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 چکیده 

دنیای امروز بازشناسی رو به رشدی در باب در . این پژوهش به توانمندسازی اقتصادی زنان پرداخته است

توانمندی سازی اقتصادی زنان به وجود آمده و این مسئله به جوامع بشری کمک کرده تا هم حقوق زنان را 

درک کرده و هم در میزان سالمتی، رفاه، آسایش، رشد اقتصادی و کاهش فقر تغییراتی مثبت و رو به رشد 

شته سازمان های زیادی وجود داشته اند که به مسئله حقوق زنان و در پنج سال گذ. وجود داشته باشد

این سازمانها به این نتیجه رسیده اند که . واقعیت رو به رشد توانمند سازی اقتصادی زنان پرداخته اند

توانمند . توانمندسازی اقتصادی زنان مسئله ای است که سود آن هم برای زنان است و هم برای جامعه

ی زنان این امکان را به زنان می دهد که عالوه بر رسیدن به آرامش و رفاه و حق و حقوق سازی اقتصاد

در این پژوهش به مفهوم و  .خویش، در کاهش فقر، رشد اقتصادی، تولید و افزایش بهره وری موثر باشند

و همچنین در این پژوهش سعی بر این بوده که  نحوه نظارت بر توانمندسازی اقتصادی زنان پرداخته است

 .مروری بر روی مسئله توانمندسازی اقتصادی زنان انجام شود
 

 

  .فقر، توانمند سازی زنان، توانمند سازی اقتصادی، ایران: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

یک زن هنگامی از نظر اقتصادی توانمند است که هم توانایی پیشرفت و موفقیت مالی داشته و هم اینکه قدرت تصمیم گیری       

به منظور پیشرفت و موفقیت مالی، زنان نیاز به مهارتها و منابعی دارند تا بتوانند در بازاریابی با سایر افراد و ارگانهای . اقتصادی داشته باشد

همچنین به منظور داشتن قدرت و توانایی سود بردن از فعالیت های اقتصادی، زنان نیاز دارند که قدرت . ی به طور برابر رقابت کننداقتصاد

 .تصمیم گیری داشته و منابع مالی و سود مالی را کنترل نمایند

نزدیکی با یکدیگر دارند و این دو عامل عبارتند  توانمندسازی اقتصادی از دو عامل مرتبط با هم تشکیل شده است که این دو عامل ارتباط

 :از

 پیشرفت اقتصادی     

 قدرت و عاملی     

. هر دو عامل به یکدیگر وابسته هستند و هر دو عامل برای داشتن زندگی بهتر و آسودگی بیشتر برای زنان و خانواده ها الزم هستند     

هنگامی که یک زن قدرت داشته باشد یعنی . رتقاء قدرت و عاملیت زنان می شودباعث ا( پیشرفت اقتصادی)سود و موفقیت اقتصادی 

توانایی کنترل و تقسیم کردن منابع را داشته باشد و هم چنین توانایی تصمیم گیری داشته باشد بهتر می تواند از نظر اقتصادی پیشرفت 

 .نماید

 نظارت بر توانمند سازی اقتصادی زنان

توانمندسازی اقتصادی زنان، سازمانها باید بر روی عوامل نهفته در توانمندسازی اقتصادی زنان نظارت داشته باشند به منظور نیل به      

منابع در . حال به توضیح پیرامون هر یک از این دو عامل می پردازیم. که این عوامل عبارتند از منابع فردی و اجتماعی و قوانین و عاملیت

این . منابع به دو سطح فردی و اجتماعی تقسیم می شوند. ه از موفقیت اقتصادی زنان ممانعت می کنندحقیقت ساختارهایی هستند ک

 :منابع بیشتر از عوامل مالی و پولی موجود در محیط و مکان هستند که شامل موارد زیر می شوند

 سرمایه انسانی به عنوان مثال آموزش، تحصیالت، مهارت آموزی

 نداز و سرمایه گذاریسرمایه مالی همچون پس ا

 سرمایه اجتماعی مانند ساختارهای موجود در جامعه و سرمایه دارها

 سرمایه طبیعی به عنوان مثال منابع طبیعی یا ماشینی شدن اغلب مشاغل

تباط بین افراد قوانین مجموعه اصول هستند یا مجموعه ای از شبکه های اجتماعی و سازمانی که فعالیت ها را سازماندهی کرده و بر ار     

