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 دهکیچ
 افراد یتوانمندساز ةحوز در مناسب یاجتماع-یفرهنگ بستر جادیا در مؤثری اریبس نقش ها رسانه

 یفرهنگ -یاجتماع یتوانمندساز بر ینوشتار یها رسانه تأثیر یبررس به حاضر پژوهش. کنند می فایا
 جامع پرسشنامه دو در اطالعات و پرداخته یشیمایپ و یاسناد یها روش از استفاده با شاغل زنان
 زکمرا زن های رزیدنت و بهیاران پرستاران، پزشکان، شامل آماری جامعة. است شده یآور جمع

 زکمرا نیا صاحبان و رانیمد و نفر 4691 شامل یانزل و رشت یشهرها یدرمان یبهداشت خدمات
 رشت شهر دو ای طبقه گیری نمونه صورت به هک است نفر 124 برابر زن شاغالن ةنمون حجم. است

 روش به زکمرا رانیمد و صاحبان ةجامع از یریگ نمونه همچنین ،ساده یتصادف ةویش و یانزل و
 بررا  الزم تأثیرگذاری ینوشتار یها رسانه دهد که نشان می ها افتهی. است شده انجام ساده یتصادف
 و اشتغال و اجتماع ةحوز در زنان یتوانمند رشیپذ از نظر جامعه یباورها و مخاطبان نگرش

 در زنان یتوانمند به مشاغل یساؤر و صاحبان مثبت نگاه باوجود و شتهندا توانمند زنان اسکانع
 ینوشتار یها رسانه نیهمچن. است بوده یخنث نهیزم نیا در ها رسانهاین  اسکانع و تأثیر حوزه، نیا

 داشته زنان اعتماد و یآگاه یعنی ،یاجتماع یتوانمندساز بعد دو بر را تأثیرگذاری نیشتریب یچاپ
 ینوشتار یها رسانه یمحتوا در یفرهنگ یتوانمندساز از آموزش بعد به توجهدر این بین، . است

 .شود می مشاهده
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 مسئله طرح و مقدمه

 ها زیرا آن ؛دارند قرار یتیجنس ضیتبع و فقر معرض در مردان از شیب زنان دهد یم نشان مطالعات

 ریسا و یجهان کبان یها گزارش .ندارند فقر اهشک و یتوانمند یبرارا  الزم اناتکام و ها تیقابل

 در یتیجنس ینابرابر و تیمحروم استمرار به زین ریاخ یها سال در یالملل نیب های سازمان

 مهم عوامل از(. 4131 فرد، یضرغام و یالوان) است گذاشته صحه توسعه درحال یشورهاک

 راتیتأثآن  تیاهم وجوه از یکی که است اجتماع در زنان اشتغال بحثدر این عرصه،  تأثیرگذار

 یها نقش رییتغ مانند یفرد یها عرصهو  یاجتماع عرصة در زنان یتوانمندساز بر مشهود و ینیع

 و یماد نظر از تنها یاقتصاد یارهاک به زنان اشتغال ،گرید عبارت به؛ است یخانوادگ و یفرد

 نظر از شتریب امر نیابه  هکبل ،ندارد تیاهم خانواده یاعضا یمال طیشرا بهبود و معاش نیتأم کمک

 تنها نه آن ریتأث و دهد می تیخالق و یسازندگ احساس زنبه  زیراشود؛  می توجه یاجتماع و یعاطف

 جامعه لک میرمستقیغ طور به و خانواده یاعضا تک تک اتیروح در هکبل او، تیشخص و رفتار در

 .شود می احساس

 عنوان به شورک ةتوسع چهارم ةبرنام در هک است یحد تا زنان یتوانمندساز موضوع تیاهم

 نه آب طور مستقیم به 442 و 412 ةماد در و، مطرح یتیحما یها سازمان فیوظا ترین مهم از یکی

 از یریشگیپ منظور به های اجتماعی، بینی آموزش پیش قانون نیا 69 ةماد در. است شده اشاره

 یارتقا ب،یآس معرض در یها گروه و افراد یتوانمندساز یمحورها یاجتماع یها بیآس اهشک

 .است گرفته درنظر را یزندگ یها مهارت

 گسترده استفادة ریتأث از توان یم اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز بر مؤثر عوامل درخصوص

 یها علت از یکی تنها زنان یتوانمندساز بر آن ریتأث و رسانه از استفاده اگرچه. برد نام ها رسانه از

-یاسیس یرفتارها بررا  آن تأثیرنباید  است، جامعه سطح در آنان تکمشار و اشتغال روند شیافزا

 ها، ارزش هنجارها، به یده لکش در آموزش قیطر از ها رسانه. انگاشت دهیناد جامعه یاجتماع

 از فراتر اریبس ها رسانه در آموزش. در این بین، نند،کیم فایا مهمی نقش رفتارها و ها نگرش

 اهمیت دارد آنچه .شود می شامل را ها رسانه مخاطبان ةگستر لک و است یرسم یها آموزش

 در ناخودآگاه و منفعل صورت به در آن مخاطبان گاهی هک است پنهان ای میرمستقیغ یها آموزش

 هنجارها ،ها مهارت سبک و خاص یرفتارها انجام یبرا و رندیگ یم قرار یا رسانه اطالعات معرض

 (.414: 4132 ندر،یبا ییرضا) نندیب یم آموزش ژهیو های ارزش و

 و موفق شاغلزنان  کردن برجسته با افراد، اطالعات افتیدر منابع از یکی عنوان به ها رسانه
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 ریمس نیا ةکنند تسهیل ،زنان یاقتصاد-یاجتماع یتوانمندساز زمینة در ها انگاره و باورها جیترو

 زنان اشتغال ةحوز در مناسب یاجتماع-یفرهنگ ةنیزم جادیا در مؤثری اریبس نقش و بود خواهند

 بر ها رسانه پیامدهای با دررابطه یمتفاوت نظرات شناسانجامعه و محققان نهیزم نیا در. کنند می فایا

 ساموئل ،(2149) اناینارا آنانتا ،(2141) دیناه فرخ. دارند افراد یفرهنگ و یاجتماع یتوانمندساز

 بوشرا آلیا و (2141) اکآن ید ایسل ،(2141) ریشب ،(2111) یمو ،(2141) رکاو نیجاست و رکا

 -یاجتماع یتوانمندساز بر را ها رسانه مثبت پیامدهای هک هستند یپژوهشگران جمله از ،(2142)

 .کنند می یبررس زنان یتوانمندساز و یفرهنگ

. شد  دوچندان استاناین  در موضوع نیا یبررس ضرورت النیگ استان تیوضع به ینگاه با

 و است یاجتماع-یفرهنگ شرفتیپ و توسعه در شورک شتازیپ یها استان جمله از النیگ استان

 ،هستند مدنی جامعه در پیشرفت و توسعه های شاخصه از یکی هک فرهنگی های سازمان و ها تشکل

 سال در که دهد می نشان آمار به نگاهی. اند بوده شرویپ و ایپو اریبس استان نیا خیتار یط در

 بوده دختران بهمتعلق  دبستان 44 رشت، در ملی و دولتی دبستان 43 مجموع از 4141 -4116

 التیتحص النیگ زنان درصد 11/19 ،4161 سال در رانیا آمار مرکز جینتابراساس  نیهمچن. است

 سانسیل فوق یدارا زن 2341 ،یتخصص یترکد یدارا زن 292 ها آن نیب از هک داشتند پلمید یباال

 6 انتشار با النیگ استان گرید سوی از. بودند سانسیل کمدر یدارا زن 92999 و یا حرفه یترکد و

 وریشهر م،یتسن)د دار روزنامه ةعرص در را دوم گاهیجا ،تهران استان از بعد مطبوعه 231 و روزنامه

 یدستاوردها ةنیزم در شروبودنیپ به توجه با را النیگ استان پژوهش نیابنابراین،  ؛(4162

 زن ردگانک لیتحص زیاد تعداد و ینوشتار یها رسانه ةنیزم در یخیتار قدمت و یاجتماع-یفرهنگ

 .کند می یبررس

 یارتقا و یاجتماع مناسبات در یتوانمند بر رسانه اثرگذاری ةحوز در مطرح نظرات به توجه با

 زنان یتوانمندساز بر ینوشتار یها رسانه تأثیر یبررس هدف با حاضر پژوهش افراد، یفرهنگ

 مطالب یمحتوا هک است پرسش نیا به پاسخ دنبال به یفرهنگ و یاجتماع بعد دو در شاغل

 دارد؟ یا رابطه چه اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز با ینوشتار یها رسانه یفرهنگ و یاجتماع
 

 پژوهش پیشینة
 و یاجتماع بعد دو در زنان یتوانمندساز بر یا رسانه تأثیرات به توجه با حاضر پژوهش ةنیشیپ

