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 چکیده:

سئله این دارد نظر در حاضر پژوهش شد پرسش به را م ک  زنان که ب
ز درکی چه روستایی د. خود توانمندي ا کرد با سؤال این بررسی روش دارن  روی

 شامل مطالعه مورد جامعه است. تئوري گراندد روش از گیري بهره با و کیفی
ر که است؛ ایالم شهر حومه روستاي 11 در ساکن روستایی زنان ساس ب  ا

ع از مصاحبه مورد آنان از نفر 30 تعداد هدفمند گیري نمونه  نیمه نو
ستراتژي گرفت. قرار ساختاریافته ر ها داده تحلیل ا  سه کدگذاري مبناي ب

ک در آن محصول که بوده انتخابی و محوري باز، اي مرحله  پارادایمی مدل ی
ر گردید؛ ترسیم ساس این ب  که آمد؛ دست به مقوله 11 و مفهوم 35 تعداد ا
ج مدل در مبنایی نظریه ستخرا سیتی گفتمان هژمونی شده،  ا ست. جن  بر ا
ز موانعی با مطالعه مورد روستایی زنان نظریه این مبناي سته قبیل ا ودن ب  ب

ستم شاوره مراکز به دسترسی عدم نهادي، حمایت فقدان اقتصادي، سی  و اي م
ع راي فرهنگی موان ستند. مواجه خود توانمندي ب  ه
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 مسأله یانب و دمهمق
 از درصد ده تنها اما دهند، می تشکیل را روستاها جمعیت از نیمی تقریباً زنان چه اگر

 هاست آن به متعلق جهان هاي دارایی از درصد یک نیز و کنند می کسب را جهان درآمد
)Avlaii, 2006:14.( اما کنند، می کار مردان از بیش درصد 25 روستایی زنان چند، هر 

 تعداد همچنین، )؛Ansari, 1995:30( کنند می دریافت ها آن به نسبت کمتري حقوق
 است رسیده برابر دو به تاکنون 1970 از برند، می سر به فقر در که روستایی زنان

)Avlaii, 2006:23( زنان را ستاییرو فقیر جمعیت از درصد هفتاد که اي گونه  به؛ 
 ).Avlaii, 2006:33( دهند می تشکیل
 نه جامعه و خانواده در مشخص گروه یک عنوان به زنان به توجه حاضر عصر در

 زنان که امر این پذیرفتن باشد. می مطرح نیاز یک عنوان به بلکه ضرورت یک عنوان به
 در آنان مشارکت در تواند می باشند، می فراوان هاي باانگیزه و پرتحرك پویا، گروهی
 و نیرو به که اي جامعه پذیرفت باید و ؛افتد مؤثر بسیار سرنوشتشان در و ها گیري تصمیم

 الزم هاي زمینه ایجاد به اینکه بر عالوه باشد، توجه بی خود جمعیت از نیمی هاي توانمندي
 اعتنا بی نیز تعالی و پیشرفت ي هزمین در بلکه کرده، پشت آنان فرهنگی و معنوي رشد براي
 است. بوده

 قربانیان زنان .است پایدار ي توسعه در مهم هاي مؤلفه جمله از زنان توانمندسازي
 از هستند، مناسب بهداشت و تغذیه از برخورداري عدم خشونت، فقر، چون مواردي اصلی

 ي حوزه در مطالعات .بردارد در را همگانی نفع زنان موقعیت بهبود به توجه رو  این
 مورد در المللی بین مجامع مورد این در شود. می انجام گسترده طور به زنان ازيتوانمندس

 توسط شده  انجام مطالعات به توان می که اند زده اي گسترده تحقیقات به دست موضوع این
 بدون که اند دریافته نیز کشورها بیشتر دیگر طرف از .کرد اشاره جهانی بانک و ملل سازمان

 منزل، امور ي اداره فرزندان، پرورش .شد نخواهد محقق پایدار ي عهتوس زنان توانمندي
 که هستند مباحثی انرژي در جویی صرفه منابع، از صحیح وري بهره زیست،  محیط حفظ
 به زنان ساختن توانمند و بودن توانمند پس هستند، مرتبط آنان با مستقیم طور به زنان

 تعالی و ترقی به دیگر طرف از و کرد خواهد کمک توسعه اهداف به رسیدن در جامعه
 .شود می منجر نیز جامعه از نیمی

 و منابع به بیشتر دستیابی براي را زنان که پویاست فرآیندي زنان توانمندسازي
 ها آن بیشتر نفس به اعتماد و استقالل حس موجب و کند می کمک زندگی بر کنترل
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 زنان که شود می تصویري بهبود موجب ییعن دهد، می افزایش را ها آن نفس  عزت و شود می
 ).Khlvati, 2009:153-171( دارند خودشان از

 اجتماعی هاي عرصه در زنان اجتماعی حضور نظري طور به که واقعیت این رغمیعل
 این ساختن عملی هاي راه ي هزمین در عمومی درك فقدان علت به لیکن شده،  پذیرفته

 .است نداده رخ روستایی زنان تماعیاج پایگاه در چندانی تغییرات عقیده
Barazandeh & Moghadam, 2009 ي هزمین در نیز موجود قرائن و شواهد 

 هاي عرصه در زنان حضور وجود با که است آن بیانگر ایالم شهر فرهنگی اجتماعی، وضعیت
 نگرفته صورت خاصی اقدام آنان توانمندسازي ي هزمین در فرهنگی،ـ  اجتماعی مختلف

 است.
 که  طوري به است؛ نشده طی حاضر پژوهش فرآیند داخلی و خارجی هاي پژوهش رد

 و است؛ نبوده توجه مورد خود توانمندي از روستایی زنان درك چگونگی یک، هیچ در
 پژوهشی در حال  این با گردیده، استفاده معدود هاي شاخص برخی و کمی روش از عمدتاً
 مؤثر عوامل آن، از بومی درك اقتصادي، و ماعیاجت توانمندي شناختی جامعه عنوان تحت

 انجام ،)1392( همکاران و زادهفرضی توسط که روستایی زنان جامعه در موانع و آن رشد بر
 نظر مد اقتصادي و اجتماعی هاي مؤلفه صرفاً آن در که شده  استفاده کیفی روش از شد،
 زنان درك چگونگی شود،می انجام کیفی روش به که حاضر پژوهش در اما است؛ بوده

 اجتماعات در زنان ي عالقه مورد هاي عرصه خود، توانمندي از ایالم ي حومه روستایی
 در 1مبنایی ي نظریه از استفاده با نگرانهجانبه همه رویکردي ي ارائه همچنین و روستایی

 ي ئلهمس شده آورده مطالب به عنایت با است. نظر مد روستایی زنان توانمندسازي ي هزمین
 است. خود توانمندي از روستایی زنان درك چگونگی حاضر پژوهش اساسی

 
 پژوهش پیشینه

 الف) تحقیقات داخلی
 هاي مؤلفه تأثیر بررسی عنوان تحت اي مطالعه در ،)1397( همکاران و مهدیی

 نتیجه این به رزن شهرستان خانگی مشاغل داراي زنان توانمندسازي بر اجتماعی ي سرمایه
 از اند عبارت ترتیب به کند می متمایز هم از را ها گروه این که مهمی عوامل که رسیدند

1 Grounded Theory 
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 ,.Mehdi & et. al( اجتماعی انسجام و اجتماعی اعتماد اجتماعی، مشارکت تأمین
2018(. 

