
 

 

 

 

 

 

 

 86-33، صفحات 7333 پاييز، 3، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 

 *ملکيان و عاطفه ولي منصور شاه

  42/14/1934: تاريخ پذيرش  42/1/1934 :تاريخ دريافت

، «محورساختار» يساز توانمند يها ميپارادا يبه بررس ة حاضرمقال، زنان يساز توانمندت يبه اهمنظر 
 ،هااين پارادايم ناموفق بودن ؛ و با توجه بهپردازد يم «محور انسان»و  ،«محورريتفس»، «محورکارکرد»

 ارائاه  را «محورديا توح يسااز  توانمند» يعني ياله احکامنسان و ا فطرتبا منطبق  يداريم گزيپارادا
 ييلپاو  يروساتا  زناان  ُخردصندوق اعتبارات  ةدربار يشيمايپنيز  آن يساز دهايمنظور پ به که دکن يم

تحقاق   يچگاونگ  ،متناسا   يو اطالعاات  يارتبااط  يالگو يبا طراح يد؛ ورسانجام  به استان فارس
 يهاا  روشباا   ها داده يگردآور ،هبودنفر  شصت مطالعه ةت نمونيجمع .دشن يتببها آن يساز توانمند

آن  ييايو پا نظرانصاح کمک با  پرسشنامه يصور ييروا. گرفتصورت ش يمايمشاهده، مصاحبه و پ
عضاو   وجود تفااوت دو گاروه زناان    ها افتهي(. α=28/0)د شد ييتأخارج از نمونه  يراهنما ةبا مطالعنيز 

و  يارتباااط يهاااالگو ،يشناسااو روان ياجتماااععلااوم  هاا  هياانظرکمااک بااا و  ددارا نشااان صاندوق  
 «يرفتاار   ا يمهاارت »، و «ياخالقا   ا يارزش»، «يدتيعق -ينشيب» شامل الگوها  يساز نمندتوا يرسان اطالع

                                                 
، و (shahvali@shirazu.ac.ir)و آموزش كشاورزي، دانشگاه شيراز ترتي ، نويسندة مسئول و استاد ترويج به *

 .دانشجو  دكتري ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه شيراز

mailto:shahvali@shirazu.ac.ir
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 ييگرا ، جامعييگرا بر مشارکت يبه حکمت مبتن هاالگو از طريق اين ير توانمنديمس كه دش يطراح
 .دانجاممیزنان  ييگرا و جامعه

 صندوق اعتبارات ،يرساناطالعات و ارتباط ،دمحوريم توحيپارادا ،يساز توانمند زنان، :هاکليدواژه
 (.استان) فارس ،(روستا) يلپوي ،ُخرد

*** 

دوم از جنگ  پسنقش زنان در توسعه در سطح کالن از لحاظ خاستگاه تاريخي به تحوالت 
 موضوعبه طرح  غربش يبراي مقابله با خطر کمونيسم، گراگردد، زماني که  ميباز يجهان

نقش زنان در  ضرورت از زمان طرح .دشدت يافته بو سومجهان توسعه در کشورهاي 
 را در هااين رهيافتتوان  که مي نددش  طرحمآن  تحققبراي  گوناگون  يها رهيافت توسعه،
 زنان توانمندسازي، و کارآيي يارتقا، زداييفقر مساوات و ،رفاهبر  يمبتن کلينظريات  قال 
استقالل سياسي و  رايز ،است تر مقبولي توانمندساز ةنظري ، که البتهدکر يبندميتقس

مشارکت زنان در حيات اجتماعي را توصيه و  دانديتوسعه ماقتصادي را دو جزء مهم 
 ه استشكل گرفتزنان  بر حس  نيازو محققان جهان سوم  نظراتاساس  برکه  کند مي
 .(2 :7311 شجاعي،)

از اين  يااند، که پارهکردهارائه  زنان يساز توانمند ازف گوناگون ينظران تعار صاح 
   .آيديم يتعاريف در پ

ابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس يدست  يفرد ةاز توسع يد به سطحيبا افراد»
  .(82: 7327، طل يشاد) «داده شودخود  يها خواست
تماد به نفس و از اع ي، کردار و گفتارشان حاکنديمورد خود فائق آيبر شرم بزنان 

استعدادها  از، ندقادر شو شتنيخو يح و شناخت واقعيصح يابي، به ارزن خاطر باشدناياطم
و  کس  کنندرا  ها يبا دشوار يياروي، قدرت روش آگاه باشنديخو يدرون يها تيدودو مح
ق داشته يدق ين شناختآساختن يرفع آنها بکوشند، از اهداف مورد نظر و توان عمل يبرا
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برنامة عمران ملل ) ابندي دست دانب ند تاشو برخوردار دانل بيت نيو قابل يياز توانا و باشند
  (.16 :7316، متحد

 مختلف يها کارکرد ةممکن است دربردارند گفتهپيشف يتعارهاي متفاوت،  در پارادايم
از شده  ارائه يفلسف  يبند هدست .پردازيميمها  ميپارادان يا يبه بررس ، در اينجا،رونياز ا باشند؛
  .استده آم 7در جدول  يتوانمندساز ةچهارگان يکردهايرو در زمينة «ل و مورگانيبور» يسو

 يتوانمندساز يها نظريه يفلسف يبند دسته -1 جدول

 توانمندسازي تفسيرمحور محور کارکرد يساز توانمند

 محور توانمندسازي انسان توانمندسازي ساختارمحور

 76 :7328اعرابي و فياضي، : منبع

؛ با توجه به وجود ي داردنيع ةت جنبيواقعبر پاية اين نظريه،  :(1)محور سازي کارکرد دتوانمن

ش يپ ييرا عقال يتوانمندساز  يها صاحبان قدرت برنامه ،يبه نظم اجتماع اعتقاد فراوان

 مشارکت، ير از سازوکارهايمد. دانند يم يتيريک ابزار مديآن را  ؛ و به ديگر سخن،برند يم

 ن منظوريا يبرا نهيکاهش هزو  يور ش بهرهيافزا رمتمرکز،يغ  يريگ ميتصم ر،ايض اختيتفو

 ،نيبنابرا. است يسازمان ييآو کار يش اثربخشيافزا  اوهدف که  کند ياستفاده م

 .دباتر از گذشته داريز  يظاهر يول ،است يکش بهره ينوع يتوانمندساز

 ةک سازيدارد و  يذهن ةت جنبيواقعبر پاية اين نظريه، : (4)توانمندسازي تفسيرمحور

و  ساختار سازمان، ،دگاهين ديطبق ا .شود يژه ميتوجه و يبه نظم اجتماع ؛ي استاجتماع

آنها را  ،خارج يايساختن دن يبرا ،که افراد است  يف اجتماعيتعار داراي آنمرات   سلسله

فراهم   ظام عقيدتين ،کارکنانو  ردستانيز ضعفا، يد برايبا ،لين دليبه هم .برند يکار مهب

 نًايقي ،ر دادييت آنها را تغيذهن  اگر بتوان .ت آنها کمک کندياستثمار از ذهن رفعبه  تاساخت 

 .دهد يرخ م جيتدربهکار  نيا ساخت، كه البتهتوان آنها را توانمند  يم
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رات ييو بر تغ است ينيع يت امريواقع ر پاية اين نظريه،ب :(3)توانمندسازي ساختارمحور
يا از افراد اجتماع  ياريبس يتواننااستثمار و  و و سلطه، يعدالت يب شود؛ و يمد يکأت ياديبن

