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 مجیت کشور، های کنفرانس نشر فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه پرتال دانشگاهی،

 240 ارزیابی ،راستا این در .دبو مییدی( 2019 تا 2009) 1398 تا 1388 زمانی بازه در نور تخصصی

 مقاله چهل ،بارسو و سندلوسکی ةگان هفت های گام اجرای با ،نهایت در گرفت. صورت مرتبط پژوهش

 طریق از آن اعتبار انتخابی، و محوری باز، کدگذاری های روشتحلیل به  با و انتخا  هدفمند صورت به

 دبع چهار شامل توانمندسازی در مؤثر عواملکه  داد نشان تحلیل نتایج .شد تأیید کافمن کاپای آزمون

 )قوانین ساختاری ،(تولیدکنندگی و )خودراهبری فردی ،خودآگاهی( تولید، )دانش آموزشی

 اجتماعی( فعالیت قدرت و سازی )فرهنگ اجتماعی -فرهنگی و تولید( ساختارسازی کننده، تسهیل

 روستایی زنان توانمندسازی مورد در موجود ادبیات از عمیق درکحاضر، با ایجاد  پژوهش نتایج .است

 برای روستایی وسعهت گذاری سیاست در، آن بر مؤثر عوامل دهی سازمان از رهگذر تواند می

 .گیرد قرار استفاده مورد روستایی زنان توانمندسازی

 .کیبفراتر روستایی، زنان ،،توانمندسازی ،توسعه :ها کليدواژه

  مقدمه

 در توسعه ریزان برنامه اصلی های دغدغه از یکی ملی توسعه در روستا نقش و جایگاه

 از یاریبس راستا، همین رد (.Tayebnia and Manoochehri, 2016است ) حاضر عصر

 ییها برنامه ، به اجرایییروستا قمناط یاجتماع و ییربنایز تیوضع بهبود یبرا جهان های دولت

 و نبوده موفق چندان ،ییروستا یزندگ معضیت حل در که اند پرداخته نهیپرهز و گسترده

 (.Shahabi et al., 2015) دهد کاهش را شهر به روستا از مهاجرت لیس ه است کهنتوانست

 های برنامه که است آنانگریب توسعه مختلف کردهاییرو از آمده دست به تجار افزون بر این، 

 باشد مختلف منابع از نهیبه استفاده ساز زمینه و خود منابع به متکی ،زا درون باید توسعه

(Koolaee and Taheri, 2011) ینواح رد ییفقرزدا یبرا یراهبرد عنوان به ییروستا توسعه تا 

 یافتگی توسعه برای ،البته (.Mohammadi Yeganeh et al., 2014شود ) محقق ییروستا

 ه(. گرچPapzan et al., 2011) ماند غافل توسعه روند در زنان جایگاه و نقش از نباید ،جوامع

 متعدد های یضتبع و تهدید معرض در شهری زنان و روستایی مردان با مقایسه در روستایی زنان
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 اهداف به رسیدن در هاآنیتوانمند زیرا ،شوند یم قلمداد توسعه عامین عنوان به ولی ،رار دارندق

 ،جهانی آمار نتایج اساس رب. (Diiro et al., 2018) کرد خواهد شایانی کمک پایدار توسعه

 غذای درصدپنجاه و دارند برعهده را جهان در ها فعالیت درصد شصت تا هشتاد مسئولیت زنان

 و برخوردارند محدودی مزایای از ،متعدد های نقش ؛ و با وجود ایفایکنند می تولید را جهان

 ،گذشتهة ده دو در ،رو از این (.Tesfay and Tadele, 2013) ندارند دسترس در چندانی منابع

 عهتوس از حمایت یها برنامه و ها یاستس ناپذیر ییجدا بخش کشاورزان توانمندسازی مفهوم

 یتوانمندساز به توجه نیز اخیر های سال در و ؛(Danida, 2004) هبود کشاورزی و روستایی

 است قرار گرفته توسعهگذاران  سیاست کار دستور در سیاسی هدف یک عنوان به زنان

(Ballon, 2012،) ملل سازمان های فعالیت وها  برنامه در زنان توانمندسازی مسئله که ایگونهبه 

 برای عمده دغدغه یک به تبدیل را آن و یافته ویژه یجایگاه ربط ذی های سازمان سایر و

 با(. Mandal, 2013) است دهکر پژوهشگران و سیاستمداران ،اجتماعی علوم دانشمندان

 تنوع فقدان ،معیشتی مشکیت ،بیکاری جمله از ها چالش از بسیاری توانمی ،زنان توانمندسازی

 و نیازها از توانمند زنان زیرا (،Jamshidi et al., 2013را برطرف کرد ) مهاجرت و اقتصادی

 برای یهای قابلیت ،دارند را خود فاهدا به دستیابی جرأت ،هستند آگاه خود درونیهای  خواسته

 بازدارنده ساختارهای دگرگونی برایبه تیش  و کنند می کسب خودهای  خواسته کردن عملی

 خود نقش توانند می ،راه نیا از نان،(. به دیگر سخن، زPishgahifard et al., 2014) ندپردازمی

 با زنان یتوانمندسازرو،  شوند؛ از این مند بهره آن نتایج از و دکنن انینما شتریب جامعه در را

 از بسیاری ،توانمندسازی تعریف چگونگی از نظر صرف .است ارتباط در آنها یزندگ تیفیک

  .یابد تحقق مختلف ابعاد در تواند می که دانند می چندبعدی میمفهو را پدیده نای دانشمندان

 شناسایی با جدید و جامع بندی دسته یک ارائه موجود مقاالت فراترکیب انجام از هدف

 بر مؤثر عوامل پیرامونها  نگاشته بررسی به ،منظور همین به است. تحقیقات در موجود هایخیء

