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 شهر رشتخانوار    سرپرست زنان  روانی   سالمت  اب  روانشناختی  توانمندسازی  رابطهمطالعه  

 2* احمدي ، الهام1فقيرپور  مقصود

 چکیده 

  نهادهاي  و  اطرافيان  سوي  از  حمایت  عدم  مختلف  کشورهاي  در  خانوار  سرپرست  زنان  هايدغدغه  ترینمهم  از  یکی:  مقدمه

  شرایط   به  توجه  رو،  همين  از  و  دارند  قرار  احساسی  و  روحی  مشکالت  خطر  در  همواره  افراد  این  واقع،  در.  باشدمی  ربطذي

 .  باشدمی حياتی بسيار آنها زندگی

سال  :  پژوهشروش   در  رشت  شهر  )ره(  خمينی  امام  امداد  کميته  زنان  پژوهش  آماري  منظور بودند  1397جامعه  به   .

حجم  اندازه و  نمونهگيري  گردید  استفاده  مورگان  جدول  نهایت   از  نمونهنفر    381تعداد    در  روش  غيرتصادفی  به  گيري 

توانمندسازي روانشناختی اسپریتزر، و سالمت روان گلدبرگ و ميلر    هاياز پرسشنامه در این تحقيق  انتخاب شدند.    دردسترس

  صحيح توسط محقق پرسشنامه 403هاي، تعداد زیع پرسشنامه در نظر گرفتن مقدار خطاي توبعد از در نهایت،  استفاده گردید. 

 SPSS  هاي آماريافزارمدل معادالت ساختاري با استفاده از نرمي بدست آمده نيز از روش  ها. تجزیه و تحليل دادهشد دریافت  

 . انجام گرفت PLS-3و  21

دار بودن و  روانشناختی )شایستگی، خودمختاري، تاثيرگذاري، معنینتایج نشان داد که بين تمامی ابعاد توانمندسازي  :  هایافته

معناداري   سطح  در  محيطی(  و  اجتماعی  روانی،  جسمانی،  سالمت  )شامل  روانی  سالمت  ابعاد  تمامی  و   131/25اعتماد( 

(05/0>P.در زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ) 

 کارگيريبه  با  خانوار  سرپرست  زنان  روانشناختی  توانمندسازي  آموزش  تحقيق حاضر، برنامههاي  مطابق با یافته:  گیرینتیجه

  عضوي   عنوان  به  خود  نقش  ایفاي  در  زنان  شکوفایی  و  رشد  موجب  تواندمی  هاارزش  و  هانگرش  ها،مهارت  ها،دانش   سيستماتيک

  باال   و  شخصی   زندگی   بر  کنترل  و   تسلط  ، باعث بهبودزندگی   هاي گيريتصميم  در  درماندگی   با جلوگيري از  و   شده   خانواده  از

  .شود شانخانوادگی زندگی کيفيت بردن

  "سالمت روان "زنان سرپرست خانوار ": توانمندسازي روانشناختیکلید واژه

  21/5/1398تاریخ پذیرش نهایی:                                  12/2/1398تاریخ دریافت:  
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 : مقدمه

زنانی که بخاطر  ري »زن سرپرست خانواپدیده انواع گوناگون وجود دارد.  به  اجتماعی است که در تمام جامع  « یک واقعيت 

شان سهمی در درآمدهاي  طالق، اعتياد، فوت، مهاجرت، زندانی بودن، از کار افتادگی و یا متواري بودن همسر، شریک زندگی

ر یک  خود  بودنشان  بسا  چه  ندارد،  آسيب خانواده  میویداد  محسوب  از  زا  جامعه  زنان  سایر  با  مقایسه  در  زنان  این  شود. 

انتقال ناگهانی سرپرستی از شوهر به زن باعث به وجود  برند. در واقع،  هاي اجتماعی، روانی و اقتصادي بيشتري رنج میآسيب 

دان و ایفاي نقش دوگانه )پدر و مادري(  ها و وظایف مضاعف شامل از دست دادن درآمد، تربيت فرزناي از ناامنیآمدن رشته

شود و این مشکالت باعث تاثير منفی روي سالمت، رضایت و کيفيت زندگی زنان شده و مشکالت روانشناختی براي زنان می

روانی زنان سرپرست خانوار منجر به -( معتقدند که مشکالت عاطفی2(. چيسمن، فرگوسن و کوهن )1کند )متعددي ایجاد می

 صرفا   خانوار  سرپرست  زنان  شود. فقرهاي اختالل استرس پس از ضربه، اضطراب و افسردگی میهاي روحی مانند نشانهآسيب 

 . دارد هم  روانی  و  اجتماعی يجنبه نيست، بلکه اقتصادي

ومی چندبعدي  ( در مقاله خود با عنوان »عناصر شناختی توانمندسازي«، توانمندسازي روانشناختی را مفه3توماس و ولتوس )

اند. رویکرد روانشناختی، توانمندسازي را به طور  دانسته و آن را به عنوان فرآیند انگيزش درونی در انجام وظيفه تعریف کرده

میوسيع تعریف  شغل  با  ارتباط  در  درونی  انگيزش  حالت  یک  عنوان  به  درونی  تر  احساس  پنج  شامل  که  خودمختاري، کند 

