
رسانه ی ملی و  توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 

)مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران( 
محمد باقر تاج الدین 1*         

لیلی رحمتی واال2**

چكیده
زنان سرپرست خانوار 12 درصد از جمعيت زنان کشور را تشکيل داده و با مشکالت 
فراوانی چون بيکاری، نداشتن درآمد مطمئن و ثابت، به عهده داشتن مسئوليت های توأم 
پدری و مادری، تحصيالت پایين و در معرض انواع آسيب های اقتصادی و اجتماعی قرار 
داشتن مواجه اند. از این رو چگونگی توانمندسازی این گروه از زنان مهم ترین مسئله ی 
پيش روی پژوهشگران، کارشناسان و برنامه ریزان است. هدف اصلی این مقاله، بررسی 
تأثير برنامه های رسانه ی ملی در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران 
است. به منظور تبيين موضوع پژوهش حاضر از نظریه های مربوط به توانمند سازی مانند 
دیدگاه های سارا النگه، دیدگاه های فمينيستی و در حوزه ی رسانه نيز از  نظریه های برجسته 
سازی و استفاده و خشنودی استفاده شده است. روش پژوهش از نوع توصيفی و پيمایش 
بوده و بر اساس آن جامعه ی آماری و حجم نمونه به دليل کم بودن تعداد زنان سرپرست 
خانوار منطقه ی 18 یکسان فرض شد و تعداد آنها 300 نفر برآورد شد و به تبع آن روش 
نمونه گيری نيز تمام شماری بوده است. نتایج تحقيق نشان داد که متغيرهای مستقل تحقيق 
شامل برنامه های آموزشی، پيام های تبليغاتی، برنامه های اوقات فراغت، افزایش آگاهی و 
الگوسازی رسانه ی ملی با متغير وابسته یعنی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار رابطه 
داشتند. به عبارت دیگر تمامی برنامه های آموزشی، پيام های تبليغاتی، برنامه های اوقات 
فراغت، برنامه های افزایش آگاهی و برنامه های الگوسازی در توانمند سازی زنان تأثيرگذار 
بوده و ميزان این تأثيرگذاری برابر باP2=0/42 بود که حاکی از آن است که متغيرهای 

مستقل به ميزان 0/42 توانایی تبيين توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را داشته اند.

واژگان کلیدی
توانمند سازی، زنان سرپرست خانوار، رسانه ی ملی، برنامه های آموزشی، افزایش 

آگاهی.

 mb_tajedddin@yahoo.comدکتری جامعه شناسی -عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز -*
**-کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 
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1- مقدمه و بیان مسئلهس

زنان سرپرست خانوار به عنوان قشر آسيب پذير جامعه در معرض انواع 

آسيب های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. اين زنان به علت تعدد نقش هايی 

که بر عهده ی آنهاست، فشارهای زيادی را در کانون خانواده تجربه می کنند. 

داشتن نقش مادر که بايد به امور تربيتی فرزندان رسيدگی و کانون خانواده 

را به مکانی امن و آرام مبدل کند در کنار نقش پدر که بايد چرخ اقتصادی 

خانواده را بچرخاند مسئوليتی سنگين را بر اين زنان تحميل می کند. اشتغال 

زنان از ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه و نظام شخصيتی خود 

زنان تأثير می پذيرد. چنانچه کشوری بخواهد مسير رشد و توسعه را در پيش 

گرفته و مشکالت را در اين راه از پيش رو بردارد، بايد به موانع اشتغال 

زنان بيشتر توجه کند. اين موانع که طيف وسيعی از موانع فيزيولوژيکی، 

شخصيتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در برمی گيرد شرايط خاصی را 

در اشتغال زنان به خصوص در کشورهای جهان سوم ايجاد کرده است )معيد 

فر و حميدی، 1386: 150(.  در ايران آمارها نشان مي دهد که تعداد اين زنان از 

800 هزار خانوار در سال 1355 به 1037000 خانوار در سال 1375 افزايش 

يافته است )فروزان و بيگلريان، 1382: 42(. بر اساس سرشماري سال 1385 اين 

تعداد به 1640000خانوار رسيد که رشد بسيار چشمگيري داشته است. در 

سال 1390 از تعداد 21185647خانوار کشور 12 درصد از آنها را خانوارهای 

با سرپرست زن تشکيل داده اند و به لحاظ عددی يعنی 2542277 خانوار با 

سرپرست زن يا همين تعداد زنان سرپرست خانوار. از سوی ديگر بر اساس 



121

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

رسانه ملی  و  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

آمارهای مرکز آمار ايران 82 درصد از زنان سرپرست خانوار شاغل نبوده 

و با مشکالتی چون فقر، بدمسکنی يا بی مسکنی و نداشتن درآمد مواجه 

داشتند  قرار  اجتماعی  آسيب های  انواع  معرض  در  طور جدی  به  و  بوده 

)مرکز آمار ايران، سرشماری سال 1390(. آمارهای کميته امداد نيز نشان مي دهد 

در سال 1391  کميته  اين  پوشش  تحت  زنان سرپرست خانوار  تعداد  که 

معادل 1.010.726 خانوار بوده است )سالنامه آماری کميته امداد، 1391(. مطابق 

آمار سازمان بهزيستی در سال 1390 تعداد 14000 خانوار با سرپرست زن 

تحت پوشش اين سازمان قرار داشتند )سازمان بهزيستی کشور، 1390(. در همين 

رابطه تعداد 10/000 زن سرپرست خانوار در کالن شهر تهران تحت پوشش 

شهرداری تهران قرار داشتند )سالنامه آماری شهرداری تهران، 1391(.

با  خانوارهايي  نسبت  و  درصد  افزايش  از  حکايت  که  فوق  آمارهاي 

يادآور می شود که فقط 40  نيز  نکته ی مهم را  اين  سرپرست زن را دارد، 

درصد از آنها تحت پوشش نهادهای حمايتی قرار داشته و 60 درصد از آنها 

تحت پوشش هيچ نهاد حمايتی نبوده اند )شادي طلب و گرايي نژاد، 1383(. منبع 

اصلی تأمين مخارج زنان سرپرست خانوار در 65 درصد از اين خانواده ها 

کارکرد اعضای خانواده يا دريافت حقوق بازنشستگی و مستمری بازماندگان 

است و 35 درصد بقيه با استفاده از مستمری نهادها و سازمان های حمايتی 

و يا کمک بستگان و افراد خيرخواه امرار معاش می کنند )جغتايی و همکاران، 

 .)1372
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از سوی ديگر، در روند پرشتاب توسعه ی جهانی، فناوری های ارتباطی با س

سرعتی تصور نکردنی پيشرفت کرده و چهره ی جهان را دگرگون ساخته اند. 

گستره و ژرفای اين دگرگونی به حدی است که جامعه ی نوين ديگری در 

حال پيدايش و شکل گيری بوده و گويی مرحله ی جديدی در حيات بشر 

آغاز شده است. عنصر شاخص و تأثيرگذار در اين روند تحول و دگرگونی 

فناوری است که در عرصه ی رسانه ها، هر روز جلوه ی تازه تر و بديع تری پيدا 

می کند. رسانه ها وسيله ی انتقال پيام و اطالعات اند و به کمک فناوری، تمام 

سطوح اجتماعی را در همه ی سرزمين تحت سيطره ی خود قرار می دهند. 

در  و  نيست  متخصص  اختيار  در  تنها  ارتباطات  فناوری  برخالف گذشته 

زندگی روزمره ی مردم معمولی، در زمره ی نيازهای اساسی درآمده است. 

پخش اخبار و اطالعات برای آگاه کردن افراد از اوضاع اجتماعی – سياسی و 

اقتصادی جوامع از کارکردهای اصلی وسايل ارتباط جمعی است که در اين 

بين رسانه ها نقش مهمی در پيشرفت و تحول فرهنگ و تمدن بشری بر عهده 

دارند. رسانه به عنوان يک ابزار مهم اطالعاتی در تاروپود زندگی انسان ها 

جای گرفته و در حيات اجتماعی آنها نقش های متعددی را بر عهده دارد؛ 

از جمله می تواند در فرآيند آگاه سازی آنها به حقوق و آزادی هايی که مورد 

بی توجهی قرار گرفته اند، تالش کند. از نظر برلسون رسانه ها اثرات وسيع 

و گوناگونی دارند. اين تأثيرات روانی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی هستند 

)کاستلز، 1389:  اثر می گذارند  مهارت ها و سليقه ها  انديشه ها،  بر عقايد،  که 

175(. مخاطبان و بينندگان رسانه ها از جمله عوامل اصلی در تحقيق رسانه ها 
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هستند، به گونه ای که محققان گوناگون از اوايل دهه ی 1920 ميالدی در 

خصوص تأثيرات رسانه ها در مردم سخن گفته اند و در دوره های گوناگون 

ديدگاه های متنوعی را درباره ی تأثيرات رسانه ها بيان کرده اند. برخی از آنها، 

تأثير رسانه ها را گسترده، برخی زيرپوستی و برخی ديگر اندک دانسته اند، اما 

در مجموع همواره مفهوم رسانه ای شدن دغدغه ی جدی مطالعات فرهنگی 

نظر  به  راستا  همين  در  کرده اند.  تأکيد  آن  بر  زيادی  ومحققان  است  بوده 

می رسد برنامه های رسانه ی ملی به عنوان شکلی خاص از پخش برنامه های 

تلويزيونی در حال ايجاد نوعی تغيير در فرهنگ و سطح ارتقاء آگاهی کليه ی 

شهروندان و از جمله زنان سرپرست خانوار است، به گونه ای که در بلندمدت 

می تواند موجب توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به دليل سطح آگاهی 

باشد. از سوی ديگر و با توجه به اينکه تحقيقات پيشين کمتر به حيطه ی 

نقش رسانه ی ملی در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار توجه کرده است 

