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Introduction 
Empowering local communities is a way to properly distribute 

sustainable social, economic, cultural and psychological resources. Relying 

on internal capacity and prioritizing needs to provide conditions for self-

improvement and sustainable development of communities such as women 

and marginalization only through empowerment they are available. This 

study was conducted with the aim of designing and compiling an empowerment 

model for marginalized women in Ahvaz city. 

 

Method 
This research has been carried out by a mixed method (qualitative-

quantitative) of exploratory type. Data were collected through in-depth 

interviews and questionnaires during 1998. In this regard, in the qualitative 

section, using the purposeful judgment method, 10 experts facilitators and 

journalists who have been active in this field, have been selected in a small 

statistical sample. Also, 357 women in the suburbs of Ahvaz have been 

selected. In the qualitative part, coding technique (open, axial) was used to 

analyze the data. In the quantitative part, descriptive statistics (mean, 

standard deviation and variance) and inferential statistics (exploratory factor 

analysis) were used to analyze the data. 
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Results 
The data obtained in the present study were taken from the opinions of 

experts active in the field of women and women living in the suburbs of 

Ahvaz in three dimensions of psychological (with 18 open codes), economic 

(with 11 open codes) and socio-cultural (with 31 open codes). 
 

Conclusion 
Marginalized women in many cases, especially social issues such as family, 

marriage, child rearing and even issues such as pregnancy and health didnet 

have lnough information which is based on lack of awareness in this area and 

should raise their awareness. They should be empowered in psychological, 

cultural, social and economic dimensions and that the final model presented in 

this study can be helpful. 
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 چکیده
 ني  ا نشين انجام گرديده است. ی زنان حاشيهتوانمندسازهدف طراحی و تدوين الگوی  پژوهش حاضر با

های عميق ط ی س ال    ها از طريق مصاحبه داده ی( از نوع اکتشافی انجام شد.کمّ–ق با روش ترکيبی )کيفیتحقي
يری روش هدفمن د ضا ا و ت ير در بخ ش     کارگو در همين راستا در بخش کيفی با به  شده آوری جمع 9918
ه ا   تحلي ل داده  وجزي ه  ند. جهت تدادنشين شهرستان اهواز تشکيل  نفر زنان حاشيه 901ی نمونه آماری را کمّ

معي ار( و   انحراف ميانگين،آمار توصيفی )ی از و در بخش کمّ (باز و محوری) در بخش کيفی از فن کدگذاری
در پ ژوهش حاض ر برگرفت ه از     آم ده  دست های به داده بهره گرفته شد. (آمار استنباطی )تحليل عاملی اکتشافی

 ،ک دباز(  98ب ا  شناختی ) روانعد نشين شهر اهواز در سه بُ شيهنظرات خبرنگاران فعال در حوزه زنان و زنان حا
سپس الگوی توانمندسازی زن ان ش هر    ،است کدباز( بوده 99با ) فرهنگی -اجتماعی  کدباز( و 99اضتصادی )با 

 خ انوادگی، موض وعات اجتم اعی،    ب ه وي ژه  نش ين در بس ياری از م وارد     حاش يه  زن ان  اهواز ترسير گرديد.
توج ه هس تند ک ه اس ان اي ن       یب  پروری و حتی موضوعاتی از ضبيل بارداری و سالمت  کودک ی،همسردار

ه ا در   باشد و برای باال بردن سطح آگاهی آنان بايد به توانمندسازی آن آگاهی در اين زمينه می عدم توجهی، یب
 و اضتصادی پرداخته شود. فرهنگی -اجتماعی شناختی، ابعاد روان
 

 اضتصادی ،فرهنگی -شناختی، اجتماعی عد رواننشين، توسعه، بُ يهحاش، یتوانمندسازکلید واژگان: 
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 مقدمه
پ ذير جامع ه    های آس ي   ها فراوان و تعدد نقش، يکی از گروه به دليل دشوارینشين  حاشيهزنان 

 ه ای توانمندس ازی هس تند    جمل ه برنام ه   ه ای بيش تر، از   آيند. بنابراين نيازمند پشتيبانی به شمار می

(Farhadi, Yarmohamadi Vasel, Zoghi Paidar & Chegini, 2017). ک ه از ي ط ط رف    از آنجا

تأکيدات زي اد ب ر مس ا ل     رغر یکه عل دهند یرا زنان تشکيل م نشينان يهحدود نيمی از جمعيت حاش

غيررس  می، متأس  فانه نظ  ام باوره  ای اجتم  اعی و فرهنگ  ی اي  ن گ  روه، مانن  د  یه  ا گ  اه س  کونت

، باورهای زن ان راج ع ب ه مش ارکت، رواب ا همس ايگی، نگ رش ب ه         ها يهشفرهنگ فقر در حا خرده

گرفت ه   اجتماعی، خانواده، فرزندآوری و سبط زندگی مورد غفلت محققان ش هری ض رار   های ي آس

نشين به دليل فقر فرهنگی، اضتصادی و عدم دسترسی به مواه  و خدمات ش هری   است. زنان حاشيه

ع د س المت جس می و گ اهی     حيا و بهداشت ف ردی از بُ خصوص وضعيت نامناس  بهداشت م به

باروری باال با س طح ن ازل بهداش ت، زن ان را در مع را ان واعی از        ويژه روحی در رنج هستند. به

 -9، چمبرز اين زنان از پنج خوش ه نامس اعد   «تله محروميت»دهد. بر اسان نظريه  ها ضرار می بيماری

ضدرتی خ انوار رن ج    بی -0پذيری  محروميت و آسي  -0انزوای خانوار  -9ضعف جسمانی  -1فقر 

 منف ی از  ه ای  ي ده . عدم برخورداری از امکانات مناس  زيست شهری، پد(Naghdi, 2015) برند می

جمل ه خصوص يات من اطق     اجتماعی، ضاچاق، بيکاری و غي ره، از  های یجمله اعتياد، دزدی، بزهکار

 . (Ayatollah, 2017) حاشيه شهرها است

خ ود آگ اه    یه ا  و خواس ته  ازه ا ياز ن يیآن زن ان روس تا   یاست که ط   ینديفرآ یسازتوانمند

(. در واض ع  Heidari Sareban, 2019) کنند یم تيبه هدف را در خود تقو یابيت دستأو جر شوند یم

های آنان در دستيابی به نتايج سودمندی از ضبي ل بهب ود س المت و     توانمندسازی زنان تقويت توانايی

د و فرزندانشان، کنترل بيشتر زنان بر مسا ل جنسيتی و باردارای و ک اهش و جل وگيری از   تغذيه خو

 ,Sraboni & Quisumbingش ود )  خشونت عليه آنان از س مت همس ر و ي ا مح ارم توص يف م ی      

عن وان مبن ايی    به سطح مهر رفاه، دسترسی آگاهی، مشارکت و کنترل به 9نظريه توانمندسازی(. 2018

نمايد. همچنين سه پاراداير ک اهش فق ر، خودکف ايی پاي دار      يافتگی زنان اشاره می هبرای سطح توسع

ای  های اضتصادی مبتنی بر جنسيت در اض دامات توس عه   حل نابرابری مالی و توانمندسازی جنسيتی راه

