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يك : يرانيالگوي كاربردي توسعة توانمندسازي زنان جامعة ا

 پژوهش تركيبي

  2، بابك شمشيري*1فهيمه كشاورزي

  چكيده
بندي، تدوين الگويي كاربردي در توسعة توانمندسازي زنان  هدف از اين پژوهش تركيبي اكتشافي متوالي از نوع طبقه

 هاي كـاربردي در توسـعة   در اين زمينه، هدف كيفي پژوهش كشف چارچوب مؤلفه. شايسته در جامعة ايران است
شده، سنجش ميزان سودمندي و قابليت  توانمندسازي زنان شايسته و هدف كمي پژوهش اعتباريابي چارچوب تدوين

 متخصصان شامل پژوهش بالقوة اين كنندگان مشاركت و موردي كيفي مطالعة بخش در پژوهش روش. تحقق آن است
 معيار و هدفمند گيري نمونه روش از تفادهاس با بودند كه فارس استان نمونة زنان همچنين و علمي هيئت اعضاي و

 داشتند، مديريتي تصدي كه شهر، نمونة زنان از نفر 5 و نمونه زنان از نفر 10 و متخصصان از نفر 15 نظري اشباع
 براي. بود پژوهش موضوع با مرتبط اسناد مطالعة و عميق مصاحبة كيفي هاي داده آوري روش جمع. شدند انتخاب
 استفاده مضامين شبكة تحليل روش از جامعة ايران در شايسته زنان توانمندسازي توسعة در برديكار الگويي تدوين

 مضمون پنج قالب در جامعة ايران در شايسته زنان توانمندسازي الگوي پژوهش، كيفي بخش هاي يافته اساس بر. شد
 57 و محيطي مهارت و شخصي مهارت محيطي، نگرش شخصي، نگرش محيطي، دانش شخصي، دانش دهندة سازمان
 در. شد طراحي كمي بخش در استفاده براي مقياسي پژوهش، اول بخش هاي يافته اساس بر .شد كاوش پايه مضمون
 هيئت اعضاي شامل آماري جامعة. شد سنجيده چارچوب اعتبار پيمايشي ـ توصيفي روش از استفاده با كمي، بخش
 رويكـرد  از اسـتفاده  بـا  بودند كـه  حقوق و شناسي جامعه بيتي،تر علوم شناسي، روان هاي رشته در متخصص علمي
 استفاده با. شد توزيع آنان بين ذكرشده مقياس و انتخاب نفر 20 كليدي دهندگان آگاهي روش و هدفمند گيري نمونه

 داد شانن نتايج. تحليل عاملي تأييدي اعتباريابي چارچوب سنجيده شد  و روش Spss 21و  8/8ليزرل  افزارهاي نرم از
  .اجراست قابل و سودمند را دارد و الزم شده اعتبار تدوين الگوي كه
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  مقدمه و طرح مسئله
دهندة جامعه، تا هنگامي كه سالم و كارآمد باشـد، سـالمتي و    مثابة واحدهاي تشكيل خانواده، به

نظمـي و   مراه دارد و اگر دچار ضعف و سستي شود، پيكرة جامعه دچار بيسعادت جامعه را به ه
. گيـرد  هاي انساني يكي بعد از ديگري در سراشيبي سـقوط قـرار مـي    شود و ارزش مرج مي و هرج

هاي سالم است و آنچه درون خانواده اهميـت   سالم و پويا وجود خانواده اي بنابراين، الزمة جامعه
در قـرآن و  ) زن(آيات متعددي دربارة نقش و جايگـاه زن  . نقش زن استبسزايي دارد جايگاه و 

توان به سورة  ها موجب پي بردن به نقش مهم زنان است؛ مثالً مي احاديث ذكر شده كه توجه بدان
ــات (احــزاب  ــافي؛ 251: 103و ج  250: 100، ج بحــاراالنوار؛ )53و 34و  33آي  ؛535: 5، ج الك
فهم  بنابراين،]. 16؛ 15؛ 11؛ 4؛ 1[اشاره كرد  371: 16، ج كنزالعمال ؛235: 20  ، جالشيعه وسايل

افزايـي ايـن    شناسي، بلكه با تعميق، پااليش و بـرهم  تنها با دانش روان واقعي نقش تربيتي زن نه
زن از منظـر  . ، محكمات و مقاصد دين ميسر اسـت )قرآن و روايات(هاي تحقيقاتي با منابع  يافته

  .ترين نگرش را به زن دارد ترين و كامل خانواده و اجتماع است و اسالم جامع قرآن عضوي مؤثر در
خوبي ايفا كند و هم در اجتمـاع بـه    تواند هم نقش تربيتي در خانواده را به به عبارتي زن مي

همچنـين زنـان نقـش بسـيار مهمـي در      . هاي اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي بپـردازد     فعاليت
هاي مختلف حاكي از اين نكتة جالب توجه است  تجربه. اند ها داشته بها و انقال ها، نهضت جنبش

هايي برابـر   هايي برخوردارند كه در مردان وجود دارد و زماني كه فرصت كه زنان از همان توانايي
]. 28[توانند به طور مطلوبي به رقابت با مـردان بپردازنـد    با مردان در اختيار آنان قرار گيرد، مي

تـا  ت ـسا ادرـفا به نبخشيد رتقد يندافر زينمندسااتوتوانمندسازي نياز است، زيرا  بنابراين، به
گيري و اسـتفاده از   آنان قوت يابد و احساس ارزشمند بودن، توان تصميمس ـهنفـبدعتماا سـح

درواقع، با توانمندسازي فرايند سـازماندهي  . ها و پاسخگويي مناسب با محيط فراهم شود فرصت
يابد و توانايي انتخاب مستقل، كنتـرل   نفس افزايش مي اعتمادبهدر اين بين، . يردگ فرد شكل مي

توانمندسازي زنان در كشورهاي جهـان  . يابد بر محيط و حتي تغيير رفتار از سوي وي تحقق مي
]. 32[بخشـد   دهـد و اوضـاع اجتمـاعي آنـان را بهبـود مـي       سوم نابرابري جنسيتي را كاهش مي

ي توانمندسـاز ) 2009( 1انمندسازي زنان صورت گرفته است؛ مثالً مالهـاترا تعاريف بسياري از تو
كنترل «يا ] 36[تعريف كرده » يزندگ كياستراتژ يها نهيانتخاب گز يزنان برا ييتوانا«زنان را 

 ازيـ و كنترل منـابع موردن  كياستراتژ يها نهيگز ميتنظ يبرايي توانا«؛ ]33؛ 29[» يريگ ميتصم
 مطلـوب  جيبـه نتـا   يابيدسـت  يداشتن قـدرت بـرا  «و ] 37؛ 20[ مطلوب جيابه نت يابيدست يبرا
نيـز  ) 2004( 3و كاسـم  2هندي. توان از تعاريف توانمندسازي در نظر گرفت را مي] 39؛ 35؛ 30[
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 ،الحيتــ ص يتقاار ،مستمر دبهبو با تنگاتنگي يطـ تباار كه داننـد  ميصطالحي ارا  زينمندسااتو
  ].31[هد دمي ننشا نناز دعملكر دبهبوو  رفتادر ر تغيير

هـايي   بر اين اساس، توانمندي در زنان عبـارت اسـت از توانـايي زنـان بـراي ايجـاد انتخـاب       
]. 32[ها پيش از اين ناديده گرفته شـده بـود    استراتژيك در زندگي كه در اين زمينه توانايي آن

