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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :تواناسازي زنان مفهومي است که در راستاي پديد آوردن تغيير در نگرههاي موجود
ارزيابي ساختار اجتماعي و شکل دادن دوباره به نظامهايي متولد شد که مبتني بر الگوي سنتي قدرت و مردساالري
نباشند در اين پژوهش تالش شده است تا ابتدا به صورتي مختصر اين مؤلفهها و ارتباط آنها با يکديگر توضيح
داده شده و در نهايت شماي حاصل از برهمکنش اين مؤلفهها با مفهوم تواناسازي در الگويي طراحي گردد.
روش پژوهش :روش پژوهش در مقاله فوق را ميتوان روش اسنادي با کتابخانهاي دانست که در ازاي آن مقالهاي
مروري در خصوص تواناسازي که در نهايت به پيشنهاد يک مدل ختم شده است ،ارائه گرديده
يافتهها :مروري بر بيش از  10مقاله و کتاب در خصوص مفهوم تواناسازي زنان نشان ميدهد که پنج مؤلفه،
استقالل ،آموزش ،توانا شدن در دو سطح فردي و گروهي و توانا شدن به مثابه پيامد و فرايند ،فصل مشترک ادبيات
وسيعي باشد که حوزه تواناسازي را در مطالعات علمي در بر گرفته است که هر يک از اين زير مؤلفهها در
برهمکنشي دائمي با فرايند تواناسازي هستند.
نتيجهگيري :تواناسازي به عنوان الزمه درک شده عصر حاضر امري نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت و
امروزه بسياري از کشورهاي در حال توسعه و سازمانهاي بشردوستانه و توسعهاي قسمت عمده فعاليتهاي خود
را بر اين هدف متمرکز ساختهاند .نگاهي به ادبيات موضوع و پنج مؤلفه مشترک آن پژوهشگر را بر آن داشت تا از
کنار هم قرار دادن اين عوامل تعريفي ارائه نمايد که به نظر ابعاد مختلف تواناسازي را پوشش داده و بتواند درکي
مفهومي نسبت به اين مؤلفه ايجاد نمايد.
واژگان كليدي :تواناسازي ،جنسيت ،زنان ،توسعه
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اختيار چارچوبهاي پذيرفته شده قدرت قرار ميگيرند

مقدمه
امروزه اهميت توسعه در جهت تعالي انسانها،

که ناظر بر به حاشيه راندن زنان بوده است اما اين الگو

کاهش نابرابريها و ايجاد عدالت اجتماعي بر هيچ

در جهان جديد تغيير يافته و در رويکرد جديد

کس پوشيده نيست .اين در حالي است که دستيابي به

تواناسازي زنان از نظر اقتصادي ،جمعيت شناختي و

توسعه پايدار بدون در نظر گرفتن زنان و نقش

اجتماعي مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بر اساس نظر

چندگانه آنان در اجتماع غيرممکن است( .مهران

پارداهام زماني که شما زنان را توانا ميسازيد در واقع
8

فرزندان او را توانا ميسازيد (گروه تانجا  )2008و به

)81 ،3181
پيش از دهه  3910زنان به عنوان «گروه هدف »1در

اين ترتيب جريان توسعه يک کشور در گرو توسعه و
9

برنامههاي توسعه ديده ميشدند که اين نگرش را «زن

توانا شدن زنان آن کشور قرار ميگيرد (ساهاي

و توسعه» 2يا به اختصار  WADميناميدند كه نشان

 .)3998لذا تواناسازي زنان و برابري جنسيتي به عنوان

ميداد اگرچه زنان به عنوان بهرهبرداران اهداف توسعه

اهداف کليدي براي بسياري از سازمانهاي بشردوستانه

شناخته ميشوند ولي نقشي كارآمد در پيشبرد آن ايفا

و همچنين سازمان ملل به حساب ميآيد که ميتواند

نميکنند؛ اما پس از آن بين اواخر دهه  3980و اوايل

زنان را براي به عهده گرفتن نقشهايي جديد آماده

WID

کرده و به عنوان راهکاري موثر در مبارزه با فقر،

نيز خوانده ميشود ،تغيير يافت .در اين نگرش زنان به

گرسنگي ،بيماري و توسعه آگاهانه و پايدار شناخت.

عنوان عناصر فعال و پويا در تحقق اهداف توسعه

(بانک جهاني .)2032

دهه  3990اين رويكرد به «زنان و توسعه »3که

مطرح شدند و از اين رو «برابري جنسيتي4به عنوان

از جمله رخدادهاي اساسي در گفتمانهاي

هدف» در برنامههاي توسعه مطرح شده و جايگاه خود

بينالمللي که ميتوان آنها را به تواناسازي زنان و

را به دست آورد( .فيونا( )2009 5مارچ)2009 6

برابري جنسيتي مرتبط دانست؛ بيانيه بيجينگ و

در طي اين تغييرات نگاه به موقعيت زنان و جايگاه

دستورالعمل اجرايي 10آن (سازمان ملل  ،)3991بيانيه

آن در فرايند توسعه مفهومي جديد پديدار شد که ناظر

هزاره سازمان ملل 11و به دنبال آن سازماندهي بيانيه
12

بر ارتقاء سطح کيفي و کمي زندگي زنان و تالش براي

اهداف توسعه هزاره

بهبود دسترسي و کنترل آنان بر منابع بود و تواناسازي

سطوح خاصي از ارتقاء تا سال ( 2032سازمان ملل

نام گرفت .در واقع تواناسازي زنان مفهومي است که

 )2003و برنامه توسعه سازمان ملل 13تا سال 2008

براي پديد آوردن تغيير در نگرههاي موجود ارزيابي

(بانک جهاني  )2001بودهاند (ماليکه  )3 ،2033که در

ساختار اجتماعي و شکل دادن دوباره به نظامهايي که

اين بين اهداف توسعه هزاره و بيانيه بيجين همچنان در

مبتني بر الگوي سنتي قدرت و مردساالري نباشند،

دستور کار کشورهاي عضو سازمان ملل قرار داشته و

متولد شد .اين مفهوم در جريان يک سير تاريخي که در

آنها بايد ساالنه بنا به شاخصهاي تعيين شده ميزان

ادامه به آن خواهيم پرداخت ،امروزه توانسته به

دستيابي به اين مهم را گزارش کنند و اگرچه اهداف

جايگاهي بسيار وسيع در اهداف توسعه و ارزيابي

توسعه هزاره بسيار وابسته به هم در نظر گرفته شدهاند

7

اما در آن برابري جنسيتي و تواناسازي زنان به عنوان

( )2001معتقد است الگوي سنتي اقتصادي-اجتماعي

دستاورد اساسي براي نيل به ساير اهداف توسعه بيان

بر اساس شاخصهايي طراحي شدند که خود در

شده است .به طور کلي در اين راهکارهاي بينالمللي

موقعيت زنان در جوامع مختلف دست يابد .پارادهام

27

با اهدافي براي دسترسي به
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دستکم از اواخر دهه  3910تواناسازي يک مؤلفه

فاکتورهاي موثر در راستاي دستيابي به محدوده وسيعي

کليدي در مباحث سياسي براي همه جنبشهاي مردمي

از اهداف بشر دوستانه در نظر گرفته ميشود که شامل

بوده است؛ چه زماني که براي قدرت گفتن سياه

توسعه پايدار و تأمين امنيت ،کاهش جنگ و شکل

پوستهاي آمريکايي مطرح شده و چه زماني که به

دادن صلح هستند (ماليکه.)3 ،2033 14

معناي افزايش آگاهي زنان براي خروج آنان از محيط

اما نگاهي به مطالعات انجام شده در زمينه

بسته خانوادگي و حضور بيشتر و موثرتر در جامعه
15

تواناسازي زنان در کشور نشان ميدهد که اگرچه در

مورد استفاده قرار گرفت (ياواال داويس  .)3991،1از

دو دهه اخير مفهوم توانمندي از دغدغههاي

اينرو پرداختن به مفهوم تواناسازي امري جديد نيست

پژوهشگران مسائل زنان در ايران بوده است اما به نظر

و از لحاظ تاريخي اين واژه به همان دهه 3910

هيچ مطالعهاي به چيستي اين مفهوم و سير تطور و

بازميگردد که جنبشهاي سياهان آمريکايي آغاز شد
16

17

تحول آن نپرداخته است .به عنوان مثال مطالعات انجام

(موزاديل  )2002،31و پائلو فريره تئوري خود را

شده نظير مطالعه مهران ( )3181و يا کتابي و همکاران

مبتني بر توسعه آگاهي انتقادي مطرح نمود (برگمن

18

( )3181به استفاده از ابزارهاي تواناسازي مانند الگوي

به نقل از فريره .)3910

النگه در بافتهاي گوناگوني چون آموزش و اجتماع

در دهه  3910تواناسازي زنان نخستين نتيجه

اشاره داشته و يا مطالعات ديگري که به بررسي اهميت

حاصل از نسل سوم فمنيسم و سازمانهايي بود که به

توانمندي کارکنان در سازمانها و يا بررسي مؤلفههاي

صورتي آشکار از اين مفهوم استفاده ميکردند تا از

توانا ساز مانند استقالل اقتصادي ،يافتن شغل براي زنان

طريق تحول در ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي و

سرپرست خانوار (البرزي  .3181،3رهنورد .3181،1

سياسي در سطح ملي و بينالمللي به سازماندهي و

کتابي  .3182،3مطيع  )3182،1و مواردي از اين دست

تسهيل عدالت اجتماعي و برابري زنان دستيابند.

