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  اشتغال و توانمندسازي زنان مهاجر افغان: 
 داران كودك مشتاق اي در مركز دوست مطالعه

  
   3، سيامك  زند رضوي2زادهزهرا قاسم 1،فاطمه خسروي

  
  )15/12/97، تاريخ پذيرش20/02/97(تاريخ دريافت  

  

 چكيده
پژوهش حاضر، با كنند.  ن مهاجر افغان در شهر كرمان زندگي مينااد زيادي از زتعد

صنايع دستي اهميت  هاي آنان در توليد قابليت، به اين زنان و مشكالتشان تأكيد بر
وضعيت اين زنان و  كردناز روش موردپژوهي جهت مستند ،در اين پژوهش .ه استداد

آموزشي با هدف افزايش توانمندي  هاي هروش پژوهش عملي مشاركتي در قالب جلس
توانمندي  ةاز نظري، ها استفاده شده است. جهت تعيين شاخص طرحآنان در قالب سه 

جهت گوناگوني هاي  استفاده شد. شاخص )2003( و نظريات كبير) 1991(النگه 
نتايج نشان داد كه مشاغل خانگي به افزايش  كار رفته است. بهسنجش توانمندي زنان 

ثيري در بهبود كيفيت غذا و افزايش أاما ته، درها كمك ك توانمندي زنان در شاخص
آموزشي برگزارشده  هاي هنتايج جلسان نداشته است. آن ةسالمت نسبي زنان و خانواد

در را هاي غيررسمي  دار كودك مشتاق كرمان، نقش مفيد سازمان در مركز دوست
  .دهد ي زنان نشان ميسازتوانمند
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                         Ghasemzadeh112@gmail.com                                                               
                                           باهنر كرمان        ديدانشگاه شه يارشد جامعه شناس يكارشناس يدانشجو .2
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                                      باهنر كرمان    ديدانشگاه شه يعلم ئتيه .3
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دار كودك  مركز دوست زنان مهاجر افغان، اشتغال، توانمندسازي،: واژگان كليدي
  كرمان. مشتاق

 

  و بيان مسئله مقدمه
جايي پراكندة  هجاب و از جمله اشتراك زباني و تاريخي ،داليل گوناگون به  ،ديرباز  از  ،در ايران

 فرار از جنگ و، اخير ةدر چهار ده ايم. ه بودها  افغانشاهد حضور  ،فصلي براي كار و معيشت
پيامد آن، حضور  كه ترين دليل حضور انبوه مهاجران بوده است نبود امنيت در افغانستان مهم

به تقريباً  هك است ،ويژه در استان كرمان هب ،هاي مهاجر افغان در ايرانخانوادهاز دو تا سه نسل 
  است. مرز افغانستان نزديك

در كودكي براي فرزندان خود همسر اغلب والدين  اند. اين گروه مهاجر از سواد محرومعموم 
اين  كه . بديهي استاست تر متداولبراي دختران اين موضوع   كه كنند انتخاب مي

و  خود آشنا نيستند و در مواردي به قربانيان اصلي خشونت ةمادرها با حقوق اولي كودك
دليل وجود  اين زنان بهمعموالً، شوند.  بهداشت مناسب و... تبديل مي و از تغذيه محروميت

هاي مهاجر افغان،  در خانواده ،از گذشته .تحصيل نيز ندارند ةتبعيض جنسيتي در خانواده اجاز
ميزان  ،يكي از عواملي كه باعث اين تفاوت استست. اشته ر داختياي در ابيشتررت قدد مر

» آور نان«وان مزدي دارند. مردان عن سهمي است كه آنان در كسب درآمد نقدي از طريق كارِ
سادگي بر ميزان اهميت، احترام و  كشند كه اين مسئله به خانواده را با خود يدك مي

  افزايد. گيري درون خانواده مي تأثيرگذاري آنان در فرآيندهاي تصميم
نسبت به  يفرودست يتموضوع آنان را در موقع ينزنان در خانواده بدون مزد است. ا يكار خانگ

شدت به مردان خانواده وابسته زنان را به ي،لحاظ مالبه يگر،و از طرف د دهد يمردان خانواده قرار م
و  ينيآفر نقش يزانزنان، م يتمحروم يشبر افزازنان به مردان، عالوه يمال يكند. وابستگ يم

شدت  پيرامون بهن خانواده و اجتماع وگيري در در تأثيرگذاري آنان را در فرآيندهاي تصميم
م فراه رااعمال خشونت عليه آنان زمينة در صورت مخالفت با تصميم مردان،  و كند ميمحدود 

گيري بين زنان و مردان متأثر از  تصميم آفريني، قدرت و . بخشي از اين تفاوت در نقشآورد مي
نسبي  دليل ركود به ،هاي اخير در سال هاي اقتصادي است. ميزان دسترسي آنان به فرصت

و اعتياد  ،مد پايين مردان افغانآو در ،مردان در طول سالبودن  شاغل هاي ، كاهش روزياقتصاد
 شهر كرمان به مشاغل مزديِ گروهي از آنان به مواد مخدر، بسياري از زنان مهاجر ساكن در

ندها، يآاند. پيامد اين فر مغزكني روي آورده دوزي و پسته دوزي، پته خانگي مانند خياطي، سوزن
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اما از  ،خانه) است كار مزدي در زنان (كار خانگي و هكار بيشتر ب هاي تحميل ساعت طرف، ازيك
اده خانوبه استقالل اقتصادي زنان در  تا حدودياز اندك، ندا پسو مد داشتن درآ ،طرف ديگر

وردن آ رويشود.  ميل خانواده ئمسا گيري آنان در ب افزايش قدرت تصميمسب و كند مي كمك
بر بهبود كيفيت زندگي  هايي با درآمد نقدي در خانه، عالوه ين زنان به مشاغل خانگي و فعاليتا

  د.كن توانمند مي تا حدوديآنان را  و ردآنان، در بهبود وضعيت فرزندانشان نيز اثر دا
 يتوانمندساز. ستيچ يكه منظورمان از توانمندساز ميمشخص كن قاًيدق ديبا چيز،ازهر قبل

افراد به منابع قدرت  دسترسيچندبعدي  نديفرآ و داريپا ةمهم در توسع هاي لفهؤزنان از جمله م
 گونه تعريف كرد: توان توانمندسازي را اين مي است. ديفر يها تيرفظو  ها هيسرما شيبراي افزا

د، براي ونش ميهاي خود آگاه  جامعه از راه آن، از نيازها و خواسته يندي كه افرادآفر
و از توانايي الزم براي تحقق  كنند كسب مينفس و خوداتكايي  كردن آن نيازها اعتمادبه برطرف
توانمندسازي يعني اينكه مردم بايد به  ،شوند. در تعريفي ديگر هاي خود برخوردار مي هدف

 شان داده شودهاي خواسته طبق فردي دست يابند كه به آنها امكان انتخاب بر ةسطحي از توسع
  ).54: 1384، طلب (شادي

يند قادرساختن مردم به آفر: «ه استدكرگونه تعريف   سازمان ملل متحد توانمندسازي را اين
دهد،  گرفتن كنترل تصميماتي كه زندگي آنها را شكل مي دست زندگي، به رافزايش تسلطشان ب

شركا،  به آوردن دسترسي دست هاي آنها و ساختن ظرفيت براي به افزايش منابع و قابليت
اوكسال و بيدن نيز ). 2013(سازمان ملل متحد، » يابي به قدرت منظور دست ها و صدا به شبكه

» جنسيت و توانمندي، مضامين، رويكردها و تأثيرات سياستي آن«در مقالة خود با عنوان 
  د:نا هادباره ارائه د اي دراين داده و اشكال مفهومي ارتباطمفهوم توانمندي را با مفهوم قدرت 

 ؛قدرت بر: متضمن استيال و انقياد است و متكي بر تهديد و ارعاب  
 ؛گيري، برخورداري از قدرت حل مشكالت و خالقيت قدرت براي: اقتدار در تصميم  
 ؛يابي به اهداف جمعي دهي مردم با هدفي مشترك و فهمي مشترك از دست قدرت با: سازمان  
 112: 1389 1،خودباوري در فرد (اوكسال و بيدننفس، خودآگاهي و  هقدرت درون: اعتمادب( . 