 (. Norozi, 2016است ) شدهبيان 
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اثرگ ذار ب ر توانمندس ازی    کنن ده و ي ا    ی درمورد چند عامل کليدی که تعيينطورکل بهدانشمندان 

باشند، توافق نظر دارند. اين عوامل عبارتند از: سن، جنس، وضعيت تأهل، مليت، نقش اجتم اعی،   می

فعاليت اضتصادی، توزيع درون خانوادگی و سالمتی. اما عاملی که اغل  به عنوان عنص ر ش اخو و   

ک ه،   باشد. درح الی  اضتصادی می های شود، مشارکت در فعاليت کليدی توانمندسازی در نظر گرفته می

منابع )اضتصادی، اجتماعی و سياسی( اغل  در حصول توانمندسازی زنان نق ش اساس ی دارن د، ام ا     

ب رداری از من ابع در    همواره کافی نيستند. بدون توانايی جمعی يا فردی زنان ب رای ش ناخت و به ره   

 ,Sell & Minotی زنان به ارمغان بياورند )راستای منافع، منابع ضادر نخواهند بود توانمندسازی را برا

ای يکپارچه و متشکل از ع دالت   يندهآ(. برنامه توسعه پايدار سازمان ملل متحد برای رسيدن به 2018

(. براب  ری Holliday, Hennebry & Gammage, 2018اجتم  اعی و اضتص  ادی در ت  الش اس  ت )

( مش ارکت، و کنت رل   ،یبه منابع، ارتقاء آگاه یرفاه، دسترسگانه توسعه پايدار ) 0در اهداف  جنسيتی

مشخو شده است و در اهداف خود به صراحت در دس تيابی تم امی زن ان و دخت ران ب ه براب ری       

 & Ewerling, Lynch, Victora, van Eerdewijk, Tyszlerجنس يتی و توانمندس ازی اش اره دارد )   

Barros, 2017  .) 

 Shafiabadi, Farahbakhsh and YounesivakilKarimi ,  (2017)پ ژوهش   های يافتهبر اسان 

ت ا   ش ود  م ی ه ا کم ط    به افراد اس ت ک ه ب ه آن    دنيضدرت بخش نديآفر یشناختروان یتوانمندساز

غلب ه کنن د.    یو درمان دگ  یخشند و بر احس ان ن اتوان  را بهبود ب شيخو یستگيو شا يیتوانااحسان 

(2017)Torabi Momen, Raheb, Ali Pour and Biglaria    یتوانمن د در پژوهش خود نشان دادند ک ه 

ب ا   یاجتم اع  یاحسان ض درت و در توانمن د   ،یاستقالل فکر ،ینفس، خوداثربخش با ابعاد عزت یروان

تف اوت   دهي  ند زشب ا اف راد آم و    دهي  د افراد آموزش نيب يیگرا و جمع یابعاد مشارکت در امور اجتماع

در  Kermani, Noghani Dokht Bahmani and Kashani Bradaran( 2018). وج ود دارد  یدار یمعن  

 یه ا  نشان دادند که در مجموع عواملی همچ ون تحص يالت، اش تغال، داش تن مه ارت     پژوهشی 

عمومی از عوامل م ثثر ب ر    یها از آموزش یدمن اجتماعی، اعتماد به نفس، خود ارزشمندی و بهره

 تيبهبود وض ع معتقد است که  Heydari (2018). توانمند شدن زنان روستايی و شهری بوده است

 ه ای  ش اخو از  یکيتوسعه در هر جامعه است.  های شاخودر بهبود  یاصل تزنان جزء الزاما

آنان است. به ه ر   یانمندسازآموزش و تو ،زنان یو اضتصاد یاسيمشارکت س یرو بر رگذاريثأت

و  ريگ ردد، اث ر مس تق    گ ذاری  س رمايه و  ريزی برنامهزنان  آموزی مهارتآموزش و  یرو زانيم

https://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=49703&_au=Alireza++karimivakil
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 Afshan(2016نت ايج پ ژوهش )   کش ورها دارد.  یاس  يو س یمشارکت اضتصاد یرو ريرمستقيغ

and Fatehi  س المت  متغيرهای تحصيالت، وسايل ارتباط جمعی، حمايت اجتم اعی که  نشان داد ،

نت ايج  . دار با مقدار توانمندی زنان سرپرست خ انوار ب ود   یعمومی و تغذيه دارای رابطه مثبت و معن

نشان داد ک ه درآم د، زن دگی اجتم اعی و تحص يل و آم وزش        Cinar and Kose( 2018پژوهش )

 ,Toighiyanfar, Azizi (2016)بيشترين ضري  را در ارتباط با توانمندس ازی ج نس زن داراس ت.    

Seifori, Behjati Asl and Ghayedgivi  زن ان براس ان    دادند که توانمندسازیدر پژوهش خود نشان

 ،یخودب اور  هي  روح تي  تقو ،یش غل  ه ای  مهارتآموزش، کس  فنون و  هيبر پا ،يیخودکفا های طرح

اس    متن یش غل  نينو های مشاوره افتيرد زيو ن یا و حرفه یفن یها در چارچوب آموزش زهيانگ جاديا

 نوع شغل استوار است. اتيو مقتا ايبا شرا

 ننش ي  هيزن ان حاش    یتوانمندساز یالگو نيو تدو یطراحدليل استفاده از روش تحقيق ترکيبی، 

. نخس تين مرحل ه ي ط مطالع ه کيف ی اکتش افی       ب وده اس ت   داري  توس عه پا  ک رد ياهواز با رو شهر

فرهنگ ی از  -شناختی، اضتصادی و اجتم اعی  های ابعاد روان از طريق گردآوری داده زنان یتوانمندساز

الگ وی  های مرحل ه کيف ی ب رای آزم ودن      . سپس از يافتهه استدر شهر اهواز بود ننشي هيحاش زنان

وض عيت موج ود زن ان    ، شناسايی شهر اهواز با رويکرد توسعه پايدار نشين يهتوانمندسازی زنان حاش

ش ناختی،   ع د روان توانمدس ازی زن ان را ب ا بُ   ه ک   شهر اه واز  نشين يهابعاد توانمندسازی زنان حاشو 

مس لر اس ت در کش ور م ا      آنچ ه کن د.   ده د، مقايس ه م ی    ربا م ی فرهنگی  -اضتصادی و اجتماعی

ط ور وي ژه ب ه موض وع     اما ب ه  طور عام انجام شده دی در زمينه توانمندسازی زنان بههای زيا پژوهش

عنوان افرادی ک ه در کن ار ش رايا     نشين به اشيهتوانمندسازی زنان حاشيه پرداخته نشده است. زنان ح

ی و اضتص اد  ی،اجتم اع  های فرهنگ ی،  نامطلوب زندگی پتانسيل بسيار بااليی را برای ورود به عرصه

گيران ه ک ه عموم از از س وی      ه ای بس يار س خت    با وجود محدوديت ؛ اماباشند حتی سياسی دارا می

ت و ايجاد چن ين ب اوری ک ه آن ان اف رادی ن اتوان و       ای ايجاد شده اس خانواده و ضوانين عرفی طايفه

گونه ضابليت و ظرفيتی برای رشد و پيش رفت حت ی در بس تر خ انوادگی هس تند رش د و        بدون هيچ

خصوص در امور فردی و س المتی   ای ديگر به يافته و خود باعث پديد آمدن مشکالت عديده  تربيت

   گشته است.

