
 جنسیتی حساسیت با مشارکتی کنش و شناخت
 جنسیت و مشارکت باب در مقاالتی مجموعه

  

  

 نایال کبیر، ،تاگارد مک رابین بل هوکس،

 موزر کارولین و ایرنه گویجت فریزبی، وندی

1396 

  



 
جنسیت و مشارکت باب در مقاالتی مجموعه 2  

 فهرست مقاالت

 3  ..................................................................................................................................................................... پیشگفتار 

 6  ......................................................................................................................................  آموزش به مثابه تمرین آزادی

 هاشمی و معصومه زمانیبل هوکس / برگردان: ستاره 

 13  ...................................................................................................................  کنش به معطوف مشارکتی پژوهش اصول

 / برگردان: شمیم شرافت تاگارد مک رابین

 27  ....... پدرساالرانه  هایمحدودیت «یکنواخت شباهت» و« پایانبی تنوع»: زنان عاملیت و اقتصادی رشد جنسیتی، برابری

 محبوب و شیوا شریف زاد مهتاب: کبیر / برگردان نایال

 43  ........................................................................................ روستایی  مشارکتی ارزیابی آموزش در جنسیتی تحلیل ادغام

 گویجت / برگردان: کاوه مظفری ایرنه

 50  .............................................................. بخشند  می غنا کنش به معطوف تحقیق روش به فمنیستی های تئوری چگونه

 ثقفیان سپیده و عابدینی سمانه: رید / برگردان کالین و ماگور پاتریشیا فریزبی، وندی

 59  ...............................................................................  خشونت دربارۀ تحقیق در آن کاربست و شهری مشارکتی ارزیابی

 شرافت شمیم مکلوین / برگردان: کتی و موزر کارولین

 84  ..........................................................................................................................................................................  نمایه

  



 
جنسیت و مشارکت باب در مقاالتی مجموعه 3  

 پیشگفتار

مورد توجه قرار گرفته و توسط به اشکال مختلف مفاهیمی همچون مشارکت و توانمندسازی در حوزه مسائل جنسیتی، چند سالی است که 
از اجرای پروژه هایی با عنوان . پیدا کرده استکاربرد  گوناگونیو کنشگران مستقل در فضاهای  ها رسانه دانشگاهیان، مسئوالن دولتی،

توانمندسازی توسط سازمان های دولتی مانند بهزیستی و شهرداری ها گرفته تا کاربرد روش شناسی های مشارکتی در پژوهش های 
در واقع، هر کدام از این گروه ها به دالیل رد مشارکتی و توانمندسازی از پائین. دانشگاهی، و تا برنامه های سازمان های مردم نهاد با رویک

همه این گروه ها از این مفاهیم یکسان است؟ از  تلقیاما آیا منظور و به ضرورت پرداختن به مشارکت و توانمندسازی پی برده اند.  تفاوتیم
برداشت و با  نتیجه نمی توان تصور کرد که همه آنها ل می کنند متفاوت است، درآنجایی که خاستگاه و منافع متمایزی که این گروه ها دنبا

به دلیل محدودیت منابع و همچنین قدرت تبلیغات نهادهای دولتی، عمدتاً روایتی هرچند نگاهی مشترک از این مفاهیم استفاده می کنند. 
 و توانمندسازی زنان یمشارکترهیافت  ،جنسیتی حوزه تحلیلکه در  متونیبیشتر منابع و رواج دارد. به طوری که، دولتی درباره این مفاهیم 

در کشور موجود است توسط نهادها یا کارگزاران دولتی تهیه و تدوین شده است. از این رو، رویکرد غالب این منابع مبتنی بر دیدگاه های 
در نتیجه منابع مناسب و مستقل نیز کارکنان یا کارگزاران دولتی فرض گرفته شده اند.  هایا کاربران اصلی آن اناست و مخاطب« توسعه ای»

مستقل و با  برخی منابع دسترسی بیشتر بهبرای  گامی اولیه حاضر،مجموعه مقاالت  کمتری در اختیار کنشگران مدنی قرار دارد. ترجمه
 مشارکت،»در جریان کارگاهی آموزشی با عنوان ر مورد ترجمه این منابع توافق د. در این زمینه است «حق محور»و  «از پائین»رویکردی 

در  تعدادی از شرکت کنندگانحاصل شد. شد،  برگزار 1394در بهمن  «انجمن زنان سورا»که توسط « زنان توانمندسازی و جنسیتی آگاهی
در این مجموعه، شش مقاله کلیدی در این در این زمینه را ترجمه و منتشر کنند.  و حائز اهمیت تصمیم گرفتند برخی منابع مرتبط این کارگاه

 وندی کبیر، نایال تاگارد، مک رابین هوکس، بلزمینه انتخاب و ترجمه شده است. مقاالتی از نویسندگان صاحب نظر در این حوزه همچون 
بندی  ستهد با یک عنوان و سرفصلت مستقل از هم هستند و به سادگی موزر. اگرچه هر کدام از این مقاال کارولین و گویجت ایرنه فریزبی،

سه  حوزه مسائل جنسیتی و زنان است. البته ، اما فصل مشترک همه آنها پرداختن به ضرورت مشارکت و توانمندسازی از پائین درنمی شوند
 و تجارب عملی توجه داشته اند.روش ها مقاله نخست بیشتر به مبانی و ضرورت های نظری پرداخته اند و سه مقاله بعدی به 

در این گفتگو، تنظیم شده است.  گویادداشت این مجموعه از بل هوکس، فمینیست امریکایی افریقایی تبار است که به صورت گفتنخستین 
. بل هوکس به تاثیراتی که از پائولو فریره در زمینه فعالیت های فمینیستی گرفته و همچنین انتقاداتی که بر وی وارد می داند، می پردازد

اره می کند. به اشکال ستم ناشی از سرمایه داری، مردساالری و نژادپرستی، به دریافتی که از نظرات فریره داشته اشهوکس با نگاهی متقاطع 
فریره و با ذکر تجاربی عملی، دریاره اهمیت و ارزش نگاه فریره و انتقادات وارد بر آن توضیح می دهد و در انتها به تجربه دیدارش با پائولو 

 اشاره می کند. 

این رابین مک تاگارد در است.  رابین مک تاگاردنوشته  «اصول پژوهش مشارکتی معطوف به کنش»دومین مقاله از این مجموعه با عنوان 
به یکدیگر پیوند داده است. وی در ابتدا با استفاده از نظریات  در اقدام پژوهی مشارکتی نظریه و عمل را ،استرالیا دراستفاده از تجارب خود  اثر

رائه مثال نظریه را در قالب عمل ها پرداخته و سپس با اشناختیانتقادی به ارائه تعاریفی از این نوع پژوهش و وجوه ممیزه آن با سایر روش
وی تأکید دارد  .پژوهش مشارکتی معطوف به کنش چیستکند که او با ارائه اصول توصیفی و تجویزی برای مخاطب روشن می کند.بیان می

وش مشارکت آید امری سراسر کیفی و نه کمی و آماری است. در این رگونه که از نامش برمیکه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش همان
اند باید بهبود یاد. کنشگران با این های مشابه تفکیک شود؛ همچنین زندگی افرادی که در تحقیق مشارکت کردهباید تعریف شود و از واژه

دست آمده است. تأکید بر مشارکتی بودن  ها است و طی فرآیند پژوهش بهآن متعلق بهزنند. دانشی که روش خود دست به تولید دانش می
به معنای شرکت تمام اعضا در تحقیق و نبود رویکردی سلسله مراتبی در این روش است. معطوف به کنش بودن نیز یعنی کنش با استفاده 

به شود تا تحقیق مشارکتی معطوف این امر موجب می شود تا افراد زندگی اجتماعی خود را به پراکسیس تبدیل کنند.از این روش موجب می
دهند. مسلماً هر کنش کنند و زندگی خود و دیگران را تحت تأثیر قرار مییاسی باشد، چون افراد در آن تغییر ایجاد میکنش یک فعالیت س

آموزد تا در برابر مقاومت از افزاید و به کنشگر میمبتنی با تغییر با مقاومت نیز همراه است و این امر بر انتقادی بودن این روش می
نگاری و های پژوهش پدیدارشناسی و قومتوان تحقیق مشارکتی معطوف به کنش را نزدیک با روشمی .اده کندهای صحیح استفاستراتژی

نگری. درنهایت این روش به افراد بینی هستند تا تعمیم و کلیهای کیفی به دنبال فهم و درونمطالعه موردی دانست که با تأکید با استراتژی
 انمند کنند، بلکه به توانمندسازی اطرافیان و جوامع و موردهای تحقیق خود نیز کمک کنند.تنها خود را تونه کند تا کمک می
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 نوشته «پدرساالرانه یهاتیدمحدو کنواختیو شباهت  انیپایزنان: تنوع ب تیو عامل یرشد اقتصاد ،یتیجنس یبرابر»مقاله با عنوان سومین 
 کند،دارد ارائه می اقتصادی رشد بر مثبتی تأثیر جنسیتی برابری که این بر مبنی مُتقنی شواهد اغلب کالن اقتصاد مطالعاتاست.  نایال کبیر

به قدری زیاد  مطالعات این. دارند کمتری بسیار هماهنگی جنسیتی برابری بر اقتصادی رشد تأثیر به مربوط نتایج شواهد، این برخالف اما
 با مقاله این. گرددمی دشوار تأثیرات رشد بر برابری جنسیتی در تقارن عدم این توضیح برای ممکن عّلی مسیرهای تعیین که شوندمی انجام

 است که ممکن سیرهاییم به نسبت بینشی یافتن را برای تحلیل ترِپایین سطوح در مطالعات نهادگرا، فمینیستیِ چهارچوب کارگیری به
 .ها ارائه دهدنتقار این عدم برای محتمل ضیحیکوشد تومی کند وبررسی می باشند روابط مجموعه دو این محرکِ

 گویجت ایرنه نوشته« وستاییر مشارکتی ارزیابی آموزش در جنسیتی تحلیل تغییر: ادغام یک ایجادِ»چهارمین مقاله این مجموعه با عنوان 
ابی مشارکتی روستایی ارزیوی در این مقاله تالش کرده است تا راهکارهایی عملی برای توجه بیشتر به مسائل جنسیتی در روش است. 

(PRA)  .تحقیقاتی که به شیوه  بیشتر در عمل،ارائه دهدPRA محور یک عنوان به سیتجن درک و فهم در فاحشی انجام می شود با کمبود 

پژوهشگرانی  .ستنی جنسیت به حساس خودکار صورت به PRA که دهد می نشان در واقع، مرور تجارب .استهمراه  اجتماعی تنوع مهم

رار گیرند. الگوهای استفاده می کنند، بدون حساسیت جنسیتی، ممکن است تحت تاثیر تجارب عملی یا سوگیری های شخصی ق PRAکه از 

رزشیابی. بازخورد و ا -3و  کار میدانی، -2تمرین،  وآماده سازی  -1گیر می کند: عموماً پژوهشگران را در سه مرحله در PRAآموزشی رایج 

تی داشته باشند، این سه به شکلی که حساسیت جنسی PRAدر این مقاله بر اساس مرور یک تجربه در کشور برزیل، فرایند آموزش کاربران 
ی نخست، و بازاندیشی شامل معرفی مفاهیمی خاص در وهله مرحله مرور شده است. معنایِ ضمنی ادغام جنسیت در یک دوره آموزشی

 ی ارتباط هر یک از این مفاهیم خاص در هر مرحله از آموزش است.مستمر درباره

 های تئوری چگونه»است از  عبارت ،رید نوشته شده کالین و ماگور پاتریشیا فریزبی، وندی پنجمین مقاله که به صورت مشترک توسطعنوان 
به کاربردن و ساختن  هایی در زمانکه به بروز تنشاین مقاله با وجود این .«بخشند می غنا کنش به معطوف تحقیق روش به فمنیستی

معطوف به عمل کمک  های فمنیستی قادر است به روش تحقیقدهد که چگونه تئوری  خواهد توضیحهای فمینیستی اذعان دارد، مینظریه
رسد هنگام ربط دادن ظر میفمنیستی در برخی از تحقیقات معطوف به عمل، چه گفته شود یا خیر، به نکند. با وجود حضور نظریه پردازی 

و محل منازعه  های فمنیستی، هرچند همیشه محدودنظریه .باشدهایی وجود داشتههای نظری موجود، شکافدانش محلی به چهارچوب
ها مردم را ه اند. این نظریههستند، به عنوان شریک شناخته شده تئوری مسلط درباره تجربیات بشر و استراتژی های تغییر، نقش ایفا کرد

و یا به اشتباه درک شود. در  ممکن است گم شود انگیزند که سواالت جدید و پویایی و روابط قدرت را ببینند که در غیاب این نظریاتبرمی
 های تحقیق معطوف به عمل تحول خواهانه بازی می کنند. نتیجه آنها نقش مهمی در همه روش

این است. موزر در  «خشونت ارزیابی مشارکتی شهری و کاربست آن در»با عنوان  کارولین موزرششمین و آخرین مقاله، یکی از آثار اخیر 
توانند ای از ابزارهای ارزیابی مشارکتی شهری را که میپردازد و مجموعهکارگیری تحقیق مشارکتی در حوزۀ خشونت میبههمیت مقاله به ا

تر در مورد های ضعیفهای گروهتوانند دیدگاهکند. این مجموعه شامل ابزارهایی است که میدر این کار مورد استفاده قرار گیرند بررسی می
های ا به همراه استراتژیر)اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(، میزان و علل آن )ارتباط بین فقر و محرومیت( و عواقب خشونت انواع خشونت 

جامعۀ  18مورد خشونت در  های تحقیق درشده از یافتههای برگرفته کارگیری این ابزار با نمونهمقابله و یا کاهش آن را بررسی کند. به
ارچوبی مفهومی از خشونت، فقر/محرومیت، سرمایۀ تلف کلمبیا و گواتماال صورت گرفته است. این مقاله همچنین چهدرآمد در شهرهای مخکم

 رسان باشد.ها کمکو تحلیل یافتهیق و تجزیه تواند در طراحی تحقدهد که میاجتماعی و نابرابری را شرح می

ها نتایج مجموعه ( درباره خشونت است. اینPUAsی مشارکتی شهری )هایی برای انجام ارزیابارائۀ دستورالعمل 1هدف این مقاله
خصوص درک جامعه از خشونت در کلمبیا و گواتماال بکار  های پیشینی است که در پروژه تحقیقی متمرکز بر سیاست گذاری دردستورالعمل

                                                           
محیطی که توسط کارولین موزر در حوزه توسعه اجتماعی و زیست -برنامه صلح شهری –تر است تحقیقی که این مقاله بر آن متکی است بخشی از یک ابتکار بزرگ 1

مورد حمایت قرار گرفته  SIDAالمللی سوئد آژانس همکاری توسعه بین پایدار دپارتمان آمریکای التین و محدوده کارائیب بانک جهانی انجام شده است. این برنامه توسط
له متعلق به نویسندگان آن است و نباید به بانک جهانی، مجریان)مدیران اجرایی( آن و یا کشورهایی که نماینده آن هستند نسبت داده ها و تفاسیر این مقااست. دیدگاه

 شود.
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هری سنجید؛ همچنین مداخالتی که برای کاهش خشونت ها را دربارۀ علل و پیامدهای خشونت در میان فقرای شاین پروژه دیدگاه 1برده شد.

( را در پژوهش PUAشده است مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله منطق و اهمیت بکار گیری ) درآمد در دو کشور انجامجامعۀ کم 18در 

هایی که از با استفاده از نمونه را PUAکند و سپس ابزارهای های مفهومی مربوط به آن را بررسی میدربارۀ خشونت و همچنین چهارچوب
 کند.مورد خشونت ارزیابی می شده است، برای تحقیق در تحقیق کلمبیا و گواتماال برگرفته

کنند درآمد ایجاد میهای کمهایی را دربارۀ تجربۀ خشونت در میان گروهبینیهای مشارکتی کیفی در سطوح خرد یا اجتماع محلی درونروش
های سطح کالن از آن عاجز هستند. مطالعۀ اخیر دربارۀ خشونت شهری و فقر در جامائیکا که پیشگام پروژۀ اخیر جامائیکا و گواتماال که تحلیل

درآمد های کمنه تنها به گروه PUAsروش  2را در بررسی درک و معنای خشونت در میان فقرای شهری برجسته کرد. PUAsد، اهمیت بو
کند تا حذف علل دهد که میزان تأثیر مشکالت مرتبط با خشونت را در جوامع خود شناسایی کند، بلکه فقرای شهری را تشویق میاجازه می

گذاران فقرا، در مقابل سیاست های مداخله را مبتنی بر دیدگاهتواند شناسایی مدلارزیابی کنند، همچنین این روش میو پیامدهای خشونت را 
 یا دانشگاهیان، تسهیل کند.

 

  

                                                           
 Moser, C. and J. Holland)1997 ,(استفاده کرده بودند مبتنی است، به ) PUAها متقابال، بر اساس پروژه پیشینی درباره خشونت شهری که از روش این 1

Urban Poverty and Violence in Jamaica, World Bank Latin American and Caribbean Studies Viewpoints, World 
Bank, Washington DC; also Shah, M. (1995), “Training workshop on participatory appraisal methods for 
participatory assessment of urban poverty and violence in Jamaica”, September 12-22, 1995, report submitted 

to the World Bank..مراجعه کنید ) 
 

2 See reference 2, Moser and Holland (1997). 



 
جنسیت و مشارکت باب در مقاالتی مجموعه 6  

 

 

 آموزش به مثابه تمرین آزادی

 1بل هوکس

 برگردان: ستاره هاشمی و معصومه زمانی

 خواستممی است. کرده مصاحبه نویسم،می آن با که نامی ،3هوکس بل با ،2واتکینز گلوریا ام:داده ترتیب خودم با من که است وگوییگفت این
 مقاله در که است کرده فراهم من برای را -صمیمیتی- نزدیکی امکان شیوه این که چرا بگویم، سخن او کار و پائولو مورد در طریق این از

   گویم.می سخن آن از که همبستگی آن شیرینی، آن گذاشتن اشتراک به یبرا امیافته ایشیوه حال و یافت.نمی امکان

 به حاشیه از فمینیستی: ینظریه فمینیسم، و سیاه زنان نیستم: زن یک من آیا»شما هایکتاب خواندن با واتکینز:

 شده متاثر فریره از شدت به انتقادی متفکر یک عنوان به شما رشد که شودمی روشن 5«دادن جواب» و 4«مرکز

  است؟ گذاشته عمیقی تاثیر حد این تا شما زندگی بر فریره چرا بگویید توانیدمی است.

 را اجتماعی واقعیت مورد در اندیشیدن یتازه هایشیوه او از بودم. آموخته بسیار او کار از ببینم، را فریره پائولو که این از قبل هاسال هوکس:
 دو هاآن کنند.می وارسی خود یخیره نگاه زیر را او خوانند،می را فریره که اساتیدی و دانشجوها اغلب بودند. بخشرهایی که بودم آموخته

 را هاآن توجه بحث مورد هایسوژه یا هایدها از بیشتر )که گرآموزش عنوان به فریره وارسوژه جایگاه کنند؛می مشاهده او کار در را موقعیت
 و بیرونی هاآن وارسوژه موقعیت دو این با مواجهه در گوید.می سخن هاآن از او که ایشدهسرکوب هایگروه و کند(می جلب خود به

 و طبقاتی استثمار پرستی،جنس دپرستی،نژا تاثیر سلطه، سیاست مساله درگیر عمیقا که شدم آشنا فریره کار با زمانی دقیقا من گرند.مشاهده
 یا گفتمی سخن هاآن از او که هاییدهقان با دلیل همین به دهد.می رخ آمریکا متحده ایاالت در که بودم داخلی استعمار نوع آن طورهمین

 دانشگاه وارد روستایی جنوبی سیاه یک ربهتج با من ببینید، کردم.می پنداریذاتهم بیسائو گینه در رفقایم خود، سیاه برادران و خواهران با
 متفکرانی از یکی پائولو باشم. داشته فرایند آن بیان برای سیاسی زبانی که آن بی کردممی مقاومت و بودم درگیر نژادی سازیجدایی با شدم،
 یجمله انداخت. فکر به عمیقا تمقاوم حال در هویت یک برساخت مورد در مرا او بخشید. گفتن سخن برای زبانی من به آثارش که است

                                                           
1 Hooks, Bell (19??) Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, London: Routledge. 
2 Gloria Watkins 
3 bell hooks 
4 Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, Feminist Theory: From Margin to Center. 
5 Talking Back  
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 واقعا شد. بدل انقالبی شعاری به من برای ،1«درآییم آدمیان صورت به بعدها تا شویم مبارزه وارد اشیا صورت به توانیمنمی ما»که فریره
 مرا تالش این و -بیابم آن برای کلیدی داشتم سعی خود درون در من و- بود بسته دری همچون جمله این چطور که است دشوار توضیحش

 در مرا آثارش که کرد مشوق معلمی به تبدیل من قلب و ذهن در را فریره تجربه این بود. کنندهمتحول که کرد ایانتقادی تفکر فرایند وارد
 برد. پیش به -آن فکری فضای و- استعمار فرایند علیه اممبارزه

 هامریکاییآ آفریقایی زندگی که ایگونه هب ویژه هب ست،ا هبود استعمارزدایی ارتانک در شما گیهمیش دغدغه گ.و:

 تمرکز و استعمارزدایی فرایند میان ارتباطی آیا دهد.یم قرار تاثیر تحت مریکاآ متحده یاالتا در فیدس رهنگف رد را

  بینید؟یم «بخشیآگاهی» بر فریره

 خود تعهد باید همیشه یاهانس رسدمی ظرن به ارند.د یادیز درتق مردساالر سفید داریسرمایه نظام رد استعمار نیروهای لبته.ا خوب، :ـهب.
 کار بنابراین و نیست. چنین اما باشد، داشته ام زندگی در اساسی نقشی باید هک فرایندی کنند؛ جدیدت استعمارزدایی یاسیس رایندف هب سبتن را

 آدمی که تاریخی لحظه نآ است؛ تحول رایب اساسی امگ خستینن این که دارد تاکید بخش،رهایی مبارزات از اشجهانی رکد در فریره،
 -من یزن و- فریره کار مفاهیم از یکی هم این کند.می اشیاسیس شرایط با رابطه در ودخ هویت و ودخ یربارهد نتقادیا ندیشیدنا هب شروع
 من باور به هک آیدمی نظر به طور ینا گویندمی نم به دممر اوقات بسیاری اند.شده بدفهمی دچار نآ مورد در تحدهم ایاالت رد که است

 مورد در یزیچ کنند،می استفاده کافی کلمه از هانآ که جوری که بینیدمی و ست.ا کافی کنند، وضع را فکرشانت طرز فرادا که همین
 سرانجام به نه گرا )حتی برخورد یشیوه غییرت همان که است نبرده این از بویی که مآبانهیمق حالتی گوید؛یم ما هب قضیه هب نسبت رویکردشان

 از او که کندمی یادآوری خوانندگان به بارها و بارها فریره دارد. دیدهستعمارزده/ستما مردمان برای همیتیا چه ساز(حولت رایندف کی رسیدن
 ینا فریره زند.می حرف راکسیسپ با شدهجینع یامر عنوان به آن از بلکه گوید،مین سخن هدف یک نوانع به ودخ خودی هب بخشیآگاهی

 دارم: دوست گوید،می سخن پراکسیس در آگاهی ردنک پیاده ضرورت مورد در که ار جایی من کند.می شریحت مختلف ورص هب را

 در خود که شرایطی انهم عینی، رایطش از باشند، خیر که هم چه هر نیات، و گاهیآ با تنها هانسانا یعنی ینا کنیم، اکیدت گذاریدب و
 بودم، حبوسم فوتی دو رد پنج سلول کی  نگت فضای در 19۶4 لآپری کودتای از سپ من که زمانی روند.مین فراتر دارند، قرار آن

 یادنی توانستممی اگر حتی بود.ن کافی زندانی کی عنوان به طمشرای رتغیی برای تمداش سلول آن از فتنر فراتر برای هک هاییامکان
 غایت و قصد از ارغف و ورکورانهک نشک پراکسیس، گردی طرف زا اما ی.زادآ از محروم بودم، لولس در شههمی من کنم، تصور را رونبی

 قابلیت روند این طی در و پراکسیس یاختهس تاریخی لحاظ به اندوجوداتیم زیرا انسانند مردان و زنان ست.ا بازخورد و نشک نیست.
  را. آن به خشیدنب معنا قابلیت اند،کرده پیدا را جهان تغییر

 دلیل این به دقیقا باشند؛ داشته ماندگار تاثیری نتوانستند آمریکا متحده ایاالت در مترقی سیاسی هایجنبش از بسیاری که کنممی فکر من
 گوید:می 3«بپرسیم که بیاموزیم» در  2فوندز آنتونیو ندارند. پراکسیس از را الزم درک که

 سیاسی، انتزاعی هایگزاره که بود ینا آموختیم، یلیش رد وزمره،ر زندگی یدرباره تامالتمان نخستین در ما که چیزهایی زا یکی
 آمدمی نظر به وزمره.ر زندگی در نه بودیم، انقالبی انتزاع در ما گیرند.نمی خود به ینیع شکل فرادا هاینشک خالقیا ای مذهبی
 کنیم. پیاده مانفردی زندگی رد روز هر کنیم،می تصدیق هک را چه آن که است اساسی

 هک است ایلوحانهساده موضع که گویی کنندمی برخورد ایگونه هب خواهترقی افراد از سیاریب که کندیم زدهگفتش رام میشهه سئلهم این
  باشند. هایمانسیاست از ایزیسته نمونه ایدب هایمانندگیز کنیم فکر

                                                           
توانند ابزار اند، نمیهای سلطهتوانند به صورت اشیا وارد مبارزه شوند تا بعدها به صورت آدمیان درآیند... تبلیغات، مدیریت و فریفتگی، که همه سالحدیدگان نمیستم  1

 . 54ی ، چاپ اول، صفحه1358وارزمی، تهران اهلل داد، نشر خدیدگان، پائولو فریره، برگردان احمد بیرشک و سیفآموزش ستم« مردمی شدن مجدد آنان باشند.
2 Antonio Faundez 
3 Learning to Question 
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 فمینیستی معاصر جنبش اعتراض از بعد تیح که او آثار یپرستانهنسج زبان عتقدندم ریرهف وانندگانخ زا خیلی گ.و:

 پرستیجنس به خواندی را فریره هک بار اولین است. منفی اینقطه ماند، اقیب نخورده ستد مینیستیف قدهاین و

 داشتی؟ واکنشی هچ او زبان در موجود

 دیگر رسم )به بخششرهایی پارادایم که مداریاحلیل یشیوه به بلکه زبانش پرستیجنس به تنها نه و بخوانم فریره من که نبود وقتی :ـهب.
 پیوند پارادایم، این در نکنم. توجه سازد،می بر را غیره( و 2ممی ،1فانون مانند سوم، جهان خواهترقی رهبران و روشنفکران انتقادی، متفکران

 است بوده نگرانی یمایه من برای همیشه مسئله این هستند. یکی و مشابه دو این گویی که است چنان پدرساالر دانگیمر یتجربه و آزادی
 افراد که را چه آن کور، ینقطه این خواهمنمی ولی دارند. عمیقی هایبینش که است مردانی دیدگاه در کور اینقطه یدهندهنشان که چرا
 در پرستیجنس از گفتن سخن که است دلیلی همان این دهد. قرار تاثیر تحت بیاموزند، عمیق بینش آن از توانندمی ها(فمینیست ویژه به )و

 کار توجه قابل و ارزش با هایجنبه به هم و دهد دست به نقد برای چارچوبی هم که زبانی کردن پیدا کند.می دشوار من برای را فریره کار
 ممکن غیر تقریبا را پیچیده پاسخی یارائه دارند، غربی یواندیشه زبان در محکمی جای که متضاد هایدوگانه  است. دشوار کند، توجه

 به نیازی .است باقی آن بخش رهایی ابعاد بسیاری حال عین در و است بارز او نخستین کارهای در فریره زبان در پرستیجنس کنند.می
 کارش. در نقیصه این انتقادی کشیدن پرسش به برای است دعوتی خود فریره، انتقادی آموزش مدل نیست. پرستیجنس خاطر به عذرخواهی

 نیست. یکی گرفتن نادیده با انتقادی پرسش این اما

 بینید؟نمی فمینیستی دانش به تعهدتان و هستید قائل ریرهف برای هک ارزشی یانم تناقضی پس گ.و:

 عنوان به بنابراین داشتم، نیاز آن به من که بود چیزی )این کندمی فریره کار یسازنده دنق به قادر مرا که است فمینیستی یاندیشه :ـهب.
 هستند هم دیگر هایدیدگاه بسیاری حال این با و نشدم( کرد،می عرضه که ایبینیجهان مسحور منفعالنه فریره، آثار جوان یخواننده یک
 رسوخ وجودم عمق تا کار شودمی باعث و کنم لمس را آن ارزش سازدمی قادر مرا این .کنممی نگاه فریره کار به هاآن یدریچه از من که

 کنار یا کردندمی تلقی ارزشبی اشپرستیجنس خاطر به را فریره کار که سفید( )معموال دانشگاهی هایفمینیست با صحبت در کند.
 فریره که بودم تشنه من است. داده شکل داشتیم، او کار قبال در که هاییتموقعی را ما متفاوت هایواکنش حد چه تا که دریافتم گذاشتند،می
 وضعیت هایپایه باید چگونه داندنمی که شدهرانده حاشیهبه و استعمارزده یسوژه که تشنه گونه)همان مرگ حال در تشنگی از و یافتم، را

 این فرونشاندن برای یافتم راهی (...و فانون ،3اکس مالکوم در که چنان) فریره در من و است( تغییر آرزوی در سخت و ریزد فرو را موجود
 آبی همچون را کار .دآینمی چشم به چندان شهایکاستی گردی که است مهمی موهبت چنان کند، کمک انسان رهایی به که کاری تشنگی.

 نای من برای .ستنی شأن کسر تانبرای دنشنوشی و آب از هایفکثی کردن جدا گردی دایتشنه وقتی چون است. فکثی کمی که دیربگی نظر در
 دباشی ممتاز فردی شما وقتی .دهندمی نشان واکنش اول جهان بافت در آب مصرف یمسئله به ممتاز افراد که است یاوهشی به هشبی ماجرا

 نظرتان به که را یزچی انداختن دور دیتوانمی ژهوی به و .ددهی هدر را منابع دیتوانمی د،کنی زندگی جهان کشورهای نثروتمندتری از یکی در و
 چون کنندمی یدارخری خاص آب هایلخی .کنندمی برخورد آب با چگونه کشور نای در مردم شتربی دکنی نگاه .دکنی هتوجی است، ناخالص
 نگرش کی از برخاسته خود رشی آب دانستن ناپاک توانایی نهمی است. تجملی یزچی دخری نای البته و- ستنی زهپاکی رشی آب معتقدند

 ایگونه به دبای م،کنی نگاه جهانی منظری از رشی آب به اگر است. آب طشرای به واکنشی صرفا نه و تجمل گرانبی ست؛ مصرفی یستیالامپری
 من برای رهفری کار .کنندمی چه آب به افتنی دست برای مردم معظی تاکثری مباشی داشته نظر در دبای .مکنی صحبت آن مورد در متفاوت

   دارد. را اتحی آب حکم

 را فریره کار با ارتباط برقراری امکان حد هچ تا آمریکایی آفریقایی یک نوانع به شما یتجربه کنیدیم کرف و:گ.

 است؟ کرده فراهم برایتان

                                                           
1 Fanon 
2 Memmi 
3 Malcolm X 
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 با بودم، شده بزرگ کردند،می کار زمین بر که سیاهانی میان روستایی ایناحیه در جنوب در که من دادم، توضیح قبال که طورهمان :ـهب.
 که ندارد وجود یختاری کتاب چهی ددانیمی کردم.می احساس نزدیکی پیوند گوید،می سواد با آن یرابطه و دهقانی زندگی از فریره چهآن

 و بخوانند توانستندنمی هامحلی از یلخی بود، دشوار شده ژادین کتفکی جنوبِ در اهسی مردم برای روزمره زندگی استسی چقدر دبگوی واقعا
 این گرفتن یاد آموزش به دسترسی با که بودم نسلی از من بودند. نژادپرست مردم به وابسته زهاچی حتوضی و خواندن نوشتن، برای اغلب

 و بردگی یدوره در اهسی مردم رهایی برای ضروری مریا عنوان به آموزش بر دتاکی بود. تازه بسیار هنوز که چیزی کرد؛ آغاز را هامهارت
 بسیار نظرم به آزادی سوی به راهی عنوان به آموزش بر فریره تاکید بنابراین و است. دهبخشی شکل ما زندگی به ،بازسازی یدوره در سپس
 طورهمین بردم. دانشگاه به مردم برای نوشتن و خواندن از را خاطراتم بودم، آگاه سواد به نیاز به دختربچگی دوران از که من آمد. مهم

 فراهم ما برای را بخشرهایی هایپارادایم زمینه شانانتقادی نگاه با شدهسازیجدایی پرورش و آموزش نظام در که سیاهی معلمان یخاطره
 ام،گیریشکل دوران سیاه مدارس ،2ساتاک کرسیپوس و 1واشینگتن تی. بوکر در بخشرهایی آموزش از اولیه هایتجربه همین آوردند.می
 مشکالت پذیرفتند که بودند فریره مانند گرانیآموزش و شد. سفید عموما فضای در امبعدی تحصیالت از امهمیشگی نارضایتی عامل که بود
 و فمینیسم بحث به واهیمبخ اگر است. مهمی نقد نداشت، ارتباطی گونههیچ من اجتماعی واقعیت با که نظامی آموزش، بانکی نظام با من

 نخستین یافتم، خود حال زبان را خواندم( که فریره هایکتاب اولین )از ستمدیدگان آموزش من که گونهآن بگویم باید بازگردیم، پرستیجنس
 فرد یک عنوان هب امتجربه در- من به حسی چنین ،«شدن زاده زن» و «زنانه رازورزی» همچون آثاری خواندم، که ایفمینیستی هایکتاب
 دهد،می شکل اجتماعی واقعیت به نسبت را ما نگاه طبقه که ایشیوه مورد در کافی یاندازه به متحده ایاالت در ما ندادند. -روستایی سیاه

 هاآن با سیاه نانز از بسیاری دادند،می انعکاس را سفید بورژوایی درک نوعی فمینیستی یاولیه آثار از بسیاری که جا آن از گوییم.نمی سخن
 این که خاطر این به بلکه دهیم،نمی تشخیص هاست،آن در که را ایزنانه مشترک تجربه که این خاطر به نه نکردند. برقرار عمیقی ارتباط
  اند.طبقاتی و نژادی هایسیاست از برخاسته که هستند هایمانواقعیت در عمیقی هایتفاوت تاثیر تحت  مشترک وجوه

 اجتماعی منتقد و فمینیست پردازنظریه یک عنوان به کارتان یشرفتپ و فریره ثارآ میان یرابطه توانیدیم آیا و:گ.

 دهید؟ توضیح را

 این من برای شوند،می قائل روشنی تمایز فریره یاندیشه و کار و فمینیستی آموزش میان هک فمینیست تفکرانم از سیاریب الفخ رب :ـهب.
 به و امگرفته رهفری کار از هاییرشته ،اینهفرشی بافتن برای که انگار ستی،فمینی آموزش به میقمع تعهد منض من اند.میختهآدرهم تجربه دو

 میان تالقی که کنممی تاکید دوباره دارد. جودو معلم و سندهنوی کی عنوان هب کارم در کنممی مانگ که امهبافت یستینفمی آموزش از نوعی
 برای بخشهاییر رسالتی که زن( معلمان هم )بیشتر امکودکی یدوره یاهس معلمان زا سیاریب موزشآ زا امزیسته یتجربه و هفریر یاندیشه

 من تفکر بر شویم، سفید برتری و نژادپرستی برابر رد مقاومت یآماده موثر ایگونه به هک دهند آموزش ایونهگ به ار ما ات ودندب ائلق خود
 همین بودند(، آشنا کلمه این با اصال اگر) کردندنمی ترویج را مینیسمف صراحتا زنان ینا اگرچه ذاشت.گ اثیرت علمیم ردارک و هنر یدرباره
 بود. گرایانهضدجنس کرداری دختران، رایب انتقادی آزاد فکرت و کادمیکآ موفقیت رب آنان اصرار

 بگویید. اند،پذیرفته تاثیر فریره از هک کارهایتان از تردقیق و:گ.

 شد(. منتشر آن از بعد هاسال )گرچه بودم نشده التحصیلفارغ هنوز نوشتم، را «فمینیسم و سیاه زنان نیستم: زن یک من آیا» وقتی :ـهب.
 بیشتر اگرنه که حاال کند.می طرح فریره که ایمسئله همان دقیقا- بود سوژه به ابژه شدن بدل یمسئله با من درگیری بارز تجلی کتاب این

 که مکنی فراموش است آسان شناسند،می رسمیت به زنانه هویت گیریشکل در را طبقه و نژاد تاثیر ها،آن از بسیاری کم دست ها،فمینیست
 فریره کار شود. استقبال خود یتهیوسوبژکتی  کردن زهتئوری برای اهسی زنان کالرادی یمبارزه از آن در که نبود محلی یستینفمی جنبش ل،اوای
 که کرد کمک فریره هاینوشته کرد. تصدیق خود، واقعیت تعریف برای مقاومت حال در ایسوژه عنوان به مرا حق دیگر( معلمان بسیاری )و

 سیاه مردم یهمه سرنوشت با من سرنوشت ببینم توانستممی که جا آن دهم؛ قرار جهانی بافت یک در را آمریکا در نژادی هایسیاست من
 کار در بورژوا، سفید فمینیست متفکران از بسیاری کارهای از بیش است. خورده گره جنگیدند،می جامعه تحول و استعمارزدایی جهت در که

 رسمیت به کشند،می دوش به را سرکوب نیروهای سنگین بار همه از بیش که آنان افراد، ترینمحروم سوژگی موقعیت که است بوده فریره
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 که بود دیدگاهی این ندارد(. قبول را استثمار و سرکوب خاص یزدهجنیست هایواقعیت جا همه او که این استثنای به) است شده شناخته
 در ایپژوهشی جریان اخیر هایسال در تنها کرد.می تایید فقیر، سیاه زنان زندگی از زیسته درکی یدریچه از کردن کار به را من خود تمایل
 که است باور این بر که رادیکالی عمیقا جریان کند؛نمی نگاه بورژوازی عینک با سیاه مردمان زندگی به که است گرفته شکل متحده ایاالت
 از پیش و اول یدرجه در سادگی، به که تحلیلی تا بگوید عام طور به زنان تجارب مورد در بیشتری چیز تواندمی سیاه، زنان سیاهان، تجارب

 گینه به هایینامه اقدام: دست در پداگوژی» فریره کتاب اهمیت دالیل از یکی دارند. قرار ممتاز هایموقعیت در که تاس زنانی متوجه چیز هر
 رویکردی چگونه است، ممتاز موقعیت واجد که انتقادی متفکر یک که این از است اساسی اینمونه کار این که است این من کار در 1«بیسائو

 چنین بینانهروشن لحظات آن از یکی در پائولو کند.می اتخاذ دارند، نیاز هاآن به که کسانی با منابع و دانش گذاشتن اشتراک به قبال در
 نویسد:می

 فهم جهت مشترک تالش این در مه با و کنند کمک هم به متقابال خیلند،د کمک در که سانیک یمهه که ستا نآ صیلا کمک
 که سانیک و کنندمی مکک که سانیک آن رد که– سیپراکسی چنین مجرای از نهات دارند.بر گام هستند، تحولش یپ در که واقعیتی
 کنندهکمک یسلطه به منجر که نحرافیا از تواندمی کردن کمک عمل که ستا -کنندمی مکک یکدیگر هب زمانمه شوند،یم کمک

  شود. رها شود،می شوندهکمک بر

 آن به ای حذف طبقاتی قدرت حفظ نفع به ار انقالبی هایغدغهد -یاهس وشنفکرانر یژهو هب و– روشنفکران که جایی مریکاآ یجامعه در
 هایشیوه به که دهد شکل سیاهی مردم با ما یهرابط به که باشد داشته ایبارزهم اخالق سیاه ورشیش روشنفکر ستا روریض اند،ردهک خیانت

 ارد.د جودو ممتاز هایموقعیت در هک ندارند دسترسی دانستنی

 دهید. توضیح فمینیست متفکران جانب از ویژه به شدن اقعو نقد مورد به ریرهف اشتیاق یدرباره دمایلی گرا و:گ.

 یامعهج در روشنفکری و دانشگاهی محافل جانب از که پذیریانعطاف وعین دارد؛ وجود ایخشندهب روح ریرهف کارهای زا سیاریب رد :ـهب.
 است. کرده دایپ یشتربی یرپذیانعطاف زمان گذشت با پائولو البته یستند.ن استثنا هم مینیستیف هایلقهح و ستا دهنش دیده متحده ایاالت

 از ما که طورآن کنممی فکر و کنممی احساس تعهدترم انتقادات شنیدن به تمایل به پذیر،نعطافا ایرویه به ار خود گذردیم هچ ره یزن من
 یک باید ما کار و زندگی که شودمی یادآور ما به ،«لیبرال» اصطالح به هایحلقه در تیح کنیم،می حساسا جهان رد را اشیسمف شدر نزدیک
 انتقادی وگویگفت دارد. وجود است، شده وارد او هاینوشته هب که انتقاداتی به زیادی هایاسخپ اخیر هایالس در ریرهف ارک رد اشد.ب نمونه
 از نم بینیم.یم وبیسائ گینه مورد در پائولو کار در بانز یمسئله اب رابطه در «مبپرسی که میوزامبی» در فوندز آنتونیو و ریرهف میان را جالبی

 بینش، کمبودهای به مستفیم یاشاره از اش،شده چاپ آثار در دفاعی موضع رفتنگ بدون مجادله هب او شتیاقا دیدن زا موختم،آ مونهن این
 اش.تازه انتقادی امالتت و اندیشه تغییرات

 بود؟ ایجربهت چگونه کردید، دیدار فریره با شخصا هک این و:گ.

 به پائولو پیش سال چند بگویم. را داستان برایتان بگذارید کرد. پائولو همیشه رفیق و شاگرد مرا و بود باورنکردنی دیداری من برای :ـهب.
 سوم جهان استادان و شاگردان برای تا بود آمده بود. شده دعوت کردم،می تدریس و بودم دانشجو من که جا همان 2کروز سانتا دانشگاه
 اهمیتی چه او کار که دانستندمی جا آن همه گرچه بودم، نشنیده آمدنش از ایزمزمه حتی من کند. ایراد عمومی نرانیسخ یک و بگذارد کارگاه
 در کردم. اعتراض من است. شده پر کارگاه در شرکت برای ظرفیت شد گفته من به شدم، خبر با آمدنش از باالخره وقتی دارد. من برای
 فمینیستی انتقادات طرح با نکند که دلیل این به مختلفی هایهمایش به تو که شد داده توضیح من به ،گرفت شکل آن پی در که وگوییگفت
 شد داده اجازه من به آخر دقایق در کنندگانشرکت از یکی انصراف از پس گرچه ای.نشده دعوت بزنی، هم بر را ترمهم مسائل مورد در بحث

 این کنترل من، صدای کنترل برای ایپرستانهجنس تالش چنین که این از کردممی احساس قلبم در ایسنگینی کنم، شرکت کارگاه در
 کارش در پرستی جنس خاطر به را فریره حتما خواستممی چون کرد، ایجاد من در جدالی ماجرا این مطمئنا خب است. داشته وجود مواجهه

 را هاآن و برخاستند مخالفت به من با هاسوال طرح خاطر به کسانی لهبالفاص گذاشتم. پیش قدم جلسه در احترام با پس بکشم. چالش به
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 در را او بخواهید را راستش پرداخت. ها سوال به و کرد مداخله است، اساسی هاپرسش این که این گفتن با پائولو اما کردند، تلقی ارزشبی
 نقد یک کردمی تالش او اگر شدمی عوض من برای زهاچی خیلی داد. نشان رفتارش در را کارش اصول چون داشتم دوست لحظه این

 تغییر چرا او بدانم خواستم می من پذیرفت،می را اش«پرستی جنس» او که نبود کافی این من برای و کند. تحقیر یا خاموش را فمینیستی
 در نوشتن و کردن صحبت راستای در ترعمومی تالشی از او سپس کرد. نمی لحاظ را آن به پاسخی نوشتن و اشاولیه کارهای یجنبه این

   شود.می دیده جدیدترش آثار در موضوع این -گفت سخن مسائل این مورد

 دید؟ش متاثر کارهایش از بیشتر وا دیدار از ماش آیا و:گ.

