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*

تاريخ دريافت 1934/1/42 :تاريخ پذيرش1934/14/42 :

نظر به اهميت توانمند سازي زنان ،مقالة حاضر به بررسي پارادايمهاي توانمندسازي «ساختارمحور»،
«کارکردمحور»« ،تفسيرمحور» ،و «انسانمحور» ميپردازد؛ و با توجه به ناموفق بودن اين پارادايمها،
پارادايم گزيداري منطبق با فطرت انسان و احکام الهي يعني «توانمندساازي توحيادمحور» را ارائاه
ميکند که بهمنظور پياده سازي آن نيز پيمايشي دربارة صندوق اعتبارات خُرد زناان روساتاي لپاويي
استان فارس به انجام رسيد؛ و با طراحي الگوي ارتبااطي و اطالعااتي متناسا  ،چگاونگي تحقاق
توانمند سازي آنها تببين شد .جمعيت نمونة مطالعه شصت نفر بوده ،گردآوري دادهها باا روشهااي
مشاهده ،مصاحبه و پيمايش صورت گرفت .روايي صوري پرسشنامه با کمک صاح نظران و پايايي آن
نيز با مطالعة راهنماي خارج از نمونه تأييد شد ( .)α=0/28يافتهها وجود تفااوت دو گاروه زناان عضاو
صاندوق را نشااان داد و بااا کمااک نظرياههاا علااوم اجتماااعي و روانشناساي ،الگوهاااي ارتباااطي و
اطالعرساني توانمندسازي شامل الگوها «بينشي -عقيدتي»« ،ارزشيا اخالقاي» ،و «مهاارتيا رفتااري»
* بهترتي  ،نويسندة مسئول و استاد ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشگاه شيراز ( ،)shahvali@shirazu.ac.irو
دانشجو دكتري ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشگاه شيراز.
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طراحي شد كه مسير توانمندي از طريق اين الگوها به حکمت مبتني بر مشارکتگرايي ،جامعگرايي
و جامعهگرايي زنان میانجامد.

کليدواژهها :زنان ،توانمندسازي ،پارادايم توحيدمحور ،ارتباطات و اطالعرساني ،صندوق اعتبارات
خُرد ،لپويي (روستا) ،فارس (استان).

***

نقش زنان در توسعه در سطح کالن از لحاظ خاستگاه تاريخي به تحوالت پس از جنگ دوم
جهاني بازميگردد ،زماني که براي مقابله با خطر کمونيسم ،گرايش غرب به طرح موضوع
توسعه در کشورهاي جهان سوم شدت يافته بود .از زمان طرح ضرورت نقش زنان در
توسعه ،رهيافتهاي گوناگون براي تحقق آن مطرح شدند که ميتوان اين رهيافتها را در
قال

نظريات کلي مبتني بر رفاه ،مساوات و فقرزدايي ،ارتقاي کارآيي ،و توانمندسازي زنان

تقسيمبندي کرد ،که البته نظرية توانمندسازي مقبولتر است ،زيرا استقالل سياسي و
اقتصادي را دو جزء مهم توسعه ميداند و مشارکت زنان در حيات اجتماعي را توصيه
ميکند که بر اساس نظرات محققان جهان سوم و بر حس

نياز زنان شكل گرفته است

(شجاعي.)2 :7311 ،
صاح نظران تعاريف گوناگون از توانمندسازي زنان ارائه کردهاند ،که پارهاي از اين
تعاريف در پي ميآيد.
«افراد بايد به سطحي از توسعة فردي دست يابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس
خواستهاي خود داده شود» (شاديطل .)82 :7327 ،
زنان بر شرم بيمورد خود فائق آيند ،کردار و گفتارشان حاکي از اعتماد به نفس و
اطمينان خاطر باشد ،به ارزيابي صحيح و شناخت واقعي خويشتن قادر شوند ،از استعدادها
و محدوديتهاي دروني خويش آگاه باشند ،قدرت رويارويي با دشواريها را کس

کنند و

براي رفع آنها بکوشند ،از اهداف مورد نظر و توان عمليساختن آن شناختي دقيق داشته
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باشند و از توانايي و قابليت نيل بدان برخوردار شوند تا بدان دست يابند (برنامة عمران ملل
متحد.)16 :7316 ،
در پارادايمهاي متفاوت ،تعاريف پيشگفته ممکن است دربردارندة کارکردهاي مختلف
باشند؛ از اينرو ،در اينجا ،به بررسي اين پارادايمها ميپردازيم .دستهبندي فلسفي ارائهشده از
سوي «بوريل و مورگان» در زمينة رويکردهاي چهارگانة توانمندسازي در جدول  7آمده است.
جدول  -1دستهبندي فلسفي نظريههاي توانمندسازي
توانمندسازي کارکردمحور

توانمندسازي تفسيرمحور

توانمندسازي ساختارمحور

توانمندسازي انسانمحور

منبع :اعرابي و فياضي76 :7328 ،

توانمندسازي کارکردمحور( :)1بر پاية اين نظريه ،واقعيت جنبة عيني دارد؛ با توجه به وجود
اعتقاد فراوان به نظم اجتماعي ،صاحبان قدرت برنامههاي توانمندسازي را عقاليي پيش
ميبرند؛ و به ديگر سخن ،آن را يک ابزار مديريتي ميدانند .مدير از سازوکارهاي مشارکت،
تفويض اختيار ،تصميمگيري غيرمتمرکز ،افزايش بهرهوري و کاهش هزينه براي اين منظور
استفاده ميکند که هدف او افزايش اثربخشي و کارآيي سازماني است .بنابراين،
توانمندسازي نوعي بهرهکشي است ،ولي ظاهري زيباتر از گذشته دارد.
توانمندسازي تفسيرمحور( :)4بر پاية اين نظريه ،واقعيت جنبة ذهني دارد و يک سازة
اجتماعي است؛ به نظم اجتماعي توجه ويژه ميشود .طبق اين ديدگاه ،سازمان ،ساختار و
سلسلهمرات

