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  زناندسازي منتوان ي برشهروند  آموزش تأثيرسنجش 
  )تهران يشهردار 6 ةمنطق: ة مورديمطالع(

  *2، معصومه آبخوش1يم نجار نهاونديمر

  چكيده
با . هاي شهروندي جهت توانمندي زنان پرداخته است آموزش ئةمحوري به ارا شهرداري تهران براساس رويكرد محله

 ،رو ايـن  از. خصوص صورت نگرفتـه اسـت   ها، تحقيقات منسجمي در اين زياد اين آموزش ةوجود گستردگي و هزين
و پيمايشي  تحقيقروش . شده بر سطح توانمندي زنان هدف اصلي اين تحقيق است هئهاي ارا آموزشة بررسي رابط

نفـر از زنـان    192(نفـر   384حجم نمونه  .هستند 6 ةجهاد شهرداري منطق ةنفر از زنان محل 7000 آماري ةجامع
. انـد  اي انتخاب شـده  و سهميه يگيري تصادف روش نمونه اب كهاست ) دهيند آموزشنفر از زنان  192ده و يد آموزش

مستقل نشـان داد    نتايج آزمون تي .قبولي دارد  است كه ضريب آلفاي قابل نامه پرسشآوري اطالعات  تكنيك جمع
و   ديـده  و ميزان مهارت زندگي زنان آمـوزش  ،ي، حقوق و وظايف شهرونديبهداشت لئمسا از ، آگاهيمشاركت بين

بـين   ةرابط درخصوصتري دارند؛ اما  ديده وضعيت مطلوب نديده تفاوت معناداري وجود دارد و زنان آموزش آموزش
ج آزمـون  ينتـا . تفـاوتي بـين زنـان مشـاهده نشـد      ياجتمـاع  يهـا  بيآسو سالمت ة شده در حوز هئهاي ارا آموزش
ج آزمون ينتا. برقرار استزنان  يتوانمندساز زانيو م التيتحص زانيم نيب يثبت و قوم ةرابطنشان داد  يهمبستگ

زنان رابطـه وجـود    يآموزش بر توانمندساز تأثير زانيبا م يت شغليو وضع تأهل تيوضع نيبز نشان داد يدو ن يخ
  .ندارد

  گانكليدواژ
  .محوري، مشاركت محله ،جهاد ةتوانمندي زنان، حقوق و وظايف شهروندي، محل آموزش شهروندي،
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  مقدمه
شـوند،   يخود آگاه م يدرون يها ازها و خواستهيآن زنان از ن يه طكاست  يفرايند يتوانمندساز

 كـردن  يعملـ  يالزم بـرا  ييننـد و از توانـا  ك يت مـ يـ به هـدف را در خـود تقو   يابي جرأت دست
 ييبسـزا  تـأثير افراد، آموزش  يتوانمندساز فراينددر  .]16[شوند  يخود برخوردار م يها خواسته

به و  بر داشته باشد را در يها و رفتار اجتماع ها، دانش، نگرش مهارت رييتغ تواند يآموزش م. دارد
تعامـل   ايـ در مورد كـار   شانيها در دانش افراد، طرز كارشان، نگرش رييوجود آمدن تغ به يمعنا

عنـوان شـهروندان شـهرهاي     بـه  ،افـراد  .]124 ص ،10[آنان با همكـاران و سرپرستانشـان باشـد    
 ،هـا  ايـن مسـئوليت   دادن ها بايد براي انجام ند و آنا هاي گوناگون ناگزير به پذيرش نقش ،امروزي

ناپـذير   كلي تعالي يك جامعه اجتناب طور كه در راستاي هرچه بهترشدن مناسبات اجتماعي و به
  .مهم را محقق سازندو با آگاهي كامل اين  ببينندهاي الزم را  آموزش ،است

شود و محتواي  طور رسمي و غيررسمي دنبال مي آموزش و تربيت شهروندان به ،در كشور ما
 يشـهردار ]. 13[شـود   اي يافت مي آموزشي آن هم در سطح ملي و هم در سطح محلي و منطقه

خصـوص   هـايي در  آمـوزش  ،صورت غيررسمي به، آموزش ةفعال در حوز ياز نهادها يكي منزلة به
امـا  . دهـد  يهاي محله انجام مـ  حقوق و وظايف شهروندي با هدف افزايش توانمندي زنان در سرا

هاي آموزش شهروندي مشاركت دارند از  دهد بسياري از بانواني كه در كالس ينشان م ها يبررس
نـد و معتقدنـد   ا ها ناراضـي  و مكان برگزاري كارگاه ،ها ساعت ،داناتاس شده، ارائهكيفيت محتواي 

با مديران سراي محله نيز نشـان داد ايـن     مصاحبه. شده چندان اثربخش نيست ارائههاي  آموزش
بـانوان اثـر    يش دانـش و آگـاه  يبر افـزا  يآموزش يها السك اثربخشي الزم را ندارند وها  آموزش
  1.ندارد يچندان

ن موضـوع  يـ ا يق و علمـ يـ دق يه بـه بررسـ  كـ محقق را بر آن داشت  يا مسئلهن يوجود چن
هـاي آمـوزش شـهروندي     شهرداري تهران جهـت برگـزاري كـالس    هكن امر يتوجه به ا. بپردازد
 يهـا  ت آموزشيفكيخصوص  در يمكه مطالعات كنيو علم بر ا شود، هاي زيادي متقبل مي هزينه
با توجه بـه  . ديافزا يم مسئلهن يا يبر ضرورت بررس ،انجام شده است يشهردار از سويشده  ارائه

در  زنـان  يبـر توانمندسـاز   يشـهروند   آموزش تأثيرسنجش  قيتحق يهدف اصل  يادشده،موارد 
 يشـهروند  يهـا  آمـوزش بـين   ةرابطـ  يبررسـ  زمينـه ن يـ است و در ا تهران يشهردار 6 ةمنطق

بهداشـت و   مسـائل خصـوص   دانـش زنـان در   يارتقـا  ،زنان يمشاركت محل با افزايش يشهردار
خصـوص حقـوق و    در زنـان  يآگـاه  شيافـزا  و يزندگ يها مهارتهاي اجتماعي،  ، آسيبسالمت

 .نظر است اهداف فرعي مد منزلة ي بهشهروند فيوظا

                                                        
 ة، سراي محل11 ةحر و مخصوص منطق ةعنوان مدرس در سراي محل محقق به يدانيها و مشاهدات م يبررس. 1

  .6ة جهاد منطق ة، سراي محل7 ةبهار منطق
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  تحقيق ةپيشين
شـور انجـام   كدر داخـل   ين آموزش و توانمندسازيخصوص ارتباط ب ه درك يقات مختلفيدر تحق