  است. شده پرداخته ستاییرو زنان توانمندسازی
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 همکاران و خترا پژوهش همچون، اند داده قرار کار مبنای را اقتصادی بعدها  پژوهش برخی

(Akhter et al., 2018 ،که بر اساس نتایج آن )زمینه باید ،روستایی زنان توانمندسازی برای 

 خرد اعتبارات مثبت خاکی از تأثیر پژوهش این نتایجهمچنین،  .آورد فراهم را تسهییت اعطای

 به دسترسی آگاهی،(، Bohrer, 2017) بوهر پژوهش نتایج اساس بر .است زنان تواناییبهبود در

 این با ند.رو شمار می به روستایی زنان توانمندسازی در تأثیرگذار عوامل از برابر های فرصت ومنابع 

 که داد نشان (Vatankhah Noghani et al., 2016) رانهمکا و خواه وطن پژوهش نتایج همه،

 نواحی توسعه های برنامه در زنان به توجه افزایش» روستایی زنان توانمندسازی راهبرد ترینمهم

 نقش اهمیت بهها  پژوهش از برخی همچنین، .است «گیری تصمیم باالی سطوح در روستایی

 پژوهش ،میان آن از که اند ختهپردا روستایی زنان توانمندسازی درها  گذاری سیاست وها  سیاست

 باید ،توانمندسازی ستسیا درداد که  شانن (Alizad and Bahrami, 2016) میبهرا و زاد عالی

 ؛ افزون بر این،آورد فراهم را آنها مشارکت زمینه و داشت ویژه توجه زنان های قابلیت به

 دارند. روستایی زنان ندسازیتوانم در سزایی هب نقش کننده تسهیل ساختارهای گفت که توان می

 تأثیر گردی ة بومتوسع که ندداد نشان نیز (Vossoughi and Ghasemi, 2015) میقاس و وثوقی

 نتایج اساس بر است. داشته زنان روانی و مالی و اقتصادی اجتماعی، توانمندسازی بر چشمگیر

(، Charmchian Langerodi and Alibaygi, 2013) بیگیعلیو  لنگرودی چرمچیان پژوهش

 گرفتن میزان ،ارتباطات میزان عامل شش گیری از با بهره روستایی زنان شناختی روان سازیمندوانت

 تحصییت و راهکارها ،موانع ،ها رهیافت وها  روش بودن مفید میزان ،گوناگون منابع از وام

 شناختیروان توانمندسازی انمیز امل،وعهر کدام از این  افزایش با که ای گونه به شود، می سنجیده

 (،Cheung et al., 2012) و همکاران چئونگ بر اساس نتایج پژوهش یابد. می افزایش

 به ،غربی کشورهای در و فردی های شایستگی به ،آسیایی های فرهنگ در توانمندسازی

 در( Khatibi and Indira, 2011) و ایندیرا خطیبی شیخ ،همچنین .است مرتبطکوشی سخت

 زنان و دارد وجودیک رابطه  مدیریتو  زنان توانمندسازی بینند که رسید نتیجه یندب ژوهشیپ

  .شوند تبدیل پایداری توسعه ارتقای عامین به توانند می
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 بر مختلف پژوهشگران و نظران صاحب که است آن از حاکی پژوهش پیشینه مرور

 زنان توانمندسازی برای را ییها لفهمؤ و ابعاد ،عوامل ،موضوع بدین نسبت خود رویکرد اساس

 همپوشانی یکدیگر با ظاهر به است ممکن ها مؤلفه این از برخی اگرچه .ندا هکرد مطرح روستایی

 بیان ها مؤلفه این برای نظران صاحب از کدام هر که استداللی ،عمل در ولی ،باشند داشته

 توسعه عناصر همه مانند سازیتوانمند که معتقدند برخی ؛است توجه قابل و مهم اند، کرده

 روستایی زنان توانمندسازیاز  هدفبر این باورند که  دیگر برخی و است بهبود به رو روستایی

 افکار گرفتن کار به هدف بلکه ،نیست روستایی گیری یمتصم در زنان تنها مشارکت هرچه بیشتر

 راستای در تصمیمات اتخاذ ایبر هایی یوهش نیافت و ممکن تصمیمات بهترین اتخاذ منظور به هاآن

  است. روستایی توسعه

 جامعه جانبه همه توسعه برای بلکه ،است ضروری تنها نه زنان توانمندسازی کلی، طور به

 به دستیابی ،توانمند زنان نقش گرفتن نظر در بدون .شود می تلقی مهم موضوع یک عنوان به

 برای راهکاری ارائه هدف با حاضر، وهشپژ بنابراین، بود. نخواهد پذیر امکان توسعه اهداف

 بر جامع تحلیلی با تا است پرداخته موجود اسناد مطالعه به ،روستایی زنان توانمندسازی و توسعه

 را روستایی زنان توانمندسازی بر موثر عوامل زمینه، این در پیشین های پژوهش و مقاالت

 .کند شناسایی

 نظری مبانی

 انگارة در سوم جهانطرفداران حقوق زنان  های هنظری مده ازبرآ زنان توانمندسازی نظریة

 بر کمتری تأکید ،برابری نظریة برخیف ،نظریه این .(Ardalan, 2008) است توسعه و جنسیت

 قدرت مجدد توزیع هرا از زنان تواناسازی پی در ولی ،دارد مردان به نسبت زنان موقعیت ارتقای

 با زنان توانمندسازی نظریة اصلی تفاوت .است مختلف اجتماعات بین و خانواده داخل در

 جمله از .(Mardani, 2008) است زنان احتیاجات به دستیابی نحوة در دیگرهای  نظریه

 با ،(Lange, 1993النگ ) عاملی ة پنجنظری به توان می زنان توانمندسازی های نظریه ترین معروف
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 از متعددی تعاریف که گونه همان کرد. اشاره ،کنترل و مشارکت آگاهی، دسترسی، رفاه، ابعاد

