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  0935 زمستان ،72-65 (،0)01 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

  طهلعلله  فصللامه   .(6931) احمیی،عل  اله   حییی ف و حسیی   فند  دانییی،  الیی   لطف فنوزنیی،   علیی   شییین،  
   .72-61 ( 6)61  انسهنی عاوم در ای رشت   یهن

10.22631/ISIH.2017.2365.2813  7112-6166شیپی: 

 آزاد است.  نو،سن،گین / دستنس  ب  مت  کیمل مقیل  بناسیس قوانی  کن،تیو کیمینز ) 

 ای رشته واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان
 

ین  4الهی علی خائف ، احمد3فرد ، حسن دانایی2اله فروزنده ، لطف1علی شیر
 21/20/6931؛       پذیرش: 42/24/6931دریافت: 

 چکیده
عنوان  هیی مختلف بی  بیرهی در رشت « توانیسیزی»و « ق،رت دادن»معنیی  بنسیخت ،ی سیز  توانمن،سیزی ب 

نیس  و ش ای بنرس  ش،  است. معنیی ا،  سیز  در ابت،ای رخ،اد تحول در دو رشت  د،  رشت  ،ک سیز  میین
هیی بعیی، کیی  سیییز   شیی،. در سیییل گذاری قیی،رت منبییو  م  اشییتنا  بن،ی ،ییی ب  شنیسیی  بیی  سییه  جیمع 

شنیس   و م،دکیری اجتمیع  مطنح ش،  ه،ف غی،  از  هیی آموزش و پنورش  روان توانمن،سیزی در رشت 
وری توج  ش،. ه،ف ا،    طنح آن  افزا،ش رفی  انسین بود و در حوز  م،،ن،ت  ب  پیون، توانمن،سیزی بی بهن

هیی حوز  علیو  ترنبی   انسیین   و اجتمییع  در ا،ینان  مقیل   واکیوی تطور سیز  توانمن،سیزی بی  رشت 
مقیل  در سییمین   761هیی موردنییز از  است  بنیبنا،   بی استفید  از روش پژوهش کیف  تحلیل محتوا  داد 

و  79اس اس پی  افیزار اس اسیتفید  از نن    آوری و بیی  هیی مختلیف جمی  هیی علم  کشیور در رشیت  مرل 
آم،  نشیین  دسیت دو تحلییل شی،. نتیی،ه ب  ای و کییی هیی آمیری کنوسکیل والیس  تحلیل خوشی  تکنیک

هیی د،گین   وری نینوی انسین   و در رشیت  هیی م،،ن،ت بیشتن بن ارتقیی بهن  ده، ک  ا،  سیز  در رشت  م 
بن ا،   در ا،نان سع  ش،  اسیت  مقولی   بن،ی ق،رت متمنکز بود  است. عالو  سه بن ارتقیی رفی  انسین و 

شیود بینای در  درسیت سییز   سییزی شیود. پیشینهید م  تعیل  انسیین بیی رو،کیند اسیالم  ا،نانی  الگو
شنیخت  ،ی رو،کند سیختیری و ،ی  ای ب  رو،کند روان رشت  توانمن،سیزی و طناح  الگوی جیم   بی نگی  میین

 هی توج  شود. تنکیب  از آن
 وری منیب  انسین   رفی  انسین  اشتنا  ق،رت ای  بهن  رشت  توانمن،سیزی  سیز  میین :ها کلیدواژه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

.ا،نان تهنان  م،رس  تنبیت دانشگی  اقتصید  و م،،ن،ت دانشک،  دولت   م،،ن،ت دکتنای دانشروی .1

 .ا،نان تهنان  م،رس  تنبیت انشگی د اقتصید  و م،،ن،ت دانشک،  دولت   م،،ن،ت دانشییر .2
 

 .ا،نان تهنان  م،رس  تنبیت دانشگی  اقتصید  و م،،ن،ت دانشک،  دولت   م،،ن،ت استید .3
 

 .ا،نان تهنان  م،رس  تنبیت دانشگی  اقتصید  و م،،ن،ت دانشک،  دولت   م،،ن،ت دانشییر .4
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 مقدمه
وسیل   ب  6321شنیس  مطنح ش، و در ده   در حوز  مطیلعیت د،  6311در ده   1سیز  توانمن،سیزی

گذاری قی،رت  اشیتنا  معنیی ب    شکل خود  بی تن، شنیس  بسط ،یفت. ا،  اصطالح در سید  جیمع 
هیی مختلف علو  اجتمیع  ازجمل   و تیکنون در رشت   شنیس  مطنح ش، در د،  6311در اواخن ده  

. مسیلل  اصیل  میوردن ن  (7117و همکییران   2کیر رفتی  و تحیول ،یفتی  اسیت )لیینکل  م،،ن،ت ب 
من،سیزی و ارا   الگوی جییمع  بینای فنا،نی، هیی مختلف  فه  درست سیز  توان ن نان رشت  صیحب

در  6926-6936توانمن،سیزی است. ا،  مقیل   معنیهیی مختلیف توانمن،سییزی را در بییز  زمیین  
وپنورش  جغنافییی  اقتصیید و  شنیسی   به،اشیت و درمیین  آمیوزش شنیسی   جیمع  هیی روان رشت 

ای  رشیت  نشیین دادن سیین تطیور سییزا میین  کن،. درواق   هی،ف مقیلی   م،،ن،ت در ا،نان بنرس  م 
عبیرت د،گین  میی  کیر رفتی  اسیت. بی  ای در رشیت  می،،ن،ت بی  طور گستند  توانمن،سیزی است ک  ب 

سییل اخیین  در  71ای توانمن،سییزی در طیول  رشیت  دنبیل واکیوی ا،  مسلل  هستی  ک  سییز  میین ب 
ست. در ا،  مقیلی   بی  آگییه  و فهی  علمی  هیی مختلف علم  در ا،نان چگون  مطنح ش،  ا رشت 

کنی  و پیون، ادبییت رشت  م،،ن،ت دربیر  ا،ی  سییز  بیی  ای م،،ن،ت کمک م  رشت  تطور ا،  سیزا میین
افزا،ی  علمی   ک  بی  ه  ای درصیورت  رشیت  دهی . توسیع  مطیلعییت میین هی را نشیین می  سی،ن رشت 

نسیین  و ارتقییی توانمنی،ی علمی  آنیین کمیک کنی،  هیی منتبط در حوز  علو  ا ن نان رشت  صیحب
  6936توان، در رش، و توسع  علو  انسیین  و اجتمییع   تیرینگیذار بیشی، )قیسیم  و همکییران   م 
کنی،  ن نان و مرن،ین حوز  منیب  انسین  کمیک م  (. در  درست معن  توانمن،سیزی  ب  صیحب67

پندازی ،یی  در حیوز  منییب  انسیین   بی  ن ن،ی  ک  بی ارا   تعن،یف مشیخو و روشین  از ا،ی  سییز  
ای  رشیت  ر،زی اجنا،  بپندازن،  بنیبنا،   در ا،ی  مقیلی  نیم  طینح مبیین  ن ینی سییز  میین بننیم 

 هیی مختلف بنرس  ش،  است. توانمن،سیزی  چگونگ  مطنح ش،ن ا،  سیز  در رشت 
 
 ای رشته . مبانی نظری: توانمندسازی، یک سازه میان1
 تعریف سازه .1-1

« پیشینفت تحصییل »رون،  بنای مثییل   کیر م  هی ب  مفیهی   بنای شنح و ،ی معنیبخش  ب  ترنب 
هیی  هیی کالس  دانشرو،ین مشیه،  کند. بنخی  واه  توان آن را از طن،ق نمن  مفهوم  است ک  م 

ه،  نیسیتن،. مشیی طور مسیتقی   قیبل مینن، انگیزش  هوش  قیبلیت اجتمیع   و توانمن،سییزی بی 
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هی  شیون،. سییز  ای ک  در سطح بیال،  از انتزاع قینار دارنی،  سییز  نیمیی،  م  چنی  مفیهی  پیچی، 
سیو بی  مییزان  هی هستن،. توانمن،سیزی نیز ،یک سییز  اسیت  ز،ینا از،ک اغلب  ز،نسیخت ن ن، 

و از سوی د،گین  بی   هیی شنیخت  و ادرا  فند  گنو  ،ی جیمع  از مق،ار توانمن،ی اشیر  دارد  مؤلف 
کن،  پس ب  مفییهی  انتزاعی  و  فنا،ن، توانمن،سیزی در روابط فندی  گنوه   و اجتمیع  توج  م 

عنوان نمونی   شود  بی   بن،   سیز  گفت  م  هی ب  وجودشین پ  م  نیپذ،نی ک  از روی آریر آن مشیه، 
فهمی   از عال   و رفتیر ،ک فیند می توان ب  مواردی مینن، هوشییری و انطناب اشیر  کند ک  می  م 

 (.93  6921ک  شخو  هوشییر  ،ی مضطنب است )بیزرگین و همکیران  
 ها . توسعه سازه2-1

کنی،. در طیول  ای در علو  اجتمییع  ازجملی  رشیت  می،،ن،ت ا،فیی م  توسع  سیز   نقش محوری
پندازی در م،،ن،ت )بنای مثیل  ای از ن ن،  هیی پیوست  عنوان قطع  هیی گذشت   تع،ادی سیز  ب  ده 

هی  ان،. توسع  سیز  ابهی  و تعیرض در نقش  ارنبخش   شهنون، سیزمین   و....( قبض و بسط ،یفت 
شیود کی  عبیرتنی، از:  صورت ،ک الگو در چنی،،  گیی  انریی  م  بناسیس شیو  فعیلیت علم   ب 

وا و پی،یی و سیپس بنقیناری هییی ر  هی )روا،  محتیوا(  تی،و،  مقییس مشخو کندن تعن،ف سیز 
  1ای قینونمنی، )کنونبییو و میهیل هی بینای تشیکیل شیبک  ای از سیز  هی درون شبک  ارتبی  میین آن

 (.6321  2  اسچواب6336
  3در فنا،ن، توسعۀ سییز   ونیعیت مطلیوب آن اسیت کی  معنییی آن  ریبیت بمینی، )اسییگو 

آفن،  اسیت )ون د،نی   کییومینگز و  مشیکل (. در نگی  سنت  ب  توسع  سیز   تطور در معنیی6323
هی  مستلز  ا،رید روا،  و پی،ی،  اسیت.  هیی آن هی و ،ی مقییس (. ا،رید تغیین در سیز 6336  4پیرکز

هی بن اهمیت ربیت تمنکیز دارد  ولی  تطیور در معنیهییی ،یک سییز    هیی علم  سیز  اگنچ  بحث
هیی  ی در عل  م،،ن،ت  بخش مهم  از پژوهشه ای اصیلت سیز  رشت  امنی عیدی است. فه  میین

شون، ک  گو،یی از ابتی،ا  ای در عل  م،،ن،ت مطنح م  گون  هی،  ب  م،،ن،ت است. گیه  چنی  سیز 
(. 7117هی مطنح ش،  اسیت )لیینکل  و همکییران   ای م،،ن،ت  بود  است ک  در سی،ن رشت  سیز 

نی  علیو  اجتمییع  قینار دارنی،   تنی بی  ن نان عل  م،،ن،ت  درون دا،ین  وسیی  هنحیل صیحب ب 
هی نیز  پذ،نن، و در سی،ن رشت  بنیبنا،   فه  ا،نک  افناد  چگون  معنیهیی ،ک سیز  در ،ک رشت  را م 

هی را  هیی ز،ییدی از سیی،ن رشیت  و،ژ  در رشت  م،،ن،ت کی  سییز  کنن،  بسییر مه  است  ب  وارد م 
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هی وارد شی،   نوب  خود در سی،ن رشت  در م،،ن،ت  ممک  است ب  هی  گیند. کیربند ا،  سیز  کیر م  ب 
و مفهو  ج،،،ی را ا،رید کن،. البت  الز  است ب  ا،  نکت  توج  شیود کی  اگنچی  ورود ،یک سییز  

جملی   هیی فناوان  سبب ابهی  و سندرگم  پژوهشیگنان آن رشیت  از در رشت « توانمن،سیزی»مینن، 
توان، گفتمین ،ک رشت  علم  را تقو،ت کن،  بنای مثیل     پ،،،  م شود  ول  ا، رشت  م،،ن،ت م 

سیبب  هی ب  شیود  ن ن،ی  سیسیت  گینۀ آن گفتی  م  بن،ی ن  هی و طبق  در بحث ن ن،  عموم  سیست 
هیی علمی  ا،ریید کیند  اسیت.  ای بینای ن ن،ی  ای آن  گوش و چشی  عمیوم  رشت  میهیت میین

توان دارای چنی  جی،گیه  دانست. در ادبییت ادار  امور جیمعی    هیی توانمن،سیزی را نیز م ن ن، 
 هیی گونیگون هستن،. هیی توانمن،سیزی در سطح کیرگزاران در پ  دستییب  ب  مؤلف   هی  و سیزمین

 های زیربنایی سازه توانمندسازی . بررسی تعریف2-1
ز  توانمن،سیزی ب  ا،  نتیر  هیی علم  دربیر  سی ( در بنرس 762  7111) 1بیرتونیک و اسپن،تزر

« گذاری قی،رت اشتنا  ب » 6321تی  6311ان، ک  نخستی  مقول  ز،نبنی،  ا،  سیز  در ده   رسی، 
ق،رت »شیمل ق،رت دادن  تقو،ت ق،رت موجود  کنتنل سننوشت و مشیرکت سییس  بود  است. 

