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 روانسر امداد، کمیته بهزیستی، خانوار، سرپرست زنان زندگی، کیفیت واژه های کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :چکیده

 که اندمواجه زیادی موانع و مشکالت با که شوندمی محسوب جامعه پذیرآسیب گروه جزء خانوار سرپرست زنان و هدف: زمینه

 وضعیت بر ادامد کمیته و بهزیستی هایطرح از استفاده تأثیر تعیین مطالعه این از هدف. دهدمی قرار تأثیر تحت را آنان زندگی کیفیت

 .است 1396 سال در روانسر خانوار سرپرست زنان  زندگی کیفیت

 آماری جامعه عنوان به نهاد دو پوشش تحت خانوار سرپرست زنان از نفر 550 تعداد توصیفی، – مقطعی مطالعه این در روش کار:

 اطالعات هایپرسشنامه هاداده آوریجمع ابزار شدند، انتخاب نمونه نفر 225 کوکران فرمول و تصادفی گیرینمونه روش از و انتخاب

. شد انجام( T-Test آزمون)  استنباطی و توصیفی آمار با ها داده تحلیل. بود بهداشت جهانی سازمان زندگی کیفیت و دموگرافیک

 سواد،بی درصد 9/36 بیوه، درصد 8/37 سال؛ 31-40 سنی یرده در زنان درصد 9/32 داد نشان پژوهش از حاصل نتایج یافته ها:

 امداد؛ کمیته و بهزیستی هایطرح بین از. است 13/46 معیار انحراف با 01/54 ها آن زندگی کیفیت میانگین و بیکار درصد 3/73

 زندگی یفیتک افزایش بر را تأثیر ترینبیش اشتغال طرح. دارند زندگی کیفیت با داریمعنی رابطه ترکیبی و آموزش مسکن، اشتغال،

 .است داشته زنان

 نانز زندگی کیفیت افزایش منظور به که امداد کمیته و بهزیستی نهاد دو که طرحی چهار دهد می نشان نتایج نتیجه گیری:

 هایخلهمدا ریزیبرنامه همچنین. دارد تر جامع و بهتر ریزی برنامه به نیاز بیمه طرح و اند بوده موفق اند نموده اجرایی خانوار سرپرست

 .شود می پیشنهاد جامعه پذیرآسیب قشر این در زندگی کیفیت بهبود منظور به مؤثر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             1 / 14

http://rsj.iums.ac.ir/
mailto:Rsj@iums.ac.ir
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-122-fa.html


 ...زنان زندگی کیفیت وضعیت بر( ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی هایطرح از استفاده تأثیر بررسی54 
 

 

 مقدمه

نان  یت  از نیمی عنوان به  ز هان،  جمع لب  ج عه   ق  یتوسععع

 وجود این با(. 1) باشعععندمی ملت هر اجتماعی – اقتصعععادی

 حکم در همچنان  زنان  محرومیت  و های جنسعععیتی نابرابری 

 از یکی(. 2) اسعععت داده ادامه خود حیات به بزرگ معضعععلی

. هسععتند خانوار سععرپرسععت  زنان پذیر، آسععیب زنان اقشععار

شان  تحقیقات صد  60 امروزه که دهدمی ن  جهان در زنان در

  کامل طوربه آنان درصعععد 37 حدود و هسعععتند خانه آورنان

 تنها که درصورتی ( 3) دارندعهده بر نیز را خانواده سرپرستی  

صد  18 حدود ست    زنان در ستند  شاغل  خانوار سرپر  (.4) ه

سائل  ترینعمده ست    زنان م شکالت  شامل،  خانوار سرپر  م

 و دسعععت فرهنگی، فقر و تبعیضعععات ،(5) خانواده  مدیریتی 

  ،(6) جسععمانی مشععکالت و هابیماری انواع با نرم کردن پنجه

 وادیسکم یا سوادیبی شغلی، هایفرصت به دسترسی ضعف

ست  از ،(7) سر  عاطفی هایحمایت دادن د ساس  ،(8) هم  اح

  افسععردگی و خواب مشععکالت ،(9) طردشععدگی انزوا، تنهایی،

 و( 12) روانی فشعععارهای  و اجتماعی  های تبعیض ،(11-10)