هـدف منجـر شـده     يها در گروه يتوانمند يشآموزش به افزا كهاند   افتهيشده است محققان در
 كنـگ  صفري، ]3[ يهرو  ييباباو زاده  رانيا] 9[ كيو شهر يدوست مطالعاتدر  ،نمونه يبرا. است

و دانـش و   يش قـدرت، آگـاه  يآمـوزش باعـث افـزا   ] 7[حسيني و همكـاران   ، و]11[و حيدري 
 بـروز رفتـار   شيشـده و افـزا   يو اجتمـاع  ياسـ يهـدف در امـور س   يهـا  ت گـروه كش مشاريافزا

ر اسـت ميـزان و نـوع    كـ ذ  انيشا ].2[همراه داشته است   را به در گروه هدف سازماني شهروندي
 بـه  ؛ مثالً،متفاوت است ،آموزش ين روش اجرايبسته به شرايط و نوع گروه هدف و همچن تأثير،

 مشـاركت  بر تأثيري ددهد آموزش افرا ينشان م] 15[آموزش تحقيقات كاشاني  تأثيرلحاظ نوع  
] 8[و همكـاران   يزنجان بيخط. دارد يرا در پ افراد مشاركت مجموع افزايش در يول ،ندارد ها آن
 يريادگيـ بـر   يكـي ترونكراليغ و يكـي ترونكال صـورت   اند كه آموزش بـه  ز به اين نتيجه رسيدهين
  .دارد يشتريب تأثير يكيترونكال روش اما است، مؤثر نانكارك

 يهـا  گـروه  يآمـوزش بـر توانمنـد    يشيمثبت و افزا تأثيرز به ين ياز محققان خارج ياريبس
نـد  ك يان مـ يـ آموزش بر افزايش توانمنـدي ب  تأثيربا اشاره به ) 2002( 1ايورك. هدف اشاره دارند

اسـت   مـؤثر هاي شهروندي و افـزايش مشـاركت    مهارت يدر ارتقا يشهروند يررسميغ آموزش
و  يش آگاهيافزا باعث يشهروند كند آموزش ان مييب] 81ص ،26[گوان  كم زمينه،ن يدر ا. ]8[

  .شود يافراد م يتوانمند
سـال   از ،CEDURE بـه  موسوم اي، منطقه و شهري ةتوسع مطالعات مركز يها ج آموزشينتا
به افزايش حضور شـهروندان در رقابـت و همچنـين توانمنـدي شـهروندان بـراي        نون،كتا 2004

  ].31[له منجر شده است ايجاد تغيير در مح
انكارناپذيري در افـزايش   تأثيردهد آموزش  بررسي ادبيات تجربي داخلي و خارجي نشان مي

آمـاري تقريبـاً    ةجامعـ  شـده  هـاي بررسـي   پـژوهش  همـة امـا در  . آگاهي و توانمندي افـراد دارد 
 آموزان يك كالس، كارمندان يك سـازمان، پرسـتاران، مـديران و ايـن در     مثالً دانش ؛دان همسان

سن، (اي  هاي زمينه شهرداري ويژگيي هاي آموزش ننده در كالسك تكحالي است كه بانواني شر
گيرند كه اين  ولي تحت آموزش يكساني قرار مي دارند،متفاوتي ...) و ،اجتماعي ةتحصيالت، طبق

  .گذار باشدتأثيرها  ر اثربخشي اين آموزشتواند د امر مي

                                                        
1. Correia 
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  ادبيات نظري
 ياقتصاد توانمندسازي

و  شود يم زناندر  يمشاركت و خوداثربخش شيو افزا ها باعث اكتساب مهارت يآموزش شهروند
قـدرت  ة و كاهش فاصـل  يتحقق حقوق شهروند موجبو افزايش توانمندي زنان قدرت  جاديبا ا
 بـه  بيشـتر  دسترسـي  بـه  كـه  قـدرت اسـت   توزيع در تغيير ندسازيتوانم ،اين معنا در .شود مي

 ها انجمن و شهروندان آن در است كه يفرايندو ] 24و  21[شود  مي محصوالت منجر و خدمات
 صـورت   بـه  را خـود  هـاي  فرصـت  و حقوق از استفاده براي مربوطه قانوني قدرت و سياسي تأثير

 گيـرِ  تصـميم  فـرد  آن در كـه  مـوقعيتي  از شهروندان]. 522ـ509 ص ،19[ند كن مي كسب آزادانه
 تصميمات در فعال طور به آن در كه رسند مي موقعيتي به دارند اندكي تأثير ايي هستند تأثير يب

 توانمندسـازي،  هدف نگاه اين در واقع، در .دارند تأثير آن خروجي بر و كنند مي مشاركت سياسي
شـهروندي    منزلـة متـولي آمـوزش    شـهرداري بـه  ]. 503ـ493 ص ،23[است  قدرت فاصلة كاهش

شـود و   قدرت در زنان منجر مي شده به كسب مهارت و افزايش هاي ارائه معتقد است كه آموزش
 تسـاب كا منزلـة  بـه  يتوانمندسـاز  ،در ايـن معنـا   .شـود  از اين طريق باعث توانمنـدي زنـان مـي   

 داشـته  يشـتر يب نتـرل ك ختلـف م يهـا  تيدر موقع تا دكن يم قادر را شهروندان هك ييها مهارت
 در يخوداثربخشـ  احساس و تكمشار تيظرف يتوانمندساز ،منظر نيا از. شود يم فيتعر ،باشند

 همـة  قـدرت  دنكر متمركز مشاركت، فرايند نهايي هدف]. 7 ص ،25[كند  يم جاديرا ا شهروندان
  ].17[است  جمعي نفع تحقق در همياري براي شهروندان

 ياجتماع توانمندسازي
ارتباطات اجتمـاعي و مـدني    ةتواند شبك هاي شهروندي مي آموزش ارائةشهرداري معتقد است با 

 توانمندسـازي  از نـوع  ايـن . دشـو زنان را گسترش دهد و به تسهيل حضور فرد در جامعه منجر 
اسـت   تـر  بـزرگ  اجتمـاع  در فـرد  عضـويت  براسـاس  1خود از تعريف و ديگران با فرد همبستگي

 توانمنـدي  كـه  هـايي  سـازمان  و اجتمـاعي  ةسـرماي  ايجـاد  بـر  توانمندسـازي  فرايند ].8 ص ،25[
 بر توانمندسازي ،از اين نظر] 671ص ،29[دارد  تمركز دهند مي افزايش را ها انجمن و شهروندان

 در اعتمـاد  مشـترك  هنجارهاي و »اجتماعي هاي شبكه« تركيب منزلة به اجتماعي ةسرماي ايجاد
اسـت   شـده  تعريـف  ،كنـد  مـي  فـراهم  مـدني  روابـط  بـراي  مسـاعد  محيطـي  كه ،متقابل روابط

