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 چکیده
تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش توانمندســازی زنان در کنترل آســیب های اجتماعی و ارائه 
الگوی کارآمد بومی انجام شده است . بدین جهت با اتخاذ رویکرد کیفی و  با روش نظریه ی زمینه ای 
با 30 نفر از زنان شهرستان بروجرد از طریق نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع ، مصاحبه های 
عمیق و ساختاریافته انجام شده است .یافته های تحقیق نشان می دهد »توانمندسازی پایدار زنان« 
تحت تأثیر شرایط عّلی )شامل همه ابعاد توانمندی(، شرایط زمینه ای )با متغیرهای زمینه ای فردی، 
متغیرهــای زمینه ای خانواده ی پدری، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و معلولیت جســمی( و شــرایط 
مداخله گر )با زیرمجموعه های ویژگی های روان شناختی فرد، حمایت نهاد خانواده، تعامل با الگوی 
توانمند، ســاختارها و فعل وانفعاالت آن ها، سیاست گذاری چندبعدی، بلندمدت، پژوهش محور و 
عدالت گرایانه در حوزه ی زنان و وحدت سازمان های مسئول( می باشد و زنان در زمینه آسیب های 
اجتماعی راهبرد کنترل وضعیت را اتخاذ کرده اند که پیامدهایی نظیر کنترل در ســه ســطح شــامل: 
سطح کالن )پژوهش و نظریه سازی، طراحی و قانون سازی(،سطح میانی )آموزش و فرهنگ سازی، 
اجرا و عملیاتی سازی، ارزیابی و اصطالح سازی( و سطح خرد )خود-دیگر مراقبتی و ایمن سازی 

و خود توانمندی و دیگر-توانمندسازی( را در پی داشته است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
بر اساس تعریف دایرة المعارف علوم اجتماعی، هر پدیده ی نامطلوب و مضر در سالمت جامعه 
)نظیر جرم و جنایت و...(، آسیب اجتماعی نام  دارد. مفهوم آسیب شناسی از علوم زیستی گرفته شده 
است. مطالعه ی بی سامانی و آسیب های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، تبهکاری و... همراه با علل و 
عوامل و شیوه های درمان آن ها و همچنین شرایط بیمارگونه و نابهنجار اجتماعی را آسیب شناسی 
اجتماعی گویند )ساروخانی،1380: 59(. به طورکلی آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی و 
جمعی اطالق می شود که در چهارچوب اصول اخالقی و قواعد عمل جمعی رسمی و غیررسمی 
جامعه قرار نمی گیرد و درنتیجه با پیگرد قانونی، تکفیر اخالقی و طرد اجتماعی مواجه می شود 
نابسامانی های  و  ناهنجاری ها  مطالعه ی  اجتماعی،  آسیب شناسی  درواقع   .)15 )عبدالهی، 1394: 

اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد، خودکشی، می خواری، ولگردی، زورگیری، گدایی و... همراه با 
علل و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها و نیز شرایط بهینه ی اجتماعی است )ستوده، 1399: 43(. 
به اعتقاد جامعه شناسان، آسیب های اجتماعی در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است، لیکن در 
برخی از شرایط با گسترش دامنه ی این آسیب ها معضالتی ایجاد می شود که تداوم حیات اجتماعی 
را به خطر می اندازد. عالئم هشداردهنده ای همچون افزایش نرخ ارتکاب به جرائم و تنوع آن ها با 
توجه به رشد جمعیت، کاهش سن ارتکاب به جرائم در میان زنان و ارتکاب علنی بسیاری از جرائم 
علیه اخالق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ  بنای اجتماع یعنی خانواده و نیز قشر زنان 
به عنوان مادران آینده و پرورش دهندگان نسل آتی در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی قرار دارد. 
با توجه به تعریف مفهوم توانمندسازی به عنوان هموار نمودن راه خود یا دیگران برای تالش در 
جهت دستیابی به اهداف شخصی و فرآیند کسب مهارت  برای پیشرفت و غلبه بر مشکالت )ابوت 
و واالس، 1380: 81(، می توان به بحث توانمندسازی زنان و نقش بسزای آن ها در کنترل آسیب های 

اجتماعی پرداخت. »توانمندسازی زنان در حقیقت به این معنی است که آن ها بر شرم بی  مورد 
خود فائق آیند؛ کردار و گفتارشان حاکی از اعتمادبه نفس باشد؛ قادر به ارزیابی صحیح و شناخت 
واقعی خویشتن باشند؛ به استعدادها و محدودیت  های درونی خویش آگاه باشند؛ قدرت رویارویی 
با دشواری  ها را داشته باشند و در رفع آن ها بکوشند؛ از اهداف موردنظر و توان عملی ساختن 
آن شناختی دقیق داشته باشند؛ از توانایی و قابلیت نیل به هدف  های خویش برخوردار باشند و 
بتوانند با افزایش توانمندی خویش به هدف  های موردنظر دست یابند« )کتابی و همکاران، 138۲ به 

نقل از فرخی، 13۷۶: ۷۶(. 
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با توجه به ماهیت مسئله ی تحقیق و ضرورت کشف زوایای پنهان این پدیده الزم است در 
مطالعه ای کیفی نظریات مربوط به توانمندسازی زنان با توجه به بافت جامعه ی بومی ایران توسعه 
یابد. براین اساس در این پژوهش تالش می شود، با شناسایی این فرایند گامی مؤثر در جهت 

توانمندسازی زنان و کنترل آسیب های اجتماعی برداشته شود.

2- پیشینه ی پژوهش
در میان پژوهش های داخلی، نتایج پژوهش پیمایشی غیاثوند و عماری )1391( در میان زنان 
مراجعه کننده به مجموعه های شهربانو در مناطق 1، ۲، 8 و 14 شهرداری تهران نشان داد که احداث 
مجموعه های فرهنگی ویژه بانوان توانسته است، توانایی ها و مهارت های زنان استفاده کننده از این 
مجموعه ها را در ابعاد فردی، خانوادگی، حرفه ای و اجتماعی گسترش دهد. محمد پور و همکاران 
)1391( نیز درنتیجه ی پژوهش کیفی خود نشان دادند، با وجود تالش های فراوان سازمان های 
بهزیستی و کمیته امداد، بسیاری از اهداف کاهش فقر زنان سرپرست خانوار به دست نیامده 
است. نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی، نبود تعریف اهداف بلندمدت فقرزدایی، 
حمایت های جزئی و کم تأثیر، کم توجهی به ابعاد ذهنی و فرهنگی تولید و بازتولید فقر و فرهنگ 
مرتبط با آن از موانع مؤثر این سازمان ها در دستیابی به اهدافشان است. تاج الدین و رحمتی واال 
)1393( در پژوهشی پیمایشی نشان دادند که متغیرهای برنامه های آموزشی، پیام های تبلیغاتی، 
برنامه های اوقات فراغت، افزایش آگاهی و الگوسازی رسانه ی ملی با توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار رابطه ی معناداری دارند. منتظر قائم و شعبان کاسه گر )1394( در پژوهشی پیمایشی نشان 
دادند که فضای مجازی شرایط الزم برای مشارکت زنان فارغ از برخی محدودیت های دنیای واقعی 
را فراهم می کند که این امر می تواند به توانمندی فردی بیانجامد. یافته های پژوهش آن ها نشان 
می دهد، متغیرهایی همچون هدفمندی فعالیت، میزان آشنایی نسبت به زنان فعال، میزان فعالیت 
و سواد رسانه ای انتقادی در بخش مصرف و تولید، توانمندی زنان در استفاده از فضای سایبر را 
افزایش می دهد. یافته های پژوهش کیفی فالح و پاشایی نیا )1399( حاکی از آن است که برای 
ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه ی کارآفرینی اجتماعی می بایست به عوامل »توانمندسازی 
چندگانه«با شاخص های »تحریک کننده ها« و »تسهیلگرها« و عوامل »ظرفیت سازی پویا« که 
دربرگیرنده ی »تثبیت کننده ها« و »بسترسازی« است توجه کرد، زیرا این اقدامات موجب »خلق 
ارزش اجتماعی« از طریق »حمایت سازها«، »هنجارهای اجتماعی« و »هم افزایی اجتماعی« می شود. 
نتایج پژوهش پیمایشی حاجیلو و همکاران )1399( در میان زنان سرپرست خانوار شهر چالدران 
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نشان داد، »عوامل اجتماعی«، »عوامل اقتصادی« و »عوامل روان شناختی« از اصلی ترین عوامل 
مؤثر در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین بیشترین تأثیر مربوط به زیر مؤلفه 
»خودآگاهی« با ضریب تأثیر 0/91۲ بوده است و زیر مؤلفه های »توانایی بازپرداخت بدهی« و 
»کسب درآمد« نیز در اولویت های بعدی قرار داشته اند. بنابراین ازآنجا که خودآگاهی ابعاد درونی و 
بیرونی دارد، تقویت ظرفیت های روحی و اعتمادبه نفس زنان سرپرست خانوار باید با مهارت آموزی 

و افزایش توانایی های تجربی آن ها همراه شود تا به سطح مقبولی از توانمندی دست یابند.
در میان پژوهش های خارجی مرتبط با موضوع توانمندسازی زنان، نتایج پیمایشی محمود و 
همکاران در مناطق روستایی بنگالدش نشان داد که در دسترس بودن امکاناتی همچون ثروت 
 Mahmud( خانواده، عزت نفس، آزادی تحرک و امکان درس خواندن در توانمندسازی زنان مؤثرند
et al, 2012 &(. گاریکیپاتی1 در پژوهشی پیمایشی در روستاهای هند به این نتیجه رسید که 

وام هایی که زنان روستایی می گیرند، معمواًل برای افزایش مالکیت مردان و دارایی های خانواده 
استفاده می شود و بانوانی که کنترل این منابع مالی در دست خودشان است، قادر به خوداشتغالی 

.)Garikipati, 2012( و افزایش توانمندی خود می باشند
الشیک و االمن۲ نیز در پیمایشی نشان دادند که توانمندسازی زنان روستایی تحت تأثیر 
 Elsheikh & Elamin,( دسترسی به خدمات مالی و فرصت های تولید و آموزش وپرورش قرار دارد