 بحث مورد فقرزدایی و توانمندسازی مورد درهم  متعددی های نظریه ،شده ارائه توانمندی

 بر ارها  نابرابری که است شرایطی و ساختار تغییر ها نظریه این اصلی محور .است بوده اندیشمندان

 یانیبنو  سازیتوانمند منبع نیتر مهمعنوان  به را آموزش پژوهشگران ،اغلب .کند می تحمیل آنها

عبارت  توانمندسازی مفهوم نظران، صاحب از برخی به باور .ندا هکردمطرح هامؤلفه ریسا رشد یبرا

 های شاخص مدهع از شود. می برانگیخته دیگران از سوی یا فرد درون از که وضعیتی هر است از

 با مأتؤ داری معنی حس و جهینت یشخص رفتنیپذ خوداختیاری، خوداثربخشی، فردی توانمندسازی

 نگاه از (.Huis et al., 2017; Alizad and Bahrami, 2016) است نفس عزتنفس و بهاعتماد

آزاد  ییفشارها از را زنان فرهنگیو  اجتماعی برخی از پژوهشگران، توانمندسازی زنان در ابعاد

 وند و بدین ترتیب، زنانش می شانهای تیظرف تمام ازاستفادة آنها  مانع و باعث که کند می

به  .(Rouhani et al., 2017) کنند مشارکت اجتماعی هایفعالیت در خاطر طیب با توانند می

 در که شوند می قادر زنان اقتصادی، توانمندسازی ةجینت در ،باور برخی دیگر از پژوهشگران،

 شانخانوادهو  خود یشتیمع تیوضعکنند و به تعیین  یریگمیتصم خودشان منابع با ارتباط

 توانمندسازی معرفی موضوع به شدهیاد های پژوهش اگرچه (.Akhter et al., 2018بپردازند )

 برخی و (است حاضر پژوهش مبنای )که اند پرداختهها آن ابعادو  عوامل روستایی و زنان

 اقتصادی، آموزشی،) بعد یک بیان به اغلب اما ند،ا کرده بندی طبقه را کارکردها وها  یژگیو

 توانمندسازی از بعد چند یا یک های مؤلفه برخی یا و ساختاری( و فرهنگی ،اجتماعی فردی،

 ابعاد بندی طبقه و شناسایی به جامع طور به گفته پیش مطالعات از کدام هیچ و ندا کرده اکتفا

 .نشده است پرداخته روستایی زنان ازیانمندستو
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 پژوهش وشر

 فرامطالعه های روشبوده که از انواع  فراترکیب رویکرد با کیفی حاضر پژوهش روش

 قسمت چهار شامل فرامطالعه بر این باورند که 1دی و بنچ ،فرامطالعه روش با ارتباط در است.

 اولیه(، مطالعات شناسی روش )تحلیل 3فراروش اولیه(، مطالعات محتوای میک )تحلیل 2فراتحلیل

 اولیه( مطالعات محتوای کیفی )تحلیل 5فراترکیب اولیه( و مطالعات های نظریه )تحلیل 4فرانظری

 مطالعات از شده استخراج های یافته و اطیعات که است کیفی مطالعه نوعی فراترکیب .است

 جدید های تعارهاس و اتموضوع کشف به و کندمیبررسی را مشابه و مرتبط اتموضوع با دیگر

 منظور هب فراتحلیل، همانند ،فراترکیب .(Sohrabi et al., 2011) پردازد می اساسی و

 ،حال این با گیرد؛ می صورت تفسیری و جامع های یافته ایجاد برای عهمطال چندین سازی پارچهیک

 ،کیفی مطالعات بر فراترکیب ،دارد تأکید آماری رویکرد و میک های داده بر که فراتحلیل برخیف

 آنجا از (.Naghizadeh et al., 2015)کند  آنها تأکید می تر عمیق فهم برای عمیق تحلیل و تفسیر

 ،دارد اهمیت بسیار روستایی توسعه در آن جایگاه و روستایی زنان دسازیتوانمنموضوع  که

 یک عنوان به فراترکیب از حاضر، پژوهش در .نگاشته شده است زمینه این در گوناگون مقاالت

 زنان توانمندسازی های مؤلفه و اجزا از جامع ترکیب یک به دستیابی برای مناسب رویکرد

 اصلی مراحل ، کهگیرد می صورت گام هفت طیها  پژوهش و االتمق فراترکیب شود. می استفاده

 است زیر شرح به (Sandelowski and Barroso, 2007) باروسو و سکیوفلسند نظر از آن

(Manian and Ronaghi, 2015): 

                                                                                                                        
1. Bench and Day 

2. meta-analysis 

3. meta-method 
4. meta-theory 

5. meta-synthesis 
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 متون انتخا  و جوو جست -3، مند نظام صورت به متون بررسی -2، پژوهش سؤال تنظیم -1

 کنترل -6، کیفی های یافته ترکیب و تحلیل تجزیه، -5، متون طیعاتا استخراج -4، مناسب

 .ها یافته ارائه -7، و کیفیت

 بحث و نتایج

.است شده ارائه تحلیل این های گام کدام از مراحل یا هر به مربوط نتایج ،بخش این در

 پژوهش سؤال تنظيم:اول گام

 پژوهش در .است «چیزی چه» بر تمرکز مرحله اولین پژوهش، سؤال تنظیم برای :چیزی چه

 توانمندسازی ابعاد وها  مؤلفه ها، شاخص» عبارت است از این سؤال که:« چه چیزی»حاضر، 

 .«کدامند؟ روستایی زنان

 داده پایگاه»حاضر  پژوهش های داده منبع .ستها داده منبع معرفی سؤال این از منظور :کسی چه