گذش ته را پوش ش ده د و     ش ده در  ه ای انج ام   ه ای پ ژوهش   اين پژوهش تالش کرده ضعف

چارچوب مفهومی توانمندسازی در اين پژوهش با تأکيد بر رويک رد توس عه پاي دار بيش تر مت أثر از      
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اگرچه اضداماتی از سوی دفاتر تسهيلگری در ارتباط ب ا توانمندس ازی   باشد.  می رويکرد توانمندسازی

واسطه عمق پدي ده و گس ترش آن، خروج ی     ما به، اگرفتهزنان در مناطق حاشيه شهر اهواز صورت 

در س طح اس تانی و مل ی     یت ر  گس ترده  های يتنيست و نيازمند حما يرگ حاصل از آن چندان چشر

، اما عامدانه ي ا  استکه استان خوزستان سرشار از منابع غنی  . با توجه به اينباشد میبرای اين مناطق 

شده است و اين محروميت نيز در زن دگی جمعي ت    ناخواسته تبديل به يط استان محروم در کشور

 از مردم اين استان خود را نشان داده است.   یا بسيار گسترده

شهر اهواز را بر اسان ض رورت در س طح    نشين يهمدل کلی توانمندسازی زنان حاش توان یملذا 

 .(9)شکل  ها به طريق زير ترسير نمود لهومق

 
Figure 1. General model of sustainable development of empowerment of marginalized 

women in Ahvaz 
 

 روش پژوهش
 یریگ نمونهآماری، نمونه و روش  ی هجامع

است و ب ه عل ت ت والی     ترکيبی  لحاظ روش اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بنيادی و از

درک  یف  يو ک یکمّ یکردهايرو یريبکارگ .از نوع اکتشافی است اين پژوهش ،یبين بعد کيفی و کمّ

شود، از موضوع تحقيق ب ه دس ت    یرا جداگانه به کار برده م کردهايرو نيکه اینسبت به زمان یبهتر

 یه ا  و سپس در مرحل ه دوم داده ( مصاحبه غيرساختارمند) یفيک یها طرح ابتدا داده نيدر ا .دهد یم

ج ا   طي   یو کمّ   یفيک ليدو تحل هر ،يت. درنهاشدند ليو تحل یگردآور( روش پيمايشی)به  یکمّ

جهت تعيين حجر نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. با توج ه ب ه حج ر    گرفتند. ضرار  ريمورد تفس

نفر برآورد گرديد ام ا در پاي ان از مجم وع     918نفر(، تعيين حجر نمونه برابر  11611جامعه آماری )
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آم اری   ه ای ود و همين تعداد مبنای تحلي ل ده بپرسشنامه ضابل استفا 901شده،  پرسشنامه توزيع 055

 ضرار گرفت.

گي ری غيراحتم الی اس تفاده ش ده اس ت. برخ ی از        با توجه به کيفی بودن اين تحقيق، از نمون ه 

گي ری   ه ای نمون ه   گيری غيراحتمالی ضابل اعتمادتر از بقيه هستند. اين دسته از ط رح  های نمونه طرح

باشند. اي ن تحقي ق از    های جامعه در دسترن و هدفمند می غيراحتمالی شامل دو گروه گسترده طرح

منظور انجام بخش کيف ی در دور اول، محق ق ب ر مبن ای      بهگيری هدفمند ضااوتی است.  شيوه نمونه

اکتشافی با تسهيلگران در ح وزه توانمندس ازی زن ان و     یها مطالعه مبانی نظری جهت انجام مصاحبه

عنوان حوزه شغلی، اضدام به تدوين مصاحبه پژوهش کيفی نم ود.   نيز تجربيات محقق در اين زمينه به

منظور تأييد به لحاظ رواي ی در اختي ار    باز بوده است. مصاحبه به یها سثال با پاسخ 1مصاحبه دارای 

 یه ا  اساتيد راهنما و مشاور ضرار گرفت و پس از تأييد از سوی اساتيد، محقق اضدام به انجام مصاحبه

گران( و خبرنگاران در حوزه توانمندسازی زنان نم ود. پ س از    ز کارشناسان )تسهيلنفر ا 95عميق با 

 س ازی  ي اده ها ب ا خبرنگ اران و کارشناس ان ح وزه توانمندس ازی، محق ق اض دام ب ه پ         انجام مصاحبه

ش ونده،   ها به روش کدگذاری نمود. بدين طريق که با هم اهنگی ب ا مص احبه    ها و تحليل آن مصاحبه

شده ضبا نمود و پس از انجام مصاحبه اض دام   گفتگوی انجام سازی يادهان را جهت پمحقق صدای آن

ها مب ادرت نم ود.    متن آن گرديد. سپس، به روش کدگذاری، محقق به استخراج مقوله سازی يادهبه پ

ع د کل ی توانمندس ازی از    مثلفه در ذيل س ه بُ  65ها، محقق به استخراج  در پايان کدگذاری مصاحبه

مثلف ه(   99رهنگی )ف -مثلفه( و اجتماعی 99مثلفه(، اضتصادی ) 98شناختی ) نمندسازی روانضبيل توا

در سطوح خرد و کالن نمود. سپس پرسشنامه ديگری برای انجام دور دوم دلفی مبتنی ب ر خروج ی   

ع  د کل  ی( طراح  ی گردي  د و در اختي  ار بُ س  هآم  ده ذي  ل  دس  ت مثلف  ه ب  ه 65مرحل  ه اول دلف  ی )

شوندگان م رتبا   دور اول ضرار گرفت. هدف از انجام دور دوم، اين بود که مصاحبه شوندگان مصاحبه

 95ت ا   9ع د مش خو ک رده و از    آمده در دور اول را در ذيل هر بُ دست يا نامرتبا بودن هر مثلفه به

ش وندگان ب ه    امتياز بدهند. در پايان دور دوم دلفی، برحس  تعيين ارتب اط و امتي ازاتی ک ه مص احبه    

ش هر اه واز را    نش ين  يهشده داده بودند، محقق مدل کلی توانمندسازی زنان حاشاستخراج یها همقول

ش د.   ها استفاده ساخته برای گردآوری داده ی از پرسشنامه محققطراحی و تدوين نمود. در بخش کمّ

ی در دو بخش سثاالت عمومی و اختصاص ی طراح ی گردي د. پرسش نامه ب ر اس ان       پرسشنامه کمّ

ش ده   های اس تخراج  واضع بر اسان مثلفه االت هر بخش اختصاصی و درثس طراحی ورت روش ليک
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ک ه ه دف    فرهنگ ی ب ود   -شناختی، اضتصادی و اجتماعی عد توانمندسازی رواندر دور اول در سه بُ

کنن ده در   نش ين ش رکت   اين پرسشنامه در بخش اختصاصی بررسی ادراکات و نگرش زن ان حاش يه  

ص ورت تحلي ل محت وا ب ا      حاص ل ب ه   یها زی بوده است. در بخش کيفی دادههای توانمندسا کارگاه