. گـاهي اسـت  چنين چيزي شامل تقويت وضعيت زنان از طريق سوادآموزي، آموزش و ارتقـاي آ 
هدف نهايي برابري جنسيتي، نبود تبعيض بر پاية جنسيت است و بـدين منظـور توانمندسـازي    

نيــز معتقــد اســت در بحــث ) 2005( 1كومــار]. 21[اي برخــوردار اســت  زنــان از اهميــت ويــژه
 توانمندسازي زنان، تغيير شديد، پويا و دموكراتيك در برداشت از زنان و انتظار از آنان در جامعه

نيز معتقد است توانمندسـازي را بايـد براسـاس     )2007(2 مهرا. ]34[ فرض قرار داد را بايد پيش
هـايي   به اعتقاد وي، تعريف توانمندسازي بايد گسترش گزينـه . شرايط و بافت خاص بررسي كرد
ـ    . ها باشد ها براي اجرا و اعمال گزينه براي زنان و افزايش توانايي آن ايي بنـابراين، توجـه بـه توان

ها پـيش از ايـن    هايي استراتژيك در زندگي، كه در اين زمينه توانايي آن زنان براي ايجاد انتخاب
در مطالعـات خـود بـه    ) 2008(فيترمن ]. 38[ناديده گرفته شده بود، ضرورتي انكارناپذير است 

پنج سطح براي مـدل ارزشـيابي توانمندسـازي دسـت يافتـه اسـت كـه شـامل ابعـاد آمـوزش،           
نيـز مفهـوم   ) 1386(شكوري و همكاران ]. 6[ري، حمايت، آشكارسازي آزادسازي است گ تسهيل

كسب يا افـزايش درآمـد، توانـايي بازپرداخـت وام،     (توانمندسازي را براساس چهار بعد اقتصادي 
تغيير نگرش نسبت به نقش زنان، در مشاركت امور اجتماعي، (، اجتماعي )انداز كردن قدرت پس

افـزايش مشـاركت سياسـي، مبـارزه     (، سياسـي  )به حضور در فضاي عمومي گرايي و تمايل جمع
افزايش عزت نفس، استقالل فكـري،  (و رواني ) براي كسب حقوق برابر، حذف تبعيض عليه زنان

نيـز  ) 1393(نـوابخش و همكـاران   ]. 7[اند  در نظر گرفته) اَثربخشي احساس قدرت، افزايش خود
انـد كـه پديـدة مركـزي ايـن مـدل        اقتصادي زنان ارائه كردهمدل پارادايمي در زمينة توانمندي 

هـاي توانمندسـازي    منزلة محتواي اصلي برنامه توانمندسازي اقتصادي است و سه عامل اصلي به
هـاي شـغلي متناسـب بـا      اي، دسترسي بـه فرصـت   حرفه و هاي فني شامل ميزان تسلط بر مهارت

منابع مالي و اعتباري مورد توجه قرار گرفتـه   اي فرد و ميزان دسترسي به وحرفه هاي فني مهارت
گرفته در ارتباط با موضوع پـژوهش، محققـان بسـياري     جوي صورت و اساس جست بر]. 17[است 

انداز مورد نظرشان به بحث و بررسي پيرامون توانمندسازي زنان و زنان در جامعـه   اساس چشم بر
ة ليوسـ  بـه نوان توانمندسـازي زنـان انـدونزي    در پژوهشي با ع) 2017( 3اند؛ مثالً سووانا پرداخته

ي ديجيتالي به ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه زنـان انـدونزي بـه كسـب          ها رسانهساخت سواد 
از اينترنت و افزايش كيفيت زندگي خـود   مؤثراي ديجيتال براي استفادة  هاي سواد رسانه مهارت
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هـاي   هاي اسـتفاده از رسـانه   مهارت در اين زمينه، توانمندسازي زنان به معناي كسب. نياز دارند
گـذاري، حتـي    اشـتراك  ، دريافت بازخورد، بهليوتحل هيتجزجو، و ديجيتال براي دسترسي، جست

در پـژوهش خـود بـا عنـوان     ) 2015( 1شـيتار همچنـين  . ]44[ اسـت ) ايجـاد پيـام  (كردن  خلق
يـن نتيجـه دسـت    ي آن بـه ا ها زنان در هند و مسائل و چالش يتوانمند تيوضع ليتحل و  هيتجز

تنهـا عوامـل توانمنـد در     يدر سـاختار اجتمـاع   رييبه آموزش، اشتغال و تغ يكه دسترسيافتند 
در پژوهشي بـا  ) 2017( 2ساندستروم، پكستون، وانگ و ليندبرگ]. 42[ زنان است يتوانمندساز

اركت زنان، مش يمدن يها يآزادتوانمندسازي سياسي زنان به اين نتيجه دست يافتند كه عنوان 
) 1395(پژوه  به. ]45[ي سه بعد توانمندسازي سياسي زنان است اسيو مشاركت س يمدن ةجامع

پـروري و   هاي زن به اين نتيجه دست يافتند كه وظيفـة مهـم فرزنـد    در پژوهشي با عنوان نقش
انـد كـه    ويژه زن، نهاده شده اسـت و والـدين مسـئول    تعليم و تربيت فرزندان برعهدة والدين، به

كرماني و . ]2[ديروز، نوجوان امروز و جوان فردا را براي ورود به دنياي واقعي آماده كنند  كودك
بـه   عوامل مؤثر بر توانمندي زنـان سرپرسـت خـانوار   نيز در پژوهشي با عنوان ) 1392(همكاران 

اين نتيجه دست يافتند كه از عوامل مؤثر در توانمندسازي زنان انگيزة پيشـرفت، برخـورداري از   
فـالح  همچنـين  . ]12[ هاي فني، اشتغال، درآمدزايي و درنهايت سـالمت جسـمي اسـت    هارتم

ميكروكـارآفريني و توانمندسـازي زنـان روسـتايي بـه      در پژوهشـي بـا عنـوان    ) 1394(حقيقي 
هاي مختلفي مانند عدم دسترسي بـه منـابع مـالي و اعتبـارات، سـرماية انسـاني پـايين،         چالش

يض جنسـيتي، جامعـة مردسـاالري، وظـايف خـانوادگي زن، عـدم       مشكالت اجتماعي مانند تبع
 ةحلق يتوانمندسازبا توجه به اينكه ]. 8[دسترسي به اطالعات و فقدان دانش بازار دست يافتند 

 يگيـر  تـرين شـاخص انـدازه    يكليـد  يتوانمندسـاز ، به عبارتي استهيندافر ةاتصال زن و توسع
از مسـائل   يكه با بسيار، خانوار پرستويژه زنان سر و بيشتر زنان و به استزنان  يوضعيت زندگ

در ايـن زمينـه، زنـان جامعـة     ]. 3[ اند، بدان نيازمندند امروز مواجه يو مشكالت پيچيده در دنيا
هايي هستند تا بتوانند در ابتدا موفقيـت خـود    ايراني نيز نيازمند كسب دانش، بينش و توانمندي

. وفقيت جامعة ايراني را در ابعاد مختلـف محقـق كننـد   تر م و خانوادة خود و در سطحي گسترده
. كنـد  يافته و ايـدئال را در ابعـاد مختلـف ميسـر مـي      اي توسعه تحقق چنين مهمي تحقق جامعه