 خشکی،»  در او است. ویتنام، اهل بودایی راهب یک ،1هان نات تیچ یم( انکرده دیدار هم با )اگرچه من خوب معلمان از دیگر یکی :ـهب.
 کنیم،می حس را آرامش یابیممی را آن که زمانی که آورندمی همراه مقدسی فضای بزرگ هایانسان» گویدمی 2«نیست آب بر شناور الوار

 یکافه در هاساعت من کند.می توصیف پائولو با مواجهه در مرا حس خوبی به او سخنان «کنیم.می حس را شجاعت کنیم،می حس را عشق
 فضایی هان نات تیچ یآموزه طبق خوردیم. بستنی و کردیم گوش موسیقی به گفتیم، سخن هم با کردم، سپری او با تنهایی در امعالقه مورد

  گوید:می او شود.می متولد بزرگ معلم یک ظهور با خاص

 ای.وردهآ اتاق به خود با شمعی که انگار آوری....می همراه به ودخ با ار ضاف نآ ی،مانمی ما با اعتیس و آییمی معلم[] تو که وقتی
 حس را روشنایی نشینی،می نارشک در تو و جاست آن حکیمی چون آوری.یم خود همراه نور یهاله ورج یک وت است؛ج نآ شمع
 کنی.یم حس را آرامش کنی،می

 این بود. تاثیرگذار سیارب ایآموزه من برای بخشید،یم تجسم عمل رد کرد،یم وصیفت اشئوریت رد را چهآن چگونه پائولو هک این یمشاهده
 که کنم عمل گونه این که نبود آسان بخشید. هامتش من به و بگذارد توانستمین هرگز نوشته هک گذاشت نم رب اثیریت نانچ موضوع

 آورد.می وجودبه ایستادگی شوق نسانا در دیگران یمشاهده لیو شود(،یم رممکنغی دارد دیگر هم اخیرا که) بمانم دانشگاه در و کنممی
 اما دیدم،نمی اشتد خود ینوبه به او که را ایپرستانهجنس رفتار من هک نبود آن معنای به ینا آورد.می وجودبه وقش نم رد ریرهف حضور

 درازا به اغلب که ایمبارزه دهیم، تغییرش تا کنیممی مبارزه هچ آن زا بخشی است، پذیرفتنی یادگیری روند زا بخشی عنوان هب تضادها این
  کشد.می

 بگویید؟ مینیستیف نقد به فریره واکنش مورد در بخواهید هک هست یگرید چیز و:گ.

 هایجنبش در باید که ودب یافتهدر پائولو شدیدند، هم اغلب که او کار به مینیستیف انتقادات رغمعلی هک است اساسی و مهم کنممی کرف :ـهب.
 کند:می اعالم «بپرسیم که بیاموزیم» رد را این وا کند. یفاا نقشی فمینیستی

 روشنفکر عنوان به را ما سهم ارگرانک است الزم که چنان بپذیرند، مرد عنوان هب هم را ما همس که ستا الزم ستند،ه نتقدم نانز اگر
 ودخ یمبارزه در را اصلی مسئولیت ایدب زنان اگر س،پ است. وظیفه و قح کی امعهج تحول در من شارکتم لزوم که چرا بپذیرند.

 در را مردانه سنتی موقعیت که مردانی به متعلق یعنی هست، یزن ما به متعلق هاآن یمبارزه که دانندب هم ار ینا ایدب اشند،ب داشته
 همیشه من که چرا سفید، ظاهرا ردیم عنوان به نم از ایدب هک والیس د.کنمی صدق هم نژادپرستی وردم در همین پذیرند.نمی جهان

 چنین اگر هستم. نژادپرستی ضد رادیکال صورت هب واقعا آیا که است این ودش پرسیده باشم، فیدس که یستمن طمئنم امالک گویممی
 جنگم.ب نژادپرستی علیه سیاهان با مراهه که دارم وظیفه و حق نم پس است

 در را او به درپیپی هایاشاره اولتان هایکتاب مثل که چرا دهد؟می قرار اثیرت تحت ار ماش مچنانه فریره آیا و:گ.

  بینیم.نمی آخر کتاب

                                                           
1 Thich Nhat Hanh 
2 The Raft Is Not the Shore 
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 مردم مورد در انتقادی تفکر تازه که زمانی «مبپرسی که میاموزبی» آموزم.می او از همچنان کنم،نمی قول نقل او از قدرآن دیگر اگرچه :ـهب.
 کتاب این کرد. زدهحیرت مرا کتاب این و کرد. کمک من به که داشت دتبعی یتجربه مورد در یادزی یزهاچی بودم، کرده آغاز را دتبعی و هاسی

 مرا که بود کتاب نای خواندن نبنابرای دارد. وجود هم پائولو آثار دیگر در و است عشق حقیقی نمود که داشت خود در را وگوگفت از ایگونه
 «گوسخن کتاب» پائولو که نوشتیم کتابی ما بود. خواهد ثمربخش لسوف،فی وستِ کرنل با وگوگفت بر مبتنی کاری که رساند جهنتی نای به

 مورد در مقاالتی بر داشتم که بود مدتی و  بنویسم. کتابی چنین پائولو با که است این بزرگم آرزوی البته «.نان کردن تقسیم» نام به نامد،می
 گشتم، می کتاب اول برای قولی نقل دنبال داشتم که زمانی بعد و کردممی کار ها،آمریکایی-آفریقایی مردن هایشیوه ویژه به مردن، و مرگ

 جنوبی المثلربض یک قول به انگار که دادمی بازتاب مرا بینیجهان صمیمانه چنان که برخوردم پائولو زیبای جمالت این به اتفاقی صورت به
  نویسد:می او «.گفت می سخن من زبان از دوست دهان»

 مرد، خواهم روزی البته دارد. دوست عاشقانه را اشزندگی که ام کسانی دست آن از من کنم. زندگی پرشور کنم، زندگی دارم دوست
 گونه همین همواره که چرا مرد، واهمخ زندگی اشتیاق در خاطر همین به مرد. خواهم پرشور بمیرم، هم وقتی کنممی حس اما

  ام.زیسته

 آخر؟ حرف بشنوم! شما زبان از را هاحرف این توانممی بله، و:گ.

 باقی ابد برای تاثیرش که بود شیرین چنان ما دیدار است. ناکافی آموختم، پائولو از من چهآن بیان برای کلمات این که این فقط :ـهب.
 بازگردید بودنتان هم با یلحظه به قلبتان در توانیدمی همیشه نبینید، را اشچهره و نکنید صحبت کسی با وقت هیچ دیگر اگر حتی ماند؛می

  است. عمیق همبستگی یک این کنیدـ زنده دوباره را آن تا

... 
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 اصول پژوهش مشارکتی معطوف به کنش

 1رابین مک تاگارد

 برگردان: شمیم شرافت

 چکیده

تواند مفید باشد. این مقاله به برخی اصول پژوهش مشارکتی مشارکتی معطوف به کنش برای کاربران جدی آن میشناخت اصول پژوهش 
اند. تحقیق مشارکتی معطوف پردازد که از نظریه و عمل هم در بسترهای غربی و هم بین فرهنگی برخاستهمعطوف به کنش در استرالیا می

ی معطوف به کنش در جوامع بومیان استرالیای و با دو دیدگاه از تحقیق مشارکت ناخته شده استشناسی انتقادی شبه کنش با نظریه جامعه
 شمالی نشان داده شده است.

 اهمیت اصول

توانند برای استناد اخالقی و یا قضاوت کیفیت اعمال ها عموماً میای بکر از اصول و قواعد آسان است. آنمسحور شدن با نور روشن مجموعه
ای که توجه را از نظارت صحیح بکار برده شوند. تأکید)بیش از حد( بر اصول همچنین تحت عنوان شکست مردانه 2هاخارج از بستر آن افراد در
کارگیری جبری یک مدل از اصول در (. درگیری با اصول یا حداقل به1984کنند، مورد نقد هستند )نودینگز، های افراد منحرف میزندگی

دهد که در ای خود را نشان میاخالقیتوانند کامالً با موضوع مرتبط باشند در بدترین حالت خود به صورت بیل هم میحالی که سایر اصو
 شود.شود( آشکار میهای دینی، سیاسی یا علمی )که گاها به عنوان پوزیتیویسم شناخته میتمام بنیادگرایی

ای از اصول ارائه کنم که پژوهش مشارکتی معطوف به کنش به صورت مجموعه ای ازخواهم نظریهبا این اوصاف، من در این مقاله می
که این اصول دهم. اول ایندهند، تحقیق مشارکتی معطوف به کنش چیست، و چه چیز نیست. من این کار را به دو دلیل انجام میتوضیح می

کنند. در این مورد اصول هم توصیفی طوف به کنش ارائه میراه مؤثری را برای تقطیر دانش جمع آوری شده از تجربه تحقیق مشارکتی مع
های آینده آزموده شود.( دوم، اصول ای درباره تحقیق مشارکتی معطوف به کنش که در فعالیتو هم تجویزی هستند )اما تنها در قالب رساله

وف به کنش، به عنوان بخشی از تعهد به در دست باید کارکردی آموزشی ایفا کنند. این احساس وجود دارد که محققان تحقیق مشارکتی معط
 شود باید چرخ را دوباره اختراع کننددهد و یا از آن آگاه میداشتن رویه تحقیق  و همچنین کنش اجتماعی که تحقیق در مورد آن آگاهی می

                                                           
ین مقاله در برخورد جهان رابین مک تاگارد استادیار دانشگاه در مطالعات برنامه درسی دانشگاه دیکین در جیالنگ، واقع در ویکتوریای استرالیا است. نسخه اولیه ا 1

 ارائه شد. 1989 سوم با تحقیق مشارکتی معطوف به کنش در مانوآگای نیکاراگوئه در سوم تا نهم سپتامبر
2 Take the high moral ground and to judge 



 
جنسیت و مشارکت باب در مقاالتی مجموعه 14  

های دیگران حاصل یاد گرفتن چیزی از تجربهاما این امر مانع معرفتی که از تالش برای  (؛1)کاری که قبالً انجام شده را از نو انجام دهند
کند گیری کنید، این امر به شما کمک میهای خاصی تصمیمکنید تا برای اقدامات عینی در وضعیتشود. زمانی که تالش میگردد، نمیمی

توانند برای تعمیم ی موارد عینی میهای توصیفاند. در این رابطه بررسیهای مربوط یا مشابه عمل کردهتا بفهمید دیگران چگونه در موقعیت
توانند (. در عین حال اصول عمومی می1978، ستیک 1989، متیسون و مک تاگارت 1982باخ،  دادن به موارد مختلفی مفید باشند )کرون

 د.هایی برای اقدام عینی فراهم کننها و جهت تنظیم برنامهراهنمای مفیدی را برای ارزیابی درخوری و اعتبار نمونه

اشید: کنید که ادعا دارد رهیافت مشارکتی معطوف به عمل است، مهم است که سه سؤال کلی را در ذهن داشته بزمانی که به کاری فکر می
در مورد  تواند مثالی برای پژوهش مشارکتی معطوف به عمل باشد؟ این مثال، در مورد معیاری که ما برای قضاوتمی خاصچگونه یک مورد 

مان را درباره اینکه تحقیق گوید؟ )تا نظریهگیریم، چه میکار میکنند پژوهش مشارکتی معطوف به کنش هستند بهدعا میمواردی که ا
کنندگان و دیگرانی تر از همه، این مثال برای بهبود فهم، عمل و موقعیت اجتماعی شرکتمشارکتی معطوف به کنش چیست بیازماییم(؟ و مهم

ی معطوف به کنش است، قرار دارند چه سهمی دارد؟ اگر تشخیص دهیم که موردی مثالی از یک تحقیق مشارکت که در موقعیت توصیف شده
اند بهبود بخشیده است. اگر برعکس آن تشخیص دهیم اینکه ایم که آن مورد احتماال، زندگی افرادی را که در آن مشارکت کردهما ادعا کرده

بریم )بدون آنکه ضرورتاً آن را محکوم کنیم، چراکه ممکن یممل کرده است یا خیر آن را زیر سؤال توانست عقدر که میآیا این فعالیت آن
توانست یک تحقیق مشارکتی معطوف به عمل بهتری است دستاوردی هم داشته باشد(. برای تأکید بر این مسئله که چگونه یک مثال می

 شود.های آینده میشتر معطوف به کنتر قضاوتی و بیشباشد، استراتژی کم

ها های خوب تحقیق مشارکتی معطوف به کنش را شناسایی کنیم، بلکه همچنین باید شاخصتنها باید مثالها نهبرای بحث در مورد این سؤال 
درن کتی معطوف به کنش هست یا نیست ارائه کنیم. مفهوم مکه چه چیزی تحقیق مشارتوانند برای تشخیص اینهایی را که میو ویژگی

های مختلف است: کشاورزی، کار اجتماعی، آموزش، های نظری و عملی در حوزهتحقیق مشارکتی معطوف به کنش، همگرایی و ادغام سنت
های اجتماعی های آن هستند. این همگرایی در برخی مواقع به احیای سیاستسازی و توسعه اجتماعی، که تنها برخی مثالبهداشت، خانه
ترین علت هم نیست. همچنین یک دلیل که با وجود این که مربوط است اما به هیچ عنوان علت اصلی نیست، حتی مهم شودنسبت داده می

کارگیری تحقیق دیگران در بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ها بارها اشاره شده است که بهواقعی مهم هم وجود دارد. در تمام این حوزه
ها را در بسترهای خودشان تحت تأثیر قرار فراد باید تحقیقات قائم به ذاتی را درمورد اعمالی که زندگی آندهد. اجدید به ندرت جواب می

 دهد انجام دهند.می

های اجتماعی، بخشی کنشهایی که در آن تحقیق مشارکتی معطوف به کنش به عنوان راهی برای بهبود و آگاهیدلیل تنوع حوزه احتماالً به
تواند معنای کامالً متفاوت و حتی متناقضی برای افراد مختلف ی بکار گرفته شده است، قابل فهم است که این ایده میاقتصادی و فرهنگ

تحقیق »که از وصف  وجوی ادبیداشته باشد. با وجود توافق جامع درباره اینکه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش چیست، هر جست
معنی و کند، همچنان رویکردهای متنوع بیاستفاده می« قیق مشارکتی معطوف به کنشتح»یا  ،«تحقیق معطوف به کنش»، «مشارکتی

یابد. غیرممکن است که بتوان از چنان مثالی دریافت که تحقیق مشارکتی معطوف به کنش چیست. چراکه این ای را برای تحقیق میپیچیده
هایی وجود این خاطر که تالش فهم درستی از آن نیست، بلکه همچنین بهخاطر اینکه  اصطالح عموماً به غلط استفاده شده است، نه تنها به

 گونه نیست.ند، در حالی که اینهای کمونی بدانخواهند این تحقیق را عمداً برخاسته از ارزشدارند که می

 ایده اولیه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش

بین تحقیق مشارکتی معطوف به کنش و مفاهیمی همچون توسعه مشارکتی و تواند های مختلف درباره تمایزی که میدلیل وجود دیدگاه به
یا کنشگری سیاسی وجود داشته باشد، امکان سردرگمی هست. در یک مرحله از تحلیل، ایده تحقیق مشارکتی معطوف به کنش به اندازه 

( که تحقیق معطوف 1952تا  194۶ت )روانشناس اجتماعی اس 2کورت لوین "تحقیق معطوف به کنش"کافی مشخص است. مبدع اصطالح
شود. در نتیجه کنش می ارزیابیو  مشاهده، عمل کردن، ریزیبرنامهداند که هرکدام شامل به کنش را به عنوان روندی در مارپیچ مراحل می

                                                           
 توضیح از مترجم 1

2 Kurt Lewin 
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شود که نوعی از بهبود یا تغییر مطلوب ما است. در تشخیص اینکه این بهبود بهتر است از کجا آغاز عمل، این پروسه با این ایده کلی آغاز می
گیرند گروه تصمیم میکنند. دانند، شناسایی میای را که اعضا آن را محل و نتیجه مجموعه مشکالت و نگرانی متقابل میشود، گروه منطقه

 (.10-8 ، صص1988کمیس و مک تاگارد، ) کار کنند« 1موضوع مورد نگرانی»تا با یکدیگر درباره 

کرد که با توجه به پیچیدگی های کنش منعطف و پاسخگو باشند. لوین تصدیق میشود تا برنامهماهیت چرخشی رویکرد لوینیستی موجب می
طور انجام شود وجود ندارد. تداخل عمدی کنش و بازتاب آن چیز باید همانبینی اینکه همهل امکان پیشهای اجتماعی واقعی، در عمموقعیت

گیرند، در هایشان یاد میکه توسط لوین صورت گرفته است به همین دلیل است که این امکان فراهم شود تا همانطور که افراد از تجربه
توانند شرایط را به تر تحقیق معطوف به کنش به این صورت است که گروهی از افراد میساده های کنش خود تغییراتی دهند. به بیانبرنامه

ای که برای کار های خود یاد بگیرند و این تجربه را برای دیگران نیز مهیا کنند. دو ایدهدهی کنند که در آن، بتوانند از تجربهگونه ای سازمان
هایی که تحت تأثیر ه پیشرفت بود. ویژگی متمایز تحقیق معطوف به کنش این است که آنلوین ضروری بودند تصمیم گروهی و تعهد ب

رسد منجر به بهبود شوند و های کنش های آگاهانه  انتقادی که به نظر میگیری برای دورهها هستند، مسئولیت اولیه تصمیمتغییرات برنامه
اگارد، ؛ کمیس و مک ت198۶ه کار گرفته شده اند را بر عهده دارند )هنری و کمیس، های که در این روند بچنین ارزیابی نتایج استراتژیهم

هایی هم دارد. لوین ماهیت تحقیق معطوف به کنش را به صورت جزئی شرح نداده سازی لوینیستی محدودیت(. با این حال مفهوم1988
نش کگروهی آنچه را که ما اکنون برای تحقیق مشارکتی معطوف به رسد که عالقه او به نظریه پویایی هایش به نظر میاما از نوشته است؛

الشعاع قرار داده است. حداقل در ادبیات کنندگان که تحقیق را برای خودشان انجام دهند، تحتدانیم، که همان تعهد تمام شرکتاساسی می
است،  مورد روابط نژادی و مسکن اجتماعی کار کرده ها درتی در جوامعی که لوین با آنشود که محققان کنش مشارکآن زمان، دیده نمی

 باشند. نظریات خودشان را درباره روابط نژادی و مسکن اجتماعی بهبودیافته مطرح کرده

هایی که افراد دارای قدرت، پایگاه، نفوذ و تسهیالت در اما در موقعیت تحقیق مشارکتی معطوف به کنش در اصل یک فعالیت گروهی است؛
شود. به دلیل تغییر معنای کار کنند، ایده مشارکت دشوار می« کنندهموضوع نگران»شوند تا درباره یک ن در کنار یکدیگر جمع میکنار زبا

 شود.ای درباره ماهیت تحقیق مشارکتی معطوف به کنش ایجاد می، سردرگمی آزاردهنده«مشارکت»اصطالح 

 «مشارکت»اندیشیدن درباره 

ت نامه های استاندارد است و در لغ« درگیری»و « مشارکت»ن سردرگمی آسان است؛ که شامل تمایزگذاشتن بین مرحله اول در تحلیل ای
کسی است )سایکس،  در چیزی یا با« نقش داشتن»و « به اشتراک گذاشتن»انگلیسی کامالً شفاف سازی شده است: مشارکت به معنای 

 (.570 است )ص« شامل شدن»و « لت کردندال»، «گرفتار شدن»(. درگیری به معنای 804 ، ص197۶

سازی، اعمال و بکار گیری تحقیق در جهان زندگی است. این به معنای مفهوم مشارکت صحیح در تحقیق به معنای سهیم بودن در شیوه
صرف  و خطر پذیرش کندها داللت نمیکدام از اینعاملیت و مسئولیت کنشگر در تولید دانش و بهبود عملکرد است. درگیری صرف به هیچ

محور رایج است که به عنوان تحقیق مشارکتی های اجتماعهای دیگران را به همراه دارد. این امر در برنامهو استثمار افراد در تحقق برنامه
یده است. افراد گذاری نهادی سرکوبگر و نسنجکارگیری یک سیاستتر از بهشوند، اما در واقعیت تنها کمی بیشمعطوف به کنش بازنمایی می

 اصلی نظریه تحقیق و عمل هستند. کنندگان واقعی و مالکاند، اما به ندرت مشارکتمعموالً درگیر تحقیق

. نقش افراد در تنظیم دستور کار تحقیق، 1»متعددی را برای مشارکت صحیح در تحقیق شناسایی کرده است: « امور تعیین کننده»تاندون 
(. اشاره تاندون 13 ، ص1988)تاندون، « . نظارت افراد بر استفاده از نتایج و کل پروسه کاری3ی داده و تحلیل؛ و آور. مشارکت افراد در جمع2

شناسی تحقیق هم ممکن است توسط شرکت کنندگان بازتعریف و بازسازی به نظارت بر کل پروسه به این معنا است که حتی خود روش
تواند به شدت مهم باشد. عدم شود، میتحقیق مشارکتی معطوف به کنش عموماً در آنها انجام میشود. این امر در بسترهای بین فرهنگی که 

مشارکتی  شناسایی گریزناپذیر بودن این مساله به مثابۀ افتادن در استثمار و امپریالیسم فرهنگی است. چرا باید افراد بومی در این نوع از تحقیق

                                                           
1 Thematic concern 
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مشارکتی معطوف به کنش آزمون اصلی این است که افراد در حقیقت تحقیق را برای خودشان معطوف به کنش ما شرکت کنند؟ در تحقیق 
 دهند و در ماهیت آن تامل کنند.انجام 

کنیم که آن را از انواع تحقیقی که عموما شامل محققانی از ما از اصطالح تحقیق مشارکتی معطوف به کنش در این جهت استفاده می
تواند یمکنند، جدا کنیم. تحقیق بر روی افراد وضوع تحقیق میمو مردم را  دهندمردم انجام می بر رویقیقاتی را شود که تحها میدانشگاه
های های تحقیق سیاستکدام از این روش( مطرح کرده است، هیچ1974، 1972طور که هابرماس )سیری باشد. همانتحلیلی یا تف-تجربی

بخش نیستند. دانشی که در کنند که رهاییفسیری منافعی را بازنمایی میتتحلیلی و هم -حقیق تجربیصریح و روشنی ندارند، نتیجتاً، هم ت
مشارکت را نیز ایجاد کند. ممکن  تصورتواند های قهری بکار گرفته شود و در عین حال میتواند به شیوهشود میچنین تحقیقی تولید می

ها تولید شده ارائه آنبر روی هایی بیابند که بر اساس دانشی که توسط تحقیق کارگیری سیاستهایی را برای بهاست افراد موظف شوند تا راه
، بلکه تنها پذیرفتن افراد نیستیافته است، این تحقیق مشارکتی معطوف به کنش ها توسعهاند، و نه بر مبنای دانشی که توسط خود آنشده

ها حفظ کنترل است شناسانی که عالقه اصلی آنگذاران و جامعهتوسط اجتماعی از سیاستدر یک رویکرد تحقیق، توسعه و انتشار است که 
 ابداع شده است.

سازی من از کند. برای سادهتحقیق مشارکتی معطوف به کنش افراد را از دانشگاه و محل کار با ارتباطی کامالً متفاوت درگیر تحقیق می
کنم تا دو گروه از افرادی که عموما درگیر تحقیق مشارکتی معطوف به کنش می شوند را می استفاده« 1کارمند»و « دانشگاهی»اصطالحات 

های تحقیق مشارکتی نام گذاری کنم. با این وجود مشخص است که هر دو اصطالح برای پوشش دهی تنوع عامالن و افرادی که در پروژه
کند تا کار مشابهی این دلیل که کمک می شوم، بهن این تمایز را قائل میکنند، بیش از اندازه محدود هستند. ممعطوف به کنش همکاری می

توانند در بسترهای سازمانی و فرهنگی ها میدهند را در کنار وظایف متمایزی که آنکه محققان تحقیق مشارکتی معطوف به کنش انجام می
یز اضافه کنیم: تمایز بین دانشگاهیان و کارمندان نباید برای ایجاد خودشان انجام دهند، نشان دهم. همچنین به جا است که واژه احتیاط را ن

کارگیری آن در جای دیگر. چنین دیدگاهی در پردازان و کنشگران به کار رود، طوری که انگار نظریه یکجا قرار دارد و بهتمایز بین نظریه
 آگاهانه مبتنی بر نظریه برای تمام اعضای درگیر است.تضاد با تعهد تحقیق مشارکتی معطوف به کنش است که به دنبال توسعه کنش 

 اصول تحقیق مشارکتی معطوف به کنش

 دهد:کند و توضیح میا شناسایی میاصل کلیدی تحقیق مشارکتی معطوف به کنش ر 9این بخش 

 شناسایی پروژه فردی و جمعی (1

کننده دانشگاهی و کارمند باید تعهد کند: تا کار خودش شرکتهای متعددی دارد. هر پروژه معمول تحقیق مشارکتی معطوف به کنش جنبه
ایر افرادی که درگیر پروژه هستند )دانشگاهیان و کارمندان( همکاری تا با س شود( را ارتقا دهد؛پردازی میشود )نظریهای که فهمیده میو شیوه

ود، در بسترهای فرهنگی و ی جداگانه )دانشگاهی و شغلی( خ؛ با دیگران برای انجام دادن کارها کند و به ارتقای کار آن ها کمک کند
تر آگاهانه و نظریه بنیاد هستند و ایجاد شرایط مادی و سیاسی الزم برای حفظ پروژه های مشترکی که بیشسازمانی برای ایجاد امکان پروژه

 و همیر هم افراد طور همزمان درگیر تغیمشترک و کار آن همکاری کند. به همین علت است که تحقیق مشارکتی معطوف به کنش به 
ها موافقت گروه اما شایان ذکر است که این تغییرات تحمیلی نیستند: افراد و ها و جوامعی که به آن تعلق دارند است؛ها، سازمانفرهنگ گروه

ها با یک موضوع مورد دغدغه ع آنکنند تا با هم کار کنند که هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی خودشان را تغییر دهند. منافمی
 مورد توافق پیوند خورده است.

 گفتمان تغییر و یادگیری، عمل و سازمان اجتماعی: توزیع قدرت (2

                                                           
1 worker 
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گیری سازی رویه و شکلهای اجتماعی و نهادها است، ما را به درک تنش بین نهادینهکه تحلیل ارتباط بین کنش (1981کار مک اینتایر )
ها و ارتباطات ها و کنشها، فعالیتتواند توسط اصطالحات مشخص و انواع زبان و گفتمانکند. فرهنگ هر گروه میمی فرهنگ نهادی رهنمود

 مراجعه کنید(. 1988؛ کمیس و مک تاگارد 1981، 1970شود )به فوکو کنند، تعریف میاجتماعی و سازمانی که تعامل بین گروه را ایجاد می

اند. فرد حامل زبان است، اما آن را به عنوان ویژگی پیش ه زبان و گفتمان گروه هستند، اولین جنبه فرهنگ گروهک الگوهای استفاده از زبان
کنیم، تنها با ای که ما از زبان استفاده میهای پرمعنی و ارتباطی است و شیوهیابد. زبان شامل ظرفیتساخته شده فرهنگ گروه یا جامعه می

های گروه هستند، جنبه دوم ها و فعالیتتواند تغییر کند. الگوهای تعامل که کنشباره نحوه استفاده از زبان میتغییر توافقات اجتماعی در
شود. تغییر کنش اجتماعی معموالً گیرد و فهمیده میفرهنگ گروه هستند. فرد یک بازیگر است، اما بازی او در بستر اجتماعی تعامل شکل می

اند. فرد خود را ستند، جنبه سوم فرهنگ گروهل دیگران با ما نیز هست. الگوهای تعامالت که اجتماعی و سازمانی ههای تعامنیازمند تغییر راه
ی که کند، اما ماهیت و اهمیت این تعامالت اجتماعی باید در مقابل تاروپود تعامالت اجتماعتا حدی از طریق تعامالتش با دیگران تعریف می

ت اجتماعی، الزم است دیگران هم دیدگاه خود را جتماعات وسیعتر است فهمیده شود. معموالً هنگام تغییر تعامالها، نهادها و امشخصه گروه
دهند تر روابطی که جامعه را شکل میشویم و روابط ما با آنها چگونه با تاروپود وسیعها مربوط میدر این باره تغییر دهند که ما چگونه به آن

 شود.هماهنگ می

ار( از طریق تعامالت دیالکتیک متقابل پیچیده )و اشکال ساخته شده ک نهادیفرهنگ و هم  هویت فردیفهمیم که هم ین تحلیل میما از ا
ها مقدم بر دیگر گیرد. برخی فعالیتورت میصرقابت انواع خاص کار آموزشی،  از طریق  نهادینه کردندهند. برای مثال ساختاری رخ می

شوند. به طور مشخص پیشرفت کار آموزشی تنها از طریق مشاهده رآیندی اساساً سیاسی، انتخاب و تغییر شکل داده میفعالیت ها از طریق ف
شوند تا گفتمان مدرسه یا دانشگاه را شکل دهند؛ انواع خاصی آید. انواع مشخصی از کلمات انتخاب و ابداع میدست نمی فعالیت آموزشی به

شوند خته میشوند تا فعالیت مدرسه یا دانشگاه را شکل دهند؛ و انواع خاصی از تعامالت اجتماعی انتخاب و سامی ها انتخاب و ساختهاز فعالیت
موجود بین رسانه اجتماعی از زندگی اجتماعی معمولی و مدل نهادی  تا سازمان مدرسه یا دانشگاه را شکل دهند. مشاهده انفصال گسترده

ر نسبتاً آسانی است. ه تحت تسلط قانون بوروکراتیک بودن وجه مشخصه نتیجه رقابت شده است، کامدرسه و دانشگاه، بخصوص زمانی ک
آور نیست، بلکه برای خود فرد ام انفصاالت حاصله تنها برای فرهنگی که برای کار آموزشی ضروری است، زیانطور که من در باال گفتههمان

 نواع دیگر اقدامات در فضای اجتماعی مد نظر قرار گیرد.نیز مخرب است. الزم است مالحظات مشابهی برای ا

، در 1های یک رسانه اجتماعیتواند از طریق شناخت تناقضاتی ارتقا یابد که در بین و در سراسر ورودیتوسعه کار آموزشی و اجتماعی می
ست برای مثال احتمال دارد زبانی که برای توصیف سازی و رقابت پیش می آیند. ممکن او از طریق فرایند متقابل نهادینه میان اشکال نهادی

شود ناسازگار های خاصی که زندگی مدرسه سازمان داده میهای آموزشی مناسب است در اشکال گفتمان مدرسه گم شود و یا با شیوهایده
های ییر یا براندازی شرایط یا شیوهباشد. تمام این تعامالت باید با دقت بررسی شوند تا امکانات جدیدی را برای فعالیت آموزشی جهت تغ

 کنند نشان دهد )آگاهی نقادانه، کار متعهدانه(.هایی که بازسازی کنش موثر را دچار مشکل میتوصیف وضعیت

 های کاری، نهادها و جامعهتغییر فرهنگ گروه (3

ه محیط کاری بگاهی و بسط آن در تحقیق مشارکتی معطوف به کنش، فرهنگ سه گروه موضوع تأثیرگذاری است: فرهنگ گروه دانش
بسط آن به جامعه.  و فرهنگ محیط کاری خود شاغالن و دانشگاهی، فرهنگ همکاری خود اعضای گروه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش؛

وت خاطر تفا به و احتماالً شوندهایی که دانشگاهیان عموماً وارد مشارکت میدلیل شیوه متأسفانه همچنان این انتظار منطقی وجود دارد که به
ها گفته شده است انجام دهند، همچنان این انتظار اند تا به صورت مشخص و هژمونیک آنچه به آنو عدم قطعیت کارمندانی که وادار شده

 منطقی وجود دارد که دانشگاهیان در ارتباطشان رفتاری بهره جویانه داشته باشند.

جهی برای تضمین روابط متقابل و متناسب در گروه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش و حفظ توبرای مقابله با این مسئله، باید انرژی قابل
که کار به بیراهه برای حصول اطمینان از اینانتقادی ایدئولوژیک نظارت اجتماع بر پروژه و کارمندان آن صرف شود. گروه نهایتاً باید از  

شود، برخوردار باشد. زمانی که تفاوت در پایگاه و قدرت در میان حریف نمیخاطر تفاوت در اقتدار نامشروع ت رود و فهم آن بهنمی
                                                           
1 Registers within a social medium 
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یق کنندگان وجود دارد،  باید اینها را تعلیق کرد تا کار جمعی آغاز شود، اما در طول انجام آن کار با آنها مبارزه شود. بخاطر ادعای تحقشرکت
تواند در اولویت قرار گیرد؛ و در این بستر است که دانش حقیقی دانشگاهی می مشارکتی معطوف به کنش، هر فعالیت مربوط به این حوزه باید
ها احتمال دارد جنسیتی شود )آیزنشتاین، اینکه ذهنیت خود آن -اند مفید باشدبرای کمک به افراد در دیدن آنچه به طور مستقیم یاد گرفته

داری ای محرک سرمایهپذیری توده(، و توسط فرهنگ1987وپای، (، غربی )لن ه198۶(، بومی و ملی )چاترجی، 1984؛ هالوی، 1984
« 2استعمارزدایی ذهن»تواند درگیر (. این کار ایدئولوژی انتقادی است که می1985؛ آرونویتس و گیروکس، 1977)آرونویتس،  1جایگزین شود

 (.198۶در ابعاد متعدد شود )نگوگی وا تیونگو، 

 -های متعددی هستند را به رسمیت می شناسدهای اجتماعی و عضو گروهکه افراد هستیتحقیق مشارکتی معطوف به کنش این 
ها و تعامالتی که فرهنگ گروهی که به آن تعلق دارند کنندگان فعالی در روند زندگی، محلی و حقیقی ساختن و بازسازی زبان، فعالیتشرکت
تر(، افراد باید خودشان و طور گستردهها )چه برسد به کل نهادها و جامعه بهی آنهاکنند. برای تغییر فرهنگ گروهسازند و بازسازی میرا می

ها و تعامالت بین اعضای آن دهنده گروهها و ارتباطات اجتماعی که نشانو فعالیت و الگوهای زبان هادیگران را از طریق تغییر مفهوم، فرم
ها این کار را به صورت جمعی و با همکاری یکدیگر، با کنار گذاشتن عمدی آنهستند، تغییر دهند. در تحقیق مشارکتی معطوف به کنش، 

دهند. به همین دلیل، تحقیق مشارکتی زمان برای تامل در مورد این مسائل به عنوان مبدا تصمیمات آگاهانه فردی و گروهی انجام می
کنند های خود کار میتیق آن افراد، برای بهبود فعالیمعطوف به کنش، مشروط به مشارکت صحیح است: این روش تحقیقی است که از طر

ترین افراد که مسئله کم قدرتهای دائمی برای اطمینان حاصل کردن از اینهای افراد دیگر(. کنترل)و تنها در وهله دوم برای بهبود فعالیت
 گیرد.کنندگان صورت میوگو بین شرکتها است، از طریق گفتتمرکز اصلی کار گروه

هم از جانب فرد و هم  هبود اجتماعی از طریق تحقیق مشارکتی معطوف به کنش، شامل تجزیه و تحلیل صریح و روشن و تغییر اکتشافیب
دهند. تغییر کل جامعه و فرهنگ در شان را شکل میشود که در آن افراد نوع زندگیای( میتر، جامعهفرهنگ گروهی )و به طور گسترده

کنند تا زبان ها با یکدیگر کار میاز آنی است که افراد بتوانند انجام دهند، در تحقیق مشارکتی معطوف به کنش گروه مواجهه با آن، فراتر
ای از تاروپود توانند تغییرات را در سطح گستردهها به شیوه خود میخود، نوع رفتار و تعامالت اجتماعی شان را تغییر دهند. بنابراین این گروه

دیگر، تحقیق بیان زنند. به بخصه جامعه و فرهنگ ما هستند از پیش نشان دهند، حاکی آنها باشند و به این تغییرات دامن تعامالت که مش
دهند، ودشان را تغییر میخدارد. افراد محقق در تحقیق مشارکتی گسترده و محلی و جمعی و فردی های مشارکتی معطوف به کنش جنبه

ها کنند تا نهادها و جامعه را تغییر دهند. از طریق نقد این تالشغییر حمایت می کنند و با یکدیگر تالش میدیگران را در تالششان برای ت
کنند و بومی جهانی فکر می»زیست معروف شد، محققان تحقیق مشارکتی معطوف به کنش برای تغییر با شعاری که توسط جنبش محیط

 «.کنندعمل می

 کنش و واکنش (4

یابد: مارپیچی از گسترش می 3شود و از طریق مراحل مارپیچی خوداندیشیطوف به کنش از مقیاسی کوچک شروع میتحقیق مشارکتی مع
تر، مشاهده و ریزی کردن، کار اجرایی بیشبرنامه ها(، مشاهده )سیستماتیک(، تفکر و بازریزی، فعالیت کردن، )اجرای برنامههای برنامهچرخه

کند. در مقابل، کنند، جمعی بودن نقش مهمی را ایفا میصورت مؤثرتری فعالیت میر کجا گروه یا افراد به که دتفکر. هنگام تشخیص این
سازی تصمیمات در مورد اقدامات کند و از این فعالیت فکری برای آگاهاند تامل میشده گروه بر مشاهدات در مورد اقداماتی که تاکنون انجام

گیرد)هردو توافق صورت می هاکند. به این طریق در فضای عمومی و شخصی تفکرات و کنشها استفاده میو قدمهای آینده افراد و گروه
 روند(.فضا همگام پیش می

را  های اولیه در حوزه عالقه عمومی )یک اکتشاف(یک راه خوب برای شروع پروژه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش، این است که داده
ریزی کنید؛ راه دیگر برای شروع کردن این است که یک تغییر و بعد برای کنش تغییریافته برنامه تامل کنیدآوری، سپس بر روی آن جمع

های پالوده شده تری را برای و سپس برنامه هایی را درباره آنچه رخ داده است جمع کنید، بر روی آن تامل کنیداکتشافی انجام دهید، داده

                                                           
1 Supplanted by the mass enculturation of the capitalist impulse 
2 Decolonizing the mind 
3 Self-reflective spiral 
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یک جهت مسائل و ادراکات و از جهت دیگر خود اقدامات، از طریق تحقیق مشارکتی معطوف به کنش کنش بنا کنید. در هر دو مورد از 
اما تنها زمانی که مراحل مارپیچی خوداندیشی لوینیستی به صورت متفکرانه و نظام مند در جریان انتقاد گروهی  یابند؛توسعه و تکامل می

تری های وسیعوه بیشتر احتمال دارد عضویت خود را گسترش دهد. ممکن است در حوزهرود. رفته رفته هرچه حوزه کار گسترده تر شود، گر
 اش را از نظریه اجتماعی توسعه دهد، اما همچنان نظارت در دست کارمندان است.فعالیت کند و استفاده

 یکدست کردن پروژه ذهنی و عملی (5

ریزی، عمل، کننده و فعال در تمام مراحل تحقیق شامل: برنامهارکتاز افراد مشاجتماعات خود انتقادی تحقیق مشارکتی معطوف به کنش 
سازی خودشان درباره ارتباط بین ای از افرادی است که متعهد به آگاهآورد. هدف این تحقیق ساختن جامعهمشاهده و بازنمایی؛ به وجود می

های اجتماعی و های نهادی و فردی که زندگی کردن با ارزشتهای خود هستند و خود را از بند محدودیها و نتایج در موقعیتشرایط، کنش
کنند. این تحقیق شامل فرآیند آموزشی سیستماتیکی است که در آن افراد به صورت کند، آزاد میآموزشی مشروع خودشان را محدود می

اما تحقیق مشارکتی  دانند؛ها را مغتنم میند و فرصتادهند، اما با این وجود برای امور غیرمترقبه آمادههایی انجام میبرنامه ریزی شده کنش
های پذیر کردن اصالح، شامل تولید دانش و جنبههای جدید ارتباط با یکدیگر جهت امکانتنها یادگیری نیست، بلکه عالوه بر ساختن راه

که کنش از طریق بخشد تا ایندهد و آن را توسعه میشود. این فرآیند استفاده از دانش انتقادی است که کنش را شکل میعملی آن نیز می
 شود.تبدیل می پراکسیسکنند، به های اجتماعی خود زندگی میروشی که در آن افراد به صورت هماهنگ با ارزش

ها و ، درباره شرایط، کنشکنندپردازی میدرباره اقدامات خود نظریهطوف به کنش شامل افرادی است که به این ترتیب تحقیق مشارکتی مع
هایی که محققان تحقیق مشارکتی اند. نظریهها و نتایج آن در زندگی خود رسیدهنتایج امور کنجکاوند و به درکی از ارتباطات بین شرایط، کنش

ها ممکن است هنگام بسط آن، به نحوی با این منطق رفتار کنند عنوان نوعی منطق عمل باشند. آنهدهند، در ابتدا ممکن است ببسط می
گونه ها بهترین نظریات کنونی ما درباره اینکه چرا جامعه و کار آموزشی ما اینکه انگار چیزی بیش از توجیه عقالنی نیستند، حتی اگر آن

 شود.، از طریق فرآیند تحقیق مشارکتی معطوف به کنش انجام میهست، باشند. این اصول اولیه بررسی نقادانه

 تولید دانش (6

و کار دانشگاهیان در گروه، نشان دهنده ارتباط  شودمسلما کارِ گروه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش به مفاهیم مشترک زیادی منجر می
سه نوع کلی دارد: دانشی که توسط کارمندان ایجاد شده است،  آیند. به همین علت است که تولید دانشها با نهادی است که از آن میآن

و دانشی که توسط دانشگاهیان بسط یافته است. این انواع دانش رابطه تنگاتنگی با یکدیگر  دانشی که با گروه به اشتراک گذاشته شده است
(. این تمرکز از طریق تمرکز انرژی بر 1988)تاندون، دارند، اما اولین دسته دانش،  یعنی دانش کارمندان است که موضوع تمرکز اصلی است 

دست  ای از نظریه اجتماعی بهآید. این دیدگاه ممکن است از طریق انتقادی که از دیدگاه گستردهدست می پیشرفت از دیدگاه کارمندان به
شود، همواره متعلق به ای پیشرفت تلقی میکه چه چیزی یک حرکت پایدار برهای عملی درباره اینرسانی شود، اما تصمیمآید، اطالعمی

 کارمندان است.