پرداختهاند .از اين رو به نظر ميرسد مروري بر ادبيات

(موزاديل  )2002در اين برداشت زنان قادر ميشدند

موضوع تواناسازي ،شناخت مؤلفههاي آن و يافتن

تا قدرت خود را براي ايجاد تغيير توسعه دهند .قدرتي

درکي مفهومي نسبت به آنچه در اين چند دهه تحت

که تا آن زمان به آنها داده نميشد تا بر آن اساس

عنوان تواناسازي خوانده شده است ،ميتواند مسيري

بتوانند مطالبات خود را پيگيري نمايند .اين نگرش

روشن در برابر پژوهشگراني بگستراند که لزوم توانا

نسبت به مفهوم تواناسازي به دنبال آن بود که زنان را

شدن زنان و درگير شدن آنان را در فرايند توسعه به

در دو سطح عمومي و خصوصي ،وارد فضاهاي

عنوان نيرويي مولد و تأثيرگذار درک کردهاند.

سياسي نمايد( .برگمن 19به نقل از فريره )3910

از اين رو در ادامه اين مقاله تالش خواهيم کرد با

از سال  ،3982جنبشهاي مردمي زنان در آمريکاي

مروري بر ادبيات موضوع تواناسازي و ورود و کاربرد

التين و حوزه کارائيب و همچنين ساير جنبشهاي

آن در مطالعات زنان بتوانيم بازانديشي مجددي در

زنان در سراسر دنيا به عنوان عوامل درهم تنيدهاي

مؤلفههاي تشکيل دهنده .تصوير شماتيک پايان مقاله

شناخته ميشوند که سبب پرداخت بيشتر به مفهوم

همان فصل مشترک موضوعي است که تحت عنوان

تواناسازي شدهاند و به دنبال به دست آوردن قدرتي

تواناسازي زنان مورد بررسي قرار گرفته است.

گروهي براي تغيير مناسبات جنسيتي در اقتصاد،

تاريخچه

سياست ،قوانين و فضاي اجتماعي-فرهنگي بودهاند.
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همچنين اين برداشت از مفهوم تواناسازي به طور

درآمدشان مهم تلقي ميشد اما شواهد نشان ميداد که

اساسي بر بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس و نيز

بدون حمايتهاي شبکهاي کافي و استراتژيهاي

توانايي انتخاب مسير زندگي در بين زنان تاکيد داشته

تواناسازي اين مهم امکانپذير نبوده و زنان همچنان در

است (چارلير.)2001 20

خانهها مانده بودند (موزاديل .)2002

از سال  ،3982جنبشهاي مردمي زنان در آمريکاي

نگاهي به اين سير تاريخي نشان ميدهد که اگرچه

التين و حوزه کارائيب و همچنين ساير جنبشهاي

تواناسازي مفهومي برگرفته از جنبش سياهان در آمريکا

زنان در سراسر دنيا به عنوان عوامل درهم تنيدهاي

شمرده ميشود اما در جريان سالها توانسته جايگاه

شناخته ميشوند که سبب پرداخت بيشتر به مفهوم

مناسبي را نه تنها در مباحث مرتبط با توسعه که در

تواناسازي شده ،سياست ،قوانين و فضاي اجتماعي-

مباحث جنسيت و مطالعات زنان براي خود پيدا نمايد.

فرهنگي بوده .همچنين اين برداشت از مفهوم

در اين جايگاه تواناسازي مفهومي چندبعدي درک

تواناسازي اساساً بر بهبود عزت نفس و اعتماد بهنفس

ميشود که در سطح مختلف اجتماعي و سازماني

و نيز توانايي انتخاب مسير زندگي در بين زنان تاکيد

اثرات و پيامدهاي مختلفي به خود ميگيرد و حتي بنا

داشته( .چارلير .)2001

به رويکرد بازيگردانان عرصه توسعه تعاريف بسيار

اما استفاده از مفهوم تواناسازي به صورت علمي و

گوناگوني را نيز ميپذيرد .از اين رو تواناسازي مفهومي

دانشگاهي نخستينبار توسط سن و گراون21در کتابي

شده است که در زمينهها و علوم مختلف کاربرد داشته

با عنوان «توسعه ،بحران و ديدگاههاي جايگزين؛

و به عنوان واژهاي بينرشتهاي شناخته ميشود که با

رويکردهاي زنان در جهان سوم »22به سال  3982بر

طيف وسيعي از تعاريف و کاربردها احاطه شده است؛

ميگردد که او اين مفهوم را تحت يک فصل جداگانه

اما اگرچه همچنان يک تعريف جامع براي اين مفهوم

به نام توانا کردن خود ،23ارائه نمود و آن را در قالب

وجود ندارد اما در ادامه تالش شده تا مفاهيم عمومي

شکل دادن ارگانهايي به عنوان مراکزي براي طراحي و

که در بيشتر تعاريف به چشم ميخورند و به عنوان

اجراي مراحل تحول جنسيتي تعريف کرد .در اين

مباني پذيرفته شده درک شدهاند به صورتي مختصر

کتاب همچنين قوانيني که زنان را تنها در قالب مادر يا

بيان شود.

همسر نگريسته مورد نقد قرار گرفت و عملکرد
ارگانهاي پيشنهادي تالش براي تغيير چنين قوانيني

مفاهيم عمومي در تواناسازي

بود .از اين رو در چنين برداشتي تواناسازي مفهومي

مطالعات گوناگون نشان ميدهد تواناسازي زنان

سياسي به خود گرفت که در ارتباطي نزديک با قدرت

فرايندي است چندبعدي که تنها يک پيامد نيست

قرار داشت (استرامکوئيست.)3991 24

(سوئينا

25

 )21 ،2032و با ساختارهاي حاکميتي،

در دهه  3990نهادهاي گوناگون از مفهوم

قوانين ،ابعاد فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي ارتباطي

تواناسازي زنان در حيطه وسيعي استفاده ميکردند که

تنگاتنگ دارد (چارلير  .)2001تواناسازي فرايندي است

از استراتژيهايي براي گسترش و وسعت دادن

که طي آن زنان کنترل بيشتري بر مقتضيات زندگي

انتخابها و فعاليتهاي توليدي زنان حمايت ميکرد و

خود پيدا ميکنند و به دنبال سنجش قابليت زنان در

حتي از اهداف فمينيستي نيز مستقل بودند .در اين

راستاي کنترل بر منابع ،انتخاب و کنترل بر پيامدهاي

ديدگاه افزايش دسترسي زنان و کنترل آنها بر

گوناگون حاصل از انتخاب و فراتر از همه آنها ارتقاي

27
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عزت نفس زنان است (انجمن مطالعات جمعيتشناسي

اجتماعي در راستاي شکل دادن جامعه و اقتصادي

اتيوپي .)2008 26مطالعات تواناسازي مسيري نوآورانه

عادالنهتر در سطح ملي و بينالمللي».