آن داراي تعاريف اجتماعي است که افراد ،براي ساختن دنياي خارج ،آنها را

بهکار ميبرند .به همين دليل ،بايد براي ضعفا ،زيردستان و کارکنان ،نظام عقيدتي فراهم
ساخت تا به رفع استثمار از ذهني ت آنها کمک کند .اگر بتوان ذهنيت آنها را تغيير داد ،يقيناً
ميتوان آنها را توانمند ساخت ،كه البته اينکار بهتدريج رخ ميدهد.
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توانمندسازي ساختارمحور( :)3بر پاية اين نظريه ،واقعيت امري عيني است و بر تغييرات
بنيادي تأکيد ميشود؛ و بيعدالتي و سلطه ،و استثمار و ناتواني بسياري از افراد اجتماع يا
سازمانها در ساختار جامعه ريشه دارد .اين پارادايم اصوالً سازمان را ابزار سلطه ميداند و
توانمندسازي نيز ابزاري اصالحگرايانه عليه آن محسوب ميشود؛ همچنين ،توانمندسازي
بايد ساختارها را درهمشکند تا بويي از سلطه به مشام نرسد ،بهگونهاي که همه به يک
اندازه از فرصت توانمند شدن برخوردار باشند.
توانمندسازي انسانمحور( :)4بر پاية اين نظريه ،واقعيت امري ذهني تلقي شده ،بر تغييرات
بنيادي تأکيد ميشود .اين پارادايم در پي آن است كه با تکيه بر ارزشهاي واالي انساني و
توجه به شأن و منزلت انسان ،طرحي نو در اندازد تا ريشة ناتواني را بخشکاند و از اينرو ،به
جنبة انساني توجه زيادي ميکند و قصد دارد با ايجاد تغييرات بنيادي در ساختارها ،انگارهها،
ذهنيات و مباني نگرش نسبت به انسان ،به پاس انسان بودن افراد جامعه با کمک کارکنان
سازمان ،تمامي زمينههاي توانمندسازي را براي آنها فراهم سازد .اهداف آن ايجاد يک سازمان
آزاد از طريق برداشتن موانع ،توجه به ارزشهاي شخصي ،نياز به انباشت ،مالکيتهاي مادي
و تمايل به کنترل از طريق فناوري و امثال آن است (اعرابي و فياضي.)72-76 :7328 ،
همانگونه که مالحظه ميشود ،تاكنون پارادايمهاي کارکردگرايي ،ساختارگرايي،
تفسيرگرايي و انسانگرايي مبناي بحث توانمندسازي بوده ،ميتوانند روي چيستي موانع
توانمندسازي و ماهيت رابطة توانمندسازي و توسعه تأثيرگذار باشند .حال اين پرسش
اساسي مطرح ميشود که «آيا چهار پارادايم توانمندسازي يادشده توانستهاند براي
توانمندسازي زنان مفيد واقع شوند؟»؛ و در پاسخ ،بايد گفت که اين پارادايمها نتوانستهاند
مبنايي کامل را براي توانمندسازي زنان فراهم آورند ،زيرا آمارهاي جهاني تصويري
ناراحتکننده از وضعيت زنان ارائه ميدهند .براي نمونه ،بنا به گزارش سازمان ملل در
 ،8001درصد بسياري از حدود صد ميليون جمعيت آواره و بيمسکن جهان را زنان تشکيل
ميدهند؛ همچنين ،هفتاد درصد از  7/3ميليارد جمعيت زير خط فقر جهان را زنان و

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،71شمارة 41 3

طراحی الگو ارتباطی و اطالعرسانی ...

دختران تشكيل دادهاند که به ظهور پديدة «زنانه شدن فقر» در جهان انجاميده است؛ گرچه
زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل ميدهند ،ولي درصدي بسيار ناچيز از ثروت جهان را
در دست دارند .در ايران نيز افزايش آمار فقر ،اعتياد ،فحشا ،ولگردي و ديگر آسي هاي
اجتماعي زنان نشان از وجود مشکالت عديدة آنها دارد که ناكامي برنامههاي اجرا شده در
اين زمينه را به تصوير مي کشد (پورگيو .)7317 ،در مقالة حاضر ،توانمندسازي زنان بر
مبناي «پارادايم توحيدمحور( »)8مد نظر بوده که با فطرت انسان و قوانين الهي منطبق است؛
همچنين ،بهمنظور پيادهسازي اين نوع توانمندسازي ،نظام ارتباطي و اطالعاتي مناس
طراحي ميشود .ويژگيهاي پنج پارادايم توانمندسازي يادشده در جدول  8آمده است.
جدول  -2اهداف و ابزار تحقيق در پارادايمهاي توانمندسازي
پارادايم
کارکردمحور
ساختارمحور

تفسيرمحور

انسانمحور

هدف
ارتقاي مهارتهاي تخصصي زنان و سوءاستفاده از واژة
توانمندسازي براي فري کاري

آموزش و تفويض اختيار

خودمديريتي و کار گروهي ،و واگذاري مسئوليت سرپرستي و

گروههاي خودگردان و

نظارت بر گروهها به خود زنان

تخصصي

جل مشاركت زنان و فراهمسازس نظام عقيدتي توانمندسازي که به رفع

غنيسازي شغل ،ايجاد دواير

استثمار از ذهن زنان کمک ميکند؛ ابزار انگيزش بيروني ميتواند بدين

کيفيت و نظام پيشنهادها،

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

مشارکت در مالکيت

تأکيد بر ارزشهاي واالي انساني و توجه به شأن و منزلت انسان،

اشتراک اطالعات ،ارتقاي حس

توانمندسازي بهمعني انرژيبخشي و تأکيد بر تعهد دروني زنان به

شايستگي ،معنيداري،

شغل و جل
توحيدمحور

ابزار

مشارکت آنها براي افزايش اثربخشي

خودکفايي و مؤثر بودن

توانمندسازي همهجانبه و همزمان ارزشي ،اعتقادي ،فني و مهارتي؛

شيوههاي ترغيبي و تشريک

پاسخگويي به نيازهاي آني و آتي و تعهد همزمان به انتظارات فردي و

مساعي گفتمان ،پرسشگري،

اجتماعي و الهي با بهرهگيري از رويکرد فرارشتهاي و تعامل حداکثري

روابط اقناعي و اجماعي

منبع :برگرفته از :اعرابي و فياضي72 :7328 ،؛ قوامي74 :7310 ،؛ شاهولي و همکاران47 :7321 ،
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طراحي نظام ارتباطي و اطالعاتي بر مبناي رويکرد توحيدمحور
هرچند ،اطالعرساني فرايند فني و يکسوية انتقال دادههاي خام با ارزش ذاتي اندک براي
تصميمگيري است ( ،)Castello and Braun, 2006: 47اما ارتباطات فرايندي اجتماعي و
دوسويه است كه در آن ،دادهها و اطالعات معنيدار بين دو يا چند نفر مبادله ميشود و هر
كدام از اين افراد داراي دانش و درك ذاتي متفاوت از چگونگي کاربرد اطالعات است .در
چنين فرايندي ،همة ذينفعان ممکن است ارائهدهنده ،انتقالدهنده و دريافتکنندة اطالعات
باشند؛ و هدف ،کمک به افراد در کس