  آمارهای طبق(. 13-14) باشععدمی ،چندگانه هاینقش ایفای

( 10-15) اقتصادی  اول دهک هایخانواده از درصد  29 ایران

 را درآمد  پایین  دهک  دو خانوارهای   کل  از درصعععد 4/43 و

ست  بی هایخانواده ست   زن یا سرپر شکیل  سرپر   دهند می ت

 زنان تعداد که دهدمی نشعان  منتشعرشعده   آمارهای (.16-4)

ست    ست  افزایش حال در خانوار سرپر  افزایش دالیل( 17) ا

 مردان خارجی و داخلی مهاجرت ومیر،مرگ شامل؛  زنان این

 با  ازدواج به  مجرد مرد تمایل   عدم  ،(19) قطعی تجرد ،(18)

فت  توانمی(. 20)دانسععععت غیره و بیوه زن  اسععععاس بر گ

شماری   ست   زنان آمار هاسر  برابر 98/4 ایران در خانوار سرپر

 سرپرست  بی کشور  در زن هزار 60 ساالنه  و( 21) است  شده 

 90 سال سرشماری نتایج اساس بر همچنین ،(22) شوند می

 %12 به ایران در سعععرپرسعععت زن های خانواده سعععهم 95 و

 (.4) است رسیده

 اخیر هایدهه در که خانوار سععرپرسععت زنان مسععائل از یکی

ندیشعععمندان   موردتوجه    زندگی  کیفیت  اسعععت قرارگرفته  ا

 این(. 23) است کردن زندگی چگونگی معنی به که هاستآن

مه  از سعععازه جه  بیسعععتم قرن دوم نی یه  موردتو  پردازاننظر

 سععیاسععت کارگزاران و مدیران اجتماعی، مختلف هایشععاخه

ماعی  ته  اجت جه  این. اسععععت قرارگرف حت  تو  بروز تأثیر  ت

 در تحول و شعععدن صعععنعتی فرایند  از حاصعععل  پیامدهای   

 اسعت  بوده توسعععه عملی هایسععیاسععت و نظری رویکردهای

  گی،زند کیفیت بهداشت  جهانی سازمان  تعریف به بنا و( 24)