در واقع توانمندسازي فرآیندي است که در آن از راه توسعه و گسترش نفوذ  گذاري و اعتماد است.  داري، تاثيرشایستگی، معنی

 (.4شود )ها به بهبود و بهسازي مستمر عملکرد کمک میو قابليت افراد و تيم

  و   کنترل  حس   یک   و  قدرت  و   تسلط   حس شایستگی،   شخص  به   توان گفت که این قابليتمی  1در توضيح مسئله توانمندسازي

والدین،  در.  دهدمی  را  نمایندگی و    مثبت  هویت  کنترل،  افزایش  حس   با  والدینی   نقش  انجام  یادگيري  توانمندسازي  آموزش 

  توسعه  قابليت  و  قدرت  داراي  است که  افرادي  در  قدرت«  انداز »دیدگاه طنين   توانمندسازي  عمل.  است  بخش یترضا  زندگی

.  کنند  پيدا  را  تغيير  امکان  تا   کند می  فعال   آنها را  شایستگی  و   نقاط قوت  توانمندسازي  براي  والدین   آموزش.  هستند  شایستگی

  برنامه  (. در5دهد )می  تشکيل  والدینی   وظایف  انجام  براي  را  آنها   زندگی   دانش  گيرند می  یاد  از تجربياتشان   والدین  که  چيزي

ازمؤلفه   مادران  توانمندسازي روانشناختی  آموزشی  کنترل   مهارت  یادگيري  نوجوانی،  خصوصيات دوران  با  آشنایی  جمله  هایی 

روش  گيري، يمتصم  خودکنترلی،  خشم، تشویقخودکارآمدي،    اصالح   و نفس  عزت  افزایش  دادن،   دلگرمی   و   تقویت  و   هاي 

  – مادر ضاتتعار در کاهش يرگذاريتأث براي الزم  قابليت آموزشی برنامه این  که رسدمی نظر به  دارد.  غيرمنطقی وجود باورهاي 

 . (6دارد ) را فرزندي

دهی و مدیریت خانواده نقش محوري زنان با هدایت امور، تربيت فرزندان و ایجاد آرامش روانی در زندگی خانوادگی در سازمان

خانواده به  بر عهده دارند، به طوري که در اغلب موارد پس از فقدان نيز با تقبل کليه وظایف خانواده به عنوان زن سرپرست  

را به عمل می استحکام خانواده تالش مضاعفی  تواناییتثبيت و  نيازمند  انجام چنين وظایف خطيري بدون شک  و  ها و  آورد 

 (. 7طلبد )اي را میهاي باالیی است و توجه ویژهظرفيت

  آسایش   و   رفاه  معناي حالت  به  بلکه  بيماري،   وجود  عدم  معناي  به  نه فقط   سالمتی   بهداشت جهانی،   سازمان  جدید  رویکرد  طبق

ارزیابی  بنابراین.  است  اجتماعی  و   روانی  جسمانی، سنتیشاخص  به  فقط  نباید  افراد  سالمت  در  ميزان   سالمتی  هاي    نظير 

افراد   به   باید   بلکه  کرد،   توجه  بيماري  به  ابتال   و   وميرمرگ )  توجه  نيز   زندگی   کيفيت  از  ادراک  روانشناسان    به(.  8کرد  اعتقاد 

یکپارچگی   تماميت  از  کامل  آگاهی   معنی  به  احساس سالمتی زندگی  عناصر  از  که  است  فرديهاي  جنبه   و    تشکيل  معنوي 

 
1- Empowerment 
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  از  تواندمی  که  است  ارتباط  بيرونی در  و  درونی  متغيرهاي  از  شماري  با  که  است  وضعيت ذهنی  نوعی  روانی  سالمت.  گرددمی

   (.9شود ) شامل را زندگی  از بردن لذت و  رضایت کامل تا بيماري فقدان

تعامل با دیگران، غلبه بر  1(ANAانجمن پرستاران آمریکا ) ، سالمت روانی را به صورت خوب بودن روانی و عاطفی، توانایی 

فراسترس  بينانه  واقع  و درک  روزانه،  تعریف میهاي  اطرافش  از محيط  واقع،    .(10)  نمایدد    از   است  عبارت  روانی  سالمتدر 

  جسمی،   سالمت  همانند  نيز  روانی  سالمت.  جامعه  هر  قبول  مورد  موازین  با   اجتماعی  تطابق  و  روانی  بهبود  و  رضایت  احساس

  و   مستقل  و  مطلق  حالت  یک  بيماري  و  سالمتی   معتقدند  گران  پژوهش.  است  مشکالت  سایر  یا  بيماري  نبودن  از  فراتر  چيزي

 شود می  برجسته  آن  گيري  شکل  در  روانشناختی  و  اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  تاثير  که  است  فرایندي  بلکه  نيست،  رویداد  یک

(11). 

