
 
 

زنان  یگبالند یپرسشنامه کم یابیساخت و اعتبار
 سرپرست خانوار

 

 

 
 رانیدهاقان، ا ،یواحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه جامعه دانشجوی دکتری                    خلج ارینرجس بخت 

  رانیدهاقان، ا ،یقان، دانشگاه آزاد اسالمواحد دها ،یشناسگروه جامعه دانشیار                        *انیقتیمنصور حق

 رانیدهاقان، ا ،یواحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه جامعه استادیار                        یناصر حجازسید

 

 

 

 

 
 mansour_haghighatian@yahoo.com  ایمیل نویسنده مسئول: 02/20/0022رش:  یپذ 20/20/0022افت:  یدر

 ده   یچک    

و زن  یبر جامعه اسالم یمبتن یبوم هایابعاد و مولفه ییپژوهش شناسا نیهدف اهدف: 

 قیقد یابزار دیو تول یبالندگ یبوم هایابعاد و مولفه ییشناسا نیهمچن یرانیمسلمان ا

. است ترکیی مقاله این در پژوهش روش روش پژوهش:. ابعاد است نیسنجش ا یبرا

 رخانوا سرپرست زنان حوزه صاحبنظران و کارشناسان شامل کیفی بخش در آماری جامعه

. شد تعیین نظری اشباع روش به آن حجم که بود نفر 01 کیفی بخش آماری نمونه. است

 از استفاده با که بود خانوارکشور سرپرست زنان تمام آماری جامعه نیز کمی بخش در

 ارتقا نفر 018 به آماری نمونه بیشتر اطمینان خاطر به شد تعیین نفر 480 کوکران فرمول

 بینش،) کلی بعد 4 دارای خانوار سرپرست زنان بالندگی داد نشان نتایج ها:یافته .یافت

 مهارت محیط، شناخت خود، شناخت نفس، تکریم ایمان،) عامل 0 و( منش و دانش

 زا االترب ابعاد همه در آمده بدست عاملی وبار( رفتار مدیریت بودن، چندنقشی زندگی،

 لیاتیعم و نظری پیچیدگی دارای زنان بالندگی گیری:نتیجه . است قبول قابل و 2702

 تا اما است نقص بی و کامل مدل یک شده استخراج مدل که نمود ادعا نمیتوان و است

 حقیقت این نداشته، وجود خانوار سرپرست زنان بالندگی برای بومی سنجشی ابزار کنون

 .باشد زمینه این در پژوهش برای نخست گامی میتواند
 

 مهپرسشنا یابیمنش، اعتبار نش،یزنان سرپرست خانوار، دانش، ب یبالندگ :هادواژهیلک 

 

 نوع مقاله: پژوهشی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 خانواده درمانی کاربردی

 
 0000-0042شاپا )الکترونیکی( 

http://Aftj.ir 
 160-185 |0 پیاپی 4شماره  | 0دوره 

 0022 پاییز

 د:ینکر استناد یل زکن مقاله به شیبه ا

 

 درون متن:

 (0022، بختیار خلج، حقیقتیان و حجازی)
 

 

 

 در فهرست منابع:

بختیار خلج، نرجس.، حقیقتیان، منصور.، و 

 یابیساخت و اعتبار (.0022) .ازی، ناصرحج

. زنان سرپرست خانوار یبالندگ یپرسشنامه کم

-185(: 4)0، فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

160. 
 

https://orcid.org/0000-0002-7099-3453
https://orcid.org/0000-0002-9652-5818
https://orcid.org/0000-0002-5287-9139


 اربردیخانواده درمانی ک | بختیار خلج و همکاران             |                    زنان سرپرست خانوار یبالندگ یپرسشنامه کم یابیساخت و اعتبار  |160

 

 مقدمه

شوند. با توجه به این نکته، ترین بنیاد اجتماعی است که افراد در آن رشد کرده و وارد جامعه میخانواده مهم

های خانواده است. هر گونه اختالل اًل وابسته به استواری ستوناستحکام جامعه که بنایی عظیم است، کام

ها موجب فرو ریختن ارکان جامعه است. با توجه به اینکه نیمی از جمعیت ایران را زنان عملکرد در خانواده

نفر بوده که  45000808میزان جمعیت زنان ایران، تعداد  51دهند، بنا بر سرشماری سال تشکیل می

ی از مندگذاری برای آنان عالوه بر بهرهافراد را منابع انسانی بالقوه کشور دانست و با سرمایه توان اینمی

(. در 0450حقی، حق طلب و عسگری، های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد )مشارکت زنان، زمینه

 از زنانی که به دالیلیاکثر جوامع، مسئولیت سرپرستی خانواده بر عهده مرد است و در این میان، آن دسته 

های زیادی های زندگی خانوادگی هستند، در معرض آسیبهمچون فوت همسر یا طالق، عهده دار مسئولیت

ها و وظایف جدید، به ویژه نقش مضاعف مدیریت خانواده، پذیری به علت وجود نقشقرار دارند. این آسیب

ی، کاهش مقبولیت اجتماعی و امنیت مالی و ... به های اجتماعتغییر شکل روابط با اطرافیان، تحمل کنترل

سازد و تنش ای مواجه میوجود می آید و این شرایط، همه اعضای خانواده را با مسائل و مشکالت عدیده

 (.0481)بختیاری و محبی،  کندها وارد میهایی را بر آن

ت؛ چرا که با روند رو به رشد اصطالح زنان سرپرست خانوار در عصر جدید کاربرد بیشتری پیدا کرده اس

های مختلف فرهنگی و اقتصادی، سیاسی و ... تعداد خانوارهای زن سرپرست، حضور فعال آنان در حوزه

شود. امروزه بهداشت روانی از حقوق مسلم شهروندان بوده و زنان سرپرست خانواده و فرزندان مشاهده می

که باید به منظور تأمین سالمت روانی اجتماعی حمایت  آیندآنان از جمله اقشار آسیب پذیر به شمار می

دهد که بیشتر از زنان غیر شوند. پژوهش هایی که با موضوع زنان سرپرست خانوار صورت گرفته نشان می

اه، رفعت ج) اندسرپرست با عوامل استرس زای جسمی، روانی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی دست به گریبان

  (. 0550ولمون و همکاران، ؛ س0486، و جعفری شکور

 مقوله به توجه این تغییرات، از یکی است، آمده پدید توسعه نظریات در شگرفی تغییرات حاضر، عصر در

 هایعرصه در بالندگی چون هاییتقویت نظریه و پدیدایی باعث نوعی به که چیزی است، انسانی عاملیت

 مشارکت، افزایش برگیرنده در زنان، بالندگی ساس،ا این بر گردیده است. زنان حوزه در خصوص به مختلف

 پژوهش حاضر در بنابراین، ؛است خودشان توسط زنان انتخاب آزادی گسترش و اعتماد آگاهی، قابلیت خود

 ضعف چون هاییآسیب معرض اغلب در که گروهی است؛ شده خاصی توجه خانوار سرپرست زنان بالندگی به

 و روحی مشکالت سایر و مستمر درآمد نداشتن کم سوادی، یا وادیس بی شغلی، هایفرصت به دسترسی

 همین شد. به خواهد وارد اجتماع پیکره بر تأملی قابل خسارات ها،آن صورت تشدید در که دارند قرار روانی

 نگاشته نظری لحاظ به خانوار زنان سرپرست بالندگی هایشیوه بررسی هدف با که پژوهش حاضر خاطر،

 )حمایت اجتماعی یسرمایه نقش بر تاکید با و رفاه های بالندگی،نظریه از الهام با است صدد در است، شده

در  خانوار سرپرست زنان بالندگی منظورشناخت ابعاد به را جدیدی دریچه و اطمینان(، اعتماد اجتماعی،

 .(0022آریا، یسی و محمد)سیاها، بنی نماید ارایه روانی و اجتماعی اقتصادی، های اعتقادی،عرصه

 احساس موجب که شده تعریف خود زندگی بر و کنترل منابع به زنان بیشتر یابیدست معنای به زنان بالندگی

 شود. درمی زنان نفس عزت افزایش موجب فرایند این و شودمی هاآن در نفس بیشتری به اعتماد و استقالل

 به را گسترده سطح در زنان بالندگی و جنسیتی بریبرا ملل ارتقای سازمان یتوسعه یبرنامه جهانی، سطح
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 بالندگی نیز، ما کشور در آن تبع به است. کرده سوم اعالم یهزاره یاعالمیه کلیدی اهداف از یکی عنوان

فقر  با مبارزه موفقیت مهم نشانگرهای از یکی عنوان به زندگی، مختلف در فرایندهای هاآن مشارکت و زنان

 (.0451 همکاران، و اس زاده)عب است شده تلقی

رشد و بالندگی فردی یک فرآیند طوالنی مدت برای رسیدن به موفقیت و کامیابی است! در واقع در فرآیند 

آموزش بالندگی فردی ما با شناخت خودمان می توانیم در بالندگی فردی خودمان نقش مهمی ایفا کنیم و 

ها دلمان می خواهد بهترین زندگی ی ما آدمبی شک همه برای بهتر شدن راههای جدیدی را انتخاب نماییم.

الی برای خودمان ایجاد کنیم، موقعیت مالی خوبی داشته باشیم و در را داشته باشیم، جایگاه شغلی ایده

خصی ها، رشد و بالندگی شها و کامیابیکسب و کارمان پیشرفت کنیم. به همین دلیل بنای تمامی موفقیت

توانیم در زندگی به هر چیزی که دلمان انیم به رشد برسیم و خودمان را بشناسیم میاست و زمانیکه بتو

 (.0451)هماینی دمیرچی و همکاران، خواهد برسیم می

های اگرچه به طور مستقیم پژوهشی در خصوص بالندگی زنان سرپرست خانوار انجام نگرفته است، اما پژوهش

نان سرپرست خانوار اثرگذار است، انجام گرفته است. ازجمله متعددی در خصوص عواملی که بر بالندگی ز

(، پروندی و 0458(، جمشیدی و مهدی زاده )0455اسالمی و همکاران )توان به در تحقیقات داخلی می

اند که به ( و... اشاره نمود که به بررسی عواملی پرداخته0458(، مصطفی پور و همکاران )0458عارفی )

ان سرپرست خانوار منجر خواهد شد. عواملی نظیر: بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی، نحوی به بالندگی زن

های خارجی نیز پژوهشی یافت نشد که به طور خاص به بالندگی زنان شایستگی، هدفمندی و... . در پژوهش

و  یازگارس یهاروش یمعرف تی، بر اهم( 0205) پانانپیتیاسرپرست خانوار پرداخته باشد. به عنوان مثال 

( بر عادی شدن 0205. گلین )دارد دیزنان سرپرست خانوار تاک شتیمع نیدر جهت تأم ریپذاقدامات انعطاف

به مطالعه  (0208) کایاستیدیپوکوه و وهای زن سرپرست در ایاالت متحده امریکا تأکید دارد. افزایش خانواده

( 0206) نیشانوگا و جاستزی پرداخته است. تالش امیدوارانه زنان سرپرست خانوار به پیشرفت در اندون

طبق این مدل  کردند. یزنان مسلمان را طراح یو مشارکت اجتماع یدر رابطه با توانمندساز دیجد یمدل

 یاعاجتم ظرفیت یتوجهبه طور قابل یاسیو س یاجتماع ،یخانوادگ ،یشخص یهازنان در حوزه یتوانمندساز

 است. دهیا بهبود بخشعدالت ر یها به نهادهاآن یو دسترس

در ادبیات نظری علوم انسانی و اجتماعی مفهومی تحت عنوان بالندگی، نظریه پردازی نشده است. اما 

مفاهیمی نزدیک به آن وجود دارد که وجوه اشتراکی با مفهوم بالندگی دارند. این مفاهیم اگرچه دارای وجوه 

ر است. اما وجوه افتراق مشخصی نیز با آن مشترک و نزدیک به آن چیزی است، که مدنظر پژوهش حاض

 شود.ها با مفهوم بالندگی ذکر میدارند. در ادامه برخی از این مفاهیم بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آن

منظور درک بهتر  به دیمف یرا به عنوان عامل یرشد فرد ی( اقدام برا0555و کاشوبک ) شتکیروب الف( رشد.

