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زنان توانمندسازی پدیده یاثرگذار بر  لفه هایؤم جامعه شناختیحلیل ت  

 

  

  لیال شجاعی ، نسرین درویشی،  دکتر اسماعیل جهان بخش

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقاناستادیار جامعه شناسی، 

 واحد دهاقان ایران اقتصادی -دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی

واحد دهاقان اقتصادی ایران –دانشجوی دکتری بررسی مسایل اجتماعی    

 

 

 

توانمندسازی،یکی از مفاهیم راهبری در بالندگی منابع انسانی جامعه است و فرایند  :چکیده

از . جامعه از نوعی خوداعتمادی برخوردار می شوندپیوسته ای است که براساس آن افراد یک 

توانایی و قابلیت های خود برای رسیدن به اهداف شان آگاه شوند و این قابلیت ها را به کار گیرند 

ؤلفه های اثرگذار بر پدیده ی . نوشتار حاضر در پی تبیین و بررسی جامعه شناختی م

پژوهش؛ از تئوری های ساختاریابی گیدنز،  در مبانی نظریتوانمندسازی زنان است . 

در  توانمندسازی النگه، سه وجهی کبیر ، قشربندی جنسیتی کالینز و . . .  استفاده شده است . 

تحلیلی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای،ابتدا به بحث وکنکاش  –این راستا ، از روش توصیفی 

د و سپس ابعاد و مختصات آن مورد تحلیل و در باب مفهوم شناسی توانمندسازی پرداخته ش

مشارکت،بومی سازی الگوهای توانمندی ، نگرش  ؛واکاوی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش

 سیستمی و مالکیت، از مکانیسم های رشد توانمندسازی زنان محسوب می شود.

مؤلفه های توانمندسازی   -نظریه های توانمندسازی –توانمندسازی  –زنان  :کلیدی  واژه گان
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. طرح مسأله 1  

ها نشان می دهد که بررسی .بستگی دارد  یمختلف منابع انسان تخصص هایو  حیات و بقا هر جامعه ای تا حد زیادی به توانایی ها ، مهارت ها           

به این دلیل است که زنان از قابلیت ها و امکانات الزم برای توانمندی و  و تبعیض جنسیتی قرار دارند. این مسئلهزنان بیش از مردان در معرض فقر 

 حقوقی، و فرهنگی موانع و محدودیت ها بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان متأثر از عوامل کاهش فقر برخوردار نیستند. وجود

(. براساس گزارش های بانک جهانی، بیش از 4831است )شادی طلب و همکاران،  ساخته مواجه مشکل با آنان فقر بردن بین از رایب را تالشی هرگونه

اند  کار را بر دوش داشتهازارجهان را زنان تشکیل می دهند. این در حالی است که زنان در سراسر جهان، همواره بیش از دو سوم از ب درصد از فقرای 66

  است. شده  تنها ده درصد از کل درآمد جهانی و فقط یک درصد از ثروت جهان نصیب آناناما 

 راهکارها، و این رویکردها در مشترک و اساسی مفهوم است. ایجادشده زنان قابلیتی مؤلفه های و اساسی کارکردهای بهبود جدیدی برای رویکردهای

 از یکی گسترده، سطحی در زنان توانمندسازی و برابری جنسیتی ءارتقا»ملل  سازمان توسعه ی هبرنام که گونه ای به است زنان توانمندسازی مفهوم

این بدین معنی است که اگر هدف حذف نابرابری های جنسیتی (.  4832: 426را اعالم کرده است)بانک جهانی، « سوم هزاره یه یاعالم کلیدی اهداف

در ایران نیز رویکرد توانمندی، تحت تأثیر فعاالن فمینیستی و هم  .بودعینیت پیدا نکند، تحقق اهداف هزاره ی سوم با دشواری زیاد مواجه خواهد 

د، مورد توجه سازمان های دولتی و غیردولتی قرار گرفته و برخی از به بع  4831چنین تحول پارادایمی در حوزه جنسیت و توسعه به ویژه از دهه ی 

در حوزه های اجتماعی به ویژه زنان فعال بوده اند . به طور مستقل یا با همکاری سازمان ها و کارگزاران بین المللی  اًسازمان های دولتی که عمدت

 ( . 261:4831جباری،ت توانمندسازی نموده اند . ) راشروع به تجربه و گسترش ابتکا

وری و رشد  تأکید بر توانمندسازی زنان، نه تنها به دالیل انسان دوستانه و عدالت جنسیتی بلکه به دلیل اهداف توسعه ای و نقشی که در ارتقاء بهره

 .( 4832اقتصادی جوامع دارد صورت گرفته و زنان به عنوان عامالن توسعه قلمداد شده اند. )بانک جهانی، 

 ی جامعندی زنان نه تنها دارای بعد اقتصادی بلکه دارای ابعادی سیاسی، اجتماعی و روانی نیز است. در نتیجه، توانمندسازی زنان مستلزم برخوردتوانم

ه ب از را که زنان است نهادهایی ه یکلی در تحول و موانع برداشتن مستلزم، د نمی کن تأکیدکه بسیاری از صاحب نظران  گونه تر و همان تر و عمیق

را تشکیل نمی دهند و لزوماً زیر یک گروه واحد قرار نمی  متجانسی گروه زنان که جهت این از چنین هم می دارند. باز خود توانمندی های آوردن دست

، (. تحصیالت4836اران، سزایی ایفا می کنند )شکوری و همکه قابلیت ها و ویژگی های زمینه ای و عاملیت زنان، در فرآیند توانمندسازی نقش ب ،گیرند

  . اشتغال و فرهنگ نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارند

 از برخی در ها خانواده درون در را قدرت ارتباطات گذشته، های دهه طی در اشتغال درآمدزا و تحصیالت به زنان بیشتر دسترسی مطالعات، اساس بر

 .می شوند تحصیالت، محروم و شغل بدون زنان ی  اندازه به شاغل و کرده تحصیل زنان موارد این در است؛ نداده تغییر قابل توجهی میزان به ها فرهنگ

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 442-439، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 
 

276 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires ISEAS 

permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 "مستقیما است ممکن اجتماعی هنجارهای محدود نمایند. را زنان توانمندسازی میزان مستقیم،رغی یا و مستقیم طور به توانند می اجتماعی هنجارهای

 کسب ی اجازه هنجارها این گاه سازند. متأثر را تحصیالت و درآمد به زنان دسترسی غیرمستقیم طور به یا و دهند قرار تأثیر تحت را توانمندی به میل

 زنان، توانمندسازی نهایی بهره مندان حالت این در که کنند می اعطا زنان به اجتماع را یا خانواده در مقام کسب بدون یا و آن بر حق کنترل بدون ثروت

 شان، کامالً خانواده یا ها آن برای نتیجه است ممکن کنند، خانواده کنترل درون در را درآمدشان بتوانند زنان اگر حتی موارد برخی در هستند. مردان

ها  آن ثروت کسب اما هستند برخوردار آن ذخیره و نگهداری امکان از چنین هم و خشنودند بهتر مالی کسب موقعیت از زنان موارد این در نباشد؛ مثبت

 هم نمایند. می دریغ ها آن از را خود ثروت مالی آنان، موقعیت از اطالع محض به پدران و همسران که چرا نیست، خانواده کل برای بیشتر ثروت معنی به

 .(همان)آید  به نظر خانواده در قدرت توازن برای تهدیدی است ممکن ثروت کسب چرا که شود زناشویی مشکالت به منجر امر این است ممکن چنین

 زنان توانمندسازی به چندان ،درآمد و آموزش نکنند، تسهیل کاری هایمحیط و هادانشگاه در زنان حضور برای را الزم ی زمینه اجتماعی نهادهای اگر

 و کرده تحصیل زنان ا،کشوره از برخی در که اند داده نشان نیز مطالعات حتی داشت. مساعدی نخواهند وضعیتر، توانمندت زنان و شد نخواهد منجر

 تعیین بسیار زمینه در این فرهنگی تجویزات و انتظارات یعنی ،(2112 : دارند )میسون بدتری وضعیت،)خانه دار( کار بی و سواد بی به زنان نسبت شاغل

 . نکنند کسب فعلی نهادهای وجود با را الزم و توانمندی آزادی نیز شاغل و کرده تحصیل ایرانی زنان که دارد وجود احتمال این است. کننده

 دیدگاه از و دارد اهمیت غیره و فناوری و دانش توسعه وکارآفرینی، تولید درآمدزایی، چون هم مختلفی های جنبه از اقتصادی کالن دیدگاه از اشتغال

 دیگر اجتماعی و اقتصادی متغیر هر مانند نیز اشتغال . میزاندبخشمی نفس به اعتماد حس و اجتماعی موقعیت و جایگاه منزلت، انسان به نیز اجتماعی

 سرمایه گذاری، نوین، های فناوری و کاربرد فنون تولید، میزان به توانمی جمله آن از که پذیردمی تأثیر مختلفی عوامل از غیرمستقیم یا مستقیم طور به