براي تفکر درباره مسائل اجتماعي فراهم آورده،

از نظر موزديل ( )31 ،2002تواناسازي مفهومي

مداخالت چند سطحي را امکانپذير ساخته و

است که در سطحي وسيع و با معاني مختلف از آن

رويکردي جامع و چندبعدي براي توجه به نيازهاي

استفاده ميشود اما چهار ويژگي اساسي در ادبيات اين

افراد به ويژه زنان در گروههاي ستم ديده27شکل داده

مفهوم به چشم ميخورد که عبارتند از:

است (بافور

28

)2032،21؛ اما بايد توجه داشت که

 )1کسي ميتواند توانا شود که از موضعي ديگر ناتوان

فرايند تواناسازي زنان در طول چرخه زندگي و شرايط

پنداشته شده است .به عنوان مثال زماني که شما در

سني آنان متفاوت است چرا که حقوق و مسئوليتهاي

خصوص تواناسازي زنان صحبت ميکنيد آنها را

زنان در شرايط مختلف سني متفاوت است .به عنوان

در شکل گروهي ميدانيد که نسبت به مردان ناتوان

مثال زنان سالمند داراي فرزند به احتمال بيشتر جايگاه،

نگاه داشته شدهاند.

حقوق و مسئوليتهاي باالتري نسبت به زنان و

 )2تواناسازي نميتواند از طريق شخص سوم به فرد

دختران جوانتر بدون فرزند دارند .از اين رو توجه به

اعطا شود .در واقع کسي که قرار است توانا شود

مؤلفههاي گوناگون از جمله مؤلفههاي موقعيتي عالوه

بايد خود آن را مطالبه کند .لذا سازمانهاي توسعه

ميتواند

نميتوانند زنان را توانا کنند .آنها تنها ميتوانند

فرصتهاي واقعي در دسترس زنان را بهتر تعريف

فرايند تواناسازي از طريق زنان و دستاوردهاي آن

نمايد (انجمن مطالعات جمعيتشناسي اتيوپي .)2008

را تسهيل بخشند .آنها ميتوانند شرايط مساعد

بر

موقعيت

اجتماعي-اقتصادي

بيستيدزينسکي

29

زنان

و ساير فمينيستهايي که در

خصوص تواناسازي بحث کردهاند اين مقوله را به

براي فرايند تواناسازي را فراهم آورند اما نميتوانند
آن را بسازند تا اتفاق افتد.

عنوان فرايندي ميدانند که مرزهاي بين فضاي عمومي

 )3تعريف تواناسازي غالباً شامل درک فرايند

و خصوصي را شکسته و سبب ميشود تا زنان از

تصميمگيري در مردم در خصوص مسائل مهم

محدوده شخصي به اجتماع وارد شده و بين احساسات

زندگي و توانايي آنها در اجراي تصميماتشان

شخصي و اجتماعي خود ارتباط برقرار کنند (ياوال

است .تفکر بازانديشانه ،تحليل و عمل ،ويژگيهاي

داويس )1 ،3991

اين فرايند هستند که ميتوانند در سطح فردي و يا
30

)(POPIN

گروهي رخ دهند .شواهد نشان ميدهد زنان براي

اجزاي کليدي تواناسازي را به عنوان يک مفهوم

دستيابي به توانايي گرايش به عملکرد جمعي از

پيچيده ،چنين معرفي ميکند (ماليکه :)21 ،2033

خود نشان ميدهند درحاليکه مداخالت توسعهاي

شبکه اطالعات جمعيتي سازمان ملل

«تواناسازي زنان داراي پنج جزء است که عبارتند

غالباً بر تواناسازي از بعد فردي تمرکز دارند.

از؛ احساس ارزشمندي در زنان ،حق آنان براي داشتن

 )4در نهايت تواناسازي فرايندي پيشرونده است تا

و تعيين انتخاب ،حق آنان براي دسترسي به فرصتها

يک محصول و در آن هدف نهايي وجود ندارد.

و منابع ،حق آنان در خصوص قدرت داشتن براي

افراد به مراحل ثابتي از توانا شدن نميرسند و

کنترل زندگي شخصي چه در خانه و چه خارج از خانه

دريافت آنها از اين حس متفاوت است .زيرا

و توانايي آنان براي تأثيرگذاري مستقيم بر تحوالت

تواناسازي مفهومي نسبي است که از فردي به فرد
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ديگر متفاوت بوده و نسبت به يک سطح مرجع

حذف جنس مخالف نيست بلکه همکاري آنان در

سنجيده ميشود که اين سطح ميتواند سايرين

کنار هم آن را محقق ميسازد.

مانند گروه مردان و حتي خودِ فرد پيش از اينکه در

 تواناسازي زنان بر آزادسازي انسانها و توانا شدن

فرايند تواناسازي قرار بگيرد ،باشد.

همه آنان استوار است پس زنان ببايد بتوانند

هانگ هور )11 ،2001( 31معتقد است با توجه به

ساختار قدرت مردساالرانه را در جامعه خنثي

مجموع مطالعاتي که در حيطه تواناسازي انجام شده،

نموده و از اين طريق زمينه را براي تحقق حقوق

سه بخش اساسي در درک اين مفهوم وجود دارد.

خود در واقعيتهاي اجتماعي فراهم آورند؛ اما بايد

نخست آنکه تواناسازي مفهومي چند بعدي است که

توجه داشت که زنان نميتوانند در گرو حذف

در ابعاد مختلف شناختي ،سياسي ،اجتماعي و

جنس مخالف توانا شوند.

روانشناختي صورت ميپذيرد .دوم آنکه تواناسازي در

 تواناسازي زنان تعادل بيشتري را در ساختار

سطوح مختلف فردي و گروهي رخ داده و بر اساس

مردساالرانه و سنتي اجتماع فراهم ميآورد.

تعريف فرايندي اجتماعي است زيرا در ارتباط با

تواناسازي همکاري و تعاون را به عنوان يک فرايند

سايرين شکل ميگيرد؛ و در نهايت تواناسازي از يک

اجتماعي قابل رويت دوبارهسازي ميکند و در

منظر فرايند بوده و از منظري ديگر برونداد شمرده

مقايسه با نظام مردساالر رقابتي ،توسعه را براي

ميشود .فرايند است زماني که مانند سيالي جاري

همه مردم امکانپذيرتر ميسازد (ساهاي ،1998

غيرقابل پيشبيني است و در طول زمان و مکان تغيير

.)25-26

ميکند؛ اما زماني که به عنوان دستاورد مورد

افراد گوناگوني ديگري نيز در خصوص تواناسازي

اندازهگيري قرار ميگيرد برونداد خوانده ميشود.
ساشاما ساهاي ( )3998نيز مفاهيم عمومي در

از طريق مطالعات توسعه کارکردهاند .آگراوال

32

در

سال  2003عملکرد گروهي را مهمتر بن راهکار

تواناسازي زنان را به قرار زير تعريف ميکند:

تواناسازي زنان دانسته است .باتليواال 33نشان ميدهد

 تواناسازي زنان فرايندي اجتماعي است که تحت

که برهمکنش بين نظريات فمينيستي و نظريه فريره در

ستم بودن زنان را خنثي ميکند .اگر زنان نتوانند در

خصوص آموزش (بدون در نظر گرفتن جنسيت)

خصوص زندگي خود تصميم بگيرند فرايند قرباني

ميتواند راهکار مناسبي براي تواناسازي باشد .او تاکيد

شدن آنان از طريق به حاشيه راندن زنان که سنتي

ميکند که تواناسازي لزوماً نتيجه قدرت اقتصادي

پذيرفته شده است ،ادامه مييابد.

نيست زيرا زنان ثروتمند نيز تحت سوءاستفاده قرار

 فعالين مردمي عرصه سياست از بستري برخاستهاند

ميگيرند .تواناسازي فرايندي است که طي آن در ابتدا

که زنان در آن خواستهاند تا توانا شوند و بايد

زنان بايد چگونگي مشروع تلقي شدن تسلط مردان بر

راهکارهايي که توسعه قابليتها و حقوق زنان در

زنان را شناخته و در مرحله بعد درک کنند که اين

جامعه و فعاليتهاي اجتماعي آنها را ارتقاء

ستمديدگي چگونه هميشگي ميشود .شناخت زنان

ميدهد دنبال ميکنند.