 ی( رشد فرد0585) فیر ن،یاند. همچنکرده یمعرف یروانشناخت یستیبهز شیافزا هجیدر نت وی روان یشانیپر

ارتقاء  و شرفتیپ یفرد برا ییرا توانا یفرد عنوان کرده و رشد یروانشناخت یستیبهز یهااز مؤلفه یکیرا 

 .داندیم اهداف به لیو ن ییبه خود شکوفا دنیانسان با عملکرد کامل، رس کیخود به منظور مبدل شدن به 

شود به پیشرفت و ارتقا و بدل در این تعریف، رشد، یک وجهه روانشناختی و فردی دارد. آنجا که اشاره می

تواند تا حدی با مفهوم بالندگی همسو باشد. اما آنچه در مفهوم شدن به یک انسنا با عملکرد کامل، می
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ای یک بعد معنویت و اعتقادی است که به بالندگی مدنظر است، عالوه بر ابعاد مودجود در مفهوم رشد، دار

 شود.رشد اخالقی و اجتماعی فرد منجر می

طبق تعریف فرهنگ معین، تعالی از ریشه علو و معنای بلند شدن، بزرگوار شدن و بلندی است. ب( تعالی. 

ا ههای اخالقی )مانند رعایت عدالت، عفت، شجاعت، سخاوت( و در یک کالم همه خوبیترکیبی از فضیلت

( تعالی فردی را توان 0200(. همچنین رید )0452و رعایت حد اعتدال در همه مراتب زندگی است )ازگلی، 

ا از کند تتر که به فرد کمک میو ظرفیت گسترش مرزهای خود برای دستیابی به چشم اندزهای گسترده

)درون فردی، بین فردی،  اش معنا بسازد و تعالی فردی را، توسعه مرزهای خود از طریق چهار بعدتجربه

هایی است که منبعث از چهار داند. طبق این تعریف، فرد متعالی دارای ویژگیسیمای زمانی و فرافردی( می

توان به یافتن معنا و هدف، رابطه با دیگران، ساختن آینده از طریق ها میبعد مذکور است. ازجمله این ویژگی

 االتر و واالتر.ادراک گذشته و آینده و اتصال به بعد ب

شود، تعالی دارای یک بعد اعتقادی و ماوراالطبیعی دارد و یا در بهترین حالت، همانگونه که مالحظه می

توان آن را وابسته به اعتقادات دانست و توجهی به بعد دنیوی از جمله امورات روزمره و شرایط اقتصادی می

مشترک را با بالندگی دارد، اما پر واضح است که بعد و مالی ندارد. لذا اگرچه این مفهوم بیشترین وجود 

 شود. مادی در آن به کل کنار گذاشته می

ا هاند. برای آنان انگیزههرسی و بلنچارد انگیزش را اراده و میل به انجام دادن کار تعریف کرده ج( انگیزش.

نند، بلکه در تعیین جهات کلی کچراهای رفتارند که نه تنها به آغاز و استمرار فعالیت در آدمی کمک می

ها و نیازها را توأمان از عوامل و دالیل اصلی عمل یا رفتار آدمی باید به رفتار نقش دارند. از طرفی انگیزه

کنند که در باب مفاهیم به هم پیوسته انگیزش و نیاز باید توجه شمار آورد. هرسی و بالنچارد تأکید می

ها رورت آنی یا هیچ نوع خواست عاجل چیزی تداعی شود، بلکه معنی آنداشت که این دو مفهوم نباید با ض

(. در بیشتر مطالعات 0400کند )هرسی و بالنچارد، صرفا چیزی است در درون فرد که او را به عمل وادار می

ها، انجام شده، انگیزش دارای سه بعد عالقه، مهارت درک شده و تالش است. بنابراین تعاریف و شاخص

ش دارای ماهیت روانشناختی است که به نوعی محرک فرد برای انجام کنش و رفتار هدفمند است. انگیز

 تواند یک فرد دارایوجه اشتراک این مفهوم با بالندگی، در جنبه فردی و درونی است. اگرچه فرد بالنده می

های ویژگی را که مربوط به انگیزش باشد، اما تنها این نیست. به عبارتی دیگر انگیزش تنها بعدی از بالندگی

 دهد. لذا بالندگی عام تر از انگیزش است. درونی فردی است پوشش می

کند که به وسیله آن زنان برای توانمندی زنان را فرایندی تعریف می( 0550کلر و ممبویو ) .د( توانمندی

از حقوق خود برای انتخاب  دهند وشوند و اعتماد به نفس خود را افزایش میساماندهی خودشان توانمند می

مالهوترا و ) گردد، دفاع کنندمستقل و کنترل بر منابع که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می

شود. ای برون گرا است که از بیرون از فرد تحمیل میتوانمندی و توانمندسازی پروژه (.0220همکاران، 

های ها یا تسهیالت مالی است که از طرف موسسات یا گروهیعنی توانا نمودن فرد از طریق برخی آموزش

شود. در این مفهوم خبری از فعالیت و سوژگی زن وجود ندارد. کدها و اطالعات اجتماعی به فرد منتقل می

شوند. اما در مفهوم بالندگی، نوعی تالش و کوشش درونی از طریف خود از بیرون تنظیم و به فرد منتقل می

 د.باشهای افراد خارجی مییرد و تالش برای طی نمودن مراتب بدون اتکا و تکیه بر کمکگفرد صورت می
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شده حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار در بیشتر جوامع، برای بهبود زندگی خود های انجامپژوهش

ان، توانمندسازی زن های مؤثر در مسیرهای توانمندسازی هستند. برای برداشتن گامو خانواده، نیازمند برنامه

ای هدر کنار توجه به عوامل اقتصادی و سیاسی جامعه، باید باورها و نگرش زنان نسبت به خود و توانایی

توان های اجتماعی می. همچنین با مشارکت دادن زنان در فعالیت(0022)سیاها و همکاران،  خود تغییر یابد

جمعی شد. بیشتر مطالعات ذکرشده به در کارهای دست سبب افزایش شبکه روابط اجتماعی و ایجاد انگیزه

شناخت مفهوم و ابعاد توانمندسازی، عوامل مؤثر بر آن و تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر توانمندسازی 

اند، اما برای تغییر این شرایط اقدامی عنوان قشر ضعیف و فقیر جامعه در نظر گرفتهپرداختند و زنان را به

در حیطه توانمندسازی زنان سرپرست  با وجود نقش مهم و غیر قابل انکار مددکاران اجتماعی اند.نکرده

صورت گروهی و با رویکرد توسعه برای ایجاد تغییر در ابعاد مهم و ای به خصوص بهخانوار، تاکنون مداخله

 ها و رویکردها بهگاهعمده ناساسی توانمندسازی یعنی دو بعد زیربنای روانی و اجتماعی انجام نشده است. 

-گر با ارائه خدمات یا اقدامات مداخلهمسئله زنان سرپرست خانوار نگاه از بیرون است، به نحوی که مداخله

کند زن را توانمند کند. در این نوع نگاه زن سرپرست خانوار خاصیت سوژگی نخواهد داشت، گرانه سعی می

شود. اما از نقطه نگاه مفهوم بالندی، نهادهای توانمدساز تبدیل می ها وگران، گروهای برای مداخلهبلکه به ابژه

زن سرپرست خانوار خود سوژه خودمختاری است که خود را تعالی خواهد بخشید و به عبارتی بالندگی خود 

ها و عواملی است که در این مقاله چندان به آن پرداخته را ارتقا خواهد بخشید. بالندگی خود دارای زمینه

هایی است که فرد در صورت دارا بودن شود. بلکه هدف نویسندگان در این مقاله شناسایی ابعاد و مولفهینم

لید های بالندگی و توآن به یک شخص بالنده تبدیل خواهد شد. به دیگر معنا، هدف شناسایی ابعاد و مولفه

 ابزاری دقیق برای سنجش این ابعاد است. 

 

 روش پژوهش

اظ ماهیت، اکتشافی و از لحاظ روشی، ترکیبی است. بخش کیفی مربوط به مصاحبه با تحقیق حاظر از لح

های آن با استفاده از روش تحلیل نظر و کارشناسان فعال در نهادهای مرتبط است که دادهافراد صاحب

تماتیک تجزیه و تحلیل و تبدیل به پرسشنامه کمی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه استخراج شده توسط 

 های کمی، اعتباریابی شد. جامعه آماری در بخش کیفیزنان سرپرست خانوار تکمیل و با استفاده از روش

ها، داشتن نظران حوزه زنان سرپرست خانواراست که شرط انتخاب آنپژوهش، شامل خبرگان و صاحب

. تعداد این باشدیها مزنان در طول خدمت آن نهیدر زم یو آموزش ییداشتن شغل اجرا ایو  یمدرک دکتر

گیری آن با استفاده از اشباع نظری صورت گرفت. در بخش کمی نیز تمام نفر بود که روش نمونه 01افراد 

تعداد زنان سرپرست خانوار  یطبق آمار رسم نکهیبا توجه به اشود. زنان سرپرست خانوار کشور را شامل می

که  باشدینفر م 480ه از فرمول کوکران حدود نفر است.  تعداد نمونه به دست آمد 4022222کشور حدود 

افراد  اریپرسشنامه در اخت 122تعداد  نانیاطم بیضر شیبه منظور کاهش خطاها و پرسشنامه ناقص و افزا

 به دست پژوهشگر رسید و مبنای تحلیل همان تعداد پرسشنامه 018که در نهایت  گرفت رقرا یجامعه آمار

 پرسشنامه قرار داده شد.

 پژوهشابزار 
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های ابزار سنجش مورد استفاده در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساخت یافته است که از مطالعات و مشورت

اولیه با اساتید استخراج شد. در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه ابتدا 

پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان سوال کاهش یافت. روایی  64سوال بود که در فرایند ارزیابی به  65

 صاحبنظر مورد تأیید واقع شد و به منظور سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.

انجام گرفت. در مرحله تحلیل کمی  0ها در بخش کیفی از طریق تحلیل مضمونتحلیل دادهروش اجرا. 