ترین  (. توانمندی و شایستگی از مهم4833همکاران، )الماسی و  کرد اشاره خارجی تجارت و دولت های سیاست ها، قیمت سطح دستمزدها، سطح

نوشتار حاضردر پی  ،عوامل کسب فرصت های شغلی و مشارکت موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین کار شایسته است. با توجه به این مهم 

می باشد . با توجه به اهمیت پدیده ی جامعه شناختی های  رهیافتطریق آن از لفه های اثر گذار بر ان و مؤتوانمندسازی زنمختلف ابعاد بررسی 

 پیشینه ی پژوهشیاز ورود به رهیافت های نظری و ارایه ی راهکارها و پیشنهادات جهت ارتقاء سطح توانمندسازی زنان ، ابتدا به  توانمندسازی، بیش

 .این پدیده می پردازیم

 پژوهشتجربی  پیشینه.   2

 

 داخلی پیشینه ی (    4-2

که صورت گرفت، نشان داده شده است  "عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان"ی(، بر رو4832محمود کتابی و همکاران)ط توس کهی تحقیق در -

افزایش سطح تحصیالت، بهبود وضع سالمت،برخورداری از حق مالکیت قانونی، رفع تبعیض از بازارکار و حذف باورهای سنتی در افزایش 

افزایش سطح تحصیالت بیش ترین تأثیرمستقیم و سایر متغیرها تأثیر غیرمستقیم در توانمندی زنان نقش مؤثر دارد . از میان این متغیرها،
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ی دارند. زنان دارای تحصیالت باال از نظر بنیه ی مالی و حق مالکیت در سطح باالتری قرار دارند. باورهای مربوط به نقش های توانمندساز

یکی از اساسی ترین عواملی است که مانع حضور زنان در جامعه می جنسیتی که از زمان های دور در فرهنگ این مرز و بوم ریشه دوانده است.

تغییر نگرش در برنامه های رسانه ها و توجه ی بیش تر به پژوهش در مورد مسایل و های جنسیتی از کتاب های درسی، حذف کلیشه شود.

 .مشکالت زنان در حذف باورهای سنتی بسیار سودمند خواهد بود 

زنان در خدمات اطالعاتی و دانشی   شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان شناختی "با عنوان 4833سال مطالعه ای درناخدا و همکاران ، -

. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل فردی مرثر بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان زن به ترتیب عبارت اند از:  دادندانجام  "

ادراک گروه از  ،اعتماد بین گروهیانگیزش،الگوسازی،دانش و مهارت تخصصی و عزت نفس . عوامل گروهی اثرگذار شامل: اهمیت گروهی،

میزان تأثیرگذاری و تصمیم گیری گروهی . عوامل سازمانی به ترتیب عبارت اند از : وضوح نقش،حیطه ی کنترل،دسترسی به اطالعات، فضای 

 مشارکتی، دسترسی به منابع و حمایت های سازمانی . 

نتایج این  انجام دادند."توانمندسازی مهارت محور کارگران خدماتی زن در مشهد  "مطالعه ای تحت عنوان ، 4832در سال نوغانی و همکاران  -

جامعه مطالعه شده و درگیری ایشان با مجموعه ای از مسایل  ضعف عملکردشغلی و پایین بودن کیفیت زندگیتحقیق نشان دهنده ی ؛ 

دی آن هاست . هم چنین، بخشی دیگر از نتایج مؤید لزوم هم فرساینده و آسیب رسان به سالمت جسمی و روانی در محیط شغلی و زندگی فر

هارتهای عمومی زندگی بوده است که اتخاذ راهبردهای کم هزینه از سوی افراد در زمینه ی انجام م مهارت شغلی و آشنایی بازمانی آموزش 

 یش تر در درازمدت را به دنبال داشته است. دادن فعالیت های یدی در محیط کار و در نتیجه حفظ سالمتی جسمانی و حصول رفاه مادی ب

به تفکیک به نتایج  4جدول انجام شده است که در  تحقیقات دیگری نیز، کم و بیش در رابطه با توانمندی سازی منابع انسانیعالوه بر موارد یادشده،

 برخی از این مطالعات اشاره شده است . 
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 ، مروری بر مطالعات توانمندسازی   4جدول 

 خالصه ی نتایج بنیان نظری روش شناسی عنوان مطالعه انپژوهشگر

سلحشور و 
ی

کلد
تأثیر احساس امنیت بر  

 توانمندسازی زنان

 پیمایشی 

 کمّی

در میان شاخص های احساس امنیت اجتماعی، تررس از آزار و   توانمندسازی 

لیت پیش بینی توانمندسازی کرل  ب، قا-43اذیت با ضریب بتای

را داشررته انررد؛یعنی بررا افررزایش خشررونت و ترررس از آزار و     

 اذیت،توانمندسازی کل در زنان کاهش پیدا می کند . 

رهنورد و 
ی

حسین
عوامل مؤثر بر توانمندسازی  

 زنان 

 پیمایشی 

 کمّی

زنرران در شرررکت عوامررل تأثیرگررذار بررر سررطح توانمندسررازی  توانمندسازی

با کاربرد تحلیل عراملی عبرارت انرد از ؛ نگررش     مخابرات ایران 

سررراختارگروهی، ارزش هرررای برررین گروهررری،روابط  مدیریت،

 اطالعاتی

ی و 
خاک

ی
فرج

بررسی ساز و کار تأثیر فن  

وری اطالعات بر توانمندی آ

زنان روستایی بر مبنای مدل 

DEA 

 پیمایشی 

 کمّی

پژوهش ضمن تأییدنظریه شکاف دیجیتالی، ترأثیرات  نتایج این  جامعه اطالعاتی

مثبت فن آوری هرای نروین اطالعراتی را برر توانمندسرازی در      

اجتماعی،سیاسی و روانی و افزایش کارایی زنران  ابعاد اقتصادی،

 روستایی نشان می دهد . 

ی پور و رحیمیان
قل

 

ی عوامل  رابطه

اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی،

زنان آموزشی با توانمندسازی 

 سرپرست خانوار

 پیمایشی 

 کمّی

فرصرت  زنان سرپرست خانوار به علت داشتن نقش های متعدد، توانمندسازی

آموزش ندارند و معموالً در مقایسه با زنان دیگرر از تحصریالت   

کررم تررری برخوردارنررد پیشررنهاد ایررن پررژوهش در حرروزه ی   

آموزش،گسررترش فضرراهای کررارآموزی و کررارآفرینی برررای آن 

 هاست .  

ی
ی و چیذر

پناه
توانمندسازی  

راهبردها،چالش ها و ان؛زن

 چشم اندازها

مطالعه ی 

 مروری 

 برنامه

توانمندسازی 

 مردمی 

آسریب تررین زنران را در مقابرل     بی سروادی و تحصریالت کم،  

شرایط اجتماعی،اقتصادی افزایش می دهد و فقر آنان را در پی 

دارد. آموزش،مهارت ها و افزایش دانش عمومی،موجرب بهبرود   

 زندگی زنان و توانمندشدن آن ها می شود .  
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  خارجی  پیشینه ی(   2-2

یافته های پژوهش آن ها نشان داد که توفیق  .انجام شد  4332در سال  4اسکاتجامع ترین مطالعه در زمینه ی توانمندسازی توسط جیف و  -

است و معتقدند بدون توجه به این عوامل هر گونه  «ساختار سازمانی »و  «روابط گروهی  »،«نگرش افراد »در توانمندسازی، مستلزم تغییر در

  تالشی در جهت توانمندسازی کارکنان با ناکامی مواجه خواهد شد .

( Jaffe& Scott  :4332  . ) 

 

 سازه های عوامل تأثیرگذار در مطالعه جیف و اسکات،  2جدول 

 

 . نگرش مدیر 4

 به افراد در انجام کارها کمک می کند.

 در خصوص راه های ایجاد تفکر مشترک، پرسش مطرح می کند.

 با پیش فرض ها مقابله می کند.

 خطرپذیری و تجربه گرایی را تشویق می کند.

 تفویض اختیار و مسؤولیت می خواهد.

 امیدها و آرزوها، دیدگاه مشترکی را تداعی می کند..با تبیین ارزش ها،

 آموزش در محیط را حمایت می کند.

  مشارکت در اطالعات و همکاری در حل مشکالت را ارتقاء می دهد .

 الگویی برای رفتارهاست .

 را ارزش می داند.تنوع در روش و رفتار

 پیشرفت افراد متمرکز می شود.بر 

 افراد را را در فراگیری و پیشرفت یاری می دهد. ،با ارایه ی بازخورد مثبت 

 اظهارنظر شخصی و بحث های آزاد در خصوص تنش ها را تشویق می کند.

 . نگرش کارکنان 2

 

 در کارها مسؤولیت می پذیرد .

می گوید. در ارتباط با مشکالت و راه های انجام بهتر آن ها سخن  

در جستجوی حل مشکالت است، نه مقصردانستن دیگران   

یند. روابط با مشتری را اعم از داخلی و خارجی به صورت یک شبکه می ب  

 در مورد پیش فرض ها، تمایل به به طرح پرسش دارد.