  فرهنگ،  از زندگی  در خود موقعیت  از افراد درک معنای  به 

 انتظارات، اهداف، کنند،می زندگی آن در که ارزشی  سیستم  

ستانداردها و اولویت  شان ا شد، می های  هبود فردی کامالً پس با

 از افراد درک بر و نیسعععت مشعععاهدهقابل دیگران توسععع  و

 اکثر( 25) اسعععت اسعععتوار شعععانزندگی  مختلف های جنبه 

 کیفیت که معتقدند حوزه این نظرانصععاحب و متخصععصععین

ندگی  ند  مفهومی  ز عدی  چ عاد  دارای و اسععععت ب  روانی، اب

  پژوهش در(. 26-27) باشد می محیطی و اجتماعی جسمانی، 

 رد خانوار سععرپرسععت زنان زندگی کیفیت همکاران و بلداچی

س   حد ست   زنان و بود شده  ارزیابی متو   شاغل  خانوار سرپر

سبت  بهتری زندگی کیفیت از  ورداربرخ شاغل  غیر زنان به ن

 در خانوار سععرپرسععت زنان با مرتب  اصععلی نهاد دو (3)بودند

ستی  ایران ستند ( ره)خمینی امام امداد کمیته و بهزی   اب که ه

مه   نا خت  چون هایی  طرح و ها  بر فایی،  های وام پردا   خودک

 های آموزش یارائه  کار،  وسعععیله  اولیه  مواد واگذاری  و تهیه 

 اجرا اشتغال،  و مسکن  وام جهت هزینهکمک ای،حرفه و فنی

  خدمات ای،بیمه خدمات   تقویت  کاریابی،   های برنامه   تقویت  و

 جهت  در زندگی  های مهارت  آموزش و مددکاری   و مشعععاوره

 ارخانو سععرپرسععت زنان زندگی کیفیت ارتقا و توانمندسععازی

نابراین (. 28-29)کنند  می تالش لب   به  توجه  با  ب  گفته  مطا

 هایطرح که است سؤال این به پاسخ پژوهش این هدف شده

  تا( ره)خمینی امام امداد کمیته و بهزیسعععتی نهاد دو اجرایی

 سعععرپرسعععت زنان زندگی کیفیت  ارتقای  به  منجر اندازه  چه 

 است؟ شده خانوار
 

 مواد و روش ها

 سال در همبستگی نوع از و مقطعی صورت به حاضر پژوهش

 از نفر 550 پژوهش این آماری یجامعه. گرفت انجام 1396

 مدادا کمیته و بهزیستی پوشش تحت خانوار سرپرست زنان

 کرمانشاه استان توابع از روانسر شهرستان( ره) خمینی امام

ولفرم و تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با که هستند
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 ابزار شدند، انتخاب نمونه عنوان به نفر 225 کوکران 