 انجام شد.  SPSS 25زمون با استفاده از نرم افزار نیز از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. این آ

 سواالت مصابحه کیفی به شرح زیر طراحی شده است:

داشته  ییهایژگیها و وها و مهارتییچه توانا ستیبایبالنده بودن،زنان سرپرست خانوار م یبرا .0

 و...( یتیشخص ،یتجرب ،یعلم ،یفرهنگ ،یباشند؟ )از نظر اجتماع

 دارد؟ ریزن سرپرست خانوار تاث یبر بالندگ یگریه عوامل دجز خود فرد، چ به .0

 دارد؟ ریزنان سرپرست خانوار تاث یگذشته و حال در درون خانواده بر بالندگ یعوامل چه .4

 کند که بالنده باشند؟  یبه زنان کمک م یعوامل چه .0

 دارد؟ ییزنان سرپرست خانوار چه دستاوردها یبرا یبالندگ .1

 

 هایافته

مر ا نیزنان سرپرست خانوار است. ا یبالندگ هایپرسشنامه، شناخت ابعاد و شاخص یدر طراحاقدام  نیاول

که با متخصصان و نخبگان انجام شد، صورت گرفت.  پس از  افتهیساخت  مهین هایانجام مصاحبه قیاز طر

در چارچوب  یند کدگذاریافرشروع شد.  یکدگذار ندفرای ها،کردن متن مصاحبه ادهپی و هاانجام مصاحبه

( یو استخراج مقوالت اصل یاستخراج مقوالت )مضامین( فرع ه،یاول یو در سه سطح )کدگذار کیتمات لیتحل

 انجام گرفت.

گزاره معنادار که اشاره به بالندگی زنان دارند، استخراج  004های استخراج شده حدود از بطن مصاحبه

ا دارای ها طبیعتاستخراج و استنباط شدند. این گزاره شدند. این عبارات مستقیم از متن مصاحبه پیاده شده

بندی و مفهوم سازی شدند. تعداد مفاهیم بار معنایی هستند و با توجه به محتوا و کانتکست مصاحبه، دسته

های خامی هستند که برای استخراج شاخصهای کد بود. این کدها در واقع داده 50اولیه ساخته شده حدود 

. استضامین م هیو تصف ینیشامل دو مرحله بازببعد  مرحلهدگی مورد استفاده قرار گرفتند. اصلی و فرعی بالن

 رابطه درشده است. در مرحله دوم اعتبار مضامین  یکدگذار هایدر سطح خالصه ینبازبی شامل اول مرحله

مضامین فرعی  در تحقیق حاضر تعداد. (0206کالرک،  براون و. )شودمی گرفته نظر در هاداده مجموعه با

مورد بودند. این مضامین در واقع نماینده کلیه عبارات و جمالتی  42که در مرحله قبل استخراج شدند حدود 

ها استخراج شده بودند. در این مرحله مجددا بازنگری شدند و مفاهیم و مضامین هستند که از متون مصاحبه

ابعاد اصلی مفهوم محوری تحقیق )بالندگی(  تری شناسایی شدند. این مضامین در نهایت تبدیل بهکلی

شوند. به طور کلی با توجه به مفاهیم اولیه و بررسی مجدد و چندین باره کدها، متون مصاحبه و ادبیات می

نظری و پیشینه تجربی، بالندگی در سه بعد کلی شامل بینش، دانش و منش مورد توافق قرار گرفت. در 

 فرعی و پیوندشان با مضامین اصلی مشخص شده است. هایجدول زیر نحوه توزیع مقوله
                                                           
1 Thematic Analysis  
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 مضامین استخراج شده از مصاحبه ها .1جدول

 مقوله)تم(  اصلي مقوله )تم(  فرعي کد

 بینش ایمان و عبودیت 1

 سپر آسیب: ایمان 2

 تعالی فردی 3

 تکریم نفس 4

 سازشگری 5

 دانش حمایت خواهی 6

 یحمایت مالی مقدم بر تعالی فرد 7

 خود آگاهی 8

 خود باوری 9

 خود مدیریتی 10

 خود مراقبتی 11

 خوداتکایی 12

 خودآگاهی 13

 خودکارآمدی 14

 دانش اجتماعی 15

 دانش اقتصادی 16

 دسترسی به منابع حمایتی 17

 سرمایه اجتماعی 18

 سواد و تحصیالت 19

 مداخله گری مقدم بر حل مشکالت 20

 منش ی نقش چندگانهایفا 21

 برنامه ریزی مبتنی بر داشته ها 22

 بی ثباتی در فکر و عمل 23

 تاب آور 24

 تالشگری 25

 ثبات فکری و عملی 26

 رشد شخصیت 27

 شخصیت ضد اجتماعی 28

 فاعلیت به جای انفعال 29

 مطالبه گری  30

 

هر مضامین در مورد آن  که است یزیآن چ» تِیماه« ییِشناسا»و هدف است  اصالح مضامین نهایی مرحله

وجود دارد، چگونه با مضامین  یمضامین فرع اگر د؟یگویمضامین چه م (.50:  0206براون و کالرک، )« است 

در  مضامین وجود دارد؟ نیب یارتباط متقابل دارند؟ چه نوع ارتباط آنها و چگونه کندیارتباط برقرار م یاصل

ست که ا یکلمضمون  کیدر نظر گرفته شده است،  انیدانشجو یقیه عنوان مصرف موسب آنچه ل،یتحل نیا
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 هشیدر کدام مضامین ر یاصل مضامین دارد. مضامین قدرتمند و بانفوذ کدامند و شهیر گریدر مضامین د

 دارد؟

بر  نیمچنپردازان؛ ه هینظر یاحتمال فیبا توجه به تعار ی(معموالً مضامین اصل) مضامینهرکدام از  فیتعر

در این بخش به تعریف و واکاوی نظری مضامین اصلی پرداخته  رد؛یگیمحقق صورت م یهاهافتیاساس 

ر گیرد. دهای پیشین از طریق تعریف مضامین صورت میشده است. پیوند نظری این مضامین با پژوهش

 شود:ادامه به تعریف سه مضامین اصلی پرداخته می

 بینش 

، بیسپر آس؛مانیا، تیو عبود مانیامین فرعی تشکیل شده است. مضامین فرعی شامل مضا 1این مضامین از 

شود. این مضامین عموما به مسائل اعتقادی در بعد معنوی و ی  میسازشگرو  نفس میتکری، فرد یتعال

 نویهایی که حامل مفاهیم اعتقادی و مععملی اشاره دارد. به عبارتی دیگر در این مضامین مفاهیم و گزاره

در زنان سرپرست خانوار و انجام فرایض و شرکت در مراسمات مذهبی و دینی است استخراج شده و در 

کدهای فرعی فوق خالصه شدند. بنا به باور مصاحبه شوندگان بخش کیفی، اعتقادات دینی و باور به خدا 

 یکی از موضوعاتی است که نشان دهنده بالندگی زنان است:

 (0)مصاحبه شماره « عمل شود تیبه آن حکم خدا در قالب عبود دیداست باکه حکم خ یهر چ یعنی»

ها به بعد بازدارندگی و حفاظت از خانواده اعتقاد اشاره شده است. به باور یکی در بخش دیگری از مصاحبه 

 تواند مانع افسردگی شود. از مصاحبه شوندگان ایمان و اعتقادات دینی می

ایمان واقعی، اعتقاد به عالم غیر مادی و توکل به خدا که یکی از سرمایه های  در خانواده های مومن و با»
 (0)مصاحبه شماره « جوامع اسالمی است، خودش مانع افسردگی میشود.

واند تتعالی فردی و شخصیتی زنان سرپرست خانوار و نوع نگرش آنها به هویت فردی و شخصیتشان می

بارتی دیگر توسعه و رشد فضیلت و شخصیت زنان سرپرست خانوار موجب ارتقای بالندگی آنان شود. به ع

 در گرو ارتقای معنوی و جسمی آنان است:  

بایستی ) میکن توجه دیبا یمعنو و یروانی، ابعاد جسم به ،میزنان فکر کن و تعالی توسعه به نکهیا یبرا»
 (5)مصاحبه شماره « هردو بعد جسمی و معنوی را مدنظر داشته باشیم( 

سرپرست خانوار برای اینکه بتواند در مسیر تعالی و رشد و بالندگی قرار گیرد بایستی اعتماد به نفس  زن

باالیی داشته باشد. این اعتماد به نفس باید واقعی و ناشی از عزت نفس و احترام به خود باشد. یعنی بایستی 

ت تأثیر قرار دهد و خود را ببازد. به جایگاه خود را در جامعه درک کند و اجازه ندهد هر موضوعی او را تح

 زعم یکی از کارشناسان زن بالنده زنی است که : 

 )مصاحبه« است.خود احترام قائل  یو برا نمی کندخودش را له  دارد، هاتیتصور خوب و درست از موفق کی»
 (0شماره 

زندگی و افراد و جامعه همه این مفاهیم به طور کلی نشان دهنده بینش و نگاه زنان سرپرست خانوار به 

است. در واقع برخورداری زن سرپرست خانوار از یک جهانبینی درست که ترکیبی از اعتقاد و اتکال به خدا 

 باشد، نشان از بالندگی و تعالی اوست.و عزت نفس و تکریم نفس می

 شواهد قرار دارند. زا در برابر عوامل تنش ریگ گوناگون به مثابه ضربه یها از راه یو معنو یاعمال مذهب

 شدبخیمعنا م یدر افراد است و به زندگ سالمت از یبعد مهم ،ینداریو د تیکه معنو دهدینشان م یپژوهش
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 یی. از سوکندیم کمک به افراد تهایموقع تیریو در مد دیآیبه شمار م یمهم کنارآمدن و به عنوان منبع

 است نیریروزمره فرد و روابط او با سا یزندگ در ینید دانش باور، عمل، تجربه و یامدهایشامل پ نید

احد ت است و ناظر بر بندگان کندیرا مهار م تهایهست که موقع ییخدا نکهیا به . باور(068: 0480)طالبان، 

ز ا توانیاغلب افراد مومن، معتقدند که م کهیطور به دهد؛یرا کاهش م تیاضطراب مرتبط به موقع ،یادیز

 سیامولی، فونتوالکیس،) کرد مهار یقیقابل مهار را به طرریغ یهاتیاوند، اثر موقعبه خد توسل اتکا و یقطر

ا را ب مسائلشان قرار دارند، یباالتر حدر سطو یکه از نظر مذهب یکسان نیهمچن (.0228: کاپرینیس و مگیریا

 قحساس تعلا ،ی. داشتن معنا و هدف در زندگکنندیم مرتفع یاجتماع تیله و همراه با حمائحل مس وهیش

 یهاتیاز حما یمندو بهره یزندگ یزامشکل طیخداوند در شرا یاریبه  یدواریام واال،ی داشتن به منبع

 ،یبا دارا بودن آنها در مواجهه با حوادث زندگ یمذهب افراد است که ییاز جمله روشها یو معنو یاجتماع

لذا ایمان و باورهای مذهبی  .(0: 0458، حفال و نژادی سلطانیانزاده، چابک)شوند یرا متحمل م یکمتر بیآس

به عنوان یک جهانبینی و بینش فرامادی زمینه مناسب را برای تعالی فردی و اجتماعی و بالندگی و رشد 

 کند. فراهم می

 دانش 

تواند در دو بعد مادی و غیر مادی مورد توجه قرار گیرد. دانش و آگاهی مورد نظر دانش وآگاهی می

تواند مربوط به شناخت فرد از خود )توانایی ها، روحیات و ظرفیتهای نخبگان مورد مصاحبه میکارشناسان و 

فردی( زنان سرپرست خانوار باشد. گروه دوم از مضامین استخراج شده که تحت عنوان دانش نامگذاری 

عی و اند، به آگاهی فردی زنان سرپرست خانوار نسبت به خود، محیط، جامعه و نهادهای اجتماشده

توانند از آن های مخلف زندگی روزمره میبرخورداری از توانایی و مهارتهای فکری و عملی است که در جنبه

 استفاده کنند. 