.)2013

پیمایش دهال3 در کشور نپال نشان داد، با استفاده ی مناسب از رسانه می توان خشونت علیه 
 Sudhamshu( زنان را کاهش داد و گامی به سوی توانمندسازی و قدرتمند ساختن زنان برداشت
Dahal, 2013(. پیمایش ابایومی و ابادات4 در نیجریه نیز نشان داد، دسترسی نداشتن به تسهیالت 

اعتباری، دسترسی نداشتن به زمین های کشاورزی و محدودیت های محیطی، دسترسی نداشتن 
به اطالعات، نبود برنامه های آموزشی مناسب و نبود ظرفیت سازی از سوی سازمان های غیردولتی، 
جزء موانع توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی هستند )Abayomi & Abadat, 2014(. فرخ 
و اختر5 در پژوهشی پیمایشی در پاکستان نشان دادند، بین استفاده از رسانه و برقراری ارتباط 
 Farrukh( مثبت با دیگران و نقش مؤثر رسانه ها در توانمندسازی زنان رابطه ی مثبتی وجود دارد

1 - Garikipati 
2 - Elsheikh & Elamin
3 - Sudhamshu Dahal
4 - Abayomi & Abadat
5 - Farrukh & Akhtar
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Akhtar, 2014 &(. شارانگا و همکاران1 در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که زنان سرپرست 

خانوار نسبت به زنان تحت تکفل سطوح باالتری از اقتصاد، توانمندسازی سرمایه ی فیزیکی، روانی 
و مهارت های مدیریتی را دارند )Sharaunga et al, 2016(. ِورما۲ نیز در پژوهشی در هند به این 
نتیجه دست یافت که با وجود بار اقتصادی سنگین بر دوش زنان در بخش های مختلف اقتصاد 
روستایی، آن ها با محدودیت ها و موانع ساختاری مانند تحرک، کاهش فضای اجتماعی و... روبه رو 
می شوند )Verma, 2016(. هوییس و همکارانش3 با مرور تحقیقات انجام شده در هلند درباره ی تأثیر 
خدمات مالی خرد در جنبه های مختلف توانمندسازی زنان یک مدل سه بعدی از توانمندسازی زنان 
طراحی و پیشنهاد کرده اند توانمندسازی زنان در سه بعد متمایز انجام شود: 1(سطح خرد، با اشاره 
به باورهای شخصی افراد و همچنین اعمال که در آن توانمندسازی شخصی مشاهده می شود، ۲(

سطح میانی، با اشاره به باورها و همچنین اعمال در رابطه با دیگران مرتبط که در آن توانمندسازی 
رابطه ای را می توان مشاهده کرد و 3(سطح کالن، با اشاره به نتایج در زمینه ی اجتماعی گسترده تر 

. )Huis & et al, 2017( که می توان در آن توانمندسازی اجتماعی را مشاهده کرد
همان طور که از مرور برخی پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع برمی آید، این پژوهش ها عمومًا 
با استفاده از روش کّمی پیمایشی انجام شده و تنها بر ابعاد خاصی از توانمندسازی یا قشر خاصی از 
زنان مانند زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار و... متمرکز هستند. همچنین این تحقیقات عمومًا 
یک سویه و به گونه ای بوده اند که یا عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان یا تأثیر توانمندسازی زنان را 
بررسی نموده اند و هیچ پژوهشی رابطه ی میان توانمندسازی و آسیب های اجتماعی زنان را بررسی 
نکرده است. درحالی که تحقیق حاضر به شیوه ی کیفی به دنبال کشف ابعاد پدیده توانمندسازی 

و ارائه ی یک الگو از علل و پیامدهای آن برای زنان ایرانی در کنترل آسیب های اجتماعی است.

3- مالحظات نظری
در حوزه ی توانمندسازی زنان نظریات مختلفی مطرح شده است که دارای رویکردهای غیربومی 
است. سارا النگه4 ضمن تأکید بر این ایده که برابری )جنسیتی( می بایست موضوع کانونی هرگونه 
برنامه ی توسعه ای درباره ی مسائل زنان باشد، مدلی پنج سطحی به عنوان مبنایی برای سنجش 
سطح توسعه یافتگی زنان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی ارائه می کند که سطوح 

1- Sharaunga et al.
2- Verma
3- Huis & et al.
4- Sara H. Longwe 
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آن عبارت اند از: رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل )النگه،13۷۲: ۷۲-5۶(. لین بنت1 معتقد 
است، توانمندسازی زنان و ادغام اجتماعی به طور توأمان به عنوان ابزارهایی برای تغییر روابط قدرت 
در جامعه و نیز ایجاد تغییرات الزم در سازمان های مقدم آن ها عمل می کنند، به گونه ای که نتیجه ی 
حاصل، دستیابی به برابری جنسیتی بیشتر در جامعه باشد )Bennett,2002:3(. به عقیده ی نایال 
کبیر۲ توانمندسازی زنان به مفهوم گسترش توانایی آن ها برای اتخاذ تصمیمات کالن و راهبردی 
در زندگی و فراهم سازی زمینه دستیابی به توانایی هایی است که قباًل از آن ها دریغ شده است 
)کبیر، 1389: 15(. لیندا مایوکس3 نیز سه پارادایم حاکم بر برنامه های توانمندسازی اقتصادی را 

از یکدیگر متمایز کرده است؛ کاهش فقر، خودکفایی پایدار مالی و پارادایم جنسیتی که در آن 
بر تغییرات بنیادین در نگرش های پشتیبان برنامه ها و اقدامات توسعه ای تأکید می کند به گونه ای 
که ضمن آگاهی بخشی و سازمان دهی به زنان، آن ها را در به چالش کشیدن محرومیت تحمیلی 
به واسطه ی تبعیض های جنسیتی یاری برساند )Mayoux,2005:3-5(. فمینیست های لیبرال هم 
موقعیت پایین تر زنان را ناشی از کمتر بودن فرصت ها، فقدان یا اندک بودن میزان آموزش وپرورش 
و محدودیت های مربوط به محیط خانوادگی می دانند. آن ها معتقدند زنان باید همچون مردان 
حق تحصیل، استخدام، مالکیت و حمایت های قانونی داشته باشند )Valerie,1999:36(. همچنین 
فمینیست های اصالح گرا بر ایجاد فرصت های برابر برای زنان تأکید می کنند. آن ها معتقدند، اموری 
مانند مراقبت روزانه از بچه ها و انجام کارهای خانه باید به گونه ای باشد که زنان نیز بتوانند همانند 
مردان کار کنند و مردان باید طرز تلقی شان را نسبت به بچه داری، کارهای خانه و دیگر جنبه های 

.)Sargent,1999:133( وظایف سنتی زنان تغییر دهند
پژوهش حاضر ضمن تحلیل جامعه شناسانه ی توانمندسازی زنان ایرانی در پی ارائه یک نظریه ی 

بومی منطبق بر بافت فرهنگی جامعه ی ایران است.

4- روش پژوهش
این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه ی زمینه ای انجام شده است. جامعه ی 
هدف پژوهش حاضر زنان شهرستان بروجرد بوده اند که برای دستیابی به نمونه های موردمطالعه، از 
نمونه گیری هدفمند با معیار دارا بودن اطالعات غنی درباره ی موضوع پژوهش و حداکثر تنوع ازنظر 

1- Lynn Bennett
2- Naila Kabeer
3- Mayoux
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سن، وضعیت زناشویی، تحصیلی، شغلی، منطقه سکونت، وضعیت سرپرستی خانوار و نیز وضعیت 
تحت پوشش بودن از سوی نهادهای حمایتی انتخاب شدند. برای انتخاب افراد مصاحبه شونده و 
نمونه گیری نظری در مورد حجم نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. نمونه گیری نظری، 
نمونه گیری است بر مبنای مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با نظریه ی در حال تکوین تأییدشده است 
)اشتراوس و کوربین،1۷5:1390(.  توضیح آنکه اغلب نمونه ها چندین مؤلفه از مؤلفه های مذکور را هم زمان 

داشتند؛ برای مثال زن روستایی میانسالی که همسرش فوت شده و خودش سرپرست خانوار بوده و 
درعین حال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( است. فرآیند انتخاب نمونه و تحلیل داده ها 
تا اشباع نظری و عدم دریافت داده ی جدیدی از مصاحبه ها ادامه داشت؛ بدین صورت که تعداد 30 
مصاحبه عمیق ساختاریافته انجام شد، لیکن از مصاحبه شماره ۲4 داده ها کاماًل تکراری بودند. پس 
از پیاده سازی مصاحبه ها، مرحله کدگذاری در سه گام شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام 
 شد و درنهایت مدل پارادایم گراندد تئوری استخراج و فرآیند تأثیرگذاری توانمندسازی زنان بر کنترل 
آسیب های اجتماعی آشکارشده است. در جدول شماره ی 1 سیمای مشارکت کنندگان ارائه شده است.

جدول1:سیمایمشارکتکنندگان

درصدفراوانیفراوانیمتغیر

تحصیالت

17%5بی سواد

43%13دیپلم و زیر دیپلم

40%12تحصیالت دانشگاهی

وضعیت تأهل

26%8مجرد

50%15متأهل

24%7بدون همسر )مطلقه، بیوه(

وضعیت تکفل
63%19تحت تکفل

37%11خودسرپرست یا سرپرست خانوار

وضعیت اشتغال

43%13خانه دار

33%10شاغل

24%7بیکار، دانشجو و ...

وضعیت سکونت
60%18شهر

40%12روستا

30جمع کل مشارکت کنندگان
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 به منظور تعیین اعتمادپذیری یا اعتبار در تحقیق حاضر ازنظر اساتید و همچنین اعتبار اعضا 
استفاده شده است، بدین صورت که نتایج نهایی تحقیق به نمونه های موردمطالعه بازگردانده و پس 
از تأیید مشخص گردید که تحقیق، اعتبار مطلوب را دارد )ایمان، 1388(. انتقال پذیری یا پایایی نیز 
اگرچه در تحقیق های کیفی چندان موضوعیت ندارد، اما از طریق محاسبه »توافق درون موضوعی« 
حاصل شده است. بدین صورت که دو کدگذار سه مصاحبه )اول، دهم و هفدهم( را کدگذاری کرده و 
میزان تشابه کدگذاری ها یا همان درصد توافق محاسبه شده است و همان طور که جدول شماره ی )۲( 
نشان می دهد درصد توافق درون موضوعی کل 80٪ است و درنتیجه تحقیق پایایی مطلوبی دارد.

