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Abstract 
 

Background and purpose: Empowerment is considered as one of the health efficiency components 

and is regarded as a personal right. In the Millennium Development Goals there is a particular focus on 

women's empowerment. women's empowerment and self-esteem and the interconnection between these 

concepts are highly important and can help in achieving sustainable development. In current study we aimed at 

investigating the relationship between self-esteem and empowerment of women in reproductive decisions. 

Materials and methods: A descriptive-correlation study was carried out in 400 women 

attending health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The 

subjects were recruited using multistage cluster sampling. Three questionnaires were used to collect the 

data, including socio-demographic characteristics, women's empowerment in reproductive decision-

making, and the Rosenberg Self-Esteem Scale. Data analysis was done in SPSS V17 . 

Results: Our study showed an average level of women's empowerment in reproductive decision-

making. We found a direct correlation between self-esteem and empowerment of women in reproductive 

decision-making (r=0.34, P< 0.001). 

Conclusion: Empowerment of women in general and in family planning domain requires special 

attention. Self-esteem is associated with women's empowerment in reproductive decision-making. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
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 گزارش کوتاه

 يزنان در بارور يتباط عزت نفس با توانمندار یبررس
  

       1یانیزهرا ک

       2مبریس معصومه

       3انیدولت ماهرخ

  4يریزا دیفر
  

  چکیده
درباره  يریگمیباشد و اساساً به قدرت تصمیاز سالمت محسوب م يوربهره ياز اجزا یکی يتوانمند و هدف: سابقه

بــر توانمنــد  ژهیــشود. در اهداف توسعه هزاره توجه ویدرنظر گرفته م "حق " کیسالمت مربوط است و به عنوان  تیوضع
 یدو، مفهــوم نیا یوستگیبه عزت نفس و به هم پ توجهبه زنان و  یبخش تیزنان و اولو يزنان شده است. توانمندساز يساز

ارتبــاط عــزت نفــس بــا  یپــژوهش بــا هــدف بررســ نیــرو ا نیــشــود. از ایم داریبه توسعه پا یابیباشد و باعث دست یمهم م
  .دیانجام گرد يزنان در بارور يتوانمندساز

نفــر از زنــان مراجعــه کننــده بــه  400 يبوده و بر رو یهمبستگ -یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر  ها:مواد و روش
 يااطالعــات شــامل پرسشــنامه هــ يانجــام شــد. ابــزار گــردآور یبهشــت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز بهداشت

هــا بــا اســتفاده از بوده است. داده يرورزنان در با يسازوزنبرگ و توانمندعزت نفس ر ،يو اقتصاد یاجتماع ک،یدموگراف
SPSS  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 17نسخه  

انــد. هبرخــوردار بــود يبــارور يریــگمیدر تصــم ياز آن بوده است که زنان از سطح متوســط توانمنــد یها حاکافتهی ها:یافته
  ).p 34/0=r , ˂ 001/0دار داشت (یو معن میارتباط مستق يزنان در بارور ينفس با توانمندعزت

 میزنان در تصــم يسازنفس در توانمنداست. عزت ژهیتوجه و ازمندیخانواده ن میزنان در کل و در بعد تنظ يتوانمند استنتاج:
  ارتباط دارد. يبارور يریگ

  

  نفسعزت ،يبارور يریگمیتصم ،يتوانمندواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
کنتــرل  یدر جوامع مختلف به معن يمفهوم توانمند

خود و خانواده بوده و یکــی از موضــوعات  ماتیبر تصم
. پــنج عنصــر بــراي )1(باشــدیاساسی بهداشت باروري مــ

: احســاس دي زنــان در نظرگرفتــه شــده کــه شــاملتوانمن
، قــدرت بــه منــابع یحــق انتخــاب؛ دسترســ ؛یخودارزشــ

ــا یکنتــرل بــر زنــدگ بــر اجتمــاع  يرگــذاریتأث ییو توان
 ياســتراتژ کیــزنــان بــه عنــوان  ي. توانمنــد)2(باشــدیم

 فیــ. بر اســاس تعر)3(توسعه کشورها است يبرا يدیکل
در همــه  يزنان بر اساس برابــر يسازمان ملل متحد، توانمند

  یابیدست یاصل شالوده یو اجتماع ياقتصاد يهاحوزه
  
 :msimbar@yahoo.com Email                                                 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار -معصومه سیمبرسئول: مولف م

  رانیا ،يسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،يسالم، واحد سار يبارور قاتیمرکز تحقمربی، . 1
  رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما يدانشکده پرستار ،يو بهداشت بارور ییماما استاد، گروه. 2
   رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما يدانشکده پرستار ،يو بهداشت بارور ییگروه ماما ار،یاستاد. 3
  رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یانشگاه علوم پزشکد ،یراپزشکیدانشکده پ ،یستیگروه آمار ز ار،یدانش. 4
 : 13/2/1396تاریخ تصویب :            2/8/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :             24/7/1395 تاریخ دریافت  
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  و همکاران زهرا کیانی     
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 گزارش کوتاه