 و داند يسازمان را ابزار سلطه م اصواًل ميپارادان يا .دارد شهيردر ساختار جامعه  ها سازمان
 يتوانمندسازن، يچند؛ همشو يه آن محسوب ميعل گرايانهاصالح يابزار نيز يتوانمندساز

ک يهمه به  که ايگونهبه از سلطه به مشام نرسد، ييبو تا ندشکساختارها را درهم يدبا
 .شدن برخوردار باشند توانمند  فرصتاندازه از 

بر تغييرات  شده،واقعيت امري ذهني تلقي  بر پاية اين نظريه، :(4)محور توانمندسازي انسان
هاي واالي انساني و  با تکيه بر ارزش پي آن است كهدر  پارادايم  اين .شود ميکيد أبنيادي ت

 به رو،از اينو  تواني را بخشکاندنا ةاندازد تا ريشدر طرحي نو  ،انسان  منزلتو  توجه به شأن
 ها، انگاره و قصد دارد با ايجاد تغييرات بنيادي در ساختارها،کند  ميانساني توجه زيادي   ةجنب

  کارکنان کمک بودن افراد جامعه با انسانس ابه پ انسان،نسبت به ذهنيات و مباني نگرش 
 سازمانايجاد يک  آناهداف . فراهم سازد هاهاي توانمندسازي را براي آن تمامي زمينه ،سازمان

 هاي مادي مالکيت انباشت،  نياز به هاي شخصي، ارزش ، توجه بهآزاد از طريق برداشتن موانع
 (.72-76: 7328اعرابي و فياضي، ) است آن تمايل به کنترل از طريق فناوري و امثالو 

، ييگرا ، ساختارييگراي کارکردها ميپارادا ، تاكنونشود يکه مالحظه م گونههمان
موانع  يستيچ روي توانند يم ،بوده يساز بحث توانمند يمبنا ييگرا و انسان ييگرا ريتفس

ن پرسش ياحال . ندگذار باشريو توسعه تأث يساز توانمند ةت رابطيو ماه يساز توانمند
ي اند برا توانسته يادشده يساز م توانمنديا چهار پارادايآ»د که شو يمطرح م ياساس
اند  ها نتوانسته مين پارادايکه ا ، بايد گفتپاسخ ؛ و در«د واقع شوند؟يزنان مف يسازتوانمند
 يريتصو يجهان يها آماررا يز ي زنان فراهم آورند،ساز توانمند يکامل را برا ييمبنا
در  گزارش سازمان ملل به ، بنانمونه يبرا. دهند يمارائه ت زنان يکننده از وضع تناراح
 ليرا زنان تشک جهانمسکن  يت آواره و بيون جمعيليصد محدود از  ياريبس درصد، 8001
زنان و  جهان رار خط فقر يت زيارد جمعيليم 3/7 درصد از همچنين، هفتاد ؛دهند يم
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گرچه ده است؛ انجامي در جهان «زنانه شدن فقر»ة ديپد ظهورکه به  اندتشكيل دادهدختران 
را از ثروت جهان  زيناچار يبس يدرصد يدهند، ول يل ميت جهان را تشکياز جمع يميزنان ن

 يها  يگر آسيو د ياد، فحشا، ولگرديش آمار فقر، اعتيز افزاين رانيدر ا. در دست دارند
اجرا شده در  يها برنامه ناكاميدارد که  هاة آنديزنان نشان از وجود مشکالت عد ياجتماع

 زنان بر يسازة حاضر، توانمندمقال در (.7317و، يپورگ)کشد  ير مينه را به تصوين زميا
 است؛منطبق  ين الهيکه با فطرت انسان و قوان مد نظر بوده «(8)دمحوريم توحيپارادا» يمبنا
مناس   يظام ارتباطي و اطالعاتن ،يساز ن نوع توانمنديا يسازادهيمنظور پ، بهنيچنهم
 .آمده است 8در جدول  يادشده يساز م توانمنديپنج پارادا يهايژگيو. دشو يم يطراح

 هاي توانمندسازي يماپاراد در اهداف و ابزار تحقيق -2 جدول

  ابزار هدف پارادايم

 محور کارکرد
 ةاستفاده از واژسوءهاي تخصصي زنان و  ارتقاي مهارت

 کاري فري رايب سازي توانمند
 آموزش و تفويض اختيار

 ساختارمحور
گروهي، و واگذاري مسئوليت سرپرستي و  خودمديريتي و کار

 ها به خود زنان نظارت بر گروه

هاي خودگردان و  گروه

 تخصصي

 محوررتفسي

سازي که به رفع  سازس نظام عقيدتي توانمندزنان و فراهم مشاركت  لج

تواند بدين  کند؛ ابزار انگيزش بيروني مي ياستثمار از ذهن زنان کمک م

 .شود منظور کمک کند و از مشارکت آنها براي افزايش کارآيي استفاده مي

سازي شغل، ايجاد دواير غني

، هاکيفيت و نظام پيشنهاد

 مشارکت در مالکيت

 محورانسان

، انسانهاي واالي انساني و توجه به شأن و منزلت  تأکيد بر ارزش

زنان به  هد درونيد بر تعبخشي و تأکيي انرژيمعنبه زيسا توانمند

 براي افزايش اثربخشي شغل و جل  مشارکت آنها

، ارتقاي حس  اشتراک اطالعات

داري، شايستگي، معني

 ثر بودنؤخودکفايي و م

 محوردتوحي

 ؛زمان ارزشي، اعتقادي، فني و مهارتيجانبه و همهمه سازي توانمند

زمان به انتظارات فردي و و تعهد هم آني و آتي هاي گويي به نيازپاسخ

 اي و تعامل حداکثريکرد فرارشتهگيري از روي اجتماعي و الهي با بهره

هاي ترغيبي و تشريک  شيوه

مساعي گفتمان، پرسشگري، 

 روابط اقناعي و اجماعي

 47 :7321 ن،ولي و همکاراشاه ؛74 :7310قوامي، ؛ 72 :7328اعرابي و فياضي، : برگرفته از: منبع



42  ولی و عاطفة ملکيانمنصور شاه                               3ة ، شمار71روستا و توسعه، سال  ةفصلنام 

 

 محورديکرد توحيرو يبر مبنا يو اطالعات ينظام ارتباط يطراح
 ياندک برا يخام با ارزش ذات يها انتقال داده ةيسو کيو  يند فنيفرا يرسان اطالع هرچند،
و  يارتباطات فرايندي اجتماع اما ،(Castello and Braun, 2006: 47)است  يريگ ميتصم

و هر  شود يمبادله م چند نفردار بين دو يا عات معنيا و اطاله داده ،دوسويه است كه در آن
در . استکاربرد اطالعات  يچگونگ ازداراي دانش و درك ذاتي متفاوت افراد  از اينكدام 
اطالعات  ةکنند افتيدهنده و در دهنده، انتقال نفعان ممکن است ارائه يذ ة، هميندين فرايچن

 براي الزم يها اطالعات، دانش و مهارت کس  در، کمک به افراد ؛ و هدفباشند
 يک نظام ارتباطيدر (. Pillmann, 2007: 25)است آنه يط زندگيو بهبود شرا يريگ ميتصم