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Jaffe.D.T.and Scott.C.D 
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 . روابط 8

 تعهد به مشارکت

 اطمینان و احترام متقابل

 درگیرنمودن دیگران در تصمیم گیری ها

 مشارکت در پاسخ گویی،پاداشها و توبیخ ها

 مفیدبودن برای یک دیگر

 ارتباط میان اطالعات مهم

 آموزش در بخش ها

 تمرکز بر رویه و اموزش

 . ساختار سازمانی  1

 سیستم های پاداش

 ارزش های مشترک

 تمرکز بر سرمایه ی انسانی

 استقالل کاری و انعطاف پذیری شغلی

باالی خدمات به مشتریتعهد نسبت به کیفیت   

 تعهد نسبت به ارتباطات

 ایجاد یک اجماع

 تدبیر فشارهای کاری و بهبود مسیرشغلی

  

 

 

کارمند دریافت که تمرکز، رسمیت،ارتباطات ضعیف، ابهام در نقش و تضاد نقرش بره توانمندسرازی     844( در یک تحقیق بر روی 4331)منون -

 پایین منجر می شود .

( نشان گر آن است که کارکنان توانمندشده در مقایسه با سازمان های سنتی بره اطالعرات دسترسری دارنرد و     4336)اسپریتزرنتایج تحقیقات  -

 ن ها بیش تر مشارکت جوست . آفضای کاری 

بر جنبه ی اخالقی توانمندسازی تأکید داشته اند و اعتماد مردیریت بره زیردسرتان را     4336در مطالعات میدانی خود در سال  کلیدون و دوبل -

 یکی از عوامل کلیدی توفیق برنامه های توانمندسازی می دانند .

کاری مدیریت در واگذاری اختیرارات(،   نگرش مدیریتی) احتیاطنشان داد که عوامل مؤثر بر توانمندسازی شامل؛ 4333در سال  لشلی پژوهش -

ساختار وظیفه) درجه ای از استقالل عمل در انجام وظایف محوله(، فرهنگ سازمانی)درجه ای که فرهنرگ سازمانی،احسراس توانمندسرازی را    

. او معتقد است که ترکیب هرای  کاری مبتنی بر پاداش و احساس مالکیت در بین افراد ( می داند ) انگیزه ت کنندهو نوع تقویتقویت می کند(،

 ( .  4833)الماسی،مختلف این عوامل، اشکال متفاوتی از توانمندسازی را در سازمان ها به نمایش می گذارد 
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  1. مفهوم شناسی توانمندسازی 3

از مفاهیمی نظیر حق گستره ای وسیعادبیات مربوطه برای تعریف این مفهوم به رد.تعاریف متعددی ارایه شده است ،از توانمندسازی           

توانمندسازی را به  اگبومه ،و اعتماد به نفس بیش تر و غیره اشاره شده است . برای نمونه احساس استقاللبه منابع؛و دسترسیکنترل داشتنانتخاب،

قالل و اعتماد به نفس بیش تری در آن ها می شود . معنای دست یابی بیش تر زنان به منابع و کنترل بر زندگی خود می داند که موجب احساس است

به این معنا که موجب بهبود تصویری می شود که زنان از خودشان می بینند ) این فرایند موجب افزایش اعتماد به نفس زنان می شود،

تالشی برای بازتولید قدرت و  مرد و توانمندسازی را به معنای به چالش کشیدن مناسبات قدرت بین زن و ،فارستهمین طور  . (2،283:2114اگبومه

(توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کنند که به وسیله ی 4334) 1کلر و ام بی وو.(8،4333:414)فارست  تعریف می کندمنابع جهت یاری به فقرا 

بر آن زنان برای سازمان دهی خودشان توانمند می شوند و اعتماد به نفس خود را افزایش می دهند و از حقوق خود برای انتخاب مستقل و کنترل 

 ( .1،1:2112) مالهاترامی کنند دفاع ؛که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می گرددمنابع،

یم گیری و فرایند توانمندسازی به معنی،آزاد کردن نیروی درونی افراد برای بهبود بخشیدن ناتوانی و یا درماندگی افراد به منظور افزایش توان تصم

 ( . 4333کسب دستاوردهای شگفت انگیز می باشد ) بالنچارد ، 

در همه ی حوزه های اقتصادی و توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آن ها براساس برابری  زمان ملل متحد،براساس تعریف رسمی ارایه شده توسط سا

توسعه و صلح ،دست یابی به برابری» به عنوان یکی از شالوده های اصلی« مشارکت در فرایند تصمیم گیری و دسترسی به قدرت»از جمله ،اجتماعی

تحت نفوذ قرار ،مذاکرهگسترش دارایی ها و توانایی های افراد فقیر برای مشارکت،» را به عنوان توانمندسازی،بانک جهانی .محسوب می شود«

وانمندسازی از آموزش و پرورش و مراقبت های . ت «می شناسد ،و پاسخگو قرار دادن نهادهایی که در زندگی آن ها تأثیر می گذاردکنترل نمودن دادن،

فعالیت هایی که به دنبال توانمندسازی مردم فقیر و اقشار آسیب پذیراست که افزایش اشتی تا سیاست های حکومتی و اقتصادی را شامل می شود،بهد

  .( 4832:483ی،)بانک جهان فرصت های توسعه ، بهبود نتایج توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردم را در بر می گیرد

) نابرابری جنسیتی( به ، یعنی معرف پیشرفت از یک موقعیتاصوالً توانمندسازی یک فرایند محسوب می شود،توانمندسازی زنانبا توجه به تعاریف 

این فرایند از سطح فردی) احساس ذهنی و توان عینی برای انجام امور( شروع می شود ( . 3:2112موقعیت دیگر ) برابری جنسیتی (می باشد ) مالهاترا،

                                                           
1 Empowerment 
2 . Ugbomeh 
3 . Forrest 
4 . Keller and Mbwewe 
5 . Malhatra 
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) توان کنترل تصمیم های ، اقتصادیسیاسی ) کنترل بر تصمیمات سیاسی(وح اجتماعی)توان مشارکت در فعالیت های گروهی و جمعی(،و تا سط

 .   را در بر می گیرداقتصادی( و نهادی) به چالش کشیدن نهادها و ساختارهای نابرابر موجود(

 

 . ابعاد توانمندسازی  4

یک بعد دیگر نیز به آن افزوده شد و پنج بعد ، 2بعد برای توانمندسازی شناسائی شد. بعدها براساس مطالعات میشرا، چهار 4مطالعات اسپریتزردر 

 از: ندد کلیدی توانمندسازی عبارت ابعکلیدی توانمندسازی شکل گرفت. پنج 

اعتقاد دارند مهارت و توانایی الزم را برای انجام شایستگی به این معنا است که کارکنان احساس  ؛1یا شایستگی 8اثربخشی خود احساس  . 4-1

 توانندکنند که میهایش است. این افراد احساس میهایش جهت انجام با مهارت فعالیتاحساس شایستگی، به اعتقاد فرد به توانائی.کارهای خود دارند

  ( . Mishra ،588 :1998) وظایفشان را با مهارت باال انجام دهند

آمیز یک کار را دارند. کنند قابلیت و تبحر الزم برای انجام موفقیتکنند؛ یا اینکه احساس میشوند، احساس خوداثربخشی میتوانمند میوقتی افراد 

کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری  توانندکنند که میافراد توانمندشده نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می

های تازه بیاموزند و رشد یابند. این ویژگی، مهمترین عنصر توانمندسازی است؛ زیرا برای رویارویی با چالش توانندکرده و معتقدند که می1شخصی

) وتن کند که آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار، خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر؟تعیین می ،داشتن احساس خوداثربخشی

،21:4838 . ) 

  
خود داوطلبانه در وظایف اگر جای اینکه با اجبار در کاری درگیر شوند یا دست از آن کار بکشند، هنگامی که افراد به؛  6خودسامانی احساس  . 2-1

ابتکاری انجام دهند، میل خود، اقدامات بینند که قادرند بهکنند. آنان خود را افرادی خودآغازگر میخویش درگیر شوند، احساس خودسامانی می

 ( .21همان :  )تصمیمات مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون بگذارند.

ند تعیین کنند که کارها چگونه باید انجام شوند و با چه سرعتی پایان توانکنند؛ زیرا آنان میافراد توانمند در مورد کارهایشان احساس مالکیت می

  رود.شمار مییابند. داشتن حق انتخاب، جزء اصلی خودسامانی به

                                                           
1 . Spreitzer 
2  . Mishra 
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که خوداثربخشی به احساس قابلیت درستی حق انتخاب منسوب است؛ در حالیبه ،در تفاوت خود اثربخشی و خودسامانی باید گفت که خودسامانی

  اشاره دارد.

