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 چکیده
محیطی، اقتصادی، های زیستبعدی بوده و دربرگیرنده عرصهتوسعه پایدار جریانی پیچیده و چند

تعامل و ارتباط متقابل هستند. عوامل  که این ابعاد با یکدیگر درنحویاست، بهو سیاسی  اجتماعی

آفرینی کرده و قادرند جریان توسعه را تحت تأثیر قرار داده، متعددی در فراگرد توسعه پایدار نقش

ی و تسریع نمایند. اعتقاد بر این است که توانمندسازی جامعه ازجمله محورها دستیابی به آن را تسهیل

ارزیابی و تحلیل اثرات  رو، تحقیق حاضر درصددینازروند. اشمار میاصلی توسعه پایدار به

. این پژوهش ازنظر استراتژی، استتوانمندسازی اعضاء جامعه بر تسهیل در دستیابی به توسعه پایدار 

دل عملیاتی معلولی( است. م-و ازنظر رویکرد، تبیینی )علت گرادی، ازنظر فلسفه، اثباتمطالعه مور

های پژوهش از طریق در داخل و خارج از کشور بنا شده است. داده پژوهش بر اساس مطالعات پیشین

-کارگیری نرمآوری و با استفاده از تحلیل همبستگی و مدل معادالت ساختاری، با بهپرسشنامه جمع

دانشجویان نفر از  17853آزمون شد. جامعه آماری پژوهش شامل  LISREL و SPSS افزارهای

اند. در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده 1397سال  درکه  است تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران

دانشجوی تحصیالت تکمیلی  450ای نسبی، از گیری طبقهها، از روش نمونهمنظور گردآوری دادهبه

که توانمندسازی وتحلیل مسیر انجام شده، مشخص شد عمل آمد است. بر مبنای تجزیهظرسنجی بهن

و روانشناختی در دستیابی به توسعه پایدار  دی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسیاصاعضاء جامعه از منظر اقت

 کند.آفرینی میمحیطی نقشو زیست های اقتصادی، اجتماعی، سیاسیاز جنبه
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The role of empowerment in explaining sustainable 

development 

(Case study: Graduate students of Tehran University) 

 

L. Nasrollah Wasati1 

 

Abstract 

Sustainable development is a complex and multidimensional process 

and includes environmental, economic, social and political areas, so that 

these dimensions interact with each other. Numerous factors map the 

process of sustainable development and are able to influence the flow of 

development, facilitate and accelerate its achievement. It is believed that 

community empowerment is one of the main axes of sustainable 

development. Therefore, the present study seeks to evaluate and analyze 

the effects of empowering community members on facilitating the 

achievement of sustainable development. This research is strategic in 

terms of case study, in terms of philosophy, positivist and in terms of 

approach, explanatory (cause-effect). . The operational model of the 

research is based on previous studies at home and abroad. Research data 

were collected through a questionnaire and tested using correlation 

analysis and structural equation modeling using SPSS and LISREL 

software. The statistical population of the study includes 17853 graduate 

students of the University of Tehran who were studying in this university 

in 1397. In order to collect data, 450 graduate students were surveyed by 

relative class sampling method. Based on the analysis of the path, it was 

found that empowering members of society from an economic, social, 

cultural, political and psychological perspective plays a role in achieving 

sustainable development in economic, social, political and environmental 

aspects. 
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 قدمهم

برای و نیز ضرورتی آشکار  21 رنق هایچالشتوسعه پایدار یکی از بزرگترین 

ین نیازهای فعلی بدون اینکه ایدار بر توانایی تأمرود. توسعه پشمار میبقای جوامع به

توسعه  های آینده برای تأمین نیازهایشان به خطر بیافتد، تأکید دارد. مسئلهتوانایی نسل

م ان علوکارشناس غالبکه موردتوجه  رودشمار میبه تیوعاموضپایدار ازجمله 

توسعه له ن به مسئ. پرداخترارگرفته استزیست قرهنگی و محیطسیاسی، اقتصادی، ف

ای، آگاه، خالق و ای و فرارشتهرشتهبینش میانمستلزم  و الزامات آن پایدار

ز وسعه پایدار نیامروزه آموزش ت است. تفکر سیستمیو نگر کل دیدگاه ،جومشارکت

تعهد سیاسی شدیدی  المللی، تمایل وبینر سطح دستخوش تکانه شدیدی شده است. د

پایدار در تمامی سطوح آموزشی ازجمله بخش  توسعه آموزش سازییکپارچهه ب

(. برای حفظ آینده، استراتژی توسعه 317: 2007، 1)کاگاوا آموزش عالی وجود دارد

ک های الزم برای ایجاد یجهز کردن افراد به مهارتپایدار دولت باید بر اهمیت م

رد توسعه در موسواد »ن است که باید منزله آد که این بهه پایدار متمرکز گردجامع

ای تبدیل کرد. بخش آموختگان حرفهرا به یک قابلیت محوری برای دانش «2پایدار

رحله عمل گیرد و به مها و دانشی که فرامیآموزش عالی از طریق کسب مهارت

معه ایفا نماید. به پایداری در یک جاتیابی تواند نقشی مهم برای دسآورد، میدرمی

شود ی که برای دستیابی به پایداری آموزش داده میها و دانشی از مهارتبرخ
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محیطی، اجتماعی، اقتصادی و های زیست( برشمردن اهمیت زمینه1اند از: عبارت

 توسعه پایدار، ةگسترده و متوازن درزمین اه دانشیک پایگ( 2سیاسی در هر رشته، 

های حل ( مهارت3گسترش آن،  ورد منازعه و در حالکلیدی آن و مرزهای ماصول 

( 4برای مسائل و مشکالت بسیار پیچیده دنیای واقعی،  1گراای غیرتقلیلمسئله به شیوه

رک، ارزیابی و ( توانایی شناسایی، د5نگر و نقادی، توانایی تفکر خالقانه و کل

ل زدن میان نظریه و ( توانایی پ6شوند، اری میهایی که منجر به پایدپذیرش ارزش

( توانایی آغاز 8و  ای خالقرشتههای بین( توانایی ایجاد تیم7 عمل در توسعه پایدار،

بنابراین، دانشجویان تحصیالت تکمیلی  (؛318: 2007، 2کردن و مدیریت تغییر )کاگاوا

نیاز برای تأمین ش موردنها و دامساعدتری در جامعه برای فراگیری مهارتاز شرایط 

محور است که ای انسانسعه پایدار توسعهرخوردارند. اصوالً توامات توسعه پایدار بالز

گردد. فراگیری این تغییرات در همه موجب بیشترین تغییرات مثبت در افراد جامعه می

 ها در فرآیند توسعه، از الزاماتی افراد و گروهقشرهای اجتماعی و درگیر کردن تمام

اعضای  مشارکتتردید توسعه است. بیآن با تعاریف قبلی  پایدار و وجه تمایز توسعه

جامعه در فرآیند توسعه، درگرو توانمندسازی آنها است. توانمندسازی فرآیندی است 

دهند که باعث می هایی انجامکه طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت

قشر ویژه اء جامعه و بهود. در این صورت اعضشد میتسلط آنها در تعیین سرنوشت خو

 به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخاب برکرده باید تحصیل
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ویژه حال، نقش توانمندسازی اعضاء جامعه بههای خود را بدهد. باایناساس خواست

برخی  . گرچهدستیابی به اهداف توسعه پایدار هنوز نامشخص استدانشجویان در 

اند، را موردبررسی قرار داده دسازی و توسعه پایدارارتباط میان توانمن تحقیقات گذشته

های آنها ن دو مفهوم را تنها با تأکید بر برخی از مؤلفهاما غالب آنها، ارتباط میان ای

طور همزمان در سعه پایدار و توانمندسازی را بههای تواند و تمامی مؤلفهبررسی کرده

این حیث دارای بنابراین، پیشینه پژوهش از  اند؛ی نکردهری بر یکدیگر ارزیاباثرگذا

طورکلی، است و مطالعه حاضر تالش دارد این شکاف را پر نماید. به نقصان و شکاف

یلی، سؤال اساسی پژوهش حاضر آن است که ازنظر دانشجویان تحصیالت تکم

 نماید؟ آفرینیدار کشور نقشعه پایتواند در فرآیند توستوانمندسازی چگونه می

 مبانی نظری پژوهش

 توسعه پایدار

و منابع زمین را  موجب آن، هر نسلی آب، هواای است که بهسعه پایدار، توسعهوت

 محیطیای که در فرآیند توسعه جامعه، مصرف منابع طبیعی و زیستگونهحفظ کند به

در  های آینده نشود. لذاط نسلنسل کنونی، سبب کاهش امکان مصرف این منابع توس

مبتنی بر فلسفه عدالت بین نسلی در استفاده از  فلسفی توسعه پایدار، این نگاه، مفهوم

(. فلسفه توسعه پایدار آن است که حق 44: 1389)فراهانی فرد،  زیست استمحیط

حداقل مانند رفاه نسل کنونی را برای نسل آینده انتخاب و ظرفیت دسترسی به رفاهی 
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آور در امیک برنامه یا توافق الز 21 2ر(. دستور کا441: 2013، 1د )جوزفحفظ کن

محیطی بی به توسعه پایدار به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیستخصوص نحوه دستیا