 دو شامل و پرسشنامه پژوهش این در اطالعات آوریجمع

 و فردی اطالعات آوریجمع برای اول؛ بخش: باشدمی بخش

 و بهزیستی پوشش تحت خانوار سرپرست زنان دموگرافیک

 داده شامل و روانسر شهرستان( ره) خمینی امام امداد کمیته

 و اشتغال تحصیالت، میزان تأهل، وضعیت سن، نظیر های

 دوم؛ بخش و شودمی بررسی نهادها هایطرح از استفاده

 تبهداش جهانی سازمان زندگی کیفیت استاندارد پرسشنامه

(WHOQOL-BREF )حیطه 4 دارای که( 30) بود 

 ،(سوال 3) اجتماعی ، سالمت(سوال 7)جسمانی سالمت

 این. است( سوال 6) روانی سالمت و( سوال 8)محی  سالمت

 ها حیطه از یک هیچ به که دارد نیز دیگر سؤال دو پرسشنامه

 کلی لشک به را زندگی کیفیت و سالمت وضعیت ندارد و تعلق

 سؤال 26 شامل مجموع در که دهند می قرار ارزیابی مورد

 رد. بود مالک زندگی کیفیت کل نمره پژوهش این در. است

 رابرب مقیاس این برای کرونباخ آلفای ضریب نصیری پژوهش

  قبول قابل مقدار نیز پژوهش این در( 30)آمد دست به 84/0 با

 spss افزار نرم در ها داده  تحقیق این در .آمد دست به  74/0

 مانند توصیفی های شاخص از استفاده با و وارد 23 نسخه

 و تجزیه T-Test  تحلیلی آزمون و معیار انحراف و میانگین

 رسمی نامه معرفی و مجوز اخذ با حاضر مطالعه .شد تحلیل

 خذا نیز و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه پژوهشی معاونت از

 شهرستان بهزیستی و( ره)خمینی امام امداد کمیته از مجوز

 شرکت تمامی از آگاهانه نامه رضایت کسب از پس روانسر

 بر یتضمین ها پرسشنامه بودن نام بی. گرفت انجام کنندگان

 .بود افراد شخصی اطالعات حفظ

  یافته ها
 1 شماره جدول در هانمونه شناختی جمعیت های ویژگی

 تا31 بین هانمونه بیشتر دهد می نشان که است شده آورده

 واد،س بی بیوه، آنها بیشتر همچنین و اند داشته سن سال 40

 .اند برده بهره آموزش طرح از و بیکار

 ردهآو زندگی کیفیت ابعاد نمرات میانگین 2 شماره جدول در

 بعد در خانوار سرپرست زنان دهد می نشان که است شده

 مترینک و بیشترین ترتیب به اجتماعی رواب  و محی  سالمت

  .اند داشته را میانگین

تعداد و توزیع درصدی زنان سرپرست  3در جدول شماره 

بندی کیفیت زندگی نشان می دهد که خانوار بر حسب دسته

از زنان سرپرست خانوار از کیفیت زندگی پایینی  56%

میانگین نمره کیفیت زندگی در برخوردار هستند. همچنین 

دهنده که نشانباشد می 01/54کل نمونه مورد مطالعه 

 باشد.کیفیت پایین زندگی زنان سرپرست خانوار می

است  05/0داری کمتر از توجه به اینکه  مقدار سطح معنیبا 

تفاوت در کیفیت زندگی زنانی که از طرح اشتغال استفاده 

اند وجود دارد به این صورت اند و زنانی که استفاده نکردهکرده

ح کننده از طرن استفادهکه میانگین کیفیت زندگی در زنا

است و میانگین کیفیت زندگی  1/57و برابر با  اشتغال باالتر

 44اند برابر با در زنانی که از طرح اشتغال استفاده نکرده

 باشد.می

است  05/0 داری کمتر ازبا توجه به اینکه مقدار سطح معنی

نتیجه گرفته می شود که تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی 

 اند و زنانی که استفادهکه از طرح اشتغال استفاده کرده زنانی

اند وجود دارد به این صورت که کیفیت زندگی در زنان نکرده

و کیفیت  9/56و برابر با  کننده از طرح مسکن باالتراستفاده

 2/46اند برابر با زندگی در زنانی که از مسکن استفاده نکرده

 است.

 زنان سرپرست خانواری که برای مقایسه بین کیفیت زندگی

اند از اند با زنانی که استفاده نکردهاز طرح بیمه استفاده کرده

ح سطآزمون تی دو نمونه ای استفاده شد . باتوجه به اینکه 

نتایج نشان داد بین این دو  بود 05/0 داری بیشتر ازمعنی

به عبارت دیگر کیفیت زندگی  ارتباط معنی داری وجود ندارد

انی اند با کیفیت زندگی زنزنانی که از طرح بیمه استفاده کرده

 اند برابر است و تفاوت معناداری وجود ندارد. که استفاده نکرده

 05/0 داری که کمتر ازبا توجه به اینکه مقدار سطح معنی

 است نتایج نشان می دهد که تفاوت در کیفیت زندگی زنانی

اند و زنانی که استفاده ز طرح آموزش استفاده کردهکه ا

اند وجود دارد به این صورت که کیفیت زندگی در زنان نکرده

و کیفیت زندگی در  51و برابر با  کننده از طرح باالتراستفاده

 است. 39اند برابر با زنانی که از طرح مسکن استفاده نکرده

است  05/0 داری کمتر ازبا توجه به اینکه مقدار سطح معنی

نتیجه گرفته می شود که بین کیفیت زندگی زنان سرپرست 
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د. به داری وجود داراند تفاوت معنیترکیبی استفاده نکردههای اند با زنانی که از طرحهای ترکیبی استفاده کردهخانواری که از طرح

های ترکیبی و کیفیت زندگی در زنانی که از طرح 55و برابر با  کننده از طرح، باالتراین صورت که کیفیت زندگی در زنان استفاده

 است. 7/38اند برابر با استفاده نکرده

 خانوار سرپرست زنان دموگرافیکی هایویژگی(: 1) جدول

 درصد فراوانی متغیرها

 سن

21 – 30 50 2/22  

31 – 40 74 9/32  

41 – 50 43 1/19  

 51≤   58 8/25  

 وضعیت تأهل

8/37 85 بیوه  

6/7 17 مجرد  

6/35 80 متأهل  

1/19 43 مطلقه  

 میزان تحصیالت

سوادیب  83 9/36  

9/12 29 ابتدایی  

8/17 40 راهنمایی  

1/27 61 دیپلم  

4/5 12 تحصیالت دانشگاهی  

 وضعیت اشتغال

3/73 165 بیکار  

9/20 47 کارهای خانگی  

2/2 5 آرایشگری  

6/3 8 خیاطی  

های نهادهااستفاده از طرح  

1/19 43 اشتغال  

 12 27 ساخت و بازسازی مسکن

1/7 16 بیمه  

3/41 93 آموزش  

های ترکیبیطرح  46 4/20  
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 : میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار(2جدول )