اطالعات ،دانش و مهارتهاي الزم براي

تصميمگيري و بهبود شرايط زندگي آنهاست ( .)Pillmann, 2007: 25در يک نظام ارتباطي
اثربخش ،پيشزمينههاي فرهنگي ،ساختاري ،سياسي -اجتماعي ،و رسانهاي (شاهولي و
همکاران )409 :7321 ،و تفاوتهاي فردي ،نوع منابع و مجراهاي ارتباطي (محسنيان راد،
 )46 :7361در نظر گرفته ميشوند .عالوه بر آن ،يک الگوي ارتباطي و اطالعرساني زماني
اثربخش است که پيشفرضهايي مانند امکانپذير بودن استفاده از مجراهايي که خود معرفي
ميكند و نيز استفاده از رسانههاي بومي در کنار رسانههاي غيربومي را در انتقال اطالعات
مد نظر داشته باشد ( .)De Moor and Weigand, 2005: 19بدين منظور ،طراحي يک نظام
ارتباطات و اطالعات اثربخش شامل چهار گام اساسي است (شاهولي و همکاران:7321 ،
 ،)808كه عبارتاند از :هماهنگي اهداف توسعه ،اهداف نظام ارتباطات و اطالعات ،و
ترويج مشارکت؛ توجه به پيشفرضهاي مرتبط؛ آگاهي از پيشزمينههاي سياسي-
اجتماعي ،فرهنگي و رسانهاي؛ و انتخاب الگوي اقتضايي ارتباطات.
توانمندسازي زنان با رويکرد توحيدمحور
آنچه در پارادايم توحيدمحور مطرح ميشود ،لزوم توجه به دستورهاي الهي در تحقق
موضوعات مختلف جامعه از جمله توانمندسازي است .بسياري از فقهاي اسالم به زن و
مرد در نظام آفرينش از نگاهي واحد مينگرند و فقط به تفاوت در نقشها و مسئوليتهاي
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اين دو معتقدند و به استناد آيات متعدد قرآن ،بر عدم برتري جنسيتي در آفرينش زن و مرد
تأكيد ميكنند (قوامي)12 :1930 ،؛ براي نمونه ،آيات  71 ،1 ،7و  38سورة نساء ،آية 87
سورة روم ،آية  721سورة اعراف ،و آية  38سورة احزاب.
توانمندسازي در قرآن کريم را ميتوان توانمندسازي حکمتمحور يا حکيمانه ناميد .از

ميان توانمنديهاي گوناگون که خداوند به کارگزار خود يعني انسان عطا ميکند ،حکمت
نقش محوري دارد ،زيرا به ديگر توانمنديها جان و اعتبار ميبخشد .در آية  773سورة نساء،
فرايند توانمندسازي در محورهاي زير ترسيم شده است :فضل و رحمت ،پشتوانة
توانمندسازي است؛ ضرر و ضاللت تهديداتي است که بايد در مقابل آنها توانمند شد؛ کتاب،
حکما و علم از عوامل توانمندسازي است؛ عصمت يا عدالت حاصل توانمندي است.
همچنين ،در توانمندسازي توحيدمحور ،سه جنبه در نظر گرفته ميشود که در ادبيات
مربوط ،در سه ساحت شناختي ،عاطفي و مهارتي تعريف ميشوند و بيترديد حکمت،
جامع همة آنهاست.
توانمندسازي بينشي و عقيدتي (بالندگي مغزها) :منظور از آن ،توانمندي زنان به لحاظ
فکري است؛ ايجاد حس مسئوليت در زنان ،ايجاد انگيزه براي كار و خدمت در زنان،
تشويق و توجيه جامعة زنان براي مسئوليتپذيري ،و مجاهدت در راه حق بخشي از اين
توانمندي است که به دليل آثار و بركات فراوان آن ،در آيات و روايات ،بسيار بدان توجه
شده است؛ مانند:
هود : 67 ،خداوند شما را از زمين خلق كرد و آباداني و عمران آن را از شما خواسته
است (مسئوليت نسبت به خدا و جهان هستي).
پيامبر اکرم (ص) :همة شما نگهبان هستيد و همة شما در برابر مردم و يكديگر
مسئوليت داريد (مسئوليت نسبت به همنوعان).
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نهجالبالغه ،خطبة  : 766از خدا نسبت به بندگان و شهرهايش پروا کنيد ،زيرا داراي
مسئوليت هستيد حتّي نسبت به زمينها و حيوانات ،و خداوند را اطاعت کنيد و از
نافرماني او بپرهيزيد (مسئوليت نسبت به ساير موجودات).
توانمندسازي ارزشي و اخالقي (تعالي معنوي) :اين توانمندي با شناخت زنان از
ارزشهاي دروني خود و توسعة همة خصوصيات و فضيلتهاي ارزشي و اخالقي در آنها
مرتبط است؛ مانند:
نور : 88 ،خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،وعده
داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد ،همانگونه كه
كسانى را كه پيش از آنان بودند ،جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان
پسنديده است ،به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا
عبادت کنند (انسان خليفة خدا بر زمين).
آل عمران : 717 ،همانان كه خدا را [در همه احوال] ايستاده و نشسته و به پهلو
آرميده ياد مىكنند و در آفرينش آسمانها و زمين مىانديشند [كه] پروردگارا اينها را
بيهوده نيافريدهاى (تفکر و تدبر در آيات الهي).
قصص : 83 ،و چون به آب مدين رسيد ،گروهى از مردم را بر آن يافت كه [دامهاى
خود را] آب مىدادند و پشت سرشان دو زن را يافت كه [گوسفندان خود را] دور
مىكردند[ ،موسى] گفت منظورتان [از اين كار] چيست .گفتند [ما به گوسفندان
خود] آب نمىدهيم تا شبانان [همگى گوسفندانشان را] برگردانند ،و پدر ما پيرى
سالخورده است (رعايت حيا و عفاف).
توانمندسازي رفتاري و مهارتي (تدبير در معيشت و سياست) :به کس