ه در دستور (. پارادایم توسعه پایدار ک1048: 2013، 3سانچز و همکاران-است )لیماس

ها ست. این ستونایه و ستون استوار اچهار پیقت بر تشریح شده است، در حق 21کار 

پایداری »و  «6پایداری سیاسی»، «5پایداری اجتماعی»، «4قتصادیپایداری ا»اند از رتعبا

 (:271: 2014، 8)شاپفل «7محیطیزیست

کند که تأکید می الف( پایداری اقتصادی: این نوع پایداری بر یک سیستم تولید

نماید. ده، تأمین میختن نیازهای نسل آینر انداسطوح مصرف فعلی را بدون به خط

نامحدود است، تأکید زیادی بر کنند عرضه منابع طبیعی می اقتصاددانانی که فرض

ظرفیت بازار برای تخصیص کارآمد منابع دارند. آنها معتقدند که رشد اقتصادی، 

همراه ید به حیاء مجدد منابع طبیعی تخریب شده در فرآیند تولظرفیت فناورانه برای ا

یتناهی نیستند. اندازه رو حاصل شده که منابع ال وجود، این درکبااینآورد. خود می

های اقتصادی، منابع طبیعی را دچار فرسایش کرده است. این امر سبب به رشد سیستم

رل نشده و مصرف فزاینده را پذیری رشد کنتشد که بسیاری از صاحبنظران، توجیه
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 اقتصادیپرتو نظریه پایداری یستم اقتصادی که در . یک سموردتردید قرار دهند

دهد. محیطی را در خود جای میپایداری زیست رزمینةت، الزاماتی دطراحی شده اس

این سیستم به دنبال دستیابی به پایداری اقتصادی به بهای از دست دادن پایداری 

 (.150-151: 1999، 1یست )باسیاگومحیطی نزیست

تماعی تأکید دارد سیستمی از سازمان اجاین نوع پایداری بر  ماعی:ب( پایداری اجت

تر، پایداری اجتماعی، پیوندی صورتی دقیقگردد. بهسبب کاهش فقر در جامعه میکه 

عه، سازد. در نظریه توسزیست برقرار میمیان شرایط اجتماعی )مثل فقر( و زوال محیط

ی، محیطا پایداری زیستنکه آیها در مورد اینوعی واگرایی نظرات و دیدگاه

ا اینکه آیا رشد اقتصادی و کاهش فقر ادی و کاهش فقر است یشرط رشد اقتصپیش

طی الزامی است، وجود دارد. برخی دیگر معتقدند که محیقبل از پایداری زیست

زیست را در راستای تأمین ل در محیطصورت موقتی، افوکشورهای بسیار فقیر باید به

ادی ی مستمر در حوزه اقتصآنکه بتوانند بهساز عه بپذیرند و قبل ازیی جامنیازهای غذا

ین دیدگاه بر این فرض محیطی را دنبال کنند، باید از آن حمایت نمایند. او زیست

انتظار توان قبل از توسعه اقتصادی، توسعه نمیاستوار است که در کشورهای درحال

اجتماعی گاه، نظریه پایداری ین دیدزیست را داشت. در مقابل احفاظت از محیط

اهش فقر لزوماً نیازمند افول و تخریب منابع و دارد که کو بیان می شودمطرح می

. بلکه هدف آن است که فقر از طریق منابع موجود در یک جامعه زیست نیستمحیط
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 (.153-152: 1999کاهش یابد )باسیاگو، 

هم  های طبیعیفظ سرمایهتلزم حمحیطی: این نوع پایداری مسج( پایداری زیست

عنوان شود( و هم بهها یا منابع نامیده میهادهکننده ورودی )که نینعنوان یک تأمبه

شود( های اقتصاد )که زباله یا فضوالت نامیده میکننده )پسماندها( خروجییک جذب

در  باشد. ازتولید )احیاء(اشت از منابع باید در سطح نرخ باست. در محل منبع، نرخ برد

اید کنترل شود تا از ظرفیت های ناشی از تولیدات صنعتی بنتشار زبالهمحل پسماندها، ا

توسعه »توان زیست برای تجزیه و جذب آنها فراتر نرود. در چنین فضایی میحیطم

به  1عریف کرد. گودلندطی تمحی «پایداری زیست»را برحسب  «پایداری»یا  «پایدار

تباط قوی میان ویژه ارمحیطی و بهادی، اجتماعی و زیستی اقتصهمپوشانی میان پایدار

 (.156-155: 1999کند )باسیاگو، محیطی اشاره میی اقتصادی و پایداری زیستپایدار

منظور های سیاسی بهد( پایداری سیاسی: این نوع پایداری، فرآیند نوسازی سیستم

ی ییر است. نظم اجتماعحال تغعه توانایی آنها برای رویارویی با تقاضاهای در توس

آید و ایط جدید در پی نوسازی میشرو  های جدیدید، ایدهجدید با تقاضای جد

منزله ها باید قادر به تأمین این شرایط جدید باشند. درواقع، توسعه سیاسی بهدولت

و خودمختاری )مستقلی( است که در پی  یدهایجاد نهادهای سیاسی انطباق پذیر، پیچ

تصادی درون یک جامعه تغییر اجتماعی و اق های جدید و ترویجوهرکت گرجذب مشا

ها با تمرکز بر دولت هستند. برخی دیگر از محققان نیز بر فرآیندهای نوسازی و توسعه
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ارند عنوان عاملی مهم در توسعه سیاسی تأکید دبهبود رفتارهای سیاسی افراد به

در عین اینکه نای آن است که دولت به مع (. توسعه پایدار سیاسی187: 2011)پیرنژاد، 

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، زهی عالیق متفاوت در حوپاسخگو

وحدت را نیز محقق ساخته و حس تعلق و پیوند روحی و معنوی و مادی ریزسازه های 

 (.37: 1394کند )اخباری و همکاران، یجاد میجامعه را نسبت به کلیت ساختار ا

 زیدسانمنتوا

که متشکل از ای چندبعدی، چند سطحی و چند عنصری است هتوانمندسازی، ساز

و فرآیندهای اقدام اجتماعی است چون با وجود سایر  رویکردهای عملی و کارکردها

وانمندسازی درک است. تدهد و در قالب پیامدهای فردی و جمعی قابلافراد رخ می

یابد فاوتی میروانشناختی معانی متادی و های سیاسی، اجتماعی، اقتصدر چارچوب

(. در معنایی وسیع، توانمندسازی عبارت 233-234: 2016، 1)کاراسکو و همکاران

است از آزادی انتخاب و عمل فرد و افزایش اقتدار و کنترل وی بر منابع و تصمیماتی 

سی دهد. توانمندسازی باعث گسترش دسترأثیر قرار میاست که زندگی او را تحت ت

ندگی آنها را که زشود کت، مذاکره و کنترل اموری میدر مشارهایشان ا و تواناییآنه

ها، دهد. توانمندسازی به شرایطی اشاره دارد که افراد، گروهتحت تأثیر قرار می

هنگی زندگی خودکنترل و ها و جوامع بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرسازمان
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، 1تو و تیلوربهبود بخشند )پرزنی کیفیت زندگی خود را ابری ویابند تا سطح برسلطه می

مندسازی تنها زمانی ممکن و پایدار خواهد بود که تغییراتی در (. توان236: 2014

نفس(، در جوامع و و اعتمادبه سطوح مختلف رخ دهد: درون افراد )قابلیت، دانش

و در یک  موجودتصادی های اقصتشامل هنجارها و رفتار(، در منابع و فرنهادها )

(. محققان و صاحبنظران به 236: 2014 ی وسیعتر )پرزنیتو و تیلور،سیاسی و قانونمحیط 

هایی همچون روانشناختی، اند و مؤلفهاز زوایای مختلفی نگریسته ابعاد توانمندسازی

اند )آلبوکرک و پیشنهاد کرده ا برای آنو سیاسی ر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

طی آن  پایین به باال است کهاقتصادی فرآیندی از (. توانمندسازی 5: 6201، 2همکاران

توانند به نیازهای خود پاسخ داده و به های اقتصادی خود میفقرا با افزایش قابلیت

اد، جوامع و حتی بنابراین، توانمندسازی اقتصادی افر حقوق و قدرت برابر دست یابند؛

های جمعی در فعالیتم برای کسب مسئولیت ی الزاهها به معنی ایجاد قابلیتملت

مدیر توسعه خود شده است )اصغری یابی به یک زندگی بهتر و منظور دستاقتصادی به

(. توانمندسازی اقتصادی به حق اعضاء جامعه برای داشتن 106: 1395و همکاران، 

ر اشاره پایدا ها و منابع و دسترسی به زندگی و درآمد امن ویتهای مناسب، قابلمهارت

ختلفی همچون افزایش (. برمبنای معیارهای م4: 2017، 3ن و محمددارد )سلیما

ها و سواد مالی دهد که داشتن مهارتها، مطالعات نشان میبهبود مهارت انداز یاپس
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پذیر به لحاظ های آسیبتواند منجر به افزایش توانمندی اقتصادی برای گروهمی

قتصادی از توانمندسازی ا (. سخن135: 2014، 1سپستمو اقتصادی گردد )هتلینگ و

-( اشکال قابل2های افراد فقیر، ( افزایش دارایی1زه گسترده است: پیرامون چهار حو

ها )کاراسکو و همکاران، ( آموزش مهارت4و  3( مالیه خرد3حمایت اجتماعی،  2تغییر

امعه دارای حس ه یک جاشاره دارد ک (. توانمندسازی اجتماعی به وضعیتی235: 2016

شدت تحت تأثیر فراد ضعیف بهوانمندسازی اجتماعی ام و یکپارچگی است. تانسجا

های مختلف بشری )مثل اندازها( و قابلیت، پسهای شخصی )مثل زمین، مسکندارایی

عی، داشتن حس هویت، بهداشت و تحصیالت خوب(، اجتماعی )مثل تعلق اجتما

و امید توانایی تصویرسازی  نفس، خوداتکایی،دبه)اعتماو روانشناختی  روابط رهبری(

هنگ تحت (. اگر فر4: 2017ای بهتر( آنها قرار دارد )سلیمان و محمد، هداشتن به آیند

های بودن و شناخته عنوان فرآیندی تعریف شود که از طریق آن یک گروه، شیوه

هایی تعریف فرآیندتوان دهد، توانمندسازی فرهنگی را میسعه میتو را 4شدن خود

های را در قابلیت 5م باوریک سیستتوانند از افراد می ز طریق آنها یک گروهکرد که ا

: 2001، 6شان برای دستیابی به آنها( توسعه دهند )فریمن و کوهنخود )یعنی توانایی

وص بازتعریف قوانین و هنجارها و (. درواقع، توانمندسازی فرهنگی در خص587
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(. 4: 2017، است )سلیمان و محمد ی و نمادین در جامعهفرهنگ بازآفرینی امور