يك از زنان چـه   اساس آنچه تاكنون ذكر شد، ممكن است سؤاالتي پيش آيد از جمله اينكه هر بر
كلـي، يـك زن چـه     طـور  نان چه انتظاراتي دارد؟ بهاند؟ و جامعه از ز هايي را براي خود قائل نقش
هايي بايد ايفا كنـد؟ و   هايي دارد يا چه وظايفي دارد؟ به عبارتي، يك زنِ شايسته چه نقش نقش

واقع، در جامعة ايران راجع به توانمندسازي زنـان توجـه كـافي مبـذول      در. سؤاالتي از اين قبيل
هـاي توانمندسـازي زنـان ايرانـي صـورت       ها و مؤلفهنشده و اساساً تحقيق جامعي پيرامون معيار
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همچنين اطالعات پراكنده و اندكي دربارة عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان ايراني . نگرفته است
كه توجه به نقش محوري زنان در جامعه و داشتن الگويي مشخص، كه نمود  حالي وجود دارد؛ در

تواند نقش مهمي در موفقيـت زنـان و ايجـاد     شد، ميبارزي از توانمندسازي زنان جامعة ايراني با
با درك اهميت اين مسئله، پژوهش حاضر درصدد ارائة الگويي . انگيزة پيشرفت آنان داشته باشد

  .كاربردي در جهت توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايران است

  شناسي روش
از نـوع   1اكتشـافي متـوالي   ركيبـي طـرح ت  شده طرح استفاده با توجه به ماهيت موضوع پژوهش،

هاي كيفي گردآوري و تحليل شدند و چارچوب  بر اين اساس، ابتدا داده]. 24 ؛10[بود  بندي طبقه
سپس، در مرحلة دوم، . كاربردي در توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايران كشف شد

نهايـت، هـر دو    در. ذاشته شدشده به اجرا گ هاي كمي گردآوري و تحليل شد و مدل طراحي داده
در اين زمينه، در ابتدا به گـردآوري و  ]. 25[جا مورد تفسير قرار گرفت  تحليل كيفي و كمي يك

هاي  آمده به تحليل و گردآوري داده دست مبناي نتايج كيفي به هاي كيفي و سپس بر تحليل داده
. هاي كيفي استفاده شـد  يافته در ادامه، از نتايج بخش كمي براي تبيين بهتر. كمي پرداخته شد

بنـدي   هاي كيفي، در بخش راهبرد با توجـه بـه طبقـه    شايان ذكر است كه براي استفاده از يافته
در ادامه،  ).1نمودار (هاي كمي استفاده شد  گرفته در بخش كمي از آن براي گردآوري داده صورت

 .شود هاي اين طرح پژوهشي پرداخته مي يك از بخش به بررسي هر
 

 ]25[بندي  مدل طبقه ـ فرايند تحقيق تركيبي اكتشافي متوالي. 1نمودار 
   

                                                        
1. Sequential Exploratory Mixed Method 
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نظـران   گيري صاحب كنندگان با استفاده از رويكرد هدفمند و با روش نمونه انتخاب مشاركت
بر اين . كنندگان انجام شد براي تعيين تعداد مشاركت 2ها و استفاده از اشباع نظري داده 1كليدي

هاي  سال سابقة كار در رشته 10علمي با بيش از  متخصصان و اعضاي هيئتاز نفر  15اساس، با 
اعضاي . شناسي مصاحبه شد شناسي، حقوق و روان ، جامعه)علوم تربيتي(مختلف تعليم و تربيت 

هـاي مختلـف در    علمي متخصص با درجات بااليي از سوابق تجربي و تحصيلي از دانشكده هيئت
نفر از زنان شاخص و برجسته و صـاحب تجربـه و دانـش در     5ين با همچن. دانشگاه شيراز بودند

كل دفتر امور بانوان و خانوادة استانداري فارس، مشاور امور بـانوان   امور زنان شهر، همچون مدير
آموزش و پرورش استان فارس، مدير كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان فارس، 

. مصاحبه بـه عمـل آمـد    جمهوري، گاه شيراز، نمايندة زنان رياستمشاور و نمايندة زنان در دانش
نفـر از   10جهت تكميل و غناي كار و همچنين در نظر گرفتن كلية جوانب در اين پـژوهش بـا   

 .المللي زن معرفي شده بودند، نيز مصاحبة عميق به عمل آمـد  زنان نمونه، كه از سوي بنياد بين
ها در زمينة موضوع پژوهش، كـه بـه    اساس ميزان تجارب آن بر  سو از يك  واقع، انتخاب افراد  در

نوعي با موضوع پژوهش آشنا بودند و در اين زمينه تجارب ارزشمندي داشتند، و از سـوي ديگـر   
مصـاحبة عميـق   شـده   ابـزار اسـتفاده  . زنان نمونه و برجسته در جامعه نيز بودند، صورت گرفـت 

معيارهـاي   هـاي پـژوهش از   جهـت اعتباريـابي داده  . نظران كليدي بـود  ساختمند با صاحب نيمه
ها و مباني  مطابقت مصاحبه(هاي همسوسازي  با استفاده از روش 3بودن قبول  تأييدپذيري و قابل
. هـا اسـتفاده شـد    آوري و تحليـل داده  و خودبازبيني محقق طي فرايند جمـع ) نظري و پژوهشي

اسـتفاده شـد    4از معيار قابـل اعتمـاد بـودن   آمده  دست عالوه براي سنجش پايايي چارچوب به به
اعتمادبودن ايـن چـارچوب از روش هـدايت دقيـق      شايان ذكر است كه براي تعيين قابل ]. 24[

عنـوان داور بيرونـي    جريان مصاحبه و ناظر براي ارزيابي و اجراي برنامة مصاحبه و همچنـين بـه  
  .استفاده شد

افزاري  ، كه نرم10نسخة  Nvivoافزار  رگيري نرمكا كيفي با به آمده از بخش دست هاي به داده
هاي كيفي است، و با استفاده از روش تحليل مضمون و تشكيل شبكة مضامين  براي تحليل داده

شايان ذكر است، با استفاده از روش تحليل مضمون و تشكيل شبكة مضامين . بررسي و تحليل شد
مربوط بـه تـدوين الگـويي كـاربردي در      7گيرو فرا 6دهنده ، سازمان5بعد از احصاي مضامين پايه
در ايـن  . شايسته در جامعة ايران، چارچوب اوليـه تـدوين شـد   ) زنان(توسعة توانمندسازي زنان 

                                                        
1. key experts 
2. theoretical saturation of data 
3. credibility 
4. dependability 
5. basic 
6. organizer 
7. inclusive 
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، كه )2001( 1ـ استيرلينگ و آترايد) 2006(پژوهش، براي تحليل مضمون از روش براون و كالرك 
اند، استفاده شده است كه براي اين  هگام و جامعي جهت تحليل مضمون عرضه كرد به فرايند گام

. منظور ابتدا كدهاي اوليه استخراج شد و از تركيب و تلفيق اين كدها مضامين پايه حاصل شـد 
بنـدي   اساس اصل تشابه و تفاوت دسته سپس مضامين پايه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر

مجموعـة   دهنده نيز زير سازمان دهنده به دست آمد و همة اين مضامين شدند و مضامين سازمان
 ].23 ؛22[  تر به نام مضمون فراگير قرار گرفتند مضموني كلي

