
 

 

مطالعا  ماورییز زناا     ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصاایی   

 شهر تهرا ( یر پذیر آسیب

 

و واحگد علگوم    دانشگااه زااد اسگي ی   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، استاد مهرداد نوابخش

 ، ایرانتهران ،قاتیتحق

و واحگد علگوم    دانشگااه زااد اسگي ی   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، استاد ایازک یمصطف

 ، ایرانتهران ،قاتیتحق

و واحگد علگوم    دانشگااه زااد اسگي ی   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، استاد یمنصور وثوق

 ، ایرانتهران ،قاتیتحق

شناسگی ررنناگی، دانشگکده علگوم انسگانی و       جا عگه  -شناسی جا عه یدکتر *استخاره ریزهرا سادات مش

 ، ایرانتهران ،قاتیتحقو واحد علوم  دانشااه زااد اسي یاجتماعی، 
 

 18/04/29پذيرش:  81/81/21دريافت: 

نگای دوونگی و    خواسگته  ،رگرد اا نیاانگا   ،یندی اسگ  کگه  گی زن   ارر ،توانمندساایچکیده: 

نگای زام   بگه کسگت توانگایی    ،نگا  شود و با ندف وسیدن به خواسگته  زگاه  ی ،نای خود قابلی 

توانمندی اجتماعی و اقتصگادی، عوا گم  گ بر بگر     پردااد. دو پژونش حاضر، دوک بو ی اا   ی

اند.  بروسی شده ،وشد و  وانع زن، با دو ووش کیفی )نظریه بنیانی( و کمّی )تحلیم نمسبتای(

زووی ا يعات کیفی، اا رنون  صاحبه عمیگ،، بحگگ گرونگی  تمرکگم و  شگانده       برای جمع

برای صگد و   رسشنا ه اسکات و جیفا يعات کمّی نیم اا پ زووی جمع  ستقیم و برای و شاوکتی 

یااده نمونه استفاده شد تا اا این  ری،،  وانع توانمندساای انان براساس سه عا گم ناگرش و   

گویگه،   33اقتصادی )اشتغال( انان دو قالگت   - یمان )شدت( تجربه، ز واش و پایااه اجتماعی

ساای دوز گد و    تواان دنند که اشتغال، نتایج حاصم اا پژونش کیفی نشان  ی بروسی شوند.

ساای توانمنگدی اقتصگادی ارگراد، نقگش      بخشی و پایداو انداا و کاوزررینی، دو تداوم نمینه، پس

 عوا گم  اا دنند که برخی نشان  ی ،اند. نتایج کلی تحقی، کیفی کننده و بسمایی داشته تعیین

 سر ایه گرایی، ه نوادخا نم، کناو دو خویشاوند چند اا: اندگی عباوتند وشد توانمندی دو   بر

نتایج حاصم اا تحقی، کمّی نیم  اا یکدیار. اجتماعی و حمای  نمبستای ، نمیاوی اجتماعی،

تگرین عوا گم تیبیرگگ او بگر      دنند کگه دو عا گم ز گواش و اشگتغال، اا جملگه  هگم       نشان  ی

 شوند. ،  حسوب  یپ یر توانمندساای انان زسیت

پگ یر، نظریگه بنیگانی، سگتاد توانمندسگاای انگان        زسگیت   توانمندساای، انان واژگان کلیدی:

 شهرداوی تهران

 JEL: L32, J18, J08, J10بندی  طبقه

 

 moshirzahra@gmail.com * سئول  کاتبات:

 پژونشی -رصلنا ه علمی

 اقتصاد و  دیری  شهری

 0332-0782شاپا: 

، ISC ،SID ،Noormagsنمایه دو 

Magiran ،Ensani ،RICeST 
www.Iueam.ir 

 1-02سال سوم، شماوه دواادنم، صفحات 
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 مقدمه -8

نگای انسگانی    گسترش انتخگاب  ،ندف اصلی توسعه

گیرند:  دوون این  فهوم جای  ی ،اساسی هسه   لف اس .

ارراد جا عه، پایداوی و دوام این  هبرابری ررص  برای نم

نا اا نسلی به نسگلی دیاگر و توانمندسگاای ارگراد      ررص 

نفع شگدن اا   ای و ذی برای  شاوک  دو ررایندنای توسعه

بسگگیاوی اا  سگگانم بنیگگادین و رراگیگگر   ایگگن رراینگگدنا.  

جوا ع  ختلف،  عموزً دو اوتباط با انان، داوای اجتماعی 

 انی  و  صادی،  تفاوتی دو قیاس با  ردان نستند. بنا 

پ یری، دوجه حساسگی    ( زسیت0222) 1به تعریف زدگر

اننگده و   نای صد ه نسب  به قراو گررتن دو برابر  وقعی 

نگای ناشگی اا تغییگرات  حیوگی و      نیم دو  عرض تگنش 

ظرری  کاری بگرای انوبگاب بگا     رقداناجتماعی، دو کناو 

چنین شرایوی اس . این  وضوع تگا حگد ایگادی ووشگن     

تجربگه   ،تری وا دو این ا ینه اس  که انان، شرایط بغرنج

کننگگد. بنگگابراین دوک  ناسگگت  جموعگگه عوا گگم و     گگی

پیا گگگدنای ایگگگن رراینگگگد،  سگگگتلمم  راجعگگگه انگگگان و 

ا نسب  بگه  پرداای بر  بنای تجربیات و ادواکات زنه نظریه

وضعی  و شرایط اندگیشان اس ؛ اا این وو ندف اصگلی  

این تحقی،،  راحی و اوایابی  دلی بگرای توانمندسگاای   

دیده و دو  عرض زسیت، دو شهر تهران اس .  انان زسیت

انمی  و ضرووت پرداختن به چنین  وضوعی، با ناگانی  

 دیگده و  نایی اا انان زسگیت  به ز او و اوقام  ربوط به گروه

دو  عرض زسیت که دو ایگن تحقیگ،  گوود توجگه قگراو      

نای   کوو؛  گردد. گروه اند، تا حد ایادی ووشن  ی گررته

شا م انان سرپرس  خگانواو، انگان انگدانی و انگان قگراو      

باشگند.   دیده(  ی اده )زسیت نای بحران گررته دو خانواده

(، تعداد انان 1330 رکم ز او ایران )براساس ز او وسمی 

حدود دو و نیم  یلیگون  ، 1332س  خانواو دو سال سرپر

دوصگگد اا کگگم خانواونگگای ایرانگگی وا  1/10نفگگر بگگود کگگه 

دنند. نمچنین بروسی ز اونای جمنگی اوانگه    تشکیم  ی
                                                           
1- Adger 

دنند که تعداد و نسگب  انگان سرپرسگ      شده، نشان  ی

نای سنی بازتر، ووندی صعودی داود.  رکم  خانواو دو بااه

، 3وابسته به دانشگااه اسگکس   0اندان المللی  والعات بین

نگماو   023وا حگدود   0212تعداد اندانیان ایران دو سال 

 تقریبگاً  دوصگد 2/3نفر اعيم کرده اس  که اا ایگن بگین،   

انگگد  داده نفگگر وا انگگدانیان ان تشگگکیم  گگی 8022 عگگادل 

(www.prisonstudies.org).  نرچنگگد نسگگب  و تعگگداد

نماید، ا گا ز گاو    این اندانیان دو قیاس با  ردان، ناچیم  ی

وو به وشد اندانیان ان، دو کناو قراو داشگتن عمگده ایگن    

نگای   ارراد دو ایر خط رقر و نیم وابستای زنها به خگانواده 

، بدسرپرس  یا ایفای نقششان به عنوان سرپرسگ  خگانواو  

 اند که  ستلمم شناخ  وا برای زنها وقم  ی خاصیشرایط 

و وسیدگی ویژه اس . عيوه بر این، دو گروه دیار اا انان 

انگد کگه دو    نیم دو این  والعه،  گوود توجگه قگراو گررتگه    

اند. خشگون ، اعتیگاد،  گيب،     اده بوده نای بحران خانواده

رراو اا خانه یا  شکيت ووانی، بخش عمگده ایگن  سگانم    

دنند. نر چند دو نگر یگا اا ایگن     وا تشکیم  یاا  بحران

 نگای  باید به اقدا ات قانونی، خد ات حمایتی و  راقب   واود 

 ختلف توجه داش  ا گا زنچگه نبایگد اا زن تفلگ  کگرد،      

اررادی نستند که چه به عنوان بخشی اا صووت  سگیله،  

بیش  نفعم و چه به عنگوان  و کم چه به عنوان قربانیانی 

 نای  وجود، با ایگن  سگانم   حم ای اا واه القوهبخش  عین و ب

وو و به  نظوو پیشگایری اا ارتگادن    دوگیر نستند. اا این

 انتهای رقر و زسیت، انجگام  والعگاتی   این انان دو انجیره بی

دو ا ینه تبیین شرایط  وجود ایگن ارگراد و نیگم ترسگیم     

ارمایگی و   الاونایی کاوز گد و ابگربخش، دو واسگتای تگوان    

بهبود پایداو شرایط و کیفی  اندگی زنها ضرووی خوانگد  

 عباوتند اا: حاضر نای پژونش پرسشبود. 

پ یر تحگ  پوشگش    سوح توانمندی انان زسیت -

 شهرداوی تهران چقدو اس ؟

                                                           
2- International Centre for Prison Studies 

3- Access 
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پگ یر   عوا م   بر بر توانمندساای انگان زسگیت   -

 تح  پوشش شهرداوی تهران کدا ند؟

عوا م بر سوح ن ایدوجه تیبیرگ اوی نر یا اا  -

 پ یر به چه  یمان اس ؟ توانمندی انان زسیت

اقتصگادی   توانمنگدی  وشد ررایند دو  وانعی چه -

 داود؟ انان ایرانی به ویژه انان  ستقر دو شهر تهران وجود

به بروسی  عنای توانمنگدی   ابتدا حاضر، تحقی، دو

پرداختگه شگد،    اقتصادی، توانمندی وشد بر   بر و عوا م

 نای بو ی توانمنگدی  نای روب، شاخص براساس یارتهسپس 

نای  وود توجگه   و با شاخص نداقتصادی انان، تدوین شد

پژونشگگاران خگگاوجی، تلفیگگ، گردیگگد. دو  رحلگگه دوم،   

 نای   کوو، تدوین شدند شاخصبراساس  ویژه نایی پرسش

 وانگع   ارراد به لحاظ توانمندی، کنونی وضعی  بر عيوه و

  بروسی شد. ،خاصزنها نیم به  وو  اقتصادیوشد توانمندی 

 

 پیشینه تحقیق -1

 انجگام  یدو حگواه توانمندسگاا  ی بسگیاوی  نا پژونش

دو  یبه توانمندسگاا  توان یزنها   نیتر که اا جمله  هم اند شده

، (Ives, 1995) ،(Bird & Gandz, 1996)نگگا  سگگاا ان

(Spreitzer, 1995) ،(Seibert et al., 2004)، 

(Onyishi & Ugwu, 2012) ،(PUrrehman, 2010)،  

(Kabeer, 2011) ،ی گگ بر بگگر وشگگد توانمنگگد  معوا گگ 

(Alsoup et al., 2006)   یتوانمنگگد مانیگ ، سگنجش 

((Brown, 2005، Grootaert, 2005))ینا ساا ان ری، تیب 

 Nikkhah et انگان  یبر وشد توانمند یردولتیت ینا ساا ان

al., 2012))،  ینگا  دهیگ بگا پد  یسنجش وابوه توانمندسگاا 

 ;Olaleye, 2010; Malik & Corteny, 2011) ارید

Afridi,2010; Schuler & Rottach, 2010) ری، تگیب 

 ,De & Sarker)ی اعتباو خرد بگر توانمنگد   ینا برنا ه

2011; Oakes & Uddin, 2010; Chowdhury, 

2011; Holland & Wang, 2011) اشاوه کرد. 