ولي و  شاه) يا و رسانه ،ياجتماع -ياسي، سي، ساختاريفرهنگ يها نهيزم شياثربخش، پ
راد، سنيان مح) ياطارتب يها مجرا، نوع منابع و يفرد يها و تفاوت( 409: 7321 همکاران،
 يزمان يرسان و اطالع يارتباط يک الگويعالوه بر آن، . شوند يدر نظر گرفته م (46: 7361

 يمعرف خود که ييهامجرار بودن استفاده از يپذ مانند امکان ييها فرض شياثربخش است که پ
قال اطالعات را در انت يربوميغ يها در کنار رسانه يبوم يها استفاده از رسانه نيز د وكن يم
ک نظام ي يين منظور، طراحدب(. De Moor and Weigand, 2005: 19)د داشته باشنظر  مد

 :7321ولي و همکاران،  شاه)است  يارتباطات و اطالعات اثربخش شامل چهار گام اساس
و  ،اهداف توسعه، اهداف نظام ارتباطات و اطالعات يهماهنگ: اند ازعبارت ، كه(808
 -ياسيس يها نهيزم شياز پ يآگاه مرتبط؛ يها فرض شيتوجه به پج مشارکت؛ يترو

  .ارتباطات يياقتضا يانتخاب الگو ؛ ويا و رسانه ي، فرهنگياجتماع

 محورديکرد توحيزنان با رو  يساز توانمند

در تحقق  ياله هايلزوم توجه به دستور ،شود يدمحور مطرح ميم توحيدر پارادا آنچه
اسالم به زن و  يفقهابسياري از . است يساز جمله توانمندموضوعات مختلف جامعه از 

 يها ها و مسئوليت نقشدر  به تفاوت نگرند و فقط مي واحد ياهنگمرد در نظام آفرينش از 
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 زن و مردعدم برتري جنسيتي در آفرينش  بر ،آيات متعدد قرآنبه استناد و  معتقدنددو  نيا
 87 ، آيةنساء ةسور 38 و 71، 1، 7 اتي، آمونه؛ براي ن(12: 1930، يقوام)نند ك يمتأكيد 

 .احزاب سورة 38آية  و ،اعرافسورة  721سورة روم، آية 

از . ديمانه ناميا حکيمحور حکمت يساز توان توانمند يم را ميدر قرآن کر يساز توانمند

 حکمتکند، يانسان عطا م يعنيبه کارگزار خود  وندگوناگون که خدا يها يتوانمندميان 

 ،نساء ةسور 773 ةيدر آ .بخشد يها جان و اعتبار م يگر توانمنديرا به ديز ،دارد يش محورنق

 فضل و رحمت، پشتوانة: م شده استير ترسيز يها در محور يساز ند توانمنديفرا

د در مقابل آنها توانمند شد؛ کتاب، ياست که با يداتيضرر و ضاللت تهد است؛ يساز توانمند

  .است يحاصل توانمند ا عدالتياست؛ عصمت  يساز توانمند عواملاز  علم حکما و

ات يشود که در ادب يدر نظر گرفته م ، سه جنبهدمحوريتوح يساز در توانمند ،نيهمچن

د حکمت، يترديشوند و ب يف ميتعر يو مهارت ي، عاطفيدر سه ساحت شناخت مربوط،

 .آنهاست ةجامع هم

زنان به لحاظ  يتوانمند منظور از آن، :(زهامغ يبالندگ) يدتيو عق ينشيب يتوانمندساز

نان، زدر كار و خدمت  يزه برايانگجاد يت در زنان، ايجاد حس مسئوليا است؛ يفکر

ن يا بخشي از و مجاهدت در راه حق ،يريپذتيمسئول يبرازنان  ةعه جاميق و توجيتشو

 توجه بسيار بدان ،اتيات و روايدر آ ،آنآثار و بركات فراوان ل ياست که به دل يتوانمند

 :؛ ماننداست شده

و عمران آن را از شما خواسته  يد و آبادانكرن خلق يخداوند شما را از زم:  67هود، 

  .(يت نسبت به خدا و جهان هستيمسئول) است

گر يكديشما در برابر مردم و  ةد و هميهبان هستشما نگ ةهم(: ص)امبر اکرم يپ

 .(نوعانت نسبت به هميمسئول) ديت داريمسئول
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 يرا دارايز ،ديش پروا کنياز خدا نسبت به بندگان و شهرها : 766ة خطب ،البالغهنهج
د و از يو خداوند را اطاعت کن ،واناتيها و ح نينسبت به زم يد حّتيت هستيمسئول
  .(ر موجوداتيت نسبت به سايمسئول) ديزياو بپره ينافرمان

 زنان از با شناخت اين توانمندي :(يمعنو يتعال) يو اخالق يارزش يتوانمندساز
در آنها  يو اخالق يارزش يها لتيات و فضيخصوص ةهم ةو توسع خود يدرون يها ارزش

 : ؛ مانندمرتبط است
وعده  ،اند خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده:  88نور، 

گونه كه همان ،دهد قرار[ خود]را در اين سرزمين جانشين  انآن داده است كه حتمًا
قرار داد و آن دينى را كه برايشان [ خود]جانشين  ،كسانى را كه پيش از آنان بودند

مرا [ تا]به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند  ،پسنديده است
 (.نيخدا بر زم ةفيانسان خل)کنند عبادت 

ايستاده و نشسته و به پهلو  [در همه احوال]همانان كه خدا را :  717آل عمران، 
پروردگارا اينها را [ كه]انديشند  ها و زمين مىكنند و در آفرينش آسمان آرميده ياد مى
 .(يات الهيتفکر و تدبر در آ)اى  بيهوده نيافريده

هاى دام]گروهى از مردم را بر آن يافت كه  ،و چون به آب مدين رسيد:  83قصص، 
دور [ گوسفندان خود را]رشان دو زن را يافت كه س دادند و پشت آب مى[ خود را
ما به گوسفندان ]گفتند  .چيست[ از اين كار]گفت منظورتان [ موسى] ،كردند مى
و پدر ما پيرى  ،برگردانند[ همگى گوسفندانشان را]دهيم تا شبانان  آب نمى[ خود

 .(ا و عفافيت حيرعا) سالخورده است

 يها به کس  دانش و مهارت :(استيشت و سيدر مع ريتدب) يو مهارت يرفتار يتوانمندساز
است؛ اشاره دارد که مشورت، مشارکت، تعاون، آموزش و عدالت از آن جمله  يساز توانمند
 : مانند
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و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى :  8مائده، 
 ،ياجتماع ،يعلم ،يفرهنگ :ابعاد تعاون ا؛تعاون بر بّر و تقو) دستيار هم نشويد

 .(يامداد ، وياقتصاد ،ياسيس ،يخدمات
بر خدا  ،با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى[ ها]و در كار:  781آل عمران، 

 .(اصل مشورت در کارها) ل كنتوّك
 .(يمشارکت عموم)پا خيزيد تنهايى براى خدا بهدو دو و به:  46سبا، 
وادار و از كار ناپسند را برپا دار و به كار پسنديده  نماز !اى پسرك من : 71لقمان، 
 ةو اراد]از عزم [ حاكى]اين  ؛شكيبا باش  ،دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده استباز

 .(ينظارت همگان) امور است[ تو در
 به عدالت[ و]داد برخيزيد براى خدا به !ايد اى كسانى كه ايمان آورده:  2مائده، 

 .لبته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيدشهادت دهيد و ا
 .(يعدالت اجتماع)تر است عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك

 . رديگ يمد نظر قرار م 3جدول  يها هيزنان طبق گو يساز نوع توانمند يتحقق عملاينك 

 رمحوديم توحيپارادا يها هيبر اساس گوزنان  يساز توانمند يتحقق عمل -3جدول 

 هاي عملي زمينه نوع توانمندي رديف

 (بالندگي مغزها)بينشي و عقيدتي  1

 خدا و جهان هستي برابرپذيري در مسئوليت

 کار و خدمت ةانگيز

 (احساس ارزشمند بودن)اعتماد به نفس 

صندوق، خانواده، آينده و پذيري نسبت به مسئوليت

 هاي خداداديتوانايي

 و اختالالت رواني ي روحيفشارهااضطراب و  از کاستن

 مجاهدت در راه حق
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 هاي عملي زمينه نوع توانمندي رديف

 (تعالي معنوي)ارزشي و اخالقي  2

 خدا بودن بر روي زمين ةپذيرش نقش خليف

 (ها دروني کردن ارزش)تقويت باورهاي اعتقادي و مذهبي 

 رعايت حيا و عفت

 ارزش قائل شدن براي زن در خانواده

 الهيهاي پيروي از دستور

 (ير در معيشت و سياستتدب)رفتاري و مهارتي  3

 كارهامشورت در 

 فرديبين روابطهاي  تقويت مهارت

 (وريانداز و بهرهرشد پس)مديريت اقتصاد خانواده 

 خالقيت و نوآوري

اقتصادي، اجتماعي، سياسي و هاي زمينهمشارکت در 

 هاي خانواده گيري تصميم

 پژوهش يهاافتهي :نبعم

  ييصندوق اعتبارات ُخرد زنان روستا
در  يولاندك  ،هرچنده ک استسرمايه  مندهاي اقتصادي بيش از هر چيز نياز فعاليت ةتوسع

 دليل فقير ماندن اين باورند كه نظران توسعه برصاح . ر استثّؤرك اقتصادي مايجاد تّح
 ةوسعت بخشي وركهرچند كوچك براي تّح ةاولي ةسرماي نابرخورداري آنها ازافراد فقير 
به دليل  ، چرا كهداردزنان روستايي اهميت بيشتري  ياربالبته  ست، كها شيهاي خو فعاليت

منابع مالي رسمي  امكان استفاده از ،ضامن معتبر سهم آورده و و فقدان اسناد رسمي مالكيت
 متّكيرسمي اوليه به منابع غير ةمين سرمايأت ،در اكثر كشورها ،طور معمولبه .را ندارند
فاقد سرمايه مانند  هاي فعال اقتصادي و گروه دستيابي و تسهيل ريعتس براي ،رواين از است؛

منظور از . بيني شده استمالي پيش ُخرد يها نظام ،ويژه زنان روستاييبهو روستاييان 
 درآمدکم يها از گروهيمورد ن يفناورکوچک به همراه مهارت و  يها اعتبارات ُخرد وام
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 يرحمان) شوديارائه مکوچک  يهاتيام فعالانجو ت و فقر يرفع محروم ياست که برا
 (. 38 :7320، يلياندب

 يکه راه دشاجرا  ييها طرحز يران نيُخرد در جهان،  در ا يمال يها ت برنامهيموفق يدر پ
دفتر . ندادر حال گسترشهمچنان شوند و  يشت شناخته ميمع يکاهش فقر و ارتقا يبرا

هاي اعتبار ُخرد  به تشكيل صندوق 7311از  يوزارت جهاد کشاورز امور زنان روستايي
انده يدر م يين صندوق زنان روستايز اوليدر استان فارس ن. دكر اقدام زنان روستايي ةويژ

تاکنون  ،فارس يکارشناسان جهاد کشاورز به گفتة و شدل يتشک 7320 شهرستان فسا در
 .ل شده استيشهرستان استان تشک 84عضو در  3670صندوق با  708
ثر ؤم يزنان نقش يسازتوانمند يتواند در راستا ياعتبارات خرد م يها س صندوقيتأس

را  يساز که تحقق توانمنداست  يمناس  عامل يو اطالعات ينظام ارتباط ،نيچنهم .دكنفا يا
 گوياي (7322) انينيو حس ييو طباطبا (7324) ييطباطبا هاينتايج پژوهش .دكن يمل يتسه
 يها پروژه ،7116در  ،در اوگاندا ،نيچنهم. است يساز بر توانمند يساز ر آموزش و آگاهيتأث
 ه و برزنان به اجرا درآمد يساز منظور توانمنداطالعات و ارتباطات به يبر فناور يمبتن

و اطالعات و  ارتباطات يها ز نقش شبکهين نيوکرادر ا. ه استشدد يآنها تأک ياثربخش
 با عنوان يدر طرح 7111عمران ملل متحد در  ةزنان در برنام يساز ر توانمندموزش دآ
در  (6)نز و اولسونيمهاي بر اساس بررسي. گزارش شده است «ت از زنان کشاورزيحما»

يي در ون اروپايسيکمنيز  ، و7116در  (2)نينگ و مکلوگلي، دارل8008در  (1)کوزما ،7118
 مثبت ارزيابي شده است زنان يساز توانمند در يو اطالعات يارتباط يها نقش شبکه، 8007
و  اتنظام ارتباط يبه طراح ة حاضرمقال، رونياز ا .(388: 7322ان، ينيو حس ييطباطبا)

 يساز را توانمنديز ،پرداخته است ييزنان عضو صندوق اعتبارات خرد لپو ةژياطالعات و
 يارتباطق نظام يآن از طر يسازادهياست که پ ين الهيذات زنان و قوان يدمحور بر مبنايتوح

ن صندوق يزنان عضو ا يو محل ي، فني، اجتماعيفرد يها يژگيمنطبق با و يو اطالعات
 .(712 :7321و همکاران،  يولشاه) دشو ير ميپذامکان
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ت پژوهش را زنان عضو يجمع. گرفتانجام  (1)يش مقطعيمايروش پ به حاضر پژوهش

 .دهند يل ميتشک عضو شامل صدفارس در استان  ييلپو ييصندوق اعتبارات ُخرد روستا

شغل  شده،واقع استان ن يابخش زرقان در  و رازيشمال شهرستان ش يلومتريک يس در ييلپو

 6600000 ةياول ةيبا سرما 7328صندوق از ن يا .است يياو بّن ي، دامداريکشاورز آن مردم

بيست  شد؛ البتهل يتشک ،ال بودير ة هر کدام صد هزارينفر که سرما 66ال و با مشارکت ير

ن داتومان ماهانه ب 7800 صندوق ياعضا. بود پرداخته يز جهاد کشاورزيال نيرميليون 

 و بودنفره پنج تا هفت ييها نفر در گروه صد تعداد اعضا ،قيدر زمان تحق. دندکر يز ميوار