  با( ها جراحت و ها زخمها، باکتريها،  ویروس  مانند) زیستی  عوامل  آن در که  سالمت اجتماعی -روانی -زیستی مدل به عبارتی، 

  و  اشتغال   اجتماعی،  طبقه  مانند )  اجتماعی  عوامل  و (  رفتارها  و   شخصيتی  خصوصيات  عقاید، ها،  نگرش  مانند )  روانی   عوامل

  دو  در  سالمت  عوامل  کل  در.  کند  تبيين  را  سالمت  تواندمی  تر  دقيق  کنند،می  تعيين  را  فرد  سالمت  هم  با   تعامل   در(  قوميت

 به  وي  تمایل   و  روزمره  زندگی  مشکالت  با   مقابله  در  شخص  توانایی  باید   و   شوند می  گرفته  نظر  در  رفتاري  و   روانی   جسمانی،   بعد 

 (.12گيرد ) قرار توجه مورد سالمت  بررسی در نيز زندگی در تنوع و چالش جستجوي

اختالل    نوع  نفر از مردم از یک  ونيليم  450در دنيا بيش از    2010در سال    2  (WHO) بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت

رنج روانی  می  یک   بزرگساالن  از  %20  حدود   ساله  هر   برند، می  روحی  تجربه  را  روانی  بهداشت  به مشکل  نزدیک  یک    کنند، 

می خودکشی  مرتکب  نفر  هر  ميليون  از  و  براي   4شوند  روان  سالمت  دارند.  روانی  اختالالت  با  عضوي  خانواده  یک  خانواده 

بيان سالمت روان و  اي از انگ و تبعيض پنهان شده و اکنون پيشرفت علم بشر بستري براي  هاي زیادي در پشت پردهمدت

افراد سالمت روحی، دانيم که براي همهاز طرفی می  (.13)  پرداختن به آن را فراهم نموده است براي   ي  جسمی و اجتماعی 

 . (14است ) الزم  زندگی دوران تمام در آن ارتقاء . همچنينساخت مسير زندگی حياتی است

پرست خانوار که با مشکالت درونی و بيرونی متفاوتی در زندگی  بر همين اساس، توجه به موضوع سالمت روانی در زنان سر

شناسی دارد. از این رو، خود مواجه هستند از جمله مسائلی است که نياز به بررسی و مطالعه محققان و پژوهشگران حوزه روان

 سالمت  و  روانشناختی  توانمندسازي  بين  معناداري  ارتباط  هدف از تحقيق حاضر پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا 

 دارد؟ وجود خانوار سرپرست زنان در روانی

راستا،   مدر همين  براي  پرداختند.  روان  بر سالمت  روانشناختی  توانمندسازي  تاثير  بررسی  به  داخلی  مطالعات  از  ال،  ثبرخی 

  بر  تاکيد  با  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازي  تاثيرگذاري  چگونگی  به  خود  پژوهش  در(  15)  عسگري  و  پرستمجيدي

نتایج  ها تعاونی اساس  بر  که  پژوهش  پرداختند  از  آمده    ارزشياب   مدل  براي  سطح  پنج  توانمندسازي  زمينه  در  ،آنها  بدست 

  هاي شرکت  در  سطوح  این  که  شده   گرفته  نظر   در  زادسازيآ  و   آشکارسازي  حمایت،  تسهيلگري  آموزش،  شامل  توانمندسازي

  باشند می  خانوار  سرپرست  زنان  ویژه   به   زنان  اشتغال  و  آموزش  براي  مناسبی  ساختار  داراي  ها تعاونی  و   دارند   اجرا  قابليت  تعاونی 

  آنان  اتکایی  خود  و   خودکفایی   و  زنان  توانمندسازي  منجربه  تواند می  است  توجه  مورد  آنها   تشکيل  در  که  اصولی  به  توجه  با  و

 مثبت   رابطه  روانشناختی  بهزیستی  و  مذهبی   مقابله  ابعاد  نشان داد که بين  (16)  کالنتري  و  منشاز طرفی،  پژوهش نيک  .شود

 
1 -American Nurses Association 
2 -Worth Health Organization 
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آوري با سالمت روان بين سرسختی و تابنشان داد که    (17کش و همکاران )ابریشمهمچنين، مطالعه    . دارد  وجود  معناداري  و

 رابطه معنادار وجود دارد.

مندسازي روانشناختی در ارتقاء سالمت عمومی خانوارهاي تحت  ( در بررسی اثربخشی توان18سلمانپور و همکاران )همچنين،  

زنان   که  پوشش  دادند  دوره نشان  مادران برگزاري  شرایط  بهبود  براي  مناسبی  روش  شناختی،  توانمندسازي  آموزش  هاي 

یژگی فردي  و نشان دادند که  ( در بررسی عوامل موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار  19صفا و بابایی )  سرپرست است.