و با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش به بررسی تأثير رسانه ی ملی در 

توانمند سازی زنان سرپرست پرداخته و سؤال اساسی اين است که تأثير 

رسانه ی ملی در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار چيست؟ 

2- اهداف پژوهش

اهداف اصلی و فرعی در پژوهش حاضر به شرح ذيل می باشد:

2-1- هدف اصلی پژوهش 

خانوار  سرپرست  زنان  سازی  توانمند  در  ملی  رسانه ی  نقش  بررسی 

منطقه ی 18 تهران 
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2-2- اهداف فرعی پژوهشس

1- بررسی رابطه بين برنامه های آموزشی رسانه ی ملی در توانمند سازی 

زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران 

2- بررسی رابطه بين پيام های تبليغاتی فرهنگی و اجتماعی رسانه ملی در 

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران

3- بررسی رابطه بين برنامه های اوقات فراغت رسانه ی ملی در توانمند 

سازی زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران

4- بررسی رابطه بين افزايش آگاهی از طريق رسانه ی ملی در توانمند 

سازی زنان سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران

5- بررسی رابطه بين الگوسازی رسانه ی ملی در توانمند سازی زنان 

سرپرست خانوار منطقه ی 18 تهران

3- پیشینه ی پژوهش

شهناز طباطبايي يحيي آبادي و سيمين حسينيان در سال 1384، پژوهشی 

با عنوان توانمند سازي زنان سرپرست خانواده از طريق مشاوره ی گروهي، 

اثرات  بررسي  به  پژوهش  اين  در  داده اند.  انجام  کارآفريني  و  سازي  آگاه 

آموزش هاي آگاه سازي )فردي و شغلي(، کارآفريني و مشاوره ی گروهي 

در عزت نفس و گرايش هاي کارآفريني زنان سرپرست خانواده شهر تهران 

پرداخته شد. نمونه ی  مورد پژوهش 193 نفر از زنان 58 ـ 18 ساله بودند که 

از مجتمع هاي واقع در دو منطقه ی شرق و غرب بهزيستي شهرستان تهران، 

کميته ی امداد امام خميني )ره( در منطقه ی شرق و يک سازمان غيردولتي 
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زنان با عنوان »کانون مهر« در منطقه ی غرب تهران به طور تصادفي انتخاب 

گروهي  مشاوره ی  برنامه ی  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتايج  شدند. 

و  بدسرپرست(  و  )بي سرپرست  خانوار  سرپرست  زنان  نفس  عزت  در 

برنامه هاي آموزشي آگاه سازي )فردي و شغلي( و کارآفريني در عزت نفس 

و گرايش هاي کارآفريني زنان سرپرست خانواده مؤثر بوده است.

عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  نامه  پايان  در  الريجاني  رجب  مهسا 

»استراتژي هاي توانمند سازي زنان در مقابله با آزارهاي جنسي در محيط 

کار« که به راهنمايی سهيال صادقی فسايی انجام شده، چنين آورده است: 

»توانمند سازي زنان از اهداف توسعه ی انساني است که مي تواند زنان را در 

برابر آزار جنسي در محيط کار مقاوم سازد و پيامدهاي منفي آن را به حداقل 

برساند. پژوهش حاضر، به مطالعه ی نحوه ی مقابله ی زنان با آزار جنسي و 

شيوه هاي توانمند سازي آنها مي پردازد. داده هاي اين تحقيق به کمک روش 

کيفي و با مصاحبه هاي عميق با 82 زن شاغل در شهر تهران به دست آمده 

است. پاسخ گويان در سنين 21 تا 37 سال قرار دارند و 62 نفر از آنها آزار 

جنسي را تجربه کرده اند .بيشتر زنان براي مقابله با آزار جنسي از سکوت، 

مدارا و ترک محيط استفاده مي کنند که در بيشتر موارد به توقف آزار جنسي 

منتهي نمي شود و مشکالت بيشتري را نيز ايجاد مي کند. تقويت اعتماد به 

نفس، برنامه ی آموزشي براي زنان شاغل، حضور مديران حمايت گر، از ميان 

بردن ديدگاه هاي مردساالري، تقويت همبستگي ميان زنان، ايجاد تشکل هاي 

حمايتي و فعاليت رسانه ها مي تواند زنان را در برابر آزار جنسي توانمند سازد. 
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در اين پژوهش به هيچ وجه قصد تعميم يافته ها به جامعه ی آماري وجود س

ندارند و هدف، روشن کردن ابعاد اين مسئله است« )رجب الريجانی، 1390(.

غالمرضا غفاری و ديگران، در مقاله ای با عنوان »مروری بر شاخص های 

ادبيات  »در  آورده اند:  باره  اين  در  خانوار«  سرپرست  زنان  سازی  توانمند 

توانمند سازي، زمينه هايی براي توانمند سازي در نظر گرفته شده است که 

هر کدام اجزايي نيز دارد؛ از قبيل توانمند سازي شخصي، توانمند سازي 

قانوني )حقوقی(، توانمند سازي اجتماعي، توانمند سازي سياسي، توانمند 

سازي فرهنگي و توانمند سازي اقتصادي.  با توجه به اهميت و تأثير توانمند 

سازي زنان در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي آنها و از آنجايي که بيش 

از نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل مي دهند، شناسايي شاخص هاي 

توانمند سازي زنان برای سياست گذاري در اين امر بسيار مهم است. با توجه 

بايد  زنان  توانمند سازي  در  اقدامي  و  فعاليت  آنچه گفته شد، هرگونه  به 

به تعريف و تعيين شاخص هاي توانمند سازي منوط شود، چرا که بدون 

شناخت ابعاد و شاخص هاي آن، هرگونه بررسي، مطالعه و ارائه راه کار در 

اين موضوع محکوم به شکست است« )غفاری و ديگران، 1388(. 

4- مبانی نظری پژوهش

توانمند سازي، اصطالحي است که در سال های اخير، پذيرش سريع و 

فزاينده اي داشته و در بحث هاي مربوط به توانمند سازي افراد محروم ظاهر 

با بهبود مستمر، ارتقاي  شده است. در واقع اين واژه ارتباط تنگاتنگي را 

صالحيت، تغيير در رفتار و بهبود در عملکرد زنان نشان مي دهد. به عبارت 
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توسعه  زبان  از  بخشي  متداول  ايده ی  عنوان يک  به  توانمند سازي  ديگر، 

محسوب مي شود و مي تواند با بهبود عملکرد زنان بقا را تثبيت کند. توانمند 

آيند،  فايق  بي مورد خود  بر شرم  آنها  که   است  معني  اين  به  زنان  سازي 

کردار و گفتارشان حاکي از اعتماد به نفس و اطمينان خاطر باشد و قدرت 

رويارويي با دشواري ها و سختي ها را داشته باشند، قادر به ارزيابي صحيح و 

شناخت دقيق باشند و از توانايي ها و قابليت هاي خود برای نيل به هدف هاي 

ابعاد مختلف به  با افزايش توانمندي خويش در  خويش بهره مند شوند و 

اهداف مورد نظر برسند )فرخي راستابي، 1382(. صندوق حمايت از مادران و 

کودکان سازمان ملل در تعريف توانمند سازي آورده است: »توانمند سازي 

به تدارک و تسلط بيشتر بر منابع و کسب منافع براي زنان اطالق مي شود. 

توانمند سازي فرآيندي است که طي آن افراد براي غلبه بر موانع پيشرفت 

کرده و فعاليت هايي را انجام مي دهند که باعث تسلط آنها در تعيين سرنوشت 

خود مي شود. )کتابي و يزدخواستی، 1382(. توانمند سازي به معناي شناخت 

ارزش افراد و سهمي که آنها مي توانند در انجام دادن امور داشته باشند، است. 

سياست هاي توانمند سازي به اين دليل اتخاذ شد که قشرهاي محروم جامعه 

نه تنها دسترسي کمتري به منابع قدرت دارند، بلکه اساساً فاقد کنترل بر اين 

منابع اند. در تعريف ديگری آمده است: »مراحل مختلفي که يک فرد طي آن 

از نيازها و خواسته هاي دروني خود آگاه شده و انگيزه و جرأت دستيابي به 

هدف مورد نظر را در خود تقويت و به همراه آن توانايي و شايستگي الزم 

براي عملي ساختن آن را در خود ايجاد مي کند به  اصطالح توانمند سازی 
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مي نامند« )فرخي، 1376: 311(. توانمند سازي اصطالحي براي توصيف هموار س

کردن راه خود يا ديگران براي تالش در جهت دستيابي به اهداف شخصي 

توانمند سازي  نيز  متحد  ملل  سازمان  نظر  از  واالس، 1380(.  و  )ابوت  است 

شامل پنج بخش عمده است که عبارت اند از: 1- احساس ارزش داشتن؛ 

2- حق مالکيت و تصميم گيري؛ 3- حق دسترسي به فرصت ها و منابع؛ 4- 

حق کنترل زندگي خود در داخل و بيرون از خانه؛ 5-  قدرت تأثيرگذاري 

در جريان تغييرات اجتماعي براي به وجود آوردن نظام عادالنه تر اقتصادي 

اجتماعي در محدوده ي ملي و جهاني )پورگيو، 1379(.

