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چكيده
مقدمه: مطالعات جهانی نشان می دهند که زنان بیشتر از مردان 
در معرض فقر و متعاقب آن بیشتر در خطر آسیب های اجتماعی 
و  نوجوان  دختران  به ویژه  می باشند.  سالمتی  سطح  وکاهش 
زنان جوان به دلیل دسترسی کمتر به آموزش، حمایت، سرمایه 
اقتصادی و مهارت های الزم برای ارتقای وضعیت اقتصادی خود 
آسیب پذیرترند. در این مقاله استراتژی های توانمندسازی دختران و زنان جوان که در 

آفریقا و آمریکای التین انجام شده، مرور و مقایسه شده اند.
منابع: در این مطالعه مروری، مقاالت و گزارش های ارائه شده درسایت بانک جهانی، 
صندوق بین المللی پول، موسسه)AGALI1(، مرکز بانک جهانی فقر و گروه جنسیتی آمریکا 
و منطقه کارائیب2 و استراتژی های بکار گرفته شده در بیست و سه پروژه توانمندسازی 

در بیست و چهار کشور، مرور، تحلیل، دسته بندی و مقایسه شدند.
شامل  توانمندسازی  استراتژی  هفت  منابع،  نظام مند  مرور  شیوه  با  مطالعه  این  روش: 
استراتژی های ارائه خدمات مالی، اشتغال و مهارت  های زندگی و حمایت اجتماعی در 
در حوزه کشاورزی،  زنان  توانمندسازی  برابری جنسیتی،  مدل  استراتژی های  و  آفریقا 
دریای  و  جنوبی  آمریکای  در  زنان  بازارکار  فعال سازی  زنان،  درآمد  کسب  افزایش 

کارائیب استخراج شد. 
بحث و نتیجه گیری: بکار گرفتن استراتژی های متنوع با توجه مقتضیات و عوامل 
را  توانمندسازی  برنامه های  موفقیت  احتمال  متفاوت،  جغرافیایی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

افزایش می دهد. 

1 The Adolescent Girls’ Advocacy and Leadership Initiative

2 World Bank-Poverty-Inequality and Gender Group America and the Caribbean Region 
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Abstract
Introduction: International studies show that women are at risk of 
poverty, social disadvantage and reduction of their health more than 
men. In particular teenage girls and young women due to less access to 
education, advocacy, economic capital and skills to improve their eco-
nomic status are more vulnerable. In this paper, reviewed and compared 
strategies for empowering girls and young women in Africa and Latin 
America.
Source: This study done with systematic review articles method. The 
World Bank, the International Monetary Fund Institute reports, The Ad-
olescent Girls’ Advocacy and Leadership Initiative )AGALI( and world 
bank- poverty- inequality and gender group America and the Caribbean 
Region was assayed. 23 projects of empowerment strategies used in 24 
countries and reviewed, analyzed, classified and compared.
Methods: Seven strategies were extracted. These strategies includes: 
financial services, employment and life skills and social protection in 
Africa and gender equality strategies, women empowerment in agri-
culture, increase of women income and activation of women labour in 
Latin America and the Caribbean were extracted.
Conclusions: Using of different strategies according to the needs and 
cultural factors, social and geographic items Recommended.
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مقدمه

مطالعــات نشان ميدهد که زنان بیش از مــردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتي قرار دارند. این مسئله بــه ایــن دلیل 
است که زنان از قابلیتها و امکانات الزم براي توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند. وجود موانع و محدودیت های 
فراوان بر سر راه تغییر و تحول پایگاه اقتصادي و اجتماعي زنان متأثر از عوامل فرهنگي و حقوقي، هرگونه تالشي را 
براي از بین بردن فقر با مشکل مواجه ساخته است. همچنیــن زنان از قابلیت هــا و امکانات براي کاهش فقر، محرومند. 
نگرانــی از پیوستن جمعي از زنان به گروه »فقیرترین فقرا« سبب طــرح رویکردهــای متفاوتی از جمله توانمندســازی 
زنان شــده اســت. به گونه ای که سازمان ملل توانمندسازی زنان در سطح گســترده را به عنوان یکی از اهداف کلیدی 
اعالمیه هزاره ســوم اعالم کرده اســت )Abdul Rashid Khan & Zainab Bibi, 2011(. در جهان کنونی، رسیدن به اهداف 
توسعه بدون بهره گیری از ذخیره عظیم نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان امری غیر ممکن است. به عبارت دیگر، یکی از 
شــاخص های نوســازی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی، مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنان در ساختارهای اقتصادی 
اســت. با وجود این، هنوز در جوامع مختلف به دالیل گوناگــون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تعادل مطلوب و قابل 
 )Austrian,K, 2012(.قبولی در مشــارکت عادالنه زنان در توسعه و بروز خالقیت ها و استعدادهای آنان برقرار نشده است
فردي  ظرفیتهاي  و  سرمایهها  افزایش  براي  قدرت  منابع  به  افراد  وکنترل  دسترسي  چند بعدي  فرآیند  توانمندسازي 
وگروهي به سمت انتخاب هاي هدفمند است )Assad, M & Bruce, J,1997(. نظریه توانمنــد سازيکه توسط سوزان النگه 
بر  بیش تر  کنترل  بر  را  زنان  است،  شده  مطرح  سوم  جهان  محققان  نوشته هاي  براساس  آفریقایي  زن  کارشناسان  از 
جنبه هاي زندگي خود تشویق مي کنــد. همچنیــن توانمندسازي یعني اینکه مردم باید به سطحي از توسعه فردي دست 
یابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس خواسته هــاي خود را بدهــد. درواقعتوانمندسازي فرآیند تغییر عقاید دروني 
افراد است )همان(. براساس تعاریف مؤسسه آگالی یک دختر نوجوان وقتی از نظر اقتصادی توانمند شده است که هم 
بتواند توانایی ارتقای وضعیت اقتصادی را بدســت آورد و هم قدرت تصمیم سازی و عملکرد مالی را داشته باشد. برای 
کمک به این افراد جهت دســتیابی به این دســتاوردها، برنامه ها باید فاکتورهای متعددی، که دختران نوجوان را احاطه 
کرده است، مدنظر داشته باشند)Amin, S, 2011(. توانمندسازی اقتصادی به عنوان فرآیندی چند  بعدی و بهم پیوسته تغییر 
در روابط قدرت تعریف شده است که قادر است با گسترش انتخاب های فرد در زندگی، مؤلفه های روانشناختی زنان، 
ســالمتی و بهداشــت زنان و خانواده های آنان، مؤلفه های اجتماعی– فرهنگی زنان و کنترل آنان بر منابع را بهبود دهد 
)Amin, S et all, 1998, pp 185-200( .توانمندســازی دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اجتماعی، فردی و روانشــناختی، 
حقوق و قانونی و اقتصادی اســت. یکی از ابعاد مهم آن، توانمندســازی اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و افزایش 
درآمد خانوارها و بالطبع، کاهش فقر آنان می باشــد، زیرا وضع اشــتغال از جهت هاي متعددی می تواند بر فقر و ابعاد آن 
تأثیرگذار باشد. در»رویکرد توانمندسازی زنان«، توانمندسازی فرآیندی است که طی آن زنان قادر می شوند اتکاء به نفس 
خود را افزایش دهند، حق مستقل برای انتخاب کسب کنند، خود را ساماندهی و منابعی را کنترل کنند. این مجموعه به 