 .بوده است« کشور خارج و داخل مجیت و

 پژوهش در .کند می تعیین را بررسی مورد مقاالت زمانی چارچو پاسخ این پرسش  :زمانی چه

 1398تا  1391) 2019 تا 2012 های سال شده بررسی فارسی مقاالت زمانی بازه حاضر،

 .است 2018 تا 2009 های سال شده مطالعه انگلیسی مقاالت وخورشیدی( 

 پژوهش در .است تحقیق های داده گردآوری های روش بررسی الؤس این از منظور :چگونه

 مروری و پژوهشی مقاالت کلیة شامل شده، که استفاده گذشته مدارک و اسناد از حاضر،

 .دشو می محسو ها  داده ءجز مقاالت این متن فراترکیب، در .است پژوهش سؤال با مرتبط

  مند نظام صورت به متون بررسی دوم: گام

اسکوپوس، اسپرینگر، دایرکت، ساینس اریک، های هداد پایگاه ،حاضر پژوهش در

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه پرتال دانشگاهی، جهاد علمی اطیعات پایگاه ،الزیور

 کشور نشریات سامانه و نور تخصصی مجیت پایگاه کشور، هایکنفرانس نشر پایگاه فرهنگی،
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 به توجه با متعدد کلیدی واژگان از ،ها پایگاه این در مقاالت یجوو جست برای شدند. انتخا 

 .است دهآم 1 جدول در واژگان این فهرست .شد استفاده پژوهش سؤاالت

 جوو جست مورد کليدی واژگان -1 جدول

 ردیف
 کليدی گانواژ

 انگليسی فارسی

 rural women روستایی زنان 1

 rural development روستایی توسعه 2
 definition of empowerment توانمندسازی تعریف 3
 types of empowerment توانمندسازی انواع 4
 women's empowerment زنان توانمندسازی 5
 empowerment of rural women روستایی زنان توانمندسازی 6

 های پژوهش مأخذ: یافته

 شدهیاد های داده های اهپایگ در باال جدول کلیدی اصطیحات و واژگانوجوی  تسج

  شد. یافت منبع 240 ،صورت گرفت و از این رهگذر

 مناسب متون انتخاب و جوو جست :سوم گام

 معیارهای اساس بر گام به گام صورت به قبل مرحلة در شده یافت منابع ،گام این در

  .ندشد بررسی( 2)جدول  مقاالت پذیرش
  مقاالت رشیپذ یارهايمع -2 جدول

 پذیرش معيار معيارها

 یفارس و یسیانگل اتعمطال تحقیقات زبان

 2018سال  تا 2009 سال از منتشرشده های پژوهش انگلیسی مطالعاتزمان

 2019سال  تا 2012 سال از منتشرشده های پژوهش فارسی مطالعات زمان

 معتبر تیاطیعا یهاگاهیاو  اتینشر در شدهچاپ مقاالت مطالعات اعتبار

 روستایی زنان توانمندسازی بر مؤثرعوامل و هاالگو تعاریف، ابعاد، لعهمطا موضوع

 های پژوهش مأخذ: یافته
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 یافت 3شرح جدول  به منبع 240 تعداد ،مجموع در پذیرش، معیارهای گرفتن نظر در با

 .ه استشد

 شده افتی تعدادمنابع -3جدول

 تعداد منابع منابع

 153 منابع فارسی

 87 منابع انگلیسی

 240 مجموع منابع

 های پژوهش مأخذ: یافته

 مشخص تا ندشد بازبینیدقیق  طور به مرحله چند طی شده یافت مقاالت ،مرحله این در

 ،عنوان بررسی شامل بازبینی یندآفر .هستند پژوهش سؤاالت با متناسب مقاالت کدام که شود

شده  بررسی پذیرش معیارهای اب آنها تناسب ،مرحله هر در و هبود مقاالت محتوای و چکیده

  :است بوده زیر شرح به بازبینی یندفرآ مراحل حاضر، پژوهش در .است

 سؤاالت با ارتباطی به لحاظ عنوان، که مقاالتیشده،  مقالة بررسی 240در مرحلة اول، از  -1

 مرحلة وارد بیشتر بررسی برای مقاله 147 وشده  گذاشته کنار ،مقاله( 93) نداشتند پژوهش

 .شدند مدو

 مقالة 147 از رفت وقرارگ بررسی مورد قبل مرحله مقاالت چکیده ،مرحله این در -2

 د.شدن حذف مقاله 68 شده، بررسی

 کنار محتوایی مغایرت دلیل به مقاله 39 قبل، مرحله از مانده باقی مقالة 79 در مرحلة سوم، از -3

 .ماند باقی مقاله چهل تعداد ،نهایت در و شد گذاشته

 وها  روش نیز 5 جدول در و منتخب پژوهشمقاله یا  چهل از برخی، 4در جدول 

  است. دهآم ها پژوهش رویکردهای
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 ییروستا زنان یتوانمندساز حوزه یفراترکيب های پژوهشبرخی -4 جدول

 سازی توانمند بر موثر عوامل پژوهش عنوان انتشار سال پژوهشگر/

 همکاران و تاراسی

(Tarasi et al., 2019) 

 توانمندسازی بر ثرؤم های محرک و عوامل یبررس

 روستایی زنان

 و شناختی روان ،اقتصادی عوامل

 فردی

 همکاران و خترا

(Akhter et al., 2018) 
 خرد اعتبارات مدت کوتاه های طرح با روستایی زنان سازیتوانمند

 همکارانو  روحانی

(Rouhani et al., 2017) 