  
با تحت تأثیر قرار دادن  تواننداحساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان بر این باورند که می ،افراد توانمند ؛ 4یجه نت شخصی پذیرفتن  . 8-1

اعتقادات فرد در یک مقطع "شود، تغییر ایجاد کنند. پذیرفتن شخصی نتیجه، عبارت است از کنند، یا نتایجی که تولید میمحیطی که در آن کار می

. داشتن احساس پذیرفتن شخصی نتیجه، کامالً به احساس خودکنترلی مربوط "ی ایجاد تغییر در جهت مطلوباش برامشخص از زمان در مورد توانایی

دنبال دارد، بلکه باید احساس کنند دهند اثری بهاست برای اینکه افراد احساس توانمندسازی کنند، آنان نه تنها باید احساس کنند که آنچه انجام می

وجود آورند؛ یعنی برای اینکه آن نتیجه با احساس توانمندسازی همراه باشد، آنان باید احساس کنند که کنترل نتیجه تولید یا آن اثر را به توانندکه می

 . )همان(شده را در دست دارند.خدمت ارائه

  
شان را با شوند و استانداردهای ذهنیکارمندان برای مقصود و یا اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارند، ارزش قائل می ؛ 2بودن دارمعنی  . 1-1

متجانس داربودن یک نگرش ارزشی است که از عبارت دیگر، احساس معنیبه .کنندآنچه که در شغل خود در حال انجام دادن هستند، متجانس می

دار بودن کنند. معنیدار بودن میشود. افراد توانمند، احساس معنیهای افراد و آنچه که در حال انجام دادن هستند، حاصل میها و ارزشبودن آرمان

 . ها و استانداردهای فرد استمعنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایدهبه

شوند، بیشتر که این احساس پائین است، بیشتر به آن متعهد میدار است، نسبت به زمانیکند معنیمیافراد به هنگام اشتغال به کاری که احساس 

دار، با احساس اهمیت شخصی و خودارزشی آنان همراه علت اینکه کار معنیکنند. افراد بهشوند و نیروی زیادتری برای آن کار متمرکز میدرگیر آن می

های باالتر اند، نوآورتر، و بر ردهدار بودن شغل، توانمند شدهوق بیشتری دارند. همچنین افرادی که با احساس معنیاست در اشتغال بدان هیجان و ش

 ( . 23-23) همان : چنین کاراتر از افرادی هستند که از لحاظ معنی دار بودن شغل، امتیازات پایین دارند تأثیرگذارتر هستند؛آنان، هم

  
نام اعتماد هستند و مطمئن هستند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد، این افراد، سرانجام افراد توانمند دارای حسی به ؛ 8 اعتماد  . 1-1

کنند که حتی در مقام زیردست نیز نتیجه نهایی کارهایشان منصفانه خواهد بود. معموالً معنی این احساس، آن است که آنان این اطمینان را حفظ می

معنی داشتن احساس بیان دیگر، اعتماد بهطرفانه رفتار خواهد شد. بهمینان دارند که صاحبان قدرت به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و با آنان بیاط

همه، افراد  دهند، با اینپذیری قرار میطور ضمنی داللت بر این دارد که افراد خود را در یک موقعیت آسیبامنیت شخصی است. اعتماد همچنین به

 ( . 88) همان :  متوجه آنان نخواهد شد ،سیبی در نتیجه آن اعتمادآایمان دارند که در نهایت هیچ  ،توانمند

                                                           
1 . Personal Consequence 
2 . Meaning 
3  . Trust 
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 ای توانمندسازیپنج بعد هسته، 8جدول 

 مؤلفه بعد

 احساس شایستگی شخصی خوداثربخشی

 احساس انتخاب شخصی خودسامانی

 تأثیرگذاریاحساس توان  پذیرفتن شخصی نتیجه

 احساس ارزشمندی کار دار بودنمعنی

 احساس امنیت اعتماد

 

 نظری. رهیافت های   5

 

اند و یا زنان را به ویژه زمانی که در  اغلب رویکردهای نظری در ارتباط با پدیده ی توانمندسازی یا مستقیماً با هدف توانمندسازی زنان ارایه شده

 لحاظ نمود .  ،موقعیت یک گروه یا قشر اجتماعی آسیب پذیر و یا فاقد قدرت نگریسته شوند، می توان به عنوان یکی از مصادیق این نظریه ها

 

 

   ساختاریابی گیدنزی نظریه .  4-1

 

در نظریه ی ساختاری شدن، حیطه ی اصلی مطالعه علم اجتماعی نه تجربه فرد کنشگر و نه وجود هیچ شکلی از کلیت اجتماعی است، بلکه اعمرال  

گیدنز،سراختار را برر حسرب قواعرد و منرابع تعریرف مری کنرد )         ( . 121:4833کره در طرول زمران و مکران نظرم یافتره انرد ) کروهن،        اجتماعی است 

قواعد در دیدگاه او در جمع و در ارتباط با اجتماع معنی می یابند. این قواعد را نمی توان جردا از منرابع اجتمراعی مفهروم سرازی      ( . 418:4833کرایب،

ییرد شریوه   أه شکل گیری معنا مربوط است و از سویی دیگر منوط بره ت کرد. قواعد متضمن رویه های ارزشمند تعامل اجتماعی است. قواعد از یک سو ب

 ( . Giddens،1984:16)  های رفتار است

را بره  منابع، تسهیالت اجتماعی هستند که کنشگران جهت انجام امور از آن ها استفاده می کنند. گیدنز،منابع را شامل چیزهایی می داند که قدرت 

عامل می کنند ا زمنابع استفاده می کنند، و وقتی از منابع اسرتفاده مری کننرد، کرنش دیگرران را شرکل مری دهنرد)         توجود می آورند. وقتی کنشگران 

2003:477،Turner. ) 
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ندسازی،دوگانگی ساختار، بر جنبه ی مهم پویایی فرایند توانم ؛دوگانگی پویای ساختار در فرایندهای توانمندسازی در نظریات گیدنز دیده می شود

بلکه از نظر قوانین و مقررات ساختار اجتماعی  پتانسیل توانمندسازی نه تنها از لحاظ منابع و توانایی های شخصی مردم، ؛کید داردأتوانمندسازی تروند 

و توانمندسازی اجتماعات  توانمندسازی وجود دارد. ارتباط ساخته شده توسط گیدنز میان ساختار اجتماعی و عامالن انسانی تبیین نظری این مورد که

 کند میفردی که هم بخشی دارند را تقویت 

 ( 1984،Giddens. ) 

در نظر گرفت، بلکه می بایستی در بستر اجتماعی که وجود دارد،مورد ارزیابی و  در نتیجه توانمندسازی را به عنوان یک پدیده ی فردی نمی توان

) بررسی قرار گیرد. این داللت برای این دارد که نه تنها تغییرات فردی، بلکه تغییرات در بستر اجتماعی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد 

 ( . 4،4332والرستین

 

   2توانمندسازی النگهی  نظریه.  2-1

                   

النگه ضمن تأکید بر این ایده که برابری )جنسیتی( می بایست ن، نظریه ی سارا النگه است . توانمندسازی زنا ی زمینهدر یکی از نظریه های مطرح 

ی توسعه این نقد را وارد می  ، به بخش زیادی از ادبیات نظری موجود در حوزهموضوع کانونی هر گونه برنامه ی توسعه ای پیرامون مسایل زنان باشد

نونی و سازد که اغلب آن ها برابری را با توجه به تقسیم بندی های رایج از بخش های مختلف اقتصاد و جامعه هم چون تحصیالت، استخدام،موازین قا

تلفی که بعضاً معرف جنبه های محدودی مانند این ها تعریف می کنند. به عقیده ی النگه این شیوه ی تحلیلی با تمرکز بیش از حد بر شاخص های مخ

مدل  ،وی. نگاه ها را از نقش مهم برابری بیش تر زنان و مردان در پیشبرد فرایند توسعه باز می دارد. بر این اساس  از کل حیات اجتماعی هستند 

 مفهومی پنج سطحی را ارایه می نماید که می تواند مبنایی برای سنجش سطح توسعه یافتگی زنان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی

مدارج  اساس این نظریه، رسیدن به . بر( 411-414: 4832) النگه، رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترلباشد. پنج سطح موردنظر عبارت اند از : 

ست که ری الین معیاان اوعنوبهه فامحسوب خواهند شد. ر« توانمندسازی زنان»عنوان مدارج باالی گانه، بههای پنجباالی برابری در هر یک از این جنبه

دان بر با مراحق برن دارای ناد. از سوی دیگر زگیرمیقرار سی ربررد مودان مقایسه با مرار، در مد خانوو درآتغذیه ن همچون نادی زارمیل مساآن طی 

کار جنسیتی در جامعه صورت گیرد، منجر به تسلط یک جنس بر جنس دیگر شده و بنابر جاییکه تقسیم همه منابع هستند، اما درسترسی به درد

آمیز موجود رک موارد تبعیضشود. فهم و درنگ میها، کمکم به فراموشی سپرده شده و در سایه تبعیضتر کمهای جنس ضعیفنظریات کنترل، توانایی

تواناترشدن  و از بین بردن مصادیق تبعیض هم به جز با باالتر رفتن آگاهی افراد ممکن نیست. لذا افزایش اطالعات و آگاهی زنان از مواردی است که بر

                                                           
1  . Wallerstein 

2 . Longwe 
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شوند که این امر با توجه به جمعیت ت داده می، دخالهستندنفع درآن ذیبه نوعی هایی که ن در فعالیتنا، زکترمرحله مشاآنان تأثیری جدی دارد. در 

زی آنان است و ساانمندتوه عامل بالقو، جامعهن در نار زیش حضوافزهاست. اها و زمینهعرصهی زنان که نیمی از جمعیت کشورهستند، شامل همه 

  تصمیم سازی کشور را به سوی توسعه سوق خواهد داد .ی و گیرحد تصمیمن تا نازکت ریش مشاافزا

  سقف شیشه ایی  نظریه.  8-1

 

 ار هستند؛ تأثیرگذن نازمل بر پیشرفت استه عودو دبراساس دیدگاه صاحب نظران نظریه سقف شیشه ای ، 

 

 های افراد در جامعه استتجربه ولتی کاری، رویکرد دوهای محیطیژگی، ونیناقو، نسانیشامل عوامل ا ؛مانیزمل سااعواول ه یستد. 