جدول2:محاسبهیپایایی

پایاییتعدادعدمتوافقاتتعدادتوافقاتتعدادکلکدهاشمارهمصاحبه

75%963610اول

76%873312دهم

82%68288هفدهم

80%2379023کل

5- یافته های پژوهش

1-5- شرایط علی
شرایط علی یا عوامل زمینه ساز بروز پدیده ی توانمندسازی پایدار، »توانمندی همه جانبه« است 
که شامل ابعاد توانمندی جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی است. 
مقوالت فرعی و اصلی شرایط علی در جدول شماره ی 3 آمده است. بر اساس نتایج استخراج شده 
تنها زمانی توانمندسازی پایدار رخ می دهد که همه ی این شرایط به موازات یکدیگر فراهم شوند 
و زنان بتوانند در همه ی سطوح به توانمندی دست یابند. به عبارت دیگر، این ابعاد مکمل و متمم 
یکدیگر نیز هستند و تمرکز یک بعدی بر هریک از آن ها نه تنها به توانمندسازی پایدار منجر نمی شود، 

بلکه ممکن است آسیب زا نیز باشد.
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جدول3:کدهاومقوالتاستخراجشدهشرایطعلی

مقولهیاصلیمقوالتفرعیکدهایاولیه)مفاهیم(

سالمت جسمی )دسترسی به تغذیه ی مناسب و مکمل ها، 
نیازهای بهداشتی، امکانات ورزشی(

توانمندی جسمی

توانمندی همه جانبه

دسترسی به مراقبت های پزشکی زنان و داروهای خاص

ایمنی و بهداشت محیط زندگی و کار

سالمت روانی )برخورداری از احساس امنیت، احترام، خود 
ارزشمندی، اعتمادبه نفس و...(

توانمندی روانی
برخورداری از حمایت عاطفی

دسترسی به جلسات مشاوره و کارگاه های آموزشی

دسترسی به منابع مالی و تسهیالت
توانمندی اقتصادی

دسترسی به بازار کار و فرصت های اشتغال

سرمایه ی اجتماعی

توانمندی اجتماعی سالمت اجتماعی

اعتماد و امنیت اجتماعی

آزاداندیشی و آزادی بیان

توانمندی سیاسی
دسترسی به حوزه ی عمومی و عضویت در احزاب و 

انجمن ها

برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در 
مناصب سیاسی

دسترسی به مجموعه های فرهنگی ویژه بانوان

توانمندی فرهنگی
دسترسی به آموزش وپرورش و تحصیالت دانشگاهی

دسترسی به رسانه های نوشتاری و مطبوعات

دسترسی به تولیدات فرهنگی و توانایی تولید فرهنگی

توانمندی حقوقیحمایت قانونی در قانون اساسی و قوانین حقوقی و کیفری
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شریفه )59 ساله، بیوه، سرپرست، زیر دیپلم، شاغل و ساکن در شهر( که خود در اداره ی 
بهزیستی کار می کند، درباره ی توانمندی جسمی می گوید:

بعضی از مادرایی که ما بچه هاشون رو اینجا نگه می داریم خیلی ازنظر جسمی ضعیفن 
زنی که ناتوان باشه چه جور می تونه بچه ی سالم به دنیا بیاره؟ چه جوری می تونه از اون 

بچه مراقبت کنه؟

اشرف )51 ساله، متأهل، تحت تکفل، بی سواد، خانه دار و ساکن در شهر( درباره ی توانمندی 
روانی می گوید:

خیلی افسرده و ناراحتم بچه هام بزرگ شدن و رفتن پی زندگی خودشون، خیلی هنرهای 
دستی بلدم زنی که روح و روانش آرامش نداشته باشه نمی تونه هیچ کاری بکنه.

توانمندی  درباره ی  و ساکن شهر(  خانه دار  دکترا،  تکفل،  تحت  متأهل،  ساله،   3۲( فهیمه 
اقتصادی می گوید:

من دکترا دارم ولی بیکارم چرا؟ چون شرایط اقتصادی برای اشتغال خانم ها فراهم نیست. 
حتی توی استخدام هیئت علمی یه نگاه مردساالرانه هست که زن ها رو نمیزارن وارد این 

عرصه بشن.

کتیبه )۲8 ساله، مجرد، سرپرست، دیپلم، بیکار و ساکن در روستا( که به علت فوت پدر و 
مادرش سرپرستی خواهر و برادر کوچک تر از خود را بر عهده دارد و تحت پوشش کمیته ی امداد 

هستند، درباره ی توانمندی اجتماعی می گوید:

دوست دارم فامیل و مردم روستا ما رو تو جمع خودشون بپذیرن و پشتیبان ما باشن تا 
احساس بی کسی نکنیم.

توانمندی  تکفل، دیپلم، خانه دار و ساکن شهر( درباره ی  فروزان )۲8 ساله، متأهل، تحت 
فرهنگی می گوید:

ما فرهنگ مون ایراد داره، مثاًل وقتی یه دختری از یه سنی رد میشه و ازدواج نکنه بهش 
میگن ترشیده، خود من دوست داشتم درس بخونم، سر کار برم ولی چون همه ی دخترای 
فامیل شوهر کرده بودن مجبور شدم با اولین خواستگار ازدواج کنم، چطور یه دختر تو 

همچین فرهنگی می تونه توانمند باشه؟
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رودابه )3۶ ساله، مطلقه، خودسرپرست، بی سواد، شاغل و ساکن شهر( که پرستار یک سالمند 
است، درباره ی توانمندی حقوقی می گوید:

من قباًل تو یه کارخونه کار می کردم. بیمه نبودم و مزدم هم خیلی کم بود، یه روز صاحب 
کارخونه خیلی راحت منو با تعداد زیادی از خانم های همکارم رو اخراج کرد. دستمونم 
به جایی بند نبود که شکایت کنیم. اگر زن ها حمایت قانونی داشته باشن و بتونن حق و 

حقوقشون رو بگیرن اون موقعست که می تونیم بگیم توانمندن.

2-5- شرایط زمینه ای
اتخاذ راهبرد »کنترل وضعیت« تحت تأثیر »شرایط زمینه ای« شامل شرایط فردی )سن، 
تحصیالت، شغل و میزان درآمد، وضعیت تأهل، وضعیت تکفل، تعداد و جنسیت فرزندان، وضعیت 
محل و منطقه ی سکونت( و شرایط خانواده ی پدری )سن ازدواج والدین، اختالف سنی والدین 
با هم اختالف سنی والدین با فرد، اختالف سنی فرد با فرزندان دیگر، تعداد فرزندان خانواده، 
تحصیالت والدین، شغل و میزان درآمد والدین، محل و منطقه ی سکونت، وضعیت سرپرستی 
خانواده، وضعیت تأهل و حیات والدین و...(، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، و معلولیت جسمی افراد 

می شود که در جدول شماره ی  4 آمده است.
جدول4:کدهاومقوالتاستخراجشدهشرایطزمینهای

مقوالتاصلیمقوالتفرعیکدهایاولیه)مفاهیم(

سن، تحصیالت، وضعیت تأهل، وضعیت 
تکفل، تعداد و جنسیت فرزندان، وضعیت 

محل و منطقه ی سکونت

سن، تحصیالت، تأهل، تکفل، 
شرایط فردیفرزندان، سکونت

سن ازدواج والدین، اختالف سنی 
والدین با هم اختالف سنی والدین با 

فرد، اختالف سنی فرد با فرزندان دیگر، 
تعداد فرزندان خانواده، تحصیالت 

والدین، شغل و میزان درآمد والدین، 
محل و منطقه ی سکونت، وضعیت 
سرپرستی خانواده، وضعیت تأهل و 

حیات والدین

سن، تحصیالت، تأهل، تکفل، 
شرایط خانواده ی پدریفرزندان، سکونت، شغل، درآمد

پایگاه اقتصادی-اجتماعیتحصیالت، شغل و میزان درآمدتحصیالت، شغل و میزان درآمد

معلولیت جسمیمعلولیت جسمیمعلولیت جسمی
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شرایط فردی بدین معناست که سن فرد چقدر باشد، جوان باشد یا سالمند، میزان تحصیالتش 
چقدر باشد، مجرد باشد یا متأهل، شغل و تحصیالت والدینش چگونه باشد و... همگی در اینکه 

زنان بتوانند بر وضعیتی که در آن قرار دارند کنترل داشته باشند، مؤثر هستند.
خدیجه )۶5 ساله، بیوه، سرپرست، بی سواد، خانه دار و ساکن روستا( درباره ی تأثیر متغیرهای 

زمینه ای فردی می گوید:

من دیگه سن و سالی ازم گذشته دیگه مثل جوونیام سرحال نیستم زمین کشاورزی هم 
دارم دولت هم وام میده واسه دامداری و... ولی نمی تونم دیگه.

مریم )3۲ ساله، مجرد، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، دانشجو و ساکن شهر( درباره ی تأثیر 
متغیرهای زمینه ای خانواده ی پدری می گوید:

من درس خوندم به حدی رسیدم که بدونم با چه کسی ازدواج کنم که برام مناسب باشه 
ولی وقتی پدرم پیره و خانواده فقیری دارم خوب خیلی از گزینه های خوب رو از دست 

میدم و مجبورم نیومده ردشون کنم.

»پایگاه اقتصادی-اجتماعی« نیز متغیری است که از ترکیب سه متغیر شغل، درآمد و تحصیالت 
ساخته می شود. بر اساس گفته های مصاحبه شوندگان هرچه فرد یا خانواده اش پایگاه اقتصادی-

اجتماعی باالتری داشته باشند. توانایی وی در کنترل وضعیت بیشتر خواهد بود. نسیم )3۶ ساله، 
متأهل، تحت تکفل، دیپلم، خانه دار و ساکن شهر( در این رابطه معتقد است:

یه دختر وقتی از خانواده سطح باالیی باشه پدر و مادرش هر کدوم کاره ای باشن پولدار 
باشن باالشهر زندگی کنن خب اونم مثل اونا بار میاد و هر وقت بخواد کاری کنه که خودش 

تصمیمش رو گرفته خانواده اش حمایتش می کنن.