  ].78ـ65 ص ،4[

                                                        
1. self-definition 
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  ريكب الينا توانمندسازي ةينظر
ساز افزايش فرصـت و   تواند توانمندي زنان را افزايش دهد و زمينه ها مي مهارت يآموزش با ارتقا

افـراد در اتخـاذ    ييتوانـا  شرفتيبه پ يمعتقد است كه توانمندساز ريكب. انتخاب براي زنان شود
 نيـ افـراد در گذشـته از داشـتن ا    نيكه همـ  يحال در شود، ياطالق م يزندگ يراهبرد ماتيتصم
در نظر گرفـت كـه    ييهافرايند توان يرا م يمفهوم توانمندساز جه،ينت در .اند محروم بوده ييتوانا
 نيـ ا گـر يد بـار  ،ا سـلب شـده  يشان محدود يبرا زدن به انتخاب دست ييكه توانا يآن افراد يط

  .]67 ص ،17[ آورند يدست م هرا ب ييتوانا
 منــابع. ســتو دستاوردها ،تيــســه بعــد منــابع، عاملشــامل  يتوانمندســاز ،ريــكباز نظــر 

 شيانتخـاب را افـزا   دادن انجـام  يياسـت كـه توانـا    يو اجتمـاع  يمنابع متنوع انسـان   ةرنديگ بر در
و  فيتعر يياز توانااست عبارت  تيعامل. است تيبه نام عامل يمفهوم» قدرت«دوم  بعد. دهد يم
و  »تيفاعل«حس  ينوع اقعو مفهوم در نيا. هدف نيبه ا دنيرس يهدف و اقدام در راستا نييتع
بـودن،   شـدن، سـالم  ريس ليـ از قب ييابتـدا  يزهاياز چ تواند يدستاوردها م .است »يقدرت درون«

داشتن،  ،بودن خشنود لياز قب يتر دهيچيپ يتا دستاوردها يريشگيقابل پ يها يمارياجتناب از ب
  .]213 ص ،22[ ابنديادامه  ...و ،ياسيو س ياجتماع يمشاركت در زندگ

  يشناخت روان يها هينظر
 بـا  هكـ شـود   يمـ  فيتعر فرد يدرون تحول منزلة  به نظران از صاحب يا عده از سوي يتوانمندساز

 هكـ شـود   ل مييتبد فرد يخودارزشمند احساس به سرعت به و شود يم آغاز نفس به اعتماد جاديا
 ليپتانسـ  شيافـزا  يتوانمندسـاز  نـوع  نيـ ا هـدف  .]29[شـود   يمـ  يو يشخص تيموفق موجب

توانمندسـازي را شـامل برخـي    ) 1990(تومـاس و ولهـوس   . اسـت  خـود  رييـ تغ يبرا شهروندان
ولـي  هـاي مسـتقل    ايـن حالـت  . گيرنـد  هاي رواني مورد نياز براي موفقيت آن در نظر مـي  حالت

گيـري،   تصـميم  /اي، اسـتقالل  داري، رشـد حرفـه  اتعيينـي، معنـ   خـود  /تأثير: ند ازا مرتبط عبارت
  ].25[خودباوري و اعتماد  /شايستگي

. شان بر محيط كار و خـانواده اشـاره دارد  تأثير ةبه ادراك افراد از درج: تعييني خود /تأثير .1
خواهـد   تـأثير افتنـد   نچه پيرامونشان اتفـاق مـي  افراد بايد اعتقاد داشته باشند كه رفتار آنان بر آ

  ؛]27[داشت 
 ؛را ارزشمند احساس كنند  خواهند كار را انجام دهند، بايد آن كه مي يافراد: داري امعن .2
  ؛بر رشد شخص در شغل و تخصصش اشاره دارد: اي رشد حرفه .3
  ؛ارتباط داردوابستگي   توانمندسازي با استقالل و عدم: گيري تصميم /استقالل .4
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افراد بايد . نقش شغلي يا تسلط شخصي اشاره دارد تأثير ةبه درج: باوري شايستگي و خود .5
ند شوشدن در رفتارهاي مورد نياز سازمان يا خانواده برخوردار  از احساس شايستگي براي درگير

  ؛]20[
كنـد و در چنـين محيطـي افـزايش      اعتماد، محيطي براي توانمندسازي خلق مـي : اعتماد .6
  ].73ص ،28[يابد  مي

  مدل تئوريك تحقيق
شده در سراي محـل از   ارائههاي  گيري از چارچوب نظري و ادبيات تجربي و اينكه آموزش با بهره

مـاعي، سـالمتي و   هـاي اجت  هـاي زنـدگي، آسـيب    مهارت ةسمت شهرداري محدود به چهار حوز
  .صورت زير تدوين شده است   بهداشت و حقوق و وظايف شهروندي است، الگوي مفهومي به

  مدل مفهومي تحقيق. 1 شكل

مشاركت شهروندان

آموزش 
 شهروندي

توانمندي
 زنان

 هاي اجتماعيآسيب

اي  متغيرهاي زمينه
سن،  شغل، ،تأهلوضعيت (

 )تحصيالت

تفاوت در سطح
 يادگيري

عي
تما

 اج
دي

نمن
توا

  
دي

صا
 اقت

دي
نمن

توا
 

اني
 رو

دي
نمن

توا
  

 هاي زندگي مهارت

حقوق و وظايف 
 شهروندي

  سالمتي و بهداشت

آگاهي شهروندي

هايارتقاي مهارت
 زندگي

يسالمتيآگاه

هااز آسيبيآگاه
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  ها هيفرض
  ياصل ةيفرض

  .وجود دارد رابطهزنان  يتوانمندساز و ميزان يشهردار ياز سو يآموزش شهروند ةارائ بين ـ

  يفرع يها هيفرض
  ؛وجود دارد رابطهزنان  افزايش مشاركت محلي هاي شهروندي شهرداري با آموزش بين ـ

بهداشـت و   مسـائل خصـوص   دانـش زنـان در   يشهروندي شهرداري بـا ارتقـا   آموزش بين ـ
  ؛وجود دارد رابطه سالمت
  ؛وجود دارد زنان رابطه يزندگ يها مهارت افزايش شهروندي شهرداري با آموزش بين ـ
 يهـا  بيآسـ  ةبا افزايش دانـش و آگـاهي زنـان در زمينـ     شهروندي شهرداري آموزش بين ـ

  ؛وجود دارد رابطه ياجتماع
و وظـايف   زنـان از حقـوق   دانـش و آگـاهي   شهروندي شـهرداري بـا افـزايش    آموزش بينـ 