 ي توسعه در روستایی توانمندسازي جایگاه مطالعه در )،1396( همکاران و روحانی
 یافتند؛ دست نتیجه این به درام روستاي طارم شهرستان روستایی هاي سکونتگاه اجتماعی

 ناحیه روستایی هاي سکونتگاه اجتماعی ي توسعه در مردم توانمندسازي جایگاه و سطح که
 و پاسخگویان توانمندسازي ابعاد بین داري معنی ي رابطه و است بوده اندك مطالعه مورد

 .)Rouhani & et. al., 2017( دارد وجود روستایی اجتماعی توسعه
 در مؤثر عوامل ارزیابی عنوان تحت اي مطالعه در ،)1395( همکاران و زاده ابوالفتح
 تحصیالت، که یافتند دست نتیجه این به اصفهان شهرستان روستایی زنان توانمندسازي

 شخصی، درآمد دریافت شغلی، و اجتماعی روابط جمعی، هاي رسانه از استفاده اشتغال،
 وجود و جنسیتی برابري به باور ها، آموزش انواع از استفاده دولت، ايه حمایت سالمتی،
 Abolfathzadeh( دارد زنان توانمندي در داري معنی و مثبت تأثیر اعتباري هاي صندوق

& et. al., 2016(. 
 آموزش تأثیر سنجش عنوان تحت اي مطالعه در ،)1394( آبخوش و نهاوندي

 که رسیدند نتیجه این به تهران شهرداري 6 ي منطقه در زنان توانمندسازي بر شهروندي
 زندگی مهارت میزان و شهروندي وظایف و حقوق بهداشتی، مسائل از آگاهی مشارکت، بین
 وضعیت دیده  آموزش زنان و دارد وجود معناداري تفاوت ندیده آموزش و دیده آموزش زنان

 .)Nahavandi and Abkhosh, 2015( دارند بهتري
 عوامل تبیین و شناسایی عنوان تحت اي مطالعه در نیز )،1394( نصاريا و قنبري

 نتیجه این به رستم شهرستان در روستایی زنان توانمندسازي بر مؤثر اقتصادي و اجتماعی
 در آنان همکاري روستایی، زنان توانمندسازي بر مؤثر عوامل ترین مهم که رسیدند
 موانع ترین اساسی این بر عالوه است، یاجتماع و فردي عوامل اقتصادي، هاي فعالیت
 میزان بودن پایین شغلی، هاي فرصت نبود نظیر عواملی زنان توانمندسازي مسیر در موجود

 باشد. می ارتباطی ي شبکه و قانونی هاي حمایت نبود و خانوادگی تعصبات وجود تحصیالت،
 و کننده تسهیل لعوام بررسی عنوان تحت اي مطالعه در ،)1389( همکاران و کالنتري

 بر تأثیرگذار هاي مؤلفه ترین مهم روستایی، زنان اقتصادي توانمندسازي ي بازدارنده
 اجتماعی آگاهی و خانوادگی انسجام اقتصادي، مشارکت را زنان اقتصادي توانمندسازي

 .)Ghanbari & et. al., 2010( اند کرده عنوان
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 زنان توانمندسازي هاي بررسی عنوان تحت اي مطالعه در نیز ،)1387( شهریاري
 راه سر بر موجود موانع کارآفرینی، بر آن تأثیر و بلوچستان و سیستان شهرستان روستایی

 اجتماعی. و اقتصادي فرهنگی، موانع کند: می تقسیم بخش سه به را زنان توانمندسازي
 به توجه عدم و دوم جنس عنوان به زنان به جامعه نگرش شامل فرهنگی موانع

 میزان نتیجه در و زنان دسترس در منابع نگذاشتن اختیار در ها، آن هاي نمنديتوا
 نبود و زنان پایین اقتصادي مشارکت شامل اقتصادي موانع ها، آن پایین خودباوري

 موانع ترین مهم از است. اقتصاد رسمی بخش در شده  هدایت و مناسب اشتغال هاي فرصت
 .)Shahriari, 2008( است زنان اديسو کم و سوادي بی يمسئله اجتماعی،

 
 ب) تحقیقات خارجی

 و خور در تحقیقات به نگارندگان توانمندي ي حوزه در داخلی تحقیقات وجود علیرغم
 مورد چند به زمینه این در که کنند پیدا دسترسی نتوانستند کشور از خارج در روزآمدي

 شود. می اشاره
Abayomi & Abadat (2014) توانمندسازي در دولتی غیر هاي سازمان نقش به 

 عدم که است داده نشان تحقیق هاي یافته اند، پرداخته نیجریه در روستایی زنان اقتصادي
 هاي محدودیت و کشاورزي هاي زمین به دسترسی عدم اعتباري، تسهیالت به دسترسی
 سازي ظرفیت عدم و مناسب آموزشی هاي برنامه عدم اطالعات، به دسترسی عدم محیطی،

 در زنان اقتصادي توانمندسازي برابر در مانع عوامل عنوان به دولتی غیر هاي سازمان توسط
 رود. می شمار به مطالعه مورد ي منطقه

Elsheikh & Elamin (2013) زنان اقتصادي توانمندسازي بر مؤثر عوامل تحلیل به 
 روستایی زنان ياقتصاد توانمندسازي که داد نشان تحقیق نتایج .اند پرداخته روستایی

 و تولید هاي فرصت به دسترسی مالی، خدمات به دسترسی تأثیر تحت ايتوجه  قابل طور به
 بهبود به که هایی استراتژي و ها سیاست ها، آن نظر از .دارد قرار پرورش و  آموزش

 ي ارائه منابع، به دسترسی افزایش شامل کند، می کمک زنان اقتصادي توانمندسازي
 است. اقتصادي ي توسعه در آنان هاي قابلیت ترویج و تفادهاس و آموزش

Awumbila (2007) نشان فقر کاهش استراتژي پیامدهاي عنوان تحت پژوهشی در 
 و زنان توانمندسازي و فقر ضد هاي برنامه آمدن وجود به استراتژي شدن پایدار که دهدمی
 جنسیتی برابري فصلو   حل و روابطشان در قدرت سطوح در هاآن ظرفیت بردن باال
 ارتقادهنده و محرك و بیماري و گرسنگی و فقر با مبارزه براي مؤثر هايروش عنوان به
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 و خانوار سرپرست زنان بقا ـ جهانی اقتصاد سازي یکپارچه و باشدمی پایدار يتوسعه
 ,Ako-Nai, Ologunde ي نوشته 2نیجریه اسون ایالت در 1زنان اقتصادي توانمندسازي

Adekola (2010)، پاسخ و شده مشتق شخصی هاي مصاحبه یعنی اولیه منابع از 
 تکمیل مربوطه مجالت و هاکتاب از و شده  استخراج ثانویه هاي داده توسط پرسشنامه

 دهد.می نشان را آنان توانمندي بر زنان استخدام ثیرأت مطالعه این ي نتیجه و گردیده
 ابعاد به معطوف اوالً حوزه، این در شده مانجا هايپژوهش شد گفته که طورهمان

 هستند. کمی هاي روش بر مبتنی غالباً اینکه دیگر و بوده روستایی زنان توانمندي از خاصی
 روش به هم آن توانمندسازي يجانبه همه ابعاد روي تمرکز با دارد نظر در حاضر پژوهش

 نماید. ترمیم را موجود خالء کیفی
 

 نظري هزمین
 مطرح زنان قابلیتی هاي مؤلفه و اساسی کارکردهاي بهبود براي جدیدي رویکردهاي

 است. توانمندسازي مفهوم رویکردها، این در مشترك و اساسی مفهوم است. شده 
 

 خردنگر رویکردهاي
کرد -1  ارتباطی روی

 در را افراد قدرت و شود می تعریف پایین به باال فرآیند یک عنوان به رویکرد این
 دهد. می نشان یگراند با ارتباط
 

کرد -2 گیزشی روی  ان
 دارد. افراد انگیزشی تمایالت در ریشه توانمندسازي رویکرد، این نظران صاحب نظر به

 و گیري) تصمیم (خود کاري هاي فعالیت تعیین حق افزایش به که راهبردي هر
 که راهبردي هر برعکس، و داشت خواهد پی در را توانمندي شود، منجر خودکارآمدي