 وضوعات  وود بروسی دو ا ینه توانمندسگاای دو  

 (،1373ایران نیم بر سنجش  یمان توانمندی )باقری خلیلگی،  

؛ 1332بموگیگان،    راحی الاویی برای توانمندسگاای )ده 

نگای   (، توانمندساای سکونتااه1332اسکویی و حسینی، 

(، سنجش وابوگه  1332؛ ایاوی،1332تیروسمی )توانار،

؛ 1332نای دیاگر )زیگ  و اعظمیگان،     توانمندساای با پدیده

 اند. ( پرداخته1331؛ حاج  حمدخان انجانی، 1332ووحانی، 

ای تحگگ  عنگگوان  دو  قالگگه (0228) 1وی و شگگهید

قدوتمند شدن انان دو جوا ع  سلمان؛ جنسی ، رقر و »

نویسگند: وونگد قدوتمنگد      گی « د وکراتیمه شدن اا دوون

انگان دو   -1دنگد کگه:    شرایوی وخ  ی شدن، ضرووتاً دو

 بگه دسترسی  -0 شرایوی عاوی اا خشون  اندگی کنند.

نگگا و   شگگروعی  نظگگام -3  نگگابع قگگدوت داشگگته باشگگند.

 بگه  -3انکاو کننگد.  ،ساختاونای  وجود وا با  باواه با نهادنا

 گیری، دسترسی داشته باشند.  سااوکاونای تصمیم

 نااعه قگدوت وا  نمچنین زنها چهاو  سیله کلیدی 

 اند: ، شناسایی کرده1براساس جدول

 چهار مسأله کلیدی منازعه قدرت -8جدول

 برای دست يافتن آنها به حقوقشانبخش به زنان،  های قدرت استراتژی گیرند ها را به کار می ساز، آن های مهار که نیروهای ناتوان شیوه

  قاو   و اجتناب انان اا خشون  جنسیتی و تيش برای  توقف ساختن زن نای  ختلف خشون   بتنی بر جنسی  شکم -1

 .دنبر داوو ا کاناتی که  نابع قدوت وا د بهدسترسی بیشتر  توایع نابرابر  نبع؛ شا م  حدود کردن انان دو دسترسی و کنترل  نابع -0

اا جملگه تفاسگیر    ؛سگاای انگان   بخشی بگه نگاتوان   نای  شروعی  شیوه -3

 ضدان اا ررننگ و   نت
 نای برابری جنسیتی انان اا  نابع ررننای و   نبی تفسیر

 حروم ساختن و  رد انان اا  جاوی دسترسگی بگه قگدوت و  جگا ع      -3

 گیری تصمیم

ستفاده اا  جاوی و  جگا ع  گ کوو بگرای احقگاب حقگوب خگود و       دسترسی و ا

 گیری شرک  دو ووند تصمیم

 (Wee and Shahid, 2007)منبع: 

1- Wee and Shahid 
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دوخصوص دسترسی انان به  نابع ساانده قگدوت،  

داننگد:   وی و شهید، دو گونه  نبع وا داوای انمی   ی

 نابع  عیشتی که دسترسی به اشتغال و دسترسگی و   -1

رند. گگیگ  ر  گی گایه وا دوبگر گد و سگابع، دوز گرل  نگکنت

نای ز واش )به  عنای دسترسگی بگه ز گواش     ررص  -0

وسمی(، دسترسی به ا يعات و دانش )اا جملگه کتگاب،   

نشریات و جلسات عمو ی( و  نابع ررنناگی و اجتمگاعی   

بگه بگاوو وی و شگهید،    . اسگ  )اا جمله دانگش  گ نبی(   

 سانم برز ده اا  نااعه بر سگر قگدوت دو رراینگد کسگت     

توان دو سه حواه کگاو، اشگتغال و  نگابع     توانمندی وا  ی

بنگدی   ا راو  عاش، سي تی و وراه و نهایتاً ز واش،  بقگه 

 .(Wee and Shahid, 2007)و بروسی کرد 

نگگای وایگگج  ( ضگگمن نقگگد شگگاخص1332) 1پگگرادان

توسعه که نگاظر بگر سگنجش سگوح توانمنگدی انگان دو       

جوا گگع  ختلگگف نسگگتند، بگگر ضگگعف شگگیوه و  قیگگاس   

ای وا بگرای   نای ویگژه  گیری سنتی، تیکید و تکنیا اندااه

 ،شناسایی  تغیرنای زام به  نظگوو سگنجش توانمنگدی   

 کند. پیشنهاد  ی

 گوود ابگرات    ( نظرات بسیاوی دو0222) 0 ایوکس

اعتباوات خرد بر توانمندساای انان داود. اا دیگدگاه ایگن   

اعتباوات، پیا د توجه   حق،، دسترسی برابر انان به خرده

دنگی، تگیبیرات    وام نای خرده به حقوب بشر اس  و برنا ه

 رراوانی بر اندگی رردی انان داوند.  

حال با توجه به بروسی تحقیقات داخلی و خگاوجی  

  و  قایسه زن با تحقیگ، حاضگر بایگد اذعگان     اا این دس

یا اا تحقیقات  مبگوو، رراینگد    داش  که تقریباً دو نیچ 

 یا  ؛ به نحوی که دو نیچاس  تحقی، حاضر،  ی نشده

اا این تحقیقات، بروسی رهم بو ی اا توانمندی دو جا عه 

نای توانمندی به ویژه دو سوح یا  ساای شاخص و بو ی

رداوی،  گدنظر و  گوود توجگه    نهاد شهری نمچگون شگه  

                                                           
1- Pradhan 

2- Mayoux 

نبوده اس . دو  والعات خاوجی انجام شده نیم عمگدتاً اا  

نای  شخص و  حدود و اا  ونیار  کمّی و برخی شاخص

پیش تعیین شده، استفاده شده و این دو حالی اس  کگه  

دو تحقی، حاضر، ونیار  تلفیقی )ترکیت ونیار  کمگی  

ندسگاای، بگه   نای بو ی توانم و کیفی( با توجه به شاخص

 کاو ورته اس .

 

 مبانی نظری -9

 زنان توانمندسازی

  .سا شده اوانه  تعددی تعاویف توانمندساای، اا

  فگانیمی  اا وسیع ای گستره به  فهوم، این تعریف برای

  نگابع،  به دسترسی و داشتن کنترل انتخاب، ح، نظیر؛

 اشگاوه  ،تیره و بیشتر نفس به اعتماد و استقيل احساس

( 1333) 3وو بگی  کلگر و ام  نمونگه،  اسگ . بگرای   شگده 

 زن، وسیله به که دانند  ی ررایندی وا انان توانمندساای

 به اعتماد و شده توانمند خودشان، ساا اندنی برای انان

 بگرای  خگود  حقگوب  اا و دننگد   گی  ارگمایش  وا نفسشان

 3اگبو ه کنند.  ی دراع  نابع، بر کنترل و  ستقم انتخاب

 بگه  انگان  بیشگتر  دستیابی  عنای به وا توانمندساای نیم

  وجگت  کگه  کرده تعریف شان، اندگی بر کنترل و  نابع

نگا   زن دو بیشگتری  نفگس  بگه  اعتماد و استقيل احساس

 (.1373 و نمکاوان، شود )کتابی  ی

 ایگن  بگه  ان، یگا  توانمندسگاای  دیار،  نظری اا

 توانگایی  کاونگا،  اا برخی انجام برای وی که اس   فهوم

 و انان  یان تبعیض ورع ا ر، به کند. این  ی پیدا جمعی

 نگای  تبعگیض  بگا   قابلگه  دو یگا  شگود   گی   نجگر   ردان،

 ا وو انگان  )درتر گردد  ی واقع   بر جا عه، دو جنسیتی

 (.1380 جمهووی، ویاس  نهاد

 کگه  دنگد   گی  نشگان   گ کوو  تعگاویف  بروسگی 

 قالت دو  شترک  فهوم یا عنصر سه حاوی توانمندساای

                                                           
3- Keler and Mbwewe 

4- Aghbumeh 
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 کگه  اس   نابع عنصر، اس . نخستین  فانیم و تعاویف

 قگول  بگه  و باشگد   ی اشتغال و ز واش  تغیرنای شا م

 توانمندسگاای  کننگده  تسگهیم  عوا گم  اا (0220) 1کبیر

 عا لیگ   اسگ ؛  عا لیگ   عنصگر،  وود. دو ین  ی شماو به

 بگه  رقط نباید وا انان که داود اشاوه  وضوع این به انان

 انان بلکه گرر ، نظر دو خد ات کنندگان دویار  عنوان

 دو ویژه به تغییر، ررایند دو اصلی باایاران عنوان به باید

 و  نگابع  بگر  کنتگرل  و انگدگی   هگم  نای انتخاب تدوین

 نظگر  دو داود، زنها اندگی دو  همی تیبیر که تصمیماتی

 نتگایج و  یگا  دسگتاوودنا  عنصگر،  سگو ین  .شگوند  گررتگه 

 ایجگاد  توانمندسگاای  رراینگد  ابگر  دو کگه  پیا دناسگ  

 نیاانگای  شدن برزووده اا توانند  ی د. دستاوودنانشو  ی

 نفگس  عگمت   اننگد:  تگری  پیچیده دستاوودنای تا اساسی

 وا تیره و سیاسی اجتماعی، اندگی دو داشتن،  شاوک 

 چاوچوب این برای (.1373 نمکاوان، و دوبرگیرند )کتابی

 :اس  شده  شخص  رحله پنج نظری،

 اولیه و ورانی ا کانات به  رحله، این دو الف( وراه:

 توجگه  ،داود وجگود  ا ینگه  ایگن  دو کگه  کمبودنگایی  و

 .ز واش تی ین  انند شود؛  ی

 برای تسهیيتی و  نابع به دسترسی ب( دسترسی:

 .اعتباوات به دسترسی  انند اس ؛ اندگی وضعی  بهبود

 بگه  انگان  کگه  اسگ   ای سگاای:  رحلگه   ج( زگگانی 

 .شوند  ی حساس زن، بروا عل  به و  شکيت

 رعال حضوو ا ینه که اس  ای د(  شاوک :  رحله

 داو لبانه  شاوک  برای ز ادگی و شده ررانم ،انان برای

 .داود وجود

 گیگری  تصمیم قدوت انان، که ای ه( کنترل:  رحله

 رکگر   شگکم   گوود  دو کگه  ایگن  بر عيوه و کنند  ی پیدا

 اجرای بر و کنند  ی پیشنهاد وا حم واه بهترین کنند،  ی

 (.1370یابند )اشتری،   ی تسلط حم، واه

                                                           
1- Kabeer 

0ریتر ن
  گدل  بگرای  سوح پنج خود،  والعات دو 

 اا:  عباوتند که اس  کرده  عرری توانمندساا، اواشیابی

الگگگف( ز گگگواش:  قولگگگه ز گگگواش، نحگگگوه بگگگروا 

رگگرد نگگای ارگگراد اسگگ ؛ بگگه نگگوعی کگگه ضگگمن  توانمنگدی 

نیگم   اجراکننگده  و  گراح  نگا،  برنا ه ونا   رح شاوک  دو 

 .باشد

 بگه  شگود   ی تيش  دل، این دو گری: ب( تسهیم

 .کنند اجرا وا  رح یا خود تا شود کما باایاران

اجگرای   دو  ردم اا دراع بر حمای ، دو ج( حمای :

شگود. بگه نمگین علگ ،      ای، تیکیگد  گی   نای توسگعه   رح

  گردم،  بگه  پیشگرر ،  و انگداف  به دستیابی برای  ربیان

 .دنند  ی نفس به اعتماد

 تجربیات توانمندساا،  دل، این دو د( زشکاوساای:

 جهگ    گردم،  بگه  و دند  ی قراو  ردم اختیاو دو وا خود

 و کننگد   گرح  و ببینگد  وا  سگانم  بتواننگد  تگا  دنگد   گی 

 .کنند اجرا وا زن خودشان

ه( زاادسگگگگاای: دو ایگگگگن  گگگگدل، توانمندسگگگگاا  

دننده(، به نوعی، ا ینه بروا استعدادنای  گردم   )ز واش

دوبگاوه  رگراد  کنگد تگا    گیگری، رگرانم  گی    وا برای تصمیم

نای  فیگد   چاونای استفاده اا ا کانات و  نابع، یارتن واه

 تيش کنند )شیدایی ،نای جدید برای  شاوک  و ررص 

 (.1377 زشتیانی،

کس، توانمندسگگاای وا رراینگگدی چندبعگگدی و  گگایو

داند. دو این  تنیده شده اا تغییر دو ووابط قدوت  ی دونم

 پردااد:   ا ینه، او به  رح سه پاوادایم  ی

 الف( پاوادایم خودکفایی پایداو  الی  

 ب( پاوادایم کانش رقر  

 ج( پاوادایم توانمندساای رمینیستی.