دانش و مهارتهاي

توانمندسازي اشاره دارد که مشورت ،مشارکت ،تعاون ،آموزش و عدالت از آن جمله است؛
مانند:

طراحی الگو ارتباطی و اطالعرسانی ...
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مائده : 8 ،و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدى
دستيار هم نشويد (تعاون بر برّ و تقوا؛ ابعاد تعاون :فرهنگي ،علمي ،اجتماعي،
خدماتي ،سياسي ،اقتصادي ،و امدادي).
آل عمران : 781 ،و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى ،بر خدا
توكّل كن (اصل مشورت در کارها).
سبا : 46 ،دو دو و بهتنهايى براى خدا بهپا خيزيد (مشارکت عمومي).
لقمان : 71 ،اى پسرك من! نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند
بازدار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است ،شكيبا باش؛ اين [حاكى] از عزم [و ارادة
تو در] امور است (نظارت همگاني).
مائده : 2 ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد! براى خدا بهداد برخيزيد [و] به عدالت
شهادت دهيد و ا لبته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد.
عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است (عدالت اجتماعي).
اينك تحقق عملي نوع توانمندسازي زنان طبق گويههاي جدول  3مد نظر قرار مي گيرد.
جدول  -3تحقق عملي توانمندسازي زنان بر اساس گويههاي پارادايم توحيدمحور
رديف

نوع توانمندي

1

بينشي و عقيدتي (بالندگي مغزها)

زمينههاي عملي
مسئوليتپذيري در برابر خدا و جهان هستي
انگيزة کار و خدمت
اعتماد به نفس (احساس ارزشمند بودن)
مسئوليتپذيري نسبت به صندوق ،خانواده ،آينده و
تواناييهاي خدادادي
کاستن از اضطراب و فشارهاي روحي و اختالالت رواني
مجاهدت در راه حق
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2

ارزشي و اخالقي (تعالي معنوي)

3

رفتاري و مهارتي (تدبير در معيشت و سياست)

منصور شاهولی و عاطفة ملکيان
زمينههاي عملي
پذيرش نقش خليفة خدا بودن بر روي زمين
تقويت باورهاي اعتقادي و مذهبي (دروني کردن ارزشها)
رعايت حيا و عفت
ارزش قائل شدن براي زن در خانواده
پيروي از دستورهاي الهي
مشورت در كارها
تقويت مهارتهاي روابط بينفردي
مديريت اقتصاد خانواده (رشد پسانداز و بهرهوري)
خالقيت و نوآوري
مشارکت در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
تصميمگيريهاي خانواده

منبع :يافتههاي پژوهش

صندوق اعتبارات خُرد زنان روستايي
توسعة فعاليتهاي اقتصادي بيش از هر چيز نيازمند سرمايه است که هرچند ،اندك ولي در
ايجاد تحّرك اقتصادي مؤثّر است .صاح نظران توسعه بر اين باورند كه دليل فقير ماندن
افراد فقير نابرخورداري آنها از سرماية اولية هرچند كوچك براي تحّركبخشي و توسعة
فعاليتهاي خويش است ،كه البته براي زنان روستايي اهميت بيشتري دارد ،چرا كه به دليل
فقدان اسناد رسمي مالكيت و سهم آورده و ضامن معتبر ،امكان استفاده از منابع مالي رسمي
را ندارند .بهطور معمول ،در اكثر كشورها ،تأمين سرماية اوليه به منابع غيررسمي متكّي
است؛ از اينرو ،براي تسريع و تسهيل دستيابي گروههاي فعال اقتصادي و فاقد سرمايه مانند
روستاييان و بهويژه زنان روستايي ،نظامهاي خُرد مالي پيشبيني شده است .منظور از
اعتبارات خُرد وامهاي کوچک به همراه مهارت و فناوري مورد نياز گروههاي کمدرآمد

طراحی الگو ارتباطی و اطالعرسانی ...
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است که براي رفع محروميت و فقر و انجام فعاليتهاي کوچک ارائه ميشود (رحماني
اندبيلي.)38 :7320 ،
در پي موفقيت برنامههاي مالي خُرد در جهان ،در ايران نيز طرحهايي اجرا شد که راهي
براي کاهش فقر و ارتقاي معيشت شناخته ميشوند و همچنان در حال گسترشاند .دفتر
امور زنان روستايي وزارت جهاد کشاورزي از  7311به تشكيل صندوقهاي اعتبار خُرد
ويژة زنان روستايي اقدام كرد .در استان فارس نيز اولين صندوق زنان روستايي در ميانده
شهرستان فسا در  7320تشکيل شد و به گفتة کارشناسان جهاد کشاورزي فارس ،تاکنون
 708صندوق با  3670عضو در  84شهرستان استان تشکيل شده است.
تأسيس صندوقهاي اعتبارات خرد ميتواند در راستاي توانمندسازي زنان نقشي مؤثر
ايفا كند .همچنين ،نظام ارتباطي و اطالعاتي مناس عاملي است که تحقق توانمندسازي را
تسهيل ميكند .نتايج پژوهشهاي طباطبايي ( )7324و طباطبايي و حسينيان ( )7322گوياي
تأثير آموزش و آگاهسازي بر توانمندسازي است .همچنين ،در اوگاندا ،در  ،7116پروژههاي
مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات بهمنظور توانمندسازي زنان به اجرا درآمده و بر
اثربخشي آنها تأکيد شده است .در اوکراين نيز نقش شبکههاي ارتباطات و اطالعات و
آموزش در توانمندسازي زنان در برنامة عمران ملل متحد در  7111در طرحي با عنوان
«حمايت از زنان کشاورز» گزارش شده است .بر اساس بررسيهاي مينز و اولسون( )6در
 ،7118کوزما( )1در  ،8008دارلينگ و مکلوگلين( )2در  ،7116و نيز کميسيون اروپايي در
 ،8007نقش شبکههاي ارتباطي و اطالعاتي در توانمندسازي زنان مثبت ارزيابي شده است
(طباطبايي و حسينيان .)388 :7322 ،از اينرو ،مقالة حاضر به طراحي نظام ارتباطات و
اطالعات ويژة زنان عضو صندوق اعتبارات خرد لپويي پرداخته است ،زيرا توانمندسازي
توحيدمحور بر مبناي ذات زنان و قوانين الهي است که پيادهسازي آن از طريق نظام ارتباطي
و اطالعاتي منطبق با ويژگيهاي فردي ،اجتماعي ،فني و محلي زنان عضو اين صندوق
امکانپذير ميشود (شاهولي و همکاران.)712 :7321 ،

