از نوع مستقیم و (مثبت) است در نتیجه میتوان گفت که عوامل اجتماعی
توانمندسازی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و این فرضیه تأیید میشود.
بین مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در جامعه مورد مطالعه در سطح معنیداری( )Sig=./000به میزان
( ) r=0/793رابطه وجود دارد .نوع همبستگی بین دو متغیر از نوع مستقیم و (مثبت) است در نتیجه میتوان گفت که مشارکت
اجتماعی توانمندسازی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و این فرضیه تأیید میشود.
بین اعتماد اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در جامعه مورد مطالعه در سطح معنیداری( )Sig=./000به میزان ()r=0/867
رابطه وجود دارد .نوع همبستگی بین دو متغیر از نوع مستقیم و (مثبت) است در نتیجه میتوان گفت که اعتماد اجتماعی
توانمندسازی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و این فرضیه تأیید میشود.
بین حمایت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در جامعه مورد مطالعه در سطح معنیداری( )Sig=./000به میزان ()r=0/628
رابطه وجود دارد .نوع همبستگی بین دو متغیر از نوع مستقیم و (مثبت) است در نتیجه میتوان گفت که حمایت اجتماعی
توانمندسازی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و این فرضیه تأیید میشود.
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فرضیه اصلی:
با توجه به ضرایب همبستگی متغیرهای عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در جدول  1مالحظه میشود که فرضیه فوق،
در سطح معنیداری برای هر یک از ابعاد اجتماعی کوچکتر از  0/05صدم شده است .بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش
مبنی بر وجود ارتباط بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی پذیرفته میشود .یعنی بین عوامل اجتماعی و توانمندسازی
اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد .در نتیجه میتوان گفت عوامل اجتماعی با توانمندسازی اقتصادی ارتباط داشته و موجب
بهبود توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار میگردد.
نتایج این فرضیه با یافتههای پژوهشهای قدیری معصوم و احمدی ( )1394رستمی و همکاران( )1393ترن کویست ()2009
میترا و کاندو ( )2012فی ور و همکاران ( )2013اوماشانکار ( )2006پودل و آراجو( )2017ملو و اشمینک ( )2017حیدری
ساربان و همکاران( )1395کلدی و سلحشوری( )1391کالنتری و همکاران ()1389مطابقت دارد.
در تبیین نتیجه بررسی این فرضیه می توان بیان داشت که افزایش مشارکت اجتماعی منجر به کاهش تبعیضهای اجتماعی در
افراد یک جامعه میشود و از این طریق احساس توانمندسازی اقتصادی در زنان سرپرست خانوار باالتر می رود.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادها مبتنی بر نتایج و یافتههای تحقیق
الف) پیشنهادهای مربوط به عامل مشارکت اجتماعی:
 .1ترویج فرهنگ ،همکاری ،همیاری و مسئولیتپذیری اجتماعی برای رفع مشکالت گروههای فقیر و آسیبپذیر جامعه
از جمله زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست؛
 .2مشارکت در شبکه های اجتماعی که هماهنگی و همکاری را در بین زنان سرپرست خانوار با یکدیگر و افراد دیگری
که میتوانند برای دستیابی به سود متقابل کمک کند تسهیل نماید؛
 .3بسترس ازی برای زنان سرپرست خانوار به منظور مشارکت در نهادهای اجتماعی که میتواند بر سطح توانمندسازی
آنها اثرگذار باشد.
ب) پیشنهادهای مربوط به عامل حمایت اجتماعی:
 .1ضمن تشویق خانوادهها ،دوستان و خویشاوندان برره حمایت از این خانوادهها برا ایجاد مؤسساتی در جهت حمایت
عاطفی و روانی از زنان سرپرست خانوار و همچنین با گسترش حمایتهای بیمهای و تأمین اجتماعی میتوان باعث
افرایش خود اتکایی زنان سرپرست شد.
 .2با تبلیغات رسانهای خانوادهها و دوستان را به حمایت عاطفی ،مادی از زنان آسیبپذیر سوق داد و نتیجهی این امر
افزایش اعتماد برره نفس و خود اتکایی زنان میشود.
ج) پیشنهادها مربوط به عامل اعتماد اجتماعی:
از آن جا که اعتماد بیشترین نقش را در توانمندسازی زنان داشته است میتوان از این عامل جهت ساماندهی بهتر و ریسک-
پذیری آنان و ابراز ایدههای مناسب و جدید در بین مردم و خانواده بهره جست و سبب مصمم بودن آنها در انجام امور گردید.
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investigate the relation between social factors as well as enhancing
economical level of the head-of-household women (case study: head-ofhousehold women under the supervision of Bardsir Welfare Organization)
Abstract
The present study tries to investigate the relation between social factors as well as enhancing
economical level of the head-of-household women (case study: head-of-household women
under the supervision of Bardsir Welfare Organization). From practical point of view, the
present study is a kind of correlation descriptive research and from collecting data point of
view, it is a survey study. The statistical society of the study includes the whole 550 members
of head-of-household women under the supervision of Bardsir Welfare Organization. The
sampling is accidental using Morgan table for determining the sampling volume. Considering
the case study society, the size of sampling volume calculated as 225 members. In order to
collect data, social factors along with enhancing economical level questionnaires are used.
Pearson Correlation Coefficient and linear regression are used for analyzing the research
theories. The results of Pearson Correlation test indicate that there is a relationship between
the social factors and the enhancing of level in the case study sampling. The type of
correlation between two variables is positive and direct. Meanwhile, there is a meaningful and
positive relationship between social factor components such as social participation, social
support, social trust and empowering and enhancing economical level. In conclusion, the
social factors have affected the enhancing and empowering of the economical level of the
head-of-household women.
Keywords: social factors, enhancing economical level, head-of-household women
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