فراد در ایی با تونا جاناتشانیه میتنظآنان در  ییافراد نسبت به خودشان و توانا یخودآگاهو مهارت  شیافزا

که درباره انواع  یدر پژوهش( 0200ی )اشوارتز و کانت واترمن، کنترل رفتارها و عملکرد افراد رابطه دارد.

د و از خو یآگاهکه افراد نسبت به خود و   ییهامهارت نیکه ب دندیرس جهینت نیدادند به ا انجامی شادکام

آنان رابطه معناداری وجود   یدرون یشادکام وآنان  یکنند با سطح شادکاممی های مرتبط با خود کسبارزش

 یگها و کوشش افراد بست تیمهم بودن و  فعال ق،یافراد، عال یفعل اتیجربت کمتر به  یدرون یو شادکام .دارد

طح در س یسطح خودآگاه بردن مانند : تمرکز بر خود و باال  یبه عوامل شتریب یدرون ی.در واقع شادکام دارد

 .(06: 0450لی، )جعفری، حسینی و فاضاردد  یو  رفتاری بستگ یعاطف ،یهای شناختیژگیو

 یمال تیحمای، خواه تیحمامورد هستند که شامل:  01مضامین فرعی که ذیل این مضامین قرار دارند، 

ی، خودآگاهیی، خوداتکای، مراقبت خودی، تیریمد خودی، باور خودی، آگاه خودی، فرد یمقدم بر تعال

و  سوادی، اجتماع هیسرما ی،تیبه منابع حما یدسترسی، اقتصاد دانشی، اجتماع دانشی، خودکارآمد

 شود. می مقدم بر حل مشکالت یگر مداخلهو  التیتحص

تواند موجب تعالی و رشدش شود. هر های خود میها و تواناییآگاهی زن سرپرست خانوار نسبت به ظرفیت

کسی دارای ظرفیتهای خاص خود است. اگرچه ممکن است این ظرفیتها در نگاه اول چندان مهم به نظر 

 تواند زمینه رشد و تعالی فرد را فراهم آورد: یند اما با شناخت فرد نسبت به این ظرفیتها مینیا
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)شناخت آن توسط خود زنان سرپرست  خاص خود را دارد که یوجود یها تیزن سرپرست خانوار ظرف»
 (4)مصاحبه شماره .« او شرفتیرشد و پ یاست برا یعامل مهم و موثر خانوار(

وار برای دستیابی به بالندگی بایستی مراقب خود باشند. خود مراقبتی تنها محدود به بعد زنان سرپرست خان

جسمی و سالمتی نیست. بلکه زن سرپرست خانوار بایستی برای صیانت از خانواده مواظب افکار و رفتار خود 

 باشد و مراقبت از خود همواره مقدم بر مراقبت از خانواده است: 

 (0)مصاحبه شماره .«  رودیم ادشونیباشند خودشون  یگریند مراقب ددوست دار شتریزنان ب
کند. خود را در مقام یک زن مستقل و خود اتکا زن بالنده همواره شأن و منزلت اجتماعی خود را حفظ می

گاه او خداست و با استعانت از او شناسد. تنها تکیهو در عین حال موانع و مشکالت محیط اطرافش را می

 کند. ت را مدیریت میمشکال

.« کند تیریکه بر سر راهش وجود دارد را مد یتواند مشکالت یو خوب م ردیگیاز خدا در کارها کمک م»
 (0)مصاحبه شماره 

-زنی که قبل از گرفتار شدن و قرار گرفتن در موقعیت )سرپرستی خانوار( بایستی رشد یافته و دارای مهارت

ریت باشد. زیرا بعد از قرار گرفتن در این شرایط مجال رد کمتر فراهم های زندگی و دانش و توانایی مدی

آید. اذا زنی که دارای پیشینه و مهارتهای از پیش دریافته، در وضعیت بهتری قرار دارد و رشد و بالندگی می

 چنین زنی همواره باالتر است. به اعتقاد یکی از مصاحبه شوندگان:

به  کهیزمان . ازمیبه رشد و توسعه دختران فکر کن دیبا .میاست فکر کن ریدر زمان سرپرست خانوار شدن د»
 (4)مصاحبه شماره .« روند یمدرسه م

رست تواند قبل و در حین سرپزن سرپرست خانوار برای دستیابی به بالندگی نیازمند آموزش است. آموزش می

جاد توان فرد را به سمت ایند. با آموزش میتواند در نگاه فرد به زندگی تغییر ایجاد کخانوار باشد. آموزش می

شغل و خوداتکایی در زمینه اقتصادی و شغلی پیش برد. زنی که دارای شغل و مهارت شغلی باشد از بالندگی 

 شود. باالتری برخوردار می

زن را به موفقیت و  شود  رشد موجب یزندگ یهاکند مثال آموزش مهارت یخالء ها را پر م یآموزش برخ»
 ( 4)مصاحبه شماره « کند.دیک مینز

امروزه یکی از الزامات برای ورود زنان و بویژه زنان سرپرست خانوار به بازار کار، برخورداری از آگاهی فردی، 

اجتماعی، شغلی، روحیه و فرهنگ کارآفرینی، خالقیت و نوآوری است. به کارگیری آموزش، استدالل و 

توان سالمت عمومی )جسمانی، مندی از آنها میهایی است که با بهرهکارهای مستقیم  از جمله راههدایت

روانی و اجتماعی(، خودپنداره مثبت، عزت نفس و اعتماد به نفس زنان سرپرست خانواده را تضمین نمود)دفتر 

(.  همه این موارد در بطن مصاحبه نخبگان به تفکیک اشاره شد و از آنها به عنوان 0220بین المللی کار، 

 اخص بالندگی در زنان سرپرست خانوار یاد شد.ش

 منش 

زنان سرپرست خانواده و فاقد همسر با منش به معنی شیوه رفتار و کردار افراد در زندگی روزمره است. 

مشکل احساس تنهایی، انزوا ،طرد شدگی وعدم درک از سوی دیگران مواجهند فقدان حمایت های اجتماعی 

پیامدهای منفی وضعیت این زنان است .این گروه از زنان با توجه به نقش مهمترین عامل جهت پیش بینی 

به  این موضوع های چند گانه و مسئولیت های بسیار، غالبا وقت اضافی برای برقرای روابط اجتماعی ندارند،
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ن مشکالت عدیده ای را برایشان بوجود می آورد .یک طرف فرزندانشا مرور موجب طرد آن ها از جامعه شده و

سرپرست دچار مشکل می گردند واز طرف دیگر ،خود سرپرستان به خاطر  به خاطر عدم حضور همه جانبه

زنان سرپرست  تامین  مایحتاج خانواده در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند. به عبارتی منش و رفتار

توانایی اداره اقتصادی خود  خانواده با خانواده های دیگر متفاوت است.  در نهایت زنان سرپرست خانواده که

وخانواده را ندارند،دچار نوعی انزوای اجتماعی شده ودرمعرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.)بختیاری 

های زندگی را خوب اند بدون اینکه مهارت( زنانی که سرپرستی خانواده ای را به عهده گرفته0486محبی، و

اجتماعی مناسب که بتوانند به این زنان در حل مشکالت و مسائلی  هایآموخته باشند  و جامعه فاقد سرمایه

نداشتن منابع اقتصادی مناسب منجر به ایجاد یک سری  شوند یاری رساند،که برای اولین بار با آن مواجه می

 کند که ممکن است باعث به انحراف کشیدن این زنان می گردد.مسائل و مشکالت اجتماعی می

 یزیربرنامه، نقش چندگانه یفایاهای این مضامین شامل:  مقوله فرعی است. مقوله 02 این مضامین دارای 

، تیشخص رشدی، و عمل یفکر ثباتی، تالشگر، آور تاب، در فکر و عمل یثبات یب، هابر داشته یمبتن

 ی است. گرمطالبهو  انفعال یبه جا تیفاعلی، ضد اجتماع تیشخص

فکر و عمل است. در تصمیمات زندگی به خودش متکی است. به باور  زن بالنده همواره دارای ثبات در

 های بالندگی است: متخصصان اتکا به خود و تصمیم گیری در زنان سرپرست خانوار یکی از شاخص

ودش عمل خ یریگمیکند بر اساس انتخاب تصم یبا خودش روشن باشد سع فشیباشد تکل نیحواسش به ا»
 (0)مصاحبه شماره .« کند

های زن بالنده است. به این معنی که زن سرپرست خانوار همیشه حد عادل بودن در تفکر یکی از ویژگیمت

کند از افراط و تفریط در هر گونه رفتار و افکاری دوری کند. یکی از وسط و معمول را داراست. سعی می

ه عنوان یکی از مشکالت کارشناسان با اشاره به ضعف زنان سرپرست خانوار از لحاظ ثبات فکری، آن را ب

 شود:داند و برخورداری از آن منجر به بالندگی میآنان می

رف از آن ط یور بوم افتادن بعض نیاز ا یبعض یعنی دارد. در تفکرات شهیمشکالت ر شهیها روقت یلیخ»
به شماره صاح)م« و تفکرات بی ثبات دارند. فکر کنند ستندیبلد ن ایفکر کنند  توانندیبوم؛ چون درست نم

1) 

های فرد از جامعه و نهادهاست. زنان گری به معنی درخواست و پیگیری حق و حقوق و خواستهمطالبه

ری گسرپرست خانوار همواره به دنبال مطالبه حقوق خود از مبادی و منابع مربوطه هستند. این نوع مطالبه

 توأم با حفظ عزت و جایگاه شخصیتی آنهاست:

« .کندیاز حقش دفاع م کندیم انیرا بدون ذلت ب ازشین شودینم گرانیعبور د یبرا یزن متعادل پل»
 (0)مصاحبه شماره 

دد های متعگیرند. ناچار به ایفای نقشزنان سرپرست خانوار پس از آنکه سرپرستی خانواده را به عهده می

ضاد نخواهد شد. نقش هستند. زن سرپرست خانوار بالنده زنی است که در ایفای نقش های متعدد دچار ت

توان های توامان گاهی ممکن است زن را با بحران هویتی مواجه کند اما تقلیل و تضعیف این حس را می

 یکی از نمودهای بالندگی دانست:

 بچه ها و .....دارند نقش پدر تیبه وضع یدگیپخت و پز ، نظافت و رس هی، ته فرزندی مادر – یبه جز زنانگ»
 (0)مصاحبه شماره  .«کنند یم یهم باز
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یکی دیگر از مقوالتی که ذیل مضامین منش تعریف شد، به فاعلیت و اقدام پیوسته زن برای بهبود زندگی 

کند به امید اینکه از طرف دیگران کمکی به او اشاره دارد. زن بالنده خود را در گوشه خانه حبس نمی

ان کند. یکی از مصاحبه شوندگزندان استفاده میبرسد. بلکه از هر مفری برای تعالی خانواده و پیشرفت فر

 پردازد: اینگونه به موضوع می

ند حل مشکل را بداراه فعال باشد و  ینباشد و فرد تیمنفعل نباشد و منتظر حمازن بالنده زنی است که »
 (1)مصاحبه شماره .« و مستقل باشد

عیین کننده در تعالی و رشد فردی، اخالقی تواند نقشی تبه طور کلی رفتار و عمل زنان سرپرست خانوار می

ها استنباط شد، زنان سرپرست خانوار برای رسیدن به و اجتماعی داشته باشد. همانطور که از متون مصاحبه

بالندگی و تعالی، بایستی دارای منش، عمل و تفکر بالنده باشند. منش به عنوان سومین شاخص بالندگی به 

هده توان به شکل عینی مشات که جنبه اجرایی و عینی دارند و نتایج آن را میابعاد عملی و کنشی مربوط اس

 نمود.