 عدم و شده قدرتی بی احساس تقویت باعث بینجامد، قدرت ي انگیزه در تضعیف به منجر
 که هستند معتقد ،Conger & Kanungo داشت. خواهد پی در را توانمندي

 طریق از افراد، در خودکارآمدي احساس افزایش فرآیند از است عبارت توانمندسازي

1 economic empowerment of women 
2 Osun-Nigeria 

                                                 



 7 چگونگی درك زنان روستایی از توانمندي خود 

 ,Conger & Kanungo( است شده ها آن ناتوانی موجب که شرایطی حذف و شناسایی
1998:474.( 

 
کرد -3  شناختی روی

 در درونی انگیزش حالت یک عنوان به تر وسیع طور به را توانمندسازي رویکرد این
 است: درونی احساس چهار شامل که کند می تعریف شغل با ارتباط
 ارزشمند و بامعنی دهد می انجام که را اي وظیفه فرد اینکه یعنی :1بودن دار معنی -1

 کند. تلقی
 براي خود ظرفیت و توانایی به فرد اعتقاد خودباوري، یا شایستگی :2شایستگی -2

 است. کارها انجام
 را خود کار پیامدهاي در نفوذ توانایی فرد آن در که حدي از عبارت :3بودن مؤثر -3

 باشد. دارا
 است، رفتاري مهارت یک شایستگی که  حالی در :4انتخاب) (حق تعیینی خود -4

 تنظیم براي انتخاب حق مورد در فردي احساس یک انتخاب حق یا تعیینی خود
 ).Qolipour & Rahimian, 2009( هاست فعالیت

 
کردهاي -4 ست هاي تفاوت بر مبتنی روی  5شناختی زی

 مردان و زنان متفاوت ادراك در هورمونی و ژنتیکی وراثتی، عوامل تأثیر نظریات این
 سیاست چون اساس، همین بر دهند. می قرار توجه مورد را زندگی گوناگون ابعاد به نسبت

 با نتیجه در باشد، می اجتماعی زندگی در قدرت برقراري و باقدرت مرتبط فعالیتی
 ي حوزه به را زنان ها ویژگی همین و ندارد مناسبت زنانه شناختی زیست هاي ویژگی

 ).Movahed, 2003( دهد می سوق زندگی خصوصی
 

1 meaning 
2 competency 
3 impact 
4 choice 
5 biology differences theory 
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 نگرکالن رویکردهاي
 محور کارکرد توانمندسازي -1

 به فراوان اعتقاد وجود به توجه با دارد؛ عینی ي جنبه واقعیت نظریه، این ي پایه بر
 دیگر به و برند؛ می پیش عقالیی را توانمندسازي هاي برنامه قدرت صاحبان اجتماعی، نظم

 اختیار، تفویض مشارکت، کارهايسازو از مدیر دانند. می مدیریتی ابزار یک را آن سخن،
 استفاده منظور این براي هزینه کاهش و وري بهره افزایش متمرکز، غیر گیري تصمیم

 نوعی توانمندسازي بنابراین، است؛ سازمانی کارایی و اثربخشی افزایش او هدف که کند می
 دارد. گذشته از زیباتر ظاهري ولی است، کشی بهره

 
 ورمح ساختار توانمندسازي -2

 و شود؛ می تأکید بنیادي تغییرات بر و است عینی امري واقعیت نظریه، این ي پایه بر
 ساختار در ها سازمان یا اجتماع افراد از بسیاري ناتوانی و استثمار و سلطه و عدالتی بی

 نیز توانمندسازي و داند می سلطه ابزار را سازمان اصوالً پارادایم این دارد. ریشه جامعه
 را ساختارها باید توانمندسازي همچنین، شود؛ می محسوب آن علیه گرایانه صالحا ابزاري
 فرصت از اندازه یک به همه که اي گونه به نرسد، مشام به سلطه از بویی تا شکند درهم

  باشند. برخوردار توانمندشدن
 

سان توانمندسازي -3  محور ان
 تأکید بنیادي تغییرات بر شده، تلقی ذهنی امري واقعیت نظریه، این ي پایه بر

 شأن به توجه و انسانی واالي هاي ارزش بر  تکیه با که است آن پی در پارادایم این شود. می
 ي جنبه به رو، این از و بخشکاند را ناتوانی ي ریشه تا دراندازد نو طرحی انسان، منزلت و

 ها، انگاره ختارها،سا در بنیادي تغییرات ایجاد با دارد قصد و کند می زیادي توجه انسانی
 کارکنان کمک با جامعه افراد بودن انسان پاس به انسان، به نسبت نگرش مبانی و ذهنیات
 یک ایجاد آن اهداف سازد. فراهم ها آن براي را توانمندسازي هاي زمینه تمامی سازمان،
 انباشت، به نیاز شخصی، هاي ارزش به توجه موانع، برداشتن طریق از آزاد سازمان

 & Aerabi( است آن امثال و فناوري طریق از کنترل به تمایل و مادي هاي کیتمال
Fiazi, 2006:16-18.( 
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کردهاي -4  زنان توانمندسازي با ارتباط در تاریخی روی
 رویکردهاي به عمومی طور به زنان توانمندسازي با ارتباط در تاریخی رویکردهاي

 اند. تهدس سه بر ها دیدگاه این گردد. برمی گراجنسیت
 اند، نهاده نام جدید عصر در زنان براي توسعه گروه را خود دسته این اول: ي دسته -

 هاي سیاست گیرند. می نظر در تغییرات ایجاد براي بلندمدت و مدت کوتاه سیاست دسته دو
 و ها ملت و اجتماعی ي طبقه جنسیت، بین نابرابري ساختارهاي شکستن براي درازمدت
 هاي پایه تنوع طریق از غذایی مواد تولید در زنان به کمک جهت در مدت کوتاه هاي سیاست

 اینکه براي گروه این نظر به مؤثرند. رسمی و رسمی غیر بخش در کار ایجاد و کشاورزي
 و کار قوانین حقوقی، هاي سیستم مدنی، قوانین است، الزم برسند اجتماعی عدالت به زنان

 است الزم باشند، می مردان امتیازات و کنترل کننده تتقوی که حقوقی و اجتماعی نهادهاي
 ).Ghafari & et. al., 2009:325( یابند تغییر

 دیدگاه این در کنند. می ارائه جنسیت اصالت لیبرال طرفداران دیدگاه دوم: ي دسته -
 هاي فرصت بودن کمتر از ناشی را زنان تر پایین موقعیت آنان هستند. هم مانند مرد و زن

 دانند می خانوادگی محیط هاي محدودیت و تربیت و تعلیم میزان بودن اندك یا فقدان ،زنان
 استخدام، حق تحصیل، حق مردان، برابر قانونی هاي حمایت از باید زنان که کنند می ادعا و

 جنسیت اصالت لیبرال طرفداران ).Valevi, 1999:35( باشند برخوردار ... و دارایی
 مهیا فردي استعدادهاي يتوسعه براي ها فرصت حداکثر بایستی جامعه در که معتقدند

 ها لیبرال سیاسی هاي نظریه در فردي هاي ارزش باشد. همگان براي ها فرصت این و شود
 تأکید جنسیت اصالت لیبرال طرفداران شود. می بیان برابري و آزادي درخواست عنوان به

 مورد زنان حقوق مورد در تغییراتی اما د،ان قبول مورد جامعه اساسی الگوهاي که کنند می
 مردان پاي  به پا و باشند برخوردار مردان حقوق همان از باید زنان آنان نظر از و است؛ نیاز
 باشند داشته حضور گذاري قانون و حقوقی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مجامع تمامی در
)Jaggar, 2002:37.(  

 دسته این دارند. حضور طلب اصالح زن اصالت طرفداران دسته این در سوم: يدسته -
 و کودکان از مراقبت چون اموري که معتقدند آنان کنند. می طلب را مردان با رقابت فرصت
 و کنند کار مردان همانند بتوانند نیز زنان که شود انجام اي گونه به باید خانوادگی زندگی