 ری. عزت نفــس تــاث)4(شودیبه توسعه و صلح محسوب م
دارد و باعــث  نیزوجــ یســالمت يبر رفتارهــا يدار یمعن

در برنامـــه  يو توانمنـــد يل بـــر بـــارورکنتـــر شیافـــزا
 یابیدســت يبــه معنــا ي. توانمنــد)5(دشــویمــ يفرزندآور

است که موجب  یزنان به منابع و کنترل بر زندگ ترشیب
 نــدیفرآ نیــشــود و ایم ترشیاستقالل و اعتماد به نفس ب

. )6(گــرددیزنــان از خودشــان مــ ریموجــب بهبــود تصــو
 کیــاز  رایــســت زا يادهیــچیزنــان موضــوع پ يتوانمند

و چند  دهیچیپ یموضوع يطرف مفهوم قدرت و توانمند
 یو از طرفــ ســتین یابیقابل دســت یاست و به راحت يبعد

تواننــد یمشــابه در همــه جوامــع نمــ يهنجارها و رفتارها
ــمع ــرا ياری ــدازه يب ــگان ــد يری ــع  يتوانمن ــند. موان باش

قرار  يبارور يهابه خواسته دنیزنان و رس نیب يتوانمند
 يهــاو خواســته التیو بــا در نظــر گــرفتن تمــا ردیگیم

ــب با ــدمات مناس ــه خ ــان، ارائ ــاوت زن ــمتف ــورت  دی ص
ــا رفتنیپــذ ).7(ردیپــذ ــان گروهــ نی ــپو یامــر کــه زن  ا،ی

توانــد در  یباشند، مــیفراوان م يهازهیپرتحرك و با انگ
جامعــه مــوثر واقــع  يهــايریگمیمشارکت آنان در تصم

بــه آن و توجــه بــه  یبخش تیزنان و اولو يشود. توانمند
مهــم  یدو، مفهــوم نیــا یوســتگیعزت نفس و بــه هــم پ

شــود. بــا یمــ داریــپا هبــه توســع یابیباشد و باعث دستیم
ارتبــاط عــزت نفــس بــا  نــهیتــاکنون در زم کــهنیــتوجه به ا
ــد ــارور يتوانمن ــان در ب ــه يزن ــه ا يامطالع ــیدر جامع  یران

 ارتبــاط یپژوهش با هدف بررســ نیصورت نگرفته است، ا
  .دیانجام گرد يزنان در بارور ينفس با توانمندعزت

  

  مواد و روش ها
 يبــر رو یهمبستگ -یفیمطالعه به صورت توص نیا

 یدرمــان یکننده به مراکز بهداشتنفر از زنان مراجعه 400
 وهیانجــام شــد. شــ یبهشــت دیشــه یدانشگاه علــوم پزشــک

بــا  بود. حجم نمونــه ياچند مرحله ياخوشه يریگنمونه
نفــر از زنــان،  40 يبــر رو لوتیمطالعه پا کیاستفاده از 

ــگردنفــر محاســبه  400 ــزار .دی اطالعــات  يگــردآور اب
ـــنامه دموگراف ـــت. پرسش ـــنامه بـــوده اس ـــپرسش و  کی

 مــان،یســن، تعــداد زا یکــه بــه بررســ يمشخصات بارور
فرزنــد،  نیتعداد سقط، سن در هنگام ازدواج و تولد اولــ

ناخواســته، درآمــد،  یملگجــنس و تعــداد فرزنــدان، حــا
  .و شغل زنان و مردان پرداخت التیتحص

 اریـــمع کیـــعـــزت نفـــس روزنبــرگ  پرسشــنامه
افــراد  یاحســاس واقعــ رنــدهیاستاندارد است کــه در برگ

چهــار  کرتیل فیط کیاز جمالت، در  کیدرباره هر 
سوال بــه  10 ينمره کل از مجموع نمرات برا ،يا نهیگز

پرسشنامه مناسب گــزارش  ییایو پا یی. روادیآیدست م
  ).8(است دهیگرد

 يریگبه اندازه ،يزنان در بارور يتوانمند پرسشنامه
پــردازد  یمــ يبارور يریگ میزنان در تصم يتوانمندساز

ــاو ــار  38 يو ح ــوال در چه ــس ــد فرهنگ ــرد ،یبع و  يف
  ).9(خانواده است میو تنظ ی، اجتماع یخانوادگ

 يانمنــدنمرات کسب شده در پرسشــنامه تو نیانگیم
 5محاســبه و بــه  100 يآن بر مبنــا ي طهیح 4 نیچنو هم
 60تــا  41 ف،یضــع 40تا  21 ف،یضع یلیخ20تا  0طبقه 

بــه . شــدند میتقســ 100تــا  81خــوب،  80تا  61متوسط، 
ــوا یــیمنظــور روا پرسشــنامه از نســبت و شــاخص  يمحت

کــه تعــداد  نیــمحتوا اســتفاده شــد. بــا توجــه بــه ا ییروا
وده اند بر اساس جدول الوشــه عــدد نفر ب 10 نیمتخصص