  84فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،71شمارة 3

پژوهش حاضر به روش پيمايش مقطعي

()1

منصور شاهولی و عاطفة ملکيان

انجام گرفت .جمعيت پژوهش را زنان عضو

صندوق اعتبارات خُرد روستايي لپويي در استان فارس شامل صد عضو تشکيل ميدهند.
لپويي در سي کيلومتري شمال شهرستان شيراز و در بخش زرقان اين استان واقع شده ،شغل
مردم آن کشاورزي ،دامداري و بنّايي است .اين صندوق از  7328با سرماية اولية 6600000
ريال و با مشارکت  66نفر که سرماية هر کدام صد هزار ريال بود ،تشکيل شد؛ البته بيست
ميليون ريال نيز جهاد کشاورزي پرداخته بود .اعضاي صندوق  7800تومان ماهانه بدان
واريز ميکردند .در زمان تحقيق ،تعداد اعضا صد نفر در گروههايي پنج تا هفتنفره بود و
هر گروه يک سرگروه داشت.
براي گردآوري جامعه دادهها ،از شيوههاي مشاهده و مصاحبة پيش از پيمايش استفاده
شد؛ از مشاهده براي شناخت ماهيت و نحوة عملکرد صندوق اعتبارات خُرد زنان روستايي
بهرهگيري شده و از طريق مصاحبههاي«باز» و «عميق» با مدير عامل و سه تن از اعضاي
هيئت مديرة صندوق نيز اطالعات جامع در زمينة سابقة برنامههاي توانمندسازي ،شناخت
ترکي

سني اعضاي صندوق و ديگر اطالعات الزم بهدست آمده است .همچنين ،براي

تعيين نيازهاي اطالعاتي اعضاي صندوق و طراحي نظام ارتباطي و اطالعرساني بهمنظور
پيادهسازي توانمندسازي توحيدمحور ،از پيمايش بهصورت تکميل پرسشنامه استفاده شد .با
مرور پيشينة نگاشتهها و با توجه به اهداف پژوهش 38 ،پرسش با طيف ليکرت براي
ارزيابي سطح توانمندي بينشي (از قبيل مسئول دانستن خود در برابر خدا ،جهان هستي،
انگيزة کار ،انگيزة خدمت به خلق ،مسئوليتپذيري نسبت به صندوق ،خانواده ،آينده و
ميزان اضطراب و فشار روحي ،و عالقه به مجاهدت در راه حق) ،ارزشي (از قبيل قبول
داشتن نقش جانشيني خداوند ،تقويت باورهاي اعتقادي و مذهبي ،انجام فعاليت با رعايت
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حيا و عفت در جامعه ،و قبول داشتن نقش ارزشمند زنان) ،و مهارتي (از قبيل مهارت
مشورت در کارها ،مهارتهاي روابط بينفردي ،مديريت اقتصاد خانواده ،خالقيت و نوآوري ،و
مشارکت در امور اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و تصميمگيريهاي خانواده) و همچنين34 ،
پرسش بسته براي شناسايي منابع ارتباطي و اطالعاتي اعضا ،و شش پرسش نيز از مشخصات
فردي آنها در پرسشنامه طراحي شد که روايي صوري آن را چهار تن از صاح نظران ترويج و
آموزش کشاورزي تأييد کردهاند .همچنين ،يک آزمون راهنما براي پايايي پرسشنامه از سي تن
از زنان خارج از نمونه انجام گرفت که ضراي

آلفاي کرونباخ در جدول  4آمده است .پس از

تکميل پرسشنامهها ،دادهها کدگذاري و با نرمافزار  SPSS: version 20تجزيه و تحليل شدند.
جدول  -4ضرايب آلفاي کرونباخ اجزاي پرسشنامة راهنما
نوع توانمندي

ضريب آلفا

بينشي و عقيدتي (بالندگي مغزها)

0/21

ارزشي و اخالقي (تعالي معنوي)

0/13

رفتاري و مهارتي (تدبير در معيشت و سياست امروزين)

0/28

منبع :يافتههاي پژوهش

مرحلة اول از مراحل پژوهش با مشاهدة روندهاي حاکم بر صندوق آغاز شد و با
مصاحبههاي عميق با مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن ادامه يافت .در مرحلة دوم ،براي
شناخت نيازهاي ارتباطي و اطالعاتي اعضا براي توانمندسازي آنها ،يک پيمايش انجام
گرفت؛ و در مرحلة سوم نيز الگوهاي ارتباطي و اطالعرساني مناس
توحيدمحور طراحي شد.

زنان بر اساس پارادايم
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مشخصات اعضاي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي لپويي در جدول  8آمده است .با
شرکت در جلسات صندوق و مصاحبه با مدير عامل ،هيئت مديره و کارشناس مسئول
صندوق ،مشخص شد که زنان عضو اين صندوق از لحاظ ويژگيهاي فردي و اجتماعي با
يکديگر متفاوتاند و به دليل اين تفاوت ،به شيوههاي اطالعاتي و ارتباطي متفاوت نياز
دارند؛ از اينرو ،دو گروه از اعضاي صندوق مد نظر قرار گرفتند.
جدول  -5ويژگيهاي فردي و اجتماعي اعضاي صندوق اعتبارات خُرد روستاي لپويي
ويژگي

متغير

گروه سني 33ـ 02سال

گروه سني 33ـ 38سال

فردي
اجتماعي

ميانگين

ميانگين

سن (سال)

01/3

36/8

سطح تحصيالت (سال)

72/3

3

سابقة عضويت در صندوق (سال)

8

6

تعداد اعضاي خانوار (نفر)

3

1

دفعات شرکت در کالسهاي ترويجي در سال

3

7

دفعات ديدار با آشنايان و همسايگان در ماه

3

3

دفعات شرکت در مراسم مذهبي در ماه

7

3

دفعات رفت و آمد به مرکز استان در سال

0

-

منبع :يافتههاي پژوهش

مقايسة توانمنديهاي سهگانة اعضاي دو گروه زنان عضو صندوق در جدول  6آمده که
از لحاظ دو توانمندي "ارزشي و اخالقي" و "رفتاري و مهارتي"داراي تفاوت معنيدار است.
همچنين ،منابع ارتباطي و اطالعاتي فردي ،الکترونيک ،چاپي و بومي دو گروه زنان عضو
صندوق در جدول  1آمده است.
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جدول  -8توانمنديهاي توحيدمحور دو گروه از زنان
توانمنديهاي توحيدمحور
بينشي و عقيدتي (بالندگي مغزها)
ارزشي و اخالقي (تعالي معنوي)
رفتاري و مهارتي (تدبير در معيشت
و سياست امروزين)