هایی حائز اهمیت است که در یک جامعه ویژه برای گروهازی فرهنگی بهتوانمندس

جمعیت اندکی دارند چون اگر به لحاظ فرهنگی احساس توانمندی نکنند، احساساتی 

روه ایجاد عضاء گو طردشدگی در میان ا 1یاس و ناامیدی، عجزوالبه همچون پستی،

 (.587 :2001فریمن و کوهن، گردد )می

ایج مثبت چندجانبه و غیرسیاسی برای یک جامعه یاسی دارای نتتوانمندسازی س

های مهم توانمندسازی سیاسی، آگاهی سیاسی (. یکی از شاخص40: 2016است )بایه، 

مقامات  عملکردترسی به اطالعات در مورد خدمات و کاالها و نیز منزله دساست که به

، 2ها اشاره دارد )بایوگلنوردن این خدمات و کاالرتبه در فراهم آالیو مسئوالن ع

ای بوده و با ابعاد مختلفی همچون (. توانمندسازی سیاسی مفهومی چندجنبه139: 2015

منابع، »، یا «4ات، روابط و قدرتادراک منابع،»، «3حقوق، منابع و حق اظهار نظر )صدا(»

 وانمندسازی سیاسی فرآیند افزایش ظرفیت. تشودتعریف می «5هاتموفقی و عاملیت

های گیریاملیت و مشارکت در تصمیمافراد جامعه برای داشتن حق انتخاب بیشتر، ع

 (.2: 2017، 6مربوط به جامعه است )ساندستروم و همکاران
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 دکنترلرد از اینکه او بر محیط خوتی تحت عنوان ادراک فتوانمندسازی روانشناخ

د دارد، همسانی وجوهای جامعه های او و ارزشکه میان ارزشد کندارد و احساس می

عنوان حس درونی تعریف شده است. در تعریفی دیگر، توانمندسازی روانشناختی به

تی درون افراد رخ عنوان نتیجه فرآیندهای شناخشود و بهتعریف می 1توانمندسازی

)ارزش  2دار بودنمل معنیای با چهار بعد شاهتی سازی روانشناخدهد. توانمندسازمی

)استقالل( و  4)توانایی انجام یک عمل(، خودتعینی 3(، شایستگییک عمل برای فرد

عبارت است از احساس  «شایستگی»)توانایی اثرگذاری بر پیامدها( است.  5اثرگذاری

اسب دارد. کلی منها و امور خود را به شکه توانایی انجام فعالیتفرد در مورد این

ها و اعمال خود هستند. فعالیتعبارت است از حدی که افراد مراقب  «دنبو دارمعنی»

هایشان همسو دهند، با سیستم ارزشخواهند احساس کنند که آنچه انجام میافراد می

که افراد دارای کنترل بر  است حدی «خودتعینی»(. 15: 2010، 6باشد )ابرینمی

ا امور خود، آزاد بوده و حق انتخاب ی هارای انجام فعالیتد یا باقدامات خود هستن

کنند اثرات مهمی بر محیط حدی است که افراد احساس می «اثرگذاری»ند. دار

پیرامون خود و اعضای جامعه دارند. افرادی که ازنظر روانشناختی توانمند هستند، 

متفاوتی انجام دهند های تتوانند تغییر ایجاد نمایند و فعالیکنند که میتصور می
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کند که دستیابی به توانمندسازی نشان می( خاطر2009) 1االپیدو(. 16: 2010)ابرین، 

که اقتصادی و یا اجتماعی بدون توانمندسازی روانشناختی غیرممکن است. هنگامی

و رفتار آنها تغییراتی  ها، شناختدر نگرشد، شونافراد ازنظر روانشناختی توانمند می

قدامات وطن ها، افزایش ادر ارزشجر به تغییرات مثبت د که به نوبه خود مندهمی رخ

  4و هویت روانشناختی 3نفس، خودکارآمدی، خودآگاهی، افزایش اعتمادبه2وستانهد

 رقم خواهد زد.توسعه را ای مملو از آرامش و درحالگردد و درنتیجه جامعهبهتر می

 رپایدا ارتباط میان توانمندسازی و توسعه

تقویت  جهتگذاری سرمایه ،دیگربیانایجاد قدرت یا به ندآیفربه  توانمندسازی

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اعضاء جامعه در حوزهقدرت 

 سوی عی بهکه کنشگران اجتما شودسبب میقدرت  فقدان. روانشناختی اشاره دارد

مثال، نوانع(. به351: 2011، 5د )متکالفیابنق سوبه انحراف درنتیجه و  ی بودنانفعال

ریشه که  باشدمی مادی بودن در فقر گرفتارمنزله قدرت بهن دافق ،اقتصادی حوزهدر 

قدرت  ، فقدانسیاسی حوزهدر است. های اجتماعی ها و آسیبشکنیهنجار بسیاری از

تبدیل چندم درجه  انشهروند اعضاء جامعه به کهنحویباشد بهمیهی فقر آگا منزلهبه

سایرین شدن مطامع سیاسی  آویزو دست نشینیانفعال، حاشیهبه  نهایتو در شده
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 ازکافی آگاهی عدم داشتن منزله قدرت به فقدان ،فرهنگی حوزهدر  و انجامد؛می

فرهنگی، درجا  ایستایی آن نتیجهکه  باشددر جامعه می مختلفهای فرهنگی ارزش

های تحول ستیزی اندر جری آویز شدندستو  وریهای محارزش در حوزه زدن

رفت دهند که برای برونیک دور باطل را تشکیل می «و فقرفقدان قدرت ». لذا است

)االهی و از آن و نیل به توسعه، تنها راهکار، توانمندسازی اعضاء جامعه است 

کلیدی عنوان یکی از اجزاء را به توانمندسازیتوان می(. 334: 2015، 1همکاران

تالش جهت بر  توانمندسازی، بعد اقتصادیدر سازی نمود. پاردایم توسعه مفهوم

و  اعضاء جامعهسازی آزاددنبال توانمندسازی به، بعد سیاسی دردارد، تأکید فقرزدایی 

ندسازی اعی توانمبعد اجتم در. باشدمیقدرت صاحبان آنها از سلطه  سازیخارج

بعد  در باشد.می معهدر جاهمبستگی سطح ت تقویو ارتباطات مدنی  گسترشمنزله به

های افزایش انتخاب جهت مکانیزمیدستیابی به  در پی ازینیز توانمندس فرهنگی

 انتخاب کنشگران قدرتتوانمندسازی به افزایش  ،دیگرعبارتبه ؛است اعضاء جامعه

چر رد )بااشاره دا انتخابو تضمین حقوق ناظر بر این ختلف های محوزهدر  اجتماعی

توان اظهار ، میزیمندساتوان به بحث ترعملیاتی با نگاهی .(153: 2011، 2و همکاران

 حیطه بسط دادنتقویت بخش خصوصی و  مفهومبه  یتوانمندسازی اقتصادداشت که 

اقتصادی و  امورر دولت د سطح مداخله از طریق کاهشآن است که  اقتصادی فعالیت

های حوزهدر  امور امیمت واگذاریو  اموربر ت نظاربه  تنها منحصرنقش دولت  تنزل

 
1. Elahi et al. 
2. Butcher et al. 



 

 

 

 

۳66  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 سیاسی توانمندسازیباشد. جامعه می خود اریابی و کارآفرینی بهتولید، توزیع، باز

های حوزهواقعی شهروندان در  نه ومشارکت سیاسی فعاال بستر فراهم آوردنمنزله به

حق  ،حزبی و گروهیهای حق شرکت در فعالیتاز قبیل داشتن ی کنش سیاس مهم

داشتن  وانین،ین قتدو ، حق مشارکت در فرآیندات شدنانتخاب یکاندیدارأی، حق 

داخلی و و خارجی  هایتمامی زمینهدر  دولتاجرایی ی هابرنامه و هاسیاست نقدحق 

: 2014، 1باندالی و همکاران) باشدمیها قانونی و غیرقانونی در این زمینه حذف موانع

 جامعه و حامی، پاسخگوی یر بودهادپذانتقکه مند و مدرنی قانون هایدولت تنها (.343

کنند.  به سوی اهداف توسعه پایدار هدایترا جامعه قادرند  باشند،می اسیدموکر

های تنش تقلیل جهت های اجتماعیزمینهمنزله تقویت توانمندسازی اجتماعی به

به ایجاد که منجر  هاییآگاهی سطح افزایش درنتیجهمذهبی و و ، طبقاتی دینژا-قومی

حق  همچونحقوقی  ازهروندان هی شآگا گردد، ارتقاء میزانمیعی بستگی اجتماهم

 بهداشت و خدمات حق برخورداری از امنیت اجتماعی، مزایا ،استفاده از بیمه بیکاری

منزله بهنیز . توانمندسازی فرهنگی اشدبمیحق برخورداری از آموزش  نیزو  و درمانی

 انتخابزندگی، حق  سبک انتخابحق  ، داشتنی به اطالعاتسترسد حقداشتن 

. باشدمیآن در زندگی اجتماعی  انعکاسحق تقویت سرمایه فرهنگی و  و هاارزش

 اند کهو دریافتهالگوهای توسعه را تحلیل کرده  علل شکستصاحبنظران برخی از 

عال، تحقق ف ومیمعشرایط مشارکت  کردنو فراهم  اعضاء جامعهدسازی بدون توانمن
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، 1)رائو و همکاران ستنی میسرو کسب موفقیت در فرآیند توسعه  عهتوس اهداف

، عدم دالیل عدم موفقیت الگوهای توسعهاند که یکی از محققان دریافته .(6-7: 2014

باشد میدر فرآیند توسعه  هانآمشارکت واقعی  درنتیجه عدمو  جامعه توانمندی اعضاء

کنفرانس سازمان ملل در مورد ، 1992 در ژوئناین راستا،  در. (137: 2011)متکالف، 

 توسعه پایدارجهت دستیابی به  ی رااقدام زیست و توسعه و اجالس زمین برنامهمحیط

حفاظت و  اعضاء جامعه توانمندسازیتدوین نمود که هدف آن، فقرزدایی با تأکید بر 

 برنامه ینا بود.پایدار  ایعهژی توساستراتیک  عناصر زیربنایی عنوانزیست بهمحیط زا

کسب  فقرا در راستای که توانمندسازینحویهه شد ببرجست «21 دستور کار»در 

عموم، مورد تأکید قرار تفویض اختیار به  نیز معیشت پایدار برای خود و توانایی تأمین

 قدرت فقدانفقر و  پدیده به خاتمه بخشیدنپایدار هدف توسعه در حقیقت، گرفت. 