 ساخت و اعتباریابي پرسشنامه

های بالندگی زنان سرپرست خانوار، اقدام به طراحی ها و استخراج ابعاد و شاخصپس از تحلیل مصاحبه

رفت و پس از چند بار اصالح و تعدیل پرسشنامه نمودیم. نسخه اولیه پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گ

نفر از اعضای جامعه آماری قرار گرفت. هدف از این کار بدست آوردن مقدار همبستگی  42سواالت، در اختیار 

ها در ابعاد استخراج شده بود. لذا بعد از آزمون آلفای کرونباخ مجددا بعضی سواالت اصالح و درونی گویه

سوال تنظیم شد. در نهایت پرسشنامه برای توزیع در بین  64نهایی در چند سوال نیز حذف شدند. نسخه 

ها ابتدا اقدام به اعتباریابی پرسشنامه اعضای نمونه آماری بر روی وب قرار گرفت. پس از جمع آوری داده

نمودیم. این امر از طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. نتیجه این آزمون به تفکیک مراحل انجام آن 

 این بخش ارائه شده است. در

 دیار باک نیا یاست. برا یهمبستگ سیمحاسبه ماتر ،یعامل لیتحل یرینکته در بکارگ نیو مهمتر نیولا

 . انیپاسخگو نیب ای رهاستیمتغ نیب یهدف محاسبه همبستگ ایمشخص شود که آ

 کیاطالعات موجود در  . معناداریباشدی اطالعات معنادار یحاو دیبا یعامل لیتحل یها براداده سیماتر

دو و آزمون بارتلت حداقل  ی. معنادار بودن کاردیگیم دو و بارتلت صورت یآزمون مربع کا قیاز طر سیماتر

فقط با خودشان  رهایاست که متغ نیبارتلت فرض صفر ا آزمون است. در یعامل لیتحل یشرط الزم برا

اطالعات معنادار است و  یدارا یهمبستگ سیاز آن است که ماتر یحاک دارند. رد فرض صفر یهمبستگ

 یگهمبست سی. ماترندیگو زین تیآزمون را آزمون کرو نیوجود دارد. ا یعامل لیتحلی الزم برا طیحداقل شرا

است  رمحتملیکوچک باشد، غ رهایمتغ نیشود. اگر همبستگى ب ىیکند تا عوامل مشترک شناسامى کمک

صفر  هیفرض نیا شیآزما تواند براىمى بارتلت تید. آزمون کروباشن میکه آنها در عوامل مشترک باهم سه

 نکهی. اگر فرض صفر مبنى بر ااستواحد  سیماتر کیهمبستگى برابر با  سیکار گرفته شود که ماتربه

لى عام لیتوان از تحلصورت نمى نینشود. در ا رد واحد است، سیماتر کیهمبستگى جامعه آمارى  سیماتر

 یراب یهمبستگ سیدر ماتر رهایمتغ از یمجموعه ا بودن مناسب نییاز طرق تع گرید یکیاستفاده کرد. 

 یاست که کوچک بودن همبستگ یرینمونه گ تیاز کفا یشاخص KMO استفاده از شاخص ،یعامل لیتحل

 حتت قیتحق یرهایمتغ انسیوار ایسازد آیمشخص م قیطر نیکند و از ایم یبررس ها را ریمتغ نیب ییجز
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 2702این شاخص بایستی باالتر از  .ریخ ایاست  یو اساس یپنهان یهاعامل یمشترک برخ انسیارو ریتاث

 باشد تا بتوان اطمینان بیشتری در مورد مناسب بودن تحلیل عاملی داشته باشیم. 

 55که با اعتماد  27222و سطح معناداری آن نیز برابر است با  27001در این تحقیق مقدار آن برابر است با 

 را تأیید نمود. KMOتوان مقدار درصد می

 یهایژگیو یو کشف و آشکارساز یعوامل اصل ییو شناسا یبررس جهت تأییدی، لیعام لیتحلدر مرحله بعد 

ش، پژوه یهایدر آزمودن لیبا تحل هیهرگو انسیوار نییتب زانیم نیی. جهت تعشد خاص و روابط آنها انجام

  شد. استفاده از اشتراکات
 

 از مصاحبه هامضامین استخراج شده  .2 جدول
 یاستخراج مجموع از بارها ارزش اولیه ویژه مولفه

 مجذور شده

مجذور  یمجموع بارها چرخش

 شده

درصد  درصد کل

 تجمعی

درصد  درصد کل

 تجمعی

درصد  درصد کل

 تجمعی

0 04/00  45/04  46/04  04/00  45/04  46/04  85/1  41/5  41/5  

0 84/0  12/00  52/40  84/0  12/00  52/40  80/0  00/00  82/00  

4 86/0  64/0  14/00  86/0  64/0  14/00  12/0  50/00  00/44  

0 12/0  00/6  01/08  12/0  00/6  01/08  20/6  10/5  06/04  

1 00/0  81/1  62/10  00/0  81/1  62/10  82/1  02/5  00/10  

6 02/0  06/4  80/10  02/0  06/4  80/10  81/0  01/0  22/10  

0 20/0  01/0  60/15  20/0  01/0  60/15  61/0  60/0  64/15  

 

را دربر  هیاول ژهیو ریسوم راست جدول، مقاد کیسه بخش دارد:  فوق جدول شود،یهمانطور که مشاهده م

 ندکنیم نییرا تب انسیوار هرکدام چه مقدار از نکهیتمام عوامل ممکن، عوامل برحسب ا ژهیو ریدارد، در مقاد

ده ش لیوارد تحل هیکه گو یتعداد به همان یعنیوجود دارد؛  یعامل احتمال شصت و سهاند. شده یبند رتبه

ه ک یانسیدنبال مجموع وار هر عامل، به یبرا عامل است. کی ه،یکه هر گو ستین یمعن نیبد نیاست؛ اما ا

 یو سپس درصد تراکم انسیاز کل وار یدرصد حسب شده بر نییتب انسی، وار(ژهیقدار و)م کندیم نییتب

 0بزرگتر از  ژهیمقدار و یاست که دارا یمورد عواملدر  اطالعاتی سوم وسط جدول حاو کیآمده است. 

عامل نزدیک به  0شود مجموع این . همانطور که مالحظه میهستند عاملهفت جدول  نیهستند که در ا

( . 04745کنند. بیشترین مقدار واریانس مربوط به عامل اول )( واریانسها را تبیین می% 15764درصد ) 62

نشان داده  افتهیها در حالت چرخش عامل 4در جدول  ؛( است0701عامل هفتم )کمترین واریانس مربوط به 

 .اندشده
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 پالت ینمودار اسکر  .1شکل 

 

 پس از چرخش يبار عامل .3جدول 

 هامولفه هاگوبه

عامل 

 ولا

عامل 

 دوم 

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

عامل  عامل ششم

 هفتم

 0.097 0.169 0.704 0.06- 0.191 0.026 0.067 نمی شوماز انجام فرایض دینی روزمره غافل 

در مناسبات و مراسمات مذهبی )نماز جماعت، 

 عزاداری و...( شرکت فعال دارم.

0.080 0.149 0.066 0.028 0.781 0.025 0.092 

به نظر من تحمل مشکالت برای کسانی که 

 ایمان قلبی دارند آسان تر است.

0.178 0.127 0.393 -

0.042 

0.596 0.045 0.073 

ایمان به خدا و اعتقادات دینی مانع از افسردگی 

 و مشکالت روانی می شود.

0.092 0.098 0.430 0.067 0.546 -0.023 0.008 

همیشه خدا را به خاطر آنچه داده و حتی نداده، 

 شاکرم

0.313 0.186 0.538 -0.05 0.627 0.133 0.096 

 0.163 0.095 0.201 0.059 0.576 0.205 0.277 مخم کن هیچگاه حاضر نیستم در مقابل ظلم سر

 کسی به و شناسمحقوق و جایگاه خودم را می

 .شود من شخصی حریم وارد دهم نمی اجازه

0.425 0.098 0.474 0.023 0.243 0.115 0.095 

گاهی باید از سر ناچاری و برای دسترسی به 

 موقعیتهای بهتر تن به خواسته های دیگران داد.

-0.19 -0.09 0.348 -0.15 -0.08 -0.656 0.041 

با سیلی صورت خود را سرخ میکنم تا کسی به 

 فقر من پی نبرد و سو استفاده نکند

0.039 0.169 0.751 -0.02 -0.01 0.039 -0.043 

به داشته های خودم قانعم و به خاطر فقر خود 

 را نزد دیگران کوچک نمی کنم.

0.171 0.125 0.768 0.083 0.160 0.121 0.062 

به خودم احترام میگذارم و سعی می کنم احترام 

 دیگران را جلب کنم.

0.347 0.004 0.539 0.054 0.340 0.040 0.091 
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برایم مهم نیست دیگران درباره من چگونه فکر 

 می کنند.

0.281 0.118 0.379 -0.04 0.250 -0.216 0.064 

 مبه اینکه آینده زندگی خود را در دست بگیر

 ایمان دارم.

0.437 0.567 0.446 0.101 0.178 -0.023 0.059 

 0.045- 0.295 0.09- 0.264 0.067 0.377 0.153 نمی توانم به تنهایی زندگیم را مدیریت کنم.

 0.104 0.133- 0.076 0.26- 0.083 0.344 0.024 گاهی اعتماد به نفس خود را از دست می دهم.

که می توانم به  من دارای توانایی هایی هستم

 کمک آن زندگیم را مدیریت کنم

0.276 0.535 0.245 0.261 0.069 0.023 0.037 

اگر ناچار شوم برای تامین معاشم حاضرم صیغه 

 شوم

0.286 0.329 0.100 0.082 0.180 0.320 -0.073 

من در کنار توجه به نیازهای بچه هایم به 

 نیازهای خودم نیز توجه دارم

0.176 0.560 0.154 0.135 0.004 -0.118 0.208 

دیگه برام مهم نیست که ظاهر منظمی داشته 

 باشم و به خودم برسم، اولویتم بچه هایم هستند.

0.050 0.492 0.013 0.319 -0.13 0.263 0.011 

 0.074 0.060- 0.106 0.242 0.066 0.576 0.404 به نشاط و شادی خودم هم توجه دارم.

ید کنج خانه بنشیند و زن سرپرست خانوار نبا

 دلش بپوسد.

0.310 0.420 0.176 0.123 0.069 0.086 0.024 

من هم مانند بچه هایم حق نشاط و زندگی شاد 

 دارم.

0.281 0.349 0.208 0.028 0.009 0.136 0.103 

 0.009- 0.254 0.00- 0.319 0.01- 0.454 0.230 نقاط ضعف و قوت خودم را خوب نمیشناسم

من مهارتهایی دارم و نسبت به آنها آگاهم و 

 میدانم کجا بکارم می آیند.

0.266 0.567 0.191 0.294 0.065 0.099 0.162 

 0.072 0.014- 0.116 0.05- 0.141 0.705 0.124 به مشکالت زندگی اشراف کامل دارم.