 زنان کادرا» عنوان تحت یپژوهش( 2141) دیناه فرخ. است شده یبررس آن های مؤلفه و یفرهنگ
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 بهبود و رسانه نقش یابیارز هدف با «زنان یتوانمندساز در رسانه نقش به نسبت کرده تحصیل

 ةرابط و دریافته است که داده انجام ستانکپا در زنان ردنکتوانمند منظور به آن یها سنجه و نقش

 در ها رسانه مؤثر نقش و گرانید با مثبت ارتباط یبرقرار و رسانه از استفاده نیب یمثبت

 در رسانه نقش» عنوان با( 2149آنانتا نارایانا ) ،گرید گرپژوهش جینتا. وجود دارد زنان یتوانمندساز

 انتشار یبرا یاربردک و خوب یابزارها ها رسانه هک است آن بیانگر «زنان یتوانمندساز عیتسر

 و اقتصاد شرفتیپ در آنان نقش مدرن، ةجامع در زنان نقش نییتب منظور به هستند که مثبت ارکاف

 نقش نیهمچن کنند، عمل می ها آن یاقتصاد یتوانمندساز در جوان زنان به خوب یها دهیا انتقال

 رکاو نیجاست و رکا ساموئل را یگرید قیتحق. دارند زنان هیعل ضیتبع رفع نیمپک جادیا در یمهم

. است شده یفکی یمحتوا لیتحل یچاپ ةرسان عنوان به پانچ اند که در آن رسانة انجام داده( 2141)

. دارند را جوامع دهی شکل و تأثیرگذاری تیظرف ها رسانه هک است آن از کیحا پژوهش جینتا

 به نهادن ارزش و ریتفس به نسبت مخاطبان نگرش بر ها رسانه در شود یم داده زنان به هک ییها قالب

( 2111) موی «یاسیس و یاجتماع اعتماد بر رسانه تأثیرات» پژوهش نیهمچن. است تأثیرگذار زنان

ها  آن یاجتماع اعتماد ،باشند داشته تماس ونیزیتلو و روزنامه با افراد هرچه هک است آن از کیحا

 یاجتماع یها رسانه از نادرست ةاستفاد درصورتکند که  بیان می( 2141) ریشب. یابد می شیافزا

 تأثیر بررسی: اعتماد و رسانه. آید وجود می به جامعه های نرم در رییتغ و ناهنجار یرفتارها

 تأثیر دهد یم نشان( 2116) یسامپتوسط  پژوهش ةجینت اجتماعی اعتماد بر جمعی های رسانه

 بتواند هک داردنیاز  راهبردهایی به و است مدت کوتاه جامعه مسائل به مردم یآگاه بر رسانه

( در 2141) 4ایخوف راث. باشد برداشته در را مردم یآگاه بر رسانه تأثیرات بلندمدت صورت به

 «رسانه در زنان ینیارآفرک یمعرف: دهند یم انجام را خود یها تیفعال زنان» عنوان تحتای پروژه

 آنان یسنت های فعالیت یحت و است یسنتنگاهی  زنان تیفعال به هاهرساننگاه کند گیری مینتیجه

 گذارد.می تأثیر زنان ینیارآفرک به جامعهچنین نگاهی بر رویکرد کند،  می بیترغ و قیتشو را

 تأثیر و زنان ریتصو یبررس و لیتحل هدف با 2141 سال در اکآن ید ایسل را «رسانه و زن رانیمد»

 در یمهم نقش رسانه در زنان ریتصو هک است کرده انیبانجام داده و   تکشر ینما و مدیره هیئت در آن

 در زنان انتخاب درخصوص یانجیم نقش بر عالوه رسانه. ددار ارشد تیریمد سمت به آنان انتخاب

 -اقتصادی های مؤلفه ارزیابی» .دارد زنانه یا شهیلک یها نقش یفایا در ای عمده نقش ،مدیره هیئت

 قدرت،» پژوهش. است داده انجام 2142 سال در بوشرا آلیا را «پاکستان در زنان توانمندسازی اجتماعی

                                                                                                                                                  
1. Ruth Eikhof 
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در نپال   2141 سال دردهال سودهامشو را« آنان توسط وزنان  یبرا ویراد: یمحل ویراد ،یتوانمندساز

 ةمطالع ارائه با ها رسانه و قدرت ةدربار موجود ینظر یها دگاهیدبراساس  مقاله نیا. است داده انجام

 یگام و داد اهشک را زنان هیعل خشونت توان یم چگونه هک ندکیم روشن را موضوع نیا ،یمورد

 .برداشت ها آنساختن قدرتمند و یتوانمندساز سوی به

 در زا شتاب عوامل از یکیرا  ها رسانه( 4133)« زنان اشتغال روند در ها رسانه نقش»در  یبرهان

 و یبررس هدف با( 4164) یمیرک و یفرقان پژوهش .داند می زنان یاقتصاد تکمشار روند

 ه استشد انجام شدن یاجتماع و یریادگی منبع عنوان به ونیزیتلو و ویراد یها برنامه نقش ییشناسا

 یریادگی به یجمع یها رسانه یها برنامه یمحتوا معرض درگرفتن قرار دهد نشان می جهینت و

 به یابیدست». شود یممنجر  اجتماع در آنان توانمندترشدن درنتیجه و افراد شدن یاجتماع و شتریب

 عبدالرضا هک است یپژوهش «یجمع یها رسانه یمحور نقش بر تأکید با روستا داریپا ةتوسع

 در جمعی ارتباط لیوسا ردکارک دریافتند که و  داده انجام( 4133) یبوذر مایس و یفضل یرحمان

 .است تأثیرگذار آنان توانمندشدن و انییروستا یاقتصاد یآگاه شیافزا

 

 ینظر یمبان
کند  می یسع ،است واقف زنان یبرا قدرت شیافزا تیاهم به که درحالی یتوانمندساز ةینظر

 به اکات شیافزابرای  زنان تواننظر  از شتریب و ،گرید فرد بر یفرد یبرتر صورت به مترک را قدرت

 قدرت مجدد عیتوز راه از زنان یتواناساز دنبال به هینظر نیا. کند ییشناسا یدرون قدرت و خود

 را یبرابر ةینظر یاساس فرض دودر این بین، . است مختلف اجتماعات نیب و خانواده داخل در

 خواهند یم زنان ینکها  دوم و ندکیم کمک مردان همه به لزوماً توسعه هکآن اول: برد یم سؤال ریز

 ،4موزر) رندیبگ قرار است شده طرح غرب یایدن طرف از هک یصورت به توسعه یاصل انیجر در

 تحقیقات زنان توانمندی ةزمین در که است محققی زنان جمله از کبیری نایال(. 441-441: 4192

 هنجارها،زنان با  کنونی دنیای در که است معتقد مورد این در کبیر .است داده انجام ای گسترده

 در رایج فرهنگ صورت بهاین عوامل  که اند شده متمایز مردان از متفاوت رسوم و باورها ،ها ارزش

 (.22: 4666 ،2ریبک) است کرده عمل اعصار طی

 ییاراک ،نفس عزت) ها نگرش آن در هک یندیفرا به زنان یتوانمندساز با دررابطه زین مارگار

                                                                                                                                                  
1. Carolin Moser 
2. Kabeer 
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 عمل با و شوند یم قیتلف هم با( یاسیس و یاجتماع یآگاه و مهارت دانش،) ها ییتوانا و( یشخص

 گذارند یم اثر اجتماع و ها انسان ،یاطالعات منابع یرو بر( یاجتماع و یاسیس تکمشار) یجمع

 طیمح نترلک ،یاجتماع یها تیحما شیافزا زنان، استقالل به یابی دست آنة نتیج هککند  اشاره می

 گفتنی است (.244: 2111 ،4مارگار) است یفرد ییاراک و یریگ میتصم قدرت شیافزا و ارک

 شأن و یانسان یزندگ از ورسند  ی میبا آن به توانای هک است افراد یزندگ در یرییتغ یتوانمندساز

 و آموزش ،کتحر سالمت، مانند یرونیب یها یژگیوهمچنین به . شوند می برخوردار رامتک و

 اتیخصوص و یماد تیامن زانیم و یریگ میتصم در تکمشار خانواده، در گاهیجاکسب  ،یآگاه

 (.23: 2144 ،یرحمان وی و ناز) یابند دست می نفس اعتمادبه و یخودآگاه مانند یدرون
 

 زنان یتوانمندساز ةحوز در شمندانیاند آرای عیتجم

 یدرون و یرونیب یها نهیزم و عوامل نقش به زنان یتوانمندساز ةنیزم در تجارب و قاتیتحق

 و یفرهنگ یتوانمند جادیا و شیافزا موجب هک یعوامل جمله ازند معتقد نامحقق و  پرداخته

 :است زیر موارد شود یم یاجتماع

 احساس و یخودارزش ،یارآمدکخود به مربوط یباورها ویژه به ،باورها و ها ارزش ،ها نگرش

 .است اثرگذار یتوانمندساز ندیافر بر هک نترلک

 های جنبه رامونیپ توانند می متقابل تکمشار و تیحما افراد با :نقادانه رکتف و تکمشار ،دانش