زیست و محیط حفظ جامعه،توانمندسازی های مکانیزم ریقاز ط ان اعضاء جامعهدر می

که خود داللت مستقیم بر  باشدمی بشرانتخاب  های ممکن برایگزینهافزایش 

 (.153: 2011)باچر و همکاران،  دارد سازی جامعهتوانمند

 

 پژوهشپیشینه تجربی 

سازمانها تی نیروی انسانی در انشناختوانمندسازی رو بررسی( به 1384عبداللهی )

 
1. Rao et al. 
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کارشناس حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و  220 محقق با نظرسنجی از پرداخت.

که سازه توانمندسازی داد  نشانمدل معادالت ساختاری  و به کمکفناوری 

هم؛ یعنی شایستگی، خودمختاری، روانشناختی کارکنان شامل پنج بعد مجزا از 

تفاوتهای فرهنگی با ابعاد عالوه، به. شودو اعتماد می ودنبدار تأثیرگذاری، معنی

تا  ندسعی کرد( 1385حسینی و همکاران )داشت. انمندسازی روانشناختی رابطه تو

هدف توانمندسازی جامعه  با ( راPRA) روش جلب مشارکت مردم دستاوردهای عملی

مبتنی د. این پژوهش نبگذارهای سد گلستان را به بحث دریکی از زیر حوزهار بردبهره

های شناخت محیط، مشکل یابی و راههای های مشورتی ازجمله کارگاهکارگاه بر

توجهی وجود داشته که ازجمله تشکل روستایی بوده، دستاوردها و نکات قابل تشکیل

های دستیابی به آن و نهایتاٌ نحوه شهای محلی و بهترین رونحوه تنظیم تشکل آنها

که  نشان داد  PRAاده از روشل با استفتشکیل تشکبود. نطقه ی در میریت مالمد

دیریت اقتصادی و اجتماعی روستا را بر پایه آگاهی و دانش محلی و توان ممی

( به 1390میالنی ) امینی مؤمنی و کرد.برحسب شرایط اجتماعی حاکم بر منطقه تنظیم 

 مفهوم بر تأکید با نایرا ةتوسع هایبرنامه در پایدار توسعة ل بررسی وضعیتدنبا

 توسعه چهارم و سوم برنامة دو برای ینچنهم کیفیت زندگی )سن( بودند و و مندیتوان

 شناسایی به سپس و کرده تعیین را مطلوب سطح تا آن اختالف و شده محاسبه آن مقدار

ند. نتایج تحلیل رگرسیون پرداخت کشور فعلی یطدر شرا پایدار توسعة بر مؤثر عوامل

 توسعة اساسی محور سه با هاهمه نسل منافع حفظ بر یدکتاٌ با پایدار توسعة ان دادنش
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 اساسی هایآزادی و توانمندی مفهوم بر تأکید با سن دیدگاه طبیعی در و مادی انسانی،

رنشان کردند که ( در پژوهشی مروری خاط1390عقلمند و اکبری )شود. می تبیین

این کار  ه مدیریت دارد. برایایر فرایندها نیاز بانند ستوانمندسازی یک فرایند بوده و م

هداف ل سیستمهای اجتماعی دچار تغییر و تحول زیر بنایی در راستای ابایستی کمی

 توسعه شوند.

-های آمریکاییای موردی دریافتند، دانشگاه( در مطالعه2001) 1فریمن و کوهن

سازی ود، منجر به توانمندسسات خفریقایی و رهبران آنها باید با افزایش ظرفیت مؤآ

ساز توسعه اقتصادی، شوند. و درنتیجه زمینه آفریقایی-ان آمریکاییفرهنگی دانشجوی

( به بررسی ابعاد توانمندسازی زنان از قبیل اقتصادی، اجتماعی، 2005) 2مقدم و سنفتوا

ران، های ثانویه یونسکو در خصوص کشورهای ایاز داده سیاسی و فرهنگی با استفاده

ل از مرور شاخص حاص 44ن به کمک پرداختند. این محققارزیل و جمهوری کنگو ب

المللی در یک کنفرانس بین کنندگانهای شرکتادبیات توانمندسازی و نیز دیدگاه

نمندی زنان را های جنسیتی، توا، دریافتند که نابرابری2005زنان در سال  ٔ  درزمینه

ر پی دارد. کاگاوا به حقوق برابر را د ستیابیسازد و چالش مشارکت و دمحدود می

های دانشجویان تحصیالت ا هدف شناخت ادراکات و نگرشای را ب( مطالعه2007)

نشگاه پلیموت از توسعه پایدار و مفاهیم مربوط به آن به انجام رسانید. نتایج تکمیلی دا

 
1. Freeman and Cohen 
2. Moghadam and Senftova 
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نند کر میای از دانشجویان تصو( بخش عمده1نشان داد که:  اسکوئر-آزمون کای

ان آشنایی آنها با مفاهیم آنها ارتباطی با میز هایبی است ولی پاسخپایداری، چیز خو

دانشجویان قویاً مفاهیم توسعه پایدار و پایداری  (2توسعه پایدار یا پایداری نداشت، 

( دانشجویان 3و  دانستندمیزیست مرتبط را با محیط های اقتصادی و اجتماعیمثل جنبه

های مربوط به لشه در رویارویی با چادر خصوص آینده جامع مختلفیاحساسات 

( توجه خود را به آموزش برای توسعه 2010) 1اری داشتند. موچیزوکی و فادیواپاید

پایدار و بحث در مورد رویکردهای قابلیت محور و نیز بررسی کفایت یک مدل مبتنی 

ی و اجتماعی در راستا آموزش عنوان ابزاری برای دستیابی به تحوالتقابلیت بهبر 

رور ادبیات مربوطه، ماهیت بسیار پیچیده ف کردند. محققان با متوسعه پایدار معطو

های آموزشی را برای توسعه پایدار و لزوم گنجاندن آنها در برنامههای موردنیاز قابلیت

ر بر ای را با هدف شناسایی عوامل مؤث( مطالعه2010) 2تشریح کردند. های و همکاران

و  ار بر موضوعات بهداشتهای مختلف اثرگذاخصرک مفهوم، محتوی و شد

خانوار در چین و آزمون  546های محیطی به انجام رسانیدند. با استفاده از دادهزیست

کای اسکوئر و تحلیل چند متغیره مشخص شد که دانش و اطالعات در خصوص 

طقه، سن، جنسیت و به من ایداری جوامع محلی، اندک است. شغل و درآمد نسبتپ

 3پایدار مؤثر باشد. خلیل و همکاران د بر درک مفهوم توسعهتوانصیالت بیشتر میتح

 
1. Mochizuki and Fadeeva 

2. Hai et al. 
3. Khalil al. 
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( به سنجش ادراکات دانشجویان از مفهوم توسعه پایدار پرداختند. محققان، 2013)

را تحلیل نمودند.  1ه دانشگاه هلیپولیسادراکات دانشجویان قبل و بعد از پیوستن ب

ان های عمقی گردآوری شد. تمامی دانشجویاحبهصورت مصدانشجو و به 26از ها داده

 2وسعه پایدار را در زندگی خود به کار بندند. جوزفمندند تا تتائید کردند که عالقه

رک هدف د را با «درک مفهوم توسعه پایدار در مالزی»ای با عنوان ( مطالعه2013)

از انجام رسانید. داده ادارات تایوانی به  ارکنانمفاهیم توسعه پایدار و پایداری میان ک

سازمان منتخب در مالزی گردآوری و به  16مصاحبه شونده در  23طریق مصاحبه با 

-ها، مفهوم توسعه پایدار از منظر سازمانتحلیل متن، ارزیابی شد. مطابق با یافته کمک

افراد در  آموزش دهندگان بر اهمیتگسترده است. پاسخمالزی بسیار های محلی در 

 3کردند. بایهأکید میدار و درک مفهوم آن تی در خصوص توسعه پایآگاهی بخش

ای را با هدف آشکار نمودن نقش توانمندسازی زنان و دستیابی به ( مطالعه2016)

ان از مرور ادبیات پژوهش و برابری جنسیتی در توسعه پایدار به انجام رسانیدند. محقق

مختلف توسعه پایدار  ه نقش زنان در ابعادد. نتایج نشان داد که بردنهای ثانویه بهرداده

کار در توسعه عنوان نیروی رنگ است. استفاده از زنان بهدر کشور اتیوپی کم

 اقتصادی این کشور در کمترین حد ممکن است.