زنان داشت توانمندسازي  بر  را  تاثير  پرورش، مهارت  .بيشترین  توانمند سازي  همچنين آموزش و  بر  زنان  اشتغال  ها، وضعيت 

مهارت یا  و  عالی  تحصيالت  داراي  که  قويزنان  فنی  وامهاي  ميان  دادکه  نشان  نتایج همچنين  بود.  تاثيرگذار  بودند،  هاي  تر 

زاده،  ها همراستا با مطالعات عباساین یافته   انشناختی و اقتصادي زنان رابطه معناداري وجود دارد.خودکفایی و توانمندسازي رو

 پرداختند. خانوار سرپرست زنان ( بودند که به بررسی توانمندسازي20بوداقی و اقدسی علمداري )

پژوهش خصوص  میدر  خارجی  جاورهاي  و  نيتی  مطالعه  به  که  (  21)  توان  نمود    اقتصادي   رفاه  و  اشتغال  وضعيتاشاره 

تامين    زنان  داراي  خانوارهاي مزایاي  از  شاغل  زنان سرپرست  آنها  مطالعات  اساس  بر  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  سرپرست 

اجتماعی و پزشکی، مراقبت از کودک و حقوق بازنشستگی برخوردار بودند، درحالی که در زنان فاقد شغل استخدامی این مزایا 

ندا میوجود  سر  به  سختی  شرایط  در  و  )مطالعه    برند.شته  همکاران  و  تحت   (22شارانگا  خانوارهاي  که  بود  آن  گویاي  نيز 

هاي مدیریت مالی هستند  سرپرستی زنان با سطوح باالتري از وضعيت اقتصادي، توانمندسازي فيزیکی، روانشناختی و مهارت

 کند. که به امنيت ذخيره غذایی آنها کمک می

 

 پژوهش: روش  

از نوع همبستگی   بندي تحقيقات بر حسب هدف  بوده وروش تحقيق حاضر  توجه به دسته  به    ،با  از نوع تحقيقات کاربردي 

جزو تحقيقات توصيفی بوده است که به توصيف متغيرهاي تحقيق و    ها ي گردآوري دادهنحوه. همچنين، از نظر  رودشمار می

 رشت   شهر(  ره)  خمينی  امام  امداد  کميته  سال  50  زیر  زنان   حاضر  پژوهش  آماري  معهجا چگونگی ارتباط آنها پرداخته گردید.  

( ره)  خمينی  امام  امداد  کميته  تحت پوشش  1397سرپرست خانوار در سال    5000  بر اساس آمار بدست آمده حدودا  بودند که

 عدم   نوشتن،  و  خواندن  توانایی  نظير  ايمطالعه  به  ورود  معيارهاي  از  مطالعه  در  حاضر  افراد  انتخاب  منظور  به  رشت بودند.  شهر

  .شد گرفته بهره  گردانروان  هايقرص از استفاده  عدم  و  سواالت به  پاسخگویی  براي  مناسب  روحی شرایط داشتن مجدد،  ازدواج

بدست    نفر  381  با  برابر  نمونه  حجم  تعداد  بر اساس آن  که  گردید  استفاده  جدول مورگان  از  نمونه  حجمگيري  اندازه   منظور  به

پرسشنامه صحيح به    403،  پرسشنامه  420  هاي تحقيق و توزیعخطاي توزیع پرسشنامه   درصد  10  آمد و بعد از درنظر گرفتن

غيرتصادفی تحليل   آوري گردید.جمع  دسترس  در  روش  و  تجزیه  کليه  به همچنين  استنباطی  و  توصيفی  آمار  به  مربوط  هاي 

 گيرد. انجام می  Smart PLS 3.0 افزارنرم  کمک به مسير نيز و تحليل  SPSS 21 وسيله نرم افزارهاي آماري

زیر  شرح  به  آنها  توضيحات  که  گردید  استفاده  روان  سالمت  و  روانشناختی  توانمندسازي  پرسشنامه  دو  از  تحقيق  این  در 

 باشد: می

روانشناختی توانمندسازی  )  پرسشنامه:  پرسشنامه  اسپریتزر  روانشناختی  و    15  يدارا  (1995توانمندسازي  بوده  سوال 

توانمندساز ابعاد آن )شابوده    یروانشناخت  يهدف آن سنجش  ا  دنبو  دارمعنی  اري،تأثيرگذ  ري،مختادخو  ،یستگی و  (  دعتماو 

(،  9تا    7)سواالت    يرگذاري(، تاث6تا    4(، خودمختاري )سواالت  3تا    1این پرسشنامه داراي پنج بُعد شایستگی )سواالت    است.

عد، مجموع امتيازات بدست آوردن امتياز هر بُ  ( بود. به منظور15تا    13( و اعتماد )سواالت  12تا    10)سواالت    دار بودنمعنی

سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایيد. براي بدست آوردن امتياز کلی پرسشنامه، مجموع امتيازات همه سواالت را با  
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در پژوهش    و برعکس.  بود  جمع کنيد. امتيازات باالتر بيانگر ميزان توانایی بيشتر سازمان در توانمندسازي کارکنان خواهدهم  

( و همکاران  رشته و 1389تيمورنژاد  این  اساتيد متخصص  و شفاهی  نظرات کتبی  نقطه  از  پرسشنامه  روایی  افزایش  ( جهت 

با   دارایی  و  اقتصادي  امور  وزارت  منظور کارشناسان  به  استفاده گردید. همچنين  بر سازمان  و ضوابط حاکم  به شرایط  توجه 

نفر از جامعه آماري انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفاي   30تعيين پایایی پرسشنامه، ابتدا  

توان گفت پرسشنامه از  بدست آمد که می  95/0بر  اکرونباخ جهت تعيين پایایی پرسشنامه استفاده گردید که مقدار آلفا آن بر

بدست    832/0آلفاي کرونباخ بدست آمده براي این متغير در تحقيق حاضر به ميزان  ثبات و پایایی قابل قبولی برخوردار است.  