ه ای   تحلي ل  و ی، تجزيهتحليل شد. در بخش کمّ و روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری تجزيه

در . صورت گرف ت  (تحليل عاملی اکتشافی) اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفی و آمار استنباطی

(: Lincoln & Guba 1989ها بر اسان معياره ای پيش نهادی )   ادهبخش کيفی اين پژوهش و پايايی د

ييدپذيری انجام شد. در اين پ ژوهش، ضابلي ت اعتم اد    أپذيری، ضابليت اطمينان و ت اعتبارپذيری، انتقال

بن دی   ها و ثبت و ضبا جز يات پژوهش، بازبينی در زمان کدگذاری، طبقه نتايج از طريق بررسی داده

در کدگ ذاری   ءها، تأييد همک اران پژوهش ی و مش ارکت اعا ا     مراجعه به آزمودنیيا تأييد نتايج با 

منظور س نجش   ی بهدر بخش کمّ .آمد  دست ها و در جريان ضرار گرفتن اساتيد راهنما و مشاور به داده

ترين نوع رواي ی س ازه،    پايايی از آزمون آلفای کرونباخ و جهت بررسی روايی از روايی سازه که مهر

 عاملی است بهره گرفته شد.تحليل 
 

 ها یافته
م اه در   1کننده مدت حا ور   دهد که بيشتر زنان شرکت ی نشان میهای کمّ در اين پژوهش يافته

م اه   0م اه ت ا    1درصد نشان دادند و عموماز مدت حاور زنان، ب ين   9/98را با توانمندسازی کارگاه 

شترين ميزان فراوان ی متعل ق ب ه طبق ه     پراکندگی بيشتری داشت. در خصوص وضعيت تأهل آنان، بي

کنن ده در   بيشترين آم ار زن ان ش رکت    و درصد 1/90ازآن طبقه مجرد با  درصد و پس 6/06متأهل با 

که نش ان از گ رايش    بوددرصد  0/96سال با  95تا  19توانمندسازی مربوط به طبقه سنی  یها کارگاه

س ال ب ا    05ت ا   99آن زن ان   از . پساستان جوانان به مباحث مربوط به توانمندسازی زنان و دختر

. اي ن مي زان   ب ود درصد( زير ديپلر  1/60درصد ضرار دارند. سطح سواد عموم آنان )مجموعاز با  0/99

 9/91درصد، در ح د ابت دايی ب ا     6/19درصد، راهنمايی  0/11برای سطح تحصيلی دبيرستان برابر با 

 1/9بوده است و باالتر از س طح دي پلر، براب ر ب ا      درصد 8/15ست. تحصيالت ديپلر برابر با ادرصد 

م ورد وج ود داش ت. در     9درصد برای ليسانس و باالتر از ليسانس تنها  9/1ديپلر،  درصد برای فوق

نش ان از اي ن موض وع دارد     ها يافتهکنندگان در تحقيق،  خصوص محل سکونت ضبلی و فعلی شرکت

اس تان   یه ا  ز سکونت دارند از روس تاها و شهرس تان  که بيشتر کسانی که در مناطق حاشيه شهر اهوا
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اف رادی از ته ران، خم ين     ها نشين يهاند. اگرچه در ميان حاش خوزستان به اهواز مهاجرت نموده

؛ اما در م ورد س کونت فعل ی آن ان،     شود یشهر اصفهان، زاهدان و ياسوج ديده م مرکزی، زرين

شهر اهواز سکونت داش تند. در ارتب اط ب ا    درصد( در حوزه شهری  1/19) ها نشين يهبيشتر حاش

درصد اعالم داش تند   1/01نفر با  986کننده در تحقيق،  منبع درآمد خانواده، از ميان زنان شرکت

است و از مجم وع   یتوجه دارند که ميزان ضابل که خود مسئوليت درآمدزايی خانواده را بر عهده

درص د   1/99درصد ناتوانی پدر و  9/09اند،  داليل اين زنان که مسئول درآمدزايی خانواده شده

دالي ل عن وان داش تند. در خص وص منب ع ارت زاق و درآم د ني ز          ترين یعنوان اصل طالق را به

عنوان منبع اصلی درآم د   درصد به 9/98درصد و خياطی با  1/91حاکی از کارگری با  های يافته

 ه ای  ين ه ش ان کف اف هز   دهکنندگان عنوان داش تند ک ه درآم د خ انوا     درصد شرکت 16ست و ا

فرزن د را   9و  1ها ب ين   عد خانوار، بيشترين خانواده. در ارتباط با متغير بُدهد یرا نم شان یزندگ

نف ر تح ت    0و  0اند. بيشترين ميزان افراد تحت پوش ش مرب وط ب ه خانواره ايی ب ا       دارا بوده

درص د و   8/91ب ا  نف ر تح ت پوش ش براب ر      0اند. اين مي زان ب رای خانواره ای     پوشش بوده

درصد بوده است. همچن ين در ارتب اط ب ا متغي ر      1/11نفر تحت پوشش برابر با  0خانوارهای 

درص د   90دهندگان عنوان داشتند ک ه ش غلی ندارن د و تنه ا      درصد پاسخ 80وضعيت اشتغال، 

 ،نش ين  يهشغلی افراد شاغل، بيشترين زمينه شغلی زن ان حاش    های ينهشاغل بودند و در مورد زم

 9/8درصد و سپس آرايش گری، پخ ت ن ان و ک ارگری هرک دام ب ا        6/91مربوط به خياطی با 

بدان اشاره داشتند مربوط به مهارت خي اطی   نشين يهبيشترين مهارتی که زنان حاش .درصد است

درصد بوده است. در بين زنان گروهی که سرپرس ت خ انوار هس تند ب ه دلي ل س بط        8/08با 

 .دهند کفايی افسردگی بيشتری نشان میزندگی،  فقر و عدم خود

کدباز به دس ت آم د ک ه ب ا بررس ی ک دهای ب از         910 ،شده مصاحبه انجام 95پس از تحليل 

ان د را شناس ايی    کدباز را که به لحاظ معنايی و مفهومی با يک ديگر ش باهت داش ته    65 شده، ارا ه

 -اجتم اعی و ک دباز(   99)ب ا   ک دباز(، اضتص ادی   98شناختی )ب ا   له کلی روانونموده و در سه مق

ب ر اس ان مجم وع درص د      9و  1، 9 های لوجدکه در گرديده  یبند کدباز( دسته 99فرهنگی )با 

 فرهنگی آورده شده است.   -اجتماعیو  شناختی، اضتصادی ها در ابعاد روان اهميت و اولويت مقوله

: بر مبنای درصد اهمي ت  شناختی عد روانبُ یها ، ترتي  مقوله9جدول  های يافتهبا توجه به 

  -0درص د(،   18) گ ری  يينخودتع -9درصد(،  89انگيزشی ) -1درصد(،  8/80نفس ) عزت -9
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Table 1.  