 .ک سرگروه داشتيهر گروه 

ش استفاده يماياز پ ة پيشمشاهده و مصاحب يها شيوهها، از  داده هجامع يآورگرد يبرا

 يروستايعملکرد صندوق اعتبارات ُخرد زنان  ةنحو ت ويشناخت ماه ياز مشاهده برا شد؛

 ياز اعضا سه تنر عامل و يبا مد «قيعم»و « باز»يها مصاحبه شده و از طريق يگيربهره

اخت ، شنيتوانمندساز يها برنامه ةسابق در زمينة جامعاطالعات  نيز صندوق ةريت مدئيه

 يبراهمچنين، . ه استدست آمدهب ديگر اطالعات الزمصندوق و  ياعضا ي  سنيترک

منظور به يرسانو اطالع ينظام ارتباط يصندوق و طراح ياعضا ياطالعات يها ازين نييتع

با . ل پرسشنامه استفاده شديتکم صورتبهش يماياز پ ،محورديتوح يسازتوانمند يسازادهيپ

 يبراکرت يف ليپرسش با ط 38ها و با توجه به اهداف پژوهش،  نگاشته ةنيشيمرور پ

، يخدا، جهان هست برابرن خود در دانستل مسئول ياز قب) ينشيب يسطح توانمند يابيارز

نده و  ينسبت به صندوق، خانواده، آ يريپذتيخدمت به خلق، مسئول ةزيکار، انگ ةزيانگ

ل قبول ياز قب) يارزش ،(مجاهدت در راه حق عالقه بهو ، يفشار روحزان اضطراب و يم

ت يت با رعاي، انجام فعاليو مذهب ياعتقاد يها ت باوري، تقوخداوند يجانشينداشتن نقش 
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ل مهارت ياز قب) يو مهارت ،(قبول داشتن نقش ارزشمند زنان و ا و عفت در جامعه،يح

و ، يت و نوآوري، خالقادهت اقتصاد خانويريمد، يفردنيب روابط يها مهارت، کارهامشورت در 

 34 همچنين، و( خانواده يها يريگ ميو تصم ياسي، سي، اجتماعياقتصاد مشارکت در امور

از مشخصات نيز پرسش  اعضا، و شش يو اطالعات يمنابع ارتباط ييشناسا يپرسش بسته برا

ج و ينظران تروتن از صاح  را چهارآن  يصور ييکه روا دش يطراحدر پرسشنامه  هاآن يفرد

تن  يساز  پرسشنامه ييايپا يک آزمون راهنما برايهمچنين، . اندکردهد ييتأ يآموزش کشاورز

پس از . آمده است 4 کرونباخ در جدول ي  آلفايضرا ن خارج از نمونه انجام گرفت کهاز زنا

 .دندشل يه و تحليتجز SPSS: version 20 افزارو با نرم يکدگذار ها ، دادهها پرسشنامهل يتکم

 راهنما ةپرسشنام يکرونباخ اجزا يب آلفايضرا -4 جدول

 ب آلفايضر يتوانمند نوع

 21/0 (مغزها يبالندگ) يدتيو عق ينشيب

 13/0 (يمعنو يتعال) يو اخالق يارزش

 28/0 (امروزيناست يشت و سير در معيتدب) يو مهارت يرفتار

 پژوهش يهاافتهي: منبع

و با  دشحاکم بر صندوق آغاز  يهاروند ةهدمشا با مراحل پژوهشمرحلة اول از 

 يبرا ،ومد ةدر مرحل. افتيادامه  آن ةريت مدئيه يرعامل و اعضايمدق با يعم يها مصاحبه

ش انجام يمايک پي ها،آن يساز توانمند يبرا اعضا ياطالعاتو  يارتباط يها ازين شناخت

م يپارادا بر اساسزنان  اس من يرسانو اطالع يتباطرا يالگوها نيز سوم ةمرحل درو  ؛گرفت

 . دش يمحور طراحديتوح
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 با .آمده است 8در جدول  ييلپو ييروستاصندوق اعتبارات خرد زنان  يمشخصات اعضا

ره و کارشناس مسئول يت مدئير عامل، هيشرکت در جلسات صندوق و مصاحبه با مد

با  يو اجتماع يفرد يها يژگيولحاظ  ازصندوق  نيا د که زنان عضوشمشخص  ،صندوق

نياز  متفاوت يو ارتباط ياطالعات يها وهيش به ،ن تفاوتيا ليبه دلند و اگر متفاوتيکدي

 .ندمد نظر قرار گرفت صندوق ياعضا از گروهدو  رو،از اين دارند؛

 ييلپو يروستا صندوق اعتبارات ُخرد ياعضا يو اجتماع يفرد يها يژگيو -5 جدول

يو
ژگ

 ي

 متغير
 سال 38ـ33 يسنگروه  سال 02ـ33 يسنگروه 

  نيانگيم  نيانگيم

رد
ف

 ي

  8/36  3/01 (سال) سن

  3  3/72 (سال) التيسطح تحص

  6  8 (سال) ت در صندوقيعضو ةسابق

  1  3 (نفر) خانوار ياعضا تعداد

اع
تم

اج
 ي

  7  3 سال در يجيترو يها دفعات شرکت در کالس

  3  3 ماه در گانياان و همسيدار با آشنايدفعات د

  3  7 ماه در يدفعات شرکت در مراسم مذهب

  -  0 سال در دفعات رفت و آمد به مرکز استان

 پژوهش يهايافته: منبع

 که آمده 6 صندوق در جدولزنان عضو دو گروه  ياعضا ةگان سه  يها يتوانمند سةيمقا
 .است دار يتفاوت معن يدارا"يرتو مها يرفتار"و " يو اخالق يارزش" يدو توانمندلحاظ  از

دو گروه زنان عضو  يو بوم يک، چاپي، الکترونيفرد يو اطالعات يمنابع ارتباطهمچنين، 
   .آمده است 1در جدول  صندوق
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 زنان از محور دو گروهديتوح يها يتوانمند -8 جدول

 محورديتوح يها يدنتوانم

 7گروه 
 (زنان جوان)

 0گروه 
 (سال و مسن انيزنان م)

 tمارهآ
 سطح

 يداريمعن
 نيانگيم

انحراف 
 اريمع

 نيانگيم
انحراف 
 اريمع

 31/0 93/0 09/1 31/13 39/3 65/11 (مغزها يبالندگ) يدتيو عق ينشيب
 001/0 ا13/2 3/3 23/42 3/6 00/13 (يمعنو يتعال) يو اخالق يارزش
شت ير در معيتدب) يو مهارت يرفتار

 (امروزيناست يو س
9/45 2/1 00/40 6/3 3/4 001/0 

 .است بوده صفر تا پنجاه يمهارت و يرفتارو  ،يو اخالق يارزش ،يدتيو عق ينشيب يها  ياز توانمند کدامهر  دامنة *

 پژوهش يها افتهي: منبع 

 اعضای صندوق اعتبارات خرد روستای لپويی رسانیاطالع و ارتباطی منابع فراوانی توزيع -7جدول 

 سانير منابع ارتباطي و اطالع
 (نفر 03) 7گروه 

 
 (نفر 33) 0گروه 

 
 درصد از کل فراواني درصد از کل فراواني

ي
رد

ف
 

 17/3 0 2/03 8 کارشناسان جهاد کشاورزي
 2/22 2 2/22 2 اي کشاورزي کشاورزيخدمات مشاوره هاي شرکت

 2/722 33 2/722 03 دوستان و همسايگان

 17/63 32 2/62 02 ديگر اعضاي صندوق

 06/33 70 2/62 02 ت مديره و مدير عامل صندوقئاعضاي هي

 2/722 33 2/36 70 سرگروه

ی
رق

ب
 

ک
وني

تر
لک

و ا
 

 31/06 72 2/22 2 راديو
 2/722 33 2/722 03 تلويزيون
 2/22 2 2/32 72 رايانه
 2/22 2 2/70 3 اينترنت
 06/73 3 2/62 02 تلفن همراه