كه گفتمان غالب توسعه بيشتر بر توانمندي فردي تكيه دارد تا اند  دادهمطالعات نشان 
مفهوم توسعه در جريان اشاعه در مباحث توسعه دگرگون شده است. در اين «توانمندي جمعي. 

توانمندي بيشتر نمود فردي دارد تا جمعي و بر اتكا به خود، بيش از مشاركت در  ،عرصه
__________________________________________________________ 

1. Oxaal ،Zoe and Sally Baden 
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: 1389(اوكسال و بيدن، » شود كشيدن ساختارهاي قدرت حاكم بر زنان تأكيد مي چالش به
گذاري  چارچوب سياست«سازمان ملل نيز نقد شده است:  ةهاي توسع برنامه ،منظر ). ازاين117

ن ملل بالقوه به توانمندسازي فردي و جمعي زنان در سطوح مختلف در برنامة توسعة سازما
گيري، افزايش  اما در عمل تأكيد اصلي بر ارتقاي مشاركت فردي در تصميم ،توجه دارد

  ).120 ،(همان» هاي فردي و خوداتكايي اقتصادي است مهارت
توان آن را در  مييابد و ن يندي است كه از پايين به باال تحقق ميآتوانمندسازي اساساً فر

. در اين فرآيند، )119- 118: 1389(اوكسال و بيدن،  ريزي باال به پايين شكل داد قالب برنامه
هاي گوناگون تعامل اجتماعي ممكن است تصور شود؛ مانند ارتباط، مشاوره، بحث و  روش

توان  ميرساني، انتقاد از خود، و برخوردهاي نظري و فكري. پس، مناقشه، آموزش و اطالع
  برد پژوهشي و هم نتيجة كار دانست. توانمندسازي را هم برنامه، هم نظام كيفي، هم راه

 وو بهداشت زنان  سالمتي ،يشناخت و روان يفرد ،ياجتماعنوع  از يابعاد مختلف يتوانمندساز
 هاي موضوعيِ زمان به عرصه توجه همبر تأكيد پژوهشگران اين حوزه  .داردآنان  يها خانواده

شناختي، خانوادگي،  فرهنگي، روان، هايي كه بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي عرصه ت،توانمندسازي اس
هاي اجتماعي  فعاليت ومتكي است و طيفي از استقالل مالي تا بهداشت و باروري  سياسي و قانوني

توانمندسازي در يك « :انجامند گيرد. اين ابعاد در مالزمت با هم به توانمندي زنان مي را دربرمي
برخورداري از حقوق باروري و  ،يابد. براي مثال ها تداوم نمي عرصه بدون توجه به ساير جنبه

به يابي  جنسي در شرايط فقدان استقالل اقتصادي زنان، كه به محدودكردن آزادي انتخاب و دست
  ).123: 1389(اوكسال و بيدن، » شود  انجامد، كامالً محقق نمي قدرت مي
اشتغال  جاديا ياقتصاد يهدف توانمندساز توانمندي است.از ابعاد مهم  يكي ياقتصاد بعد

هاي  وضع اشتغال از جهت رايز است؛كاهش فقر آنان  علطبدرآمد خانوارها و با شيفزاو ا داريپا
قدرت («اند  شان قائل اهميتي كه زنان براي سالمتي .كند مي ررا متأثفقر و ابعاد آن  يمتعدد
، توانمندي »)قدرت براي(«گيري فردي آنها براي استفاده از امكانات بهداشتي  ، تصميم»)درون

گيري و كنترل زنان بر  جمعي با ارائة خدمات بهداشتي، و افزايش ظرفيت و ارتقاي توان تصميم
كند. وجود ارتباط بين  در وجود زنان تقويت مياحساس ارزشمندي را ») قدرت با(«بدن خود 

رسميت شناخته شده  تازگي به طورخاص درباب زنان به طوركلي و به توانمندي و سالمتي به
يابي به اهدافي  منظور دست است. جنبش جهاني بهداشت زنان بر توانمندي و سالمتي زنان به

  ).134: 1389كند (خاتم،  در چارچوب تأمين حقوق آنها و نه كاهش باروري تأكيد مي
 ـ  هاي بهداشتي، اطالعات و خدمات بهداشتي در دسترسي به آموزش، مراقبتافغان زنان 

ناديده انگاشته  آنها. چنانچه مسائل و مشكالت مربوط به سالمت وضعيت مناسبي ندارنددرماني 
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مسئوليت بهداشت دوران بارداري، سالمتي در آنان نيز آسيب خواهد ديد.  ةشود، سالمت خانواد
زن  خوردگان در دست مادر/ و سالمت خانه و خانواده، مراقبت از كودكان، بيماران و سال

زنان در طول زندگي د. ثرترين آموزگاران سالمت در جامعه هستنؤزنان م ،خانواده است. پس
بدون حضور زنان و بدون توجه به نقش د. هاي متعدد هستن خود نيازمند مراقبت و درمان

  ).120: 1389(خاتم،  اسي آنها در امر سالمت، توسعه ممكن نخواهد بوداس
كنند كه از وضعيت زندگي آنها  مهاجر افغان در شهر كرمان زندگي مي ننااز ز زيادي ادتعد

از نظر جايگاه فرهنگي و سطح تحصيالت در موقعيتي اين زنان اطالعي در دست نيست. 
با همة مسائل و معضالت اجتماعي، مسئوليت تربيت و  ،نيستند كه بتوانند در جهان امروز

هاي توجه به  يكي از راه .دار شوند مطلوب عهده شكل پرورش جسمي و روحي فرزندانشان را به
توجه،  هاي آنان در توليد صنايع دستي است. اين قابليت بر تأكيداين زنان و مشكالتشان، 

 و از طرف ديگر، در ستا جنسيتي لتاعد به يابي ستد مةزالو  ستانهدو ننسااطرف،  ازيك
در درون اين جامعة مهاجر، كه عمالً چند نسل است در اين كشور توسعه  افهدا به يابي ستد

  مهم است.ر بسيا شوند، كنند و شهرونداني بالقوه محسوب مي زندگي مي
آشنايي  ، در كنارموردي ةاين است كه با استفاده از روش مطالعحاضر هدف اصلي پژوهش 

اند، وضعيت  وردهآخانگي روي  كرمان به مشاغل مزدي شهر با وضعيت زنان مهاجر افغان كه در
كه در  يهاي هدر جلس مشاركتبا  ،نفر از زنان افغان 20 ،طي اين پژوهششود.  مستندآنان 