نعی  و اصیل  از طن،یق هیی ف افزا،ش درج  ،ی میزان ق،رت دردستنس اشخیص  و ن ی »ب  « دادن
،یفتی  ،یی  کیهش «تقو،یت قی،رت»(. در 6326  2اشیر  دارد )پنلموتن و موننو« هی گستنش نفوذ آن

  4)راجینز 3هیی فقیین جیمعی   می،ن ن اسیت   توانمن،سییزی طبقی «توانمن،سیزی اقتصید سییی »
سینت   نیز بی  تفییوت مییین اهی،اف بیمیرگونیۀ موجیود و خی،میت« کنتنل بن سننوشت(. »6321
( و درنهی،ت  6322  5،یفت  و توانمن،ش،  فعل  بنای ه،ا،ت سننوشت اشیر  دارد )سیراسون افزا،ش

هیییی سییسی  و ا،رییید  سیییزی جنیبش زنییین و سیی،ن جنبش   فعیل«مشیییرکت سییسی »من یور از 
 (.663  6336  6ی آنین است )استنون هی هی،  بنای طناح  و اجنای بننیم  موقعیت

 «7تینو،ه رفیی  انسیین»ظهیور و بینوز ،یفیت  بین  6321تی  6321ی ک  در ده  ا دومی  مقول 
ای ک  از طن،ق توانمن،سیزی  زن،گ  افناد بهبود ،یب،. ا،  مقولی   چنی، معنییی  گون  متمنکز بود  ب 

افتخیر ب  فنهنی،  افیزا،ش خودارزشی   افیزا،ش دانیش  معنییداری  شینیخت و احتینا  فیندی  
بی  ا،ی  ، «افتخییر بی  فنهنی،» گییند. رتبیطیت و افزا،ش اختییرات را دربن م ا  سیزی منیب   فناه 
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کی، بن آن گون  جیمع  ب  هیی غیلب در معنیست ک  بیورهی و ارزش هی بنای افناد   ای توسع  ،یب، ک  تی
گیه »  بن توانمن،سیزی از طن،ق «ارتبیطیت»همچنی   واه   غنورآفن،  بیش،. آم،   دسیت هیی ب  آ

کی، دارد. « بیطیت فنهنگ از ارت ب  ا،رید ا،  بیور در افناد ک  شغلشیین مهی    «معنیداری فندی»تی
« افیزا،ش خودارزشی »(. مقول  تنو،ه رفی  انسیین در معنییی 72  6332  1است  اشیر  دارد )آال

ک  سنکوب ش،  )ستم،،، ( است  ،ید بگییند کی  نقیی   بیینگن فنا،ن،ی است ک  از طن،ق آن  کس 
(. 122  6336  2اش  خبن  ب،ان، )ر،نلت خود را بشنیس، و خودش را در مورد مسی ل زن،گ قوت 

وجو و بهبیود ارادی  کیرگینی نقی  قوت خینواد   بنای جست معنیی ب    ب «هی افزا،ش حق انتخیب»
  اجییز  «سییزی منییب  فناه »اقتصیدی خینوار اسیت  و درنهی،یت  در  ی ونعیت موجود اجتمیع 

 (.91  6331  3و دستنس  د،گنان ب  اطالعیت  مورد تیکی، است )دانیلزکنتنل 
مطنح شی،. تمنکیز اصیل  ا،ی   6331تی  6321سومی  مقول  در مورد توانمن،سیزی  در ده  

ای  گونی  ب « وری بهین »دست گنفت  کیر از طن،ق توانمن،سیزی بیود  راهی  کی  در آن   مقول  بن ب 
پذ،نی  توانیسییزی د،گینان   گینی  مسیلولیت مشییرکت در تصیمی ،یب، و شییمل  ارتقی م  اسیس 

دادن اختییر »معنیی  ب « گینی مشیرکت در تصمی »شود.  احسیس میلکیت و کیر کندن در گنو  م 
(. 71  6331  4)کنوسی  و اسیتنوتون« گینی ب  کیرکنین بنای تیمی  نییزهیی مشتنی است تصمی 

فعیل و پذ،نش مسلولیت در کیر بی،ون اجبییر و توسیعۀ  وجوی معنیی جست ب « پذ،نی مسلولیت»
فنا،نی، »بی  « توانیسییزی د،گینان(. »622  6333  5قیبلیت محیط کیر است )دول  و اوسیولیوان

هیی درسیت بی  دال،یل درسیت و  کمک ب  افناد درست  در سطوح درست  بینای گینفت  تصیمی 
  شیخو در کییر «حیس میلکییت»ید (. در فنا،ن، ا،ری69   6336  6اشیر  دارد )هولپ« منطق 

  چهییر «هیی توانمنی، کیر کندن در گنو »(  و درنهی،ت بنای 11  6332  7شود )هیفم  درگین م 
شود ک  عبیرتن، از: قیبلیت  سنشیر بیودن از معنییداری  اسیتقالل  و   اشتنا  گذاشت  م  ترنب   ب 

ان،  نخسیت   و مرموع  بنرس  کند ( معنیی توانمن،سیزی را در د7117ارن. لینکل  و همکیران )
هیییی  مناقبت هیییی اقلییت   هیی توانمن،سیییزی زنیین  گنو  هیی غینمی،،ن،ت  بییی مونیوع در رشیت 

 اجتمیع   و سییس  و دو   در رشت  م،،ن،ت بی مونوع ن ن،ۀ معیصن م،،ن،ت.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ها (. مقایسه تنوع معانی و کاربرد سازه توانمندسازی در میان رشته1جدول شماره )

 گروه هدف  تنوع معانی مورداستفاده رشته/ سال نخستین کاربرد

 6311مذهب  

هنیی،   د ک  خودشیین را کیی  نشیین م  قی،رت دادن و تقو،یت قیی،رت کسیین 
 افتخیر ب  فنهن، و افزا،ش خودارزش  

هی را ب  پذ،نش مسلولیت بنای تعیی  سننوشت خیود تشیو،ق  مذهب آزاد  آن
 .(6323  1کند )فن،ن و فیون،ز

 مذهب آزاد بنای طبقیت مند  

مشیرکت سییس   معنیداری فندی  توانیسیزی د،گنان  ارتبیطییت  کنتینل بین  6321شنیس    جیمع 
 گینی.    و مشیرکت در تصمی 2هی ق،رت سننوشت  تقو،ت ق،رت ک 

مشییییرکت در قییی،رت بییینای 
 ق،رت و زنین هیی ک  اقلیت

 6321وپنورش   آموزش
گینی  توانیسییزی  مشییرکت در تصیمی   ا،ش دانیش کنتنل بن سننوشت  افیز

ین و مقی  واحتنا   تمنکیز بین  پذ،نی  ش  سیزی منیب   مسلولیت د،گنان  فناه 
 هی. جیی گنو  آسی،ش و رفی  افناد ب 

متوسییط ،ییی دارای   آمییوزان دانش
 هیی ،یدگینی و معلمین نیتوان 

 6321شنیس    روان

 کنن،گ . ت  خودکیرآم،ی  خودتعیی افزا،ش خودارزش   کنتنل بن سننوش
شنیسی  بیی مسیی ل محیوری عیملییت انسیین    ادبییت توانمن،سیزی در روان

(. ا،یی  رشییت  6323  3،یب   و کنتیینل  احیطیی  شیی،  اسییت )بینیی،ورا تسییلط
توان، در نقش ،یک علی  مییینر   علیو  انسیین  را بی  هی  مینتبط کنی،  م 

 (.662  6936پور   )فناهین  و خین 

ز بیین افییناد  مییثالت تقو،ییت تمنکیی 
ک  خودشییین را  قیی،رت کسییین 

لحیظ روانییی   کییی  نشیییین  بییی 
 دهن،. م 

 6321اجتمیع    م،دکیری 

کنتنل بن سننوشت خو،شت   افزا،ش دانیش  افیزا،ش خودارزشی  و افیزا،ش 
سییزی منییب    دهنی،. تمنکیز بین فناه  ک  خود را ک  نشیین م  ق،رت کسین 

انگییزد تیی خودشیین بین  هیی را بنم  رأی افناد  آن آموزی و پشتیبین  از مهیرت
 (.  6322  4ق،رت  غلب  کنن، )هگیر و هونزکن حس ب 

گذاری ق،رت واقعی  بیی محور،یت فیند کی  در میذهب و  اشتنا  بن مقول  ب 
شنیسیی  و  شنیسیی  ،یفییت شیی،  و مقولیی  رفییی  انسییین  کیی  در روان جیمع 

کی، م  و آموزش  کن،. پنورش بحث ش،  است  تی

تیوان  زنیین و  تمنکز بن افیناد ک 
هیی اقلییت اجتمییع  کی   گنو 

ان،    طور فیز،ک  نییتوان شی،   ب 
ک   بیمییییران روانییی  و کسیییین 

وابسییتگ  الکلیی  ،ییی دارو،یی  
 دارن،.

 6321م،،ن،ت 

وری. افیزا،ش دانیش   افزا،ش اختییرات  کییر گنوهی   تیکیی، بین افیزا،ش بهین 
یس میلکییت بیشیتن در محییط کییر )بییون و اطالعیت و منیب  بنای ا،رید احس

(. خودمییی،،ن،ت کیییندن و 7166و همکییییران   6  فننینییی،ز6337  5الولییین
(. 7169 8  جیونز7111  7هییی کییری )کینکم  و روزن ده  گنو  خودجهت

شیمیر  سیزی  ف  ا،رید انگیز  در کیرکنین است و ،یک سییز  انگیزشی  ب  توانمن،
گذاری قی،رت در سییزمین   اشیتنا  (. ب 26  7112  9آ،، )آنگوری و سین،ا م 

و همکییران   10گینی است )چی  معنیی تفو،ض اختییر و مشیرکت در تصمی  ب 
7166  672.) 

 کیرکنین و م،،نان

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ای ک  بی،، در بحث توانمن،سیزی در رشت  مذهب ب  آن توجی  کیند  ا،ی  اسیت کی   نکت 
ای ک  در قنآن کن،  آمی،  اسیت  ون گ آزادی مذهب در ادبییت اسال  نیز مطنح ش،  است  ب 

  ،عن  در د،   هیچ اجبیری نیست  ز،نا را  از «الغ ... ال،،   ق، تبی  النش، م  ال اکنا  ف »
ب  آشیکیر شی،  اسیت... )سیور  بقین   آ،ی   راه  ب  ب  گونی  نیسیت کی   (  ولی  ا، 761خو

اله  قی یل    جی،گی  خلیفةتوانمن،سیزی و ه،ا،ت بشن ب  حیل خود رهی شود  ز،نا بنای انسین
راست  م  انسین را جینشیی  خیود    ،عن  ب «االرض خلیف  جیعل ف  ان »فنمی،،:  است و م 

(. پس ا،  اصل پذ،نفت  اسیت کی  انسیین در شینا،ط 91روی زمی  قنار داد  )سور  بقن   آ،  
 رش، و کمیل قنار گیند.

کیییت محییوری آن رشییت  در مییورد ای تعیی،ادی از معییین  غیلییب  ن در مرمییوع  در هیین رشییت 
کنن،  معین   هی شنوع ب  توج  ب  توانمن،سیزی م  دهن،. همی  ک  رشت  توانمن،سیزی را بیزتیب م 

شنیسیین کی   ،یبی،. از ن ین جیمع  هی توسیع  م  نو،ن  از سیز  را ا،رید کند  و تع،اد معین  در رشت 
ای از مسین پیشنفت  بهتن،  مسین اسیت  ان،  گون  اصطالح مسین پیشنفت ،ک سیز  را مطنح کند 

 دارن،. 1ای مسین پیشنفت متغینی رشت  هیی میین  ک  نشین ده،  سیز 
 ها ها و فرضیه ها: پرسش . ورود سازه توانمندسازی به تاروپود رشته3-1

عنوان سییز  معنوفی  مطینح شی،  سییز   ( بی 7119) 2هیی روو،یک توانمن،سیزی بی طنح د،،گی 
دسییت آورد. در اصییل  آواز   صییورت گسییتند  اسییتفید  شیی،  و آواز  جهییین  ب  معنوفیی  کیی  ب 

و،ژ  مرن،ییین علیی  میی،،ن،ت و  دلیل کیییربند گسییتند  آن توسییط مرن،ییین بیی  توانمن،سیییزی بیی 
 ن نان است  بنیبنا،   فه  اصیلت توانمن،سیزی و سین تطور آن مه  است. صیحب

هی،   ( مطیبقیت دارد  سییز 6333) 4نش و لو، هی« 3هیی فناگین سیز »توانمن،سیزی بی مقول  
آ،نی،. در الگیوی  شیمیر م  هیی متنیوع ب  ای از پ،،ی،  قی، و آزاد دور ه  حلق  زد  و مرموع  ک  ب 

ای مشییب   نشین و  گون  هیی فناگین در حیلت آزاد  ب  شود ک  معنیی سیز  هینسچ و لو،   فنض م 
هیی،    شیود و چنیی  چیلش هیی روا،  سییز  پیینوی م  ش،یبن،. در دور  انتشیر از چیل توسع  م 

هی بیی تیرینپیذ،نی از شینا،ط   شون، ک  بخیش عمی،ا تعن،یف سییز   ای الگووار  موجب م  گون  ب 
کنن، تعن،ف سیز  را مشخو  شنیس   تالش م  ن نان بی ا،رید نوع مشخو شود. درواق   صیحب