ة توسع در یروستای زنان توانمندسازی جایگاه

 روستایی هایسکونتگاهاجتماعی

 ،مشارکت ،مهارت ،آموزش

 هاگذاری سیاست

 های پژوهش مأخذ: یافته

 بيفراترک بخش های نمونه اطالعات -5 جدول

 پژوهش ابزار پژوهش رویكرد پژوهش روش

 یفراوان انواع یفراوان انواع یفراوان انواع

 9 مدارک و اسناد 28 یکم 14 یشیمایپ

 23 پرسشنامه 11 یفیک 12 متون مرور

 4 مصاحبه 1 آمیخته 13 توصیفی

 4 مصاحیه( )پرسشنامه، ترکیبی - - 1 ای مقایسه -علی

 های پژوهش مأخذ: یافته

 32 متون، مرور درصدسی  پیمایشی، ها نمونه فراترکیب درصد 35 باال، جدول اساس بر

 همچنین، هفتاد درصد شد. انجام ای قایسهم -علی روش با ها نمونه درصدسه  و توصیفی درصد

 آمیخته رویکردبا  درصدسه  و کیفی رویکردبا  درصد 27 کمی، رویکردها با نمونه فراترکیب

 ده و مصاحبه درصدده  پرسشنامه، درصد 57 مدارک، و اسناد درصد 23 پژوهش ابزاربودند؛ و 

 .بود مصاحبه و پرسشنامه از ترکیبی درصد

 متون اطالعات استخراج :چهارم گام

 مقاالت کد استخراج به اقدام ،محوری و انتخابی باز، کدگذاری های روش از استفاده با

 .سی کد صورت گرفت استخراج، مرحله این در .شد متون از منتخب
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 ها یافته تلفيق و تحليلو تجزیه :پنجم گام

گرفته  نظر در کد پیشین لعاتمطا از شده استخراج عوامل تمام ابتدا پژوهش، از مرحله این در

 بندی دسته مشابه میمفهو در کدها، این از کدام هر مفهوم گرفتننظر در با ،سپس شده و

 از فراتر تفسیری ،کار این انجام با شوند؛ می مشخص پژوهش مفاهیم ،ترتیب یندب و شوند می

 عین در که شود می ارائه نظر مورد پدیدة از فراترکیب در شده گنجانده مطالعات از کدام هر

 را اولیه مطالعات از کدام هر اثر که ای گونه به بود، خواهد نیز آنها همة دربرگیرندة ،حال

 باشد، فراترکیب مرحله ترین حساس شاید که مرحله این .دکر جوو جست کل این در توان می

 درو می شمار به پژوهش نهایی مدل برای مبنایی گام این های یافته.شود انجام خاصی دقت با باید

 تحلیل روش کمک با گرفته صورت های تحلیل اساس بر .داشت دقت آنها ترکیب در باید و

 بعد چهار و مؤلفههشت  ،کد ، سیمجموع در شده، انتخا  نهایی مقالة چهل روی محتوا

 .است دهآم 6 جدول ه درشد استخراج نهایی کدهای .شدند بندی دسته و شناسایی

  یتوانمندساز حوزه مطالعات بيفراترک از حاصل ابعاد وها  مؤلفه کدها، -61 جدول

 بعد مؤلفه کد واحد معنایی منبع

 از آگاهی توانمندسازی عوامل از

 .است خود عیقه مورد های فعالیت

از آگاهی

 مورد های فعالیت

 خود عیقه

R2, R7, R4, 

R15, R26, R34 
 خودآگاهی

 آموزشی

 توانایی به پیروستایی توانمند  زنان

 برند می مختلف های حوزه در خود

 های توانایی شناخت

 خود
R4, R14, R21, 

R28, R38 

 تولید دانش ندتوانم روستایی زنان

 کنند می کسب را محصوالت محصول/

 تولید از آگاهی

 محصول
R3, R17, R21, 

R25, R36 

 تولید دانش

 الزم آگاهی باید زنان روستایی توانمند

 برای مناسب حل)های(راه زمینه در

 .آورند دستبه را محصول فروش

 بازار از آگاهی

 فروش
R8, R17, R26, 

R31, R39 

 فراوری دانش به روستایی زنان

 شوند می تجهیز محصول

 فراوری دانش

 محصول

R1, R3, R12, 

R16, R22, R24, 

R27, R32, R37 
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 بعد مؤلفه کد واحد معنایی منبع