وی دو پگگگاوادایم خودکفگگگایی پایگگگداو  گگگالی، بگگگر 

نای خوداشتغالی انان، دو پاوادایم کانش رقر، بگر   رعالی 

دوز گگد دو سگگوح خگگانای و اسگگتفاده اا اعتبگگاوات و دو   

                                                           
2- Fetterman 
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 پاوادایم توانمندساای رمینیستی، بر وابستای و پیوسگتای 

توانمندساای اقتصگادی ارگراد، توانمندسگاای سیاسگی و     

  (.Mayoux, 2005)کند  وجه  یاجتماعی، تیکید و ت

توانمندی، حواه وسگیعی بگرای تحلیگم اسگ  و     

ورگگگاب کلگگگی، وجگگگود نگگگداود   دوبگگگاوه تعریگگگف زن  

(Chowdhury & Chowdhury, 2011)  وجم تعریفیو  

 .(Malik & Courteny, 2011)اا زن، چندان زسان نیسگ   

، اینکه دقیقگاً چوگوو توانمندسگاای وا دو    1بیلی اعتقاد به

نایمان تعریگف کنگیم، بگه  گردم و بسگتر       و برنا هنا  رح

 اجگرا  زنجا دونا   رح یانا  برنا ه کهخاصی  نوط اس  

 .(Naz & Ur-Rehman, 2011) شوند  ی

 تعگاویف  کگه  اسگ    عتقگد  نیگم  (0228) 0 هگرا 

 بایگد  توانمنگدی  و نسگتند   تفگاوت  بسگیاو  توانمنگدی، 

 به گیرد. قراو بروسی خاص،  وود بار  و شرایط براساس

 براینا  گمینه گسترش باید توانمندی تعریف وی، اعتقاد

وا نگا   گمینه اعمال و اجرا برای زنها توانایی ارمایش انان و

 بگه  انگان  دسگتیابی  بهبگود   ثگال،  بگرای  ؛شگود  شگا م 

 گسترش به اشتغال، و اعتباو  انند اقتصادی؛نای  ررص 

 سي   خد ات که حالی دو انجا د، نا  ی زننای  گمینه

  میگ   اا اسگتفاده  بگرای  وا انگان نای  ز واش، قابلی  و

 .بخشید  ی بهبود   کوو،نای  گمینه

( 0220) نمکگگگاوانشو  3بگگگه عقیگگگده  الهگگگاترا  

انگگان بگگه  ،نزرراینگگدی اسگگ  کگگه  گگی  ،سگگاای توانمنگگد

شوند و اعتماد به نفس خگود   ساا اندنی خود توانمند  ی

انتخگاب  بخشند و اا حقوب خود دو اوتبگاط بگا    وا اوتقا  ی

ینگد،  اکنند. دو ایگن رر  استفاده  ی ،زااد و کنترل بر  نابع

کننگد   انان جرأت دستیابی به ندف وا دو خود تقوی   ی

 ،نگای خگود   ن خواسگته کگرد و اا توانایی زام برای عملی 

رراینگدی پویاسگ     ،شوند. توانمندساای انان  ند  ی بهره

نگایی   ژیکه توانایی انان برای تغییر سگاختاونا و ایگدنولو  
                                                           
1- Billy 

2- Mehra 

3- Malhotra 

ناگه داشگته    ،که زنها وا دو  وقعی  ررودسگتی وابسگتای  

 گیرد.   دو بر ی وا اس 

 (  عتقد اس  کگه توانمنگدی انگان،   0222) 3کو او

 انگان و  برداشگ  اا  د وکراتیگا دو  و پویگا  شدید، تغییر

 .دند  ی ررض قراو پیش ،جا عه دو زنان وا اا انتظاو

 های توانمندسازی زنان شاخص

ندف اصلی توسگعه انسگانی، خگد   بگه انسگان و      

ز گگواش توانگگایی و استعدادناسگگ .  ،نگگا پگگرووش قابلیگگ 

بهبگود کیفیگ  انگدگی،    بگه  نظگوو   نای انگدگی    هاوت

ووی دو واسگتای   ، ز واش بهرهبرخووداوی اا اندگی سالم

نای  اا شاخص ،ارمایش دوز د ونیم به خيقی  و نوزووی 

ند که به عنوان  قگوزت و ایر قگوزت   ستنتوانمندساای 

بندی شگده دو یگا گگروه اا  قالگه حاضگر پگس اا        دسته

 وسیدن به اشباع نظری، بروسی و استخراج شدند: 

ی انگگدگی )اوانگگه خگگد ات نگگا ز گگواش  هگگاوت -1

 (: شاووه

 تحقیقات نشان ) تقوی  نوش ورتاوی و نیجانی

 ،برابگر  12تگا   7تقوی  نگوش ورتگاوی بگین     که دندن  ی

 (.اواش اقتصادی داود

 نای اوتباط بین رردی تقوی   هاوت 

 (تقوی  اعتماد به نفس )احساس اواشمند بودن 

 استرس و اختيزت  ،وانکاونای کانش اضوراب

 ووانی

 نای ز واشی و کاوگاه ز واشی تشکیم کيس 

 (توجه به بهداش  )بهداش  جسم و سي   ووان 

 و سي   جسمی )تغ یه  ناست، وواش، تفریح 

 (استراح 

       سي   ووان: بگه  نظگوو بهتگر ایسگتن و کنگاو

رگرد   ،به عبگاوت دیاگر   باشد؛  ی ز دن با  شکيت اندگی

نای ووا ره به نحوه  نوقی باشگد و   قادو به انجام رعالی 

                                                           
4- Kumar 
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کوشش دو حم عاقينه  شکيت و تعا م ساانده و  فیگد  

 د.با  حیط خویش داشته باش

ناسگ .   عقينی کردن رعالی : ووی ز واش بهره -0

اسگتفاده   ،ووی ینگد توسگعه بهگره   ایکی اا اصول اساسی رر

یا دیدگاه رکری اس   ،ووی بهره .بهینه اا ا کانات اس 

که سعی داود زنچه وا که  وجود اس ، بهبود بخشگد. بگه   

نگا بگرای    کانش نمینگه و استفاده بهینه اا  نابع  ،عباوتی

ووانشناسگی ورتگاوی    .جلوگیری اا کاونای بیهوده اسگ  

انجا گد،   به احساس  ورقیگ   گی   ،ووی  عتقد اس ؛ بهره

وضگای  بگه    ،شگود و دو رگرد   باعگ انایمه و کاو بیشتر  ی

 .زوود وجود  ی

تبگدیم  شگکم بگه ررصگ      : خيقی  و نوزووی -3

سرع  دو حال تغییر و تحول اسگ ،   ه اس . دو دنیا که ب

شگود؛ یعنگی    شرط بقا و دوام اندگی تلقگی  گی   ،خيقی 

 .  نمراه شدن با شرایط ا ان و  کان

 خيقی  ایجاد رکر و اندیشه نو 

 نوزووی کاوبرد ارکاو نو و تااه 

 باوونگگای اعتقگگادی و  گگ نبی )دوونگگی  تقویگگ  

 (نا کردن اواش

       ز گواش  گدیری  اقتصگاد خگانواده )وشگد نگگرخ

 .(ووی انداا و وشد بهره پس

تغییگر ناگرش، ورتگاو و    و  بنابراین ز واش دوسگ  

 نستند.تغییر نتایج، اا بمرات ز واش و توانمندساای 

 

 روش تحقیق -4

 تحقیق کیفی روش

 و کاوبردی-ای توسعه ندف، لحاظ اا حاضر، تحقی،

 قراو 0کیفی تحقیقات گروه ، اا یا سو دو1پاوادایم نظر اا

اس  و  برده بهره بنیانی، نظریه اا ووش، بعد اا و گیرد  ی

اا سگگوی دیاگگر، دو پگگاوادایم کمّگگی، بگگه واسگگوه ضگگریت  

                                                           
1- Paradigm 
2- Qualitive Research 

نمبستای، به بروسی عوا م   بر بر توانمندسگاای انگان   

سگگکات و جیگگف پگگ یر بگگا اسگگتفاده اا پرسشگگنا ه ا زسگگیت

پردااد تا اا خيل زن،  وانع توانمندساای انان،  گوود    ی

 بروسی قراو گیرد.

اا  عمگدتاً  ونیارگ  کیفگی،   گوود نیگاا دو   نای  داده

انفگرادی  نای  گرونی  تمرکم و  صاحبهنای   ری، بحگ

 :نفگع دو سگاا ان شگا م    ساختاویارته با نیرونای ذی نیمه

. پگگس اا انگگد گگگردزووی شگگده ،... گگدیران، کاوشناسگگان و 

گانگگه کدگگگ اوی  وگگاب، الاگگوی   پیمگگودن  راحگگم سگگه 

، پدیگده  رکگمی   (1337 ) 3پیشنهادی اشتروس و کووبین

توانمندسگگاای اقتصگگادی انگگان  تحقیگگ، تحگگ  عنگگوان  

 ،بگگه  ثابگه یگا وویکگرد سگگاا انی    و پگ یر تهگران   زسگیت 

 تدوین شد.   ، تناظر با زن شناسایی و  دل پاوادایمی

کگه   دنگ دن نشان  گی نای تحقی، بنیانی  دهدانتایج 

 اعتبگاوی  -ای، دسترسی به  نابع  الی نای رنی و حرره  هاوت

 همترین شگرایط علگی   نای شغلی،  و دسترسی به ررص 

  بر بر پدیده   کوو نستند. نمچنین سه پیا گد اصگلی   

استقيل  گالی، بهبگود کیفیگ      ،وخداد پدیده  وود اشاوه

 پایداو نستند.اندگی و تی ین  عیش  

 ها  گیری و تعداد نمونه روش نمونه

دیگده    والعه، انان زسگیت   دو پژونش حاضر، نمونه

یا دو  عرض زسیت نستند که دو  حیط پژونش، حضوو 

نگگا،  پگگ یری  صگگاحبه داونگگد. نمچنگگین بگگه دلیگگم ا کگگان

ابگگان )یگگا داوای  کننگگدگان بایگگد ایرانگگی و راوسگگی شگگرک 

گیگری،   ووش نمونگه  باشند. زشنایی کا م به ابان راوسی(

، 2اسگ . گلیگمو و اشگتراوس    3گیگری نظگری   بر پایه نمونه

دننگد:   گیری نظگری وا ایگن گونگه شگرح  گی      ووش نمونه

پگرداای کگه اا ایگن     نا بگرای نظریگه   ررایند گردزووی داده

نایش وا گردزووی،  گر به  وو نمم ان، داده  ری،، تحلیم

رد کگه چگه   گیگ  کند و تصمیم  گی  کدگ اوی و تحلیم  ی
                                                           
3- Strauss and Corbin 

4- Theoretical Sampling 

5- Glaser and Strauss 
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نا وا اا کجگا   نایی وا دو  رحله بعدی، گردزووی و زن داده

اش وا دو حگگین  پیگگدا کنگگد تگگا بگگدین وسگگیله، نظریگگه   

گیری، تدوین نماید. عمو اً دو یگا  والعگه کیفگی     شکم

کننگدگان، اا    ثم نظریه  بتنی بر ا ینه، تعداد  شگاوک  

زووی و تجمیه و  قبم قابم تعیین نیس  و دو  رحله جمع

نا پس اا اشباع نظری  وضوع  وود بروسگی،   حلیم دادهت

(. بگگر ایگگن اسگگاس، دو 1378، 1شگگود )رلیگگا حاصگگم  گگی

 تحقی، حاضر، تا وسیدن به اشباع نظری دو تحقیگ، کیفگی،  

پ یر تح  پوشگش   ان زسیت 23ای  عادل  نهایتاً با نمونه

 ستاد توانمندساای شهرداوی تهران  صاحبه شد.