برگزار  محلي ةبا حضور پژوهشگر و افرادي از جامع 1داران كودك مشتاق كرمان مركز دوست
با روش پژوهش عملي مشاركتي و با هدف افزايش توانمندي اقتصادي و كار خانگي  شد،
  ند.ددوزي)، بهداشتي (سالمت جنسي) و تغذيه توانمندتر ش (پته

روي پيش زنان مهاجري  باز متفاوتي را درباندا چشم ممكن است اين پژوهشنتايج 
در  . محققان در پژوهش حاضركنند كه در خانه براي دستمزد كار ميكند ز بان شناسا جامعه

در جهت شناخت بهتر مشكالت اين گروه از قدمي  آمدو روزمفيد ي هاكار هرا ئةارابا نظر دارند 
  د.ننها برداروضعيت آزنان و بهبود 

آموز مهاجر  در كنار دختران دانش ،مربي داوطلب، در جايگاه اين پژوهش با حضور پژوهشگر
شنايي مناسبي براي آفرصت  ،كودكان اين منازلآمد به و رفت و ،سال مدت بيش از يك افغان، به

رد. دعوت از مادران براي حضور در مركز مشتاق (محل آموزش دختران) كبا مادران آنان فراهم 
كمك كرد تا به  ، به پژوهشگرمادران براي هاي آموزشي خاص حضور در كنار آنان در برنامه و

__________________________________________________________ 
1. www.childfr.com 
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  د. شوموردي فراهم  ةمطالع مكانيابد و ايات متنوعي از وضعيت مادران دست ئجز
  

  پژوهش ةپيشين
متفاوتي  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي معاني و در چارچوبدارد تعاريف متفاوتي  يتوانمندساز

داشتن انتخاب،  يابد. در ادبيات توانمندسازي، براي تعريف اين مفهوم به مفاهيمي نظير حق مي
ي، طوركل به است. شده اشاره بيشتر نفس و اعتمادبه ،احساس استقالل ،كنترل و دسترسي به منابع

 پور و است (قلي فعاليتي و فرآيند هر در خودشان زندگي ران بزناعمال كنترل  وانمندسازيت
  .)1378 همكاران،
و ) 2003(توانمندسازي نايال كبير  ةگاه اصلي در چارچوب نظري تحقيق حاضر نظري تكيه

رد است كه با قوت اين دو نظريه امكان كاربست آن در سطح خُ ةاست. نقط )1991( سارا النگه
برد روند تحقيق كمك شايان  يشپ له بهئاين مس ،ماهيت نمونه و روش تحقيق حاضر توجه به 
استفاده شده  گفته پيشهاي نظريات  . براي سنجش توانمندي زنان از شاخصكرده استتوجهي 
توجه  در كانوناي، توانمندي زنان  هاي زمينه بر ويژگي عالوه ،ي زنانبررسي كار خانگ است. در

  قرار گرفته است.
هاي زندگي خود  كنترل بيشتر بر جنبه ه اعمالسوزان النگه زنان را ب توانمندسازي يةنظر

يابي به كنترل  هدف از توانمندسازي آن است كه زنان را براي دست ،وااز نظر . كند تشويق مي
او معتقد است براي توسعه توانمند كند.  فرآيندتوليد و مشاركت برابر در  عوامل بربرابر 

طي  ،شامل رفاه، دسترسي، آگاهي، مشاركت و كنترل ،توانمندسازي زنان بايد پنج مرحله را
  .)151- 150: 1991(النگه،كرد

ارد. كبير تنگاتنگي د ةمفهوم قدرت با توانايي و گزينش رابط ،)1389نايال كبير ( ةعقيد به
گيرد (كبير،  بهره مي "دستاوردها"و  "منابع"، "عامليت" ةگان در تعريف مفهوم توانمندي از سه

بسياري از منابع، مصاديق عامليت و دستاوردهايي  او، اعتقاد به ).171: 2003كبير،  ؛15: 1389
هاي شدة برنامه هاي شناختهادبيات توانمندسازي است، با تعدادي از شاخص ةكه مشخص

 رثاآ از عييسگسترة و توانمندسازي زنان، به طمربو هشيوپژ تايباد پوشاني دارد.اي همتوسعه
ها  ها و نكات كليدي هريك از اين پژوهش ، پژوهش1در جدول  .دريگميبردر را همنتشرشد

  صورت خالصه آمده است.  به
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  ها . خالصة پژوهش1جدول 
  نوان پژوهشپژوهشگر و ع كليدي مورد استفادهمفهوم

توانمندي اقتصادي را كارةلفؤترين مپژوهشگر در اين پژوهش مهم
هاي مهم  يكي از شاخص منزلة داند كه در پژوهش حاضر به مي

تأثير ساختار فرصت  ،هاي اين پژوهش يافتهطبق  ه است.شدبررسي 
كننده است كه  ويژه نهادهاي غيررسمي بر توانمندي بسيار تعيين به

 يسازمانمثابة  دار كودك مشتاق به حاضر مركز دوستدر پژوهش 
  ثيرگذار بوده است.أغيررسمي بسيار ت

) 1392(زاده و همكاران  فرضي
بررسي جامعه شناختي توانمندي «

اجتماعي و اقتصادي، درك بومي از 
آن، عوامل موثر بر رشد آن و موانع 

  »در جامعه روستايي

،تغذيه،تحصيليتأمين هزينههاهايشاخص،در اين پژوهش
ار جهت سنجش توانمندي زنان خانوي عضااسالمت و شت ابهد

پژوهشگر به  ه است.كار رفت بهه كه در پژوهش حاضر نيز شداستفاده 
ن نادي زقتصاا هيگاآسطح ي تقاكند كه ار اين موضوع اشاره مي

هم افرن ناي آزا لشتغاي افعاليتهااوم تدو توسعه اي برزم را بستر ال
به  مندي قهعال، جتماعيو افني ي هارتيش سطح مهاافزآورد. امي

ي گيردياي كسب فرصتهادي، نهات تباطاارسعة توت، طالعااكسب 
  هاي توانمندي زنان هستند. پيامدهي وكت گررمشاري و نيز همكاو 

  ) 1394( و يعقوبي نجليليا
 مشاغل جتماعيدي و اقتصاات اثرا«

ن شهرستادر  ستايين رونازخانگي 
  »بغرد باآ مسالا

  

دروكار خانگي زناندر اين پژوهش نيز به بررسي نقش كسب
كيد اين پژوهش بر أ. تخته شده استافزايش توانمندي آنها پردا

 ةنكت است كه زايش توانمندي زنانفوكار خانگي در ا نقش كسب
كند  پژوهش به اين نكته نيز اشاره مي است.حاضر كليدي پژوهش 

 ،وكار خانگي زنان و مشاغل غيررسمي بر نقش مثبت كسب وهكه عال
اي و  حرفهزش موآسطح دن باالبرم مستلزافزايش توانمندي زنان 

  .ستن انات آتحصيال

) 1391( عليائي و نيستانكين هقاد
دي قتصاهاي ا ينمنداتو سيربر«

ن ناآنقش ر و فشاب اتكاف قاليبان ناز
 :رديمو لعةمطا، ستاييرو سعةتو در
ن ستاب اتكان شهرستا ياهاسترو

  »غربين بايجاآذر

نناآزيتوانمندساويبا توانمندننازلاشتغامحقق معتقد است كه
 ركاوبه كسب ورود نياز شيپ نناآ يكه توانمندريبهطو ،است نيعج

اين  زيثر جهت توانمندساؤم يكار هار نناآ ركاوكسب و لاست. اشتغا
به  ننازاشتغالي دخو ،يگرد رت. بهعبادشومي بقشر محسو

 نناآ يپذيربيسآ زا و دانجام مي نناآ دياقتصا زيتوانمندسا
  ميكاهد.