می توانم فرصتها را شناسایی کنم و به بهترین 

 نحو از آن استفاده کنم.

0.290 0.672 0.082 0.079 0.154 0.074 0.132 

 0.590 0.047 0.106 0.113 0.100 0.132 0.209 به مسائل روز آگاهم.

 0.584 0.006- 0.035 0.168 0.107 0.120 0.205 دانش کافی برای مدیریت اقتصاد خانواده دارم.

در صورت نیاز به منابع مالی نمی دانم چگونه 

 اقدام کنم

-0.3 -0.08 -0.04 -0.49 0.123 -0.096 0.223 

کمیته امداد را می شناسم و اگر الزم باشد از 

 آنها کمک میگیرم.

0.153 0.095 -0.02 -0.04 0.116 -0.021 0.605 

گاهی برای دریافت کمک به بهزیستی مراجعه 

 می کنم.

0.128 -0.02 0.041 -0.21 0.222 0.118 0.609 

ات اجتماعی را کلینیک مددکاری و پایگاه خدم

 می شناسم.

0.103 0.314 0.116 0.237 0.018 -0.014 0.642 

 0.749 0.048 0.019 0.162 0.158 0.111 0.118 با مددکاران نهادهای حمایتی در ارتباطم.

دوستان زیادی دارم و تعامل مداوم با افراد 

 متفاوت دارم

0.147 0.241 0.009 0.422 0.041 -0.241 0.316 

 0.142 0.272- 0.161 0.542 0.17- 0.166 0.069 اعتماد دارم به دیگران
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سعی میکنم جایگاه واقعی خود در جامعه را 

 حفظ کنم.

0.289 0.204 0.151 0.589 0.248 0.080 0.124 

مهم نیست دیگران من را چه اندازه قبول دارند 

 چون من به کسی اعتماد ندارم

-0.09 -0.09 -0.03 0.350 -0.03 0.212 -0.075 

دوست دارم تحصیالتم را ادامه دهم یا حداقل 

 دانش جدید کسب کنم.

0.210 0.136 0.067 0.666 0.120 0.068 0.018 

اگر تحصیل کرده بودم االن شرایط بهتری 

 داشتم.

0.200 0.018 0.150 0.229 0.136 -0.027 0.020 

دوست دارم مهارتهای شغلی و حرفه ای بیشتری 

 یاد بگیرم.

0.400 0.125 0.111 0.463 0.129 0.103 0.109 

مشکالت زندگیم آنقدر زیاد هست که چندان به 

 فکر یادگیری و ارتقای مهارت های جدید نباشم.

0.124 0.244 -0.07 0.591 -0.03 0.245 0.050 

هیچگاه اجازه نداده ام فرزندانم نبود در را 

 احساس کنند.

0.645 0.090 0.214 -0.08 -0.02 0.010 0.132 

گرفتاری های کاری و مالی باعث شده صرفا نان 

 آور خانواده باشم.

0.591 -0.03 -0.08 0.141 -0.15 0.025 -0.131 

تأمین نیاز عاطفی مقدم بر نیاز مالی فرزندانم 

 است.

0.548 0.101 0.052 0.022 0.104 0.022 0.053 

عالوه بر مسئولیتم به عنوان سرپرست و والد در 

وهی و اجتماعی هم شرکت می فعالیتهای گر

 کنم.

0.612 0.033 0.095 0.308 0.069 -0.146 0.174 

فرزندانم عالقه و استعداد خوبی به تحصیالت 

 دارند.

0.718 0.103 0.050 -0.03 0.167 0.014 -0.070 

 0.117 0.044- 0.037 0.212 0.049 0.070 0.339 به فرزندانم در تکالیف درسیشان کمک می کنم.

آنکه به دیگران آسیبی بزنم حقوق خودم  بدون

 را پیگیری می کنم.

0.681 0.022 0.141 0.151 0.126 0.146 0.104 

گاهی الزم است از حق دیگران گذشت تا به حق 

 خود برسی

0.580 -0.08 0.107 0.105 0.077 0.280 0.095 

جرات و جسارت کافی برای تغییر در زندگیم 

 دارم.

0.650 0.200 0.076 0.229 -0.07 0.027 0.107 

اقدام و عمل میکنم و دست روی دست 

 نمیگذارم

0.670 0.174 0.152 0.154 0.040 0.095 0.148 

انسان باید به دنبال توسعه و رشد خود و خانواده 

 باشد.

0.607 0.133 0.212 0.204 0.147 0.170 0.011 

در مقابل دیگران کم می آورم و زود تسلیم 

 وم.تصمیم آنها می ش

0.350 0.107 0.108 -0.06 -0.06 0.427 0.116 

 0.055 0.634 0.08- 0.07- 0.196 0.276 0.234 خودم برای خودم تصمیم می گیرم.
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هدف مشخصی در زندگیم ندارم و ناچارم به 

دیگران پناه ببرم تا در انتخاب اهدافم کمکم 

 کنند.

0.354 0.238 0.127 0.153 0.095 0.371 0.070 

یر شرایط نظم نسبت به مسائل عوض تحت تأث

 میشود.

0.077 0.029 -0.03 -0.00 -0.02 0.172 -0.032 

زمانی که با یک مشکل مواجه می شوم عصبی 

 می شوم.

-0.03 0.009 0.031 0.163 0.029 0.209 0.006 

در حد توانم تالش میکنم و به تالش خودم باور 

 دارم.

0.278 0.387 0.103 0.095 0.132 0.465 0.083 

به نظر من اگر تالش کنی خدا هم کمکت 

 میکند که موفق شوی

0.370 0.219 0.261 -0.03 0.089 0.575 0.133 

بی رغبتی به کار و احساس سرخوردگی باعث 

 شکست می شود.

0.220 0.088 0.256 0.008 0.021 0.370 0.222 

 0.059- 0.475 0.104 0.041 0.006 0.175 0.075 جامعه باعث بدبختی امثال من است.

هرجور دلم بخواهد رفتار می کنم و عرف و 

 قوانین جامعه هیچ دردی از من دوا نمیکند.

0.073 0.150 0.216 0.066 0.237 0.517 -0.051 

عالقه ای به مشارکت در کارهای گروهی و 

 اجتماعی ندارم. دوست دارم تو الک خودم باشم.

0.137 0.012 0.062 0.402 0.278 0.563 0.111 

 

شود در جدول فوق نتایج چرخش واریماکس سواالت تحقیق نشان داده شده است. همانطور که مالحظه می

فاکتور دسته بندی شدند. پس از استخراج فاکتورها و مرور مجدد سواالت با مراجعه  0سواالت تحقیق در 

م به نامگذاری عوامل نمودیم. های مورد بررسی در فصل دوم، اقداهای کیفی و نظریهمجدد به متن مصاحبه

دهد. ابعاد بالندگی که از پرسشنامه این عوامل در واقع همانا ابعاد بالندگی زنان سرپرست خانوار را نشان می

استخراج شده است به تفکیک سواالت آن به شرح جدول زیر است. در نهایت پرسشنامه تهیه شده از طریق 

ر گرفت. هدف از این آزمون سنجش پایایی پرسشنامه و همبستگی آزمون آلفای کرونباخ  مورد بررسی قرا

 درونی سواالت پرسشنامه در ابعاد هفتگانه فوق است. نتایج این آزمون در جدول زیر نشان داده شده است. 
 

 های بدست آمدهمقادیر آلفای کرونباخ شاخص .4جدول

شاخص 

 اصلي

تعداد  شاخص فرعي

 سواالت

مقدار آلفای شاخص 

 فرعي

قدار آلفای شاخص م

 اصلي

 27008 27040 1 ایمان بینش

 27006 0 تکریم نفس

 27061 27812 00 شناخت خود دانش

 27000 0 شناخت محیط

 27020 8 مهارت زندگی

 27016 27046 00 چندنقشی بودن منش

 27005 00 مدیریت رفتار
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لحاظ همبستگی درونی سواالت آلفای قابل  شود تمامی ابعاد فرعی پرسشنامه ازهمانطور که مالحظه می

 اند. لذا پرسشنامه طراحی شده از پایایی کافی برخوردار است.  ( را کسب نموده2702قبولی )باالتر از 

 

 یریگجهینت و بحث

ای برای بررسی و شناخت بالندگی زنان همانطور که در ابتدا اشاره شد، تاکنون الگوی منظم و یکپارچه

است. بر همین منوال، الگوی نظری و تجربی هم برای بالندگی زنان سرپرست  ر انجام نگرفتهسرپرست خانوا

خانوار طراحی نشده است. نبود این مطالعات طبیعتا حکایت از فقدان ابزار سنجش بالندگی زنان سرپرست 

 الگوی بومی برایخانوار مسلمان ایرانی نیز هست. لذا محقق در این تحقیق جسورانه قدم در راه طراحی یک 

شناخت بالندگی زنان گذاشت. پیش نیاز این کار، طراحی و ساخت ابزار سنجش است. در صفخات پیشین 

فرایند طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش تشریح شد. لذا در این بخش به بررسی الگوی طراحی شده پرداخته 

سوالی است، در مرحله  64پرسشنامه ابزار سنجش بالندگی زنان سرپرست خانوار که همانا  شده است. 

ها در شاخص فرعی تقسیم شد. اما بر اساس متون مصاحبه کیفی این شاخص 0تحلیل عاملی اکتشافی به 

توان گفت بالندگی زنان دارای سه بعد بینش، دانش و منش تر خالصه شدند. در واقع میشاخص عمده 4

زا هستند. در این بخش به تفسیر این ابعاد با مراجعه به های مجاست. که هرکدام از این ابعاد دارای شاخص

بعد   AMOSافزار مطابق الگوی ساختاری استخراج شده از طریق نرم ادبیات نظری پرداخته شده است.

توان است. در واقع این بعد از بالندگی دارای بار عاملی مناسبی است. لذا می 2706بینش دارای بار عاملی 

آید. دو شاخص تکریم نفس و ایمان نیز در ارتباط با بعد از ابعاد بالندگی به حساب میگفت این بعد یکی 

 2784و ایمان با بار عاملی  0بینش دارای بار عاملی بسیار قوی و قابل قبولی هستند. تکریم نفس با بار عاملی 

 میزان قابل قبولی را نشان دادند. 