 دیگر و خانه در کار کودکان، پرورش به نسبت را خود تلقی طرز باید نیز مردان آنان، رغم به
  ).Taver, 1999:123( دهند تغییر زنان سنتی هاي جنبه
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کردهاي -5 عی و فرهنگی هاي تفاوت بر مبتنی روی  1اجتما
 فرایند در را ها آن فرد که موجود فرهنگی هنجارهاي که کنند می بیان رویکردها این

 انتظارات مقابل در و کنند می تلقی نهمردا امري را سیاست گیرد، می یاد پذیري جامعه
 کنند می تقویت و ابالغ جامعه خدمات و خانواده خانه، به تنها را زنان تعهد به مربوط

)Movahed, 2003.( در زنان توانمندسازي در جدي مانعی عنوان به تواند می امر این 
 باشد. گوناگون هاي عرصه

 
 2زنان و فمینیسم رویکرد -6

 محور مرد هاي نظریه عنوان به شناسی جامعه هاي نظریه 1970 و 1960 هاي سال در
 راه بهترین که داعیه این با ها فمینیست و شدند نقد اند شده غافل جنسیتی مناسبات از که

 است، رسمی غیر پردازي نظریه و زنان روزانه تجربیات آوردن بشمار روند این تصحیح براي
 و یابد می مرکزیت زنان زندگی فمینیستی پردازي یهنظر در .زدند رقم را خود هاي پژوهش

 اجتماعی هاي نقش جنسیتی، تساوي  عدم فهم نظري، لحاظ به فمینیستی تئوري هدف
 ارتقاي هدف عملی، لحاظ به و است اجتماعی گوناگون هاي حوزه در ها آن تجربیات زنان

 به را تماعیاج تساوي  عدم فمینیسم ).Sadeghi Fasaee, 2010( است زنان حقوق
 کاهش و زنان توانمندسازي پی در بیشتر و کند می وصل مردان و زنان میان مناسبات

 غیر و ايتوسعه يعمده مانع دو نظریه این اساس بر ).Taylor, 1989( است مردان تسلط
 باشدمی مؤثر زنان توانمندسازي بر اي توسعه

 
کرد -7 شه سقف روی  3اي شی

 عدم و زنان شغلی پیشرفت عدم بر عوامل دسته دو اي شیشه سقف نظریه طبق بر
 دولتی، قوانین مانند سازمانی عوامل نخست يدسته تأثیرگذارند. ها آن توانمندسازي

 مانند نگرشی موانع دوم يدسته ؛است کاري يتجربه و کاري محیط شغلی، هاي ویژگی
 مردم ذهن در که اهانهناآگ و آگاهانه تعصبات و ها کلیشه اجتماعی، باورهاي و ها ارزش
 در مطرح فرهنگی نظام ي حوزه معادل نوعی  به نگرشی عوامل واقع در است. شده ایجاد
 و اطالعات فناوري نقش و کارآفرینی يمقوله به توجه راستا این در باشد. می نزوپارس نظریه

1 social and cultural theory 
2 feminism and women 
3 glass celling theory 

                                                 



 11 چگونگی درك زنان روستایی از توانمندي خود 

 ,Zahedi( شود می اشاره راهکار ترین مهم عنوان به زنان توانمندسازي ارتقاي در ارتباطات
2007:80.( 

 
 گیدنز ساختاریابی رویکرد -8

 تا فرد ذهنیت مانند مسئله ترین کوچک براي ساختار، و عاملیت گیدنز، ينظریه در
 ساختاري ينظریه در ).Pearson, 2005:135( است کاربست قابل جهانی هاي نظام

 شکلی هیچ وجود نه و کنشگر فرد تجربه نه اجتماعی علم يمطالعه اصلی يحیطه شدن،
 اند. یافته نظم مکان و زمان طول در که است اجتماعی اعمال بلکه است، اجتماعی کلیت از

 يشالوده همین است. شناختی جامعه مسائل حسب بر گیدنز تفکرات چارچوب
 به را فلسفی مسائل دارند سعی که اروپایی پردازان نظریه سایر از را او شناختی جامعه

 ).Kohen, 2000:424( گرداند می متمایز کنند، حل شناختی جامعه يابزارها يوسیله 
 از قواعد ).Craib, 2009:143( کند می تعریف منابع و قواعد حسب بر را ساختار گیدنز

 از جدا توان نمی را قواعد این یابند. می معنی اجتماع با ارتباط در و جمع در گیدنز نظر
 است اجتماعی تعامل ارزشمند هاي رویه متضمن قواعد کرد. سازي مفهوم اجتماعی منابع
 هاي شیوه تأیید به منوط دیگر سویی از و است مربوط معنا گیري شکل به سو یک از قواعد
 ).Giddens, 1984: 16( است رفتار

 .کنند می استفاده ها آن از امور انجام جهت کنشگران که هستند تسهیالتی منابع،
 کنشگران وقتی آورند. می وجود به را قدرت که داند یم چیزهایی شامل را منابع گیدنز
 دیگران کنش کنند، می استفاده منابع از وقتی و کنند می استفاده منابع از کنند می تعامل

 ).Turner, 2003: 477( دهند می شکل را
 

 پژوهش سؤاالت
 کنند؟می ارزیابی را خود توانمندي شرایطی چه تحت روستایی زنان -1
 دارند؟ خود توانمندي از درکی چه ایالم يومهح روستایی زنان -2
 است؟ همراه پیامدهایی چه با زنان توانمندي -3
 اند؟ کدم روستایی اجتماعات در زنان يعالقه مورد هاي عرصه -4
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 پژوهش شناسی روش
 مورد يجامعه است. تئوري گراندد رهیافت اساس بر و کیفی حاضر، بررسی روش

 چشمه قجر، روستاهاي در ساکن ایالم شهرستان يهحوم روستایی زنان شامل مطالعه
 و بانقالن چشمه، هفت چالسرا، کبود، چشمه چاویز، بلیین، شانکبود، سربیشه، داوي،
 است. آباد مهدي

 در محقق است. نظري گیري نمونه و هدفمند گیرينمونه بر مبتنی یابینمونه ي شیوه
 و کند می تحلیل و کدگذاري گردآوري، را شهای داده همزمان طور به گیري نمونه از نوع این

 کجا در را ها آن و نماید گردآوري بعدي يمرحله در را هایی داده چه که گیرد می تصمیم
 ,Flick( کند تدوین اش گیري شکل حین در را اش نظریه وسیله بدین تا کند پیدا

 یافت ادامه قدر آن گیري نمونه شد، تعیین ها داده آنالیز جریان در نمونه حجم ).2008:87
 گردید. تأمین اشباع تا

 ساختار نیمه مصاحبه تحقیق این در ها داده آوري جمع براي استفاده مورد  تکنیک
 با مشخص سؤاالت مجموعه یک کننده مصاحبه که است صورت این به است. فردي یافته
 تا دهدمی سوق معین جهتی به را شونده مصاحبه تدریج به و پرسدمی را ثابت توالی

 هستند باز صورت به ها پرسش معموالً اما آورد دست به او از را نظر مورد اطالعات
)Safaryshali, 2013:76 .(همان در و ضبط نوار روي بر ها مصاحبه متن پژوهش این در 

 شد. استفاده تحقیق اصلی داده عنوان به و پیاده کلمه به کلمه روز
 ها داده آوري جمع با همزمان و کوربین و راوساست روش به ها داده تحلیل و  تجزیه

 مشروح و منظم منسجم، تکوین براي که کدگذاري مرحله سه روش این در گرفت. صورت
 کدگذاري فرایند .3انتخابی و 2محوري 1باز کدگذاري از: اند عبارت روند می کار به نظریه