.)Ashburn, K & Warner, A 2010(آن ها برای کاهش فقر، حذف فرودستی و تحول هاي نهایی کمک خواهد کرد
 .)Bowden, S& O. Zoe ,1997, pp 5-3(در بحث حقوق بشر و توسعه، توانمندسازی زنان از جمله نگرانی های ساختاری محسوب می شود
وقتی کشــوری می خواهد بر موانع مرتبط با فقر و توســعه غلبه کند، موضوع توانمندسازی و مشارکت زنان گامی الزم 
برای قرار گرفتن در مســیر توســعه انسانی و مدیریت استعدادها، اهداف توســعه هزاره و اهداف معتبر جهانی محسوب 
می شــود )Bandiera, et all, 2012(. از اینرو توانمندســازی زنان از مباحث حائز اهمیت در هر جامعه روبه رشد می باشد. 
درســایت انجمن ملی زنان کارآفرین در تعریف توانمندســازی، پنج بخش عمده آمده است که عبارت اند از: احساس 
ارزش داشتن، حق مالکیت و تصمیم گیری، حق دسترسی به فرصت ها و منابع، حق کنترل زندگی خود در داخل و بیرون 
از خانــه، قدرت تأثیرگذاری بر جریــان تغییرات اجتماعی برای به وجود آوردن نظــام عادالنه تر اقتصادی اجتماعی در 

محدوده ی ملی و جهانی.
 یکی از مهمترین راهکارها برای از بین بردن فقرزنان، توانمندســازی آن هاســت که راهی برای هدایت زنان به سوی 
فعالیت های تولیدی و درآمدزاســت )Booz & Company, 2012(. بــا توجه به هنجارهای اجتماعی نوین نیز بین کار زنان 

زمستان 1393، دوره 3، شماره 4، پیاپی 510

عیسی صفوی و همکاران
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و مســئولیت های خانوادگــی تعادل وجود ندارد. حتــی هنوز هم در 
مناطق روســتایی نشانه هایی از شــکاف معنی دار جنسیتی وجود دارد. 
خانواده های کم درآمد و برخی از گروه های قومی بیشــتر درگیر این 
شــکاف هســتند)Coalition for Adolescent Girls, 2013(. در سراســر 
منطقــه، مــردم بومــی بزرگترین فقــر و نابرابری جنســیتی را تجربه 
می کنند)Chide, Garcia-Verdi & Muñoz-Bordet, 2011(. زنان بومی بنا 
به قومیت و همچنین جنســیت خود درمعــرض محرومیت از برابری 
جنسیتی قرار دارند)WorldBank, 2007(. این تهدید از طریق دسترسی 
به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی قابل تبدیل به فرصتی 
 .)Constantina, S. R, 1990(برای جمع آوری ثروت برای زنان می باشد
در جایی شکاف جنسی محدود به سرمایه انسانی، دارایی های فیزیکی 
و تفاوت های جنســیتی باقی مانده اســت؛ که دختــران و متعاقب آن 
زنان ظرفیت بســیار کمتری برای تبدیل انتخاب های شخصی به نتایج 
مورد نظرخود دارند)Deere, Carmen Diana et all, 2009(. کشــورهای 
آمریکای التین وکارائیب از طریق آموزش، بهداشت و دیگر خدمات 
اجتماعــی و مالی موفق به گســترش قابل مالحظه ای در ســاختارهاي 
محوري پیشــرفت زنان شده اند. بیشتر کشــورها در کوتاه مدت موفق 
به ثبت نام ابتدایی همگانی برای دختران شــده اند. شکاف جنسیتی در 
چندین کشور، به شکل چشمگیری کاهش یافته است، به گونه ای که 
دختــران درثبت نام مدارس آمــوزش و پرورش و تحصیالت تکمیلی 
پیشــی گرفته اند)Deere Carmen Diana & Magdalena Leon, 2003, pp, 925-947(. زنان 
در آرزوی کســب توانایی یک صدا در جامعه و حق مشــارکت در 
فعالیت های سیاســی رســمی، و پرداختن به عمل جمعی و انجمن ها 
انجــام  هســتند)World Development Report, 2012(. در تحقیقــات 
شــده شــواهد تجربی از اثرات مثبت ســرمایه گذاری در این مســیر، 
بــر رفتارآن ها دیده شــده اســت )World Bank, 2008(. کشــورهای 
آمریکایی التیــن به ویژه در تصویب موافقــت نامه های حقوقی بین 
المللی پیشــرفت کرده اند و سیاست هایی برای ترویج برابری جنسیتی 
تصویــب نموده انــد. اعالمیه و برنامــه اقدام و کنوانســیون رفع کلیه 
اشکال تبعیض علیه زنان )CEDAW(،کمیسیون اقتصادی امریکا التین 
و کارائیب )ECLAC(، ازجمله این مصوبات می باشند. اجماع برازیلیا 
در ســال 2010، یک طرح بلند پروازانه، به منظور مشارکت نهادهای 
دولتی درگیر در مســائل مربوط به زنان با منابع و وضعیت ســطح باال 
می باشــد،که برای تولید سیاست های حســاس به جنسیت در سطوح 
ملی و محلی طراحی شده است. در حال حاضر قوانین اساسی بسیاری 
در کشــورهای آمریکای التیــن، درجهت تضمیــن برابری حقوق، 
حقوق مالکیت و ارث برابر درحال تصویب اســت. به نظر می رســد 
این پروژه ها درقاره های دیگر مورد آزمون واقع نشــده اســت. چنین 
می نماید که این عدم آزمون در قاره های دیگر، می تواند نوعی خالء 