 ها  دهابزار و روش گردآوری دا

نا، واننمگای تگدوین شگده، بگه      گردزووی داده ابماو

ساختاویارته خواند بگود   نای نیمه  نظوو پیشبرد  صاحبه

که براساس انداف تحقیگ، و نیگم نظگرات اسگاتید، تهیگه      

نای  نا، انجام  صاحبه شود. ووش اصلی گردزووی داده  ی

سگاختاویارته اسگگ  کگه براسگگاس واننمگگای    عمیگ، نیمگگه 

ویگمی    رتبط با  وضگوع و جا عگه نگدف، برنا گه    س ازت 

شگگوند. اا  شگگانده، یادداشگگ  دو عرصگگه، اسگگناد و     گگی

زووی  شگود. جمگع   نگای  وجگود نیگم اسگتفاده  گی      پرونده

 گیری نظری انجام خواند شد. نا، به صووت نمونه داده

 تحقیق کیفی فرايند

تحقی،: دو ایگن پگژونش، سگ ال      رح ،اول  رحله

که عوا م  گ بر بگر توانمندسگاای     اس  این کلی تحقی،

پ یر و دوجه تیبیرپ یری نر یا اا عوا م بگر   انان زسیت

 سوح توانمندی زنان، به چه  یمان اس ؟

  رحلگه،  ایگن  دو نگا:  داده گگردزووی  ،دوم  رحلگه 

 زتگاا  تحقی،، به  یدان ووود با اولیه ا يعات زووی جمع

0ندرمنگد  گیگری  نمونگه   رحله، این دو شد.
 .شگد  انجگام  

3برری گلوله ووش به که اصلی ارراد اا  صاحبه
 انتخگاب  

 با زخر نفر نای که پاسخ داش  ادا ه ا انی تا بودند شده

                                                           
1- Flick 

2- Purposed Sampling 

3- Snowball 

 و شدند  ی تکراونا  پاسخ عباوتی، به و شود یکی اول، نفر

 3تئوویگا  اشگباع  بگه  سگ ازت،  بگه  پاسگخ  نناگا ی کگه  

 صگاحبه بگا انگان     با و یار   ی پایان  صاحبه، وسید،  ی

 اا بخشگی  پ یر تحگ  پوشگش شگهرداوی تهگران،     زسیت

 قگوت  و ضگعف   جگدداً نقگاط   و تیییگد  ا يعگات،  صح 

 .شد رعالی ، بروسی

 اا یکگی  نگا،  داده گگردزووی  نای تکنیا گوناگونی

2ساای وجوه  ثلگ
 تحقیگ،  دوونگی  اعتباو باعگ که اس  

 ) صگاحبه  نگا  تکنیگا  این اا گیری بهره حاصم شود.  ی

 اشکال  ختلف با ا يعات اا انبونی  شانده( و و عمی،

  رحله به وا پژونشار که بود تصویری و صوتی نوشتاوی،

 راکم وسگیدگی بگه ا گوو     دو. کرد ندای  تحقی،، بعدی

پ یر تح  پوشش شهرداوی تهران، بگه انجگام    انان زسیت

کاوشناسگگان،  گگدیران و   بگگا نگگای عمیگگ،   صگگاحبه

 پگ یر،  انگدوکاوان وسگیدگی بگه ا گوو انگان زسگیت       دس 

  بادوت شد.

نگا، بگه    دو نظریه بنیگانی، گگردزووی و تحلیگم داده   

شود و به نمین دلیگم،   پا، دنبال  ی ا ان و نم صووت نم

نای ز اوی  گیری گیری تئوویا، برخيف نمونمه دو نمونه

که براساس نقشه و  رح اا پیش تعیگین شگده و تقریبگاً    

 اا کاو،  سگیر شود، انجام نر  رحله  ناپ یر دنبال  ی انعواف

زینده و نوع ا يعات  وود نیاا و ارگرادی کگه بایگد  گوود     

 (.  1370ان،  بروسی قراو بایرند وا  شخص خواند کرد )پاپ

 و  یگدانی  عملیگات  پگژونش،  ایگن  دو بنگابراین 

زنجگا   تگا  نگدف،   راکگم  دو ا يعگات  تکمیگم  رراینگد 

 کگه  وسگید  بگاوو  ایگن  بگه  پژونشگار  کگه  یارگ   ادا گه 

 بگه  نگدف تحقیگ،،   و  وضگوع  خصگوص  دو اظهاونظرنگا 

 بگگگه و اسگگگ  وسگگگیده تکگگگراوی و یکنواخگگگ  حگگگالتی

 نگگای داده یگگارتن بگگه بیشگگتر وجگگوی جسگگ  عبگگاوتی،

 اسگ   چیگمی  نمگان  ایگن  و شگود  نمگی   نجگر  جدیگدتر، 

                                                           
4- Theoretical Saturation 

5- Triangulation 
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کگگه تحگگ  عنگگوان اشگگباع تئوویگگا، اا زن نگگام بگگرده     

نگای کیفگی و کمّگی     نگای ووش  شود. یکگی اا تفگاوت    ی

نیگگم دو نمگگین وجگگه اا تحقیگگ، اسگگ ؛ ایگگرا دو اینجگگا،  

پژونشگگار اسگگ  کگگه براسگگاس دوک خگگود، تعیگگین      

کند که تگا کجگا بایگد کگاو وا ادا گه دنگد و دو تمگام          ی

 تعگگگا لی زن، نتگگگایج ونگگگا  داده بگگگا تحقیگگگ،رراینگگگد 

تنااتنگگگ داود کگگه ایگگن ا گگر دو تحقیقگگات کمّگگی، دیگگده 

 شود.   نمی

 ایگن  دو نگا: پژونشگار   داده تنظگیم  ،سگوم   رحلگه 

 و تصگویری  و صگوتی  نواونگای  کگردن  پیگاده  به تحقی،،

  یگدانی،  عملیگات  اا نگای حاصگم   یادداشگ   تنظگیم 

 بگه  کگردن  ناگاه  و دادن گگوش  ضگمن  و ووایگد   بادوت

 حگازت  و صگدا  تگن  قبیگم   گواودی اا  بگه  تصگاویر، 

 کگرد  توجگه   وقعیگ ،  و  کگان  بگه  توجه با دننده پاسخ

 یادداشگ    جگدد  وا خگود  نگای  برداشگ   تفسگیر و  و

 و اصگلی  نکگات  ببگ    رحلگه،  ایگن  حاصگم  کگه  کگرد 

 .برجسته بود

ترین رراینگد دو   نا: اصلی داده تحلیم ،چهاوم  رحله

ناسگگ  کگگه  رکگگم بقگگم    نظریگگه بنیگگانی، تحلیگگم داده 

نای کیفی اس  که دو تحقیگ، بنیگانی دو قالگت     پژونش

، 1گیگرد: کدگگ اوی بگاا    سه شکم اا کدگ اوی، انجام  گی 

0 حووی
3و انتخابی 

 (.1370ان، )پاپ 

 بگاا،  کدگگ اوی  انجگام  بگرای  حاضگر  پگژونش  دو

 اسگتخراج  اا پگس  و شگد   گروو   یگدانی،  نگای  یادداش 

داو   عنگگی و  شگگابه اجگگمای زنهگگا، اصگگلی جمگگيت

 جمعگاً  کگه  ببگ  گردیگد   کگدنایی،  صگووت  بگه   باحگ،

 و نکگات اصگلی   اا کگدام  نگر  بگرای  و وسید  وود 33 به

 نکگات  ترتیگت،  بگدین  شگد.  انتخگاب  کگد  یگا   حووی،

انگگگان  بگگگا  صگگگاحبه اا حاصگگگم  حگگگووی و اصگگگلی

تعگداد   پگ یر تحگ  پوشگش شگهرداوی تهگران بگه       زسیت
                                                           
1- Open Coding 

2- Axial Coding 

3- Selective Coding 

 اا حاصگگم  حگگووی و اصگگلی نکگگات و  گگوود 23

و  سگئوزن وسگیدگی بگه ا گوو      صاحبه بگا کاوشناسگان   

  وود، بالغ گردید. 17 پ یر، به انان زسیت

3 قگوزت   حگووی،  کدگگ اوی  دو
تشگکیم شگده،    

نگایی خوانگد    یابند و نر  بقه شا م ایر بقه توسعه  ی

شگود. زا گه    شد و اوتباط نر یا اا زنها نیم  شخص  ی

ناسگ .   داده  حگووی،  قایسگه دانمگی     رحله کدگگ اوی 

نای کدگ اوی شده وا با یکگدیار  قایسگه    دهپژونشار، دا

نایی که با نم تناسگت داونگد،    کند و به صووت خوشه  ی

دنگد    ی قراو  بقه یا دو وا  شابه کدنای و زوود دو ی

(Goulding, 2000)   ،دو این  رحله اا پگژونش حاضگر .

ای که دو کدگ اوی باا ایجاد شده  نای اولیه کدنا و دسته

ادتگگام کگگرده، اوتبگگاط بگگین   وا بگگا  گگواود  شگگابه، نگگدبود

جدیگد    فگانیم  بگا  نا  شخص شده و  بقاتی  بقه خرده

 .ندتوانایی انان و  وانع رعالیتی انان، شکم گررت

انتخابی: دو این  رحلگه،    رحله پنجم انجام کدگ اوی

 ترکیگت  نگم  با دوباوه اند، شده کدگ اوی قبيً که نایی جمله

دوک شگود و سگپس    قابگم  زنهگا   یگان  وابوه تا شوند  ی

پوشگانی   که باید نم گردد  ی ترسیم نموداو  ربوط به زنها

 این . دو(Derw & Arch, 2008) باحگ وا دوبر گیرد 

نایی که قبيً کدگ اوی شده بودنگد، دوبگاوه     رحله، جمله

سگایر   اسگ   قگادو  کگه  ای تگا  قولگه   شگدند  با نم ترکیت

 شناسگایی  دنگد،  اوتبگاط  یکدیار به وا  بقات یا  فانیم

 .گیگرد  شکم تدویج، به تحقی،،  فهو ی و چاوچوب شود

بر این اساس، دو تحقی، حاضر، پژونشاران دو پیایگری  

 به این واقعی   هم دس  یارتند که: 2خط سیر داستان

اا حقگگوب  ،بگگرزووده سگگاختن نیاانگگای اساسگگی  -

اولیه تمگام ارگراد اسگ  و نگر رگردی بایگد ا کگان زن وا        

نگگای  نگگا و خيقیگگ  داشگگته باشگگد کگگه اا تمگگام توانگگایی 

کگه  بگر ایگن اسگاس، ضگرووی اسگ       خود استفاده کنگد.  