 .باشند داشته نقادانه رکتف ،لکمش یرونیب و یدرون

 و دانش و منابع جیبس ،یعمل یراهبردها توانند می یاسکانع عمل قیطر از افراد: تعامل

 ؛22: 4666 ر،یبک) کنند نکمم یبرون و یدرون یساختارها بر ریتأث یبرا را ازین مورد های مهارت

 س،کوک و تورن ؛4661مون،یسا ؛93: 4161،ییایمکی از نقل به ،4632 پارسونز، ؛2111 مارگار،

 (.4661 رز،یگات ،4661

 و یچودهار ،2111 سن، و درز ،2144 ورحمان،ی و ناز ،2141 ار،ک) زنان آموزش 

 (.132: 2144 اران،کهم و یکمال ،33: 2144 ،یچودهار

 (.132: 2144 اران،کهم و یکمال ،2112 ان،ینارا) یاجتماع یتوانمند 

  و ناز ،2111 مارگار، ،299: 2119 اران،کهم و آلسوپ) یشغل خاص مهارتداشتن 

 (.2144 ورحمان،ی

                                                                                                                                                  
1. Margar 
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 ییایمکی از نقل به 4632 پارسونز، ،41: 2112 ان،ینارا) دیتول یبرا آنان دانش و مهارت، 

 (.41: همان) یزندگ ةبهبوددهند یها مهارت ریسا(. 93: 4161

 اعتماد بر یمبتن روابط ،یرهبر ،یاجتماع تعلق شامل یاجتماع یها تیقابل از یبرخوردار 

 (.42: 2112 ان،ینارا)

 ت،یریمد ار،ک یروین از،ین مورد موارد تأمین زانیم اثرگذار، تصمیم زانیم منزلة به تکمشار 

 .میتصم یامدهایپ ای ها تیمسئول رشیپذ زانیم

  یاقتصاد یساختارها جادیا ییتوانا مولد، منابع تیریمد ییتوانا: یساز تیظرف و یآگاه 

 ید) لیرفامیغ گروه در تکمشار و یعموم ةحوز در تعامل ییتوانا ،یمال لحاظ به نیگزیجا

 (.244: 2111 مارگار، ،23-26: 2144 ر،کسار و

 از  شغل نوع انتخاب. یمحل یها گروه در شده صرف وقت زانیم شامل تعامل و تکمشار

 ،همان) اعتبار به یابیدست میزان و ارک طیشرا ةدربار انیارفرماک با رهکمذا زانیم زنان، سوی

294-299.) 

 از اند، کرده توجه  افراد یتوانمندساز در ها رسانه نقشبسیاری از محققان به  ،گرید سوی از

 عمیق اجتماعی تغییرات به که داند یم یاجتماع طیشرا مولد را یجمع یها رسانه که مهرداد جمله

 و( 41: 4131مهرداد،) شود یممنجر  ها کنش و ها ارزش انتظارات، نیازها، از جدیدی نظام ظهور و

 هیحاش به اقشار طیشرا رییتغ و محروم افراد و زنان یتوانمندساز منظور به ییها نهیزم جادیا در

 هارولد نظر از نیهمچن. دارد بسزایی نقش یفرهنگ و یاقتصاد، یاجتماعاز نظر  شده شاندهک

 به نسلی از هنجارها و ها ارزش اطالعات، انتقال برای فرهنگ ةدهند انتقال حکم در ها رسانه السول

 را بودن ریشه بی و ازخودبیگانگی احساسو  دارند کاربرد دیگر فردی به فردی از و دیگر نسل

 بتوانند یجمع های رسانه چنانچه ویبورد نظر به(. 122 :4161تانکارد، سورین،) دهند می کاهش

، فراهم کنشگران برای را الزم آگاهی و دانش طبقاتی و گروهی منافع بر مبتنی ارزشی سوگیری بدون

 کنند فراهم خود مخاطبان رایب را امکان این توانند کنند، می فایا خوبی به را خود آموزشی کارکرد و

 انجام یاجتماع و سیاسی مختلف های عرصه در را خود های نشیگز عقالنیت بر مبتنی یبستر در تا

: 4134 ،ویبورد) شود یم آنان تکمشار شیافزا و یاجتماع اعتماد کنندة تقویت امر نیا که دهند

 افزایش و اعتماد میزان افزایش شود می روزنامه خواندن صرف که وقتی ساعت هریک»(. 493

 ةمقال در آدورنو و مریهاکهور(. 226: 4131 پاتنام،) «داشت خواهد همراه به را ها گروه در عضویت

. وبدکیم چیز همه به سانیک یمهر نونکا فرهنگ» :دنسینو یم یفرهنگ صنعت عنوان تحت خود
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 ل،ک یک همچون درست. است متحد هک سازند یم ینظام ها هینشر و ویراد نما،یس ون،یزیتلو

« ندکیم یرویپ االهاک بازار در دیتول نیقوان از و است شده لیتبد صنعت یک به اراکآش فرهنگ

 تیرضا ساختن دگرگون قیطر از صنعت نیا آنان نظر از(. 19: 4131 آدورنو، و مریهاکهور)

 .کند برآورده را یسرگرم و حیتفر به آنان ازین تا دارد یسع مخاطبان

 ای ها خبرنامه و تابک مجله، روزنامه، چون ییها قالب در هک ینوشتار یها رسانه نیب نیا در

 ارتباطات از ای زیرمجموعه عنوان به ،شوند می مشاهده وب صفحات یرو اف دی پی یها لیفا

 گرید عبارت به ای مطبوعات». دارند  گسترده یتأثیرات و فراوان تیاهم امروز جهان در یجمع

 و نندکیم یتالق هم با گوناگون دیعقا و ارکاف آن در هک است یچارچوب یچاپ ینوشتار یها رسانه

 یرکف یفضا فعال و زنده مطبوعات. گردد یم خلق یا تازه یها شهیاند ها آن زشیآم و برخورد از

 مطبوعات طرف از فعال و خالق نقش یفایا. زاندیانگ یبرم تکمشار و تکحر ،ییایپو به را جامعه

 نانهیب واقع یابیارز با بتوانند و باشند داشته اریاخت در یا تازه اطالعات مطبوعات هک است آن مستلزم

 و بحث یبرا یسالم طیمح ارک نیا با و دهند ارائه حل راه و داده قرار نقد مورد را ها یینارسا ها آن

 مانند خبرها ینوشتار یها رسانه نوع نیا در(. 92: 4194 ،یاسد) «نندک جادیا جامعه در گوو گفت

 یخبرها انتشار طرز گفت توان یم که طوری به دارند؛ تأخیر شود می منتشر ها کتاب در آنچه

 جهت نیهم به ؛است نینو یها رسانه در و ها کتاب در مطالب انتشار متعادل حد مطبوعات

 معتمدنژاد،) بپردازند یاجتماع مسائل و عیوقا ریتفس و یبررس و لیتحل به یابند می انکام ها روزنامه

 از ینوع که هستند یکیترونکال یها رسانه، ینوشتار یها رسانه از گرید نوع (.461: 4139

 مانند ؛اند آمده دانیم به ارتباطات و اطالعات عصر در آیند و شمار می به یارتباط نینو های فنّاوری

 در مطالب چاپ بر عالوه هک هستند یاتینشرها  این درواقع .وب یرو روزنامه اف دی پی ةنسخ

 قرار مخاطبان اریاخت در یمجاز یفضا در اغذک از استفاده بدون را یشتریب اطالعات یاغذک ةنسخ

 آزاد تکحر ها، یریگ میتصم در مردم شتریب تکمشار ،یعموم سواد سطح یارتقا سبب و دنده یم

 ییمحتوا کدر درخصوص (.4161 پرور، ییایض) شوند یم یهمگان یساز یآگاه و اطالعات

 تحقیقی جمله از. است گرفته صورت یمتعدد قاتیتحق نیز ینوشتار یها رسانه انواع از مخاطب

 کاغذی های کتاب ةمطالع از پس محتوا درک میزان دهد می نشان است، شده انجام تازگی به که

 که افرادی. شود می استفاده مطالعه برای الکترونیک های کتاب از که است زمانی از بهتر و بیشتر

. دادند می توضیح بیشتر دقت با را بهتری جزئیات درمجموع بودند خوانده را کتاب چاپی ةنسخ

 ةنسخ که ییها آن با مقایسه در بودند، کرده استفاده مطالعه برای الکترونیک ةنسخ از که افرادی
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 ار،ک از نقل به لدینفیگر) داشتند کمتری دهی ترتیب و بندی طبقه قدرت ،اند خوانده را کتاب چاپی

ی که انجام دادند، قیتحق جینتابراساس  ارانکهم و اسمال 2113 سال در نیهمچن(. 414: 4162

 خوانند یم را یچاپ متن هک یزمان در مقایسه با نترنتیا دروجو  هنگام جست افراد مغز دریافتند که