  وند. در این شح میفرهنگی مطرم نظاونز و در سرپاه های نظری ی زهحودل مل نگرشی به نوعی معااعوهستند.  نگرشی ملاعودوم ی سته د

آیند. به هر شمار میرها بههکاترین راترین و اثربخشن، مهمنازی زنمندسااتوء تقات در ارطالعاآوری افنو فرینی رآکایستا توجه به مقولهرا

کنند و مانند های زنان را هموار سازند، ولی در بیشتر موارد نقش بازدارنده ایفا میتوانند مسیر افزایش تواناییچند می روی این دو عامل هر

 . (4836)زاهدی، جلوگیری می کنندها ها قرار گرفته و از توانمندتر شدن آنهای آنای بر باالی سر خواستهسقفی نامرئی و شیشه

 

 

 

 

 4توانمندسازی و ادغام لین بنتالگوی نظری تلفیق .  1-1

 

 نسبتاً فراگیری را در باب تغییر اجتماعی با هدف فقرزدایی پایدار ارایه نموده است. نقطه ی قوت این نظریه تالشی است که در آن ینظریه ،بنت      

ی پایدار اجتماعی صورت  در الگوپردازی پیرامون توسعه ،تلفیق فرایندهای اصطالحاً از پایین به باال)توانمندسازی( و از باال به پایین)ادغام اجتماعی(

عی به طور توأمان به توانمندسازی و ادغام اجتما ،گرفته است. این نظریه به طور خاص بر فرایندهای به هم پیوسته ای تمرکز دارد که در قالب آن ها

نتیجه ی  عنوان ابزارهایی جهت تغییر روابط قدرت موجود در جامعه و نیز ایجاد تغییرات الزم در سازمان های مقدم آن ها عمل می کنند، به نحوی که

 ( . 8:2112حاصل، دست یابی به برابری بیش تر در جامعه باشد ) بنت،
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 4نگرش سه وجهی نایال کبیر.  1-1

 

توانمندسازی گسترش توانایی افراد برای اتخاذ  ،رابطه ی تنگاتنگی با توانایی و گزینش دارد. به عبارت دیگر ،(، مفهوم قدرت4833عقیده ی کبیر)به 

ز سه گانه تصمیمات کالن و راهبردی در زندگی و زمینه هایی است که بیش تر این توانایی از آن ها دریغ شده است. کبیر در تعریف مفهوم توانمندی ا

به  ،«منابع » در واقع نمایان گر اصلی و به نوعی کانون فرایند گزینش است. ،«عاملیت » بهره می گیرد.  "دستاوردها  "و  "منابع  "، "عاملیت "

معرف نتایج برآمده از انتخاب های مختلف هستند  ،«دستاوردها »یر ان اتفاق می افتد و باالخره ثأوجودآورنده ی شرایطی هستند که انتخاب تحت ت

 ( .  434:2118و کبیر، 41:4833کبیر،)

می تواند هدایتگر تغییرات در ابعاد ابعاد سه گانه ی توانمندی در نظریه ی کبیر با یکدیگر روابطی متقابل دارند. به طوری که تغییر در هر یک از آن ها 

حاصل از جریان های عاملیت آشکار شده است. در مقطعی دیگر می تواند در حکم منابع الزم  عنوان دستاورددوره به دیگر باشد. آن چه که در یک 

یعنی کاستی در بروز و ظهور هر یک از این سه  ؛برای جریان یابی مجدد عاملیت و حصول دستاوردهای بیش تر عمل کند. عکس این حالت صادق است

بسیاری از منابع، مصادیق عاملیت و دستاوردهایی که » به عقیده ی کبیر (. 431:2118اد دیگر بشود )کبیر،می تواند مانع از تحقق شایسته ی ابع

برابری در مشخصه ی ادبیات توانمندسازی است، هم پوشانی قابل توجهی با تعدادی از شاخص های شناخته شده ی برنامه های توسعه ای دارد. مانند 

معاش و اشتغال و غیره.  در عین حال هر چند تکیه بر شاخص ها و مطلوبیت  عتبار،زمین و مالکیت، فرصت هایدسترسی به بهداشت،آموزش،وام و ا

یید قرار داد أ،امکان سنجش را برای محققین تسهیل می نماید، اما تنها در صورتی می تواند نقش آفرینی و ارتباط با توانمندی را مورد تهای ذکر شده

آن ها در یک زمینه ی اجتماعی و فرهنگی معین چگونه و تا چه حد به زنان یا هر گروه هدف دیگری که به نحوی از انحاء مشخص گردد. هر یک از 

 (.  63:4833)کبیر، «این امکان را می بخشند که دست به انتخاب های خاص خودشان بزنند

ص هایی که در زمینه ی ه وجهی به مقوله توانمندسازی، تا حد زیادی این اطمینان را فراهم می آورد که شاخبنابراین به طور خالصه نگرش س        

ق و سنجش توانمندی به کار می روند، معنای معتبری داشته باشند. در غیر این صورت می توان انتظار داشت که دخالت عوامل بیرونی هم چون عالی

   .بشوند ،گونه که هست آنمیدان تحقیق مانع از به تصویر کشیده شدن واقعیت، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ،اسیگرایش های پژوهشگر و یا فضای سی

 

 

                                                           
1  . Kabeer 
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 4سن نظریه ی آزادی در انتخاب چگونه زیستن آمارتیا.  6-1

 

در کمبود درآمد تعریف می نماید، علی رغم این که می بایست بین برداشت از فقر به عنوان کاستی در توانمندی ها و برداشت رقیب آن که فقر را 

از یاد برد که این دو ارتباطی دوسویه با یک دیگر دارند. از یک سو درآمد، ابزاری مهم در کسب توانمندی است و از سوی دیگر  تمایز قائل شد، اما نباید

تر افزایش میزان مطلق درآمد را نتیجه می دهد. با بهره وری درآمدی و حتی به طور مستقیم  افزایش توانمندی در عرصه های غیردرآمدی، افزایش در

دیگر شاخص های کمّی و کیفی در زمینه ی توانمندی همراه و همزاد است. در حالی  این تفاوت که در حالت دوم رونق در وضعیت درآمدی با ارتقای

لزوماً نمی توان افزایش در درآمد را به منزله ی ارتقای به عبارت دیگر در حالت اول نقش ابزاری توصیف شده برای درآمد کامالً مشروط است . که 

-248: 4833سطح توانمندی افراد در نظر گرفت و یا آن را مقدمه ای بر فرایندی دانست که به خودی خود مؤاخرات موردنظر را نتیجه دهد )سن، 

213 ).  

را در ادبیات وی دنبال کرد . به عقیده ی وی عملکردها،نشان « کرد عمل» ، نخست باید مفهومبرای فهم توصیفی که سن از توانمندی ارایه می دهد

یه ی دهنده ی چیزهایی است که انجام آن ها یا دست یابی به آن ها برای فرد ارزشمند است. عملکردها از مقوالت فراگیر و اولیه ای هم چون تغذ

را شامل می شود. بر این اساس ارکت اجتماعی و برخورداری از احترام کافی و سالمت جسمی تا فعالیت ها و مطلوبیت های پیچیده ای هم چون مش

توانمندی نه صرفاً در در این تعریف ( . 434)همان: «  امکان انتخاب بین ترکیب های مختلفی از عملکردها» خواهد بود از توانمندی هر فرد عبارت 

که داشتن سطوح باالیی از برخورداری های مختلف بلکه در بهره مندی از آزادی انتخاب بین عملکردهای مختلف در حوزه های گوناگون زندگی است 

یین کننده ای داشته در کنار هم شیوه ی مطلوب زندگی از دیدگاه فرد را به تصویر می کشند، تصویری که در شکل گیری آن آگاهی فرد، نقش تع

 است. 

