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Objective Female-headed households are one of the minority groups of women in Iran and other countries, 
grappling with many problems. This group normally face with too many obstacles in their personal, family and 
social life. So much difficult tasks assigned to these women, put unbearable pressure and tensions on them, 
and gradually makes them susceptible to a variety of mental disorders. Considering the wide range of issues, 
problems, limitations and vulnerability of female-headed households and their being as one of the target groups 
of social workers; it is  important to provide professional services by social workers with the aim of psychosocial 
empowerment of this group. Thus the present study aimed to investigate the effectiveness of group social work 
intervention with developmental approach on psychosocial empowerment of female-headed households.
Materials & Methods This research was quasi-experimental with pretest/posttest design and control group. 
The study population consisted all female-headed households living in Tehran. The sample of women heads of 
households were randomly chosen from the Guide Institute of Imam Ali (AS). The inclusion criteria were the abil-
ity to read and write, aged 20 to 45 years, and willingness to participate in the study. Finally, a total of 60 women 
heads of households were selected and randomly divided into two intervention and control groups. Group social 
work intervention with developmental approach was taught in eight  90-minute sessions to the experimental 
group. The control group did not receive intervention. In order to assess the psychosocial empowerment of 
women heads of household before the first session and after the last session, social demographic data and 
psychological empowerment questionnaire were distributed among the participants and were filled by them. 
In this study, questionnaires on demographic information and Moradi (2010) sociopsychological empowerment 
questionnaire were used. Construct validity and reliability of the questionnaires have been approved. Also the 
validity and reliability of the questionnaire was assessed by the investigator again. The Cronbach α of the ques-
tionnaire was equal to 0.79. The content and face validity of the questionnaire were confirmed by the University 
of Welfare and Rehabilitation Sciences. The data were analyzed by SPSS 22. The analyses were performed by 
descriptive statistics such as mean, frequency, standard deviation and inferential statistics, including Levine, KS, 
paired t test, and covariance.
Results The results showed a significant difference between psychological empowerment of women headed 
households, before and after the intervention. This significant difference was observed in the scales of psy-
chological empowerment, including self-esteem, self-efficacy, intellectual independence and sense of power 
(P<0.001) and subscales of social empowerment, including participation in social activities and pluralism 
(P<0.001). Also there were significant differences (P<0.001) between trained and untrained people in psycho-
logical empowerment with the scales of self-esteem, self-efficacy, intellectual independence, sense of power 
and in social empowerment with the scales of participation in social activities and pluralism.
Conclusion According to the study results, group social work intervention sessions with psychosocial develop-
mental approach to empowering female-headed households is effective. The wider use of this type of interven-
tion by professionals can empower and improve the lives of this group of people.
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بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازی روانی و 
اجتماعی زنان سرپرست خانوار

هدف زنان سرپرست خانوار یکی از گروه های اقلیت زنان هستند که نه تنها در ایران، بلکه در دیگر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در 
حال توسعه نیز با مشکالت زیادی دست به گریبان هستند. این گروه به طور معمول با مشکالت و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی 
و اجتماعی مواجه هستند. وظایف دشوار و متعددی که به اجبار به زنان محول می شود، فشارها و تنش های بیش از حد توان و ظرفیت 
به آن ها وارد می کند که به مرور آن ها را به سمت ناراحتی های روحی و روانی سوق می دهد. با توجه به طیف وسیع مسائل، مشکالت، 
محدودیت ها و آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار و همچنین با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار یکی از گروه های هدف مددکاران 
اجتماعی هستند، ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی از سوی مددکاران اجتماعی با هدف توانمندسازی روانی و اجتماعی این قشر از جامعه 
حائز اهمیت است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازی 

روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار است.

روش بررسی این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 
زنان سرپرست خانوار ساکن شهر تهران بود. نمونه این پژوهش از بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه امام علی )ع( انتخاب 
شدند که شرایط ورود به پژوهش )زن سرپرست خانوار، سواد خواندن و نوشتن، سن 20 تا 45 سال و تمایل به شرکت در پژوهش( را 
داشتند. نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شد. از میان جامعه آماری، 60 نفر از زنان سرپرست خانوار انتخاب شدند و به  صورت 
تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه در 10 جلسه و هر 
جلسه 90 دقیقه برای گروه آزمایش انجام گرفت. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. به  منظور سنجش میزان توانمندسازی روانی و 
اجتماعی زنان سرپرست خانوار، قبل از شروع و بعد از پایان جلسات، پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه توانمندی روانی 
و اجتماعی بین افراد شرکت کننده توزیع و تکمیل شد. در این تحقیق از پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی، چک لیست متغیرهای 
جمعیت شناختی و پرسش نامه توانمندی روانی و اجتماعی استفاده شد که بهاره محمدمرادی در سال 1389 آن را ساخته است. روایی 
صوری و سازه و پایایی این ابزار تأیید شده است. در این پژوهش، محقق روایی و پایایی این پرسش نامه مجدداً سنجید. آلفای کرونباخ 
کل پرسش نامه 0/79 بود. اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی روایی صوری و محتوایی پرسش نامه را تأیید کردند. برای تحلیل 
داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون لون، کولموگروف 

اسمیرنوف، تی زوجی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. 

یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد بین توانمندی روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری 
وجود دارد. وجود تفاوت معنادار در زیرمقیاس های توانمندی روانی شامل عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل فکری و احساس قدرت 
)P<0/001( و زیرمقیاس های توانمندی اجتماعی شامل مشارکت در امور اجتماعی و جمع گرایی تأیید می شود )P<0/001(. همچنین 
در توانمندی روانی با ابعاد عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل فکری، احساس قدرت و در توانمندی اجتماعی با ابعاد مشارکت در امور 

.)P<0/001( اجتماعی و جمع گرایی بین افراد آموزش دیده با افراد آموزش ندیده تفاوت معناداری وجود دارد

نتیجه گیری با توجه به نتایج به  دست آمده از این مطالعه می توان گفت که برگزاری جلسات مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با 
رویکرد توسعه بر توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار مؤثر است. بنابراین به کارگیری گسترده تر این نوع مداخله توسط 

متخصصان، می تواند بر توانمندسازی و بهبود سطح زندگی این گروه از افراد جامعه مؤثر باشد.
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مقدمه

زنان سرپرست خانوار یکی از گروه های اقلیت زنان هستند که 
نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته 
و در حال توسعه نیز با مشکالت زیادی دست به گریبان هستند 
و  خانوادگی  فردی،  زندگی  در  معمول  طور  به  گروه  این   .]1[
اجتماعی خویش با مشکالت و موانع زیادی مواجهند. وظایف 
دشوار و متعددی که به اجبار به زنان محول می شود، فشارها و 
وارد می کند که  به آن ها  توان و ظرفیت  از حد  بیش  تنش های 
به مرور آن ها را به سمت ناراحتی های روحی و روانی سوق می دهد 
]2[. بررسی وضعیت سالمت جسمانی و روانی زنان سرپرست 
خانوار نشان می دهد که آن ها در مقایسه با سایر زنان سالمت 
روحی  بیماری های  انواع  با  و  دارند  کمتری  روانی  و  جسمانی 
دست وپنجه نرم می کنند. همچنین آن ها از دردهای جسمانی 
متعددی رنج می برند که منشأ بیشتر آن ها روحی و روانی است 
]3[. بنابراین توجه به این قشر از جامعه و توانمندسازی آن ها به 

عنوان یک ضرورت مطرح می شود.

محمدمرادی   ،)2015( رضایی  و  صوفی  مطالعات  اساس  بر 
و همکاران )2007(  قادی )2009(، شکوری  )2010(، رضایی 
متغیرهای  شامل  روانی  توانمندی   )2004( شادی طلب  و 
افزایش  و  قدرت  احساس  فکری،  استقالل  عزت نفس،  افزایش 
خوداثربخشی1 است ]8-4[. عزت نفس به معنای ارزشی است 
که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود. خوداثربخشی به 
معنای باورهای افراد درباره قابلیت ها و لیاقت های خود برای اعمال 
کنترل بر عملکرد خویش و رویدادها و حوادث زندگی است. این 
باورها عالوه بر تفسیر و معنادهی به رویدادها و تجربه های محیطی 
به عنوان تعیین کننده ای مستقیم و یا باواسطه در انگیزش و رفتار 
انسان عمل می کند ]9[. استقالل فکری به اعتماد بیشتر زنان 
به خودشان در تصمیم گیری و بیان ایده و نظر و مشارکت در 
احساس   .]10[ می شود  اطالق  خانوادگی  بحث های  و  مسائل 
قدرت به معنی داشتن قدرت کافی برای مهار رویدادهای سیاسی 
با  اجتماعی  توانمندی   .]7[ آن هاست  پیامدهای  و  اقتصادی  و 
متغیرهایی ازقبیل جمع گرایی، مشارکت در امور اجتماعی، ارتباط 
با انجمن ها و نهادهای اجتماعی تعریف شده است. جمع گرایی 
بیانگر تمایل به کار گروهی و جمعی است. شرکت در فعالیت های 
اجتماعی به معنی حضور فعال در گروه های محلی و ارتباط با 

انجمن ها و نهادهای اجتماعی است ]5[.

در بحث توانمندسازی زنان به ندرت به موانع روانی پرداخته 
شده است. بسیاری از زنان موانع نهادی و یا خارجی را دالیل 
پیشرفت نکردن خود می دانند؛ درحالی که توجه به عوامل درونی 
 ،)2009( قادی  رضایی  مطالعات   .]11[ دارد  زیادی  اهمیت 
کیمیایی )2011(، شکوری و همکاران )2007(، خلوتی )2009( 

1. Self-efficacy

و شادی طلب و همکاران )2004( تأییدکننده پایین بودن سطح 
توانمندی روانی زنان است ]14-12 ،7 ،6[. این بررسی ها نشان 
می دهند توانمندی روانی اهمیت زیربنایی و بیشتری برای زنان 
دارد. شکوری و همکاران در مطالعه خود در سال 1386 به این 
اجتماعی  توانمندی  خانوار  سرپرست  زنان  که  رسیدند  نتیجه 
زیادی ندارند. این افراد شبکه اجتماعی ضعیف و محدود به شبکه 
خویشاوندی دارند و حضور آنان در عرصه های عمومی محدود 
است ]7[. بر اساس مطالعه شادی طلب و همکاران )2005( زنان 
به دلیل تعدد نقش ها، تفکرات سنتی حاکم بر جامعه، تفکرات 
حمایتی  شبکه های  به  دسترسی  کمبود  شخصی،  باورهای  و 
و  مشکالت  دچار  اجتماعی  توانمندسازی  نبود  به طور کلی  و 

آسیب های متعددی می شوند ]15[.

از  یکی  گروهی  مداخالت  از  استفاده  اینکه  به  توجه  با 
مهارت های مددکاران اجتماعی است، برای این گروه از زنان در 
معرض آسیب، مداخالت مددکاری اجتماعی فرصتی برای رشد 
و توانمندی برای مقابله با چالش های زندگی ایجاد می کند ]16[. 
مددکاران اجتماعی گروه های مختلف را طوری توانمند می سازند 
که فعل و انفعاالت و جریان های گروهی موجب رشد تمام اعضای 
گروه و فعالیت های گروهی سبب رسیدن به هدف های اجتماعی 
و روانی مدنظر شود ]17[. بنابراین با توجه به طیف وسیع مسائل، 
خانوار،  سرپرست  زنان  پیش روی  محدودیت های  و  مشکالت 
آسیب پذیری آن ها و همچنین به عنوان یکی از گروه های هدف 
مددکاران اجتماعی، ارائه خدمات تخصصی از سوی مددکاران 
از  این قشر  توانمندسازی روانی و اجتماعی  با هدف  اجتماعی 
جامعه حائز اهمیت است. متأسفانه در شرایط فعلی جامعه بخش 
وسیعی از سازمان ها، نهادها و سمن های مرتبط با زنان سرپرست 
خانوار فقط به ارائه خدمات به صورت کم اثر و بدون شناخت از نیاز 
اصلی و بدون توجه به اهمیت توانمندی زنان و اعضای خانواده 

آن ها می پردازند. 