 و حافظه زبان، به شتریب یچاپ متون خواندن نیحگفتنی است فعالیت مغز . دارد یمتفاوت یالگو

 مسئله حل و یریگ میتصم با هک یشانیپ شیپ قسمتنیز  یگرد وب زمان .پردازد یم ریتصو پردازش

. ندکیم کمک زین خورده سال افراد ذهن داشتن نگه اریهوش به البته هک شود یم فعال استمرتبط 

: همان) دارد بازمی یادسپاری و مطالب کدر از را مغز یخوان وب دهد نشان می قاتیتحق جینتا

 :دهد می حیتوض بیترت نیا به را ها رسانه یاجتماع یهمبستگ جادیا ردکارک زین لیواک کم (.413

 یبرا ییمبنا تعلق، احساس ،یاجتماع یدل هم گران،ید واحوال اوضاع دربارة نشیب ردنکدایپ»

 با وندیپ جادیا به فردکردن توانا و یاجتماع یها نقش یاجرا به کمک ،یاجتماع تعامل گو،و گفت

 اتینظر توجه با(. 92-29: 2111 ،یالن اورلئن، از نقل به لیواک کم) جامعه و دوستان خانواده،

 از نظر زنان یتوانمندساز یارتقا موجب ها رسانه هک افتی دست مطلب نیا به توان یم فوق

 .شوند می یفرهنگ و یاجتماع

 

 ینظر چارچوب
این  ابعاد ةمطالع به زنان یتوانمندساز بر ینوشتار یها رسانه اثر زانیم نییتع دنبال به پژوهش نیا

 یتوانمندساز میمفاه وضوح منظور بههمچنین . است پرداخته ینوشتار یها رسانه انواع وی توانمند

 انیم از و کرده یبررس را شمندانیاند یآرا و قیتحق اتیادب یفرهنگ و یاجتماع ابعاد در زنان

 هکرا ذکر کرده  شاخص 6 جمعاً یفرهنگ و یاجتماع بعد دو در یتوانمندساز مختلف میمفاه

 و رحمان، وی و ناز مارگا، جمله از یشتریب شمندانیاند اجماع و بود شتریب ها آن یریگ اندازه انکام

 عنوان به مهارت و آموزش دانش، نگرش، مفهوم چهاردر این بین،  .بود میمفاه نیا بر انینارا

 عنوان به یآگاه هنجار و ت،کمشار تعامل، اعتماد، مفهوم پنج و یفرهنگ یتوانمندساز یها شاخص

 و یچاپ قالب در زین ینوشتار یها رسانه. شدند مشخص یاجتماع یتوانمندساز یها شاخص

 . شدند یبررس یکترونکال
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 یآگاه                                                      دانش                      

 تعامل                                                       نگرش                     

 تکمشار                                                  آموزش                     

 اعتماد                                                     مهارت                     

 هنجار                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق مدل .0 نمودار

 

 موارد زیر است: شامل حاضر پژوهش یها هیفرضاین،  اساس بر

 ةحوز در زنان یاجتماع و فرهنگی توانمندسازی کنندة منعکس نوشتاری های رسانه محتوای .4

 .است اشتغال
 به نسبت نگرش در بهبود به نوشتاری های رسانه یفرهنگ ،یاجتماع مطالب از استفاده .2

 .شود میمنجر  اشتغال حوزه در زنان یفرهنگ و اجتماعی یتوانمندساز

 با مشاغل صاحبان و مدیران دیدگاه در اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز به نگرش .1

 .است متفاوت نوشتاری های رسانه محتوای

 

 پژوهش شناسی روش
 از ،ها محدودیت و امکانات هدف، با متناسب موردنیاز اطالعات براساس حاضر، پژوهش در

 یهارسانه

 ینوشتار
 اجتماعي

 يفرهنگ 

 
 

 حوزه اشتغال
 

 توانمندسازی زنان
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 ینوشتار یها رسانه تأثیر سنجش برای پیمایش، بخش در. شد استفاده پیمایش و اسنادی های روش

 رانیمد و صاحبان نگرش بر ینوشتار یها رسانه تأثیر و اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز بر

 است شده استفاده ساخته محقق جامع پرسشنامة دو از اشتغال، ةحوز در زنان یتوانمند به مشاغل

 و گرفته قرار ارشناسانک و نظران صاحب اریاخت در ارک حاصل یتجرب و ینظر ةنیشیپبراساس  هک

 و ییمحتوا اعتبار سنجش ابزار بنابراین، ه است؛شد تأیید یاصالح یها دگاهید درنظرگرفتن از پس

 ضرایب از ،بعدی یک جداول توصیف بر عالوه ها، داده تحلیل منظور به. دارد را الزم یصور

 یبرا( معیار انحراف میانگین،) مرکزی و پراکندگی ضرایب و آماری های شاخص تعیین همبستگی،

 رهیمتغ چند انسیوار لیتحل نمونه، کت یت و مستقل( (t-test یها آزمون از یآمار لیتحل انجام

 .است شده استفاده

 در زن های رزیدنت و بهیاران پرستاران، پزشکان، تمام شامل پژوهش این در آماری جامعة

 در ،4162 سال اول ةماه 9 در که است انزلی و رشت شهر دو در یدرمان یبهداشت خدمات زکمرا

 شهر دو این( درمانگاه و خصوصی بیمارستان دولتی، بیمارستان) یدرمان یبهداشت خدمات زکمرا

 آماری، جامعة حداکثری پوشش منظور به هک شد اعالم نفر 4691 آنان تعداد. بودند کار به مشغول

 یک عنوان به شهر ابتدا؛ یعنی شد انجام ای طبقه گیری نمونه صورت به اول ةمرحل در گیری نمونه

 11 انزلی سهم و نفر 111 رشت شهر سهم ،آماری جمعیت با متناسب که شد گرفته درنظر طبقه

 با درنهایت. است شده گرفته درنظر طبقه عنوان به شغلی ةرست بعد ةمرحل در. بود نمونه از نفر

 اطالعات ،پرسشنامه طریق از گوناگون شغلی های رسته میان در ساده تصادفی ةشیو از استفاده

 نفر 111 برابر رانکوک یریگ نمونه فرمول از استفاده با زین نمونه حجم. است شده آوری جمع

 روش به یدرمان یبهداشت خدمات زکمرا رانیمد و صاحبان ةجامع از. است شده برآورده

 زکمرا و ها مارستانیب یساؤر و رانیمد نیب از هک اند.انتخاب شده ساده یتصادف گیری نمونه

 .استه شد لیمکت پرسشنامه 42 درمجموع یانزل و رشت یدرمانخدمات بهداشتی 

 

 میمفاه فیتعر

 ییها قالب ،یچاپ یها رسانه همان ای مطبوعات شامل ینوشتار یها رسانه :ینوشتار یها رسانه

 در اف دی پی قالب در هک استی یکترونکال اتینشر و ها خبرنامه ،تابک مجله، روزنامه، چون

 ای زیرمجموعه عنوان به و( 29: 4133 پرور، ییایض) ردیگ یم قرار مخاطبان اریاخت در یمجاز یفضا

 گروه هر ،تنوع علت به یچاپ یها رسانه. دارد زیادی تیاهم امروز جهان در یجمع ارتباطات از
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 لحاظ از اگرچه. ندک می برقرار ارتباط ها آن باشان خود زبان با و دهد می قرار مخاطب را یخاص

 است مراجعه قابل و یماندن آن مطالب ،است ندترک نینو یها رسانه در مقایسه با اخبار انتقال

 از هستند که یکیترونکال یها رسانه ینوشتار یها رسانه از گرید ةدست(. 96: 4132 ،یساروخان)

 .وب یرو روزنامه اف ید یپ ةنسخ ندمان ؛آیند شمار می به یارتباط نینو های فنّاوری

 

 زنان یتوانمندساز

اند، همچنین اقدامات  انجام داده یادیز مطالعاتپژوهشگران برای تبیین نابرابری جنسیتی 

 اسیمق در یتیجنس یبرابر باالتر سطوح به دنیرس و زنان یتوانمندساز موانع رفع یبراچشمگیری 

(. 41: 4666 ،یوالر ، 91: 4631 جاگر، ،411: 4666 سارجنت،) اند داده انجام یالملل نیب و یمل

 دارد وجود زنان یتوانمندساز های مؤلفه عنوان به پژوهشگران اجماع آن در هک یمیمفاه درمجموع

 و یچودهار ،2111 سن، و درز ،2144 ورحمان،ی و ناز ،2141 ار،ک) زنان آموزش به کند می اشاره

 یکمال ،2112 ان،ینارا) یاجتماع یتوانمند، (132: 2144 اران،کهم و یکمال ،33: 2144 ،یچودهار

 یمناطق به مراجعه و تنهایی به خانه کتر یبرا آنان ییتوانا و زنان کتحر ،(132: 2144 اران،کهم و