 و منسر  کنن، و ب  ا،  چیلش پیسخ دهن،.
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هی  معنیهیی سیزا توانمن،سیزی در دور  زمین  موردمطیلع  در میین رشیت »ا،  است ک  پنسش 
توان ا،  ح،س خندمن،ان  را مطنح  ش،  م  بناسیس بحث و پنسش مطنح« کن،؟ چگون  تغیین م 

 کند ک :
ای متنوع  افزا،ش ،یفت  و سپس بسیت  و محی،ود  گون  معنیهیی توانمن،سیزی ابت،ا ب  فرضیه یک:

 شون،. م 
هیی بیشیتن  از  هیی م،،ن،ت  تنهی درون عل  م،،ن،ت نیسیتن،  آن  گون  ک  اشیر  ش،  سیز  همین

هییی ،ییی  هی  عمل سیز  ی هیی گونیییگون  ان،. رشیی، ادبییییت معنیهیییی پ،،یی،  هی وارد شیی،  سییی،ن رشییت 
کننی، و  تغییین م شون،   هیی ج،،، وارد م  هی ب  جی،گی  ک  آن ده، ک  هنگیم  نشین م   ی هی نوآوری

کننی،  بسیتگ  دارد.  سو،شیین حنکیت م  هیی ب  هی،  کی  آن ا،  تحوالت  بیشتن ب  و،ژگ  جی،گی 
کننی،   سوی جی،گی  ج،،، حنکت م  هی ب  ک  نوآوری کن، ک  هنگیم  ( فنض م 7116) 1استوردی

  بی  فهی  ( اعضییی جی،گیی  ج،،ی،6331) 2شون،. از ن ن سزارنییواسکی و جورجز دوبیر  خلق م 
 3هیی موجیود  گینا،ش دارنی،. گین،وسیک و تیلیور هیی ج،،، در قیلیب اصیطالحیت مقولی  سیز 

وسیل  معین  و ادبیییت   رس،  ب  ک  ،ک سیز  ب  جیی ج،،،ی م  کنن،  هنگیم  ( فنض م 7117)
 گینن،.  اکنون نیز هست  شکل م  ک  از پیش در آنری وجود داشت  و ه 

بنی،ی دوبییر  و جز ی    (  ممک  است حت  بی ،ک فنمول7119) 4گولاز د،،گی  سیهلی  و ان
ای اسیس  تغییین کنی، )بیرتونیک و  گون  سوی زمینۀ ج،،، حنکت کند  است  ب  ای ک  ب  تمنکز ا،، 
توان حی،س زد کی   هی در مورد سیز  توانمن،سیزی  م  (. بی کیربند ا،  ا،، 761  7111اسپن،تزر  

هیی متعی،د حنکیت کیند  شییه، ا،ریید تغییینات و  زی در عینض رشیت همی  ک  واها توانمن،سی
ک  سیز  توانمن،سییزی وارد ،یک  هنگیم »هی هستی   بنیبنا،   پنسش بع،ی ا،  است ک   بیزتفسین

چ  اتفیق  بنای معیین  سییز  »و « کن،؟ شود  بی دانش رشت  ج،،، چگون  رفتیر م  رشت  ج،،، م 
 ن چنی  فنض کند:توا  بنا،  اسیس م « افت،؟ م 

کیر رود  بی   محض ا،نک  توانمن،سیزی در ،ک رشیت  ج،،ی، انتخییب شی،  و بی  ب  فرضیه دو:
 شود. طن،ق  بی دانش آن رشت  سیزگیر م 

ای  گون  هی ب  شود ک  بنخالف انت یرات  ممک  است معنیهیی سیز  در چنی  انتقیل   فنض م 
کننی،   هیی ج،،ی، حنکیت م  هی،  کی  درون رشیت   متنوع افزا،ش ،یفت  و سپس کیهش ،یبن،. سیز

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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طور مسیتمن  خلیق  اصیالح  و منتقیل  کنن، تی معنیهی بی  شنوع ب  بهبود و نشن معنیهیی ج،،، م 
 شود:  رو فنض م  شون، و ازا،  م 

شیود  معنییی آن  در تمی  م،ت  ک  سیزا توانمن،سییزی بی  رشیتۀ ج،،ی، وارد م  فرضیه فرعی:
 ،یب،. تنوع افزا،ش م طور مستمن و م ب 

  «هیی می،،ن،ت چگونی  اسیت؟ و،ژ  سییز  هی بی  تطیور سییز »بی،، ا،  نکت  بنرس  شود کی  
کیرگینی سیز  توانمن،سیزی  ا،  تطورات را در  کیند  و  ن نان م،،ن،ت  هنگی  ب  چگون  صیحب»

بیی عنییوان ( و د،گیینان  پژوهشیگنان می،،ن،ت را 7111) 2(  بن،یف6311) 1بییر،تز« پذ،ننی،؟ م 
جیی ا،نک  بین منییف  کیرکنیین ،یی  ب  هی  ان،  ز،نا بیشتن،  تمنکز آن گذاری کند  نی « خیدمین ق،رت»

( سیز  توانمن،سیزی ب  ا،ی  دلییل در 7119جیمع  بیش،  بن منیف  سیزمین است. از ن ن روو،ک )
کیی، « وری  بهین »بن کیرا،  و ارنبخشی  در کنییر هی   ،عنی   ا،،ا م،،ن،ت مشهور ش، ک  بیشتن  تی

کیی   بیین ا،نکیی  هنگیم  داشییت. در ا،یی  مییورد انتقییید مهمیی  در مییورد میی،،ن،ت مطیینح شیی، مبن 
گذاری قی،رت بیی  اشیتنا  ب »کیر بندن،  ب  معنیی  ن نان م،،ن،ت  سیزا توانمن،سیزی را ب  صیحب

جی  داشیتن،. در هیی د،گن ب  آن تو کمتن توج  کندن،  چیزی ک  رشت « کیرکنین و تنو،ه رفی  انسین
گیند   ش،  را دربن م  وری ،ی کیر انری  مقیبل  ادبییت م،،ن،ت  بیشتن تمی،ل دارد بن معنی،  ک  بهن 

( هنگی  بنرسی  مونیوع توانمن،سییزی و 7117تمنکز داشت  بیش،. در عمل  لینکل  و همکیران )
انی،. معنییی  ث کند طلب  آن بحی هیی تسییوی ای تنی، در میورد ر،شی  شنیس  آن  بیی منیزعی  زبین

کیر انی،اخت  ا،ی،ا کیرکنیین  توانمن،سیزی در ادبییت م،،ن،ت  دربیر  متحول کندن محیط کیر و بی 
محور تمنکز معنی،  سیز  توانمن،سیزی در رشت  می،،ن،ت »است  حیل ا،  پنسش مطنح است ک  

 گون  فنض کند: توان ا،  بی بحث بیال م « ای است؟ در ا،نان چ  مقول 
هی  بیشتن بن  کیررفت  در ادبییت م،،ن،ت  نسبت ب  سی،ن رشت  معنیی توانمن،سیزی ب  سه: فرضیه

 گذاری ق،رت و تنو،ه رفی  انسین تمنکز دارد. اشتنا  وری و کمتن بن ب  بهن 
 
 . طرح پژوهش2

هیی علمی  در  بنای شنیسیی،  مسیین پیشینفت معنیهییی سییز  توانمن،سییزی در ا،ینان  مقیلی 
و نیمی  نخسیت دهی   6921  دهی  6921ونیگون در س  دورا زمین  نیمی  دو  دهی  هیی گ رشت 

م،ت بیست سییل  می،ن ن قینار گنفیت. بینای گیندآوری اطالعییت منبیو  بی  واه     ب 6931
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هیی  مقیلی  در مرلی  761وجو و    جسیت هیی علمی  ا،ینان در سیمین  نشین، « توانمن،سیزی»
هیی  هی در رشیت   ت و فنیوری  شنیسی،  شی،. ا،ی  مقیلی علم  مورد تی،ی، وزارت علو   تحقیقی

شنیسیی    جیمع   شنیسیی   به،اشییت و درمییین  جغنافیییی  گونیییگون  ازجملیی  میی،،ن،ت  روان
هی،  کی   ش،   مقیل  هیی شنیسی،  ان،. در میین مقیل  وپنورش و حت  اقتصید نوشت  ش،  آموزش

مقیلی   697بود  کنیر گذاشت  ش،  و درنهی،یت   هی ب  واه  توانمن،سیزی اشیر  نش،  در عنوان آن
بن ،یک طینح پژوهشی  دربییرا توانمن،سییزی هسیتن،.  هی مبتن  انتخیب ش،ن، ک  بسییری از آن

اسیت. بینای اجینای طینح پیژوهش  روش تحلییل « مقیلی  در رشیت »درواق   واح، تحلییل  
وردمطیلعی  مشیخو و کیر رفیت. بناسییس ا،ی  روش  ابتی،ا متغینهییی م ای بی  محتوای مقول 

هیی علمی    ک،گذاری ش،  و سپس  درون محتوای اسنید و می،ار  موردمطیلعی   ،عنی  مقیلی 
ش،   اطالعیت منبیو  بی   هیی انتخیب تک مقیل  وجو ش،ن،. پس از بنرس  محتوای تک جست

متغینهیی سیل نشن  رشت   جیمعی  آمییری  قلمینو مکیین  و زمیین   الگیوی مورداسیتفید  ،یی 
گیذاری  هی از توانمن،سیزی  مشیخو و ک، ش،   رو،کند موردن ن و تعن،ف هن،ک از آن  سیخت

هی  مقولیۀ محیوری  ش،  در هن،ک از مقیل  ش،. سپس بی توج  ب  رو،کند  تعن،ف و الگوی ارا  
افزار اکسیل   ش،   بی استفید  از نن  گی  اطالعیت گندآوری هیی فنع  مشخو ش،ن،. آن و مقول 

هییی آمییر توصییف  و آمییر اسیتنبیط  ازقبییل  کیرگینی تکنیک  ش،  و درنهی،ت  بی ب بن،ی  دست 
 79اس اس پی  افیزار اس ای و بی استفید  از نن  دو  و تحلیل خوش    کیی1آزمون کنوسکیل والیس

 تحلیل ش،ن،. و ترز، 
 
 های پژوهش . یافته3

توانمن،سییزی در ا،ینان  در هفیت  دهی،  سییز  ( نشین م 7 هیی ج،ول شمیر  ) گون  ک  داد  همین
هی  نخستی  مقیلۀ موجود در سییمین   مرموع  رشت   مطنح و بنرس  ش،  است. در میین ا،  رشت 

نشین ،یفتی  اسیت  و  6926هیی کشور )مگینان( منبو  ب  رشت  م،،ن،ت است کی  در سییل  مرل 
اشیت و درمیین )علیو  در به، 6927در علو  اجتمییع   در سییل  6927تنتیب  در سیل  سپس ب 

شنیس   در سییل  در روان 6926پنورش  در سیل  و در آموزش 6926پزشک  و پنستیری(  در سیل 
هی در جیمعیۀ  در اقتصید بنرس  شی،  اسیت. بیشیتن،  مقیلی  6931در جغنافیی  و در سیل  6921

درصی،   21/1ن درص،  منبو  ب  رشت  م،،ن،ت  و کمتن،  تع،اد ب  میزا 92ب  میزان   موردمطیلع 
 منبو  ب  رشت  اقتصید است.

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

93 
واکاوی تطور سازه 

 توانمندسازی ...

 ها و سال نخستین کاربرد سازه توانمندسازی در ایران ها در میان رشته (. درصد توجه مقاله2جدول شماره )

 رشته فرعی ها/ نخستین کاربرد مجموعه رشته
 جمع

 درصد فراوانی
 22/92 61 دولت   بیزرگین   ورزش   انت یم   ن یم  (6926م،،ن،ت )

 91/66 66 علو  تنبیت   آموزش و تنو،ه کشیورزی  کتیب،اری (6926وپنورش ) آموزش
 72/7 9 شنیس  مطیلعیت زنین  جیمع  (6927علو  اجتمیع  )

 21/1 6 اقتصید (6931اقتصید )
 13/96 66 پنستیری  پزشک  (6927به،اشت و درمین )

 26/3 69 هنیر،زی روستی،  و ش شهنسیزی  بننیم  (6921جغنافیی )
 23/9 6 اجتمیع   بیلین   تنبیت  (6926شنیس  ) روان
 611 697 جم 

 
 های گوناگون . بررسی مطالعه سازه توانمندسازی در رشته1-3
 . رشته مدیریت1-1-3

 6926مقیل  مشییه،  شی، کی  نخسیتی  میورد آن در سییل  61در ا،  رشت  در نمون  موردمطیلع   
سییختیری    شنیخت   من،سیزی در رشت  م،،ن،ت بی س  رو،کند روانچیپ ش،  است. مونوع توان

« وری  بهین »و تنکیب  مطیلع  ش،  است. مقولۀ محوری مطیلع  سیز  توانمن،سیزی در ا،ی  رشیت   
بعی،ی اسیپن،تزر و میشینا  هی در قیلب دو الگوی چهیربع،ی اسپن،تزر و پنه درص، مقیل  61است. 