 آمد که نشان از تایيد پایایی پرسشنامه دارد.

اي آن ماده  60پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ و ميلر بر اساس تکنيک تحليل عاملی بر روي فرم    پرسشنامه سالمت روان: 

 28طراحی شد. این پرسشنامه مشتمل بر چهار مقياس فرعی است که در هر یک از آنها هفت سوال قرار دارد و در مجموع  

مقياس دارد.  اسوال  عالئم  عالئم جسمانی،  از  عبارتند  پرسشنامه  این  عالئم  هاي  و  اجتماعی  خواب، کنش  اختالل  و  ضطراب 

ها نيز بدین  گاري مقياسنحوه نمره  .داشتسئوال    7مقياس فرعی است که هر مقياس    4افسردگی. پرسشنامه مذکور داراي  

براي   12-16براي »خفيف«،    7-11براي »هيچ یا کمترین حد«،    0-6ترتيب بود که چهار طيف آن به ترتيب داراي نمرات  

  هاي چهار مقياس فرعی به دستنمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرهبنابراین،  براي »شدید« بوده است. 17-21ط« و »متوس

از گزوه  آید می براي هر کدام    61-84و    41-60،  23-40،  0-22توانست بين  هاي فرق نمرات در کل پرسشنامه میو بدین 

و براي    84/0و    87/0براي دانشجویان دختر    روانیرسشنامه سالمت  ( ضرایب آلفاي کرونباخ پ 1383در تحقيق رجبی )  باشد. 

پسر   براي   90/0و    88/0دانشجویان  حاضر  پژوهش  در  کرونباخ  آلفاي  شيوه  به  پرسشنامه  اعتبار  ميزان  است.  محاسبه شده 

خوابی  87/0عالیم جسمی  هاي  مقياس بی  و  اضطراب  اجتماعی  73/0،  عملکرد  در  اختالل  افسردگی    77/0،  کل    89/0و  و 

بدست آمد که   790/0آلفاي کرونباخ بدست آمده براي این متغير در تحقيق حاضر به ميزان    به دست آمد.  83/0پرسشنامه  

 نشان از تایيد پایایی پرسشنامه دارد.

 : هایافته

اشاره شد،   این  همانطور که  داده  تحقيقدر  تحليل  و  و  تجزیه  توصيفی  آمار  آمار  نتایج  .  شدارائه    استنباطیها در دو قسمت 

  30درصد کمتر از    9/9هاي پژوهش،  دهنده به پرسشنامهنفر پاسخ   403مربوط به سن افراد نشان داد که از مجموع  توصيفی  

از طرفی، نتایج مربوط به تحصيالت زنان   سال سن داشتند.   50تا    41درصد از    5/33سال و    40تا    30درصد از    6/56سال،  

دردصد    9/9درصد فوق دیپلم و    7/6درصد دیپلم،    9/42درصد زیردیپلم،    4/40کننده در تحقيق حاضر نشان داد که  شرکت

کننده در تحقيق حاضر، نتایج نشان  داراي مدرک کارشناسی و یا مقاطع باالتر بودند. در خصوص تعداد فرزندان افراد شرکت

فرزند،    1/54که    داد و    1/26درصد داراي دو فرزند،    4/16درصد داراي یک  فرزند  درصد داراي چهار    5/3درصد داراي سه 

 فرزند و یا بيشتر از آن بودند.

 تأثير تعيين و هافرضيه  آزمون  براي هاي بدست آمده از جامعه آماري،همان گونه که بيان شد، پس از توصيف متغيرها و پاسخ

  3  اس  ال  پی  افزار اسمارت  نرم  و  جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  با  1( SEM)  معادالت ساختاري  یابیمدل از  مکنون  متغيرهاي

  بررسی  مورد  سنجش  هايشاخص  مناسب  برازش  و   روایی  از  اطمينان  براي  گيرياندازه  مدل   براي این منظور، ابتدا  . شد  استفاده

  سقم   و  صحت  مسير  تحليل  از  استفاده   با   نيز  نهایت  در  و   گردید  ارائه  ساختاري  مدل  از  آمده   دست  به  نتایج  سپس  و   گرفت  قرار

 ( مدل تحقيق را در حالت شماتيک به تصویر کشيده است. 1شکل ) .گرفت قرار بررسی مورد تحقيق هايفرضيه 

 
1 Structural equation modeling 
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 مدل تحقيق . شماتيک1شکل 

 

  برازش   مراحلی همچون بررسی  جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  با   ساختاري  معادالت  سازي  مدل  روش  در  مدل  تحليل  منظور  به

  و  همگرا  روایی  پایایی،  معيار  سه  بررسی  به  مدل  برازش  پژوهش وجود دارد. به منظور بررسیهاي  فرضيه  آزمودن  سپس  و  مدل

می  روایی پرداخته  تحليل ضرایبواگرا  از  پایایی  محاسبه  براي  ترکيبی    پایایی  و   کرونباخ  يآلفا  ضرایب  عاملی،  بارهاي   شود. 