ترین مقداربیش کمترین مقدار انحراف معیار میانگین  ابعاد کیفیت زندگی  

27/13 سالمت جسمی  1/9  10 31 

64/11 سالمت روان  7/10  6 23 

9/8 سالمت رواب  اجتماعی  31/12  6 14 

2/20 سالمت محی   02/14  14 34 

01/54 میانگین کل  13/46  36 102 

بندی کیفیت زندگی(: تعداد و توزیع درصدی زنان سرپرست خانوار بر حسب دسته3جدول )  

 درصد تعداد کیفیت زندگی

26 – 60کم   126 56 

61 – 95متوس    62 5/27  

96 – 130زیاد   37 5/16  

 100 225 جمع کل

 (: مقایسه میانگین کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و طرح اشتغال4جدول )

کیفیت و 

 اشتغال
F T Df mean difference 

 واریانس برابر
188/18 

188/18 25 929/1 

 351/1 1 365/62 واریانس نابرابر

 1/57 اندکه از طرح اشتغال استفاده کرده میانگین کیفیت زندگی زنانی

 44 اندمیانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح اشتغال استفاده نکرده
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 زندگی زنان سرپرست خانوار و طرح مسکن(: مقایسه میانگین کیفیت 5جدول )

کیفیت و 

 مسکن
F T Df mean difference 

 واریانس برابر
317/7 

188/18 25 929/1 

 351/1 1 365/42 واریانس نابرابر

 9/56 دانمیانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح مسکن استفاده کرده

 2/46 اندنکردهمیانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح مسکن استفاده 

 

 (: مقایسه میانگین کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و طرح آموزش6جدول )

کیفیت و 

 آموزش

F T Df mean difference 

واریانس 

 برابر

018/9 188/18 25 929/1 

واریانس 

 نابرابر

31/44 1 351/1 

 51 اندآموزش استفاده کرده میانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح

 39 اندآموزش استفاده نکرده میانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح

 

 های ترکیبی(: مقایسه میانگین کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و طرح7جدول )

 F T Df mean کیفیت و طرح ترکیبی

difference 

 واریانس برابر
21/6 

188/18 25 929/1 

 342/1 1 211/51 واریانس نابرابر

 55 اندترکیبی استفاده کرده میانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح

 7/38 اندترکیبی استفاده نکرده میانگین کیفیت زندگی زنانی که از طرح
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 بحث