 های تحقیق معطوف به کنشکارگیری سیاستبه (7

شود، تحقیق مشارکتی معطوف به کنش یک فعالیت سیاسی است، چراکه شامل افرادی است که در کنار طور که اکنون مشخص میهمان
هم تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل بعضی مواقع موجب ایجاد مقاومت در برابر  توانند دیگران راکنند و مییکدیگر تغییراتی ایجاد می
ها، هایی )پروژهشود. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش شامل افرادی است که موقعیتکنندگان و هم در دیگران میتغییر، هم در میان شرکت

اند. نمونه مقاومتی که ها به صورت نهادی بنا شدهکنند: این موقعیتدی تحلیل میصورت انتقاکنند بهها( را که در آن کار میها، نظامبرنامه
شود، نمونه تناقض میان رویه جدید و رویه پذیرفته شده نهاد محقق تحقیق مشارکتی معطوف بر کنش در تغییر اقدامات خود با آن مواجه می

شود که ر آموزشی(. با تحلیل انتقادی نهاد، محقق تحقیق مشارکتی متوجه میگیری و کاهای پذیرفته شده در ارتباطات، تصمیماست )فعالیت
های های اجتماعی و آموزشی و دیدگاهها و ارزشهای رقیب در مورد موقعیتهای رقیب، دیدگاههای بین فعالیتها در تعارضچگونه مقاومت

کند تا در نتقادی به محقق تحقیق مشارکتی معطوف بر کنش کمک میدارند. این فهم ا گیری ریشهرقیب درباره سازمان اجتماعی و تصمیم
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های پیش رو با سیاست عمل کند )برای مثال با درگیر کردن دیگران به صورت مشارکتی در فرآیند تحقیق، دعوت از دیگران برابر مقاومت
و  گیریتر فرآیندهای تصمیمتر، بیشبه فهم منطقیتر نهادی برای رسیدن هایشان، یا با کار کردن در بسترهای وسیعبرای کاوش فعالیت

 کننده بیشتر برای همه افرادی که درگیر هستند(.تر به انواع کار اجتماعی تأمیندستیابی بیش

که نوعی پژوهش است، کامالً یک فعالیت سیاسی نیز هست، و نیازمند این است که تحقیق مشارکتی معطوف به کنش تا حدی در کنار این
ها و فرضیات ها و ایدهکند که فعالیتها را متقاعد میکننده که آنآوری شواهد قانعیاتشان را درباره نهادها با جمعضها و فرها، ایدهد فعالیتافرا

بازی داشته باشند.  اند به آزمون گذارند. آنها باید درباره آنچه مدرک )و یا داده( محسوب می شود فکرِشدهاشتباه بودند و یا اشتباه به کار گرفته
آوری کنند، بلکه همچنین شامل جمعترین شکل ممکن توصیف میافتد را به دقیقاین امر نه تنها شامل حفظ سوابقی است که آنچه اتفاق می

 شود.می که چه اتفاقی در حال وقوع استم از محققان درباره اینها و ادراکات هرکداها، واکنشو تحلیل قضاوت

 شناسیروشمنابع  (8

ها و ارتباطات اجتماعی موجود، برای دستیابی به خاطر درگیری اولیه آن با گفتمان، فعالیت تحقیق مشارکتی معطوف به کنش، خصوصاً به
(. 1978شود )ستیک، وردی نزدیک میمنگاری و مطالعه کنند به روش پژوهش پدیدارشناسی، قومهایی که در آن کار میفهمی از موقعیت

کنند تا حساب الش میتمشارکتی همگی به دنبال فهم تجربیات ذهنی افراد از وضعیت نهادی خود هستند و در عین حال  ن تحقیقمحققا
کنند تا تجربه خودشان را درگیر ها همچنین از دیدگاه دیگران استفاده میدست آورند. آن شوند بهکار بسترهایی را که معانی در آن ساخته می

 ر ذهنی خود را نظم و نسق دهند.آن کنند و تفسی

های میدانی، ها، یادداشتکننده، مصاحبهکه شامل مشاهده شرکت شودآوری میگرای تحقیق جمعهای معمول طبیعتاطالعات از طریق روش
و تفسیرها از طریق  بندی مشاهداتآید که شامل مثلثدست می های متعددی بهشود. اعتبار دهی با روشثبت کردن وقایع و تحلیل اسناد می

کنندگان را درگیر شود. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش شرکتشده، میکنندگان، و همچنین آزمون انسجام استدالالت ارائهتائید شرکت
ت خود و تامالتشان کنندگان در آن پیشرفکند، برای مثال با داشتن یک دفتر شخصی که شرکتهای خود میپروسه عینی سازی تجربه

که چگونه هایی که در حال مطالعه آن ها هستند )اینهایشان درباره فعالیتکنند: آموختهبت به دو مجموعه موازی یادگیری را ضبط مینس
که چگونه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش ها )اینهایشان درباره فرآیند مطالعه آنو آموخته( یابندبسط می -ی و جمعیفرد-ها فعالیت

طریق روابط قدرت  هایی که فهمشان ازتر با شیوهیابد، محققان تحقیق مشارکتی بیشهرچقدر اعتماد و فهم نظری افزایش می رود(.پیش می
ه نظریه اجتماعی یا دیگران( ممکن است توجه گروه را ب)کنندگان دانشگاهی کنند. شرکتشوند( تعامل میو تحریف می )گیرند شکل می

 (.1987کشی دانشگاهی باشد )فی، شود باید با دقت تمام به دور از استعمار و بهرهدر این کار استفاده می ای کهجلب کنند، اما شیوه

ولیه آن این است که کنشی باید به یاد داشته باشیم که جنبه تفسیری تحقیق مشارکتی معطوف به کنش، خود به تنهایی هدف نیست. هدف ا
حال یکی از محصوالت پروژه تحقیق مشارکتی تر کند. بااینتر و دقیقشود، آگاهانهع انجام میرا که در یک وضعیت توسط افراد یا یک جم

 کنندگان و تالششان برای تغییر در طول زمان ایجادشده است.باشد که توسط شرکت« مطالعه موردی»تواند یک می

اسی کوچک، با کار کردن بر روی تغییراتی که حتی اهمیت مستندسازی، دلیل دیگری است که تحقیق مشارکتی معطوف به کنش از مقی 
توانند به کند که در مقابل میها یا نهادها حرکت میکند و سپس به سمت نقد گسترده ایدهتواند آن را امتحان کند شروع مییک نفر هم می
کنندگان باید بتوانند مدارکی را ارائه کنند تهای در سطح سیستم منجر شوند. شرکها و رویهها و سیاستها، برنامهتر پروژهاصالحات کلی

تواند گروه را در کنار یکدیگر نگه دارد، شروع کردند و اینکه که می 1های موضوعیکه چگونه کار کردن بر روی طرح درگیری مبتنی بر این
های کوچک مقیاسی ده اند. با چرخهای برای فعالیت مشترک است رسیچگونه به توافق مشترک موثقی از اینکه آن درگیری موضوعی پایه

طور روشن کمک کند تا بدین ها و فرضیات بهتواند برای توصیف مسائل، ایدهشود و میریزی، کنش، مشاهده و تامل شروع میکه از برنامه
 کنند. تری را برای خود تعریفرود، مسائل محکمطریق کسانی که درگیر کار هستند بتوانند همانطور که کارشان پیش می

                                                           
1 Thematic concern 
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کنندگان در آغاز به افراد کمک های کوچکی از شرکتتواند مقدار حرکت را کاهش دهد. گروههای متمادی از فعالیت به سادگی میچرخه
تواند اینگونه باشد بکاهند. البته، هرچه ه بعضی اوقات میک-سازی تجربهکنند تا یکدیگر را بهتر بشناسند و از دشواری و ترس عینیمی

های ها و ارزشی ایدهکنندگان فهمشان از خودشان، مسیر کارشان و دیگر تغییراتی که باید در جهت تداوم طرح نظریه و اجراشرکت
کنندگان در تحقیق مشارکتی، به نحوی که به تدریج شامل افراد بیشتری شود شود، توسعه جامعه شرکتشان صورت دهند بیشتر میآموزشی

 زم و ممکن می شود.های مورد بحث هستند نیز الرویه که درگیر و تحت تاثیر این

ها و جریان کنندگان تاریخ و سابقه باشند، از فعالیتبه دالیلی اساسی و سیاسی، محققان تحقیق مشارکتی باید به جای این که تنها دریافت
های کند تا از پیشرفتها را ملزم میهد و آندکنندگان اجازه میعمل خود مدارکی ثبت کنند. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش به مشارکت

هایشان را توصیف مدارکی از تغییرات در زبان و گفتمانی که فعالیت( ها. بها و اعمال متغیر آنخود مدارکی تهیه کنند: الف( مدارکی از فعالیت
ها را دهی که مشخصه فعالیت آنان است و آنانهایی از سازمکند. ج( مدارکی از تغییرات در روابط اجتماعی و مدلو تشریح و توجیه می

 1کنندگان باید بتوانند مدارکی را از وضعیت گروهها در اجرای تحقیق مشارکتی. شرکتکند؛ و د( مدارکی از پیشرفت تخصص آنمحدود می
شده احترام بگذارند آوری و تحلیلدقت جمعها باید به ارزش مدارکی که با کنند ارائه کنند. آنو مدارکی را که از ادعاهای یکدیگر حمایت می

 ها دفاع کنند.و همچنین بتوانند مدارک را جهت متقاعد کردن دیگران، به نمایش بگذارند و از آن

 خلق نظریه کار (9

آموزشی کند تا توجیهات منطقی از کار اجتماعی و ها را ملزم میدهد و آنکنندگان اجازه میتحقیق مشارکتی معطوف به کنش به شرکت
ها کمک کرده اند به آناند و تفکر انتقادی که انجام دادهتوانند نشان دهند چگونه مدارکی که جمع کردهخود به دیگران ارائه کنند، چراکه می

جاد چنین ها ممکن است با ایدهند، ایجاد کنند. آنشده از آنچه انجام میصورت انتقادی بررسیاست تا اصولی بسط یافته، آزمون شده و به
 و با شواهدی از تفکر انتقادی خود، توجیه کنند. ب نظریات خودشانهایشان را در قالاصولی، به صورت مشروع از دیگران بخواهند تا فعالیت

 تحقیق مشارکتی معطوف به کنش به عنوان پراکسیس علوم اجتماعی انتقادی

تحقیق مشارکتی معطوف به کنش که از لحاظ نظری مبنای محکم تری دارد، پردازی (، به عنوان بخشی از توسعه مفهوم198۶کار و کمیس )
 برای علوم آموزشی انتقادی را داراست )صص2«پنج حداقل مورد نیاز»که به اصطالح  اند که این تحقیق تنها مدل تحقیق استاستدالل کرده

پذیر و صحیح ا قیاس بحث آنها با علوم اجتماعی نیز توجیهکنند، امها در مورد موقعیت نظریه و عمل آموزشی استدالل می(. آن129-130
تواند با الزاماتی که ذکر شد، هایی که در پایین مشخص شده اند میتر است. ویژگیاند، کلیها استفاده کردهاست چرا که منابع نظری که آن

 همخوانی داشته باشد:

طرفی( یستی عقالنیت، عینیت)بیی نسبت به بررسی اجتماعی باید مفاهیم پوزیتیو. نقد پوزیتیویسم به معنای این است که هر رویکرد مناسب1
یش که تمام مسائل اجتماعی و حقیقت و به طور اخص این فرض که دانش در حل مسائل اجتماعی صرفاً ارزش ابزاری دارد و نتیجتا این گرا

 به صورت تکنیکی دیده شوند را رد کند.

های اجتماعی برای کسانی که آن ها را انجام می دهند را این مدعا است که تحقیق اجتماعی باید معانی فعالیت. استدالل تفسیرگرایانه بر 2
های اجتماعی، آموزشی، کشاورزی و سالمت هایی تفسیری از کارمندان در برنامهدرک کند. بنابراین تحقیق آموزشی باید نیاز بکارگیری گروه

مرو روابط اجتماعی و ساختارهایی ود به عنوان مبنایی برای بیان و بهبود فهم اجتماعی، کنش اجتماعی و قلرا بپذیرد که از خود ادراکی موج
 شوند استفاده می کنند.های اجتماعی بنا میکه در آن فعالیت

رد به صورت سیستماتیک کند، بلکه واقعیت هم احتمال دا. از آن جایی که این حقیقت وجود دارد که آگاهی نه تنها واقعیت را تبیین می3
کنند، های غیرمنطقی، متناقض و بررسی نشده را حفظ میآگاهی را به نحوی مخدوش کند که فهم افراد بر اساس باورهای غیرواقعی که مدل

                                                           
1 Group climate 
2 Five minimum requirements 
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یک تحریف شده، در هایی را برای تمیز تفسیرهای نامناسب، دروناً ناسازگار و از لحاظ ایدئولوژشکل بگیرد، بنابراین تحقیق اجتماعی باید راه
نیافته بتواند سه ورودی زبان، روابط اجتماعی هایی را پیشنهاد کند که در آن درک توسعهگونه نیستند، فراهم کند؛ و راههایی که اینبرابر آن

ها چگونه رخ ریفو عمل را با یکدیگر پیوند دهد تا با یکدیگر بر دیگر امور غالب شوند. رویکرد تفسیری نه تشخصیص می دهد که این تح
 رو شد هستند.ها روبهکه چگونه باید با آندهند، و نه به دنبال فراهم کردن راهنمایی برای اینمی

هایی که توسط افراد دنبال می شوند، به اندازه ها و استراتژیدهد که بسیاری از اهداف، تالش. عالوه بر این رویکرد تفسیری تشخیص نمی4
 ها دارند، نتیجه انتخاب آگاهانه نیستند. از این رو تحقیق اجتماعی بایدها در ساختار اجتماعی که افراد کنترل کمی بر آنها و انگیزهمحدودیت

های نظم اجتماعی موجود درگیر کند که دستیابی به اهداف منطقی و تالش برای ارائه، شرح و نقد شدن با آن جنبهخود را با شناخت و مواجه
 دهند.ای غلبه بر این موانع را وعده میکند که راه هناداری را دشوار میگزارشهای نظری مب

شود، قابل تشخیص هایی که به عمل مربوط می. تحقیق اجتماعی باید خود را به دیدگاهی متعهد کند که پایگاه آموزشی کارش با روش5
 کند.جتماعی و پیشرفت، توانمند میکنندگان را برای ادامه درگیری با تحقیق اهایی که شرکتباشد؛ بخصوص راه

شوند )دانشگاهی تواند به تنهایی منابع مشکالتی که افراد با آن مواجه میبه این ترتیب از دیدگاه علوم اجتماعی انتقادی، تحقیق اجتماعی نمی
کند تا به عمل آگاهی  درگیر و کارمند( را توضیح دهد یا بفهمد. هدف آن این است که طیف وسیعی از متخصصان اجتماعی در تحقیق را

ها غلبه کرد و همچنین امکانات جدیدی پیشنهاد کنند. چنین و اعمالی را پیشنهاد کنند که بتوان بر مشکالت و سختی دهند و راهنمایی کنند
ند تا عواملی که مانع حرکت ک تحقیق مشارکتی باید به سمت تغییر شیوه نگاه هم کارمندان و هم دانشگاهیان به خود، موقعیتشان و فهمشان

شود که چنین تحقیقی باید متمایل به تغییر شوند شناخته، بررسی، تغییر داده و یا محدود شوند. نتیجه این میها میاهداف و نیات آن
نطقی و انتقادی های دائمی ایدئولوژیک و موانع کار مهایی باشد که منجر به موانعی بر سر راه دستیابی به اهداف اجتماعی و تحریفموقعیت

 ه آن اشاره شد مدنظر قرار داده شوند.شود اصولی که در باال ببینی میهای اجتماعی می شود. تنها با همین سناریو است که پیشدر موقعیت

 کند:یست ارائه مین(، برای یک علم آموزشی، پنج چیزی را که تحقیق مشارکتی معطوف به کنش 198۶همچنین الزامات کار و کمیس )

ار کردن خود فکر ک. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش چیزی نیست که متخصصان اجتماعی )دانشگاهیان و کارمندان(، زمانی که به 1
چنین آوری مدارکی که بناست تامل دقیق گروهی بر آن بنا شود، و همکنند، معموالً انجام دهند. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش در جمعمی

 تر هستند.مندتر و مشارکتیا، نظامهدر تغییر برنامه

تنها له است، نه. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش تنها یک حل مشکل ساده نیست. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش شامل طرح مسئ2
با کار در دنیای هایی که ها و برنامهشود. این تحقیق به ارزششناسی آغاز نمیعنوان آسیببه« مشکالت»نگاه به  حل مسئله. این روش با
کند. این روش با تقاضا برای بهبود و فهم دنیا با تغییر اند و با مطالعه بر روی فرهنگ و ماهیت کار خود افراد نگاه میواقعی طرح مسئله شده

 شود.آن و یادگیری نحوه بهبود آن با استفاده از تأثیرات تغییرات انجام شده تهییج می

ه کنش تحقیقی است که افراد دیگر انجام شود نیست. تحقیق مشارکتی معطوف بروی نش، تحقیقی که بر . تحقیق مشارکتی معطوف به ک3
که چگونه با و برای دیگران کار انجام گیرد؛ از جمله ایندهند صورت میتوسط افراد خاصی برکار خودشان، برای بهبود آنچه انجام می

صورت فعال در ساختن تاریخ خود و شرایط عامالن مسئولی می داند که به خودمختار ودهند. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش افراد را می
کنند در ساختن تاریخ و شرایط زندگی خود، تأثیرگذارتر باشند و همکاری قوی در تا بتوانند با دانش اینکه چه می کنندزندگی مشارکت می

کند تا با کند، بلکه افراد را تشویق میبا افراد مانند ابژه تحقیق رفتار نمی ساختن تاریخ جمعی و شرایط زندگی خود داشته باشند. این روش
 های آگاه و عامالن تغییر و بهبود کار کنند.صورت سوژهیکدیگر به

هایی را که خارج از اجتماع ساخته ها نیست. این روش واقعیت. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش روش یا تکنیکی برای اجرای سیاست4
پذیرد. کنند نمیصورت ابژه به تحقیق نگاه میکنند اما به اجتماع بههایی را که توسط محققانی که داخل اجتماع کار میشوند، یا واقعیتمی
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های خارجی را که ارزش آزمودن دارد بپذیرند، یا ممکن است انتخاب کنند که موقعیت خودشان قیق مشارکتی ممکن است پیشنهادمحققان تح
 تا فهم خود را از آنچه در حال وقوع است به عنوان راهنمایی برای کنش بسط دهند. مطالعه کنند 1را همان گونه که بود از اصول اولیه

وجود ندارد، چندین  به کنش یک روش علمی برای کار اجتماعی نیست. تنها یک دیدگاه در مورد روش علمی . تحقیق مشارکتی معطوف5
گیری ها برای رسیدن به یک نتیجهدیدگاه وجود دارد. تحقیق مشارکتی معطوف به کنش تنها مربوط به آزمون فرضیه یا استفاده از داده

کند که از دیدگاه برخاسته از علوم طبیعی )که در آن موضوعات تحقیق موج ها به اده میشناختی استفنیست. این روش از دیدگاهی جامعه
کند. دیدگاه این روش شوند( متفاوت است، تحقیق مشارکتی معطوف به کنش خود سوژه )محقق( را هم درگیر کار میعنوان اشیا قلمداد می

ها. تحقیق فقط تفسیر آنها است، نه معطوف به کنش درگیر تغییر موقعیتشارکتی های علوم تاریخی متمایز است، چراکه تحقیق مبا روش
های کنش او را تغییر صورت سیستماتیک رشد یابنده است که هم خود محقق و هم موقعیتمشارکتی معطوف به کنش یک پروسه زنده و به

 تحقیق( را ندارند. زنده بین محقق و کدام این هدف دوگانه )دیالکتیکلوم تاریخی هیچعدهد. نه علوم طبیعی و نه می

 ها از اصول در عملبرخی مثال

کند های واقعی از تحقیق مشارکتی معطوف به کنش ارائه میمثال 2که آیا شرح تحقیقعنوان راهنمایی برای تشخیص اینتوانند بهاصول می
مشارکتی معطوف به کنش می تواند بهبود یابد بکار آیند. این اصول که چگونه تحقیق ریزی اینعنوان راهنمایی برای برنامهتر از آن بهو مهم

گونه نظریه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش را بنا اند و آنان اینمعیارهای مطلقی نیستند اما محصولِ کار گروه محققان تحقیق مشارکتی
ت مدارکی ارائه کند که این اصول کلی مورد نظارت ای که ادعا کند تحقیق مشارکتی معطوف به کنش است ممکن اسکنند. هر مطالعهمی

صورت بهره جویانه قرار گرفته اند و یا اصالً چرا اصول باید برای مطابقت با شواهد جدید تغییر کنند. به همین دلیل مهم است که اصول به
ت چنین اصولی هنگام عمل دچار مشکل بکار برده نشوند چراکه در آن صورت با ایده اصلی تحقیق مشارکتی معطوف به کنش که مدعی اس

 گیرد.شوند در تناقض قرار میمی

کنم که در دو پروژه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش بین را ارائه می ای از اصولیای بگیریم، من خالصهبرای اینکه از این مقاله نتیجه
شده است و برخی اصولی را که زیربنای برنامه گاه غربی نوشتهفرهنگی مربوط به هم در شمال استرالیا شناسایی شدند. مثال اول از یک دید

آموزشی معلمان بومیان بوده است و توسط دانشگاه دیکین برای حمایت از معلمان بومی با استفاده از منابع غربی و هم فرهنگ بومی ارائه 
(. مثال دوم از دیدگاه 1988؛ مک تاگارد و هنری، ، مک تاگارد در مطبوعات1989؛ مک تاگارد 1987مک تاگارد، ) کندشده است توصیف می

ای درباره توسعه آموزش و تحصیل برخاسته است. یکی از نویسندگان بومی از نوشته شده است و از مطالعه 3یک اجتماع بومی با نام ییرکاال
 .کنندگان در برنامه آموزش معلمان که ذکر آن رفت بودمشارکت

 ش معلمان بومیوپروراصول آموزشی برای آموزش

 4تا روند تاریخی طرح شده توسط وسلی لن هوپوی طور که وظیفه آموزش معلمان بومی را بر عهده گرفته بودبرنامه آموزشی معلمان همان
 را معکوس کند آغاز به کار کرد. 5گذاری آرنهم( عضو اجتماع ییرکاال و عضو قلمرو شمالی مجلس قانون1987)

تعمار استرالیا و ساکنان واقعی آن هستند، مدارس پس از مبارزات شدید پیرامون زمین بین بومیان و ساکنان سفید مدارس بخشی از فرآیند اس
تدریج در سازی هر ایالت و قلمرو در استرالیا بهبینی مستعمرهجدید به بومیان معرفی و تحمیل شدند. این امر در قالب یک الگوی قابل پیش

سازی تا آنجا که مردم این زمان به یاد دارند در قلمرو شمالی اتفاق افتاده است و متأسفانه در فرآیند مستعمرهسال، رخ داد. این  200طول 
 بسیاری از مدارس ما همچنان ادامه یافته است. دوران سختی بود که در آن مدارس علناً برای تسخیر اذهان کودکان بومیان و تبدیل آنان به

                                                           
1 First principles 
2 Accounts of research 
3 Yirrkala aboriginal community 
4 Wesley Lanhupuy 
5 northern territory legislative assembly of Arnhem 
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های غیربومی برای جذب بومیان به جامعه سفیدان بنابراین مدارس در تالش استرالیایی بکار گرفته شدند؛ 1فرهنگ مسلط )باالندا( سفید
 ترین عامل بودند...مهم

کند که بر ذهن گرایش قوی به فرهنگ باالندا )سفید( در مدرسه و موقعیت برتر معلمان و مدیران فرهنگ باالندا، ناگزیر به سمتی حرکت می
دانند که اگر بناست مدارس در جهت خدمت کند. مردمان بومی اکنون میارزش میگذارد که فرهنگ بومی را بیای تاثیر مینهکودکان به گو

عنوان یک نهاد نیاز دارد تا با خودِ جامعه بومی سازگار شود. تنها زمانی به اهداف سیاسی اجتماعی اقتصادی مردم خودشان باشند، مدرسه به
شود مدارس با جنش بومیان برای تعیین سرنوشت خود پیوند می خورند. استعمارزدایی مدارس بومی( می) 2مدرسه، یولنگوکه گرایش فرهنگی 

 (.34 ، ص1987 در اجتماع بومیان اکنون چالش بومیان است )لن هوپوی،

نام معلمان با تعهدات ثبت ومجوز رسمی اصول پروژه تحقیق مشارکتی معطوف به کنش در محدوده برنامه، با آگاهی از نیاز برای بازنمایی 
 شود:الصه میشوند، به این صورت خبرنامه تحصیلی که در آن معلمان بومی استخدام می

ها را در همفکری و همکاری با اعضای ارشد ها باید تعهد به تعیین سرنوشت بومیان را منعکس کنند. کار دانش آموزان باید آن. دوره1
 های رهبری در امور آموزشی اجتماع.تا کمکی باشد برای آمادگی و آموزش همه جهت نقش اجتماعشان درگیر کند

بپردازند. دانش آموزان بومی باید نقش کلیدی را )در مشورت « به هر دو شیوه»ها باید به پرورش اکتشاف، فهم و تمرین آموزش . دوره2
های حتوای فرهنگ بومی در برنامه مدرسه، عادات و رسوم قومی و سیستمهایی جهت افزایش مکردن با اجتماعاتشان( برای پیشنهاد راه

 بازی کنند. 3رسانپیام

ها باید به کار اعضای تحقیق مربوط باشند و دانش آموزان را در تحقیق درگیر کنند تا برای اتخاذ موضع نآمبنا باشند. -ها باید تحقیق. دوره3
ای بیشتر های حل مسئلهتر انجام دهند. نتیجتاً دانش آموزان باید در تمرینت آموزشی را عمومیتحقیقی در تدریس خود تشویق شوند و فعالی

 تر نگرش انتقادی داشته باشند.های خود بیشورهدآورد نسبت به مسائل ها فشار میدرگیر شوند که به آن

های شفافی برای کشف و گسترش استعدادهای خود ن مکانیسمعنواها بهد. دانش آموزان باید از دورهها باید مبتنی بر کنش باشن. دوره4
 های مختلف متفاوت است.روابط بین دوره عنوان معلم استفاده کنند. شدتبه

ها را فراهم کنند تا از طریق آن دانش آموزان بتوانند مدل یا دیدگاه خود را از تدریس و آموزش ای از تکالیف یا تجربهها باید مجموعه. دوره5
فراگیرنده -وزگارآموزگار و آم-آموز به عنوان فراگیرندهپذیری بیشتری را در دانشنا کنند. با این وجود برنامه باید خودمختاری و مسئولیتب

های بعدی باید فرصت های تری داشت، دورهشده بود ساختار محکمهای پیشینی که توسط دانش آموزان انجامافزایش دهد. در حالی که دوره
 تری برای ابتکار فردی و تحقیقات خود راهبر توسط دانش آموزان را فراهم کند.بیش 

ها باید دانش آموزان را تشویق کنند تا با ارجاع به ها باید بر ارتباط اساسی هر دو روش نظریه آموزشی و عمل تأکید کنند؛ آن. دوره۶
های واقعی با رباره فعالیتو د صورت انتقادی تأمل کننداره نظریات بههای خود و چه دیگران( دربهای آموزشی واقعی )چه فعالیتفعالیت

ی هستند و دوره آموزشی تحقیق ارجاع به نظریات موجود )چه نظریات خود و چه دیگران( تأمل کنند. مطالعات موردی که دارای آگاهی انتقاد
تواند شکل ارتباط بین نظریه و عمل می طریق آن بررسیهایی هستند که از مشارکتی معطوف به کنش، تدریس و مطالعات آموزشی راه

 بگیرد.

ریزی آموزشی هر دوره باید روشن و آشکارکننده باشد . همچنین ارزش تأمل انتقادی در رابطه با آموزش هر دوره مورد تأکید است. برنامه7
وره دانش آموزان، معلمان، دانش و بستر فراگیری را به یکدیگر های هر دکه چگونه فعالیتصورت انتقادی درباره اینتا دانش آموزان بتوانند به

                                                           
1 Dominant balanda (white) culture 
2 Yolngu 
3 Message systems 
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کنند، تأمل کنند. تکالیف تحقیقی، ماهیت تدریس و ویژگی ارزیابی باید برای مذاکره و ارزیابی توسط دانش آموزان و کارمندان باز مربوط می
 (.1987باشد)پذیرای آن باشد( )مک تاگارد، 

ه کنش در آموزش بومیان هدایت شد، خالصه کنم، بفراگیر را که از طریق آن تحقیق مشارکتی معطوف  که در کلماتی چند اصولبرای این
 بهترین راه اقتباس از فریره است:

دیگران و سطح  یوه تفکرشمند به دانستن وگو با خودم درگیر کنم. اگر من عالقهمن باید سعی کنم... تا افراد را به عنوان... محققان... با گفت
 -سی که شامل مطالعهها هستم، در آن صورت افراد باید درباره شیوه تفکر خود فکر کنند و تنها ابژه تفکر من نباشند. این شیوه بررک آندر

طور همزمان یک فرآیند یادگیری است. از طریق این فرآیند بررسی، تحقیق، نقد و تحقیق مجدد، شود و بهیمتوسط افراد  -و نقد مطالعه
 (.30 ، ص1982کند )فریره، انتقادی میان افراد درگیر افزایش پیدا میسطح تفکر 

رهنگ دیگر می خواهند همچنین مهم است این مسئله نیز شناسایی شود بخصوص در بسترهای بین فرهنگی، کارمندان و دانشگاهیان از ف
 یت کنند.اصالح و تقو کند،بینند راهنمایی میع میطوف به کنش مشروصورت تحقیق مشارکتی معتا اصولی را که آن ها را درمورد آنچه به

 1همواره با یکدیگر، یاکا گانا: تحقیق مشارکتی در ییرکاال به عنوان بخشی از توسعه آموزش یولنگو )بومی(

ز معلمان ای که از آن طریق یک گروه اخواهم ارائه کنم، اساساً در تقویت اصولی است که طرح کردم، اما شیوهمثال دومی که من می
کند. معلمان بومی ییرکاال، یارماتجا استرالیایی بومی تحقیق مشارکتی معطوف به کنش را در خدمت منافع اجتماع خود بکار گرفتند ترسیم می

تری کارگیری تحقیق مشارکتی معطوف به کنش را در بسماریکا و داینگاوا نگورووتون به همراه استاد مقطع لیسانس دانشگاه لئون وایت، به
 اند:این چنین خالصه کرده

ع اصلی کند که اجتماع یادگیرنده و تحقیق کننده ییرکاال، نیازمند محیطی است که در آن مسئولیت جمعی موضو. }این روش{ تصریح می1
 کنیم.خود اجتماعمان کمک می سازد... بنابراین ما به توسعهکار ما را می

ما را به وضعیتی برساند که بتوانیم  که بر روی کار، مالکیت و کنترل دارد... تا گیردصورت می . تحقیق ما در یک اجتماع کاری همکارانه2
 دهیم فکر کنیم.هایمان به عقب بیاییم و درباره آنچه انجام میقدم از فعالیتیک

است. کار ما همواره نیازمند مذاکره  کند بنا شده. }این روش{بر اساس فهم ما از نقش مهم و اساسی که مذاکره در فرآیند تحقیق بازی می3
عنوان فرد کنند( مطمئن شوند که ما کاری را برای خودمان بهتر فکر می)افرادی که کهنه 2تا افراد انگاالپال های مربوطه است...بین گروه
عنوان فراگیرندگان در اجتماع موجب ته شدن بهکنیم، با شناخعنوان فراگیرندگان استفاده میای که ما از آن بهدهیم... فرآیند مذاکرهانجام نمی

ترها بگیریم... جهت این که فرهنگمان را حفظ کنیم و آن را به فراگیرندگان تری از قدیمیها و دانش بیششود... تا تواناییپاداش ما می
که ما مانند فراگیرندگان متواضع هستیم... و  دهد چراچنین به ما به عنوان معلمان احترامی میبعدی که ما را دنبال خواهند کرد بدهیم. هم

 دهیم.که ما به یادگیری واقعیت بومی خود ارزش میاین

به معنای دادن « باال لیلی»شود... شناخته می« 3باال لیلی». }این روش{ بر اساس فهم روشنی از عمل متقابل بنا شده است که با عنوان 4
 و پس گرفتن چیزی است.

نقطه شروع ما همواره مذاکره برای نقطه درست برای شروع است... فرآیند بنای اهداف  -کنداف مشترکی را بنا می. }این روش{ اهد5
ها رساند. این به ما و قدیمیهای یکدیگر از دیدگاه بومی و توافق بر سر برنامه میمشترک ما، ما را به اشتراک نظرات، تحلیل انتقادی پیشنهاد

                                                           
1 Always together, Yaka Gana: Participatory Research at Yirrkala as Part of the Development of Yolngu 

Education 
2 Ngalapal [elder thinking people} 
3 Bala lili 
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کنیم و مسیرهای جدیدی را برای رفتن ایجاد که برنامه جدیدی بریزیم تأملدهیم، قبل از اینچیزهایی که انجام میکند تا درباره کمک می
 کنیم.

ی پرورش مشارکت ریزی خود براکند... ما در جلسات برنامهنفس به عنوان بخشی از فرآیند خود کمک می. }این روش{ به ایجاد اعتمادبه۶
ترها شود( که یولنگو )اصول بومی( در خدمت قدیمیرود )و یا حتی آزمون میکنیم. در شیوه آموزش رسمی ما، توقع میمیفعال یکدیگر کار 

ش آزمای»هایی که افراد ها و زمانها را برای رفتار مشاهده گران یوتا یولنگو در مراسمبرای اجرا در جمع باشد. به همین دلیل ما راهنمایی
کند نفس از طریق مشارکت همچنین به ما کمک میایم. ایجاد اعتمادبهکند، تدارک دیدهانی که فردی اشتباهی میبخصوص زم« شوندمی

 (.15-1 ، صص1989، و وایت تا علت و ریشه یولنگا بودن خود را بفهمیم و قدردان آن باشیم )خالصه شده از ماریکا، انگورووتون

 گیرینتیجه

برگزار شد، با  1989بوردا در سخن پایانی خود در کنفرانس تحقیق مشارکتی که در کلگری کانادا در جوالی محقق کلمبیایی اورالندو فالس 
ها در مورد اینکه برخی مطالعات ارائه شده در کنفرانس و موجود در منابع، توانند از اشتباهات خود درس بگیرند، نگرانیبیان اینکه افراد می

باشند تا در  شده که افراد تشویق و حمایته کنش نیستند را رد کرد. این درست است، اما تنها درصورتیحقیقتاً تحقیق مشارکتی معطوف ب
توانیم بگوییم تحقیق مشارکتی معطوف به کنش تنها به این دلیل وجود دارد که برخی صورت انتقادی تأمل کنند. ما حتی میکارشان به

باشند. مائو تسه تونگ یک بار اذعان  م یادگیری از اشتباهات خود و دیگران را توسعه دادهکنندگان روشنفکر تحقیق اجتماعی، علمشارکت
( در حالی که اشاره داشت که حتی غیر واقعی است که از بهترین 58 ، ص1971« )نکته مهم این است که در یادگیری خوب باشیم»داشت 

 .1ژنرالهایش هم، همیشه توقع و انتظار پیروزی داشته باشد

ایم که خوداندیشی انتقادی و جمعی ر که ما آغشته به آگاهی غربی شدهتا حدی به این خاط گیریماز اندازه کند یاد میتأسفانه همه ما بیش م
توانیم دریافت کنیم های واقعی و اجتماعی که میشمارد و به آن بدگمان است. ما به تمام کمکارزش میعنوان منبع مشروع ادراک بیرا به

ام فضیلتی وجود داشته باشد. من ازمندیم. بنابراین من امیدوارم که حداقل تا حدی در ارائه اصولی همچون آنچه من در اینجا طرح کردهنی
های های خود درس بگیریم، بلکه از اشتباهات و رقابت با موفقیتامیدوارم که چنین اظهاراتی به ما کمک کند که نه تنها از اشتباهات و موفقیت

که مردم نیز با متذکر و آن این تری این کار را انجام دهیم. این امید با آرزویی نیز همراه استکنیم و با سرعت و هزینه کمگران نیز دوریدی
ند،که در هر صورت باید بر اساس تجربیات به ما کمک کن افتندشوند و یا به اشتباه میئید میکه این اصول مشخص چگونه تاشدن به این

 تعمیم شوند.کنش اصالح و قابل ها از تحقیق مشارکتی معطوف بهخود آنخاص 

 

 

  

                                                           
1 “The important thing is to be good as learning” (1971, p58), while nothing that it was unrealistic to expect 

even his best generals to have victories all the time. 
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 :زنان عاملیت و اقتصادی رشد جنسیتی، برابری

 پدرساالرانه  هایمحدودیت «یکنواخت شباهت» و« پایانبی تنوع»

 1کبیر نایال

 زادمحبوب و شیوا شریف مهتاب: برگردان

 چکیده 

 این برخالف اما کند،د ارائه میدار اقتصادی رشد بر مثبتی تأثیر جنسیتی برابری که این بر مبنی مُتقنی شواهد اغلب کالن اقتصاد مطالعات
 که شوندمی ه قدری زیاد انجامب مطالعات این. دارند کمتری بسیار هماهنگی جنسیتی برابری بر اقتصادی رشد تأثیر به مربوط نتایج شواهد،
 کارگیری به با مقاله این. گرددمی دشوار یجنسیتبرابری رشد بر  تأثیرات در تقارن عدم این توضیح برای ممکن علّی مسیرهای تعیین

 دو این محرکِ است ممکن که مسیرهایی به نسبت بینشی یافتن برایرا  تحلیل ترِپایین سطوح در مطالعات نهادگرا، فمینیستیِ چهارچوب
 ارائه دهد. هاتقارن عدماین  برای محتمل توضیحیکوشد می وکند بررسی می باشند روابط مجموعه

 .، نابرابری، جنسیتها: عاملیت، توانمندسازی، توسعه، رشدکلیدواژه

  مقدمه

 از هاییگونه جنسیتی، برابری یمسئله به آنان متأخر یعالقه با همراه اقتصادی رشد یمسئله به المللبین سیاست محافل دیرپای شیفتگی
 دیگر برخی کرده و تالش رشد اقتصادی بر جنسیتی برابری تأثیر تخمین برای در آن برخی که است داده افزایش را کالن اقتصادِ  مطالعاتِ

 از نوع دو هر هاییافته ناتالی، لوئیزا و من یافته است، انتشار تازگی به که مقاله یک در. کنندمی تمرکز جنسیتی برابری بر رشد تأثیر بر
 رشد بر جنسیتی برابری ِمثبت تأثیر بر مبنی مدارک و شواهد که دریافتیم ما(. 2013 ناتالی لوئیزا و کبیر نایال) کردیم ترکیب باهم را مطالعات

                                                           
1  Naila Kabeer (2016) Gender Equality, Economic Growth, and Women’s Agency: the “Endless Variety” and 

“Monotonous Similarity” of Patriarchal Constraints, Femenist Economist, Volume 22, Pages 295-321. 