 .قوانین بر چگونگی توزیع منبع تاثیر می گذارد. و منابع اجتماعی و اقتصادی تمرکز می نمایند

. قوانین شامل قواعد جنسیت محور می شود که مشخص می کند برای زنان مناسب است که در مکانهای عمومی باشند یا خیر     

 .شند یا شغل خاصی را اختیار کرده باشندهمچنین در مکانهای عمومی مدیریت مالی داشته با
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موسسات نیز شامل ساختارهای سیاسی و قانونی، شبکه های اقتصادی، ساختارهای بازاریابی، ازدواج، وارث بودن و آموزش و پرورش      

 .می شود

رس یا بازخوانی قوانین و عاملیت تحقیقاتی که در زمینه توانمندسازی اقتصادی به وسیله تالش به منظور غنی سازی منابع در دست     

این راههای متفاوت . آنچه که در این تحقیقات اهمیت داشته پیشرفت اقتصادی زنان و ساختارهای قدرت زنان بوده است. انجام شده است

شخصی زنان را  سواد یا برنامه های مهارتهای اولیه زندگی منابع. نشان داده شده است 1در باب توانمندسازی اقتصادی زنان در شکل 

عالوه بر این نوانمندسازی . این دو عامل توانمندسازی اقتصادی زنان را افزایش می دهند. افزایش می دهد تا قدرت آنان نیز افزایش یابد

 به عنوان مثال این پروژه ها ممکن است در سطح فردی، در سطح زنان خانه دار، در. اقتصادی زنان در چند سطح می تواند نظارت شود

 .سطح سازمانی یا در سطح اجتماع انجام شود

عواملی خاصی که پیشرفت توانمندسازی اقتصادی زنان را نشان می دهند ممکن است در بافتهای اجتماعی، تفاوتهای متفاوت و      

نشان می دهد که چگونه  1شکل . همزمان با تغییر کشورها و مجامع این عوامل نیز ممکن است تغییر یابد. فاحشی با یکدیگر داشته باشند

 .چند پروژه درون یک چارچوب جای می گیرند

اگر توانمندسازی . هیچ برنامه مشخصی نمی تواند همه عوامل موثر بر توانمندسازی اقتصادی زنان را نظارت و سازمان دهی نماید      

باید بر . اقتصادی زنان به عنوان یک معضل پیچیده به نظر می رسد، این برنامه ها باید سهم و میزان تاثیرگذاری خویش را مشخص نمایند

ی تاکید شود که می توانند بیشترین تمایزها و بیشترین تغییرات محیطی را بسازند و همین گونه بر عملکرد سازمانها نیز روی تالش های

 .نظارت شود

درک فرصتهای عمیق . الزم است که تمامی برنامه ها سهمی مهم و قدرتمند را در چارچوب توانمندسازی اقتصادی زنان اجرا کنند        

 :ساسی تر که زنان در بافتهای خاص با آن روبرو هستند مهم است به دلیل اینکهتر و چالشهای ا

 به تشخیص بهترین مکان برای سرمایه گذاری برای نیل به هدف نهایی توانمندسازی اقتصادی زنان کمک می نمایند

 طراحی بهترین شیوه برای دخول در امر توانمندسازی اقتصادی زنان

 .ارج از تمرکز توانمندسازی زنان که کنترل آنها بر روی موفقیت توانمندسازی اقتصادی زنان تاثیر می گذراندتعریف و شناسایی فضاهای خ

تعیین تغییراتی که توانمدسازی اقتصادی زنان خواهد داشت یا نخواهد داشت و جایی که تغییر در مسئله توانمندسازی زنان الزم است 

 .برای موفقیت در این امر
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 توانمند سازی اقتصادی زنان، منابع، قوانین و موسسات خصوصی: 1شکل 

 

 :پروژه منایعمثال برای 

سواد آموزی زنان که می تواند بر روی توانمندشدن زنان از نظر اقتصادی و همچنین بر روی قدرت و عاملیت زنان در سطح جامعه تاثیر 