 مدل مفهومی پژوهش

 
1. Heliopolis University 

2. Joseph 
3. Bayeh 
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و  باال یین بهرویکرد توسعه از پا منزله لزوم اتخاذبه یندسازتوانمتوسعه،  بحثدر 

پایدار تلقی پارادایم توسعه  یدیعناصر کلاز  توانرا می . توانمندسازیشدابمیپایدار 

 اعضاء جامعهانتخاب  قدرتافزایش معنای توانمندسازی به نمود. در سطح مفهومی، 

 به معناییاتی، توانمندسازی ملع سطحدر است. های مختلف کنش اجتماعی حوزهدر 

ی اقتصاد اعی، سیاسی،اختی، اجتمهای روانشنحوزهدر  اساسی حقوق فراهم آوردن

توانمندی برای داشتن زندگی ، 1باشد. اعتقاد آمارتیاسنمی ء جامعهاعضا برای ...و

هاست که در فرآیند دهد. به اعتقاد او، این توانمندیخوب را معیار توسعه قرار می

ان گسترش توانمندی انس مفهوم نمایند و فرآیند توسعه بهعه نقش محوری ایفا میتوس

(. 439: 1389باشد )سن، آزادتر می یک زندگی ارزشمندتر ودر هدایت به سمت 

 (1390(، عقلمند و اکبری )2016سط گوردون و ترامل )نتایج تحقیقات تجربی که تو

کی از آن بود که توانمندسازی جامعه ( انجام شده نیز حا1385و حسینی و همکاران )

است. با توجه به پیوند نظری و  پایدارحرکت به سمت توسعه  ی برایراهبرد اساس

 شود:، فرضیه زیر پیشنهاد میبی بین مفاهیم توانمندسازی و توسعهتجر

توانمندسازی اعضاء جامعه از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  :فرضیه پژوهش

به اقتصادی، از جن توجهی بر دستیابی به توسعه پایدارابلختی اثر قو روانشنا سیاسی

 محیطی دارد.و زیست ، سیاسیاجتماعی

 
1 Amartyasen 
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 ومی پژوهشمفه مدل :1شکل 

 شناسیروش

گرا؛ از منظر رویکرد پژوهش، از نوع اثبات این پژوهش از منظر فلسفه از نوع 

و ازنظر روش، از نوع  ؛ از منظر استراتژی پژوهش، از نوع مطالعه موردی1قیاس

لولی ررسی روابط علت و معدالت ساختاری برای بزی معاساهمبستگی و مبتنی بر مدل

 .کردها استفاده برای گردآوری داده پرسشنامه از ابزارپژوهشگر ت. میان متغیرها اس

ای بود. این پرسشنامه درمجموع سؤاالت پرسشنامه از نوع بسته و از طیف شش گزینه

 آلفای کرونباخ انجامطریق  گیری پایایی پرسشنامه ازپرسش بود. اندازه 77ه دربرگیرند

پرسشنامه توزیع و ضریب آلفای  50مل ور یک نمونه اولیه شاگرفت. برای این منظ

جه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها کرونباخ محاسبه شد. با تو

روایی  است. بخشیرضایتامه در حد باشد، پایایی پرسشنمی 69/0تر از بزرگ

 
1. Deductive approach 
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لمی عو دو نفر از اعضای هیئت ، اساتید مشاورز توسط استاد راهنماامه نیمحتوای پرسشن

رسی قرار گرفت. پس از دریافت نظرات اساتید، اصالحات دانشگاه تهران موردبر

 نهایی انجام شد و جهت توزیع آماده گردید.

 ی مدل پیشنهادیهاگیری سازهه برای اندازههای در نظر گرفته شدمقیاس :1 جدول

 آلفا منبع عداد سؤاالت و مقیاست بعد سازه

دار
پای

عه 
وس

ت
 

 اینقطه 6سؤال لیکرتی  10 طیمحیتوسعه زیست
(، برنان و 2016) 1بیاسوتی و فریت

 (2013) 2کاتگریو
771/0 

 اینقطه 6سؤال لیکرتی  7 توسعه اقتصادی

نان و (، بر2016بیاسوتی و فریت )

 3اوا(، کاگ2013کاتگریو )

(2007) 

785/0 

 اینقطه 6تی سؤال لیکر 7 اجتماعیتوسعه 
ان و (، برن2016بیاسوتی و فریت )

 (2013کاتگریو )
735/0 

 730/0 (2012) 4نیمی و کلینگر اینقطه 6سؤال لیکرتی  5 توسعه سیاسی

سا
ند

انم
تو

ی
ز

 

توانمندسازی 

 روانشناختی
 720/0 (2016) 5لی ایطهنق 6سؤال لیکرتی  12

 
1. Biasutti and Frate 
2. Brennan and Cotgrave 

3. Kagawa 

4. Niemi and Klingler 
5. Li 
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 اینقطه 6یکرتی سؤال ل 4 توانمندسازی سیاسی
(، هندی و 2016) 1و جوزهیی چرا

 (2006) 2کاسام
696/0 

 اینقطه 6سؤال لیکرتی  8 توانمندسازی اقتصادی
(، 2012) 3اکسیونیه و اکولو

 (2012) 4راتناما
759/0 

 740/0 (1388) غفاری و همکاران اینقطه 6سؤال لیکرتی  14 توانمندسازی فرهنگی

 867/0 (2012راتناما ) ایطهنق 6سؤال لیکرتی  10 تماعیتوانمندسازی اج

تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد که نتایج آن بیانگر  نیز از طریقروایی سازه 

شکل زیر مدل های پرسشنامه بود. مناسب بودن بارهای عاملی مربوط به شاخص

ین لت تخمندسازی را در حاعاملی تاییدی ابعاد متغیر توانمگیری تحلیل اندازه

دارد، میزان تأثیر هر کدام دهد. بارهای عاملی در حالت تخمین استانیاستاندارد نشان م

ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان یا گویهاز متغیرها 

یر ای در نظر گرفته شده برای ابعاد متغهشود که برای اکثر شاخصمالحظه می دهد.می

 اختی، توانمندسازی سیاسی، توانمندسازینشنروامل توانمندسازی ازی شاتوانمندس

 3/0ها باالی و توانمندسازی اجتماعی، همبستگی اقتصادی، توانمندسازی فرهنگی

 باشد.می

 
1. Cherayi and Jose 

2. Handy and Kassam 

3. Ekesionye and Okolo 
4. Rathnamma 
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 مندسازیمتغیر توان دوتایی برای همبستگی ضرایب بر مبتنی استاندارد تخمین مدل :2شکل 

یا رد ه است. مبنای تائید مترهای مدل ارائه شدو پاراشکل زیر ضرایب معناداری در 

ناداری روابط(، بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. در شدن فرضیات )مع

و  96/1فرض نرمال(، مقادیر بحرانی اعداد و آزمون دو طرفه )پیش 05/0ح خطای سط

 باشند، -96/1از یا کوچکتر  96/1نانچه ضرایب معناداری بیشتر از باشند. چمی -96/1

در شکل زیر، تمامی ضرایب  شود. مطابق با مقادیر حاصلمی ادار تائیدروابط معن
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اند چراکه تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدل از آمده معنادار شدهدستبه

 تر است.بزرگ 96/1 عدد

 

 

 ی متغیر توانمندسازیدارعنیاعداد م مدل :3 شکل

وضعیت های برازش نیز در صانمندسازی ازنظر شاخغیر توگیری متمدل اندازه

( 1070( بر روی درجه آزادی )64/3065کای دو )-رد. مقدار نسبتمناسبی قرار دا

 مدل برابر با  RMSEAباشد. مقدارقبول میبوده و قابل 3( از مقدار مجاز 86/2متر )ک
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 همچون برازش های نیکوییباشد. همچنین سایر شاخصمی 1ز کتر او کوچ 075/0

CFI ،NFI ،GFI باشند.قبول و استاندارد میقابل تر از مقادیرمقادیری بزرگ و... دارای 

 های برازش تحلیل عاملی تاییدی متغیر توانمندسازیشاخص :2جدول 

 شاخص مقدار استاندارد مقدار برآورد شده

 Χ2/df 3کمتر از  86/2

 RMSEA 1کمتر از  075/0

 AGFI 8/0بیشتر از  81/0

 GFI 9/0بیشتر از  92/0

 NFI 9/0بیشتر از  96/0

 CFI 9/0 ر ازبیشت 90/0

 IFI 9/0بیشتر از  93/0

گیری تحلیل عاملی تاییدی ابعاد متغیر توسعه پایدار را در شکل زیر مدل اندازه

های در نظر گرفته شده برای اکثر شاخص برایدهد. حالت تخمین استاندارد نشان می

 محیطی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعیسعه زیستتوتوسعه پایدار شامل ابعاد متغیر 

 باشد.می 3/0ها باالی ، همبستگیو توسعه سیاسی



 

 

 

 

  ۳7۹ ... نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پايدار
 

 
 دوتایی برای متغیر توسعه پایدار همبستگی ضرایب بر مبتنی استاندارد تخمین مدل :4شکل 

ارد برای دهنده ضرایب معناداری و پارامترهای مدل تخمین استاندانشکل زیر نش

اند؛ بدین ترتیب که آمده معنادار شدهدستتمامی ضرایب بهعه پایدار است. متغیر توس

 تر است.بزرگ 96/1 تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدل از عدد
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 داری متغیر توسعه پایداراعداد معنی مدل :5 شکل

تاً ش نیز در وضعیت نسبهای برازگیری متغیر توسعه پایدار ازنظر شاخصدل اندازهم

( بسیار 371( بر روی درجه آزادی )30/667کای دو )-مناسبی قرار دارد. مقدار نسبت

مدل برابر با  RMSEAباشد. مقدارقبول میبوده و قابل 3( از مقدار مجاز 79/1کمتر )



 

 

 

 