یا فقدان دراین زمینه تعریف شــود. بدیهی 
اســت که محققان با معرفــی این پروژه ها و 
ارزیابی آن هــا، گامی موثــر دراجرای این 
پروژه ها در دیگرقاره ها خواهند برداشــت. 
انتخــاب ایــن پژوهــش عطف به کســب 
تجربه هــای مفید وکاربردی درکشــورهای 
اینکه  امریــکا وآفریقــا می باشــد.  حــوزه 
این دو قــاره مورد بررســی قرارگرفتند، به 
تعداد پروژه های انجام شــده دراین نواحی 
برمی گردد. حجــم پروژه های انجام شــده 
در ایــن دوقــاره و ارزیابــی آن ها توســط 
کارشناسان سازمان ملل، این فرصت را برای 
کســب تجربه از آن ها فراهم کرده اســت. 
تعداد مقتضــی پروژه ها، انتخاب وضرورت 
پژوهــش، به شــکل مرور سیســتماتیک را 
گوشزد نمود. پژوهش حاضر برآن است تا 
با بررســی پروژه های انجام یافته در آفریقا، 
آمریکای التین و حــوزه دریای کارائیب، 
ضمن اســتفاده از تجربه هــای آن ها به نقاط 
ضعف وقوت آن ها دســت یابد. به تعبیری 
شــاید بتوان گفت خالء تجربــه ی الزم در 
کشــورمان، درایــن حوزه )توانمندســازی 
اقتصادی زنان جوان(، ضرورت اســتفاده از 
تجربیات بین المللــی را دو چندان می کند. 
بــا توجه به عدم وجــود پروژه های مدون و 
مستند توانمندسازی اقتصادی زنان نوجوان 
و جــوان در ایران، اســتفاده از تجارب بین 
المللــی و منطقــه ای که مــورد تایید مراکز 
معتبر باشــد در این راستا کارگشا و کمک 
کننــده خواهد بــود. یک مطالعــه در زاغه 
ایبریا )Iberia( نایروبی کنیا نشان داد که تنها 
50 درصد از دختران درمحله خود دوستانی 
داشتند، در مقایســه با پسران که 70 درصد 
 .)World Bank, 2010( دارای دوســت بودند
تقویت شبکه های اجتماعی دختران نوجوان 
آســیب پذیری  موجــب کاهش  می توانــد 
آن هــادر حیطه هــای بهداشــتی و اقتصادی 
بشود )Austrian, K, 2012( . زنان تقریبا دو برابر 
زمان صــرف کار در خانه، پنج برابر زمان برای 
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روش

 Empowerment, Economic Empowerment, Empowerment adolescent girl در این بررسی با اســتفاده ازکلمات کلیدی
در بانک هاي اطالعاتي معتبر شاملCochrane Database, EBSCO, PubMed به جستجوی نظام مند مقاالت موجود پرداخته 
شــد. همچنین با اســتفاده ازکلمات فارسی »توانمندســازی«، »توانمندســازی اقتصادی« و توانمندسازی اقتصادی زنان، 
درمنابع فارسی، شامل بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکي )ایران مدکس( و پایگاه اطالعات علمي )SID( به جستجو 
پرداخته شد. در این مرحله درسایت بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و موسسه آگالی1 تعداد 24 پروژه شناسایی 
شــد. در مرحله بعد خالصه ی علمي مقاالت انتخابي، وارد بانک اطالعاتي مقاله شــدند. ســپس با هدف تفکیک نتایج 
و حــذف موارد غیر مرتبط، جســتجوهاي محدودتري انجام شــد. پس از حذف موارد تکــراري در بانک ها، به مرور 
خالصه ی پروژه های باقي مانده که شــامل 24 پروژه بود و همچنین بررســي فهرســت مراجع مقاالت به دســت آمده و 
مقاالت نویسندگان مطرح در این زمینه پرداخته شد. در مرحله ی بعد متن 24 پروژه به دست آمده بررسي شد و پس از 
بررســي نتایج آنان و حذف مجدد موارد غیر مرتبط، در نهایت، 24 پروژه به زبان انگلیســي که امکان استخراج اجزاي 
اصلي یک ارتباط آموزشي از آن ها وجود داشت، براي بررسي نهایي مورد استفاده قرار گرفت. بررسي ها در بانک هاي 
اطالعاتي فارســي، صرفاً منجر به دســت یابي به مطالعاتي شــد که به ارزیابي اپیدمیولوژیکي موارد توانمندســازی زنان 
به شــکل بررســي توانمندسازی زنان و توانمندســازی زنان دربخش های مختلف پرداخته اند. با بررسي هاي انجام شده، 

مداخله ی مشخصي که با هدف توانمندسازی اقتصادی زنان جوان انجام شده باشد یافت نشد.
معیارهای ورود به مطالعه: - هدف پروژه توانمندسازی اقتصادی وگروه هدف پروژه دختران و زنان جوان باشند. 
- پروژه در محدوده جغرافیایی مورد نظر انجام گرفته باشد )آفریقا، آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب(. - پروژه خاتمه 

