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نقش آموزش و مشاوره در ارتقاء توانمندسازی زنان
نویسنده :دکتر اشرف کاظمی
سازمان :مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آدرس ایمیلKazemi@nm.mui.ac.ir:

چکیده :مبنای توسعه پایدار شناخت منابع و بهرهوری بهینه از آن است و سرمایه انسانی گران بهاترین سرمایه هر کشور است.
قدرت تفکر ،خالقیت و استعدادهای مختلف در انسان پتانسیلهای بالقوهای هستند که در بستر مناسب پرورانده میشوند و
استفاده مناسب از آن تحول عظیمی را در جهت رشد و تعالی جامعه رقم میزند .زنان بهعنوان نیمی از سرمایه انسانی عالوه بر
اینکه حامل ظرفیتهای بالقوه توسعه هستند؛ بسترساز زمینههایی میباشند که استفاده از نیمی دیگر از سرمایه انسانی را
امکانپذیر میسازد؛ بنابراین سرمایهگذاری برای رشد این گروه از افراد جامعه متضمن بالندگی هر جامعه است؛ اما بهرهوری از
این نیروها مستلزم رشد زیرساختها و جهتدهی این نیروها است؛ بهنحویکه نه در جهت بهرهگیریهای سازمانی بلکه در
جهت تعالی فردی سوق یابد .برخالف تفکرات غربی ،از دیدگاه تفکر اسالمی ،اگرچه انسانها در غالب مرد و زن رشد مییابند و
الزم است در تمامی ابعاد زندگی ویژگیهای جنسیتی آنان در نظر گرفته شود؛ اما این به معنای صرفنظر کردن از استعدادهای
ذاتی آنان بهعنوان یک انسان و نادیده گرفتن حقوق وی و والیت مداری مردان نیست .بر اساس حقتعالی که برای همه
انسانها در نظر گرفتهشدهاست زنان حقدارند تا برای ایفای نقشهای اجتماعی و جنسیتی خود در جامعه هر آنچه به آنان
مربوط میشود را تحت کنترل خود درآورند و این مهم جز با توانمند شدن آنان برای کنترل زندگیشان میسر نخواهد بود.
احقاق این حق نیازمند عواملی است که تحت عنوان عاملیت در دسترسی به منابع ،توان مداخله در دسترسی و استفاده از آن و
کنترل شرایط حاکم بر تخصیص منابع ارائهشدهاست  .هر یک از این محورها نیازمند تغییرات سیکولوژیکی است که زنان را قادر
میسازد با شناخت حق انسانی خود برای دسترسی به منابع و توان استفاده از آن بتوانند آنچه حق آنهاست را به دست بگیرند
و بر سیاست گزاریهای کالن کنترل داشته باشند .تردیدی نیست آموزش و مشاوره برای دستیابی به هر یک از این مراحل
بسیار مبنایی و ضروری است .در طی آموزش زنان دانش کافی را در مورد توانهای بالقوه خود فرامیگیرند و مهارتهای الزم را
برای استفاده از این توان کسب میکنند.
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