گروه 7
(زنان جوان)
انحراف
ميانگين
معيار
3/39
11/65
6/3
13/00
45/9

1/2

گروه 0
(زنان ميانسال و مسن)
انحراف
ميانگين
معيار
1/09
13/31
3/3
42/23
40/00

3/6

آمارهt

سطح
معنيداري

0/93
2/13ا

0/31
0/001

4/3

0/001

* دامنة هر کدام از توانمنديهاي بينشي و عقيدتي ،ارزشي و اخالقي ،و رفتاري و مهارتي صفر تا پنجاه بوده است.
منبع :يافتههاي پژوهش

جدول  -7توزيع فراوانی منابع ارتباطی و اطالعرسانی اعضای صندوق اعتبارات خرد روستای لپويی
منابع ارتباطي و اطالعرساني

گروه  03( 7نفر)

گروه  33( 0نفر)

فردي
برقی و الکترونيک

فراواني

درصد از کل

فراواني

درصد از کل

کارشناسان جهاد کشاورزي

8

03/2

0

3/17

شرکتهاي خدمات مشاورهاي کشاورزي کشاورزي

2

22/2

2

22/2

دوستان و همسايگان

03

722/2

33

722/2

ديگر اعضاي صندوق

02

62/2

32

63/17

اعضاي هيئت مديره و مدير عامل صندوق

02

62/2

70

33/06

سرگروه

70

36/2

33

722/2

راديو

2

22/2

72

06/31

تلويزيون

03

722/2

33

722/2

رايانه

72

32/2

2

22/2

اينترنت

3

70/2

2

22/2

تلفن همراه

02

62/2

3

73/06

نشانی الکترونيک

3

70/2

2

22/2

ماهواره

2

22/2

2

22/2
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گروه  03( 7نفر)

گروه  33( 0نفر)

روزنامه

02

62/2

2

22/2

نشريات ترويجي

3

02/2

0

3/17

کتاب

2

22/2

2

22/2

قرآن و احاديث

6

30/2

02

31/73

مجالت علمي

2

22/2

2

22/22

نمايشگاههاي محلي

3

70/2

3

73/06

طنزهاي محلي

2

22/2

2

22/2

موسيقي محلي

2

22/2

3

73/06

تئاتر محلي

2

22/2

2

22/2

شعرخواني محلي

2

22/2

2

22/2

قصهخواني محلي

2

22/2

2

22/2

جشنهاي محلي

2

22/2

2

22/2

بازيهاي محلي

2

22/2

8

71/73

تعزيهخواني

2

22/2

2

22/2

رقص و آوازهاي محلي

0

6/2

3

73/06

چاپي

فراواني

درصد از کل

فراواني

درصد از کل

بومي

منبع :يافتههاي پژوهش

بهطور کلي ،يافتههاي آمار توصيفي و مقايسة ميانگين بيانگر تفاوت دو گروه از زنان عضو
صندوق ،هم از لحاظ ويژگيهاي فردي و اجتماعي و هم از لحاظ دو توانمندي مورد مطالعه
است .از اينرو ،طراحي الگوي يکسان ارتباطي و اطالعاتي بدون توجه بدين تفاوتها ،منطقي
نخواهد بود ،که در پژوهش شاهولي و همکاران ( )7321نيز بر آن تأکيد شده است .بنابراين،
ضرورت طراحي دو الگوي متناس

با توجه بدين ويژگيها اجتنابناپذير است.
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الگوي ارتباطات و اطالعرساني توانمندسازي
براي تحقق توسعة جامع و پايدار ،الگوهاي نظام ارتباطي و اطالعاتي که خاص زنان اين
منطقه باشد ،از ضروريات است و از اينرو ،با توجه به تفاوتهاي زنان عضو صندوق
اعتبارات خرد روستاي لپويي ،طراحي دو الگو معلوم شد.
بهرهگيري از نظرية «بمباران کالمي» به دليل استفادة بيشتر گروه  7از تلويزيون ،تلفن
همراه و رايانه پيشنهاد ميشود ،زيرا افراد بر اثر ضربههاي کالمي تأثيرگذار و مستمر تسليم
میشوند (رنجبر .)7321 ،همچنين ،نظريهها «الگوي نقش» و «نفوذپذيري» به دليل ارتباط
اعضا اين گروه با دوستان و همسايگان ،اعضاي صندوق و مدير عامل و هيئت مديره مد
نظر قرار گرفت .طبق اين نظريه ،نفوذ پذيري در سه حالت ترس از طرد شدن و تأييد نشدن
از سوي ديگران ،حس کشش و گرايش و قانع شدن نسبت به درستي رفتار افراد صورت
ميپذيرد .نظرية پيشنهادي ديگر نظرية الگوي نقش است که طبق آن ،تماس افراد با
الگوهاي موفق مانند کارآفرينان تأثير

بهسزا در ايجاد انگيزه و تصميمگيري براي

فعاليتهاي مختلف دارد (فاضلنيا و رکنالدين افتخاري .)730 :7324 ،با توجه به
خصوصيات گروه  8شامل زنان ميانسال و مسن ،نظريهها «نفوذپذيري»« ،الگوي نقش» و
«قضاوت اجتماعي» مد نظر قرار گرفت .نظرية قضاوت اجتماعي به مفهوم ارزيابي ديگران بر
حس

نگرشهاي ويژة خويش است .افراد حقيقي و يا حقوقي سه نوع ارزيابي از ديگران به

عمل ميآورند :اول ،پذيرش موارد موافق با افکار و احساسات و گرايشها خويش؛ دوم،
طرد اخبار و ديدگاههاي مخالف ذهنيت و عواطف خويش؛ سوم ،بيطرفي ،که به دليل نبود
سابقة ذهني و عاطفي است .اگر اطالعرساني بهگونها انجام شود که زمينههاي پذيرش ذهني
و عاطفي فرد را با توجه به داشتههاي قبلي وي تقويت کند ،بهاصطالح «اثر جذب» ديده
ميشود .جزييات اين نظريهها و رسانههاي پيشنهادي در جدول  1آمده است .همچنين،
محتواي اطالعات و نوع رسانة اقتضائي در جدول  1مشخص شده است.
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جدول  -6الگوي ارتباطي و اطالعرساني توانمندسازي توحيدمحور زنان عضو صندوق
اعتبارات خرد روستاي لپويي
ويژگي