Total percentage of importance and priority of categories in the psychological dimension 

Axial 
category 

Components 
Percentage of  

importance 
Total percentage 

of importance 
Priority 

Self-esteem 

Increasing the self confidence 93 

85.8 1 
Self-importance (self-attention) 81 

Increasing Self-belief 87 

Lack of helplessness 82 

Self-
determination 

Strengthening individual decision-
making power 

84 

78 3 Increasing individual autonomy 75 

Thinking about solving problems 
(ability to think) 

75 

Self-efficacy 
Expressing personal needs and 
wishes 

73 
66.2 6 

Comment 59.4 

Ability and 
adequacy 

Ability to "say no" 74 

73 4 
Ability to solve self and others’ 
problems  

73 

Becoming a better person 72 

Control 
negative 
emotions 

Overcoming depression 65.7 

68.6 5 Less grief 68 

Control over stress and anxiety 72 

Motivational 

Personality growth 79 

81 5 
Morale strengthen and increase 
motivation 

83 

The spirit of changeability 81 

Mean percentage of importance of components            74.4 

 

خ ود اثربخش ی    -6درص د( و   6/68کنت رل احساس ات منف ی )    -0درصد(،  19کفايت ) توانايی و

عد اضتصادی بر مبنای بُ یها مقولهدهد  یمنشان  1باشد. به عالوه، نتايج جدول  می (درصد 1/66)

 1/85م ديريت درآم د )   -1درص د(،  80) یآم وز  انگي زه مه ارت   -9ترتي  :   به درصد اهميت

باش د.   ( م ی درص د  11)وک اری   دان ش کس     -0درص د( و   0/10شغلی )دانش  -9 درصد(،

فرهنگ ی ب ر مبن ای     -ع د اجتم اعی  بُ یه ا  لهومق دهد یمنشان  9گونه که جدول  همچنين همان

 درص  د(،  8/80ف  ردی ) یه  ا مثلف  ه -1درص  د(،  80تعام  ل اجتم  اعی ) -9 :درص  د اهمي  ت

رواب ا ب ا همس ر     -0درص د(،   89ض ومی )  یها عرف -0درصد(،  1/80مديريت خانواده ) -9

درص د( و   10سطح س واد و آگ اهی )   -1درصد(،  11بهداشتی و سالمت ) -6درصد(،  6/18)

 باشد. می درصد( 1/15روابا با فرزندان ) -8
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؛ 0/11فرهنگ ی:   -ابع اد توانمندس ازی )اجتم اعی    یه ا  بر مبنای درصد اهميت کلی مقول ه 

 عن وان الگ وی نه ايی توانمندس ازی زن ان      زير، به الگوی (0/10شناختی  و روان 9/18اضتصادی 

 .گردد یشهر اهواز پيشنهاد م نشين يهحاش
Table 2.  

Total percentage of importance and priority of categories in the economic dimension 

Axial 
category Components Percentage of 

                    importance 
Total 

percentage of 
importance 

Priority 

Motivation to 
learn skills 

Motivate to learn job skills 81 
84 1 Familiarity with individual 

skills for economic gain 87 

Income 
management 

Providing live for the family 80 

80.7 2 

Insufficient income of the 
spouse (family aid income) 78 

Familiarity with the 
management  (better control 
over family income) 

84 

Job 
knowledge 

Familiarity with home 
employment 80 

75.5 3 
Familiarity with various job 
opportunities 77 

Familiarity with ways to 
overcome job restrictions 73 

Familiarity with career paths 72 

Business 
knowledge 

Familiarity with business 
issues and markets 73 

72 4 
Familiarity with how to enter 
the markets to earn money 71 

Mean percentage of importance of components 78.1 

 
Table 3.  

Total percentage of importance and priority of categories in the socio-cultural dimension 

Axial 
category Components Percentage of 

importance 
Total 

percentage of 
importance 

Priority 

Social 
interaction 

Increasing motivation to participate 
in society as a citizen 88 

85 1 
Strengthening social 
communication 82 

Literacy and 
awareness 

level 

Increasing level of awareness and 
information 85 

75 7 Interest and motivation to continue 
education 70 

Familiarity with support institutions 70 
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Relationships 
with spouse 

Appropriate training in the field of 
marriage 69.3 

78.6 5 

Love and affection to spouse 80 
Strengthening the relationship 
with the spouse's family 80 

Learning the necessary training in 
dealing with your spouse's addiction 80 

Better management and control of 
spouse aggression at home 81 

Negotiation (talk / consult) with 
spouse about issues and problems 81 

Relationships 
with children 

Appropriate parenting training 
(child-rearing) 72 

70.2 8 

Increasing attention and awareness 
about the child's health during illness 56 

Increasing attention and awareness 
of child nutrition during illness 52.8 

No distinction between son and 
daughter (discrimination between 
children) 

65.7 

Love and affection for children 82 
Pursuing the ability and talent of 
children 81 

Gaining necessary training in 
dealing with child addiction 82 

Health and 
wellness 

Awareness of pregnancy 77 
77 6 

Awareness of marital issues 77 

Ethnic 
customs 

Learning the necessary training on 
compulsory marriages or early 
marriage (marriage issues) 

80 

81 4 
Learning the necessary training in 
dealing with ethnic prejudices and 
misconceptions 

82 

family 
management 

Participating in family decision 
making 82 

84.2 3 

Increasing the sense of 
responsibility towards the family 88 

Creating happiness in the family 82 
Better family management 80 
Increasing commitment to 
improving the family condition 89 

Individual 
components 

Hope for the future 88 

84.8 2 
Defending self-rights 84 
Increasing resilience to difficulties 
and problems 88 

Creating individual identity 79 
Mean percentage of importance of components 79.5 
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Figure 2.  The final model of empowerment of marginalized women in Ahvaz 

 

 گیری بحث و نتیجه
انج ام  شهر اه واز   نشين يههدف طراحی و تدوين الگوی توانمندسازی زنان حاشبا پژوهش اين 

شوندگان بر وضعيت نامناس  و ن امطلوب زن ان حاش يه ش هر اه واز اش اره        تمامی مصاحبهکه  شد

باع ث   سطح آگاهی و تحصيالت زنان بسيار پايين است و هم ين موض وع  ، اند. روابا عاطفی داشته

ش هر   ه ای  يتکه فرزندانشان نيز ترک تحصيل کنند. زنان حاشيه اهواز عمالز و کامالز از واضع شود یم

 .در استان بيگان ه هس تند   یا و کامالز با موارد توسعه کنند یدر يط جزيره زندگی مگويی که . اند يدهبر

نی و ديگری ع دم ش ناخت   يکی عوامل فرهنگی احاطه بر جامعه پيرامو :دو عامل استاين امر دليل 

ربا است. اين دو عنصر در بيگ انگی زن ان در وض عيتی ک ه در آن ض رار       های ذی مسئولين و دستگاه

شهر اه واز   نشين يهزنان حاش آيد یکه از مطل  فوق برم نقش دارند. چنان ،شدت بغرنج است دارند به

پ روری   دگی، همسرداری، ک ودک موضوعات اجتماعی مانند روابا خانوا به ويژهدر بسياری از موارد 
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، نابل د  یتوجه هستند که اسان اين بی توجه یتنها ب از ضبيل بارداری و سالمت نه یو حتی موضوعات

 .  است بودن و عدم آگاهی در اين زمينه

چن د اض دامات    . ه ر برن د  ینشين اهواز، در شرايا بسيار بدی ب ه س ر م     طورکلی، زنان حاشيه به