: 2119 اران،کهم و آلسوپ) یشغل خاص مهارت داشتن ،(421: 2144 و،یاسپراند) خانه از خارج

 یزندگ ةبهبوددهند یها مهارت ریسا ،(41: 2112 ان،ینارا) دیتول یبرا آنان دانش و مهارت ،(299

 و آلسوپ) نندک تکیه آنان به تیحما یبرا توانند یم شاغل زنان هک یافراد تعداد ،(41: همان)

 روابط ،یرهبر ،یاجتماع تعلق شامل یاجتماع یها تیقابل از یبرخوردار ،(411: 2119 اران،کهم

 موارد تأمین زانیم اثرگذار، تصمیم زانیم منزلة به مشارکت (.42: 2112 ان،ینارا) اعتماد بر یمبتن

 و یآگاه. میتصم یامدهایپ ای ها تیمسئول رشیپذ زانیم ت،یریمد ار،ک یروین از،ین مورد

 از نظر نیگزیجا یاقتصاد یساختارها جادیا ییتوانا مولد، منابع تیریمد ییتوانا ،یساز تیظرف

-26: 2144 ر،کسار و ید) لیرفامیغ گروه در تکمشار و یعموم ةحوز در تعامل ییتوانا ،یمال

 شود می گرفته ورکمذ یها جلسه در ییها میتصم نوع چه شوند یم مطلع هک یزنان درصد ،(23

 یها گروه در شده صرف وقت زانیم شامل تعامل و تکمشار ،(411: 2119 اران،کهم و السوپ)

 میزان و ارک طیشرا درباره انیارفرماک با رهکمذا زانیم زنان، توسط شغل نوع انتخاب ،یمحل

 (.299-294: همان) اعتبار به یابیدست

 آموزش مهارت، دانش، از هایی صورت از است عبارت یفرهنگ یتوانمندساز پژوهش نیا در

 کند کسب جامعه در باالتری جایگاه دهد می اجازه او به و است آن واجد انسان یک که مزایایی و
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 ها، گاهیپا فرهنگِ کسب ةتوانمندسازی فرهنگی به مثاب نیهمچن(. 223-214 :4639 و،یبورد)

 یتوانمندساز(. 444: 4191 ،ینیاالم روح از نقل به ویبورد) شود می فیتعر ها دهیا و نگرش

 لیتسه قیطر از هکاست  یارتباط یها هکشب و هنجارها اعتماد، مانند هایی مؤلفه شامل اجتماعی

 یاصل عناصربه  پاتنام(. 496: 4661 پاتنام،) دهند می شیافزا را جامعه ییاراک ،هماهنگ ییها نشک

 ةکشب ،ها شبکه از منظور کند. می توجه اعتماد و کمشتر های ارزش ت،کمشار ،ها شبکه همچون

 شامل نیهمچن ،(99: 4139 لد،یف) است افراد انیم و یفرد سطح در موجود تعامالت و روابط

 مسائل و یزندگ طیمح یها فرصت و دهایتهد ،یشهروند حقوق ،یاجتماع مسائل از افراد یآگاه

 (.491: 4131 ،یروزآبادیف از نقل به افه) است یزندگ ةروزمر
 

 یفیتوص یها افتهی

 ةرد در آنان نفر 423 ،11- 21 سنی ةرد در نمونه این در انیپاسخگو از نفر 36 حاضر پژوهش در

 زانیماز نظر . هستند باال به 24 سنی ةرد در نیز نفر 41 و 21-14 سنی ةرد در نفر 36 ،11-14 سنی

 درصد 49 و لیسانس فوق درصد 1/41 سانس،یل درصد 4/94 ،دیپلم فوق درصد 1/1نیز  التیتحص

 41-9 نیب آنان درصد 1/22 سال، 2-4 نیب دهندگان پاسخ از درصد 4/31 همچنین. هستند یترکد

 طبق. دارند ارک ةسابق سال 11-24 نیب درصد 9/41 و سال 21-44 نیب آنان درصد 3/11 سال

 درصد 6/24، یچاپ ةرسان از فقط انیپاسخگو از درصد 1/44 ،رسانه از استفاده نوعدرمورد  نتایج،

 .کنند می استفاده یکیترونکال و یچاپ ةرسان دو هر از آنان درصد 3/99 و یکیترونکال ةرسان از

 

 ها هیفرض اثبات و یلیتحل یها افتهی

 نوشتاری های رسانه در آن ابعاد و زنان توانمندسازی انعکاس آزمون به که هایی فرضیه بررسی در

 خواهیم می و داریم متغیر یک تنها یراز ؛یما کرده استفاده ای نمونهتک تی آزمون از ،اند پرداخته

 ؛است صورت چه به است نوشتاری ةرسان اینجا در که نظر مورد ةجامع در آن وضعیت که بدانیم

 نظری میانگین با را شده بررسی متغیر میانگین که است ای نمونهتک تی آزمون ترین مناسب ،بنابراین

 .کند می مقایسه

 یاجتماع و فرهنگی توانمندسازی کنندة منعکس نوشتاری های رسانه رسد می نظربه. 4 ةیفرض

 .است اشتغال ةحوز در زنان
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 اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی توانمندسازی متغیر برای ای نمونهتک یت آزمون .0 جدول

 Test Value = 43 متغیر

 میانگین اختالف Sig معناداری سطح df آزادی ةدرج t آزمون میزان 

 فرهنگی توانمندسازی
 زنان

921/1- 143 211/1 122 /1- 

 

 فرهنگی توانمندسازی متغیر بررسی یبرا ای نمونه تک یت  یآمار آزمون جینتا فوق جداول در

 ،d.f=143 یآزاد ةدرج به توجه با وt (921/1- ) آزمون مقدار برطبق. است اشتغال ةحوز در زنان

 05/1 از بیشتر یخطا قبول با( Test Value= 43) متغیر نظری معدل براساس همچنین

(Sig=0/534 )نظر از فرهنگی توانمندسازی که گرفت جهینت توان می 62/1 از بیش نانیاطم ةدرج و 

 یخنث ةیفرض توانیم می یعنی دارد؛ معناداری تفاوت نظری میانگین با و نیست معنادار پاسخگویان

(1H ) میریبپذ، است رابطه نبود نشانگر هکرا. 
 

 اشتغال ةحوز در زنان اجتماعی توانمندسازی از ای نمونهتک تی آزمون. 2 جدول

 = Test Value 5/56 متغیر
 میانگین اختالف معناداری سطح آزادی ةدرج t آزمون میزان 

 622/1 462/1 143 263/4 زنان اجتماعی توانمندسازی

 

 توانمندسازی متغیر بررسی منظور به ای نمونه تک تی یآمار آزمون جینتا فوق جداول در

 یآزاد ةدرج به توجه با وt (263/4 ) آزمون مقدار برطبق. است اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی

143=d.f، متغیر نظری معدل براساس همچنین (Test Value= 59/5 )05/1 از بیشتر یخطا قبول با 

(Sig=0/195 )از اجتماعی توانمندسازی که گرفت جهینت توان می 62/1 از بیش نانیاطم درجه و 

 یةفرض توانیم می یعنی دارد؛ معناداری تفاوت نظری میانگین با و نیست معنادار پاسخگویان نظر

 .میریبپذ، است رابطه نبود نشانگر هکرا ( 1H) یخنث
 

 اشتغال ةحوز در زنان توانمندسازی متغیر برای ای نمونه تک  یت آزمون .3 جدول

 = Test Value 5/072 متغیر
 میانگین اختالف Sig معناداری سطح df آزادی ةدرج t آزمون میزان 

 92321/1 269/1 143 226/1 زنان توانمندسازی
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 توانمندسازی متغیر بررسی منظور به ای نمونه تک تی یآمار آزمون جینتا فوق جداول در

 یآزاد ةدرج به توجه با وt (226/1 ) آزمون مقدار برطبق. است اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی

143=d.f، متغیر نظری معدل براساس همچنین (2/412Test Value= )2/1 از بیشتر یخطا قبول با 

(269/1Sig= )نظر از زنان توانمندسازی که گرفت جهینت توان می 62/1 از بیش نانیاطم ةدرج و 

 یخنث ةیفرض توانیم می یعنی دارد؛ معناداری تفاوت نظری میانگین با و نیست معنادار پاسخگویان

(1H ) میریبپذ، است رابطه نبود نشانگر هکرا. 