همچنین »معلولیت جسمی« می تواند در اتخاذ راهبرد فرد مؤثر باشد. گلرخ )48 ساله، متأهل، 
تحت تکفل، کارشناسی ارشد، شاغل و ساکن شهر( که خودش معلم می باشد در این رابطه می گوید:

یکی از شاگردام که معلول بود خیلی دوست داشت رشته فنی بخونه درسشم خیلی خوب 
بود ولی می گفت مثاًل بخوام عمران بخونم یا مکانیک نمره هامم خیلی خوب باشه چه 

فایده وقتی نمی تونم حرکت کنم.
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خله گر دا 3-5- شرایط م
شرایط مداخله گر شرایطی هستند که راهبرد اتخاذشده از سوی فرد را تسهیل یا تحدید 
می کنند. در این پژوهش در این خصوص مقوالت ویژگی های روان شناختی فرد، حمایت نهاد 
خانواده، تعامل با الگوی توانمند، ساختارها و فعل وانفعاالت آن ها )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، حقوقی(، سیاست گذاری چندبعدی، بلندمدت، پژوهش  محور و عدالت گرایانه در حوزه ی 

زنان و وحدت سازمان های مسئول استخراج شد که در جدول شماره ی  5 آمده است.
جدول5:کدهاومقوالتاستخراجشدهیشرایطمداخلهگر

مقوالتاصلی مقوالتفرعی کدهایاولیه)مفاهیم(

ویژگی های روان شناختی فرد

توانایی ذهنی تحلیل وضعیت آرامش روانی

توانایی ذهنی تغییر وضعیت
انگیزه و اراده

اعتمادبه نفس

حمایت نهاد خانواده

حمایت عاطفی محبت، احترام، آرامش بخشی

حمایت جانبی یاری رسانی در انجام وظایف مرتبط 
با خانه و خانواده

تعامل با الگوی توانمند

شبکه های اجتماعی بانوان توانمند ارتباطات بین فردی و گروهی 
چندجانبه با زنان توانمند

ارتباط با بانوان کارآفرین

شرکت در کارگاه های آموزشی

عضویت در صنوف و احزاب

ساختارها و فعل وانفعاالت آن ها
ساختارها و فعل وانفعاالت آن ها

ساختار اقتصادی ثبات/رکود اقتصادی، توسعه ی 
اقتصادی، تحریم اقتصادی

ساختار اجتماعی همبستگی/گسیختگی اجتماعی
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مقوالتاصلی مقوالتفرعی کدهایاولیه)مفاهیم(

ساختارها و فعل وانفعاالت آن ها
ساختارها و فعل وانفعاالت آن ها

ساختار فرهنگی فرهنگ سازی/سنت گرایی

ساختار سیاسی
شفافیت/عدم شفافیت مناسبات 

سیاسی، پاسخ گویی/عدم 
پاسخ گویی به مطالبات سیاسی

ساختار حقوقی
وجود قوانین حقوقی کارآمد/

ناکارآمد، حمایت/عدم حمایت 
حقوقی

سیاست گذاری های چندبعدی، 
بلندمدت و پژوهش  محور و 
عدالت گرایانه در حوزه ی زنان

برنامه ریزی چندجانبه برنامه ریزی با توجه به جوانب 
مختلف نیازمندی های زنان

برنامه ریزی بلندمدت

برنامه ریزی با توجه به پیامدها

برنامه ریزی با نگاه به آینده

برنامه ریزی عدالت گرایانه برنامه ریزی عدالت  محور نسبت به 
همه ی زنان جامعه

برنامه ریزی پژوهش  محور

حمایت از پژوهش های کاربردی 
آکادمیک و سازمانی

بهره مندی از نتایج پژوهش ها در 
راستای برنامه ریزی

وحدت سازمان های مسئول

همکاری سازمان های ذی ربط

همرسانی بین سازمانی در اجرای 
برنامه ها

بهره مند سازی بین سازمانی از 
دستاوردها

هماهنگی سازمان های ذی ربط

پیشگیری از تداخل و تناقض بین 
سازمانی عملکردها

تقسیم وظایف و جلوگیری از 
همپوشانی و دوباره کاری
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انگیزه، اعتمادبه نفس و سایر ویژگی های روان شناختی  »ویژگی های روان شناختی فرد« به 
اشاره دارد. ریحانه )35 ساله، مجرد، تحت تکفل، دیپلم، بیکار و ساکن شهر( دراین باره می گوید:

من شاغل بودم، حقوقم هم خوب بود، توی بیمارستان بودم وقتی بیماری کرونا شدت 

گرفت و هرروز خانواده های افرادی رو که به خاطر کرونا می مردن می دیدم دیگه انگیزه ی کار 

کردن تو اونجا رو نداشتم چون واقعًا حال روحیم خراب بود برای همین کارم رو رها کردم.

یک مورد دیگر از مقوله ویژگی های روان شناختی فرد، عدم »حمایت نهاد خانواده« می باشد 
که سبب می شود فرد نتواند آن طور که باید کنترل وضعیت را در دست بگیرد و اقدام مناسب را 
انجام دهد. سمانه )34 ساله، متأهل، تحت تکفل، دیپلم، شاغل و ساکن شهر( دراین باره می گوید:

فرض کنید من می خوام برم یه مهارتی برای خودم یاد بگیرم که بعداً به دردم بخوره، ولی 
اگه همسرم منو حمایت نکنه و نزاره برم خوب نمی تونم به هدفم برسم.

»تعامل با الگوی توانمند« اشاره به این موضوع دارد که ارتباط با زنان توانمند در توانمندی 
دیگر زنان و راهبرد آن ها مؤثر است؛ چراکه هر زمان مانعی را بر سر راه راهبرد خویش احساس 
کنند از آن الگوی توانمند تأثیر پذیرفته و سعی می کنند همچون وی به راه خویش برای دستیابی 
به اهدافشان ادامه دهند. سکینه )38 ساله، مطلقه، سرپرست، دیپلم، شاغل و ساکن در شهر( که 

در کارخانه ی بازیافت زباله کار می کند درباره ی تعامل با الگوی توانمند می گوید:

یکی از دوستام هست که اونم شرایط منو داره خیلی قویه هیچ وقت، کم نمیاره بعضی وقتا 
که از فشار زندگی ناتوان می شدم باهاش صحبت می کردم باعث می شد بتونم دوام بیارم.

سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  زیرساخت های  به  آن ها«  فعل وانفعاالت  و  »ساختارها  مقوله 
فرهنگی و حقوقی جامعه اشاره دارد. این زیرساخت ها درصورتی که به گونه ی مطلوب عمل کنند، 
شرایط تسهیل اتخاذ راهبرد از سوی زنان را فراهم می کنند، در غیر این صورت مانعی بر سر راه 
اتخاذ راهبرد آن ها خواهند بود. هرگونه اختالل و دگرگونی در این زیرساخت ها بسته به سازنده یا 
مخرب بودن آن، اتخاذ راهبرد توسط زنان را تحت الشعاع قرار می دهد و ممکن است آن را تسهیل 
یا تحدید کند؛ برای مثال تحوالت سیاسی مانند انقالب ها؛ حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله 
و شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا و به تبع آن پیامدهای آن ها بر ساختار اقتصادی و رکود 
و تورم و تحوالت اجتماعی، می تواند بر نوع کنش زنان مؤثر باشد. از سوی دیگر، تغییرات مثبت 
فرهنگی همچون الگوسازی از توانمندی زنان در جامعه و حذف قوانین سخت گیرانه و دست وپا گیر 
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در رابطه  با فعالیت های اقتصادی، اجتماعی زنان می تواند تأثیر مثبتی در نوع راهبرد آن ها داشته 
باشد؛ بنابراین به طورکلی هرگونه تغییر و دگرگونی در این ساختارها چه در سطح کالن و چه در 
سطح خرد می تواند در عملکرد زنان به عنوان زنان توانمند مؤثر باشد. نسترن )34 ساله، متأهل، 

تحت تکفل، کارشناسی ارشد، خانه دار و ساکن در شهر( که خود مادر سه فرزند است می گوید:

همین کرونا خیلی تأثیر داشت؛ مثاًل بودن زن هایی که خودشون کارگاه های تولیدی داشتن 
ولی کارشون خوابید. خوب این دیگه به توانمندیشون ربطی نداره، بلکه شرایط جامعه جوری 

شده که کارشون تعطیل شد.