محسوب  راهبرد  نوعي  سازي  توانمند  نظريه هاي  نظري،  لحاظ  به 

می شوند که در پي تغيير تدريجي موقعيت زنان براي کسب قدرت بيشتر 

در عرصه هاي عمومي هستند. با وجود اينکه نظريه ی توانمند سازي از نبود 

برابري بين زن و مرد و سرچشمه ی فرمانبرداري زنان در خانواده آگاه است، 

ولي بر اين حقيقت تأکيد دارد که ظلم و تعدي متفاوتي بر زنان تحميل 

می شود که بستگي به نژاد، طبقه و موقعيت فعلي آنها در نظام هاي اجتماعي 

در مقياس هاي ملي و بين المللي دارد. نظريه ی  توانمند سازي در حالي که 

را  براي زنان واقف است، سعي مي کند قدرت  افزايش قدرت  اهميت  به 

کمتر به صورت برتري فردي بر فرد ديگر و بيشتر از لحاظ توان زنان برای 

افزايش اتکا به خود و قدرت دروني شناسايي کند. اين امر در قالب حق 

انتخاب در زندگي و تأثيرگذاري در انتخاب برای تغييراتي از طريق به دست 

اين  بر منابع مادي و غيرمادي اساسي مشخص شده است.  گرفتن کنترل 
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نظريه تأکيد کمتري بر افزايش موقعيت زن نسبت به مرد دارد و به دنبال 

توانا سازي زنان از راه توزيع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنين بين 

اجتماعات مختلف است. اين نظريه دو فرض اساسي نظريه ی برابري را به 

چالش می کشد؛ اول اينکه توسعه لزوماً به همه ی مردان کمک مي کند و دوم 

اينکه زنان مي خواهند در جريان  اصلي توسعه به شکلی که از طرف دنياي 

غرب طرح شده است، قرار بگيرند. از نظر فمينيست هاي ليبرال نيز، زن و مرد 

مانند هم هستند. آنها موقعيت پايين تر زنان را ناشي از کمتر بودن فرصت هاي 

اندک بودن ميزان تعليم و تربيت و محدوديت هاي محيط  يا  زنان، فقدان 

خانوادگي مي دانند. آنها ادعا مي کنند که زنان بايد حق تحصيل، حق استخدام، 

 Valerie, 1999:( باشند  داشته  مردان  با  برابر  قانوني  و حمايت هاي  دارايي 

36(. فمينيست هاي ليبرال معتقدند که يک جامعه ی شايسته، بايد بيشترين 

اين فرصت ها  و  کند  مهيا  فردي  استعدادهاي  توسعه ی  براي  را  فرصت ها 

بايد براي همگان در دسترس باشد. ارزش هاي فردي در نظريه هاي سياسي 

ليبرال ها به عنوان درخواست آزادي و  برابري بيان مي شود. فمينيست هاي 

ليبرال، تأکيد مي کنند که الگوهاي اساسي جامعه مقبول اند، اما حقوق زنان 

نيازمند تغييراتي است. فمينيست هاي اصالحي براي زنان فرصت رقابت با 

مردان را طلب مي کنند. آنها برآنند که اموري مانند مراقبت روزانه از بچه ها و 

زندگي خانوادگي، بايد به گونه اي انجام شود که زنان نيز بتوانند همانند مردان 

کار کنند و به زعم آنها مردان نيز بايد طرز تلقي شان را نسبت به بچه داري، 

 .)Jaggar, 1983: 7( کار در خانه و ديگر جنبه هاي کار سنتي زنان تغيير دهند
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که س جنسيتي  و  جنسي  آسيب پذيري  فمينيستی  رويکرد  اساس  بر 

دربردارنده ی ميزان آسيب پذيري فيزيولوژيکي و اجتماعي بيشتر زنان نسبت 

به مردان است، در کنار ساختارهای نابرابر جنسيتی به عنوان منبع اصلی ترس 

زنان از جرم و خشونت عليه آنها شناخته شده است. برخي از محققين بر اين 

باورند که زنان به سبب زندگي اجتماعي و جامعه پذير در جامعه ي طبقه بندي 

شده به لحاظ جنسيتي و اجتماعي شدن نسبت به جرم آسيب پذيري بيشتري 

داشته و بدين سبب ترس بيشتري را خواهند داشت. عده اي نيز با رويکرد 

فيزيولوژيکي، آسيب پذيري بيشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و ناتوانی و 

کنترل زنان براي مقابله و دفاع از خود در برابر اين جرم بيان کرده اند. ترس 

زنان بيشتر اوقات به لحاظ آسيب پذيري آنها در برابر آزارهاي جنسي است 

که به ترس از ساير جرايم نيز کشيده مي شود )عليخواه و نجيبی، 1385: 30(. به 

طور کلی نحوه ی جامعه پذيری زنان، آنها را به اين سمت وسو سوق می دهد 

که از جنبه های متفاوت خود را از مردان ضعيف تر می پندارند و توانايی کافی 

برای مقابله با خطرات محيطی را ندارند. از سوی ديگر به دليل اينکه فضای 

اجتماعی برای کسب منابع مختلف از جمله منابع اقتصادی و اجتماعی از قبيل 

شغل، درآمد و تحصيالت برای زنان چندان مهيا نيست به تبع بيشتر از مردان 

در معرض خطر قرار دارند. رويکرد فمينيستی در خصوص جايگاه فرودست 

و حاشيه ای زنان در جامعه و تأثير آن در خطرپذيری شان و نحوه ی برخورد 

با اين مسئله نسبت به ساير رويکردها، نکات برجسته تر و چشمگيرتری 

دارد. اين رويکرد، ناامنی زنان را در خصوص طراحی محيطی کاماًل در يک 
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چارچوب اجتماعی- سياسی از روابط پدرساالرانه قرار می دهد که ترس را 

به مخاطرات ملموس و آسيب پذيری اجتماعی کلی تر زنان در کنار برجسته 

 Koskela( ساختن ماهيت مردانه ی محيط های طراحی شده ويژه ربط می دهد

  .)& Pain: 1999: 270

سارا النگه برابري بين زنان و مردان را محور تعريف توسعه ی امور زنان 

دانسته و فرآيند توسعه ی امور زنان را در پنج مرحله تعيين مي کند. او تأکيد 

مي کند که توانا سازي نه تنها ناشي از کسب برابري است، بلکه به همان ميزان 

براي تعقيب اهداف برابري ضرورت دارد. مراحل برابري از نظر او عبارت اند 

از رفاه، دسترسي، آگاهي، مشارکت و کنترل. اين مراحل نشان مي دهد که 

مدارج باالي برابري خود به خود به عنوان مدارج باالي توسعه و توانا سازي 

محسوب مي شود. اکنون هر يک از اين مراحل شرح داده می شود: 

1. رفاه

 در اين مرحله، مسائل رفاه مادي زنان در مقايسه با مردان در مواردي مانند 

وضعيت تغذيه، تهيه ی مواد غذايي و درآمد مطالعه می شود. زنان به عنوان 

افرادي منفعل تصور مي شوند که قادر نيستند در وضع خود تغييراتي بدهند 

و فقط از مزاياي برنامه هاي رفاهي استفاده مي کنند. اين مرحله، مرحله ي 

صفر از توانا سازي زنان محسوب مي شود. فعاليت زنان براي پيشبرد رفاه 

خويش نسبت به مردان، آنها را درگير فرآيند توانا سازي و درگير مراحل 

باالي برابري مي کند. به عبارت ديگر، اگر وضعيت رفاهي دختران به دليل 

تبعيض های جنسيتي پايين است، پس توانمند سازي يعني فايق آمدن بر اين 
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تبعيض ها نيز از سطوح باالي برابري است. در نهايت هدف برابري و توانا س

سازي زنان بايد به برابري رفاهي بيانجامد. مسئله ی رفاه زنان بدون در نظر 

گرفتن مسائل جنسيتي به خودي خود يک هدف محسوب نمي شود.

2. دسترسي 

 فواصل جنسيتي از مسئله ی نابرابري دسترسي به منابع ناشي مي شود که 

به معني دسترسي کمتر زنان به منابع است. برابري در اين مرحله به معناي 

اين است که طبق اصول برابری، زنان در دسترسي به منابع حق مساوي دارند؛ 

به عوامل توليد )زمين، کار، سرمايه(، آموزش، کارهاي دستمزد  دسترسي 

ساز، خدمات، آموزش هاي مهارت زا که استخدام و توليد را ممکن مي سازند، 

حتي دسترسي به دسترنج خود؛ توانا سازي به معناي داشتن حقي برابر براي 

دسترسي به منابع در حيطه ي خانواده و کشور است. توانمند سازي فقط 

دسترسي به منابع نيست. زنان براي دسترسي به منابع با تبعيض های حساب 

شده اي مواجه می شوند که آداب و رسوم و قوانين اجتماعي براي آنها به 

وجود آورده است، در اين مرحله توانمند سازي مرحله ی باالتر از آگاهي را 

در بر مي گيرد.

3. آگاهي

نابرابري هاي ساختاري  اين مرحله از برابري شامل اين است که زنان 

را درک کنند. زنان بايد درک کنند که مشکالت آنها ناشي از بي کفايتي ها و 

کمبودهاي شخصي ايشان نمي شود، بلکه اين سيستم اجتماعي است که اين 

تبعيض ها را بر آنها تحميل کرده است. در اين مرحله زنان بايد تشخيص 
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دهند و بدانند که نقش هاي جنسيتي به فرهنگ وابسته و تغييرپذير است. در 

اين سطح، برابري به معناي باور داشتن برابري است. تقسيم کار بر حسب 

جنسيت در جامعه مي بايست مطلوب هر دو طرف باشد. توانا سازي يعني 

جامعه را از وراي تبعيض هاي جنسيتي ديدن و رفع اين گونه نابرابري ها و 

تبعيض ها. 

4. مشارکت

به معني مشارکت برابر زنان در تصميم گيري است، يعني حضور زنان 

در تمام مراحل، مطالعه ي نيازها، شناسايي مشکالت، برنامه ريزي مديريت، 

اجرا و ارزشيابي است. برابري در مشارکت به معني شرکت زنان در تمامي 

پروژه هايي که به آنها مربوط است و دخالت دادن آنها در اين امور-که بايد 

نسبت به تعدادشان باشد- است. چنين افزايش حضوری به منزله ی توانا 

تواناسازي  افزايش سطح  برای  مشارکت  منظور  به  بالقوه  عاملي  و  سازي 

است. 