 شرایط 7زمینه ،6هپدید 5علّی شرایط متضمن که 4پارادایم یک از استفاده با محوري
 Strauss and( گیرد می صورت ،10پیامدهاست و 9کنش راهبردهاي یا کنش 8میانجی

1 Open coding 
2 Axial coding 
3 Selective coding 
4 Paradigm 
5 Causal condition 
6 Phenomena 
7 Context 
8 Interving conditions 
9 Action/interaction strategies 
10 Consequences 
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Corbin, 2011:152-156.( سطح در شد. انجام کدگذاري مرحله سه این پژوهش این در 
 نمود. استخراج را آن اصلی مفاهیم و بازنگري را ها داده خط به خط محقق باز، کدگذاري

 مصاحبه فرد کلمات و زبان از استفاده از بودند عبارت مرحله این در ريکدگذا يشیوه دو
 سازد. می ها داده در موجود مفاهیم مبناي بر محقق که انگیزداللت کدهاي نیز و شده

 با بندي طبقه این شد. داده کاهش طبقاتی به اولیه کدهاي محوري، کدگذاري با سپس
 روي آن در پدیده که هایی زمینه شود، یم منجر پدیده یک به که شرایطی بر تمرکز

 مرحله این در گردید. انجام رود می کار به پدیده کنترل براي که هایی استراتژي و دهد می
 یا ها خوشه صورت به و نموده مقایسه یکدیگر با را شده کدگذاري هاي داده محقق
 تا شد مقایسه قاتطب سایر با طبقه هر سپس آورد، در دارند تناسب هم با که هایی مقوله

 تعیین به انتخابی کدگذاري در هستند. متمایز یکدیگر از طبقات که شود حاصل اطمینان
 گفتمان هژمونی شده؛  برگزیده مقوله این براي که عنوانی و گردید مبادرت مرکزي يمقوله

 گرفت. نام جنسیتی
 شود مئنمط خواننده که گردد ثبت چنان باید تحقیق مراحل کیفی هاي پژوهش در

 تأمین براي راستا همین در اند. شده  انجام دقت  به تحقیق مراحل سایر و ها داده ثبت که
 در پایایی و روایی معادل (که Lincoln & Guba روش از مطالعه 1پایایی و روایی

 قبول  قابل معیار چهار که )؛Lincoln & Guba, 1985( شد استفاده است) کمی تحقیقات
 پیشنهاد کیفی هاي داده ارزیابی براي را تأییدپذیري اطمینان، قابلیت یري،پذ انتقال بودن،

 بودن قبول  قابل معیار از نتایج علمی اعتبار و اعتماد تحقق منظور  به بنابراین نمایند؛ می
 و مصاحبه جهت کنندگان شرکت به کافی زمان تخصیص با ها داده مقبولیت افزایش جهت
 طبقات و کدها مورد در توافق و ها مصاحبه گزارش بازبینی همچنین و آنان اعتماد جلب

 کدگذاري از مرحله این در کلی طور به شد. استفاده نظر صاحب افراد توسط شده  استخراج
 ها آن توسط ارزیابی و داوران به دادن ارجاع با گردید استخراج مقوله 11 و مفهوم 35

 کدگذاري همان که کدگذاري سوم ي مرحله در نهایتاً و گرفت صورت الزم اصالحات
 يمقوله است تر انتزاعی حدودي تا خودش از قبل يمرحله به نسبت و است انتخابی
 شد. انتخاب مرکزي
 
 
 

1 reliability & validity 
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 ي پژوهشها یافته
 

 مصاحبه مورد افراد شناختی جمعیت مشخصات :1 جدول
Table 1: Demographic Characteristics of the Interviewees 

 زندگی محل روستاي تحصیالت میزان سن هلتأ وضعیت ردیف
Row Marital Status Age Education Residence Village 

 چالسرا سواد بی 45 متأهل 1
 چشمه هفت سواد بی 46 متأهل 2
 چشمه هفت تربیتی علوم لیسانس 28 مجرد 3
 چشمه هفت سواد بی 51 متأهل 4
 چالسرا ابتدایی 30 متأهل 5
 بانقالن تجربی مدیپل 22 متأهل 6
 بانقالن سواد بی 52 متأهل 7
 بانقالن ابتدایی پنجم 38 متأهل 8
 چالسرا تجربی علوم دیپلم 32 مجرد 9
 چالسرا راهنمایی اول 29 متأهل 10
 بانقالن دیپلم 31 متأهل 11
 کبود چشمه دیپلم 40 متأهل 12
 کبود چشمه سواد بی 60 متأهل 13
 کبود چشمه مدیریت ارشد 30 مجرد 14
 بلیین دیپلم 35 مجرد 15
 بلیین راهنمایی دوم 29 متأهل 16
 بلیین ابتدایی پنجم 51 متأهل 17
 قجر سواد بی 57 متأهل 18
 قجر دانش و کار دیپلم 24 مجرد 19
 قجر انسانی علوم دیپلم 30 متأهل 20
 شانکبود دیپلم 20 مجرد 21
 شانکبود ابتدایی 26 متأهل 22
 شانکبود راهنمایی دوم 20 متأهل 23
 بانقالن IT لیسانس 29 مجرد 24
 آباد مهدي حسابداري لیسانس 28 مجرد 25
 آباد مهدي کشاورزي لیسانس 28 مجرد 26
 چاویز سیکل 30 متأهل 27
 چاویز ابتدایی پنجم 36 متأهل 28
 چاویز دیپلم 20 مجرد 29
 چاویز راهنمایی 37 متأهل 30
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 سال 30 تا 20 ي طبقه در سنی ازلحاظ مطالعه مورد افراد ربیشت ،1 جدول مطابق
 باال به ابتدایی سواد سطح در و اند متأهل زنان بیشتر تأهل وضعیت ي جنبه از دارند، قرار
 دارند. قرار

 در آن از اي نمونه که شدند استخراج مفاهیم و اولیه کدهاي باز کدگذاري يمرحله در
 است. آمده 2 جدول

 

 باز گذاريکد: 2 جدول
Table 2: Open Coding 

 مفاهیم اولیه کدهاي
Basic Codes Concepts 

 داري خانه توانایی

 مدیریت در توانمندي
 خانواده

 خانواده در احترام از برخورداري توانایی
 خانواده در قناعت ایجاد توانایی

 شوهر نبود در فرزندان از مواظبت توانایی
 خانواده زندگی در بودن تأثیرگذار توانایی

 خانواده اعضاي به انگلیسی زبان دادن یاد توانایی
 همسر به خانگی مشاغل يهزمین در ایده يارائه توانایی

 قالیبافی طریق از منزل امور بر تسلط توانایی
 درآمد ایجاد طریق از خانواده و همسر کردن خشنود توانایی

 خانگی کار در روحی آرامش و مدآدر ایجاد توانایی
 

 است. شده  استخراج مقوله 11 و مفهوم 35 محوري کدگذاري ي مرحله در
 

 محوري کدگذاري: 3 جدول
Table 3: Axial Coding 

 مقوالت مفاهیم
Concepts Categories 

 خانواده مدیریت در توانمندي
 خانواده مدیریت در توانمندي

 خانوادگی امور در مشاوره توان
 جمعی دسته هاي فعالیت در شرکت توانایی

 (فضاي اجتماعی هاي مشارکت توان
 عمومی)

 اجتماعی روابط ایجاد در توانایی
 مدیریتی) پذیري (نقش مدنی پذیري مسئولیت

 شورایی فرایندهاي به اعتقاد



 16 99تابستان  ،4 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 مقوالت مفاهیم
Concepts Categories 

 کارآفرینی توان

 اقتصادي هاي فعالیت توان

 درآمدزایی توانایی
 دامداري و اغداريب کشاورزي، امور در توانایی

 توانمندسازي عامل اقتصادي سیستم بودن باز
 مالی استقالل توان

 روستایی صنایع در فعالیت توانایی
 توانمندسازي عامل مالی پشتوانه داشتن

 مذهبی امور در مشارکت توانمندي مذهبی امور در مشارکت توانمندي
 ها مهارت فراگیري توان