 . دهدپژوهش را نشان می اصلی  مدل عاملی بارهاي ( نتایج استخراج1شود. جدول )استفاده می

 پژوهش   مدل عاملی  بار  ضرایب.  1  جدول

Table 1. Factor loading of the research model 
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a1 708/0     
   

  

a2 663/0          

a3 567/0          

a4 629/0          

a5 611/0          

a6 516/0          

a7 512/0          
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a8  676/0         

a9  661/0         

a10  779/0    
   

  

a11  842/0    
   

  

a11  729/0    
   

  

a12  582/0    
   

  

a13  836/0    
   

  

a14  779/0    
   

  

a15   565/0   
   

  

a16   635/0   
   

  

a17   788/0   
   

  

a18   632/0   
   

  

a19   663/0   
   

  

a20   697/0   
   

  

a21   611/0   
   

  

a22    556/0  
   

  

a23    817/0  
   

  

a24    831/0  
   

  

a25    656/0  
   

  

a26    622/0  
   

  

a27    824/0  
   

  

a28    728/0  
   

  

ca1     
   

866/0   

ca2     
   

949/0   

ca3     
   

925/0   

cb4     
  

584/0    

cb5     
  

876/0    

cb6     
  

795/0    

cc7     
 

807/0  
 

  

cc8     
 

868/0  
 

  

cc9     
 

731/0  
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cd10     
   

 748/0  

cd11     
   

 527/0  

cd12     
   

 811/0  

ce13     887/0  
  

  

ce14     880/0  
  

  

ce15     578/0  
  

  

 

  سواالت  پایایی  لذا  و  است  5/0  از  بيشتر  پذیر  مشاهده  متغيرهاي  تمامی  عاملی  بار  شود،می  مشاهده  (1که در جدول )  همانطور

رسد. در واقع،  بعد از تایيد بارهاي عاملی نوبت به بررسی ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکيبی می  .گيردمی  قرار  تایيد  مورد

به شمار آلفاي کرونباخ  از  معيار بهتري    CRرود. در صورتی که مقدار  می  پایایی ترکيبی در مدل سازي معادالت ساختاري 

باالي   سازه  هر  مدل  7/0براي  براي  مناسب  درونی  پایداري  از  نشان  دارد.هاي  شود،  گيري  ) اندازه  آلفاي  2جدول  مقادیر   )

 کند. می کرونباخ و پایایی ترکيبی را براي هر سازه مدل اصلی گزارش

 پژوهش  مدل   رهای یمتغ  ترکیبی  پایایی و  کرونباخ   آلفای .  2  جدول

Table 2. Cronbach’s alpha and combined reliability of research model variables  
 پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ 

839/0 توانمندسازی روانشناختی  874/0  

769/0 سالمت روانی   728/0  

 

  لذا  و  است  7/0  از  بيشترها  سازه  تمامی  براي  مرکب  پایایی  و   کرونباخ  آلفاي  مقادیر  شودمی  ( مشاهده2در جدول )  که  همانطور

رسد که نشان دهنده ميانگين واریانس  ( میAVEروایی همگرا ) سپس نوبت به بررسی  .شودمی  واقع تایيد  موردها سازه پایایی 

 ( نشان داده شده است.  3خود است که در جدول )هاي به اشتراک گذاشته شده بين هر سازه با شاخص

 پژوهش   مدل   شده  استخراج  واریانس  . میانگین3جدول  

Table 3. The mean of the extracted variance of the research model 
 

 ( AVEمیانگین واریانس استخراج شده )

552/0 توانمندسازی روانشناختی  

521/0 سالمت روانی   

 

  لذا   و  بوده  5/0  از  بيشتر  پژوهش  مدل  اصلی  متغيرهاي  تمامی  براي  AVE  مقدار  شودمی  مشاهده  ( 3جدول )که در    همانطور

کنند که این روایی وقتی در  می  در خصوص روایی واگرا فورنل و الرکر بيان  .شودمی  گرفته  نتيجه  قبولی  قابل  همگراي  روایی

دیگر )یعنی مربع  هاي  براي هر سازه بيشتر از واریانس اشتراکی بين آن سازه و سازه  AVEسطح قابل قبول است که ميزان  

سازه بين  همبستگی  ضرایب  در  مقدار  باشد.  مدل  در  صورت  PLSها(  ماتریس  یک  وسيله  به  امر  این  که می  بررسی  گيرد 

مقادیر ضرایب همبستگی بين سازههاي  خانه ماتریس حاوي  مقادیر  ها  این  به هر سازه است. مدل در  م  AVEو جذر  ربوط 
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صورتی روایی واگراي قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین و سمت چپ خود بيشتر باشند. نتایج  

 ( نشان داده شده است.4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر در جدول )

 پژوهش  مدل  در  الرکر   و  ورنلف  روش  به   واگرا  روایی  سنجش   ماتریس. 4  جدول

Table 4. Divergent Validity Measurement Matrix by Fornell & Larker’s Method in Research 

Model 
 

 سالمت روانی  توانمندسازی روانشناختی

793/0 توانمندسازی روانشناختی  
 

552/0 سالمت روانی   670/0  

 

  در موجودهاي خانه در  که حاضر پژوهش  در مکنون متغيرهاي  AVE جذر مقدار  باشد،می مشخص  (4جدول ) از که  همانگونه