) 1393ب و نادري (دؤم تحدو
 يبرا ستاييرو نناز زيتوانمندسا«

  »مشاغل خانگي

گيري زنان در سطحاين پژوهش عواملي مانند قدرت تصميم
  است.رده كزنان را بررسي  ةغذيتخانواده، گروه و جامعه و كيفيت 

هاي  ثير همكاريأت) «2017( لكوتره
كشاورزي در توانمندسازي زنان: 

  »شواهد از اوگاندا
عواملي مانند افزايش سطح تحصيالت، افزايش،در اين پژوهش

هاي اقتصادي، آموزش زنان، مشاركت نيروي كار زنان،  فرصت
توانايي و  تغييرات) «2013( لي فان

  »باروري زنان
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  نوان پژوهشپژوهشگر و ع كليدي مورد استفادهمفهوم
گيري ومگيري و افزايش قدرت تصميمشاركت زنان در روند تصميم

و مشخص شده گيري از بارداري بررسي  پيشهاي  راهزنان از  ةاستفاد
 ةتواند به افزايش توانمندي زنان در زمين اين عوامل مي كه شده است

باروري بينجامد. افزايش توانمندي زنان اغلب با سطوح پايين باروري 
  اند. هشدبررسي  هم همراه است. در پژوهش حاضر اين عوامل

كند كه پناهندگان افغان مانند بسياري ازپژوهشگر اشاره مي
ل ئكنند كه با استفاده از وسا مسلمانان در سراسر جهان فكر مي

ند. گير قرار ميگيري از بارداري در برابر باورهاي ديني خود  پيش
 ،ايران محيطدهد قرارگرفتن در  نشان ميحاضر نتايج پژوهش 

بارة دررا ها  ن ايران، ديدگاه افغانااحكام روحانيآشنايي با ويژه  به
 كه داده ها نشان ثير قرار داده است. يافتهأتنظيم خانواده تحت ت

است تا زنان به استفاده از  الزم براي كمك به زنان يتوجيه نظامي
گيري از بارداري روي بياورند. اين پژوهش به برگزاري  ل پيشئوسا
سالمت بارداري و بهداشت جنسي زنان  ةآموزشي در زمين هاي هجلس

  بررسي موضوع بارداري در ميان زنان افغان كمك كرده است. نيزو 

تأثيرات تعامل ) «2004(پيران 
اجتماعي بين پناهندگان افغان و 

هاي بهداشت  ايرانيان در نگرش
  »باروري
  

  
  شناسي روش

روش تحقيق عملي مشاركتي استفاده شده است. موردي و  ةاز دو روش مطالع ،در اين پژوهش
 ةموردي يك كاوش تجربي است كه از منابع و شواهد چندگانه براي بررسي يك پديد ةمطالع«

وضوح روشن نيست،  آن به ةدر شرايطي كه مرز بين پديده و زمين ،اش واقعي ةموجود در زمين
ده است. شاز روش مصاحبه استفاده ها آوري دادهبراي جمع). 32: 1393 (ين، »كند استفاده مي

شنايي بيشتر آ زمينة ،سال مدت يك داران كودك مشتاق به پژوهشگر در مركز دوستحضور 
نفر از  20 ،موزانآ د. با همكاري دانشفراهم كر هايشان موزان و خانوادهآ با دانشرا محقق 

محل زندگي و  نينشا وشناسايي شدند  اشتغال داشتند مادراني كه در خانه به كار خانگي
مصاحبه در  هويت اين زنان به درخواست آنها پنهان مانده است. شد.مشخص نها آتماس  ةشمار

محقق به  ،زمان هم. ها با جزئيات كامل ثبت شده است محل زندگي زنان انجام شده و پاسخ
 ؛هاي اصلي پرسش مشخص بوده است محور ،آنان پرداخته است. از قبل منزلوضعيت  ةمشاهد
شد و اجازه داده  ميرها  ها ترتيب پرسش ،شوندگان مصاحبههاي  به گفتهگاهي با توجه  ،البته
ها در آوري دادهجمع .زندگي خود بگويند ةاز تجرب اند مايلشكلي كه  هره نان بآ كهشد  مي
كه در اين است روش ديگري روش تحقيق عملي مشاركتي ماه صورت گرفته است.  شش تمد
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 هپژوهش عملي مشاركتي شكلي از پژوهش عملي است كه اجراكنندرفته است.  كار بهپژوهش 
  ).107: 1378 (استرينگر،كند  كمك مي پژوهش برد پيش پژوهش است و هم به ةهم سوژ

گذاري شده است و نتايج تحقيق بايد  نيازهاي جامعه پايه مبناي اين نوع پژوهش بر
بر  هوعال ،ي مشكالت جامعه ارائه كند. اين تحقيقحلي برا  پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد و راه

كه در اين پژوهش زنان  ،نفع معني كه افراد ذي ناي به ؛محوربودن، مشاركتي نيز هست جامعه
 نان) انجام شد.آ دربارةنان) و نه (آند و پژوهش (با دفرآيند پژوهش ش وارد نهفعاال ،افغان هستند

سالم،  ةمانند تغذي ييها آموزشي در زمينه هاي هجلس طياين پژوهش، زنان افغان در  در
برگزار  داران كودك مشتاق كه در مركز دوست ،سالمت جنسي و دوخت پته ،بهداشت باروري

روش پژوهش عملي مشاركتي آموزش ديدند و خود  هب ،با حضور دو مربي و يك پزشك شد،
كه قدرت  نحوي به هدايت كردند، شانبراي شناسايي و رفع مشكالترا فرآيند پژوهش 

  پژوهشگر به آنان واگذار شد.جانب گيري از  تصميم
است. جمعيت هدف زنان افغان شاغلي انتخاب شده برفي  روش گلوله نمونة اين پژوهش به

. اين زنان در خانه به كردند ميداران كودك تحصيل  بودند كه فرزندانشان در مركز دوست
محل نشاني ند. محقق بود مشغول پسته ميزكردندوزي، خياطي و ت هايي مانند پته فعاليت

اطالعات  يا از طريقنها آدودي از جمعيت هدف را از طريق فرزندان حزندگي و اطالعات م
از ايشان  ،وري اطالعاتآ داران كودك مشتاق پيدا كرد و بعد از جمع موجود در مركز دوست

محقق اعضاي ديگر جمعيت دارند در اختيار  زندگي محل ةخواست اگر اطالعات الزم را دربار
دوم تا ششم مشغول به  ةآموزان دختر پاي نفر از مادران دانش 20 هدف شامل معةجادهند.  قرار

  قرار گرفتند. مطالعه تحتكه همگي  داران كودك مشتاق بود تحصيل در مركز دوست
منزلة فعاليت  مادر، بهشده از مادران، اطالعات هر  آوري براي سنجش اعتبار اطالعات جمع