ی پژوهش او جنسیت، فقر، محرومیت اجتماعی، ترین حوزهی علوم اقتصادی و سیاسی لندن است. مهمالملل در مدرسهی بینی جنسیت و توسعهاستاد رشتهنایال کبیر 

و عضو هیئت مشورتی  ومی جهان ساقتصاد فمینیستی، جنسیت و توسعه، فصلنامههای ی مجلهبازارهای کار، معیشت، و حمایت اجتماعی است. او عضو هیئت تحریریه
های های فقرا )اسلحهسازماندهی زنان در اقتصاد غیررسمی: ورای اسلحهی است. آخرین تألیف او کتابی مشترک دربارهی کانادایی مطالعات توسعه و توسعه و تغییر مجله

 Zed .)N.Kabeer@lse.ac.ukmail: -eت ( )انتشارااسکات. جیمز سینام کتابی است از ( 1985ی مقاومت دهقانی )فقرا: اشکال روزمره
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 رشد بین رابطه این عکس ِشواهد. هستند متقن نسبتاً شواهدی مختلف، هایمدل ِمشخصات و زمانی، هایبازه کشورها، از طیفی در اقتصادی
 . بودند باال درآمد با کشورهای به منحصر اغلب و داشتند کمتری انسجام جنسیتی برابری و اقتصادی

 برابری گیریاندازه برای را یکسانی معیارهای همواره مطالعات از گروه دو این که است این تأثیرات در تقارن عدم این برای محتمل دلیلِ یک
 چند به را خود و است نئوکالسیک اقتصاد در رشد سازیمدل  ِطوالنی سنتِ  تأثیر تحت رشد تخمین برای هاتالش. برندنمی کار به جنسیتی

 جنسیتی برابری برای سازیمدل هدف با هاتالش دیگر، سوی از. دستمزدها گاه و اشتغال، آموزش،: کندمی محدود جنسیتی برابری معیار
 . دارند توجه سیاسی مشارکت و حقوق، رفاه، شامل برابری معیارهای از تریوسیع طیف به و هستند جدید نسبتاً

. کنندنمی عمل یکسانی علّیِ مسیرهای در جنسیتی برابری و اقتصادی رشد بین روابطِ  از مجموعه دو که باشد این تواندمی ترجالب و دوم ِدلیل
 یدرباره کمی بسیار بینش شوندمی دیده کالن سطح مطالعاتِ این در نوعاً که کشورها میان مقطعی شدت به هایرگراسیون حال، این با

 ترعمیق مطالعات هستند، اما به مفید گسترده تجربی روابط ایجاد برای مطالعات با وجود این که. دهندمی دست به مسیرها این ِاحتمالی ماهیت
  شوند. روشن ممکن علّیِ مسیرهای تا نیازمندیم خرد سطح در و

. هستند نامنسجم و ضعیف روابط، از مجموعه هردو شواهدِ که دریافت او. گرفت انجام( 2012) دوفلو استر توسط خُرد اتِمرور این مطالع
 اقتصادی رشد به که نداشت وجود تضمینی اما باشد، مقبولی هدفِ خود خودیِ به است ممکن جنسیتی برابری که کرد گیرینتیجه دوفلو
 شواهد به نو نگاهی  ِمتضمن که دارد وجود او تحقیق در هاییمحدودیت حال، این با. باشد هم مضر آن برای تواندمی واقع، در و کند، کمک
 سود کردن ماکزیمم خواستِ یانگیزه با که رفتاری دارد، ریشه انسان رفتار به نئوکالسیک اقتصاد نگاه در شدت به او تحلیل نخست،. است

 که تریبزرگ بستر اندک به توجه با و عقالنی-انتخاب با و فردی شدت به امرِ  لنزِ با او یمطالعه شواهدِ نتیجه در.گیردمی صورت شخصی
 . شوندمی تأویل گیرد،می انجام آن در هاانتخاب

محدود  خُرد سطحِ مطالعات به تقریباً او شواهد است، اشاصلی مروجان از یکی دوفلو که «جدید» یتوسعه اقتصادِ رشدِ با راستاهم دوم،
 هایسوگیری بردن میان از اقدامات تنها برای شود: اینتجربی استفاده می نیمه رویکرد یا شدهکنترل تصادفی آزمایش شود که در آن ازمی

 . است استوار ضعیفی تجربیِ  یپایه بر نهایت، در او، تحلیل. اندشده گرفته نظر در اندازد،می اعتبار از را رویکردها سایر که اینادیدنی

 ویژه، به. دهم ارائه انسانی رفتار از جایگزینی تحلیل تا کنم استفاده فمینیستی نهادگرای اقتصاد از خواهممی. هدف دارم دو مقاله این در من
 تواندمی رویکرد این چگونه که این و کنم کشف باشند،داشته قادرند زنان که عاملیت از انواعی بر را تروسیع ایزمینه عواملِ تأثیر خواهممی

 فراتر تجربی شواهد بر او محدود تمرکزِ از خواهممی همچنین. دهد ارائه تجربی شواهد از( 2012) دوفلو تعبیر به نسبت متفاوتی بسیار تعبیر
 واقعاً  تحقیرِ به مکتب این اقتصاددانانِ اند،کرده اشاره( 2015:1۶) روباد فرانسوا و گوئرین ایزابل بدِکاراتس، فلورنت که همانطور چند، هر. روم

 پاک کامالً را "گذشته دانشِ خاطرات بانک" مؤثری طور به و پردازندمی بندند،نمی کار به را آنان یشناسانهروش رویکرد که مطالعاتی آئینیِ
 برآورده را تجربی رویکردهای مانندِ-آزمایشگاه اقتضائات که واقعی زندگی مطالعاتِ طراحی ِعملی هایدشواری که است این واقعیت. کنندمی

 یمسئله به نسبت تریدربرگیرنده رویکرد مقاله این(. 2010 دیتُن آنگوس) بردمی زیرسؤال را شناختیروش برتری بر مبنی آنان ادعای کند،
 شده، طرح یپیچیده سؤاالت از نیز بهتری درک بلکه است، فمینیستی اقتصاد سنت راستای در کار این تنها نه. کرد خواهد اتخاذ دانش تولید

 .دهدمی دست به

 جغرافیاهای جنسیت، انواع رشد 

 در نئوکالسیک اقتصاددانان با هافمینیست. کنم شروع مرتبط فمینیستیِ ادبیات در اقتصادی رشد و جنسیتی برابری ِمفاهیم ِجایابی با بگذارید
 موانعِ  به هاآن اما دارند، عاملیت و کنندمی انتخاب شانشخصی شرایطِ یشدهتحمیل هایمحدودیت درونِ افراد، که هستند موافق زمینه این

 و کاست نژاد، طبقه، جنسیت، اساس بر مختلف هایگروه میان در هاهویت و منابع، هنجارها، قوانین، ساختاریِ تقسیمِ توسط شدهتحمیل
 اجتماعیِ  روابطِ " میان( 1979) ویتهد آن تفکیکِ(. 1994 فولبر نانسی) نمایندمی توجه نیز  آنها، از منتج امتیازاتِ و قدرت نابرابرهای و غیره

 جمعیِ  ساختارهایِ این جنسیتیِ هایجنبه نمایاندنِ و درک برای را مفیدی راه هستند، "جنسیت حامل" که روابطی و "جنسیت به منسوب
 . گذاردمی ما اختیار در دنیا، سراسر در شانگوناگونی و هامحدودیت
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 خانوادگی «جنسیتیِ ماهیتاً» روابط یمشخصه که دارند ریشه هاییارزش و باورها مرسوم، هنجارهای در جنسیت به منسوب هایمحدودیت
 و پسران و زنان و مردان به و دهند،می نشان وضوح به را مختلف جوامع در زنانگی و مردانگی مسلط هایمدل آنها. هستند خویشاوندی و

 در هاتنوع. دهندمی اختصاص هستند، اجتماعی هایبرساخته که تمایالتی و هامهارت اساس بر را مختلفی هایمسئولیت و هانقش دختران
 منسوب محدودهای این در تنوع حدی تا شودمی مشاهده جهان مختلف مناطق در که بازتولیدی کار و تولیدی کار میان کار جنسیتی تقسیم

 در مردان مشارکت باالتر نرخ دلیل توضیحِ مردان،به به کلی طور به اصلی آورنان هایمسئولیت دادنِ اختصاص. دهدمی بازتاب را جنسیت به
 دهند،می نسبت دختران و زنان به را دستمزد بدون بازتولیدی کار یاولیه مسئولیت جوامع بیشتر که حالی در اما. کندمی کمک کار نیروی

 متنوع نیز کار نیروی در زنان مشارکت نرخ نتیجه در و بسیار متنوع است تولید، در آنان منسوب به زنان برای مشارکت اجتماعی انتظارات
 . است

 را اولیه کوششی( 1970) بوزراپ استر. استآورده وجود به کار نیروی در مشارکت الگوهای در مشخص "جنسیت جغرافیای" یک مسئله این
 بر کلی طور به توانمی را جهان در توسعه حال در مناطق که دهدمی نشان او. دهدمی ارائه ایمنطقه الگوهای این ثبت و دریافت برای

 کشاورزی هاینظام. کرد کشاورزی، تقسیم یزنانه و مردانه هاینظام به تجارت، و کشاورزی تولید بخش در جنسیت تراکم میزان اساس
 زنان مانند ها،سیستم این در زنان که حالی در. شدندمی یافت التین آمریکای از هاییبخش و آسیا شرقیجنوب سیاه، آفریقای در اغلب زنانه

 شوند، شریک مردان با هم بودن آورنان هایمسئولیت در که رفتمی توقع آنها از بودند، دستمزد بدون بازتولیدی کارِ مسئولِ دیگر، جاهای در
 نیروی در زنان مشارکت نرخ باالتر میزان با کشورها این نتیجه، در. کنند اداره را خود هایشرکت و کشاورزی هایزمین اغلب کار این برای و

 . شوندمی مشخص توسعه، حال در جهان برای نرخ این میانگین با مقایسه در کار

یافت  جنوبی آسیای از زیادی هایبخش و آفریقا شمال و خاورمیانه یمنطقه است که در مردانه کشاورزی هاینظام طیف دیگر منتهاالیه در
 به را خود که رفتمی انتظار زنان از تنها نه مناطق، این در. بود ترپایین دنیا باقی از کار نیروی در زنان مشارکت نرخ هاقسمت این در. شد
 نیز عمومی فضای در آنان تحرک کردن محدود و زنان کردن جدا برای مستحکمی هنجارهای بلکه کنند، محدود دستمزد بدون خانگی کار

 یپدیده مناطق این یمشخصه که است معنی این به پسر فرزند ترجیح آن، متعاقبِ و زنان وابستگی برای فرهنگی توقعات. داشت وجود
 را مردان به نسبت زنان زندگی به امید که دهدمی بازتاب را جنسیتی تبعیض از انواعی کل، جمعیت در زنان بودن کمتر. است "زن فقدان"

 (.1990 سن آمارتیا) استآورده پایین

 هایمحدودیت توسط مکرراً خویشاوندی و خانواده "خصوصی" یحوزه به مربوط اعمال و ها،ارزش هنجارها، بوزراپ، یمشاهده اساس بر
 سرپرست مردان به که دولتی هایسیاست به بوزراپ نمونه، برای. شدندتر محکم بازارها، و هادولت عمومی هایحوزه در جنسیت به مربوط
 اشاره مرد نیروی استخدام برای کارفرمایان ترجیح به همچنین و دهدمی ارجحیت کشاورزی خدمات و زمین به مربوط حقوق تقسیم در خانوار

 قوانین، طریق از را زنانگی و مردانگی یدرباره پنداشتهپیش از تصورات که زمانی "عمومی" غیرشخصیِ ظاهراً نهادهای نتیجه در. کندمی
 قابل تغییرات بوزراپ، کالسیک کارِ زمان از جهان. شدند تبدیل "جنسیت حامالن" به کردندمی تشدید یا بازتولید شاناعمال و هنجارها
 تغییرات این در اقتصادی رشد میزان تأثیر مقاله این. شودنیز می جنسیت جغرافیای این از هاییجنبه شامل که تغییراتی کرده است، توجهی

 . بپردازم اقتصادی رشد یدرباره فمینیستی ادبیات به بدهید اجازه ابتدا اما کند،را بررسی می

(. 1989 وارینگ ماریلین) اندکرده اشاره رشد یدرباره پردازیمفهوم اصلی جریان در بنیادین جنسیتی تقارن عدم به فمینیست پژوهشگران
 ویژگی یک با و مشخص سالِ یک در کشور یک در(  نسبی قیمت یا) بازار قیمتِ دارای یشده تولید خدمات و کاالها افزایش عنوان به رشد
 فروخته و خریدن قابلیت یا شوندمی فروش و خرید بازار در یا که شودمی محدود خدماتی و کاالها به رشد که شده است: این تعریف مهم

 ما به کار مربوط به نیروی هایداده کهچنان و شودمی بندیطبقه "اقتصادی فعالیت" عنوان تحت خدمات و کاالها این تولید. دارند شدن
 یاستفاده و مصرف برای دستمزدبدون خانگی کار توسط که خدماتی و کاالها. شودمی انجام مردان توسط اغلب هافعالیت این دهند،می نشان

 رشد و اقتصادی فعالیت تعریف از خارج وضوح به کندمی بازتولید نسلی و روزانه طور به را کار نیروی آنچه شامل - شوندمی تولید خانواده
 اقتصادی رشد دیگر، عبارت به. شودمی انجام زنان توسط بیشتر کارها این دهند،می نشان ما به در زمانی هایداده کهچنان. گیرندمی قرار
 است الزم آن تحقق برای که نامرئی اما ضروری "اقتصادیِ  فعالیت عدم" قهری طور به که شودمی گیریاندازه و تعریف طوری کشور یک

 . داردمی نگه تعریف از خارج را
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 هایاستراتژی پیامدهای بیارزیا برای اصلی معیار یک کنند استدالل است که کرده هدایت سو این به را فمینیست موضوع، پژوهشگران این
 اقتصادیِ  هایفرصت کیفیتِ و کمیت یدرباره است سئواالتی پرسیدن معنی به این. باشد تقارن عدم این عواقب به آن توجه میزان باید رشد

 تثبیت خدمت در دولتی هایسیاست حد چه تا که این یدرباره و ها،فرصت این جنسیتی تقسیم یدرباره رشد، مختلف هایاستراتژی با مرتبط
 (. 2000 اگاتایچ نیلوفر و اِلسون دایان) هستند جدید هایفرصت از بردنبهره توانایی در جنسیتی هاینابرابری کردن خنثی یا

 از استفاده با جنگ، از پس دوران در استقالل کسب از پس توسعه، حال در کشورهای بیشتر. اندبوده متنوع زمان طول در رشد هایاستراتژی
 را دولت رهبری با ردنک صنعتی و واردات جایگزینی هایاستراتژی گرایانه،ملی اهداف به رسیدن منظور به کینزی کالن اقتصاد مدیریت

 در نئولیبرال هایئولوژیاید سربرآوردن با کشورها این از بسیاری در آن متعاقب بدهی بحران و 1970 یدهه نفتی هایشوک. گرفتند پیش
 نتیجه،. شد زمانهم المللی،بین مالی نهادهای دهیوام هایسیاست یوسیله به هاایدئولوژی این انتشار و ثروتمند یکنندهکمک کشورهای

 ملی سطوح در سرمایه هایجریان و تجارت، بازارها، آزادسازی اساس بر گراصادرات رشد هایاستراتژی سمت به دنیا سراسر در بزرگی جهش
 . بود المللیبین و

 رهبری به واردات جایگزینی یاولیه هایاستراتژی در که کرد استدالل طوراین توانمی باال، در ذکرشده فمینیستی معیارهای به توجه با
 برتری داده، ترقی را بنیانسرمایه و مقیاس بزرگ ِصنایع هااستراتژی این. داشت وجود آوردنان مرد سمت به شدید تبعیضی و تمایل دولت،

 آن از اغلب مردان که نوعی از) العمرمادام و وقت تمام استخدامِ به را اجتماعی امنیت به دسترسی و کرده، واگذار مردان به را استخدام در
 نابرابر، بسیار چند هر تدریجی، ایتوسعه و گرفت، عهده به نیز را شهروندانش اجتماعی رفاه مسئولیت دولت زمان،هم. زدند گره( برندمی بهره

 و آمد وجود به بودند، کرده ایجاد تحصیلکرده زنان برای رسمی اشتغال هایفرصت که توسعه حال در کشورهای اغلب در رفاهی خدمات در
 . داد قرار حمایت تحت شانبازتولیدی هاینقش در را دیگر زنان بسیاری

 جذب منظور به منعطف ارک بازارهای ایجاد برای هاتالش. بوده است همراه متفاوتی بسیار نتایج با نئولیبرال هاسیاست سمت به چرخش
 کار نیروی حال شامل این زا پیش که دولتی هایحمایت رفتن میان از به جهانی تجارت در رقابت برای کشورها قادرساختن و آزاد یسرمایه

 بازار در آن ارزهم یصرفههب مقرون خدمات یارائه گسترشِ با دولت سوی از رفاه تأمین در هاکاهش این که از آنجا .شده است منجر شد،می
 رجحانِ . کند جبران را کمبود ینا تا شده مجبور که استبوده درآمد،کم هایگروه میان در ویژه به زنان، دستمزد بدون کارِ این ،نبوده همراه

 به دولت نقش اهشِک اما شده است، تضعیف گراصادرات هایبخش در مشاغل به زنان دسترسی با حدی تا قبلی سیاستِ در آورنان مرد
 در دولتی حمایت کاهش همچنین و توسعه حال در کشورهای در زنان دسترس در "خوبِ مشاغلِ" منابع معدود از یکی رفتن دست از معنای

 . هست آنان نیز تولیدمثلی هایمسئولیت

 برابری و اقتصادی رشد میانِ متقابل یرابطه احتماالً که دهدمی نشان فمینیستی اقتصاد ادبیات که گفت باید خالصه طور به دلیل، این به
 با همچنین و دارند جای آنها درون رشد هایاستراتژی که سیاستی یگسترده هاینظام شامل ایزمینه عوامل از ایگستره با جنسیتی

 هایزمینه در متقابل یرابطه این چطور که این یدرباره پیشینی های تعمیم امکانِ نتیجه در. است مرتبط محلی پدرساالری ساختارهای
 از خاصی هایجنبه 1پذیریانعطاف داد، خواهد نشان مقاله این در آمده تحلیلِ کهچنان حال، این با. بردمی بین از را کندمی عمل مختلف

 یافت. بسیارخواهیم تغییرِ در میان را تداوم از هایینشانه همچنان ما که است معنا این به پدرساالری

 تاثیر برابری جنسیتی بر رشد اقتصادی: کشف مسیرهای علّی

 را کند کمک اقتصادی رشد به تواندمی منابع به دسترسی در جنسیتی برابری آنها طریق از که اصلی علّی مسیر دو( 1999) کالسن استفان
 نسبت آنها بازتولیدی، مسئولیتهای با زنان ارتباط گرفتن نظر در با که است فرض این مبنای بر محور-خانواده راه اول، مسیر. استکرده بیان

 طریق این از و کنند، گذاری سرمایه کودکانشان انسانی نیروی در خودشان کنترل تحت را منابعشان که است محتمل بیشتر مردان به
 تصادفی صورت به مادرزادی هایتوانایی که است فرض این مبنای بر محور بازار مسیر دوم،. دهند افزایش را کارگران بعد نسل سودآوری

                                                           
 
1 resilience 
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 افزایش را اقتصاد برای موجود انسانی منابع سودآوری فرصتها، و منابع جنسیتی توزیع کردن برابر نتیجه در و اندشده پخش زنان و مردان میان
 .داد خواهد

 گذاریسرمایه باالتر سطوح به حقیقتاً است ممکن منابع به زنان دسترسی که حالی در. درگیرند مسیر دو این در زمانی کامالً متفاوتی هایبازه
 خود به خارجی صورت اقتصادی رشد بر آن تاثیر بپیوندند، کار نیروی به کودکان این که زمانی تا شود، تبدیل کودکان انسانی نیروی در

 که است، شده بیان زمانی مختلف هایدوره مطالعات در شده ذکر هاییافته توسط گیردمی خود به خارجی صورت که مسأله این. گیردنمی
 نیز کار سن در جمعیت آموزش سطوح و آموزش کلی سطح در افزایش بیشتر، جنسیتی برابری کنار در که اندکرده اشاره ناتالی و کبیر آنها در

 در که دارد احتمال محور، بازار مسیرهای طریق از اقتصادی رشد بر تاثیر دیگر طرف از. هستند اقتصادی رشد در مهمی کنندهتعیین عوامل
 در فرصتها و منابع تخصیص که کندمی بیان ضمنی صورت به جنسیتی برابری افزایش که چرا کند، پیدا خارجی نمود کوتاهتری زمان مدت

 .یابد بروز بیشتر سودآوری در باید و داد خواهد بازتاب جنسیتی هنجارهای تلقین جای به را فردی استعداد توزیع اقتصاد،

 انسانی نیروی در گذاریسرمایه و جنسیتی برابری

 در دسترس قابل ببینید، را 1 جدول ،11 آنالین تکمیلی ضمیمه)کندمی تایید را محور-خانواده مسیر فرضیه خرد، سطح مطالعات اصلی بدنه
 آموزش، جمله از باارزش منابع از طیفی به زنان دسترسی که دهدمی نشان مختلف هایزمینه از بسیاری زمینه در مطالعات(. ناشر سایت

. است ارتباط در کودکان آموزش و سالمت جمله از خانواده، رفاه در گذاریسرمایه افزایش با رسمی اعتبارات و پولی هایحواله زمین، اشتغال،
 کمبودهایی مطالعات از هرکدام هرچند ": رسیدند نتیجه این به تحقیقاتشان بازبینی در( 2011)ترتیلت میشل و دوپکه ماتیس که طورهمان
 با قوت رسند،می مشابهی نتیجه به تجربی شناسیهایروش و مختلف اطالعاتی منابع از استفاده با متعدد مطالعات که واقعیت این... دارند
 آموزش میان بستگیهم" که میکند بیان نیز را دیگر نکته این دوفلو. هستند اطالعات متقن این ویژگیهای هایافته این که دهدمی نشان

 (.2012)"است قویتر پدران درآمد و بستگی متقابل آموزشهم از همیشه تقریباً درآمدشان و مادران

 در جنسیتی تفاوتهای عنوان به را آنها خانوار، زنیچانه نئوکالسیک مدلهای. دارد وجود متعددی توضیحات ارائه امکان هایافته این برای
 که کندمی تضمین و دهدمی افزایش خانوارها را میان آنها زنی چانه قدرت باارزش، منابع به زنان بیشتر دسترسی. دهندمی توضیح ترجیحات

 مردان به نسبت زنان ترجیحات که است این مطالعات این در ضمنی فرض. یابند تخصیص شانترجیحات با بیشتری مطابقت در خانوار منابع
 .است تردوستانهنوع

 دسترسی میان مشاهده قابل مثبت ارتباط صورت کنترل انواع سوگیری، در که کندمی استدالل وی. به چالش می کشد را تفسیر این دوفلو
 وی اگر: دهد بازتاب را شوهرانشان مشاهده قابل غیر ویژگیهای سادگی به تواندمی کودکان انسانی نیروی در گذاریسرمایه و منابع به زنان

 بهتر فرزندانش با که شود باعث تواندمی مترقی ویژگی همین پس بگردد، کار دنبال به دهد اجازه همسرش به که است مترقی کافی اندازه به
 (.2012) کند رفتار

 اندونزی از ایمطالعه به وی مثال، برای. است ضعیف( زنان کردن رد یا) مردان نوعدوستی فرضیه از حمایت برای وی مدارک با این وجود 
 ارتباط در بارآوری میزان کاهش و ازدواج در سن افزایش با بیشتری شدت با پدرانه به نسبت مادرانه آموزش دادمی نشان که کندمی اشاره
 نشان که کندمی استناد چین از ایمطالعه به وی وجود نداشت. تفاوتی هیچ کودکان میر و مرگ کاهش مورد در که کندمی تاکید اما بود،
 دو، این میان نزدیک ارتباط دارد کهاظهار می اما دارد، بیشتری تاثیر نوزادان سالمتی نتایج بهبود در پدرانه به نسبت مادرانه آموزش دهدمی
 .است کرده سخت را( نسبی) خویشاوندیشان سهمهای کردن جدا

 این به وی. رسدمی نظربه تردرست( 200۶ ادموندز.وی اریک) جنوبی آفریقای در سالخوردگی مستمری برنامه وی، درباره مطالعه سوم مثال
 به نسبت بود مستمری کنندهدریافت مرد که کردندمی زندگی خانواری در که زمانی که دارد احتمال بیشتر نوجوانان که کندمی اشاره هایافته

 کنند،می دریافت مستمری که زمانی مردان مورد این در" که کندمی مشاهده و بپردازند تحصیل به است کننده دریافت زن که خانواری
 بین در. کندمی بیان را ترینادرست گزارش هایافته این دقیقتر، مطالعه در حقیقت در(. 1074) "گیرندمی رشد و رفاه با هماهنگ تصمیمات

 باالتر سالخورده مردان به نسبت سالخورده زنان با خانوارهایی در کودکان آموزش سطح شرایط، واجد تقریباً  سالخورده اعضای با خانوارهایی
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 پسران آموزش سطح سالخورده مردان توسط مستمری حقیقی دریافت. بود باالتر پسران به نسبت عموماً دختران آموزش سطح و شد، یافت
 سالخورده زنان توسط مستمری حقیقی دریافت حال، عین در. رساند یابندمی دست شرایط واجد تقریباً زنان با خانوارهایی در که سطوحی به را

 هم آموزش سطح در افزایش مرد هم و زن هم بگیرانمستمری با خانوارهای حال، همین در. نداشت آموزش سطح بر ایعمده تاثیر هیچ
 .دادند گزارش را دختران هم و پسران

 بر دال مدارک: کنندمی برخورد ایسلیقه و تصادفی چیز یک مانند ترجیحات با آنها که است این تفسیرها دسته دو هر مورد در مشکل یک
 میان ارتباط مندنظام ماهیت که است این جایگزین تفسیر یک. شوند روبرو آن ردکننده مدارک توسط متعاقباً توانندمی زنان نوعدوستی
. دهدمی نشان را ترجیحات دادن شکل در ساختاری عنصر یک است، شده ثبت تحقیقات توسط که کودکان رفاه و منابع به زنان دسترسی

 کار این) هامادربزرگ گاهی و مادران بیشتر خاص، خانوادگی روابط در زنان بلکه کنند،می هدایت را ارتباطات این که نیستند "زنان" صرفاً
 که مادری اجتماعی ساختارهای کنند، پیش تر بهمی تصدیق را "مادرانه نوعدوستی ایدئولوژیهای" نفوذ هایافته این(. دهندمی انجام را

 .(1981 وایتهد)شد اشاره هامحدودیت جنسیتی ساختارهای ای ازجنبه عنوان به کنند،محول می مادران به کودکان برای مشخصی مسئولیتهای

 و منابع به دسترسی از مردان به نسبت بیشتری میزان به زنان که هاییزمینه در نیستند، الجمعمانعه تفسیر دو اینکه عین در و حال، عین در
 وابسته هایشانخانواده بلندمدت منافع به مردان به نسبت بیشتری میزان به است ممکن آنها بلندمدت منافع اند،شده منع خانوار فرای روابطی

 زیر برای دلیل یک واقع، در(. 1981 وایتهد)دهدمی نشان شاننوعدوستانه ظاهراً رفتار مورد در شخصی نفع حوزه یک مسأله این که باشد،
 در آنها گذاریسرمایه که است این حقیقت مادران، رفتار برای توضیحی عنوان به مادرانه نوعدوستی مورد در ماهیتی مفهوم هر بردن سوال

 جایی است،شده داده نشان بیشتر است،  پسران با  ترجیح که مناطقی در مسأله این. مساوات تا است همراه جنسیتی تعصب با اغلب کودکان
 را آنها وفاداری و کنندمی تضمین را آنها بقای که دارد، بستگی تولیدکننده پسران به پیری سنین در امنیتشان و خانوار میان زنان موقعیت که
 ومیرمرگ کلیت است ممکن آموزش به زنان دسترسی شرایطی چنین در(. 1979 ناهار شامسن خانام، رکیا سیدا کین، مید)آورندمی دست به

 (.1987 گوپتا داس منیکا)دهد افزایش دخترانشان برای را میر و مرگ نرخ تواندمی اما دهد، کاهش را نوزادان

 نقشهای گرفتن نظر در با آنان سهم اما شود، رد تواندنمی کند کمک کودکان رفاه به نیز منابع به مردان دسترسی اینکه امکان مشخصاً
 نایال و وایتهد ان) شود گرفته بهتر خانوار مصرف مشترک انواع برای سهمشان طریق از یا خانوار کلی درآمد طریق از تواندمی آنها آورانهنان

 برای. کنیم رد را شود کودکان رفاه نابودی به منتهی تواندمی منابع به زنان دسترسی اینکه احتمال توانیمنمی صورت همین به(. 2001 کبیر
 اینکه جهت را بزرگشان دختران معموالً بگیرند، عهده به دستمزد کسب جهت مزدی کار باید که پایین درآمد با خانوارهای در مادران مثال،

 برند،می جاده کنار یا زمین در سرکار به خود با را کوچکشان کودکان یا دارند،بازمی تحصیل و رفتن مدرسه از باشند کوچکتر کودکان مراقب
 ترنوعدوست مردان آیا اینکه مورد در مناقشات با توانندنمی متعارض هاییافته این هرچند. کنندمی رها نظارت بدون خانه در را آنها سادگی به یا
 در هامسئولیت و جنسیتی هاینقش تغییرات که شوند گذاشته بنا توضیحاتی در باید مسائل این. شوند داده سازش برعکس، یا هستند زنان از

 تحت خانوار موقعیت هایجنبه دیگر و طبقه توسط است ممکن چگونه هااین اینکه و سازندمی اینها که منافعی و هویتها مختلف، هایزمینه
 .گیرندمی نظر در هایشانبررسی در را بگیرند قرار تاثیر

 بازار برابری جنسیتی و راندمان

 هایفعالیت در آنها شدن درگیر زنان، خانگی هایمسئولیت همه، از اول. دهدمی نشان را تریپیچیده شرح محور-بازار مسیر به مربوط شواهد
 هستند، هاییفعالیت چنین انجام درگیر زنان که زمانی کهاین دوم. کندمی دشوارتر -شود محسوب اقتصادی رشد در که نوعی به -را بازاری
 افزایشِ  دیگر، زبان به(. 2 جدول ،1 آنالین تکمیلی ضمیمه. )کنندمی کسب مردان که است چیزی آن از ترپایین عموماً آنها کار پولی بازده

 زنان، فعالیت میزان افزایشِ تا شود ملی و خانگی سطح دو در درآمد باالتر سطوح به منجر که دارد احتمال بیشتر مردان فعالیت نرخ/میزان
 .باشد داشته وجود اقتصادی فعالیت بازده با ارتباط در بیشتری جنسیتی برابری اینکه مگر

 انواع از بهرمندی در جنسیتی هایتفاوت به مربوط اول دسته. کنندمی عرضه را توضیحات از دسته سه بازده، در نابرابری مورد در تحقیقات
 زمین، مالکیت در هاتفاوت به عوامل بقیه میان از را هاتوجه کشاورزی، وریبهره در جنسیتی هایتفاوت مورد در مطالعات.  است هادارایی
 هایتفاوت مورد در مطالعات. کندمی معطوف کشاورزی توسعه به دسترسی و...( و هاکشآفت کود، بذر،) اولیه مواد از استفاده زمین، کیفیت
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 مطالعات. تأکید دارند اشتغال و کودک از مراقبتی هایمسئولیت شغل، تصدی کاری، تجربه آموزش، در بر اختالف نیز دستمزدها در جنسیتی
 دسترسی ها،داده از استفاده تجاری، موسسه ابعاد آموزش، در جنسیتی تفاوت به جنسیت، اساس بر تجاری موسسات سود در اختالف مورد در
 کنند.می اشاره خانوادگی هایو مسئولیت تجاری محصول شرکت، سن اعتبار، به

 وری کشاورزیدر بهره جنسیتی هایتفاوت مورد در مطالعات. کندمی تمرکز هادارایی بازده در جنسیتی هایتفاوت بر توضیحات، دوم دستۀ
 مورد در هاییتفاوت های کشاورزی،داده از استفاده و مکان زمین، مالکیت در هانابرابری بر عالوه اختالف، این اند کهبه این نتیجه رسیده

 از سطحی معین در تجربه، و آموزش بازده که دهدمی نشان دستمزدها اختالف مورد در مطالعات. دهدمی بازتاب نیز را هاداده این بازدهی
 کندمی بیان تجاری موسسه بازده در جنسیتی هایتفاوت مورد در مطالعات آخر، در. است زنان از بیشتر مردان برای اغلب تجربه، و آموزش

 .است تعلیم و تجارب ها،دارایی متفاوت هایخروجی کنندهمنعکس اختالف، این از بخشی که

 هایشرکت سطح در مردان و زنان به گردش در سرمایه و پولی حواله مساوی میزان به آنها در که سریالنکا و غنا در اخیر تجربی مطالعات در
 که کارآفرینانی سریالنکا، مورد در. شد فراهم هادارایی بازده در جنسیتی هایتفاوت مورد در مهمی هاییافته بود، شده داده کوچک تجاری

 هابازده در تغییری هیچ زنان تجاری هایشرکت مورد در اما دادند، گزارش افزایش به رو را شانماهانه بازده ها،حواله دریافت از بعد بودند مرد
 مارسل) کوچک داشت هایتجارت یاندازه در بیشتری تنوع غنا، روی مطالعه(. 2009 وودراف کریس و کنزی،مک دیوید مِل، دو سورش) نبود

 هاحواله ینتیجه در تجارت، ابعاد از صرفنظر مردان، از متشکل هایتجارت.  (2009 وودراف کریس و کین. س کنزی،مک. د فاشامپس،
-کوچک هایتجارت در زنان. است متفاوت تجاری هایشرکت ابعاد به نسبت زنان هایتجارت بازده اما اند،داده گزارش را مثبتی هایبازده
 .اندداده را گزارش مردان تجارت در بازده متوسط از بیشتر و مثبت بازدهی ابعاد،-بزرگ اهداف در اما اند،داده نشان را  صفر بازده ابعاد،

 گزارش مثبت بازده که زنانی که دریافت غنا مورد مطالعه. نشان داد را ساختاری هایمحدودیت رابطه نتایج، این توضیح درجهت هاتالش
 نیز بیشتری ابتدایی هایگذاریسرمایه با بلکه داشتند، بزرگتر ابعاد با هاییشرکت نداشتند، مثبتی بازده که آنهایی به نسبت تنها نه دادند،
 بیشتر و داشتند رسمی اعتبارات به بیشتری دسترسی بودند، تریمرفه هایخانواده از داشتند، باالتری تحصیالت سطح کردند، کار به شروع
 حدی تا آنها طبقاتی مزایای دیگر، بیان به. آن به ورود آسانی تا کنند انتخاب آن بالقوه سود اساس بر را تجاریشان محصول که بودند مایل

 .کندمی جبران را شانجنسیت مربوط به  هایمحرومیت

 و زنانه غالباً مردانه، غالباً به نمونه تجاری هایشرکت تقسیم. کرد جلب شغلی ساختار جنسیتی ویژگی به را هاتوجه سریالنکا بررسی
 در مردان درصد هرچه حال، درعین. است کمتر آن بازده باشد، بیشتر فعالیتی با ارتباط در زنان درصد هرچه که داد نشان مختلط هایفعالیت
 هایبخش در که اکثریتی به نسبت "مختلط" هایبخش در شاغل زنان کوچک اقلیت. است بیشتر آن بازده باشد، بیشتر فعالیت با ارتباط

 دهند، در گزارش مثبت هایبازده و دهند انجام دستمزدهایشان با سودآوری گذاریسرمایه که داشتند امکان بیشتر کنند،می کار زنانه غالباً
 که داشت امکان کنند، کمترمی کار مردانه غالباً هایبخش که در آنهایی به نسبت "مختلط" صنایع در شاغل مردان کوچک اقلیت که حالی

 .دهند گزارش مثبت هاییا بازده دهند انجام دستمزدهایشان با سودآوری گذاریسرمایه

 راستای در بازار هایفرصت در جنسیتی تفکیک: رساندمی کار هایبازده در جنسیتی اختالفات توضیحات سوم دسته به را ما هایافته این
 "جنسیتی غلبه" اساس بر مشاغل بندی دسته افقی تفکیک معیار یک. است مشاهده قابل گسترده صورت به که افقی و عمودی خطوط

 مشاغل مورد در 1990 سال هایداده از که( 2003)کورتن آلیسا و ملکاس هلینا انکر، ریچارد توسط کار این(. سریالنکا مطالعه مانند)  آنهاست
  در شاغل افراد درصد 80 که بودند مشاغلی در مردان درصد شصت که دریافتند آنها. گرفت صورت کردند، استفاده کشور 43 از غیرکشاورزی

می مطالعه این مشمول که شغلی 7300 میان از. بودند زن آنها درصد 80 که بودند مشاغلی در زنان درصد 30 که حالی در بودند، مرد آن
کاهش پیدا  خاورمیانه و شمال آفریقا منطقه در درصد 3 به آمار این که بود، زن آنها در شاغالن درصد 80 که بودند درصد 10 تنها شدند،

 .کردمی

 شده گیریاندازه( مدیران و رسمی باالرتبه مقامات قانونگذاری،)  گیریتصمیم باالی هایمقام و هاپست در زنان درصد با عمودی تفکیک
 این درصد 28 تنها متوسط صورت به زنان که دریافت  و کرد استفاده کشور 51 از  2000 سال اطالعات از تخمین برای( 2005)آنکر. است
 کشورهای در درصد 30 و آسیا در درصد 15 به و شودمی شروع منا منطقه در درصد 10 از کمتر از میزان این که اند،داده تشکیل را هاپست
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 در درصد 10 تنها و شرقی جنوب آسیای در درصد 23 بین هاتخمین آسیا، در. رسدمی التین آمریکای و اقتصادی توسعه و همکاری سازمان
 .است متفاوت آسیا جنوب

 تفکیک که دهندمی نشان دیگر هایبررسی. است ارتباط در اندیافته غلبه آن بر مردان گسترده صورت به که رسمی اشتغال با هایافته این
 در(. 2013 کار المللیبین سازمان) دارد وجود است شده جمع آن در زنان کار نیروی از نامتناسبی سهم که غیررسمی اقتصاد در هم مشابهی
 اطالعات از استفاده با( 2005)بونر کریس مارتا مثال، برای. باشد بیشتر جنسیتی اختالفات غیررسمی اقتصاد در که رسدمی نظر به حقیقت،

 بخش مزدی کار در ساعتی دستمزدهای درصد مانند غیررسمی، مزدی کار در ساعتی درآمدِ که زد تخمین متوسط، و پایین درآمد با کشور پنج
 .بود متفاوت جنوبی آفریقای در درصد 50 تنها و درکستاریکا درصد ۶0 السالوادور، در درصد ۶3 و مصر در درصد 77 بین رسمی، خصوصی

 بازار در جنسیتی تبعیض اول،(: 2012)استشده ارائه جهانی بانک توسط توضیحات دسته دو هافرصت ساختارِ فراگیرِ بندیِطبقه این برای
 ملزم را ما فمینیستی مطالعات به مربوط هایدیدگاه. آنها متفاوت خانگی هایمسئولیت به واکنش در زنان و مردان ارادی انتخاب دوم و کار،
 .کنیم بررسی را توضیحات این از هریک جزئیات که کندمی

 اقتصاددانان(. 2005 فیگارت دِبورا) است ترعمیق کند،می پیدا بروز یاجازه  اقتصادی مطالعات اصلی جریان ادبیات در آنچه از تبعیض اوالً،
 در جنسیتی هایتفاوت اول مورد که کنندمی تفکیک "نشده تشریح اجزای" و ،"شده تشریح" اجزای به را درآمد در جنسیتی اختالف عموماً
 هایاختالف واقع، در. دهندمی بازتاب را جنسیتی تبعیض جمله از مشاهده، غیرقابل متغیرهای دومی و مشاهده، قابل هایویژگی و هادارایی

 . هستند جنسیتی تبعیض محصول کار، بازار از بیرون هم و درون هم در مداوم، صورت به خودشان مشاهده قابل متغیرهای در جنسیتی

 گرفته آنها والدین توسط که است تصمیمی این - شوند برخوردار مردان به نسبت کمتری تحصیالت از که کنندنمی انتخاب زنان اکثریت
. است آموزشی گذاریسرمایه بازده در جنسیتی هاینابرابری به منطقی پاسخی یا و دهدمی بازتاب را تبعیض یا تصمیم این که است، شده

 و شوند، دیده توسعه کارگزاران از کمتری تعداد توسط باشند، داشته تریپایین کیفیت با یا و کمتر زمین که کنندنمی انتخاب زنان همچنین
 زمین توزیع بر ناظر محلی هایعرف است ناشی از ممکن هانابرابری این .کنند محروم آموزشی هایفرصت و رسمی اعتبار از را خودشان یا

 و کشاورزی توسعه اعتبار، به دسترسی مورد در که دولتی مقامات و هابانک کارفرمایان، نقش در تبعیض است ممکن همچنین. باشند
 بازتاب را شوندمی زنان اقتصادی عاملیت نقضِ موجب که قوانینی و مقرر شرایط توانندمی یا. گیرند، بروز یابدمی تصمیم آموزشی هایفرصت

 در حقوقی تبعیض بر دال ایگسترده مدارک( 2011)کشور 141 از( IFC)المللیبین مالی موسسه /جهانی بانک بررسی مثال، برای. دهند
 رضایت بدون بانکی حساب بازکردن یا خودشان، تجارت اندازی راه رفتن، سفر در زنان توانایی بر ناظر هایمحدودیت کنار در اموال، توزیع

 .یافت را مرد

 هاییمسئولیت از است ممکن برخی. باشد "داوطلبانه" کامالً همیشه دستمزد بدون خانگی کار برای زنان اولیه مسئولیت که نیست روشن دوماً،
 زندگیشان از بدیهی بخشی عنوان به سادگی به را آنها است ممکن دیگران و کنند، استقبال است شده محول آنها به اجتماعی صورت به که

 ینمونه هایبررسی که کندمی گزارش( 2009)قوش جایاتی. دهدمی نشان را زنان فعاالنه مخالفت که دارد وجود نیز شواهدی اما کنند، قبول
 به اجبار روی از را دستمزد بدون خانگی کار گویندمی که کندمی ثبت را زنانی افزایش حال در نسبتِ هند، در پیدرپی یدوره چند در ملی
 جواب این نیستند کار نیروی در حاضر حال در که زنانی درصد 92 حدود ،(200۶)داس.بی میتریی اظهارات بنابر. دهندمی انجام انتخاب جای

 هایمسئولیت تقسیم مورد در گردد، ومی دستمزد با کار دنبال به متأهل زن که هنگامی  را متمادی  مذاکرات کیفی تحقیقات. دهندمی را
 احساس زنان از بسیاری میزان چه تا که کنندمی پررنگ را مسأله این مستندات این. استکرده  گیرد مستندمی صورت دستمزد بدون خانگی

دارند  کمی انتخاب حق خانگی هایمسئولیت انجام یزمینه در بگذارند، باقی نخورده دست را ازدواجشان بخواهند که صورتی در که کنندمی
 .(2013 کبیر، نایال)

 جاهمه توضیحات این دارد احتمال همچنین ندارد، وجود کار بازار هایبازده در جنسیتی هاینابرابری تداوم مورد در ایساده توضیح هیچ
 جنسیتی، برابری یزمینه در راندمان یا کارآمدی استدالل که کندمی یادآوری آنها هانابرابری این فراگیری و تداوم حال، هر به. نباشند یکسان

( الف 2014) جهانی بانک که زمانی مثال برای.  بگیرد نظر در شود،می هانابرابری این موجب را که هاییمحدودیت بنیادی ساختارهای باید
 کند،می حمایت زمین بر زنان حق از شود که حاصل هاییسیاست با است محتمل که کندمی اشاره اقتصادی رشد از ناشی سودهای به



 
جنسیت و مشارکت باب در مقاالتی مجموعه 35  

 محور-اجتماع کودکان از مراقبت مراکز برد،می باال را مالی باالی ارزش با محصوالت به آنها انتقال کند،می تسهیل را بازار به آنها دسترسی
 به که هایینابرابری اما باشند، فهم قابل خودشان است ممکن هاسیاست این کند،می تقویت کار استخدام در را آنها توانایی و کندمی فراهم
 سطحی اظهارات  آنها. شوند حذف محسوس سیاستی هایتوصیه طریق از که نیستند اتفاقی هاییپدیده هستند، شانکردن مرتفع دنبال

 ساختار این از که آنهایی جانب از توجهی قابل مقاومت با که است محتمل بسیار و هستند پدرساالرانه قدرت عمیق یپیچیدهدرهم ساختار
می دارند را آنها اجرای مسئولیت که آنهایی توسط جنسیتی، برابری هایسیاست اهداف نابودی در را مساله این ما. شوند مواجه برندمی سود
 کرامر کریستوفر اویا، کارلوس سندر، جان) شوند کار بازار وارد کنندمی تالش زنان که زمانی را مقاومت این  ما(. 2012 فرناندز بینا) بینیم

 هایسهمیه گرفتن دست در دنبال به آنها که زمانی یا ،(1999 رحمان امینور) کنندمی پیدا دسترسی مالی اعتبارات به آنها که زمانی ،(200۶
 .کنیممی مشاهده نیز( 2015 مولر اولریک) هستند سیاسی

 علّی مسیرهای کشف: جنسیتی برابری بر اقتصادی رشد تاثیر

. است ناهماهنگ و ضعیف ی،جنسیت برابری بر اقتصادی رشد تأثیر مورد در کالن اقتصاد شواهد که دریافتیم شد اشاره پیشتر که همانطور
 که رقیب کاری نیروهای که کندمی ذعانا محور -بازار توضیح یک مثال، برای. کنندمی بینیپیش دیگری جور اقتصاد استاندارد هاینظریه
 بکر گری)کنند برابر را هافرصت و دهند یشافزا کارفرمایان برای را جنسیتی تبعیض هایهزینه باید اند،آمده وجودبه اقتصادی رشد توسط
 در که را اقتصادی ودهایکمب به مربوط هایمحدودیت باید رشد از ناشی سودهای که کندمی استدالل محور- خانواده توضیح یک(. 1971

 سِیرها خط این حال، هر به. (2012 دوفلو) دهند کاهش کند،می سودآور کمتر اعضای علیه تبعیض به مجبور را خانوارها صورت این غیر
 خانوارهای به و بسازد رقابتی بازار بتواند اقتصادی رشد که هستند میزانی به وابسته خطوط این که زیرا شوند گرفته نظر در مسلم توانندنمی

 .کنیم توجه رشد مختلف هایالگو به داریم نیاز ما که دهدمی نشان مساله این. رساند سود فقیرتر

 یک در را هااستراتژی این کشورها جهان، سراسر در اقتصادی رشد هایاستراتژی دادن شکل در نئولیبرال هایایده هژمونیک وضعیت رغمبه
؛ مناطقی که 1سیاه آفریقای و التین آمریکای در قبالً ساختاری تعدیل هایسیاست. اندنکرده اعمال میزان یک به یا و سرعت یک با زمان،

 عواید از بودند قادر مِنا منطقه در نفت تولیدکننده کشورهای مقابل، در. شدند اعمال بودند، دیده را ضربه بیشترین 1980در بحران بدهی دهه 
 کوچک اقتصادهای با مقایسه در هند و چین مانند بزرگتر اقتصادهای که حالی در کنند، استفاده عمومی هایبخش تقویت جهت نفت فروش

 رشد الگوهای در تنوع این داریم انتظار. بودند برخوردار خود اقتصادی آزادسازی سیرهای خط  تعیین برای بهتری موقعیت از کمک، نیازمند و
 . دهد تغییر را جنسیتی برابری بر اقتصادی رشد تأثیر دولت، نقش در و