 های دیدگاه با زنان اشتغال درخصوص مشاغل صاحبان و مدیران دیدگاه ةمقایس منظور به

 دو هر در را متغیر هر مقادیر میانگین باید ،الکترونیکی و چاپی نوشتاری های رسانه در منعکس

 دو در زنان اشتغال متغیر مقادیر میانگین یتفاوت بی یا تفاوت تعیین برای. کنیم مقایسه هم با گروه

 نرمال توزیع که یمتغیرهای برای( مستقل t-test) مستقل ةجامع دو میانگین ةمقایس آزمون از ،گروه

 .کنیم می استفاده دارند،

 با مشاغل صاحبان و مدیران دیدگاه در اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز به نگرش .2 ةیفرض

 .است متفاوت نوشتاری های رسانه محتوای

 
 نوشتاری های رسانه و مشاغل صاحبان نمرات میانگین ةمقایس آماری تحلیل نتایج .4 جدول

 ها گروه تعداد میانگین استاندارد انحراف میانگین معیار خطای

 مشاغل صاحبان و مدیران 42 13/21 692/4 291/1

 نوشتاری های رسانه 42 62/42 919/2 961/1

 

، 13/21 مشاغل صاحبان بین در زنان اشتغال به مثبت نگاه نیانگیم ،فوق جدول های داده برطبق

 و مدیران این، اساس بر  ،است 62/42 مشاغل صاحبان نظربراساس  نوشتاری های رسانه بین درو 

 از زیرا ؛نوشتاری های رسانه تا هستند موافق اشتغال امر در زنان موفقیت با بیشتر مشاغل صاحبان

 .اند پرداخته موضوع این به کمتر مذکور های رسانه مشاغل صاحبان و رانیمد نظر
 

 نوشتاری های رسانه و مشاغل صاحبان نمرات میانگین ةمقایس آماری تحلیل نتایج .5 جدول

 ها گروه لون آزمون T مستقل آزمون

  F معناداری T آزادی ةدرج معناداری میانگین اختالف
 برابر واریانس 911/1 112/1 293/1 22 111/1 499/1

 نابرابر واریانس   293/1 634/46 111/1 499/1
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 زیر صورت به( Levene آزمون) جامعه دو واریانس تساوی آزمون به مربوط آماری های فرضیه

  :است

:  H σ σ2 2
0 1  . است یکسان( نوشتاری های رسانه و مشاغل صاحبان) جامعه دو واریانس 2

:  H σ σ2 2
1 1  .  است متفاوت( نوشتاری های رسانه و مشاغل صاحبان) جامعه دو واریانس 2

 صدم 2 داری معنا سطح از بیشتر و 112/1 با برابر( Levene) لوین آزمون به مربوط معناداری

H ) ها واریانس برابری فرض درنتیجه ،است  را اول سطر اطالعات ،بنابراین ؛شود می پذیرفته( 0

 تساوی فرض با میانگین تساوی آزمون معناداری. کنیم می بررسی میانگیندرمورد  گیری نتیجه برای

H  توانیم ینم پس است،( = sig 111/1) صدم 2 از کمتر واریانس  تفاوت گوییم می و بپذیریم را 0

 های رسانه با شغل صاحبان و مدیران بین در زنان اشتغال موفقیت مقادیر میانگین بین معناداری

 . دارد وجود نوشتاری

 در زنان یفرهنگ و اجتماعی یتوانمندساز ابعاد به نگرش نوشتاری های رسانهدر  .1 ةیفرض

 .یابد میبهبود  اشتغال ةحوز

 یتوانمندساز ابعاد به نگرش بهبود در نوشتاری های رسانه اثرگذاری به مربوط فرضیات برای

 چندمتغیری واریانس تحلیل آزمون از ،(فرهنگی و اجتماعی) اشتغال ةحوز در زنان یفرهنگ و اجتماعی

(MANOVA )بُعد سه در نوشتاری های رسانه عنوان با یمستقل متغیر اینجا در زیرا ایم؛ کرده استفاده 

 فرهنگی و اجتماعی توانمندسازی بُعد هر) وابسته متغیر چند و الکترونیکی-چاپی و الکترونیکی چاپی،

 و چندشقی مستقل متغیریک  که زمانی ،بنابراین ؛داریم( دشو می گرفته درنظر وابسته متغیر یک عنوان به

 .کنیم می استفاده چندمتغیری واریانس تحلیل آزمون از باشیم داشته وابسته چندمتغیر

 

 manova -(اشتغال ةحوز در زنان یاجتماع توانمندسازی)ابعاد  چندمتغیری واریانس تحلیل
 

 اشتغال حوزة در زنان اجتماعی توانمندسازی های شاخص . توزیع9 جدول

 تعداد استاندارد انحراف نیانگیم ینوشتار ةرسان 

 یآگاه

 19 119/1 34/42 چاپی

 91 992/1 41/41 الکترونیکی

 241 199/1 32/44 الکترونیکی -چاپی

 146 126/1 23/44 جمع
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 اشتغال حوزة در زنان اجتماعی توانمندسازی های شاخص . توزیع9 جدولادامة 

 تعداد استاندارد انحراف نیانگیم ینوشتار ةرسان 

 اعتماد

 19 269/2 11/42 چاپی

 91 919/1 16/41 الکترونیکی

 241 111/1 49/44 الکترونیکی -چاپی

 146 119/1 11/44 جمع

 تعامل

 19 944/2 92/44 چاپی

 91 161/1 46/44 الکترونیکی

 241 419/1 29/44 الکترونیکی -چاپی

 146 412/1 21/44 جمع

 مشارکت

 19 692/2 69/41 چاپی

 91 949/1 11/41 الکترونیکی

 241 911/1 21/41 الکترونیکی -چاپی

 146 223/1 19/41 جمع

 هنجار

 19 112/2 19/42 چاپی

 91 441/1 21/44 الکترونیکی

 241 626/2 64/44 الکترونیکی -چاپی

 146 339/2 33/44 جمع

 

 اشتغال ةحوز در زنان اجتماعی توانمندسازی متغیر برای لون آزمون. 0 جدول

 یسطح معنادار F df1 df2 ابعاد

 413/1 149 2 4/ 621 یآگاه

 422/1 149 2 392/4 اعتماد

 212/1 149 2 1/ 931 تعامل

 121/1 149 2 1/ 962 مشارکت

 199/1 149 2 2/ 233 هنجار

 

 باالی یاجتماع یابعاد توانمندساز یتمام یحاصل از آزمون لون که برا یتوجه به سطح معنادار با

 .یما نکرده یابعاد تخط ینا یبرا یانسوار یکسانیاز ابعاد از فرض  یک یچه یگفت برا توان یم ،است 12/1
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( که کمتر از 112/1حاصل از آن ) یو سطح معنادار ،649/1 آمده دست به یلکزو یتوجه به المبدا با

و  یکیالکترون ی،چاپ ینوشتار یها رسانه ینب یتفاوت معنادار یگفت از نظر آمار توان یم ،است 12/1

 .دارد وجود اشتغال ةحوز در زنان اجتماعی توانمندی ابعاد براساس (یکیالکترون-یهر دو )چاپ
 

 اشتغال ةحوز در زنان اجتماعی توانمندسازی متغیر برای ویلکز المبدای آزمون. 8 جدول

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 

Squared 

Wilks' Lambda 649/1 a991/2 111/41 111/921 112/1 111/1 

 
 ها یآزمودن ینب پیامدهای .6 جدول

 تفکیکی اتای مجذور معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی ةدرج ابعاد

 194/1 111/1 221/41 191/419 2 یآگاه

 129/1 141/1 111/1 111/21 2 اعتماد

 111/1 921/1 191/1 916/1 2 تعامل

 119/1 /.142 336/1 223/44 2 مشارکت

 119/1 123/1 114/4 236/3 2 هنجار

 

است. شده  دهآزمو اشتغال ةحوز در زنان اجتماعی توانمندسازی ابعاد بین تفاوت 6 جدول در

 ینب و اعتماد یگفت ابعاد آگاه توان یمآمده  دست هب یو سطح معنادار fبا توجه به آزمون 

 12/1کمتر از  این ابعاد یمعنادارسطح ؛ زیرا متفاوت است ینوشتار یها کنندگان از رسانه استفاده

گوناگون  ینوشتار یها رسانهاز  کنندگان استفاده ینب یتفاوت معنادار در این بین،است. 

 درخصوص سه بعد تعامل، مشارکت و هنجار وجود ندارد.