»سیاست گذاری چندبعدی، بلندمدت و عدالت گرایانه پژوهش محور در حوزه ی زنان« به چندین 
اصل مهم در رابطه باسیاست های مربوط به زنان اشاره دارد:

 الف(.هرچند برنامه ریزی ها و اهداف کوتاه مدت الزم است، اما چنانچه سیاست گذاری و برنامه ریزی 
بلندمدت برای مسائل زنان انجام نشود، نتیجه ی برنامه های کوتاه مدت مقطعی خواهند بود و 
چه بسا پیامد منفی هم برای توانمندسازی پایدار داشته باشد؛ زیرا دستیابی به توانمندسازی 

پایدار و تداوم آن، نیازمند برنامه ریزی های بلندمدت است.
 ب(. از سوی دیگر، سیاست گذاری ها باید چندبعدی باشد و به همه ی ابعاد توانمندی زنان بپردازد 
و نه اینکه بر بعد خاصی تمرکز یابد و از دیگر ابعاد غفلت شود؛ چراکه این گونه سیاست گذاری ها 

مانع از توانمندی همه جانبه ی زنان می شود.
ج(. سیاست گذاری ها باید بر مبنای پژوهش باشند و به عبارت دیگر، پژوهش  محور باشند تا 

با استناد به داده ها و تحلیل های پژوهشی بتوان، به طور مداوم آن ها را اصالح و تعدیل نمود.
 د (. همه ی سیاست گذاری ها به ویژه آن هایی که مربوط به حوزه ی زنان هستند، باید به موضوع 
زنان و عدالت جنسیتی توجه خاص نماید. هرگز نمی توان انتظار داشت که زنان بتوانند حتی 
در صورت توانمندی بدون وجود چنین توجهی به مسئله عدالت به کنش بهینه دست بزنند. 
الهام )38 ساله، مجرد، خودسرپرست، کارشناسی ارشد، شاغل و ساکن در شهر( در رابطه با 

لزوم بلندمدت بودن سیاست گذاری ها می گوید:

گاهی برنامه ها و طرح های حمایتی برای حمایت از اشتغال و رفاه زنان سرپرست خانوار 
می دهند که چون مقطعیه زودم اثرش از بین میره به نظرم بهتره به قول اون ضرب المثل 
که میگه به جای ماهی بهم ماهیگیری یاد بده، سعی کنن با برنامه های بلندمدت زن ها رو 

برای همیشه توانمند کنن نه اینکه فقط یه مدت حمایت شون کنن بعد قطع بشه.
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گلرخ )48 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، شاغل و ساکن شهر( که خودش معلم 
است درباره ی لزوم پژوهش  محور بودن سیاست گذاری ها می گوید:

ببینید مثاًل بعضی وقتا یه طرح هایی میدن واسه حمایت از زنان شاغل که شغل دولتی دارن 
مثاًل مرخصی زایمان و... یا هر طرح حمایتی دیگه ای، خب بعدش که اجراش کردن باید 
بیان ببینن مؤثر بوده یا نه اینارو نظرسنجی کنن شاید اصاًل مؤثر نبوده یا اثر منفی داشته.

هما )49 ساله، بیوه، سرپرست خانوار، بی سواد، شاغل و ساکن در روستا( که خود یک کارآفرین 
است و در عرصه ی صنایع دستی سنتی فعالیت دارد در رابطه با لزوم نگاه انسانی به استعدادها و 

توانایی های زنان و پرهیز از ضعیف پنداری زنان می گوید:

تا زمانی که این نگاه تو جامعه و تو برنامه ریزی ها هست که زن ها از مردا پایین ترن، به نظرم 
هیچ طرحی نمی تونه واقعًا زن ها رو توانمند کنه.

مقوله »وحدت سازمان های مسئول« به هماهنگی میان دستگاه ها و سازمان های مرتبط با بحث 
توانمندسازی زنان اشاره دارد. اگر در میان این دستگاه ها ناهماهنگی باشد، واضح است که زنان 
همواره در حالتی سرگردان میان این دستگاه ها در حال رفت وآمد هستند و هرگز در مطالبه ی 
حق وحقوق خود به نتیجه نخواهند رسید و نمی توانند توانمندسازی پایداری را به فعلیت برسانند. 
زهره )33 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، خانه دار و ساکن در شهر( دراین باره می گوید:

یه بار می خواستم یه کارگاه بزنم وام می خواستم انقدر بین اداره ها سرگردان بودم که کاًل 
پشیمون شدم.

4-5- راهبردها
راهبردها، استراتژی هایی هستند که کنشگران به واسطه ی پدیده ی  اصلی، آن ها را اتخاذ می کنند 
و تحت تأثیر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر می باشند. در مطالعه حاضر، راهبرد زنان به واسطه ی 
پدیده ی توانمندسازی پایدار، راهبرد »کنترل وضعیت« است که به معنای »اتخاذ و اقدام به کنش 
بر مبنای درک و انتخاب صحیح« است. به عبارت دیگر، زن توانمند با اتکا به دانشی که دارد، هر 
موقعیت و وضعیتی را به خوبی می سنجد و تجزیه وتحلیل می کند و سپس بر اساس درک خود 
از آن وضعیت و انتخاب درست، یک کنش معقوالنه و بهینه را اتخاذ می کند و آن را به فعلیت 
می رساند. درنتیجه می توان گفت، بر وضعیتی که با آن روبه رو بوده است ـ چه در سطح خرد یا چه 

در سطح کالن  کنترل داشته و توانسته است به وسیله ی کنش فعاالنه ی خود در آن مؤثر باشد.
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جدول6:کدهاومقوالتاستخراجشدهیراهبردها

مقوالتاصلیمقوالتفرعیکدهایاولیه)مفاهیم(

ارزیابی آسیب اجتماعی
اتخاذ و اقدام به کنش بر مبنای درک و 

کنترل وضعیتانتخاب صحیح
کنش/واکنش متناسب با آسیب 

اجتماعی

الهام )38 ساله، مجرد، خودسرپرست، کارشناسی ارشد، شاغل و ساکن در شهر( دراین باره می گوید:
یه زن توانمند همیشه بهترین تصمیم رو می گیره چون تواناییش رو داره، می تونه سرنوشت 
زندگیش رو در دست بگیره و حتی باعث سعادت و خوشبختی دیگران هم بشه. می تونه حق وحقوق 

خودش رو مطالبه کنه نه تنها در سطح یه زن، بلکه در سطح باالتر را.
ریحانه )35 ساله، مجرد، تحت تکفل، دیپلم، بیکار و ساکن شهر( در این رابطه می گوید:

معلومه که وقتی یه زنی از همه لحاظ توانایی داشته باشه، هیچ مشکل مالی نداشته باشه، 
هم خانواده ازش حمایت کنن هم دولت و... دستش بازه می تونه همه کاری بکنه جرأت و 

جسارت انجام کارهای بزرگ رو هم داره تازه.

کتیبه )۲8 ساله، مجرد، سرپرست، دیپلم، بیکار و ساکن در روستا( که به علت فوت پدر و 
مادرش سرپرستی خواهر و برادر کوچک تر خود را بر عهده دارد و تحت پوشش کمیته امداد 

هستند در این رابطه می گوید:

به نظرم وقتی یه زن به قول معروف توانمند باشه خیلی راحت می تونه تو هر شرایطی که 
باشه بهترین تصمیم رو بگیره و کم نیاره. خیلی وقتا شده مشکل مالی داشتیم یا خواهر و 
برادرم چیزی الزم داشتن برای مدرسه شون، اون لحظات با خودم میگم اگر همین حقوقی 
که از کمیته امداد بهمون میدن نبود واقعًا من چکار می کردم، زیاد نیست، ولی به نظرم 
خیلی تأثیر داره، سعی می کنم همینو خوب مدیریت کنم تا منت کسی هم سرمون نباشه.

نسترن 34 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، خانه دار و ساکن در شهر و مادر سه 
فرزند می گوید:

یه همچین زنی ]زن توانمند[ دیگه هیچ مشکلی نمی تونه براش غیرقابل حل باشه. براش 
فرقی نداره اون مشکل کوچیک باشه یا بزرگ، چون می تونه به خاطر اینکه خیالش از همه 
جهت راحته بدون اینکه هول بشه یا زانوی غم بغل کنه حلش کنه، مثاًل اگر یه زمانی توی 
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جیب پسر نوجوونش سیگاری چیزی پیدا کنه، با همفکری و حمایت همسرش بهترین 
روش رو انتخاب می کنه جوری که به پسرش برنخوره قضیه رو باهاش مطرح می کنه و 

خوب مدیریت می کنه تا بتونه ترکش بده.

5-5-پیامدها
طبق تحلیل مصاحبه ها، راهبرد کنترل وضعیت، »کنترل آسیب های اجتماعی« به دنبال دارد. 
این پیامد هفت سطح دارد که در یک دسته بندی کلی تر این سطوح به سه سطح تقسیم می شوند 
که عبارت اند از: سطح کالن شامل پژوهش و نظریه سازی و طراحی و قانون گذاری، سطح میانی 
شامل آموزش و فرهنگ سازی، اجرا و عملیاتی سازی و ارزیابی و اصالح، سطح خرد شامل خود 
-دیگر مراقبتی و ایمن سازی )پیشگیری( و خود توانمندی و دیگر- توانمندسازی )بازتولید( که 

این مقوالت استخراج شده در جدول شماره ی ۷ آمده است.
جدول7:کدهاومقوالتاستخراجشدهیپیامدها

مقوالتاصلیمقوالتفرعیکدهایاولیه)مفاهیم(

پژوهش و نظریه سازی
سطح کالن

کنترل آسیب های اجتماعی

طراحی و قانون گذاری

آموزش و فرهنگ سازی

سطح میانی اجرا و عملیاتی سازی

ارزیابی و اصالح

خود-دیگر مراقبتی و ایمن سازی )پیشگیری(
سطح خرد

خود توانمندی و دیگر توانمندسازی )بازتولید(

در سطح کالن، زنان می توانند با پژوهش درزمینه ی آسیب های اجتماعی و ارائه ی نظریه در 
رابطه با آن ها )در رشته ی علوم اجتماعی( و همچنین با طراحی و ارائه راهکار و تدوین آن به شکل 
قانون در عرصه های قانون گذاری )در رشته های علوم سیاسی و حقوق( در حل این آسیب ها مؤثر 
باشند. در سطح میانی زنان می توانند در راستای فرهنگ سازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و آموزش و نهادینه کردن آن در جامعه )در رشته ی علوم تربیتی( و همچنین در اجرا و عملی 
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کردن طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی )در رشته ی روان شناسی و مددکاری( از طریق 
مشاوره و همچنین درمان بزه دیدگان و درنهایت در جهت ارزیابی و برطرف کردن ایرادات طرح های 
اجراشده )در رشته ی مدیریت( گام بردارند و هرچه بیشتر موجبات پیشگیری از این آسیب ها و 
کنترل آن ها را فراهم کنند. در سطح خرد نیز زنان می توانند نه تنها در مقابل آسیب ها از خود و 
دیگران به ویژه همسر و فرزندان خود مراقبت کنند، بلکه می توانند نسل بعد از خود )یعنی فرزندان 
خود به ویژه دخترانشان( را نیز همچون خود توانمند بارآورند و همچنین با الگوسازی از توانمندی 

زنان در جامعه به بازتولید توانمندسازی بانوان و کنترل آسیب های اجتماعی یاری رسانند.
زهره )33 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، خانه دار و ساکن شهر( درباره ی با سطح 

نظریه سازی می گوید:

من جامعه شناسی خوندم. اگر واقعًا شرایط برام مهیا بشه و توانمند باشم وقتی ببینم توی 
جامعه ام آسیبی وجود داره به عنوان عضوی از جامعه احساس مسئولیت می کنم و با تحقیق 
و پژوهش در مورد علل اون آسیب سعی می کنم نظریاتی رو ارائه کنم که به نوعی نسخه ی 

درمان اون آسیب باشن.