 جامعه در ثروت یا فقر بموج که نیروهایی که است این باشیمداشته توقع اقتصادی رشد از متنوعی تاثیرات شودمی موجب که دیگری دلیل
 و گدیس آیسیس مثال برای. زنندمی دامن و کنندمی ایجاد را هامحدودیت جنسیتیِ ساختارهای که نیستند نیروهایی همان لزوماً شوندمی

 موجب که "تاریخی محتمل و ابتدایی شرایط" که دریافتند زنان، فعالیت نرخ و اقتصادی رشد میان یرابطه تحلیل با ،(2011)کلسن استفان
. هستند اقتصادی رشد میزان از ترمهم اربسی کنونی تنوع کنندهتعیین عوامل عنوان به است، شده زنان کار نیروی مشارکت میزان در اولیه تنوع

 هایمحدودیت ناپذیریانعطاف انمیز و محدوده شامل ابتدایی شرایط این که یابیمدرمی شد، طرح ترپیش که جنسیتی جغرافیایِ بیانِ به
 .شودمی مختلف هایزمینه در پدرساالرانه

 رشد، جنسیت و کمّیت اشتغال 

 سمت به چرخش. باشد شده کار بازار هایفرصت در بیشتر جنسیتیِ برابری به منجر اقتصادی رشد رسدمی نظر به جهانی، سطح در
 تحلیل حالعین در و اند،داده زایشاف کار نیروی از را شانسهم زنان  است و شده همراه "کار بازارهای شدن زنانه" با نئولیبرال هایاستراتژی

 نشان پایین و متوسط مددرآ با کشورهای در ویژه به زنان، اشتغال و گراصادرات اقتصادی  ِ رشد میان را مثبتی بستگیهم کشوری میان
 (. 200۶ هاینتس جیمز ،2005 کاپسوس استیون) استداده

                                                           
1 sub-Saharan Africa 
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 توجهی قابل طرز به است، مرتبط صادرات از ناشی رشد با که زنان اشتغال زیاد میزانِ که دهدمی نشان کشوری سطح در مطالعات حال، این با
 تولیدیِ  مشاغل در مزدی کارِ از زنان(.  2012 براونستاین الیسا و سِگوینو استفانی)است متغیر مختلف کشورهای در صادرات نوع به بسته

اند. ، و از کار در خدمات )برای نمونه در گردشگری( و از تولید کشاورزی غیرسنتی در مقیاس بزرگ، منتفع شده 1کاربنیان و گراصادرات
ند کاکائو در غنا و کاشو )بادام هندی( در تانزانیا، و همچنین صادرات پا همبسته است، مانصادرات کشاورزی سنتی که اغلب با کشاورزی خرده

 خانواده مزد بدون کارگران صورت به اغلب زنان. کندمی متنفع را برزگر مردان غالباً  out-growerهای سنتی مبنی بر طرح-کشاورزی غیر
 2بنیانسرمایه صنایع که مزدی کارهای در همچنین زنان. شوندمی کشیده صنایع این به است مردان مالکیت در که هاییمزرعه روی کار برای

 کنند، مانند معدن و تولید محصوالت پتروشیمی، حضور کمتری نسبت به مردان دارند.  ایجاد می

 بر تصادیاق رشد تأثیرِ چطور دهد نشان تا کندمی مقایسه دوتائی صورت به را کشورها مقاله این بخش، این یادامه در
 و رشد هاینرخ. ستا مرتبط پدرساالری محلی ساختارهای و دولت، نقش رشد، متنوع الگوهای با اقتصادی هایفرصت ِجنسیتی ِتقسیم

 . استشده ارائه 2 آنالین تکمیلی پیوست در کشورها این ِکار نیروی هایداده

 نظام از ای استنمونه هستند که آفریقا شمال و خاورمیانه یمنطقه از دو هر. کنیممی شروع مراکش و مصر در رشد یمقایسه با
 یغلبه پایین، نرخ این ومتدا برای توضیح یک. دارند کار بازار را در زنان مشارکت نرخ کمترین همچنان و  بوزراپ یمردانه ِکشاورزی

 تولید و اقتصاد به بخشیدن تنوع برای انگیزگیبی و مردانه، اتفاق به قریب ِکار نیروی منطقه، وابستگی به در نفتی و بنیانسرمایه اقتصادهای
 نتیجه، در  . (2004 اساد گوییرا(شد  خواهند متنفع آن از زنان احتماالً و هستند نیازمند زیاد کار نیروی به است که کشاورزی و صادرات

 مقدم، ولنتاین) استشده شدیدت دارد، شیوع منطقه سراسر در که زنان تحرک بر محدودیت اعمال و آورنان عنوان به قدرتمند مرد ایدئولوژی
 و پوشاک بتنی بر صادراتم تولید به اندبوده مجبور منطقه در کمتر نفتی منابع با کشورهای که استشده گفته مقابل، در(. 2001 ،1998

 پدرساالرانه هنجارهای که دهندمی نشان و هستند برجسته منطقه در زنان اشتغال باالتر سطح نظر از کشورها این. بیاورند روی منسوجات
 .نیستند نفوذناپذیر اقتصادی هایضرورت مقابل در

 و نفت به اتکایش که است کشورهایی از یکی مصر. کندمی نمایان را تریپیچیده داستان مراکش و مصر میان ما یمقایسه حال، این با
 کشوری ینمونه مراکش کهحالی در است،شده زنان دست در و زیاد کار نیروی نیازمند ِ صادرات تنوع سوی به حرکت از مانع آن درآمدهای

 25.9 از مصر در کار نیروی در انزن مشارکت نرخ وجود، این با. کرد ایجاد اشتوسعه مسیر اوایلِ همان از را تنوع که است کم نفتی منابع با
 درصد 43.۶ به رصدد 32.۶ از مراکش در ارقام این کهدرحالی ،(درصدی 43 رشدی) یافت افزایش 2000 در درصد 37 به 1970 در درصد

 این در کار نیروی در زنان مشارکت و رشد الگوهای میان شده فرض  ِارتباط(. 2004 جهانی بانک( )درصدی 34 رشدی) یافت افزایش
 بخاطر تنوع نقش در دولت های مختلف، پیچیده است. کشورها

 حاضر حال در. داد ادامه لتیدو بخش بسط به 1990 پایان تا اما کرد، آغاز 1970 یدهه پایان در را ساختاری تعدیل هایبرنامه اجرای مصر
 توصیف "استخدام در برابر هایفرصت کارفرما با تنها" عنوان به که بخش این(. 2013 جهانی بانک) است دولتی بخش در اشتغال درصد 30

 خصوصی بخش از مراتب هب که کرد عرضه را کاری شرایط و دستمزد با همراه اشتغال به شدهتضمین دستیابی کردهتحصیل زنان به است،شده
 است مردان اشتغال از درصد 27 تنها با قیاس در زنان اشتغال از درصد 37 مسئول دولتی، بخش نتیجه در(. 1994 حاتم.ف مروات) بود بهتر

 نتیجه، در. داشت دوجو بود، تنوع فاقد که رسمی خصوصی بخشِ در زنان کار برای کمی بسیار تقاضای زمانهم(. 2004 جهانی بانک)
 اشتغال  ِ"کردن زنانه غیر" توسط که انجامید تحصیلکرده زنان میان در اشتغال کاهش به ،1990 یدهه پایان در دولتی بخش کردنکوچک

 اساد) یافت اهشک درصد 10 به درصد 14 از رسمی ِخصوصی بخش در اشتغال کل از زنان سهم. شد تشدید بیشتر رسمی خصوصی بخش در
2004.) 

 همان در که اشعمومی بخش کردن کوچک به 1980 یدهه در آن، از پیش اما کرد، آغاز مصر با همزمان تقریباً را ساختاری تعدیل مراکش
. است مردان اشتغال درصدر 8 و زنان اشتغال درصد 11 تنها  ِمسئول بخش این حاضر، حال در.  بود اقدام نمود ترکوچک مصر از زمان

 زنان سهم ،1990 یدهه در مصر به نسبت ترپایین رشد نرخ علیرغم. آورد روی پوشاک گرایصادرات تولید به زود خیلی مراکش همچنین
                                                           
1 labour intensive 
2 capital intensive 
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 سهم. یافته بود افزایش اشتغال هایشاخه تمامی در تقریباً و درصد 24 به درصد 18 از مجموع در 1999 سال تا خصوصی بخش در اشتغال از
 بانک) بودکرده پیدا افزایش دهه این پایان در درصد ۶3 به1990-91 سال در درصد 39 از پوشاک نیز و منسوجات تولید در اشتغال از آنان

 .(2004 اساد ،2004 جهانی

 هایمحدودیت و متفاوت بسیار اقتصادی ساختارهای با نئولیبرال اصالحات که هنگامی دهدمی نشان کشورها، یمقایسه از دوم زوج
 women’s)  زنان داریمزرعه نظام اعلیِ ینمونه غنا بوزراپ، تحلیل نظر از. گذاردمی زنان اشتغال بر تأثیری چه شود،می مرتبط پدرساالرانه

farming system )دادمی تشکیل را تجارت از درصد 80 و کشاورزی کار نیروی از درصد 3۶ تا خانواده در زنان کار آن در که بود .
 درصد 13 ترتیب به باال ارقام آن در که شد توصیف مردان داریمزرعه ینمونه عنوان به  بود، پاکستان از بخشی زمان آن در که بنگالدش،

 . هستند تشخیص قابل هم هنوز متضاد الگوهای این. بودند درصد 2 و

 افزایش 200۶ در درصد 87 به بود باالیی نرخ خود که 19۶0 در درصد 57 از  پیوسته طور به تقریباً کار بازار در زنان مشارکت نرخ غنا، در
 اشتغال درصد 14 حدود مسئول دولتی بخش 1980 یدهه پایان در. ماند باقی درصد 80 باالی مردان فعالیت نرخ دوره این اغلب در. کرد پیدا
 بدون زنان(. 1994 بِیدِن سلی) کرد پیدا کاهش درصد 9 به بعدی یدهه در نرخ این که بود معنی این به بخش این کردن کوچک اما بود،

 داشتند، دست در را دولتی بخش در اشتغال از درصد 21 ،1980 یدهه آغاز در آنها کهحالی در دادند؛ دست از را مشاغل تعدادشان، با تناسب
 از درصد 2 برای تنها دولتی بخش دهدمی نشان جدید ارقام(. 1994 بیدن) دادند تشکیل را عمومی بخش در متعاقب تغییرات از درصد 35

 چه و رسمی چه خصوصی، بخش در مزدی کار. )2005 دیگران و شن (کندمی فراهم اشتغال مردان کار نیروی درصد 7 و زنان کار نیروی
 اشتغال هایفرصت اکثر نتیجه در(. 2005 هاینتز) دهدمی تشکیل را زنان اشتغال از درصد 2 و مردان اشتغال از درصد ۶ حدود غیررسمی،
 . هستند غیررسمی

 الوار و چوب صنایع در مزدی اشتغال از را سهم بیشترین آنها. اندبوده کاکائو و الوار نفت، گرایصادرات یتوسعه  ِمستقیم ذینفعان مردان
 را اجازه این غنا، در مستقل زنانِ کارآفرینیِ دیرپای سنتِ اما. هستند صادراتی، کشاورزی محصول ترینعمده کاکائو، اصلی زارعان و دارند،
 تنها نه کارها این. کنند اداره و بیاندازند راه مزرعه از خارج هایبخش در را خود مستقل کار و کسب کارگر زنان از زیادی تعداد که اندداده
 ریسک فقر نظر از دسترس، در غیررسمیِ اشتغال هایصورت سایر به نسبت بلکه بوده 200۶ و 1998 در زنان برای اشتغال منبع ترینمهم

 (.2005 هاینتس) استداشته کمتری

 اما است، داشته پایینی بسیار کارِ بازار در زنان مشارکت هاینرخ همواره تاریخی نظر از جنوبی، آسیای کشورهای سایر با همراه بنگالدش،
 زنان تحرک بر فرهنگی هایمحدودیت تداوم. هستند 2010 در درصد 3۶ به 1970 یدهه در درصد 4 از افزایش حال در تدریج به هانرخ این
 30 که آن رغمعلی. شوندمی دیده مزدی کار در که هستند فقیرتر هایخانواده از زنانی اغلب این که است معنی آن به عمومی یعرصه در

  دادندمی تشکیل را 1980 یدهه یمیانه در شاغل افراد از درصد 7-۶ فقط آنها بود،شده ذخیره زنان برای دولتی بخش مشاغل از درصد
 اشتغال دارای زنان کار نیروی درصد 8 و مردان کار نیروی درصد 15 که کنندمی بینیپیش فعلی هایتخمین(. 2004 دیگران و بیدن سلی)

 تقریباً که هستند پوشاک بنیان کار گرایصادرات تولید سمت به اقتصاد حرکت یمشاهده قابلِ بسیار و مستقیم ذینفعان زنان . هستند رسمی
 . دهندمی تشکیل را بخش این کار نیروی درصد 80 از بیش

 مشفق. ا و هیت راشل) هستند پوشاک صنعت در( مرتبط سنی گروهِ ) ساله سی تا پانزده بین زنان از درصد 15 اخیر، هایتخمین اساس بر
 قابل کمتر طرزی به اما اندشده منتفع گرفته درنظر هدف گروه را زنان غالباً که خرد اعتبارات اعطای یتوسعه از همچنین آنها(. 2014 مبارک

دستمزد  بدون خانگی کار در اغلب افزایش این اما داشته است، زنان کار نیروی افزایش در را سهم بیشترین غیررسمی خوداشتغالیِ. مشاهده
 در اشتغالِ منبعِ  ترینمهم تنهایی به این نتیجه در یافت، افزایش 2010 در درصد 5۶ به 1995 در زنان اشتغال درصد 19 از که است بوده

 این در زنان عملکرد یمقایسه یاجازه ما به چین و هند تجربیات آخر، در(. 2013 اسالم ریزوانل و رحمان. ا روشیدان) است زنان دسترس
 همیشه هند جنوبی، آسیای یمنطقه یبقیه همانند. اندکرده گزارش جهان کالن اقتصادهای در را رشد نرخ ترینسریع که دهدمی را کشور دو

 به ایحاشیه هایگروه و فقیرتر هایخانواده از زنانی بنگالدش، در. استکرده  گزارش را کار بازار در زنان مشارکت پایینِ بسیار هایینرخ
 کار بازار در مشارکت نرخ باالترین هستند، حقوق با مشاغل در "خوب" هایشغل به دستیابی به قادر که کردهتحصیل زنان از اقلیتی همراه

 از واقع در و بوده پایین دهه چندین برای مداوم طور به کار بازار در زنان مشارکت نرخ بنگالدش خالف بر حال، این با. دهندمی تشکیل را
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 استیافته افزایش درصد 73 به درصد ۶8 از دوره همین در مردان برای نرخ این. یافته است کاهش 2010 در درصد 27 به 1994 در درصد 32
 .(ب 2014 هانیج بانک)

 تولید مناطقِمعدود  در اشتغال درصد 80-70 تا زنان. استکرده ایجاد زنان برای ای رامشاهده دستاوردهای قابل برخی اقتصادی آزادسازی
جدید مرتبط با  هایبخش در همچنین آنان(. 2009 قوش) دهندمی تشکیل را دارد غلبه  منسوجات، و پوشاک تولید آنها در که صادرات

در  حال، این با. دهندمی تشکیل را هاخانهتلفن در کارکنان درصد ۶0 حدود آنان نمونه، برای: اندکرده کسب منافعی اطالعات تکنولوژی
 متحد هایبخش:  دهدمی بازتاب را اشتغال در کیفیتی دو الگوهای حدی تا مسئله این. است کاهش حال در و پایین مشارکت جریان مجموع،

 در اغلب زنان که حالی در هستند، کار به مشغول محافظت شده بسیار و انبوه تولید بزرگِ واحدهای در مردان کار نیروی سندیکای دارای و
 نیدهیا ،2009 سرکر سندیپ و 310 مجومدر دیپاک) است ترسخت آنها مستندسازی که کنندمی کار شدهغیرمحافظت و ترکوچک واحدهای

 1970 یدهه در کار قوانین رعایت از فرار برای ترکوچک تولیدی واحدهای این با دوم دست قراردادهای بستن روند(. 2009 راجرز یانا و منون
 در زنان مشارکت نرخ کاهش که دارد وجود باور این عالوه، به(. 2009 قوش) گرفت بیشتری شتاب اقتصادی آزادسازی دلیل به اما شد، آغاز

 از هم آن که است دستمزد بدون خانوادگی کار سمت به بازار این از شانوضعیت دلیل به آنان شدن کشیده یدهنده بازتاب کار، نیروی
 .(2012 هیروی ایندیرا) گریزدمی گیریاندازه

 که نوعی آن از خصوصی-عمومی عظیم شکاف یواسطه به انقالب از پیش چین که حالی در. است متفاوت لحاظ بسیاری از چین یتجربه
 این به سوسیالیستی دولت جنسیتی یبرابر هایسیاست ،(1992 جاکا تامارا) شدمی گرفته نظر در است، مرتبط مردانه کشاورزی هاینظام به

نسبت  ترپایین دستمزدی جنسیتی تفاوت و کار نیروی در زنان مشارکت باالی بسیار نرخ با را اشاقتصادی آزادسازی فرآیند چین که بود معنا
 مردان اغلب که حالی در داشت، اشتغال جمعی کشاورزی در بیشتر روستایی جمعیت(. 1998 جویس. جیکوبسن) کرد آغاز کشورها، بیشتر به 

 . کردندمی کار دولت مالکیت با هاییکارخانه در شهری مناطق در کار سن در زنان و

 درصد ۶1 اما دولتی هایشرکت در کار نیروی درصد 39 ،1990 یدهه در زنان. داشت ناهمسویی  و مختلف تأثیرات اقتصادی اصالحات
 بیکاری ترطوالنی هایدوره معنی به زنان دستمزدِ بدون خانگی هایمسئولیت از دولتی حمایت حذف. دادندمی تشکیل را شدهتعدیل کارگران

 و کمتر درآمد با کارهای از عاقبت زنان این که این ِاحتمال(. 2011 دانگ یوآن-زیائو و کوک سارا) بود کوچک فرزندان با اخراجی زنانِ برای
 جان اپلتن، سایمون) بود بیشتر مردان برای احتمال همین از کنند، کار غیررسمی اقتصاد در یا سردرآورند کمتر هایمهارت با شغلی هایرده

 (2011 دانگ یوان-زیائو و سانگ یوپینگ ،2002 زیا کینگجیه و سانگ لینا نایت،

 در آنها شد، تضعیف خانوادگی به جمعی کشاورزی از انتقال یمرحله در زمین به نسبت زنان حقوق حالی در. بود بهتر ماجرا دیگر، جاهای
 دادندمی تشکیل را بخش این کار نیروی درصد 41 ،199۶ در و آورده دست به منافعی بود گسترش حال در که روستایی صنعتی بخش

 درصد 39 به 1978 در درصد 33 از شهری مناطق در رسمی اشتغال از شانسهم(. 2007 سامرفیلد گِیل و دانگ یوان-زیائو بریک، گونسلی)
 زنان برای هافرصت افزایش دلیل به حدی تا که( 200۶ دینگ سای و دو فنگلیان ینگ، جیانچون دانگ، یوان-زیائو) یافت افزایش 1994 در

 زنان کار به که تجاری بذر یتوسعه در بسیاری(. 1994 سامرفیلد گیل) بود خوداشتغالی و خصوصی هایشرکت در کردهتحصیل و ترجوان
 کشور بنیان کار گرایصادرات تولیدیِ ِبخش در روستایی، جوانِ مهاجرِ زنان اغلب دیگران، که حالی در کردند، پیدا شغل بود نیازمند بسیار

 ماند باقی جهان در هانرخ باالترین میان در همچنان 200۶ سال در چین در کار نیروی در زنان مشارکت نرخ نتیجه، در. بودندشده استخدام
 (.2007 دیگران و بریک)

 

  اشتغال کیفیت و اقتصادی رشد

 ارتباط در آنان دستاوردهای اما اند،کرده کسب رشد، نئولیبرالِ الگوهایِ توسط شده ایجاد اشتغالِ از را واضحی دستاوردهای کمی نظر از زنان
 صورت کاهش کار بازار افقی تفکیک در کار، نیروی در زنان مشارکت نرخ افزایش با. است برخوردار کمتری وضوح از مشاغل این کیفیت با

 درصد جهانی سطح در که حالی در(. 2003 دیگران و آنکر) دارد وجود عمودی تفکیک در کاهش میزان همان از کمی شواهدی اما گرفته،
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 در زنان که این احتمالِ است، مساوی تقریباً کند،می بندیطبقه "پذیرآسیب اشتغال" عنوان به کار المللیبین سازمان آنچه در مردان و زنان
 کار خانوادگی که است زنانی باالتر درصد به توجه با این و است، مردان از بیشتر بسیار باشند  پذیرآسیب مشاغل  در توسعه حال در کشورهای

 (. 2010 کار المللیبین سازمان) ندارند خود برای درآمدی هیچ درآن که دهندمی انجام دستمزد بدون

 و تجارت، سرانه، اخلید ناخالص تولید افزایش که دهدمی نشان درآمد جنسیتی هایتفاوت یزمینه در کشورها میان ایمقایسه هایتحلیل
 باال به رو متوسط /باال آمددر با کشورهای به تنها تأثیر این اما است، مرتبط درآمد جنسیتی شکاف کاهش با خارجی مستقیم گذاریسرمایه
 این. استساخته  ترپررنگ را موضوع این تعمیم هایدشواری(  2007) کار المللیبین سازمان(. 2009 اوستندرپ رمکو) شودمی محدود
آمده  وجود به( انگلیس و کاکاستاری) کشورها از بعضی در تولید ِبخش در درآمد جنسیتی شکاف در کاهشی که حالی در کندمی اشاره سازمان

 بیشتر یافته، کاهش جنسیتی فشکا که آنجا عالوه، به. استیافته  افزایش شکاف این( السالوادور و سریالنکار، مصر،) دیگر برخی در است،
 . زنان دستمزد افزایش تا بوده مردان دستمزد کاهش اثر در

 عنوان به کار بازارهای از زداییتمقررا. دارد وجود کار بازار در شانسهم افزایش وجودِ  با زنان مشاغل کیفیت نیافتن افزایش برای دلیل چند
 گای) شدند غیررسمی و موقت اغلب مشاغل که اندآورده دست به زمانی را مشاغل زنان که است معنی این به آزادسازی فرایند از بخشی

 بوده صادرات بازار  ِیمتق به حساس و ، کاربنیان هایبخش در رسمی، اقتصاد در آنان اصلی دستاوردهای گذشته، آن از(. 1999 استندینگ
 استفاده برای آن ترجیح و آورده وجود به را بخش این سودآوری شود،می برآورد مردان با قیاس در زنان کار برای که کمتری یهزینه دقیقاً که
 تعداد در زنان جمعیت راکمت افزایش و کار، بازار در جنسیتی تفکیک کهحالی در(. 2000 سِگوینو استفانی) دهدمی توضیح را زنان کار از

 باالی سطوح یوسیله به شانزنیچانه قدرت کند،می تضعیف را بهتر دستمزدهای برای زدنچانه در شانکلی ظرفیت ها،حرفه از محدودی
 کاری مقررات و طشرای تقاضای برای کارگر زنان هایتالش. شودمی تضعیف هم بیشتر حتی است هابخش این یشاخصه که سرمایه تحرک

 ارزش یچرخه در  سوم و دوم دست هایشرکت به کار سپردن و قرارداد بستن با یا مقاصد دیگر به سرمایه فرار با یا موارد اغلب در بهتر
 (. 2015 کبیر نایال) استشده داده پاسخ است، ترپایین دستمزدها و ترغیررسمی شرایط آنها در که جهانی

  زنان عاملیت و رفاه و اقتصادی رشد

 سنجش هایشاخص  بر مندیظامن تأثیر رشد، که این بر مبنی شواهدی کردن پیدا در ناتالی و کبیر توسط کالن اقتصاد ادبیات مرور چند هر
 نیروی در زنان مشارکت نقش ادد نشان را خود ادبیات این در که اییافته ماند، ناکام گذارد،می عاملیت و رفاه یزمینه در جنسیتی برابری

 آمریکایی هایداده از لیلشتح اساس بر( 200۶) سگویینو که همانطور. بود دیگر هایشاخص از بعضی در مثبت تغییر یِمحرکه عنوان به کار
 :کرد گیرینتیجه التین

 دستمزد بدون و دیمز کار همچنین و بیکار هم و شاغل زنان شامل هم کار نیروی از زنان سهم که حقیقت این رغمعلی
 زنیچانه  ِ قدرت خاطرِ به چه. بخشدمی بهبود را آنان رفاه زنان اقتصادی فعالیت که شودمی آشکار نتایج این از شود،می
 نتیجه کنند،می ایجاد درآمد مستقیماً زنان که این خاطر به چه یا دهد،می خانواده ذکور اعضای با مذاکره برای زنان به که

 (. 21) است چشمگیر تحقیق این موارد بیشتر در و مثبت

 فعالیت که شده داده نشان هم دیگر شواهد توسط صرف، "درآمد" تأثیر تا است "عاملیت" دلیل به بیشتر احتماالً  بهبود، که موضوع این
 پیمایش" درپیپی هایدوره از( 2007) سگویینو. است بستههم تربزرگ یجامعه در رویکردها و هاارزش در آشکاری تغییر با زنان اقتصادی

استفاده کرد تا تأثیر رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی زنان بر رویکردهای مرتبط با برابری جنسیتی در میان مردان و زنان  "1هاارزش جهانی
بستگی جنسیتی هم-خواهیراستا با رشد اقتصادی، با رویکردهای برابریرا تحلیل کند. او دریافت که سهم زنان از اشتغال و نیروی کار، هم

 تر در میان زنان ابراز شده اما در میان مردان نیز قابل مشاهده است. دهایی که به نحوی بارزمثبت دارد، رویکر

 بررسی را بگویند ما به زنان عاملیت و رفاه و اقتصادی رشد میان یرابطه یدرباره توانندمی ترخُرد سطح در مطالعات آنچه ما بخش، این در
 در بستگیهم ایم؛ اینکرده توجه کودکان رفاه و اقتصادی ارزشمند منابع به زنان دسترسی میان مثبت بستگیهم به این از پیش. کنیممی

                                                           
1 World Values Survey 
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 آن، در که است شواهدی یافتن ما تالشِ اینجا. است عاملیت از سازگار فرمِ یک طبعاً  و زنان از جامعه توقع رفتاری مورد الگوهای راستای
 دارند را جنسیتی یکنندهمحدود ساختارهای کشیدن چالش ظرفیت به شود کهمی منجر عاملیت از انواعی به اقتصادی منابعِ به زنان دسترسی

 هستند. عاملیت یکنندهدگرگون هایشکل یا

 ارزشمند برای زنان حسِ بر آن مثبت تأثیرات از برخی ارزشمند، منابع به زنان ی دسترسیادبیات مربوط به تأثیرات توانمندشدن در نتیجه
 را قبیل این از و محلی یجامعه درون در احترام اموال، و اندازهاپس تملک عمومی، فضای در تحرک گیری،-تصمیم قدرت خود، دانستن
 اهمیت کالن بر سطح ادبیات که حالی در اما(.  2015 کالگمن جنی و هنمر لوسیا ،1 آنالین تکمیلی ضمیمه ،3 جدول) است ساخته برجسته

 روشن را یافته این از بیشتری هایالیه خُرد سطح ادبیات تاکید می کند، شانعاملیت شاخص عنوان به را زنان کار نیروی مشارکت کلی
 کار هایفرآورده توانندمی آن در که ایمحدوده ویژه به کار، نیروی به زنان ورود مقرراتِ  و شرایط این که دهدمی نشان ادبیات این. کندمی
. م.ف جان و مرتنس میت ،1985 وایتهد) کندمی تعیین را کارشان یکنندهدگرگون ظرفیت که است صرف مشارکتِ نه و کنند، کنترل را خود

 (. 2013 سیکاتا زوزی و تسنیم سکیبا شلکمی، هانیه محمود، سیمین دارکوا، اکوسا اساد، راگویی کبیر، نایال ،2008 سوینن

 از متنوعی طیف به است ممکن نشده ترجمه زنان عاملیت و رفاه به یافتهنظام طور به بیشتر اقتصادی رشد که این برای دلیل یک نتیجه، در
 که یابیمدرمی ما عالوه، به(. ]2ی تکمیلی آنالین ، ضمیمه3جدول [شد  بحث باال چنان که در) باشد مربوط کرده ایجاد که اشتغال انواع

 غیرمنتظره و سرسختانه طرقی به دیگر برخی یا دهندمی نشان مقاومت تغییر به نسبت که اندکرده ثابت جنسیتی نابرابری هایجنبه برخی
 تقریباً  بخشندمی بقا را جنسیتی نابرابری که نیروهایی که کندمی ثابت را کردیم اشاره آن به این از پیش ما که اینکته این و اند،کرده تغییر

 . هستند خودمختار شوند،می اقتصادی رشد باعث که آنهایی به نسبت

 اصلی هایمحدودیت از یکی این دیدیم، که همانطور. خانه درون دمز بدون کار جنسیتی تقسیم به است مربوط دسته این از موضوع اولین
 تقسیم نوعی به باید بازار در زنان کار به فزاینده کردن رو که کندمی بینیپیش اقتصادی تئوری که حالی در. است کار بازار در زنان  ِمشارکت

 عاقبت آنها و افتدنمی اتفاق دوباره کار تقسیم این یا که دهدمی برای اغلب زنان نشان شواهد شود، منجر خانه درون مزدی بدون کارِ یدوباره
 . شودمی محول دختر، ترینبزرگ شاید خانواده، دیگر مؤنث عضو یک به وظایف این یا کنندمی کار "شیفت دو"

 هانقش این از فاصله یوسیله را به مردانگی کنند،می بستههم مراقبتی هاینقش با را زنانگی که هنجاری ساختارهای همان رسدمی نظر به
 سراسر در یابدمی اختصاص شاغل زنان و مردان توسط که کاری ساعات در ساختارها، این از شده منتج جنسیتی هاینابرابری. کنندمی تعریف
 نمونه، برای. را رشد هاینرخ تا می کند منعکس را محلی فرهنگی هنجارهای و دولت نقش تنوع این رسدمی نظر به اما دارد، وجود جهان

 درآمد با کشورهای میان در که نشان داد( UNRISD; 2010) متحد ملل سازمان اجتماعی یتوسعه برای پژوهش انستیتوی از گزارشی
 کشورهای در زمینه این در شکاف ترینعمیق و بود، شده انجام تساوی به کار ساعات کل جنسیتی تقسیم ویاسکاندینا کشورهای در تنها باال،

 پوشش را توسعه مختلف سطوح در کشور پنج و سی که 2012 جهانی یتوسعه گزارش در شدهارائه هایتخمین. داشت وجود جنوبی اروپایی
 در اما دهند،می اختصاص زمان کودکان از نگهداری و خانه کارهای به مردان از بیش درصد 50 سوئد و کامبوج در زنان که دریافت دهدمی

 . است بیشتر برابر شش عراق در و بیشتر برابر سه نسبت این ایتالیا

 در. است خانگی خشونت دهد،می نشان مقاومت زنان اقتصادی وضعیت به نسبت رسدمی نظر به که خانواده درون هاینابرابری دوم یجنبه
 این و دارد، تفاوت مختلف کشورهای در ایمالحظه قابل طرز به آن وقوع رسد،می نظر به جهانی حدی تا خشونتی چنین رواج که حالی

 مشکل به رسیدگی برای عمومی هایسیاست در تنوع هم و کنند،می تعریف را زنانگی و مردانگی که فرهنگی هنجارهای در تنوع هم موضوع
 را خانگی فضای در شانزنیچانه قدرت مادی، منابع به زنان دسترسی بهبود که داشته باشد وجود انتظار این است ممکن. دهدمی بازتاب را

 خواستِ  این موارد بسیاری در واقع، در (.3 آنالین تکمیلی پیوست)است نامتجانس شدت به زمینه این در هایافته واقع، در اما، دهد، افزایش
 نشان(  2002)جوکز راشل که چنان. شودمی خانگی خشونت محرک که است خانه از بیرون مزدی کار ویژه به مزدی، کارِ شروع برای زن
 تحقق عدم و جنسیتی هنجارهای از سرپیچی مختلف، هایزمینه در جنسی شریک طرف از خشونت برای معمول  ِمحرک یک دهدمی

 هایفرهنگ میان در خانواده آورنان عنوان به مرد نقش به مربوط هنجارهای. بودن است موفق مرد /خوب زنِ یزمینه در فرهنگی انتظارات
 آنها در که( اجتماعی بسترهای) هاییزمینه در. دارد وجود زنان اقتصادی نقش یزمینه در توجهی قابل تنوع چند هر است، فراگیر مختلف
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 زنان دسترسی بهبود که است محتمل بسیار باشد،خورده گره آنان، به زنان وابستگی یایده به شدت به مردان مندیارزش و مردانگی حس
 . شود بدل خشونت برای محرکی به دارایی و مالی، اعتبار کار، به

 تأثیر آن از بلکه اندکرده ثابت را اقتصادی رشد به نسبت خود مقاومت تنها نه خانه درون جنسیتیِ هایینابرابر آن در که ایزمینه آخرین
 زنان عمر طول متوسط افزایش که حالی در. شودمی مربوط شد، اشاره آن به این از پیش که "زن فقدان" یپدیده به اندپذیرفته نیز منفی
 افزایش این شده، منجر بودند،کرده  گزارش را موضوع این آن از پیش که کشورها اغلب در "زن فقدان" وقوع کاهش به مردان به نسبت

 در را رشد هاینرخ ترینسریع از بعضی که کشورهایی در(. 2003 وینک کلودیا و کالسن استفان) است مرتبط رشد هاینرخ به حدی تا تنها
 باالی نابهنجار نسبتِ معنی به که داده "دختران فقدان" به را خود جای "زن فقدان" یپدیده چین، و هند مانند اند،داشته اخیر هایدهه

شود دادن فرزند پسر در این بسترهای اجتماعی به این منجر میترجیح 1آوریتاب که رسدمی نظر به. است تولد هنگام در دختران به پسران
د دهند، های دختر پیونشان برای فرزندان پسر را با توسل به سقط انتخابی جنینشان برای فرزندان کمتر با خواستها خواستکه خانواده

کند که تأثیر رشد است. یک بار دیگر، این موضوع به ما یادآوری میسونوگرافی جدید ممکن شده  ی گسترش تکنولوژیکاری که به وسیله
ی قوت و مسیر های آسان دربارهبینیکند که پیشهایی تغییر میهای پدرساالرانه به شیوهی ساختارهای محلیِ محدودیتاقتصادی به واسطه

 کند. آن  را مختل می

 گیرینتیجه

 برابری و اقتصادی رشد میان یدوسویه یرابطه در تقارن عدم که بود تجربی ادبیات در عِلی هایمکانیسم  جستجوی مقاله ازاین هدف
 توانمی را داد تشخیص الهمق این که مکانیسمی که است توجه جالب .دهند توضیح شده، گزارش ماکرواکونومتریک ادبیات در که را جنسیتی

 در پدرساالرانه اختارهایس "یکنواخت شباهت و پایانبی تنوع": کرد خالصه کرده، توصیف کالسیکش کار در روبین گِیل آنچه در خوبی به
 (. 1975:1۶0) جهان سراسر

 کار ِاصلی مسئولیت  ِپردنس: دید "یکنواخت شباهت" این مظاهر از یکی عنوان به توانمی را اقتصادی رشد بر جنسیتی برابری مثبت تأثیر
 ارزشمند، منابع به زنان ترسیدس افزایش جهان سراسر در که رسدمی نظر به. جهان یهمه در تقریباً زنان به خانواده در مزد بدون مراقبتی
 بحث مورد افزایشِ  چه ثبت،م تأثیر این. شود ترجمه کارگران، یآینده هاینسل وریبهره به نتیجه در و کودکان آموزش و رفاه به احتماال
 هایفعالیت طریق از اقتصادی رشد در ترمستقیم مشارکت برای زنان توانایی حال، هر به. یابد تحقق تواندمی باشد، مردان به نسبت چه و مطلق

 مشارکت  فرصت در بیشتر یبرابر شامل که الزم هایفرصت و منابع به دسترسی در جنسیتی برابری به است وابسته زیادی حد تا شانتولیدی
 .آیندمی حساب به رشد هایتخمین در نتیجه در و ملی ناخالص تولید هایتخمین در که شودمی کاری انواع در

 اقتصاد ادبیات در که جنسیتی ریبراب بر اقتصادی رشد متناقض و ضعیف تأثیر برای را دالیلی رابطه، این معکوسِ به کردن رو با ما  ِتحلیل
 و کندمی تعیین را اقتصادی هایفرصت ِجنسیتی تقسیم که آن سرعت تا است رشد الگوی بیشتر این اواًل،. کندمی عنوان شده، مستند کالن

 از انتفاع در جنسیتی برابرای یفعاالنه ارتقای و ترویج در دولت نقش دوماً،. هستند متنوع توجهی قابل طرز به جهان سراسر در الگوها این
 ساختارهای ِ"پایانبی تنوع": دهدمی ارجاع روبین یمشاهده به را ما سوم دلیل. بوده است متفاوت دیگر کشور به کشوری از اقتصادی رشد

 یمطالبه برای بهتری موقعیت رد زنان  اجتماعی هایزمینه برخی در که است معنا این به دارند، را رشد تأثیر میانجی نقش که پدرساالرانه
 . هستند رشد مزایای از خود سهم

 ما اما شود، مطرح ابزاری هایینهزم در نه و ماهیتی هایزمینه در باید جنسیتی برابری یمسئله که موافقیم دوفلو گیرینتیجه با ما پایان در
 که حالی در کنیم،نمی حذف دشواه فقدان خاطر به را ابزاری استدالل ما. رسیدیم نتیجه این به هااستدالل از متفاوت ایمجموعه طریق از

 ایمادرانه هاینقش از زنان تابعتم بر قویاً کنندمی تأیید را آن که شواهدی که کنیممی حذف خاطر این به بیشتر را آن ما کند،می چنین دوفلو
 زندگی در ترکلی طور به مشارکت و اقتصادی هایفعالیت در مشارکت برای آنان توانایی موضوع این. استوارند کرده، واگذار آنان به جامعه که

 . کندمی محدود را مردان با برابر شرایط در شانمحلی یجامعه عمومی

                                                           
1 resilience 
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 برابری از جامع اندازیچشم برای که مختلف ابعاد از طیفی در بیشتری برابری به چطور: ماندمی باقی ما برای مهم سؤال یک همچنان
 رساند، همیاری و کمک اندازچشم این به تواندمی که سیاستی هایتوصیه کردیم، اشاره که همانطور کنیم؟ پیدا دست است، ضروری جنسیتی

 تحقق چگونگی به که آنجا تا. است عینی نتایج به هاتوصیه این یترجمه برای سیاسی حرکت هستیم آن فاقد آنچه. دارند وجود وفور به
 نشان و کندمی تمرکز امریکا از تاریخی هایداده بر او. کنیم جدا دوفلو از را مانراه دیگر بار یک مجبوریم ما شود،می مربوط حرکتی چنین

 نظری لحاظ به" او نظر به که توضیحی که نیست تعجب جای. کرد ایجاد را زنان حقوق پیشرفت شرایط اقتصادی رشد که دهدمی
. است تغییر محرک دیگر بار پدرانه دوستینوع صورت به مرد عاملیت آن در که فردی عقالنی انتخاب بر است استوار آید،می "متقاعدکننده

 بیشتری تمایل شانهمسران به حقوق برخی واگذاری برای مردان یا اقتصادی، یتوسعه با همراه که است این اینجا بحث مورد استداللِ
 شوهر عنوان به آنها منافع کشمکش و تضاد صورت،این غیر در یا بینندمی آموزش بهتر شانفرزندان که شوند مطمئن نتیجه در تا داشتند

 محافظت شانآینده شوهران مقابل در را دخترشان فرزندان بخواهند که) پدر عنوان به شانمنافع با( بخواهند خود برای را حقوق تمام که)
 . شد آغاز( کنند

 نظر به آن در که شدیم شواهدی متوجه ما. است ترکنندهمتقاعد ما برای سازدمی برجسته را زنان جمعی عاملیتِ اهمیت که معاصر شواهدِ
 واضح. دهدمی ارتقا را مردان طرف از کمتری حد تا هم و زنان، طرف از هم جنسیتی یطلبانه برابری رویکردهای اقتصادی، رشد رسدمی

 کشورها بین هایتحلیل آنچه مقابل، در. نیست کافی این اما کند،می ایجاد عملکردها تغییر برای را مناسبی شرایط رویکردها تغییر که است
 عنوان به هاگروه دیگر با اتحاد در هم و شانخودگردان هایسازمان طریق از هم زنان، توسط جمعی عمل که است این دهدمی نشان
 در(. 2012 ،2010 ولدُن لورل و هتون ماال)استشده ثابت زنان حقوق از طیفی در عمومی کنش ارتقا و ترویج برای محرکه نیروی ترینمهم

 در عینی پیشرفت به است قرار اجتماعی رویکردهای در تغییر اگر که است جمعی بسیج برای زنان توانایی این که رسدمی نظر به نتیجه
 .کنیم نگاه آن به باید شود، ترجمه جنسیتی برابری
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 روستایی  مشارکتی ارزیابی آموزش در جنسیتی تحلیل ادغام

  1گویجت ایرنه

 برگردان: کاوه مظفری

 معرفی

رسد الزم باشد که تنوع جماعت با دقت در توسعه است، به نظر می« مشارکت کامل جماعت»نیاز به  2PRAترین اصل از آنجایی که بنیادی

گواه آن است که کمبود فاحشی در فهم  PRAزیاد و بدون سوال مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. با این حال، واقعیت بیشتر کارهای میدانی 
به عنوان یک محور مهم تنوع اجتماعی وجود دارد. اغلب، نمودارهایی که از یک بحث مشخص استخراج شده، حاوی  3و درک جنسیت

می توانند « روستاییان»خواهد بود. تنها در موارد بسیار کمی این « نقشه منابع روستا، توسط روستائیانِ ... ترسیم شده است»عباراتی مانند 
ی، طبقاتی، مذهبی و تفاوت های قومیتی جامعه مورد بررسی باشند. به همین شکل، گزارش ها حاوی گزاره بازتاب دهنده تنوع جنسیتی، سن

اجتماع محلی به تسهیالت اعتباری »یا « کشاورزان در برنامه ریزی و طراحی شیوه اندازه گیری فرسایش خاک بسیج شدند»هایی است مانند: 
 نقش داشته یا نداشته اند؟« نیاز اجتماع محلی»چه کسانی هستند؟ و چه کسانی در تعیین « کشاورزان»این «. کشاورزی بیشتری نیاز دارد

ی مشارکتی . چند مورد اندک از توسعهنیستبه صورت خودکار حساس به جنسیت  PRAتجارب تا به امروز به وضوح نشان می دهد که 
شناسی. افرادی که در کار را تسهیل کرده اند، نه به خودِ روش حساس به جنسیت، معموالً مربوط به تعهد شخصی کسانی است که فرایند

برند که همه اینها در شکل استفاده می کنند، سوگیری های شخصی شان، تجارب و دستورِ کارهای شان را با خود همراه می PRAمیدانی از 
موزان حساس به جنسیت به احتمال زیاد، مسائل جنسیتی آگاه یا کارآدهندگان جنسیتدادن به تحلیل نهایی مؤثرند. بنابراین، بدون آموزش

توسط آنهایی که آموزش دیده اند به احتمال زیاد مطرح نمی شود. عالوه بر این، بسیاری از کاربران  PRAی بعدی از در طول هر نوع استفاده

PRA ان به مانند مردان است. تعداد کمی هستند که همچنان این طرز فکر را دارند که  حساسیت جنسیتی فقط به معنی مشاوره گرفتن از زن
های رشد افراد تاثیر می گذارد. هر درک عمیق تری از چیستی معنای جنسیت دارند، اینکه چطور متجلی می شود و اینکه چطور بر فرصت

                                                           
1 Guijt, Irene (1994) “Making a difference: Integrating gender analysis into PRA training” RRA Notes, Issue 19, 

pp.49–55, IIED London. 
 (Participatory Rural Appraisalارزیابی مشارکتی روستایی )  2
ت. تفاوت های جنسیتی جنسیت به معنی تفاوتی که به لحاظ اجتماعی بین زن و مرد تعیین می شود در مقابل جنس قرار دارد که نشان دهنده تفاوت های فیزیکی اس  3

نان و مردان با یکدیگر به صورت تاریخی تعین یافته اند و از نظر فرهنگی پویا بوده و ویژگی های خاص دارند. جنسیت توضیح می دهد که چطور در یک بافتار خاص، ز
 کننده گزینه ها و محدودیت های آنها در توسعه است.  کنش متقابل دارند، و چه کارهایی مناسب انجام دادن توسط زنان یا مردان است، که در نتیجه تعیین
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م جوش متوسط اجتماع ناپدید حاصل می شود، وقتی که یافته ها در دیگ در ه PRAارزشی که از مشورت برابر با زنان و مردان در فرایند 
 روند و تفاوت های جنسیتی ممکن را مغشوش و مبهم می کنند.می شوند، از دست می

 و آموزش جنسیت PRAآموزش 

ی مشارکتی و یکپارچه متمرکز است. مفاهیمی که در اکثر دوره های آموزشی عموماً بر اصول و اجرای یک فرایند توسعه PRAآموزش 

PRA ار می گیرند، عبارتند از: مشارکت، معیشت محلی، مشکالت و فرصت ها. مفاهیم دیگر اغلب شامل پایداری، تفکر مورد بررسی قر
دهنده، عالقمندیِ شرکت های آموزشسیستمی و پژوهش مشارکتی کشاورزی است. مفاهیم مورد استفاده بسته به پس زمینه و عالقمندی

، و تمرکز بر کار میدانی متفاوت خواهند بود. رویکرد آموزشی معموالً شامل برخی ارائه های کنندگان و سازمان هایی که نمایندگی می کنند
کند. هدف کلی از آموزش نظری است، اما از طریق تمرین، بازی و بحث گروهی بر مهارت های ارتباطی و روش های خاص تمرکز می

PRA دستوری، جهت واگذار کردن قدرت تحلیل و تصمیم گیری به مردم  تشویق کارآموزان به توسعه سبک ارتباطی بیشتر منطعف و کمتر
 ، سه مرحله مشخص وجود دارد:PRAمبنای  –محلی است. در اغلب دوره های آموزشی میدان 

 :شامل اصول  آماده سازی و تمرین( که طی آن موضوعات مفهومیPRA مورد بحث قرار گرفته، روش های خاص تمرین شده )
 کار میدانی انجام می شود؛و آماده سازی برای 

 :ی مشکالت و فرصت های محلی به کار که طی آن روش ها برای راه انداختن بحثی در سطح اجتماع محلی درباره کار میدانی
 برده می شوند؛ و

  :بعدی از  هایپس از کار میدانی، اتمام مستندسازی فرایند، تأمل کردن درباره درس های آموخته و استفادهبازخورد و ارزشیابی

PRA.و ارزشیابی آموزش ، 

ی تمرینی مبتنی بر کالس درس، بازاندیشیِ فرایند و محتوای کار بازاندیشی بخشی جدایی ناپذیر از هر مرحله است: بازاندیشی پس از دوره

رای درک مناسب و متعادل اند که این سه مرحله بدر آینده. تجارب نشان داده PRAی استفاده از میدانی هر روزه، و بازاندیشی درباره
 ضروری است.  PRAهای ها و محدودیتکارآموزان درباره ظرفیت

که متمرکز بر توسعه روستایی و کشاورزی است، در مرحله اول معموالً به مفاهیمی همچون معیشت، سیستم های  PRAبرای آموزش 
، برداشت چه کسی، سیستم کشاورزی چه کسیتی مانند معیشت شود. با این حال به ندرت سواالکشاورزی، پایداری و مشارکت پرداخته می

دهندگان یک یا دو بار متذکر می شوند ، به اندازه کافی مورد بحث قرار می گیرد. بسیاری از آموزشچه کسیاز پایداری، و مشارکت  چه کسی
اما موضوعِ تفاوت اجتماعی مبتنی بر جنسیت به ندرت  «.کنندی مردم مانند یکدیگر فکر نمیالبته مهم است که به یاد داشته باشیم همه»که 

 با دقت زیاد در طول فرایند آموزشی بررسی می شود.