سبب مشارکت آنها در فرايند حذف تبعيضات

 تواناسازي زنان معادل است با دستيابي به برابري

جنسيتي شده و لذا امکان تغييرات بيروني به عنوان

در جايگاه اجتماعي .دستيابي به اين هدف در گرو

ملزومات تواناسازي را فراهم ميآورد .زنان نياز دارند
به ساختار جديدي از ايدهها و اطالعات دسترسي

27
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داشته باشند تا نه تنها آگاهي و تصوير ذهني خود را

برهمکنشي نزديک قرار دارند .از اين رو بروز تغيير در

تغيير دهند بلکه به کنش در جامعه نيز تشويق شوند

يکي از اين سطوح عامل تغيير در سطح ديگر هم

(موزاديل .)31 ،2002

ميشود .او تواناسازي اقتصادي زنان را به عنوان ابزاري

رونالدز

34

تواناسازي را در بافت اجتماعي کار و

معرفي ميکند که به افزايش قابليت آنان در خصوص
37

آموزش مورد بررسي قرار ميدهد و معتقد است اگر

انتخابهاي استراتژيک ،عامليت در فضاي اقتصادي و

تواناسازي را به عنوان فرايند در نظر گرفته شود آنگاه

امکان بروز تغيير در ابعاد ديگر زندگي منتهي ميشود

شامل درجاتي از توسعه فردي ميشود که اين توسعه

(کبير  ،2009کبير  .)2032قدرت انتخاب مؤلفه کليدي

به تنهايي کافي نبوده و بايد شامل سيري از تفکر تا

در تعبير نايال کبير از تواناسازي است که خود با سه

عمل باشد .او مدلي را براي تواناسازي در سه وجه

مفهوم اساسي به نامهاي منابع ،عامليت و پيامد به شرح

تجربيات (پيشينه) فردي (مانند اعتماد به نفس ،عزت

زير تعريف شدهاند (کبير  .10 ،3999کبير ،2009

نفس و احساس عامليت) ،ارتباطات نزديک و عملکرد

موزاديل  .31 ،2002کبير :)2032

گروهي طراحي کرده است .رونالدز به بافت مطالعه

منابع (پيششرط) 38که تنها شامل منابع مادي در

اهميت زيادي ميدهد و در اين مدل مؤلفههاي هر

درک متداول از اقتصاد نيست بلکه منابع مختلف

طبقه بر اساس مقتضيات و مناسبات بومي تعيين

اجتماعي و انساني که براي ارتقاي قدرت انتخاب الزم

ميگردد (موزاديل .)2002

است را نيز شامل ميشود .اين دسته از منابع در

کبير )10 ،3999( 35تواناسازي را بر حسب فرايند

شناختي وسيع از جهان و از طريق تعدد ارتباطات

تغيير تعريف ميکند که از آن طريق زنان ميتوانند

اجتماعي در ساختارهاي مختلف اجتماعي مانند

توانايي خود را براي انتخابهاي استراتژيک درباره

خانواده ،بازار و گروههاي اجتماعي حاصل ميشود.

زندگي شخصي خود ارتقاء بخشيده و در مشارکتي

دسترسي به هر يک از اين منابع

مي.

برابر با مردان براي طراحي تغييرات مطلوب براي

عامليت (فرايند) :39بعد دومي است که به معناي

جامعهاي که در آن زندگي ميکنند ،نيرويي موثر به

توانايي در تعريف اهداف فردي و عمل بر مبناي آن

حساب آيند .کبير انتخابهاي استراتژيک را

است .عامليت به چيزي بيشتر از رفتارهاي قابل

انتخابهايي ميداند که در پيريزي زندگي فردي و

مشاهده اشاره داشته و بر معنا ،انگيزه ،اهداف هر فردي

شکل دلخواه آن حياتي محسوب ميشود مانند انتخاب

که عامل حرکت در او شده و درک او از عامل بودن،

مسير کسب درآمد ،زمان ازدواج ،همسر و زمان

تکيه دارد؛ که به نوعي همان قدرت دروني نيز

بچهداري حياتي محسوب ميشود .بايد توجه داشت

محسوب ميشود .اين بعد در صورت اجتماعي خود

مفهوم استراتژيک در تعريف کبير از تعبير نيازهاي

تصويرهاي گوناگوني چون چانهزني ،گفتمان،

استراتژيک که توسط موزر 36مطرح شده است متفاوت

تزوير،اجبار ،اختيار ،مقاومت به خود ميگيرد .عامليت

است (موزاديل  .)31 ،2002کبير نيز مانند بسياري

فرايندي شناختي از تفکربازانديش و تحليل است که

ديگر از دانشمندان معتقد است در نگاهي جامع

ميتواند در شکل فردي و يا گروهي اتفاق بيفتد.

تواناسازي فرايندي چندوجهي است که دربرگيرنده

عامليت در ارتباط با قدرت ميتواند به صورت منفي يا

تغييراتي در سطح سياسي ،اجتماعي و فضاي اقتصادي

مثبت باشد .شکل منفي آن زماني است که فردي بدون

خانواده بوده و اين ابعاد مختلف خود نيز با يکديگر در
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توجه به خواستههاي ديگران خواست خود را بر آنان

و شناخت نسبت به قوانيني که سبب به حاشيه

تحميل ميکند.

راندان زنان و تحت سلطه بودن آنها ميشود

عامليت و منابع در کنار يکديگر به گفته سن

بخش سوم جزء شناختي است.

( )3982به قابليت 40تعبير شده است .قابليت سطحي از

 جزء روانشناختي شامل توسعه احساسي است که

توانايي است که مردم براي داشتن نوعي از زندگي،

بر آن اساس زن احساس کند ميتواند در سطح
فردي و اجتماعي جامعه براي بهبود شرايط خود

تعريف ميشود.
41

دستاورد (پيامد) نشاندهنده ارزشهاي وابسته به

تالش کند و همچنين ساختار اعتقادي و فکري

گروههايي است که زنان در آن زندگي ميکنند و بر آن

خود را بر مبناي توانايي داشتن نقش موثر در اين

اساس انتخابهايشان را انجام ميدهند .اين قابليت به

فرايند و نيز موفقيت در حصول هدف شکل دهد.

انتقال از فعاليتهاي ابتدايي مانند عبور از انتظارات از

در اين جزء توانايي مواجهه با مشکالت ،درک

زندگي و رسيدن به دستاوردهاي سطح باالتر و

جامعهپذيري جنسيتي ،عزت نفس و اعتماد به نفس

پيچيدهتر مانند حضور سياسي در جهان اشاره دارد.

مؤلفههاي اساسي به حساب ميآيند .جزء

اما نلي استرامکوئيست تواناسازي را به عنوان يک

روانشناختي به عنوان يک عامل مهم در ارتباط

مفهوم سياسي اجتماعي ميداند که شامل اجزاء

تنگاتنگ با منابع اقتصادي قرار ميگيرد و نتايج

شناختي ،روحي ،اقتصادي و سياسي است (موزاديل

مطالعات تجربي اين نکته را تأييد ميکند که

)2002؛ که فراتر از مشارکتهاي رسمي سياسي قرار

دسترسي به شغل عامل ارتقاء استقالل اقتصادي

گرفته و سبب ارتقاي سطح آگاهي ميشود .او معتقد

زنان شده و سطح وسيعتري از استقالل را براي

است تعريف کامل از تواناسازي بايد شامل چهار جزء

آنان به دنبال دارد.

شناختي،42

اجزاء

 جزء اقتصادي تواناسازي نياز دارد تا زنان قادر

روانشناختي ،43اجزاء سياسي 44و اقتصادي ،45باشد که

باشند در نوعي از فعاليتهاي توليدي درگير شوند

نمود

که به آنها اجازه ميدهد به سطح خاصي از

اصلي
اين

به
اجزاء

نامهاي
را

چنين

اجزاء

ميتوان

تعريف

(استرامکوئيست :)3991

استقالل مالي دست يابند .اين سطح از هر برنامه

 جزء شناختي به درک زنان از ميزان به حاشيه راندن

تواناسازي را شايد بتوان دشوارترين بخش آن

آنها و داليل اين امر برميگردد؛ که در دو سطح

دانست زيرا نياز به مخاطره کردن داشته ،برنامهاي

خرد و کالن جامعه صورت ميگيرد .در اين نوع از

زمانبر بوده و در فازهاي نخستين کارا به نظر

شناخت آگاهي آنان از خود بودن در قالب يک زن،

نميرسد؛ اما اگر همراه با تأمين بودجه و

حق آنان براي داشتن انتخاب ،مناسبات جنسيتي و

مهارتهاي الزم اقتصادي باشد ميتواند پيشرفت

کليشههاي جنسيتي مدنظر قرار ميگيرد .دانش

سريعتري داشته باشد.