ه منطقه سرازير شده است، اما با اين حجر و عمق واضعه جوابگ وی مس ا ل   گر ب کننده و تسهيل کمط

ست. زن ان  ادر سطح استانی و ملی  تر یو مشکالت زنان در اين مناطق نيست و نيازمند اضدامات جد

ون فقر و خشونت و ع دم برخ ورداری از تغذي ه و بهداش ت مناس        چضربانيان اصلی در مواردی 

فرهنگ ی و اضتص ادی و ع دم دسترس ی ب ه مواه   و خ دمات ش هری         زنان به دلي ل فق ر    .هستند

خصوص وضعيت نامناس  بهداشت محيا و بهداشت فردی در رنج هس تند و ب ر اس ان نظري ه      به

 ،جس مانی، ان زوای خ انوار، محرومي ت    تله محروميت چمبرز از پنج خوشه نامساعد فق ا، ض عف   

 رو ي ن از ا (.Kermani et al., 2018; Naghdi, 2015) برن د  ضدرتی خانوار رنج م ی  پذيری و بی آسي 

 توجه به بهبود موضعيت زنان نفع همگانی را در بردارد.  

 اث ر  فرهنگ ی  -اجتماعیشناختی، اضتصادی،  روانتوانمندسازی عد بُهای عاملی نشان داد که  مدل

 نش ين  يهان حاش  شناختی زن عد توانمندسازی رواننشين دارد. بُ داری بر توانمندسازی زنان حاشيه یمعن

، زيرا زنان از دو طريق بر توس عه اث ر   شود یمهر در توسعه پايدار محسوب م یها شهر اهواز از مثلفه

ه ا ک ه    توسعه همچون جمعيت، بهداشت و مانن د اي ن   یها . اول تأثير مستقير بر شاخوگذارند یم

ه ا ب دون    ف اي ن ش اخو  و اصوالز دستيابی ب ه اه دا   کنند یها ايفاء م زنان نقش کليدی در تحقق آن

ط ور   که زنان ب ه  اهميت و اولويت دادن به زنان و ارا ه راهکارهای جنسيتی غيرممکن است. دوم اين

 ها مجموعه متنوعی از ت أثيرات غيرمس تقير ب ر    گذارند، زيرا آن توسعه اثر یها غيرمستقير بر شاخو

دارن د؛ م ثالز، زن ان در     عه رانتيجه دستيابی به اه داف توس    ها و در افزايش يا کاهش عددی شاخو

. اي ن  آموزن د  یغيررسمی را به فرزندان خويش م یها از آموزش یا نقش آموزگاران خانگی مجموعه

نتيج ه، زن ان ع امالن     . درش ود  یو تأثيرگذار م   کند یروند توسعه مفهوم پيدا م سرعت در ها به آموزه

به اهداف توسعه پايدار کمط خواهد ک رد  ها در رسيدن  و توانمند ساختن آن شوند یتوسعه ضلمداد م

(Ghasemi, Alizadeh & Kandahari, 2018) .   (2016ه ای )  اين مطالعه ب ا نت ايج پ ژوهش Jalilian 

and Saadi، (2017 )Torabi Momen et al. ( 2017) و Karimivakilباشد. راستا می هر 

م ددکاری اجتم اعی، توانمندس ازی     ي ی گرا مداخله یها واسطه آموزش زنان سرپرست خانوار به

نفس، خود اثربخش ی، اس تقالل فک ری و احس ان ض درت، اف زايش        عزت یها در مثلفه شان یروان

https://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=49703&_au=Alireza++karimivakil
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دس  ازی توانمنمقول  ه اص  لی  ب  ه س  ه. پ  رداختن (Torabi Momen et al., 2017) داش  ته اس  ت

منج ر ب ه ايج اد توان ا ش دن زن ان        توان د  یعاطفی و خوداثربخش ی م    شناختی از ضبيل کفايت روان

ش هر   نش ين  يهشناختی زن ان حاش    توانمندسازی روان(. Jalilian & Saadi, 2016د )گرد نشين يهحاش

ض رار گي رد. از   نف س م ورد توج ه    يعنی عزت شده يیمقوله شناسا ينتر ابتدا در مهر بايست یاهواز، م

مباح ث   برند یعد روانی از آن رنج مدر بُ نشين يهشوندگان، آنچه زنان حاش که به زعر مصاحبهيیآنجا

واس طه   باروری و احسان درمان دگی ب اال اس ت ک ه بيش تر ب ه      ربوط به اعتماد به نفس، نبود خودم

ک ه   اس ت وحي ه  خص وص تقوي ت ر   فرهنگی ايجاد شده است. مورد مفاهير انگيزشی ب ه  های ينهزم

شان ب ه ش مار رود.    محرک درونی و يا بيرونی برای خروج آنان از ناتوانی فردی ادراک شده تواند یم

ه ا در   مثلف ه  ينت ر  ک ه از مه ر   گيری يرگری مانند ضدرت تصم در ادامه مباحث مربوط به خود تعيين

ش هر اه واز را در اي ن     نش ين  يهشناختی است، پرداخته شود و زنان حاش گری روانيينمقوله خود تع

 ها توانا نمود.   مثلفه

ش ناختی، توانمن د نم ود،     ع د روان ش هر اه واز را در بُ   نش ين  يهکه بتوان زن ان حاش    اما برای اين

مانن د   یدر امور اجتم اع  گذاری ياستدر اين زمينه پرداخت. در واضع، س گذاری ياستبه س بايست یم

. ه دف از  رود یاجتم اعی ي ط پدي ده ب ه ش مار م       عنوان ب ديلی ب رای م ديريت     توانمندسازی، به

 خصوص در برابر مخ اطرات  ، حفاظت از شهروندان بهنشين يهحاش افتب در یاجتماع گذاری ياستس

 (.  Vesali & Omidi, 2014) با توسعه اجتماعی است يیراستا و تأمين برابری اجتماعی و هر

اضتص ادی   ه ای  يتدر فعال یا ش عمدهزنان در گستره جهانی نقعد توانمندسازی اضتصادی، در بُ

 نش ين  يهوي ژه در ن واحی حاش     دارند، اما فعاليت اضتصادی آنان در کشورهای در حال توس عه، ب ه  

اند،  شکل متفاوتی دارد. زنان در سراسر جهان، همواره بيش از دوسوم از بار کار را بر دوش داشته

ز ثروت جهان نصي  آنان ش ده اس ت.   اما تنها ده درصد از کل درآمد جهانی و فقا يط درصد ا

مه ر زن دگی    یه ا  ه ا در جنب ه   مهر برای بهبود وضعيت زن ان، توانمندس ازی آن   یها يکی از راه

ها، بلکه به نف ع ک ل خ انواده     عد اضتصادی است. توانمندسازی زنان نه تنها به نفع خود آنويژه بُ به

ی در اي ن  اسان نتايج کيفی و کمّ  بر  (.Sayydeh, Eshraghi Samani, & Poursaeed, 2017) است

رآمد، دانش شغلی و دانش کس  و ک اری در  آموزی، مديريت د های انگيزه مهارت لهوپژوهش مق

ه ای   دهد که مثلف ه  شده در اين پژوهش نشان می های عاملی ارا ه آمد. مدل  دست عد اضتصادی بهبُ