 روستایی هتوسع کین های سیاست از

 چراکه ،است آموزش به دسترسی

 توانمندسازی در کلیدینقش آموزش

 دارد

 آموزش به دسترسی
R1, R4, R10, 

R16, R18, R20, 
R26, R34, R35, 

R40 

 ازروستایی  زنان )حداقلی( سواد

 است توانمندسازی ةکنند تسهیل عوامل

 تحصییت سطح

 )سواد(

R8, R10, R18, 
R23, R28, R31, 

R33 

 انجام درزنان روستایی توانمند 

 کنند. می عمل آزادانه خود های فعالیت

 انجام در آزادی

 فعالیت

R1, R10, R12, 
R15, R16, R25, 

R32, R34 

 خودراهبری

 فردی

توانمندسازی زنان ، فردی بعد از

 خود به باور و اعتقادموجب  روستایی

 دشو می در آنها

 R9, R14, R19 نفس اعتمادبه کسب

 احترام خود برای زنان روستایی توانمند

 ندا قائل ارزش و
 ,R18, R19, R28 نفس عزتداشتن 

R40 

 دیگران وابسته زنان روستایی توانمند

 آنچه عهده از تنهایی به بلکه ،نیستند

 آیند ، برمیدهندانجام خواهند می

 انجام در استقیل

 فعالیت
R1, R16, R24, 

R27, R39 

 وآنچه خود برایزنان روستایی توانمند 

 آنها به خود جامعه حتی و خانواده در

 ندبگیر تصمیم دنتوان می ،دارد ربط

 گیری تصمیم قدرت
R3, R8, R15, 

R17, R19,R25, 
R28, R29, R34, 

R38 
 و راه دچنانچه زنان روستایی توانمن

 برای مطلو  را شرایطی حتی و روش

 آن تغییر درصدد ،ننداند خود

 آیند میبر

 ,R11, R28, R35 تغییر قدرت
R40 

 و متعدد های نقش روستایی زنان

 ؛دارند مزرعه و منزل در که مختلفی

 کنند می مدیریت

 مدیریتتوانایی

 ها نقش
R8, R7, R19, 

R27, R35, R39 

 تولیدکنندگی
 تولیدی، های درفعالیت موفقیت برای

 سزایی هب نقش مهارت یارتقا و کسب

 دارد

 کسبتوانایی

 مهارت

R3, R4, R7, 
R13, R19, R23, 

R31 
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 بعد مؤلفه کد واحد معنایی منبع

 تولیدی، فعالیت شروع الزامات از
 زنان فعالیت و است سرمایه داشتن

 نیست مستثنی امر این از روستایی
 سرمایه داشتن

R1, R6, R18, 
R24, R29, R35, 

R40 

 و ایجادزنان روستایی توانمند در 
 تولیدی فعالیت انداز برای ة پستوسع

الزن  ومهارت قدرت خود از
 برخوردارند

 و ایجاد توانایی
 انداز پس توسعه

R7, R18, R22, 
R24, R28, R38 

 مهارت و دانش از درآمدزایی قدرت
 روستایی زنان بارز های ویژگی از خود

 است توانمند
 ,R6, R9, R20 درآمد کسب قدرت

R26, R29, R37 

 وجود توانمندسازی بازدارندة عوامل از
 است وپاگیر دست قوانین

 قوانین حذف
 وپاگیر دست

R13, R27, R30, 
R32, R35, R36 

 قوانین
 کننده تسهیل

 در برابری توانمندسازی الزمات از ساختاری
 تبعیض گونه هر رفع و قوانین اجرای

 است

 اجرای در عدالت
 قوانین

R3, R4, R22, 
R32, R37 

 و اولیه مواد منابع، به تاییروس زنان
 مناسب دسترسی تولیدی ابزارآالت
 در باید را امکان این و ندارند

 کرد اعمال ها سیاست

 ها نهاده به دسترسی
R4, R6, R13, 

R17, R23, R24, 
R33, R38 ,R40 

 ساختارسازی
 تولید

 

 فروش بازار به دسترسی عدم
 زنان توانمندسازی موانع از محصوالت

 است تاییروس

 بازار به دسترسی
 فروش

R8, R17 ,R22, 
R27, R29, R32, 

R35 

 زنان توانمندساز عوامل از یکی
 هایشیوه به آنهادسترسی روستایی
 است محصوالتشانمعرفی مختلف

 به دسترسی
 مختلف های شیوه

 بازاریابی

R3, R11, R14, 
R22, R24, R31, 

R37 

 زنان رسیدست زمینه باید ،تولید برای
 ویژه به مالی خدمات به روستایی

 آید فراهم تسهییت

 به دسترسی
 تسهییت

R7, R13, R20, 
R21, R23, R36, 

R40 

 نقش از زنان که روستایی، توسعه برای
 دارند،برخور آن تحقق در ویژه
 نباید را جا بی و ای کلیشه تعصبات

 گرفت نادیده

 ساختارهای حذف
 پدرساالرانه

R8, R14, R19, 
R22, R26, R31, 

R38 

 سازی فرهنگ
-فرهنگی
 اجتماعی
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 بعد مؤلفه کد واحد معنایی منبع

 برای خانواده اعضا وهمکاری همراهی
 است حائزاهمیت آنان توانمندسازی

 خانواده همکاری
R8, R10, R19, 

R27, R32, R34, 
R39 

 به نسبت همگان دیدگاهباید 
 خاکستری و منفی از زنان های فعالیت
 یابد تغییر مثبت نگرش به

 بهمثبترشنگ
 زنان فعالیت

R11, R16, R28, 
R30, R35, R40 

 فعالیت به مند هعیقباید زنان روستایی 
 باشند اجتماعی و گروهی

 به یمند هعیق
 در شرکت

 اجتماعی های فعالیت

R3, R4, R7, 
R14, R23, R25, 

R39 
 فعالیت قدرت

 اجتماعی
 دیگران با بتوانند باید زنان روستایی
 باشند اشتهد تعامل

 باتعاملقدرت
 دیگران

R8, R11, R14, 
R29, R31 

 در مشارکت بایدقدرت زنان
 باشند داشته اجتماعی های فعالیت

 در مشارکت قدرت
 گروهی فعالیت

R3, R6, R10, 
R11, R12, R16, 
R18, R22, R27 

 های پژوهش مأخذ: یافته

 نظرات، بندی جمع از پس و 6 جدول کدهای خصوص در شده ارائه نظرات اساس بر
 شده بیان جدول همین در مربوط عوامل وها  مؤلفه از کدام هر خصوص در پژوهشگران نظر اتفاق
 مطالعات ترکیب و تحلیل اساس بر نظران صاحب نظر ترکیب بیانگر مرحله این های یافته .است
 .است مند نظام و منسجم چارچوبی در روستایی زنان توانمندسازی خصوص در شده انجام

 

 

 

 

 

 

 روستایی زنان توانمندسازی در تأثيرگذار عوامل -1 شكل

فرهنگی -اجتماعی ساختاری توانمندسازی زنان روستایی  

 فردی

 آموزشی

 دانش تولید خودآگاهی

 تولیدکنندگی خودراهبری

کننده قوانین تسهیل  

تولید ساختارسازی  

سازی فرهنگ  

فعالیت اجتماعی قدرت  
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 کيفيت کنترل :ششم گام