نسبت به روابط جنسيتي کاملتر ،به دور از تابوهاي

 جزء سياسي تواناسازي مستلزم توانايي در تحليل

اجتماعي و جلوگيري از کنترل فيزيکي و روحي

محيط پيراموني بر حسب بافت سياسي و اجتماعي

مردان بر اين روابط بخش ديگري از جزء شناختي

است .اين جزء همچنين به معناي توانايي شکل

است .همچنين شناخت نسبت به حقوق قانوني در

دادن و به جلو راندن تغييرات اجتماعي است .در

جامعه در خصوص جنسيتها و برابري بين آنها

نتيجه براي فرايند تواناسازي آگاهيهاي فردي و
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فعاليتهاي گروهي به عنوان مبناي اساسي در
راستاي دستيابي به تحول اجتماعي است.

بحث
اينگونه به نظر ميرسد که هرچه بحث پيرامون

النگه 46مشاور جنسيت و توسعه در زامبيا الگوي

موضوع توانا شدن بيشتر اتفاق ميافتد گويا بر

خود را تحت عنوان چارچوب تواناسازي زنان 47در

پيچيدگيهاي اين مفهوم نيز بيش از پيش افزوده

سال  3991مطرح نمود .تواناسازي در اين بستر به

ميشود و شايد اين خود دليل روشني باشد که ادبيات

معناي دستيابي به مشارکت در امور و کنترل بر فرايند

موضوع در خصوص اين مفهوم تا اين اندازه گسترده

توسعه و منافع حاصل از آن براي زنان و مردان تعريف

است .اما چند مؤلفه اساسي در بيشتر تعاريف و

ميشود .او آگاهي جنسيتي 48را در پروژههاي توسعه

تحقيقات که پيش از اين سعي شد به آنها در قالب

تشويق کرده و به دنبال ارتقاي توانايي درک و

تعاريف مختلف تواناسازي اشاره شود ،به چشم

تشخيص مسائل زنان در تمام پروژههايي است که چه

ميخورد که ميتواند ادبيات موضوع را حول يک

فقط به زنان مربوط شود و چه در پروژههايي که هر دو

محور مشترک گرد هم آورد .مؤلفههايي که خود به

جنس در آن حضور دارند.

تنهايي ميتوانند مفاهيمي بين رشتهاي و وسيع باشند

سارا النگه پنج سطح با نامهاي رفاه ،49دسترسي،50

اما اتفاق نظر بر تعريف کردن آنان بيشتر به چشم

آگاهي ،51مشاركت ،52كنترل 53را براي شناخت مسائل

ميآيد .مروري بر بيش از  10مقاله و کتاب در

زنان در قالب الگويي سلسلهمراتبي معرفي ميکند که

خصوص مفهوم تواناسازي نشان ميدهد که پنج مؤلفه،

در شکل شماره  3نشان داده شده است.

استقالل ،آموزش ،توانا شدن در دو سطح فردي و
گروهي و توانا شدن به مثابه پيامد و فرايند ،فصل

بر اساس شکل ،اين الگو از سطح رفاه آغاز شده و

مشترک ادبيات وسيعي باشد که حوزه تواناسازي را در

به سطح کنترل منتهي ميشود .هر سطح باالتر نسبت به

مطالعات آکادميک در بر گرفته است که هر يک از اين

طبقه قبلي خود از ميزان بيشتر برابري و نيز تواناسازي

زير مؤلفهها در برهمکنشي دائمي با فرايند تواناسازي

برخوردار است و به ميزان خاصي از برابري و

هستند .به اين معنا که هم بر تسريع بخشيدن و يا کند

تواناسازي اشاره دارد و با نام سطوح برابري 54خوانده

شدن اين فرايند تأثير گذاشته و هم توانا شدن زنان

ميشوند که نشاندهنده توسعه زنان در هر بافتي از

عامل بهبود شرايط اين شاخصها در جوامع خواهد

جامعه و زندگي اجتماعي است.

بود .لذا در واقعيت مجموعهاي که از تعامالت دائمي

سطوح برابري
كنترل
مشاركت
آگاهي

افزايش تواناسازي

افزايش برابري

دسترسي
رفاه

شکل شماره  :3الگوي تواناسازي زنان النگه (مارچ )2009
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اين مؤلفهها بر يکديگر به وجود آمده و در قالب يک

چارلير و کاوبرگ 56بر اساس تعريف قدرت چهار

جريان اجتماعي قابل درک است را نميتوان به صورت

بعد زير را براي تواناسازي در نظر ميگيرند (چارلير

مجزا و بدون در نظر گرفتن چنين روابطي تحليل نمود

:)2001

که کارکرد اين مؤلفهها در قالب يک فرايند پويا و

 )1دارايي (قدرت براي) :57اين مفهوم به قدرت بيشتر

ديناميک قابل درک است .از اين رو در ادامه تالش

اقتصادي بر حسب دارايي مادي مانند دارايي،

شده است تا ابتدا به صورتي مختصر اين مؤلفهها و

زمين ،ابزار و يا تکنولوژي مربوط است .چنين

ارتباط آنها با يکديگر توضيح داده شده و در نهايت

قدرت اقتصادي تنها به تملک منابع و يا ثروت

شماي حاصل از برهمکنش اين مؤلفهها با مفهوم

محدود نميشود بلکه شامل سالمت بهتر ،زمان

تواناسازي طراحي گردد.

بيشتر ،دسترسي به خدمات خاص مانند وامها،
اطالعات و آموزش ،مراکز سالمتي و بازار نيز
است.

 )1قدرت

58

همانطور که پيش از اين نيز گفته شد آنچه در معنا

 )2دانش و علم کاربردي ( :قدرت با) اين مفهوم به

عامل پيدايش مفهوم تواناسازي شد را ميتوان کمبود

دانش از بعد فکري و کاربردي يا مهارت مربوط

قدرت در زنان و حتي سياهپوستاني دانست که هژموني

است و قدرت زنان را همراه با گروه براي شکل

موجود سبب ناديده گرفتن آنها در اجتماع شده بود.

دادن فرصتهاي پيشرفت مدنظر قرار ميدهد .اين

در اين بين هنجارهاي اجتماعي اسباب تبعيض عليه

بعد از تواناسازي به مديريت مردم (رهبري)،

آنان قرار ميگرفت تا دسترسي به امکانات برايشان

مهارت يا توليد ،مهارتآموزي (سواد) و نيز توسعه

 )2001از اين رو

تفکر به عنوان مهارت تحليل انتقادي اشاره داشته و

نخستين تحرکات اجتماعي براي دستيابي به قدرتي بود

دانش کاربردي به معناي اهميت کاربرد علم يا

که اين بار با نام تواناسازي به ميدان آمد ،قدرتي که به

توانايي براي ترجمه دانش به فعاليت با منابع را

آنها امکان دهد تا به منابع و فعاليتهاي توليدي دست

برجسته ميسازد.

امکانپذير نباشد (هانگهور

55

يايند ،حق تعيين سرنوشت داشته باشند و بتوانند براي

 )3اراده (قدرت دروني) :59اين قدرت مانند همان

زندگي خود تصميم بگيرند و در نهايت نيرويي

قدرت دروني است که به توانايي روحي يا قدرت

تأثيرگذار بر جامعه باشند .نگاهي دوباره به اين تعريف

ماورايي ،ارزشها و ضد ارزشهاي فردي ،اعتماد

آشکار ميسازد که قدرت داشتن اگرچه همهي توانا

بهنفس و درک از خود مربوط ميشود .اين بعد

شدن نيست اما ابزاري کارا در مسير آن به شمار

توانايي و اراده داشتن براي ساختن انتخابهاي

ميرود .لذا چنين به نظر ميرسد که براي درک مفهوم

شخصي زنان در خصوص آينده ،آگاهي از نقشه

تواناسازي بايد ابتدا مفهوم قدرت را بيان نمود

زندگي فردي و همچنين چالشهاي پيشروي

(چارلير .)2001زيرا مفهوم تواناسازي به معناي

جامعه است .مفهوم اراده ،همچنين شامل دو جزء

انگارهاي وابسته به قدرت درک ميشود و در ارتباط

ديگر ساختار فکري و توانايي استفاده از آن براي

نزديک با تغيير قدرت قرار ميگيرد (ياوال داويس

ديگران نيز است.

 .1 ،3991هانگهور .)11 ،2001

 )4قابليت (قدرت دروني) :60اين مفهوم داشتن فرصت
توسط زنان براي تصميمگيري ،داشتن مسئوليت،
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آزاد بودن براي عمل کردن بر اساس رضايت

يکي ديگر از ابعاد استقالل که در بيانيه بيجين

شخصي و استفاده از منابع شخصي مانند دارايي،

بسيار بر آن تاکيد شده استقالل اقتصادي است که عامل

دانش ،اراده تعريف ميشود.