یافته باشد. -گزارش پروژه به تأیید حامی یا تأمین کننده اعتبار آن رسیده باشد.
معیارهاي خروج از مطالعه: مقاالت و پروژه های بود که اثربخشــی وارزیابی مداخالت توانمندســازی اقتصادی 
زنان جوان مورد بررســی قرار نگرفته بود. کلیه ی مقاالت داراي معیارهاي ورودي مورد بررسي قرار گرفتند و با مرور، 

تحلیل و دسته بندي مداخالت انجام شده، میزان اثربخشي این اقدامات ارزیابي شد.
پیامد های قابل اندازه گیری به تناســب فرایند اجرای پروژه، اســتراتژی های توانمندســازی، مشــخصات گروه هدف 
شــامل بازپرداخت وام، درآمدباالتر، پس انداز بیشــتر، داشتن تعداد بیشتری حســاب پس انداز در بانک ومزیت داشتن 
یک گروه برای پس انداز درجهت ارتقای حمایت های اجتماعی، افزایش مهارت بودجه بندی، تالش برای بازگشــایی 
حساب بانکی، افزایش خودآگاهی، آگاهی در خصوص حقوق بشر، ایدز و بهداشت باروری و تغذیه، افزایش اعتماد 
به نفس در دختران و اعتماد به توانایی های خودشــان و افزایش ســطح شــمول اجتماعی آن ها، افزایش آمار اشــتغال، 
افزایش درآمدها، اســتقالل اقتصادی، کمک به خانواده و مورد احترام بودن، ارتقای سطح آموزش دختران، تأخیر در 
ازدواج زودرس و کاهــش مــرگ و میر، افزایش رفاه اقتصادی و توانمندی مانند افزایــش ارزش دارایی های خانواده، 
توانایی بیشــتری برای بازپرداخت بدهی ها و تأمین نیازهای اولیه خانواده، کاهش خشــونت تجربه شــده توســط زنان، 
افزایش ســطح مراقبت های بهداشتی درخصوص پیشگیری از ایدز، افزایش مشارکت و فعالیت زنان در تصمیم گیری ها 

زمستان 1393، دوره 3، شماره 4، پیاپی 710

عیسی صفوی و همکاران

مراقبت از کودکان، و حدود نیم ساعت دربازار 
.)Assad, M & Bruce, J, 1997(کار می کنند

درصــد احتمــال فقیر بــودن زنــان بومی 
در دولــت بولیــوی )74/5 در مقایســه بــا 
50/8 درصد بــرای زنان غیر بومی( بیشــتر 
می باشد)www.girleffect.org, 2013(. درپرو، 
دختران بومی در پیشرفت تحصیلی پشت سر 
پســران قرار دارند. این تاخیر در حالی است 

 Golan,,2013( که در میان غیر بومیان، پسران از دختران عقب تر هستند
AM(. در گواتماال، نرخ ســواد برای مردان بومی )15 سال به باال( 72 

درصد در مقایســه با تنها 38 درصد برای زنان بومی هم ســن و سال 
می باشــد) World Bank, 2011 (. در اکوادور، زنان غیر بومی سه برابر 
پیشتر از خدمات آزمایشگاهی ودرمانی بهره مند می شوند. زایمان در 
خانه برای زنان بومی 68 درصد در مقایســه با 20 درصد برای مادران 
غیر بومی است. این نسبت در گواتماال، 27 درصد بومی و 18 درصد 

غیر بومی است )همان(. 
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یافتهها

نتایج اولیه بررســي شــامل 24 پروژه بود که پس از بررســي دقیق تر پروژه ها و حذف موارد غیر مرتبط، در نهایت 23 
پروژه پژوهشــي براي بررســي نهایي انتخاب شــدند. جدول پایانی نشان دهنده ی اطالعات دســته بندي شده مربوط به 
مقاالت مورد بررسي در این پژوهش مي باشد. تحلیل پروژه ها در این جداول بر اساس جمعیت، نوع مداخله، و پیامدها 
آورده شــده است. یافته هاي حاصل از بررسي مطالعات انجام شــده در زمینه ی توانمندسازی اقتصادی زنان را مي توان 
بدین صورت بیان نمود: 1- به طورکلي مداخالت در زمینه ی توانمندســازی اقتصادی زنان به دو دســته ی کلي تقسیم 
مي شــوند: دسته ی اول، مداخالتي که بر روي زنان و با هدف آموزش های مورد نیاز و ارتقاء وضعیت مهارت آنان 
انجام مي شــود. این مداخالت از طریق راهکارهایي از قبیل جلب حمایت زنان، مشــاوره هاي آموزشــي زنان، بررسی 
کالس و دوره های آموزشــی انجام شده اســت. دسته ی دوم از مداخالت که به مداخالت متمرکز بر سیستم مالی و 
وام دهی معروفند، به منظور توانمندسازي اقتصادی زنان در زمینه ی استقالل مالی وسرمایه گذاری بود. این مداخالت از 
طریق راهکارهایي از قبیل: دادن وام های کوچک، دادن اعتبارات مالی کوچک، وام های تشویقی، سرمایه گذاری اولیه 
غیرنقدی. به طور کلي، پیامد حاصل از مداخالت متمرکز بر سیســتم، توانمندسازی اقتصادی درحوزه های خرد وکالن 

بود. هدف نهایي این دسته از مداخالت نیز به طور مستقیم عملیاتی کردن آموزش ها ومهارت های آموخته شده بود. 
2- نــوع مداخــالت: در بیش تر پروژه های مورد بررســي، مطالعات از نوع مطالعات قبل و بعــد )Before/After( و در 
مواردي نیز، پروژه ها به صورت مداخله یک طرفه )آزمایشی( هستند. این مداخالت بر اساس سه نوع استراتژی تعریف 
شده انجام شد. این سه استراتژی شامل: الف/ استراتژی مدل برابری جنسیتی ب/ استراتژی توانمندسازی زنان در حوزه 