اشتغال  ةزنان در حوز یاجتماع یدر ابعاد توانمندسازرا  یانسنسبت وار یکیتفک یاتا مجذور

 برای تفکیکی اتای مجذور مقدارکرد.  یین( تبینوشتار یها رسانهمستقل ) یرمتغ یقاز طر توان یم

اثر متوسط  ةانداز ین( ا4633 ،)کوهن ،کلی پذیرش مورد مالک طبق که است 194/1 آگاهی بعد

 .است یفمالک نسبتاً ضع ینبراساس ا، و 129/1نیز بعد اعتماد  یبرا .است

 پیامدهای یها تفاوت یبررس منظور به یریچندمتغ یانسوار تحلیلشایان ذکر است که 

زنان  ی. پنج بعد توانمندسازه استانجام شد یاجتماع یدر ابعاد توانمندساز ینوشتار یها رسانه



 661    شاغل زنان توانمندسازی بر( چاپي و الکترونيکي) نوشتاری های رسانه اثر تحليل

 یها رسانهمستقل  یرهنجار و متغ ،اعتماد، تعامل، مشارکت ی،از: آگاه ندا در اشتغال عبارت

. در ابتدا دنقرار دار یکیالکترون-یو چاپ یکیالکترون ی،چاپ یها رسانه ةکه در سه دست ینوشتار

 یبرا یانسکوار-یانسوار  یسماتر یکسانیبودن،  یبودن، خط نرمال یرنظ یمقدمات یها مفروضه

 یها رسانه ینب یتفاوت معنادار ی. از نظر آمارشد یبررس ها آناز  یجد نکردن یاز تخط یناناطم

در اشتغال  یاجتماع یدر ابعاد توانمندساز یکیالکترون-یو چاپ یکیالکترون ی،چاپ های ینوشتار

 (.ترکیبی اتای مجذور=  111/1 ویلکز، المبدای=  f=، 112 ./Sig=، 649/1 99/2) دارد زنان وجود
 

 Manova -اشتغال( ةزنان در حوز یفرهنگ ی)ابعاد توانمندساز یریچندمتغ یانسوار تحلیل

 
 یفرهنگ یتوانمندساز یها شاخص عیتوز. 07 جدول

 تعداد استاندارد انحراف نیانگیم ینوشتار ةرسان 

 نگرش

 19 133/1 61/42 چاپی

 91 242/1 14/49 الکترونیکی

 241 692/1 41/49 الکترونیکی-چاپی

 146 342/1 16/49 جمع

 دانش

 19 449/2 11/6 چاپی

 91 246/2 11/6 الکترونیکی

 241 129/2 13/6 الکترونیکی-چاپی

 146 191/2 13/6 جمع

 آموزش

 19 129/4 19/9 چاپی

 91 321/4 16/2 الکترونیکی

 241 314/4 31/2 الکترونیکی-چاپی

 146 319/4 31/2 جمع

 مهارت

 19 912/2 61/44 چاپی

 91 166/1 91/41 الکترونیکی

 241 166/1 21/44 الکترونیکی-چاپی

 146 112/1 14/44 جمع
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 اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی توانمندسازی متغیر برای لون آزمون. 00 جدول

 یسطح معنادار F df1 df2 ابعاد

 111/1 149 2 414/4 نگرش

 222/1 149 2 924/1 دانش

 123/1 149 2 932/1 آموزش

 269/1 149 2 221/4 مهارت

 

 یباال یفرهنگ یابعاد توانمندساز یتمام درحاصل از آزمون لون که  یتوجه به سطح معنادار با

 .یما نکرده یتخط یانسوار یکسانیاز ابعاد از فرض  یک یچه یگفت برا توان یم ،است 12/1

 
 اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی توانمندسازی متغیر برای ویلکز المبدای آزمون .02 جدول

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 

Squared 

Wilks' Lambda 629/1 a916/4 111/3 111/929 131/1 122/1 

 

( که 122/1حاصل از آن ) یو سطح معنادار ،629/1آمده  دست هب یلکزو یتوجه به المبدا با

 ی،چاپ ینوشتار یها رسانه ینب یتفاوت معنادار یگفت از نظر آمار توان یم ،است 12/1کمتر از 

 اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی توانمندی ابعاد براساس (یکیالکترون -یو هر دو )چاپ یکیالکترون

 .دارد وجود
 ها یآزمودن ینب پیامدهای .03 جدول

 تفکیکی اتای مجذور معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی ةدرج ابعاد

 111/1 619/1 122/1 313/1 2 نگرش

 111/1 693/1 122/1 421/1 2 دانش

 121/1 129/1 961/1 313/44 2 آموزش

 141/1 423/1 199/2 133/22 2 مهارت

 

آزموده شده  اشتغال ةحوز در زنان فرهنگی توانمندسازی ابعاد بین تفاوت فوق جدول در

ابعاد  یتمام ینگفت از ب توان یمآمده  دست هب یو سطح معنادار f. با توجه به آزمون است
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در تنها بُعد آموزش  است، مهارتشامل نگرش، دانش، آموزش و که  زنان یفرهنگ یتوانمندساز

تفاوت دارد؛ ( یکیالکترون – یو چاپ یکیالکترون ی،)چاپ ینوشتار یها کنندگان از رسانه استفاده ینب

 است. 12/1آن کمتر از  یسطح معنادار زیرا

اشتغال  ةدر حوز زنان فرهنگی توانمندسازی ابعاد دررا  واریانس نسبت تفکیکی اتای مجذور

 یبرا یکیتفک یکرد. مقدار مجذور اتا یین( تبینوشتار یها رسانهمستقل ) یرمتغ یقاز طر توان یم

 .است متوسط اثر ةانداز این( 4633 ،)کوهن ،یکل یرشطبق مالک مورد پذ، و 121/1بعد آموزش 

در ابعاد  ینوشتار یها رسانه پیامدهای یها تفاوت یبررس یبرا یریچندمتغ یانسوار تحلیل

از: نگرش،   ندا زنان در اشتغال عبارت یشد. چهار بعد توانمندساز انجام یفرهنگ یتوانمندساز

 ی،چاپ یها رسانه ةکه در سه دست ینوشتار یها رسانهمستقل  یرمهارت و متغ ،آموزشدانش، 

بودن،  نرمال یرنظ یمقدمات یها مفروضه. در ابتدا قرار دارد یکیالکترون-یو چاپ یکیالکترون

 شد یبررس ها آناز  نکردن یاز تخط یناناطم یبرا یانس،کوار-یانسوار یسماتر یکسانیبودن،  یخط

-یو چاپ یکیالکترون ی،چاپ های ینوشتار یها رسانه ینب یتفاوت معنادار یاز نظر آمار و

 ،=.f= 92/4 ،131 ./sig) نداشت وجود زنان اشتغال در یفرهنگ یدر ابعاد توانمندساز یکیالکترون

 (.ترکیبی اتای مجذور=  122/1 ویلکز، المبدای=  629/1

 

 ها هیفرض نییتب

 بر ینوشتار ةرسان نوع تأثیر درخصوص ییها آزمون پژوهش، یها هیفرض اثبات منظور به

 در زنان یتوانمندساز اسکانع ةنحو نیهمچن ،یاجتماع و یفرهنگ بعد دو در زنان یتوانمندساز

 به ها هیفرض به توجه با ها آزمون جینتا و شد انجام ینوشتار یها رسانه یفرهنگ -یاجتماع مطالب

 دست آمد: به لیذ شرح

 یاجتماع و فرهنگی توانمندسازی کنندة منعکس نوشتاری های رسانه رسد می نظر به .4 ةیفرض

 انعکاس ةنحو ةمطالع و بررسی درصدد ما پژوهش این در. است اشتغال ةحوز در زنان

 یاخنث نگاه بیانگر تحقیق های داده. میبود یاجتماع و فرهنگی بعد دو در زنان توانمندسازی

 زنان اجتماعی توانمندسازی انعکاس در و است زنان فرهنگی توانمندسازی به نوشتاری های رسانه

 .است کرده عمل ضعیف بسیار اشتغال ةحوز در

 با مشاغل صاحبان و مدیران دیدگاه در اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز به نگرش .2 ةیفرض

 دیدگاه و نگرش ةنحو. است متفاوت نوشتاری های رسانه یفرهنگ ،یاجتماع مطالب محتوای
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 در آن انعکاس با آن ةمقایس و اشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز به مشاغل صاحبان و مدیران

 و مدیران نگاه بین دهد یم نشان تحقیق های داده. است شده یبررس نوشتاری های رسانه محتوای

؛ دارد وجود تفاوت زنان توانمندسازی درخصوص ینوشتار های رسانه محتوای و مشاغل صاحبان

 اما ،دارند اشتغال ةحوز در زنان توانمندسازی به مثبتی نگاه مشاغل صاحبان و مدیران یعنی

 عمل ضعیف خصوص این در ینوشتار یها رسانه به رانیمد دگاهید به توجه با ها رسانه محتوای

 .است کرده

 دررا  زنان یفرهنگ و اجتماعی یتوانمندساز ابعاد به نگرش نوشتاری های رسانه .1 ةیفرض

 بودیم، آن مطالعه و بررسی درصدد پژوهش این در که دیگری ةیفرض. اند بهبود داده اشتغال ةحوز

 ابعاد در ها رسانه این از کنندگان استفاده نگرش بر نوشتاری های رسانه نوع که است این

 نوع که داد نشان تحقیق های داده. دارد تأثیری چه اشتغال ةحوز در زنان اجتماعی توانمندسازی

 توانمندسازی ابعادبرند، بر  کار می به زنان که هردو یا الکترونیکی چاپی، از اعم نوشتاری ةرسان

 نشان ها داده تحلیل از حاصل نتایج راستا این در. استگذار تأثیر اشتغال ةحوز در آنان اجتماعی