 .گذار باشد

 .این پروژه منابع فردی ای را تامین می کند که سطح علمی زنان را افزایش می دهد

بایدها و نبایدها به عنوان نرمها و ساختارهای اجتماعی وجود دارند که تعیین می کنند که زنان باید ها و نباید های اجتماعی که این 

بایستی در برخی فعالیت ها شرکت کنند یا در برخی فعالیت ها شرکت نکنند که این عوامل محدود کننده یا این بایدها و نبایدهای غلط 

 .نان تاثیرگذار استدر سطح جامعه بر روی مسئله توانمندسازی اقتصادی ز

توانمندسازی 

 اقتصادی زنان

 

 قدرت و 

 عاملیت

پیشرفت 

 اقتصادی

 

 موفقیت اقتصادی

 سود اقتصادی

 

و توزیع کنترل 

 منابع

 تصمیم گیری

 

 منابع

بایده

ا و 

نباید

های 

اجتما

 عی
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 .کشمکش های اجتماعی قوانین و الگوهای اجتماعی که از افزایش سطح علمی زنان ممانعت می نمایند معرفی می کنند     

قوانین و نرمهای اقتصادی که همچون مورد باال باورهای غلط در سطح جامعه هستند که زنان بایستی در انجام برخی امور در سطح      

ت نمایند و در انجام برخی امور در سطح جامعه نباید دخالت کنند که این قوانین و نرمهای محدود کننده در سطح جامعه امر جامعه دخال

 . پیشرفت توانمندسازی اقتصادی زنان را تحت الشعاع خویش قرار می دهد

 .رفت زنان را مقدور می سازندرویکردهای بازاریابی و عاملیت زنان بازاریابی را تغییر می دهند و امکان افزایش پیش

این رویکردهای بایستی فقط فروش و میزان باالی آن در سطح جامعه را هدف قرار دهند و به جنسیت عرضه کننده محصول توجه ننمایند 

و در حقیقت رویکردهای عرضه محوری باشند که مهمترین هدف آنان عرضه محصول به بهترین صورت در سطح جامعه باشد که این 

مکان نیز برای زنان پیش آید که این رویکردها بتواند زنان را در سطح جامعه به عنوان عرضه کننده بپذیرد که اینمسئله به توانمندسازی ا

 . اقتصادی زنان در سطح جامعه کمک شایانی می کند

 .محدودیتهای مالی منابع به زنان اجازه می دهند که پیشرفت اقتصادی داشته باشند

 

 ن توانمندسازی اقتصادی زنانسنجش میزا

 

توانمندسازی اقتصادی زنان ابعادی زیادی دارد و تحت مالحظات خاص در بافت جامعه اهمیت , نشان دادیم 1همان گونه که در شکل      

اقتصادی طرح های تحقیقاتی در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان در کشورمان انجام شده اس که همگی توانمندسازی . پیدا می کند

این دیدگاه ها یا شاید بهتر باشد بگوییم شاخص ها برای یک محیط یا یک برنامه مفید . زنان را از دیدگاه های مختلف بررسی می کنند

هیچ مجموعه جهانی از شاخص ها نیست که در هر بافت یا هر بخشی برای هر طرح تحقیقاتی . هستند و برای بقیه محیط ها کاربرد ندارند

 . شد و این شاخص ها ، معیارها یا دیدگاه ها از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت دارندثابت با

معیارها و شاخص ها باید با سنجش میزان توانمندسازی اقتصادی زنان هم سو باشد و همچنین با میزانی که یک برنامه برای نظارت و      

شاخص ها و متغیرهای یک طرح تحقیقاتی باید فقط زمانی که مقدار آن متغیر  به منظور ارزیابی. کنترل انتخاب می نماید نیز همسو باشد

با اینکه اندازه گیری میزان توانمندسازی اقتصادی زنان نیازمند شاخص های . است اندازه گیری شود نه هنگامی که میزان آن ثابت است

حیطه تغییر را نشان می دهند و این یعنی اینکه در بعضی پیشرفت اقتصادی زنان و قدرت زنان است، بسیاری از پژوهش ها، در هر دو 