کشاورزی ج/ استراتژی افزایش کسب درآمد زنان د/ استراتژی فعال سازی بازار کار زنان
3- فراگیران: مداخالت انجام شــده بر روي زنان عمدتاً بــر روي زنان مراجعه کننده به مراکزکاریابی و خانه دار بود. 
همچنین در پناهگاه هاي محلي اسکان و نگهداري از زنان و در برخي از موارد نیز زنان مراجعه کننده به مراکز حقوقي 
رســیدگي به مشکالت خانوادگي مداخالت انجام شده ی متمرکز برسیســتم های کاریابی و مالی بود. جنس مداخالت، 

ترکیب آموزش نظری وعملی کاریابی ومشارکت های مالی و اقتصادی بود.
4- محتواي آموزش: برنامه هاي آموزشي طراحي شده در مداخالت متمرکز بر زنان به صورت برپایي جلسات آموزشي 
مشــاوره اي جهت جلب توجه زنان، در راســتای آموزش مهارت مالی و اقتصادی بود. بســته آموزشی شامل شیوه های 
توانمند شدن درکسب  وام و استفاده صحیح از وام گرفته شده بود. همچنین این بسته حاوی راه های ورود زنان به بازار 
بود. از دیگر اجزای این بسته شیوه های آموزش زمین داری و سرمایه گذاری بر زمین بود. در مداخالت متمرکز بر سیستم 

مالی و اقتصادی، برقراری کالس های مدون آموزشی براساس استانداردهای بانک جهانی صورت گرفت.
5- پیامدهــاي مداخله ی آموزشــي: پیامدهــاي مورد انتظــار در مداخالت متمرکز بر زنان شــامل مــواردي از قبیل 
توانمندســازي زنان درزمینه افزایش یافتن دانش اقتصادی، انتخاب محل مناســب بــرای فعالیت اقتصادی، توانایی ثبت 
فعالیت هــای اقتصادی)خرید وفروش(، تولیدکاالی بهتر، آشــنایی بهتر زنان جوان با مســائل حقوقی زمین، باز شــدن 

فصلنامه مددکاری اجتماعی8

توانمندسازی اقتصادی دختران و زنان جوان درکشورهای آفریقایی آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب

وکاهش فقر، افزایش مشــارکت زنان در بازار کار، افزایش رضایت 
شــغلی، و همچنین افزایش امید به آینــده وکاهش حاملگی، افزایش 
ارتباطات اجتماعی، بهبود شــرایط تهیه ابزارهای کشاورزی، انگیزه 
برای نوآوری در کشــاورزان، آشــنایی زنان جوان با مسائل حقوقی 
زمین، مشارکت زنان در بحث های حقوقی، بود. با توجه به معیارهای 
فوق گزارش های پروژه های توانمندســازی دختــران نوجوان و زنان 
جــوان موسســه آگالی )13 گــزارش( که در کشــور های آفریقایی 
اجرا شــده بودند و کلیه پروژه های انجام شــده در آمریکای جنوبی 
و دریای کارائیب که توســط بانک جهانی گزارش شــده بودند )10 

گزارش( وارد مطالعه شــدند. کلیه پروژه ها 
مورد مرور، تحلیل و دسته بندی قرار گرفت 
و پیامدهای قابل اندازه گیری شامل افزایش 
درآمــد، افزایش مهارت کارهــای مردانه، 
ورود زنــان به عرصــه کار مــردان، ارتقاء 
قدرت پس انداز، مالکیت زمین و شــرکت 
در نهادهــای تصمیم گیرنده، مورد مقایســه 

قرار گرفت. 
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بحثونتیجهگیری

جمع بندي و تحلیل نتایج حاصل از بررســي ها، نشــان دهنده ی اهمیت مداخالت با استراتژی های چهارگانه، )سیاست 
فعال کردن بازار کار، مدل برابری جنســی، فعال ســازی حضور زنان در حوزه کشــاورزی و ارتقاء توان کسب درآمد 
بیشتر توسط زنان( در توانمندسازی اقتصادی زنان در منطقه آمریکای جنوبی و دریای کارائیب است. اجرای استراتژی 
سه گانه )استراتژی ارائه خدمات مالی شامل: شیوه وام های کوچک، طرح پس انداز جوانان، آموزش دانش مالی. 
استراتژی اشتغال شــامل: آموزش فنی و حرفه ای، انتقال از مدرسه به اشتغال. استراتژی مهارت های زندگی 
و حمایت اجتماعی شامل: ایجاد شــبکه های اجتماعی و ارائه خدمات بهداشت باروری و آموزش برقرای عدالت 
جنسیتی.( درآفریقا از اهمیت این مداخالت حکایت داشت. مطالعات و تحقیقات انجام شده، همواره اثر بخشی و تاثیر 
اجرای این استراتژی ها را نشان داده است. این تاثیر و اثربخشی همواره به تناسب جغرافیا و حوزه های مختلف، متفاوت 

و نسبی بود. 
در جاهایی که اســتراتژی ها متناســب با گروه هدف از نظر ســنی و خصوصیات منطقه جغرافیایی انتخاب نشده است 
مانند زیمبابوه درصد کمی از افراد توانستند وام ها را باز پرداخت کنند و به دلیل نداشتن مدیریت کافی و عدم همراهی 
آموزش مهارت های زندگی نوجوانان 16 تا 19 ساله در معرض آسیب های اجتماعی قرار گرفتند. زیرا به دلیل ضرورت 
داد و ســتد مجبور به رفت و آمد به سایر مناطق شــدند و چون مهارت کافی در ارتباطات اجتماعی نداشتند در معرض 