 نوشتاری های رسانه تأثیر تحت بیشتر اجتماعی توانمندسازی ابعاد از اعتماد و آگاهی بُعد دو داد

 ابعاد است توانسته بیشتر چاپی های رسانه ،بنابراین ؛الکترونیکی ةرسان تا است گرفته قرار چاپی

 نگرش بر نوشتاری های رسانه نوع اثرگذاری درخصوص. کند تقویت را افراد اعتماد و آگاهی

 بر تأثیری نوشتاری ةرسان نوع ،زنان فرهنگی توانمندسازی ابعاد در ها رسانه این از کنندگان استفاده

 ابعاد از آموزش بُعد براست  توانسته تنها و ندارد اشتغال حوزه در زنان فرهنگی توانمندسازی

 .باشد اثرگذار فرهنگی توانمندسازی

 

 یریگ جهینت و بحث
 زنان اسکانع از نظر و است فیضع ینوشتار یها رسانه فرهنگی یمحتوا هک است این انگریب جینتا

از  جامعه یفرهنگ یها انگاره و باورها بر تأثیر ، همچنینمخاطبان نگرش بر تأثیرگذاری و توانمند

 تنها نه که طوری به ؛ندارد را الزم تأثیرگذاری اشتغال و اجتماع ةحوز در زنان یتوانمند رشیپذ نظر

 تیتقو درخصوص ینوشتار یها رسانه یمحتوا به ینوشتار یها رسانه از زن کنندگان استفاده نگاه

 به مثبت نگرش داشتن وجود با مشاغل صاحبان و رانیمد هکبل ،استخنث زنان یتوانمند شینما و

 و توانمند زنان یمعرف از نظر را ینوشتار یها رسانه یمحتوا ار،ک طیمح در زنان ییتوانا

 متعدد یها پژوهش هک حالیدر ؛نندکیم یمعرف اثر یب اشتغال ةحوز در زنان توانمندسازی
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 ارترک سارا جمله از ،است شده انجام زنان یتوانمندساز بر ینوشتار یها رسانه تأثیر درخصوص

 سودهامشو ،(2149) اناینارا آنانتا ،(2141) رکاو نیجاست و رکاو ،(2141) دیناه فرخ ،(2141)

 و یساز فرهنگ درخصوص ها رسانه تیاهم انگریب یهمگ که (2142) محمود نیمیس و (2141)

 .است زنان توانمندی به جامعه نگرش بهبود

 یمحتوا ، اگرچهاشتغال ةحوز در زنان یتوانمندساز اسکانع اجتماعی بعد درخصوص .4

 نداشته زنان یاجتماع یتوانمندساز به یخنث نگاه و بوده تأثیرگذار ینوشتار یها رسانه

 و مطالعات به توجه با. داردوجود  یفیضع محتوای هنوزدهد  نشان می پژوهش جینتا است،

 در افرادکردن توانمند در یاجتماع مطالب اسکانع تیاهم و نهیزم نیا در مطرح اتینظر

 یاجتماع یها یتوانمند و ها تیقابل اسکانع به ینوشتار یها رسانه است الزم اجتماع ةحوز

 .باشد داشته یشتریب توجه زنان

 یبرخ به توجه با یتوانمندساز یاجتماع های مؤلفه و عناصر دهندة تشکیل اجزای درمورد .2

 یها رسانه انواع با آن ارتباط چگونگی و پژوهش نیا در یاجتماع ةیسرما یها شاخص

 دو داد نشان ها داده تحلیل نتایج یچاپ-یکیترونکال و یکیترونکال ،یچاپ قالب در ینوشتار

 چاپی نوشتاری های رسانه از بیشتر اجتماعی توانمندسازی ابعاد از اعتماد و آگاهی بُعد

 اعتماد و آگاهی ابعاد چاپی های رسانهدر  ،بنابراین ؛الکترونیکی یها رسانه تا متأثر است

 و تأمل قابل شده انجام قاتیتحق به توجه با حاضر پژوهش جینتا شده و تقویت بیشتر افراد

 .است توجه

 هک کند می مطرح را ییها پژوهش یچاپ رسانه نوع یاثرگذار درخصوص( 4162) ارک .1

 ارانکهم و اسمال سوولر، جان همچون وب طراحان و مدرسان شناسان، عصب شناسان، روان

 لسونین وبیکج ،(2119) ها رسانه یشناس روان ةمجل ،(2116) لدینفیگر ایشیپاتر ،(2113)

 امکان هک است نیا بر دال ها پژوهش نیا ةهم هک گیرد می جهینت اند و بیان کرده( 2119)

 را برخط و یکترونکال متون هک یزمان در مقایسه با یچاپ متون ةمطالع زماندر  خوانی ژرف

 موجب یکیترونکال متون ةمطالع زمان درنیز  یمغز تیفعال، است شتریب اریبس مینکیم مطالعه

 استناد با ؛ بنابراین،شود یم مطلب قیعم کدر و یادسپاری به در اختالل و ذهن زکتمر زدن برهم

 را خود مخاطبان بر یچاپ ینوشتار یها رسانه تأثیرگذاری لیدل توان می مطرح یها پژوهش به

 و متن بر زکتمر و نترلک وجود ،یکیترونکال یها رسانه متون نسبت یآگاه و اعتماد بعد دو در

 .دانست ها رسانه نیا یمحتوا از نندگانک استفاده تر قیعم کدر
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 یها رسانه از استفاده با یفرهنگ یتوانمندساز عناصر و ابعاد ةرابط سنجش ةجینت نیهمچن .1

 یفرهنگ مطالب جیترو درخصوص ینوشتار یها رسانه ییمحتوا ضعف از کیحا ینوشتار

 نیب از نوشتاری های رسانه چنانچه ،است یفرهنگاز نظر  زنان یتوانمندساز اسکانع و

 مهرداد البته. اند کرده توجه یآموزش بعدبه  صرفاً مهارت و دانش نگرش، آموزش، بعد چهار

 ،(4131) لمنک ،(4139) اردکتان و نیسور ،(4131) پاتنام ،(4134) ویبورد ،(4131)

 نیسور نظر از .اند ردهک تأکید رسانه یفرهنگ ردکارک بر یهمگ( 4131) آدورنو و مریهاکهور

 خود بتواند فرد هک ای جامعهعرضة  و شینما قیطر از یآموزش ردکارک با ها رسانهنیز  اردکتان

 را بودن ریشه بی احساس ای یگانگیب احساس دتوان می ،کند یمعرف و بداند تیهو هم آن با را

 هک یلیتحل و یاستدالل سرشت بر بنا توبکم مطبوعات گفت توان یم انیپا در .دهد اهشک

 ای گرفتن دهیناد ؛ بنابراین،هستند جامعه مسائل به قیعم نگاه و راتکتف منشأ دارند

 در مطبوعات مؤثر نقش گرفتن دهیناد یمعنا به یمجاز یها رسانه با ها آن ردنک نیگزیجا

 اتینظر و حاضر پژوهشة جینتبراساس رو  ؛ از ایناست یفرهنگ و یاجتماع تحوالت

 عالوه ینوشتار یها رسانه است الزم جامعه، یفرهنگ بعد بر ها رسانه تأثیر نهیزم در مطرح

 به قیطر نیا از و کنند توجه یفرهنگ یتوانمندساز گرید ابعادبه  ،آموزش بعد به توجه بر

 .بپوشانند عمل ةجام جامعه یاجتماع و یفرهنگ مسائل ةنیزم در خود رسالت

 

 شنهادهایپ
 توان دریافت که: می جینتابه  نگاهی با

 دهندة پرورش و جامعه افراد تیجمع از یمین عنوان به زنان تأثیرگذار نقش به توجه با 

 درخصوص، تأثیرگذاری قدرت به توجه با ینوشتار یها رسانه است الزم ندهیآ یها نسل

 جامعه یها انگاره و باورها رییتغ در آنان یها تیموفق اسکانع جامعه، توانمند زنان یمعرف

 یها نهیزم جادیا به و باشند وشاک جامعه سطح در و اشتغال زةحو در زنان تیفعال به

 و مسائل از آنان یآگاه یارتقا و نفس اعتمادبه و یخودباور ثیح از زنانکردن توانمند

 و یفرهنگ مطالب یمحتوا قالب در را مهم این وکنند  یشتریب توجه خود یشهروند حقوق

 .باشند داشته درنظر خود یاجتماع

 بر یکترونکال یها رسانه در مقایسه با یچاپ یها رسانه شتریب تأثیرگذاری به توجه با نیهمچن 

 چارچوب در مطالب یمحتوا یارتقا به ،یاجتماع اعتماد و یآگاه شیافزا لحاظ به مخاطب
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 مخاطب جذب بر عالوه تا کنند اقدام جذاب صورت به مطالب طرح و جامعه و مخاطب ازین

 .شود تأمین زین یاجتماع یفرهنگ مسائل قالب در کنندگان استفاده یازهاین شتریب
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