 

 کالینز (قشربندی جنسیتیعام تضاد اجتماعی ) نظریه ی.  3-1

 

های ناشی از جنسیت و رفتارهای قالبی نقش جنسی، ابزاری برای تداوم تفاوت قدرت میان زنان و مردان گرایان، تفاوتهای ساختمطابق استدالل    

های جنسیتی به لحاظ تاریخی مورد پذیرش مردان هستند؛ است که نابرابری تضاد اجتماعی خود، بیان کردهعام  ندال کالینز، در بخشی از نظریهراست. 

کند. از نظر های سلطه و قدرت در برخورد با زنان و کنترل منابع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را فراهم میکارگیری مؤلفهها امکان بهچراکه برای آن

های زنان و مردان بسیار اثرگذار نبودن تواناییهای اجتماعی، و دیگری موقعیت نابرابر در بازار کار، بر مساوییعنی یکی سازماناو، دو دسته ازعوامل، 

 هستند. براساس دیدگاه قشربندی

                                                           
1  .Amartya Sen 
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  ؛ثیر جنسیت در توانمندی زنان را می توان در سه صورت زیر تعریف کرد أجنسیتی،ت

 

تر هستند. این مسئله خود به معنای توزیع نرابرابر منرابع و   پذیرتر بوده و زنان نیز از لحاظ فیزیکی، آسیبطور متوسط، مردان از زنان قویبه . 1

ترر از دو  هرای فررا  امکانات برای تسلط اجتماعی در بین این دو جنس است، اما کالینز معتقد است که کنترل بر منابع سلطه از طریرق قردرت  

 مهارت آموزی زنان اثرگذاری کند .  های موجود را تعدیل یا تقویت کرده و بر تواناترشدن وتواند نابرابریمی جنس یعنی تدابیر دولتی و قانونی

نایی و توانستند ادعا کنند که تواهای اقتصادی خانواده نقش داشتند، مردان نمیدر جوامع ساده که زنان مانند مردان در گردآوری و فعالیت.  2

که تولید نمود، اما هنگامیمهارت بیشتری نسبت به زنان دارند یا کنترل منابع را در اختیار دارند؛ چراکه کارآیی هردو جنس دریک اندازه می

قتصادی و های محوری اخود، نقش باغبانی و کشاورزی افزایش یافت و مازاد اقتصادی ایجاد شد، مردان با استفاده از امتیاز سلطه به وسیله

کالینز، عامل اقتصادی ها را دراختیار گرفتند. پس یکی از عوامل مهم در توانمندسازی زنان از دید های تعیین نوع و شیوه توزیع آنپایگاه

 است.

به ارث  تری ثروت و قدرت که اگر یک جنس بتواند میزان بیش توجه به قواعد ارث است؛ چرا ،در رویکرد قشربندی جنسیتی دیگرأله ی مس.  3

واقع زمینه برای کنترل میزان قابل توجهی از منابع مادی جامعه برایش فراهم شده و این موضوع از مسائل کلیدی در افزایش نیافتن  ببرد، در

 .(4338تری برخوردار است. )کالینز،  ها در جنسی است که از امکانات کمها و مهارتتوانایی

 

 های فمینیسمنظریه .  3-1

 

کنرد،  های مردمحور را نقد مری که به تفصیل، تقریباً به همه مسایل زنان از جمله آموزش، توانمندسازی و مشارکت پرداخته است و ایدئولوژیرویکردی 

هرا، محردودیت ایجراد    عرصره  یمواضع قدرت را در اختیار دارند، قادرند برای زنان در همه ،ها معتقدند که چون مردانمکتب فمینیسم است. فمینیست

سرنتی را تقویرت    های فرهنگی این تقسیم کرار ها نیز کلیشهها و بیانیههای قانونی، سخنرانیهای موجود، مصوبهکنند و از طرف دیگر، قوانین و سیاست

لیبرالری   طابق نظریرات شراخه  ش می کنند. مبه توانمندنبودن و ماهر نبودن زنان تالبخشیدن در نهایت تمام این موارد در راستای مشروعیت کنند ومی

های مردانه کسب کنند تا تواناتر و دارای قدرت بیشتری شوند، و به قروانین  فمینیسم، زنان باید خود را با واقعیت زندگی سیاسی تطبیق دهند و خصلت

برابری زنان با مردان در جوامرع امرروزی بیشرتر الزم     های موجود، حاکی از این هستند کهکه پژوهشدادند؛ درحالیحمایت کننده چندان اهمیتی نمی

هرای فرردی آنران و    حل از بین رفتن موانع توانمندشدن زنان را تغییر در خصلتهای سوسیالیست هم راهباشد. فمینیستاست که جنبه حقوقی داشته 

شمار آورده و تغییر در نظام سیاسری و اقتصرادی   گذار بهالکیت را اثردانند، بلکه تغییر در ساختار قدرت، قانون و مکپی کردن رفتار و خصایل مردانه نمی

 ( .  4836د )ابوت و واالس،داننرا تنها شرط ممکن درتحقق هدف توانمندسازی کامل زنان می
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 . موانع و چالش های  توانمندسازی زنان 6

دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی،اقتصادی  شواهد موجود در جامعه داللت بر این دارد که      

توانمند سازی زنان از دالیل و عواملی ناشی است که می توان از آن به موانع و چالش های  زیرساخت های. فراهم نشدن  واجتماعی امکان پذیرنیست

از عوامل موثر در ایجاد موانع در توانمند  فرهنگ سیاسی ناسالم کم رنگ بودن پارادایم فمنیستی و ؛چون وانعیمتعبیر کرد.  طهموجود در امر مربو

 ؛ ها مورد ارزیابی قرار می گیرندیک از این متغیر هر سازی زنان بوده اند. در این راستا،

 کم رنگ بودن پارادایم فمنیستی  .  4-6

حاشیه ای شدن بیشتر زنان انجامیده است. به  ،4331اواخر دهه ی  ره ی خدمات از سوی دولت ها دایار اجرای طرح های توسعه ای ویژه ی زنان و

در دو دسته پدیدار شده  تجربیات سبب شکل گیری دیدگاه های متفاوت در خصوص کاربرد مفهوم توانمندسازی شده است که عمدتاً این تحوالت و

 است:

فرصت های برابر مرتبط  جامعه ی دموکراتیک و سطح وسیع تری با موضوعات ساختاری مانند حقوق بشر و ( دسته ی اول که توانمند سازی را در4

 می دانند.

نیازهای عملی را مرکز توجه خود قرار می  عمدتاً و دسترسی به منابع تولیدی می کنند ( دسته ی دوم آن را محدود به مشارکت در تصمیم گیری و2

دسترسی آنان  ه ی خدمات برای پاسخ به این نیازهای عملی ویطریق ارا دهند.این دیدگاه که فایق آمدن بر بی قدرتی زنان را به بهبود وضعیت زنان از

تنزل دادن موضوع توانمندی زنان به  ،ته است .به زعم آنانمنابع حیاتی منوط می دانند؛ موردانتقاد گروه اول قرارگرفس به خدمات بهداشتی ،آموزشی و

محدود، مغایر با چالش های موجود در فرودستی زنان است.حتی اگر در بعدی خاص بهبودی مشاهده شده، به هیچ وجه به معنای  موضوع خاص و

 ( .  816:4832) ناجی راد، گاه هاستعدم موفقیت این دید مؤید، و برابری ها  توانمندسازی زنان نبوده است. تداوم تبعیض ها

شده وخیم تر  ثیر برنامه های توسعه در جوامعأتحت تموقعیت زنان ؛ های معتقدندزنان،برخی فمینیست  در راستای موانع موجود بر توانمند سازی    

را تحمیل می کند،لذا مردان برای کار ناچار به فمینیسم ه ی صنعت و برنامه های کمک رسانی، باور غربی دربار است، زیرا ورود شکل های تازه ی 

زایش و  ه ی حفظ خانواده و تأمین نیازهای اقتصادی آن، به عالو ه یو مسئولیت عمد مهاجرت می شوند و ممکن است خانه را به کلی ترک کنند

خصوصی خانه محصور می شوند. به نظر می رسد این  زنان از نقش های تولیدی محروم و در قلمرو ؛. به عبارتی رش فرزندان بر دوش زنان می افتدپرو
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یوه های جریان در برخی مناطق روستایی روی داده است. اما ظاهراً در مناطق شهری و برخی دیگر از مناطق روستایی، فرایند مدرنیزه شدن به ظهور ش

 (.   862) همان : انه یا مزرعه تبدیل کرده استکارخبهره کشی انجامیده است که زنان را به نیروی کار ارزان و قابل مصرف در ه ی تاز

 : که آن این و تبیین کرد ترین موانع فرهنگی در باب توانمند سازی توسعه زنان را باید در گزاره های زیر  در یک ارزیابی کلی باید مهم      

 بر عدم مشارکت زنان در فعالیت ها( باورهای غلط اجتماعی مبنی 4 

 ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود( عدم آگاهی زنان 2

 ( عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت8

 ( باالتر بودن نرخ بی سوادی زنان نسبت به مردان1

 (پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان. 1

 فرهنگ سیاسی ناسالم  .  2-6

سی با وجود این که نقش کم رنگ بودن پارادایم فمنیستی در ناکارآمدی توانمند سازی زنان دارای بیشترین اهمیت می باشد، ولی مطالعات و برر     

ست. در های صورت گرفته نشان داده است که ارزش ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان توانمند سازی زنان داشته ا

، فرهنگ پذیرفته شده این باور را بوجود آورده است که در صورت عدم موفقیت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه در حال توسعهجوامع 

انمندی  کارآمدی تونقش قابل مالحظه ای را در نا، نوع فرهنگ جوامع شواهد پیداست کهاز ( .4832)کتابی، کار، زن باید از کار خود چشم پوشی نماید

ساختاری وفرهنگ  یو وجود شکاف ها هایی چون: تبعیض،نقش رسانه ها،نحوه چیدمان کتاب های درسیلفه ؤم این راستا ،در زنان ایفا می نمایند.