 دانش به دسترسی توان
 توانمندسازي عامل دانش به دسترسی

 توانمندسازي عامل سواد
 آموزي مهارت توان

 سوادآموزي توان
 کارآفرینی توان

 اجتماعی تحرك توان
 مدیریتی خود

 توانمندسازي عامل انگیزه داشتن
 طلبی موفقیت

 جنسیتی نابرابري

 فرهنگی موانع فرهنگی کادر
 فرهنگی ظرفیت ضعف

 قدرتی بی ساحسا

 ورزشی هاي فعالیت در حضور به مند عالقه
 هاي فعالیت در حضور توانایی

 ورزشی
 زندگی و کار سازگاري چگونگی

 وزندگی کار سازگاري چگونگی
 شوهر از استقالل عدم

 دولت طرف از حمایت
 شورا طرف از حمایت نهادي حمایت

 اي مشاوره و حمایتی مراکز به دسترسی عدم
 دستی  صنایع هاي فعالیت در انگیزگی بی

 توانمندسازي عامل انگیزه تقویت
 نفس  به اعتماد فقدان

 )پژوهش هاي یافته منبع:(
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 کدگذاري همان که کدگذاري سوم ي مرحله در آمد، این از  پیش که طوري همان
 ي مقوله است تر انتزاعی حدودي تا خودش از قبل ي مرحله به نسبت که است انتخابی
 گفتمان هژمونی مرکزي ي مقوله این حاضر پژوهش در که شود می انتخاب مرکزي

 دارد. نام جنسیتی
Ven Dyke به لغات  فرهنگ و روزمره زبان در که گونه آن گفتمان، معنایی توضیح در 

 تر،کلی طور به حتی یا سخنرانی یک در مثالً زبان، کاربرد از شکلی را گفتمان روند، می کار
 دوسوسور، ).Mirfakhraii, 2004:7-8( داند می گفتن سخن ي شیوه یا اريگفت زبان
 گفتمان ي هنظری ایجاد در را گام نخستین زبانی ساختارهاي طرح با سوئیسی شناس زبان

 است عبارت گفتمان او دیدگاه از داشت؛ گفتمان از شناختی زبان برداشتی سوسور برداشت.
 ).Tagik, 2011:254( باشد یافته  گسترش جمله یک زا بیش در که زبانی توالی نوع هر از
 »زبان« جانشین و مارکسیسم در »ایدئولوژي« مفهوم جایگزین ،»گفتمان« مفهوم واقع در
 و است گفتمانی هژمونی هژمونی، انواع از یکی .است شده مدرن پست هاينظریه در

 یک گفتمانی، یهژمون در است. شده بخشیده تداوم و خلق ها گفتمان توسط هژمونی
 انواع برخالف هژمونی از نوع این در دارد. شدن هژمونیک استعداد و توانایی خاص گفتمان

 دال بر  تکیه با گفتمان یک بلکه شود نمی تلقی هژمون عنوان به دولت یک هژمونی دیگر
 هژمونی در .سازد می محقق را خود بندي مفصل و پردازد می مدلول بخشی معنا به مرکزي؛

 Marsh( شود می عملیاتی کالن سطح در گفتمان یک فکري نظام و معنایی نظام مانی؛گفت
& et. al., 2005.( 

 
 مقوالت شرح

 نهادي حمایت -1
 عواملی طرفی از دارد. بستگی متعددي بیرونی و درونی عوامل به زنان توانمندشدن

 یگرد طرف از و خانواده اقتصادي وضعیت روانی، جسمانی، وضعیت چون درونی
 با رابطه در دارد. اي کننده تعیین نقش فرد توانمندي بر اجتماعی موجود ساختارهاي

 این در نمود، مبادرت دیگران و ساراسون اجتماعی حمایت ي نظریه به توان می حمایت
 ).Sarason & et. al., 1993( دانند می گانه پنج ابعاد داراي را اجتماعی حمایت ي نظریه

 با برخورد هنگام دیگران از گرفتن کمک در الزم مهارت اشتند عاطفی: حمایت -1
 است. ها دشواري
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 اجتماعی هاي شبکه در عضویت به دسترسی معناي به اجتماعی: ي شبکه حمایت -2
 است.

 وي به روانی فشارهاي یا ها دشواري در دیگران اینکه ارزشمندي: خود حمایت -3
 بر خود ویژه هاي توانایی بکارگیري با اندتو می و است ارزشمند فردي او که بفهمانند
 شود. چیره ها دشواري
 و ها سختی در خدماتی و مالی منابع به داشتن دسترسی ابزاري: حمایت -4

 شود. می گفته ها دشواري
 دست به موقعیت درك براي را خود نیاز مورد اطالعات تواند می اطالعاتی: حمایت -5

 آورد.
 از یکی قول  نقل به بپردازیم مقوله این تجربی تبیین هب بخواهیم چنانچه ادامه در

 گویند: می چنین مورد این در و گردد می مبادرت هم گویان پاسخ
 ولی دارند خاصی حمایت و بیمه و بودجه به نیاز و اند سخت کمی خانگی کارهاي"

 ."ندارند وجود ها حمایت این
 

 زندگی و کار سازگاري چگونگی -2
 زندگی واقع در گردد. می تلقی فرد هر زندگی در اساسی ي حوزه دو خانواده و کار

 رمز که طوري به آید می شمار به جامعه افراد اکثر زندگی الینفک جزء دو خانوادگی و شغلی
 هست، کار و خانواده یعنی زندگی از حیطه دو این در اهدافشان تحقق در افراد موفقیت
 طوري به داشت خواهد پی در جمعی و فردي ايپیامده حوزه دو این از یک هر با درگیري

 تنها  نه آن عوارض شود مشکل دچار خود خانوادگی یا شغلی زندگی مسیر در فرد اگر که 
 گیردمی بر در نیز را جامعه کالن سطح در و ها سازمان بلکه فرد، خود گیرگریبان

)Garousi, 2009.(  
 دارند: می راظها چنین شوندگان مصاحبه از یکی مورد این در
 وقت است ممکن و شوم عضو تشکل یک در توانم نمی ندهد اجازه شوهرم اگر"
 ."نکنم شرکت و باشم نداشته

 
 فرهنگی کادر -3

 حد تا اجتماعی فرهنگی، هايزمینه در ویژه به جامعه در زنان مشارکت و نقش میزان
 زن به که  صورتی در دارد. بستگی زنان به نسبت جامعه آن نگرش و برخورد به زیادي
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 هاي عرصه در زنان حقیقی مشارکت و حضور شود، نگریسته سازنده و فعال نیروي عنوان به
 فراوانی مشکالت و موانع با دیرباز از زنان، فعال مشارکت یابد. می افزایش ها فعالیت مختلف

 مذهبی اجتماعی، فرهنگی، مختلف هاي قالب در موانع این که  طوري به است. بوده رو  روبه
 مؤثر ها فعالیت در زنان مشارکت میزان در توانند می کدام هر و است نموده جلوه ... و

 باشند.
 دارند: می اظهار چنین شوندگان مصاحبه از یکی مورد این در
 را اجازه این فرهنگمان چون بروم تفریحی مسافرت یک تنهایی  به توانم نمی من"

 ."دهد نمی
 
 دانش به دسترسی توان -4

 جوامع در پیشرفت به دستیابی هاي مؤلفه ترین مهم جمله از شک بدون
 Zhongming Wang & Zhi( باشد می "انسانی نیروي هاي مهارت ي توسعه"امروزي،

 ي سرمایه و فیزیکی ي سرمایه اي، سرمایه مهم منبع دو اتکاي به توسعه ).2005:547
 دانش، :کرد تعریف شکل این به توان می را انسانی ي سرمایه .گیرد می صورت انسانی
 هاي موفقیت به دستیابی و شود می جمع افراد در که هایی ویژگی و ها شایستگی مهارت،