 2/22 2 2/70 3 نشانی الکترونيک
 2/22 2 2/22 2 ماهواره
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 سانير منابع ارتباطي و اطالع
 (نفر 03) 7گروه 

 
 (نفر 33) 0گروه 

 
 درصد از کل فراواني درصد از کل فراواني

ي
چاپ

 

 2/22 2 2/62 02 روزنامه
 17/3 0 2/02 3 نشريات ترويجي

 2/22 2 2/22 2 کتاب
 73/31 02 2/30 6 قرآن و احاديث

 22/22 2 2/22 2 مجالت علمي

مي
بو

 

 

 06/73 3 2/70 3 هاي محلي نمايشگاه
 2/22 2 2/22 2 هاي محلي طنز

 06/73 3 2/22 2 موسيقي محلي
 2/22 2 2/22 2 تئاتر محلي

 2/22 2 2/22 2 شعرخواني محلي
 2/22 2 2/22 2 خواني محلي قصه
 2/22 2 2/22 2 محلي هاي جشن
 73/71 8 2/22 2 هاي محلي بازي
 2/22 2 2/22 2 خوانيهتعزي

 06/73 3 2/6 0 رقص و آوازهاي محلي

 پژوهش يهايافته: منبع

زنان عضو از انگر تفاوت دو گروه يب نيانگيم ةسيو مقا يفيآمار توص يها هافتي، يطور کلبه

  مورد مطالعه يو هم از لحاظ دو توانمند يو اجتماع يفرد يها يژگيهم از لحاظ و ،صندوق

 يها، منطق ن تفاوتيدبدون توجه ب يو اطالعات يکسان ارتباطي يالگو يرو، طراحنياز ا. است

 ،نيبنابرا. ه استشدد يتأک بر آنز ين (7321) و همکاران يول شاه در پژوهش نخواهد بود، که

 . استر يناپذها اجتناب يژگين ويدمتناس  با توجه ب يدو الگو يضرورت طراح
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 يتوانمندساز يرسانارتباطات و اطالع يالگو
ن يکه خاص زنان ا يو اطالعات ينظام ارتباط يها دار، الگويجامع و پا ةتحقق توسع يبرا
زنان عضو صندوق  يها با توجه به تفاوت رو،و از اين ات استياز ضرور ،باشده منطق

 .دشدو الگو معلوم  يطراح ،ييلپو يروستا رداعتبارات خ
ون، تلفن يزياز تلو 7شتر گروه يب ةل استفاديبه دل «يبمباران کالم» ةياز نظر يريگ بهره

م يتسل رگذار و مستمريثأت يکالم يها بهضر بر اثرافراد  رايز شود، يشنهاد ميانه پيهمراه و را
ل ارتباط يبه دل «يريپذ نفوذ»و  «نقش يالگو» ها هينظر ،نيچنهم(. 7321رنجبر، ) شوند می
ره مد يت مدئير عامل و هيصندوق و مد يگان، اعضاين گروه با دوستان و همسايا  اعضا

د نشدن ييأطرد شدن و تدر سه حالت ترس از  يرينفوذ پذ ه،ينظراين طبق . نظر قرار گرفت
صورت  رفتار افراد يقانع شدن نسبت به درستو  شيحس کشش و گرا، گرانيد ياز سو
است که طبق آن، تماس افراد با  نقش يالگوة يگر نظريد يدشنهايپ ةينظر .رديپذيم

 يبرا يريگميزه و تصميجاد انگيسزا در ا  بهريتأث نانيموفق مانند کارآفر يالگوها
با توجه به (. 730: 7324، ين افتخاريالدا و رکنين فاضل)مختلف دارد  يها تيفعال

و « نقش يالگو»، «يريپذنفوذ»ها  هينظر ،سال و مسنانيزنان م شامل 8ات گروه يخصوص
گران بر يد يابيبه مفهوم ارز يقضاوت اجتماع ةينظر .نظر قرار گرفت مد «يقضاوت اجتماع»

گران به ياز د يابيسه نوع ارز يا حقوقيو  يقياد حقافر. است شيخو ةژيو يها حس  نگرش
دوم،  ؛شيخو ها شيرش موارد موافق با افکار و احساسات و گرايپذاول،  :آورند يعمل م

ل نبود يبه دلکه ، يطرفيبسوم،  ش؛يخوت و عواطف يمخالف ذهن يها دگاهيطرد اخبار و د
 يرش ذهنيپذ يها نهيکه زم دشوانجام  ا گونهبه يرساناگر اطالع. است يو عاطف يذهن ةسابق

ده يد« باثر جذ»اصطالح بهت کند، يتقو يو يقبل يها را با توجه به داشته فرد يو عاطف
ن، يهمچن. آمده است 1در جدول  يشنهاديپ يها و رسانه هاهين نظريات اييجز .شود يم

 .استمشخص شده  1در جدول  ياقتضائ ةاطالعات و نوع رسان يمحتوا
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دمحور زنان عضو صندوق يتوح يساز توانمند يرسانو اطالع يالگوي ارتباط -6 جدول

 ييلپو يرد روستااعتبارات خ

 ها رسانه توصية ويژگي نظريه پردازهنظري نظريه  ويژگي 

ن 
زنا

40 
تا 

96 
ال
س

 

سن کمتر، سطح 

 ،تحصيالت بيشتر

 ،کمتر بعد خانوار

 ،عضويت کمتر ةسابق

ترين منابع  مهم

تلويزيون، : الکترونيک

 ،تلفن همراه، رايانه

و  يارزشي توانمند

 (يمعنو يتعال) ياخالق

 ،نسبتًا نامطلوب

و  يرفتاري توانمند

در  ريتدب) يمهارت

 استيو س شتيمع

نسبتًا  (امروزين

 ،مطلوب

 :ترين منابع چاپي مهم

 ،هاو مجالت روزنامه

: ترين منابع فردي مهم

دوستان و همسايگان، 

اعضاي صندوق، مدير 

 ت مديرهئمل و هيعا

مي
ال
ن ک
ارا
مب
ب

 

لر
 مي
ال
نئ

 

هاي  ضربه بر اثرپذيرش 

 کالمي، تأثيرگذاري مستمر

آور و متنوع و ارائة غيرمالل

 ها پيام

ي و برق

 :الکترونيک

 ،تلويزيون، راديو

تلفن همراه، رايانه 

 اينترنت و

ش
 نق
ي
گو
ال

 

 

تأثير تماس با الگوهاي 

موفق در ايجاد انگيزه و 

انجام سازي  تصميم

 هاي مختلف فعاليت

 :فردي و چاپي

زنان موفق 

صندوق و ديگر 

 ها و صندوق

 کارآفرينان برتر؛

نشريات و 

هاي  بروشور

 ترويجي

وذ
نف

ي
ير
پذ

 

من
کل

 

نفوذ ديگران از  پذير تأثير

از طرد  به داليل ترس

 شدن، گرايش داشتن، و

 قانع شدن

 :فردي

 مدير عامل و

 ،ت مديرههيئ

کارشناس مسئول 

 صندوق
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 ها رسانه توصية ويژگي نظريه پردازهنظري نظريه  ويژگي 

ن 
زنا

95 
تا 

60 
ال
س

 