این بدان معنی است که پروژه های فردی بر روی اندازه گیری میزان یک عامل . بافتها ما میزان تغییر در دو عامل را داریم نه در یک عامل

 .دهند بیشتر تمرکز می کنند تا چند عامل و حتی دو عامل را با یکدیگر مورد بررسی قرار نمی

تحقیقاتی که در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان در کشورمان انجام شده اند، هر کدام چارچوبی برای اندازه گیری توانمندسازی      

این سطوح متفاوت . اقتصادی زنان معرفی می نمایندکه از شاخص های معمولی بهره می برد تا سطوح متفاوت نتایج حاصله را نشان دهد

تشخیص اینکه سطحی که . خروجی تحقیق درآمدهای زودبازده تا تاثیر شاخص های متوسط و طوالنی مدت کشیده می شوداز نتایج 

 .اندازه گیری می شود به اندازه واقعی منابع تحقیق نزدیک و محتمل است، تاثیر و چهارچوب زمانی خاصی دارد
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هر دوی روش های . ت اقتصادی به طور مجزا قابل انداره گیری هستندهمان گونه که این چارچوب ها نشان می دهد قدرت و پیشرف     

کمی و کیفی برای اندازه گیری و سنجش میزان توانمندسازی اقتصادی زنان مناسب هستند و وابسته به نوع اطالعاتی هستند که الزم 

 .بوده و انتخاب آنها محتمل است

تعیین میزان فرایند، شاخص های خروجی . ر برنامه ارزیابی و توسعه تاکید می کندچارچوب ها به تمرکز بر روی شاخص های نشانگر د     

تمامی تحقیقات باید خروجی ها و درآمدهای . و درآمد همچون شرکت زنان و زنانی که در تحقیق شرکت کرده اند، به یک اندازه مهم است

آنها تاثیر بلند مدت یا کوتاه . ابی اساسی به یک تحقیق را مهیا کننداین شاخص ها می توانند ارزی. فرایند اساسی را اندازه گیری نمایند

البته واقع بینانه هم نیست که . همه شاخص ها نمی توانند در باالترین سطح اندازه گیری شوند. مدت شاخص ها را اندازه گیری می کنند

البته باید به خاطر سپرد که همان گونه که . ان اندازه گرفتانتظار داشته باشیم تاثیرات عمیق و بلند مدت را در یک پروژه به طور همزم

پیش از این اشاره کردیم این شاخص ها از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند حتی ممکن است از جامعه بزرگ به جامعه کوچک نیز 

 .در یک کشور فرق کند

 

 شاخص ها
 

این امکان وجود ندارد که ما به  .و مفهومی تک بعدی نیست ان یک مفهوم چند وجهی استنتوانمندسازی اقتصادی ز     

اما می توانیم . شاخص های جهانی دست پیدا کنیم و برای هر تحقیقی به طور ثابت میزانی ثابت از شاخص ها را تعیین کنیم

ص استوار سه مجموعه کلی از شاخص ها را معرفی نماییم که بهتر است چارچوب های نظری مختلف بر روی این سه شاخ

 :گردند 

 شاخص های فرایند و نتیجه گیری .1

 زنان در سطح جامعه شاخص های پیشرفت اقتصادی .2

 و عاملیت زنان در سطح جامعه شاخص های قدرت .3

تجربیات نشان دهنده این است که بیشتر تحقیقات و پژوهش ها سعی در رسیدن به موفقیت در امر توانمندسازی اقتصادی      

 . آن چه در سطح فردی یا خانگی و چه در سطح عمومی و اجتماعی دارند زنان و سنجش میزان
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 :نتیجه گیری

 

. در این پژوهش بیان شدکه دسترسی زنان به منابع درآمد به معنای دسترسی کل خانواده به رفاه و سالمتی بیشتر است      

عتماد به نفس و خودباوری را در آنان افزایش داده مشارکت زنان در جامعه نه تنها جزء حقوق اجتماعی آنان است بلکه روحیه ا

زنان به . توانمندسازی اقتصادی زنان یکی از اهداف توسعه ملل در هزاره سوم به شمار می آید. و آنان را توانمند بار می آورد