که  می شود  معیوبی  سیکل  به وجودآمدن  سبب  روند  این 
موجب نیازمند باقی ماندن زنان و نارضایتی آن ها می شود. آموزش 
مددکاران اجتماعی به  منظور رسیدن به شناخت و تشخیص 
صحیح نیازها، ظرفیت ها، استعدادها و مهارت های زنان سرپرست 
خودکارآمدی،  عزت نفس،  چون  مهارت هایی  افزایش  و  خانوار 
احساس قدرت، استقالل فکری و فعالیت های اجتماعی موجب 
زنان سرپرست خانوار  اجتماعی  و  روانی  توانمندسازی  افزایش 
می شود. دیدگاه مؤثر در این زمینه، مدل توسعه از دیدگاه های 
با داشتن  این مدل  پویایی گروه در مددکاری اجتماعی است. 
سه ویژگی انسان دوستانه، پدیدارشناسانه و در جهت شکوفایی 
بودن، به پیشرفت افراد با استفاده از قابلیت و توانمندی خود 
افراد از طریق خودیاری باور دارد که می تواند موجب تسهیل امر 

توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان شود.

ازجمله مطالعات مرتبط با موضوع می توان به این مطالعات 

»الهام ترابی مؤمن و همکاران. بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار«
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اشاره کرد: شانوگا و جاستین2 )2016( مدلی جدید در رابطه 
با توانمندسازی و مشارکت اجتماعی زنان مسلمان را طراحی 
عرصه های  در  زنان  توانمندسازی  با  آن ها  پژوهش  در  کردند. 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی به طور قابل توجهی شمول 
اجتماعی و دسترسی آن ها به نهادهای عدلی و قضایی بهبود 
یافت ]18[. ایست و رول3 )2015( در پژوهشی به استفاده از 
رویکرد توانمندسازی 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 ]19[. 

هانتر4 و همکاران )2013( در مطالعه ای به بررسی توانمندسازی 
و سالمت زنان در پاکستان پرداختند. بر اساس این پژوهش موانع 
اجتماعی و فرهنگی در کشورهای در حال توسعه، موقعیت زنان، 
محرومیت از آموزش وپرورش و نبود کنترل بر زندگی خود، به 
عنوان عوامل منفی تأثیرگذار بر وضعیت سالمتی زنان و خانواده 
در   )2003( اسمیت5  و  ماسون   .]20[ می شود  محسوب  آن ها 
مطالعه 56 اجتماع به بررسی توانمندسازی زنان در اجتماعات 
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی از درون و از 
طریق اجتماع نسبت به توانمندسازی در خانواده و به طور فردی 
مؤثرتر است. آنان بر نقش هنجارهای اجتماعی به عنوان عامل 
بسیار مهمی تأکید کردند که سطح توانمندی را تعیین می کند 

 .]21[

پژوهشی  در   )2015( رضایی  و  صوفی  داخلی  مطالعات  در 
به بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی به عنوان عامل فرهنگی 
بر توانمندسازی زنان پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد میزان 
آموزش های  تأثیر  به صورت چشم گیری تحت  زنان  توانمندی 
به  پژوهشی  در   )2016( مهدیان فر   .]4[ دارد  قرار  کارآفرینی 
بررسی اثربخشی توانمندسازی روانی و اجتماعی مبتنی بر تئوری 
انتخاب بر کاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران 
زندانی پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد توانمندسازی روانی و 
اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب، میزان افسردگی، پرخاشگری 
کلی و پرخاشگری فیزیکی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه 

کنترل کاهش می دهد ]22[. 

عادلیان راسی )2013( در پژوهشی با عنوان »توانمندسازی 
زنان خاورمیانه با مداخالت روانی و اجتماعی« به ارائه الگویی 
به نام رهیاب )الگوی توانمندسازی روانی و اجتماعی( پرداخت. 
نتایج این مطالعه شبه تجربی نشان داد تأثیر مداخله در میان 
زنان گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل )زنانی 

2. Shanuga and Justin
3. East and Roll
4. Hunter
5. Mason and Smith

که از خدمات اجتماعی متداول و مرسوم استفاده کردند( بود. 
بر اساس این پژوهش زنان موفق شدند مقداری از ظرفیت ها و 
توانایی های روانی خود را رشد و توسعه دهند که در روش های 
مقابله با چالش ها و دشواری ها و مدیریت زندگی مؤثر بود ]16[. 
کیمیایی )2011( طی مقاله ای به بررسی شیوه های توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان های حمایتی پرداخت. 
به  نه تنها  توانمندسازی  برنامه  اجرای  پژوهش،  این  اساس  بر 
اشتغال، افزایش سطح درآمد و کاهش وابستگی زنان سرپرست 
خانوار منتهی می شود، بلکه موجب توانایی زنان در حوزه های 

روان شناختی می شود ]12[.

پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که زنان سرپرست 
خانوار در بیشتر جوامع، برای بهبود زندگی خود و خانواده، نیازمند 
برنامه های توانمندسازی هستند. برای برداشتن گام های مؤثر در 
اقتصادی و  به عوامل  توانمندسازی زنان، در کنار توجه  مسیر 
سیاسی جامعه، باید باورها و نگرش زنان نسبت به خود و توانایی های 
خود تغییر یابد. همچنین با مشارکت دادن زنان در فعالیت های 
اجتماعی می توان سبب افزایش شبکه روابط اجتماعی و ایجاد 
انگیزه در کارهای دسته جمعی شد. بیشتر مطالعات ذکرشده به 
شناخت مفهوم و ابعاد توانمندسازی، عوامل مؤثر بر آن و تأثیر 
عوامل اجتماعی و اقتصادی بر توانمندسازی پرداخته اند و زنان 
را به عنوان قشر ضعیف و فقیر جامعه در نظر گرفته اند، اما برای 
تغییر این شرایط اقدامی نکرده اند. با وجود نقش مهم و غیر قابل 
انکار مددکاران اجتماعی در حیطه توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار، تاکنون مداخله ای به خصوص به صورت گروهی و با رویکرد 
توسعه برای ایجاد تغییر در ابعاد مهم و اساسی توانمندسازی یعنی 
دو ُبعد زیربنایی روانی و اجتماعی انجام نشده است. در این مطالعه 
به دنبال تقویت مهارت های زنان سرپرست خانوار برای رسیدن به 
خوداتکایی، تالش برای تغییر شرایط و دستیابی زنان به کنترل 
زندگی بودیم. این امر با مداخالت مددکاری اجتماعی گروهی با 
رویکرد توسعه همراه با برنامه علمی دقیق و با تأیید متخصصان 

صورت پذیرفت. 