 بنابراین )؛Kordestani, 2008:27( کند می آسان را اجتماعی و اقتصادي شخصی،
 گردد. می اقتصادي و اجتماعی شخصی، ابعاد در زنان موفقیت موجب دانش به دسترسی
 گویند: می چنین شوندگان مصاحبه از یکی امهاد در
 کنم می درست چیت من مثالً دهم می انتقال دیگران به باشم داشته مهارتی اگر من"

 ."گیرند می یاد من از هم زنان دیگر و
 

شارکت توان -5 عی هاي م  عمومی) (فضاي اجتما
 صورت به جامعه افراد که دانست اي یافته سازمان فرایند توان می را اجتماعی مشارکت

 شدن سهیم به که مشخص و معین هاي هدف داشتن نظر در با جمعی و داوطلبانه آگاهانه،
 ).Azkia, Ghafari: 2013( کرد تعریف شود، می منجر قدرت منابع در

 گویند: می چنین شوندگان مصاحبه از یکی مورد این در
 خانواده يمشاوره و زندگی هاي بحران خصوص در روستا در هفتگی جلسات در من"

 نظر توانم می دارم باالیی بیان قدرت چون دهم انجام بتوانم کاري اگر و کنم؛ می سخنرانی
 ."کنم مشارکت وارد را ها آن و کنم جلب را زنان دیگر
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 خانواده مدیریت در توانمندي -6
 عمناب از بهینه ياستفاده و خانواده اعضاي هماهنگی هنر و دانش را خانواده مدیریت

 به رسیدن براي احساس) و عاطفه مالی، و انسانی يسرمایه اعتقادات، (باورها، خانوادگی
 ).Bagheri, 2009( اند کرده تعریف معین زمانی دوره در اهداف

 گویند: می چنین مطالعه مورد هاي سوژه از یکی رابطه همین در
 کاري هر در منطق و دلیل با و کنم می همکاري و دارم مشورت خانواده امور در من"

 ."کنم می کمک خانواده به
 

 اقتصادي هاي فعالیت توان -7
 اجتماعی پایگاه خانوار، اقتصادي موقعیت از تابعی روستایی زنان اقتصادي فعالیت

 عوامل همچنین و زنان اهمیت از مردان آگاهی میزان و زنان قدرتی وضعیت روستایی، زنان
 از متفاوت اي تجربه روستایی جوامع در بازندگی زنان حال باشد. می امثالهم و جغرافیایی

 که هستند اي اقتصادي هاي فعالیت دار عهده آنان زیرا چشند، می را محرومیت و تبعیض
 موقعیت آنان تا گردد می سبب امر همین و شود نمی ملموس درآمد کسب به منجر

 شود محدود منابع رب مالکیتشان و دسترسی کنند، پیدا تري پایین اقتصادي ـ اجتماعی
)Kaur, 2005.( 

 گویند: می چنین شوندگان مصاحبه از یکی مورد این در
 در مردها که است مغازه یک  آن روبروي در بینم، می آموزش که آرایشگاهی در من"

 ."نیست آرام محیطی من براي و کنند می تجمع آن
 

عی تحرك توان -8  اجتما
 جابجا را آن اجتماعی، تحرك خصوص در يپرداز نظریه پیشگام عنوان به سوروکین

 به را اجتماعی تحرك گیدنز آنتونی کند. می تعریف اجتماعی نظام درون در فرد شدن
 او کند. می اطالق مختلف اقتصادي ـ اجتماعی هاي موقعیت بین ها گروه و افراد حرکت

 بین اتاختالف باید تنها  نه اجتماعی قشربندي ي مطالعه در که سازد می خاطرنشان
 افرادي به مربوط رخدادهاي باید بلکه بگیریم نظر در را مشاغل یا اقتصادي هاي موقعیت

 ).Cohen, 2010:62( گیرد قرار بررسی مورد نیز اند کرده اشغال را ها آن که
 گویند: می چنین گویان پاسخ از یکی رابطه همین در
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 هم دیگر نفر چند انمبتو و شوم موفق انیمیشن ساخت در آینده در خواهم می من"
 ."نمایم کارگیري به
 
 ورزشی هاي فعالیت در حضور توانایی -9

 با زمان هم و بوده انسانی تفکر ي زائیده که است جسمانی فعالیت از نوعی ورزش،
 اجتماعی ساختار ورزش که آنجاز ا است. یافته معنا دیگر، هاي انسان با تعامل و زیستن

 فرآیندهاي و اجتماعی روابط با ارتباط در را آن شناسانجامعه که است شده سبب دارد،
 در که است فرهنگی رویداد یک ورزش بنابراین کنند؛ مطالعه اقتصادي و اجتماعی سیاسی،

 ابعادي هر با جامعه یک در ورزش به اجتماعی نگاه کند. می فرق مختلف هاي مکان و زمان
 Daraii( است ضروري آن ي جانبه مهه درك منظور به ها، فرهنگ خرده حتی و فرهنگ یا

& Hamkaran, 2009:77-88.( 
 گویند: می چنین شوندگان مصاحبه از یکی مقوله این تجربی تبیین در
 ."روم می روي پیاده و مندم عالقه ورزشی هاي فعالیت به من"

 
شارکت توانمندي -10  مذهبی امور در م

 از متنوعی ي دامنه که دهند می تشکیل را مذهب از مهمی بعد مذهبی هاي مشارکت
 جلسات در شرکت مذهبی، جلسات در شرکت جماعت، نماز برگزاري همچون را ها فعالیت

 در مشارکت همچنین و گروهی دعاي مذهبی، متون گروهی ي مطالعه سخنرانی، و مدح
 در این بر عالوه ).Sadoughi, 2007( شود می شامل را خیریه جمعی هاي فعالیت

 و ها روضه و ها هیئت خیریه، کارهاي در مشارکت به توان می نیز ذهبیم هاي مشارکت
 کرد. اشاره ... و جهیزیه خرید هاي برنامه

 گویند: می چنین شوندگان مصاحبه از یکی مقوله این خصوص در
 ."کنم می مشارکت فجر ي دهه مراسمات و مسجد تبلیغاتی کارهاي در من"

 
گیزه تقویت -11  يتوانمندساز عامل ان

 شود. می تعریف رفتار عامل و هدف به رسیدن براي تالش عنوان با انگیزه عرف، در
 بسیار اهداف ها انسان از بسیاري نیست. انگیزه معناي به اما است مهمی کار گزینی، هدف

 مثال،  عنوان به دهند. نمی انجام خود اهداف به رسیدن براي تالشی هیچ ولی دارند بزرگی
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 علم در خوانند. نمی درس باید که چنان آن ولی شوند مهندس یا پزشک خواهند می بسیاري
 است: شده  ارائه انگیزه با رابطه در چند تعاریفی شناسی، روان

 بیرونی، خاص محرك یا موقعیت به دادن پاسخ براي بالقوه درونی گرایش یا آمادگی
 ,Shamlou( یدنام انگیزه توان می را موجود مختلف هاي محرك و ها موقعیت بین از

2004.( 
 دارند: می اظهار چنین گویان پاسخ از یکی رابطه این در
 دیگر براي ام توانسته و ام رفته خودم ي رشته با مرتبط آموزشی هاي کالس در من "

 ."کنم ایجاد انگیزه روستا دخترهاي
 
 گیري نتیجه

 بسته قبیل زا موانعی با مطالعه مورد زنان که است آن از حاکی حاضر پژوهش نتایج
 خدمات مراکز به دسترسی عدم نهادي، حمایت فقدان موجود، اقتصادي سیستم بودن

 باشند. می مواجه فرهنگی ظرفیت ضعف و اي مشاوره
 میزان و فرهنگی کادر وضعیت زندگی، و کار سازگاري چگونگی این بر عالوه
 است. بوده مؤثر ها آن توانمندي میزان بر دانش به دسترسی