5.کنترل 

آنها را به سوي توسعه ی  افزايش مشارکت زنان در حد تصميم گيري 

فزاينده سوق داده و تواناتر مي کند، به نحوي که اين مشارکت براي کسب 

توزيع  منابع و  به  برابري دسترسي  توليد و تضمين  کنترل عوامل  افزايش 

عادالنه ی منافع باشد. برابري در کنترل به معناي توازن قدرت بين زنان و 

مردان است و اين به معناي آن است که هيچ کدام از آنها در مقام فرمانروايي 

نخواهند بود )غفاری، 1387: 11(.
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شاخص هاي توانمندسازيس

نکته ی مهمي که بايستي در مطالعه ي فقر و توانمند سازي زنان توجه 

اقتصادي، سياسي،  ابعاد گوناگون  مفهوم مي تواند  اين  که  است  اين  شود، 

رواني، اجتماعي، حقوقي و فرهنگي داشته باشد. هر يک از اين ابعاد خود 

به ابعاد جزيي تري چون دسترسي نداشتن به فرصت ها، محروميت از حق 

انتخاب، اتکا به خود، اعتماد به نفس، توانايي و امکان مشارکت در فعاليت هاي 

اقتصادي و اجتماعي تفکيک می شوند. به عبارتي فقر زنان به مراتب فراتر از 

فقر مادي و مسئله ی تأمين امکانات ضروري زندگي است و شامل جنبه هاي 

وسيع تري است که در باال به آنها اشاره شد. 

الف � توانمند سازي اقتصادي: اين بعد از توانمند سازي با شاخص هايي 

انداز  بازپرداخت وام و قدرت پس  افزايش درآمد، توانايي  يا  نظير کسب 

کردن تعريف مي شود. 

نفس،  عزت  افزايش  نظير  معرف هايي  با  رواني:  سازي  توانمند   � ب 

استقالل فکري، احساس قدرت و افزايش خود اثر بخشي شناخته مي شود. 

براي  مبارزه  سياسي،  مشارکت  افزايش  به  سياسي:  توانمندسازي   � ج 

کسب حقوق برابر و حذف تبعيض عليه زنان اطالق مي شود. 

د � توانمندسازي اجتماعي: شامل حضور اجتماعي، مشارکت در زندگي 

همگاني، مورد احترام واقع شدن توسط ديگر اعضاي جامعه و ارتباط برقرار 

غيره  و  اجتماعي  و جنبش هاي  انجمن ها  با  محلي،  جامعه  از  فراتر  کردن 

تعريف شده است. 
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ه� توانمندسازي فرهنگي: حفظ يا توسعه ی فرهنگ زنان را شامل مي شود 

که مي توان به مواردي مانند در هم شکستن تصويرهاي نادرست از زنان و 

تابوها، ايجاد تصويرهاي خوشايند )مثبت( از زنان، تأثير در شکل گيري و 

اجراي امور فرهنگي و مشارکت در آيين ها، امور و مؤسسه هاي مذهبي اشاره 

کرد. توانمند سازي در اين حوزه بايد زنان را از تبعيت از اين وجهه، نظرها، 

نگرش ها و باورها رها سازد و استقالل فکري، اتکا به خود و اعتماد به نفس 

را در ايشان تقويت کند )غفاری و ديگران، 1388: 330(.

نظریه های مربوط به رسانه

امروزه رسانه ها در عصر ارتباطات و اطالعات، يکی از مهم ترين ابزارهای 

دسترسی به اطالعات تلقی می شوند. رشد چشمگير انواع رسانه های جمعی 

در چند دهه ی اخير و افزايش نقش اجتماعی آنها سبب شده است که از 

ابعاد مختلفی، مطالعه و تحقيق شوند. در اين عرصه، رسانه ی ملی می تواند 

به  توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، آن را  با تمرکز روی آموزش و 

موضوع در خور توجه و اغماض ناپذير تبديل کند. از اين رو، اين توانايی 

و ظرفيت در رسانه وجود دارد که با تمرکز روی نوعی ارزش و اهميت 

بخشيدن به آن توجه مردم را به سوی آن جلب کند و با تأکيد بر اهميت، 

آثار و پيامدهای آن، افراد جامعه را به سمت پذيرفتن آن تشويق کند. مردم 

نيز اين ارزش های ايجاد شده را می پذيرند و آنها در جامعه به فرهنگ، تبديل 

می شود. رسانه ی ملی که يکی از نهادهای مهم و اثرگذار در طرز فکر و آرا 

و ديگر ابعاد زندگی بشر است، واقعيت اجتماعی خاصی را برای مردم خلق 
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می کند. از سوی ديگر، رسانه ها با دادن اطالعات درست و الزم به حجم س

معلومات و تعليم و تربيت مردم افزوده و به فرهنگ و پيشرفت سطح زندگی 

آنها کمک می کنند. 

يکی از نظريه های مربوط به رسانه و نقش و تأثير آن نظريه ی برجسته 

سازی است. برجسته سازی يکی از شيوه هايی است که موجب تأثيرگذاری 

که  انديشه  اين  يعنی  سازی  برجسته  می شود.  عامه  در  جمعی  رسانه های 

رسانه های خبری با ارائه ی خبرها، موضوعاتی را که عامه ی مردم راجع به 

آنها فکر می کنند تعيين نمايند )تانکارد و  سورين، 1386: 236(. از نظر محققان 

معروف برجسته سازی همچون مکسول مک کامبز و دونالدشاو موضوعاتی 

که ما می شناسيم واقعيت های دست دوم به حساب می آيند. آگاهی ما از اين 

واقعيت ها در مرحله ی اول از رسانه های جمعی نشئت می گيرد و ما به عنوان 

افراد عادی جامعه تنها آن جنبه های سياست ملی را می شناسيم که رسانه های 

انتقال داده می شوند.  به ما  آنها ارزش خبری قائل شده اند و  جمعی برای 

بديهی است که اين موضوع ارتباط مستقيم با گستردگی استفاده از رسانه ها 

در يک جامعه دارد. هر چه اين گستردگی بيشتر باشد، نقش رسانه ها در 

شکل گيری واقعيت و ميزان اهميت آن بيشتر خواهد بود. آمريکا نمونه ی بارز 

چنين جامعه ای است؛ از نظر مک کامبز و شاو قدرت مطبوعات در آمريکا 

زياد است. مطبوعات تعيين می کنند که مردم راجع به چه چيزی حرف بزنند 

و فکر کنند. اين اقتدار در جوامع ديگر ممکن است خاص جباران، کشيشان، 

احزاب و ... باشد. نقطه ی مقابل نظريه ی برجسته سازی ديدگاهی است به نام 
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استفاده و خشنودی. اگر برجسته سازی نظريه ی فرستنده محور و مبتنی بر 

روان شناسی رفتارگرايی است، نظريه ی استفاده و خشنودی نظريه ی گيرنده 

پيام گيران عناصری  اينجا  محور و مبنی بر روان شناسی شناختی. است در 

فعال و گزينش گر به حساب می آيند )Cozens and et al,2002:142(. تحقيق 

در مورد رسانه ها بر اساس ديدگاه استفاده و خشنودی متفاوت از تحقيق  آن 

از ديدگاه مرسوم و سنتی است. نکته ی اول اين است که مخاطبان گذشته 

پيام و محتوايی که خواستار  از  انتخاب دارند و می توانند  اينکه قدرت  از 

آن نيستند روی برگردانده و به سراغ نوع ديگر از محتوا بروند و ممکن 

است از برنامه های واحد نيز اثرهای مختلفی بپذيرند؛ برای مثال تماشای 

خبر تلويزيون ممکن است نياز شخص به مشارکت مدنی را برآورده کند، 

ولی در عين حال اين نکته را القاء کند که جهان مکان ناامن و گسيخته ای 

است. طبق اين نظريه، افراد از رسانه ها برای مقاصد بسيار متفاوتی استفاده 

می کنند. رويکرد استفاده و خشنودی بر اين فرض استوار است که مخاطب 

رسانه ی فعال است و می تواند پادزهر تأکيد بر مخاطب منفعل و تأکيد بر 

متقاعدسازی باشد که در خيلی از تحقيقات پيشين غلبه داشته است. طبق اين 

نظريه تماشاگران، محتوای رسانه ها را برای تأمين رضايت هايی که در پی آن 

هستند، انتخاب می کنند )تانکارد و سوروين، 1386: 419(. در ديدگاه  استفاده و 

خشنودی، مخاطب در حکم آفريننده و سهيم در معنابخشی و معناسازی به 

حساب می آيد. معناسازی با ويژگی های زير همراه است: 
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1. معناسازی با پيام گير شروع می شود و بر حسب اينکه پيام تا چه حد با س

گذشته، حل و آينده ی او پيوند می خورد از آن استفاده می کند.

2. معناسازی در مورد تأثير پيام پيش داوری نمی کند، بلکه به پيام گير 

اجازه می دهد تا بگويد پيام چه اثری در او داشته است.

3. معناسازی زمينه ی اجتماعی را نه به عنوان مانع يا واسطه ی پيام، بلکه 

به عنوان عاملی در نظر می گيرد که پيام گير در آن زمينه از پيام استفاده می کند 

تا به جهان معنا دهد.

4. اطالعات چيزی است که از نظر پيام گيرآگاهی بخش باشد. اطالعات 

معنايی است که پيام گير می سازد تا شکاف های دنيای خويش را پر کند.

موقعيت  شرايط  به  توجه  با  و  دارد  موقعيت  به  بستگی  معناسازی   .5

پيش بينی می شود )ويندال، سيگنياتيز و اولسون، 1376: 317(. 