  و 3کننی،گ (   حیق انتخییب )خودتعیی 2  شی،ستگ 1ر بع، معنیداریان،. درواق   چهی انری  ش، 
در منییب  اصیل   جیزب ابعیید سییز  « اعتمیید»ان، و متغین  در منیب  اصل  ذکن ش،  4ارنگذار بودن

آ،، ک  احتمیالت تنجمیۀ نیدرسیت متیون  چنیی  بنداشیت  را  شمیر م  شنیخت  ب  توانمن،سیزی روان
هی  کیرکنیین بخیش  جمعیت جیمع  آمیری موردمطیلعی  در ا،ی  مقیلی ا،رید کند  است. بیشتن،  

مقیل ( است  امی در مورد توانمن،سییزی کیرکنیین  6مقیل (  نینوهیی ن یم  و انت یم  ) 66دولت  )
آ،ن،  تنهی ،ک مقیل  مشییه،  شی،.  شمیر م  بنیین ب  هی دانش کیرهیی کوچک ک  بنخ  از آن و کسب

( و 6931-6936) 6931ش،  در ا،  رشت   منبو  ب  نیم  نخست دهی   هیی انری  بیشتن پژوهش
 هی( است. درص، کل مقیل  22/92مقیل  ) 91دربندارن،ا 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 پرورش )علوم تربیتی، ترویج و آموزش کشاورزی( و . رشته آموزش2-1-3

تی  هیی نمون  آمیری  دربییرا توانمن،سییزی اسیت کی  نخسی مقیل  از مرموع مقیل  66در ا،  رشت   
چیپ ش،  است. بیشتن،  تع،اد مقیل  در ا،  رشت   منبو  ب  نیمی  نخسیت  6926مورد آن  در سیل 

وری  رفی  انسین   هیی محوری موردمطیلع  در ا،  رشت  بهن  مقیل  است. مقول  2و شیمل  6931ده  
الگیوی  گذاری ق،رت و تعییل  انسیین هسیتن،. در ا،ی  رشیت  نییز میننی، رشیت  می،،ن،ت  اشتنا  ب 

بع،ی منتسب ب   درص،(  الگوی چهیربع،ی اسپن،تزر و پنه 96مقیل  ) 66مقیل  از  6موردمطیلع  در 
شینیخت   سییختیری  و تنکیبی  بی   اسپن،تزر و میشنا است. در ا،  رشت  نیز بی هین سی  رو،کیند روان

 3و پینورش در مونوع پنداخت  ش،  است و بیشتن،  جیمع  موردمطیلعۀ آن  نینوی انسین  آمیوزش 
 گیند. هی را دربن م  درص، از کل مقیل  91/66مقیل  است ک  درمرموع   9مقیل  و زنین روستی،  در 

 اجتماعی  . رشته علوم 3-1-3

هی( بی  مونیوع  درص، از کل مقیل  72/7مقیل  ) 9در نمونۀ موردمطیلع   در رشت  علو  اجتمیع   
گذاری ق،رت است. نخستی  میورد  اشتنا  هی  ب  م  آنان، ک  محور اصل  ه توانمن،سیزی پنداخت 

است. همۀ جیمعی   6939و  6926هیی  و دو مقیل  د،گن  منبو  ب  سیل 6927آن  منبو  ب  سیل 
هیی فنع  بن افزا،ش تحصیالت  دستنس  بی  منییب   اعطییی  موردمطیلع   زنین هستن،. در مقول 

 ن و مند تیکی، ش،  است.استقالل میل   حق میلکیت و رف  تبعیض بی  ز
 . رشته اقتصاد4-1-3

چیپ ش،  است. ا،   6931در نمونۀ موردمطیلع  در ا،  رشت   ،ک مقیل  مشیه،  ش، ک  در سیل 
گذاری قی،رت  اشیتنا  کیرگینی الگوی آمیرتییس   بی  مقولی  محیوری رفیی  انسیین و ب  مقیل  بی ب 

وجود آم،ن تسهیالت اقتصییدی   ادی سییس   ب هیی فنع  فناه  ش،ن آز پنداخت  است و بن مقول 
کیی، دارد. در  ا،رید پوشش ا،من  و تیمین   دستییب  ب  فنصت هیی اجتمیع   و شفیفیت رفتیری تی

هیی بنابن بنای تیمی  کیالهییی اولیی  اسیت  ،عنی   معنیی ا،رید فنصت ا،  رشت   توانمن،سیزی ب 
هی،   هیی و توانمنی،ی هیی بی  قیبلیت بنخیورداری از آن ای ک  افناد بی هیی سییس  فناه  کندن آزادی

شیون،. بننیمیۀ موردمطیلعی    ،یبن، و قیدر بی  سییخت  ،یک زنی،گ  خیوب و دلخیوا  م  دست م 
 سیل  سو  و چهیر  توسع  اقتصیدی  اجتمیع   و فنهنگ  است. هیی پنه بننیم 

 . رشته بهداشت و درمان5-1-3

درص،( منبو  ب  مطیلع  سییز  توانمن،سییزی در  26/96قیل  )م 66در نمون  آمیری موردمطیلع   
مقیلی   71چییپ شی،  اسیت.  6927رشت  به،اشت و درمین است ک  نخستی  مورد آن  در سییل 

هیی ا،  رشت  منبیو  بی   درص، از مقیل  62هیی جیمعۀ موردمطیلع  و  درص،( از کل مقیل  2/63)
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تنتیب بیی  وری  بی  مقولۀ محوری رفی  انسین و بهین است. در ا،  رشت  دو  6931نیم  نخست ده  
مقیل  در قیلب الگوی اسیپن،تزر و میشینا بیی  2مقیل   مورد توج  بود  است. ا،  سیز  در  71و  76

کی، بن رو،کند روان کنن،گ   خودکیرآمی،ی  و شی،سیتگ    شنیخت  و ابعید معنیداری  خودتعیی   تی
مقیلی  نییز بیی  61ن به،اشت   مطیلع  و بنرس  ش،  اسیت. در بنای توانمن،سیزی پنستیران و رابطی

هیی فنع   بن مقولۀ محوری رفی  انسین و مقول  محور مبتن  استفید  از الگوی توانمن،سیزی خینواد 
شیی،   خودکیرآمیی،ی  مشیییرکت آموزشیی  و ارزشییییب   بیی   شیی،ت و حسیسیییت ته،،یی، در 

هییی  و بیمیران دارای فشیر خون بییال و سیی،ن بیمیری توانمن،سیزی بیمیران مبتال ب  د،یبت نوع دو 
 هی  توج  ش،  است. هیی آن سخت و خینواد 

 ریزی شهری و روستایی . رشته جغرافیا و برنامه6-1-3

 6921مقیل  مشیه،  ش، ک  نخستی  میورد آن  در سییل  67در ا،  رشت  در نمون  آمیری موردمطیلع  
س  مقولۀ محیوری پنداختی  شی،  اسیت. در ا،ی  مییین  مقولیۀ چیپ ش،  است. در ا،  رشت  ب  هن 

وری منیب  انسین  بنای جیمع  آمیری کیرشنیسین سیزمین میینا  فنهنگی  و گندشیگنی  محوری بهن 
هیی غینرسیم  و  مقیل  بینای زنیین و سییکنین سیکونتگی  2در ،ک مقیل   مقول  تنو،ه رفی  انسین در 

مقیل  مشیه،  ش،. در مقولۀ تینو،ه رفیی  انسیین  بین  9مند   در  گذاری ق،رت بنای اشتنا  مقولۀ ب 
بین  هیی غینرسیم   مبتن   گینی از توان و منیب  محل  تیکی، ش،  است و توانمن،سیزی سکونتگی  بهن 

رسیمیت شینیخت  حیق  هیی پی،  و خی،میت و ب  دستنس  ب  تیمی  منیب  میل  و اعتبیری  ز،نسیخت
(. درواقی   توانمن،سییزی 6931  مشکین  و همکیران  6936و همکیران   هی است )پینی میلکیت آن
ای اسیت کی   گونی  هییی محلی  ب  بننیمۀ حل مسلل  از درون  بن پی،ۀ توسع  اجتمیع  معنیی در ا،نری ب 

 (.6936زا شکل بگیند )تقوا،  و همکیران   الگوهی،  از توسعۀ درون
 شناسی . رشته روان7-1-3

مقیلی  بی  بحیث  9انی،.  مقیل   سیز  توانمن،سیزی را مطیلع  کند  6یمع  آمیری  در ا،  رشت  در ج
ان،. در ا،  رشیت  در  مقیل  ب  مقول  محوری تنو،ه رفی  انسین پنداخت  7وری و  مقولۀ محوری بهن 

هیی  بع،ی اسپن،تزر و میشنا و مؤلفی  هی  مینن، الگوی پنه بنخ  الگو  مطیلع  سیز  توانمن،سیزی از
ای ک  در ا،ی  رشیت  بی   بهن  گنفت  ش،  است. نخستی  مقیل  1شنیخت  کو،ز و دکوتیس فضیی روان

چیپ ش،  است. کیرکنین بخش صنعت   سیلمن،ان  6926مونوع توانمن،سیزی پنداخت   در سیل 
هیی بخش خصوص   جیمعۀ آمییری میورد مطیلعی  در ا،ی   هی  و بینک روستی،   کیرکنین کیرخین 

 (.6939هستن، )درخشی،  و انصیری   هی مقیل 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ها های اصلی توانمندسازی در میان رشته . مقوله2-3
هی در ا،نان مینن، سی،ن کشیورهیی دنییی  بی  سی  مقولی   در مطیلعۀ سیز  توانمن،سیزی در میین رشت 

از سی،ن گذاری ق،رت  بیشتن   اشتنا  هی و ب  وری منیب  انسین   تنو،ه رفی  انسین اصل  ارتقیی بهن 
بن ا،   تالش ش،  است ک  ب  مقول  تعیل  انسیین نییز  ذ،یل عنیوان  موارد  توج  ش،  است. عالو 

( نشیین 9هییی جی،ول شیمیر  ) گون  کی  داد  ا،نان (  پنداخت  شود. همین ی رو،کند بوم  )اسالم 
نییب  انسیین  وری م هیی توانمن،سیزی در ا،نان  بیشتن،  توج  ب  مقولی  بهین  ده،  در پژوهش م 

درص،( و مقول  ج،،ی،  62/2گذاری ق،رت ) درص،( و کمتن،  میزان  منبو  ب  اشتنا  93/16)
 ( درص، است.21/1تعیل  انسین )

 ها های اصلی توانمندسازی در ایران در بین رشته (. درصد توجه به مقوله9جدول شماره )

 رشته
وری منابع  بهره

 انسانی
 توسعه رفاه انسانی

گذاری  اشتراک به
 قدرت

 جمع سایر تعالی انسان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 22/92 61 1 1 1 1 1 1 1 1 27/62 61 م،،ن،ت
 91/66 66 1 1 611 6 71 7 21/7 6 36/67 66 آموزش

 72/7 9 1 1 1 1 91 9 1 1 1 1 علو  اجتمیع 
 21/1 6 1 1 1 1 61 6 1 1 1 1 اقتصید

 26/96 62 611 6 1 1 1 1 69/29 76 69/79 71 به،اشت
 13/3 67 1 1 1 1 61 6 71 2 62/6 6 جغنافیی

 23/9 6 1 1 1 1 1 1 26/6 7 69/9 9 شنیس  روان
 611 697 611 6 611 6 611 61 611 96 611 26 جم 

 611 21/1 21/1 62/2 67/71 93/16 درص، هن مقول 

 ها  وری در میان رشته . مقوله ارتقای بهره1-2-3

کیر  بی  چنی، معنیی بی « وری ارتقیی بهین »طور خالص   در مطیلعۀ توانمن،سیزی  مقول  محوری  ب 
وری منییب  انسیین   بیشیتن بین ابعیید چهیرگینی  توانمن،سییزی   توان گفت  مقولۀ بهین  رود. م  م 

کننیی،گ  و شی،سییتگ   ی  ارنگییذاری  خودتعیی ( شیییمل معنیییدار6336شیینیخت  اسییپن،تزر ) روان
نیز ب  متغینهیی ،یدش،  انییف  شی،  « اعتمید»متمنکز است. بناسیس ن ن اسپن،تزر و میشنا  متغین 

است. اسپن،تزر  توانمن،سیزی را فنا،ن، انگیزش درون  شغل  تعن،ف کند  است. انگیزش درون   
ور مستقی  از وظیفۀ خود کسیب کیند  و شییمل شینا،ط ط هیی مثبت  اشیر  دارد ک  افناد ب  ب  ترنب 

دهی،.  من،ی م  هیی در ارتبیی  مسیتقی  بیی آن وظیفی   انگییزش و رنیی،ت زا،  است ک  ب  آن  نینو
هیی  و رفتیرهییی او اسیت.  معنیی پیون، میین نییزهیی نقش کیری فند و بیورهیی  ارزش معنیداری  ب 
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و،یژا شینا،ط کییر اسیت )بییور بی  ا،نکی  شیخو از شی،ستگ   ب  خودکیرآم،ی اشییر  دارد کی  
کننی،گ    هییی کییری بنخیوردار اسیت(. خودتعیی  هیی الز  بنای انریی  میهنانی  فعیلیت قیبلیت

هیی شخصی  اسیت. احسییس  بن ا،رید حس انتخیب  ابتکیر عمل  و آزادی در تن ی  کنش مبتن 
شود )بنای مثیل   ،هی و رفتیر کیر م کنن،گ  سبب خودمختیری در شنوع و استمنار فنا،ن خودتعیی 

هیی کییر  رقیبیت و تیالش( و ارنگیذاری  بی  مییزان توانیی،  فیند بینای  گینی دربیرا روش تصمی 
هیی راهبندی  اداری ،ی اجنا،  اشییر  دارد. بنخی  از پژوهشیگنان ا،نانی    تیرینگذاری بن خنوج 

ان،. از ن ن کیو،ز  توانمن،سیزی بنگز،،  شنیخت  کو،ز و دکوتیس را بنای مطیلعۀ الگوی فضیی روان
هیی ادراک  از ترنب  و  شنیخت   عبیرت است از گشتیلت  ک  بنمبنیی الگو و همکیران  فضیی روان