 به دسترسی عدم و آموزشی موانع و فرهنگی کادر وضعیت تصلب قبیل از اییه پدیده
 زنان و دختران به تحصیل ادامه جهت در را شهر به رفتن اجازه فرهنگی، باورهاي و دانش
 به باور و گیري تصمیم در زن بر مرد (برتري جنسیت با مرتبط فرهنگی باورهاي و دهد نمی

 مانعی زندگی و کار سازگاري عدم همچنین و روستایی زنان میان در مرد) از زن تبعیت
 هاي مشارکت در حضور براي تمایلی روستایی زنان همچنین است. زنان توانمندي براي

 و زندگی هاي مهارت ي هزمین در الزم دانش نیز خانواده در و نداشته اقتصادي و اجتماعی
 موجب که است؛ داشته دنبال به ار پیامدهایی موانع این ندارند؛ خانواده امور در مدیریت

 امور در مشارکت توانایی ورزشی، هاي فعالیت در حضور توان اجتماعی، تحرك توان عدم
 از پیامدهایی با زنان توانمندي مقابل در است؛ شده زنان در انگیزه داشتن عدم و مذهبی

 در ارکتمش توانایی ورزشی، هاي فعالیت در حضور توانایی اجتماعی، تحرك توان جمله
 است. همراه زنان در انگیزه تقویت و مذهبی امور

 جمعی، دسته هاي فعالیت در مشارکت مطالعه مورد زنان ي عالقه مورد هاي عرصه
 ها، مهارت فراگیري مذهبی، امور در مشارکت دستی،  صنایع در فعالیت کارآفرینی،

 است. ورزشی هاي فعالیت در حضور اجتماعی، تحرك سوادآموزي،
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 معطوف نکته بدین است حاضر پژوهش محصول جنسیتی، گفتمان هژمونی ي هنظری
 توانمندسازي براي مانعی فرهنگی کادر بودن متصلب و فرهنگی ظرفیت ضعف که است
 دارند، ادعا زمینه این در نگرکالن رویکردهاي که طور همان است، بوده روستایی زنان

 را سیاست گیرد، می یاد پذیري جامعه رآیندف در را ها آن فرد که موجود فرهنگی هنجارهاي
 خانه، به تنها را زنان تعهد به مربوط انتظارات مقابل در و کنند می تلقی مردانه امري

 با حدودي تا پژوهش این تئوري رو اینز ا کنند. می تقویت و ابالغ جامعه خدمات و خانواده
 مانع دو که ترتیب  این  به دارد همخوانی نگرکالن رویکردهاي در موجود محورهاي از برخی
 است. مؤثر زنان توانمندسازي بر اي توسعه غیر و اي توسعه ي هعمد

 تئوري نخستین این نگارندگان اعتقاد به که است این حاضر پژوهش نظري دستاورد
 آن بعدي محققان دارد جا و است خود توانمندي از روستایی زنان درك چگونگی به راجع

 به آن سقم و  صحت مورد در و نموده لحاظ بعدي هاي پژوهش در پایه کار یک عنوان به را
 را پیام این آتی محققان براي پژوهش این شناختی روش دستاورد نمایند. مبادرت ارزیابی

 زندگی تاریک زوایاي تمامی تواند نمی کمی پژوهش مبناي بر صرفاً زنان مسائل که دارد
 رویکرد از شناسانه روش چرخش نیازمند بلکه دهد. قرار تبیین و تحلیل مورد را آنان

 است. کیفی هاي پژوهش سمت به گرایی کمی
 توانمندسازي براي خرد و کالن تحلیل سطح دو با پیشنهاد گونه دو اساس این بر

 گردد: می ارائه زیر شرح به زنان
 وضعیت بهبود خصوص در فقهی بازنگري نیازمند زنان ي جامعه کالن، سطح در -

 و زنان به راجع باالدستی اسناد دیگر و اساسی قانون در بازنگري امر این تحقق است. خود
 شده تعبیه اي شیشه سقف ساختاري، تحول چنین به توجهی بی نماید. می ضروري مردان
 ماند. خواهد ثابت شود، نگاه بینانه خوش خیلی اگر یا تر کوتاه همچنان زنان براي

 در است، کالن سطح در بازنگري این نیازمند خرد سطح در پیشنهاد گونه هر -
 کرد. پیشنهاد را زیر موارد توان می ساختاري، تغییرات پذیرش صورت
 و مجرب اي مشاوره هاي تیم همکاري با زنان براي مشاوره واحدهاي تشکیل -
 نمودن بارور ي حیطه در زنان به بخشی آگاهی و طریق يارائه منظور به مدار،دانش

 .انزن هاي ظرفیت
 هنوز آنان درصد 30-40 حدود اکنون هم که روستایی زنان سوادي بی با مبارزه  -

 است. زنان توانمندسازي مانع ترین مهم سوادي بی و سوادند بی



 24 99تابستان  ،4 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 به کمی تحقیقات از را خود نگاه که شود می پیشنهاد بعدي پژوهشگران به  -
 دست به زنان دنیاي از تري عمیق فهم بتوانند تا دهند سوق کیفی تحقیقات وسوي سمت
 آورند.
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Abstract: 

 
The present research intends to take this issue into the question that 

rural women have what perception of their empowerment. The research 
method is qualitative approach using grounded theory. The study 
population consists of rural women resident in 11 villages in the suburb 
of Ilam which is based on purposive sampling 30 of them were 
interviewed semi-structured. The strategy of data analysis is based on 
three-steps open coding axial and selective, which its product was drawn 
in a paradigmatic model. Accordingly, 35 concepts and 11 categories 
were obtained. Which basic theory in derived model is Hegemonic 
Discourse of Gender? According to this theory, studied rural women are 
encountered with obstacles such as closed economic system, lack of 
institutional support, lack of access to these centers and cultural barriers 
to their ability. 

 
Key Concepts: Empowerment, Rural Women, Grounded Theory, 
Hegemonic Discourse of Gender 
 

1 Associate Professor, Department of Sociology, Ilam University, Ilam, Iran 
(Corresponding Author), y.ghasemi@ilam.ac.ir 
2 Master student of Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran, 
zahraazizi08@gmail.com 
3 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, 
Ilam University, Ilam, Iran, hossein.mahdizadeh@gmail.com 
 

 © 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).    

Quarterly Journal of Social Development 14 (4), Summer 2020             30 

                                                 

https://dx.doi.org/10.22055/qjsd.2020.26041.1685
mailto:hossein.mahdizadeh@gmail.com

	چکیده:
	1- رويكرد ارتباطی
	2- رویکرد انگیزشی
	4- رویکردهای مبتني بر تفاوتهای زیستشناختی10F
	رویکردهای کلاننگر
	1- توانمندسازی کارکرد محور
	2- توانمندسازی ساختار محور
	3- توانمندسازی انسانمحور
	4- رویکردهای تاریخی در ارتباط با توانمندسازی زنان
	5- رویکردهای مبتنی بر تفاوتهای فرهنگي و اجتماعي11F
	6- رویکرد فمینیسم و زنان12F
	7- رویکرد سقف شیشهای13F
	8- رویکرد ساختاریابی گیدنز
	جدول 1: مشخصات جمعیت شناختی افراد مورد مصاحبه
	1- حمایت نهادی
	2- چگونگی سازگاری کار و زندگی
	3- کادر فرهنگی
	4- توان دسترسی به دانش
	5- توان مشارکتهای اجتماعی (فضای عمومی)
	6- توانمندی در مدیریت خانواده
	7- توان فعالیتهای اقتصادی
	8- توان تحرک اجتماعی
	9- توانایی حضور در فعالیتهای ورزشی
	10- توانمندی مشارکت در امور مذهبی
	11- تقویت انگیزه عامل توانمندسازی