  پرسش بخش كيفي
  چارچوب كاربردي در توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايران چيست؟

  هاي بخش كمي پرسش
ه ميـزان از  چارچوب كاربردي در توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعـة ايـران بـه چـ    . 1

 اعتبار و پايايي برخوردار است؟
چارچوب كاربردي در توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايران به چه ميـزان از  . 2

  سودمندي برخوردار است؟
چارچوب كاربردي در توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايران به چه ميـزان از  . 3

 قابليت اجرا برخوردار است؟

  پژوهش هاي يافته
 مكـرر  مـرور  و مطالعـه  با بايد محقق مرحله اين در ،)2001( استيرلينگ ـ آترايد الگوي اساس بر

 به ها داده مكرر مرور مستلزم امر اين تحقق. شود آشنا كامالً ها آن محتوايي غناي و عمق با ها داده
 فهرستي تهية و ها داده مطالعة با محقق پژوهش، از مرحله اين در بنابراين،. است فعاالنه صورت
 كرده اقدام اوليه كدگذاري به بعدي گام در و شده آشنا متن با ها داده در موجود هاي ايده از اوليه
 مهم و كليدي هاي شد قسمت تالش ها مصاحبه متن عميق مطالعة با اساس، اين بر]. 22[ است

 مصاحبه از مستخرج معنادار كدهاي از اي نمونه 1 جدول. شود استخراج پژوهش موضوع با مرتبط
  .است زنان توانمندسازي هاي مؤلفه پيرامون نمونه زنان و متخصصان و مديران با

  
  
  

                                                        
1. Attride -Stirling 
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اي از كدهاي معنادار مستخرج از مصاحبه با مديران و متخصصان و زنان نمونه دربارة  نمونه. 1جدول 
  هاي توانمندسازي زنان مؤلفه

شاهد كننده مشاركت كد معنادار  رديف

 1 كد

با توجه به اينكه اولين وظيفة زن در هر مقامي تربيت فرزند، 
همسرداري و رسيدگي به امورات خانه است، بايد زندگي خانواده 
از نظر مالي در حد متوسط به طوري تأمين باشد كه زن بدون 

هاي كمبود مالي بتواند با آرامش خاطر به امورات زندگي  دغدغه
داري به نحو احسن  داري و خانهخود همچون تربيت فرزند، همسر

رسيدگي كند، زيرا اساس و زيربنا و شالودة هر جامعه به فرزندان 
اگر زني بتواند فرزندي خوب تحويل . آن جامعه وابسته است

 .شود جامعه بدهد، امنيت آن جامعه از هر لحاظ تأمين مي

تأمين مالي 
خانواده، تربيت 

فرزند، 
همسرداري، 
رسيدگي به 

 نهامورات خا

1 

اينكه هركسي . مسئلة مالي خيلي مهم است به نظر من، در زندگي  12كد
 .اي حل كند اش را به يك وسيله بتواند مشكالت مالي

تأمين مالي،
نداشتن 

 مشكالت مالي
2 

 12كد
سرپرست سعي كنند خالقيت داشته باشند وهاي بدزنان خانواده

 .هاي خودشان درآمدزايي كننداز توانمندي
ت زنان،خالقي

 درآمدزايي زنان
3 

 15كد 

زن ابتدا در وجهة انساني بايد بتواند خودش را اول از همه توانمند 
هاي رواني، اجتماعي، اخالقي، عاطفي، جسماني  در حيطه. كند

عنوان يك موجود زنده  شكوفا كند و از طرف ديگر خانواده را به
 .حفظ كند

توانمندي رواني،
توانمندي 
اجتماعي، 

ندي توانم
اخالقي، 
توانمندي 
عاطفي، 

توانمندي 
 جسماني

4 

 18كد 
دانم كه به حقوق و تكاليف خود آگاهي  من زني را توانمند مي

زني در جامعه موفق است كه هم خودش به آگاهي . داشته باشد
 .رسيده باشد و هم اطرافيانش او را به رسميت بشناسند

آگاهي به حقوق
خويش، به 
رسميت 

شناختن نقش 
 در جامعهزن 

5 

 17كد 

هايي كه زنان و جامعه بايد به دست يكي از اين نوع توانمندي
آورند، توانمندي اقتصادي است؛ خيلي از زنان جامعه با وجود 
. تحصيالت وارد بازار كار نشدند و از نظر مالي استقالل ندارند

اي باشد كه بهشان استقالل مالي بدهد، بهتر  واقع، اگر برنامه در
شان مؤثر واقع  انند تصميم بگيرند و براي زندگي خانوادگيتو مي

 .شوند

توانمندي 
اقتصادي، 
 استقالل مالي

6 

 17كد 
طبع وقتي زن وارد اجتماع شد، استقالل فكري، اقتصادي و به

اجتماعي پيدا كرد و حرفه ياد گرفت، ديگر بحث توانمندسازي 
.ه باشندشود كه بتوانند مشاركت سياسي داشتسياسي مطرح مي

استقالل فكري،
استقالل 
اقتصادي،

7 
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هاي نزديك بهتر شده، اما هنوز جايگاه واقعياين موضوع در سال
بودن و  را پيدا نكرده و بايد توجه كرد كه منافاتي بين زن

ها  اين. هاي سياسي و اجتماعي زنان وجود ندارد فعاليت
اي از توانمندسازي زنان است كه از استقالل فكري شروع  مجموعه

 .اسيشود تا توانمندسازي سي مي

استقالل
اجتماعي، 

توانمندسازي 
سياسي، 
مشاركت 
 سياسي

 16كد 

هايي را تقويت كند خانم توانمند خانمي است كه بتواند آن آيكون
كه از فطرت انساني به كمال برسد و توجه به همسرداري و تربيت 

د به آن توجه ها باي فرزند دو نكتة مهم و اساسي است كه خانم
 .كنند

همسرداري، 
 تربيت فرزند

8 

 3كد 

 فرزند روحي و جسمي رشد در كليدي نقش زن نفس به اعتماد
 مديريت درست بتواند جنسي يا جسمي هاي بحران دارد و بايد در

  .كند
 نفس عزت و كرامت به خانواده، توجه در تجربيات از استفاده
 .دهد نمي ابجو تنبيه و تحقير روش با تربيت در انسان

نفسبهاعتماد
زن، مديريت 

بحران، استفاده 
از تجارب 

 بزرگان، كرامت
 نفسعزت و

9 

 4كد 
 شناخت خود، فرزند براي گرانه و واقع عادي زندگي يك ساخت
بيشتر،  نوازش و هماهنگي احتماالت، نظرگرفتن جديد با در دنياي

 .فرزند به زن عشق

ساختن زندگي
  براي فرزندان،

يدن به عشق ورز
  خانواده،

شناخت دنياي 
 جديد

10 

 5كد 
از خودگذشتگي، فداكاري، گذشت و صبوري در تمام زندگي؛ البته 

 .بودن شرايط با منطقي

از خودگذشتگي،
فداكاري، 
گذشت و 
 صبوري

11 

 6كد 

در . افزايش عزت نفس در اجراي توانمندسازي واقعي مؤثر است
ديمي روش مناسبي هاي كهنه و ق فرهنگ و اقشار، ترك عادت

اساس يك سيستم ارزشي مبتني  است تا بتوانيم به كمك آن و بر
مندي ايجاد  هاي اخالقي و انساني بين زن و فرزند نيرو بر ارزش