 گیند. رفتیرهی،  ک  افناد در ،ک موقعیت شیه، آن هستن،  شکل م 
 

 وری منابع انسانی و ابعاد آن (. مقولۀ ارتقای بهره4جدول شماره )

 درصد فراوانی ابعاد لگوعنوان ا
 16/61 66 (6  7116حق انتخیب  مؤرن بودن  معنیدار بودن )اسپن،تزر و دونیسون    شی،ستگ   اسپن،تزر

 62/62 76 شی،ستگ   حق انتخیب  مؤرن بودن  معنیدار بودن  اعتمید اسپن،تزر و میشنا

اعتمیید  فشییر  حمی،یت  قی،ردان   شنیخت  )اسیتقالل  انسیری    هیی فضیی روان مؤلف  کو،ز و دکوتیس
 21/1 6 (.671  6922انصیف و نوآوری )نعیم  و همکیران  

 ا،نان  ی اسالم 

 ای  شنیخت   اسالم   انقالب   حنف  بع، فندی: عوامل روان
 بع، سیزمین : راهبندهیی م،،ن،ت   سیختیری و میهیت سیزمین  

 تمیع .بع، محیط : حقوق   اقتصیدی  فنهنگ   سییس  و اج
داری  از  سییتیزی و مییند  عیمییل ا،مییین  ظل  9در میییین عوامییل مییؤرن بیین توانمن،سیییزی  

 (.676  6922بیشتن،  میزان تیرینگذاری بنخوردارن، )احم،ون، و د،گنان  
 هیی کیری  عوامل مؤرن: راهبندهیی م،،ن،ت   تغیین نگنش  شی،ستگ   تعقل  ارزش

پییذ،نی  میهیییت شییغل  جییذابیت  اهیی،اف   عتمیی،اری  اطی سیییز: د،  متغینهیییی زمین 
 خودسیزی  شنا،ط محیط   هوش معنوی  توکل بن خ،ا 

اعتمیییدی  تیینجیح منیییف  شخصیی   ،یییس و نیامییی،ی   هیییی بیزدارنیی، : جهییل  ب  متغین
 خودپنست  

پییم،هی: خودم،،ن،ت  )خودکنتنل   خودارز،یب   خوداصیالح (  تکیمیل فیندی  بهبیود 
احسیس کفی،ت نفس  افزا،ش خالقیت  توسع  اقتصییدی فیندی   عملکند  امنیت شغل  

 (.79  6931سیزمین  و مل  )مهناب  و د،گنان  

7 67/6 

هی  دستنسی  بی  منییب   دانیش  آزادی عمیل   ابعید سیختیر اجتمیع : دستنس  ب  فنصت رابینز و د،گنان
 67/6 7 ارا   بیزخورد  توسع  مشیرکت

ن نان  صیییییییحب
 د،گن

 ی: بیور خودکیرآم،ی  اعتمید  و... عوامل فند
 ر،زی ه،فمن،  و...  عوامل سیزمین : بوروکناس   بننیم 

 عوامل م،،ن،ت : ،یدگینی سیزمین  و....
91 72/72 

 66/6 1 نیمشخو نیمشخو
 62/97 26 جم 
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هنحیل  شود. بی  عبیرت د،گن  محیط سیزمین  چگون  توسط کیرکنین در   تعبین و تفسین م  ب 
 شنیخت  در ا،نان است. امن  نشینگن تمی،ل بیشتن ب  مطیلع  توانمن،سیزی بی رو،کند روانا،  

شینیخت  موردنیییز افیناد  شنیخت  توانمن،سیزی  ب  ،ک مرموعی  از شینا،ط روان رو،کند روان
اجتمیع  از   ی بنای ا،رید احسیس کنتنل بن سننوشت خودشین اشییر  دارد  امیی رو،کیند سیختیری

 7116  1گییند )پناسی، ر،ش  م   ان،   طور گستند  تعن،ف ش،  هیی دموکناتیک ک  ب  و ا،، هی  ارزش
(. در ا،  رو،کند  توانمن،سیزی عبیرت است از کیرکند 6  7116  2ب  نقل از اسپن،تزر و دونیسون

هیی سیزمین  ک  ق،رت  اطالعیت  دانیش  و پییداش را در سناسین سییزمین توز،ی  کیند    فعیلیت
هییی می،،ن،ت  بی  توانمن،سییزی بیی  همچنی   در ا،نان تالش ش،  است  مینن، سی،ن بحث است.

گون  تعن،یف شی،  اسیت:  ا،نان   توانمن،سیزی ا،  ی رو،کند نو،ن  توج  شود. در رو،کند اسالم 
شنیخت  کیرکنیین  هیی روان ای  بهبود و،ژگ  ا،رید شنا،ط منیسب بنای تقو،ت بیورهی  رش، حنف »

ای ک  آنین بتوانن، بی حی،اکثن کییرا،  و ارنبخشی  در  گون  زی شنا،ط سیزمین  و محیط   ب و بهسی
 (.616  6922)احم،ون، و همکیران  « سیزمین فعیلیت کنن،

دان، کی   م « رش،»معیدل  ی توانمن،سیزی را  ( ی بی توج  ب  د،،گی  شهی، مطهنی6931مهناب  )
بینداری  وانی،   شی،ستگ  و لییقت ادار  و نگهی،اری و بهن رش،  ،عن  ت»شود:  گون  تعن،ف م  ا، 

تعبین د،گن  رش، ،عن  ق،رت  هی و امکینیت میدی ،ی معنوی ک  ب  فند سپند  ش،  است. ب  از سنمی، 
ا،نان    ی (. در تعن،ف  د،گن بی نگیی  اسالم 26  6926)مطهنی  « بنداری از امکینیت ادار  و بهن 

هیی و  شنیخت  و سیختیری  توانمن،سیزی فنا،ن،ی است شیمل روش رواننم  تنکیب رو،کندهیی 
اق،امیت بینون  و درون  بنای ا،رید و توسع  دانش  نگنش  انگیزش  توانی،  و رش، معنوی منیب  

 (.67  6936سنان قیدر  پوری سیزمین  )  من ور تعیل  منیب  انسین  و افزا،ش بهن  انسین   ب 
 ها . مقوله ترویج رفاه انسان در میان رشته2-2-3

شییود. ،کیی  از معنیهییی   معنیهیییی فناوانیی  در قیلییب مقولیی  تیینو،ه رفییی  انسییین مطیینح م 
گیهینی  مناقبیت از خیود  خیینواد  و جوامی  در  است  ،عن  ارتقییی تالش« 3خودمناقبت » هییی آ

(. 76  6936و حفییس سییالمت )شیییهب،اغ  و همکیییران   راسییتیی گیینفت  مسییلولیت بیینای ارتقییی
معنیی ارتقییی خیودتعیین  و خیودتن یم  اسیت   هیی به،اشت  بی  توانمن،سیزی بیمیر در مناقبت

رس،. ابعیید ابیزار اسیتین،ارد خودمی،،ن،ت   بنیبنا،  قیبلیت افناد بنای سالمت و رفی  ب  ح،اکثن م 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هیی روزمن  بیی  بی توانی،  بیمیران د،یبت  در ادغی  فعیلیت،یفتگ  منتبط  د،یبت  شیمل بع، خودن ی 
د،یبت  خودتن یم  منتبط بی رفتیر بیمیران از طن،ق پی،ش عال   جسمین  دربیر  د،یبت  تعیمل بیی 
متخصصین حوز  سالمت و افناد تیرینگذار  رفتیر خودپی،ش  و پینوی از ره،  درمین  است )طل و 

 (.76  6936همکیران  
محور  است. الگوی توانمن،سیزی خینواد  «محور  توانمن،سیزی خینواد »،گن از معنیهی  ،ک  د

رود. ا،  الگو موجب خودمناقبت  در مبتال،ین ب  د،یبت  کیر م  بنای بهبود کیفیت زن،گ  بیمیران ب 
شی، (   شی،  )ازجملی  شی،ت و حسیسییت در  شود و شیمل چهییر گیی  ته،،ی، در  نوع دو  م 

   مشیرکت آموزش  و ارزشییب  است و بین میؤرن بیودن نقیش فیند و سیی،ن اعضییی گشی، مشکل
کن، )محمیودی راد و همکییران   خینواد  در س  حیط  شنیخت   عملکند  روح  و روان  تیکی، م 

بن بیمیران د،یبت   بنای ارتقیی کیفیت زن،گ  دختینان  محور  عالو  (. الگوی خینواد  672  6937
 (.22  6939خون  نیز مطنح ش،  است )روش  و همکیران   ک  نوجوان مبتال ب 

سییزی رفیی  انسیین  از طن،یق  بیشین »معنیی د،گن توانمن،سیزی در مقول  تنو،ه رفی  انسیین  
ح،اکثنسیزی رفی  »معنیی  بن ا،   ب  (. عالو 37  6939)فن  و همکیران  « توانمن،ی شغل  است

ان،،شی  بینای حیل  گینی و چیر    ،عنی  تصیمی «منیب  محل  گینی از توان و انسین از طن،ق بهن 
ای بی ه،ف تیمی  شنا،ط الز  بینای رفیی  شیهنون،ان نییز  هیی محل  بن اجتمیع مسی ل شهنی مبتن 

هییی محلی   رود. درواق   توانمن،سیزی  بننیمۀ حل مسلل  از درون بن پی،  توسع  اجتمیع کیر م  ب 
(. 691  6936زا شکل بگییند )تقیوا،  و همکییران   از توسع  درونای ک  الگوهی،   گون  است  ب 

عبیرت د،گین  بی  درن ین گینفت  معییرهییی اجتمییع   اقتصییدی  می،،ن،ت   و کیلبی،ی بینای  ب 
 (.162  6922هیی غینرسم  اشیر  دارد )لطف  و همکیران   توانمن،سیزی سکونتگی 

( نییز جنبی  19  6939پیینی و همکییران  مبنیی ) توانمن،سیزی از طن،ق اعمیل سییست دارا، 
هیی درون  روستی،یین بنای بنچیی،   د،گنی از  توانمن، سیزی در ا،  مقول  است ک  ب  بسیه انگیز 

 (.626  6936ش،ن نیتوان  و توسع  روستی اشیر  دارد )حی،ری سیربین  
ی افناد بنای زن،گ  توانمن،سیز»معنیی د،گن توانمن،سیزی در قیلب مقول  تنو،ه رفی  انسین   

هییی نینوری بینای    ،عن  آمید  کندن افناد بنای زن،گ  اجتمییع  و فناگیینی مهیرت«اجتمیع 
هی  و جوامی     عبیرت   توانمن،سییزی افیناد  سییزمین (  ،ی ب 691  6931زن،گ  مستقل )ابطح   

 ( است.7  6939تن )کشیورز محم،ی   بنای ارتقیی رفتیرهی و ا،رید محیط سیل 
فنا،ن،ی است ک  افناد از طن،یق ، «توانمن،سیزی و ارتقیی سالمت و به،اشت زنین»درنهی،ت  

هی،  ک  بن سالمت  آنین میؤرن اسیت   هی  شیوا زن،گ  و فعیلیت گینی آن  کنتنل بیشتنی بن تصمی 
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گیه   نگنش  عزت نفس  خودکیرآم،ی 636  6931خواهن، داشت )کن،م   (  ،عن  بی افزا،ش آ
 (.29  6939،یب، )کن،م  و همکیران   ت زن،گ  آنین بهبود م و کیفی
 

 (. مقوله رفاه انسان و ابعاد آن5جدول شماره )

 درصد فراوانی ابعاد عنوان الگو

بهبود کیفیت زن،گ  بیمییران د،ییبت  
  6936)شییییهب،اغ  و همکییییران  

76) 

تعیی  مشکالت  بیین عقی،، و احسیسییت توسیط بیمییران  تعییی  
بلن،م،ت  تغیینات رفتیری  خودارز،ییب   مییزان تیالش و  اه،اف

 احسیس مفی، بودن در بیمیر
6 21/1 

لی  و همکیران ب  نقیل از اصیفییب و 
 (7  7112همکیران  

م،،ن،ت روان  د،یبیت  نیرنیی،ت  و آمییدگ  بینای تغییین  تعییی  
 21/1 6 هی اه،اف منتبط بی د،یبت و دستییب  ب  آن

محور و بهبیود  د توانمن،سیزی خینوا
کیفیت زن،گ  بیمیران بی فشیر خیون 

 بیال و د،یبت

شیی،   خودکیرآمیی،ی  عییزت نفییس  خییودکنتنل   ته،،یی، در 
)رفتیرهیی خودمناقبت   تغذ،   فعیلیت جسیم  و ورزشی   دارو و 
کنتنل عوارض و مناقبت(  ارزشیییب  )محمیودی راد و همکییران  

خودکیرآم،ی مییدر  (  69  6937  قطب  و همکیران  76  6936
 (99  6939عزت نفس  محور کنتنل )خیبن و همکیران  

61 62/2 

سیخت : توانمن،سیییزی  محقق ی بوم 
محور بیینای بهبییود کیفیییت  خییینواد 

 زن،گ  دختنان نوجوان

افزا،ش ابعید مختلف جسم   روحی  و عییطف  کیفییت زنی،گ   
بیی  بیی استقالل  حمی،ت دوستین  پذ،نش اجتمیع  منیب  مل   ارت

 (.7116  الحین   22  6939وال،،  )روش   
6 21/1 

سییخت : بهبیود زنی،گ   بوم  محقق
 (697  6926سیلمن،ان )ستیری  

ونعیت توانی،  انری  کیر شخص   ونعیت اقتصیدی  ونیعیت 
 21/1 6 بیمیری

سییخت : توانمن،سییزی  بوم  محقق
سیکنین روستیهی )حی،ری سییربین  

6936  613) 