در مقايسه می توان گفت در حالی که در نظريه ی برجسته سازی يا همان 

فرستنده محور ويژگی های روان شناختی و جامعه شناختی افراد مخاطب 

ناديده گرفته شده است، در نظريه ی استفاده و خشنودی يا گيرنده محور 

اين ويژگی ها به حساب می آيند. ريشه های اجتماعی و روان شناختی باعث 

ايجاد نيازها و انتظارات مختلف از رسانه می شوند و در نتيجه ايجاد الگوهای 

شده،  مطرح  نيازهای  کردن  برآورده  برای  پيام رسانی  و  رسانه ای  مختلف 

می شوند. در بحثی که گذشت، تأکيد بر ارتباط گر و نحوه ی ارائه ی پيام بود 

و درباره ی گيرنده ی پيام )مخاطب( چندان سخن گفته نشد. در اين زمينه، 

اين نکته يادآوری می شود که ويژگی های فردی زنان سرپرست خانوار از 
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قبيل ميزان تحصيالت، دانش، سن و ساير فعاليت های اجتماعی، نگرش ها و 

مجموعه جهت گيری های فرهنگی ـ اجتماعی آنها را تشکيل می دهد و در 

چگونگی پردازش پيام های دريافتی از رسانه ها مؤثرند. با توجه به موضوع 

پژوهش حاضر در بخش توانمند سازی از نظريه های انديشمندانی مانند سارا 

النگه و فمينيست ها و در بخش رسانه نيز از نظريه های برجسته سازی و 

شناختی برای تبيين موضوع پژوهش استفاده شده است.  

١١

سازي با پيام گير شروع مي شود و بر حسب اينكه پيام تا چه حد با گذشته ، حل و آينده ي او پيوند مي خـورد از  
اجازه مي دهد تا بگويـد   به پيام گير معناسازي در مورد تاثير پيام پيش داوري نمي كند، بلكه.2. آن استفاده مي كند

معنا سازي زمينه اجتماعي را نه به عنوان مانع يا واسطه پيام، بلكه به عنوان عاملي .3. پيام چه اثري بر او داشته است
اطالعات چيزي اسـت كـه از   .4. در نظر مي گيرد گه پيام گير در آن زمينه از پيام استفاده مي كند تا جهان معنا دهد

اطالعات معنايي است كه پيام گير مي سازد تا شكاف هـاي دنيـاي خـويش را پـر     . پيام گير آگاهي بخش باشدنظر 
وينــدال (معناســازي بسســتگي بــه موقعيــت دارد و بــا توجــه بــه شــرايط موقعيــت پــيش بينــي مــي شــود.5. كنــد

جسته سازي يا همان فرستنده در مقايسه مي توان گفت در حالي كه در نظريه ي بر). 317: 1376سيگنياتيزواولسون،
محور ويژگي هاي روان شناختي و جامعه شناختي افراد مخاطب ناديده گرفتـه شـده اسـت،  در نظريـه اسـتفاده و      

ريشه هاي اجتماعي و روان شناختي است كـه  .  خشنودي يا گيرنده محور ويژگي هاي مورد نظر به حساي مي آيد
مي شود و در نتيجه باعث الگوهاي مختلـف رسـانه اي و پيـام رسـاني     موجب نيازها و انتظارات مختلف از رسانه 

در بحثي كه گذشت تاكيد بر ارتباط گر و نحوه ي ارائه پيام بـود  . براي برآورده كردن نياز هاي مطرح شده مي شود
مي شود كـه   در اين زمبنه، تنها به يادآوري اين نكته اكتفا.چندان سخن گفته نشد) مخاطب(و درباره ي گيرنده پيام 

ويژگي هاي فردي زنان سرپرست خانوار از قبيل ميزان تحصيالت، دانش، سن و  سـاير فعاليـت هـاي اجتمـاعي و     
بهمين ترتيب نگرش ها و مجموعه جهت گيري هاي فرهنگي اجتماعي آنها را تشـكيل مـي دهـد و بـر چگـونگي      

وع پـژوهش حاضـر در بخـش توانمنـد سـازي از      با توجه به موض.  پردازش پيام هاي دريافتي از رسانه ها موثر ند
نظريه هاي انديشمنداني مانند سارا النگه و  فمنيست ها و در بخش رسـانه نيـز از نظريـه هـاي برجسـته سـازي و       

    .شناختي براي تبيين موضوع پژوهش استفاده شده است
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ند سازي توانم
زنان سرپرست 

برنامه هاي
آموزشي رسانه 

ملي

برنامه هاي اوقات
راغت رسانه مليف

برنامه هاي آگاه 
سازي  رسانه 

ملي

پيام هاي تبليغاتي 
فرهنگي و اجتماعي  

رسانه ملي

الگو  سازي رسانه
  ملي

5- فرضیه های پژوهش

1- به نظر می رسد بين برنامه های آموزشی رسانه ی ملی و توانمند سازی 

زنان سرپرست خانوار رابطه وجود داشته باشد.

2- به نظر می رسد بين الگوسازی رسانه ی ملی و توانمند سازی زنان 

سرپرست خانوار رابطه وجود داشته باشد.
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3- به نظر می رسد بين برنامه های فراغتی رسانه ی ملی و توانمند سازی س

زنان سرپرست خانوار رابطه وجود داشته باشد.

4- به نظر می رسد بين پيام های تبليغاتی ـ فرهنگی و اجتماعی رسانه ی 

ملی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار رابطه وجود داشته باشد.

توانمند  و  ملی  آگاه سازی رسانه ی  برنامه های  بين  نظر می رسد  به   -5

سازی زنان سرپرست خانوار رابطه وجود داشته باشد.

6- روش پژوهش و جمع آوری داده ها

پژوهش حاضر از نوع توصيفی و به روش پيمايشی است. جامعه ی آماری 

ــوار تحت پوشش شهرداری  ــش حاضر را کليه ی زنان سرپرست خان پژوه

منطقه 18 تهران در سال 1392 تشکيل داده که که تعداد آنها 300 نفر برآورد 

ــده است. با توجه به اينکه تعداد جامعه ی آماری در حدی نبوده است که  ش

ــاز به نمونه گيری باشد، لذا تعداد نمونه هم 300 نفر برآورد شده است. به  ني

عبارت ديگر، تعداد جامعه ی آماری و حجم نمونه يکسان فرض شده است. 

با توجه به چنين وضعيتی از روش تمام شماری استفاده شده است.

ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه ی محقق ساخته، 

بوده است. اعتبار ابزار تحقيق حاضر از طريق اعتبار صوری يا همان توافق 

متخصصان بوده است. به اين صورت که پرسش نامه برای تعدادی از محققان 

اين حوزه ارسال شد و ايشان پرسش نامه را تأييد کردند. در بحث روايی نيز 

پس از انجام پيش آزمون ميزان همبستگی بين گويه ها از طريق آلفای کرنباخ 

بررسی شد که نتيجه ی کلی برابر 0/72 بوده است.
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7- تعاریف مفهومی و عملی متغیرها

با توجه به اينکه در بخش چارچوب مفهومی و نظری نسبت به تعاريف 

منظور  به  لذا  است،  شده  اقدام  تحقيق  اين  متغيرهای  مفهومی  و  نظری 

جلوگيری از تکرار در اين بخش تنها به تعريف عملياتی مهم ترين متغير 

پژوهش )متغير وابسته( اقدام شده است.

الف � زن سرپرست خانوار: منظور از زنان سرپرست خانوار در اين تحقيق 

کليه ی زنانی است که همسرانشان فوت کرده اند يا مطلقه اند، يا همسران آنها 

زندانی يا از کارافتاده اند و يا زنانی که همسرانشان آنها را ترک کرده اند و 

اکنون تحت پوشش شهرداری تهران هستند.

ب � توانمند سازی: در اين تحقيق توانمند سازی زنان سرپرست خانوار بر 

اساس شاخص های زير سنجيده شده است:

در  زنان سرپرست خانوار  اجتماعی: حضور و مشارکت  � مشارکت  ج 

برنامه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه

د � برخورداری از رفاه: بدين معنی که اين دسته از زنان تا چه ميزان از امکانات 

رفاهی مانند بهداشت و درمان، بيمه های اجتماعی، شغل مناسب و...برخوردارند.
ه� � خود اتکایی و تصميم گيری: تا چه ميزان از وابستگی زنان سرپرست 

خانوار به نهادهای خيريه، اقوام و ديگران کم شده است و تا چه درجه به 
استقالل مالی رسيده اند. 
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8- یافته های پژوهشس

8-1- یافته های توصیفی

از ميان 300 پاسخ گو، 16 درصد در گروه 29-20 سال، 47 درصد در 

در گروه  در گروه 49-40 سال، 6 درصد  گروه 39-30 سال، 29 درصد 

59-50 سال و 2 درصد در گروه سنی 60 سال به باال قرار داشتند. بيشترين 

افراد در گروه سنی 39-30 سال قرار داشتند. به لحاظ تحصيالت نيز 65 

درصد از پاسخ گويان زيرديپلم، 29 درصد ديپلم و فوق ديپلم و 6 درصد  

ليسانس و باالتر بوده اند. نتايج به دست آمده در خصوص شغل پاسخ گويان 

نشان داد که 60 درصد از پاسخ گويان شاغل و40 درصد غيرشاغل بودند. 

از نظر ميزان درآمد ماهيانه کمترين درآمد پاسخ گويان 3.000.000 ريال و 

بيشترين درآمد 15.000.000 ريال و ميانگين درآمد پاسخ گويان 5.759.920 

ريال بوده است. ميزان هزينه های ماهيانه 21.3 درصد پاسخ گويان کمتر از 

400 تومان، 7 درصد 400 تا 600 هزار تومان، 17/3درصد 600 تا 900 هزار 

تومان و 124 نفر 900 هزار تومان به باال بوده است.  نتايج به دست آمده در 

خصوص مسکن پاسخ گويان نشان داد که 2/3 درصد در خانه های سازمانی، 

63/7 درصد در خانه های اجاره ای، 43 درصد در خانه های شخصی به سر 

می بردند.