های خویش باشند بستر عنوان افرادی از جامعه دارای توانایی هایی هستند که اگر در یک جامعه در پی بهره بردن از توانایی 

در این پژوهش مفهوم توانمندسازی، توانمندسازی اقتصادی زنان . مناسب برای حضور این قشر در جامعه به وجود می آید

اقتصادی زنان در پایان نیز شاخص های توانمندسازی . بررسی شدند و سپس نظارت بر توانمندسازی اقتصادی توضیح داده شد

تحقیقات بیشتری باید در این زمینه انجام شود زیرا مسئله  .مورد بررسی قرار گرفتنداجتماعی و  در دو سطح فردی

 :توانمندسازی اقتصادی زنان دارای اهمیت های زیادی است از جمله

و حقوق توانمند سازی اقتصادی یکی از مهمترین عرصه ها برای زنان است تا استعدادهای بالقوه خویش را به معرض نمایش گذاشته .1

 .خود را نیز گسترش دهند

از آنجایی که زنان قسمت اعظم جمعیت فقیر دنیا را تشکیل می دهند، به منظور کاهش فقر الزم است بر زنان و توانمند سازی اقتصادی .2

 .آنان نظارت شود

عداد بالقوه خویش را به فعل تبدیل کند زمانی که یکی از اعضای جامعه نتواند است. تبعیض بر علیه زنان از جنبه های اقتصادی مضر است.3

 .یا در عرصه رقابت برابر شرکت کند، اقتصاد ملی ضربه خواهد خورد

 .کار با زنان حس خوبی را ایجاد خواهد کرد. فرصت برابر برای زنان در نهایت منجر به افزایش فروش و رونق کسب و کار خواهد شد.4

تحقیقان نشان داده که زنان . به خانواده، جامعه و اقتصاد ملی کمک بیشتری را عرضه می دارند زنانی که از نظر اقتصادی توانمند هستند.5

 .سرمایه اضافه را برای فرزندانشان پس انداز می نمایند که این رشد مداوم را در پی دارد

همچون دو پرسش زیر پاسخ پرسش هایی  انجام شوند تا به توانمندسازی اقتصادی زنان زمینهتحقیقات بیشتری باید در      

 :های دقیق تری داده شود

 تعریف توانمندسازی اقتصادی زنان چیست؟ توانمند سازی اقتصادی زنان شامل چه مفاهیمی می شود؟.1

میزان توانمندسازی اقتصادی زنان چگونه قابل محاسبه است؟ سازمان هایی که با توانمندسازی اقتصادی زنان درگیر هستند چگونه می .2

 توانند به این مسئله پی برند که در مسیر درست در حرکتند یا خیر؟

 . یافتن پاسخ های مناسب برای دو پرسش نام برده کمک شایانی در توانمندسازی اقتصادی زنان ایفا می کند     

 :پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 

مفهوم توانمندسازی و توانمندسازی اقتصادی زنان پرداخته شود برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود بیشتر به  -الف          
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 .تا مسائل مربوط به آن بیشتر شناخته شود

توانمندسازی اقتصادی زنان همان گونه که ثابت شده عالوه بر اینکه تاکید بر روی حق و حقوق زنان دارد به -ب          

تحقیقاتی در این زمینه انجام شده اما این تحقیقات کافی نیستند و . بازگشت سرمایه به داخل کشور نیز کمک شایانی می کند

باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا بتوان به یک چارچوب نظری جامع برای توانمندسازی اقتصادی زنان در 

 . سطح جامعه کشورمان دست یافت

قتصادی زنان انجام گیرد تا شاخص های بیشتری شناخته الزم است تحقیقات بیشتری پیرامون توانمندسازی ا-پ          

همان گونه که اشاره داشتیم این شاخص ها در سطح هر جامعه با جامعه دیگر فرق می کند حتی این احتمال وجود دارد . شوند

تارهای که این شاخص ها در سطح جامعه کشورمان در میان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به دلیل تفاوت در الگو و ساخ

اجتماعی تفاوت شایانی وجود داشته باشد که این مسئله برای پی بردن و کشف این تفاوتها نیاز به بررسی و تحقیق و تفحص 

 .بیشتر دارد
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