در مقام مقایسه، هدف کلی از آموزش جنسیتی ارتقاء آگاهی درباره این است که جنسیت چه چیزی هست و چه چیزی نیست، اینکه کارآموزان 
های جنسیتی چگونه خود را در سطح محلی آشکار می کند، و اینکه چطور های جنسیتی دارند، اینکه تفاوتای از تفاوتچه تصور شخصی

 های جنسیتی عبارتند از: ی فردی را تحت تاثیر قرار می دهد. مفاهیم مشترک میان اغلب آموزشهها توسعاین تفاوت

 ( روابط جنسیتی قدرتKrishnamurthy, 1993؛) 

 ی جنسیت: تولیدی، بازتولیدی و مدیریت اجتماع محلی که توسط زنان و مردان انجام می شود )های سه گانهنقشMoser, 

 (؛1989

 جایگاه و شرایط ( زنان، و نیازها و منافعِ راهبردی و کاربردی مرتبطMolyneux, 1985،؛ و) 

 ( دسترسی و کنترل منابعOverholt et al, 1985.) 

 سازی تشکیل شده است. های شبیههای شخصی و تمرینآموزش جنسیتی معموالً از مطالعات نظری، تحلیلِ مورد پژوهی، بازاندیشی
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از طریق مجال دادن به موضوعات جنسیتی تا هم کارهای عملی و  PRAتالش هایی برای ارتقاء عملکرد در طول دو سال گذشته، تعداد 

 Welbourn, 1991, 1992; Guijt, 1993, 1994; Thomas Slayterای داشته است )هم تحلیلی را شکل بدهند، رشد آهسته

et al, 1991,1993; Shah, 1993; Cousins et al, 1993 نفر در کارگاه  ۶0حدود  1993(. در دسامبرPRA  و جنسیت که

ی این . مجموعه1( برگزار شده بود، شرکت کردندIDS( و موسسه مطالعات توسعه )IIEDتوسط موسسه بین المللی توسعه و محیط زیست )
 و جنسیت در موارد زیر به کار رفته اند: PRAتجارب نشان داد که ترکیب 

  های جنسیتی؛ وتحلیل تفاوتپژوهش: برای انجام 

 ان.توسعه اجتماع محلی: در تالش برای توسعه متعادل به لحاظ جنسیتی و / یا حمایت از توانمندسازی زن 

تر درباره به حاشیه رانده شدنِ نسبی اغلب آموزش، معرفی جنسیت به عنوان مفهومی تحلیلی، رسیدنِ کارآموزان به درکی شفاف 2در بافتار
را محدود ساخت، دامی که هماهنگی و سازگاری  3است. این امر، خطر افتادن کارورزان میدانی در دام میانگین جماعت نبال داشتهزنان را به د

توانند در چگونه می PRAدارد. با این حال، اسناد و منابع دقیق اندکی درباره اینکه جنسیت و چشم اندازها در اجتماع محلی را مفروض می

باشد. قراردادن تعریفی از  PRAشی به طور نظام مند ادغام شوند، وجود دارد. ضروری است جنسیت بخشی از هر مرحله یک برنامه آموز
برای تضمین فهم روشنی از اینکه جنسیت « به یاد داشته باشید که این موضوع مهم است»جنسیت به تنهایی در یک جزوه و گفتنِ اینکه 

 کافی نیست. در شرایط انضمامی چه معنایی دارد، 

ی ارتباط هر ر دربارهی نخست، و بازاندیشی مستممعنایِ ضمنی ادغام جنسیت در یک دوره آموزشی شامل معرفی مفاهیمی خاص در وهله
رایند یادگیری کارآموزان فیک از این مفاهیم خاص در هر مرحله از آموزش است. مرحله کار میدانی در دوره آموزشی، یک گام ضروری در 

رار است جنسیت به قهای کاری جدید در حال شکل گرفتن هستند. اگر در حال تثبیت و عادت PRAهای مربوط به هنگامی که ایدهاست؛ 

انجام  از هستند، پیش PRAبدل شود، آن وقت آنهایی که در حال یادگیری نحوه کار با  PRAمفاهیمی انضمامی و بامعنا برای کارآموزان 
 نها را صیقل زده و تقویت کند. آکنند. و پس از آن، کار میدانی می تواند درک مفهومی گاهی جنسیتی نیاز پیدا میبه آ میدانی هر گونه کار

 و جنسیت PRAای برزیلی از آموزش نمونه

ارکتی حساس به جنسیت از ارزیابی مشارکتی حساس به جنسیت بسیار فراتر از درگیر کردن زنان در کار میدانی است. در یک ارزیابی مش
ای که در تحلیل محلی ی جنسیتی، روابط جنسیتی، و نیازهای جنسیتی راهبردی و کاربردی، برای فهمگانه های سهمفاهیمی همچون نقش

ادغام شد در کاری در  PRAای از اینکه چطور در یک بافتار آموزشی جنسیت با ق می افتد، استفاده می شود. نمونهاتفا PRAجریان یک 
 شت:شرکت کننده برگزار شد و دو هدف کلی دا 12(. این آموزش با حضور Guijt, 1994جنوب برزیل قابل بررسی است )

  تقویت کار مشارکتی آنها از طریق فهم نظری و عملی ازPRA،؛ و 

 رزی پایدار همکاری نهاد )سمن( کشاوهای مردمدادند و با سازمانبررسی ارتباط جنسیت با کسانی که کار میدانی انجام می
 کردند. می

ی اجتماع روستایی که کار میدانی در مباحث کالسی و طی کار میدانی، یک سری از مراحل به منظور ارتقاء درک حساس به جنسیت درباره
 ا در حال وقوع بود، دنبال شد.در آنج
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 آماده سازی کالسی

ها ای از تمرینآماده سازی کالسی شامل سه مرحله بود که در آنها به مسائل و موضوعات خاص جنسیتی پرداخته شد. مرحله اول، مجموعه
های جنسیتی در کنندگان انجام شد تا به آنها کمک کند که جنسیت را تعریف کنند و درکی مفهومی از تفاوتو مباحثی بود که توسط شرکت

های تولیدی و بازتولیدی، و نیازهای جنسیتیِ کاربردی و به دست آوردند. در این مرحله، مفاهیمی تحلیلی همچون فعالیت معیشت روستایی

در کالس، ارتباط بالقوه این روش برای درک مسائل جنسیتی مورد بحث قرار می  PRAراهبردی، معرفی شدند. بعد از انجام هر تمرین 
 گرفت. 

کنندگان چک لیست اولیه خود را با تدوین سواالت کلیدی از منظر دیدگاهی ماده سازی برای کار میدانی، شرکتدر مرحله دوم، در طول آ
را به جای سوال « کند؟چه کسی و چرا از منابع استفاده می»های جنسیتی تنظیم کردند. به عنوان نمونه، آنها این سوال را که مبتنی بر تفاوت

 طرح کردند.« منابعی استفاده از نحوه»ابتدایی 

ترین روش برای پرداختن به هر سؤالی کدام است؛ و تعیین کردند که آیا هر کنندگان مشخص کردند که مناسبی آخر، شرکتو در مرحله 
ی ز آغاز دورهای از زنان و مردان، یا فقط برای مردان، یا فقط برای زنان به کار خواهند برد. پیش اهای جداگانهروش و ابزاری را برای گروه

، گفتگو PRAهای پژوهشی در طول کار میدانی شان به همکاری با تیمآموزشی، هم با مردان و هم با زنانی از اجتماع محلی، درباره تمایل
 شده بود. آمادگی های الزم برای کارآموزان نیز متناسب با زمان مناسب برای مالقات با زنان و مردان، هماهنگ شده بود. 

 انیکار مید

های ویژه منطقه درباره مفاهیم انتزاعی که در کالس طرح شده بود، دنبال گردید. در در طول کار میدانی، چند مرحله دیگر برای تولید داده
های مجزای زنان و مردان به کار برد که در خالل آن مسائل و موضوعات جنسیتی، های مختلفی را با گروههای تحقیق، روشمرحله اول، تیم

چه کسی »های محلی به وضوح مورد بررسی قرار گرفت. این مرحله، همیشه آسان نیست. سواالت مستقیم، مانند اینکه مشکالت و فرصت و
های کارآموزان را ایجاد کند. یکی ای درباره انگیزههای اولیههای داغ و سؤظناحتمال زیادی داشت که بحث« گیرددرباره مخارج تصمیم می

های ارتباطی حساس است. هر شب، تیم های تحقیق ی کارآموزان این بود که واکاوی مسائل جنسیتی نیازمند مهارتموختههای آاز درس
 موارد زیر را با هم به اشتراک می گذاشتند:

 د، کردنمسائل مطرح شده توسط اجتماع محلی، به لحاظ جنسیتی، تفاوت دارد. آنها همچنین برخی مسائل جنسیتی را شناسایی می
، و «زنان کمتر از مردان در جلسات انجمن اجتماعی محلی مشارکت می کنند»، «زنان بیشتر از مردان بیمار هستند»مانند اینکه 

این موارد از خالل مباحث انجام شده و نمودارهای ترسیم «. های بازار کشاورزی شناخت دارندمردان بیشتر از زنان درباره واسطه»
 شده به دست می آمد.

 ای را مطرح کرد )فقط مردان، فقط زنان، هر دو، فقط گروه خاصی از مردان / زنان / هر دو نکه چه کسی در جماعت، هر مسئلهای
 و غیره(، یا اینکه مسئله توسط یکی از اعضای تیم تحقیق مطرح شد، و 

 تقیم، به آسانی یا به دشواری(، و تجزیه و تحلیل مشکالت، دلیل مطرح شدن آنها، چگونگی مطرح شدن آنها )مستقیم یا غیر مس
 اینکه آیا این مشکالت نظراتِ مشترک همه را نمایندگی می کند یا صرفاً نظرات اکثریت دارای صدا را؟

 بازاندیشی کالسیِ کار میدانی

 شد: بندی در مسیرهای مختلفی انجامبندی شدند. این جمعهای آموخته و مسائل مطرح شده، جمعبعد از کار میدانی، درس

 ی سؤاالت کلیدی در خصوص ارتباط بین جنسیت و محیط زیست؛بازاندیشی درباره 
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 ی مسائل جنسیتی که به صورت محلی طرح شده بودند؛بحث درباره 

 راهبردی جنسیتی، در پرتو  های تولیدی و بازتولیدی، و نیازهای کاربردی وبازبینی مفاهیم تحلیل جنسیتی کلیدی، مانند فعالیت
 ترک از کار میدانی؛تجربه مش

 ریق مرور مداخالت متعدد ریزی پروژه چه تبعاتی در پی دارد، از طبحث درباره اینکه فهم جنسیتی از معیشت محلی برای برنامه
چه در بر « راهبردی»و « یکاربرد»و اینکه برای منافع « های تولیدی و بازتولیدیفعالیت»در حال انجام در پرتو تأکیدشان بر 

تر گرفت و از طریق آساناست، تنها زنان را در بر میرای مثال، پروژه گیاهان دارویی که توسط یک سمن هماهنگ شدهدارند؛ ب
کرد. با این وجود، این طرح قادر بود از های بازتولیدی زنان را تقویت میکردن شرایط برای مراقبت از اعضای بیمار خانواده، نقش

رتقاء درک آنها از حقوق به داروی رایگان، و تقویت شبکه روابط زنان در اجتماع محلی و ا طریق برآوردن نیازهای فوری آنها
 شان، هم به نیازهای کاربردی و هم راهبردی زنان بپردازد. بهداشتی

گونه این رویکرد انجام است. اینکه چ PRAجنسیت در جریان اصلی  ای که مرور شد، تنها نشان دهنده یک رویکرد برای قرار دادننمونه
 ه برای آموزش دارد. ی کارآموزان، بستر فرهنگی، و زمان اختصاص یافت، پیشینهPRAدهندگان از جنسیت و شود، بستگی به فهم آموزش

 گردآوری مزایا ... و دیدن خطرات

نیز صادق است. تأثیرات  PRAرود، برای ریزی به کار میهای معمول که برای توجیه نیاز به ادغام جنسیت در هر فرایند برنامهاستدالل
یابد. این امر می تواند یش میهای دانش، و راهبردهای بازگرداندن زنان به صحنه، افزاها، حوزهی توسعه از طریق گنجاندن دیدگاهعادالنه

(. درک این Rocheleau, 1990ن کمک کند )های احتمالی در منافع بین زنان و مرداها، و تطابقها، همپوشانیبه تشخیص تعارض
ها تالش اجتناب از تعارض ها بیانجامد و برایریزی دارد، به طوری که می تواند به ساختن مکملموضوعات، پیامدهای مهمی برای برنامه

 اشد. بحقیقی « مشارکت کامل جماعت»کند. احتمال افزایش کارآیی و تناسب اقدامات آتی به این شرط وجود دارد که 

ز به آموزشِ آکاهی ی رویکردی غیرتهدیدآمیدارد، این است که فرصت به کار بردن آموزش میدانی را به مثابه PRAمزیت دیگری که 
دانند، ایجاد باور می ا نمیهای جنسیتی در سطح محلی رکند. دیدن و شنیدن، برای آنهایی که اهمیت بسیار واقعی تفاوتجنسیتی فراهم می

 های کارآموزان میدانی می نویسد:( درباره آموخته1991ن طور که ولبورن )کند. هما

ر جلسات حاضر می دهای منفعل و همگن نیستند، .... ]و[  آنهایی که در روستا ها حباببرای تشخیص اینکه جماعت"
 "باشند...اشتهدرا های ما بیشترین دستاورد هایی هستند که انتظار دارند از کمکشوند، در واقع معموالً همان

ن نشان می دهد، در نتیجه به کارآموزا« محورهای تفاوت»او جنسیت را در کنار سن و سال، رفاه مادی، و قومیت به عنوان یک بسته از 
 هرگونه ترس از فمینیسم رایج که اغلب با آموزش جنسیتی همراه است را خنثی می کند. او می گوید که:

که حذف هر یک از ها وجود دارد ... و اینها در جماعتمی توانستند ببیند که تفاوتپژوهشگران میدانی خودشان "
 ."عوامل ... فهم ما را از نیازهای جماعت محدود و ناقص می کند

رای کارآموزان می بتواند تولید کند، جنسیت حساس به جنسیت می PRAاز طریق نشان دادن تفسیرهای متفاوت دو جنس از واقعیت که 

(. Mukherjee, 1993د )د معنای بسیار بیشتری پیدا کند تا آنکه آنها فقط متون نظری درباره آن موضوع را مطالعه کرده باشنتوان
ری برای آموزش جنسیت هایی که مبتنی بر فهمی خشک و روشنفکرانه هستند، می تواند رویکرد مؤثرتیادگیری تجربی نسبت به یادگیری

 باشد. 

ضروری است، شروط و احتیاط هایی نیز باید مدنظر قرار گیرد. به سادگی  PRAتر در زمینه جنسیت به صورتی جدی مادامی که لحاظ کردن
بیافتیم )اینکه فرض کنیم همه زنان یا همه مردان با همدیگر همگن و هماهنگ هستند( مانند « 1میانگین جنسیت»امکان دارد که در دام 
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های اجتماعی در نظر گرفته شوند. فهم محلی از جنسیت و تفاوت های جنسیتی باید همراه با دیگر تفاوتتفاوتبنابراین، «. میانگین جماعت»
ها و ها، ترانههای جنسیتی باید واکاوی شود. به عنوان نمونه، می توان این کار را از طریق مشاهده موضوعات جنسیتی در ضرب المثل

های جنسیتی در همه شرایط برای همه حائز اهمیت است (. نباید فرض شود که تفاوتACORD, 1993های محلی انجام داد )داستان

(Cornwall, 1992ارتباط متقابل بین جنبه .) های گوناگون تفاوت، نیاز به واکاوی بیشتری دارد. شاید در برخی موقعیت ها، زن بودن به
اساسی ترین چالش از تصور شخصی ما درباره جنسیت نشأت می گیرد.  اندازه تعلق داشتن به یک گروه قومیتی خاص حائز اهمیت نباشد.

 ( می گوید:1992کرونوال )

سوگیرانه  –زده، چه تصورات یک فمینیست متعهد چه تصوراتِ یک پدرساالر جنسیت –تصورات ما درباره جنسیت "
ب کنیم به اینکه به جای آنکه مان را به حالت تعلیق درآوریم و مردم محلی را ترغیهایاست. مهم است که قضاوت

 ."شان از تفاوت را در اختیار ما قرار دهندهایها و تحلیلکنند، تفسیرها، تجربه غرق ما مباحث در را خود

دهنده، نباید به های تقدیس جنسیت به عنوان یک مفهوم تحلیلی و یک اصل سازمانها و تأمالت بر محدودیتبا این حال، این بازاندیشی
های دیگر )مثال شمالی مسیری بیرون از بحث درباره کلیت جنسیت دیده شود. خطر تحمیل درکی قوم مدارانه از جنسیت در فرهنگعنوان 

ای برای اجتناب از پرداختن به جنسیت و تداوم آنچه که عموماً مبتنی بر رویکردی سوگیرانه به نفع های ]توسعه یافته[( اغلب به عنوان بهانه
اقتصادی، مانند طبقه یا قومیت مطرح -های اجتماعیرود. در نظر گرفتن حسیاست فرهنگی هرگز آنجا که سایر تفاوتکار می مردان است، به
های درآمدزای بخاطر فعالیت« داراها و مالکان»رسد. به عنوان نمونه، افراد کمی هستند که از ورشکستگی ای دشوار به نظر نمیهستند، مسئله

شان، مخالفتی از طریق مداخله« داراها و مالکان»بدهکار، نگران شوند. در مقابل، بسیاری هستند که با تقویت موقعیت حاصل از مشتریان 
 ندارند.  

 روابط جنسیتی در سطح جماعت

با در سطح جماعت و افزایش حساسیت جنسیتی در کارگزاران توسعه یک موضوع است، در حالی که برخورد و مواجهه با مسائل جنسیتی 
ای متعادل به لحاظ جنسیتی منجر شود، به این معنی که زنان به تواند به توسعهکامالً موضوعی دیگر است. موضوع اول می اعضای جماعت

هایی مناسب به اجرا درآید. اما اتخاذ رویکردی مشارکتی برای به چالش کشیدن و تغییر دادن روابط قدرت میان حاشیه رانده نشوند و پروژه

(، موضوعی که خیلی کم مستند شده است. مینا بیلگی، درباره Krishnamurthy, 1993و مردان به کلی موضوعی دیگر است )زنان 
پس انداز برای زنان، از طریق به کار بردن  –های اشتغال های اولیه مردان محلی در برابر راه اندازی پروژهاینکه چگونه توانسته بر مقاومت

PRA  غلبه کند، گزارش( جذابی نوشته استBilgi, 1992 .) 

PRA تواند به بهترین نحو، رویکردی اثرگذار برای بحث درباره مسائل جنسیتی، شناساییِ )و احیاناً حل و فصل( تضادهای اصلی چگونه می
حلی درباره موضوعات یا فرعی در فرایند کار در سطح محلی باشد؟ چنین امری ممکن است مستلزم مواجهه و مجادله میان زنان و مردان م

ای الزم است و اینکه چه ای، فکر کردن به اینکه چرا چنین مواجهه و مجادلهقدرت و استقالل باشد. پیش از گام گذاشتن در چنین مخاطره
مواجهه با پیامدهای مورد انتظاری می تواند داشته باشد، ضروری است. بدون مالحظات دقیق درباره این سؤاالت، و ظرفیت و آمادگی برای 

 آنچه در پیش است، ممکن است تمامی فرایند نتیجه عکس داده و از توانایی آنهایی که تصور می شد از این فرایند سود ببرند، بکاهد. 

(. با این وجود، با نپرداختن Welbourn, 1991ای نمی تواند یک عمر طرز فکر را تغییری اساسی دهد )مسلماً هیچ آموزشِ دو یا سه هفته

های متعاقب آن می و تمرین PRAمند، آموزش ای جدی و نظامالبته به شیوه PRAهای اجتماعی، شامل جنسیت، در بستر مسئله تفاوت به
تواند یک عمر طرز فکر را تقویت کند. من به شدت از شنیدن تجارب دیگر درباره جوانب مثبت و منفی ادغام جنسیت و توسعه مشارکتی در 

 کنم.آموزش استقبال می 
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 فمنیستی های تئوری چگونه

 بخشند؟ می غنا کنش به معطوف تحقیق روش به

 1رید کالین و ماگور پاتریشیا فریزبی، وندی

 ثقفیان سپیده و عابدینی سمانه: برگردان

 چکیده

دهد که چگونه   خواهد توضیحمی های فمینیستی اذعان دارد،نظریههایی در زمان به کاربردن و ساختن که به بروز تنشاین مقاله با وجود این
ر برخی از تحقیقات نظریه پردازی فمنیستی د های فمنیستی قادر است به روش تحقیق معطوف به عمل کمک کند. با وجود حضورتئوری

هایی وجود ، شکافهای نظری موجودچهارچوبرسد هنگام ربط دادن دانش محلی به معطوف به عمل، چه گفته شود یا خیر، به نظر می
ی مسلط درباره تجربیات ، هرچند همیشه محدود و محل منازعه هستند، به عنوان شریک شناخته شده تئورهای فمنیستینظریه .باشدداشته

ایی و روابط قدرت را ببینند که در ویانگیزند که سواالت جدید و پها مردم را برمیبشر و استراتژی های تغییر، نقش ایفا کرده اند. این نظریه
یق معطوف به عمل های تحق غیاب این نظریات ممکن است گم شود و یا به اشتباه درک شود. در نتیجه آنها نقش مهمی در همه روش

 تحول خواهانه بازی می کنند.

 مقدمه

کنند های جدید فهم کار میتایج عملی و شکلصول نها به شکل جمعی برای حتحقیق معطوف به عمل در نظر دارد در حین این که آدم
توان تنظیمات ریشه دار و گاهی پردازد که چطور میتئوری، روش و عمل را گرد هم آورد. در اصل، تحقیقات معطوف به عمل به این می

ی نهادی و فرهنگی کوچک هاهای نمایان آن در زندگی روزمره، ساختارهای اقتصادی و سازمانی و فعالیت اوقات نامرئی قدرت و مکانیسم

اجتماعی تحقیقات  نظریه های فمنیستی، در اهداف تغییر (.Reason & Bradbury, 2008) و بزرگ را به چالش کشید و متزلزل کرد
ارد رچه در بیشتر موارد موگهای جنسیتی که قدرتِ منجر به نابرابری  نمودهای  معطوف به عمل سهیم هستند؛ به ویژه از طریق تمرکز بر

د. همانطور که هرن ای در زندگی مردم دارن(.، پیامدهای جدیMaguire, 1987 .2001) بدیهی و طبیعی یا نرمال انگاشته می شوند

 (:p. 51. 2004توضیح می دهد )

                                                           
1 Wendy Frisby, Patricia Maguire and Colleen Reid 
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ت ، اجتناب از این واقعیت سخگیردشود و شکلی دوباره میری میافتد، جاوقتی کارکردهای قدرت در اشکال مختلف به کار می
 های زندگی مسلط هستند.در بیشتر عرصه ن به صورت ساختاری و در سطح فردیاست که مردا

اینکه، دو سوم کار جهان را زنان انجام می دهند و ده درصد درآمد جهان را به دست می آورند و مالک یک درصد از   سازمان ملل با برآورد

(.. الگوهای تسلط و فرودستی که نابرابری Lorber, 2005اهم کرده است)دارایی های جهان هستند، تصویر روشنی از این مسئله فر
 جنسیتی را بازتاب می دهد ) که به میانجی نشانه های دیگر تفاوت مانند نژاد، طبقه، سکسوالیته و ملیت بروز می باید( زندگی روزانه همه

های اخیر برای روشن کردن های فمنیستی که در سالیجه نظریهدهد. در نتزنان ، مردان و کودکان را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می
توانند کمک زیادی بکنند به این که اند ، میهای جنسیتی گسترش پیدا کردهبا نابرابری ها، پیچیدگیها و تحوالت برای گالویز شدنسکوت

 پردازی شود و به اجرا درآید.چطور تحقیق معطوف به عمل مفهوم

ها گذشته، به رسمیت شناختن پژوهش معطوف به کنش به عنوان پژوهشی فمیستی افزایش یافته؛ به این معنا که این پژوهشی طی سه دهه
بازنمایان، معنادار، و   با بیان چگونگی توجهِ فمینیسم به جنسیت و تقاطعش با سایر انواع سرکوب برای تولید پژوهشی معطوف به کنش که

به   معطوف به عمل فمنیستی، گام های بلندی برداشته است، تحقیق .(Reid & Frisby, 2007)  .بخش باشد، ضروری استرهایی

 ;Maguire & McIntyre, 2004ترغیب به شنیده شدن صداهای فرودست مختلف و عمل کردن براسا آنها .  ویژه در رابطه با

McIntyre & Lykes, 2004; Wang, Burris .& Ping1996).,  (e.g. Brydon-Miller جهت گیری عمل . .

(. و Hemmings, 2007به ویژه در جبران این ادعاها که برخی از نظریات فمنیستی بسیار مبهم، قلمبه و سلمبه و نخبه گرا شده اند)
ند اینکه دیگر مناسب نیستند و حتی اگر از موضع باال و استعمارگرانه به کار گرفته شوند مضرخواهند بود، نقش مهمی ایفا می کن

(McEwan, 2001; Williams & Lykes, 2003.)  

برای پروژه های مشارکتی معطوف به عمل، حتی آنهایی که به عنوان   هنوز مشخص نیست که چگونه و کدام یک از این نظریات فمنیستی
مل فمنیستی، دغدغه مسائلی که ( اگرچه تحقیقات معطوف به ع2004پروژه های فمنیستی نام گذاری شده اند، مبنا هستند. به عقیده واینر )

های اخیر برای زنان مهم است را دارد، به واقعیات زیسته زنان ارزش می دهد و دست به کنش سیاسی می زند، در لحاظ کردن پیشرفت
طور مساوی ( اضافه می کند که تحقیقات معطوف به عمل باید به 2001است. مگوایر )های فمینیستی در تحقیقات به کندی عمل کردهتئوری

ذات ی مرد/زن همبه اینکه چگونه جنسیت به زندگی مردان شکل می دهد توجه کند چرا که زنان، مردان و کسانی که با هیچ یک از دو دسته
 محور، اجتماعی شدن، و اینکه چگونه جنسیت اجرا شود، بر پسرها و مردانپنداری نمیکنند ، موجودات جنسیتی هستند. این انتظارات جنسیت

نیز تاثیر دارد و رویکردی تحول خواهانه می تواند به آنها کمک کند تا ببینند چگونه جنسیت روی اعمال آنها و اطرافیانشان تاثیر می 
. 2008پردازی جنسیت در پژوهش معطوف به کنش است ، فرایندی که دویویس )توجه کردن به این مسئله نیازمند دخیل کردن نظریه  گذارد.

p. 77این "هایی برای اصالح آن استتئوری ، اولین قدم جستجوی راه  نشان دادن عدم تجانس در یک"ا چنین شرح داده است: ( آن ر .
های پردازیمیل به درگیری مداوم با نظریه پردازی و نقد است که به پیشرفت سریع در نظریه های فمنیستی منجر شده است. هر چند که نظریه

رسد که شود، به نظر میبه کار برده می -چه از آن نام برده شود چه بدون اشاره به آن–هش معطوف به کنش فمینیستی بدون شک در پژو
دف این مقاله این است که مزایا و تنش هایی که ه  های نظری موجود، وجود داشته باشد.شکافی در متصل کردن دانش محلی به چارچوب

 معطوف به کنش ممکن است به وجود آید را مورد مداقه قرار دهد. های فمینیستی در پژوهشام نظریهغاز از اد

: دو سوال کلی را در نظر گرفته ایمبرای اینکه گفتگوی بیشتری حول نقش تئوری های فمنیستی در تحقیقات معطوف به عمل، باز شود، ما 
اخت نظریه های فمنیستی چه تنش هایی پدیدار هنگام کاربرد و س -2چگونه پیشرفت های نظریه های فمنیستی می تواند کمک کند؟ و  -1

ابتدا، ما مروری بر پیشرفت های مهم نظری فمنیستی خواهیم کرد که قادرند به پژوهش معطوف به کنش غنا بخشند. در ادامه   می شود؟
تنشی را که   نمونه هایی از خواهیم پرداخت تا هم مزایای به کارگیری تئوری های فمنیستی و هم  به توصیف دو چالش که تجربه کرده ایم

مقاله را تمام می کنیم، چرا که این موضوع بیشتر از آنکه پاسخ دهد  "از اینجا به کجا می رسیم"تواند به وجود آورد ارائه دهیم. با این که می
ند طراحی شده تا در مورد بحث ما در جهت تشویق خودمان و دیگرانی که در ارتباط با تحقیقات معطوف به عمل هست  سوال برانگیز است.

تئوری فمنیستی می تواند به بهبود عمل و ایفای نقش در تغییرات   ساخت تئوری و پتانسیل کاربردی کارشان و اینکه چگونه استفاده کردن از
 اجتماعی منتهی شود، فکر کنند.
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 به تحقیقات معطوف به عمل کمک کند؟  چگونه پیشرفت در نظریه های فمنیستی می تواند

بقا   ، زیرا ما موجوداتی الگویاب، ارتباط ساز، و معناساز هستیم. تئوری ها برایا دانشگاهیان، نظریه پرداز هستندهمه انسانها، از بی سوادان ت
و کیفیت زندگی فردی و جمعی ضروی هستند زیرا آنها ما را قادر می کنند تا چارچوبهایی برای معنا بخشی به جهان های فیزیکی، معنوی 

معطوف به کنشی که به ادعاهای عینیت   اجتماعی و تصور اعمال معنادار برای تغییرات اجتماعی خلق کنیم .هم فمنیست ها ، هم محققان و
بگونه ای که  -و بی طرفی پژوهش سنتی علوم اجتماعی مشکوک اند، شیوه هایی را بررسی می کنند که از طریق آنها هویت و تجربیاتمان

(.. نفک Reid & Frisby, 2007ی قرار گرفته اند ، تئوری ها و تبیین های ما را در مورد رخدادها شکل می دهند )در بافتارهای خاص
ها میپرسد: این تئوری از آن کیست؟ چگونه ساخته و بازسازی شده است؟ او به ما یادآور می شود که تئوری ها با شیوه ( از همه تئوری1998)

(، هنگامی که یادآور می شود که سازندگان 1990ها متصل هستند. اسپیواک )ندگان تئوری بنا شده و به آنمتناقضی بر تجربیات ساز  های
های خاص نشود، از این هم تئوری باید گاه گاهی امتیازات خود را فراموش کنند، تا موقعیت اجتماعیشان مانع آنها برای بدست آوردن دانش

  فراتر می رود.

 ,Davisتن تئوری است که طراحی می شود تا تببین هایی برای جنبه های متنوع زندگی اجتماعی فراهم کند. )تجربیات بشر مبنای ساخ

همیشه   های مبتنی بر موقعیت خودشان(. با اینحال همانگونه که هاراوی بحث می کند، سازندگان تئوری به دلیل تجربیات و معرفت2008
که اگر بررسی نشده رها شوند، به این منتهی خواهند شد که بعضی تبیین ها برتر محسوب   اییها و معرفت هدید طرفدارانه دارند، تجربه

گذاری، هایی که به نامشوند در حالیکه بقیه مطرود یا حاشیه ای می شوند. این این اتفاق در پژوهش معطوف به کنش رخ داد، آنجا که نظریه

 & Guijtختند، نظم جنسیتی محلی و تجربیات متنوع زنان را نادیده گرفتن )پرداتوضیح و درک و تشریح مشکالت جوامع محلی می

Shah, 1998اند که تجربیات برخی از زنها، مردها و بچه ها گران معطوف به عمل فمنیستی، مکرراَ دریافته(.. همچنین زمانیکه پژوهش
های معطوف به عمل و اندیشه فمنیستی مورد بدفهمی یا خودشان نیز توسط بقیه مکاتب پژوهش  کهرا نادیده گرفته یا بدفهمیده اند و این

 (.Brydon-Miller et al., 2004ای رخ داده است. )پوشی قرار گرفته اند، چنین مسئلهچشم

های مسلط درباره تجربیات بشر و تئوری های فمنیستی، اگرچه همیشه جزئی و مورد منازعه هستند، بعنوان یک پادنظریه نیتمند به نظریه
تئوری ابزاری برای فکرکردن  "استراتژی های تغییر ایفای نقش می کنند. دوروتی اسمیت ، جامعه شناس فمنیست، با گفتن این جمله که 

ها بعد از آن است که نظریهگذارد. است. فکر مردم حتی اگر همیشه برایشان آشکار و واضح نباشد بر شیوه عملشان تأثیر میاعتبار یافته“ است 
ها دهند. نظریهدیگر، ارائه میهای رقیبی درباره شیوه کرد و کار چیزها و چگونگی و چرایی تعمامل مردم با یککنند، چرا که تبیینکاری می

ن امکان داشت ما از آنها روابط قدرتی را ببینند که در غیراینصورت ممک  مردم را تشویق می کنند تا سواالت جدیدی بپرسند و پویایی و
کنند که قانون اول تئوری این است که همه چیز ( ادعا می2003از آنها برداشت اشتباهی داشته باشیم. نیلون و گیرکس)  غفلت کنیم یا

کنند چیزهایی  کنیم تا به ما کمکها استفاده میمشکوک است چرا که هیچ چیز را همانطوری که هست نباید پذیرفت. در نتیجه، ما از تئوری
  را ببینیم و نقد کنیم که در غیر این صورت نامرئی یا بدیهی هستند.

های معطوف به عمل در روشهای استقرایی، این است که برخی منابع و خطر استفاده نکردن از نظریه های فمنیستی موجود در پژوهش
قدرت در یک اجتماع از قلم بیافتد، مورد بدفهمی قرار گیرد یا به شده مراتب تثبیتسلسله  پیامدهای نابرابری جنسیتی ممکن است بخاطر

سختی نامی بیاید. نظریه های فمنیستی می تواند بعنوان ابزار پرسش از اینکه چگونه نابرابری جنسیتی در جنبه های زندگی ساخته می شوند 
کار و اقتصاد ، آموزش، قانون، سیاستهای دولتی، مذهب، اوقات فراغت، و خانواده ها ،   مورد استفاده قرار گیرد ، بعنوان مثال در سازمان ازدواج

دهد که چگونه این های آنها نشان میها و پژوهش(. نظریهLorber, 2005فرهنگ، ادبیات، علم پزشکی و نیروهای جهانی سازی )
شود مانند آموزش، درآمد و مراقبت پزشکی ناکافی،  نابرابری ها می توانند به پیامدهای جدی برای بسیاری از زنان و برخی از مردان منتهی

ها زندگی، یا قربانی تبعیض، خشونت، تجاوز و حتی مرگ شدن. در عین حال باید حواسمان محبوس یا منزوی شدن بین یا در برخی از عرصه
هایی به وجود آورد، بنابراین کنند، دشمنی باشد که به پرسش کشیدن نابرابری جنسیتی می تواند از جانب کسانی که در برابر تغییر مقاومت می

باید با دقت در نظر داشته باشیم که چطور می توان چنین تنش هایی را بدون در خطر انداختن مشارکت کنندگان پژوهش، مدیریت کرد. 