8-1-1- نگرش زنان در مورد تأثير رسانه

نگرش زنان در مورد تأثير رسانه در قالب 10 گويه به شکل رتبه بندي 

زياد در  زياد و خيلی  متوسط،  به صورت طيف هاي خيلی کم، کم،  شده 
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پاسخ گويان  انجام شده، 38 درصد  نظر گرفته شده است. طي آزمون هاي 

اظهار داشته اند که به ميزان زيادی برنامه های صدا و سيما آموزش خوبی 

برايشان بوده است، 36 درصد پاسخ گويان اظهار داشته اند که به ميزان زيادی 

 15 است،  بوده  مؤثر  خانواده شان  سازی  آگاه  در  سيما  و  برنامه های صدا 

درصد پاسخ گويان اظهار داشته اند که به ميزان زيادی برنامه های صدا و سيما 

توانست موجب افزايش سطح رفاه خانواده شان شود، 21 درصد پاسخ گويان 

اظهار داشته اند که به ميزان زيادی برنامه های صدا و سيما راه های تالش و 

خوداتکايی را به آنها می آموزد، 34 درصد پاسخ گويان اظهار داشته اند که به 

ميزان زيادی برنامه های صدا و سيما راه های دستيابی به موفقيت را آموزش 

می دهد، 50 درصد پاسخ گويان اظهار داشته اند که به ميزان زيادی برنامه های 

صدا و سيما  کمک کرده تا مهارت های ارتباطی خودشان را باال ببرند، 44 

درصد پاسخ گويان اظهار داشتند که به ميزان زيادی برنامه های صدا و سيما با 

معرفی الگوهای موفقی از زنان موجب تشويق و دلگرمی آنها شده است، 38  

درصد پاسخ گويان اظهار داشتند که به ميزان زيادی برنامه های فراغتی صدا 

و سيما جذاب و مناسب است، 33 درصد پاسخ گويان اظهار داشته اند که به 

ميزان زيادی پيام های تبليغاتی صدا و سيما زمينه ی خوبی برای موفقيت زنان 

است، 53 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند که به ميزان زيادی صدا و سيما در 

خصوص زنان سرپرست خانوار برنامه ی مناسبی ندارد.
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8-1-2- توصيف متغير وابسته س

متغير  عنوان  به  خانوار  سرپرست  زنان  سازی  توانمند  تحقيق  اين  در 

وابسته  بر اساس شاخص های مشارکت اجتماعی، برخورداری از رفاه و 

خود اتکايی و تصميم گيری  به صورت طيف ليکرت سنجيده شده و نتايج 

آن به شرح زير است: 

الف.مشارکتاجتماعی

مشارکت اجتماعی به عنوان يکی از شاخص های توانمند سازی در قالب 

6 گويه به شکل رتبه بندي شده به صورت طيف هاي خيلی کم، کم، متوسط، 

زياد و خيلی زياد در نظر گرفته شده است. طي آزمون هاي انجام شده، معلوم 

شد که 25 درصد از پاسخ گويان اظهار داشته اند که همکاری با همسايگان در 

بهبود امور ساختمان محل سکونت به ميزان زياد و خيلی زياد مؤثر است، 13/3 

درصد از پاسخ گويان بيان کرده اند که همکاری با همسايگان در بهبود امور محله 

به ميزان زياد و خيلی زياد مؤثر است، 19 درصد از پاسخ گويان بيان کردند که 

همکاری با انجمن اولياء و مربيان  مدرسه فرزند به ميزان زياد و خيلی زياد مؤثر 

است،40 درصد از پاسخ گويان بيان کرده اند که همکاری با اقوام و بستگان برای 

حل مشکالت خانوادگی به ميزان زياد و خيلی زياد مؤثر است، 5 درصد از 

پاسخ گويان بيان کرده اند که همکاری با نهادهايی مثل شهرداری، شورای شهر و 

... به ميزان زياد و خيلی زياد مؤثر است، 20 درصد از پاسخ گويان بيان کردند که 

همکاری در امور خيريه و کمک رسانی به ميزان زياد و خيلی زياد مؤثر است.
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بـخوداتکاییوتصمیمگیری

خود اتکايی و تصميم گيری در قالب 6 گويه به شکل رتبه بندي شده به 

صورت خيلی کم، کم، متوسط، زياد و خيلی زياد در نظر گرفته شده است. طي 

آزمون ها معلوم شد که 67 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند که بيشتر تالش 

می کنند استقالل فکری و مالی خود را حفظ کنند، 79 درصد پاسخ گويان 

ابراز کردند که همواره تالش می کنند روی پاهای خودشان بايستند، 71/7 

زير سؤال  ديگران موجب  به  وابستگی  که  کردند  بيان  پاسخ گويان  درصد 

رفتن شخصيت آدم می شود، 80 درصد پاسخ گويان معتقد بودند که در هيچ 

حالتی حاضر نيستند زير بار منت کسی بروند، 65 درصد پاسخ گويان اظهار 

داشتند که معموالً سختی ها و مشکالت موجب خودسازی آدم می شود، 39 

درصد پاسخ گويان بيان کردند که بيشترآدم های موفق و بزرگ از خانواده های 

ضعيف برخاسته اند.

جـبرخورداریازرفاه

برخورداری از رفاه در قالب 4 گويه به شکل رتبه بندي شده به صورت 

طيف هاي خيلی کم، کم، متوسط، زياد و خيلی زياد در نظر گرفته شده است. 

نتايج آزمون ها نشان داد که 6 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند به ميزان زياد 

و خيلی زياد از امکانات آموزشی )مدرسه مناسب، دانشگاه، آموزشگاه زبان 

و..( برخودارند، 8 درصد پاسخ گويان بيان کردند به ميزان زياد و خيلی زياد از 

امکانات بهداشتی و درمانی )درمانگاه، بيمارستان و..( برخودارند، 5/3 درصد 

پاسخگويان ابراز کردند به ميزان زياد و خيلی زياد از امکانات بيمه ای )تحت 
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پوشش بيمه بودن، بيمه تکميلی و..( برخودارند، 12 درصد پاسخ گويان بيان س

کردند به ميزان زياد و خيلی زياد از شغل مناسب و درآمد کافی برخودارند.

8-1-3- توصيف متغيرهای مستقل

متغيرهای مستقل در پژوهش حاضر، به 5 زير متغير تقسيم شده است که 

توصيف هر کدام عبارت اند از:

الفـبرنامههایاوقاتفراغترسانهیملی

در تحقيق حاضر برنامه های اوقات فراغت در قالب 6 گويه به شکل 

رتبه بندي شده در طيف هاي خيلی کم، کم، متوسط، زياد و خيلی زياد در نظر 

گرفته شده است. آزمون ها نشان داد که 64 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند 

که فيلم های سينمايی زياد و خيلی زياد تماشا می کنند، 72 درصد پاسخ گويان 

بيان کردند که سريال های تلويزيونی را زياد و خيلی زياد تماشا می کنند، 19 

درصد از پاسخ گويان ابراز کردند که برنامه های ورزشی زياد و خيلی زياد 

تماشا می کنند، 32  درصد از پاسخ گويان بيان کردند که مسابقات و سرگرمی 

را زياد و خيلی زياد تماشا می کنند و فقط 15 درصد از پاسخ گويان اظهار 

داشتند فيلم های مستند را به طور زياد و خيلی زياد تماشا می کنند.

بـبرنامههایآموزشیرسانهیملی

برنامه های آموزشی در قالب 6 گويه به شکل به صورت خيلی کم، کم، 

متوسط، زياد و خيلی زياد رتبه بندی شده است. طي آزمون هاي انجام شده 

به طور  را  پاسخ گويان آموزش درآمدزايی  از  آمد که 18 درصد  به دست 

زياد و خيلی زياد از راديو و تلويزيون گوش يا تماشا می کنند، 16 درصد 



147

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

رسانه ملی  و  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

اظهار داشتند که آموزش کارآفرينی را به طور زياد و خيلی زياد از راديو و 

تلويزيون گوش يا تماشا می کنند، 15 درصد آموزش زبان و کامپيوتر و... را 

به طور زياد و خيلی زياد از راديو و تلويزيون گوش يا تماشا می کنند، 11 

درصد اظهار داشته اند که آموزش کاريابی و شغلی را به طور زياد و خيلی 

زياد از راديو و تلويزيون گوش يا تماشا می کنند، 8 درصد ابراز کردند که 

همکاری  و مشارکت در امور مختلف را به طور زياد و خيلی زياد  از راديو 

و تلويزيون گوش يا تماشا می کنند و 25 درصد از پاسخ گويان اظهار داشتند 

که آموزش طراحی، نقاشی و خياطی و... را به طور زياد و خيلی زياد  از 

راديو و تلويزيون گوش يا تماشا می کنند.

جـبرنامهیآگاهسازیرسانهیملی

روابط اجتماعی در قالب 4 گويه به شکل رتبه بندي شده به صورت 

طيف هاي خيلی کم، کم، متوسط، زياد و خيلی در نظر گرفته شده است. 

طي آزمون ها معلوم شد، که 22 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند که برنامه ی 

آشنايی با  مهارت های شغلی و کاری به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا 

تماشا می کنند، 18 درصد از پاسخ گويان بيان کردند که برنامه ی آشنايی با 

وضعيت اقتصادی جامعه به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند، 

14 درصد از پاسخ گويان ابراز کردند که برنامه ی آشنايی با مراکز آموزشی 

و فرهنگی به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند، 38 درصد از 

پاسخ گويان اظهار داشتند که برنامه ی آشنايی با مهارت های زندگی به ميزان 

زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند.
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پیامهایتبلیغاتیرسانهیملیس دـ

پيام های تبليغاتی رسانه ی ملی در قالب 3 گويه به شکل رتبه بندي شده 

در طيف هاي خيلی کم، کم، متوسط، زياد و خيلی زياد در نظر گرفته شده 

است. طي آزمون هاي انجام شده، به دست آمد که 9 درصد پاسخ گويان اظهار 

داشتند که تبليغات اقتصادی بانک ها، مراکز اقتصادی، کارخانجات توليدی 

و...( به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند، 7 درصد پاسخ گويان 

بيان کردند که تبليغات فرهنگی )معرفی فرهنگسراها و...( به ميزان زياد و 

خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند و تنها 8 درصد از پاسخ گويان ابراز کردند 

که تبليغات آموزشی )معرفی دوره های آموزشی، مراکز آموزشی و..( به ميزان 

زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند.