بی  کییر  اولو،یت دادن بی  د،گینان  رعی،یت حقیو   نگنش مثبت
 21/1 6 پذ،نی. د،گنان  کیردان   تعه،  مسلولیت

سیییخت : فقنزدا،یی  از  بییوم  محقق
طن،ق توانمن،سیزی شیغل  )فنی  و 

 (36  6939زاد    فنج

ای  ترنبیی  شییغل    تحصیییالت  مهیییرت زبییین   مهیییرت را،ینیی 
 67/6 7 حمی،ت شغل   دور  آموزش 

هیی  سیخت : سیکونتگی  بوم  محقق
 غینرسم 

هیی پی،ی  و  دستنس  ب  تیمی  منییب  مییل  و اعتبییری  ز،نسییخت
هیی )پیینی و همکییران   رسمیت شنیخت  میلکییت آن خ،میت و ب 

6936  676.) 
6 23/9 

سییخت : توانمن،سییزی  بوم  محقق
افناد بنای زن،گ  اجتمیع  و ارتقیی 

 سالمت اجتمیع 

هییییی عمیییوم  و اجتمییییع    ی شیییغل   مهیرتتوانمن،سییییز
خودم،،ن،ت   خودکفی،  فندی  خودکفی،  اقتصیدی و توانبخشی  

 (96  6931  ابطح   6  6939ای )کشیورز محم،ی   حنف 
6 19/9 

  6931آگیه   نگینش  عیزت نفیس و خودکیرآمی،ی )کن،می    تنکیب : توانمن،سیزی زنین ،ی س 
31) 9 72/7 

 66/6 1 متع،د ابعید تنکیب : سی،ن

 67/71 96 جم 
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 ها گذاری قدرت در میان رشته اشتراک . مقولۀ به3-2-3

  ،عنی  «سیزی اقشیر نعیف جیمعی  توانمن،»گذاری ق،رت   اشتنا  ،ک  از معنیهیی مقول  ب 
ای اقشیر نعیف  میننی، زنیین و کودکیین  افزا،ش توانمن،ی اقتصیدی  اجتمیع   خینوادگ  و حنف 

  کتییب  و همکییران  6939  لطیفی  و همکییران  6923  رنیوی  6936همکیران  )نیکنیم  و 
 ( است.6927

توانیسیزی زنیین از طن،یق دستنسی    است. بنابنی جنسیت   «بنابنی جنسیت »معنیی د،گن  
منی،  ای ک  زنین و مندان  هن دو از مزا،یی توسع  بهن  گون  مشیرکت  و کنتنل فنا،ن، توسع  است  ب 

گییه   قیبلییت  (. ب 6926، )مهنان  شون م  عبیرت د،گن  در ا،  معنی ب  افزا،ش شینیخت و خودآ
( و افیزا،ش 6926اعتمید و گستنش آزادی انتخیب زنین بنای افزا،ش مشیرکت )کتیب  و همکیران  

( 6936توان زنین از طن،ق توز،  دوبیر  ق،رت در درون خینواد  و جیمع  )فیل سلیمین و همکیران  
 شود.   م توج

هیی  ،عنی  توانیسییزی سیکونتگی ، «نشیینین توانمن،سیزی حیشی »معنیی بع،ی در ا،  مقول   
هیی  ( ک  ب  ا،رید چیرچوب6922غینرسم  بی تکی  بن مشیرکت مندم  است )لطف  و همکیران  

در  قینون   نهیدی  اقتصیدی  میل  و اجتمیع  بنای افزا،ش کیرا،  اقتصیدی و کیرآم،ی اجتمییع 
 (.6922توسع  بخش مسک  توج  دارد )فن  و همکیران  

هیی بنابن بینای  معن  ا،رید فنصت ب « سیزی مند  بنای مشیرکت در توسع  توانمن،»درنهی،ت  
هیی سییس  است ک  افیناد بیی بنخیورداری از   عبیرت   فناه  کندن آزادی تیمی  کیالهیی اولی  ،ی ب 

هی  قیدر بی  سییخت  ،یک زنی،گ   ،یبن، ک  از طن،ق آن هی،  دست م  هی و توانمن،ی هی ب  قیبلیت آن
 (.6931شون، )مؤمن  و امین  میالن    خوب و دلخوا  م 

 
 گذاری قدرت و ابعاد آن اشتراک (. مقوله به1جدول شماره )

 درصد فراوانی های فرعی( ابعاد )مقوله الگوی توانمندسازی

زنیییین و کودکیییین بییینای 
قشین مشیرکت در خ،مت )

 نعیف(

افزا،ش تحصیالت  دستنس  ب  منیب  میل   بهبود ون  سیالمت  میلکییت 
قینون   رف  تبعیض از بیزار کیر و حذف بیورهیی سنت  )کتییب  و همکییران  

کیر  و (. ق،رت بخشی،ن ب  زنین متیرن از عوامل اقتصیدی: میزان کسیب6927
انی،از   ،  پساز طن،ق تعیون   دستنس  ب  تسیهیالت بیینک   کسیب درآمی

هی و منیب   شنیخت بیزار از طن،یق  روحی  کیرآفن،ن   میزان دستنس  ب  نهید 
 (.6936نیم  و همکیران   تعیون  )نیک

6 19/9 

 بنابنی جنسیت 
(. 6926سیزی  مشیرکت  کنتینل )مهینان   خ،میت  دستنس  ب  منیب   آگی 

ق میلکییت افزا،ش تحصیالت  افزا،ش سیالمت   اسیتقالل مییل   دادن حی
 (.6926قینون  ب  زنین  رف  تبعیض )کتیب  و همکیران  

9 72/7 
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 درصد فراوانی های فرعی( ابعاد )مقوله الگوی توانمندسازی

 نشینین حیشی 
 هیی غینرسم ( )سکونتگی 

جینبی   . بنقیناری پیونی، هم 7ر،زی اقتصییدی   . ارتبی  بی  مسک  و بننیم 6
. توج  ب  فقن  محیط ز،ست و به،اشیت 9ر،زی شهنی   بی  مسک  و بننیم 

  فییناه  کییندن شییبک  ز،نبنییی،  و اعطیییی حقییو  ر،زی مسییک  در بننیمیی 
هیی و،یژ  در راسیتیی  میلکیت در مسک  غینرسم  موجود  ت،و،  سییست

هیی  هیی غیندولتیی  و سیییزمین گییینی از سیییزمین توانمن،سیییزی بییی بهن 
زمین و همبستۀ دولیت  بن مشیرکت همۀ مند   فعیلیت ه  شهنون،ی ،ی مبتن 

ر و ح،اکثن استفید  از بیزار )لطفی  و هیی خود،ی در بخش خصوص   تشکل
دولت   رسم  شی،ن  ی سیزی  حمی،ت بخش عموم  (. آگی 6922همکیران  

 (.6922سکونت  احسیس امی، و امنیت )فن  و همکیران  

7 67/6 

مییند  بیینای مشیییرکت در 
 توسع 

هیی  آزادی سییس   تسهیالت اقتصیدی  پوشیش ا،منی  و تییمین   فنصیت
 21/1 6 (6931رفتیری )مؤمن  و همکیران  اجتمیع   شفیفیت 

 62/2 61 جم 

 ها . مقولۀ محوری تعالی انسان با رویکرد توحیدمحور در میان رشته4-2-3

درصی،  21/1بنای مقول  محوری تعیل  انسین بی رو،کند توحی،محور  تنهی ،ک معنی ،یفت ش، کی  
انریی   ین در ا،  مقول   در س  حیطی  قیبلگیند. معنیی توانمن،سیزی انس هی را دربن م  از کل مقول 

. رفتییری و 9. ارزش  و اخالق  )تعیل  معنیوی(  7. بینش  و عقی،ت  )بیلن،گ  مغزهی(  6است: 
هییی  هی بی  طناحی  الگو بن سی،ن مقول  هی،  ک  مبتن  مهیرت  )ت،بین در معیشت و سییست(. مقیل 

 ان،. بن،ی ش،  بوط  دست هیی من اسالم  ا،نان  پنداخت  بودن،  در مقول 
 ها گذاری قدرت( و ابعاد آن در میان رشته اشتراک بهـ  . مقوله مشترک )رفاه انسان5-2-3

از کیل  21/1اشییر  دارد و « سییزی ظنفیت»بنای مقول  مشتن   ،ک معنی ،یفیت شی، کی  بی  واه  
معنیی وارد کیندن  بی هیی موجیود اسیت و  سیزی  تقو،ت توانی،  گیند. ظنفیت هی را دربن م  مقول 

هییی  مفهو  بنخیورداری  تقو،یت و تحین  دارا،  چیزی از بینون ب  داخل جیمع  نیست  بلک  ب 
 میدی و معنوی در جیمع  است.

 
 ها . تحلیل و تفسیر داده5

ای متنیوع  افیزا،ش ،یفتی  و سیپس بسیت  و  گونی  فننی  ،ک: معنیهیی سییز  توانمن،سییزی ابتی،ا ب 
 شود. مشخو م 

Ho: µ1=µ2،سیزی در طول زمین  افزا،ش و گستنش ،یفت  است. : تنوع معنیهیی سیزا توانمن 
1:µ1≠µ2،سیزی در طول زمین  افزا،ش ،یفتی  و سیپس  محی،ود و  : تنوع معنیهیی سیز  توانمن

 مشخو ش،  است.
« مقولی  محیوری»و « تعن،ف توانمن،سیزی»بی استفید  از آزمون کنوسکیل والیس  متغینهیی 

بنرس  شی،. ازآنریکی  بینای  6936-6936و  6921-6931  6926-6926ی س  دورا زمین  بنا



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

23 
واکاوی تطور سازه 

 توانمندسازی ...

است  و از میزان  sig=692/1و بنای متغین مقول  محوری  sig=662/1متغین تعن،ف توانمن،سیزی 
شود  ،عنی  ا،نکی   رد م  H1پذ،نفت  و فنض  H0بیشتن است  بنیبنا،   فنض  16/1درص، خطیی 
ای متنوع ط  دور  زمین   افیزا،ش ،یفتی   ولی  بسیت  و  گون  ای توانمن،سیزی ب  شت ر تنوع سیزا میین

 مح،ود نش،  است.
 

 های زمانی (. آزمون استنباطی کروسکال والیس برای مقایسه تنوع معانی سازه در دوره7جدول شماره )

 آزمون آماری میانگین دوره فراوانی دوره

 تعن،ف توانمن،سیزی

 تعن،ف توانمن،سیزی 77/16 61 6926-6926
 722/6 کیی دو 96/63 61 6931-6921
 7 درج  آزادی 27/29 11 6936-6936

 662/1 درص، خطی   697 م ج

 مقول  محوری

 مقول  محوری 77/22 61 6926-6926
 362/9 کیی دو 12/11 61 6931-6921
 7 درج  آزادی 12/13 11 6936-6936

 692/1 درص، خطی   697 جم 

 

شود  در ا،نان  سیز  توانمن،سییزی  ( نیز مشیه،  م 9و  7هیی شمیر  ) گون  ک  در ج،ول همین
شنیس   تقن،بیت از   درمین  و روان و شنیس   آموزش  به،اشت هیی مختلف م،،ن،ت  جیمع  ت در رش
ادامی   6931هیی اقتصید و جغنافیی  در نیم  نخست دهی   بنرس  ش،  و حت  در رشت  6926سیل 

هی دربیرا معنیهیی مختلف هنوز ادام  دارد و بست  نش،  است. از لحییظ  ،یفت  است. البت  ا،  بحث
( و بیرتونیک و 7117هیی ،یدش،   بی ن ن لیینکل  ) ای بودن ا،  سیز  و طنح آن در رشت  رشت  میین

هی همسیو،  دارنی،. سییز  توانمن،سییزی را  بن مسین پیشنفت متغیین سییز  ( مبن 7111اسپن،تزر )
هیی  توان ،ک متیسیز  درن ن گنفت و ظهور هین سییز  در ز،نشییخۀ ا،ی  سییز  را تکمییل سییز  م 

افکننی،   نی  توانمن،سییزی انسیین سیی،  م  هی بن پ،،ی،  مشیتنک  بی  فناگینی تلق  کند ک  همۀ آن
هی و  رسی،  د،ی،گی  ن ن م  ( ان،ک  تفیوت دارد. بی 6333هنچن، ا،  ن ن بی الگوی هینش و لو،  )

سییزی   و،ژ  تمی،یل بی  بوم هیی فناوان  دربیرا عنیصن و فنا،نی، توانمن،سییزی در ا،ینان  بی  ادرا 
 معنیی آن  سبب ش،  است ک  تعن،ف ا،  سیز  هنوز بست  نشود.