( 432) همان : گرا می توانند به عنوان عناصر موجود در بطن فرهنگ اجتماعی کشورها ومشخصاً برای توسعه نیافتگی زنان موثر باشند. -سیاسی اقتدار

 . 

  تبعیض .  4-2-6 

ی گماندها می گردد.تبعیض باعث عقبتبعیض اساساً باعث تنزل مقام و منزلت انسان  تبعیض این نکته درخور مالحظه می باشد کهی لفه ؤدر مورد م

کند. تبعیض گی و جهانی را مخدوش میی فردی، اجتماعی، خانوادهها در عرصهگی مانع رشد و پویایی زنان است و مشارکت انسانماندشود و عقبمی
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ناشی از ضعف رویکرد  شود. عنصر تبعیض در کشور های در حال توسعه،گی نیز میو سرگشتهگی باعث ایجاد بحران هویت، سرگردانی ماندهو عقب

این باور که که زنان به جهت جنسیتشان چه برای خود ودیگران جنس دوم است،در .اجتماعی این کشور هاست -های فمنیسمی در فضای سیاسی

روند این تصاعد موجب در محاق قرار گرفتن فضای فکری زنان شده است.چنین  (. 4836)جعفری،  روند تصاعدی به خود گرفت ذکور،ی مکشورها

ه ای بیشتر نقش مادرانگی،تربیت بچه وخانه داری را دامن زده است و نتوانست برای آنان در دوشادوش مردان برای ایفای نقش مردانه در جامع-لفه ؤم

یدئولوژیک که در یک نگاه ناظر بر برابری مردان وزنان بود،نوعی تبعیض جنسیتی را دامن نقشی باز نماید. اما وضعیت هژمونیک مردان با وجود فضای ا

 زد. 

  نقش رسانه ها .  2-2-6

ی زن چهره، نقش تعیین کننده ای درگسترش کلیشه های جنسیتی دارد.  در مورد نقش رسانه ها به عنوان مولفه ای فرهنگی باید گفت که رسانه ها 

های تلویزیون ، شخصیت واقعی زن در برنامهدر حال توسعهدر کشورهای  است.چهره ای انتزاعی، به دور از واقعیت و غیر انسانی ،تلویزیوندر سینما و 

ی بدون شک ارائه، ندارند در بطن برنامه های اجتماعی تلویزیونعرصه ی عمومی داری مطرح می شود و زنان حضوری فعال در تر در امور خانهبیش

طیف را تحت  گیری اینشده است و قدرت پویایی و تصمیم در حال توسعهآسیب شخصیتی در زنان کشور های  موجب ،جنسیتیهای ین نوع کلیشها

 ) همان( . تأثیر قرار داده است

  سیستم آموزشی .  8-2-6

گی، ی نقش و تصویر زن و مرد در تکامل خانوادهیی اراهای درسی و نحوهگیری شخصیت زنان مؤثر است، کتابلفه دیگری که در رشد و شکلمؤ 

های درسی و غیر ست. آندره میشل از آبای فکری فمنیسم معتقد است که کودکان، طرفداری از تبعیض جنسی را نه فقط از کتابفردی و اجتماعی ا

  گیرند.درسی، بلکه از سلسله مراتب نظام آموزشی نیز یاد می

 شکاف های ساختاری .  1-2-6

 رباره وجود شکاف های ساختاری به عنوان یک مولفه فرهنگی این نکته در خور توجه است که این شکاف ها به مقتضای برخی ویژگی های دگرگونید 

پیر و جوان وجهی از این شکاف ، سنی جمعیت میان مرد و زن  تقسیم جنسی و. همواره وجود دارند ناپذیر وپایدار در جامعه انسانی پدید آمده اند و

ر از های ساختاری است.گروه بندی هایی که بر اساس این شکاف ها پیدا می شوند، ممکن است در زندگی سیاسی فعال و موثر باشند.در جوامع سنتی ت

 دایره یجوامعی که در  آنجا که زنان تابع شوهران خود هستند و نقش سیاسی ندارند،شکاف جنسی در حیات سیاسی موثر نیست. بر عکس در

پایگاه اجتماعی واقتصادی زنان نیز دستخوش دگرگونی می شود و در نتیجه ممکن است زنان داعیه سیاسی  دارند،ونی های فراگیر اجتماعی قرار گدگر
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وشرکت در نهادهای ی أخواستار دخالت در زندگی سیاسی از طریق کسب جق ر ،پیدا کنند.در روند صنعتی شدن غرب، زنان در مراحل مختلفی

ثر از عوامل طبقاتی بوده و در هر طبقه ای که مردان نقش سیاسی أنمایندگی شدند. با این همه در این روند مشارکت زنان در زندگی سیاسی خود مت

 ها نیز تمایل بیشتری به شرکت در حیات سیاسی پیدا کردند. بیشتری یافتند،زنان آن

  فرهنگ سیاسی اقتدارگرا.  1-2-6   

های اقتدار گرایی در  -پشتوانه تئوریک خود را از رویکرد زنان،عمده در توانمندی تنگناهای ی از به عنوان یک، ساالرانههژمونی وحاکمیت فرهنگ پدر 

 است.. اقتدارگرایی بر مسلکی اطالق می توسعه نیافته سیاسی جوامع های فرهنگفرهنگ سیاسی اخذ می نماید. اقتدارگرایی یکی از پایدارترین ویژگی

نتیجه تولید انبوه  ،کند. براین اساس، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا های مبتنی بر قدرت مطلقه را تجویز میشود که با توجیه ساخت عمودی قدرت، شیوه 

 سلطه متناقض،ت سیاسی اقتدارگرا است. دو ویژگی های آن در ساخگیری شخصیت اقتدارگرا در نظام خانواده اقتدارگرا و سپس پایدارتر شدن جهت

در  چند طلبی به طور همزمان در شخصیت اقتدارگرا وجود دارد. چنین شخصیتی در برابر قدرت برتر پدر یا دولت، مطیع است و هر جویی و تسلیم

پردازد. چنین شخصیتی به  این رو به تمجید قدرت میباید سرپیچی و تنفر خود را به عنوان مکانیسمی دفاعی سرکوب کند و از  ،سرپیچی کند باطن

کند. در چنین  آل خود برسد، قدرت حاکم را جانشین آن میتواند به من ایده جا که نمی  آن از ،عنوان تیپ اصلی پیروان در نظام پاتریمونیالیستی

طلبی به  ر مقابل قدرت برتر قاعده اساسی است. در نتیجه، فرصتپذیری د شود اما تسلیمفرهنگی همواره وضع موجود از وضع آرمانی تمیز داده می

های این نوع فرهنگ، این توقع است که گره همه مشکالت باید به  یابد. از دیگر ویژگیعنوان واکنشی در برابر رفتار خودکامه قدرت ظهور و بروز می

فرهنگ مشارکت است، در چنین شرایطی که فرهنگ اقتدار طلب حاکم  وسیله نماد پدری به حکومت باز شود که خود مانعی بر سر راه پیدایش

رایی گباشد،طبیعی است که نقش زنان بیشتر وضعیت تبعی وغیر مشارکتی را بگیرد وچون ابزاری قابل ترحم توام با بی مهری در دست فرهنگ اقتدار

      ( . 33: 4831) شادی طلب، قرار گیرند

 

 توانمندی زنانو مکانیسم های . جمع بندی  7

  

مدل و الگویی پنج سطحی است  از پدیده ی توانمندسازی ارایه داد، توجه کنیم،توانمندسازی زنان،« النگه»در نوشتار حاضر،اگر به تعریفی که           

ز : که می تواند مبنایی برای سنجش سطح توسعه یافتگی زنان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی باشد. پنج سطح موردنظر عبارت اند ا

در جامعه هستند . .که هر کدام از این مؤلفه ها خود تحت تأثیر ساختارهای سیاست و قدرت رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل

ت نمندسازی،فرایندی چندجانبه است و محدود به بعد یا زمینه ی خاصی نمی شود،بلکه معرف پیشرفت از یک موقعیت نابرابری )جنسیتی( به موقعیتوا
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اجتماعی )توان مشارکت  برابری)جنسیتی( می باشد. این فرایند از سطح فردی) احساس ذهنی و توان عینی برای انجام امور( شروع می شود و تا سطوح