سن بيشتر، سطح 

 ،تحصيالت کمتر

 ،بيشتر بعد خانوار

عضويت بيشتر  ةسابق

  ،در صندوق

: بع فردياترين من مهم

ارتباط با دوستان و 

همسايگان، ساير 

اعضاي صندوق و 

 ،ها سرگروه

و  يارزشي توانمند

 (يمعنو يتعال) ياخالق

 ،نسبتًا مطلوب

و  يرفتار يتوانمند

در  ريتدب) يمهارت

 استيو س شتيمع

 نسبتًا (نامروزي

 ،نامطلوب

گيري از جلسات  بهره

 ،قرآني و احاديث

: ترين منابع بومي مهم

ها،  ستفاده از جشنا

موسيقي و  ها بازي

 محلي

ي
ير
پذ
وذ
نف

 

من
کل

 

نفوذ ديگران  پذير  ازتأثير

و مانند ديگران عمل کردن 

به دليل ترس از طرد شدن، 

گرايش داشتن و يا قانع 

 شدن

 :فردي

دوستان و 

 ،همسايگان

هاي  سرگروه

 صندوق

ش
 نق
ي
گو
ال

 

 
 تأثير تماس با الگوهاي

موفق براي ايجاد انگيزه و 

گيري پيرامون تصميم

 هاي مختلف فعاليت

 :فردي

زنان موفق، 

اعضاي موفق 

ها،  ديگر صندوق

 کارآفرينان برتر
عي
ما
جت
ت ا
او
ض
ق

 

رل
کا

 .
 .ال

ند
اول
ه

 

رساني مطابق با اطالع

هاي قبلي ذهني و  ينهزم

(/ جذب اثر)عاطفي افراد 

رساني مغاير با اطالع

هاي قبلي ذهني و  زمينه

 (اثر تضاد)د افراعاطفي 

 :بومي و مذهبي

شرکت در 

هاي مذهبي  کالس

خواني، قرآن)

مانند احاديث و 

ها،  ، جشن(آن

ها،  بازي

 خواني، شعر

خواني و قصه

 موسيقي محلي

  پژوهش يهايافته: منبع
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 رداز زنان عضو صندوق اعتبارات خدو گروه  يياقتضا ةاطالعات و نوع رسان يمحتوا -3دول ج

  ييلپو يروستا

 گروه رسانه سرفصل

 دوم اول   

يب
نش
 ي

عق
و 

ي
دت
) ي

دگ
الن
ب

 ي
ها
غز
م

) 

 احساس اعتماد به نفست يتقو

 احساس ارزشمند بودنت يتقو

 يمحل يها يباز

 ام کوتاهيخدمات پ
* 

* 

* 

 *  يجلسات مذهب نسبت به صندوق تيسئولحس مت يتقو

 نسبت به خانواده تيمسئول حست يتقو

 ندهينسبت به آ تيحس مسئولت يتقو

 يخداداد يها ييدر قبال توانا تيمسئول احساس

 فشار روحیاضطراب و  زانيمکاهش 

 صندوق ندةيت نسبت به آياحساس مسئول

 کارشناس ناظر صندوق

 رهيت مدئيق هيآموزش از طر

 رعامليق مديش از طرآموز

 ها ق سرگروهيآموزش از طر

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

زش
ار

 ي
الق
اخ
و 

) ي
عال
ت

 ي
نو
مع

 (ي
 *  يجلسات مذهب ياعتقاد يها ت باوريتقو

 * * ونيزيتلو زن در خانواده يشناخت نقش ارزش

 *  ويراد زن در اجتماع يشناخت نقش ارزش

 * * يمحل يها يباز ياقتصاد يها تيا و عفت در فعاليگاه حيشناخت جا

 ياقتصاد يها تيت فعاليشناخت اهم

 يفرهنگ يها استقامت در مقابل مشکالت  و ساختار
 * * يمحل يها يقيموس

 تقويت صبر و پيگيري امور
  * ها روزنامه

  * رايانه و اينترنت
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 گروه رسانه سرفصل

 دوم اول   

ار
رفت

 ي
ارت
مه
و 

 ي

  * ر عامليق مديآموزش از طر ياقتصاد در امور مشارکتمهارت 

  * رهيت مدئيق هيآموزش از طر يدر امور اجتماع مشارکتارت مه

 *  ها ق سرگروهيآموزش از طر ياسيدر امور س مشارکتمهارت 

 يخانوادگ يها يريگميدر تصم مشارکت

 يفردنبيارتباط  يها مهارت تيتقو

ق کارشناس ناظر يآموزش از طر

 صندوق
* * 

ز و رشد اندارشد نرخ پس)اقتصاد خانواده  تيريمد

 يوربهره
 * * نيمالقات با زنان کارآفر

 * * ها گر صندوقيارتباط با د يو نوآور تيخالق

 * * يونيزيتلو يها برنامه ينيکارآفر

  هشوپژ يهايافته: منبع

 يارزش، ينشيب يتوانمندبه  ،توأم باشد اگر با حکمت ،در عصر ارتباطات و اطالعات ييدانا

 يالگونوع ن ياگر ا .ديخواهد انجام هاآنبهتر  يزندگ که بهشود  يمنجر م زنان يمهارت و

، يفن يها ازيمتناس  با ن ييو محتوا دشوبنا  يديتوح دکريبر رو يرسانو اطالع يارتباط

، يانسان يد داشت که اراده و آگاهيتوان ام يم ،دارا باشدرا مخاطبان  يو ارزش يدتيعق

پژوهش حاضر به بررسی و طراحی  ،ن منظوريدب .ترل خود درآوردکن بهرا  يفناور

  :پرداخته استمشتمل بر سه گام  يريمسبا رعايت زنان  يساز توانمند
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ن يبد .استابعاد آن  ييشناسا و زنان يتوانمندساز فيتعراين گام دربرگيرندة  :گام اول

نگر يد قطعيوه بر دتا عال ه استمبنا قرار گرفت يديکرد توحيرو يشناسيهست ،منظور

 ،نيز بدان توجه شود ييگراکيتشکبا توجه دارد،  ينيع يها شاخص يبرخ هکه تنها ب يکنون

 ةنيزم يو انتزاع يتجرب با آن، مبانی زمانهمو  يفلسف و ي، عرفانيقرآن ياستفاده از مبانرا يز

در  ،نيهمچن. ردآو يم فراهم يتحقق توانمندساز يبرارا  ين الهيو قوان يفطرت انسان بروز

( يمعنو يتعال) يو اخالق ي، ارزش(مغزها يبالندگ) يدتيو عق ينشيب يها يتوانمند ،ن گاميا

 . شده است ييشناسا( امروزيناست يشت و سير در معيتدب) يو مهارت يو رفتار

 يساز توانمند تحقق يدر راستا ،يديتوح يشناسشناخت يبر مبناو  در گام دوم: گام دوم

زنان با  ياعتقاد و ي، فني، ارتباطياطالعات يها ازين ،ن اساسيا بر. استشده اقدام 

معمول  يها ن امر برخالف روشيکه ا هن شدييتع «ن به باالييپا» يافتياز ره يريگ بهره

ز با يمحتوا ن. بوده است يزيو تجو يصرفًا دستور هايی که، روشاست يساز توانمند

 يقات علمين تحقيب يخّطريمند و غ نظام، يحداکثر ، تعامليا رشتهکرد فرايرو

 در حّل را تا زنان شده است فيتعرگر منابع يو د يي، روايقرآن يها ، آموزهيساز توانمند