                                                           
4- Categories 

5- Story Line 
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نگگگای دولتگگگی،  بگگگر سگگگووح بگگگازی سگگگاا ان  عگگگيوه

سیاسگی،   نای تیردولتی انگان نیگم بگرای بسگیج     ساا ان

 ند.  کنتيش  ،ز واش نماانیساای و  زگاه

 دت  نای کوتاه ز واش : دتی شا م انداف کوتاه -

نگای وسگمی و تیروسگمی و تمگرین حضگوو دو       دو بخش

 . دو نظر گررته شوند نای اجتماعی صحنه

نای حقوقی  الکیگ ،   اصيح قوانین  دنی، نظام -

ح، کنترل، قگوانین کگاو و... اا جملگه انگداف وانبگردی      

 تحقگگ، تواناسگگاای انگگان و عگگدال   بگگرایکگگه  ندسگگتن

 د.  نشو دنبال  ی ،اجتماعی

نگای توانمندسگاای انگان اا دو     ووش ،به  گووکلی 

 شود:    ی  یسر ، ری،

 .شود رعالی  انان  یاا ح ف عوا لی که  انع  (1

ارگگمایش  ؛  اننگگدنگگا ارگگمایش توانگگایی و قابلیگگ  (0

سگگوح تحصگگیيت، دسترسگگی بگگه  نگگابع  گگالی، بهبگگود   

وضگگع سگگي  ، برخگگووداوی اا حقگگوب  الکیگگ  قگگانونی، 

ورگگع تبعگگیض اا بگگاااو کگگاو و حگگ ف باوونگگای سگگنتی دو 

 توانمندساای.

اولگین قگدم دو     رحله ششم  راحی و اعتباو  دل:

بنگگدی  رکگگمی اسگگ  کگگه   رحلگگه  راحگگی  گگدل،  بقگگه

دنگد. ایگن  بگ،، بگین       گی  نشگان  وا تحقیگ،   ایگه  دوون

کند، ا ا خگود دو بگین     ی برقراو نای  ختلف، اوتباط داده

با توجه بگه   وو ؛ اا این(Goulding, 2000)نا نیس   داده

زخر نظریگه بنیگانی     رحله اا پژونشاران دویار  دوک و

تحلیم حول  و اا تجمیه حاصم نای دو تحقی، حاضر، یارته

کگدنا   دادن پیونگد  بگا  و گررتنگد  قگراو  اصگلی   حوو ندف

نگا    قولگه   حگووی( و  )کدگ اوی  فانیم باا(، )کدگ اوی

تحقی،، ترسیم شگد و    فهو ی انتخابی(،  دل )کدگ اوی

بخشگید    گدل، اعتبگاو   بگه  نیگم،  کاوشناسگان  تیییگد نظگر  

(Alsop et al., 2006). 

 

 

 های کیفی ارزيابی داده

؛ بگگه  عنگگی   وبگگ، بگگودن  دو تحقیقگگات کیفگگی 

باشگگد.  حققگگان دو   کفایگگ  ووش کگگاو  گگی  صگگح  و 

، 1 گوود  وبگ، بگودن احتمگالی اا  ریگ، خگواص اعتبگگاو      

 ،3و قابلیگگ  انتقگگال  3، تیییدپگگ یری0قابلیگگ  وابسگگتای 

 تگگرین ایگگن خگگواص، اعتباوپگگ یری  کننگگد.  هگگم قضگگاوت  گگی

دو ایگگن (. Holloway & Wheeler, 2002)اسگگ  

نگگگای حاصگگگم اا  بگگگر  قایسگگگه یارتگگگه تحقیگگگ، عگگگيوه

نگا بگا پیشگینه نظگری و تجربگی  وجگود،        کدگ اوی داده

نگگای تحقیگ، دو  راحگگم   اا  ریگ، نقگد و اوایگگابی یارتگه   

 ختلگگف، بگگه وسگگیله کاوشناسگگان و اسگگاتید  گگرتبط      

 تخصصگگان حگگواه توانمندسگگاای، تگگيش شگگد تگگا حگگد   

 نا،  حق، و تییید شود. ا کان  عتبر بودن یارته

 یروش تحقیق کم

نیگگم سگگوح توانمنگگدی دو ونیارگگ  کمّگگی تحقیگگ، 

پگگ یر تحگگ  پوشگگش شگگهرداوی   صگگدویااده ان زسگگیت

تهگگران براسگگاس سگگه شگگاخص یگگا  قولگگه ز گگواش       

ووی و خيقیگگ  و  نگگای انگگدگی، ز گگواش بهگگره   هگگاوت

گویگگه دو  13نگگوزووی، تعریگگف شگگد و بگگا اسگگتفاده اا    

ای لیکگگرت،  گگوود سگگنجش قگگراو  دوجگگه  قیگگاس چهگگاو

بر بگگر گررگگ . نمچنگگین بگگه  نظگگوو بروسگگی عوا گگم  گگ 

توانمندسگگاای انگگان، اا پرسشگگنا ه اسگگکات و جیگگف     

اسگگتفاده شگگد تگگا اا ایگگن  ریگگ،،  وانگگع توانمندسگگاای   

انگگان براسگگاس سگگه عا گگم ناگگرش و  یگگمان )شگگدت(    

اقتصگگگادی  -تجربگگگه، ز گگگواش و پایاگگگاه اجتمگگگاعی   

 گویه، بروسی گردد. 33)اشتغال( انان دو قالت 

پ یر تح  پوشش شهرداوی  نای انان زسیت ویژگی

 1نگگا بودنگگد،  بگگ، جگگدول   کگگه پاسگگخاوی پرسشگگنا ه

 .باشد  ی

                                                           
1- Credibility 

2- Dependability 

3- Conformability 

4- Transferability 
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 دهنده های زنان پاسخ ويژگی -1جدول

های  ويژگی

 دهندگان پاسخ

 وضعیت تأهل سن

 متأهل مجرد به باال 50 سال 48-50 سال 98-40 سال 90-10

 27 33 12 32 37 18 فراوانی

 3/21 8/37 3 3/31 3/33 3/12 درصد

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

برای پاسخاویی به سگ ال اول تحقیگ،،  بنگی بگر     

پگ یر تحگ  پوشگش     تعیین سوح توانمندی انان زسگیت 

 نای ز اوی عباوتند اا: شهرداوی تهران، ررضیه

پ یر دو حد  توسگط   سوح توانمندی انان زسیت -

 .H0: μ≤2.5و یا کمتر اا زن اس ؛ به عباوت دیار 

پگ یر بگازتر اا حگد     سوح توانمندی انان زسگیت  -

 .H1: μ>2.5  توسط اس ؛ به عباوت دیار 

 

 داری و سطح معنی tارزيابی آماره  -9جدول

 5/1ارزش آزمون= 
 انحراف معیار میانگین

T سطح معناداری آزادی  درجه 

0208/2- 112 127/2 33/0 318/2 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

برابگگگر بگگگا  tدو خروجگگگی ایگگگن رر گگگان، ز گگگاوه  

 127/2 داو  شگگگانده شگگگده و سگگگوح  عنگگگی -0208/2

 tتگوان اذعگان داشگ  کگه  قگداو       اا این وو  ی .باشد  ی

داو  سگوح  عنگی   ا گا بگه واسگوه زن کگه     اسگ   داو  عنی

بنگابراین رگرض صگفر ود     .اسگ   کوچگا   شگانده شگده  

نگگا و  تغیرنگگای    لفگگهشگگود، یعنگگی زا گگون ووی    گگی

  .بوده اس   بر  ،تحقی،

 33/0دسگ  ز گده    دیاگر،  یگاناین بگه    عبگاوت به 

نمایانار این واقعیگ  اسگ  کگه سگوح توانمنگدی انگان       

پگگ یر تحگگ  پوشگگش شگگهرداوی تهگگران، دو حگگد   زسگگیت

بگه  گوو ضگمنی، حکایگ  اا      ا گر  توسط اس  که ایگن  

نگای بااداونگده  وجگود دو  راکگم      وجود عوا گم و   لفگه  

توانمندسگگاای انگگان تحگگ  پوشگگش شگگهرداوی تهگگران   

 داود.

 

 تحقیق های يافته-5

دو اتلت  نابع و وویکردنگای نظگری، حلقگه اول و    

پگ یری، رقگر اقتصگادی، بیگان      نقوه شروع انجیره زسیت

شود. نرچند، ارگراد، دوک  تفگاوتی اا رقگر داونگد، دو       ی

پگ یر، عمو گاً  فهگوم رقگر، نگاظر بگر         وود اقشگاو زسگیت  

تی ین حداقم نیاانای  عیشتی پایه اس . یکی دیار  عدم

اا  سانلی کگه دو ا ینگه شگرایط اقتصگادی گگروه  گوود       

 والعه، حانم انمی  اس ، نقش اشتغال دو  حیط شغلی 

سالم به لحاظ ووابط بگین کگاوگران و کاورر گا دو بهبگود     

سایر ابعاد اندگی رردی، خانوادگی و اجتماعی زنها اس . 

اا سوی دیار،  سانم و  شکيت اقتصادی، به سگهول  و  

 کنند. نای اندگی، سرای   ی به سایر حواه با سرع  ایاد

توان به  توانمندساای انان وا  ی بیرگ او بریعوا م ت

کگه   بندی کرد  بقه ،دو گروه عوا م وانبردی و عملیاتی

شگا م   ؛نگای وانبگردی   لفه   اند. تبیین شده 3دو جدول 
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نگگای وانبگگردی نماننگگگ بگگرای     تگگدوین اسگگتراتژی 

ررننای، اجتماعی، اقتصادی، توانمندساای انان اا  نظر 

نای  ناست و  سیاسی و رناووی، تدوین قوانین و سیاس 

زررینگی زنگان دو    تثبی  جایااه انگان و نقگش   برایجا ع 

نگگای  ختلگگف اجتمگگاعی، اقتصگگادی، ررنناگگی و   عرصگگه

تغییر ناگرش و باوونگای اجتمگاعی دو انگان و      سیاسی و 

 ی عملیگاتی نگا  و   لفگه باشند   ی ردان نسب  به نقش انان 

: بااناری قوانین و نهادنای  رتبط با  شگاوک   عباوتند اا

انان، بااناری دو قوانین  دنی، بااناری قوانین  رتبط به 

ز واش و اشگتغال بگانوان، بگااناری سیسگتمی قگوانین و      

ای انگان، بگااناری    شگغلی و حررگه   ینگای اوتقگا   سیاس 

وین نای  رتبط با کست  نابع  الی، تگد  قوانین و سیاس 

نای  وود نیاا  کست  هاوت برایالاونای شایستای انان 

نگا و   باااو کاو، تغییر ناگرش انگان نسگب  بگه شایسگتای     

نگگا، توانمندسگگاای انگگان دو ابعگگاد اقتصگگادی،   توانمنگگدی

نگای  گالکیتی،    اجتماعی، سیاسی و ووانی، اصگيح نظگام  

نای اقتصادی،  نای  هاوتی برای رعالی  دو بخش ز واش

سیاسی و ایجگاد حگ، کنتگرل بگرای انگان. بگا       اجتماعی، 

توانمندسگاای   ،تگوان اا دو  ریگ،   شناخ  این عوا م  ی

رعالیگ   اا  ح ف عوا لی که  گانع  -1 :کرد  حق،انان وا 

 .ی اناننا ارمایش توانایی و قابلی  -0 .شود انان  ی

 

 توانمندسازی زنان بر مؤثرعوامل  -4جدول

 های نگارندگان(  منبع: )يافته

 

 توانمنددی  زمینه در پیشنهادی پارادايمی مدل

 زنان اقتصادی

،  گگدل پگگاوادایمی پیشگگنهادی دو ا ینگگه  1شگگکم 

دنگد.   پگ یر وا نشگان  گی    توانمندی اقتصادی انان زسیت

 گدل، توانمندسگاای اقتصگادی اسگ .     پدیده  رکمی این 

شگرحی دوبگاوه شگرایط حگاکم بگر       ،زید زنچه دو ادا ه  ی

 وخداد این پدیده اس .