 پرستو )30 ساله، مجرد، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، دانشجو و ساکن شهر( در رابطه با 
مقوله طراحی و قانون گذاری می گوید: 

بیشتر  توی مجلس  بشیم  وارد عرصه ی سیاست  بتونیم  که  بدن  فرصت  ما هم  به  اگر 
حضورداشته باشیم می تونیم در سطح کالن و در سطح قانون گذاری با توجه به آسیب های 
موجود توی جامعه قانون گذاری کنیم مخصوصًا آسیب هایی که به زن ها مرتبط هست مثل 

تن فروشی یا اعتیاد زنان و ... .

گلرخ )48 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، شاغل و ساکن شهر( که خودش معلم 
است در رابطه با سطح آموزش و فرهنگ سازی می گوید:

زن های توانمند می تونن تو فرهنگ سازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش داشته 
باشن، می تونن کتاب بنویسن، تولیدات رسانه ای داشته باشن و حتی مثل من که معلم 

هستم تو عرصه ی آموزش وپرورش فعالیت کنن.

نسیم )3۶ ساله، متأهل، تحت تکفل، دیپلم، خانه دار و ساکن شهر( درباره ی سطح اجرا و 
عملیاتی سازی معتقد است:
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می خواستم طالق بگیرم رفتم پیش یه مشاور خانم، خیلی خوب راهنماییم کرد و باعث شد 
از طالق منصرف بشم. زن های توانمند می تونن با مشاوره دادن و مددکاری تو پیشگیری 

از آسیب هایی مثل طالق و خیانت و... نقش داشته باشن.

فهیمه )3۲ ساله، متأهل، تحت تکفل، دکترا، خانه دار و ساکن شهر( درباره ی سطح ارزیابی 
و اصالح می گوید:

زنی که توانمند باشه می تونه مدیر بشه، می تونه نظارت کنه، ببینه طرح و برنامه ای که در 
ارتباط با خانم ها اجرا میشه اثری داشته اگر مفید نبوده، اصالحش کنه.

هما )49 ساله، بیوه، سرپرست خانوار، بی سواد، شاغل و ساکن روستا( در رابطه با سطح خود-
دیگر مراقبتی و ایمن سازی می گوید:

من اگر خودم توانمند باشم و بتونم تشخیص بدم که چی آسیبه چی آسیب نیست، می تونم 
از خودم مراقبت کنم، می تونم از بچه ام هم مراقبت کنم که مثاًل تو دام اعتیاد نیفته.

مهتاب )۲۶ ساله، مجرد، خودسرپرست، لیسانس، شاغل و ساکن شهر( که به صورت مستقل 
زندگی می کند درباره ی سطح خود توانمندی و دیگر-توانمندسازی می گوید:

 یه زن که توانمند باشه، دانش رفتار اجتماعی داشته باشه مثاًل بدونه چطور با همسرش یا 
دیگران رفتار کنه اینکه بدونه چطور بچه اش رو تربیت کنه، هم خودش رو توانمندتر می کنه 

اینکه آسیبی به زندگیش وارد نشه، هم اینکه بچه اش رو توانمند بار میاره.

ده ی محوری دی 6-5- پ
بر اساس تحلیل مصاحبه ها پدیده ی »توانمندسازی پایدار« به عنوان پدیده محوری تعیین شد. 
با توجه به تعریف توانمندسازی که معنای آن قدرت بخشیدن به افراد، به گونه ای که به آن ها کمک 
شود تا حس اعتمادبه نفس را در خود تقویت نموده و بر ناتوانی ها یا درماندگی هاي خود غلبه کنند 
)گلزاري و میردامادي،139۲: 50( و همچنین عنایت به این نکته که توانمندسازي چیزي نیست که اعطا 

شود، بلکه فرآیندی است که از شرایط موجود به وسیله ی افراد آگاه در یک جامعه ی معین نشئت 
می گیرد )عنابستانی و همکاران، 139۲: ۷5( و این فرآیند به افراد کمک می کند که خودمختاري، کنترل 
و اعتمادبه نفس کسب کنند و بااحساس قدرت فردي و جمعی براي چیره شدن بر محدودیت هاي 
موجود اقدام کنند )خانی و همکاران،1391: 88(، می توان مفهوم جدید »توانمندسازی پایدار« را تعریف 

کرد. در جدول شماره ی 4 کدها و مفاهیم استخراج شده ی پدیده محوری درج شده است.
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جدول8:مقوالتفرعیواصلیپدیدهمحوری

مقوالتاصلیمقوالتفرعیکدهایاولیه)مفاهیم(

ارزیابی دوره ای شاخص های توانمندی
توانمندسازی بادوام

توانمندسازی پایدار
پیشگیری از افول سطح توانمندی

افزایش هم زمان سطح توانمندی در ابعاد مختلف
توانمندسازی همه جانبه

پرورش توانمندی در عرصه های نوظهور

واژه ی »پایداری« به معنای حیات، تاب آوری، استمرار و قابلیت تداوم در آینده است. پایداری 
یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است که معانی متفاوت و بسیاری دارد.

با الهام از تعریف مفهوم »توسعه پایدار« و دو مشخصه ی آن یعنی »بادوام بودن« و »همه جانبه 
بودن«، می توانیم مفهوم »توانمندسازی پایدار زنان« را این گونه تعریف کنیم: »توانمندسازی پایدار 
زنان شکلی از توانمندسازی است که نه تنها مقطعی و کوتاه مدت نیست و در زندگی آینده ی 
زنان و فرزندان آن ها و همچنین آینده ی جامعه و نسل های آتی تداوم و استمرار دارد، بلکه نوعی 
توانمندسازی همه جانبه است که به همه ی ابعاد توانمندی شامل ابعاد جسمی، روانی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی به طور یکسان و متوازن اهمیت داده و افزایش سطح همه ی 
آن ها را در راستای توانمندسازی مدنظر دارد«. در غیر این صورت یعنی اهمیت و توجه به یک 
یا چند بعد خاص و غفلت از ابعاد دیگر و همچنین اجرای برنامه ها و اهداف مقطعی، تنها به نوعی 
توانمندسازی مقطعی منجر می شود که قطعًا نمی توان از آن انتظار تأثیرگذاری مفید در جامعه و 

به ویژه درزمینه ی کنترل آسیب های اجتماعی داشت.
هما )49 ساله، بیوه، سرپرست خانوار، بی سواد، شاغل و ساکن در روستا( که خود یک کارآفرین 

است و در عرصه ی صنایع دستی سنتی فعالیت دارد دراین باره می گوید:

من یه کارگاه کوچیک درست کردم برای قالیبافی و گلیم بافی. چندتا از زن های روستا 
هم اونجا مشغول شدن. وام اشتغال زایی گرفتم و شروع کردم اما بازار فروش خوب نیست 
درسته که وام میدن و واسه شروع کار کمک می کنن ولی به نظرم باید تو بازار هم حمایت 

کنن تا بتونیم محصوالتمون رو بفروشیم. وگرنه چه فایده.
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نسترن )34 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، خانه دار و ساکن در شهر( که خود 
مادر سه فرزند است می گوید:

اینکه فرصت تحصیل رو واسه  ی خانم ها فراهم کردن در اصل یه جورایی اونارو توانمند 
کردن ولی وقتی درگیر بچه داری میشیم و کلی وظیفه باید هم زمان انجام بدیم هم مادر 
باشیم، هم همسر، هم دانشجو، هم شاغل خب معلومه که کم میاریم. باید توانمندسازی 
جوری باشه که از همه ی جهت از زن ها حمایت بشه تا کم نیارن وگرنه صرف اینکه بگیم 

تونستن تحصیل کنن یا شاغل بشن توانمندی محسوب نمیشه.

زهره )33 ساله، متأهل، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، خانه دار و ساکن در شهر( نیز می گوید:

من درس خوندم و ازین نظر توانمند حساب میشم ولی وقتی واسه کسب این توانمندی 
از اون طرف نتونستم بچه دار بشم و فرصت مناسب بچه داری رو از دست دادم چه فایده 
داره این توانمندی. در اصل باعث بازداری من از یه چیز دیگه شد. کما اینکه اگر اکثر زنان 
ما به واسطه توانمندی از طریق تحصیالت و اشتغال از باروری عقب بیفتن این خودش یه 
جور آسیب اجتماعیه و در سطح کالن هم به کشور ضربه می زنه، چون جامعه رو کهن سال 

می کنه. پس این توانمندی به درد نمی خوره.

مهتاب )۲۶ ساله، مجرد، خودسرپرست، لیسانس، شاغل و ساکن در شهر( که به صورت مستقل 
و دور از خانواده زندگی می کند دراین باره می گوید:

 من االن توانمند محسوب میشم چون هم درس خوندم، هم خودم کار می کنم و خرج 
خودم رو میدم در حدی که مستقل از خانواده ام زندگی می کنم، حتی گاهی به اون ها 
کمک مالی هم می کنم، ولی بهم میگن پیش فامیل و در و همسایه نگو که اونجا کار می 
کنی بگو اونجا درس می خونی، چون زشته حرف برات درمیارن. خب ببینید من توانمندم، 
ولی فرهنگ جامعه بهم فشار میاره، بعضی وقتا افسرده میشم میگم مگه من چکار بدی 
کردم تازه باید اینو نقطه قوت یه زن بدونن که از پس خودش بربیاد اونم تو یه شهر غریب. 
باید این فرهنگ سازی بشه که یه زن می تونه توانمند باشه وگرنه اگر جامعه و افکار مردم 

همین باشه توانمندی معنایی نداره.