آسیب قرار گرفتند و درصد کمی حدود 6 درصد موفق به بازپرداخت وام ها شدند.
در پروژه هایی که عالوه بر وام های کوچک و اعطای کمک مالی به آموزش مهارت های زندگی در خصوص ســایر 
موارد مانند بهداشت باروری و حقوق پرداخته شده است، نتایج بهتر بود. حدود دو سوم قادر به بازپرداخت وام ها شده 
و اثرات مثبت بیشــتری دیده می شــد. به نظر می رســد استراتژی های سه گانه در سیســتم آگالی دارای کلیت کامل تری 
می باشــد، اما بار عملیاتی آن از چهاراستراتژی موجود در کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب کمتر است. هر هفت 
اســتراتژی، ضمن اجرای موفق درشــعاع و حوزه مورد آزمون، پتانســیل اجرای بالقوه در کشورهای دیگر را دارند، اما 
نباید انتظار داشت که به شکل کامل پاسخگویی نیازهای زنان در آن مناطق باشند. در سطح کالن، سه استراتژی موسسه 
آگالی، کلیت و شــمولیت الزم، برای اجرا در بیشتر نقاط دنیا را دارند، اما باید به بار عملیاتی آن ها افزوده شود،که این 

کار با چهار استراتژی مورد نظر در کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب قابل اجرا می باشد.
به طورکلــی با توجه به نتایج پروژه ها، بنظر می رســد، به نســبت ســال های اجرای پروژه ها و گذشــت زمان، پروژه ها 
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راه زنــان به سیســتم های حقوقــی، افزایش 
مشــارکت زنان در بحث های حقوقی، ارتقا 
قدرت تصمیــم گیری، بهبود شــرایط تهیه 
ابزارهای کشاورزی، انگیزه برای کشاورزان 
در جهت نوآوری، ارتقاء فرهنگ سازمانی 
کار وکســب برای زنان، اســتخدام بیش از 
500 هــزار نفــر، افزایش شــغل و افزایش 
رضایت شــغلی، وهمچنیــن افزایش امید به 
آینــده وکاهــش حاملگی، ارتقای ســطح 
آموزش دختران، تأخیر در ازدواج زودرس 
وکاهش مرگ و میر مادران باردار، درآمد 
باالتر، پس انداز بیشتر، داشتن تعداد بیشتری 
حســاب پس انداز در بانک و مزیت داشتن 
یک گروه برای پس انداز در جهت ارتقای 

حمایت هــای اجتماعی، تأخیــر در باز پرداخت وام هــا درحدود دو 
ســوم افراد، افزایش مهارت بودجه بنــدی و برنامه ریزی، تالش برای 
بازگشــایی حساب بانکی، افزایش خودآگاهی، آگاهی در خصوص 
حقوق بشــر. براساس یافته های این پژوهش ایجاد محیطی سالم برای 
گردهمایــی زنان، یادگیری و ایجاد روابط می تواند چهارچوبی برای 

توانمندسازی اقتصادی زنان باشد.
مداخــالت متمرکز بر زنان منجر به توانمند شــدن زنــان در انجام 
رفتارهاي ایمن، بهبود میزان خود کارآمدي و اعتماد به نفس آنان در 
انجــام رفتارهای مالی و اقتصادی و افزایش میزان موارد مراجعه براي 
دریافت خدمات مشاوره اي و حمایتي از مراکز ارائه ی خدمات مالی 
و اقتصادی شــد. در اکثر این مطالعات نیز، مداخالت آموزشي منجر 
به افزایش میزان مشارکت مالی واقتصادی در زنان مراجعه کننده شد. 
این مداخالت در بســیاري از مطالعات سبب افزایش موارد ارجاع و 

ارائه ی خدمات مشاوره اي و حمایتي از زنان فقیر و ناتوان نیز شد.
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به ســمت ترکیبــی شــدن و اســتفاده از اســتراتژی های ترکیبی که 
معموال همراه با آموزش های تجارت ســالم، بهداشت باروری، ایدز 
و برابری جنســیتی، مهارت های زندگی می باشــد، پیش رفته اســت. 
پروژه هایی که همراه با تقویت شــبکه های روابط زنان و سرپرســتی 
یک زن می باشــد، موفق تر اســت همچنیــن پروژه هایی که درجهت 
توانمندســازی اجتماعی-اقتصادی بوده اند، )حمایت از دختران برای 
ادامه تحصیل تا اشتغال( اثرات جامع تری دارند. از نتایج این روش های 
ترکیبی می توان بــه افزایش اعتماد به نفس و ارتقاء جایگاه اقتصادی 
واجتماعی زنان اشاره کرد. در مجموع باید گفت، شیوه های ترکیبی، 
مبتنی بر شرایط اجتماعی، بهتر و بیشتر منجربه توانمند شدن اقتصادی 
زنان جوان می گردد. در بســیاري از مطالعــات، پس از انجام مداخله، 
افزایش معنــي داري در میزان بهبودی مــوارد توانمندی زنان در بین 
گروه های مختلف زنان دیده شــده است. تجارب شیلی، دومنیکن و 
آرژانتین تحت استراتژی سیاســت فعال کردن بازارکار، با محوریت 
آموزش نتایجی موثر به همراه داشته است. در استراتژی مدل برابری 
جنســی)GEM( شــاهد تنــوع روش و تاکتیک برای توانمندســازی 
بودیــم. از جمله این روش ها ورود زنان به حیطه کار مردانه، طراحی 
ساختارهای قانونی برای برابری حقوق زنان وتالش برای برابری های 
جنسی استراتژی توانمندسازی زنان در حوزه کشاورزی، حرکتی نو 
و جدید بود. انجام این اســتراتژی در چهار کشــور هندوراس، پرو، 
هاییتــی و نیکاراگوا، ورود زنان به عرصــه مالکیت زمین را به همراه 
داشــت. آنان ضمن آشــنایی با حقوق زمین، به عرصه مالکیت زمین 
هم وارد شــدند. برزیل، پرو و نیکاراگوا با انجام اســتراتژی »افزایش 
کســب درآمد زنان«، در انجام آن پیشــتاز بودند. باید گفت از جمله 
آســیب های جــدی این اســتراتژی ها عــدم آزمون آن هــا در دیگر 
مناطق جهان می باشــد. از طرفی شاید بتوان گفت از نکات قوت این 
اســتراتژی ها هم می توان به »استقبال« قابل توجه مردم در مناطق مورد 
اجرا اشــاره کرد. عطف به این هفت استراتژی و به تناسب جغرافیای 
هرکشــور، بانک جهانــی اقدام به مداخله با همــکاری نهادهای ملی 
و غیــر انتفاعی نمــود. با دقت و توجه به هریــک از مداخالت انجام 
شــده در کشــورهای مختلف، می توان، به این نکته اشــاره نمود که 
متغیر»مولفه های بومی« هر کشــور کارکردی کلیدی در انتخاب نوع 
اســتراتژی مداخله گر داشته اســت. ازبین چهار استراتژی، یک مورد 
ازآن ها )GEM( به شکل موازی در چند کشور پیاده شده است. هسته 
مرکزی و محوری هر هفت اســتراتژی، خلق فرصت های آموزشی، 
بهداشــتی و خدمات اجتماعی، با توجه به توانمند نمودن زنان منطقه، 
با ابزارهای فردی، اجتماعی و قانونی بوده اســت. این اســتراتژی ها با 
توجه به تجربه های انجام شــده در قاره های آفریقا، آمریکای جنوبی 
و دریای کارائیب تجربه شــده اند، و مشخص نیست در دیگر قاره ها، 