 

 ها شاخص ها مؤلفه

 راهبردی

 نای وانبردی نماننگ برای توانمندساای انان اا  نظر ررننای، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و رناووی تژیاتدوین استر

 و ...نای  ختلف اجتماعی، اقتصادی  تثبی  جایااه انان دو عرصه براینای  ناست و جا ع  تدوین قوانین و سیاس 

 انان و جا عه باوونای اجتماعیتغییر نارش و  

 عملیاتی

 بااناری قوانین و نهادنای  رتبط با  شاوک  انان

 بااناری دو قوانین  دنی

 انانبااناری قوانین  رتبط به ز واش 

 ی پیرا ون  شاوک  انانبااناری سیستمی قوانین و سیاست

 نای  رتبط با کست  نابع  الی بااناری قوانین و سیاس 

 نای  وود نیاا  کست  هاوت برایتدوین الاونای شایستای انان 

 نا نا و توانمندی تغییر نارش انان نسب  به شایستای

 توانمندساای انان دو ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ووانی

 نای  الکیتی اصيح نظام

 و .... نای اقتصادی، اجتماعی نای  هاوتی برای رعالی  دو بخش ز واش

 ایجاد ح، کنترل برای انان
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 مدل پاراديمی پیشنهادی در زمینه توانمندی اقتصادی زنان -8شکل

 منبع: )مطالعات نگارندگان(

 

 شرايط علّی

نای توانمندساای کگه دو اوتبگاط بگا     بر برنا ه عيوه

اوتقای سوح توانمندی اقتصادی ارراد انجام شگده اسگ ،   

توان اا سگه عا گم اصگلی کگه بگه نگوعی        به  وو کلی  ی

انگد،   شده نای   کوو وا نیم شا م  ی  حتوای اصلی برنا ه

پ یر، نام بگرد:   به عنوان شرایط علّی توانمندی انان زسیت

ای  وحررگه  نگای رنگی   ول،  یمان تسگلط بگر  هگاوت    وود ا

توان این عا م وا  اس ؛ دو واقع به لحاظ نقش ابماوی،  ی

نیگگاا اساسگگی بگگرای تحقگگ، توانمنگگدی    دو حکگگم پگگیش

نگا و   اقتصادی، به حساب زوود. نرچه سوح ایگن  هگاوت  

تگوان   با نیاانای باااو کگاو بیشگتر باشگد،  گی     هاتناست زن

دو توانمنگدی   هگا کننگدگی زن  انتظاو داشگ  سگهم تعیگین   

ای،  وحررگه  نای رنگی  اقتصادی، ارمایش یابد. اصوزً  هاوت

توانگد تگا حگد ایگادی      جدای اا بعد استعدادی زن که  ی

جنبه ایستی داشته باشد؛ چنانچه ررد دو  قا ع پیشین 

نایی وا رراگررتگه باشگد، بگرای وی     اندگی، چنین  هاوت

توانگد دو   ه  گی زیگد کگ   یا سر ایه بالقوه به حسگاب  گی  

شرایوی  شخص، زن وا به ابماوی بگرای بهبگود و اوتقگای    

خود تبدیم کنگد. عا گم دوم و     سوح توانمندی اقتصادی

نگای شگغلی  تناسگت بگا       هم دیار، دسترسی به ررص 

ای رگرد و بگه لحگاظ  تغیرنگای      وحررگه  نای رنگی   هاوت

گری اس . اساساً  یمان توریگ، شگکاو و تصگاحت      داخله

 :ایشرايط زمینه

 شهر تهران:  یمان،  قوع ا انی و شدت تجربهتجربه ایستن دو کين - 

 اقتصادی -پایااه اجتماعینشینی و  تجاوب  کمم:  هاجرت، حاشیه - 

 :گرمداخله -شرايط واسط

 تحصیيت -

 وضع دوز دی پدو/ نمسر -

 نای خانواوداوایی -

 :راهبردها

 اشتغال -

 ساای دوز د و نمینه  تواان -

 اندااپس -
 کاوزررینی -

 :شرايط علّی

 ایوحررهنای رنی هاوت -

 اعتباوی -دسترسی به  نابع  الی -

 نای شغلیررص  دسترسی به -

 :پیامدها

 تی ین  عیش  پایداو -

 استقيل  الی -

 بهبود کیفی  اندگی -

 پديده:

توانمندی 

 اقتصادی
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ی شغلی حتی دو یگا اقتصگاد پویگا و دو حگال     نا ررص 

شگناختی و شخصگیتی    نگای ووان  شکورایی نیم به ویژگی

ارراد، بستای داود. سو ین عا گم ابرگگ او بگر توانمنگدی     

پ یر،  یمان دسترسی به  نابع  الی  اقتصادی انان زسیت

و اعتباوی اس . ابرگ اوی این عا م نیم اا دو جه  قابم 

پگ یر بگه ویگژه زن     ف، انان زسیتبروسی اس : اا یا  ر

نگای سرپرسگتی خگانواو قگراو      گروه اا زنها که دو  وقعی 

نای  داوند یا به  وو تیروسمی، عمده وظایف و  سئولی 

 رتبط با سرپرستی خانواو بگه زنهگا  حگول شگده اسگ ؛      

نای  توجه خود، با یا یا چند  چنانچه دو انجیره زسیت

 بدون دسترسگی بگه   بر  واجه شوند،  عموزً  شکم نمینه

نای کوچا، ا کان گ او اا چنگین  گوانعی وا نداونگد.     وام

 ند و  نصفانه وجود  حال اگر این دسترسی به  وو قاعده

ز یگم و   نداشته باشد، زنها به ناچاو اا  سگیرنای  خگا ره  

کننده وضع  وجگود، اقگدام    داوای پیا دنای  نفی تشدید

بگه ارگ     ،نهایتگاً  کنند کگه  نای   کوو  ی به تی ین نمینه

شگود.   نگا  نجگر  گی    نای اقتصادی رعلی زن سوح توانایی

عيوه بر این، دسترسی به اعتباوات خرد، دو  سیر خلگ،  

نگگای شگگغلی بگرای جا عگگه  گگوود  والعگگه، داوای   ررصگ  

انمی  اس . این  وود به ویژه ا گانی کگه انگان  گ کوو،     

ا کگگان اشگگتغال دو بیگگرون اا  نگگمل وا نداشگگته باشگگند،   

وانسگگته اسگگ  ا ینگگه زام بگگرای ایجگگاد شگگرایط کگگاو و  ت

اا دو  نمل وا برای زنها ررانم  نای اقتصادی دوز د رعالی 

کند. دو  رف  قابم ایگن گگروه، ارگرادی نیگم دو جا عگه      

اند کگه پگس اا تجربگه  ورگ،       وود  والعه،  شانده شده

ز گگوای و اشگگتغال دو شگگرایط کنتگگرل شگگده، بگگه   هگگاوت

اند و با دسترسگی بگه    اااو کاو واود شدهنای وقابتی ب بخش

نای کاوزررینانگه خگود وا پیایگری و     اعتباوات خرد،  رح

 اند. اجرا نموده

 ای شرايط زمینه

ای که توانمنگدی اقتصگادی دو زن بگه وقگوع      ا ینه

بگر   شهر تهران اس . اقتصاد تهران عگيوه  پیوندد، کين  ی

کشگوو،  نگای کلگی بگا وونگدنای اقتصگاد جگاوی         شابه 

شرایط و  ختصگات اختصاصگی  همگی نیگم داود کگه دو      

دننده بستر  وجود برای وخگداد پدیگده     جموع، تشکیم

العگاده دو بگاااو کگاو،      وود بحگ نستند. وجود تنوع رگوب 

شهری،  دوونونقم  نای شغلی، شبکه گسترده حمم ررص 

بگه لحگاظ    رکگم(   -جنوب )یگا حاشگیه   -راصله ایاد شمال

 عیشگتی دو ایگن شگهر و نگرخ بگازی       -شرایط اقتصادی

 هاجرت جویندگان کاو به تهران اا سایر  نا ، شگهری  

بگر   این شرایط نسگتند. عگيوه    و ووستایی کشوو، اا جمله

ای   واود   کوو، باااو کاو تیروسمی گسترده، شرایط ویژه

به اقتصاد تهران بخشیده اس  تا زن جگا کگه بگه جا عگه     

شگود،  جموعگه    ربوط  گی پ یر   ندف؛ یعنی انان زسیت

 اند. اا و نم تهدیدزررین بوده این  واود، نم ررص 

 گر شرايط مداخله

سگگوح تحصگگیيت عمگگو ی و دانشگگاانی دو بگگین  

ارگگراد  گگوود  والعگگه، اوتبگگا ی قابگگم تیییگگد و نگگه لمو گگاً  

نگا داشگته    نمواوه  سگتقیم، بگا توانمنگدی اقتصگادی زن    

ارگمودن بگر   اس . اا یگا  گرف، تحصگیيت دو واسگتای     

نگگای  نگگای رگگرد نسگگب  بگگه ررصگگ    دا نگگه دسترسگگی

کنگد و اا سگوی دیاگر، بگا      عمگم  گی   ،شغلی دو باااو کاو

نگگای رگگرد، بگگین   بگگاز بگگردن سگگوح  نحنگگی  ولوبیگگ  

انگدااد و   وضع  وجود و وضگع  ولگوب رگرد، راصگله  گی     

دو نتیجگگگه باعگگگگ پگگگایین ز گگگدن  یگگگمان توانمنگگگدی 

انگگگت او شگگگده اا ج شگگگده و تجربگگگه  اقتصگگگادی ادواک

توانگگد دو رهگگم و  شگگود. نمچنگگین تحصگگیيت  گگی   گگی

عملکگگرد رگگرد نسگگب  بگگه  قگگوزتی نمچگگون: دوز گگد،    

بنگگدی نیاانگگای  گگادی و   انگگداا، اولویگگ   نمینگگه، پگگس 

 گگواودی اا ایگگن دسگگ ، ابرگگگ او باشگگد. یکگگی دیاگگر اا   

گگگر  گگرتبط بگگا توانمندسگگاای اقتصگگادی  شگگرایط  داخلگگه

پرسگگ  خگگانواو نگگای سر ارگگراد، وضگگع دوز گگدی و داوایگگی

 و به  وو خاص پدو یا نمسر بوده اس . 
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 راهبردها