  ۳8۱ ... نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پايدار
 

 ,GFI های نیکویی برازش همچوننین سایر شاخصاست. همچ 1و کوچکتر از  0.057

NFI, CFI  باشند.قبول و استاندارد میتر از مقادیر قابلبزرگ مقادیری ... دارایو 

 های برازش تحلیل عاملی تاییدی متغیر توسعه پایدارشاخص :3جدول 

 شاخص مقدار استاندارد مقدار برآورد شده

 Χ2/df 3کمتر از  79/1

 RMSEA 1ز کمتر ا 057/0

 AGFI 8/0بیشتر از  88/0

 GFI 9/0بیشتر از  96/0

 NFI 9/0 بیشتر از 97/0

 CFI 9/0بیشتر از  93/0

 IFI 9/0بیشتر از  93/0

شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران ی در این تحقیق، رجامعه آما

مقاطع کارشناسی  این دانشجویان کسانی هستند که در دانشگاه تهران و در. باشدمی

رش معاونت بر اساس گزااند. هارشد و دکتری تخصصی مشغول به تحصیل بود

نفر  17853، 96-95در سال تحصیلی آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران، 

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند. حجم نمونه به کمک 

به دست آمد.  367تایی، برابر  50اولیه فرمول کوکران و بر اساس واریانس نمونه 
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شود، محقق به دلیل به ها معموالً تکمیل نمیرسشنامهیل اینکه برخی از پحال، به دلبااین

نفر نظرسنجی به  450، از نسبی )یا متناسب با حجم(ای گیری طبقهکمک روش نمونه

میلی هر عمل آورد. بدین ترتیب که با توجه به تعداد دانشجویان تحصیالت تک

ان هر دانشکده، متناسب با دانشجوی و نسبت بستن با تعداد نمونه موردنیاز و دانشکده

ها اقدام شد. پس از مراجعه به هر نسبت به گردآوری پرسشنامه از هر کدام از دانشکده

و بر اساس سهمیه هر دانشکده، از دانشجویان موجود در دانشکده  هاکدام از دانشکده

عات ماه در سا 2ها طی مدت پرسشنامهگیری به عمل آمد. نمونهطور تصادفی به

های مختلف دانشگاه ز )هشت صبح تا پنج بعدازظهر( در دانشکدهرومختلف شبانه

آوری شده از تحلیل همبستگی های جمعوتحلیل دادهبرای تجزیهتهران توزیع گردید. 

 LISRELافزار مک نرمو مدلسازی معادالت ساختاری به ک SPSSافزار به کمک نرم

 بهره گرفته شد.

 های پژوهشیافته

 نعیت عمومی پاسخگویاوض

 4/71نفر است که از این تعداد،  450در نمونه موردبررسی تعداد کل پاسخگویان 

درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل  6/28در مقطع کارشناسی ارشد و  درصد

درصد از آنها زن بودند.  5/41و  درصد از دانشجویان مرد 5/58عالوه، بودند. به

درصد( و کشاورزی و منابع  2/22فنی ) هاییان در دانشکدهعالوه، بیشتر پاسخگوبه



 

 

 

 

  ۳8۳ ... نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پايدار
 

 36/30میانگین سنی نمونه موردمطالعه  درصد( مشغول به تحصیل بودند. 12طبیعی )

ترم و دانشجویان  6های گذرانده شده دانشجویان دکتری برابر ترممیانگین سال بود. 

ند. درصد متأهل بود 7/27 درصد دانشجویان مجرد و 3/72ترم بود.  4کارشناسی ارشد 

 2تا  1( و بین %6/27میلیون تومان ) 3تا  1/2همچنین، بیشترین طبقه درآمدی بین 

% در مشاغل 3/18دانشجویان در بخش خصوصی،  %2/32( بود. %3/23میلیون تومان )

ای از دانشجویان اظهار بخش عمدهال داشتند. ها اشتغ% در سایر فعالیت4/40و  آزاد

%( و یا در مشاغل آزاد 28) آموزش، فرهنگ و هنر در آنها کارمند بخشپداشتند که 

دار و فاقد هرگونه درصد اظهار کردند که مادر آنها خانه 1/33( فعالیت دارد. 6/25%)

میانگین تعداد . ( بود%5/17شغلی است و باالترین طبقه شغلی مربوط به مشاغل آزاد )

میانگین وزن و قدر نمونه نفر بود. همچنین  3اعضاء خانواده دانشجویان نیز برابر با 

 88درصد ) 5/19باشد. متر میسانتی 76/161کیلوگرم و  38/68موردمطالعه به ترتیب 

نفر( دانشجویان بیان کردند که پدر آنها دارای تحصیالت مقطع راهنمایی است و 

 2/17با دیپلم درصد و تحصیالت مقطع فوق 2/18ت مقطع لیسانس با بعدازآن تحصیال

درصد عنوان کردند که مادر آنها دارای تحصیالت  7/25داشت. همچنین، درصد قرار 

درصد و تحصیالت  2/20دیپلم با مقطع دیپلم است و بعدازآن تحصیالت مقطع فوق

 درصد قرار داشت. 4/18مقطع راهنمایی با 

 های جمعیت شناختی نمونه موردبررسیویژگی :4جدول 

 درصد متغیر جمعیت شناختی



 

 

 

 

۳84  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 درصد متغیر جمعیت شناختی

 % دکتری6/28کارشناسی ارشد و % 4/71 مقطع تحصیلی

، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی% 12های فنی، پردیس دانشکده% 2/22 دانشکده

% پردیس 5/6% دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 7دانشکده مدیریت،  3/9%

 %9/3ادبیات و علوم انسانی، % دانشکده 5/5% پردیس علوم، 1/6هنرهای زیبا، 

دانشکده % 2/3زیست، % دانشکده محیط6/3ون نوین، علوم و فندانشکده 

% 1/3% دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1/3ورزشی،  و علوم بدنیتربیت

% دانشکده 9/2% دانشکده جغرافیا، 8/2، خارجی ها و ادبیاتدانشکده زبان

هیات و معارف % دانشکده ال4/2% دانشکده علوم اجتماعی، 8/2کارآفرینی، 

% دانشکده 9/0% دانشکده دامپزشکی و 1% دانشکده اقتصاد، 9/1ی، اسالم

 و اندیشه اسالمی معارف

 سال 36/30میانگین سنی  سن

 ترم 6دکتری  و 4های گذرانده شده دانشجویان کارشناسی ارشد میانگین ترم های گذراندهتعداد ترم

 % متأهل7/27 مجرد و %3/72 وضعیت تأهل

 1% کمتر از 6/19میلیون،  2تا  1% بین 3/23میلیون،  3تا  1/2% بین 6/27 وسط درآمد ماهیانهمت

 میلیون 5بین بیشتر از  %0/4و  میلیون 4تا  1/3بین  %0/12میلیون، 

% در بخش دولتی، 3/5% در مشاغل آزاد، 3/18در بخش خصوصی،  %2/32 وضعیت شغلی

 % سایر مشاغل4/40و  بورسیه 8/3%

و  % در سایر مشاغل آزاد6/25ش آموزش، فرهنگ و هنر، کارمند بخ %28 پدر شغل

% کارمند 8% کارمند بخش اداری و مالی، 4/10کارمند بخش خدمات،  14%

% کارمند 8/3% کارمند بخش بهداشت و درمان، 7/4بخش امور اجتماعی، 



 

 

 

 

  ۳85 ... نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پايدار
 

 درصد متغیر جمعیت شناختی

% کارمند 2و  زیست% کارمند بخش کشاورزی و محیط4/2بخش صنعتی، 

 % بیکار1/1ها، ردازش دادهبخش پ

% 3/3% سایر مشاغل آزاد، 5/17کارمند بخش آموزش، فرهنگ و هنر،  %10 شغل مادر

% کارمند 7/12% کارمند بخش اداری و مالی، 9/6کارمند بخش خدمات، 

% کارمند 5/2درمان،  % کارمند بخش بهداشت و7/10بخش امور اجتماعی، 

کارمند  %2و  زیستی و محیط% کارمند بخش کشاورز3/1بخش صنعتی، 

 دار% خانه1/33ها، بخش پردازش داده

 نفر 3میانگین تعداد اعضاء خانواده  تعداد اعضاء خانواده

 کیلوگرم 38/68میانگین وزن  وزن

 مترسانتی 76/161میانگین قد  قد

 % دکتری4/2دیپلم، % فوق2/17% لیسانس، 2/18راهنمایی، % 5/19 وضعیت تحصیلی پدر

 % دکتری8/0%راهنمایی، 4/18دیپلم، % فوق2/20% دیپلم، 7/25 وضعیت تحصیلی مادر

 های استنباطییافته

توان مشاهده کرد که مطابق با میانگین خام مربوط به ابعاد متغیر توانمندسازی، می

ی فرهنگی بیشترین سهم را در میان سایر ابعاد توانمندسازی اجتماعی و توانمندساز

اند. درواقع، ازنظر این ابعاد، دانشجویان صاص دادهمندسازی به خود اختمتغیر توان

کردند. بر اساس میانگین درصدی، توانمندسازی سیاسی احساس توانمندی بیشتری می

مربوطه باالتر از و توانمندسازی اقتصادی از مقادیر باالتری برخوردار بوده و مقادیر 
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قرار  93/0تا  047/0در دامنه متغیر توانمندسازی مقدار متوسط بود. انحراف معیار ابعاد 

عالوه، ها دارای پراکندگی نسبی بوده و از میانگین فاصله دارند. بهداشت، درنتیجه داده

ه بود واقع شد( -2، 2در بازه )توانمندسازی  متغیرابعاد مربوط به  تمامیمقدار چولگی 

. در کل با است هاتوزیع آنرن بودن متقااز لحاظ کجی و بودن ابعاد نرمال منزله که به

( باالتر از مقدار متوسط 27/9توجه به اینکه میانگین درصدی متغیر توانمندسازی )

های مختلف باشد، بر این اساس دانشجویان تحصیالت تکمیلی از توانمندیمی

 گانه، توانمند ارزیابیه عبارتی خود را ازنظر ابعاد پنجموردبررسی برخوردار بوده و ب

 کردند.