 مقایسه خبره یک نظر با ان مقالة حاضرپژوهشگر نظر ،استخراجی مفاهیم کنترل برای

 نیز دیگر ققیمح کدگذاری اولیه توسط این پژوهشگران، بر عیوه که صورت یندب ،است شده

 .است دهکر کدگذاری جداگانه و آن کدهای از اطیع بدون را شده کدگذاری متن همان

 گربیان و یکدگذار دو این بین باال توافق ةدهند نشان باشند، نزدیک هم به دو این کدهای چنانچه

 استفاده کافمن کاپای شاخص از ،دهنده رتبه دو این بین توافق میزان ارزیابی برای..است پایایی

 یک عدد به سنجه این مقدار هرچه .دارد نوسان یک تا صفر بین کاپا شاخص مقدار .شود می

 عدد به کاپا مقدار که زمانی اما ؛است دهندگان رتبه بین بیشتر توافق دهندة نشان باشد، تر نزدیک

 از (.Mohaghar et al., 2014) دارد وجود دهنده رتبه دو بین کمتر توافق باشد، تر نزدیک صفر

 725/0 عدد 0001/0ی دار معنی سطح در SPSS افزار نرم از استفاده با شاخص مقدار محاسبه

 داری معنی عدد بودن تر کوچک به توجه با .شده است داده نشان 7 جدول در که دست آمد، به

 مناسب پایایی کدها استخراج ،همچنین .شود می رد استخراجی کدهای استقیل فرض ،05/0 از

 .است شتهدا

  کاپا ضریب محاسبات خالصة جدول-7جدول

 داری معنی سطح استاندارد انحراف مقدار 

 0001/0 052/0 725/0 توافق مقدار کاپای

 های پژوهش مأخذ: یافته

 ها یافته ارائه :هفتم گام

 گام در که گونه همان شود. می بیان ادبیات تحلیل نتایج فراترکیب، از مرحله این در

 دبع چهار و مؤلفههشت  ،کد سی تحلیل نتایج اساس بر حاضر، پژوهش در شد، هاشار پنجم

 عوامل ،گام این در .تاس شده بندی دسته و تأییدها آن کیفیت آزمون و شده شناسایی

 اجماع ،حقیقت در حاضر، پژوهش در شده ارائه عوامل.دشو می ارائه فراترکیب از آمده دست به
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 به گرایانه کل و جامع یدیدگاه که است واحد مجموعه یک قالب در شده ارائه اتنظر

 .دهد می ارائه را روستایی زنان توانمندسازی

 هاپيشنهاد و گيرینتيجه

 Akhter) همکاران و ترخا(، Tarasi et al., 2019ن )همکاراو  تاراسی تعاریف اساس بر

et al., 2018 ،)ناراهمکو  هویس (Huis et al., 2017،) رانهمکاو  یوحانر (Rouhani et 

al., 2017 ،)میبهرا و زادعالی (Alizad and Bahrami, 2016 ،)و  لنگرودی چرمچیان

 ایجاد دنبال به توانمندسازی (،Charmchian Langerodi and Alibaygi, 2013) بیگی علی

 این رب .بیاورد ارمغان به آینده برای آل ایده یموقعیت تا است روستایی زنان در توجه قابل یتغییر

 زنان توانمندسازی مختلف های جنبه بررسی به نظران صاحب ،متمادی های سال طی ،اساس

 بررسیاند.  کرده شناسایی را آن بر مؤثر های مؤلفه وها  ویژگی عناصر، و پرداخته روستایی

 ابعاد، زمینة در مختلف های دیدگاه بیانگر روستایی زنان توانمندسازی های پژوهشیة پیشین

 از زنان تحول در تواندمی نابد توجه کهاست، روستایی زنان رشد بر رمؤث عواملو  ها فهمؤل

 این در مطالعات انباشت وجود با اما .باشد مؤثر توسعه های برنامه گانکنند مشارکت به نفعان ذی

 خصوص در پژوهش ءخی و نداشته حوزه این در نگر جامع رویکردی شده ارائه نتایج ،زمینه

 .دوش می احساس یادشده ابعاد اییشناس

 و روستایی زنان توانمندسازی مورد در میعل ادبیات بررسی هدف با حاضر، پژوهش

 با و است شده طراحی کیفی تحقیقات رده در فراترکیب، قالب در آن های مؤلفه و ابعاد تحلیل

 عوامل، 2019 تا 2009 های سال طی روستایی زنان توانمندسازی تحقیقات در گسترده بررسی

 در اگرچه حاضر، تحقیق عواملدهد. می رائها ار روستایی زنان وضعیت ارتقای برای نیاز مورد

 به گرایانه کل نگاه با که نظر این از ، امادارد تشابهها  پژوهش دیگر عوامل باها  زمینه بعضی

 .است متفاوت پیشین های پژوهش ، باپرداخته آن های مؤلفه بینتب و موضوع مند نظام بررسی

 و بررسی به ،گسترده و جامع صورت به که است یهای پژوهش از یکی حاضر پژوهش همچنین،
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 پرداخته شده انجام مطالعات ترکیب طریق از روستایی زنان توانمندسازی های مؤلفه و ابعاد تحلیل

 کرده است ارائه آن ماهیت از عمیق درک با زمینه این در ارزشمند و دقیق جامع، جدید، یبینش و

 .باشد مؤثر روستایی توسعه به نآ تبدیل و روستایی حوزه سیاست تغییر در تواند می که

 و شناسایی کد ، سیمنتخب مقاله چهل های یافته ترکیب و تحلیل بررسی، ةنتیج در

 این نتایج .است دهآم 6 جدول در آنها روابط و شده شناسایی عوامل ه، کهشد بندی دسته

 توانمندی بر مؤثر عوامل به اگر که دهد می نشان ادبیات در نظران صاحب نظر قاتفا و فراترکیب