آموز  صورت انفرادي در اختيار دختران دانش كالسي (طرح سوال به صورت صحيح يا غلط)، به
ساله) معموالً از جزئيات زندگي  15تا  12فرض كه دختران ( آنان قرار داده شد، با اين پيش

ند. پرسش از مادر خود آگاهي دارند و نوع زندگي آنان كمك كرده است كه رازدار مادر باش
هايش  وگوهايي كه با مادر شما انجام دادم، از حرف ها و گفت در ديدار«دختران اين بود: 

  ».ام؟ نظر شما، من كجا اشتباه كرده ام. به اش فراهم كرده هايي دربارة زندگي يادداشت
ها داراي اعتبار  دهد داده مورد توسط كودكان اصالح شده است كه نشان مي 15مجموعاً 

برآ ن، از كودكان خواسته شد اطالعات را به خانه ببرند و با مادران خود   ي است. عالوهكاف
 14مطرح كنند و از آنها بخواهند، در صورت وجود اشتباه در آنها، با پژوهشگر تماس بگيرند. 

  كند.  ها را تضمين مي نفر از مادران براي اصالح اطالعات تماس گرفتند كه احتمال صحت يافته
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  نتايج پژوهش
مفاهيم  ةپاي بخش دوم، نتايج براست. در  زناناي از وضعيت  مقايسه يگزارشدر بخش اول، نتايج 

گاهي و آهاي رفاه، تغذيه، دسترسي، مشاركت،  توانمندسازي زنان در شاخص ةنظري ركليدي متكي ب
هاي  در عرصه هاي سه فعاليت توانمندساز يافته بخش سوم،در شده است. ها عرضه  كنترل يافته

غذاهاي سالم با  ةآموزش عملي تهي، مدآبراي كسب در گيخان يها بهبود فعاليت آموزش عمليِ
  و آموزش بهداشت باروري و جنسي عرضه شده است. ،امكانات موجود
نان آنفر از  5اند.  سال داشته 18در زمان ازدواج كمتر از  ،نفر غير از يك ن،زناهمة اين 

با سال  29تا  12 هاناز آ نفر 5 .تخمين بزنندرا همسرشان  وتوانند اختالف سني خود  نمي
زن  20سال است. نيمي از  8تا  2 بقيهاختالف سني دارند و اختالف سني همسرشان 

دونفر از  فقطاند و  شناختي از همسر خود نداشتهقبل از ازدواج هيچكننده در پژوهش  مشاركت
از ازدواج  از زنان نفر 14 ،حال اند. بااين نهايي براي ازدواجشان بوده ةگيرند تصميمشخصاً آنان 

  خود رضايت دارند.
سالم  چهار زن همسران خود را كامالً 4اند و  كرده معرفيزن همسران خود را باسواد  6

 يفاميل انزننفر از  8ند. ازدواج ا سنتپيرو مذهب اهل آنان مسلمان و  ة. هماند ارزيابي كرده
يك مورد در زن) تنها  ةاند. مهريه (پرداخت پول به خانواد با غريبه ازدواج كرده و بقيه بوده است
بستان) انجام شده است. در  (بده جايي دو زن در دو خانواده جابهدر ازاي آن، نشده كه  پرداخت

ست. در ميان براي دختر هزينه نشده ا دختر مطلقاً ةخانواد شده به پرداخت پولِ ،يك مورد
سال متغير  11تا  3فرزندان اين زنان بين  سن شوهران اين زنان چندهمسري وجود ندارد.

  د.نان دسترسي دارآمد آاست. نيمي از زنان فرزندان شاغل دارند كه خانواده به در
هاي استاندارد هرم غذايي جهت  در بررسي شاخص رفاه، در گروه وضعيت تغذيه، از واحد

هاي مصرفي هر خانواده در  بودن تغذية خانوارها استفاده شد. محاسبة واحد ناسالم تعيين سالم يا
 2چهار گروه اصلي مواد غذايي، با توجه به تعداد اعضاي خانوار صورت گرفت. نتايج جدول 

دهد كه فقط پنج خانواده در گروه نان و غالت و شش خانواده در گروه ميوه و  نشان مي
هاي  در گروه گوشت و حبوبات تغذية سالمي دارند و تغذية خانوادهسبزيجات و يك خانواده 

  هاي مواد غذايي ناسالم است و در وضعيت مناسبي قرار ندارد. ديگر در همة گروه
برند و اكثر  هاي متعدد رنج مي زن، از بيماري 20زن از مجموع  13در شاخص سالمتي، 

هاي  زمينه، ارائة آموزش اند. دراين آسيب ديدهدرپي نيز  هاي پي اتفاق آنان از بارداري به قريب
  كننده خواهد داشت. مناسب در عرصة بهداشت باروري براي اين زنان نقشي تعيين
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  . وضعيت رفاه زنان2جدول 

  رفاه
  تغذيه

  ناسالم  سالم ييغذاموادگروه
  16  4 گروه نان و غالت

  14  6 گروه ميوه و سبزيجات
  20  -  گروه شير و لبنيات

  19  1 گروه گوشت و حبوبات
  13  7 وضعيت جسماني

  20  -  هاي جنسيمشكالت و بيماري
 

سايگان و  بررسي شاخص دسترسي نتايج نشان داد كه زنان مهارت شغلي خود را از هم
كنند كه فقط از طريق يك شمارة  اند و سفارش را از افرادي دريافت مي خويشاوندان آموخته

شود و به  كم دوساعت در روز آغاز مي ها). ساعت كار از دست ارتباط دارند (واسطهتلفن با آنان 
شود و  هزار تومان در ماه آغاز مي 50كم  مزد از دست يابد. دست ساعت در روز افزايش مي پانزده

جا  مزد روال مشخصي ندارد. گاهي، يك شود. دريافت دست هزار تومان ختم مي 400به حداكثر 
نفر از زنان از ميزان  8گيرند. فقط  مزد مي كنند و گاهي در چند قسط دست افت ميمواد را دري

مزد خود رضايت دارند و اين رضايت مشروط به آن است كه واسطه مايل  و نحوة دريافت دست
  مزد آنان را بپردازد. باشد دست

باشند. آنها انداز اندكي داشته  نفر از زنان پس 5اين فرآيند دشوار سبب شده است كه فقط 
نفر از  3فروشند.  كنند و در مواقع نياز طالي خود را مي انداز مي با خريد طال درآمد خود را پس

آوري ضايعات است.  زنان شوهر ندارند و شغل همسران بقية زنان، كارگري، نگهباني و جمع
داند.  كار در ميان شوهران كسي است كه كاركردن را وظيفة دختران خود مي يگانه فرد بي

درصد) از درآمد شوهر خود رضايت  55نفر ( 11شده،  زن مصاحبه 20حال، از مجموع  بااين
  درصد) هم از وضعيت درآمد همسرشان خبر ندارند. 40زن ( 8ندارند و 

دهد كه همة زنان قدرت  نشان مي 3در بررسي شاخص مشاركت، نتايج مندرج در جدول 
توانند در خريد وسائل منزل  نفر از زنان نمي 7رند، اما گيري در مديريت امور منزل را دا تصميم