 .كنيم

افزايش عزت
نفس، ترك 

هاي كهنه  عادت
و قديمي، 

هاي  ارزش
 اخالقي و انساني

12 

 5كد 

، قطعاً بهتر اگر زني در خانواده احساس امنيت و آرامش كند
عبارتي  به. تواند فرزندش را به مرحلة رشد و پيشرفت برساند مي

اين آرامش و امنيت محصول همسري دلسوز و فداكار است و 
به نظر من بايد براي موفقيت . ازخودگذشتگي و فداكاري يك زن

از خيلي چيزهايي كه در اطرافمان است چشم بپوشانيم و خود را 
اش را به  لق بدانيم، زيرا زني كه بتواند خانوادهبيشتر به خانواده متع

 .رشد و تكامل برساند، آن زن موفق است

احساس امنيت
و آرامش، رشد و 

پيشرفت 
وجود فرزندان، 

همسري دلسوز 
و فداكار، كمك 
به رشد و تكامل 

 خانواده

13 
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دست آمده است و بايـد ايـن    در اين بخش از پژوهش، فهرست طوالني از كدهاي مختلف به
هـا و بـا مطالعـة مكـرر و      كردن داده بنابراين، بعد از مكتوب. كدها در قالب مضامين مرتب شوند

نهايـت،   در. ليه، تالش شد چند كد معنادار در ذيل يك مضمون پايه قـرار گيـرد  هاي او ثبت ايده
ها، كه مبناي تحليل در مرحلـة بعـد    شده و نهايي مضامين پاية مستخرج از مصاحبه شكل ادغام

  .آورده شده است 2است، در قالب جدول 
  

  هاي توانمندسازي زنان هاي از مضامين پاية مستخرج از كدهاي معنادار پيرامون مؤلف نمونه. 2جدول
  كدهاي معنادار مضامين پايه  رديف

 آگاهي از رسالت و اهميت نقششان  1

  )2كد (آگاهي 
  )8كد (هاي فردي و اجتماعي  آگاهي

  )3و  9كد (سازي زنان از رسالت و اهميت نقششان  آگاه
  )18كد (آگاهي به حقوق خويش 
  )19كد(حمايت حقوقي از زنان 

 ـ فرهنگي توانمندي اجتماعي  2

  )19و  2كد (حمايت اجتماعي 
  )13كد (درك جامعه از نقش زن 

  )15كد (توانمندي اجتماعي 
  )19كد (نقش جامعه و ملزومات آن 

  )19كد (اجتماعي توجه به بعد 
  )7كد (جامعه  در تبعيض رفع

  )19كد (جايگاه اجتماعي زنان 
  )13كد (حفظ حرمت دختران 

  )13كد (ختران شدن براي د احترام و شخصيت قائل

  معنويت و باورهاي اعتقادي  3
 )8كد (باورهاي اعتقادي 
  )9كد (شدن  توجه به بعد معنوي زن

  )12و11، 8كد (ايمان و خداشناسي 
  )9كد (لذت زن شدن درك آمادگي ذهني و نگرشي مثبت به  4

 21كد 

ها بخشي توانمندي فرزندپروري، بخشي بنابراين توانمندي
هاي مديريتي از جمله  اي و بخشي توانمندي اقتصادي و حرفه

بندي كه فارابي،  در گذشته، در تقسيم. مديريت مالي است
سينا دارند، حكمت عملي را به سه دسته تقسيم  مسكويه و ابن ابن
اخالق، تدبير منزل و سياست مدن يعني امور اجتماعي : كنند مي

هاي  شهري و زندگي، حكومتي و مسائل شهرداري و نقش
عهدة  يك بخشي تدبير منزل است كه بيشتر بر. شكلي ينا

. كند هاست و هنوز هم در حد زيادي اين مسئله صدق مي خانم
 .دهد يعني به نوعي نقش مديريت زنان را نشان مي

توانمندي
 فرزندپروري،
توانمندي 
اقتصادي، 
توانمندي 

اي،  حرفه
هاي  توانمندي

مديريتي، نقش 
 مديريت

14 

 18كد 

هايش دوست باشد و توان فق كسي است كه با بچهيك زن مو
هايش و همسرش به شكل مثبت را  جذب و برقراري ارتباط با بچه

هايشان رفتار كنند كه  اي با بچه زنان بايد به گونه. داشته باشد
ها فكر نكنند تفاوت نسلي دارند و تصور زن اين نباشد كه من  آن

 .ستمكنم، چون هم سن و سالشان نيدركشان نمي

دوست شدن با
فرزندان، توان 
جذب فرزندان، 
 برقراي رابطه با

 همسر و فرزندان

15 
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  )21و  3كد (دارشدن  آمادگي ذهني و نگرش مثبت به بچه شدنزن

توانمندي (تربيت فرزند   5
  )فرزندپروري

  )16، 14، 1كد (تربيت فرزند 
  )19كد (شرايط خانوادگي 

  )5كد (رشد و پيشرفت فرزندان 
  )5(كمك به رشد و تكامل خانواده 

  )21كد (پروري  آموزش مهارت فرزند
  )21كد (توانمندي فرزندپروري 

  )4كد(ورزيدن به خانواده عشق ورزيدن به خانوادهعشق  6
  )9كد (ها پيش از ازدواج كسب مهارت  هاي پيش از ازدواج كسب مهارت  7

  )9كد (ها از دوران كودكي  توجه به كسب مهارت
 )8كد (تأمين امكانات   اي توانمندي حرفه  8

  اي و شغلي زن توانمندي حرفه
 )3و  2كد (نفس  اعتمادبه نفساعتمادبه  9
  )3كد (نفس  عزت و كرامت  نفس عزت و كرامت  10

 )6كد (ت نفس افزايش عز

  مديريت اقتصادي  11

  )12و  1كد (تأمين مالي زن 
  )2كد (رفاه 

  )2كد (دسترسي به منابع 
  )2كد (حمايت اقتصادي 

  )8كد (مهارت مديريت اقتصادي 
  )12(نداشتن مشكالت مالي 

  )14كد (برداشتن نقش اقتصادي از دوش زنان 
  )14كد (تأمين اقتصادي و مالي زن از سوي همسر 

  )17كد (دي اقتصادي توانمن
  )17و  3كد (استقالل مالي 

  )7كد (تنگدستي  و عدم فقر

مهارت تعامل و ارتباط فردي و   12
  گروهي

 )2كد (برقراري ارتباط 
  )8كد (مهارت تعامل و ارتباط فردي و گروهي 

  )9كد ( برقراري روابط اجتماعي
  )9كد ( برقراري روابط اثربخش با خانواده

  )9كد ( ارتباط با افراد آموزش نحوة برقراري
  )11كد (رفتار خوب 

 )7كد (عدم خشونت 

  سالمت جسم  13

  )8كد (بهداشت جسم و سالمت روان 
  )9كد (تغذية خوب زن 

  )19و  14، 9كد (سالمت جسم زن 
  )15كد (توانمندي جسماني 
  )19كد (حمايت پزشكي زنان 

  )7كد (جسماني  وضعيت
  )10كد (ورزش 
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ش، براساس ارتباط معنايي و مفهومي بين مضامين پايه و با مطالعـه و  در اين بخش از پژوه
واقع، بـا در نظـر گـرفتن     در. دهنده شكل گرفت ها، مضامين سازمان بررسي عميق رابطة بين آن