نش ين دارد و   داری بر توانمندسازی اضتصادی زنان حاشيه یعد اضتصادی تأثير معنشده در بُ استخراج

https://jrur.ut.ac.ir/?_action=article&au=520013&_au=Roya++Eshraghi+Samani
https://jrur.ut.ac.ir/?_action=article&au=588190&_au=Alireza++Poursaeed
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 موزی بيشترين تأثير را ب ر توانمندس ازی اضتص ادی زن ان    آ ها، مقوله انگيزه مهارت از بين اين مقوله

Ghiasvand and Amari، (2018 )( 2012ه ای )  اي ن مطالع ه ب ا نت ايج پ ژوهش     نش ين دارد.   حاشيه

Kermani et al. ،(2018 )Cinar and Kose ،(2018 )Heydari  و Afshan and Fatehi (2016)  

 باشد. راستا می هر

ب  ر توانمندس  ازی اضتص  ادی و  توان  د یجتم  اعی و گروه  ی م  ا ه  ای ياحا  ور زن  ان در مح  

 .Kermani et al(2018) . همچن ين (Ghiasvand & Amari, 2012) اثرگ ذار باش د   ش ان  یا حرف ه 

ش دت   فنی، اشتغال و درآمدزايی ب ر توانمندس ازی زن ان ب ه     یها برخورداری از مهارت معتقدند که

لذا با توج ه ب ه   ر بيشتر زنان سرپرست خانوار دارد. توانمندی اضتصادی ددر  ضري  اثرگذاری بااليی

اثر پايداری را در باف ت   تواند یتوجه ضرار گيرد مفوق مورد مورد  دست آمده از اين پژوهشه نتايج ب

ع د توانمندس ازی اضتص ادی، ايج اد     بُمقول ه در   ترين ینشان دادند محور ها يافتهحاشيه داشته باشد. 

اند و پيامدی ک ه از اي ن    ت که بسياری از مطالعات نيز بر آن تأکيد داشتهبوده اس یآموز انگيزه مهارت

 توان د  یست که به نوبه خود م  ا نشين يهانتظار داشت افزايش در دانش شغلی زنان حاش توان یتأکيد م

 .و کار و مديريت درآمد اثرگذار باشد دانش کس  بر

 اجتماعی در واضع ن وعی فرآين د ک نش   فرهنگی زنان، توانمندی  -عد توانمندسازی اجتماعیدر بُ

ها از خالل آن نوعی سروری و تسلا بر زن دگی خ ود    اجتماعی است که افراد، اجتماعات و سازمان

بر اين موض وع تأکي د    ها يافته (.Farashi, Rahimian & Gholamrezai, 2017آورند ) یرا به دست م

ر داشت که در س اير ابع اد مانن د اضتص ادی و     انتظا توان یداشتند که با توانمندسازی اجتماعی زنان م

 .Tofighiyanfar et alه ای   اين مطالع ه ب ا نت ايج پ ژوهش    فردی نيز اثرات مطلوبی بر جای گذارد. 

 باشد. راستا می هرKarimivakil (2017)و  (2016)

خودکف  ايی باع  ث تقوي  ت  یه  ا اجتم  اعی و مش  ارکت زن  ان در ط  رح یه  ا گس  ترش ش  بکه

 Kiai, Parsi and Farhangi .(Tofighiyanfar et al., 2016) توانمندسازی اجتماعی زن ان خواه د ش د   

-توانمندس ازی اجتم اعی  در ابعادی از ضبيل آگاهی و اعتم اد اثرگ ذاری بيش تر     معتقدند که (2017)

ع د در  بُ ت رين  یاجتماعی در مطالعه حاضر نشان داد که اص ل  یها تمرکز بر مثلفه زنان دارد. فرهنگی

که اولين عام ل را تعام ل اجتم اعی عن وان      یطور به است.نشين شهر اهواز  توانمندسازی زنان حاشيه

توان د پيام دهای    نمود که با افزايش مشارکت و حاور زنان در اجتماع و گسترش شبکه رواب ا م ی  

ضومی داشته باشد؛ بن ابراين ب ا توج ه ب ه      یها فردی و عرف یها مثبت در مديريت خانوادگی، مقوله

https://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=49703&_au=Alireza++karimivakil
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 -ين عاملی ک ه رش د و توس عه اضتص ادی    تر توان نتيجه گرفت که بدون شط، مهر ها می تحليل يافته

ن و . هر جامعه انسانی ني ز متش کل از زن ا   استبخشد منابع انسانی آن جامعه  اجتماعی را تسريع می

مردانی است که تحت روابا متقابل اجتم اعی، در ع ين وابس تگی متقاب ل هري ط از دو ج نس ب ه        

 . (Safaeipour & Zadoli Khajeh, 2016) کند ای را ايفا می يکديگر، نقش و کارکرد ويژه

ه ای   ک ه ش اخو  . اول اي ن ه ا باش د   توسعه انسانی زنان به دو دليل بايد در اولويت تمام برنامه

انسانی زنان در ايران در مقايسه با مردان بسيار کمتر است و از ط رف ديگ ر توس عه انس انی     توسعه 

فرهنگ ی   ءهای زن ان ب ه ارتق ا    ادها و خالضيتزنان بازده مااعف داشته و عالوه بر شکوفايی استعد

 سازی نيز کمط مثثری خواهد کرد.   جامعه و فرهنگ

ملی بسيار مهر در توسعه و ايج اد تغيي رات پاي دار    عنوان عا طور گسترده به توانمندسازی زنان به

ش ناختی،   روانع د  ش هر اه واز در س ه بُ    نش ين  يهتوانمندسازی زنان حاش   لذا برایدر جامعه است. 

، نش ين  يههای اساسی زن دگی ب ه زن ان حاش      فرهنگی از ضبيل آموزش مهارت -اضتصادی و اجتماعی

ه ای تربي ت تس هيلگران محل ی      گ زاری دوره ه ای اجتم اعی، بر   های فردی، مهارت آموزش مهارت

ای، آم وزش   ه ای فن ی و حرف ه    ه ای اجتم اعی و مه ارت    ، آموزش مهارتنشين يهجهت زنان حاش

وک ار،   مباحث مربوط به اشتغال و کارآفرينی، آموزش بازاري ابی و چگ ونگی ورود ب ه ب ازار کس       

ه و ايج اد نش اط و ش ادابی    های همسرداری و فرزندپروری، آموزش مديريت خانواد آموزش مهارت

های الزم در برخورد ب ا   های پيشگيری از اعتياد در خانواده، يادگيری آموزش در خانواده، آموزش راه

اين پژوهش تفاوتی در ميان زنان سرپرس ت خ انوار،    نمود.تعصبات ضومی و باورهای غلا را اشاره 

نشين را م دنظر ض رار داده اس ت     حاشيه طور کلی زنانل نشده است و بهزنان مطلقه و زنان شاغل ضا 

تواند در تعمير نتايج محدوديت ايجاد نمايد و همچن ين اي ن پ ژوهش در حاش يه ش هر       که خود می

اهواز انجام شده اس ت و چ ون حاش يه ش هرهای اس تان خوزس تان از نظ ر فرهنگ ی، اجتم اعی و          

ارد بنابراين نتايج اين پ ژوهش  های ديگر د اضتصادی فاای متفاوتی نسبت به حاشيه شهرها در استان

 های ديگر را ندارد. ضابليت تعمير به استان

 
 .به يط ميزان بوده است سهر نويسندگان در پژوهش حاضرسهم مشارکت نویسندگان: 

 را داريراين پژوهش کمال تشکر و ضدردانی  های هکنند از تمامی شرکت سپاسگزاری:

 اين مقاله وجود ندارد. خصوصرا منافعی در گونه تعا دارند هيچ اظهار میتضاد منافع: 

 .اين مقاله با هزينه خود نويسنده انجام شده استمنابع مالی: 



 111 نشین ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه

References  

Afshan, S. A. R., & Fatehi, E.
 