گيري در اموري مانند تحصيل و ازدواج فرزندان  نفر از زنان از قدرت تصميم 13دخالت كنند. 
  توانند در اين موارد دخالت كنند. برخوردارند و مي

بوط به اين هاي مر نفر از زنان مشاركتي در امور مربوط به محلة خود ندارند و در جلسه 4
نفر از زنان در  14كنند.  شود مشاركت نمي شان برگزار مي امور كه در مساجد و حسينية محله

يابند كه مشاركت  شود، حضور مي هاي اوليا و مربيان، كه در مدرسة فرزندانشان برگزار مي جلسه
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يشاوندان خود نفر از زنان اجازه دارند با اقوام و خو 19دهد.  بخش بزرگي از آنان را نشان مي
وآمد داشته باشند  هاي خود رفت سايه نفر از زنان اجازه ندارند با دوستان و هم 2وآمد كنند.  رفت

  هاي عمومي را ندارند.  نفر نيز اجازة حضور در مكان 3و 
  . وضعيت مشاركت زنان3جدول 

مشاركت
  

وضعيت 
مشاركت زنان 

در مسائل 
مربوط به 
  خودشان

  ندارد  دارد 
  -   20  گيري در مديريت امور منزل تصميمقدرت 

  7  13  گيري در خريد وسائل منزلقدرت تصميم
  7  13  گيري در ازدواج يا تحصيل فرزندان قدرت تصميم

  16  4 مشاركت در مسائل محله
  6  14 حضور در انجمن اوليا و مربيان

قدرت انتخاب 
  مستقل آنان

  1  19  وآمد با فاميل اجازة رفت
  2  18  ها سايه وآمد با دوستان و هم اجازة رفت

  3  17  هاي عمومي اجازة حضور در مكان
  -   20  مشاركت زنان در عرصة اقتصادي در خانواده

  
توانند از وسائل  نفر از زنان نمي 2دهد كه  در بررسي شاخص كنترل نيز نتايج نشان مي

نفر از  4اند.  خانوادة خود را ترك كرده نفر از مردان 2گيري از بارداري استفاده كنند.  پيش
نفر از زنان به  2گيري استفاده كند و فقط  همسران رضايت ندارند كه همسرشان از وسائل پيش

  كنند. خواستة همسر خود توجه مي
آيد كه زنان تحت مطالعه  دست مي بر پاية آنچه تاكنون گفته شد، اين نتيجة مقدماتي به

كنند، اما كيفيت كارشان كم است و  مزدي در درون خانه تالش مي سختي براي اشتغال دست به
كنند. از طرف ديگر،  مزد كمي دريافت مي با بازار توليد خود (پته) ارتباطي ندارند و دست

لحاظ كيفيت تغذيه، كل خانواده در وضعيت نامناسبي قرار دارد و مواد مغذي در اختيار افراد  به
توانند با هزينة كم غذاي باكيفيت تهيه  ها نمي گيرد و خانواده ر نميويژه كودكان قرا خانواده به

هاي متوالي، سالمت زنان كامالً در خطر است و از  دليل باروري كنند. نكتة آخر اينكه، به
  برند. هاي متعددي رنج مي بيماري

روش اي با استفاده از  مداخله ةبراي كمك به توانمندي اين زنان، سه برنامدر بخش سوم، 
يند آگزارش فر ،دار كودك مشتاق برقرار شد. در ادامه پژوهش عملي طراحي و در مركز دوست

آن در اينجا اهميت دارد اين است كه به داليل بر كيد أاي كه ت آمده است. نكته يتوانمندساز
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 اي هاي مداخله اي كه براي ارزيابي فعاليت در جلسه ،دشوار اين زنان وضعيتاز جمله  ،گوناگون
تالش بيشتر  لزوم ةدهند زن حضور داشتند كه خود نشان 20نفر از مجموع  5 فقط ،انجام شد

  در اين عرصه است.
اي جهت جلب  آموزشي مشاوره هاي هصورت برپايي جلس شده به هاي آموزشي طراحي برنامه

  دهد. يها را نشان م جزئيات اين طرح 4جدول  گوناگون بوده است. هاي توجه زنان و آموزش مهارت
  برگزارشده هاي طرحجزئيات . 4جدول 

بهداشت باروري و سالمت   تغذيه سالم  كار خانگي زنان  طرحنام 
  جنسي زنان

  تاريخ آغاز و پايان
وشدهغازآ1396مهر4

به پايان  1396ذر آ 16
  رسيده است

شده غازآ1396مهر4
به  1396ذر آ 10و 

  پايان رسيده است

دي  7و شده غاز آذر آ 26
  به پايان رسيده است

  جلسه 2 جلسه3 جلسه4 هاهتعداد جلس

اهداف و محتواي 
  آموزشي

وضعيت انجام كار زنان 
هاي بهبود  در خانه و راه
  نآ

 ةهاي تهيموزش شيوهآ
غذاي سالم با كمترين 
هزينه، توانمندسازي 

  تغذيه ةزنان در زمين

بهداشت باروري و 
  توانمندسازي زنان

دار كودكمركز دوست  همحل برگزاري جلس
  مشتاق

دار كودك مركز دوست
  مشتاق

دار كودك  مركز دوست
  مشتاق

مربي حاضر در
  خانم دكتر ابراهيمي  خانم حسني  پور خانم عرب  هجلس

  
  گيري نتيجه

ند از: رفاه، ا داند كه عبارت سطح مي ن را داراي پنجخود توانمندي زنا نظريةسارا النگه در 
با شاخص  ). در سطح رفاه،151- 150: 1991و كنترل (النگه،  دسترسي، آگاهي، مشاركت

خانواده در گروه شش و  ،پنج خانواده در گروه نان و غالت فقطند كه ا ادهتغذيه، نتايج نشان د
 بقية ةسالمي دارند و تغذي ةخانواده در گروه گوشت و حبوبات تغذي يكميوه و سبزيجات و 

  . ايي ناسالم استهاي مواد غذ گروه ةها در هم خانواده
كه زنان افغان در وضعيت رفاهي داد آمده در سطح رفاه نشان  دست نتايج به ،طوركلي هب

ناسالم و وضعيت جسمي نامناسب، ضرورت آموزش مناسب تغذيه با  ةمناسبي قرار ندارند. تغذي
  .كند بهداشت باروري را برايشان صدچندان مي ةهاي مناسب در عرص مد اندك و آموزشآدر
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كارهاي مولّد درآمد خود  دسترسي، زنان به عوامل توليد و ةدر مرحلالنگه معتقد است 
مد آابتدا به بررسي نتايج اشتغال همسران و دسترسي زنان به در ،در اين بخش دسترسي دارند.