چنیــن نتایج یــا تجربه های خروجــی را به 
همراه داشته باشند. مثاًل تجربه توانمندسازی 
زنــان دربخــش کشــاورزی و زمیــن فقط 
درکشــورهای هنــدوراس، پــرو، هاییتی و 

نیکاراگوا انجام شده است. 
نتایج بررسی حاصل از این مطالعه مشخص 
نمود که با روش های جستجوی مورد نظر و 
با توجه به معیار ورود مقاالت به بررسی، اثر 
بخشــی همه پروژه ها در قالب مطالعه علمی 
بررسی نشده بود و نویسندگان ناچار بودند 
به گزارش های منتشره شــده اکتفا کنند. به 
طــور کلی، نتایــج حاصل از ایــن پژوهش 
مویــد این نکته اســت کــه با توجــه نقش 
اقتصــادی زنان در  پررنگ توانمندســازی 
دنیا، در کشــور ما، به علت ساختار فرهنگی 
و اجتماعی جایــگاه قابل توجهی ندارد. اما 
به نظر می رسد، نظر به جمعیت زنان کشور، 
بدیهی اســت که کشــور ایران می تواند به 
تناســب متغیرهای محلی، ملی و بین المللی 
خود، این اســتراتژی ها را به کار بگیرد. این 
بدین معنا نمی باشــد که مــا خود، عطف به 
شــرایط و مقتضیاتمان، به خلق اســتراتژی 

جدید دست نزنیم. 
نظربــه محدویــت این مطالعه در بررســی 
پروژهای انجام شــده در دو قــاره آفریقا و 
آمریکا، پیشنهاد می شود، در جهت استفاده 
بهتر و بهینه ازتجربیات بیشــتر درسطح بین 
المللی، اثر بخشــی پروژه های انجام شــده 
مورد بررســی علمی قرار گیــرد و مطالعه و 
بررسی تکمیلی در پروژه های انجام شده در 
زمینه توانمندســازی زنان در قاره های آسیا 
)خــاص( و اروپــا )اروپای جنوبــی( انجام 
شود. در همین راستا مشابه پروژه های انجام 
شده، در کشورمان انجام شود و بررسی اثر 

بخشی مدنظر قرارگیرد.

فصلنامه مددکاری اجتماعی10

توانمندسازی اقتصادی دختران و زنان جوان درکشورهای آفریقایی آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب
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١ 
 

  بیکارائ يایدر حوزه و نیالت يکایآمر ، ییقایافر يدرکشورها شده انجام يپروژها جدول

 نام کشور نام پروژه سال اجرا اجراي پروژه فرآیند هاي توانمندسازي راتژياست مشخصات گروه هدف دستاوردها

 وجوانانن هاي اجتماعی بازپرداخت وام. بروزآسیب 6%
شیوه  :استراتژي ارائه خدمات مالی

 هاي کوچک وام

موزش مهارتهاي زندگی درخصوص تجارت واعطاي وام آ

 هاي کوچک
٢٠٠٠ SHAZ  زیمبابوه 

 ،اندازانداز بیشتر، افزایش تعداد حساب پسپسباالتر،  درآمد

  هاي اجتماعی ارتقاي حمایت

زنان جوان  نوجوانان و

  16-22بین سنین 

طرح  :استراتژي ارائه خدمات مالی

 انداز جوانان پس

آموزش  انداز کردن،هاي کوچک،پسدسترسی به وام

هاي زندگی درخصوص بهداشت آموزش مهارت تجارت،

 باروري وحقوق 

١٩٩٨  TRY کنیا 

تالش براي بازگشایی  ،ریزيبندي وبرنامهافزایش مهارت بودجه

افزایش خودآگاهی، آگاهی در خصوص حقوق  حساب بانکی،

افزایش اعتماد به نفس در  تغذیه، باروري و ،بهداشت ایدز و بشر،

هاي خودشان وافزایش سطح شمول تواناییدختران واعتماد به 

  ها اجتماعی آن

 نوجوان دختران پسران و
آموزش   :استراتژي ارائه خدمات مالی

 دانش مالی 

دسترسی  پس انداز، بندي،بودجه :فزایش دانش درزمینها

 به بنیادهاي مالی 

هاي شناختن فعالیت و شروع یک تجارت اصول اساسی

 سالم کسب درآمد

 

٢٠١١ 
Siyakha 
Ninths 

آفریقاي 

 جنوبی

 
 

  درآمدهاافزایش  %115افزایش در اشتغال  50%
زنان  ختران نوجوان ود

  جوان

 آموزش فنی و :استراتژي اشتغال

 ايحرفه

آموزش  و هاي فنی و سایر خدماتموزش مهارتآ

 متناسب با بافت هر کشور

 

٢٠٠٨  EPAG لیبریا 

// //  //  // ٢٠٠٨ AGI  رواندا 

// //  // // //   //  سودان جنوبی 

  زنان جوان دختران و افزایش اشتغال و درآمد
 انتقال از مدرسه به :استراتژي اشتغال

  اشتغال

 هزینه تحصیل و امکانات الزم در جهت اتمام تحصیالت.