هدف کلی این مطالعه شناخت تأثیر مداخله مددکاری اجتماعی 
گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار بود. اهداف اختصاصی در ُبعد توانمندسازی روانی 
شامل شناخت تأثیر مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه 
بر عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل فکری و احساس قدرت 
توانمندسازی اجتماعی شامل  ُبعد  زنان سرپرست خانوار و در 
مشارکت در امور اجتماعی و جمع گرایی زنان سرپرست خانوار 
بود. نتایج این تحقیق می تواند به توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در ابعاد روانی و اجتماعی کمک و در این زمینه راهکارهای 
کاربردی ارائه کند. نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان ها و 
نهادهای دخیل در امور زنان سرپرست خانوار از قبیل کمیته 
امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و سمن های فعال، در بحث 

آموزش و سیاست گذاری سودمند واقع شود.
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روش بررسی

این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که با استفاده از طرح 
پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری 
این پژوهش شامل زنان سرپرست خانوار ساکن شهر تهران بود. 
نمونه این پژوهش از بین زنان تحت پوشش موسسه امام علی )ع( 

انتخاب شدند که شرایط ورود به پژوهش را داشتند. 

پژوهشگران به منظور تعیین حجم نمونه در تحقیقات آزمایشی 
توصیه می کنند هر گروه حداقل 30 نفر باشد ]23[. تعداد زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش این مؤسسه 298 نفر بود. بر اساس 
معیارهای تعیین شده )داشتن سواد خواندن و نوشتن، گروه سنی 
20 تا 45 سال و سالمت روان که با کمک روان شناس مؤسسه 
و پرونده های آن ها تعیین شد که در حد سایکوز نباشند( 152 
زن سرپرست خانوار شرایط ورود به پژوهش را داشتند که از بین 
آن ها 60 نفر به صورت تصادفی ساده از طریق لیست ارائه شده 
از سوی موسسه انتخاب شدند. در مرحله بعد افراد به صورت 
تصادفی به دو گروه 30 نفره )30 نفر در گروه مداخله و 30 نفر 
در گروه کنترل( تقسیم شدند. پس از گرفتن رضایت نامه کتبی از 
هر دو گروه، در رابطه با نحوه برگزاری جلسات و تعداد آن ها برای 

هر دو گروه توضیحاتی داده و پیش آزمون اجرا شد.

پس از آن پژوهشگر مداخالت مددکاری اجتماعی را با رویکرد 
توسعه در 10 جلسه 90 دقیقه ای روی افراد گروه آزمایش اجرا 
کرد. نخستین جلسه به معرفی اعضا و مددکار اجتماعی و اجرای 
پیش آزمون اختصاص داشت. دومین جلسه با موضوع عزت نفس با 
ارائه اطالعات علمی در رابطه با این موضوع، کار گروهی، پرسش 
و پاسخ همراه بود. بر اساس مرحله میانی رویکرد توسعه از این 
جلسه، اعضا باید بتوانند حاالت درونی خود را راحت تر بیان کنند، 
گروه انسجام بیشتری نشان دهد و برای رسیدن به اهداف تالش 
شود. هدف آموزشی این جلسه درک اهمیت و نقش عزت نفس 
در زندگی، افزایش احساس موفقیت در زندگی، احساس رضایت 
از خود و شناخت نقاط ضعف و قوت خود بود. جلسه سوم با 
هدف آموزش تکنیک ها و گام هایی به منظور افزایش عزت نفس 
و غلبه بر احساس بی فایده بودن با رویکرد واقعیت درمانی بود. در 
این جلسه به تکمیل و جمع بندی مطالب مرتبط با عزت نفس 

پرداخته شد. 

جلسه چهارم با هدف احساس توان برای بهبود وضع آینده، 
توانایی  خوداتکایی،  کوشش،  و  تالش  با  مشکل  حل  به  باور 
حفظ خونسردی، آگاهی از شایستگی های خود و بهبود اسنادها 
اختصاص یافت. در جلسه پنجم ضمن تکمیل مباحث مرتبط 
حس  تقویت  برای  روش هایی  و  تمرین ها  از  خوداثربخشی،  با 
بندورا  شناختی اجتماعی  رویکرد  به کارگیری  با  خوداثربخشی 
استفاده شد. جلسه ششم با هدف استقالل فکری در مواردی 
چون ازدواج فرزندان، خرید یا تغییر منزل، مدیریت مخارج منزل، 

تعیین مدرسه و رسیدگی به مسائل تحصیلی فرزندان، آموختن 
مراحل تصمیم گیری با استفاده از کار گروهی و آموزش تکنیک 

درخت اجرا شد. 

جلسه هفتم با موضوع احساس قدرت در زنان با هدف باور 
به توانایی برای تغییر سرنوشت، ابراز عقیده خود، تقاضای تغییر 
غیرمنطقی  درخواست های  رد  دیگران،  نامطلوب  رفتارهای 
دیگران، ابراز احساسات مثبت و منفی خود و پذیرش کاستی های 
خود با استفاده از تکنیک پرسش و پاسخ و ایفای نقش مطالب 
تشکیل شد. جلسه هشتم و نهم در زمینه توانمندسازی اجتماعی 
بود و با هدف تقویت فعالیت های اجتماعی و گروهی در زندگی و 
پیشرفت ارتباطات جمعی با رویکرد مددکاری اجتماعی گروهی 
و با استفاده از تکنیک بارش افکار، پرسش و پاسخ و کارگروهی 
اجرا شد. در جلسه پایانی مددکار اجتماعی منافع حاصل از کار 
گروه را بر اساس مرحله پایانی دیدگاه توسعه ارزیابی و مباحث را 

جمع بندی کرد. همچنین پس آزمون را نیز اجرا کرد.