2002( .)e.g., see Yoshihama & Carr. 
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آیند اگر برای به های معطوف به کنش به دست میتر در پژوهشهای نظری جدیدی که از طریق رویکردهای استقرایی و مبناییدانسته
های مختلف به آن متصل نشوند کاربردشان در سطح محلی باقی خواهد تر دانش به شیوهچالش کشیدن و مشارکت در ساختارهای وسیع

ول جنگ پتانسیل نظریه پردازی استقرایی از تجربه زنان مایایی از خشونت خانگی و تجاوز جنسی در ط( 2003ماند. روایت ویلیامز و لیک )
  دهد.پژوهش فمینیستی معطوف به کنش را نشان می

های عمل در پژوهش فمینیستی معطوف به کنش به ما اجازه داد تا گروه کوچکی از زنان روستایی مایایی را در نقاط قوت و محدودیت  
تر هایمان را برای ساخت یک نظریه فراگیر درباره جنگ و فرایندهای نوسازی اجتماع عمیقشان همراهی کنیم و تالشهای روزانهکشمکش

 (p. 292تر تجربه زیسته زنان و کودکان منجر شد. )اس بهتر و دقیقکنیم. این به انعک

کند، به اهداف عملی پژوهش معطوف به سازی استقرایی و قیاسی فمینیستی در عین این که به بدنه موجود دانش کمک میچرخه نظریه
 رساند.کنش به نحوه ی جدید و خالقانه یاری می

ها هایی که با آنها ابزار فکری برای بررسی نابرابریای ارائه به پژوهش معطوف به کنش دارند. آنهای فمینیستی چیزهای زیادی برنظریه
کنند های تغییر متناسب با مکانی را فراهم میدهند، و استراتژیکنند، مباحثاتی برای حمایت از درخواست تغییر شکل میمواجهیم مهیا می

(. با وجود ابداع و بسط McCann & Kim, 2003گیرد )گاه متنازع ذینفعان را در نظر میو   ها، قدرت و امتیازات متنوعکه تجربه
اند هرگز یک نظریه نشان داده( 2002اوغلو و اوالند )طور که رمضاناست. همانهای فمینیستی همواره محل منازعه و مجادله بودهنظریه

ها حاکی از است. فمینییسمیکرد مشترک برای تولید معرفت وجود نداشتهیک دید واحد نسبت به عدالت یا یک رو  مشترک ستم جنسیتی،

(.. همین Hackett & Haslanger, 2006) ها دارند.گی و تنوع ستمشان از چندالیهاست که رویکردهای فمینیستی در درکتنوعی
نی گام به گام، به عنوان خطوط راهنمای کلی هایی برای پژوهش معطوف به کنش را که به جای راهنمای عیتنوع است که پرورش چارچوب

(.. و از طرف دیگر، در اثر این تنوع، برای پژوهش معطوف به کنش نیز بیان Berge & Ve, 2000برانگیز کرده است )عمل کند، چالش
ها ا وجود همه این چالشهای مشخصی مرتبط هستند، چالش برانگیز است. بواضح این که کدام نظریات فمینیستی و به چه صورتی به پروژه

 کند. ARای به تواند کمک برجستههای فمینیستی میتئوری نظر ما این است که پیشرفت

 های فمینیستیهای نظریهپیشرفت

برای حق رأی، مالکیت، توارث اموال، تحصیل، کنترل بر بدن و تولیدمثل مبارزه کردند، حقوقی که امروزه  20و  19های متقدم قرن فمینیست

های فمینیستی به جنبش فمینیستی گره (.. نظریهLorber, 2005شود )شود اما هنوز از بعضی دریغ میتوسط بعضی بدیهی فرض می
شدند و رفتار مردان را به ی اجتماعی و علمی سنتی، مانع دخیل کردن تجربیات زنان میهاخورده بودند و منتقد این موضوع بودند که تئوری

خالصه شد تا مانع نیاز به پرسیدن این شود « جنبش زنان»به تدریج به « جنبش آزادی زنان»کردند.. عبارت عنوان هنجار انسانی تصویر می
های اشکال مختلف پدرساالری باشد، بر این بود که ایی زنان از اَعمال و ارزشکه بر جنبشی برای رهکه آزادی از چه؟ تمرکز به جای این

توانند با مردان برابر باشند. با وجود ارزشی که قطعاَ در مباحثات فمینیست های لیبرال درباره حقوق برابر و برخوردار شدن چگونه زنان می
است. های اولیه در سطوح مختلفی انتقاد شدهغیره، وجود دارد از نظریهزنان از طریق افزایش دسترسی به آموزش، کار، ساحت سیاسی و 

های های مختلف منجر شد. به عنوان مثال تئوریها و طردشدگی ها به شیوههای جدید فمینیستی برای بیان نقصانبه تئوری  انتقادات
های ستم جنسیتی ، تجربه زنان را ذاتی ، مذهب و دیگر نشانفمینیستی اولیه بدون در نظر گرفتن ارتباط سکسوالیته، نژاد، طبقه، معلولیت

های اولیه سهمی داشت و اهمیت شدن به ندرت در نظریه(. عالوه بر این، تأثیر استعمار، امپریالیسم و جهانیDavis, 2008کردند )

ین مسئله از طریق امتیاز دادن به (. اMcEwan, 2001گرفتند )های جغرافیایی، فرهنگی، استعماری و تاریخی را نادیده میبافت
ها ، ها و نابرابریگرا، سفیدپوست و طبقه متوسط درباره مسائلی که نیازمند عمل بودند به تقویت سلسله مراتبهای دگرجنسهای زندیدگاه

 (.hooks, 1984; Mohanty .2004منجر شد )

دند که نگران آن بودند که تالش برای رسیدن به استانداردهایی که های فمینیستی متفاوتی پدیدار شنظریه 1970و  19۶0های طی دهه

(. Young, 1990ها عمل کنند )شود که زنان یا شبیه مردان یا بر اساس خواست آنتوسط مردان تعریف شده الجرم شامل این می
ی اهمیت و استثمار کار خانگی د و و دربارههای مادی زندگی جلب کردنهای مارکسیست توجه ما را به ساختارهای اقتصادی و جنبهفمینیست
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های ساده مرد/زن که اهمیت کلیدی نژاد پوست فمینیست در نقد دوگانهپردازان سیاه(. نظریهLorber, 2005پردازی کردند )زنان نظریه

دگرباش هم نشان دادند که چطور  پردازان فمینیست(. نظریهhooks .1984گرفتند، بسیار موثر بودند )گرانه نادیده میرا در روابط ستم
کردند های دیگر حذف میها و جنسیتهای زن/مردی متصل بودند که افرادی با سکسوالیتههنجاری به دوگانههای دگرجنسفرضپیش

(Butler, 1994( استثمار بدن زنان به عنوان ابزار کنترل پدرساالرانه نیز مورد توجه فزاینده قرار گرفت .)Lorber, 2005 در این .)
ی( نظم اجتماعی دهندههای برسازنده )یا قوامهای عمده نظری از نگرش های فردی فراتر رفت تا بر ساختارها و کنشدوره زمانی مشارکت

ا زمان با دعوت از صداهای متنوع زنان )یای و غیره( تمرکز کند و همهای رسانههای دولتی، بازنماییزده )مانند قوانین، سیاستجنسیت

های فمینیستی شروع به تمرکز (. در همین راستا، نظریهLorber, 2005زده را تغییر دهد )شدن این نظم جنسیتنظرها( به شنیدهنقطه
های نظری بر عمل همواره واضح یا رفتکه تأثیر مستقیم این پیشها کرد. با وجود اینهای زنان به جای تشابهات بین آنبیشتر بر تفاوت

تر و خدمات برای های استخدامی عادالنههای دولتی، رویهای در بعضی از کشورها درباره ایجاد قوانین، سیاست، تغییرات برجستهمعین نیست
  زنان و مداخله در موارد تجاوز، تهاجم و خشونت جنسی اتفاق افتاد.

کند تمامی زنان را در یک گری فرهنگی که تالش میهای فمینیستی مفاهیم فمینیستی غربی را مانند شکلی از سلطه، نظریه1980از دهه 

های فمینیستی (. نظریهMohanty, 1987, 2004اند )ها قرار دهد ، به چالش کشیدهبندیها و طبقهمجموعه خاص از ارزش
ها در جنوب را ه و آدمرفتها در شمال را پیشهایی که آدمهای جاافتاده برای دیدن را از طریق متزلزل کردن گفتمانپسااستعماری راه

(. این نظریه با پژوهش معطوف به McEwan, 2001کنند )سازند را رد میها میپندارند و یک دوگانه ساده ما/آنمانده و بدوی میعقب
شده به وسیله عاملیت مردم غیرغربی هم برای بازسازی تاریخ و هم تولید معرفت شریک است کنش در هدف بازیابی صداهای سرکوب

(Ong, 1988این نظریه راه ..)های ی روابط میان مردان و زنان و بین این دو جنس در فرهنگهای جدیدی برای فکر کردن درباره

 ,McEwanکند. )ی آنان مطرح میی سیاستِ سخن گفتن از طرف دیگری و نوشتن دربارههایی جدی را دربارهو سؤال  مختلف را ارائه

2001; Mohanty, 2004..) 

( بود چرا که این 1991رفت کلیدی دیگر معرفی نظریه تقاطع توسط کمپرل کرنشاو )( پیش 2005کال )( و مک 2008نا بر گفته دیویس )ب
های چندگانه و متغیر اشاره و بنابراین از طردهایی که در مندینظریه به یک دغدغه فمینیستی محوری درباره در نظر گرفتن موقعیت

پردازان کند و برای نظریهتر متصل میکند. تعریف دیویس از تقاطع افراد را به مناسبات ساختاری بزرگاجتناب می های قبلی هستنظریه
های دوگانه را تشویق های ذاتی و مقولههای متعدد و متغیر، واسازی جایگاهپردازی هویتمدرن فمینیست جذاب است، زیرا با مفهومپست

 کند.می

های های اجتماعی، مناسبات سازمانی، ایدئولوژیهای فردی، کنشهای تمایز در زندگیل بین جنسیت، نژاد و دیگر مقولهنظریه تقاطع به تعام

 (.Davis2008, p. 68پردازد. )ها به زبان قدرت میفرهنگی و خروجی این تعامل

ض و فعال قدرت بیشتر آشکار شد و مشخص شد که های هویتی دیگر، پویایی متناقدیگر در نظر نگرفتن جنسیت در انزوا نسبت به مقوله
احتماالَ زنان و مردان سفیدپوست طبقه متوسط نسبت به دیگر زنان و مردان در مقاطعی اشتراکات بیشتری دارند تا زنان و مردانی با 

بی توسط کسانی کمک (. . این به جبران عدم پذیرش فمینیسم غرLorber, 2005اقتصادی دیگر. )-های نژادی و اجتماعیزمینهپس
 "مختص زنان"های پوست را دارند و و کاربرد نظریات فمینیستی را از پروژهکند که دغدغه سرکوب وطرد مردان و کودکان فقیر رنگینمی

(Rooney, 1998وسیع)مختص "و  "مختص مردان"های های معطوف به کنش از جمله پروژهتر کرده و آن را به تمام انواع پژوهش

دادن نظریه تقاطع در های بسیاری درباره چگونگی جای(.. در حالی که چالشMcCready, 2004دهد )گسترش می "شاندگربا

( عقیده 2008(، دیویس)McCall2005; Yuval-Davis, 2006های معطوف به کنش و دیگر انواع پژوهش وجود دارد )پژوهش
کند و این کار را از طریق باز گذاشتن راه است که از انسداد نظری آن جلوگیری میدارد که ابهام و ناکاملی این مفهوم دقیقاَ همان چیزی 

دهد. این مسئله پژوهشگران معطوف به کنش را تشویق هایی گاه نامتنباین انجام میهای غیرمتجانس به شیوهتفسیر این نظریه توسط گروه
های پژوهش معطوف مناسبات قدرت، از جمله قدرت خودشان را بر تمام جنبه های متعدد و متغیر ومندیکند تا چگونگی اثرگذاری موقعیتمی

 (..Herr & Anderson, 2005به کنش در نظر داشته باشد )
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های جدیدی کند و به استراتژیپندارند، متزلزل میهای آن نرمال، طبیعی و اخالقی میچه بسیاری درباره جنسیت و تقاطعها آناین نظریه

های فمینیستی متفاوت به پویایی قدرت کارگرفتن نظریه(.. بهLorber, 2005گر منجر شده اند )های سرکوبستن رویهشکبرای درهم
که چطور منابع سرکوب به طور روزمره متجسد کنند، یا در نظر گرفتن اینهای جنسی را تقویت میمادی، گفتمانی و استعماری که نابرابری

ای که زنان و مردان در های تغییردهندههای خود زنان و کنشها راه حلند. باید تعیین کرد که آیا این نظریهکشوند، اشاره میو تجربه می
کردن است کند یا نه و اگر بله، چگونه. با این تعیینبرند را بیان میهای متفاوت پژوهش معطوف به کنش در سراسر جهان به کار میبافت

  پردازی و کنش بیشتر هستند، آشکار خواهند شد.که نیازمند نظریهها و طردهای اضافی که پیچیدگی

 شود؟هایی ایجاد میهای فمینیستی در بستر پژوهش معطوف به کنش، چه تنشهنگام به کاربستن و ساخت نظریه

پردازی و اجرای پژوهش معطوف به کنش ارائه ی مفهومدانیم که درکی از طریقهدر حالی که ما نظریات فمینیستی را لنزهای مهمی می
  ایم. هایی مواجه شدههایمان با چالشدهند، هنگام تالش برای ادغام این نظریات در تدریس یا پژوهشمی

که وندی های تربیت معلم در آمریکا کار کرده است، در حالیهای دوره متوسطه در برنامهمعلم های متوالی باگوایر برای سالپاتریشیا مک
کاری کرده اند. دو محور ارتقای بهداشت همهای اجتماعکردند در پروژهفریزبی و کالین رید با زنان گوناگونی که در کانادا در فقر زندگی می

 -2« فمینیسم»و « نظریه»مواجهه با مقاومت در برابر  -1اند از: تشریحشان خواهیم کرد عبارتجا ها درگیر هستیم و اینتنشی که با آن
های فمینیستی صدای چه کسانی باید شنیده مشکالت مربوط به نمایندگی )به عنوان مثال در هنگام ساخت، استفاده و کنش بر اساس نظریه

 شود و چطور(.

  «فمینیسم»و « نظریه»مقاومت در برابر 

های معمول ایم. جوابها در کالس یا اجتماعات محلی، با مقاومت در برابر هر دو کلمه نظریه و فمینیسم مواجه شدهما در زمان شروع بحث
نظریه فقط »، «نظریه به دنیای واقعی ربطی ندارد.»، «دهید.نظریه چیزی است که شماها در دانشگاه انجام می»اند از: عبارت« نظریه»به 

هایمان درباره هایی که ما در بحثبعضی از پاسخ«. تر.های بیشخواهیم نه نظریهما کنش می»و « ت حرف های قلمبه سلمبه است.یک مش
ها درگیر گذشته آن»، «خواهند جهت تبعیض را برعکس کنند.ها از مردها بیزارند و میآن»اند از: ایم عبارتها شنیدهفمینیسم یا فمینیست

فمیینسم هنوز مؤثر است اما استفاده از این »و « فمینیسم با فرهنگ من تناسب ندارد.»، «دیگر با این مسائل سروکار نداریم.هستند و ما 
 «.شود.های شدید مانع کار ما میکلمه با به وجود آوردن واکنش

کنیم یا نه، اما تصمیم گرفتیم که بد و غیراخالقی های متنوع، از خودمان پرسیدیم که آیا باید از این کلمات استفاده با توجه به این واکنش
کنندگان مخفی کنیم. ما کار خود است که دالیل شخصی و سیاسی خود را برای شرکت در پژوهش معطوف به کنش فمینیستی از مشارکت

های های مشارکتی بفهمیم نابرابریکه از طریق فرایندکنیم تا به بحث منتهی شود و درباره عالقه خود به اینگذاری میای نامرا به شیوه
  ها فراتر رفت، شفاف هستیم.توان از آنجنسیتی چطور با دیگر محورهای سرکوب تقاطع دارند و چطور می

ها دارند اغلب بر اساس هیچ آشنایی ها و فمینیسمجویان و معلمان درباره فمینسیتاست که عقایدی که بسیاری از دانشپاتریشیا دریافته
ها یا دستاوردهای جنبش های زنان یا مطالعه دست اول تحقیقات فمینیستی نیست. او کشف کرده که هر دست اول با اهداف، تاریخ واقعی

کنند، نسبت به تجدیدنظر شان بحث میخوانند و دربارههای مختلف را بیشتر میها مقاالت در دسترس فمینیستآموزان و معلمچه دانش

(. Maguire et al., 2004سائل خاص در کالس با در نظر گرفتن جنسیت، گشودگی بیشتری پیدا میکنند. ) درباره کردوکارها و م

 see forکند مفید بوده است )بندی میها را به مردان مفصلاند که به ویژه خواندن مطالبی که ربط فمینیسمها دریافتهبعضی از این معلم

example, hooks, 1998; Schacht & Ewing, 1998داری از های معناداری را در طرفها بتوانند نقش( تا تمام معلم

ی آموزش معلم و مبحث پژوهش معطوف به کنش که پاتریشیا با آن (. برنامهhooks, 1998پردازی کنند )فمینیسم در کالس مفهوم
سیتی و طبقاتی بودن کالسها را ترویج میکندد تا سروکار داشت، تعمداً شامل مطالب و مواردی است که بررسی راههای نژادزده بودن، جن

گذارد. به عنوان بندی و تجربه می کنند تأثیر میگذاری، صورتآموزان و معلمان مسائل را نامنشان دهد چطور تقاطع، بر این که چگونه دانش
ها الگوهای ممکنی را نادیده بگیرند، مثل مهای کار جمعی، ممکن است معلمثال، بدون در نظر گرفتن پویایی قدرت جنسیتی موثر در گروه
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شان برای وارد کردن بقیه یا تسلط بر بقیه در زمان تنفس آموزان از رهبریکنند، چطور دانشآموزان بیشتر صحبت میکه کدام دانشاین

 & Maguireهده میگیرند )یک از کارهای گروهی منصوب میشوند یا خود آن را به عکه چه کسانی به کدامکنند یا ایناستفاده می

Berge, 2009ممکن است رفتارهای یک   هنجاری و طبقاتی،ها بدون در نظر گرفتن الگوهای ممکن جنسیتی، نژادی، دگرجنس(. معلم

  (.McIntyre, 1997او منسوب کند ) های فرهنگی و هنجاریهای یادگیری یا کلیشهها، اولویتآموز را به شخصیتدانش

جاست که انتظار داشته باشیم مشارکت کنندگانی که به آموزش رسمی ر پژوهش معطوف به کنش مشارکتی فمینیستی نابهدر انواع دیگ
کنند، تحقیقات فمینیستی را مطالعه کنند. به جای آن، کالین، وندی و های نظری صحبت میرسی ندارند یا به زبانی متفاوت از نوشتهدست

ن ها توانند از کارهای ما نشأت بکیرند و هم به آها هم میکه چگونه نظریههایی از اینکه بحث درباره مثالاند اعضای جامعه محلی دریافته

(. به عنوان مثال، زنان مختلف فقیر، Frisby, Reid .& Ponic, 2007; Reid, 2004aکمک برسانند، می تواند مفید باشد )
اند تا درباره نیروهای هایشان به وجود آورندهپار دانشگاهی فضایی در پروژهن فماعضای مختلف اجتماعات محلی مشارکت کننده و محققا

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صحبت کنند که منجر به ضعف سالمت زنان شده است و این را به عنوان راهی برای مقابله با رویکردهای 
های فردی و جمعی اشاره دارد که هایی به گامپردازیند. چنین نظریهاهای مرتبط به مسئولیت فردی برگزیدهمسلط سرزنش قربانی و گفتمان

های بهبوددهنده سالمی دسترسی نابرابر دارند، میتوان سازیِ زنانی که به خدمات بهداشتی و فعالیتبرای مقابله با گفتمان مسلطِ فرودست

 ,Reid, Tom .& Frisbyکنند. )اصالحی شانه خالی می گذاران خدمت می کند که از اعمالچنین به قانونبرداشت؛ این گفتمان هم

ها را در زندگی روزمره بمباران آن  ای کهزنندههای برچسبپردازی، زنان ممکن است ستم را به خاطر رفتار و پیام(. بدون چنین نظریه2006

(. این باعث تغییر تمرکز به Pheterson, 1990; Ponic, 2007کند، از طریق سرزنش خود برای موقعیتشان درونی کنند )می
شود، در نتیجه رابطه بین رفتار ها میشان را به بند کشیده و باعث سالمت ضعیف آنشود که زندگیتری میسمت نیروهای اجتماعی وسیع

پیوند خورده و فایده بخش فریره کند. این رویکرد به مفهوم آموزش رهاییتاهای ستم و ساختار اجتماعی را بررسی میفردی، جنسیت و هم

  (.Thompson, 2000دهد )نشان می "عقل سلیمی"های را در بازآزمونی اعتقادات نظریه

هر چند زنان از نظر عدم دسترسی به منابع شبیه هم بودند، به لحاظ شرایط دیگر که بیانگر نظریهی تقاطع بود تفاوت داشتند چرا که سن و 
اقب متفاوت فقر در میان آنان و همچنین به کنشهایی که از نظر این زنان مطلوب بود، گره خوردهبود. وضعیت تأهل و مهاجرت به دالیل و عو

(Reid et al., 2006 به عنوان مثال، مادران مجرد جوان از نظر مالی نگران نگهداری از کودک خود بودند، زنان مسنی که تنها .)
شان کرده که زبان انگلیسی زبان مادریشان را در نظر داشتند و زنان تازه مهاجرتعیهای گوناگون کاهش انزوای اجتماکردند راهزندگی می

بودند سروکله وجوی کار و خدمات عمومی در کانادا با آن مواجه شدهتوان با تبعیضی که هنگام جستنبود به این توجه می کردند که چطور می

از زنان با درآمد کم و زنان و مدران اجتماعات محلی که وندی و کالین (. بسیاری Frisby et al., 2007; Reid, 2004aبزنند )
 یابی کردند.گرایی و نظریه فمینیستی هویتهایشان داشتند خودشان را با عملکردند، زمانی که زبانی برای بیان دغدغهها کار میبا آن

پارچه، بلکه برای م، نه برای اجبار یک موقعیت منفرد یکهای نظریه و فمینیسم کردیما در کار خود زمانی را صرف بازکردن اصطالح
شود یا شود، نادیده گرفته میکند، تا حدی یا به طور کامل پذیرفته یا رد میچنان تغییر میهای متفاوت چندگانه که همکردن تعریففراهم

توانند تصمیم بگیرند که چگونه کار خودشان را کنند مییهایی که با ما کار مگونه، آنگیرد. بدینهای مختلف قرار میمبنای عمل به شیوه
شود، ایم منتهی میگذاری کنند و ادامه دهند. این به تنش دیگری که در تدریس و پژوهش فمینیستی معطوف به عمل با آن مواجه شدهنام
 حال پدیدارشدن است، بازنمایی کنیم. پردازی که درتوانیم صداهای چندگانه و رویکردهای متفاوتی را در نظریهکه چطور میاین

شود های فمینیستی، صدای چه کسی شنیده میمشکالت بازنمایی )زمان ساخت، به کارگیری و عمل بر مبنای نظریه

 شود؟(و چگونه شنیده می

اند، مانند استفاده ترش دادهشناسی پژوهشی فمینیستی و نقد رویکردهای علوم اجتماعی سنتی ابزار تفسیر و بازنمایی را گسپپیشرفت در روش

مثل  "شواهد"( و دیگر منابع McIntyre .2000; McIntyre & Lykes, 2004; Wang et al., 1996از فوتوویس )

(. پیش فرضی که این Ponic, 2007; Reid, 2004bهای گروهی )های روزانه و فعالیتدفترچه های خاطرات، نوشته
کنندگان در رسیدن به فهم جمعی دهد این است که استراتژی هایی برای درگیرکردن مشارکتند میهای مختلف را به هم پیوشناسیروش
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ها ناشی از آن است که هایی همراه است؛ این تنشفرض با تنشاند این پیشهای فمینیستی نشان دادهطور که نظریهوجود دارد. همان
هم درون پژوهش معطوف به –رهنگ و تاریخمان در الگوهای فرادست و فرودست زده ما و همینطور فهویتهای جنسیتزده، نژادزده و جنس

هایی کارکرد داشته باشند هایی که به رغم چنین تفاوتبه شکل اجتماعی برساخته میشوند. از طریق پیدا کردن راه -کنش و هم بیرون از آن
 معی شکل دهد.توان فضایی مشترک خلق کرد تا مبنایی مشترک را برای عمل فردی و جمی

محلی و محققان دانشگاهی مواجه شدیم که وقتی موقعیت  آموزان، معلم ها، اعضای جامعهبارها ما با مقاومت و خصومت از جانب دانش
 گرا بودن، ملیت، سن، توانایی و طبقه اجتماعی مورد بررسی قرار میمسلطشان به عنوان مثال در ارتباط با سفید بودن، مرد بودن، دگرجنس

کند مدام در حین انجام چنین که جهان چگونه کار میمان درباره اینهای نظریشد. و قطعاَ موقعیت ممتاز خودمان و دانستهگرفت، تهدید می

 ,Frisby, Reid .Miller .& Hoeber, 2005; Maguire & Bergeشد )تدریس و پژوهشی به چالش کشیده می

2009; Reid, 2004a.)   هایی در محیط کالس، پاتریشیا معلم برای شیوه بازکردن بحث برای برخورد با چنین واکنشبه عنوان مثالی
که چطور آن ها با تواند بر اینمی "اجرا کردن جنسیت"هایشان برای که چطور جایگاه و اولویتکند تا از طریق تحلیل اینها را تشویق می

نند در تحقیقات معطوف به عمل در کالس، تأثیر بگذارد در خود تأمل کنند. او از معلمان ککنند و آن ها را درگیر میآموزان برخورد میدانش
ها از مفاهیم فمینیستی استفاره های پژوهشی معطوف به عملشان بپرسند که در آنکند تا سواالتی درباره تحارب و پروژهدرخواست می

از لنز جنسیت، بگویند آیا برای سؤرفتار دختران یا پسران، مجازاتهای مختلفی تعیین به عنوان مثال از معلمها میخواهند با استفاده   اند.کرده
م مرد میکنند یا از کنار رفتارهای مختلف سرسری میگذرند؟ با استفاده از لنز روابط قدرت، آیا معلمان بر اساس آنچه فکر میکنند به عنوان معل

 ، وارد کشمکشهای انضباطی مختلفی با پسران و دختران میشوند؟یا زن هنگام تعامل با دانشآموزان باید انجام دهند

ها تئوری ساز هستند، همه ما در فرایندها و زبان تخصصی ای که معموال با ساخت و مفصل بندی نیتمند تئوریهای با وجود اینکه همه انسان
شان از اینکه جهان اجتماعی چطور کار می های جزئی فمنیستی همراه است سهم نداریم.در گیر نمودن آدمها در نامگذاری و آزمایش نظریه

طر کند، به آنها اجازه می دهد تا درباره نظریه ها و تبیین های عقل سلیم معمول بازاندیشی کنند ، بجای اینکه نظریه هایی که زنان را بخا
نش به نظریه سازی فمنیستی ادای دین می نکوهش می کنند بپذیرند. این همان جایی است که پژوهش معطوف به ک  موقعیت ثانویه اشان

کند چرا که هدف این است که در فرایندهای مشارکتی درگیر شود که شامل کسانی است که معموال از فرایندهای رسمی تر تولید نظریه به 
فعالیت هایی مشارکت کنند، حاشیه رانده می شوند. رویکردهای سنتی می پندارند که تنها افراد آموزش دیده آکادمیک می توانند در چنین 

که این به فرض های غیرزایا و مضری درباره توانایی ها و منافع دیگران منجر می شود. تقسیم سنتی بین آکادمی و اجتماع گسترده تر تنها 
که تجربه های عدم توازن قدرت را به نفع آنهایی که به عنوان نظریه پرداز و پژوهشگر آموزش دیده اند از طریق دیگری سازی کسانی 

 (.Brydon-Miller et al ..2004روزمره شان مورد نظریه پردازی قرار می گیرد، بدتر می کند. )

نداشتند و در نظریه پردازی درباره موقیعت های   در پروژه هایی که وندی و کالین در آنها درگیر بوده اند زنانی که تحصیالت متوسطه
رای ارتقا سالمتشان بردارند مشارکت می کردند، برچسب ها و کلیشه هایی که درباره توانایی خودشان و گام های عملی که الزم بود ب

 .Reid, Frisby .& Ponicبود را به مبارزه می طلبیدند. )  هایشان

2002; Reid, 2004aشود.  کردند که صدایشان به عنوان بخشی از پروسه ساخت تئوری شنیده  (. برخی از آنها ابراز عالقه و اشتیاق
.) بقیه به خاطر توقعات به وجود آمده برای تغییر که در گذشته محقق نشده بودند، نسبت به فواید بالقوه نظریه پردازی جمعی بدبینتر بودند

(Reid et al., 2006علیرغم )   نقص های ذاتی هر تئوری، ما عقیده داریم زمانی که یک یا چند تئوری فمینیستی از طریق رویکردهای
ها می توانند به ما کمک کنند تا باهم درباره اشکال نابرابری جنسیتی شود، نظریهمشارکتی که معرفت های محلی تولید می کنند، تقویت می

ها، ایده ها و سیاست هایی که آنها را بازتولید می کنند، ی سیستمطور دربارهاند بیاندیشیم؛ همینکه در طول تاریخ سنگرهایی برای خود یافته
 های بالقوه برای عدالت اجتماعی.اهمیت انتخاب فردی و اراده فردی، و راه

ف به کنش بخاطر استفاده از ی مشترک برای ارتباط برقرار کردن بود چرا که محققین دانشگاهی معطوچالش عمده پیدا کردن یک زمینه

( . این Frisby et al., 2005زبان دانشگاهی از سوی نشرها ، نهادهای پشتیان پژوهش و سازمان های خودمان پاداش می گیرند.) )
ریک های پیچیده بود بخاطر این واقعیت که زنان متنوعی در پروژه های فم پار با وندی و کالین به زبانهای متفاوتی صحبت می کردند و ش

اجتماعات متنوعی )مانند مراکز زنان، خدمات خانواده ، بهداشت عمومی و مراکز شهرداری( براساس هنجارها و اصطالحات تخصصی حرفه 
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ای خود عمل می کردند. ما بصورت جمعی بر فهمیدن یکدیگر کار کردیم که همیشه موفقیت آمیز نبود اما کمک کرد تا بین تنوع هایی که 
بود پلی بزنیم تا بتوانیم باهم استراتژیهای ترجمه معرفت را فراتر از نتایج آکادمیک سنتی توسعه دهیم. بعنوان مثال برخی از  ویژگی گروه

 شریکهای اجتماع یافته هاشان را با کارفرماهایشان سهیم می شدند تا سیاست را تغییر بدهند در حالیکه بعضی از زنان داستانهایشان را با
فقر زندگی می کردند، سیاستمداران و رسانه ها سهیم می شدند تا توجه شان را جلب کنند و براساس دغدغه هایشان عمل  دیگران که در

 کنند.

 مقصد بعدی کجاست؟

کند. چه درباره این موضوع صریح باشیم و چه نه، هایمان کمک میها و کنشدادن به روشها به ما برای فهم جهان و غنا و شکلنظریه
اند. سازگاری با مبانی پژوهش معطوف به کنش کنند، متجسم شدهدهند یا محدود میها را شکل میها و ساختارهایی که آندر فعالیت نظریه

های دانستن، به تقویت نابرابری یا تسهیل تغییر و نوآوری منجر ها و راههای بین فعالیتبه معنای اذعان به این نکته است که چطور تنش
ها و دیگر در مکانن صرفا به معنای درک نظریه و فعالیت نیست، بلکه توجه به چگونگی ارتباط و معنابخشی این دو به یکشود. ایمی

  کنیم.های اجتماعی متنوعی است که تسخیر میموقعیت

رساند. چرا که تر یاری میفانهکنیم، در تولید دانش بر مبنایی منصهای فمنیستی که در پژوهش معطوف به کنش اجرا میبردن از نظریهنام
شده، و مناسبات قدرت فراهم انگاشتههای بدیهیفرضهای نظری جایگزینی برای فهم و به پرسش کشیدن پیشها، ابزارو استراتژیچارچوب

کشد. به همین چالش می ها را بهآن\شمال و ما\فعالیت، جنوب\مرد، نظریه\های ساده زنهای جدیدتر فمینیستی، دوگانهکنند ) (. نظریهمی
کنند، چیزی که برای هر پژوهش معطوف به کنش با نیت تغییر ضروری است ) (. با کنش را آشکار می-ها، رابطه بین نظریهنحو، این نظریه
چگونه؟، چطور برد و نمی\بردهای فمینیستی بهره میدهد؟، چه کسی از نظریهها رابسط میهایی باقی است: چه کسی نظریهاین وجود سوال

های های معطوف به کنش بر مبنای نظریهشوند؟، چطور پژوهشهای معطوف به کنش ادغام میهای فمینیستی موجود در پژوهشنظریه
 کشند؟کنند، یا به چالششان میها را خلق میشوند، آندهند، ساخته میجدید که محورهای تقاطع ستم را مورد توجه قرار می

های بنیادی قدرت در رابطه با های جمعی برای رسیدن به پویاییپردازی، پرسشهای نظریهایم که یکی از بهترین راهفتهما و دیگران دریا
ها، ساختارهای های زندگی اجتماعی مانند تجربه زیسته، هویتالگوهای سلطه، فرودستی و ستم است. تنها با طرح پرسش درباره رویه

که چطور شود ) (. پرسش درباره نظریه و فمینیسم و اینهای تبینی موجود آشکار میاست که ایراد چارچوبهای فرهنگی اجتماعی و گفتمان
زدن بین دهد. پلهای عطفی را نشان میرفت کنند، نقطهو از طریق پژوهش معطوف به کنش پیش  کاریدیگر همتوانند با یکاین دو می

های فمینیستی است. به هر حال از نظر ما چنین تالشی ارزش بسیار زیادی دارد، زیرا نظریهدهای نبونظریه، روش و کنش، هرگز تعهد ساده
های جدید تغییر اجتماعی که مستقیما کند، و استراتژیمراتب را تقویت میشده اجتماعی که درها و سلسلهانگاشتههای بدیهیبه افشای فعالیت

 رساند.ی میوهش معطوف به کنش یاربه اهداف تغییر در پژ

... 
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 خشونت  دربارۀ تحقیق در آن کاربست و شهری مشارکتی ارزیابی

 1 مکلوین کتی و موزر کارولین

 شرافت شمیم برگردان:

شناس اجتماعی و سردمدار توسعۀ اجتماعی در آمریکای التین و محدودۀ کارائیب در مردم کارولین موزر
تر در مدرسۀ اقتصاد لندن و واحد برنامۀ توسعه کالج دانشگاهی لندن تدریس بانک جهانی است. او پیش

)با « ئیکافقر شهری و خشونت در جاما»در بانک جهانی در ارتباط با خشونت شامل  کرد. آثار اخیر اومی
( 1999)« اعیخشونت در کلمبیا: بنا کردن صلح پایدار و سرمایۀ اجتم»( و 1977همکاری جی هولند( )

 است.

ست، وی امدرس دانشگاه در رشتۀ جغرافیای انسانی در کالج کویین مری و وست فیلد  کتی مکلوین
ای تحقیقاتی او مربوط به هدهد. گرایشو جنسیت و توسعه آموزش می همچنین در دانشگاه لندن توسعه،

ریکای التین است و همچنین اخیراً روی خشونت با تمرکز بر کشورهای آم فقر شهری، جنسیت و اشتغال
کند. وی همچنین پژوهش را با کار مشاوره تلفیق کرده و اخیراً به صورت موقت و به مدت یک کار می

 سال با بانک جهانی همکاری کرده است.

ای از ابزارهای ارزیابی مشارکتی شهری را پردازد و مجموعهکارگیری تحقیق مشارکتی در حوزۀ خشونت میبهه اهمیت این مقاله ب خالصه:

های های گروهتوانند دیدگاهکند. این مجموعه شامل ابزارهایی است که میتوانند در این کار مورد استفاده قرار گیرند بررسی میکه می
اط بین فقر و محرومیت( و عواقب خشونت را به همراه نت )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(، میزان و علل آن )ارتبتر در مورد انواع خشوضعیف

مورد خشونت در  های تحقیق درشده از یافتههای برگرفته کارگیری این ابزار با نمونههای مقابله و یا کاهش آن را بررسی کند. بهاستراتژی
نین چهارچوبی مفهومی از خشونت، مختلف کلمبیا و گواتماال صورت گرفته است. این مقاله همچ درآمد در شهرهایجامعۀ کم 18

 رسان باشد.ها کمکو تحلیل یافتهتواند در طراحی تحقیق و تجزیه دهد که میفقر/محرومیت، سرمایۀ اجتماعی و نابرابری را شرح می

 

                                                           
1 Caroline Moser and Cathy McIlwaine (1999) Participatory urban appraisal and its application for research on 

violence, Environment&Urbanization Vol 11 No 2. 
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 مقدمه -1

ها نتایج مجموعه ( درباره خشونت است. اینPUAsانجام ارزیابی مشارکتی شهری ) هایی برایارائۀ دستورالعمل 1هدف این مقاله
خصوص درک جامعه از خشونت در کلمبیا و گواتماال بکار  های پیشینی است که در پروژه تحقیقی متمرکز بر سیاست گذاری دردستورالعمل

میان فقرای شهری سنجید؛ همچنین مداخالتی که برای کاهش خشونت  ها را دربارۀ علل و پیامدهای خشونت دراین پروژه دیدگاه 2برده شد.

( را در پژوهش PUAشده است مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله منطق و اهمیت بکار گیری ) درآمد در دو کشور انجامجامعۀ کم 18در 

هایی که از را با استفاده از نمونه PUAزارهای کند و سپس ابهای مفهومی مربوط به آن را بررسی میدربارۀ خشونت و همچنین چهارچوب
 کند.مورد خشونت ارزیابی می شده است، برای تحقیق در تحقیق کلمبیا و گواتماال برگرفته

 مورد خشونت رای تحقیق دربارزیابی مشارکتی شهری  -2

شده است. توجه اخیر به رابطۀ بین خشونت و توسعه کامالً اثبات  عنوان مسئلۀ اصلی در کشورهای در حال امروزه اهمیت خشونت به
شود که افزایش نرخ شهرنشینی علت افزایش یافتگی موجب برانگیختن مسائل مهمی شده است. ابتدا این تصور در افراد ایجاد میتوسعه

ها صورت موکراتیزه کردن در آنهایی برای دخشونت در بستر فقر شهری و نابرابری است. دوم اینکه در بسیاری از کشورهایی که اخیراً تالش
های جنایی شدنِ جرم و خشونتِ مهندسی شده توسط سازمانکاسته نشده است. سوم اینکه جهانی« هر روزه»گیرد، همچنان از خشونت می

است تا مسئلۀ های چینی موجب شده های جامائیکایی و یا تریادهای مکزیکی و کلمبیایی مواد مخدر، دار و دستهقدرتمند، همچون کارتل
تر، خشونت، رشد اقتصادی و تولید کشورها نهایتاً و احتماالً از همه مهم 4المللی آورده شودبه خط مقدم منازعات بین 3«اقتصاد جنایی جهانی»

 5شود.های حکومت و جامعۀ مدنی برای کاهش فقر و نابرابری و محرومیت میدهد و مانع ظرفیترا در سطوح خرد و کالن تحت تأثیر قرار می

کند، بسیاری از تحقیقاتی که ف توسعه و رشد پایدار را تضعیف میبا وجود اینکه امروزه این درک ایجاد شده است که خشونت به شدت اهدا
ترین های تحقیقاتی کمی هستند. یکی از مهمورزی در این مورد هستند، بخصوص در آمریکای التین تحت نفوذ روش مربوط به سیاست

های ابی تغییرات سطوح خشونت در کنار پیمایشعنوان روش اصلی ارزیطور اخص، نرخ قتل بههای خشونت است. بهگیری هزینهکارها اندازه
در ثبت اینکه افراد در حقیقت چگونه خشونت را  یهای کمّاما واضح و مبرهن است که چنین روش 7شده است.استفاده ۶قربانیان در کشورها

                                                           
محیطی اجتماعی و زیست که توسط کارولین موزر در حوزه توسعه -برنامه صلح شهری –تر است تحقیقی که این مقاله بر آن متکی است بخشی از یک ابتکار بزرگ 1

مورد حمایت قرار گرفته  SIDAالمللی سوئد آژانس همکاری توسعه بین پایدار دپارتمان آمریکای التین و محدوده کارائیب بانک جهانی انجام شده است. این برنامه توسط
ستند نسبت داده ها و تفاسیر این مقاله متعلق به نویسندگان آن است و نباید به بانک جهانی، مجریان)مدیران اجرایی( آن و یا کشورهایی که نماینده آن هاست. دیدگاه

 شود.
) 1997Moser, C. and J. Holland ,(ده کرده بودند مبتنی است، به )استفا PUAها متقابال، بر اساس پروژه پیشینی درباره خشونت شهری که از روش این 2

Urban Poverty and Violence in Jamaica, World Bank Latin American and Caribbean Studies Viewpoints, World 
Bank, Washington DC; also Shah, M. (1995), “Training workshop on participatory appraisal methods for 
participatory assessment of urban poverty and violence in Jamaica”, September 12-22, 1995, report submitted 

to the World Bank..مراجعه کنید ) 
 

3 Castells, M. (1998), the Information Age: Economy, Society and Culture. Volume III, End of the Millennium, 

Blackwell, Malden, MAand Oxford, page 166. 
4 McIlwaine, C. (1999), “Geography and development: crime and violence as development issues”, Progress in 

Human Geography Vol.23, No.3, pages 453-463. 
5 See reference 2, Moser and Holland (1997). 
۶ Fajnzylber, P. D. Lederm and N. Loayza, (1998), Determinants of Crime Rates in Latin America and the World: 

An Empirical Assessment, World Bank Latin American and Caribbean Studies Viewpoints, World Bank, 
Washington DC. 
7 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute [UNICRI] (1995), Criminal Victimization in 

the Developing World, publication No.55, United Nations, Rome. 
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که این ادراکات،  اندازند. از آنجایییهای ادراک خشونت را از قلم مها عرصهخورند. همچنین آنکنند، شکست میدر امور روزمره تجربه می
 1شوند.ارائه نمی ای هستند، حتی زمانی که توسط شواهد آماریدهند، دارای اهمیت ویژهسالمت شهروندان را تحت تأثیر قرار می

کنند درآمد ایجاد میکمهای هایی را دربارۀ تجربۀ خشونت در میان گروهبینیهای مشارکتی کیفی در سطوح خرد یا اجتماع محلی درونروش
های سطح کالن از آن عاجز هستند. مطالعۀ اخیر دربارۀ خشونت شهری و فقر در جامائیکا که پیشگام پروژۀ اخیر جامائیکا و گواتماال که تحلیل

درآمد ای کمهنه تنها به گروه PUAsروش  2را در بررسی درک و معنای خشونت در میان فقرای شهری برجسته کرد. PUAsبود، اهمیت 
کند تا حذف علل دهد که میزان تأثیر مشکالت مرتبط با خشونت را در جوامع خود شناسایی کند، بلکه فقرای شهری را تشویق میاجازه می

ذاران گفقرا، در مقابل سیاست های مداخله را مبتنی بر دیدگاهتواند شناسایی مدلو پیامدهای خشونت را ارزیابی کنند، همچنین این روش می
 یا دانشگاهیان، تسهیل کند.

ها تا حد زیادی تحت تأثیر خشونت شدید قرار گرفته است. با توجه به مناسب بودن کلمبیا و گواتماال هر دو کشورهایی هستند که توسعۀ آن

درآمد معۀ کمجا 18های  PUAدر بررسی پویایی خشونت، تحقیقی که در این مقاله شرح داده شده است پیرامون مجموعۀ  PUAروش 
شدن با آن، های مواجهاست و استراتژی همچنین، این تحقیق انواع خشونتی که توسط جوامع دارای اولویت دانسته شده 3شهری طراحی شد.

جلوگیری از خشونت درک شده  های ممکنِحلبرای افرادی که در بسترهای خشونت شدید هستند همراه با مستندسازی علل، امکانات و راه
 توسط فقرا را بررسی کرده است.

گذاری بکار های مربوط به سیاستتحقیق در PUAتواند با استفاده از روش تر نیز میمطابق با این تحقیق طیف وسیعی از اهداف گسترده
 گردند.سازی میلیاتی و ظرفیتاهداف حول اهداف مفهومی، عم برده شود. این

تواند تحقیقی را که حول محور روابط متقابل میان خشونت، فقر، محرومیت، نابرابری و عنوان یک روش میبه PUA فهومیاز لحاظ م

ونت آن را محو یا تقویت رابطۀ سرمایۀ اجتماعی در گردش است تسهیل کند. در اینجا سرمایۀ اجتماعی، بخصوص در این مورد که آیا خش
 کند.ی اساسی بازی میبازسازی شود، نقشتواند هایی که میکند و راهمی

های شهری و محلی برای صلح پایدار و سرمایۀ اجتماعی پایدار کمک سازی پروژهتواند در طراحی و پیادهمی PUA از لحاظ عملیاتی

های سایر پروژه« ت اصلیاولوی»توانند در موجب آن مسائل کاهش خشونت می هایی که بهتوانند در توسعۀ مکانیسمها میکند. همچنین، آن
 های زیرساختی( قرار گیرند، بکار برده شوند.یا پروژه گذاری اجتماعی وهای سرمایهمقطعی )همچون صندوق

ها و ابزارها است. های غیردولتی و فعاالن با استفاده از انواع تکنیکشامل آموزش محققان محلی، سازمان PUAسازی، روش از نظر ظرفیت
های غیردولتی با ها، سازماننفر از طیف وسیعی از دانشگاه 40کلمبیا و گواتماال تحقیق شامل هشت سازمان همکار و حدود برای مثال در

همه در آموزش، کار میدانی و تحلیل تحقیق مشارکت داشتند. عالوه بر این تمام اطالعات میدانی و تحلیل  4محور بود.سوابق توسعۀ جامعه
ها مشتاق ها برای استفادۀ داخلی به اشتراک گذاشته شد تا همه در مالکیت اطالعات سهیم باشند. تمام سازمانزمانصورت شفاف میان سا به

شده استفاده کنند. همچنین نتایج مشابهی در های مشارکتی برای پیشبرد تحقیقات بعدی خود و کارهای انجامبودند تا از دانش خود از روش

                                                           
1 Moser, C. S. Lister, C. McIlwaine, E. Shrader and A. Tornqvist (1999), “Violence in Colombia: building 

sustainable peace and social capital”, Environmentally and Socially Sustainable Development Sector 
Management Unit Report No.18652-CO, World Bank, Washington DC. 
2 See reference 2, Moser and Holland (1997). 