کاهش فقر شمرده ميشود .بر اين اساس زنان بايد
بتوانند به فرصتهاي کسب درآمد شخصي با دسترسي

 )2استقالل

برابر به منابع ،استخدام ،بازار و تجارت دسترسي داشته

همانطور که اشاره شد يکي از مهمترين مسائل
دخيل در فرايند تواناسازي استقالل و مفهوم آن است

باشند (بانک جهاني .)2032
همچنين

اخيراً

دانشمندان

از

شاخصهاي

که ميتواند ابعاد گوناگوني به خود گرفته و بر آن

غيرمستقيم بيشتر از شاخصهاي روشن براي

اساس تعريف شد .مثالً به عنوان يک مفهوم سياسي،

اندازهگيري استقالل بهره ميبرند .اين شاخصهاي

استقالل به توانايي فردي در آغاز کردن پروژهها و

قابل رويت در ادغام با آيتمهاي قابل مشهود ديگري که

انجام فعاليتهاي آگاهانه و همراه با اراده در اجراي

در ابعاد مختلف استقالل طبقهبندي ميشوند مانند

به صورتي که در شکل يک

دسترسي به منابع کنترل بر آنها ،مشارکت در اقتصاد و

سوژه بتواند آرزوها و تمايالت خود را تشخيص داده و

تصميمات مرتبط به کودکان ،عزت نفس ،پويايي،

بهترين عملکرد را براي نشان دادن خود انتخاب کند،

آزادي از ظلمهاي خانگي و آگاهي و مشارکت سياسي،

مربوط ميشود .همچنين استقالل جنسيتي به سطحي از

وجود دارند( .انجمن مطالعات جمعيتشناسي اتيوپي

استقالل که زن در آن قرار گرفته و بر آن اساس

.)2008

پروژهها ،سوژه بودن

61

ميتواند انتخابهاي شخصي خود را داشته باشد
مربوط است و ارتباطي نزديک بين استقالل زنان و
تواناسازي فردي و گروهي آنان وجود دارد (بانک
جهاني .)2032

 )3آموزش
در خصوص برابري جنسيتي و تواناسازي زنان،
سواد به عنوان يک عامل کليدي شناخته ميشود .اگر

با نگاهي ديگر استقالل به دو بعد فردي و گروهي

تواناسازي زنان به معناي مشارکت پوياي آنها در

نيز تقسيم ميشود اما در عمل سطح استقالل شخصي

فرايند توسعه ملي و بهره بردن مستقيم از توسعه

از سطح استقاللي که فرد نسبت به گروههاي اجتماعي

اقتصادي باشد ،بديهي است در اين رويکرد سواد و

که به آن تعلق دارد ،قابل تفکيک نيست .بر اين اساس،

آموزش زنان نقش بسيار مهمي در بهبود جايگاه آنان،

سطحي از استقالل فردي که مطلوب به نظر رسيده و

توسعه کل اجتماع و شکلگيري نظامهاي دموکراتيک

زنان ميتوانند به توسعه آن اميدوار باشند ،به استقالل

خواهد داشت .همچنين قوانيني که براي بهبود جايگاه

بالقوه زنان در گروههاي اجتماعي و يا به صورت

زنان در نظامهاي گوناگون طراحي شده ،زماني کارا

عمومي در جامعه وابسته است .استقالل در سطح فردي

خواهند بود که زنان خود از آگاهي کافي در خصوص

به معناي آن است که زنان بدانند در زندگي چه

دستيابي به منابعي که الزمه اجراي چنين قوانيني

ميخواهند و چگونه ميتوانند آن را محقق کنند،

است برخوردار باشند (ساهاي  )318-319 ،3998و

احساس داشتن حق براي گفتن نه و تغييرات موثر در

اين در حالي است که به دست آوردن اين سطح از

محيط پيراموني با هدف تحقق آرمانها (بانک جهاني

آگاهي نيز خود در گرو آموزش قرار ميگيرد .از اين

.)2032

رو آموزش تنها يک حق نيست بلکه به دليل
تواناييهايي که براي آموزشگيرنده با خود به همراه
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داشته و زمينه دسترسي او را به منابع و درک از حقوق

جنسيتي در بخشهاي مختلف اجتماعي گرديده و

فراهم ميآورد ،عاملي براي کاهش عدم برابريهاست.

ساختار سنتي مردساالري را به چالش بکشد.

اين يک حقيقت پذيرفته شده و مشهور است که

اما مهمترين نکته آن است که آموزش زنان نهتنها

سطح تحصيالت زنان و مردان تأثير مستقيم بر شانس

مؤلفه اساسي در توانا ساختن آنهاست ،بلکه فوايد اين

آنها در دستيابي به سطوح باالتر مشاغل و حفظ

آموزش ادامه يافته و در نسلها جريان مييابد و

خانوادههاي تحت پوششان از فقر داشته و نقشي

تأثيرات چندگانهاي بر رضايت از زندگي و ساير

تأثيرگذار در شکل گرفتن شهرونداني فعال و مطلع و با

فاکتورهاي اجتماعي دارد که از جمله به پرهيز از

سطح قابل قبول مشارکت سياسي دارد که در اهداف

ازدواجها و بارداريهاي زود هنگام ،مراقبتهاي کاملتر

توسعه هزاره نيز به آن اشاره شده است (بانک جهاني

بهداشتي از کودکان ،کاهش مرگومير مادر و کودک،

 .)2032پژوهشها نشان ميدهد که شاخصهاي مرتبط

کاهش سوءتغذيه ،افزايش نرخ ثبتنام کودکان در

با تواناسازي زنان مانند مشارکت در تصميمگيريها يا

مدارس و سالهاي تحصيل آنها ميتوان اشاره نمود.

آزادي حضور در جنبشهاي اجتماعي ،در زناني که

همچنين آموزش عامل شکلگيري استقالل و عزت

سطح متوسط تحصيالت را به پايان رساندهاند ،نسبت

نفس در دختران به صورت فردي است (بانک جهاني

به زنان بيسواد وضع بهتري را نشان ميدهد (انجمن

 .)2032در واقع آموزش دختران را بايد فاکتوري چند

مطالعات جمعيتشناسي اتيوپي  .)2008حتي زنان با

بعدي دانست که در سطوح مختلف اجتماعي تأثيرگذار

سطوح تحصيالت عاليتر و ساير مؤلفههاي اقتصادي

بوده و نتايج پيچيده مثبتي را با خود به همراه دارد که

اجتماعي62باالتر زايمان و بارداريهاي سالمتري را نيز

گاه تنها با شواهد و مالکهاي مستقيم قابل بررسي

نشان ميدهند (بافور .)21 ،2032

نيست .از اين رو دور از ذهن نخواهد بود اگر بپذيريم

سطح سواد در حد دبيرستان و باالتر در بين زنان

در ازاي تأثيرات چند اليهاي که آموزش دختران در

ميتواند به آنها کمک کند تا از کارهايي با مهارتهاي

جامعه دارد اين فاکتور به عنوان محور کليدي در فرايند

سطح پايين که درآمدزايي کمتري نيز دارند ،خارج شده

توسعهيافتگي هر کشوري به شمار ميرود .در اين بين

و به مشاغلي خاص که به مهارتهاي ويژه نياز دارند،

دانشمندان و محققان زيادي به بررسي تأثيرات آموزش

وارد شوند که درآمد بهتر و استثمار کمتري در آن ديده

در فرايند تواناسازي و توسعه کشورها پرداختهاند اما

که

آنکه نخستين بار دو مفهوم آموزش و تواناسازي را در

تحصيلکردهاند ،شاغلاند و در معرض رسانهها قرار

کنار هم قرارداد پائولو فريره دانشمند برزيلي بود

ميگيرند ميتوانند نيروي کاري با اطالعات کاراتر و

(هانگهور .)11 ،2001

ميشود

(ساهاي

،3998

)321

زناني

عملکردي موثرتر در دنياي مدرن باشند .اينطور انتظار

ايده پائولو فريره در خصوص آموزش تواناسازي با

مي رود که در کنار هم قرار گرفتن اين فاکتورها بر

فعاليت او در خصوص سوادآموزش در اواخر دهه

تواناييهاي ذاتي زنان و همچنين بر باور آنها در

 3920توسعه پيدا کرد .فريره به عنوان دانشمندي در

خصوص نقشهاي جنسيتي نيز تأثير بگذارد (انجمن

خصوص تجربيات آموزشي شناخته ميشود که نوع
63

ميخواند

مطالعات جمعيتشناسي اتيوپي  ،)2008سبب ارتقاي

آموزش سنتي که آن را آموزش بانکي

آگاهي جنسيتي در آنان و درک مناسبات نابرابر

مردود ميشمارد .در آموزش بانکي معلم به عنوان
فردي است که ذهن دانشآموزان را براي پذيرش
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دانشي سازمانيافته ميگشايد .فريره چنين ميگويد که
آموزش بانکي به عمل به وديعه نهادن «64شمرده

 مردم دانش و تجربيات خود را براي شکل دادن به
آموزش خود و محتواي آن بيان ميکنند.