پس از اتمام مداخله در دو گروه، بار دیگر پرسش نامه توانمندی 
روانی و اجتماعی تکمیل شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت 
به  اجرای پس آزمون  و  آموزشی  پایان جلسات  از  و پس  نکرد 
منظور رعایت اصول اخالقی و طبق قرار اولیه، آموزش فشرده ای 
برای اعضای گروه کنترل برگزار و مهم ترین مباحث به صورت 

خالصه ارائه شد.

ایران  بار در  اولین  برای  آنجایی که مداخله طراحی شده  از   
اجرا شد، به منظور تأیید روایی و حصول اطمینان از مناسب بودن 
مدت، جزئیات و تناسب آن با اهداف پژوهش از روش بررسی 
روایی خبرگان استفاده شد. به این منظور، بسته مداخله در اختیار 
10 نفر از متخصصان مددکار اجتماعی و کارشناسانی قرار گرفت 
که به طور مستقیم سابقه فعالیت در حیطه زنان سرپرست خانوار 
را داشتند. نتیجه حاصل از محاسبه فرمول ضریب روایی خبرگان 
0/8 درصد به دست آمد. به این ترتیب متخصصان، مدت مداخله، 
جزئیات و تناسب بسته مداخله را با اهداف پژوهش تأیید کردند.

و  روانی  توانمندی  میزان  سنجش  برای  پژوهش،  این  در 
اجتماعی از پرسش نامه ای استفاده شد که محمدمرادی )2010( 
طراحی کرده بود. روایی صوری و سازه و پایایی این ابزار تأیید 
شده است. محققان در این پژوهش مجدداً پایایی این پرسش نامه 
را سنجیدند که آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 0/79 به دست آمد. 
بعد از پایان مداخالت آموزشی و جمع آوری داده های آماری، برای 
تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 استفاده 
تجزیه وتحلیل  استنباطی  و  توصیفی  دو سطح  در  داده ها  شد. 
شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری تی زوجی، 

لون و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
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یافته ها

بر اساس نتایج به دست آمده، 28 نفر )46 درصد( از زنان در 
گروه سنی 29 تا 37 سال قرار داشتند. از نظر تعداد فرزندان، 
33 نفر )55 درصد( از زنان سرپرست خانوار دو فرزند داشتند. از 
نظر تحصیالت 48 زن سرپرست خانوار )79.9 درصد( تحصیالت 
راهنمایی )23 نفر( و دیپلم )25 نفر( داشتند. از نظر وضعیت 
مسکن، 45 زن سرپرست خانوار )75 درصد( در مسکن استیجاری 
سکونت داشتند. از نظر وضعیت تأهل، 30 نفر از زنان سرپرست 
خانوار )50 درصد( مطلقه بودند. از نظر وضعیت اشتغال، 34 نفر 

)56.6 درصد( از زنان دارای شغل آزاد بودند )جدول شماره 1(.

بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های توصیفی 

مؤلفه های توانمندسازی روانی و اجتماعی به تفکیک گروه های 
میانگین  مقادیر  پس آزمون،  و  پیش آزمون  در  مطالعه شده 
عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل فکری، احساس قدرت مربوط 
به توانمندسازی روانی و متغیرهای مشارکت در امور اجتماعی 
در  آزمایش  گروه  در  اجتماعی  توانمندسازی  در  و جمع گرایی 

پس آزمون بیشتر از پیش آزمون بود )جدول شماره 2(.

 همچنین برای بررسی عادی بودن توزیع متغیرهای توانمندسازی 
روانی شامل عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل فکری و احساس 
قدرت و متغیرهای توانمندسازی اجتماعی شامل مشارکت در  
اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از  و جمع گرایی  اجتماعی  امور 
استفاده شد. نتایج نشان داد تمام متغیرهای بررسی شده توزیع 
واریانس  لون نشان داد  آزمون  نتایج   .)P<0/05( طبیعی دارند

جدول 1. توزیع فراوانی زنان سرپرست خانوار به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی در گروه های بررسی شده

متغیرهای جمعیت شناختی
جمعکنترلآزمایش

تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(

سن

)33/3(20)26/6(8)40(2012 تا 28 سال

)46/4(28)46/6(14)46/6(2914 تا 37 سال

)20/3(12)26/6(8)13/3(384 تا 45 سال

تعداد فرزندان

)31/6(19)36/6(11)26/6(8یک فرزند

)55/0(33)50/0(15)60/0(18دو فرزند

)11/6(7)13/2(4)10/0(3سه فرزند

)1/6(1)0/0(0)3/2(1چهار فرزند

تحصیالت

)18/3(11)20/0(6)16/6(5ابتدایی

)38/3(23)40/0(12)36/6(11راهنمایی

)41/6(25)40/0(12)43/2(13دیپلم

)1/6(1)0/0(0)3/2(1لیسانس

وضعیت مسکن

)75/0(45)80/0(24)70/0(21استیجاری

)21/7(13)20/0(6)23/4(7مالک

)3/3(2)0/0(0)6/6(2پدری

وضعیت تأهل

)31/6(19)26/6(8)36/6(11متأهل

)50/0(30)53/4(16)46/6(14مطلقه

)18/4(11)20/0(6)16/8(5متوفی

وضعیت اشتغال

)56/6(34)60/0(18)53/2(16آزاد

)3/4(2)6/8(2)0/0(0کارمند

)40/0(24)33/4(10)46/6(14خانه دار
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متغیر توانمندسازی روانی بین گروه ها همگن است )1/49، 58 و 
.)P=0/35 ،df1,2= 1

برای بررسی اثر مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر 
افزایش توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار از 