در فعالیت های گروهی و جمعی(، سیاسی)کنترل بر تصمیمات سیاسی(،اقتصادی) توان کنترل تصمیم گیری های اقتصادی( و نهادی) به چالش 

عه نیز محدود و مقیدشان کشیدن نهادها و ساختارهای نابرابر موجود( را در بر می گیرد . بر طبق نظر گیدنز، افراد سازنده ی یک جامعه هستند اما جام

رد. بر می کند. گرچه کنش و ساختار معموالً مفاهیمی متضاد تلقی می شوند اما در واقع دو روی سکه اند و نمی توان آن ها را جدا از هم تحلیل ک

 می دارد را توسعه سمت به حرکت قصد که ای جامعه.ثیرداشته است .همین اساس است که ساختارهای ایجاد کننده در مقوله ی توانمندسازی زنان، تأ

در پرداختن به مسائل  .باشد داشته آنان جسم و روح سالمت آگاهی و سواد سطح افزایش آنان، اسازیتوان نظر از زنان وضعیت به ویژه توجه بایست

« اهداف توسعه هزاره»، «های بشریرویکرد توسعه و قابلیت»دهی است. بخشی یا قدرتهای اصلی این روند تواناییو توسعه، یکی از دغدغه حقوق بشر

دهد بر موانع میکننند که به یک کشور اجازه عنوان قدمی ضروری اشاره میبخشی و مشارکت بهو دیگر رویکردها و اهداف معتبر همگی به توانایی

ایجاد مکانیسم های زیر در جامعه ضرورت  ،آنان توانمندسازی و آگاهی سطح افزایش و زنان موفقیت بهبود جهت لذا مرتبط با فقر و توسعه فائق آید. 

 ؛  تام دارد

 

 

  بومی کردن الگوهای توانمند سازی در هر جامعه 

 .ها و اختصاصات فرهنگی، جامعه شناختی، زیست شناختی و بوم شناختیای است مبتنی بر ویژگیتوسعه ،گونه که توسعه پایدار همان  

هیچ تغییر  ،هاهای هر جامعه تعریف شود و ارتقاء یابد. بدون مالحظه این ویژگیتوانمندی زنان نیز بایستی در بستری متناسب با شرایط و ظرفیت

ها و راهبردهای عملی که درسطح جهانی برای رشد و ارتقاء زنان مطرح می ها، سیاستد داد. برنامه ریزیمثبت و ماندگاری در زنان روی نخواه

تواند مشخص سازد.این محتوا را نمی را هابرنامهی را تعیین کند، اما دقیقاً محتوا تواند سمت و سوی کلی حرکت و تحول زنان هر جامعهشود، می

ها، تعیین تر از محتوای برنامه کند. مهمهای مادی و معنوی هر جامعه تعریف میملی و قومی و نیز امکانات و ظرفیتهای فرهنگی، اعتقادی، مؤلفه

 هاست که در هر جامعه با جامعه دیگر فرق دارد. ها و فزونیکاستیی  رایط موجود زنان یک جامعه با همهدرست وضعیت و ش

 نگرش سیستمی به توانمند سازی زنان  

درارتباط منسجم و پویا با جامعه خود هستند، توانمند سازی زنان را هم باید دریک سیستم اجتماعی دید و تعریف کرد و مجموعه عوامل  زنان 

ها به مثابه سو کرد. زن ها هماهنگ و هم باید در جهت توانمند کردن آن مرتبط با زنان و موقعیت و شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی شان را

کنند. ها با مردان جامعه احراز میها و واکنشها، افکار قالبی و کنشاتی اجتماعی، شخصیت خود را در فضایی از باورها، نگرشموجود

 ند.ا متقابل ی ها در تعامل و رابطه ین مجموعه آندر اکنند. می اجتماعی ایفا های محیطهای مقابل و مکمل زنان را در نقشن،مردا
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 دهد که در حالت عادی به زنان نوعی قدرت معامله می این امر ؛و داشتن مشاغل خرد تمالکیت امالک و مستغالاقتصادی زنان با  مندیتوان

مندی . تواندرون خانهآورند؛ چه در بیرون و چه در شان به دست میها توانایی اثبات خود را در ابعاد گوناگون زندگی آن را ندارند. آن

و اطمینان  عزت نفس ،شان در جامعهچون اعضای برابر جامعه است. از این طریق، زنان با مشارکت راهی برای دیده شدن زنان هم ،اقتصادی

ها و افراد امیدوارند که دادن وام و ها، سازمانشوند.دولتهای توانمندسازی زنان شناخته میکنند. مشاغل خُرد نیز از راهبیشتری کسب می

اجازه دهد در جامعه و بازار کار فعال شوند که همین اتفاق به نوبه ی خود آن ها را برای فعالیت بیشتر در جامعه توانمند می  اعتبار به زنان

بهره در کشورهای در حال توسعه به این امید به های کمبود. وام زنانکند. یکی از اهداف اولیه در بنیان نهادن مشاغل خرد، توانمندکردن 

 شان را حمایت کنند.شود که آن ها بتوانند تجارتی کوچک راه بیندازند و با این کار خانوادهزنان داده می

نظرر سیاسری، یرا    ی یرا اعرالم  أر ی ازهشکل داشتن اجهای سیاسی، بهشود. مشارکتمفیدترین شکل توانمندسازی جنسیتی شناخته می ؛مشارکت

کند. با این حال، مشرارکت  توانایی نامزدی برای احراز مقام با داشتن شانس عادالنه برای انتخاب شدن، نقش بزرگی در توانمندسازی افراد بازی می

های شخصری شرود.   تواند شامل همکاری در امور خانه، مدرسه و نیز توانایی داشتن انتخابشود. مشارکت میسیاست محدود نمی ی فقط به حوزه

 شررود. تررری میرران آنرران و مررردان برقرررار مرری     هایشرران را داشررته باشررند، تسرراوی برریش   هنگررامی کرره زنرران قرردرت برررآوردن خواسررته    

 

 الف( افرسی

 نشرنی. عراقی، تهران،نجم ه منیژ ترجمه ی؛ ،«نناجامعه شناسی ز » (،4836 ) ،کلرواالس ، پامالت ، بوا  

 انتشارات جاودانه.  ،تهران ،«توانمندی انسانیمبانی  »(،  4833کیانی، شهرام و لویمی، نعیم )  ،الماسی، مرتضی  

 (4333بالنچارد،کارلوس،) « 4833فضل ا... امینی، تهران، نشر افرا ،چاپ اول،ترجمه ی ؛،«سه کلید توان افزایی . 

 ،(، اقتصاد کشاورزی و توسعه سال 4838تا  4813) «ایران روستایی زنان اشتغال بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی عوامل»،  فاطمه پاسبان

 .4831زمستان  .18، شماره 41

 ( 4831جباری،حبیب،)«43،رفاه اجتماعی، سال پنجم،شماره«رویکردهای اجتماع محور به برنامه های فقرزدایی در ایران . 

 فرهنگی. پژوهش هایفتر تهران، د ،«زن و توسعه » ،(4836)ی ، شمس الساداتهدزا 

 ،411-443، 4833 بهار ،4 شماره ،6 دورة زنان، پژوهش ،«زنان توانمندسازی بر مؤثر عوامل»نسرین ،  حسینی، فرج اله رهنورد. 
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 ( 4833سن، آمارتیا)، «چاپ اول.انتشارات دستان، ،وحید محمودی، تهران ترجمه ی؛ ،«توسعه به مثابه آزادی 

 ان، نشر قطره.تهر ،«انیرهای زنان دراو چالشسعه تو»،  (4831 )، ژالهطلبشادی 

 ،1 دورة زنان، پژوهش ،«ها آن بر مؤثر عوامل تبیین و زنان توانمندی های مؤلفه»جعفری، معصومه،  جاه، مریم، رفعت علی، شکوری، 

 .4836تابستان: و بهار ،4 شماره

  ،زنان،  پژوهش فصلنامه ،«توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه»کتابی، محمود، یزد خواستی، بهجت، فرخی راستایی، زهرا

 .1-81، 4832پاییز

 (4833کرایب،یان،) «ترجمه ی ؛ عباس مخبر،تهران،نشرآگه.  ،«نظریه ی اجتماعی مدرن از پارسونزتا هابرماس 

  (2118کبیر،نرایال ،)« ترجمره ی؛ فاطمره صادقی،تهران،نشررآگه،چاپ دوم     ،«تأملی در سنجش قدرتمندی زنان؛منابع،عاملیت،دستاوردها

4833. 

  تهران، نشر روشنگران. ،«معیارهای تواناسازی زنان»(، 4832)النگه، سارا 

 کویرنشرتهران،،«نقالباموانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی،فرهنگی واقتصادی ایران پس از  »(،4832)،محمد علی ،ناجی راد. 

 نشرر موسسره تحقیقرات و    ،بدر الدین اورعی یزدانی ، تهران ؛ی ، ترجمه«توانا سازی و تعویض اختیار »(، 4838) کیم اس کمرون، وتن، دیوید

 .آموزش مدیریت، چاپ دوم 
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