 شدن توانمند برای الزم شرایط وها  زمینه شود، ایجاد عوامل این بین الزم افزایی هم و توجه زنان

 .شود می فراهم روستایی زنان

 فردی، آموزشی، حاضر در قالب عناوین پژوهش در شده شناسایی اصلی عوامل

 بیانگر و دندار وجود پیشین های پژوهش اکثر در که شده بیان اجتماعی -فرهنگی و ساختاری

 که دهد می نشان فراترکیب این نتایج .است روستایی توسعه و زنان تعالی و رشد در آن اهمیت

 حرکت در برتری نقش عناصر برخی .مؤثرند روستایی زنان توانمندسازی در مشخص یعناصر

 مهم بسیار توانمندسازی تحقق برای آموزش ارتباط، این در .کنند می ایفا تاییروس زنان تحول

 و خود عیقه مورد های فعالیت اززن روستایی ) خودآگاهی در آموزش نقش به توجه. با است

 از آگاهی محصول، تولید از آگاهی) تولید دانش و (کنند می پیدا شناخت خود های توانایی از

 تحصییتسطح و ارتقای آموزش به دسترسینباید از  محصول، وریآفر دانش فروش و بازار

 برخورداری با زنان ،جانبه همه و فرادولتی ،مبنایی ،عمیق نگاه یک با چراکه ماند، غافل (سواد)

 .دخواهند بو اثر منشأ جامعه گستره در صحیح و میعمو میفه از

 در آموزش سهم بر هعیو ،زنان توانمندسازی تحلیل در بررسی مورد مقاالت

 بر ،خصوص این در .است پرداخته نیز توانمندسازی فردی های ویژگی نقش به ،توانمندسازی

 آنها ؛دستور منتظر ربات وهمانند منزوی نه، خودراهبرند توانمند زنان ،آمده دست به نتایج اساس

 به .دارند ریگی تصمیم قدرت و نفس عزت کنند، می عمل مستقل و آزادانه نفس، اعتمادبه با
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 را توانمندسازی ،کند تقویت را فردی رشد های زمینه بتواند که عملی یا راهبرد هر ،دیگر سخن

 .داشت خواهد پی در

 ساختارها سطح در گسترده ساختاری تغییرات مستلزم روستایی زنان توانمندسازی تحقق

 دسترسی ،بازاریابی ختلفم های شیوه به دسترسی ،فروش بازار بهدسترسی ،ها نهاده به )دسترسی

 مشوق تا است قوانین( اجرای در عدالت ،وپاگیر دست قوانین )حذف قوانین و تسهییت( به

 به روستایی زنان که است فرهنگی -اجتماعی بعد در باشد. روستایی زنان توانمندسازی

 شروع خانواده از مطلو  فرهنگ این ؛ ویابند می دست جامعه و خانواده در مناسبی جایگاه

 همکاری ساالرانه،پدر ساختارهای )حذف سازی فرهنگ به توانمی آن های ویژگی از .شود می

 در شرکت به یمند ه)عیق اجتماعی فعالیت قدرت و زنان( فعالیت به مثبت نگرش و خانواده

 اشاره گروهی( فعالیت در مشارکت قدرت و دیگران با تعامل قدرت اجتماعی، هایتفعالی

 کهچرا ،است شدهیاد عوامل به توجه به منوط روستایی زنان توانمندسازی براین، عیوه داشت.

 ،پس .دشو مین ممکن توانمندسازی آل ایده سطح به رسیدن ،عوامل ة اینهم به توجه بدون

 گذار تواند می که است راهبردی انتخا  یک روستایی توسعه عرصه در توانمندسازی

 تحقیق (.Kazemi Kordalivand et al., 2014) آورد ارمغان به را روستایی توسعه آمیز موفقیت

 است، گرفته انجام ای درست شیوه به و بوده برخوردار مناسب پژوهشی روش از اگرچه حاضر،

 مطالعه اساس بر اطیعات تحلیلو تجزیه اینکه جمله از داشته، نیز یهای محدودیت اما

 که حالی در است، گرفته صورت هدفمند شیوه به شده انتخا  مقاله چهل از ای مجموعه

 پژوهش توجه دوم، محدودیت .است هنشد استفادهاز آنها  که داشته وجود نیز دیگری مقاالت

اند و از  داشته ویژه توجه نداب مقاالت مجموعه که است یهای ویژگی بیانگر پارامترهای هب

 .است گرفتهن قرار نظر دم ...و ها بحران روستا و جغرافیایی موقعیت تورم، قبیل از یعوامل رو، این

 نقش از منبعث که است پارامترهایی دربرگیرنده خاص یعوامل به اشاره ،حقیقت در

 اینکه سوم محدودیت .ستها فرصت به تهدیدها تبدیل وها  بحران با مقابله در توانمندسازی

 .است دهدست آم به دگاننویسن نظر تفسیر و ادبیات مطالعه طریق از صرفاً پژوخش حاضر نتایج



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

66 

 زمینه این در آتی های پژوهش انجامبرای  ارزشمند ییها بینش تواند می حاضر تحقیق بنابراین،

 روستایی زنان توانمندسازی بر مؤثر عوامل شناسایی برای چندسطحی مطالعات انجام .کند ارائه

 پیشنهاد ،چنینهم .باشد آتی های پژوهش برای مسیری تواند می متفاوت تحلیل سطوح در

 صورت تجربی ، مطالعاتتوانمند روستایی زنان ة مربوط بهشد ارائه عوامل در زمینة شود که می

 زنان توانمندسازی در تواند می میزان چه به عوامل این ازشود که هر کدام بررسی و گیرد
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