تحلیل کوواریانس استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بین 
توانمندسازی روانی دو گروه اختالف معنی داری وجود دارد. مقدار 
مجذور اتای به دست آمده )Eta2=0/60( نشان داد 60 درصد از 
تغییرات توانمندسازی  روانی آزمودنی های شرکت کننده در گروه 

جدول 2. شاخص های توصیفی مؤلفه های توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و پس از مداخله

انحراف معیارمیانگینمراحلگروه هامؤلفه های توانمندسازی

عزت نفس

کنترل
13/263/90پیش آزمون

13/364/13پس آزمون

آزمایش
14/233/13پیش آزمون

20/162/27پس آزمون

خوداثربخشی

کنترل
13/463/17پیش آزمون

13/303/16پس آزمون

آزمایش
17/932/89پیش آزمون

18/731/61پس آزمون

استقالل فکری

کنترل
16/204/82پیش آزمون

15/704/95پس آزمون

آزمایش
17/932/89پیش آزمون

18/731/61پس آزمون

احساس قدرت

کنترل
8/733/01پیش آزمون

8/563/08پس آزمون

آزمایش
9/062/75پیش آزمون

12/131/71پس آزمون

توانمندسازی روانی

کنترل
51/6611/27پیش آزمون

50/9311/43پس آزمون

آزمایش
55/366/47پیش آزمون

66/638/74پس آزمون

مشارکت در امور اجتماعی

کنترل
24/206/32پیش آزمون

23/836/41پس آزمون

آزمایش
24/906/59پیش آزمون

36/703/54پس آزمون

جمع گرایی 

کنترل
14/532/35پیش آزمون

14/332/64پس آزمون

آزمایش
15/162/40پیش آزمون

16/362/09پس آزمون

توانمندسازی اجتماعی

کنترل
38/737/12پیش آزمون

38/167/49پس آزمون

آزمایش
40/067/60پیش آزمون

53/064/40پس آزمون
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آزمایش را می توان به مددکاری اجتماعی  گروهی با رویکرد توسعه 
روانی  توانمندسازی  مؤلفه های   .)3 شماره  )جدول   نسبت  داد 
 ،)F)1،60(=97/67  ،P=0/00  ،Eta=0/63( عزت نفس  ابعاد  در 
 ،)F)1،60(=101/23  ،P=0/00  ،Eta=0/64( خوداثربخشی 
و   )F)1،60(=9/77  ،P=0/00  ،Eta=0/69( فکری  استقالل 
احساس قدرت )F)1،60(=48/6 ،P=0/00 ،Eta=0/78( بین گروه 

آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری دارد )جدول شماره 3(.

برای بررسی توانمندسازی اجتماعی ابتدا از آزمون لون استفاده 
اجتماعی  توانمندسازی  متغیر  واریانس  داد  نشان  نتایج  شد. 
 .)P=0/30  ،df1,2=1 و   58  ،1/09( است  همگن  گروه ها  بین 
توسعه  رویکرد  با  اجتماعی گروهی  اثر مددکاری  بررسی  برای 
بر افزایش توانمندی اجتماعی زنان سرپرست خانوار از تحلیل 
کوواریانس استفاده شد. بر اساس این آزمون بین توانمندسازی 

اجتماعی دو گروه اختالف معنی داری وجود دارد. مقدار مجذور 
اتای به دست آمده )Eta2=0/66( نشان داد 66 درصد از تغییرات 
گروه  در  شرکت کننده  آزمودنی های  اجتماعی  توانمندسازی 
گروهی  اجتماعی  مددکاری  مداخله  به  می توان  را  آزمایش 
مؤلفه های   .)4 شماره  )جدول  داد  نسبت  توسعه  رویکرد  با 
اجتماعی  امور  در  مشارکت  ابعاد  در  اجتماعی  توانمندسازی 
جمع گرایی  و   )F)1،60(=113/63  ،P=0/00  ،Eta=0/69(
با  آزمایش  گروه  بین   )F)1،60(=21/7  ،P=0/00،  Eta=0/72(

گروه کنترل تفاوت معناداری دارد )جدول شماره 4(. 

بحث

نتایج این پژوهش نشان داد بین توانمندسازی روانی و اجتماعی 
و هر یک از زیرمقیاس های آن بین افراد آموزش دیده با افراد گروه 

جدول 3. تحلیل کوواریانس توانمندسازی روانی و مؤلفه های آن در گروه های آزمایش و کنترل در زنان سرپرست خانوار

درجه میانگین مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
سطح مقدار Fآزادی

مجذور اتامعنی داری

0/0010/68<3255/633255/631124/44پیش آزمون توانمندسازی روانی

0/0010/60<2316/952316/95188/56بین گروه ها

1491/1926/1657درون گروه ها

21577360کل

0/0010/47<294/64294/64151/12پیش آزمون عزت نفس

0/0010/63<563/90562/90197/67بین گروه ها

328/485/7657درون گروه ها

18184160کل

0/0010/26<247/90247/90123/13پیش آزمون خوداثربخشی

0/0010/64<49/6249/621101/23بین گروه ها

139/593/445720/26درون گروه ها

1299560کل

0/0010/14<549/14549/141130/95پیش آزمون استقالل فکری

40/9940/9919/770/030/69بین گروه ها

239/024/1957درون گروه ها

1871160کل

0/0010/44<161/22161/22146/03پیش آزمون احساس  قدرت زنان

0/0010/78<170/19170/19148/6بین گروه ها

199/603/5057درون گروه ها

697960کل
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کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین وجود تفاوت معنادار 
فکری،  استقالل  خوداثربخشی،  عزت نفس،  زیرمقیاس های  در 
احساس قدرت، مشارکت در امور اجتماعی و جمع گرایی بین 

افراد گروه آزمایش و کنترل نیز تأیید می شود.