(2016). An investigation of socio-cultural factors 

influencing women householder abilities in the city of Tabriz. Quarterly 
Journal of Women and Society, 7(27), 19-38. [Persian] 

Ayatollah, A. (2017). Investigating the phenomenon of marginalization with the 
focus on the housing system. 3

rd
 Annual Conference on Architectural, Urban 

Planning and Urban Management Research, Ambassadors of Mehrazi 
Institute of Architecture and Urban Planning, Shiraz. [Persian] 

Cinar, K., & Kose, T. (2018). The determinants of women’s empowerment in 
Turkey: A multilevel analysis. South European Society and Politics, 23(3), 
365-386. 

Ewerling, F., Lynch, J. W., Victora, C. G., van Eerdewijk, A., Tyszler, M., & 
Barros, A. J. (2017). The Swper index for women's empowerment in Africa: 
development and validation of an index based on survey data. The Lancet 
Global Health, 5(9), 916-923. 

Farashi, M., Rahimian, M., & Gholamrezai, S. (2017). Microcredits: Social 
empowering or disempowering of rural women: the case of nahavand 
township. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 13(2), 
204-189. [Persian] 

Farhadi, M., Yarmohamadi Vasel, M., Zoghi Paidar, M. R., & Chegini, A. A. 
(2017). The efficacy of hypnotherapy based on ego strengthening on 
treatment of major depression in female‐headed households. Journal of 
Psychological Achievements, 24(1), 63-78. [Persian] 

Ghasemi, M., Alizadeh, L., & Kandahari, E. (2018). Development of 
psychological empowerment strategies for rural women using SWTO-QSPM 
strategic management tools. Quarterly Journal of Women in Development 
and Politics, 16(1), 109-79. [Persian] 

Ghiasvand, A., & Amari, H. (2012). Evaluation of the social impact of shahr-
banoo complexes on the empowerment of women in Tehran. Social 
Development and Welfare Planning, 4(12), 167-147. [Persian] 

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. California: 
Sage Publications, Inc. 

Heidari Sareban, V. (2019). Role of social capital on rural women 
empowerment in Meshkinshar County, case study: central district. Quarterly 
of Geography (Regional Planning), 8(3), 239-253. [Persian] 

Heydari, F. (2018). The role and participation of women in sustainable 
development. Journal of Human Rights Research, 3(11), 116-99. [Persian] 

Holliday, J., Hennebry, J., & Gammage, S. (2018). Achieving the sustainable 
development goals: surfacing the role for a gender analytic of migration. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(2), 1-15. 

Jalilian, S., & Saadi, H. (2016). Investigation effect of socio– economical 
components on rural women’s psychological empowerment in Islamabad 
Qarb County. Journal of Rural Research, 6(4), 745-767. [Persian] 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thousand_Oaks,_California
http://www.jgeoqeshm.ir/?_action=article&au=250108&_au=Vakil++Heidari+Sareban&lang=en
https://www.researchgate.net/journal/1369-183X_Journal_of_Ethnic_and_Migration_Studies


 111 (8 ی شماره ،1044 پاییز و زمستان ،82 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

Karimivakil, A., Shafiabadi, A., Farahbakhsh, K., & Younesi, J. (2017). 
Effectiveness of psychological empowerment training program based on 
individual psychology Adler's theory on female-headed household’s learned 
helplessness. Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 8(31), 23-
51. [Persian] 

Kermani, M., Noghani Dokht Bahmani, M., & Kashani Bradaran, Z. (2018). 
Qualitative meta-analysis of two decades of research in the field of rural and 
urban women empowerment in Iran. Women S Studies (Sociological & 
Psychological), 16(2), 33-54. [Persian] 

Kiai, H., Parsi, H., & Farhangi, A. A. (2017). Analysis of the effect of print 
media (electronic and print) on the empowerment of working women. 
Journal of Social Studies in Iran, 6(4), 687-661. [Persian] 

Naghdi, A. (2015). Marginalized women, leading issues and challenges. World 
Economy Newspaper, 3703, news code: 3286062, access via: https://b2n.ir/ 
386521 [Persian] 

Norozi, F. (2016). Explaining groundbreaking theories in drawing a causal 
model of women's empowerment with emphasis on economic empowerment. 
International Conference of Management Elites, Tehran. [Persian] 

Safaeipour, M., & Zadoli Khajeh, Sh. (2016). An analysis of barriers to women's 
economic participation in Iran (case study: Tabriz metropolis). Economics 
and Development Sociology, 5(1), 63-85. [Persian] 

Sayydeh, T., Eshraghi Samani, R., & Poursaeed, A. (2017). The role of 
occupational capability in the self-reliance of rural women in Ilam County. 
Journal of Rural Research, 8(3), 554-571. [Persian] 

Sell, M., & Minot, N. (2018). What factors explain women's empowerment? 
Decision-making among small-scale farmers in Uganda. Women's Studies 
International Forum, 71, 46-55.  

Sraboni, E., & Quisumbing, A. (2018). Women’s empowerment in agriculture 
and dietary quality across the life course: Evidence from Bangladesh. Food 
Policy, 81, 21-36. 

Tofighiyanfar, A. H., Azizi, J., Seifori, B., Behjati Asl, F., & Ghayedgivi, F. 
(2016). The relationship between self-sufficiency plans of Imam Khomeini 
relief committee and the empowerment of women heads of household (Case 
study: The province of Kohgiloyeh and Boyerahmad). Quarterly Journal of 
Women and Society, 7(26), 89-114. [Persian] 

Torabi Momen, E., Raheb, G., Ali Pour, F., & Biglarian, A. (2017). The 
effectiveness of group social work intervention with developmental approach 
on psychosocial empowerment of female-headed households. Archives of 
Rehabilitation (Previously Named "Journal of Rehabilitation"), 18(3), 242-
253. [Persian] 

Vesali, S., & Omidi, R. (2014). Social policy: Contexts and approaches. 
Quarterly Journal of Planning and Budgeting, 19(1), 206-179. [Persian] 

 

 
© 2021 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-
access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited 

 

https://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=49703&_au=Alireza++karimivakil
https://b2n.ir/%20386521
https://b2n.ir/%20386521
https://jrur.ut.ac.ir/?_action=article&au=547087&_au=Tayyebeh++Sayydeh
https://jrur.ut.ac.ir/?_action=article&au=520013&_au=Roya++Eshraghi+Samani
https://jrur.ut.ac.ir/?_action=article&au=588190&_au=Alireza++Poursaeed
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