سازي و ادغام مضامين پايه و دستيابي به اجماع نظـر   ها، امكان خالصه يك از مضمون تعاريف هر
  دهنـده  يك از مضـامين سـازمان   ر انتخاب مضامين پايه در ذيل هربين اعضاي كميتة پژوهشي د

دهنـده و فراگيـر برگرفتـه از مضـامين پايـه       مضامين سـازمان  3جدول . راحتي صورت گرفت به
  .دهد براساس ارتباط معنايي و مفهومي بين متغيرها را نشان مي

  
 توانمندسازي زنانپاية  دهنده و فراگير برگرفته از مضامين  سازمانشبكة مضامين . 3جدول 

مضمون  مضامين پايه
 1دهندةسازمان

مضمون
  مضمون فراگير 2دهندةسازمان

  آگاهي زنان از رسالت و اهميت نقششان

  شخصي

  دانش

 توانمندسازي زنان

  العمر توجه به يادگيري مادام
 آگاهي از حقوق خود

 آگاهي از خود
 شناختي دانش روان

 آگاهي شغلي
نگري آينده

  محيطي

ملي و (آگاهي و شناخت از تغيير و تحوالت 
 )الملل بين

 آگاهي از حقوق شهروندي
 هاي دانشي مختلف ورود به حوزه

 )دختران و زنان(هاي عمومي تسلط بر دانش
 هاي تخصصي زنان تسلط بر دانش

 كسب دانش اقتصادي
 كسب دانش فرهنگي

 ب دانش اجتماعيكس
 آگاهي از قانون

 پذيري اجتماعي مسئوليت

  نگرش  شخصي

 استقالل اجتماعي
  ورزيدن به خود عشق

  ها شكوفايي توانمندي
  شدن آمادگي ذهني و نگرشي مثبت به زن

  داشتن هدف در زندگي
  گذشتگي خود فداكاري و از

  )طفيهوش عا(توانمندي عاطفي 
  استقالل فكري

  معنويت و باورهاي اعتقادي
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  هاي انساني و اخالقي تعهد به ارزش

  محيطي
 هاي اجتماعيمشاركت فعاالنه در فعاليت

  ارتقاي جايگاه اجتماعي زنان
داشتن دانش و نگرش (توانمندي سياسي 

 )سياسي
اي، اخالق و  اخالق حرفه(توانمندي اخالقي 
  )تار خوبرف

  شخصي

 توانمندسازي زنان  مهارت

  سالمت جسم
 سالمت روان
 سالمت معنوي

خالقيت
 بودن هنرمند
 نفس اعتمادبه

 كرامت و عزت نفس
 هاي زندگي تسلط بر مهارت

 خودكارآمدي
  توان دفاع از حق و حقوق خود و فرزندان

  بهبود توان حل مسائل
 ايوانمندي حرفهت

  محيطي

 مهارت تعامل و ارتباط فردي و گروهي
  سالمت اجتماعي

  )توانمندي فرزندپروري(تربيت فرزند 
  همسرداري

  ورزيدن به خانواده عشق
  هاي پيش از ازدواج مهارت

  توسعه و پيشرفت فرزندان
  دوستي و جذب فرزندان

  )تدبير منزل(مديريت اثربخش خانه
  مديريت بحران

  پذيري مسئوليت
  )استقالل و تأمين مالي(مديريت اقتصادي 

  ها گيري توانايي مشاركت فعاالنه در تصميم
 كارآفريني

  
شبكة مضامين توانمندسازي زنان جامعـة  «آمده،  دست شايان ذكر است كه براساس نتايج به

ترسـيم شـده    2به دست آمده است، در قالـب نمـودار    Nvivoافزار  نرم كارگيري كه با به» ايراني
گيري شـبكة مضـامين    هاي برآمده از روش تحليل مضمون و شكل داده 3مطابق با نمودار . است
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دهندة آن است كه چارچوب اولية توانمندسازي زنان در جامعة ايران يك مضمون فراگيـر،   نشان
  .پايه دارد مضمون 57دهنده و  مضمون سازمان 3

براي اعتبارسنجي اين چارچوب از معيارهاي اعتبارسنجي كيفـي، ماننـد قابـل قبـول بـودن      
روش هـدايت دقيـق جريـان مصـاحبه و اسـتفاده از      (و قابل اعتماد بـودن  ) خودبازبيني محقق(

عنـوان داور   مجري و متخصصان طرح بـراي ارزيـابي و اجـراي برنامـة مصـاحبه و همچنـين بـه       
نتايج حاصل از همسوسازي نيـز نشـان داد كـه مضـامين برآمـده از روش      . تفاده شد، اس)بيروني

پـس از اسـتخراج شـبكة مضـامين     . تحليل مضمون در اين پژوهش از روايي الزم برخوردار است
نهايي، در قسمت راهبرد، شبكة مضامين در قالب يك چارچوب تنظيم شد تا جهت اعتباريابي و 

شـايان ذكـر اسـت كـه ايـن      . ق در بخش كمي اسـتفاده شـود  سنجش سودمندي و قابليت تحق
، دانـش  )گويـه  6(سطح توانمندسازي دانش شخصي زنـان   6گويه است كه  57چارچوب شامل 

، مهارت )گويه 5(، نگرش محيطي زنان )گويه10(، نگرش شخصي زنان )گويه 10(محيطي زنان 
 مقيـاس  گذاري نمره. گيرد برمي را در) گويه 15(و مهارت محيطي زنان ) گويه 11(شخصي زنان 

  .است) بسيار زياد( 5تا ) كم بسيار( 1طيف ليكرت از  صورت به

  Nvivoافزار  شبكة مضامين توانمندسازي زنان جامعة ايراني مستخرج از نرم. 2نمودار 

توانمندسازي
 زنان

 جامعه ايراني



  477 ...الگوي كاربردي توسعة توانمندسازي زنان

براي آزمون ساختار عاملي توانمندسازي زنان شايستة جامعة ايراني از تحليل عاملي تأييدي 
هـاي   هاي عاملي از شاخص در اين روش، براي بررسي برازش مدل. ول و دوم استفاده شدمرتبة ا

نشـدة   و شـاخص نـرم  ) NFI(شـدة برازنـدگي    نسبت مجذور كاي به درجة آزادي، شـاخص نـرم  
ابتـدا از  . اسـتفاده شـد  ) RMSEA(، شاخص ريشة ميانگين مجذورات تقريب )NNFI(برازندگي 

برازش مدل توانمندسـازي زنـان شايسـته در جامعـة ايرانـي       طريق روش تحليل عاملي تأييدي،
هـا بـرازش    نتايج نشان داد كه ساختار عاملي مفـروض بـا داده  . روي نمونة مورد نظر بررسي شد

هاي تحليل عاملي از بـرازش خـوبي برخـوردار باشـند،      شايان ذكر است كه براي آنكه مدل. دارد
بـاالتر از   NNFIو شـاخص   NFI، شـاخص  3ر از دو به درجة آزادي كمتـ  بايد نسبت مجذور خي

عـالوه، ضـرايب مسـير حاصـل از تحليـل       به ].18[باشد  1/0كمتر از  RMSEAو شاخص  90/0
نيـز بـراي هـر     tآزمون معناداري . عاملي تأييدي مرتبة اول و دوم حاكي از روايي اين ابزار است