هــالگوسازیرسانهیملی

الگو سازی رسانه ی ملی در قالب 4 گويه به شکل رتبه بندي شده در 

طيف هاي خيلی کم، کم، متوسط، زياد، و خيلی زياد در نظر گرفته شده 

است. آزمون ها نشان داد، 17 درصد پاسخ گويان اظهار داشتند که برنامه های 

يا تماشا  به ميزان زياد و خيلی زياد گوش  معرفی زنان نخبه و علمی را 

زنان   معرفی  برنامه های  که  کردند  بيان  پاسخ گويان  از  درصد  می کنند، 16 

قهرمان و مدال آور ورزشی را به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا 

می کنند، 23/1 درصد از پاسخ گويان ابراز کردند که برنامه های معرفی زنان 

کارآفرين را به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند، 18 درصد 

از پاسخ گويان اظهار داشتند که برنامه های معرفی زنان موفق در عرصه های 
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کشاورزی و صنعتی و.. را به ميزان زياد و خيلی زياد گوش يا تماشا می کنند.

8-2- یافته های استنباطی

8-2-1- فرضيه ی اول: برنامه های آموزشی رسانه ی ملی و توانمند سازی زنان 
سرپرست خانوار

اطمينان 95  فاصله ی  در  پيرسون  همبستگی  نتايج ضريب  به  توجه  با 

درصد سطح معناداری آزمون برابر است با sig =0/00 که کمتر از 0/05 

است، آزمون معنادار بوده و بين برنامه های آموزشی رسانه ی ملی با توانمند 

سازی زنان رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به قدر مطلق ميزان ضريب 

آموزشی  برنامه های  افزايش  با   ٪43 با  است  برابر  که  پيرسون  همبستگی 

رسانه ی ملی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزايش يافته و بالعکس. 

نتايج حاصل از اين آزمون در جدول شماره ی 1 نشان داده شده است.

8-2-2- فرضيه ی دوم: پيام های تبليغاتی رسانه ی ملی و توانمند سازی زنان 
سرپرست خانوار

اطمينان 95  فاصله ی  در  پيرسون  همبستگی  نتايج ضريب  به  توجه  با 

درصد سطح معناداری آزمون برابر است با sig =0/00 که کمتر از 0/05 

است، آزمون معنادار بوده و بين پيام های تبليغاتی رسانه ی ملی با توانمند 

سازی زنان رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به قدر مطلق ميزان ضريب 

همبستگی پيرسون که برابر است با 0/56 با افزايش ميزان استفاده از رسانه های 

جمعی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزايش يافته و بالعکس. نتايج 

حاصل از اين آزمون در جدول شماره ی 1 نشان داده شده است.
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8-2-3- فرضيه ی سوم: برنامه های اوقات فراغت رسانه ی ملی و توانمند سازی س

زنان سرپرست خانوار

با توجه به نتايج ضريب همبستگی پيرسون در فاصله اطمينان 95 درصد 

از 0/05 است،  با sig =0/00 که کمتر  برابر است  سطح معناداری آزمون 

آزمون معنادار بوده و بين برنامه های اوقات فراغت رسانه ی ملی با توانمند 

سازی زنان رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به قدر مطلق ميزان ضريب 

همبستگی پيرسون که برابر است با 0/38 با افزايش برنامه های اوقات فراغت 

رسانه ی ملی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزايش می يابد. نتايج 

حاصل از اين آزمون در جدول شماره ی 1 نشان داده شده است.

توانمند  و  ملی  رسانه ی  از طریق  آگاهی  افزایش  فرضيه ی چهارم:   -4-2-8
سازی زنان سرپرست خانوار

با توجه به نتايج ضريب همبستگی پيرسون در فاصله اطمينان 95 درصد 

از 0/05 است،  با sig =0/00 که کمتر  برابر است  سطح معناداری آزمون 

آزمون معنادار بوده و بين افزايش آگاهی از طريق رسانه ی ملی با توانمند 

سازی زنان رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به قدر مطلق ميزان ضريب 

همبستگی پيرسون که برابر است با 0/44 با افزايش آگاهی از طريق رسانه ی 

ملی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزايش می يابد. نتايج حاصل از 

اين آزمون در جدول شماره ی 1 نشان داده شده است.
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8-2-5- فرضي��ه ی پنجم: الگوس��ازی رس��انه ی ملی و توانمند س��ازی زنان 
سرپرست خانوار

با توجه به نتايج ضريب همبستگی پيرسون در فاصله اطمينان 95 درصد 

سطح معناداری آزمون برابر است با sig = 0/00 که کمتر از 0/05 است، 

توانمند سازی زنان  با  الگوسازی رسانه ی ملی  بين  بوده و  آزمون معنادار 

رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به قدر مطلق ميزان ضريب همبستگی 

پيرسون که برابر است با 0/38 با افزايش الگوسازی رسانه ی ملی، توانمند 

سازی زنان سرپرست خانوار افزايش می يابد. نتايج حاصل از اين آزمون در 

جدول شماره ی 1 نشان داده شده است.
جدول 1- نتایج آزمون رابطه بین سن افراد و توانمند سازی زنان

متغیر وابسته
توانمند سازی زنان متغیر مستقل

برنامه های آموزشی رسانه ی ملی
0/43ضریب همبستگي

0/00سطح معناداري

پیام های تبلیغاتی رسانه ی ملی
0/56ضریب همبستگي

0/00سطح معناداري

برنامه های اوقات فراغت رسانه ملی
0/38ضریب همبستگي

0/00سطح معناداري

افزایش آگاهی از طریق رسانه ی ملی
0/44ضریب همبستگي

0/00سطح معناداري

الگو سازی رسانه ی ملی
0/38ضریب همبستگي

0/00سطح معناداري

300تعداد مشاهدات
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تحلیل رگرسیونس

در اين پژوهش براي تبيين و پيش بيني متغير وابسته از طريق متغيرهاي 

استفاده  استفاده شده است. روش  متغيره  از روش رگرسيون چند  مستقل 

انجام  به گام1 بوده است. براي  اين تحليل رگرسيوني روش گام  شده در 

دادن تحليل رگرسيوني در اين تحقيق متغيرهاي پيام های تبليغاتی، برنامه های 

فراغتی، الگوسازی رسانه، برنامه های آموزشی رسانه ی ملی، برنامه های آگاه 

سازی، درآمد، هزينه های ماهيانه و سن به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير 

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را به عنوان متغير وابسته وارد معادله 

رگرسيوني شد. نتايج به قرار زير است: شاخص هاي آماري براي متغيرهاي 

درون معادله مانند ضريب رگرسيون b براي نمرات خام و Beta براي نمرات 

استاندار شده و آزمون t را مي توان در جدول شماره ی 4 مشاهده کرد. بر 

 R2 =0/42اساس نتايج به دست آمده ضريب تعيين محاسبه شده برابر است

)همبستگی قوی است( که حاکی از آن است که متغيرهای مستقل به ميزان 

0/42 توانايی تبيين توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را دارند. به عبارت 

ديگر، متغيرهای ديگر 0/58 توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تبيين 

می کنند. همچنين ضريب همبستگي چند گانهR =0/64   به دست آمده که 

مبين اين است که متغيرهاي مستقل به طور هم زمان 0/64 با متغير وابسته 

يعني توانمند سازی زنان سرپرست خانوار همبستگي دارد که نشان دهنده ی 

به  نتايج  به  توجه  با  همچنين  متغيرهاست.  بين  باال  به  متوسط  همبستگي 

1-Stepwise Method 
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دست آمده از جدول آنوا ميزان f به دست آمده برابر است با 59/15 و سطح 

معناداری برابر است با sig =0/00. چون سطح معناداری از 0/05 کوچک تر 

است پس متغيرهای مستقل در متغير وابسته مؤثرند.

جدول 2- میزان همبستگی و ضریب تعیین تحلیل رگرسیون

میزان همبستگي مدل
RR2 خطای استاندار تطبیق داده شدهضریب تعیین

برآورد

10/640/420/416/82

جدول 3- تحلیل واریانس چند متغیره توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

مجموع منبع تغییرات
میانگین درجه آزادیمجذورات

سطح نسبت Fمجذورات
معناداری

8259/1332753/04رگرسیون

59/150/00 11356/41244باقیمانده ها
46/54

19615/54247کل

در جدول Coefficients آزمون t محاسبه شده نشان می دهد که ضريب 

b برای متغيرهای پيام های تبليغاتی با سطح معناداری Sig=0/00 ، برنامه های 

فراغتی با سطح معناداری sig=0/00 ، هزينه های ماهيانه با سطح معناداری 

با سطح معناداری sig =0/03  در سطح 95  برنامه ی آموزشی   ،sig=0/00

درصد اطمينان از لحاظ آماری معنادار است. 
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ضريب رگرسيون b برای متغير پيام های تبليغاتی برابر است با 1/7 برای س

برنامه های فراغتی برابر است با 0/3، برای هزينه های ماهيانه برابر است با 
0/3، برای برنامه های آموزشی برابر است با 2/1، بنابراين معادله ی پيش بينی 

خط برابر است با: 
)برنامه های   +  0/3 ماهيانه(  )هزينه های   +  2/1 آموزشی(  )برنامه های 

Y=27/15 + 1/7)فراغتی( 0/3 + )پيام های تبليغاتی
معادله ی خطی استاندارد شده برای مقايسه ی متغيرها برابر است با:

)برنامه های آموزشی( 0/10 + )هزينه های ماهيانه( + 0/22 )برنامه های 
Y=0/50 )فراغتی( 0/24 + )پيام های تبليغاتی

چون بتای پيام های تبليغاتی بيشتر است پس تأثير بيشتری را گذاشته 

است.
جدول 4- آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی

سطح معناداریکمیت Beta t)ضریب بتا(Bمتغیرهاي مستقل

1/70/509/800/00پیام های تبلیغاتی

0/30/244/640/00برنامه های فراغتی

0/30/224/000/00هزینه های ماهیانه

2/10/102/090/03برنامه های آموزشی

متغیرهایی که از مدل نهایی خارج شده اند  

Beta   نام متغیر
)ضریب بتا(

Partialt سطح معناداریکمیت

0/090/101/690/09الگوسازی رسانه
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سطح معناداریکمیت Beta t)ضریب بتا(Bمتغیرهاي مستقل

0/40/040/750/45آگاه سازی رسانه

0/020/030/580/56سن

0/080/111/730/08درآمد

بحث و نتیجه گیری 

زنان تقريباً نيمي از جمعيت هر جامعه اي را تشکيل مي دهند و در زندگي 

توانمندسازی  دارند.  کننده اي  تعيين  نقش  اجتماعي  و  خانوادگي  فردي، 

حلقه ی اتصال زن و توسعه ی فرآيندي است. توانمند سازي اشاره به اقشار 

محروم و گروه هاي حاشيه اي دارد و مؤلفه هايي نظير آموزش، عدالت، توزيع 

عادالنه ی درآمد و امکانات و زمينه اين توزيع عادالنه، زيرمجموعه ی آن قرار 

مي گيرد. توانمندسازي زنان فرآيندي پوياست که توانايي آنها را براي تغيير 

)وابستگي(  فرودستي  موقعيت  در  را  آنها  که  ايدئولوژي هايي  و  ساختارها 

نگه داشته است، در بر مي گيرد. بايد توجه داشت که بين زنان نيز، توانمند 

سازي زنان سرپرست خانوار ضرورت و اهميتي دو چندان دارد. به ويژه 

آنکه در سال هاي اخير شمار زنان سرپرست خانوار رو به رشد بوده است. 

وضعيت بد اقتصادي موجب شده است که هم زنان سرپرست خانوار و 

هم فرزندان آنها از آسيب پذيرترين اقشار جامعه باشند. براي سر و سامان 

دادن به وضعيت اين قشر، کمک اصلي بايد در چارچوب توانمند سازي 

آنها انجام شود؛ لذا هدف هرگونه برنامه اي که زنان سرپرست خانوار در 

تنها کمک هاي  نه  باشد و  آنها  بايد توانمند سازي  متن آن قرار مي گيرند، 
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محدود مالي به آنها. توانمند سازی از جمله مهم ترين متغيرهای تأثيرگذار س

در زندگی زنان سرپرست خانوار است که در دنيای پرشتاب و پرآسيب 

کليدی ترين شاخص  سازی  توانمند  همچنين  دارد.  ويژه ای  جايگاه  امروز 

اندازه گيری وضعيت زندگی زنان بوده و بيشتر زنان و به ويژه زنان سرپرست 

خانوار که با بسياری از مسائل و مشکالت پيچيده در دنيای امروز مواجه اند، 

بدان نيازمندند. در ايران، بنا بر آمارهای موجود تعداد زنان سرپرست خانوار 

روندی افزايشی داشته و درصد بسياری از جمعيت زنان را تشکيل داده اند. 

ضمن اينکه اين بخش از زنان جامعه از مشکالت و آسيب هايی رنج می برند 

که ساير زنان چنين وضعيتی ندارند. مشکالتی چون فقدان درآمد يا درآمد 

پايين، نداشتن شغل مناسب، نداشتن مسکن، نداشتن تحصيالت؛ که همه ی 

اين مشکالت آنها را از دسترسی به فرصت های مناسب جامعه محروم کرده 

و موجب بروز مشکالت اجتماعی و فرهنگی ديگر برای آنها شده است. 

همچنين پايين بودن سطح سواد و تجربه ی کاری، فقدان تخصص و مهارت، 

موجبات گرايش زنان سرپرست خانوار به سوی شغل های پست و کم درآمد 

در رقابت با مردان را فراهم کرده است. همچنين مسئوليت تربيت و مراقبت 

و نگهداری فرزندان و اداره ی امور منزل موجب شده که اين گروه از زنان 

امکان دسترسی به تخصص ها و آگاهی های سطح باال را نداشته باشند. با 

برای زنان سرپرست خانوار معلوم شد که محدوديت  لحاظ شرايط فوق 

و موانع اشتغال و فعاليت اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار به مراتب 

بنا بر وجود چنين مشکالتی  سخت تر از زنان شوهردار و خانه دار است. 
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برای زنان سرپرست خانوار ـ که از توان آنها برای ايفای نقش مادری و 

پدری به طور هم زمان تا حدود زيادی کاسته و موقعيتشان را متزلزل کرده 

است ـ الزم است که برای توانمند سازی آنها اقدامات درخور و مناسبی 

انجام شود؛ از جمله ی اين اقدامات و راه کارها استفاده از توان و ظرفيت 

رسانه ی ملی است. با توجه به روند پرشتاب توسعه ی جهانی و فناوری های 

ارتباطی و نقش تأثيرگذار و مهم رسانه به خصوص رسانه ی ملی که هر 

روزه جلوه ی تازه تر و بديع تری پيدا می کند و بر اساس کارکردهای خود، 

رسالت خطيری در پيشرفت و تحول فرهنگ و تمدن بشری بر عهده دارد 

افکار  دهی  در شکل  را  تلويزيون  نقش  می توان  دشواری  به  ميان  اين  در 

عمومی مردم ناديده گرفت. در واقع، با توجه به نقش تعيين کننده رسانه ها 

می توان بر اثر گذاری آنها در چارچوب های شناختی، هنجاری و واقعيت های 

اجتماعی و همچنين تأثير رسانه ی ملی از طريق کارکردهای آن در جهت 

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار پی برد. برلسون درباره ی تأثير رسانه ها 

می نويسد: »رسانه ها اثرات وسيع و گوناگونی دارند. اين تأثيرات روانی، 

و  مهارت ها  انديشه ها،  عقايد،  بر  که  فرهنگی هستند  و  اقتصادی  سياسی، 

سليقه ها اثر می گذارد. مخاطبان و بينندگان رسانه ها از جمله عوامل اصلی در 

تحقيق رسانه ها هستند. محققان گوناگون از اوايل دهه ی 1920 ميالدی در 

خصوص تأثيرات رسانه ها در مردم سخن گفته اند و در دوره های گوناگون 

همچنين  کرده اند.  ارائه  رسانه ها  تأثيرات  درباره ی  را  متنوعی  ديدگاه های 

رسانه ها کارکردهای مهمی چون آموزشی، تفريحی و سرگرمی، تبليغاتی، 



158

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

یز 
پای

 / 
65

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
مهارت افزايی و کارآفرينی دارند که اين کارکردها با موضوع توانمند سازی س

رابطه ی  بود  پژوهش حاضر درصدد  است.  مرتبط  زنان سرپرست خانوار 

بين برنامه های رسانه ی ملی با توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را نشان 

از: 47 درصد  عبارت اند  آمده  به دست  نتايج  مهم ترين  از  برخی  که  دهد 

از پاسخ گويان که بيشترين آنها را تشکيل می دادند در گروه 39-30 سال 

قرار داشتند. 65 درصد از پاسخ گويان تحصيالت زير ديپلم و 57 درصد از 

پاسخ گويان غير شاغل بودند که وضعيت بغرنج و ناگوار اين گروه از زنان 

را نشان می دهد. همچنين نتايج مربوط به رابطه ی بين متغيرها نشان داد که 

بين برنامه های آموزشی رسانه ی ملی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 

رابطه ای معنادار بوده به گونه ای که با افزايش برنامه های آموزشی رسانه ی 

ملی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزايش يافته است. آزمون رابطه 

بين پيام های تبليغاتی رسانه ی ملی با توانمند سازی زنان نشان داد که آزمون 

معنادار بوده و بين اين دو متغير رابطه ی معناداری وجود داشته است. بر 

می شنوند  يا  می بينند  را  تبليغاتی  پيام های  بيشتر  زنان  چه  هر  اساس،  اين 

نگرششان نسبت به اينکه اين برنامه ها در توانمند سازی آنها تأثير می گذارد 

بيشتر است. همچنين برنامه های اوقات فراغت رسانه ی ملی و توانمند سازی 

زنان سرپرست خانوار رابطه ی معناداری با يکديگر داشتند و بر اساس آن با 

افزايش برنامه های اوقات فراغت رسانه ی ملی، توانمند سازی زنان سرپرست 

خانوار افزايش يافته است. رابطه بين افزايش آگاهی از طريق رسانه ی ملی و 

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار رابطه ای معناداری بوده است و طی آن 
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با افزايش آگاهی از طريق رسانه ی ملی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 

افزايش يافته است. الگوسازی رسانه ی ملی و توانمند سازی زنان سرپرست 

خانوار نيز رابطه ی معناداری با يکديگر داشتند و نتيجه اين بود که با افزايش 

الگوسازی رسانه ی ملی، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار افزايش يافته 

است. در مجموع می توان گفت که تمامی فرضيه های تحقيق مقبول واقع 

شده و متغيرهای مستقل تحقيق با متغير وابسته يعنی توانمند سازی زنان 

سرپرست خانوار رابطه ی معناداری داشتند. پس می توان اين نتيجه ی کليدی 

را بيان کرد که رسانه ی ملی در صورت ايفای نقش اساسی خود می تواند 

زمينه ی الزم را برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار فراهم کند.
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