مد آزن از در 11 شده، زن مصاحبه 20از مجموع  داد كههمسرانشان پرداختيم. نتايج نشان 
 يرضايتناعلت  مد همسر خود حتي خبر ندارند.آزن از وضعيت در 8ندارند و  شوهر خود رضايت

تواند نيازهاي  مد نميآمد آنان است. اين درآبودن ميزان در پايين ،مزد همسران زنان از دست
  كسب درآمد زنان در خانه است. اين وضعيت حل جبران راه يگانه د.كنخانواده را برطرف  ةساد

 ييكي از مزايا داشته است. شان هو خانواد خود آنهااياي بسياري براي شغل زنان فوايد و مز
نفر از زنان  16 زنان امكان خريد مواد غذايي بيشتر براي خانواده است. ةكار خانگي براي هم

نفر از زنان توانايي مالي  7دانند و  نرفتن از منزل مي ماندن و بيرون مزيت كار خانگي را درخانه
نفر از  11 دانند. ندان به مدرسه  را يكي ديگر از مزاياي كاركردن خود ميجهت فرستادن فرز

توانند  نفر از زنان مي 3مد خود پوشاك خود و فرزندانشان را تهيه كنند و آتوانند با در زنان مي
 ةنفر از زنان  مزيت كار خود را توانايي پرداخت اجار 2مد خود به پزشك مراجعه كنند. آبا در

خانه  هاي اشتغال در از مزيتي را نفر پركردن اوقات فراغت و سرگرم يك فقطند و دان خانه مي
  خانه شده است. كارِ اويژه دختران ب هكودكان ب آشناييب سبفعاليت زنان در منزل  داند. مي

زنان  نمنديدسترسي زنان به اشتغال توانسته است به توا ،شود گونه كه مشاهده مي همان
اما در كنار فوايدي كه اين مشاغل براي زنان داشته، مشكالت فراواني نيز براي آنان  ،كمك كند

 ةگفت دانند. به نفر از زنان يكي از مشكالت اشتغال خود را بيمارشدن مي 17: وجود آورده است هب
ايجاد مشكالتي مانند ضعف  باعثمدت  تميزكردن و خياطي در طوالني دوزي، پسته پته ،زنان

سطح  با اينكه ،طوركلي بهاما،  د.شو درد، خستگي زياد و افزايش وزن مي كمردرد، گردن بينايي،
ميزان  ازو نارضايتي آنان  محدود است ننااي زخانگي بري هاركاو كسباز مد ناشي درآ

شته اگذ تأثيردي آنان قتصاي انمندابر سطح توي نحو مؤثر ين مشاغل بهاروشن است، مزد  دست
دليل است كه زنان با  همين به .ه استدااي آنان را در درون خانواده بهبود ده انتخاب ةو داير

  كنند. وجود مشكالت فراوان در اين عرصه براي داشتن درآمد در خانه تالش مي
نتايج در بخش سطح مشاركت است. شد بررسي  سازيتوانمند ةجه ديگري كه در عرصو

شغل خانگي زنان كمك بسيار زيادي  است.ان زنمشاركت بخش بزرگي از  دهندة نشانمشاركت 
گيري آنان در خانه و بيرون از خانه كرده  افزايش قدرت تصميم به افزايش مشاركت اكثر زنان و

دهد، زنان با وجود مخالفت و تعصب خاص مردان افغان  طور كه نتايج نشان مي هماناست. 
بيرون از خانه و اجتماع داشته  تري در اند با درآمد حاصل از كار خانگي حضور فعال توانسته
 آناننفر از  9 فقطگيري در مديريت امور منزل را دارند و  زنان قدرت تصميم ةهم باشند.
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نيز نشان  بررسي قدرت انتخاب مستقل آنان .كنندل منزل دخالت ئتوانند در خريد وسا نمي
  .ها شده است دهد كه كار خانگي باعث افزايش توانمندي زنان در تصميم مي

 ةخانواد دليل اينكه همسرانشان ، بهنفر از زنان 2كه  ددانشان  نتايج بررسي شاخص كنترل
نفر از همسران  4گيري از بارداري نياز ندارند.  ل پيشئبه استفاده از وسا ،اند خود را ترك كرده

 ةتخواساين نفر از زنان به  2گيري استفاده كنند و  ل پيشائرضايت ندارند كه همسرشان از وس
درپي مشكالت فراواني  هاي پي دهد بارداري نتايج پژوهش نشان مي كنند. همسر خود توجه مي

وجود آورده است، هرچند كار خانگي و افزايش توانمندي زنان سهم آنها را در  براي زنان به
توانند از درآمد خود براي  گيري افزايش داده است. اين زنان همچنين مي استفاده از وسائل پيش

مصاديق عامليت و و  بسياري از منابع ،اعتقاد كبير بهراجعه به پزشك استفاده كنند. م
 ه،شد هاي شناختهادبيات توانمندسازي است، با تعدادي از شاخص ةدستاوردهايي كه مشخص

پوشاني  هم...، هاي معاش و اشتغال ومانند برابري در دسترسي به بهداشت، آموزش، فرصت
  .ستاشده  به آنها پرداختهكه در اين پژوهش نيز توجهي دارند  درخور

توانمندي اقتصادي زنان فرصت  ةلفؤترين م مهمبر اساس نتايج پژوهش مي توان گفت، 
تأثير  ،كند ديگري كه اين پژوهش به آن اشاره مي ةنكت مي باشد.كاركردن براي دريافت مزد 

بر  بر توانمندي زنان است كه در پژوهش حاضر ،نهادهاي غيررسميدر يژه و به ،ساختار فرصت
كه  تأكيد شد يك نهاد غيررسمي مثابة هدار كودك مشتاق ب نقش مهم و كليدي مركز دوست

  آموز است. مادران دختران دانش در جايگاهنان زمحلي براي حضور 
د بهبون، ناي زهاركاو كسبدي قتصاامهمترين تأثير  ندمعتقد ن و يعقوبيسارا جليليا

 با وجودكه  داده استاو نشان تحقيق . نتايج استن هايشاادهخانوو  نهادي آقتصااضعيت و
ين مشاغل به ، استايين رونااي زخانگي بري هاركاوكسباز ناشي ي مدهادرآسطح دن بوودمحد

دي قتصاان اتقويت توو  شتهاگذ ستايي تأثيرار روخانودي قتصاي انمندابر سطح توي نحو مؤثر
ار خانوي عضااسالمت و شت ابهد، تغذيه، تحصيلي تأمين هزينههان در ناي آندنماتو سببن ناز

د يجا، اشيزموي آتقويت برنامههاو به توسعه ه است. اين پژوهشگر شدانداز  پسداشتن و 
ده است. نتايج در اشاره كر خانگيي هاركاوكسبزار ضعيت باد وبهبوو ، تباطيي ارشبكهها

ثير توانمندي زنان بر افزايش أت ةاما در زمين ،خواني دارد ها با پژوهش حاضر هم برخي شاخص
تفاوت  ، بين پژوهش جليليان و پژوهش حاضرو افزايش سالمت در اين خانوارها كيفيت غذا
  ).111- 109 :1394ن و يعقوبي جليليا(وجود دارد
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افزايش قدرت  سببن ناتوانمندي ز داده است كه نشان عليائي و نهقاد لعةنتايج مطا
 عليائي و نهقاد( شود مياده خانوو سطح جامعه در  نآجتماعي رت اقداده و خانودي قتصاا

1391 :79 -80.(  
 ،است نيعج نناآ زيتوانمندسا و يتوانمند با نناز لاشتغا كه معتقدند و نادري  تحدو

 ركاوكسب و لاشتغا ،لنحايعدر. است ركاو به كسب ورود نياز پيش نناآ يتوانمند كهريطو به
 اشتغاليدخو ،يگرد رتبهعبا. دشومي بمحسو قشر اين زيتوانمندسا جهت يثرؤم كار هار نناآ
 در نتايج اين كهميكاهد  نناآ يبپذيريسآ زا و انجامد مي نناآ دياقتصا زيتوانمندسا به نناز