نظريه

نظريهپرداز

سن کمتر ،سطح

سابقة عضويت کمتر،

بمباران کالمي

بعد خانوار کمتر،

پذيرش بر اثر ضربههاي
نئال ميلر

تحصيالت بيشتر،

ويژگي نظريه

کالمي ،تأثيرگذاري مستمر
و ارائة غيرماللآور و متنوع
پيامها

مهمترين منابع

توصية رسانهها
برقي و
الکترونيک:
تلويزيون ،راديو،
تلفن همراه ،رايانه
و اينترنت

الکترونيک :تلويزيون،

فردي و چاپي:

تلفن همراه ،رايانه،

زنان موفق

زنان  40تا  96سال

اخالقي (تعالي معنوي)
نسبتاً نامطلوب،

الگوي نقش

توانمندي ارزشي و

توانمندي رفتاري و

تأثير تماس با الگوهاي

صندوق و ديگر

موفق در ايجاد انگيزه و

صندوقها و

تصميمسازي انجام

کارآفرينان برتر؛

فعاليتهاي مختلف

نشريات و

مهارتي (تدبير در

بروشورهاي

معيشت و سياست

ترويجي

امروزين) نسبتاً
مطلوب،
مهمترين منابع چاپي:

دوستان و همسايگان،
اعضاي صندوق ،مدير
عامل و هيئت مديره

نفوذپذيري

مهمترين منابع فردي:

کلمن

روزنامههاو مجالت،

تأثيرپذير از نفوذ ديگران
به داليل ترس از طرد
شدن ،گرايش داشتن ،و
قانع شدن

فردي:
مدير عامل و
هيئت مديره،
کارشناس مسئول
صندوق
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ويژگي

تحصيالت کمتر،

و مانند ديگران عمل کردن

دوستان و

به دليل ترس از طرد شدن،

همسايگان،

گرايش داشتن و يا قانع

سرگروههاي

شدن

صندوق

سابقة بيشتر عضويت

نفوذپذيري

سن بيشتر ،سطح

تأثيرپذير از نفوذ ديگران

فردي:

بعد خانوار بيشتر،

نظريه

نظريهپرداز

کلمن

ويژگي نظريه

توصية رسانهها

در صندوق،
مهمترين منابع فردي:
همسايگان ،ساير
اعضاي صندوق و

الگوي نقش

ارتباط با دوستان و

تأثير تماس با الگوهاي
موفق براي ايجاد انگيزه و
تصميمگيري پيرامون
فعاليتهاي مختلف

سرگروهها،

فردي:
زنان موفق،
اعضاي موفق
ديگر صندوقها،
کارآفرينان برتر

زنان  95تا  60سال

توانمندي ارزشي و
اخالقي (تعالي معنوي)
نسبتاً مطلوب،

بومي و مذهبي:

توانمندي رفتاري و

شرکت در

عاطفي افراد (اثر جذب)/

احاديث و مانند

اطالعرساني مغاير با

آن) ،جشنها،

زمينههاي قبلي ذهني و

بازيها،

عاطفي افراد (اثر تضاد)

شعرخواني،

امروزين) نسبتاً
نامطلوب،
بهرهگيري از جلسات
قرآني و احاديث،

قضاوت اجتماعي

معيشت و سياست

زمينههاي قبلي ذهني و

(قرآنخواني،

کارل .ال.هاولند

مهارتي (تدبير در

اطالعرساني مطابق با

کالسهاي مذهبي

مهمترين منابع بومي:

قصهخواني و

استفاده از جشنها،

موسيقي محلي

بازيها و موسيقي
محلي

منبع :يافتههاي پژوهش
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جدول  -3محتواي اطالعات و نوع رسانة اقتضايي دو گروه از زنان عضو صندوق اعتبارات خرد
روستاي لپويي
سرفصل

گروه

رسانه
اول

بينشي و عقيدتي (بالندگي مغزها)

تقويت احساس اعتماد به نفس

بازيهاي محلي

تقويت احساس ارزشمند بودن

خدمات پيام کوتاه

تقويت حس مسئوليت نسبت به صندوق

جلسات مذهبي

تقويت حس مسئوليت نسبت به خانواده
تقويت حس مسئوليت نسبت به آينده
احساس مسئوليت در قبال تواناييهاي خدادادي
کاهش ميزان اضطراب و فشار روحی
احساس مسئوليت نسبت به آيندة صندوق

کارشناس ناظر صندوق
آموزش از طريق هيئت مديره

*

آموزش از طريق سرگروهها

ارزشي و اخالقي (تعالي معنوي)

شناخت نقش ارزشي زن در خانواده

تلويزيون

شناخت نقش ارزشي زن در اجتماع

راديو

شناخت جايگاه حيا و عفت در فعاليتهاي اقتصادي

تقويت صبر و پيگيري امور

*

*

آموزش از طريق مديرعامل

تقويت باورهاي اعتقادي

استقامت در مقابل مشکالت و ساختارهاي فرهنگي

*

*
*

جلسات مذهبي

شناخت اهميت فعاليتهاي اقتصادي

*

دوم

*

*
*

*

*
*

بازيهاي محلي

*

*

موسيقيهاي محلي

*

*

روزنامهها

*

رايانه و اينترنت

*

طراحی الگو ارتباطی و اطالعرسانی ...