ميشود در جايي که معلمان حرفهايي وديعه دانش را

 گفتگو بين مردم که به شکلگيري آگاهي انتقادي

به دانشآموزاني که به صورت بالقوه اين دانش را

نسبت به مسائل ريشهاي که سببساز معضالت

دريافت کرده ،به خاطر ميسپرند و تکرار ميکنند،

اجتماعي هستند منتهي ميشود عامل کليدي در

ارزاني ميدارند .فريره معتقد است در اين نوع از

فرايند آموزش است.

چيدمان کالسي آموزش نوعي از مهارتآموزي خالص

 در خصوص مدل آموزش تواناسازي که مهارتها،

ميشود که تنها به انتقال خالص محتوا ميپردازد.

اعتماد و فرصتها را براي فعاليتهاي فردي و

درست مانند آموزش به يک حيوان که تنها تجربهاي

گروهي فراهم ميآورد ،برنامهاي زمينهاي مبتني بر

صرف است در تطبيق با جهان .در برابر چنين نگرشي،

بافتي که آموزش در آن صورت ميگيرد ،طراحي

رويکرد فريره به آموزش اشتياق براي آزادسازي و توانا

ميشود.

کردن دانشآموزان است از طريق ارتقاء آگاهي انتقادي

در واقع فريره در کالسهاي خود دانشآموزان را

آنان نسبت به جهاني که آنان را احاطه کرده و در آن

براي فکر کردن انتقادي در خصوص مسائل اساسي،

ميزيند (موني ،65ديل)2030 66

خط مشيها ،فرايند يادگيري و جامعهاي که در آن

فريره معتقد است که« :تواناسازي به معناي فرايندي

زندگي ميکنند ،فراميخواند .مدل آموزش تواناسازي

است که افراد تحت ستم از طريق مشارکت با سايرين

فريره ،مردم را دعوت ميکند تا بيشتر سوژه 67باشند تا

در توسعه فعاليتها و ساختارهايي که به افراد اجازه

ابژه 68در جامعه پيچيدهاي که در اطراف آنان است و

ميدهد در موضوعاتي که به طور مستقيم بر زندگي

به صورتي آرامانگرايانه آنها را به فعاليتهاي

آنان اثر ميگذارد مشارکت کنند و بر زندگي خود

اجتماعي در برابر مشکالتي که دارند تشويق ميکند .بر

کنترل داشته باشند .در اين صورت مردم قادر ميشوند

اساس تئوري فريره افراد تحت ستم و يا ضعيف

تا بهصورتي موثر خود را مديريت کنند .اين فرايند

ميتوانند با استفاده آموزش در خصوص نابرابريهاي

شامل بهرهگيري از قدرت ،اما نه قدرت داشتن بر کسي

اجتماعي توانا شوند .سايرين را براي داشتن احساس

يا چيزي که در مفهوم سنتي قدرت بهکار ميرود ،بلکه

اعتماد به نفس در خصوص دستيابي به برابري

قدرت داشتن براي انجام امور که به عنوان يک

اجتماعي تشويق کنند و سرانجام آزادسازي اين افراد

شايستگي ،تعميم يافته و با ديگران به اشتراک گذارده

است (ديل  ،2030هانگهور .)11 ،2001

ميشود تا محتوا و ساختار بودن هر روزهشان را شکل

تئوري فريره در مطالعات زنان کاربرد زيادي دارد.

داده و مشارک بيشتري در تالشهاي مردمي براي

در واقع ريشه پداگوژي فمينيستي بر مطالعات فريره

تغييرات اجتماعي ايجاد کند( ».ياوال داويس .1 ،3991

استوار است .پارپارت69بر اساس تئوري فريره معتقد

ديل )2030

است که تواناسازي بايد در سطح آگاهي فردي و

مدل آموزش تواناسازي فريره از برهمکنش سه

همچنين قابليت انجام فعاليتهاي گروهي که به قدرت

محور اساسي شکل ميگيرد که عبارت است از

سياسي با ديگران منتهي ميشود ،درک شود؛ که اين دو

(موني):

در کنار هم قدرتي را براي به وجود آوردن تغيير فراهم
ميآورد .مراحل پيشروندهاي که پارپارت معرفي
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ميکند بسيار به مراحلي که توسط فريره معرفي شدهاند

بر موانعي که مانع از دسترسي او به فرصتها ميشود

شباهت دارد« .قدرت دورني »70به مرحله آگاهي،71

دست يابد (هانگهور .)11 ،2001

«قدرت با »72به مرحله الهام بخشي

73

و «قدرت

گروهي :قابليت گروهي براي تأثيرگذاري در

براي »74به مرحله آزادسازي75تشبيه شدهاند (هانگهور

تغييرات اجتماعي و حرکت به سمت جامعهاي عادل و

.)11 ،2001

برابر را توانا شدن در سطح گروهي مينامند .در اين

 )4تواناسازي در دو سطح فردي و گروهي

سطح ارتباطات بين مردان و زنان به طور اخص مورد
توجه قرار ميگيرد (هانگهور .)11 ،2001

اگر تواناسازي به عنوان فرايند کسب قدرت فردي
و گروهي تلقي شود ،آنگاه در بين افراد و يا گروهها

 )5توانا شدن؛ پيامد و فرايند

مهمترين مؤلفه آن عملکرد مستقل خواهد بود؛ اما اين

تواناسازي زنان تنها يک پيامد نيست بلکه به

مؤلفه به ابزار و فرايندهايي احتياج دارد که افراد را

صورت فرايند نيز قابل درک است (سوئينا .)21 ،2032

براي عمل کردن و تصميمگيري مستقل در خصوص

پيامد است زماني که به عنوان هدف در يک برنامه

زندگي شخصي و اجتماعي قادر سازد .از اين رو

توسعه در نظر گرفته ميشود و با شاخصهاي کمي و

تواناسازي به عنوان فرايندي با دو بعد پوياي ساختاري

کيفي اندازهگيري ميشود و ميزان دستيابي برنامه به

فردي و گروهي در نظر گرفته ميشود (چارلير .)2001

اهداف از پيش تعريف شده آن را نشان ميدهد (ام.

تواناسازي فردي به مسيري اشاره دارد که مردم از

ري )2001 76و فرايند است زماني که به عنوان جريان

آن طريق در خصوص خود ميانديشند و همچنين

پيشرونده درک شود و نهتنها يک محصول .جرياني که

دانش ،قابليتها ،مهارتها و سلطهاي که غالباً با آن

براي آن غايتي و هدف نهايي وجود نخواهد داشت .در

مواجه هستند .تواناسازي گروهي به فرايندي ميپردازد

اين برداشت افراد به مراحل ثابتي از توانا شدن

که در ازاي آن افراد به يکديگر پيوسته تا خاموشي و

نميرسند و دريافت آنها از اين حس نيز متفاوت

تنهايي را از بين ببرند ،به يکديگر کمک کنند ،با

است (موزاديل  .)31 ،2002توانا شدن مسيري

يکديگر بياموزند و مهارتهاي خود را براي

هميشگي ميشود که افراد در آن گام برميدارند و با

فعاليتهاي گروهي توسعه دهند .در اين بين تواناسازي

تالش خود و همکاري با يکديگر در قالب گروههاي

از افراد و آگاهي اجتماعي و يا آگاهي انتقادي به

کوچک و بزرگ اجتماعي به اين جريان در طول زمان

فعاليت گروهي منتهي ميشود .تواناسازي فردي بايد

تداوم ميبخشند .از اين منظر سه ويژگي براي

در کنار تواناسازي گروهي ديده شود تا اين دو در کنار

تواناسازي قابل بيان است .نخست آنکه تواناسازي

هم سبب ارتقاي ارزشهاي اجتماعي و عدالت

مفهومي نسبي است که از فردي به فرد ديگر متفاوت

اقتصادي موثرتر شود (هانگهور  .)11 ،2001در

بوده و نسبت به يک سطح مرجع سنجيده ميشود که

نهايت تواناسازي فردي و گروهي را چنين ميتوان

اين سطح ميتواند سايرين مانند گروه مردان و حتي

تعريف نمود:

خود فرد باشد پيش از اينکه در فرايند تواناسازي قرار

فردي :تواناسازي در اين سطح به معناي اکتساب

گرفته باشد (همان) .دوم اگر نقش افراد و گروهها را در

استقالل در سطحي وسيع و قابليت براي داشتن حق

جريان و نتايج حاصل از تواناسازي درک کنيم خواهيم

تعيين سرنوشت است .در اين سطح فرد بايد قادر شود

دانست تواناسازي نميتواند از طريق شخص سوم به
فرد اعطا شود .در واقع کسي که قرار است توانا شود
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بايد خود آن را مطالبه کند .لذا در واقعيت امر

آنها را پرورش ميدهند و عامل بقاي جوامع انساني

سازمانهاي توسعه نميتوانند زنان را توانا کنند .آنها

هستند.