  ؛وجود دارد شهروندي رابطه
 يتوانمندسـاز  زانيـ و م) التيتحصـ  و ،سن ، شغل،تأهل تيوضع( يا نهيزم يرهايمتغ نيب ـ

  .زنان رابطه وجود دارد

  تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
 اجتمـاعي  و قانوني سياسي، موانع بردن بين از عنيي توانمندسازي: توانمندسازي :متغير وابسته

 جهـت  مـردم  انـات بـراي  كط و امين شـرا يتـأم  نيـز  و دارد وجـود  خاص هاي گروه مقابل در كه
  ].39 ص ،30[اجتماع است  در ها آن اثربخش دنكر درگير هدف با ها آن كردن توانا

خصوص حقـوق وظـايف شـهروندي،     توانمندي زنان با متغيرهاي آگاهي در: تعريف عملياتي
هاي  ها و مهارت خصوص آسيب ، دانش درو سالمت يبهداشتسطح مشاركت محلي، ميزان دانش 

  .زندگي سنجيده شد

  حقوق و وظايف شهروندي
رامـت  كردن دو اصـل  كـ  شـور بـا لحـاظ   ك يكه به شهروندان ك است يازاتيحقوق و امت ةمجموع
شـهروندان در   يو اجتمـاع  يت فـرد يرشد شخص ةنيزم يساز فراهم يض، برايو منع تبع يانسان

رسـمي و غيررسـمي    ةوظايف شـهروندي بـه دو دسـت   اما . رديگ يتعلق مشور كهر  ينظام حقوق
كـه  ... سربازي، پرداخت ماليات و آموزش اجباري و ةوظايفي چون خدمت وظيف. شود مي  تقسيم
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شده جزء تكاليف رسمي است و مواردي چـون شـهروند     ها اشاره طور مشخص در قوانين بدان به
هـا   طور مشـخص در قـوانين بـدان    كه به... مدني، و ةجامعبودن، مشاركت در  بودن، مسئول خوب

  ].104 ص ،14[عنوان تكاليف غيررسمي است   پرداخته نشده تحت
ابعـاد مختلـف حقـوق و    بـارة  گويـه در  29خصـوص   گويـان را در  نظر پاسخ :تعريف عملياتي

 ةبـا نمـر   كـم   تا خيلـي  5 ةزياد با نمر اي از خيلي گزينه پنجوظايف شهروندي، طي طيف ليكرت 
  .ايم يك جويا شده
 بـه  جامعـه  افـراد  كه دانست يا يافته سازمان فرايند توان مي را اجتماعي مشاركت :مشاركت

 بـه  كـه  و مشـخص،  معـين  يهـا  هـدف  داشـتن  نظـر  در بـا  جمعي و ،آگاهانه، داوطلبانه صورت
  ].16 ص ،1[كرد  تعريف د،شو مي قدرت منجر منابع در شدن سهيم

 يمدن يها تيفعال آگاهانه در و ياراد تكخصوص شر گويان را در نظر پاسخ :تعريف عملياتي
 ،يهنر يها تيفعال در تكشر( يحيتفر و يفرهنگ...) و ،ها يتعاون ،يصنف يها در انجمن تكشر(

 بـا  ياركـ هم( يمحلـ  ،...)و ،هـا  روضـه  ،يمـذهب  يهـا  ئـت يدر ه تكشـر ( ي، مـذهب )...و ي،ورزش
اي از  گزينـه  پـنج گويه طـي طيـف ليكـرت     11را با  ...)و ي،محل يعمران يها تيفعال، گانيهمسا
  .يك جويا شديم ةكم با نمر تا خيلي 5 ةزياد با نمر  خيلي

 بـر  هـا  آن از ناشـي  ةوارد اتتأثير و خارجي شرايط از اي مجموعه محيط به :بهداشت محيط
 آلـودگي  ،هـوا  خصـوص آلـودگي   آمـوزش در  .]25 ص ،6[د شو مي اطالق موجود زنده يك زندگي

  .بهداشت محيط است يآموزش يها مديريت پسماند جزء سرفصل و زباله و ،بصري و صوتي
و زبالـه   ،بصري و صوتي آلودگي ،هوا خصوص آلودگي گويان را در نظر پاسخ :تعريف عملياتي
تـا   5 ةزياد با نمـر   از خيلي اي گزينه پنجگويه طي طيف ليكرت  9، با در شهر و مديريت پسماند

  .يك جويا شديم ةكم با نمر خيلي
ـ يامـل جسـم  ك يسـت يبهداشـت، سـالمت را بهز   يسـازمان جهـان   :تعريف سالمت و  ي، روان

 يبـرا  يسـالمت منبعـ   ،نيبنـابرا . ندك يف ميتعر يا رنجوري يماريو نه صرف نبودن ب ياجتماع
  ].11 ص ،6[ يهدف زندگ يروزمره است و نه برا يزندگ

ي، رقبـل و حـين بـاردا   سـالم   ةيـ اصول تغذخصوص  را درگويان  نظر پاسخ :تعريف عملياتي
گويه  6بر سالمتي، با  مؤثر يو روان يروح عوامل گذار بر سالمتي فردي و خانوادگي،تأثيرعوامل 

  .ايم يك جويا شده ةكم با نمر  تا خيلي 5 ةزياد با نمر  از خيلي اي گزينه پنجطي طيف ليكرت 
 :ده اسـت كر فيتعر نيرا چن يزندگ يها ت مهارتبهداش يسازمان جهان :هاي زندگي مهارت

 اتيهـا و ضـرور   كـه فـرد بتوانـد بـا چـالش      يا گونه رفتار سازگارانه و مثبت به دادن انجام ييتوانا
  ].30[ ديايخود كنار ب ةروزمر يزندگ

هـاي ارتبـاطي، اصـول     خصـوص مهـارت   گويان را در نظر پاسخ ،منظور بدين :تعريف عملياتي
، حـل  تفكـر خـالق  ي، حساس زندگ طيدر شراگيري  اصول تصميم احساسات، كنترل هيجانات و
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 ةكـم بـا نمـر     تا خيلي 5 ةزياد با نمر  از خيلي اي گزينه پنجگويه طي طيف ليكرت  10با  ،مسئله
  .ايم يك جويا شده

كـه   اسـت  يا جمعي يهر نوع عمل فرد  ياجتماع  يها بيمنظور از آس :هاي اجتماعي آسيب
رد و يـ گ يقرار نمـ  افراد تيجامعه محل فعال يو قواعد عام عمل جمع يدر چارچوب اصول اخالق

  .]15ص ،12[ شود يمواجه م يو اجتماع يا قبح اخالقي يلذا با منع قانون
هـاي اجتمـاعي و    انواع آسـيب  درخصوصگويان  تعيين ميزان آگاهي پاسخ :تعريف عملياتي