و  یحیی آبادی  پژوهش  نتایج  همسو،  مطالعات  با  رابطه  در 
و  تخصصی  و  عمومی  آموزش  داد  نشان   )2005( حسینیان 
افزایش دسترسی زنان و دختران به این آموزش ها سبب افزایش 
توانمندی آن ها می شود ]24[. کیمیایی )2011( در پژوهش خود 
به این نتیجه دست یافت که پس از اجرای برنامه توانمندسازی 
پذیرش  خودارزشمندی،  خودکارآمدی،  میزان  روان شناختی، 
مسئولیت شخصی، کنترل بر زندگی و اعتماد به نفس مددجویان 
زن سرپرست خانوار افزایش یافته است ]12[. مطالعه جلیلیان و 
سعدی )2015( نشان داد آموزش زنان باعث می شود به مهارت و 

توانمندی بیشتری دست یابند ]25[. 

چرمچیان لنگرودی و علی بیگی )2013( در بخشی از پژوهش 
خود عنوان کردند که استفاده از روش های گروهی مانند برگزاری 
مهارت های  ارتقای  زنان،  برای  آموزشی  و کالس های  کارگاه ها 
و  جامعه  در  خود  سازنده  نقش  به  نسبت  زنان  آگاهی  زنان، 
آن ها  بیشتر  توانمندسازی  آموزش دیده موجب  زنان  از  استفاده 
داد  نشان   )2015( رضایی  و  صوفی  پژوهش   .]26[ می شود 
میزان توانمندی زنان به  صورت چشمگیری تحت تأثیر آموزش 
کارآفرینی قرار دارد. باالبودن میزان توانمندی روانی و اجتماعی، 
استقالل فکری و احساس قدرت در زنان شرکت کننده در دوره 

آموزشی کارآفرینی در مقایسه با زنانی که در این دوره شرکت 
نکردند، نقش تقویت کننده آموزش های کارآفرینی را بر مقوله 

توانمندسازی زنان آشکار می سازد ]4[. 

در بحث توانمندسازی زنان به ندرت به موانع روانی پرداخته 
شده است. بسیاری از زنان موانع نهادی و یا خارجی را به عنوان 
دالیل پیشرفت نکردن خود می دانند؛ درحالی که توجه به عوامل 
درونی اهمیت زیادی دارد ]11[. موانعی که بر سر راه توانمندسازی 
روانی زنان قرار دارد شامل ترس، نداشتن اعتمادبه نفس، احساس 
گناه، گریز از ریسک کردن، پذیرش کلیشه های سنتی و فرهنگی 
است که این موضوع در ایران ریشه های قوی و تأثیر قابل توجهی 
 )2005( همکاران  و  که شادی طلب  مطالعه ای  اساس  بر  دارد. 
انجام دادند مشخص شد زنان سرپرست خانوار تمایل چندانی به 
نوآوری و نوپذیری ندارند و بیش از 80 درصد از آن ها اعتقاد دارند 
که هرچه روی پیشانی آدم نوشته شده باشد همان می شود ]15[. 
مطالعه ذکرشده و پژوهش های رضایی قادی )2009(، کیمیایی 
)2011(، شکوری )2007( و خلوتی )2009( پایین بودن سطح 

توانمندی روانی زنان ایرانی را تأیید می کنند ]13 ،12 ،7 ،6[.

روابط  شبکه  به  زیادی  محدودیت های  فرهنگی،  مسائل 
اجتماعی و توانمندی اجتماعی زنان برای حضور در عرصه عمومی 
وارد می کند. محدودیت های اعمال شده از سوی پدر، برادر و یا 
پسر بزرگ خانواده، رفتارها و نگاه ها و برخورد همسایگان و اقوام 
و آشنایان تأثیر  بسزایی بر زندگی زنان و فعالیت های اجتماعی 
آن ها دارد. این امر به خصوص در زندگی زنان مطلقه بیشتر به 

جدول 4. تحلیل کوواریانس توانمندسازی  اجتماعی و مؤلفه های آن در گروه های آزمایش و کنترل زنان  سرپرست  خانوار 

مجذور اتاسطح معنی داریمقدار Fدرجه آزادیمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

0/0010/30<674/37674/37125/29پیش آزمون توانمندسازی اجتماعی

0/0010/66<3034/983034/981113/83بین گروه ها

1519/6626/6657درون گروه ها

13037760کل

0/0010/23<366/53366/53117/55پیش آزمون مشارکت در امور اجتماعی

0/0010/69<2372/052372/051113/63بین گروه ها

1189/9320/8757درون گروه ها

5900460کل

0/0010/26<233/49223/451152/07پیش آزمون جمع گرایی

0/0010/72<33/2033/20121/7بین گروه ها

87/141/5257درون گروه ها

1451960کل
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چشم می خورد. بر اساس پژوهش شادی طلب و همکاران )2005( 
تمایل زنان به جمع گرایی در سطح قابل توجهی زیاد است. بیشتر 
زنان تمایل زیاد و بسیار زیادی )68 درصد( به فعالیت های گروهی 
و جمعی دارند. در کنار چنین تمایلی، بیش از 82 درصد از زنان 
سرپرست خانوار در یک سال گذشته در هیچ یک از فعالیت های 

جمعی شرکت نداشته اند ]15[. 

بر اساس جلسات مداخله برگزارشده، بیشتر زنان سرپرست 
خانوار عواملی چون نداشتن زمان کافی به دلیل داشتن نقش های 
آن ها،  از  خانواده  زیاد  انتظارات  و  توقع  زندگی،  در  مختلف 
کنترل های بیش از حد، ناتوانی در نه گفتن و پذیرش امور خارج 
از توان، نداشتن ارتباط صحیح و نگاه های آزاردهنده همسایگان 
را از عوامل نداشتن تمایل برای شرکت در فعالیت های اجتماعی 
و درنتیجه توانمندی اجتماعی پایین می دانستند. این نتایج با 
مطالعه شکوری و همکاران )2007( و شادی طلب و همکاران 

)2005( همسو است ]15، 7[.