است که وجوب آن الزم است.  یامر مهم مسلمان ایرانی برای زن زنان سرپرست خانوار تیتوجه به معنو

 ریتجربه طالق تاث تیفیرود بتواند در کیاحتمال م تیبه معنو شیو گرا یو مذهب یاعتقاد یتجربه باورها

 تی(. معنو0201شوت، دى جونگ، هارتمن، ویلس و همکاران،  سیاندر جلسما، دت ور)وداشته باشد  ییبسزا

حل مساله را متاثر کند و  یهایکنار آمدن و استراتژ یهاتواند سبکیاست که م شبین یهالتیاز فض یکی

از  یها محافظت کرده و احساسبتیها و مصیانسان را در برابر سردرگم ،یدرون یتیمنبع حما کیبه عنوان 

بعد  نیهد. ادیم شامدهایپ یروبر  میمستق ریاز کنترل غ یاحساس کیکند و به افراد  جادیمعنا در قلبشان ا

سک و منا ناتیانجام تمر جهیدر نت کهانسان  یاست و با توجه به رشد و بالندگ یو ذات یوجود انسان فطر

بشر و  روح یدرون تیاز فعال یناش یرونیعبارت است از تظاهرات ب تی. معنوابدییارتقا م ،متحول شده ینید

 یومانند جستج یاصطالح شامل ابعاد اساس نیابخشد. یم تیانساناز وجود انسان است که به فرد  یاجنبه

 ی)خالق ییو احساس خداجو مانیروابط معنی دار و هدفمند، عشق، ا شتن،یخو یمعنا، هدف، شناخت تعال

 و یو تعامل آن با بهداشت فرد یمعنو یو راهبردها ریاتخاذ تداب نی(. بنابر ا0451 ،یاحمد وی پور، مسجد

(: آموزش 0224او من و تو رسن، )دهد یانسان معنا و جهت م یکه به زندگ ایو پو دهیچیاست پ یامر یروان

صال به ات یواقع شتنیاز خو ییو از جدا ابدیرا ب یواقع شتنیکمک به فرد است که خو یبه معنا تیمعنو

 یهاطهیدارد که در ح یشتریاحتمال ب ابندییبه صورت سالم پرورش م یمعنو طهیکه در ح یبرسد. افراد

 و دییخود را مورد تا تیمراجعان هو تیآموزش معنو ثردر ا نیموفق باشند. عالوه بر ا زین یزندگ یگرید
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خواهند تا آنان را در کنار آمدن با مشکالت کمک کند یدهند، از خداوند رهنمود و ارشاد میقرار م ییشناسا

و در  کنندیم افتیدر یمادو  یعاطف ،یاجتماع تیخود حما یبدهد و از جامعه مذهب یواردیها امو به آن

 نهایت به تعالی و بالندگی دست پیدا کنند.

دومین بعد از بالندگی مربوط به دانش و اطالعات فرد نسبت به خود و محیط زندگی خویش است. همچنین 

های زندگی نیز هست. در الگوی بدست آمده این نوع دانش مربوط به نحوه ارتباط با دیگران و ارتقای مهارت

نشان داد که این مقوله نشان دهنده یکی از ابعاد بالندگی زنان سرپرست خانوار  2754ش با بار عاملی دان

، شناخت محیط با بار عاملی 2754های مربوط به این بعد نیز به ترتیب شامل دانش با بار عاملیاست. شاخص

ه خوبی بعد دانش را پوشش ها بنشان دادن که این شاخص 2750های زندگی با بار عاملی و مهارت 2751

 دهند. می

 یوجهقابل ت ریافراد تأث یزندگتیفیروان و کاست که بر ارتقاء سالمت یزندگ یهااز مهارت یکی ،یخوداگاه

ها، نقاط ضعف و قوت، خواسته ات،یاز خصوص یشناخت خود و آگاه ییتوانا یبه معنا یدارد. خودآگاه

دارند در مواجهه با مشکالت  یشتریب یکه خودآگاه یافراد(؛ 0220در، )تراویس و ارنان ها و انزجارهاستترس

اسورث و )اون دهندینشان م یبهتری هاخود دارند واکنش یهایژگیکه از و یبا توجه به شناخت یزندگ

بد خود  یهایژگیاز و یرا ناش تیمواجه شوند، عدم موفق زیافراد اگر با شکست ن نیا (.0220همکاران، 

دارند یمنجر شود گام بر م تیکه به موفق یراه حل افتنیبر نقاط قوت خود، در جهت  دید و با تأکداننینم

را  یزندگتیفیتواند کیدر فرد، م ییرفتارها جادیاست که با ا یمهارت زندگ گرید یهمدل(؛ 0584)نادلر، 

مشاهده وضع حال و  با گرانیدرک و مشترک شدن با احساسات د ییتوانا یبه معنا یارتقاء دهد. همدل

گذاشتن به منظور درک  گرانید یخود را به جا یبه معنا یهمدل گر،ید یآنان است. به عبارت یهاجانیه

 گرانیبا د یتوانند ارتباط بهتریداشته باشد، م ییباال یهمدل ییکه توانا یفرد ؛ هاستآن تیبهتر وضع

گواه  یعلم یهاافتهی (. 0224نسون و مونگومری، )هاکا داشته باشد یکمتر یبرقرار کرده و مشکالت ارتباط

آن الزم است  نیتأم یاست که برا یانسان امروز یازهاین نیتراز جمله مهم یزندگ یهاآن است که مهارت

 یفمن یهاجانیکند؛ ه جادیها ابا آن یرا درک کرده و روابط مؤثر گرانیخود را بشناسد؛ بتواند د قایفرد دق

نه  یزندگ یهارا تحت کنترل درآورد. مجموعه مهارت هاکرده و آن ییه خود را شناساروزمر یهاو استرس

 دیتأک زین ندهیآ یآنان جهت زندگ یبلکه به توانمند شد،یاندیحال م یتنها به توانمند ساختن افراد در زندگ

 یمهارت یهاضعفها و یکمک به فرد در جهت حرکت از ناتوان ،یزندگ یهاورزد. هدف از مجموعه مهارتیم

 (.0485و سازنده است )آقازاده،  یقو ،یمهارت یهایندتوانم یبه سو

های زنان سرپرست بعد آخر از مدل بالندگی تحت عنوان منش نامگذاری شده است. منش به رفتار و کنش

فتار ت رخانوار اشاره دارد. این بعد از بالندگی زنان سرپرست خانوار به دو شاخص چند نقشی بودن و مدیری

بوده و دو شاخص چند نقشی بودن و مدیریت  2756تقسیم شده است. به طور کلی منش دارای بار عاملی 

ها تکثر نقش یسودمند ،بسط نقش هیدر نظرهستند.  2750و  2754رفتار هر کدام به ترتیب دارای بار عاملی 

 دیاز اشتغال مورد تأک یدرآمد ناش ها وکسب وجهه، منزلت، پاداش نفس، عزت یچون ارتقا یازاتیرا با امت

نتر ییتاً پانسب یاجتماع گاهیپا و یکنواختیاز  توانندی. فولر و همکارانش معتقدند زنان با اشتغال مدهدیم قرار

 ،یو اجتماع یمال نیتأم جادیبا ا یاز نظر عاطف معموالً گذشته اشتغال نی. از اابندی ییدار بودن رها خانه

 (. 0482ند )احمدنیا، کیم جادیا رخاط تیو رضا یخشنود
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: اند ازورزد که عبارتیم دیها تأکمطرح شد بر منافع حاصل از نقش برهیتجمع نقش که توسط ز هیظرن

در جهت  یحاصله و در مجموع فراهم آوردن امکانات گاهیپا ای تیمرتبط با هر نقش، امن ازاتیامت ای تیمز

 انیشود. به بیمند مهرهها بخاطر که فرد از آن تیو رضا تیشخص یو باالخره غنا یاجتماع گاهیبهبود پا

 یبه عهده گرفتن رفتارها یالزم را برا یاعتقاد است که افراد قادرند زمان و انرژ نیبر ا کردیرو نیا گرید

را  یو هم نقش خانوادگ یکه هم نقش کار یاشخاص نیکنند. بنابر ا دیشوند تولیها متعهد منقش که به آن

آورند می مرتبط با هر نقش به دست یهاتیگرفتن فعال عهدهبه  یبرا یکاف یکنند وقت و انرژیغال ماش

 (.0556)آریه، 

مدیریت رفتار زنان سرپرست خانوار به مشارکت اجتماعی و اقدام مفید زنان در عرصه اجتماع اشاره دارد. 

د و بر نحوه رفتار و ارتباطشان با مردم کنترل کننزنان بالنده همواره خود را با جامعه همراه و هماهنگ می

به طور کلی توجه ویژه به ابعاد اعتقادی و چند وجهی )در مقابل نگاه صرفا اقتصادی غرب  و مدیریت دارند.

ترین دستاوردهای این مطالعه است. بعد بینش در طراحی گرایانه( به زنان سرپرت خانوار مسلمان از مهم

زنان دارای  ها بالندگیبا توجه به تحلیل نتایج تحقیق وتفسیر داده این موضوع است.این پرسشنامه ناظر بر 

توان ادعا نمود که مدل استخراج شده یک مدل کامل و بی پیچیدگی نظری و عملیاتی است. اگرچه نمی

نان زنقص است، اما از آنجا که تا کنون به این موضوع پرداخته نشده و هیچ ابزار سنجشی برای بالندگی 

تواند قدم اولی برای تحقیق و پژوهش در این زمینه باشد. با سرپرست خانوار وجود ندارد، این تحقیق می

ین اتی در اتوجه به اینکه در این مقاله به مفهوم سازی و ساخت ابزار سنجش پرداخته شده است، پیشنهاد

 .ردیقرار گ یزنان مورد بررس ریدر سامشابه  قاتیتحق شود یم شنهادیپرابطه ارائه شده است؛ از این رو، 

های متفاوت دیگری به شود پژوهشگران با روشدر راستای ارتقای اعتبار پرسشنامه پیشنهاد میهمچنین 

 ریزنان غ نیر بد یبالندگ زانیم یقیمطالعات تطب شودیم شنهادیپو اعتباریابی پرسشنامه بپردازند؛  ارزیابی

 .ردیورت گسرپرست و زنان سرپرست خانوار ص

 

 سپاسگزاری

، به صورت کنندگان در پژوهش که محقق را در راه رسیدن به اهداف پژوهشی یاری نمودندشرکتاز همۀ 

 شود. ویژه سپاسگزاری و قدردانی می

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 عمناب

 شناسی جامعه انجمن مشارکت محدود زنان. نامه بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی عوامل سیبرر (0482شیرین )  احمدنیا،

   021-60 (:0)0ایران، 

 ی، تهران، انتشارات سمت.قیآموزش و پرورش تطب( 0485آقازاده، احمد )
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بر سبک  یاسالم یدرمان تیمعنو یاثر بخش( 0451احمدی، زهرا ) .، ومسجدی، محسن .،خالقی پور، شهناز

-11(: 4)02، یپژوهش در سالمت روانشناخت .سالمندان افسرده یطیخون مح دیسف یهاو گلبول یگزند

02 

فصلنامه مطالعات راهبردی  .حکومت و زنان سرپرست خانوار (.0481).اطمه فسیده محبی،  و ،.آمنهبختیاری، 
 .60 :(40)5، زنان

 ، کمیته اشتغال و سیاست اجتماعی، امین اجالس هیئت مدیره 085گزارش (.  0220دفتر بین المللی کار ) 
(، ژنو : انتشارات دفتر بین المللی 0480، ترجمه شهناز طباطبایی )ارتقای کار شایسته از طریق کارآ فرینی

 تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. کار،

 تیریو مد یخودآگاه یآموزش مهارت ها ریتاث (0450) ترایم ،یفاضل و ،.دیدمجیس ،ینی، حس.اصغر ،یجعفر

 :(8)0. یاجتماع یزنان سرپرست خانوار. پژوهشنامه مددکار یو شادکام یتاب آور شیها در افزا جانیه

00- 06 

 هیبر پا یسرزندگ ینیب شیپ (.0458) نیمحمدحس ،فالح و ،.زهرا ،نژاد ی، چابک.فرشته ،زاده انیسلطان

- 015 :(4)08. یعلوم روانشناختمجله در زنان سرپرست خانواده.  ینید یکنارآمدن و باورها یهاسبک

061. 