  ).5: 1393و نادري  تحدوشد( تأييد حاضر پژوهش
كشاورزي در  هاي تعاوني و عضويت و همكاري زنان در گروه داده است كهنشان لكوتره  پژوهش
(لكوتره  گيري زنان در سطح خانواده، گروه و جامعه دارد ثير مثبتي بر قدرت تصميمأكنار مردان ت

ثير توانمندي زنان بر كاهش ناامني غذايي أت ةاما نتايجي كه اين پژوهشگر در زمين )،13- 10: 2017
زيرا نشان  ؛با نتايج پژوهش حاضر تفاوت دارد ،ورده استآدست  هارها بو افزايش سالمت نسبي خانو

  .ه استدركنها كمك  دهد كه اشتغال زنان به بهبود اين شاخص مي
اشاره كرد. او معتقد است  لي فان توان به پژوهش مي ،ثير توانمندي زنان بر باروريأت ةدر زمين

ثير أتآنها توانمندسازي زنان است و توانمندي بر باروري  پيشرفت ةكاهش باروري در نتيج
بر باروري تأثيرگذار  كه عموماً ،توانمندسازي زنان ةچهار جنب). 70-69: 2013(لي فان گذارد مي

، مشاركت در روند در جايگاه نيروي كار ند از: آموزش زنان، مشاركت زنانا عبارت ،است
) نيز معتقد است 2004از بارداري. پيران ( يريگ شپيوسائل و استفاده از  ،گيري تصميم

كنند كه با استفاده از  فكر مي ،مانند بسياري از مسلمانان در سراسر جهان ،پناهندگان افغان
 محيطد. قرارگرفتن در گيرن قرار ميگيري از بارداري در برابر باورهاي ديني خود  ل پيشئوسا

ثير قرار أتنظيم خانواده تحت ت بارةدررا ها  ن ايران، ديدگاه افغانااحكام روحانيتأثير ويژه  ايراني، به
له به ئدهد كه مس كند و نشان مي ييد نميأرا ت حاضر اين نتايجهاي پژوهش  داده است. يافته

  است.كننده  تعيينعاملي ها  اين خانواده ةاهل سنت بودن هم احتماالً .داردنياز بيشتري  ةمطالع
  

  پژوهش مشاركتي هاي حاصل از  يافته
كه  اند هزن مشاركت داشت 20 نفر از 14 ،موضوع كار خانگي زنان در پژوهش مشاركتي و در

  قرار است:اين كليدي آن به  هاي طرح

هايي از دوخت پته  آموزش شيوه ،ن استقبال شدآبسيار از  ها هي كه در اين جلسطرح .1



  مشتاق كودك داران دوست مركز در يا مطالعه زنان مهاجر افغان:  يو توانمندساز اشتغال

41 

و  زنددواي با كيفيت باالتر بكند تا زنان بتوانند پته  رد و كمك ميب ميبود كه كيفيت پته را باال 
اكرم عرب پور ،يكي از مزد بيشتري دريافت كنند. حضور  در اختيار مشتريان قرار دهند و دست

مربيان مركز دوستدار كودك مشتاق،  در اين جلسات كه خود در كار پته دوزي مهارت دارد، 
  را بياموزند. صحيح هاي دوخت  كديگر شيوهكمك كرد تا زنان با همكاري ي

هاي ارتباطي  ايجاد راه كردند،مطرح  ها هتعدادي از زنان در اين جلس كه طرحيدومين  .2
ميان زنان بود. تعدادي از زنان در جلسه ارتباط بيشتري نسبت به ديگر زنان با بازار توليدات 

هاي بيشتري در ارتباط باشند.  واسطه توانند سفارش بيشتري دريافت كنند يا با پته دارند و مي
در  همو از طريق تلفن با سند شناببه زنان ديگر كمك كرد تا يكديگر را  ها هحضور آنان در جلس

  كنند.  استفاده ارتباط باشند و از تجربيات آنان

 كرددار كودك مشتاق كمك  دوست ةو آشنايي با مربيان مدرس ها هحضور زنان در جلس .3
تا مربيان و افرادي كه در مدرسه حضور دارند با مشكالت اقتصادي و مشكالت مربوط به كار 

راحتي به مشكل آنان  به ،حلي براي اين مشكالت و در صورت يافتن راه شوند اين زنان آشنا
 رسيدگي كنند. 

نفر  20 ميان نفر از 10 ،سالم ةموضوع تغذيدر در پژوهش مشاركتي توانمندسازي زنان، 
  قرار است: اين كليدي آن به  پيشنهادهاي كه ندكردمشاركت 

درخشنده حسني، يكي ديگر از مربيان مركز  ها، هكه مربي اين جلس طرحياولين  .1
 ةقيمت بود. هم باكيفيت اما ارزان آموزش پخت غذاهاي ،دكرمطرح  دوستدا كودك مشتاق،

هاي افغان تهيه  خانواده ةاد غذايي و ذائقهرم مو مطابق ،غذاهايي كه به زنان آموزش داده شد
  قيمت و سالم بود.  و بسيار ارزان شد

طور كه در نتايج پژوهش نيز  كليدي آموزش هرم غذايي به زنان بود. همان طرحدومين  .2
ند. آشنايي ا گريبان به و بيماري دستالت جسمي كمشبا بسياري از زنان افغان  ،مشخص است

د نك هاي سني گوناگون مفيد يا مضر است، به آنان كمك مي ي گروهزنان با هرم غذايي كه برا
 شان تهيه كنند.  براي خود و خانواده يتر تر و باكيفيت تا غذاي سالم

 ،موضوع بهداشت باروري و سالمت جنسي زناندر در پژوهش مشاركتي توانمندسازي زنان، 
  قرار است: اين هاي كليدي آن به  كه طرحاند  هكردمشاركت زن  20نفر از  10

است و اين  كمجنسي بسيار  بهداشت و سالمت باروري و ةاطالعات زنان در زمين .1
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توانند راهنماي  از جمله اينكه نمي ،وجود آورده است هموضوع مشكالت بسيار زيادي براي آنان ب
مانند ماموگرافي و  هايي زنان از ضرورت انجام آزمايشاين خود باشند. ان خوبي براي دختر

هليا  پيشنهادهاي آن را ندارند.  اسمير اطالع ندارند يا توان اقتصادي پرداخت هزينه پپا
براي حل مشكل اين بود كه زنان براي انجام گر اين جلسات كه ماما است، تسهيل ابراهيمي،

 آزمايش به مطب ايشان مراجعه كنند. 
مل جراحي جهت علت باورهاي ديني يا مشكالت اقتصادي حاضر به انجام ع زنان به .2
هاي  يافتن راهمطرح كرد، ابراهيمي  هليا پيشنهادهايي كهند. يكي از يستگيري از بارداري ن پيش

در مراكز بهداشت و صحبت با زنان و  ايشانقانوني و رايگان انجام جراحي با كمك همكاران 
 و جلب رضايت شوهران بود. تغيير باورهاي غلط آنان در اين زمينه

حتي تحت مطالعه، كه نيمي از زنان  دادنشان  هگان هاي مشاركتي سه وهشژپ ،مجموعدر 
  .آموزشي را ندارند و پژوهشي هاي هفرصت كافي براي حضور در جلس
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