  اند شده  داده   ترتيب  اصلی  قطر  چپ  و   زیرینهاي  خانه  در  که  آنها  ميان  همبستگی   مقدار  از  اند، گرفته  قرار  ماتریس   اصلی  قطر

هاي  شاخص  با  بيشتري  تعامل  مدل  در  مکنون  متغيرهاي  حاضر،   پژوهش  در  که  داشت  اظهار  توانمی  رو  این  از.  است  بيشتر

 است.  مناسبی  حد در اصلی مدل واگراي روایی دیگر،  بيان  به. دیگرهاي سازه با  تا دارند خود

تعيين مورد تایيد    رسد. در ابتدا، ضریبها، نوبت به ارزیابی برازش بخش ساختاري میبعد از اثبات مقادیر پایایی و روایی داده

  از  استفاده  با  کلی  مدل  سپس برازش  .گذاردمی  زا  درون  متغير  یک  بر  زا  برون  متغير  یک  که  دارد  تاثيري  از  نشان  رفت کهقرار گ

 ضرایب  بود. در انتها، بررسی  مدل  قوي  برازش  از  حاکی  پژوهش  مدل  براي  538/0  مقدار  انجام گرفت که حصول  GOF  معيار

گيرد که این نتایج در  ها صورت میفرضيه   از  هریک  مسيرهاي  به  مربوط  عاملی  بار  شده  استاندارد  ضرایب  بررسی  و  z  معناداري

ضرایب معناداري مسيرهاي مدل  ،  zبررسی مدل تحقيق در حالت ضرایب معناداري    اند. در( نشان داده شده3( و )2اشکال )

آیا فرضيهمی  نشان یا خير؟  هاي  دهند که  دار هستند  از  تحقيق معنی  باید  معناداري  در   96/1ضرایب  بتوان  تا  باشد  بيشتر 

اطمينان   اما   95/0سطح  تایيد ساخت.  را  آنها    متغيرهاي   وسيله  به  وابسته  متغير  تغييرات  از  مقدار  چه  که  این  معنادار بودن 

 . گرددمی مشخص عاملی  بار شده استاندارد ضرایب وسيله به شودمی تبيين مستقل
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 (z ضرایب درحالت)  پژوهش مدل آزمون .2شکل 

 

 
 (استاندارد ضرایب درحالت) تحقيق اصلی مدل آزمون .3شکل 

 

فوق   در  که  همانطور  مسير  ضریب  با  روانی  سالمت  و  روانشناختی  توانمندسازي  متغير  بين  رابطه  شود،می  مشاهده  اشکال 

 مستقيم   رابطه  لذا  است،  مثبت   عددي  مسير  ضریب  که  آنجایی  از(.  t>96/1)  است  شده  واقع  قبول  مورد  β=  752/0  استاندارد

  در  روانی   سالمت   با   روانشناختی  توانمندسازي  بين   که  گفت  توانمی  فوق  مطالب   به  توجه  با .  گرفت  نتيجه  توانمی  را   متغير  دو

 .دارد وجود رابطه خانوار سرپرست زنان
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 : گیریبحث و نتیجه

رابطه از تحقيق حاضر بررسی  بوده است.   شهر  خانوار  سرپرست  زنان  روانی   سالمت  با  روانشناختی  توانمندسازي  هدف  رشت 

  توانمندسازي روانشناختی و سالمت روانی وجود  متغير  بين دو  ارتباط مثبت و معناداريهاي تحقيق نشان داد که  نتایج یافته

،  (17کش و همکاران )ابریشم(،  16و عسگري )  پرست(، مجيدي15)منش و کالنتري  نيکهاي  دارد. نتایج این فرضيه با یافته

( و همکاران  )،  (18سلمانپور  بابایی  و  عباس(19صفا   ،( علمداري  اقدسی  و  بوداقی  و جاور )20زاده،  نيتی  و شارانگا 21(،    و   ( 

 باشد. همراستا می (22) همکارا

نتایج می این  تبيين  تاثير شرایط مناسب  در  زنان تحت  روابط درون خانوادگی و حمایتتوان گفت که سالمت  هاي  خانواده، 

اجتماعی و غيره قرار دارد. از طرفی، برخورداري از توانمندسازي روانشناختی به عنوان عاملی مهم در ارتباط با توسعه و رفاه  

افزایش سالم-اقتصادي به  منجر  و  شناخته شده  زنان  توانمندي  ارتقاء  نهایت  در  و  بهداشتی  آگاهی  زنان اجتماعی، کسب  ت 

غالبا   این.  دارد  اجتماعی  منظر  از  خانوار  زنان سرپرست  ضعف  از  صورت گرفته حاکی   شود. در واقع، تحقيقاتمی داراي   افراد 

بوده  شبکه  به  محدود  و   ضعيف  اجتماعی  شبکه رو، .  باشد می  محدود  اجتماعی  محيط   در  حضورشان  و   خویشاوندي    از همين 

  سالمت  و   سياسی-اجتماعی  مشارکت  بردن  راستاي باال   تواند به عنوان عاملی انگيزشی درروانشناختی میآموزش توانمندسازي  

 ها و همچنين خانواده   گونه  این  دیدگی  آسيب  به  جامعه  تغيير نگرش  و  سازيفرهنگ   به  نسبت  خانوار  سرپرست  اجتماعی زنان