شیکل  بیی دانیش  ب  رود   کیر می  محض ا،نکی  توانمن،سییزی در ،یک رشیت  بی  فننی  دو: بی 
 ،یب،. طور مستمن افزا،ش م  ا،ریدش،  در رشتۀ ج،،، سیزگیر ش،  و معنیهیی آن  ب 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

20 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931زمستان 

Ho: µ1=µ2 دانش رشت  ج،،، نیسیزگیری داشت  و ب،ون تغییین : معنیهیی سیز  توانمن،سیزی بی
 مین،. بیق  م 

H1:µ1≠µ2 معنیهیی سیز  توانمن،سیزی بیی دانیش رشیت  ج،،ی، سییزگیری داشیت  و افیزا،ش :
 ،یب،.  م 

ده،  بی ورود سیز  توانمن،سییزی بی  درون هین  ( نشین م 2هیی ج،ول شمیر  ) گون  ک  داد  همین
ای متنیوع و سییزگیر بیی قلمینو  گونی  و پژوهشی  آن رشیت  وارد شی،  و ب رشت   معنیهیی سیز  ب  قلمین

،یب،  بنیبنا،   در مورد ا،نان نیز فننیی  صیفن  رد و  مطیلعیت  و دانش ا،ریدش،  در رشت   افزا،ش م 
( نییز 1و  6  6  9  7هیی ) گون  کی  در جی،ول شود. از سوی د،گن  همین فننی  تحقیق  پذ،نفت  م 

وری مطنح ش، و سپس بی ورود ب  رشتۀ ج،،ی،   بت،ا در رشت  م،،ن،ت  مقولۀ ارتقیی بهن آم،  است  ا
گذاری ق،رت شکل گنفت. الگوهیی  اشتنا  بی معنیهیی ج،،، در قیلب مقول  تنو،ه رفی  انسین  و ب 

 دهن،. ش،  در مورد سیز  توانمن،سیزی نیز ا،  امن را نشین م  کیرگنفت  ش،  و ب  طناح 
 

 (. مقایسه سازگاری تنوع معانی توانمندسازی با  قلمرومطالعاتی رشته جدید8شماره )جدول 

 فراوانی تنوع معناهای توانمندسازی گروه هدف رشته

کیرکنین  م،،نان  فنمین،هین  م،،ن،ت
 هی و دولت ن یم   سیزمین

شغل  کیرکنین  توانمن،سیزی در سطح فند   فنا،ن، انگیزش درون
گینی  ق،رت بخشی،ن  فو،ض اختییر و تصمی گنو  و سیزمین  ت

ب  کیرکنین بی رو،کند د،ن   ا،رید قیبلیت در افناد  م،،ن،ت 
 مشیرکت   افزا،ش دانش و کفی،ت نفس.

61 

آموزش و 
 پنورش

هی   م،رس   معلمین  م،،نان
 هی آموزان  خینواد  دانش

شغل  معلمین  عوامل مؤرن بن توانمن،سیزی  فنا،ن، انگیزش درون
توان  م،،ن،ت مشیرکت  در  هی  توانمن، کندن افناد ک  ر م،رس د

هیی نم   هی  افزا،ش دانش معلمین از طن،ق آموزش م،رس 
 خ،مت  توانمن،سیزی حکیمین   ق،رت بخشی،ن ب  زنین. 

66 

علو  
 اجتمیع 

د،،گین  مند : زنین  آسیب
 اجتمیع 

قشن سنپنست  سنپنست خینوار  ،ی  ق،رت بخشی،ن ب  زنین ب 
 9 خیص  از زنین  مثالت زنین قیلیبیف.

 6 توانمن،ی و توسع  پی،،ار در بننیم  سو  و چهیر  توسع  ا،نان. هیی توسع  مند   منیب  و بننیم  اقتصید

 به،اشت 
بیمیران د،یبت / فشیر خون   

پنستیران  رابطین کیرکنین و م،،نان 
 علو  پزشک 

هیی علو  پزشک    انشگی شغل  کیرکنین و م،،نان د انگیزش درون
هیی  هی  توانمن،سیزی حلق  بهبود کیفیت زن،گ  بیمیران و خینواد 

توان  ارتقیی سالمت اجتمیع  و  کیفیت  تقو،ت ق،رت افناد ک 
 تن. هیی ارتقیی رفتیرهی و محیط سیل  بننیم 

62 

هیی غینرسم   مند   سکونتگی  جغنافیی
 هی و روستیهی محل 

هیی غینرسم   ق،رت بخشی،ن ب  زنین   گی توانمن،سیزی سکونت
مشیرکت محل   توز،  دوبیر  ق،رت در سطح خینواد  و جیمع   

 توانمن،ی شغل .
67 

 شنیس  روان
صنعت  سیلمن،ان    کیرکنین

هیی جوان  مند   زوج
 هیی غینرسم  سکونتگی 

شغل  کیرکنین   بهبود کیفیت زن،گ  مشتن   فنا،ن، انگیزش درون
 6 هی مینن، سیلمن،ان.  ق،رت شنیخت   تقو،ت ب  فضیی روان
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یک کای دو3جدول شماره )  (. آزمون استنباطی ناپارامتر

 مقوله محوری تعریف توانمندسازی جامعه آماری رشته  
 393/636 767/26 676 267/691 کیی دو

 6 66 61 1 درج  آزادی
 111/1 111/1 111/1 111/1 درص،خطی

 
هی کمتین بین  کیررفت  در ادبییت م،،ن،ت نسبت ب  سی،ن رشیت  ن،سیزی ب : معنیی توانم9فننی  

 وری تمنکز دارد. گذاری ق،رت و تنو،ه رفی  انسین  و بیشتن بن بهن  اشتنا  ب 
شی،  در  هیی مشیه،  شود ک  مقولی  درواق   بی بنرس  ا،  فننی  ب  ا،  پنسش پیسخ داد  م 

 سیزمین،ه  هستن،؟ ی مفی، و بی معنی  قیبلصورت سیختیر هیی مختلف  چگون  ب  رشت 
Ho: µ1=µ2 هیی مختلف  ،کسین هستن،. ش،  در رشت  هیی مشیه،  : مقول 
H1:µ1≠µ2 بن،ی بی سیختیری مفیی،  دست  هیی مختلف  قیبل ش،  در رشت  هیی مشیه،  : مقول
 و بیمعنی هستن،.

یی محوری سیز  توانمن،سیزی در ه شود  مقول  ( مشیه،  م 6گون  ک  در نمودار شمیر  ) همین
 26شینوع و بیی شنیسی   61هی شیمل دو خوش  است  خوش  سمت چپ ک  بیی شنیسی   میین رشت 
وری نینوی انسین  را دربن دارد. رشت  م،،ن،ت نییز  ،یب،. ا،  خوش  تنهی مقول  ارتقیی بهن  پی،ین م 

شینوع و بیی  62ست ک  بی شنیسی  تنهی در ا،  خوش  قنار دارد. دومی  خوش   ،عن  خوش  سمت را
هیی محوری توانمن،سیزی  ازجمل  تنو،ه رفی  انسیین   ،یب،  شیمل بقیۀ مقول  پی،ین م  33شنیس  

دهی،  ( نیز نشیین م 7گذاری ق،رت  تعیل  انسین و مقول  مشتن  است. ج،ول شمیر  ) اشتنا  ب 
وری متمنکیز هسیتن، و در میورد  هین ش،  در رشت  م،،ن،ت  بن ارتقیی ب هیی مشیه،  ک  تمی  مقیل 

توجه  مشییه،  نشی، و ا،ی   گذاری ق،رت و تنو،ه رفی  انسیین  بحیث قیبیل اشتنا  هیی ب  مقول 
(  و بیرتونیک و اسیپن،تزر 7117هیی لیینکل  ) شیود و بیی د،ی،گی  فننی  پژوهش نییز پذ،نفتی  م 

( و هیونی، 7117ان )ن نان  همچیون رابینیز و همکییر رو  صییحب ( همسو است  ازا، 7111)
انی،. بیی  دنبیل ارا   الگوی کیمل  بنای تبیی  سیز  توانمن،سییزی در سییزمین بود  ( ب 7111) 1هور

بود  و از  111/1هیی محوری   مقول  sig( میزان 3هیی ج،ول شمیر  ) توج  ب  ا،نک  بناسیس داد 
  جیمع  است. در ا،ینان بینای تعمی  ب رو نتی،ه نمون   قیبل کمتن است  ازا،  116/1درص، خطیی 

شنیخت  در سیزمین  بی اسیتفید  از الگیوی اسیپن،تزر و میشینا  بعی،  گینی توانمن،سیزی روان ان،از 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کنن،گ  انیف  ش،  است ک  در  اعتمید نیز ب  ابعید چهیرگینۀ معنیداری  ارن  شی،ستگ   و خودتعیی 
هیی  اهمییت توجی  دقییق بی  سییز  منیب  اصل   چنی  چیزی مشیه،  نش،  است. ا،ی  مونیوع 

 ده،. ای را افزا،ش م  رشت  میین
 

 گیری بحث و نتیجه
. نمون  موردمطیلع  نشین داد ک  در ا،نان در ادبییت م،،ن،ت  مطیلع  سیز  توانمن،سییزی بین 6

وری متمنکز ش،  است  ب،ون ا،نک  روشی  شیود  صییحبین قی،رت در  مقول  محوری ارتقیی بهن 
گذاری ق،رت و گستنش توانمن،سیزی در ا،  حوز  هستن،  ،یی خیین؟  اشتنا  اهین ب هی خو سیزمین

ش،   کیمالت بی ه  آمیختگ  دارن، و مطیلع  ،ک  ب،ون توج  ب  د،گنی   هیی بنرس  ازآنریک  مقول 
ن نان عل  م،،ن،ت  ب  توانمن،سییزی منییب   شود صیحب فی،،  ز،یدی نخواه، داشت  پیشنهید م 

 بن هن س  مقول   توج  کنن،. بتن انسین   م
شنیسی   و  وپنورش  روان هیی می،،ن،ت  امیور اجتمییع   آمیوزش بن رشت  . در ا،نان عالو 7

ر،زی شهنی و روستی،  نییز سییزا توانمن،سییزی را  شنیس   دو رشت  اقتصید و جغنافیی و بننیم  د، 
نییز « سییزی ظنفیت»حت  در مفهو  ان، ک  نشینگن گستنش ا،  سیز  است. ا،  سیز   مطیلع  کند 

دهی،  اهمییت مطیلعیۀ ،یک سییز    هی نشیین م  گون  ک  گفتی  شی،  بنرسی  وارد ش،  است. همین
جیی ا،نک  ب  بخش مح،ودی از معنی در ادبییت می،،ن،ت بپیندازد  درون  کیررفت  در م،،ن،ت  ب  ب 

تین  کی  از  ز  در ،یک زمینیۀ بزرگگیند. توج  ب  ،ک سی ای قنار م  رشت  تن میین ،ک چیرچوب بزرگ
پذ،نفت  است  زمینۀ فه  بهتن آن را در رشت  م،،ن،ت فناه  کیند  و بی  در  تیرینای  رشت  پیون، میین

جیی  دهی، کی  بی  هیی گنو  اسپن،تزر نشیین م  کن،. پژوهش هی کمک م  هیی پنهین تعن،ف بخش
،یی داشیت  ،یک معنیی بینای تمیی   تالش بنای مح،ود کندن توسعۀ سیز   درون منزهیی ،ک رشیت 

هیی مختلف  توج  شود. مه  ا،  اسیت  هی و زمین  هی در زمین هی  بهتن است ب  معنیهیی سیز  دور 
شی،    هییی داد  هیی و مکین هی بینای زمین هی تعن،ف شون، و روا بیشن،. روا،ی  و پی،یی،  سییز  سیز 

  شود  امی بی،، دقت داشت  بیشیی  کی  در  روزرسین ای منیسب  ب  گون  توان، ب   منیسب است و م 
تیوجه  بی  روا،ی  و پی،یی،   درست ،ک واه  ک  از ادبییت غنب ب  ادبییت می وارد ش،  است و ب  نی

 هیی علم  و طنح ادعیهیی نیدرست نشود. آن  سبب پناکن،گ  بحث
شی،  بی   داد  بعی،ی نسبت و،ژ  در الگیوی چهیربعی،ی اسیپن،تزر و پنه شنیخت  بی  . رو،کند روان9

رس،  در مطیلعۀ توانمن،سیزی   ن ن م  هی مورد توج  بود  است. ب  اسپن،تزر و میشنا  بیشتن از سی،ن بحث
 سو،   الز  است ب  عوامل سیختیری نیز توج  شود. در راستیی انری  ،ک مطیلع  کیمل و هم 
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کیرکنیین و »ن گفت  دربیر  توا . در مورد مطیلعۀ سیز  توانمن،سیزی بی توج  ب  جوام  ه،ف  م 6
هیی متوسیط و  بیشتن،  مطیلعی  و بینای توانمن،سییزی منییب  انسیین  شینکت« م،،نان بخش دولت 

بنیین هسیتن،  کمتین،  مطیلعی  انریی  شی،  اسیت  بنییبنا،   بیی توجی  بی   نوع  دانش کوچک ک  ب 
رسی، الز   ن ن م  ت  بی هیی راهبندی اقتصید در دنیی و ا،نان مطینح اسی گینی رو،کندی ک  در جهت

 هیی بیشتنی انری  شود. بنیین  پژوهش هیی دانش است دربیرا توانمن،سیزی منیب  انسین  در شنکت
و،ژ  بیمیران بی فشیر خون بیال  . در مقولۀ تنو،ه رفی  انسین  بیشتن،  مطیلع  دربیر  بیمیران ب 6

هیی جیمعی  میننی، کودکیین  ی،ن بخشانری  ش،  است. گستنش ا،  مطیلع  بنای س 7نوع  و د،یبت 
 شود. توان ذهن   بیمیران افسند  و... نیز پیشنهید م  ک 

هیی پژوهش  سیز  توانمن،سیزی در جهین انیف  ش،   . مقول  تعیل  انسین ب  مرموع  بحث1
بنداشت  شی،  اسیت  امیی ا،نکی    هیی اولی  بنای تبیی  ا،  مقولۀ محوری در امن توانمن،سیزی و گی 

گشییی کییر مرن،یین  توجه  بیود  و در عمیل  گن  ش،  دارای روا،  و پی،ی،  قیبیل معنیهیی مطنح
 پذ،نش  دست ،یفت. هیی بیشتن پژوهش  دارد تی بتوان ب  الگوی کیمل و قیبل بیشن،  نییز ب  تالش

هیی فناوان علمی  در  هی،  ک  در ا،  پژوهش مشیه،  ش،  م،گنا،  در رشت  . ،ک  از پ،،، 2
هی ازجمل  توانمن،سیزی  در ،ک بنهۀ زمیین  در تمیی   ای ک  کیربند بنخ  سیز  گون  ا،نان است  ب 

هی افزا،ش ،یفت  و حت  بی مفیهی  د،گن  آمیخت  ش،  است و گییه  سیبب ادرا  نیدرسیت از  رشت 
سیییزی نیییز معیییدل  شیی،   ظنفیت هیی مشیه،  شییود  بیینای مثیییل  در بنخیی  از مقیلیی  سیییز  م 

 نمن،سیزی درن ن گنفت  ش،  است.توا
شود  بینای  ای  ب  پژوهشگنان و م،،نان توصی  م  رشت  هیی میین . بی توج  ب  اهمیت پژوهش2

هی،  میننی، توانمن،سییزی را بین رو،کیند   هییی خیود دربییرا سییز  حل مسی ل سییزمین   پژوهش
هییی سییزمین  از  بین پژوهش شی،ا مبتنی  هیی سییسیت  ت،و،  ای متمنکز کنن، تیی بسیت  رشت  میین

 نوآوری و ظنفیت اجنا،  منیسب بنخوردار شون،.
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 منابع
ا، (. )متنج : اله  قمش  قرآن کریم

سیزی فنمینی،هین و طناح  الگوی توانمن، (.6922) محم،  احم،ی مق،   اسمیعیل  و بختییری حس  احم،ون،  عل 
.693-611(  7)6  ههی  دیریت انتظه ی فصامه   پژوهشم،،نان نیجی. 