احساس  ،یفرزندپرور یسبک ها سهی(. مقا0022. )رضایعل ،ایآر یمحمد و .،ناز یپر ی،س یبن ی.،عل ،اهایس

 404-426(: 0)0ی، کاربرد ی. خانواده درمانیسرپرست و عاد یزنان ب یارتباط یو مهارت ها ییتنها

فرهنگ،  یموسسه پژوهش. تهران، آموزجوانان دانش انیدر م یو بزهکار یارندید( 0480طالبان، محمدرضا )

 .هنر و ارتباطات

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی (. 0455. )اسماعیل پور، خلیل و ،.حشمتی، رسول  ،.اسالمی، نرگس

 .00تا  1 :(0)44، مطالعات پلیس زن. ایگو زنان سرپرست خانوار

پژوهی در تحلیل سیستمی پیامدهای کاربرد رویکرد آینده (.0458. )مهدی زاده، حسین و ،.جمشیدی، معصومه

 :(0)6  .زن در توسعه و سیاست. ان ایالمتوانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار است مرسوم استراتژی

640 - 610.  

بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس امیدواری و حمایت پیش(. 0458. )عارفی، مختار و ،.پروندی، علی

 .000 - 85 :(0)0 ،مطالعات زن و خانواده. شده در زنان سرپرست خانواراجتماعی ادراک

ی زش مثبت نگری به شیوهاثربخشی آمو(. 0458. )برجعلی، احمد و ،.حسین ثابت، فریده ،.مصطفی پور، وحید

 - 60 :(4)01، مطالعات خانوادهزن و . گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

08. 

. (0451) .عبداله ،یرین یوثوق و ،.وشیدار ،ی، مهر.حسن ،یمحجوب عشرت آباد ،.نیام ،یرچیدم ینیهما

 کیآن )مورد مطالعه:  یارتقا یمطلوب برا یهکارهاو ارائه را یعلم اتیه یاعضا یبالندگ تیوضع یابیارز

  15 -05 :(60)06، ینظام تیریمد فصلنامه (.یدانشگاه نظام

  با  خانوار سرپرست زنان  سازی (. توانمند0456علمداری، فرانک. ) اقدسی و ،.بوداقی، علی ،.زاده، محمد عباس

 .064-045توانمندسازی،  ملی ایشم ه برگزیده  مقاالت  بومی. مجموعه  بر راهکارهای تاکید

ها و آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه(. اثربخشی 0450محمد. ) ،عسگری و ،.طاهره، حق طلب ،.صبا ،حقی

معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار با نگرش به بی ی گروهی برقواعد به شیوه

   004-021 :(0)8. ینی و مشاورههای روان شناسی بالپژوهش .کیفیت زندگی پایین

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/778518/%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/268601/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84_%d8%ad%d8%b4%d9%85%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/268601/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84_%d8%ad%d8%b4%d9%85%d8%aa%db%8c
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***  

نانز يگدنلابپرسشنامه   

 الماک سئوال

 مفلاخم

 یرظن مفلاخم

 مردان

 الماک مقفاوم

 مقفاوم

 1 0 4 0 0 از انجام فرایض دینی روزمره غافل نمی شوم .0

در مناسبات و مراسمات مذهبی )نماز جماعت، عزاداری و...( شرکت فعال  .0

 دارم.

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 به نظر من تحمل مشکالت برای کسانی که ایمان قلبی دارند آسان تر است. .4

 1 0 4 0 0 ایمان به خدا و اعتقادات دینی مانع از افسردگی و مشکالت روانی می شود. .0

 1 0 4 0 0 به خاطر آنچه داده و حتی نداده، شاکرمهمیشه خدا را  .1

 1 0 4 0 0 هیچگاه حاضر نیستم در مقابل ظلم سر خم کنم .6

 حریم وارد دهم نمی اجازه کسی به و شناسم¬حقوق و جایگاه خودم را می .0

 .شود من شخصی

0 0 4 0 1 

گاهی باید از سر ناچاری و برای دسترسی به موقعیتهای بهتر تن به خواسته  .8

 های دیگران داد.

0 0 4 0 1 
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با سیلی صورت خود را سرخ میکنم تا کسی به فقر من پی نبرد و سو استفاده  .5

 نکند

0 0 4 0 1 

به داشته های خودم قانعم و به خاطر فقر خود را نزد دیگران کوچک نمی  .02

 کنم.

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 به خودم احترام میگذارم و سعی می کنم احترام دیگران را جلب کنم. .00

 1 0 4 0 0 دیگران درباره من چگونه فکر می کنند. برایم مهم نیست .00

 1 0 4 0 0 به اینکه آینده زندگی خود را در دست بگیرم ایمان دارم. .04

 1 0 4 0 0 نمی توانم به تنهایی زندگیم را مدیریت کنم. .00

 1 0 4 0 0 گاهی اعتماد به نفس خود را از دست می دهم. .01

من دارای توانایی هایی هستم که می توانم به کمک آن زندگیم را مدیریت  .06

 کنم

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 اگر ناچار شوم برای تامین معاشم حاضرم صیغه شوم .00

 1 0 4 0 0 من در کنار توجه به نیازهای بچه هایم به نیازهای خودم نیز توجه دارم .08

دیگه برام مهم نیست که ظاهر منظمی داشته باشم و به خودم برسم، اولویتم  .05

 بچه هایم هستند.

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 به نشاط و شادی خودم هم توجه دارم. .02

 1 0 4 0 0 زن سرپرست خانوار نباید کنج خانه بنشیند و دلش بپوسد. .00

 1 0 4 0 0 من هم مانند بچه هایم حق نشاط و زندگی شاد دارم. .00

 1 0 4 0 0 نقاط ضعف و قوت خودم را خوب نمیشناسم .04

 1 0 4 0 0 من مهارتهایی دارم و نسبت به آنها آگاهم و میدانم کجا بکارم می آیند. .00

 1 0 4 0 0 به مشکالت زندگی اشراف کامل دارم. .01

 1 0 4 0 0 می توانم فرصتها را شناسایی کنم و به بهترین نحو از آن استفاده کنم. .06

 1 0 4 0 0 به مسائل روز آگاهم. .00

 1 0 4 0 0 ارم.دانش کافی برای مدیریت اقتصاد خانواده د .08

 1 0 4 0 0 در صورت نیاز به منابع مالی نمی دانم چگونه اقدام کنم .05

 1 0 4 0 0 کمیته امداد را می شناسم و اگر الزم باشد از آنها کمک میگیرم. .42

 1 0 4 0 0 اهی برای دریافت کمک به بهزیستی مراجعه می کنم.گ .40

 1 0 4 0 0 کلینیک مددکاری و پایگاه خدمات اجتماعی را می شناسم. .40

 1 0 4 0 0 با مددکاران نهادهای حمایتی در ارتباطم. .44

 1 0 4 0 0 دوستان زیادی دارم و تعامل مداوم با افراد متفاوت دارم .40

 1 0 4 0 0 به دیگران اعتماد دارم .41

 1 0 4 0 0 سعی میکنم جایگاه واقعی خود در جامعه را حفظ کنم. .46

مهم نیست دیگران من را چه اندازه قبول دارند چون من به کسی اعتماد  .40

 ندارم

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 دوست دارم تحصیالتم را ادامه دهم یا حداقل دانش جدید کسب کنم. .48

 1 0 4 0 0 شرایط بهتری داشتم. اگر تحصیل کرده بودم االن .45

 1 0 4 0 0 دوست دارم مهارتهای شغلی و حرفه ای بیشتری یاد بگیرم. .02

مشکالت زندگیم آنقدر زیاد هست که چندان به فکر یادگیری و ارتقای  .00

 مهارت های جدید نباشم.

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 هیچگاه اجازه نداده ام فرزندانم نبود در را احساس کنند. .00

 1 0 4 0 0 گرفتاری های کاری و مالی باعث شده صرفا نان آور خانواده باشم. .04

 1 0 4 0 0 قدم بر نیاز مالی فرزندانم است.تأمین نیاز عاطفی م .00

عالوه بر مسئولیتم به عنوان سرپرست و والد در فعالیتهای گروهی و اجتماعی  .01

 هم شرکت می کنم.

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 فرزندانم عالقه و استعداد خوبی به تحصیالت دارند. .06

 1 0 4 0 0 به فرزندانم در تکالیف درسیشان کمک می کنم. .00
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 1 0 4 0 0 بدون آنکه به دیگران آسیبی بزنم حقوق خودم را پیگیری می کنم. .08

 1 0 4 0 0 گذشت تا به حق خود برسیگاهی الزم است از حق دیگران  .05

 1 0 4 0 0 جرات و جسارت کافی برای تغییر در زندگیم دارم. .12

 1 0 4 0 0 اقدام و عمل میکنم و دست روی دست نمیگذارم .10

 1 0 4 0 0 بال توسعه و رشد خود و خانواده باشد.انسان باید به دن .10

 1 0 4 0 0 در مقابل دیگران کم می آورم و زود تسلیم تصمیم آنها می شوم. .14

 1 0 4 0 0 خودم برای خودم تصمیم می گیرم. .10

هدف مشخصی در زندگیم ندارم و ناچارم به دیگران پناه ببرم تا در انتخاب  .11

 اهدافم کمکم کنند.

0 0 4 0 1 

 1 0 4 0 0 تحت تأثیر شرایط نظم نسبت به مسائل عوض میشود. .16

 1 0 4 0 0 صبی می شوم.زمانی که با یک مشکل مواجه می شوم ع .10

 1 0 4 0 0 در حد توانم تالش میکنم و به تالش خودم باور دارم. .18

 1 0 4 0 0 به نظر من اگر تالش کنی خدا هم کمکت میکند که موفق شوی .15

 1 0 4 0 0 کار و احساس سرخوردگی باعث شکست می شود. بی رغبتی به .62

 1 0 4 0 0 جامعه باعث بدبختی امثال من است. .60

هرجور دلم بخواهد رفتار می کنم و عرف و قوانین جامعه هیچ دردی از من  .60

 دوا نمیکند.

0 0 4 0 1 

مشکالت زندگیم آنقدر زیاد هست که چندان به فکر یادگیری و ارتقای  .64

 مهارت های جدید نباشم.

0 0 4 0 1 

عالقه ای به مشارکت در کارهای گروهی و اجتماعی ندارم. دوست دارم تو  .60

 الک خودم باشم.

0 0 4 0 1 
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Abstract  
Aim: The purpose of this research is to identify the native dimensions and 

components based on the Islamic society and Iranian Muslim women, as well as to 

identify the native dimensions and components of growth and produce an accurate 

tool to measure these dimensions. Methods: The research method in this article is 

Turkish. The statistical population in the qualitative section includes experts and 

experts in the field of women heads of households. The statistical sample of the 

qualitative part was 15 people, whose volume was determined by the theoretical 

saturation method. In the quantitative part, the statistical population was all women 

heads of households, which was determined by using Cochran's formula to be 384 

people, and for more certainty, the statistical sample was increased to 458 people. 

Results: The results showed that the development of female heads of households 

has 3 general dimensions (insight, knowledge and character) and 7 factors (faith, 

self-respect, self-knowledge, knowledge of the environment, life skills, multi-role, 

behavior management) and the factor load obtained in all Dimensions above 0.70 

are acceptable. Conclusion: The growth of women has theoretical and operational 

complexity and it cannot be claimed that the extracted model is a complete and 

perfect model, but so far there is no indigenous measurement tool for the growth of 

female heads of the household, this research can be the first step for research in this 

field. 

Keywords: Growth of female head of household, knowledge, insight, character, 

questionnaire validation. 
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