 . گشا باشدآنها راه اجتماعی انزواي رفع

مورد خود فائق آیند، کردار و گفتارشان پر از اعتماد به نفس و اطمينان توانمندسازي زنان به این معناست که آنها بر شرم بی

هاي درونی خویش آگاه باشند،  خاطر باشد، قادر به ارزیابی صحيح و شناخت واقعی خویشتن باشند، به استعدادها و محدودیت

با دشواري رویارویی  را  قدرت  افزایش  ها  با  بتوانند  باشند و  اهداف خویش برخوردار  به  قابليت نيل  توانایی و  از  باشند،  داشته 

 (. 23هاي مورد نظر برسند )توانمندي خویش به هدف

مهمترین مرحله توانمندسازي نقطه شروع آن است. این نقطه در درون افراد قرار دارد. براي حرکت در چهارچوب توسعه، بویژه 

خصوص   وسيله در  ترویج  کرد.  آغاز  فرد  نگرشی  و  فکري  تغييرات  از  باید  ابتدا  توانمند،  انسانی  غيرقابل  منابع  و  مهم  اي 

ترین افراد  قدرتشود که بیپوشی براي ایجاد تغييرات داوطلبانه در افراد است. همچنين، توانمندسازي از جایی آغاز میچشم

 (. 24شود مردم از بيرون فرآیند توسعه به درون آن آورده شوند )و باعث می اي مثل زنان( جاي دارند)افراد فقير و حاشيه

دهند. آنها دو سوم کار جهان باشند. زنان نيمی از جمعيت جهان را تشکيل میاجتماعی هر ملت می-زنان قلب توسعه اقتصادي

تنها به ن برخوردارند. توانمندسازي زنان نههاي جهادهند و تنها از یک دهم درآمد جهان و یک صدم مالکيت داراییرا انجام می

کنند، بلکه همه انداز نمیآورند، چيزي براي خود پسباشد. زنان با درآمدي که بدست مینفع زنان بلکه به نفع کل خانواده می

می خانواده  صرف  تنها  را  مردان  که  است  درحالی  این  می  %68تا    50کنند.  خانه  به  را  خود  درآمد  باز  نابراین آورند. 

 (.25گذاري براي ارتقاي موقعيت اقتصادي زنان تاثيري چندبرابر در خانواده نسبت به مردان دارد ) سرمایه

ها، توانایی و شکوفایی استعدادها، گسترش توان گفت که هدف اصلی توانمندسازي روانشناختی، پرورش قابليتدر نهایت، می

يت زندگی و برخورداري از زندگی سالم و خالق در محيط زیستی پایدار است. بر  ها و اشتغال، افزایش درآمد، بهبود کيففرصت

انگيزه و  این اساس، زنان سرپرست خانوار می با  توانند با داشتن سالمت روانی به سمت فرآیند درآمدزایی و اشتغال بروند و 

 خود ایجاد کنند. هاي جدیدي را در زندگی فردي و اجتماعی براي هاي خود، فرصتاتکاء به قابليت

در نظر گرفتن زنان سرپرست خانواري که تحت پوشش این کميته نبوده توان به عدم  هاي تحقيق حاضر میاز جمله محدودیت

هاي  کنند، اشاره نمود. همچنين یکی دیگر از محدویتو به واسطه مستمري همسران خود یا درآمد شخصی امرار معاش می
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به نوع زیست  تحقيق حاضر عدم در نظر نگرفتن توجه  با  اشاره نمود که  زنان سرپرست خانوار شهري و روستایی  بوم  تفاوت 

هاي محسوسی بين این دو گروه قابل تصور است. از طرفی، امکان کنترل سایر متغيرهایی که به نوعی با  مختلف آنها، تفاوت

اي و آوري، راهبردهاي مقابلهي اجتماعی، سطح تابه گذارند )مانند طبقمتغيرهاي اصلی تحقيق ارتباط دارند و بر آن تاثير می

 غيره( فراهم نبوده است. 

  که  است  افراد   به  بخشيدن  قدرت  فرایند   روانشناختی  توان گفت که توانمندسازيصورت گرفته می  پژوهش   هاي یافته  اساس  بر

 از.  کنند   غلبه  درماندگی   و   ناتوانی   احساس  بر   و   بخشند  بهبود  را  خویش  شایستگی   و  توانایی  احساس  تا   شودمی  کمک  آنها   به

 کميته کار دستور در مؤثرهاي برنامه از یکی  عنوان به نيز زنان توانمندسازي آموزشیهاي برنامه که  شودمی پيشنهاد جهت این

امام    .گيرد  قرار  حمایتی  نهادهاي  سایر  و   امداد امداد  کميته  خانوار  سرپرست  زنان  روانشناختی  توانمندسازي  آموزش  برنامه 

تواند موجب رشد و شکوفایی زنان در ایفاي  ها میها و ارزشها، نگرشها، مهارتکارگيري سيستماتيک دانشخمينی )ره( با به

تصميم در  درماندگی  از  را  آنها  و  خانواده شده  از  عضوي  عنوان  به  خود  زندگی  يري گنقش  بر  کنترل  و  تسلط  و  زندگی  هاي 
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