ای  (. بنرسی  جی،گیی  توانمن،سییزی شیغل  در بننیمی  درسی  دور  متوسیط  حنفی 6931السییدات ) معصوم  ابطحی  
.696-611(  6)7  فصامه   رهیهفتی نو در  دیریت آ وزشیپذ،ن.  گی  آموزش ان آهست آموز دانش

رسییل  ) سیزی خینواد  محور در پیشگینی از کی  خیون  فقین آهی (. طناح  و ارزشییب  توانمن،6927) الحین   فیطم 
تهنان  ا،نان.  دانشگی  تنبیت م،رس. (دکتنی

گ .ههی تحقیق در عاوم رفتهری روش(. 6921بیزرگین  عبیس  سنم،  زهن   و حریزی  اله  ) . تهنان: نشن آ

هیییی توانمن،سیییزی در سیییمین،ه   سیینر  بکیییرگینی رهییفت (. امکین6936اکبیین ) پییینی  عیسیی   زالیی   نیییدر  و تقیلییو  عل 
.663-696 ( 67)9  ای ههی شهری و  مطق  فصامه    طهلعه  و پژوهشهیی غینرسم  نیحی  گلشهن مشه،.  سکونتگی 

. گزارش پژوهشی کلهرگرو  تواننمدالهزی  رکلز تبیی  راهکیرهیی توانمن،سیزی منیب  انسین  (.6936پسنان قیدر  مری، )
آ وزش  دیریت دولتی.

(. استناتژی توسع  شهنی بی تیکی، بین توانمن،سییزی 6936د  اصل  جبیر )خوا   حسی   و علیزا تقوا،   مسعود  حسین 
.673-662(  66)6فصامه   آ هیش جغرافیهیی فضه، محالت شهنی مطیلع  موردی: محل  اکبنآبید ،زد. 

،سیزی گیم  اسیس  در جهت نیل ب  توسع  روستی،  )مطیلع  موردی: شهنستین (. توانمن6936وکیل ) حی،ری سیربین 
.612-622 ( 9)72  فصامه   تحقیقه  جغرافیهییشهن(. مشگی 

(. بنرسی  6939) السیدات  حقین   حمی،  و دسیتورپور  مین،  حیج  کیظم   افتخیر خیبن  نسن،   نیکپور  صغنی 
درمین  شیهن تهینان در  ی کنن،  ب  دو منکز به،اشت  بحث گنوه  بن توانمن،ی مبتال،ین ب  پنفشیری خون مناجع تیرین
.99-93  ( 7)6 جا  حکیم ایداانهعیل جرجهنی، . 6931سیل 

شی،سیتگ  می،،ن،ت  و تعهی، می،،ن،ت در بنابین تیرین(. بنرسی  6939درخشی،   حیمی،  انصییری  محمی، اسیمیعیل )
(  6)72  فصامه   فرایمد  دیریت و تواع توانمن،سیزی کیرکنین بی عملکند شغل  آنین  مورد مطیلع   کیرکنین بینک. 

666-29. 

  فصامه    سکن و  حیط .سیزی جوام  روستی، مبین  مشیرکت کودکین در توانمن،(. ننورت و 6931رنوی  نیلوفن)
91(699 )92-73.

الگوی توانمن،سیییزی تیییرین(. 6939فیطمیی  ) پور  حسیی   و الحییین   السیییدات  نیییوی ال  روشیی   فیطم  سییی،نعمت
.22-33 ( 6)61  فصامه   یهفت محور بن کیفیت زن،گ  دختنان نوجوان.  خینواد 

(. بنرس  ونعیت اجتمیع  و سالمت سیلمن،ان روستی،  بی رو،کند طنح توانمن،سیزی روستی، .6926بهزاد ) ستیری 
.697-693 ( 7)6  فصامه   اهلنمد

گلوبی  گلیکوز،ل  بیمیران مبتال ب  د،یبت بننیم  توانمن،سیزی بن میزان هموتیرین(. 6936) شیهب،اغ   زهنا  و بنهین   فن،بی
.76-91(  7)6جراحی،  ل فصامه   پراتهری داخاینوع دو.  
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  ابوالقیس   و رنییخین   زاد   داود  محب   بهنا   اصفییب طل  آذر  اع    کمیل  اسمعیل شهمینزادی  سیمی  شریع 
من ور کنتنل د،یبت بی اتخیذ رفتیرهیی خودم،،ن،ت  و عوامل مؤرن بن  بنرس  ارتبی  بی  توانمن،ی ب   (.6936حیم، )

 .66-62، (32)63 جا  عاوم پزشکی رازی، . 7آن در بیمیران د،یبت  نوع 
سیل   هیی ارتقیب سالمت اجتمیع محور س  بننیم   (.6939) کشیورز محم،ی  نستنن  بحن،ن   فنح  و دهپسن،  صفورا

 . 6-66 ( 6)67  جا  دانشکد  بهداشت و انستیتو تحقیقه  بهداشتی، شنیس  م،اخالت. اخین در ا،نان: نوع

زاد   جلیییل  بیینادران  حمییی،  و خوشیی،ل   کن،میی   محمییود  امییی  شییکنوی  فنخنیی،   نیییربین  ا،یینج  کوهپی،یی 
 آموزش بناسیس الگوی توانمن،سیزی فندی بن کیفیت زن،گ  زنین ،ی س  زرن،، .تیرین(. بنرس  میزان 6939) علیننی
.21-31(  7)61یهفت ، 

م،اخل  آموزش  م،ون بن اسیس الگیوی توانمن،سییزی فیندی بین رفتیرهییی ارتقیدهنی،  تیرین (.6931کن،م   محمود )
 .29-21(  36)62  دو  ههمه   دانشور پزشکیسالمت در دوران ،ی سگ . 

هی و موان  توانمن،سیزی زنین: مطیلعی   شن  پیش  (.6926) کتیب   محمود  ،زدخواست   بهرت  و فنخ  راستی،   زهنا
.6-71(  7)63   جا  پژوهشی عاوم انسهنی دانشگه  اصفههنموردی زنین شهن اصفهین. 

(. توانمن،سییزی زنیین بینای مشییرکت در توسیع . 6927کتیب   محمود  ،زدخواست   بهرت  و فنخ  راستی،   زهنا )
 .6-91(  2)6 فصامه   زن در تواع  و ایهات،

(. تحلیل  بین نقیش پینوه  تنسییب کینب  در 6936پور  معصوم  ) ال   و موح،ی حرتفیل سلیمین  محمود  صیدق   
  ای ریزی  مطقل  فصامه   برنه ل آبید غینیب  شهنستین سنبیش .  توانمن،سیزی زنین روستی،   مطیلع  موردی حسی 

7(2  )72-69. 

هیی علو  انسین  بنای توسع   شنیس  در ا،رید پیون، بی  رشت  ( نقش روان6936پور  حمی، ) م،تق   و خین فناهین   مح
. 629-639(  6)2  ای در عاللوم انسللهنی رشللت  فصللامه    طهلعلله   یهنای.  رشییت  هیی میین مؤسسیی 

نشینین در فنآ،ن، بهسیزی و نوسیزی بیفیت فنسیود  شیهنی   (. توانمن،سیزی حیشی 6922) فن   زهن   و صیدق   ،،االل 
.62-29(  2)7  فصامه   آ هیش  حیطشهنداری تهنان.  7آبید  منطق   موردی اسال   مطیلع 

(. توانمن،سیزی شغل  زنین و توسع  پی،،ار شهنی )مطیلع  موردی: زنین شیغل  منطقی  6939زاد   مژگین ) فن   زهن   و فنج
. 36-617(  6)6   جا  جغرافیه و تواع  فضهی شهریشهن تهنان(.  62

ای در رش، و توسع  علو  انسین   رشت  (. نقش و جی،گی  مطیلعیت میین6936اصغن  و امیم  میب،ی  رانی  ) قیسم   عل 
.6-61(  6)2  ای در عاوم انسهنی رشت  فصامه    طهلعه   یهندر کشور. 

آموزش تییرین(. بنرسی  6937قطب   طیهن   م،اح  سیدات سی،بیقن  دالونی،ی  اصیغن  ارسیالن   نینگس  و فننی   منجیین )
.69-12(  29)79  پراتهری و  ه هیی. 7محور در د،یبت نوع  رفتیرهیی خودمناقبت  مبتن  بن الگوی توانمن،سیزی خینواد 

هیی فنش دستبیف روستی،  در  (. ارز،یب  نقش تعیون 6939حسی  ) ال   و شعبینعل  فم  لطیف   سمی   سع،ی  حشمت
.663-697 ( 92)67   جا  جغرافیه و تواع توانمن،سیزی زنین قیلیبیف: مطیلع  موردی: استین هم،ان. 

هیی غیین رسیم    هی و تنگنیهیی موجیود در توانمن،سییزی سیکونتگی  (. چیلش6922لطف   کورش  و میج،ی  حمی، )
فصلامه   عالوم و تکموللومی  حلیط هییی توانمن،سییزی.  شهنی و ارا   راهکیر منیسب جهت اجنا،  نمیودن طنح

.162-176  69  زیست
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شیهن اهیواز بی   هیی غین رسیم  کالن تمی،ل سیکنین سکونتگی  (. بنرس  میزان6922لطف   کورش  و میج،ی  حمی، )
.962-976 ( 9)66  فصامه   عاوم و تکمولومی  حیط زیستهیی توانمن،سیزی.  مشیرکت در طنح

محور بین  الگوی توانمن،سیزی خینواد تیرین(. بنرس  6937) راد  غالمحسی   محل   فیطم   و الحین   فیطم  محمودی
.672-691(  9و6)7  جراحی ل فصامه   پراتهری داخایسبک زن،گ  بیمیران مبتال ب  پنفشیری خون. 

. تهنان: انتشیرات مطهن.انسهن که ل(. 6926مطهنی  منتض  )

(. معنفی  6931) غالمننیی   نقی   زارعی  متیی   حسی   و جنی،ق مهناب   امینحمز   خنیفن  حسیی   امیینی  عل 
(  79)3  نشلری   لدیریت فرهملا الهز هنیبنیید بنای تحقیقیت اسالم   ارا   ،ک نمون .  شنیس  ن ن،  داد  روش

91-6.

هیی غینرسیم   (. سیمین،ه  سیکونتگی 6931ن  )اک دوست  جواد  و تفکنی  مشکین   ابوالفضل  سریدی  ه،ال  د، 
-662 ( 9)71فصلامه   تحقیقله  جغرافیلهیی، محل  بیبییجعفنی(.  ی توانمن،سیزی )نمون  موردی بیقنشهنشیو   بی

679.

(  9)77  فصامه   تعالیم و تربیلت  آموزش  ا،نان. (. بنرس  رون، توانیسیزی دختنان و زنین در ن ی6926گلنیز ) مهنان 
37-63.

ا،نان بیی رو،کیند   پی،،ار در بننیم  سو  و چهیر  توسع  (. توانمن،ی و توسع6931مؤمن   فنشید  و امین  میالن   مینو )
.92-11(  67)66  صامه   رفه  اجتنهعیفآمیرتییس . 

هییی  (. عوامل اقتصیدی میؤرن بین توانمن،سییزی اعضییی تعییون 6936داود ) نیکنیم   مهنداد  بن،رز  ز،نب  و رمنی 
 .66-63(  66)79  فصامه   تعهون و کشهورزی روستی،  زنین استین ا،ال .

شی،   شینیخت  ادرا  (. رابطی  جیور روان6922نعیم   عب،الزهنا  ارش،ی  نسین،   و غفیوری ورنوسیفیدران   محم،رنیی )
.663-691(  7)2   جا  تحقیقه  عاوم رفتهریعت  ِاسنوا در اصفهین. سیزمین  بی کنتنل شغل  در کیرکنین کیرخین  صن
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