پرستو )30 ساله، مجرد، تحت تکفل، کارشناسی ارشد، دانشجو و ساکن در شهر( نیز می گوید: 

به نظر من توانمندسازی فقط این نیست که یه سری شرایط واسه تحصیل و اشتغال و 
ازدواج زنان فراهم کنیم، بلکه باید این حمایت همیشگی باشه از لحظه ی تولد یه دختر تا 
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پایان عمرش از همه لحاظ پشتوانه داشته باشه و بتونه در طول زندگیش احساس قدرت 
کنه و از پس مشکالت بربیاد.
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 تئوری دنداگر پارادایم مدل (:1) شکل
 

 گیری$$بحث و نتیجه

 تندرو هس$$هجوامع در عصر حاضر با آن روب ی$$که همهاست یکی از معضالتی های اجتماعی $$بروز و گسترش انواع آسیب

 ییسزابنقش خود توانمندی با توانند $$نیمی از اعضای هر جامعه می عنوان$$بهزنان  .نیست مستثناایران نیز از آن  ی$$جامعه و

 ترلکن درتوانمندسازی زنان  نقشتحلیل  باهدفحاضر  مطالعه ،اساس نیبر هم .کنند های اجتماعی ایفا$$آسیب کنترلدر 

قیق به تح .کنداست تا بتواند یک الگوی کارآمد بومی ارائه  شده$$انجامدر میان زنان شهرستان بروجرد های اجتماعی $$آسیب

و  عمیق ی$$های کیفی را از طریق مصاحبه$$است که داده شده$$انجامای $$زمینه ی$$نظریهو با روش کیفی  اتخاذ رویکرد

 ای:شرایط زمینه
 ای فرد متغیرهای زمینه(1

 پدری  یمتغیرهای زمینه خانواده(2

 پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی (3

 معلولیت جسمی (4

 شرایط علّی:
 توانمندی همه جانبه 

 توانمندی جسمی  (1
 توانمندی روانی  (2
 توانمندی اقتصادی  (3
 توانمندی اجتماعی  (4
 توانمندی سیاسی  (5
 توانمندی فرهنگی  (6
 توانمندی حقیقی   (7

 پیامدها:
 های اجتماعیکنترل آسیب

 الف( سطح کالن: 
 سازی )علوم اجتماعی( پژوهش و نظریه(1
 گذاری )علوم سیاسی و حقوقطراحی و قانون(2

 ب( سطح میانی: 
 سازی )علوم تربیتی( آموزش و فرهنگ(3
 سازی )روانشناسی و مددکاری(اجرا و عملیاتی(4
 )علوم مدیریت(  ارزیابی و اصالح(5

 ج( سطح خرد: 
 سازی )پیشگیری( خوددگر مراقبتی و ایمن(6
 خودتوانمندی و دیگر توانمندسازی )بازتولید( (7

  
 

 گر:شرایط مداخله
 شناختی فرد های روانویژگی(1
 حمایت نهاد خانواده (2
 تعامل با الگوی توانمند (3
ساختارها و فعل و انفعاالت آنها )اقتصادی، (4

 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی( 
گذاری چندبعدی، بلندمدت، پژوهشسیاست(5

 ی زنان گرایانه در حوزهمحور و عدالت
 های مسئول وحدت سازمان (6

 
 

 راهبرد:
 کنترل وضعیت 

اتخاذ و اقدام به کنش 
بر مبنای درک و 
 انتخاب صحیح

 ی اصلی:پدیده
  توانمندسازی پایدار

شکل)1(:مدلپارادایمگرانددتئوری

بحثونتیجهگیری

بروز و گسترش انواع آسیب های اجتماعی یکی از معضالتی است که همه ی جوامع در عصر 
حاضر با آن روبه رو هستند و جامعه ی ایران نیز از آن مستثنا نیست. زنان به عنوان نیمی از اعضای 
هر جامعه می توانند با توانمندی خود نقش بسزایی در کنترل آسیب های اجتماعی ایفا کنند. بر 
همین اساس، مطالعه حاضر باهدف تحلیل نقش توانمندسازی زنان در کنترل آسیب های اجتماعی 
در میان زنان شهرستان بروجرد انجام شده است تا بتواند یک الگوی کارآمد بومی ارائه کند. تحقیق 
به اتخاذ رویکرد کیفی و با روش نظریه ی زمینه ای انجام شده است که داده های کیفی را از طریق 
مصاحبه ی عمیق و ساختاریافته با 30 نمونه که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند تا زمان اشباع 
نظری انجام شد و طی فرآیند سه مرحله ای کدگذاری، داده های کیفی تجزیه وتحلیل شده است. 
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یافته های تحقیق نشان داد که »توانمندی همه جانبه« زنان در ابعاد گوناگون شامل جسمی، روانی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی می تواند »توانمندسازی پایدار زنان« را به بار آورد 
که در راستای آن، زنان از طریق راهبرد »کنترل وضعیت« که خود تحت عوامل و شرایط زمینه ای 
و مداخله گر است، آسیب های اجتماعی را در سه سطح خرد، میانه و کالن کنترل کنند. در سطح 
کالن، زنان می توانند با پژوهش درزمینه ی آسیب های اجتماعی و ارائه ی نظریه در رابطه با آن ها 
و همچنین با طراحی و ارائه ی راهکار و تدوین آن به شکل قانون در عرصه های قانون گذاری در 
راستای کنترل این آسیب ها مؤثر باشند. در سطح میانی، زنان می توانند در راستای فرهنگ سازی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش و نهادینه کردن آن در جامعه و همچنین در اجرا و 
عملی کردن طرح های پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق مشاوره و همچنین درمان بزه 
دیدگان و درنهایت در جهت ارزیابی و برطرف کردن ایرادات طرح های اجراشده گام بردارند و 
هرچه بیشتر موجبات کنترل این آسیب ها را فراهم کنند. در سطح خرد نیز زنان می توانند نه تنها 
در مقابل آسیب ها از خود و دیگران به ویژه همسر و فرزندان خود مراقبت و محافظت کنند، بلکه 
می توانند نسل بعد از خود )فرزندان خود به ویژه دخترانشان( را نیز همچون خود توانمند بارآورند 
و همچنین با الگوسازی توانمندی زنان در جامعه به بازتولید توانمندسازی و درنتیجه به کنترل 

آسیب های اجتماعی منجر شوند.
در مقایسه با پیشینه نظری و تجربی که عمومًا به شیوه ی پیمایشی انجام شده اند، می توان 
زمینه ای  شرایط  یعنی  پارادایم  مدل  اول  بخش  تأییدکننده ی  درمجموع  پیشینه ها  این  گفت 
پدیده ی توانمندسازی هستند. بر اساس نتایج پژوهش پیمایشی غیاثوند و عماری )1391( احداث 
مجموعه های فرهنگی ویژه بانوان و نیز بر اساس نتایج پژوهش پیمایشی تاج الدین و رحمتی واال 
)1393( برنامه های آموزشی، پیام های تبلیغاتی، برنامه های اوقات فراغت، افزایش آگاهی و الگوسازی 
رسانه ملی با توانمندی زنان در ابعاد فردی، خانوادگی، حرفه ای و اجتماعی رابطه ی معناداری 
دارد. در این تحقیق نیز توانمندی فرهنگی به عنوان یکی از الزامات و شرایط عّلی ظهور و بروز 
توانمندسازی پایدار استخراج شده است. پژوهش محمد پور و همکاران )1391( نیز ناکارآمدی 
توانمندسازی تک بعدی اقتصادی را نشان داده است که یافته های این تحقیق نشان داد زمانی 
توانمندسازی مؤثر، کارآمد و پایدار است که هم زمان به بهسازی همه ی ابعاد توجه شود. پیمایش 
منتظر قائم و شعبان کاسه گر )1394( نشان داده است که فضای مجازی با حذف محدودیت های 
دنیای واقعی شرایط الزم برای مشارکت اجتماعی زنان را فراهم می کند که این امر می تواند به 
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الزامات و  توانمندی فردی بیانجامد. تحقیق حاضر نیز توانمندی اجتماعی را به عنوان یکی از 
شرایط عّلی توانمندسازی پایدار استخراج کرده است. یافته های پژوهش کیفی فالح و پاشایی نیا 
)1399( نشان داده است، برای پرورش زنان کارآفرین باید به عوامل »توانمندسازی چندگانه« با 
شاخص های »تحریک کننده ها« و »تسهیلگرها« و عوامل »ظرفیت سازی پویا« که دربرگیرنده ی 
»تثبیت کننده ها« و »بسترسازی« است، توجه کرد که با یافته های تحقیق حاضر قرابت دارد، اما 
بیشتر بر »خلق ارزش اجتماعی« از طریق »حمایت کننده ها«، »هنجارهای اجتماعی« و »هم افزایی 
اجتماعی« متمرکزشده است و جنبه ی اجتماعی دارد و به سایر جنبه ها همچون توانمندی سیاسی، 
حقوقی و... نپرداخته است؛ درحالی که نتایج تحقیق حاضر تحلیل تقریبًا جامعی را دراین باره ارائه 
کرده است. پژوهش پیمایشی حاجیلو و همکاران )1399( نیز با تمرکز بر زنان سرپرست خانوار 
نشان داده است که »عوامل اجتماعی«، »عوامل اقتصادی« و »عوامل روان شناختی« از اصلی ترین 
عوامل مؤثر در توانمندسازی این دسته از زنان است. پژوهش واعظی و همکاران)1400( نیز نشان 
داد که حمایت اجتماعی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار راه برون رفت آنها از شرایط سخت 

و دشوار است.
 با توجه به شرایط خاص جامعه ی هدف تحقیق، سه عامل مذکور بررسی شده  و سایر عوامل 
نظیر عوامل فرهنگی، سیاسی و حقوقی بررسی نشده اند؛ درحالی که تحقیق حاضر با تحلیل کیفی 

توانسته است این عوامل را نیز شناسایی کند.