زنان سرپرست خانوار فشارهای واردشده از سوی پدر یا برادر 
را از مهم ترین موانع برای مستقل شدن و داشتن شغل می دانند؛ 
به خصوص برای زنانی که به تازگی از همسرشان جدا شده اند. این 
فشارها گاه تا حدی است که فرد برای رهاشدن از کنترلگری های 
مداوم، به ازدواج مجدد بدون شناخت و آگاهی تن می دهد که 
و  مادری  نقش  در  تناقض  می شود.  زنان  بیشتر  آسیب  سبب 
سرپرستی خانواده نیز از دیگر مواردی است که فشار روانی و 
جسمی زیادی بر زنان وارد می کند. هزینه های زیاد زندگی از 
یک سو و نیازهای عاطفی فرزندان از سوی دیگر زنان را دچار 
دوگانگی و انواع مشکالت عاطفی و بیماری های روانی می کند. 
از موضوعات دیگر که روح و جسم  همه این موارد و بسیاری 
زنان سرپرست خانوار را می فرساید موانع مسیر توانمندسازی زنان 

محسوب می شود. 

نتیجه گیری

احساس  تقویت  تحقیق،  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
ارزشمندبودن، تأکید بر ارتقای حس خودکارآمدی زنان به علت 
استقالل  به  دستیابی  متعدد،  و  چندگانه  نقش های  و  مسئولیت 
افزایش حس قدرت  برای تجربه زندگی مستقل و موفق،  فکری 
هنگام رویارویی با مسائل مختلف، تقویت مهارت های ارتباطی و 
مشارکت در فعالیت های جمعی جزو مواردی هستند که با توجه 
کافی به آن ها و با بهره گیری از آموزش های مفید می توانند منجر 
تحقیق  این  نتایج  شوند.  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  به 
به کارگیری  و  گروهی  اجتماعی  مددکاری  مداخله  با  داد  نشان 
رویکرد توسعه در ابعادی چون عزت نفس، خوداثربخشی، استقالل 
زنان  روانی  توانمندسازی  موجب  می توان  قدرت  احساس  فکری، 
سرپرست خانوار شد. همچنین این مداخله با تقویت جمع گرایی 
توانمندسازی  موجب  می تواند  گروهی  و  اجتماعی  فعالیت های  و 

اجتماعی زنان شود.

در  مشکل  شامل  پژوهش  این  محدودیت های  ازجمله 
روانی  توانمندسازی  زمینه  در  منابع  و  اطالعات  به  دسترسی 
و اجتماعی زنان سرپرست خانوار به خصوص منابع غیرفارسی، 
همکاری نکردن مؤسسات حمایت از زنان سرپرست خانوار برای 
اجرای پژوهش وشرایط روحی و روانی واحدهای پژوهش در 
زمان پاسخ گویی به پرسش نامه بود که بر نمره پیش آزمون یا 

پس آزمون اثر گذاشته است.

مددکاری  توسعه  دیدگاه  مفهوم  تحقیق،  این  انجام  ایده 
امکان  مختلف  آموزشی  گروه های  قالب  در  که  است  گروهی 
ارتقای توانایی ها و قابلیت های افراد را در رویارویی با مسائل 
و مشکالت فراهم می سازد. پیشنهاد می شود تأثیرات آموزش 
مددکاری گروهی به جای رویکرد توسعه با رویکردهای درمانی 
اثربخشی  و آموزشی دیگری مقایسه شود. همچنین می توان 
زنان  توانمندسازی  مؤلفه های  دیگر  بر  را  آموزش  نوع  این 
سرپرست خانوار نیز سنجید. با توجه به تفاوت های فرهنگی در 
کشور توصیه می شود در مناطق و در خرده فرهنگ های مختلف 
کشور نیز مطالعات مشابه اجرا و تأثیر تفاوت های فرهنگی در 
آموزش این مهارت ها بررسی شود. همچنین پیشنهاد می شود 
در پژوهشی مشابه، تأثیر آموزش مددکاری اجتماعی گروهی با 
رویکرد توسعه در دیگر مراکز مرتبط با زنان سرپرست خانوار 

در سراسر کشور بررسی شود.

پیشنهاد می شود برای ارتقای توانمندسازی روانی و اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار و ارتقای بهداشت سالمت روان این گروه 
از افراد جامعه، متخصصان مددکاری اجتماعی در مراکزی نظیر 
کلینیک های مددکاری اجتماعی و مشاوره، سازمان ها و نهادهای 
فعال  خیریه های  و  سمن ها  خانوار،  سرپرست  زنان  با  مرتبط 
کالس های آموزشی )مددکاری اجتماعی گروهی( برگزار کنند. 
با توجه به اینکه کاربرد آموزش مددکاری اجتماعی گروهی در 
زنان سرپرست خانوار  اجتماعی  و  روانی  توانمندسازی  افزایش 
تأیید شده است، پیشنهاد می شود به  منظور مهارت آموزی برای 
روان شناسان و مددکاران اجتماعی که با این افراد سروکار دارند 
تا گام های  برگزار شود  و  و کارگاه  طراحی  آموزشی  بسته های 

هدف دار و مثبتی در راستای خدمت به این افراد برداشته شود. 

در این زمینه می توان با تهیه و توزیع کتابچه های آموزشی 
در خصوص مسائل زنان سرپرست خانوار، برگزاری سمینارها، 
کارگاه ها و همایش ها با حضور زنان سرپرست خانوار و توجه به 
لزوم توانمندسازی روانی و اجتماعی آنان، برای افزایش آگاهی 
آن ها و خانواده ها گام هایی برداشت تا بدین طریق زمینه های طرد 
و منزوی شدن این قشر در جامعه تعدیل شود. با توجه به نتایج 
این پژوهش، پیشنهاد می شود کاربرد آموزش مددکاری اجتماعی 
گروهی به عنوان یکی از روش های آموزشی و درمانی مؤثر بر 
زنان سرپرست خانوار  اجتماعی  و  روانی  توانمندسازی  افزایش 
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مورد توجه بیشتر کارکنان و برنامه ریزان حوزه سالمت روان قرار 
گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام ترابی مومن در 
گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گرفته 
شده است. در پایان از همکاری تمام افرادی که ما را در روند مطالعه 
یاری کردند، به خصوص مدیریت، کارمندان و زنان سرپرست خانوار 

تحت پوشش مؤسسه امام علی )ع( سپاسگزاری می کنیم.
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