 های توصیف داده برای ابعاد متغیر توانمندسازیخصشا :5جدول 

غیر
مت

 
 میانگین ابعاد

 خام

میانگین 

 درصدی

انحراف 

 معیار

دامنه  حداکثر حداقل چولگی

 تغییرات

مقدار 

 متوسط

میانگین 

 کل
ی

ساز
ند

انم
تو

 

 71/4 58/2 00/6 42/3 72/0 47/0 19/6 46/4 اختیروانشنتوانمندسازی

47/4 

 88/3 25/4 00/6 75/1 -28/0 93/0 29/18 39/4 وانمندسازی سیاسیت

 32/4 38/3 00/6 63/2 59/0 67/0 29/8 98/3 توانمندسازی اقتصادی

 75/4 50/2 00/6 50/3 -02/0 55/0 71/5 80/4 توانمندسازی اجتماعی

 68/4 64/2 00/6 36/3 09/0 61/0 87/7 72/4 هنگیتوانمندسازی فر

رای ابعاد متغیر توسعه پایدار نیز حاکی از آن بود که ن خام برآورد شده بمیانگی

محیطی بیشترین سهم در میان سایر ابعاد توسعه به خود توسعه سیاسی و توسعه زیست

یاسی و توسعه اند. بر اساس میانگین درصدی برآوردی نیز، توسعه ساختصاص داده



 

 

 

 

  ۳87 ... نقش توانمندسازی در تبیین توسعه پايدار
 

ر از مقدار متوسط بود. و این مقادیر باالتاقتصادی از مقادیر باالتری برخوردار بوده 

ها دارای قرار داشت، درنتیجه داده 78/0تا  049/0انحراف معیار ابعاد در دامنه 

مقدار چولگی عالوه، پراکندگی نسبتاً پایینی بوده و از میانگین فاصله اندکی دارند. به

له آن منزشده بود که به واقع( -2/2) در بازهتوسعه پایدار  متغیرابعاد مربوط به  تمامی

باشد. در کل با توجه متقارن می هاو توزیع آن بودهاز لحاظ کجی نرمال است که ابعاد 

باشد، ( باالتر از مقدار متوسط می87/8به اینکه میانگین درصدی متغیر توسعه پایدار )

های ن تحصیالت تکمیلی درک مناسبی از مفاهیم و فعالیتبر این اساس دانشجویا

 کردند.ر داشتند و بر اهمیت آن برای آینده کشور تأکید میتبط با توسعه پایدامر

 های توصیف داده برای ابعاد متغیر توسعه پایدارشاخص :6جدول 

 ابعاد متغیر
 میانگین

 خام

میانگین 

 درصدی

انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل چولگی

منه دا

 تغییرات

مقدار 

 متوسط

میانگین 

 خام کل

میانگین 

درصدی 

 کل

 

توسعه 

 پایدار

 توسعه زیست

 محیطی
73/3 22/6 49/0 35/0 90/2 70/4 80/1 80/3 

61/3 

87/8 

مقدار  57/3 14/3 14/5 00/2 22/0 67/0 12/8 41/3 توسعه اقتصادی

 36/3 71/2 71/4 00/2 10/0 67/0 05/8 38/3 توسعه اجتماعی متوسط

 68/3 00/4 60/3 80/5 20/2 14/0 78/0 10/13 93/3 توسعه سیاسی

و   =007/0sigداری نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح معنی

( رابطه مثبت و مستقیمی بین توانمندسازی اعضاء جامعه و 318/0ضریب همبستگی )
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دهنده همبستگی متوسط آمده نشاندستتوسعه پایدار وجود دارد. ضریب همبستگی به

ای نمره باالیی در مورد متغیر توانمندسازی دانشجویانی که دار باشد. یعنیو مستقیم می

کردند. همبستگی هریک تر ارزیابی میالوصولبودند، دستیابی به توسعه پایدار را سهل

است. نتایج نشان از ابعاد متغیر توانمندسازی با توسعه پایدار در جدول زیر ارائه شده 

دو صورت دوبهپایدار بهانمندسازی و توسعه دهد که بین تمامی ابعاد متغیرهای تومی

(. بدین معنا که هرگونه P≤0.01, P≤0.05همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد )

افزایش و بهبود دریکی از ابعاد متغیر توانمندسازی اعضاء جامعه منجر به با افزایش و 

بین توانمندسازی  گردد. بیشترین میزان ارتباطبعاد متغیر توسعه پایدار میبهبود در ا

است و کمترین میزان ارتباط بین  485/0 جتماعی و توسعه اجتماعی به میزانا

باشد. در میان ابعاد متغیر می 138/0 توانمندسازی اجتماعی و توسعه سیاسی به میزان

ترین همبستگی با متغیر دارای قوی (334/0توسعه پایدار، بعد توسعه اجتماعی )

متغیر توانمندسازی، توانمندسازی سیاسی نین، در بین ابعاد توانمندسازی بود. همچ

 ( دارای باالترین همبستگی با متغیر توسعه پایدار بود.291/0)

 بین متغیرهای توانمندسازی و توسعه پایدار همبستگی تحلیل :7جدول 

 ارتباط میان
توسعه 

 محیطیزیست

توسعه 

 اقتصادی

توسعه 

 اجتماعی
 توسعه پایدار توسعه سیاسی

 **219/0 **295/0 **397/0 **228/0 **241/0 شناختیتوانمندسازی روان

 **291/0 **445/0 **217/0 **360/0 **299/0 سیاسی توانمندسازی
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 **271/0 *280/0 **273/0 **450/0 **230/0 اقتصادی توانمندسازی

 **275/0 *138/0 **485/0 *211/0 **320/0 یاجتماع توانمندسازی

 **217/0 *231/0 **378/0 *216/0 **223/0 فرهنگی توانمندسازی

 **318/0 *173/0 **334/0 **230/0 **206/0 توانمندسازی

بررسی شد. خروجی این  فرضیه پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری

های زیر ارائه شده است. مدل اری در شکلدتحلیل در دو حالت استاندارد و معنی

( و مدل در حالت βرگرسیونی استاندارد )دربرگیرنده ضرایب  تخمین استاندارد

باشد که مبنای تأیید و رد فرضیه های پژوهش می tدهنده مقادیر آماره داری نشانمعنی

از متغیرها  خواهد بود. بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام

با  دهد.اصلی نشان میرات متغیر یا عامل ها را در توضیح و تبیین واریانس نمیا گویه

توان مشاهده کرد که در بین ابعاد متغیر توانمندسازی، بعد توجه به ضرایب می

( و در بین ابعاد متغیر توسعه پایدار، بعد توسعه اقتصادی 84/0توانمندسازی اقتصادی )

ابعاد مربوط به  شترین مقدار همبستگی و قابلیت تببین کنندگی در بین سایر( از بی95/0)

 t( چنانچه آماره 2009غیرهای پنهان مربوطه برخوردارند. به اعتقاد هر و همکاران )مت

قرار بگیرد، فرضیه رد و چنانچه این آماره خارج از بازه مذکور  -96/1و  96/1در بازه 

شود، ضرایب های زیر مالحظه میباشد. در شکلهش میباشد به معنی تائید فرضیه پژو

داری بر روی مسیرهای موجود میان پژوهش ز اعداد معنیونی استاندارد و نیرگرسی

 اند.نشان داده شده
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 مدل تخمین استاندارد تحلیل مسیر برای برای مدل پژوهش :6 شکل
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 معناداری تحلیل مسیر برای مدل پژوهش اعدادمدل  :7 شکل 

 خ داده شود این استمنظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش، سئوالی که باید پاسبه

های تا چه حد با داده شده بر اساس پیشینه نظری و تجربی پژوهشمدل تدوین

گردد. در سؤال در قالب برازش مدل مطرح می اینگردآوری شده سازگاری دارد. 

شود. هرچه یی برازش استفاده میهای نیکوراستای پاسخگویی به این سؤال، از شاخص

تر باشد به معنی ن شده برای آنها بزرگحد استاندارد تعیی های مذکور ازمقدار شاخص

ها آن را پشتیبانی آن است که مدل از برازندگی باالتری برخوردار دارد و داده

اند از اند که عبارتکنند. محققان سه نوع شاخص برازش مدل را مطرح کردهمی

دهند که پاسخ میهای برازش مطلق این سؤال را . شاخص3و مقتصد 2، تطبیقی1مطلق

ماند قابل مالحظه است ا واریانس خطا یا تبیین نشده که پس از برازش مدل باقی میآی

دهند که مدل تدوین شده تا چه اندازه های برازش تطبیقی نشان میشاخص یا خیر.