تنها ميتوانند فرايند تواناسازي را آن هم از طريق زنان

نگاهي به ادبيات موضوع و پنج مؤلفه مشترک آن

و دستاوردهاي آن تسهيل بخشند .آنها ميتوانند

پژوهشگر را بر آن داشت تا از کنار هم قرار دادن اين

شرايط مساعد براي فرايند تواناسازي را فراهم آورند

عوامل تعريفي ارائه نمايد که به نظر ابعاد مختلف

اما نميتوانند آن را بسازند تا اتفاق افتد (موزاديل

تواناسازي را پوشش داده و بتواند درکي مفهومي

)2002؛ و در نهايت تواناسازي ميتواند در لحظه

نسبت به اين مؤلفه ايجاد نمايد .در اين تعريف:

احساس شود و نتايجي هرچند کوچک با خود به

توانا شدن زنان پيامدي است حاصل از فرايند

همراه داشته باشد و تنها در سطح فردي و زندگي

تواناسازي که عامل دسترسي زنان به قدرتهاي

خانوادگي به نظر بيايد؛ اما زماني که ارتباطي دائم با

مشروع اجتماعي شده و زمينه را براي تأثيرگذاري آنان

توزيع قدرت اجتماعي پيدا ميکند ميتواند مفهومي

در ساختارهاي سنتي و تغيير هنجارهاي کليشهاي

تحولي باشد که نقشي تعيين کننده در فرايند توزيع

اجتماعي فراهم ميآورد .در اين مسير آموزش زنان و

قدرت در ساختارهاي اجتماعي و نيز تغييرات

سطح استقالل آن سبب ميشود زنان بتوانند در سطح

اجتماعي ايفا ميکند (ياوال داويس .)1 ،3991

فردي با شکل دادن به ساختار فکري مستقل ،نسبت به
واقعيتهاي اجتماعي آگاهي نقادانه پيدا کنند و در کنار
ساير زنان در گروههاي کوچک و بزرگ اجتماعي

نتيجهگيري
نگاهي بر آنچه تاکنون بيان گرديده نشان ميدهد
تواناسازي به عنوان الزمه درک شده عصر حاضر امري

جايگاه خود را به عنوان يک عضو برابر در جامعه
بازيابند

نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت و امروزه

شکل شماره  3تصويري است که تالش شده است

بسياري از کشورهاي در حال توسعه و سازمانهاي

در آن مؤلفههاي تشکيلدهنده تعريف فوق در آن نشان

بشردوستانه و توسعهاي قسمت عمده فعاليتهاي خود

داده شده و برهمکنش دائمي آنها به تصوير درآيد .بر

را بر اين هدف متمرکز ساختهاند .به طوري که ساهاي

اين اساس زنان بايد توانا شوند تا به قدرتهاي

در سال  3998اين سؤال را به نقل از باسين77در کتاب

مشروع دست يابند و از اين طريق نظام قانوني اجتماع

خود مطرح ميکند که چرا زنان نياز دارند تا توانا

دسترسي آنان به منابع ،حق تصميمگيري و حق تعيين

شوند؟ و اينگونه پاسخ ميدهد که آنها نياز دارند

سرنوشت را براي آنان به رسميت شناخته و از آن دفاع

توانا شوند زيرا زنان در کنار هم و در کنار مردان براي

نمايد .قدرتي قانوني که به زنان اجازه ميدهد تا بنا به

جهاني عاري از تبعيض و جنگ تالش ميکنند .توسعه

شايستگيهايي که دارند مانعي بر مسير پيشرفت و حق

پايدار زماني رخ ميدهد که زنان در مرکز آن قرار

داشتن فرصت برابر احساس نکنند .در چنين ساختاري

گيرند و حمايت و توجه به نيازهاي پايهاي جامعه مانند

هيچ جنسي بر جنس ديگر مسلط نيست و تمام افراد

غذا ،سوخت ،پناهگاه ،تأمين علوفه حيوانات و پرورش

در شرايطي برابر بنا به تواناييها و قابليتهاي خود به

همواره بر عهده زنان بوده و هست؛ و اين زنان هستند

فرصتهاي پيشرفت دسترسي دارند .در اين بين

که هنوز بنا به خلقت خود نوزاد به دنيا ميآورند و

دستيابي و بهرهبرداري از چنين قدرتي به ابزارهاي
دقيقي احتياج دارد که اين ابزارها آموزش است و
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شکل شماره  :2تصوير شماتيک از برهمکنش مؤلفههاي اساسي در مفهوم تواناسازي بر اساس ادبيات موضوع
استقالل .زنان آموزش ميبينند تا به مناسبات نابرابر

اما اين همه را نميتوان تنها در سطح يک فرد به

جنسيتي در جامعه آگاهي پيدا کنند و با دست يافتن به

تنهايي تصوير کرد .اگرچه فرد فرد زنان و وظيفه دارند

آگاهي انتقادي وضع موجود خود را به چالش کشيده،

با تالش خود و نيز بهرهبرداري از برنامههاي توسعهاي،

به عنوان نيروي مولد اجتماع در مسير بهبود مناسبات

عزت نفس ،درک شخصي از بودن خود ،استقالل

اجتماعي و زدودن کليشههاي غلط جنسيتي تالش

فکري و مالي خود را ارتقاء دهند و بتوانند مستقل

نمايند و اهرم قانون را به درستي در اين مسير استفاده

ساير از افراد فکر کنند اما فعاليت در گروه ،درک

نمايند .زنان آموزش ميبينند تا اجازه ندهند باورهاي

چالشهاي اجتماعي ،تالش گروهي براي بهبود وضع

غلط جنسيتي در جريان نسلها تداوم يابد و

افرادي که به گروه وابستهاند و در سطح وسيعتر

فرزندانشان را براي جامعهاي پرورش دهند که هر

اجتماع و نيز داشتن اهداف مشترک خود عواملي

انساني فارغ از جنسيت ميتواند به فرصتهايي برابر

هستند که در شکل دادن جريانهاي اجتماعي و بهبود

دسترسي داشته باشد و رشد کند؛ و ابزار دوم استقالل

شرايط ،تأثيري شگرف دارند .در واقع فعاليتهاي

است که خود ابعاد گوناگوني به خود ميگيرد و طيف

گروهي خود به منزله قدرت نيز ميتوانند تعبير شوند

وسيعي از استقالل فردي تا استقالل مالي را پوشش

زيرا همافزايي حاصل از چنين فعاليتهايي غالباً اثراتي

ميدهد که پيش از اين به آنها پرداخته شد .استقالل از

سريعتر و عميقتر بر بافتهاي سنتي و ساختارهاي

آن رو اهميت مييابد که به زن اجازه ميدهد تا به

مردساالرانه جوامع دارند؛ و در نهايت توانا شدن هدفي

تنهايي بيانديشد و تصميم بگيرد .مسئول عواقب

است که همه تالش ميکنند تا به آن دست يابند و

تصميم خود باشد و بتواند ساختار فکرياش را

فرايند است زيرا نقطه سرانجامي بر آن نميتوان قائل

متناسب با اعتقادات و باورهاي شخصي شکل دهد تا

بود .جرياني است دائم که هر لحظه توفيق آن ميتواند

جريان مداوم فرهنگها و هنجارهاي غلط خانوادگي و

صدمات جبرانناپذير بر چرخه توسعه کشورها وارد

اجتماعي نتواند از او ابزاري بسازد که خود عامل به

نمايد.

حاشيه راندن خود شود.
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