بنـابراين، بـا   . توجه هـر آيـتم اسـت    است كه بيانگر اهميت و وزن عاملي درخور 2آيتم باالتر از 
توان گفـت چـارچوب توانمندسـازي زنـان شايسـته از       توجه به نتايج تحليل عاملي تأييدي، مي

ها نيز  يك از مالك شايان ذكر است كه بار عاملي بين هرهمچنين، . برازش خوبي برخوردار است
  .از وضعيت مطلوبي برخوردار است

ندسازي زنان شايسته در جامعة ايران به چه ميـزان از  چارچوب كاربردي در توسعة توانم
  سودمندي برخوردار است؟

يك از ابعاد آن در همة سـطوح   ميانگين توانمندسازي زنان جامعة ايراني به صورت كل و هر
تفـاوت بـين   ) 17/17(آمـده   دست به tاساس مقدار  بربنابراين، . باالتر از ميانگين نظري بوده است

  .است 0001/0در سطح دار و  با ميانگين نظري معناها  اين ميانگين
  

  )براساس ميانگين نظري(ارزيابي ميزان سودمندي معيارهاي توانمندسازي زنان در جامعة ايراني . 4جدول 

  
در توسعة توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايران به چه ميـزان از  چارچوب كاربردي 

  قابليت تحقق برخوردار است؟

انحراف  ميانگين  متغير
  Q2= 3(  T  Sig(ميانگين نظري   Df استاندارد

  0001/0  37/18  3 19 35/0 46/4 دانش شخصي
  0001/0  48/4  3 19 95/0 69/4 دانش محيطي
  0001/0  43/6  3 19 92/0 81/4 نگرش شخصي
  0001/0  23/14  3 19 45/0 40/4 نگرش محيطي
  0001/0  46/7  3 19 69/0 88/4 مهارت شخصي
  0001/0  32/25  3 19 29/0 69/4 مهارت محيطي

توانمندسازي زنان
  0001/0  17/17  3  19  44/0  70/4 كلي طور به
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يك از ابعاد آن در همة سـطوح   ميانگين توانمندسازي زنان جامعة ايراني به صورت كل و هر
ت آمـده، تفـاو   دست به) t )32/11اساس مقدار  بر. توانمندسازي باالتر از ميانگين نظري بوده است

  .دار است معنا 0001/0در سطح ها با ميانگين نظري  بين اين ميانگين
  

  )براساس ميانگين نظري(ارزيابي ميزان قابليت تحقق معيارهاي توانمندسازي زنان در جامعة ايراني . 5جدول 
انحراف  ميانگين  متغير

 =Q2(ميانگين نظري   Df استاندارد

3(  T  Sig  
  0001/0  92/9  3 19 72/0 40/4 دانش
  0001/0  25/8  3 19 91/0 68/4 نگرش
  0001/0  80/14  3 19 53/0 77/4 مهارت

توانمندسازي زنان
  0001/0  32/11  3  19  48/0  61/4 كلي طور به

  گيري نتيجه
هاي حاصل از بخش كيفي اين پژوهش نشان داد كه چارچوب ذكرشده متشـكل از   نتايج و يافته

يـك از سـطوح    هر. دو بعد شخصي و محيطي است سه سطح دانشي، نگرشي و مهارتي مبتني بر
پيوسته ايجاد كرده اسـت كـه بـا تأمـل و      هم هايي تشكيل شده و يك كل به يادشده نيز از مؤلفه

. شـود  ها شناخت بيشتر سطوح مورد نظر در ارتباط با توانمندسازي زنان فـراهم مـي   تعمق بر آن
هـاي مختلـف شخصـي،     ن در زمينـه زنـان، مجموعـه اطالعـات آنـا     منظور از توانمنـدي دانشـي  

الملـل   خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي در ابعاد مختلف بومي، ملي و حتي بـين 
تـوان   هاي مرتبط با نقش آنان را مـي  در اين زمينه، سطح تحصيالت زنان و ميزان آموزش. است

بعـد دانـش شخصـي و    دو  اين نـوع توانمنـدي  هاي پژوهش حاضر،  اساس يافته بر. در نظر گرفت
هاي عمومي و تخصصي مورد نيـاز زنـان در    در بعد شخصي، مجموعه دانش. دانش محيطي دارد

توان نام برد؛ به عبارتي كلية علومي كه آنان بايد بدانند تـا در   ابعاد مختلف زندگي خويش را مي
. ا ببرنـد مواقع ضروري در جهـت رفـاه حـال خـود بتواننـد از آن اسـتفاده كننـد و بهـرة الزم ر        

هـاي   اي از دانـش  تـوان بـه مجموعـه    هاي پژوهشي در بعد محيطي، مي اساس يافته همچنين، بر
توانند خدماتي دريافت كننـد يـا بـه ارائـة      عمومي و تخصصي مورد نياز در محيطي كه زنان مي

دگي، ها همچون دانش مورد نياز در ابعاد خانوا در كلية زمينه  دانش. خدماتي بپردازند اشاره كرد
در سـطح عمـومي و رفـع نيازهـاي ضـروري و      (اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و پزشكي 

حسب توانايي و پتانسيل خود بپردازند  و غيره را كه آنان بتوانند به رفع نيازهاي محيط بر) ساده
بـه  ) 2010(و داس ) 1394(، فـالح حقيقـي   )2012(در اين زمينه، پاندي و لي . شود شامل مي

اند و آن را جزء الينفك از عناصـر   هم دانش زنان در رشد و توسعة خود و جامعه پرداختهنقش م
  ].40؛ 26؛ 8[دانند  توانمندسازي آنان مي



  479 ...الگوي كاربردي توسعة توانمندسازي زنان

بينـي   توانمندي نگرشي بعد ديگري كه در اين پژوهش مورد توجه و تأكيد است و به معناي پيش
ارتي، نگـرش تمـايالت يـادگرفتنيِ قبلـي     به عب. و هدايت اعمال يا رفتارهاي آيندة از سوي زنان است

برخـي  ]. 19[اساس مواجهة مثبت يا منفي با موضوع مشخص، وضعيت، نهاد يا فردي معـين اسـت    بر
ايـن مفهـوم   ]. 41[انـد   نظران نگرش را احساس مطبوع يا نامطبوع از يك موضوع تعريف كرده صاحب

ي همراهـي يـك احسـاس خـاص بـا بـاور       سه مؤلفة شناخت باورها و اعتقادات افراد، عاطفه به معنـا 
مبناي شـناخت و عاطفـه از    اي خاص بر نمودن به شيوه عنوان آمادگي عمل موضوع و همچنين رفتار به

شود كه تا اندازة زيادي در سطح رفتاري نمودهاي خود را در تعامـل   موضوع نگرش در نظر گرفته مي
كننـدة شـيوة    هـا اغلـب تعيـين    نگـرش ]. 46[گـذارد   هاي مختلف بر جاي مي با افراد مختلف با پديده

در ايـن پـژوهش، منظـور از توانمنـدي نگرشـي زنـان       . انـد  هاي مختلف برخورد افراد با اشيا يا موضوع
اي از باورها، افكار و احساسات زنـان در ابعـاد گونـاگون كـه وي را پيشـاپيش       عبارت است از مجموعه

هـاي   اسـاس يافتـه   بر. به شيوة مثبت يا منفي بنگردآماده كند به ديگران و حتي محيط پيرامون خود 
اي از  بعـد شخصـي مجموعـه   . دو بعد شخصـي و محيطـي دارد   اين نوع توانمندي نيزپژوهش حاضر، 