زياد بـا   از خيلي اي گزينه پنجگويه طي طيف ليكرت  6ش آن، با هاي درمان، پيشگيري و كاه راه
  .ايم يك جويا شده ةكم با نمر تا خيلي 5 ةنمر

  آموزش شهروندي: متغير مستقل
هـا و   ها، قابليـت  شود كه به توسعه و پرورش مهارت به نوع تربيتي گفته مي» آموزش شهروندي«

 ،شـود  موزشي كه در سراي محل برگزار مـي هاي آ در كالس. هاي شهروندي منجر شود توانمندي
محـيط شـامل    بهداشـت  .2شهروندي؛  وظايف و رفتار و حقوق .1: دشو مي ارائههاي زير  آموزش
 .4سـالمت؛   ةمباحـث حـوز   .3و زباله و مديريت پسـماند؛   ،بصري و صوتي هوا، آلودگي آلودگي
  .زندگي هاي مهارت .5و ؛ هاي اجتماعي آسيب

  تحقيق  روش
تحقيق زنان ساكن محـل جهـاد    آماري ةجامع. پيمايشي استدر اين تحقيق  شده استفادهروش 

 هـزار و  از ايـن تعـداد  ]. 29[ اسـت  نفر هزار  7هستند كه تعدادشان  5 ةواقع در شهرداري منطق
نـد حضـور داشـتند و    ك يهـايي كـه شـهرداري در سـراي محـل برگـزار مـ        نفر در كـالس  920

ن حجـم نمونـه از فرمـول    يـي منظور تع به. اند دهكروندي دريافت خصوص شهر هايي را در آموزش
منظـور   ه بـه كـ د شـ نفر محاسبه  384ن اساس حجم نمونه يه بر اكران استفاد شده كوك يعموم

نفـر از زنــان   192و  دهيـ د نفـر از زنـان آمـوزش    192 ،يسـاز  اصـل همسـان   اسـاس  مقايسـه بـر  
گيـري   دسترسي به افراد نمونـه از دو روش نمونـه  جهت . شدندانتخاب  نمونه براي دهيدن آموزش
ه از زنـان  كـ  فهرسـتي اسـاس   ه ابتـدا بـر  كـ نحـو اسـتفاده شـد     نياي بد ساده و سهميه يتصادف

انتخاب شدند و در ادامـه بـا    يصورت تصادف نفر به 192محله موجود بود  يده در سرايد آموزش
. شـدند ده انتخاب و مصاحبه يند وزشو مراجعه به در منزل، زنان آم يا هيسهم يريگ روش نمونه
منظـور تعيـين    بـه  .است برخورداراعتبار صوري است كه از  نامه پرسشآوري اطالعات  ابزار جمع

 73/0 نامـه  پرسـش كـل   مقدار اين ضريب بـراي . استفاده شد كرونباخ  آلفايپايايي نيز از ضريب 
 يبـرا . اسـت م مـورد نظـر   يسنجش مفـاه  يرها برايمتغ يدرون يهمبستگ ةدهند نشانه كاست 
  .شداستفاده دو  يو خ يمستقل، همبستگ) T(تي   آزموناز  ها داده ليتحل و هيتجز
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  هاي تحقيق يافته
  هاي توصيفي يافته
درصد  3/8درصد مجرد و 1/16ند، ا تأهلم )درصد 5/75(گويان  دهد، بيشتر پاسخ ها نشان مي يافته
ز يـ درصـد ن  6/2ارمنـد و  كدرصـد   5/9دارنـد،   خانـه ) درصد 73(شتر افراد يب ياز نظر شغل. ندا بيوه
تـرين   سـال و مسـن   20گو  ترين پاسخ جوان. سال است 68/35گويان  ميانگين سن پاسخ. ندا معلم

ديــپلم،   درصــد فــوق5/29درصــد ديــپلم و  4/36 ،از نظــر تحصــيالت. ســال دارد 63گــو  پاســخ
  .باالترند و ليسانس  درصد فوق 3/6درصد ليسانس، و  6/11

  هاي استنباطي يافته
 ياجتماعمشاركت  يشباعث افزا يشهردار يشهروند يها آموزش رسد ينظر م  به: اول ةفرضي

  .زنان شده است
ايـن  ) Sig= 000/0(نشان داد با توجه به سطح معنـاداري  ) =T 476/4( نتايج آزمون تي مستقل

در  يفاوت در ميزان مشاركت اجتمـاع آموزش شهروندي باعث ت ، عبارتي به. شود مي تأييدفرضيه 
شـده، زنـان    با توجه به ميـزان ميـانگين محاسـبه   . شود نديده مي ديده و آموزش بين زنان آموزش

  مثبـت آمـوزش در ايـن    تـأثير ديده از مشاركت بيشتري برخوردارنـد و ايـن بـه معنـاي      آموزش
  .خصوص است
خصـوص   دانش زنان در يباعث ارتقا يشهردار يآموزش شهروند رسد ينظر م  به: فرضية دوم

  .استي شده مسائل بهداشت
نشان داد با توجـه بـه سـطح معنـاداري آزمـون      ) =T 728/4(نتايج حاصل از آزمون تي مستقل 

)001/0 =Sig ( آموزش شـهروندي باعـث تفـاوت در ميـزان      ،عبارتي به. شود مي تأييداين فرضيه
با توجـه بـه ميـزان    . شود نديده مي ديده و آموزش بهداشتي در بين زنان آموزش مسائلاطالع از 

 تـأثير ديده از آگاهي بيشتري برخوردارند و ايـن بـه معنـاي     شده، زنان آموزش ميانگين محاسبه
  .خصوص است مثبت آموزش در اين

 ةحـوز دانـش زنـان در    يباعث ارتقا يشهردار يآموزش شهروند رسد ينظر م  به: سوم ةفرضي
  .سالمت شده است

نشان داد بـا توجـه بـه سـطح معنـاداري آزمـون       ) =T 40/4( اصل از آزمون تي مستقلنتايج ح
)06/0 =Sig ( آموزش شـهروندي باعـث تفـاوت در ميـزان      ،عبارتي به. شود نمي تأييداين فرضيه

  .شود نديده نمي ديده و آموزش سالمت در بين زنان آموزش مسائلاطالع از 
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 يزنـدگ  يهـا  مهارت شهروندي شهرداري باعث افزايش آموزش رسد ينظر م  به :چهارم ةفرضي
  .بانوان شده است

نشان داد با توجـه بـه سـطح معنـاداري آزمـون      ) =T 163/4(نتايج حاصل از آزمون تي مستقل 
)000/0 =Sig ( آموزش شهروندي باعـث تفـاوت در ميـزان     ،عبارتي  به. شود مي تأييداين فرضيه