محاســبه  يبــرا .بــود رشیهر عبارت مورد پذ يبرا 62/0
 زانیــوالتس و باســل، م اریمع هیمحتوا برپا ییشاخص روا

از  کیــمربــوط بــودن، واضــح بــودن و ســاده بــودن هــر 
ــدا دیــگرد نیــیعبــارات موجــود در پرسشــنامه تع . در ابت

 نیانگیــمو  دیــگرد یعبــارات بررســ يمربوط بودن همه
ساده بــودن و واضــح  نیانگیو سپس م 96/0مربوط بودن 

  .به دست آمد 94/0و  93/0 بیبودن که به ترت
 نییو تع ییروش ثبات با بازآزما ییایپا یبررس يبرا

کرونبــاخ) مــورد اســتفاده قــرار  ي(آلفــا یدرونــ یهمسان
و  77/0 یگرفت. در روش آزمــون بــاز آزمــون همبســتگ

بــه  7/0 يابعاد پرسشــنامه بــاال کرونباخ در يآلفا بیضر
 يتــر، بــراشیب ای 70/0 يآلفا بیدست آمد. معموالً ضر

هــا پــس از اســتخراج از داده ).10(ســتقابل قبول ا ییایپا
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مــورد  17نســخه   SPSSپرسشنامه با استفاده از نرم افــزار
  .قرار گرفت يآمار لیو تحل هیتجز

  

  یافته ها و بحث
مــورد  1393ال اول ســ مــهیزن در ن 400در مجمــوع 

پــژوهش  يســن واحــدها نیانگیــپژوهش قرار گرفتند. م
درصــد) افــراد  8/48تــر (شیبــوده و بــ  سال 10/31 50/6

 يفرزند بودند. اطالعات مربــوط بــه توانمنــد کی يدارا
در  ينمـــره توانمنـــد نیانگیـــاز آن بـــود کـــه م یحـــاک
ــارور ــ 54/82 00/14يب ــل نم ــ 152 رهاز ک ــر شیو ب  نیت

نمره  نیدرصد) و کمتر 2/63( یفرهنگ در بعد يتوانمند
   .درصد) بوده است 7/34خانواده ( میدر بعد تنظ

از  یفروزانفر و همکــاران در تهــران حــاک يهاافتهی
ــد ــط توانمن ــطح متوس ــا يس ــارور يدر رفتاره ــوده  يب ب

 زیــو همکاران در پاکســتان ن يچادر يهاافتهی. )11(است
بــوده  يزنــان در بــارور يتوانمنــد نییاز سطح پــا یحاک
و همکاران نشــان داد کــه فقــدان  لوای. مطالعه س)12(است

خانواده سبب کاستن از قدرت زنــان  میارائه خدمات تنط
. در مطالعــه )13(شــودیمــ يبــارور التیبه تما دنیدر رس

 میکهــن و همکــاران  نشــان داده شــد کــه خــدمات تنطــ
 يبــارور التیو تما ازهایبرآوردن ن يبرا یخانواده کنون

  ).9(نبوده است یزنان کاف
ــژوهش ــر ب پ ــحاض ــا انگری ــه  نی ــب اســت ک مطل

و  میارتباط مســتق يزنان در بارور ينفس با توانمندعزت

 کیــ يو بــه ازا ).p 34/0=r , ˂ 001/0( تدار داشــیمعنــ
 34/0 يدر نمره عزت نفس نمــره توانمنــد شیواحد افزا

  .ابدییم شیافزا
ن داد کــه عــزت ســوزا و همکــاران نشــا يد مطالعــه

). 14(و سالمت زنان موثر اســت ينفس بر بهداشت بارور
ــه کر ــان  مــانیدر مطالع ــس در زم و همکــاران عــزت نف

. در )15(فرزنــد مــوثر بــود نیتولد اول يبرا يریگ میتصم
بــه  دنیرس يمانع برا نیاستفنسون بزرگترهایل و  مطالعه 

 ).16(دیگرد انیب ینفس کاف عزت عدم يبارور التیتما
اســت،  دهیــچیپ یزنان موضوع يکه توانمند ییجاآن از
و جامعــه  یخــانوادگ ،يفرد يتوجه در حوزه ها ازمندین

 نــه،یزم نیــاســت و بــا توجــه بــه نقــش عــزت نفــس در ا
  .شود یم هیعوامل توص نیتر با تمرکز به اشیب قاتیتحق

پـــژوهش حاضــــر،  يهـــاتیجملـــه محـــدود از
تحــت  یرمــاند یاز مراکز بهداشــت یدر برخ يریگنمونه

 وهیو شــ یبهشــت دیشــه یپوشــش دانشــگاه علــوم پزشــک
  پژوهش بوده است. يدر دسترس در انتها يریگنمونه

  

  سپاسگزاري
شرکت  هیخود را از کل یمراتب قدردان لهیوس نیبد

و  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک نیکنندگان، مسئول
 ياریــکه در انجام پژوهش مــا را  یپرسنل مراکز بهداشت

  .میداریند ابراز منمود
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