اسـاس آن از محـيط    دهـد و بـر   باورها، افكار و احساساتي را كه زن به خود دارد يا به خود نسبت مـي 
اي از  در بعـد محيطـي، مجموعـه   . شـود  ق يابد شـامل مـي  اطراف خود نيز انتظاراتي دارد كه بايد تحق

هـاي   كنـد تـا بـه ديگـران، اشـيا و گـروه       باورها، افكار و احساساتي كه شخص را پيشاپيش آماده مـي 
عبارتي، مجموعه باورهاي فرد به محـيط اطـراف    به. مختلف به شيوة مثبت يا منفي بنگرد و عمل كند

  .فته است نگرش در بعد محيطي گويندهاي مختلفي شكل گر خود را كه به صورت
توانمندي مهارتي قابليتي است كه فرد با اطمينان معين و صرف حداقل انرژي يا زمـان كـاري در   

هـايي اشـاره    به توانايي اصطالح مهارتعبارتي،  به. تواند تحقق يابد ارتباط با نيازها در ابعاد مختلف مي
فـرد و نـه در   ة وظيفـ  دادن انجـام  ةخصوص در نحـو  به ؛ندا ورشذاتي نيستند، اما قابل پر دارد كه الزاماً

 اقدام مؤثر در شرايط متغيـر اسـت   اصلي مهارت ةضابط ،بنابراين. ابندي او انعكاس مي ةهاي بالقو توانايي
ضـرورى   ذيلموارد تحقق خود برسند،  ةشد هاى تعيين ها به هدف براى اينكه مهارت ،كلى طور به]. 7[

 ياجـرا و  بردن حداقل انرژى فيزيكى و روانى براى اجـرا  كار بهمهارت،  اجراي نان بهة اطميبيشين: است
دو بعـد شخصـي و    اين نوع توانمندي نيزهاي پژوهش حاضر،  اساس يافته بر .آن عمل در حداقل زمان

اي كـه فـرد بتوانـد بـا      دادن رفتار سازگارانه و مثبت به گونـه  بعد شخصي، توانايي انجام. محيطي دارد
هـا و   اي از قابليـت  عبـارتي، مجموعـه   به. ها و ضروريات زندگي خود به صورت روزمره كنار بيايد چالش

در بعـد محيطـي، توانـايي    . كنـد  هـا اسـتفاده مـي    ها كه زن جهت رفع نيازهـاي خـود از آن   توانمندي
زندگي روزمـره در  ها و ضروريات  اي كه فرد بتواند با چالش دادن رفتار سازگارانه و مثبت به گونه انجام

هاي فرد در جهت ارائة خدماتي بـه محـيط بـه     عبارتي، مجموعة قابليت به. محيط اجتماعي كنار بيايد
برخي محققان نيز به اهميـت توانمندسـازي مهـارتي زنـان     . اي عملي و در جهت توسعة فرايندها گونه

كيـاني  ؛ )1388(حيميـان  پـور و ر  هـاي قلـي   در ايـن ميـان، يافتـه   . انـد  هاي خود پرداخته در پژوهش
؛ شـارما و همكـاران   )1393(؛ نـوابخش و همكـاران   )2008(؛ فيتـرمن  )1392(بـد   سرد و ارسالن قلعه
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همسو با نتـايج ايـن    )2010(و داس ) 1393(الدين و رحمتي واال  تاج؛ )2012(؛ بانك جهاني )2012(
  .]47؛ 43؛ 27؛ 26؛ 17؛ 13؛ 2؛ 3[بخش از پژوهش حاضر است 

توان به اين نتيجـه دسـت يافـت كـه توانمندسـازي       هاي حاصل از اين پژوهش، مي يافتهاساس  بر
كنـد و بـه ايفـا نقـش      زنان در جامعة كنوني به بينشي جامع از محيطي كه زنـان در آن زنـدگي مـي   

زماني يك زن توانمند است كه دانش، نگرش و مهارت الزم را از خـود و محيطـي   . پردازد نياز دارد مي
كند به اشكال مختلف به دست آورد و بتوانـد بـا كسـب معلومـات مـورد نيـاز و        زندگي مي كه در آن

. عملكرد مناسبي بـه نمـايش بگـذارد     اش داشتن نگرش مطلوب متناسب با مقتضيات محيط پيراموني
، نگرش و مهارت سـه بعـد ضـروري و اجـزاي جداناپـذير طـرح توانمندسـازي زنـان          عبارتي، دانش به

هاي متداخلي هسـتند كـه    كه يكي بدون ديگري معنا ندارد و به نوعي هر سه دايره شود محسوب مي
  ).3نمودار(دهند  حسب ضرورت تحققشان دو بعد ديگر را نيز پوشش مي بر

  چارچوب توانمندسازي زنان جامعة ايراني مبتني بر سه بعد دانشي، نگرشي و مهارتي. 3نمودار 
  

 محيط فرهنگيمحيط

 

 محيط خانوادگي

 سياسي محيط

  اجتماعي محيط
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زم از حقوق خود و حقوق فرزندانشان را داشته باشـند تـا   زنان امروزي بايد دانش و آگاهي ال
گيرد و در نهايت كسب دو بعد دانش و   ها شكل هاي موجود نگرشي مطلوب در آن اساس دانش بر

اي شـود تـا آنـان عملكـرد مناسـبي بـه خـود و         نگرش انگيزة الزم در آنان به وجود آيد و زمينه
هاي پـژوهش مبنـي بـر     نچه ذكر شد و با تأكيد بر يافتهاساس آ بر. فرزندانشان به نمايش گذارند

آموزش زنان در ابعاد مختلف دانشي، نگرشي و مهارتي، حاصـل ايـن پـژوهش پيشـنهاد اجـراي      
هاي توانمندسازي زنان شايسته در جامعة ايراني بـا فرهنـگ ايرانـي اسـت كـه دربردارنـدة        دوره

 :اهدافي به شرح ذيل است
  هايشان؛ و افزايش معلومات زنان و خانواده) شدان(ـ ارتقاي سطح آگاهي 

 ؛هاي مختلف متناسب با وضعيت بومي منطقه افزايي زنان در شهرستان ـ توان
  هاي زندگي؛ شدن در برابر مشكالت و چالش مديريت بحران زمان مواجهـ 
 آگاهي از نقش و حقوق زنان در حفظ و مديريت نهاد خانواده و تربيت نسل آينده؛ـ 
  نفس در زنان؛ د اعتمادبهايجاـ 
 آشنايي با حقوق فردي و اجتماعي آنان؛ـ 
 هاي اقتصادي زنان؛ شناخت و شكوفاسازي توانمنديـ 

ـ ارتقاي سطح بينشي، دانشي و مهارتي زنـان در جهـت توسـعة تـوان مـديريتي آنـان در       
 ؛جامعه

م زنـان در  ـ توسعة توان ارتباطات و مناسـبات اقتصـادي، اجتمـاعي و ارتقـاي نقـش و سـه      
 ؛كار و مناسبات اقتصادي و فضاي كسب

هاي بانوان در ابعـاد مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،       سازي و ارتقاي آگاهي ـ حساس
 ؛متناسب با وضعيت كنوني جوامع... اقتصادي و

 ؛ـ هدايت و ايجاد انگيزه در زنان
 ؛ـ مديريت رفتار و بلوغ احساسي

 .ادهـ مراقبت و حفظ سالمت خود و خانو
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