 هایطرح از استفاده تأثیر تعیین هدف با پژوهش این

 کیفیت میزان بر( ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی

. گرفت انجام روانسر شهرستان خانوار سرپرست زنان زندگی

 وطمرب تحقیق این در خانوار سرپرست زنان درصد ترینبیش

 و باشدمی درصد 9/32 مقدار با سال 31-40 سنی یرده به

 درصد 8/37 با بیوه زنان به مربوط تأهل درصد ترینبیش

 نهاد دو این پوشش تحت زنان درصد 38 حدود یعنی است؛

 بدون ما جامعه زنان درصد 65 و باشند؛می بیوه حمایتی

 سوادبی درصد 9/36 سواد میزان خصوص در. هستند همسر

 ولینمسئ که است امر این گویای نکته این که هستند؛ مطلق

 در را جدی اهتمام اندرکاردست نهادهای و سوادآموزی طرح

. دکنن پیگیری بیشتری جدیت با سوادآموزی طرح خصوص

 آن در که 1396 کالنتری و منش نیک پژوهش با نتیجه این

(. 31) دارد همخوانی بودند، سوادبی پاسخگویان درصد 01/33

 ،1388 همکاران و زاده قلی ،1390 همکاران و زادهعباس

 و حیدری ،1393 فرد بابایی ،1386 همکاران و شکوری

 زنان تحصیالت میزان که اندنموده بیان نیز 1393 میرزایی

-34-35-36) است پایین شانموردمطالعه خانوار سرپرست

 سرپرست زنان از درصد 3/73 که داد نشان نتایج(. 33-32

  ینهادها برای زیادی بسیار آمار این و باشندمی بیکار خانوار

 قطعاً خدمات ارائه و تالش هاسال وجود با که است حمایتی

 شند؛با داشته  باید را مقدار این از کمتر خیلی درصدی انتظار

 هایبرنامه نیازمند جوان سنی یرده به توجه با البته و

 رحط ترینبیش. شودمی احساس پیش از بیش زاییاشتغال

 3/41 مقدار با آموزش طرح به شودمی مربوط مورداستفاده

 کمترین و درصد 4/20 با ترکیبی هایطرح بعدازآن و درصد

 .درصد 1/7 با بیمه به شودمی مربوط هاآن

 01/54 موردمطالعه نمونه کل در زندگی کیفیت نمره میانگین

 پرستسر زنان زندگی پایین کیفیت دهندهنشان که باشدمی

 ،(37)همکارانش و هرناندز تحقیقات در که باشد؛می خانوار

 سا و دینر ،(39) همکاران و ویسانی ،(38) پاپویچ و آکینسوال

 نیز ،(42) همکاران و کوگس ،(41) همکاران و استرن ،(40)

 ماا است؛ بوده پایین شانموردمطالعه زنان زندگی کیفیت

 نانز زندگی کیفیت که اندکرده بیان( 43) همکاران و علیزاده

 1394 همکاران و صلحی و است متوس  هاآن موردمطالعه

 ستیبهزی پوشش تحت خانوار سرپرست زنان که اندکرده بیان

 بین که داد نشان نتایج(. 44) ندارند مطلوبی زندگی کیفیت

 یعنی دارد؛ وجود داریمعنی رابطه زندگی کیفیت و اشتغال

 زنان زندگی کیفیت میزان رفتن باال باعث زاییاشتغال

 انجام پیشین هایپژوهش با  که شودمی خانوار سرپرست

 یکی(. 1-3-20-45-46)دارد همخوانی زمینه این در گرفته

 تاس اشتغال عامل زندگی کیفیت بر مؤثر عوامل مهمترین از

 توانمندسازی در گام نخستین گفت توان می واقع در و

 .است مناسب اشتغال ایجاد افراد اجتماعی حتی و اقتصادی

 ادافر در نفس عزت و مالی استقالل ایجاد باعث شغل داشتن

 نیازهای توانند می بهتر شاغل زنان همچنین و شود می

 رفتن باال به منجر خود این که کنند رفع را خود سالمت

 .شودمی آنها زندگی کیفیت

 ابطهر زندگی کیفیت و مسکن طرح بین که داد نشان نتایج

 نرفت باال باعث مسکن بودن دارا یعنی دارد؛ وجود داریمعنی

 هک زیرا شود؛می خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت میزان

 رد که مسائلی از بسیاری از را زنان شخصی سرپناه داشتن

 حریم درواقع و داردمی مصون آیدمی پیش استیجاری منازل

 ایجنت پژوهش این در. شودمی حفظ بیشتر زنان این شخصی

 دارییمعن رابطه زندگی کیفیت و بیمه طرح بین که داد نشان

 میزان رفتن باال باعث بیمه بودن دارا یعنی ندارد؛ وجود

 لیلد این به. شودنمی خانوار سرپرست زنان زندگی کیفیت

 پرداخت شانحمایتی نهادهای طرف از زنان این بیمه که

 برای و نگرفته تعلق بیمه مستمری هاآن به هنوز ولی شودمی

 همکاران و گرجان قلیزاده پژوهش با نتیجه این. است آینده

 میرزایی و حیدری پژوهش با ولی( 33) دارد همخوانی ،1393

 (.36)ندارد همخوانی ،1393

 کیفیت و آموزش طرح بین که داد نشان پژوهش این نتایج

 از برخورداری یعنی دارد؛ وجود داریمعنی رابطه زندگی

 تسرپرس زنان زندگی کیفیت میزان رفتن باال باعث آموزش

 در شودمی داده زنان این به که هایآموزش. شودمی خانوار

 مهارت مثل هاآن از بعضی و شودمی ارائه ایگسترده ابعاد

 افزایش باعث...  و شغلی خودآگاهی، افزایش استرس، مدیریت

 هایپژوهش با نتیجه این. شودمی زنان زندگی کیفیت

 ،(47)همکاران و امیری مهاجری ،(46)همکاران و قدسیان

 واال رحمتی و الدینتاج ،(48) همکاران و رضاپورمیرصالح
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 با ولی. دارد همخوانی( 50) همکاران و فر توفیقیان و( 49)