با توجه بـه ميـزان ميـانگين    . نديده شده است ه و آموزشديد مهارت زندگي در بين زنان آموزش
مثبـت   تـأثير ي برخوردارنـد و ايـن بـه معنـاي     بيشترديده از مهارت  شده، زنان آموزش محاسبه

  .خصوص است  آموزش در اين
  

  متغيرها بين زنان  ةمقايس يبرا تي مستقل آزمون يخروج. 1 جدول

 
مندي از  بهره

  آموزش
  هاي توصيفي آماره

آزمون لوين براي 
تجانس 
  ها واريانس

آزمون تي تست براي 
  ها برابري ميانگين

 s f Sig  t df  Sigميانگين تعداد

ميزان 
  مشاركت

زنان
 ديدهآموزش

189  35 21/3 
زنان 000/0 374 476/4  408/0  685/0

 21/3 32  187 نديدهآموزش

اطالع از 
 مسائل

  بهداشتي

زنان
 ديدهآموزش

187  5/30 14/2 
زنان 001/0 381 728/4  036/0  959/2

 18/2 01/27  183 نديدهآموزش

اطالع از 
 مسائل
  سالمت

زنان
 ديدهآموزش

180  7/16 45/2 
زنان 06/0 355 40/4  079/0  098/3

 35/2 8/16  177 نديدهآموزش

مهارت 
  زندگي

زنان
 ديدهآموزش

189  12/31 17/3 
زنان 000/0 376 163/4  913/0  012/0

 05/3 01/28  189 نديدهآموزش

 هاي يبآس
  ياجتماع

زنان
 ديدهآموزش

192  30/15 85/1 
زنان 251/0 178 115/1  90/1  73/1

 72/1 30/15  192 نديدهآموزش
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شهروندي شهرداري باعث افزايش دانش و آگاهي بانوان  آموزش رسد ينظر م  به :پنجم ةفرضي
  .شده است ياجتماع يها بيآس شناسايي و پيشگيري از ةدر زمين

بـين ميـزان شناسـايي و    ) =Sig= ,115/1 T 251/0(با توجه بـه سـطح معنـاداري آزمـون تـي      
. نديده تفاوتي وجـود نـدارد   ديده و آموزش ي در بين زنان آموزشاجتماع يها بيآس پيشگيري از

 .اين ارتباط نداشته استي در تأثيرهاي آموزشي  استفاده از كالس ،حقيقت در

بانوان  دانش و آگاهي شهروندي شهرداري باعث افزايش آموزش رسد ينظر م  به :ششم ةفرضي
  .خصوص حقوق شهروندي بانوان شده است در

دهد با توجه به سطح معناداري آزمون  نشان مي) =T 999/4(نتايج حاصل از آزمون تي مستقل 
)000/0 =Sig ( آموزش شهروندي باعـث تفـاوت در ميـزان    ،عبارتي  به. شود مي تأييداين فرضيه 

نديـده   ديـده و آمـوزش   خصوص حقوق شهروندي در بين زنـان آمـوزش   بانوان در دانش و آگاهي
ي بيشـتر ديده از آگاهي و دانش  شده، زنان آموزش با توجه به ميزان ميانگين محاسبه. شده است

  .خصوص است  موزش در اينمثبت آ تأثيربرخوردارند و اين به معناي 
  

ي زنان شهروند و وظايف حقوقميزان آگاهي از  ةمقايس يبرا تي مستقل آزمون يخروج .2  جدول
  نديده ديده و آموزش آموزش

 
مندي از  بهره

  آموزش
  هاي توصيفي آماره

آزمون لوين براي 
تجانس 
  ها واريانس

آزمون تي تست براي 
  ها برابري ميانگين

 ميانگين  تعداد
انحراف
 معيار

f Sig  t df  Sig 

آگاهي از 
حقوق 
  شهروندي

زنان
 ديدهآموزش

189  25/38 18/2 
زنان 000/0 378 999/4  905/0  012/0

 87/2 01/36  189 نديدهآموزش

آگاهي از 
وظايف 
  شهروندي

زنان
 ديدهآموزش

189  25/34 18/2 
زنان 002/0 376 171/5  913/0  015/0

 87/2 01/30  189 نديدهآموزش

  

بانوان  دانش و آگاهي شهروندي شهرداري باعث افزايش آموزش رسد ينظر م  به :هفتم ةفرضي
  .خصوص وظايف شهروندي بانوان شده است در

دهد با توجه به سطح معناداري آزمون  نشان مي) =T 171/5( نتايج حاصل از آزمون تي مستقل
)002/0 =Sig ( آموزش شهروندي باعـث تفـاوت در ميـزان    ،عبارتي  به. شود مي تأييداين فرضيه 
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نديـده   ديـده و آمـوزش   خصوص وظايف شهروندي در بين زنان آمـوزش  بانوان در دانش و آگاهي
ي بيشـتر ديده از آگاهي و دانش  شده، زنان آموزش با توجه به ميزان ميانگين محاسبه. شده است

  .خصوص است  مثبت آموزش در اين تأثيربرخوردارند و اين به معناي 
زنـان شـده    توانمنديباعث  يشهردار يشهروند يها آموزش رسد ينظر م  به :اصلي ةفرضي

= 000/0(نتايج حاصل از آزمون تي مستقل نشان داد با توجه به سـطح معنـاداري آزمـون    . است
Sig ( توانمندي در بـين  آموزش شهروندي باعث تفاوت در  ،عبارتي  به. شود مي تأييداين فرضيه

شـده، زنـان    بـا توجـه بـه ميـزان ميـانگين محاسـبه      . شـود  نديده مي ديده و آموزش زنان آموزش
 مثبـت آمـوزش در ايـن    تـأثير ي برخوردارند و ايـن بـه معنـاي    بيشترديده از توانمندي  آموزش

  .خصوص است 
  

  بين زنان ميزان مشاركت در ةمقايس يبرا مستقل  تي آزمون يخروج .3 جدول

 
مندي از  بهره

  آموزش
  هاي توصيفي آماره

آزمون لوين براي 
تجانس 
  ها واريانس

آزمون تي تست براي برابري 
  ها ميانگين

 s f Sig  t df  Sigميانگين تعداد

توانمندي 
  زنان

زنان
 ديدهآموزش

189  189 21/5 
زنان 000/0 374 102/12  506/0  991/0

 21/5 174  187 نديدهآموزش

 

رسد بين سن و تحصيالت و ميزان تـأثير آمـوزش بـر توانمنـدي زنـان       نظر مي  به: هشتم ةفرضي
  .رابطه وجود دارد

مـاتريس   4جـدول . منظور بررسـي ايـن فرضـيه از آزمـون همبسـتگي اسـتفاده شـده اسـت        به 
  .دهد آموزش بر توانمندي زنان نشان مي تأثيربين سن و تحصيالت را با  ةهمبستگي رابط