 کمک در جهت اشتغال 
 ١٩٩٣- ١٠٠٢  Camfed 

 غنا

 

// //  // //   // //  ماالوي 

// //  // //   // //  تانزانیا 

// //  // //   // //  زامبیا 

ک به خانواده و مورد احترام بیشتر واقع کم ،استقالل اقتصادي

 شدن
//  // //  // //  زیمبابوه  

وکاهش  ارتقاي سطح آموزش دختران تأخیر در ازدواج زودرس

 مادران باردار میر گ ومر
 دختران نوجوان

حمایت  هاي زندگی واستراتژي مهارت

 اجتماعی

 دوستی، ایجاد ها،ایجاد محیطی سالم براي توسعه مهارت

 حمایت همساالن 
٢٠٠٥ 

Safe 
Spaces 
Model 

نیجریه 

 شمالی

هاي افزایش رفاه اقتصادي وتوانمندي مانند ارزش دارایی

تأمین نیازهاي اولیه  ها ویبازپرداخت بده توانایی ،خانواده

  ،کاهش خشونت خانواده،

 هاي بهداشتی درخصوص پیشگیري از ایدزافزایش سطح مراقبت

 زنان بزرگسال
 و سرمایه گذاري کوچک براي ایدز

  جنسیتی رابريب

هاي کوچک پیشگیري از انتقال ایدز گذاريایجاد سرمایه

 وخشونت 

 

٢٠٠٧ 
IMAGE in 
South  
Africa 

آفریقاي 

 یجنوب

 برابري جنسیت نان جوان بیکارز زنان جوان بیکار. %21افزایش 
بهبود وضعیت  با افزایش مشارکت زنان در بازارکار

 خدمات شخصی
٢٠٠٩ 

Municipal 
program  

 آرژانتین

کاهش  ،بازار گیري وفعالیت زنان در تصمیم افزایش مشارکت و

 فقر
 عیپشتیبانی اجتما ها وافزایش مهارت زنان جوان 

افزایش مشارکت  و دسترسی به آب والکتریسته افزایش

 زنان
٢٠٠٩ 

RPRP 
 

 برزیل 

 ٢٠٠٧  کار رکت زنان در بازارامش خدمات مالی سال به باال 15زنان   افزایش مشارکت زنان در بازار کار

Chile 
Iguana 
Model, 
 

 شیلی

  

 

 و افزایش شغل وافزایش رضایت شغلی، افزایش استخدام،

 وکاهش حاملگی ارات آیندهظنتهمچنین افزایش ا
 پشتیبانی اجتماعی  هاي زندگی ومهارت زنان جوان بیکار

هاي زندگی توسط بخش خصوصی آموزش مهارت

هاي زندگی با /تجربیات کار/مهارتهاي تکنیکی(مهارت

 تمرکز برزنان جوان)

٢٠٠١ PJE  دومنیکن 

زمانی ارتقاء فرهنگ سا، ه راه حل عملی براي موانع جنسیتیارای

 هزار نفر 500استخدام بیش از  ،کسب براي زنان کار و
 پذیري انعطاف ترکیبی و جوان  نان میانسال وز

 ،حذف تبعیض هش وافرایندهاي ک ياجرا انتخاب و

اي براي سقف شیشه درجهتهاي شغلی توصیه فرصت

جلوگیري از آزارهاي جنسی تعادل شغل در خانواده  ،زنان

 سیتی جن تبلیغ براي فرصت برابر و

٢٠٠٣ GEM  مکزیک 

 نیکاراگوا CCT ٢٠٠٦ یزنان روستای مسایلمداخله در واجرا  طراحی، خدمات مالی  زنان جوان زنان  تافزایش مشارک وافزایش ارتباطات اجتماعی 

انتخاب محل مناسب براي فعالیت  ،دانش اقتصادي افزایش

 تر کاالي به تولید ،هاي اقتصاديثبت فعالیت توانایی ،اقتصادي
 هاترکیبی (خدمات مال وافزایش مهارت زنان جوان  نان وز

هاي هاي کوچک با تولیدات اندك وسرمایهاندازي مغازهراه

 کوچک 
٢٠٠٨ RBI پرو 

، هاي حقوقیراهیابی به سیستم ،مسائل حقوقی زمین آشنایی با

 حقوقی هايبحث در زنان مشارکت

مردان جوان  زنان و

 روستایی 

پشتیبانی  هاي زندگی وتافزایش مهار

 اجتماعی 

زمین  موزش براي استفاده ازآ ،دادن زمین به زنان

 سترش دانش زنان براي مسائل حقوقی زمین ،گ
٢٠٠٣-٢٠١١  PATH  هندوراس 

ارتقا قدرت  ،زنان %50یش ازدرب واگاهی دانش افزایش

 گیري تصمیم
 نان روستاییز

افزایش مشارکت مستقیم زنان در عنوان 

 و تداوم فرآیندهابندي 

ریزي در تهیه یک فرمت قانونی وهدفمند براي برنامه

 حوزه زمین با مشارکت زنان
٢٠٠٣ PRODEP نیکاراگوا 

 انی اجتماعی یپشت ،آموزش مهارت مردان روستایی زنان و  نوآورينگیزه ا ،بهبود شرایط تهیه ابزارهاي کشاورزي
ش /آموزتکنولوژي وريآ/نوتشکیل سرمایه اجتماعی

 هاي تکنیکی مهارت
٢٠٠٩ Reseat ½ هائیتی 
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