پ یر دو اوتباط با پدیده  وانبردنایی که انان زسیت

توان دو چهاو  اند وا  ی گررته توانمندی اقتصادی دو پیش 

تگرین   ترین و احتمازً  بنایی  وود اصلی خيصه کرد.  هم

راو گگررتن  وانبرد دو این ا ینه، اشتغال این انان اس . ق

یگابی   اایی، دو نوی  دو یا  وقعی  شغلی دو کناو دوز د

و توانمندی ووانی ررد نیم حانم انمی  اسگ . بسگیاوی اا   

نگای شگدید    انان  گوود  والعگه، دو  واجهگه بگا بحگران     

نمچون اعتیاد شدید نمسر به سوء  صرف  واد، پگس اا  

قراو گررتن دو  وقعی  شغلی، عملکرد  گ برتری نسگب    

انگد.    ان حضوو تمام وق  خگود دو خانگه نشگان داده   به ا

. باشگد   یساای دوز د و نمینه  وانبرد  هم دیار،  تواان

نای زام یا بر بنگای   اررادی که به دنبال دویار   شاووه

تجربیگگات شخصگگی، بگگه ایجگگاد تگگواان  نوقگگی  گگابین    

نگگای انگگدگی و دوز گگدنای  وجودشگگان، اقگگدام    نمینگگه

بگه توانمنگدی اقتصگادی تگا حگد      اند، دو دسگتیابی   نموده

انگداا نیگم وانبگرد کلیگدی      انگد. پگس   ایادی کا یاب بگوده 

دیاری دو اوتباط با توانمندی اقتصگادی بگوده اسگ . دو    

پ یر، اوج ناتوانی اقتصادی خود وا  اتلت  واود، انان زسیت

دو برخوود با یگا  شگکم قابگم حگم  گادی، بگه دلیگم        

انگگد و  بیگگان کگگردهانگگداا کگگاری،  برخگگووداوی اا پگگس عگگدم

نگایی اا پاسگخاویان نیگم عمگيً تحگول اساسگی دو        نمونه

وضعی   ادی و سوح توانمندی اقتصادی خود وا  دیون 

دانند. دو واقگع، وانبگرد    انداا  ی توجه جدی به  قوله پس

بخشگگی و پایداوسگگاای توانمنگگدی   انگگداا دو تگگداوم  پگگس

سگ .  کننده و بسمایی داشته ا اقتصادی ارراد، نقش تعیین

تگوان زن وا بگازترین    وانبرد  هم دیاری که به نوعی  گی 

شگگاخص سگگووح توانمنگگدی اقتصگگادی بگگه حسگگاب زوود، 

کاوزررینی اس . نر چند کاوزررینی بگه لحگاظ  فهگو ی،    

ای اا توانمنگگدی اقتصگگادی و توانمنگگدی  ترکیگگت پیچیگگده

ووانی و شخصیتی وا دو بوگن خگود بگه نمگراه داود، ا گا      

کگگی اا وانبردنگگای جگگ اب بگگرای  عمو گگاً بگگه عنگگوان ی 

اسگ . دو بگین انگان      توانمندساای اقتصادی،  ورح بوده

پ یر نیم به ویژه دو  وود اررادی که تجربه  گورقی   زسیت

انگد،   اا توانمندی ووانی و شخصیتی وا پش  سر گ اشگته 

این وانبرد، دو کناو تحق، شرایط علّی  وود اشاوه بگرای  

گیری دو  د وا به نحو چشمتواند رر توانمندی اقتصادی  ی

این ا ینه  ور، کند. البته دو عمم،  واود  شانده شگده  

برای کاوبس  تمام عیاو این وانبرد اا سوی ارگراد  گوود   

شماو بوده اسگ . ا گا چنانچگه بگه       والعه، دو حد اناش 

جای تعاویف حداکثری، بگه سگرام  صگادی، حگداقلی زن     

تت ارمایش خواننگد  نای قابم انعواف، به  را برویم، نمونه

یارگگ . دو چنگگین  گگواودی انگگان  گگوود  والعگگه، پگگس اا 

نگگا و اسگگتعدادنای خگگود و کسگگت     شگگناخ  توانگگایی 

اند به دوجات  ختلگف،   ای زام، توانسته نای حرره  هاوت

کننده وا برای خود  کست و کاوی  ستقم اا نهاد پشتیبان

  حق، سااند.

 پیامدها

یگده توانمنگدی   اولین پیا د قابم  شگانده بگرای پد  

پگ یر بگرای تگی ین  عگاش      اقتصادی، توانایی انان زسگیت 

شان اس . این توانایی  پایداو خود و ارراد تح  سرپرستی

بر زن که  تضمن تی ین نیاانای  ادی حیاتی زنهگا   عيوه

نگگا و  بگگه  گگوو  سگگتمر اسگگ ، کگگانش سگگوح اسگگترس  

نای ووانی ناشی اا نقصان دو ررایند تگی ین ایگن    اضوراب

توانگد جگ ابی     انا وا به دنبال داود. تحق، این ا ر  ینیا

 واودی  انند:  شاتم کگاذب یگا سگااوکاونای نا تعگاوف     

برای تی ین  ایحتاج اندگی وا دو ذنن زنان تا حد ایادی 

اا بین ببرد. استقيل  الی، پیا د  هگم دیاگر توانمنگدی    

پگ یر اسگ . اساسگاً یکگی اا عوا گم       اقتصادی انان زسیت

راو گررتن انان  وود  والعه دو  واضگع  گادون و   اصلی ق

کنترل  تح  سلوه دو ووابط قدوت دو دوون خانواده، عدم

باشگد.   و اختیاو زنها دو اوتباط با  نابع  الی خگانواده  گی  

پ یر، چه دو بعد ذننگی   بهبود کیفی  اندگی انان زسیت

و چه دو بعد عینی زن، به واسگوه توانمنگدی اقتصگادی،    
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د. توجه به سگي   جسگمی، بهبگود نحگوه     شو  حق،  ی

گ وان اوقات ررات ، بهبود عملکرد دو ا ینه ا وو تربیتی 

و تحصیلی رراندان، بهبود الاوی تغ یه، کاسته شگدن اا  

زررین بر سر سي   ووانی، بهبود  اا و اختيف عوا م تنش

ووابط خانوادگی و  واودی اا این دس ، به کرات اا سوی 

به عنوان  صگادیقی اا اوتقگای کیفیگ     شوندگان   صاحبه

 اندگی زنها بیان شده اس .

دسگ  ز گده اا کلیگه     نای به دو جریان بروسی داده

زید که حلقه  نا و وویکردنای نظری، چنین بر ی  صاحبه

پگ یری انگان نیگم بگه  سگیله وابوگه        دوم انجیره زسگیت 

یابگد.   توانمندساای انان با توسعه پایگداو، اختصگاص  گی   

 نیمتوانمندساای انان به عنوان  حوو، شاخص و پیرا ون 

وجود  نکته اساسی و قابم اعتنادو  ،دستاوود توسعه پایداو

  : سا مکن نا تیر که نادیده گررتن زن داود

   اولین نکته دو خوو توجه، بو ی کردن الاونگای

گونگه کگه توسگعه     نمان. توانمندساای دو نر جا عه اس 

نگگا و اختصاصگگات  ژگگگیای  بتنگگی بگگر وی توسگگعه ،پایگگداو

 شگناختی  شناختی و بگوم  شناختی، ایس  ررننای، جا عه

دو بسگتری  تناسگت بگا     بایگد ، توانمندی انگان نیگم   اس 

تعریف شود و اوتقا یابد.  ،نای نر جا عه شرایط و ظرری 

 نگا و وانبردنگای عملگی کگه دو     نگا، سیاسگ    ویمی برنا ه

انگان و توانمندسگاای    یسوح جهانی برای وشگد و اوتقگا  

وسوی کلگی حرکگ  و    تواند سم   ی ،شود  ورح  ی زنها

توانگد   تحول انگان نگر جا عگه وا تعیگین کنگد، ا گا نمگی       

ایگن  کنگد.   شگخص  بگه  گوو دقیگ،     وا نا  حتوای برنا ه

نای ررننای، اعتقادی،  لی و قو ی و نیم   حتوا وا   لفه

تعریگف   ،نای  ادی و  عنوی نر جا عه ا کانات و ظرری 

تگر اا  حتگوای     هگم (. 1378و حسینی،  وننوود)کند   ی

نا، تعیین دوس  وضگعی  و شگرایط  وجگود انگان      برنا ه

ناسگ  کگه دو نگر     نا و رمونگی  یا جا عه با نمه کاستی

 .جا عه با جا عه دیار ررب داود

      ناگگرش سیسگگتمی بگگه بحگگگ توانمندسگگاای

یعنگی   ؛اا  باحگگ  هگم دو ایگن ا ینگه اسگ       نیگم انگان  

اوتبگگاط  نسگگجم و پویگگا بگگا   گونگگه کگگه انگگان دو  نمگگان

جا عگگه خگگود نسگگتند، توانمندسگگاای انگگان وا نگگم بایگگد 

یگگگا سیسگگگتم اجتمگگگاعی دیگگگد و تعریگگگف کگگگرد و  دو

 جموعگگه عوا گگم  گگرتبط بگگا انگگان و  وقعیگگ  و شگگرایط 

بایگگد دو جهگگ   شگگان وا رگگردی، خگگانوادگی و اجتمگگاعی 

د. اگگگر دو نماننگگگ و نمسگگو کگگر ،توانمنگگد کگگردن زنهگگا

نگا نسگب  بگه انگان       جموعه باوونگا و ناگرش   ،ای جا عه

توانمنگگگدی زنهگگگا سگگگااگاو نباشگگگد و  جموعگگگه     بگگگا

 ،گگگ اوان و  گگدیران اجرایگگی   ویگگمان، سیاسگگ   برنا گگه

یگارتای   ینگد توسگعه  ابر انگان دو رر  اعتقادی به نقگش  گ  

 حقگگ، نخوانگگد  نداشگگته باشگگند، توانمندسگگاای انگگان   

 .(Naz & Ur-Rehman, 2011)شد 

دسگ  ز گده اا کلیگه     نای به دو جریان بروسی داده

زید که حلقگه   نا و وویکردنای نظری چنین بر ی  صاحبه

پ یری انان نیم به  سیله وابوه رقگر و   سوم انجیره زسیت

پدیگده رقگر نگه لمو گاً بگه      یابگد.   توانمندی، اختصاص  گی 

 عنای رقر دوز دی بلکگه اا دیگدگاه توسگعه انسگانی، بگه      

 ی  اا ح، انتخاب کردن و انتخاب شگدن و   عنای  حرو

ررص  برای یا اندگی شرارتمندانه اس . دو ایگن بگین،   

رقر انان، رراتر اا رقر  گادی و ا کانگات زام بگرای ادا گه     

 حرو ی  اا حگ، انتخگاب،    :حیات اس . رقر انان شا م

نا، اتکا به خود، اعتماد به نفس، حگ،   دسترسی به ررص 

نگای اجتمگاعی، سیاسگی و     رعالی و توانایی  شاوک  دو 

 لگت و نمکگاوان،    اقتصادی یگا جا عگه اسگ  )شگادی    

1373.) 
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 سازی زنان پذير و عوامل مؤثر بر توانمند مراکز مورد مطالعه ستاد توانمندسازی زنان آسیب -5جدول 

 های نگارندگان( منبع: )يافته

 

، نگر چنگد تفگاوت    2نگای جگدول    با توجه بگه داده 

 راکم  وود  والعگه سگتاد توانمندسگاای     عناداوی  یان 

پ یر تح  پوشگش شگهرداوی تهگران )دایگره      انان زسیت

گگ اوی، اداوه ز گواش و اداوه اشگتغال(  شگانده      سیاس 

نای  شهود دو این جگدول، ناشگی اا    شود، ا ا تفاوت نمی

عوا م تیبیرگ اوی اس  که دو قالت س ال دوم با استفاده 

انگگد. دوجگگه  سگگایی شگده نمبسگگتای، شنا  اا ووش تحلیگم 

مندسگاای انگان زسگیت پگ یر     نحضوو عوا م  وبر بگر توا 

تح  پوشش  راکم توانمندساای شگهرداوی تهگران نیگم    

،  گنعکس شگده   2برحست  راکم  وود بروسی دو جدول 

نگای ایگن جگدول، عگوا لی چگون       اس . بگر اسگاس داده  

نای  رتبط با کست  نابع  الی  بااناری قوانین و سیاس 

بگگااناری قگگوانین  گگرتبط بگگا ز گگواش انگگان، اا جملگگه  و 

تگگرین عوا گگم تیبیرگگگ او بگگر توانمندسگگاای انگگان     هگگم

دوصگد   22باشند. نمچنین تبیگین بگازی    پ یر  ی زسیت

پگگ یر،  شگش عا گگم  گگ بر دو توانمندسگگاای انگگان زسگگیت 

 نشانار انمی  نر یا اا این عوا م اس .