  
  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق. 4جدول

  توانمندسازي تحصيالت سن نام متغير
      1  سن

    1  206/0** تحصيالت
  1  75/0**  045/0  توانمندسازي

  )دامنه آزمون دو( 05/0معنادار در سطح * )آزمون دو دامنه( 01/0معنادار در سطح ** 
  
دهـد كـه بـا توجـه بـه       يپيرسون براي متغير سن نشان م يب همبستگيج حاصل از ضرينتا

بـين   ،عبارت ديگـر   به .شود اين فرضيه رد مي ،است 05/0تر از  كه بزرگ ،سطح معناداري آزمون
  .معناداري وجود ندارد ةآموزش بر توانمندي زنان رابط تأثيراين سن و 
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دهد كه با توجه  ياسپيرمن براي متغير تحصيالت نشان م ينتايج آزمون همبستگ ،همچنين
بين ميزان تحصيالت و ميـزان   ،است 05/0تر از  كه كوچك ،به سطح معناداري آزمون همبستگي

شايان ذكر است كه با توجه بـه  . توانمندسازي زنان از طريق آموزش شهروندي رابطه وجود دارد
نظر شدت قوي و از نظر جهـت در يـك جهـت     اين رابطه از) =75/0R(ميزان ضريب همبستگي 

آموزش شهروندي بر توانمندسازي زنان بـا   تأثيركه با افزايش تحصيالت ميزان  امعن  بدين. است
  .ابدي يشدت زيادي افزايش م

  .بين وضعيت تأهل و ميزان تأثير آموزش بر توانمندسازي زنان رابطه وجود دارد: نهم ةفرضي
نيســت  معنــادار 05/0 ه در ســطحكــ ،)Chi-Square= 418/1( دو يج حاصــل از آزمــون خــينتــا

)841/0 =sig(معناداري وجود ندارد ةكه بين اين دو متغير رابطدهد  ي، نشان م.  
  

  آموزش بر توانمندي زنان تأثيرو  تأهلبين وضعيت  ةبررسي رابط .5جدول
 متأهل مجرد  بيوه كل

 وضعيت تأهل
 توانمندسازي زنان

63  
0/35 

5  
8/2 

9 
0/5 

49 
2/27 

 يفراوان
 درصد

 ضعيف

60  
3/33 

3  
7/1  

11 
1/6 

46 
6/25 

 يفراوان
 درصد

 متوسط

57  
7/31  

3  
7/1  

15 
33/8 

39 
66/21 

 يفراوان
  قوي درصد

180  
0/100  

21  
66/11  

27 
0/15 

132 
33/73 

 يفراوان
 درصد

 كل

Chi-Square d.f Sig 

418/1 4  841/0  
  

  .بين شغل و ميزان تأثير آموزش بر توانمندسازي زنان رابطه وجود دارد: دهم ةفرضي
= 06/0(ست ين معنادار 05/0 ه در سطحك ،)Chi-Square= 068/2(دو  يج حاصل از آزمون خينتا

sig(وجود ندارد يمعنادار ةرابطزنان  يتوانمندسازكه بين نوع شغل و دهد   ي، نشان م.  
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  زنان يتوانمندسازو نوع شغل بين  ةرابطبررسي . 6 جدول
 فرهنگي خياط  دار خانه  آزاد  بازنشسته  كارمند كل

 نوع شغل
 توانمندسازي

111  
9/31 

8  
3/2  

0  
0/0  

3 
9/0 

79 
7/22 

17 
9/4 

4 
1/1 

 يفراوان
 درصد

 ضعيف

138  
7/39 

9  
6/2  

4  
1/1  

2 
6/0 

111 
9/31 

12 
4/3 

0 
0/0 

 يفراوان
 درصد

 متوسط

99  
4/28  

16  
6/4  

0  
0/0  

4 
1/1 

64 
4/18 

10 
9/2 

5 
4/1 

 يفراوان
  قوي درصد

348  
0/100  

33  
5/9  

4  
1/1  

9 
6/2 

254 
0/73 

39 
2/11 

9 
6/2 

 يفراوان
 درصد

 كل

Chi-Square d.f Sig 
068/2 5 06/0  

  گيري نتيجه
هـا در سـراي    هايي كه زنان در برگـزاري كـالس   آموزش دهد كه هاي اين بررسي نشان مي يافته

شود  نديده مي ديده و آموزش بينند باعث تفاوت در ميزان مشاركت در بين زنان آموزش محل مي
هـا،   هـاي ماننـد جشـن    ، برنامـه حفظ نظافت و سالمت شهرديده در اموري مانند  و زنان آموزش

ي بيشـتر مشاركت ... و يان،و مرب يااول  جمنانمحله، عضويت در الت كمش و در مسائلها،  همايش
شـود و   يت زنان به امـور محلـه مـ   يش حساسيآموزش به بانوان باعث افزا ارائة ،قتيحق در. دارند
ط يدر امـور مربـوط بـه محـ     يگـذار تأثير ييه توانـا كشود  يجاد مين حس در زنان اين ايهمچن
اسـت كـه نشـان داده    ) 1391(تحقيـق در راسـتاي نتـايج كاشـاني      ةاين يافتـ . را دارند يزندگ

هـاي تحقيقـات    يافتـه . هاي هدف شده است هاي شهروندي باعث افزايش مشاركت گروه آموزش
نيـز نشـان    )2004(اي بوليـوي   منطقـه  و شهري ةتوسع مطالعات و مركز) 2002(ا يوركخارجي 

  .ندمؤثروندان هاي شهروندي در افزايش مشاركت شهر داده كه آموزش
خصـوص   دانش زنـان در  يباعث ارتقا يشهردار يآموزش شهروند دهد ديگر نشان مي ةيافت
مزايا  ،مواردي مانند شناخت انواع زباله درخصوصديده  زنان آموزش. استي شده بهداشت مسائل
 يآلـودگ ، مضـرات  رمجـاز يهـا در امـاكن غ   زبالـه  ةيبا مضرات تخل ييآشناهاي بازيافت و  و روش

 ي،آموزشـ  يها السكدر . ي برخوردارندبيشتراز آگاهي و دانش ... و ،آلودگي هوا ي و صوتي،بصر
جـاد  يافـت زبالـه، منـابع ا   يباز يايدفع آن، مزا يها انواع زباله و روش درخصوص يادياطالعات ز

ش يزااف أه منشكشود  يم ارائهها به بانوان  ين آلودگيا يرات منفيثتأ، و يهوا و صوت يها يآلودگ
  .دانش بانوان شده است
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نتايج بررسي ما حاكي از آن سالمت  ةحوزدانش زنان در  يارتقاآموزش بر  تأثير درخصوص
نبوده  مؤثرهاي سراي محل  شده در كالس ارائههاي  سالمت، آموزش ةرغم اهميت حوز به بود كه