سرفصل
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گروه

رسانه
اول

رفتاري و مهارتي

مهارت مشارکت در امور اقتصادي

آموزش از طريق مدير عامل

*

مهارت مشارکت در امور اجتماعي

آموزش از طريق هيئت مديره

*

مهارت مشارکت در امور سياسي

آموزش از طريق سرگروهها

مشارکت در تصميمگيريهاي خانوادگي

آموزش از طريق کارشناس ناظر

تقويت مهارتهاي ارتباط بينفردي

صندوق

دوم

*
*

*

مالقات با زنان کارآفرين

*

*

خالقيت و نوآوري

ارتباط با ديگر صندوقها

*

*

کارآفريني

برنامههاي تلويزيوني

*

*

مديريت اقتصاد خانواده (رشد نرخ پسانداز و رشد
بهرهوري

منبع :يافتههاي پژوهش

دانايي در عصر ارتباطات و اطالعات ،اگر با حکمت توأم باشد ،به توانمندي بينشي ،ارزشي
و مهارتي زنان منجر ميشود که به زندگي بهتر آنها خواهد انجاميد .اگر اين نوع الگوي
ارتباطي و اطالعرساني بر رويکرد توحيدي بنا شود و محتوايي متناس

با نيازهاي فني،

عقيدتي و ارزشي مخاطبان را دارا باشد ،ميتوان اميد داشت که اراده و آگاهي انساني،
فناوري را به کنترل خود درآورد .بدين منظور ،پژوهش حاضر به بررسی و طراحی
توانمندسازي زنان با رعايت مسيري مشتمل بر سه گام پرداخته است:
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گام اول :اين گام دربرگيرندة تعريف توانمندسازي زنان و شناسايي ابعاد آن است .بدين
منظور ،هستيشناسي رويکرد توحيدي مبنا قرار گرفته است تا عالوه بر ديد قطعينگر
کنوني که تنها به برخي شاخصهاي عيني توجه دارد ،با تشکيکگرايي نيز بدان توجه شود،
زيرا استفاده از مباني قرآني ،عرفاني و فلسفي و همزمان با آن ،مبانی تجربي و انتزاعي زمينة
بروز فطرت انساني و قوانين الهي را براي تحقق توانمندسازي فراهم ميآورد .همچنين ،در
اين گام ،توانمنديهاي بينشي و عقيدتي (بالندگي مغزها) ،ارزشي و اخالقي (تعالي معنوي)
و رفتاري و مهارتي (تدبير در معيشت و سياست امروزين) شناسايي شده است.
گام دوم :در گام دوم و بر مبناي شناختشناسي توحيدي ،در راستاي تحقق توانمندسازي
اقدام شده است .بر اين اساس ،نيازهاي اطالعاتي ،ارتباطي ،فني و اعتقادي زنان با
بهرهگيري از رهيافتي «پايين به باال» تعيين شده که اين امر برخالف روشهاي معمول
توانمندسازي است ،روشهايی که صرفاً دستوري و تجويزي بوده است .محتوا نيز با
رويکرد فرارشتهاي ،تعامل حداکثري ،نظاممند و غيرخطّي بين تحقيقات علمي
توانمندسازي ،آموزههاي قرآني ،روايي و ديگر منابع تعريف شده است تا زنان را در حلّ
مشکالت کنوني ،متعهد به نيازهاي نسل آتي و انتظارات خداوند توانمند سازد.
گام سوم :در گام سوم و با روششناسي توحيدمحور ،بهجاي بهرهگيري از روشهاي
دستوري در تبيين ماهيت توانمند سازي ،از شيوه هاي ترغيبي كه در آن ،گروههاي ذينفع
مشاركت و تشريك مساعي دارند ،استفاده شده است .بر اين مبنا ،توجه به سه اصل
مشارکتگرايي (مشارکت تمام زنان) ،جامعهگرايي (کاربرد براي تمام افراد جامعه) و
جامعگرايي (توجه به تمامي مسائل) ضروري است تا توانمندسازي توحيدمحور زنان محقق
شود .اين گامها سهگانه در نگارة  7آمده است.
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حکمت :مشارکتگرايي ،جامعهگرايي و جامعگرايي

 متعهد به نياز نسلهاي آينده و انتظارات خداوند
 توانمندي در حل مشکالت آني و آتي

 توانمندي در ارزشها ،اعتقادات ،فنون و مهارتها
 شيوههاي ترغيبي
 تعامل حداکثري
تعامل اطالعاتی و ارتباطی

گام سوم

 ارائة اطالعات بر مبناي ويژگيهاي فردي ،اجتماعي و محلي
با رسانههاي متناسب
 شناسايي نيازهاي اطالعاتي ،فني ،عقيدتي و ارزشي توانمندي

رويکرد
پايين به باال
ب===== بر

گام دوم

با رويکرد «پايين به باال»
 تعيين محتواي توانمندسازي با رويکرد فرارشتهاي
سازيتوبرحيدي
شناسي
شناخت
مبناي هستيشناسي توحيدي
توانمند
 وتعريف
 تعريف توانمندي سهگانه:

گام اول

-

بينشي و عقيدتي

-

ارزشي و اخالقي

-

رفتاري و مهارتي

منبع :يافتههاي پژوهش

نگاره  -7مسير توانمندسازي توحيدمحور زنان
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با توجه به مسير توانمندسازي توحيدي توصيه ميشود:

 بهمنظور توانمندسازي زنان در صندوقهاي اعتبارات خرد ،از الگوي توانمندسازي
توحيدمحور که مبتنی بر ذات زنان و همراستا با زمينههاي فرهنگي و اجتماعي خاص
آنهاست ،بهره گرفته شود؛
 بهمنظور پيادهسازي برنامههاي توانمندسازي زنان بهويژه در صندوقهاي اعتبارات خرد،
نيازهاي اطالعاتي و ارتباطي آنها با بهرهگيري از رويکرد «پايين به باال» شناسايي شود؛
 محتواي آموزشي مورد نياز در کالسهاي توانمندسازي براي صندوقهاي خرد زنان با
بهرهگيري از رويکرد فرارشتهاي مشخص شود؛
 ارائة اطالعات با رسانههاي پيشنهادي در اين مقاله براي هر گروه از زنان تعيين شود؛
 با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،بر ارائة اطالعات در زمينة توانمنديهاي رفتاري و
مهارتي براي زنان مسن عضو صندوق و توانمنديهاي ارزشي و اخالقي براي زنان
جوان تأکيد بيشتري صورت گيرد؛ و
 بايد توجه داشت عالوه بر گامهايي که زنان در راستاي توانمندسازي خود برميدارند،
بايد براي حذف عوامل بازدارندة فعاليت زنان (موانع فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي) ،گام هاي الزم برداشته شود (کتابي و همکاران.)6 :7328 ،
1. functionalist empowerment
2. interpretive empowerment
Structuralist empowermentس3.
4. humanist empowerment
5. monotheism
6. Means and Olson
7. Kozma
8. Darling andMclaughlin
9. cross sectional survey
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