 یهای کم ارزيابی داده

صگگووی پرسشگگنا ه تحقیگگ، بگگرای ارگگمایش ووایگگی 

 نگای  بتنگی بگر  گدل     بر استفاده اا شاخص حاضر، عيوه

تحقی،، دو  رحله  والعات  قد اتی، اا نظر کاوشناسگان  

حواه انان استفاده شده اس . نمچنین به  نظوو برزوود 

پایگگایی پرسشگگنا ه تحقیگگ،، اا زلفگگای کرونبگگاخ اسگگتفاده 

دسگ    بگه  38/2که  یمان زن برای توانمندسگاای   گردید

 ز د که نشانار اعتباو بازی پرسشنا ه تحقی، اس .

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -6

پگ یر بگرای    توانمندی اقتصادی، توانایی انان زسیت

شگان   تی ین  عاش پایداو خگود و ارگراد تحگ  سرپرسگتی    

بر زن که  تضمن تی ین نیاانگای   اس . این توانایی، عيوه

 توانمندسازی توانمندسازی زنان برمؤثر  عوامل نام مرکز

گذاری  دايره سیاست

سازی ستاد توانمند

 پذير آسیبزنان 

 18/0 اقتصادینای وانبردی نماننگ برای توانمندساای انان اا  نظر  تژیاتدوین استر

 33/0 اقتصادینای  نای  ناست و جا ع جه  تثبی  جایااه انان دو عرصه تدوین قوانین و سیاس 

 22/0 انان و جا عه تغییر نارش و باوونای اجتماعی 

 82/0 نهادنای  رتبط با  شاوک  انانبااناری قوانین و 

 01/0 بااناری دو قوانین  دنی

اداره آموزش ستاد 

 توانمندسازی زنان

 87/0 انانبااناری قوانین  رتبط به ز واش 

 22/0 نای  وود نیاا تدوین الاونای شایستای انان جه  کست  هاوت

 37/0 و .... نای اقتصادی نای  هاوتی برای رعالی  دو بخش ز واش

اداره اشتغال ستاد 

 توانمندسازی زنان

 18/0 ی پیرا ون  شاوک  انانبااناری سیستمی قوانین و سیاست

 77/0 نای  رتبط با کست  نابع  الی بااناری قوانین و سیاس 

 20/0 نا نا و توانمندی تغییر نارش انان نسب  به شایستای

 00/0  الکیتینای  اصيح نظام

 13/0 ایجاد ح، کنترل برای انان
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اسگ ، کگانش سگوح     ادی حیاتی زنها به  گوو  سگتمر   

نای ووانی ناشی اا نقصگان دو رراینگد    و اضوراب  استرس

تی ین این نیاانا وا به دنبال داود. استقيل  گالی، پیا گد   

پگ یر اسگ .     هم دیار توانمندی اقتصگادی انگان زسگیت   

اساساً یکی اا عوا م اصلی قراو گررتن انان  وود  والعگه  

ت دو دوون دو  واضع  ادون و تح  سلوه دو ووابط قدو

کنترل و اختیاو زنها دو اوتباط با  نابع  گالی   خانواده، عدم

باشد کگه عمگدتاً اا سگوی سرپرسگ  قگانونی       خانواده  ی

شوند. اشتغال و به تبع زن، دوز داایی  خانواده، تی ین  ی

پ یر به ویژه اگر بگا حضگوو زنهگا دو بیگرون اا      انان زسیت

ایی بگا شگرایط   نگ   حیط خانه نمراه باشد، حتی دو نمونه

حاد، به لحاظ قراو داشگتن تحگ  انقیگاد و سگلوه  گرف      

 ،نگا و دو نهایگ    تر گررتگه شگدن زن    قابم خود، به جدی

نا دو ساختاو ووابط قدوت دو  بهبود  نمل  و  وقعی  زن

دوون خانواده،  نتهی شده اس . به  وااات  گواود رگوب،   

و  پ یر چه دو بعد ذننی بهبود کیفی  اندگی انان زسیت

چه دو بعد عینی زن، به تبع توانمندی اقتصادی،  حقگ،  

شده اس . توجه به سي   جسمی، بهبود نحگوه گگ وان   

اوقات ررات ، بهبگود عملکگرد دو ا ینگه ا گوو تربیتگی و      

تحصیلی رراندان، بهبود الاوی تغ یگه، کاسگته شگدن اا    

زررین بگر سگي   ووانگی، بهبگود      اا و اختيل عوا م تنش

دگی و  واودی اا این قبیم، به کرات اا سوی ووابط خانوا

شوندگان به عنوان  صگادیقی اا اوتقگای کیفیگ       صاحبه

 اندگی زنها بیان شده اس .

بگه توانمندسگاای   نای تحقی، حاضگر نیگم    شاخص

 ،بر خگانواده  انگان بگه عنگوان عضگو  گ      .کید داوندیانان ت

زوا ش ارراد خگانواده   و توانند بموگترین  نبع حمای   ی

قبگم اا   ،بنابراین نوی  رگردی و اجتمگاعی انگان    ؛باشند

 ؛د و پایگداوی بیشگتری داونگد   نکن وشد  ی ،نا سایر نوی 

دوصگد  گردان و    23 که دند نشان  ی انجام شدهتحقی، 

ناگرش   و نسگتند  انگان داو   خالف خانگه  ،دوصد انان 72

ایش  ثبگ  اسگ . ارگم    ،جا عه نسب  به اشگتغال بگانوان  

باعگ گسترش حضگوو بگانوان دو جا عگه     نیم سوح سواد

 .شده اس 

 گگدیری  صگگحیح و کاوز گگد دو حگگواه   نمچنگگین

تواند دو باز بردن  یگمان زگگانی    ررننای و اجتماعی  ی

رگگردی و اجتمگگاعی انگگان و کگگانش  شگگکيت ووانگگی و   

بر واقگع    گ  ،جسمی و به تبع زن، سي   جا عه شگهری 

 ،توانمندساای توان اذعان داش  که به  وو کلی  ی شود.

 .گ اوی وانبردی اس  نوعی سر ایه

نگای تحقیگ، حاضگر     اا  نظر دیار، بر  بنای یارته

پیشرر  و توانمندسگاای انگان   توان اذعان داش  که   ی

دو جریان اصلی توسعه سیاسگی، اقتصگادی، اجتمگاعی و    

 یسگر   ،نبا نهادینه شدن حضوو و  شاوک  انگا  ،ررننای

نگا،   ویگمی  لحاظ کردن عوا م جنسیتی دو برنا هشود.   ی

اا عوا گم   ،نگا و وانکاونگای اجرایگی    برنا گه  ،نا  شی خط

 ،کگگه دو ایگگن ا ینگگه ندسگگتندیاگگر توانمندسگگاای انگگان 

بری  تواننگد کمگا  گ    نای تیردولتگی انگان  گی    ساا ان

داشته باشند. نکته  هم دیار دو توانمندسگاای انگان زن   

الاگویی ووشگن بگرای     دا عه  خصوصاً انان بایاس  که ج

نگای قابگم حضگوو و     داشته باشگند. عرصگه   شدن توانمند

نای قابم حصول برای انگان بایگد تعریگف شگود و      توانایی

بایگد  نای وسیدن به زن  شخص گردد. دو تعیین الاو  واه

نظگر   دو ،نم وانبردنای جهگانی دو توانمندسگاای انگان   

ننجگاوی و اعتقگادی    ،شگی د و نگم نظگام اوا  نگررته شگو 

واقعی  این اس  که الاونگای وشگد و توانمنگدی    . جا عه

 اگر زنکگه خگط سگیر و الاونگای       ؛شود انان ووشن نمی

بگه صگووت    ،اجتمگاعی جا عگه   -تر توسگعه ررنناگی   کلی

بگه   ،د. دو واقع ایگن دو  قولگه  نووشن و شفاف تعیین شو

 اند.  با یکدیار پیوسته شدت

توان دو واسگتای   که  یی اا جمله  واوددو نهای  

 دادپیشگنهاد   پگ یر  نر چه توانمندتر کردن انگان زسگیت  

 اا: تندعباو
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نگا و انگداف بلند گدت     تدوین استراتژی، برنا ه -

 المللی بر انان دو سوح  لی و بین  شاوک   برای 

نگگگای ز واشگگگی و  هگگگاوتی    برگگگگماوی دووه -

توانمندسگگاای انگگان بگگرای کگگاوگماوان ان دو سگگووح    

 کاوشناسی  دیریتی و

 ای انان  تدوین الاونای شایستای حرره -

 نای صنفی انان  تشکیم تشکم -

نگگا و   شگگاوک  بگگیش اا پگگیش انگگان دو تشگگکم -

 نای صنفی و علمی   انجمن

 بگگراینگگای دولتگگی   الما گگی نمگگودن سگگاا ان  -

نای سووح  دیریتی به انان بگا   اختصاص بخشی اا پس 

 نای زنها نا و توانمندی توجه به شایستای

ررانم کردن بسگترنای ررنناگی توانمندسگاای     -

اا جمله تهیه ریلم، چاپ و انتشاو کتگاب و نشگریه،    ؛انان

بااناری اساسی دو  حتوای دوسی کتت دوسگی سگووح   

  ختلف ز واشی و  عرری انان توانمند ایرانی.

 

 منابع -7

 حرره دو انان توانمندساای ( پیا دنای1370) بهناا. اشتری،

 (.2)1 انان، پژونش رصلنا ه وکال ،

 دانگش  تلفیقگی   گدل   راحگی  (.1370) ان، عبدالحمید. پاپ

 ای سا انه ونیارتی به دستیابی به  نظوو وسمی و بو ی

 دکتگری،  وسگاله  کر انشگاه،  شهرسگتان  دو  شگاوکتی 

 .تهران دانشااه

 کودکگان  صگندوب  و جمهگووی  ویاسگ   نهگاد  انان ا وو درتر

 توسگعه،  دو انگان  نقگش (. 1380 تحد. )  لم ساا ان

 ووشناران. تهران: انتشاوات

کننگده رقگر    (. کانش عوا گم تقویگ   1373وشیدی، علیرضا. )

 اننا گه  نگای اجتمگاعی.    گا ی به سوی کنترل زسگیت 

 .33، شماوه  هندسی ررننای

 بگر   گ بر  عوا گم  (.1378. )حسینی، نسگرین  ؛اله ررج وننوود،

 .122-117 ،(1)2 انان، پژونش ،انان توانمندساای

(. 1373 لت، ژاله؛ ونابی،  عصو ه؛ وو میگاو، حسگن. )   شادی

رقر دوز دی رقط یگا جنبگه اا رقگر انگان سرپرسگ       

 (.18)2رصلنا ه وراه اجتماعی، خانواو. 

(. 1372جاه،  ریم؛ جعفگری،  عصگو ه. )   شکووی، علی؛ ورع 

نا.  بر بر زنی توانمندی انان و تبیین عوا م   نا   لفه

 (.1)2پژونش انان، 

 بگر  توانمندسگاای  تگیبیر (. 1377) کگاظم.  زشگتیانی،  شیدایی

 رنگاووی  و ویگمی  برنا گه  کگم  . اداوهاجتمگاعی  توسگعه 

 ویمی. برنا ه گروه ا يعات،

. ترجمه نگادی  دوز دی بر تحقی، کیفی(. 1378رلیا، اووه. )

 جلیلی، تهران: نی.

انگرا.   واسگتایی،  ررخگی  بهج ؛ خواستی، یمد  حمود؛ کتابی،

 انگان  توانمندسگاای   وانگع  ونگا   شگرط  پیش (.1373)

 پژونشگی   جلگه  اصگفهان،  شگهر  انگان   وودی  والعه
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