نديـده   ده و آموزشدي سالمت در بين زنان آموزش مسائلاست و باعث تفاوت در ميزان اطالع از 
 نداشـتن  تناسـب  مجـرب و   داناتاز اسـ  نكردن  استفاده ه كده معتقدند يد زنان آموزش. نشده است

ه كـ باعـث شـده   كننـدگان   با سطح سواد شركت سالمت ةدر حوزشده  ارائه يها آموزش يمحتوا
  .نباشد مؤثرشده  ارائه يها آموزش
هـاي   شده باعـث تفـاوت مهـارت    ارائههاي شهروندي  آموزشاست كه   ديگر تحقيق اين ةيافت

ها مشاركت داشتند  زناني كه در كالس. شود نديده مي ديده و آموزش زندگي در بين زنان آموزش
ي بيشـتر از مهـارت  ... تفكر خـالق و  ،گيري يماصول تصم، مؤثردر مواردي مانند برقراري ارتباط 

  مـاهر و مجـرب جهـت آمـوزش     داناتتفاده از اسـ ه اسـ كمعتقدند   دهيد زنان آموزش. برخوردارند
صـورت   الس بـه كـ  يبرگـزار . هاست ن آموزشيا ين عامل در اثربخشيتر مهم يزندگ يها مهارت
 يهـا  السكـ ه كـ زنان باعث شـده   ياز سو يدانش تجرب ارائة ةز و اجازكمتمر يگروه يها بحث
تحقيق به نـوعي بـا نتـايج بررسـي      ةاين يافت. افتد مؤثر يزندگ يها مهارت ةنيشده در زم برگزار

 يهمخـواني دارد كـه آمــوزش را عامـل مهمـي در ارتقــا    ) 1389(زنجـاني و همكــاران    خطيـب 
 و شـهري  ةتوسـع  مطالعـات  و مركـز ) 2002(ا يـ ورك. دانـد  هدف مـي   هاي ارتباطي گروه مهارت
هـاي   كه آمـوزش اند  هاي تحقيق نشان داده يافته تأييدنيز در راستاي ) 2004(اي بوليوي  منطقه

  .است مؤثرهاي شهروندان  مهارت يشهروندي در ارتقا
شناخت و پيشـگيري   ةشهروندي شهرداري در حوز آموزشاز ديگر نتايج تحقيق اين بود كه 

ي در اجتمـاع  يها بيآس نبوده و بين ميزان شناسايي و پيشگيري از مؤثرهاي اجتماعي  از آسيب
 يهـا  السكـ ننـده در  ك تكزنـان شـر  . فاوتي وجود نداردنديده ت ديده و آموزش بين زنان آموزش

زنـان   داشـتن ن ليه تماكنند ك يان مين حوزه بيها در ا آموزش تأثير عدم ييان چرايدر ب يآموزش
تجربه، فقدان بـاور بـه    يب تادانمطالب، استفاده از اس ةنندك ان نامناسب و خستهين حوزه، بيبه ا

ن حوزه يدر ا يآموزش يها السكه كن زنان باعث شده است يها در ب بيآس ةزحودر  يگذارتأثير 
  .چندان اثربخش نباشد

شده كـه زنـان     شده در سراي محل باعث ارائههاي  آموزش هاي مهم اين است كه اما از يافته
ي در بيشـتر نـد و از دانـش و آگـاهي    كنحقوق شهروندي اطالعات مناسـبي كسـب    درخصوص

. ندشـو برخـوردار  ... و ،تاز عدال يمند بهره يت، حقمالك ، حقيدهو عق يانب يآزادمواردي مانند 
هـاي سـراي    زنـاني كـه در كـالس   . همين صورت بـود   وظايف شهروندي نيز نتايج به درخصوص

قبـال   در نديده شـناخت مطلـوبي بـه وظـايف خـود      محله شركت داشتند نسبت به زنان آموزش
  .ديگران و جامعه دارند
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 ي توانسـته شهردار يشهروند يها آموزشهاي تحقيق حاكي از آن است كه  يافته ،مجموع در
هـاي آمـوزش شـهروندي در سـراي      زناني كه در كـالس . همراه داشته باشد  را بهزنان  توانمندي

هـا   ي در مقايسه با زناني كه در كـالس بيشترمحل شهرداري شركت داشتند از توانمندي نسبي 
ان كـ اسـت و ام  يرتخصصـ يغ يه تاحـد كـ  ييهـا  آموزش در حـوزه . داند برخوردارن شركت نكرده

امور مربـوط بـه بهداشـت     ،حفظ نظافت و سالمت شهرزنان فراهم است مانند  يبرا يگذارتأثير
 يهـا  بيماننـد سـالمت و آسـ    ييهـا  است و در حـوزه  مؤثر يف شهرونديحقوق و وظا ، وطيمح

 يهـا  ه آمـوزش كـ باعث شده اسـت   يگذاررتأثياعتقاد به   بودن و عدم يعلت تخصص به ياجتماع
  .اثر باشند يشده ب ارائه

آمـوزش بـر توانمنـدي نيـز نتـايج       تـأثير اي و ميزان  بين متغيرهاي زمينه ةرابط درخصوص
كـه بـانواني كـه تحـت      ابـدين معنـ  . تحقيق ما نشان داد كه توانمندي بـا سـن ارتبـاطي نـدارد    

بـه يـك انـدازه     ،سـني باشـند   ةفـارغ از اينكـه در چـه رد    ،گيرند هاي شهروندي قرار مي آموزش
مثبـت و قـوي بـين ميـزان      ةهاي تحقيـق رابطـ   از ديگر يافته. ها قرار گرفتند آموزش تأثير تحت

 تـأثير كـه بـا افـزايش تحصـيالت ميـزان       امعنـ   بدين .تحصيالت و ميزان توانمندسازي زنان بود
ن رابطـه  يـ ا تأييـد . يادي افزايش يافتـه اسـت  آموزش شهروندي بر توانمندسازي زنان با شدت ز

ـ يـ شـده با  ارائـه  يها دن آموزشكرتر  جهت اثربخش يه شهرداركدهد  ينشان م  ين محتـوا يد ب
ها متناسب با  آموزش يد و محتواكنهدف تعادل برقرار  يها شده و سطح سواد گروه ارائهمطالب 

و  تأهـل ن داد كـه بـين وضـعيت    نتايج اين بررسي نشا ،همچنين. مخاطبان باشد كازها و درين
  .آموزش بر توانمندسازي زنان رابطه وجود ندارد تأثيربا ميزان  يت شغليوضع
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