 که ؛(33)ندارد همخوانی همکاران و گرجان قلیزاده پژوهش

 شرای  و مکانی و زمانی تفاوت دلیل به همخوانی عدم این

 .باشدمی مرتب  موردمطالعه موارد

 یتکیف و ترکیبی هایطرح بین که داد نشان پژوهش نتایج

 از برخورداری یعنی دارد؛ وجود داریمعنی رابطه زندگی

 زنان زندگی کیفیت میزان رفتن باال باعث ترکیبی هایطرح

 و قدسیان هایپژوهش با نتیجه این. شودمی خانوار سرپرست

 و شاهنده ،(49) واال رحمتی و الدینتاج ،(46) همکاران

( 53) همکاران و کتابی و( 52) قوامی ،(51) همکاران

 .دارد همخوانی

 با ها داده گردآوری مطالعه، این عمده های محدودیت از

 ممکن روش ینا که بود، هید ارشگزدخو روش از دهستفاا

 های تفاوت براین، عالوه. باشد ارثیرگذأت نتایح صحت بر ستا

 تعمیم قابلیت بر است ممکن نیز، پژوهش هاینمونه فردی

 یم پیشنهاد رو این از. بگذارد اثر پژوهش های یافته پذیری

 ایه نمونه با موضوع، این در آینده توصیفی های مطالعه شود

 .شود انجام بیشتر

 نتیجه گیری 

 تسرپرس زنان زندگی کیفیت که داد نشان تحقیق نتایج

 بین از و باشدمی پایینی سطح در مطالعه مورد خانوار

 و آموزش مسکن، اشتغال، امداد کمیته و بهزیستی هایطرح

 که وریط به دارند زندگی کیفیت با داریمعنی رابطه ترکیبی

 باعث شغلی آموزش هایدوره که نمود تفسیر توانمی

 هب وام دادن و شده فرد در تخصصی مهارتی و حرفه یادگیری

 برایش پایداری زاییاشتغال به منجر دیدهآموزش فرد این

 ظورمن به باید ابتدا حمایتی هایسازمان منظور بدین. شودمی

 با مناسب شغلی آموزش خانوار سرپرست زنان اشتغال

 ارائه ایحرفه و فنی مراکز طریق از هاآن عالیق و هاتوانایی

 کنندمی پرداخت آنان به را اشتغالی خود وام سپس و نموده

 ادامه در و بیندازند راه کاری و کسب خود برای بتوانند تا

 یابد.  بهبود آنها زندگی کیفیت

 تقدیر و تشکر

( ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی سازمانهای از

 سرپرست زنان ی کلیه از همچنین و روانسر شهرستان

 کرتش و تقدیر اند داشته مشارکت پژوهش این در که خانواری

  .نماییم می
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Investigating the Effect of Welfare and Immam Khomeini Relief Committee on the quality of life of 

women Heads of Households in Ravansar County 
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Abstract 

Background: Female-headed households are among the most vulnerable groups in society that 

face many problems and obstacles that affect their quality of life. The purpose of this study was to 

investigate the impact of the use of welfare plans and relief committee on quality of life of women 

head of Ravansar household in 2017. 

Methods: In this descriptive cross-sectional study, 550 female heads of households covered by 

two institutions were selected as the statistical population and 225 subjects were selected by 

random sampling and Cochran formula. Data collection tool was demographic and quality of life 

questionnaires of WHO. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (two-

sample T-test). 

Results: The results showed that 32.9% of women aged 31-40 years; 37.8% widowed, 36.9% 

illiterate, 73.3% unemployed and their average quality of life 54.01 with standard deviation 46.13. 

Among the welfare schemes and the Relief & Employment Committee, employment, housing, 

education and combination have a significant relationship with quality of life. The employment 

plan has had the most impact on enhancing women's quality of life. 

Conclusion: The results show that four of the projects implemented by two Welfare and Relief 

Committees to improve the quality of life of women-headed households have successfully 

accomplished this task and the insurance plan needs better and comprehensive planning. 

Keywords: quality of life, Female Heads of Household, Welfare Organization, Imam Khomeini 

Relief Committee, Ravansar 
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