 .سازد توانمندو  انتظارات خداوند  يتنسل آ يها ازين به تعهدم، يونمشکالت کن

 يهاروش گيري از جاي بهرههب ،محورديتوح يشناسا روشبو در گام سوم : گام سوم

نفع هاي ذيگروه ،هاي ترغيبي كه در آن از شيوه، يساز ت توانمندين ماهييدر تب يدستور

سه اصل  توجه به ،بنان ميا بر. ه استشد ، استفادهدارندمشاركت و تشريك مساعي 

و ( تمام افراد جامعه يکاربرد برا) ييگراه، جامع(مشارکت تمام زنان) ييگرامشارکت

محقق زنان محور ديتوح يساز توانمندتا  است يضرور( مسائل يه به تمامتوج) ييگراجامع

 .آمده است 7 ةرنگا در گانه  سههان گاميا .دشو
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 پژوهش يها افتهي: منبع

 محور زنانتوحيد يساز مسير توانمند -7نگاره 

 دوم گام

 گام سوم

 شناسي توحيديمبناي هستي سازي بر تعريف توانمند 

 گانهتعريف توانمندي سه: 

  بينشي و عقيدتي -

 ارزشي و اخالقي  -

 رفتاري و مهارتي -

 ي توانمندهاي اطالعاتي، فني، عقيدتي و ارزشي  شناسايي نياز 

 «پايين به باال»با رويکرد 

  اي  فرارشته با رويکرد ي توانمندسازيمحتواتعيين

 حيديشناخت شناسي توو

 

 هاي ترغيبي شيوه 

 يتعامل حداکثر 

 هاي فردي، اجتماعي و محلي ويژگي اطالعات بر مبناي ارائة 

 هاي متناسب با رسانه

 کردروي

 ن به باالپايي

 رب===== ب

 تعامل اطالعاتی و ارتباطی

 گام اول

 

 گراييگرايي و جامعگرايي، جامعهمشارکت :حکمت                   

  آينده و انتظارات خداوند هاي نسل  نيازمتعهد به 

  توانمندي در حل مشکالت آني و آتي 

 ها ها، اعتقادات، فنون و مهارت توانمندي در ارزش 
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 :شود يه ميتوص يديتوح ير توانمندسازيبا توجه به مس
 يساز توانمند يالگواز  ،اعتبارات خرد يها زنان در صندوق يساز منظور توانمندبه 

خاص  يو اجتماع يفرهنگ يهانهيراستا با زم بر ذات زنان و هممبتنی که  محورديتوح
  ست، بهره گرفته شود؛هاآن

 بارات خرداعت يها ژه در صندوقيوزنان به يساز توانمند يها برنامه يسازادهيمنظور پبه، 
  شود؛ ييشناسا «ن به باالييپا»کرد ياز رو يريگ با بهره هاآن يو ارتباط ياطالعات يها ازين

 خرد زنان با  يها صندوق يبرا يساز توانمند يها از در کالسيمورد ن يآموزش يمحتوا
 شود؛ مشخص يارشته کرد فراياز رو يريگ بهره

 شود؛ن ييتعهر گروه از زنان  ين مقاله برايدر ا يشنهاديپ يها اطالعات با رسانه ةارائ 
 و  يرفتار يها يتوانمند ةنياطالعات در زم حاضر، بر ارائةپژوهش  جيبا توجه به نتا

زنان  يبرا يو اخالق يارزش يها يزنان مسن عضو صندوق و توانمند يبرا يمهارت
 و صورت گيرد؛ يشتريبد يجوان تأک

 دارند،  يخود برم يساز توانمند ينان در راستاکه ز ييها د توجه داشت عالوه بر گاميبا
و  ياسي، سي، اقتصاديموانع فرهنگ) فعاليت زنان بازدارندة حذف عوامل يبراد يبا

 (.6: 7328 ،و همکارانکتابي )برداشته شود  الزم يگام ها ،(ياجتماع

1. functionalist empowerment 
2. interpretive empowerment 
  Structuralist empowermentس.3
4. humanist empowerment  
5. monotheism 
6. Means and Olson  
7. Kozma  
8. Darling andMclaughlin 
9. cross sectional survey 
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 ةفصلنام. «يساز توانمند يها و الگوها دگاهيد يشناسگونه» ،(1916. )، مياضيف و .م ،ياعراب
 .11-53 صص ،19 ةمارش، 6سال  ،يت صنعتيريمد

: قابل دسترس در .2/70/7317: تاريخ بازيابي .«رانيدر ا يساز توانمند يبررس» ،(7317. )و، قيپورگ
http://irlister.com/article/326200  

 ةالحسنقرض يها قو عملکرد صندو يريگبر شکل يمرور» ،(7320) .، صيلياندب يرحمان
 ،80، سال جهاد يفرهنگ -يعلم ةماهنام .«ييگاه آن در نظام اعتبارات روستايو جا ييروستا
  .847و  840ة شمار
 شاده در جلساة   ادريا ا يماتن ساخنران  . «کارهاا و راه ها چالش رساني؛اطالع» ،(1913. )رنجبر، ص
 :قابل دسترس در .16/10/1930 :بازيابيخ يتار .استان مازندران يرساناطالع يشورا

 http://www.mazandnume.com/fullcontent/10974/ کاره-راه-و-ها-رساني؛چالش-طالعا  
 .نشر قطره :تهران .رانيزنان ا يها توسعه و چالش ،(1911) .ژ ،طل يشاد
ن يو تدو يبررس» ،(1913. )پناه، مزدانيو  ؛.، ميفروزان ؛.ده، مزافيشر ؛.؛ کشاورز، م.، ميولشاه

قات يتحق ةمجل. «مرودشت فارس ةدار گندم در منطقيد پايارتباطات متناس  تول يالگوها
 .13-1ص ، ص1 ة، شمار93 ة، دوررانيا يکشاورز ةاقتصاد و توسع

ور يشهر ،سازي زنانانمندمجموعه مقاالت همايش تو .«زنان يدسازنتوانم» ،(1933) .ز شجاعي،
 .مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري تهران، ،1933
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طرح مصوب . زنان سرپرست خانواده شهر تهران ينيکارافر يها شيو گرا يخودباور

 .کار و تأمين اجتماعي ةسسؤم: تهران .ين اجتماعيکار و تأم ةسسؤم
مجموعه  .«يکار تهران يايشهروندان زن جو يتوانمندساز» ،(1911. )ان، سينيحس و .، شييطباطبا
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 يبر شناخت و آگاهعوامل مؤثر  يا هين نظرييتب» ،(1912. )، عين افتخاريالد و  رکن. ا، غين فاضل

، 1، شمارة 3 سال ،يمدرس علوم انسان .«رامونيط پيخود و مح يها ان از توانشييروساتا
 .123-111صص 

ترجمة طاهره  .«زنان يتواناساز :داريپا ةنقش زنان در توسع»، (1935) برنامة عمران ملل متحد
 .104و  33-35ص ص ،32 ، شمارة1935آبان )جديد دورة  ،تعاون ةماهنام .فرخي

http://irlister.com/article/326200
http://www.mazandnume.com/fullcontent/10974/
http://www.mazandnume.com/fullcontent/10974/
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مشارکت در  يزنان برا يتوانمندساز» ،(1914) .، زييراستا يو فرخ ؛.، بيزدخواني ؛.م ،يکتاب
 .90-6 صص ،1 ةشمار ،1 ةدور ،پژوهش زنان .«توسعه
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