این  بههای برازش مقتصد شاخصبگیرد. توانسته است از یک مدل استقالل فاصله 

ادن یک درجه آزادی به ازای آزاد گذاردن از دست دبا آیا  که دهندمی پاسخال ؤس

منظور بهدهد؟ رخ می های برازش مطلقبهبودی در شاخص، یک پارامتر برای برآورد

های سه گانه بررسی برازش مدل تدوین شده در نظر گرفتن ترکیبی از شاخص

مفهومی  های برازش محاسبه شده برای مدلجدول زیر تمامی شاخص. ستضروری ا

 
1. Absolout 
2. Comparative 
3. Parsimonious 
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درمجموع، بر اساس تمام دهد. قبول برای آنها نشان میه همراه مقادیر قابلپژوهش را ب

توان بیان داشت که های مذکور که در برازش مدل مد نظر قرار گرفت، میشاخص

 باشد.می مدل پژوهش حاضر از برازش مطلوب و خوبی برخوردار

 ژوهشهای نیکویی برازش مدل ساختاری پشاخص :8ول جد

 نوع شاخص عنوان شاخص مقدار استاندارد مقدار برآورد شده نتیجه ارزیابی

 2χ مقادیر کوچک 25/77 مطلوب

 GFI 9/0بیشتر از مقادیر  92/0 مطلوب برازش مطلق

 RMR 05/0کمتر از مقادیر  022/0 مطلوب

 TLI 9/0بیشتر از ر مقادی 90/0 مطلوب

 برازش تطبیقی

 NFI 9/0شتر از بیمقادیر  98/0 مطلوب

 CFI 9/0بیشتر از مقادیر  93/0 طلوبم

 IFI 9/0بیشتر از مقادیر  95/0 مطلوب

 RFI 9/0بیشتر از مقادیر  93/0 مطلوب

 df/2χ 3تا  1مقادیر بین  97/2 مطلوب

 

 

 برازش مقتصد

 RMSEA 1ز کمتر امقادیر  030/0 مطلوب

 PNFI 5/0بیشتر از مقادیر  68/0 مطلوب

 PGFI 5/0تر از بیشمقادیر  72/0 وبمطل
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نتایج مربوط به تحلیل مسیر برای رد یا تائید فرضیه پژوهش در جدول زیر آمده 

است.  شود، فرضیه پیشنهادی مورد تائید قرارگرفتهاست و همانگونه که مالحظه می

دار توجهی بر دستیابی به توسعه پایزی اعضاء جامعه اثر قابلمشخص شد که توانمندسا

(. این فرضیه نشان می دهد به ازای یک واحد 40/6و عدد معناداری  59/0دارد )اثر 

واحد بهبود در توسعه  59/0توان شاهد افزایش در توانمندسازی اعضاء جامعه می

 (.6/0تا  3/0 باشد )اثری بینپایدار بود که اثر متوسطی می

 خالصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش :9 جدول

 شرح
خمین مقدار ت

 استاندارد

معناداری  عدد

 مشاهده شده

مقدار 

 بحرانی
 نتیجه

توجهی توانمندسازی اعضاء جامعه اثر قابل

 بر دستیابی به توسعه پایدار دایرد
 تائید 1/ 96 6/ 40 0/ 59

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

انمندسازی اعضاء جامعه در فرآیند دستیابی به هدف این پژوهش، بررسی نقش تو

ت. نتایج نشان داد که بین ابعاد توانمندسازی و توسعه ار در کشور بوده استوسعه پاید

پایدار ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد. بدان معنا که هر چه اعضاء جامعه توانمندتر 

وان انتظار داشت که تهای الزم و اساسی(، میشرطعنوان یکی از پیششوند )به

از قبیل گوردون و ترامل ریع گردد. محققانی دستیابی به توسعه پایدار تسهیل و تس

( نیز به نتایج مشابهی 1385و حسینی و همکاران ) (1390(، عقلمند و اکبری )2016)
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راهبرد اساسی اند. تحقیقات قبلی حاکی از آن بود که توانمندسازی جامعه دست یافته

ی، چنانچه است. در بعد توانمندسازی روانشناخت به سمت توسعه پایداربرای حرکت 

دار بودن نمایند، در موقعیت های مختلف، معه احساس عزت، کرامت و معنیاعضاء جا

و احساس خوداثربخشی در آنها نهادینه شده باشد،  قدرت کنترل بیشتری داشته باشند

هت تحقق اهداف توسعه پایدار آنگاه از انگیزه باالتری برای پیگیری و تالش ج

اعی، هر چه اعضاء جامعه به لحاظ د توانمندسازی اجتمبرخوردار خواهند بود. در بع

تر در شاهد حضور اجتماعی بیشتر، مشارکت گستردهاجتماعی توانمندتر شوند، 

های اجتماعی و غیره ها و جنبشو توسعه قلمرو ارتباطات با انجمن زندگی همگانی

مشارکت به مفهوم افزایش سطح مشارکت اجتماعی است و محرکی برای  باشیم کهمی

های آنها مؤثر رود که بر فعالیتمی شماربههایی جامعه در تصمیم گیری بیشتر اعضاء

گیرد. سازی آن در جامعه شکل میاست که درنهایت، فضایی برای ایده آفرینی و پیاده

سیاسی و اجتماعی کشور افزایش فرصت مشارکت در فرآیندهای در چنین شرایطی 

گردد. هر چه جامعه به لحاظ هیل میسیاسی تس-ه اجتماعییابد و دستیابی به توسعمی

تر مهیا اقتصادی توانمندتر گردد، الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سریع

یا  گردد. انتظار بر این است که یک جامعه توانمند ازنظر اقتصادی، از قابلیت کسبمی

ام برخودار ر برای بازپرداخت وو توانایی باالت انداز بیشترافزایش درآمد، قدرت پس

باشد. در بعد سیاسی، یک جامعه توانمند ازنظر سیاسی، رویکرد مدیریت مشارکتی از 

های مختلف جامعه که تمامی طبقات و گروهنحویگیرد بهپایین به باال را به خدمت می
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 ارهدوب و توزیع گسترش برای ایوسیله در حکم که ییهاگیریدر تصمیمقادرند 

، مشارکت فعال داشته است کشور سیاسی در توسعه همیاری هدفبا یی هافرصت

مند در فضای مشارکت قانون قادر بهها، افراد، احزاب و گروهای که باشند. در جامعه

زمینه نهادی کردن  هستند، )مثل انتخابات، نقد سیاستمداران و ...(سیاسی جامعه 

سرانجام،  گردد.سیاسی مسیر میشده و توسعه فراهم ها و مشارکت سیاسی آنها تشکل

باید اظهار داشت چنانچه اعضاء یک جامعه در رابطه با بعد فرهنگی توانمندسازی 

ها و هنجارهای فرهنگی در آن جامعه حفظ ازنظر فرهنگی توانمند شوند، آنگاه ارزش

به فرهنگی در دستیابی توان به نقش توانمندسازی مثال، میعنوانیابند. بهمی یا توسعه

ابزارهای فرهنگی محیطی اشاره کرد. در این زمینه، استفاده از اهداف توسعه زیست

مردم برای ها، رفتار و بطور کلی شیوه زندگی در دانش، ارزش یا بهبود برای تغییر

تغییر نگرش و رفتار ی اجتنباب ناپذیر است. محیطسازگار شدن به الزامات زیست

 .زیست امری ضروری استمحیط طه با ارزش و اهمیتجامعه در راب

، قلمروی جامعه توانمندسازیتوان پیشنهاداتی ارائه داد. مسئله بر اساس این یافته می

 فرهنگی و سیاسی را در اجتماعی، اقتصادی،روانشناختی، وسیعی از موضوعات 

در این میان،  گردد.اشتغال و درآمد عادالنه محدود نمی بحثو صرفاً به گیرد برمی

ای در دستیابی به اهداف توسعه با رویکرد توانمندسازی ، از نقش و جایگاه ویژهدولت

عمومی در رابطه با مسائل  آموزش همچونهایی ولفهبرخوردار است. در این راستا، م

-؛ تسهیلهاها و برنامهمشارکت در طرح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهت
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ی اعضاء جامعه برای حل دادن به تالش هاجهت  وهای عمومی ودرهنمارائه گری و 

 ایجادای و طرح های توسعه اجرایحمایت از مردم در  مشکالت موجود، تأکید بر

 فراهم از طریق اعضاء جامعه بروز استعدادهای زمینه ، ایجادمردم درنفس اعتمادبه

و  برای آنهاجدید  هایو فرصت مشارکت مفید برای هایو منابع، راه امکانات آوردن

کلیدی  توزیع عادالنه درآمد و امکانات اجتماعی از طریقعدالت التزام به برقراری 

های مختلف )سیاسی، اجتماعی، باشند. دادن اختیار تصمیم سازی نهایی در حوزهمی

م منجر به توانمندسازی آنها شده و اجرای آن دسته از فرهنگی، اقتصادی( به مرد

تواند جامعه در را در مسیر توسعه پایدار قرار ط مردم، مییمات اتخاذ شده توستصم

دهد. دولت باید با مردم در تمامی ابعاد تصمیم گیری شامل تکوین آلترناتیوها و تعیین 

پیشنهادهای  و هادیدگاه های منتخب، شریک بوده و در حد ممکن ابداعات وحلراه

 ةت گرفتن بازخورد از مردم درزمیناظ نماید. بدیهی اسها را لححلمردم در تدوین راه

های فناوری محور )که جنبه تعاملی دارند( و آلترناتیوها و یا تصمیمات از طریق رسانه

ها و خواسته های مردم، به تسهیل و تسریع این فرآیند کمک گوش کردن به دغدغه

پایدار  وانمندسازی و توسعهکند. موارد ذکر شده در مورد پیوند میان تمامی ابعاد تیم

صورت موردی نیز راهکارهایی را ارائه توان بهحال میمصداق و عمومیت دارد. بااین

ی از قبیل راهکارهای توان ازمی محیطیجهت نیل به توسعه زیستمثال، عنوانداد. به

 های فناوری محور جهتاستفاده از رسانه محیطی،لتی زیستغیردونهادهای حمایت از 

حفاظت از  مردم بهسنی، تشویق  هایگروه تمامیدر  ومیعمهای آموزشارائه 
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 ایجاد فرهنگ حفاظت از و های فناوری محوراز طریق رسانه زیستمحیط

 ی جامعه بهره برد.فرهنگجهت توانمندسازی  زیستمحیط
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 منابع

سیاسی: (، تبیین توسعه پایدار 1394بزله، احمد ) غم پرور، احمد؛اخباری، محمد.،  −

 .58-33، صفحات. 3، شماره 11، سال فصلنامه ژئوپلتیکی ایران، مطالعه مورد

 توانمندسازی (، موانع1395و نادریان، مهدی ) اصغری، صادق.، شهرکی، عیسی؛ −

 امداد کمیته شپوش تحت مددجویان روستایی مورد: خانوارهای اجتماعی و اقتصادی

-103، صفحات. 1ره ، شما5، سال وستاییفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه ر سیستان، در

124. 
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