در میان پژوهش های خارجی نیز پژوهش پیمایشی محمود و همکاران )۲01۲( در مناطق 

روستایی بنگالدش نشان داد، در دسترس بودن امکاناتی همچون ثروت خانواده )توانمندی اقتصادی(، 

عزت نفس )توانمندی روانی(، آزادی تحرک )توانمندی اجتماعی( و امکان درس خواندن )توانمندی 

فرهنگی( در توانمندسازی زنان روستایی مؤثرند؛ البته این تحقیق متمرکز بر زنان روستایی بوده 

و 4 بعد مذکور را ارزیابی کرده است. نتایج پژوهش های پیمایشی گاریکیپاتی1 )۲01۲(، الشیک 

و االمن۲ )۲013(، آبایومی و ابادت3 )۲014( و ِورما4 )۲01۶( نشان داده است که توانمند کردن 

زنان روستایی در بعد اقتصادی از طریق وام ها و تسهیالت دولتی، آن ها را قادر به خوداشتغالی و 

افزایش توانمندی می کند تا برخالف بافت فرهنگی روستایی که عمومًا مالکیت با مردان است، زنان 

1- Garikipati
2- Elsheikh & Elamin
3- Abayomi & Abadat
4 - Verma
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بتوانند به حدی از استقالل دست یابند، اما تحقیقات مذکور تنها بر توانمندی اقتصادی و البته 

بر جامعه ی زنان روستایی متمرکزشده اند. شارنگا1 و همکاران )۲01۶( نیز در تحقیق پیمایشی 

خود اثرات توانمندی اقتصادی را در میان زنان سرپرست خانوار و هوییس۲ و همکاران )۲01۷( 

اثرات این بعد از توانمندی را در میان قشرهای مختلف زنان بررسی کرده اند. پژوهش های دهال3 

)۲013( و فرخ و اختر )۲014( نیز نشان داده است که استفاده ی مناسب از ظرفیت های رسانه ها 

)توانمندی فرهنگی و اجتماعی( موجب توانمندسازی و قدرتمند ساختن زنان می شود. ستاد زنان 

سازمان ملل )۲0۲۲( نیز در خصوص اصول توانمندسازی زنان، بر طراحی سیاست های جدید 

در عرصه ی بین المللی برای تحقق توانمندسازی زنان به منظور ورود و حضور آن ها در بازار کار و 

عرصه های اقتصادی متمرکز است. رویکردهای نظری غیربومی موجود در رابطه با توانمندسازی زنان 

نیز بیشتر بر برابری جنسیتی و توانمندی اجتماعی و اقتصادی تأکیددارند، همچون رویکردهای 

النگه4، بنت5، کبیر۶، مایوکس۷ و نیز فمینیست های لیبرال و اصالح گرا. درحالی که تحقیق حاضر 

با نگاهی بومی و همه جانبه مفهوم جدیدی با عنوان »توانمندسازی پایدار« ارائه کرده است که 

توسعه دهنده ی رویکردهای پیشین است و می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی کّمی و کیفی 

قرار گیرد. توانمندسازی پایدار زنان شکلی از توانمندسازی است که نه تنها مقطعی و کوتاه مدت 

نیست و در زندگی آینده زنان و فرزندان آن ها و همچنین آینده ی جامعه و نسل های آتی تداوم 

)جسمی،  توانمندی  ابعاد  همه ی  به  که  است  همه جانبه  توانمندسازی  نوعی  دارد،  استمرار  و 

روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی( به صورت یکسان و متوازن اهمیت داده 

و افزایش سطح همه ی آن ها را مدنظر دارد. می توان چنین ادعا کرد که تحقیقات پیشین عمومًا 

بر پدیده ی توانمندسازی به صورت مقطعی متمرکز بوده و تنها هرکدام بخشی از مؤلفه های مؤثر 

در توانمندسازی را )در گروه خاصی از زنان( بررسی کرده اند. درحالی که تحقیق حاضر با تمرکز 

بر پدیده ی توانمندسازی پایدار همچنین به دنبال تحلیل پیامد این گونه توانمندسازی در راستای 

1- Sharaunga et al.
2- Huis & et al.
3- Dahal
4 - Longwe
5- Bennett
6- Kabeer
7 - Mayoux
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کنترل آسیب های اجتماعی بوده است. بر همین اساس، به منظور نشان دادن وجه تداومی این گونه 

توانمندسازی از مفهوم توانمندسازی پایدار استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد در صورت دستیابی به توانمندسازی پایدار، زنان می توانند راهبرد کنترل 
وضعیت را در پیش گیرند؛ یعنی اتخاذ و اقدام به کنش بر مبنای درک و انتخاب صحیح. این راهبرد 
خود تحت تأثیر دو گروه از عوامل است که همان شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بودند؛ بنابراین 
به منظور تسهیل روند کنش زنان توانمند نیاز است که شرایط مداخله گر تحدیدکننده، حذف و یا 
حداقل تعدیل شوند و همچنین شرایط مداخله گر تسهیل کننده، ایجاد و یا تقویت شوند. تحقیق 
حاضر به عنوان یک دستاورد جدید توانست این شرایط میانجی را که به عنوان واسطه ی تأثیرگذاری 
توانمندسازی زنان در کنترل آسیب های اجتماعی عمل می کنند آشکار کند. درنهایت تحقیق نشان 
داد، پیامد توانمندسازی پایدار که توانایی کنترل وضعیت و کنترل آسیب های اجتماعی در سطوح 
مختلف است شامل هفت سطح است. تحقیقات پیشین عمدتًا به دنبال نتایج توانمندسازی زنان در 
سطح خرد بوده اند، اما تحقیق حاضر نشان داد، زنان توانمند به شرط توانمندسازی پایدار و کنترل 
شرایط مداخله گر می توانند در سطوح کالنی همچون نظریه پردازی، سیاست گذاری و قانون گذاری 
در راستای کنترل آسیب های اجتماعی گام بردارند که این سطح در جامعه ی ما با توجه به پایدار 
نبودن فرآیند توانمندسازی زنان بسیار کم رنگ است و نیاز به توجه و تمرکز بیشتری دارد. همچنین 
مفهوم بازتولید توانمندسازی نشان می دهد که توانمندسازی زنان می تواند به صورت فرآیندی 
چرخه ای و پویا عمل کرده و مدام نسل های آتی توانمند تولید کند که این نیز برخاسته از مفهوم 
توانمندسازی پایدار است. به عبارت دیگر، زنان توانمند در صورت فراهم بودن بستر توانمندسازی 

پایدار می توانند توانمندی و توانمندسازی را بازتولید کنند.
اگرچه یافته های تحقیقات کیفی همواره فرضیه هایی هستند که مبتنی بر بافت موردمطالعه 
می باشند و قابلیت تعمیم قطعی ندارند، درعین حال می توان برخی پیشنهادات راهگشا را ارائه نمود 
که شایسته است موردتوجه قرار گیرند. با توجه به نتایج پژوهش، اولین گروه از پیشنهادات کاربردی 
مربوط به فراهم کردن شرایط زمینه ای توانمندسازی پایدار است که پیش ازاین نیز به وفور در اسناد 
باالدستی و نیز در مجموعه نتایج تحقیقات پیشین مطرح بوده و در حد نگارش  اسناد باقی مانده 
و اندکی به عرصه ی عملیاتی سازی واردشده است، لذا پیشنهاد می شود در سیاست گذاری ها و 
همچنین مرحله ی اجرا سعی شود توانمندسازی در همه ی ابعاد به صورت متوازن و مداوم انجام 
شود تا زنان توانمند و اثرگذار در عرصه های مختلف تربیت شوند. همچنین با توجه به دو گروه از 
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شرایطی که بر اتخاذ راهبرد از سوی زنان توانمند مؤثر هستند؛ یعنی شرایط زمینه ای و شرایط 
مداخله گر می توان گفت، اگرچه شرایط زمینه ای را نمی توان آن چنان در جهت بهبود و تسهیل 
کنش زنان توانمند دستخوش تغییر کرد، اما شرایط مداخله گر عمومًا شرایطی هستند که می توان 
آن ها را تا حدی مطلوب کنترل کرد و اثر مخرب آن ها را به حداقل رساند و یا اثر سازنده ی آن ها 

را بیشینه کرد؛ برای مثال می توان موارد ذیل را پیشنهاد نمود:
در نگرش های پشتیبان همه ی طرح ها و سیاست گذاری ها به اصل مالحظات جنسیتی توجه  	

نمود تا بتوان حضور و کنش موفق و سودآور زنان را در همه ی عرصه ها سبب شد.
ضروری  	 محور  به عنوان  زنان  مشکالت  و  مسائل  حل  برای  کالن  برنامه ی  و  طرح ها  در 

سیاست گذاری ها و به منظور اصالح و ارتقای آن ها به موضوع توانمندسازی زنان توجه شود.
برنامه ریزی ها بر مبنای اهداف بلندمدت باشند و نه صرفًا بر مبنای پروژه های حمایتی کوتاه مدت،  	

زیرا پروژه های مقطعی و کوتاه مدت نمی تواند زنان را برای همیشه توانمند کند. همچنین این 
برنامه ریزی ها تک بعدی و یک جانبه گرا نباشد، بلکه به همه ی ابعاد توانمندی توجه شود و صرف 

پرداخت تسهیالت به زنان توانمندسازی نباشد.
در راستای برقراری تعامل با الگوی توانمند، دوره های توانمندسازی و مهارت های زندگی با  	

حضور زنان توانمند از سوی سازمان و دستگاه های ذی ربط ارائه شود تا زنان بتوانند با الگوهای 
توانمند بیشتر ارتباط داشته باشند و از تجربیات آن ها استفاده کنند.

درباره ی  حمایت نهاد خانواده و لزوم نهادینه شدن توانمندسازی بانوان در نهاد خانواده با تأکید  	
بر لزوم ارتقای آموزش در سطح خانواده، مدرسه، رسانه و جامعه و سایر نهادهای جامعه پذیر 

کننده باید در نهادینه کردن توانمندی زنان در همه ابعاد برنامه ریزی شود.
رسیدگی، حمایت، آموزش و توانمندسازی بانوان یک اقدام بین بخشی است و الزم است  	

سازمان ها و دستگاه های ذی ربط با یکدیگر هماهنگی و وحدت رویه داشته باشند؛ بنابراین باید 
قوانین و مقررات خاصی در این خصوص تعریف و تدوین شود تا ضمن حذف همپوشانی ها و 
دوباره کاری ها بتوان با هماهنگی در بخش های مختلف در راستای توانمندسازی زنان گام برداشت.
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