عه شهر ها در سه جامعه در بوگاتا و هرکدام در کالی، مدلین، بوکارامانگا، گیرون، یوپال و آگوازول انجام شد. در گواتماال تحقیق در چهار جام PUAکلمبیا،  در 3
 گواتماال در هوتنانگو، سن مارکوس، اسکیوپاالس، سانتاکروز دل کیچ و سانتا لوسیا کوتزامالگیوپا انجام شد.

) the NGO CEMILLA Centro de Microempresarial(، ان جی او سمیال )the Universidad Nacionalاز دانشگاه ملی ) هاگروهدر کلمبیا  4

delLlano) ان جی او زنان ،)(Fundacion Mujer y Futuro)  و گروهی از مشاوران که پیش تر با گروهAlto Comisionado para la Paz  کار
( و یک تیم Centro de Investigaciones Economicas Nacionales (CIEN)گواتماال، اعضای گروه شامل )کرده بودند تشکیل شده بود. در 

 Asociacionان جی او زنان ) و Asociacion para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)تحقیقاتی 
Mujer Vamos Adelante (AMVA) )شد.یم 
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های دیگر بودند، در کنار آموزش محقق که درگیر کار مداوم در زمینه ارزیابی مشارکتی در پروژه 12امائیکا با سازی در پروژۀ جمورد ظرفیت
 دست آمد. برای دیگران به

شان مشارکت و گذاری است، از تحقیقات دیگری که اهداف اولیهکه متمرکز بر سیاست PUAشده است که تحقیقات درمجموع مشخص
. تفاوت اصلی در این است که، با وجود اینکه این امر اغلب نتیجۀ مهم فرآیند تحقیق است، تحقیقاتی که 1ایز استتوانمندسازی است متم

های همکار تصمیم داشتند در متن حاضر سازمان 2اند.تر درگیر توانمندسازی مستقیم اجتماعاتگذاری هستند، عموماً کممتمرکز بر سیاست
 شتراک اطالعات به جوامع مورد تحقیق بازگردند، که در برخی موارد منجر به توسعه برنامه محلی شد.که پس از اتمام تحقیقات برای ا

 مورد خشونت های مفهومی در پژوهش دردیدگاه-3

 شونت/فقر/محرومیت/نابرابری و پیوند سرمایۀ اجتماعیخ-الف

اند وجود دارند، تر درک شدههای مفهومی که پیشدر استفاده از چهارچوب تضادهایی اساسی PUAهای با وجود اینکه هنگام استفاده از روش
مهم  مورد خشونت در اجتماعات فقیر شهری وجود دارد تواند برای تعریف برخی از مفاهیمی که برای تحقیق درحال این روش میبا این 

تواند نوع و طرح روش، خصوصاً ابزارهای انتخاب شده را تحت تاثیر قرار بشناسد، میباشد. پیوندی که ارتباط متقابل میان مفاهیم مربوطه را 
ند. الزم به طور اخص در تحقیق کلمبیا و گواتماال خشونت، فقر، محرومیت، نابرابری و پیوند سرمایۀ اجتماعی مهم شناخته شددهد. به 

کنند که آیا این مفاهیم مهم ها و جوامع تحقیق شناسایی میای گروهیادآوری است که این چهارچوب از پیش تعیین شده نیست، خود اعض
طراحی  های تحلیلی ارائه شوند یا خیر. لذا تعاریفی که ارائه خواهند شد اصول راهنما و شواهدی برایهستند و در تفاسیرشان در چهارچوب

 اند.شدهسازی مطرحروش شناسی هستند که اینجا برای شفاف

تایی به خشونت سیاسی، اقتصادی و بندی سهدسته 3ای در تعاریف خشونت وجود دارد،با وجود اینکه تنوع گسترده -تعاریف خشونت

 صورت ناخودآگاه، برای بهصورت خودآگاه و چه بهموارد به عنوان عوامل برانگیزانندۀ اولیه، چه به بندی مناسبی است. ایناجتماعی طبقه
اند. این تعاریف از عمد گسترده هستند و شدهی، اقتصادی و اجتماعی از طریق خشونت یا اجبار شناسایی دست آوردن و یا حفظ قدرت سیاس

ای های خاصی نیستند. برای مثال، یک گروه شبه نظامی چریکی ممکن است یک مقام محلی را بربایند تا بیانیهخشونت لزوماً منحصر به
دست آورند. یک عضو دارو دستۀ جوان ممکن  دار ثروتمند را بدزدند تا درآمدی بهزمین سیاسی بدهند، همچنین همان گروه ممکن است یک

کند. در هر که دیگری برای خوراک اعتیادش دزدی میبا گروه هماالن خود دست به دزدی بزند، درحالی 4است به عنوان مناسک پاگشایی
 5دهند.شتراکی از سه بعد خشونت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز میدار، متداخل و دارای احال این سه نوع از خشونت ابعاد دنباله

 برای آزمون خشونت در جوامع فقیر شهری، حول مضامین پویا و چندبعدی PUAکارگیری پرکاربردترین تعریف فقر هنگام به -تعاریف فقر

شود که اهمیت پذیری آشکار میصحت این امر در مفهوم آسیب ۶چرخد.گیرد میو احترام به خود را در بر می که مفاهیم امنیت، رفاه
ها دهد. این داراییها مورد تأکید قرار میکننده و ماهیت بلندمدت فقر را در ارتباط با دسترسی به دارایی و مالکیت آنهای مقابلهاستراتژی

که فقرای شهری ممکن است در ایۀ اجتماعی باشد. درحالیساخت، روابط خانواده و سرم ممکن است شامل کار، سرمایۀ انسانی، مسکن، زیر

                                                           
1 Norton, A. (1998), “Analysing participatory research for policy change”, in Holland, J. and J. Blackburn 

(editors), who’s Voice? Participatory Research and Policy Change, Intermediate Technology Publications, 

London, pages 179- 191. 
2 Moser, C. and J. Holland (1998), “Can policy-focused research be participatory? Research on violence and 
poverty in Jamaica using PRA methods” in Holland and Blackburn (1998), see reference 12, pages 44-56. 
3 See reference 4. 
4 Social initiation rite. )زمانی که فرد به تازگی وارد گروه شده است و برای اولین بار در فعالیتهای آنان مشارکت میکند. مترجم( 
5 See reference 8. 
۶ Chambers, R. (1989), “Editorial introduction: vulnerability, coping and policy”, IDS Bulletin Vol.20, No.2, 

pages 1-7. 
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هایی همچون مواهب، مسکن یا سرمایۀ انسانی در مندی از داراییهای ثابت خط فقر، فقیر به نظر نیایند، اما به دلیل عدم بهرهگیریاندازه
 1موضع ضعف هستند.

کنند. این تعریف از تحلیل تخصیص منابع اشاره می نابرابرییا  تعاریف چندبعدی و پویای محرومیت نیز به فقدان -تعاریف محرومیت 

در مقابل،  2های محرومیت افراد پیوسته است.شود که اغلب با مکانیسمرود و شامل روابط قدرت، سازمان و هویت اجتماعی میفراتر می
های تبعیض و به حاشیه رانده شدن به شمار محرومیت شامل فقدان انسجام اجتماعی و کرامت انسانی است و عنصری اساسی در فرآیند

های زمانی است که افراد امکان مشارکت فعال در نظام اقتصادیتواند مفید باشد: محرومیت شناسایی چهار نوع اصلی محرومیت می 3رود.می
مشارکت  داشت و آموزش(، فرصتخدمات اجتماعی همچون )بهزمانی است که افراد دسترسی کافی به  اجتماعیتولیدگر را ندارند؛ محرومیت 

نیز بر اساس مفاهیم شهروندی بنا شده است، زمانی که  سیاسیگیری، مشروعیت و پایگاه اجتماعی را ندارند، محرومیت اجتماعی و تصمیم
آزادی بیان و  افراد فرصتی برای مشارکت سیاسی و دستیابی به فرآیندهای دموکراتیک ندارند و از حق امنیت اجتماعی، حاکمیت قانون و

که  های عمومیمند نیستند؛ و محرومیت فرهنگی هم به دو شکل است: اول به حاشیه رانده شدن: زمانی که افراد در برنامهاجتماعات بهره
ز تبعیض رنج شوند اتر نگریسته میخاطر اینکه پایین و دوم، زمانی است که افراد به برای ارتباط و تعامل با جامعه نیاز است مشارکت ندارند

 4برند.می

توان برای شفاف سازی می 5مانند تعاریف متعدد خشونت، از سرمایۀ اجتماعی نیز تعاریف بسیاری وجود دارد. -تعاریف سرمایۀ اجتماعی

عی جای دارد، سرمایۀ اجتماعی را در یک مفهوم گسترده در اشاره به قوانین، هنجارها، تعهدات، روابط متقابل و اعتمادی که در روابط اجتما
 ۶سازد جای داد.و ترتیبات نهادی جوامع که اعضای آن را قادر به دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی خود می ساختارهای اجتماعی

توان دو نوع تمایزگذاری مهم صورت داد. مورد اول به تفاوت میان سرمایۀ اجتماعی غیررسمی در سطوح نهادی خرد )مانند خانواده و می
. مورد دوم به تمایز میان سرمایۀ اجتماعی ساختاری 7گرددع( و سرمایۀ اجتماعی رسمی در سطوح بازار، نظام سیاسی و جامعۀ مدنی برمیاجتما

 ها که در تعاریفو شناختی مربوط است. اولی به ماهیت و عضویت در نهادهای اجتماعی رسمی مربوط است؛ که از ماهیت و گسترۀ سازمان
های مربوط به اعتماد و انسجام دهندۀ ماهیت نهادهای اجتماعی غیررسمی با توجه به ارزشرود. دومی نشاناست فراتر می 8چتنارایان و پریت

 9ها است.اجتماعی در خانواده

                                                           
1 Moser, C. (1998), “The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies”, World 
Development Vol.26, pages 1-19. 
2 De Haan, A. (1998), “Social exclusion: an alternative concept for the study of deprivation”, IDS Bulletin 

Vol.29, No.1, pages 10-19. 
3 Menjívar, R. and F. Feliciani (editors) (1995), Análisis de la exclusión social a nivel departmental: los casos de 

Costa Rica, El Salvador y Guatemala, FLACSO, PNUD, UNOPS, PRODERE-Edinfodoc, Guatemala City, page 

25. 
4 Bhalla, A. and F. Lapeyre (1997), “Social exclusion: towards an analytical and operational framework”, 
Development and Change Vol.28, No.3, pages 413-433; also Figueroa, A. T. Altamirano and D. Sulmont 

(1996), Social Exclusion and Inequality in Peru, Research Series 104, International Institute for Labour Studies, 

Geneva. 
5 Groothaert, C. (1998), “Social capital: the missing link? Social Capital Initiative Working Paper No.3, World 

Bank, Washington DC; also Harriss, J. and P. de Renzio (1997),“An introductory bibliographic essay. ‘Missing 
link’ or analytically missing? The concept of social capital”, Journal of International Development Vol.9, No.7, 

pages 919-937. 
۶ See reference 8. 
7 See reference 8. 
8 Narayan, D. and L. Pritchett (1996), Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural 

Tanzania, Policy Research Working Paper 1796, WB, and Washington DC. 
9 Uphoff, N. (1997), “Giving theoretical and operational content to social capital”, mimeo, Cornell University. 
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مانند حذف  های منفی سرمایۀ اجتماعی. همچنین جنبه1یکی دیگر از محورهای تمایز، میان منابع سرمایۀ اجتماعی و تأثیرات و نتایج آن است
. سرمایۀ 2از اندازه بر اعضای گروه، محدود کردن آزادی افراد و هنجارهای پایین کشنده باید مورد تأکید قرار گیردو ادعای بیش  هاخارجی

مواد ها و فروشندگان دسته های دار وکه به اقدام جمعی همراهان با اهداف و نتایج منفی همچون فعالیت 3«اشتباه یا معکوس»اجتماعی 
 .4مخدر اشاره دارد نیز از این جمله است

جامعه محور کوچک، مشمول های جامعههای اجتماعی ساختاری و رسمی به خصوص سازماندرنهایت الزم به ذکر است که انواع سرمایه
اظ مفهومی با این بحث دارای لح کند، ازعنوان موتور جامعۀ مدنی فعالیت می که سرمایۀ اجتماعی بهاز آنجایی در سطح خرد هستند،مدنی 

 .5ارتباط است

که این پیوند شناسایی ارتباطات درونی میان کند. درحالیبر خشونت شهری عمل می PUAعنوان بنیان مفهومی تحقیق ایجاد چنین به 
گیری باز جهت تصمیم کند، دارای این انعطاف نیز هست که ماهیت واقعی ارتباطات برای محققان و اعضای اجتماعمفاهیم را ممکن می

ها در مورد خشونت هستیم مهم است، باشد. این وضوح در مفاهیم بخصوص زمانی که در حال طراحی ابزارهای خاصی برای بررسی دیدگاه
 کنند.چرا که نهایتاً این اجتماعات هستند که تعاریف را تعیین می

 های خشونت برای جوامعب. هزینه

که کند مهم است. در عین حال هایی را به جامعه تحمیل میهایی که خشونت از طریق آن هزینهکید بر راههمچنین از دیدگاه مفهومی، تأ
تواند به طراحی روش نیز ربط داشته تر از همه به مرحلۀ تجزیه و تحلیل در تحقیق مربوط است، )پایین را نگاه کنید( میاین مسئله بیش

و  عنوان مسئلۀ اصلی جوامع فقیر شهری شناسایی شدزامبیا و مجارستان نشان داد که چگونه خشونت بهباشد. مطالعۀ اخیر اکوادور، فیلیپین، 
تواند به محو سرمایه در این امر می 30داد.های ارتباطی افراد را تحت تأثیر قرار میاهیت مکانیسمآوری منابع و مطور اساسی نحوۀ جمع به

تواند در سطح اجتماعی، خشونت می 31جتماعی و طبیعی منجر شود.اهای فیزیکی، انسانی، ای بینجامد و به نابودی سرمایهسطوح ملی و جامعه
 های زیر از بین ببرد.صورت سرمایه را به

و در سطوح باالی بیکاری خود  گرددهای کاری برمیبتدا به فرصتاین مسئله ابرد. خشونت سرمایۀ فیزیکی جوامع را از بین می

کند. سازی را در جوامع نابود میو خانه هاونقل، راههای فیزیکی، همچون نظام حملتر خشونت انواع زیرساختطور دقیقدهد. بهرا نشان می
های خاصی یا خدمات شبانه رانی از ارائۀ خدمات به شهرکوبوسسات اتونقل اجتماعی را زمانی که مؤسبرای مثال، دزدی و ناامنی نظام حمل

شود که توانایی کارکرد دهد. مسائل دیگر شامل تخریب اموال عمومی در سطوح خرد کاری و اداری میزنند تحت تأثیر قرار میسر باز می
 دهد.افراد را تحت تأثیر قرار می

کنندگان تر به خدمات آموزشی و بهداشتی جوامع در سطح استفادهین مسئله بیشا برد.خشونت سرمایۀ انسانی جوامع را از بین می

شدن با گردد. برای مثال کودکان ممکن است مدرسه را زودتر از زمان موعود ترک کنند، چراکه ریسک مواجهکنندگان خدمات برمیو فراهم
کنند وجود دارد. و عموماً دیگران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنندهایی که اطراف مدارس تجمع میخطرات امنیتی، مانند دارو دسته

                                                           
1 Woolcock, M. (1998), “Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy 
framework”, Theory and Society Vol.27, No.2, pages 151-208. 
2 Portes, A. (1998), “Social capital: its origins and applications in modern Sociology”, American Review of 
Sociology Vol.24, pages 1-24. 
3 Perverse 
4 Rubio, M. (1997), “Perverse social capital: some evidence from Colombia”, Journal of Economic Issues 

Vol.31, No.3, pages 805-816. 
5 McIlwaine, C. (1998), “Contesting civil society: Reflections from El Salvador”, Third World Quarterly 

Vol.19, No.4, pages 651-672. 
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که منجر به کمبود معلمانی که در این نواحی کار  های کم درآمد احتمال دارد با تهدیدهایی مواجه شوندعالوه بر این، معلمان در شهرک
 د کارکنان بهداشت تحت تاثیر قرار گیرد.های مشابه همچون تهدیتواند به شیوهشود. خدمات بهداشتی نیز میکنند میمی

هایی که سرمایۀ اجتماعی شناختی همچون اعتماد و تواند با شیوهاین امر میبرد. خشونت سرمایۀ اجتماعی جوامع را از بین می

د نهادهای ند توانایی عملکرتواگردد، همراه باشد. دربارۀ سرمایۀ ساختاری و اجتماعی، خشونت میاتحاد میان جوامع در بستر خشونت نابود می
کند از بین ا تضعیف میراجتماعی رسمی و غیررسمی را تحت تأثیر قرار دهد. همکاری به علت ترسی که انگیزۀ کار کردن کنار یکدیگر 

کند. ود میا نابهای مشترک و... رهای خانواده همچون هنجارها، ارزشرود. در سطح خانگی، خشونت سرمایه اجتماعی غیررسمی داراییمی
رود. در هر ن میگیرد از بیهای سرمایۀ اجتماعی درون خانواده زمانی که اتحاد، تحت تأثیر ناامنی و خشونت گسترده قرار میهمچنین شبکه

می های حمایتی غیررسها و گروهدسته وهای غیررسمی، دار تواند در این بسترها بخصوص حول سازمانزمان سرمایۀ اجتماعی میصورت، هم
 اند شکل بگیرد.که در مواجهه با خشونت ایجاد شده

اندازۀ جوامع روستایی دارای اهمیت در عین حال که این امر در جوامع شهری به  کند.خشونت سرمایۀ طبیعی جوامع را نابود می

تواند به سایر منابع کند. همچنین، میهای مورد استفاده را که عموماً منبع مهمی برای جوامع شهری فقیر است نابود مینیست، خشونت زمین
شوند، مربوط باشد؛ خشونت در چنین جوامعی عموماً به و شو بکار برده می که برای تفریح یا به منظور شست هاطبیعی نیز، همچون رودخانه

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.این معنا است که این نواحی نمی

 پایین را ببینید(.)در حال سنجیدن اطالعات هستیم، مفید است.  PUAو تحلیل  زیهاین چهارچوب زمانی که در مرحلۀ تج

 ها در مورد خشونت PUAآماده سازی برای  -4

، وجود دارد. این نکات در مراحل در تحقیقات در مورد خشونت که با سیاستها در ارتباط هستند PUAهای مسائل متعددی در استفاده از روش
 مقدماتی تحقیق باید مورد توجه قرار گیرند.

 در بستر خشونت PUAهای استفاده از الف. محدودیت

ربوط است. خطرات مکنند تجربه می در جوامعی که میزان زیادی از خشونت را PUAاولین مسئله به مشکالت همراه با انجام تحقیق 
 ای اساسی هم برای جوامع و هم برای محققان است.مشخصی به صورت ذاتی در عمل و واقعیت در این فرآیند وجود دارد. امنیت مسئله

مستعار برای ها بهترین تصمیم اتخاذ نام احبههای گروهی و مصکنندگان در بحثدر خصوص امنیت جوامع، برای حفظ ناشناس بودن شرکت
و هم  شود تا اسامی را برای حفاظت از اشخاص و جوامع در مقابل عواقب ممکن تغییر دهیم. هم در کلمبیاجوامع است. معموالً پیشنهاد می

ی مستعاری کرد. در بسیاری موارد، رهبران جوامع خودشان اسامها تغییر میهای میدانی و تحلیلبرداریدر گواتماال، اسامی جوامع در یادداشت
 کردند.های خود انتخاب میرا برای سکونتگاه

ها به جوامع تضمین شود. ای باشد که شامل افرادی شود که دسترسی آنهای تحقیق باید به گونهبرای حفظ امنیت محققان، طراحی گروه
و  دهداند. این کار زمان ورود را کاهش میشدههشود که در داخل جامعه شناختها میهایی از افراد و/یا سازمانبنابراین همکاری شامل گروه

کند. این کار در کلمبیا و گواتماال ها را هنگام انجام تحقیق تضمین میحال امنیت گروه کند، و در عینرا فراهم می 1امکان مذاکره با مسئوالن
صورت با آگاه کردن اعضای جامعه از اهداف مطالعه بهانجام شد. با وجود اینکه احتیاط باید صورت گیرد، مهم است که تحقیق تا حد امکان 
. این کار به جلوگیری از بروز 2ها اطمینان حاصل شودمنصفانه انجام شود و از مشارکت کارگزاران کلیدی و اصلی قدرت در جامعه در بحث

                                                           
1Gatekeepers 
2 Hamilton, C. A. Kaudia and D. Gibbon (1998), “Participatory basic needs assessment with the internally 

displaced using wellbeing ranking”, PLA Notes No.32, pages 9-13. 
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القات حضوری با رهبران جامعه و ساکنان آن کند. درواقع بهترین راه آغاز تحقیقات در جوامع شروع کردن با ماختالفات در آینده کمک می
 جهت توضیح اهداف تحقیق است.

ود که محققان در جوامع فقیر با همچنین در ارتباط با نکته قبلی طرز تصور امنیت میان خود محققان نیز مهم است. نباید این تصور ایجاد ش
ای مهم باشد. با وجود اند در میان محققان مسئلهتوها، ترس میآنتوجه به تجربیات پیشین  کنند. باسطوح باالی خشونت احساس راحتی می

صورت  شده باید دربارۀ جوامع مورد تحقیق آگاهی داشته باشند، امکان ندارد که تمام محققان با اعضای جامعه به های انتخاباینکه سازمان

کردند یکار م« در خیابان»گواتماال، برخی از محققان هنگامی که شده است، کار کرده باشند. در  خواسته PUAطوری که در همان غیررسمی،
 محور خاصی کار کرده بودند.های جامعهزمانتر تنها در سااحساس اضطراب داشتند چراکه پیش

میل ت بیها نسبت به صحبت کردن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دربارۀ خشونمانع احتمالی دیگر این است که ممکن است افراد یا گروه
تواند در نتیجۀ آسیب یا ترس از عواقب کار باشد. این مسئله در مورد گواتماال، جایی که باشند. در صورت وجود خشونت سیاسی، این امر می

، بر اثر جنایاتی که در طول جنگ داخلی رخ داد و مردم خودگشودگیشان را در ابراز تجربیات خویش از دست دادند مستندسازی شد. درنتیجه
خواهند دربارۀ توانند یا میبه دلیل ترس ایجاد شد. بخصوص در میان جمعیت ناهمگن، این امر میزانی که افراد می« استراتژی سکوت»

بازیابی حافظۀ ». گفته شد کسانی که شهادت شفاهی دادند بر اساس پروژۀ 1موضوعات مربوط به خشونت صحبت کنند را کاهش داده است
. در پروژۀ تحقیق گواتماال 3ها با به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان اشاره کردیمه بودند، همچنین به نقش تسهیل کنندۀ آنشدانتخاب 2«تاریخی

که نتیجۀ خشونت  4«فرهنگ سکوت»عنوان که محققان از آن به میلی در به اشتراک گذاشتن تجارب در بسیاری از جوامع آشکار بودبی
وجود برخی  شدت محو شده بود. با این های سنتی حمایتی نابودشده بود و اعتماد به. در برخی جوامع، نظامکردندسیاسی گذشته بود، یاد می

ها شامل صحبت با جوانان و کودکانی بود که برای داشتن تجربۀ ها برای کنار آمدن با این مسئله بکار برده شد که یکی از آناستراتژی
و « هادسته دارو»داد، همچون هایی که اکنون جامعه را تحت تأثیر قرار میتر تحت تأثیر خشونتشجوان بودند و بی 1980مستقیم جنایات 

 های مربوط به مواد مخدر بودند.خشونت

ای شدت در جامعهبه 5«قانون سکوت»هایی که تحت تأثیر خشونت سیاسی بودند. دربارۀ کلمبیا این مسئلۀ مهمی بود، بخصوص دربارۀ مکان
نظامی در آن فعال بود و وارد شدن به جامعه و ترساندن و گاهی هم کشتن ساکنان متداوالً صورت های چریکی و شبهول که فعالیتدر آگواز

شدن با این مسئله پیدا کردند. در این مورد، های متعددی را برای مواجهبار دیگر، محققان استراتژیحال یک گرفت مشهود بود. با اینمی
نظامیان ها و شبهکه خطر ورود چریکشد یعنی زمانی محسوب می« زمان امن»گذاشتند تا زمانی که برایشان ی جامعه قرار میها با اعضاآن

ها دور از دید بقیۀ اعضای جامعه های پشتی خانههای متمرکز به جای خیابان عموماً در اتاقنبود، برای صحبت کردن بازگردند. همچنین گروه
 تا در خیابان.گرفتند. شکل می

وگو دربارۀ خشونت در خانواده معموالً دشوار بود. به همین دلیل مسائل متعددی در این خصوص پدیدار در ارتباط با خشونت اجتماعی، گفت
نسبت  تر جامعه. همچنین زنانتر متمایل به صحبت دربارۀ خشونت در خانه بودند تا اعضای مسنشد. در درجۀ اول افراد جوان خانواده بیش

که معموالً خشونت درون خانوادگی کشیدند، عمدتاً به این دلیل که مردان خود عامالن اصلی بودند. دوم اینتر مسئله را پیش میبه مردان بیش
 های گروه متمرکز باال گرفت، اغلب مجرایی برای صحبت از خشونت درشد. زمانی که صحبت از الکل در بحثدر استفاده از الکل دیده می

                                                           
1 Lykes, M. Brinton (1997), “Activist participatory research among the Maya of Guatemala: constructing 

meanings from situated knowledge”, Journal of Social Issues Vol.53, No.4, pages 725-746. 
2 Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) (1998), Guatemala: nunca más, Versión Resumen, Informe 

del Proyecto Interdiocesano, DR Oficina de Derechos Humanos del Arzobisopado de Guatemala. 
(  The Recuperation of Historical Memory Recuperacion de la Memoria( )REMHI -Historicaبازیابی خاطرات تاریخی ) 3

 79.2رحمانه که یبی هاخشونتمورد از  55021ی شفاهی، این سند از هاشهادتی بود که توسط دفتر حقوق انسانی کلیسای اسقف اعظم برگزار شد. بر اساس اپروژه
ساعت  48 که ،1998یل آور، این امر بعدها علت ترور متصدی پروژه مونسنور خوان گراردی کنادرا در متأسفانهشد گزارش داد. یمدرصد آن به ارتش گواتماال نسبت داده 

 شته شد، شناخته شد.قرار گرفتند ک درمألعامها بعد از اینکه یافته
4 Cultura de Silencio 
5 Ley de Silencio 
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در جهت بررسی خشونت درون  شد. بنابراین این مسئله به استراتژیعنوان علت اصلی خشونت خانگی تلقی میچراکه عموماً به خانه بود،
 رفت، تبدیل شد.عنوان یک مسئله سخن میکه از الکل بهخانوادگی، در صورتی 

گیری دربارۀ نقطۀ ورود مسئلۀ پژوهش بسیار مهم است. برای مثال، مصلحت این است که زمانی که دربارۀ اهداف پژوهش نهایتاً، تصمیم
صورت غیرمستقیم صحبت شود. در کلمبیا و گواتماال، نقطۀ آغازین اصلی برای مباحث مسائل مربوط شود، دربارۀ خشونت بهتوضیح داده می

تر در مورد عنوان بخشی از مباحث گستردهیی مسائل اجتماعی بود. در طول این ماجرا، اعضای جامعه دربارۀ انواع خشونت بهبه خشونت شناسا

که مسائل باید از خود افراد پیش کشیده شود، بجای اینکه توسط محققان تحمیل  PUAمسائل دیگر صحبت کردند. این امر با این هدف 

های جامعه در اولویت دادن دیدگاه PUAعنوان مشکل نگریسته شود، در اولین مرحلۀ ، خشونت نباید از پیش به . بنابراین1شود سازگاری دارد
  .های مختلف موردبررسی قرار گرفتعنوان یک نگرانی و جرم در دادهبه خشونت به

PUA در مناطق شهری 

های در تحلیل کشت و اکوسیستم و تحقیقات میدانی در مورد سیستمهای اخیر ارزیابی مشارکتی در درجۀ اول در مناطق روستایی و تا سال
ها به میزان زیادی در بسترهای شهری نیز به کار اما این روش ؛2دهدشناسی ان را بازتاب میکشاورزی انجام شده است که اصول روش

یی در بسترهای روستایی و شهری وجود دارد، ازجمله در این هااند، عمدتاً تفاوتکردهاشاره 3«میتلین و تامسون»طور که اند. همانشدهگرفته 
 موارد:

 تر به خدمات، تولید و اشتغال در بخش دولتی وابسته هستند.های امرارمعاش: جوامع شهری بیشماهیت فرصت 

 آب دارند.و  برداری مستقیم خانگی از سوخت، غذاتری برای بهرههای کمدستیابی به منابع طبیعی: اجتماعات شهری فرصت 

 تری هستند.نی بیشتر، دارای گوناگوهای متنوعناهمگونی جامعه: جوامع شهری به علت برخورداری از شهروندانی با پیشینه 

 د. البته عدم اطمینان در اجاره تقریباً در دارنتری به اجاره)تصرف( حقوقی مندی بیشاجاره داری جوامع شهری معموالً امکان بهره
 است. هر دو بستر شایع

 تر و مشهودتر است.حکومت محلی: این مورد در مناطق شهری قوی 

اما باید مراقب  رنگ شدن است؛های جالبی بین دو منطقه در حال کمطور همزمان، مرزهای مبهم در تقسیم شهر و روستا منجر به شباهتبه

در غنا، نشان داد که  PUAنتقل نشوند. برای مثال، موردی از سادگی و  بدون اصالح از تحقیق روستایی به مناطق شهری مها بهبود که ایده
اساس نادیده گرفتن سطح امرارمعاش دیگران مخالفت کردند، چراکه تنها در  بندی ثروت بربرخی از اعضای فقیر اجتماعات شهری با رتبه

 4شوند.قدم میمواقع بحرانی بستگان ثروتمند برای نشان دادن ثروت خود پیش

شوند. هایی است که جوامع تعریف میتر از همه اما شیوهبرخی مسائل کاربردی باید در بسترهای شهری مدنظر قرار گیرند. مهمبنابراین 
های بنابراین مهم است که محدودیت ، مرزهای سرزمینی در شهرها ممکن است گنگ باشد؛5اندکردهاشاره« میتلین و تامسون»طور که همان

ها نظرات خود ساکنین شناسایی کنیم، چه این نظرات اداری باشند و چه بر مبنای درک آنها از مرزها. در کلمبیا محدودیتتوجه به  جوامع را با
گذاری یک جامعه از دیگری شناسایی وجود یک کمیتۀ بهبود محلی بود. این  اما یک روش مهم برای تمایز بین جوامع اکثراً دلبخواه بود؛

                                                           
1 See also reference 13, Moser and Holland (1998) on Jamaica, pages 49-50. 
2 Chambers, Robert (1994), “The origins and practice of participatory rural appraisal”, World Development 

Vol.22, No.7, pages 953-969. 
3 Mitlin, D. and J. Thompson (1994), “Addressing the gaps or dispelling the myths? Participatory approaches in 
low-income urban communities”, RRA Notes No.21, pages 3-12. 
4 See reference 12, page 190. 
5 See reference 38, page 6. 
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شده به تنهایی هستند و در صورت وجود دو کمیته،  به این معنا است که جامعه به دو منطقۀ جداگانه تقسیم ها مسئول یک اجتماعکمیته
 است.

ست. برخالف اجتماعات های مشارکتی اریزی برای فعالیتمطرح شد، برنامه« میتلین و تامسون»مسئلۀ کاربردی مهم دیگر که توسط 
کنند. بنابراین این مسئله مهم است که بپرسیم چه زمانی از ات زیادی را خارج از جامعه کار میروستایی، مردم در مناطق شهری عمدتاً ساع

که امنیت اجازه دهد، باید آماده پذیری ضروری است و محققان در صورتیتر است. انعطافروز برای پیدا کردن افراد در این نواحی مناسب
 .1کار کنند باشند که از صبح زود یا شب

 در مورد خشونت PUAهایی برای یک. تکن5

 الف. مشخصات جامعه

تواند جمع آوری شود )پایین را ببینید(، مهم است که برخی مشخصات می PUAبا وجود اینکه اطالعات پیشینی از جامعه با استفاده از ابزار 
هایی که با یکدیگر در تعامل هستند ایجاد شود. ناولیه را پیش از ورود به جامعه استخراج کنیم. یک نمای ساده از جامعه باید توسط سازما

های جمعیتی یا دست دهد. برای مثال این اطالعات شامل داده این پروفایل)نما( باید اطالعات توصیفی اولیه از جامعه و منابع آن را به
شود. قومی و ساختارهای غالب خانوارها میهای ای کلی، اندازۀ جمعیت، تعداد مسکن، جمعیتهای جغرافیایی تاریخچهمکان، ویژگی-اجتماعی

های درآمدی، دستیابی به اعتبار، اجاره زمین، به همراه های اصلی نسلگونه -های اقتصادی شاملهمچنین، اطالعاتی در مورد فعالیت
خی اطالعات اولیه در مورد نهایتاً، بر های بهداشتی مفید است.آب، برق، بهداشت، مدارس و موقعیت -زیرساختارهای اجتماعی و تسهیالت

را « موزر»، «بلیز»ها در جامعه )برای مثال کار یابیهای اجتماع محور باید وارد شود، همچون تعداد و انواع کارها و سازمانماهیت سازمان
ای و همچنین عات جامعههای خانوار و سایر مطالهای سرشماری پژوهشدوم همچون دادههای دستتواند از داده. این اطالعات می2ببینید(

 های همکار استخراج شود.اطالعات موجود در سازمان

 PUAهای تحقیق در اجرای ب. روش

آوری اطالعات بکار گرفته ها با ابزارهایی که برای جمعها در جوامع صورت گیرد. البته اینابزارای از تواند از طریق مجموعهمی PUAروش 
گیرند. این فنون شامل ها مسائل با اعضای جامعه مورد بحث قرار میهایی مربوط هستند که از طریق آنو به انجمن اندشوند متفاوتمی

 موارد زیرند:

های گروهی معموالً بیش از همه آوری اطالعات وجود دارد، بحثهای مختلفی برای جمعدر عین حال که تکنیک های گروهی.بحث

 25توانند از دو یا سه نفر به ها میکنند اندازۀ گروهکنندگان جامعه را تشویق میکتو بحث میان شر رتها تحلیل گستردهشوند. آناستفاده می
چنین انواع مختلف نفر تقسیم کنیم. هم 15-10های خرد متشکل از تر را به گروههای بزرگنفر تغییر کنند، با وجود این بهتر است گروه 30تا 

 زیر است:وجود دارد که شامل موارد  گروه

 های دسته دارو های مذهبی،های شغلی خاص، گروهامل افراد جامعه که منافع مشترکی دارند. برای مثال، گروهش -های ذینفعگروه
 ک گروه ورزشی.های معلمان و والدین یا اعضای یهمسایگی، اتحادیه

 دهند.نشان میصورت کلی  های مختلف که یک جامعه را بهندگیافرادی با ز -های مختلطگروه 

 3اند.ای خاص جمع شدهشامل افرادی که برای بحث در حوزه -های متمرکزگروه 

                                                           
1 See reference 38, page 6. 
2 Moser, C. (1996), “Community needs assessment guide: mini-guide for the Belize social investment fund 

subproject menu”, mimeo, World Bank, Washington DC. 
3 See reference 42. 
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های مختلط با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است هنگام بحث در مواردی خاص در یک های ذینفع و گروهها در گروهاین انواع گروه
 گروه متمرکز نیز جمع شوند.

هایی که از نظر جنسی هایی که یک جنس هستند یا گروهدر گروه -ها به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله جنسیتترکیبات این گروه
سن؛ و نژاد و قومیت مساالن و افراد های جوانان، میانهایی که سنین مختلف هستند به همراه گروهدر گروه -مختلط هستند؛ سن و نسل

هایی با هایی خاص از گروهاند به همراه بحثشدههایی که از لحاظ نژادی تلفیقگروه -اال و همچنین کلمبیا مهم بود()بخصوص در گواتم
کنندگان را در طول فرآیند تحقیق شناسایی کنیم. همچنین در مرحلۀ مهم است که جنسیت، سن و قومیت تمام شرکت های مشخص.قومیت

ساالن انواع مختلف مردان و جوانان و میان کنند، مهم است. برای مثال، زنان وبه این عوامل تغییر میها با توجه تحلیل که این دیدگاه
های بومی به میزان بسیار بیشتری در مورد دسترسی به اشتغال و آموزش و توانند شناسایی کنند. در گواتماال، گروهمشکالت اجتماع را می

 بت کردند.مساله ترس در مقایسه با جمعیت سفید صح

 :روند، شامل موارد زیر هستندبکار می PUAآوری اطالعات در تحقیق های دیگری که برای جمعتکنیک

 صورت فردی(یافته )بهمصاحبه نیمه ساخت 

 مشاهدات مستقیم 

 صورت فردی(ها )بهحال های قومی و شرحنگاریتاریخ 

 1ها و مطالعات موردیهای محلی، بازنماییداستان 

 بندیثروش مثل 

های ههای یکسان از گروشدت مهم است. این کار شامل پرسیدن سؤال گذاری نیز بهمبتنی بر سیاست PUAبندی هنگام اجرای مسئلۀ مثلث
صورت مستقل در  ها بهای در شهر گواتماال تعدادی از گروهکند. برای مثال، در جامعهو ابزاری برای بررسی متقابل فراهم می متفاوت است

هایی که مسئول این امر بودند صحبت کردند. این امر به حافظۀ ورد تجاوز گروهی به زن جوانی و مجازات بدون محاکمۀ سه تن از آنم
 ده است.شده است و توسط منابع متعددی تائید شتاریخی جامعه منتقل

های متفاوت که بر جوامع از داخل و خارج تأثیرگذار در حوزه هابندی فراتر از این نوع بررسی متقابل است و در ترکیب دیدگاههر حال، مثلث به
که ممکن است در خود جامعه  دهندگان کلیدیها و یا آگاهی. این امر عموماً با بکارگیری مباحث گروه متمرکز با سازمان2هستند مفید است

های فردی و های متمرکز و یا مصاحبهتوانند گروهها میینآید. ادست می فضا و جمعیت آن دارند به زندگی نکرده باشند اما دانشی عمیق از
 ها و/یا نهادهای زیر باشد:یافته در انواع سازمانیا نیمه ساخت

 نیروی پلیس 

 نمایندگان بخش قضایی 

 مذاهب مختلف کلیسایی 

 های زنانگروه 

 های جامعه مدار(کنند )مانند سازمانهایی که در جوامع کار میسمن 

 و مراکز بهداشتی هابیمارستان 

 مراکز آموزشی 

 شهردار و نمایندگان شهرداری 

                                                           
1 See reference 42. 
2 See reference 13. 
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های مختلفی از مسائل و مشکالتی که شده، توسط معلمان مدارس محلی با ارائۀ دیدگاههای انجامبندیترین مثلثدر کلمبیا و گواتماال، رایج
شهرداران محلی و کارکنان شهرداری به همراه برخی رئیس  داد، فراهم شد. همچنین، با برخی ازکودکان و جوانان را تحت تأثیر قرار می

ای مرکز قضایی) 2«کاسا دو جستیکا»، گروه متمرکزی با حضور مدیر و کارمندانش در 1ها مصاحبه شد. در شهری در کلمبیا )باکارامانگا(پلیس

، 19M، مدیر برنامۀ جایگزین گروه چریکی سابق، 3)مدلین(کند( انجام شد و در شهر دیگری درآمد مشاورۀ حقوقی ارائه میکه برای اقشار کم
 مورد مصاحبه قرار گرفت.

 در جوامع PUAهایی برای اجرای ج. مکان

های متمرکز برای وش اول ایجاد گروهیکدیگر ترکیب شوند. ر توانند باکه هر دو می در جوامع وجود دارد PUAدو روش اصلی برای اجرای 
ن های عمومی است. این کار شامل مذاکره پیشاپیش پیرامون فایدۀ این کار در میان رهبراکز جامعه محلی یا ساختمانها در مراانجام مصاحبه

دهد که برای مشارکت در عه اجازه میاین امر به اعضای جام ها است.جوامع و تعیین پایگاه تحقیق از منظر جغرافیایی در داخل ساختمان
اجتماع »های ذینفع خاص همچون های بزرگ یا با گروهردن با گروهتعیین شده به مرکز بروند و برای کار ک های از پیشها در زمانفعالیت
دارند( مفید است. در واقع به  عهده راقبت خانگی از کودکان در کلمبیا را برمهای مبتنی بر )که برنامه« انجمن مادران»یا « الدینو-معلمان

 کند.های اجتماعی مشارکت ندارند را مستثنی میصورت معمول در فعالیت ها را که بهعموماً برخی گروه در مراکز اجتماعی PUAکارگیری 

های فوتبال یا ، در مراکز خرید، در زمین«در خیابان»سازی ابزارها در حین بررسی گام به گام اجتماع است. برای مثال روش دوم پیاده
اند. روش دوم انعطاف و دسترسی بیشتری به شدهصورت غیررسمی شناسایی های متمرکز که به گروههای افراد و با بسکتبال، خارج از خانه

مکن است تمایلی به رفتن به مرکز اجتماعی مای که بسیاری از افرادش کند، جامعهدهندۀ اعضای جامعه باشد فراهم میای که نشاننمونه
شده در تر احتمال دارد که در مالقات از پیش تعیینهای معتادان به مواد مخدر کمو یا گروهها دسته نداشته باشند. برای مثال، اعضای دار و

حال ممکن است عالقه داشته باشند تا هنگام نشستن کنار زمین بسکتبال و هنگام مصرف مواد  حضور رهبران جامعه شرکت کنند، با این
صورت مستقیم های محروم که عموماً به بیا و گواتماال ضروری بود تا با گروهاین روش غیررسمی برای کلم«. معاشرت کنند»صحبت کنند و 

ها امرار معاش ها و معتادان به مواد مخدر، یا با کارگران جنسی و یا افرادی که با بازیافت زبالهبا خشونت در ارتباط هستند، مانند دارو دسته
 ایا و معایبی هستند، ترکیبی از هر دو ایده آل است.زکنند کار کنند. با وجود اینکه هر دو روش دارای ممی

 دربارۀ خشونت PUA. موضوعات و ابزارهای پژوهش برای 6

که هرکدام از این موضوعات یک سری ابزارهایی  ورد بحث قرار گیرنددربارۀ خشونت م PUAای از موضوعات باید هنگام انجام دادن مجموعه
های پیشینی دربارۀ خشونت، فقر/محرومیت/نابرابری تحقیق از بحث اطالعات مفید باشد. این موضوعاتیابی به تواند برای دستدارند که می

ها به بستر مباحث بستگی دارد؛ حتماً نباید یا اند و استفادۀ آنشده تعدادی از ابزارها شناسایی اند.و پیوند سرمایۀ اجتماعی نشئت گرفته
شده است، استفاده کنیم. همچنین این ابزارها ممکن  های گروهی در اختیار ما قرار دادهی که در بحثپذیر نیست که از تمام ابزارهایامکان

عنوان مسائلی مهم مطرح کنند، در آن  است بتوانند یا نتوانند مسئلۀ خشونت را بسنجند. اگر اعضای جامعه مسائل مربوط به خشونت را به
 حال این کار حتماً ضروری نیست.تفاده کرد. بااینتوان از ابزارهای مخصوص خشونت اسصورت می

و اطمینان حاصل  کار را تعیین کند را تعیین کند تا اینکه خود تسهیلگر دستور PUAهمچنین باید به گروه اجازه داده شود تا قوانین اساسی 
تر به کشیدن تصویر تشویق کنند ها را بیشو آنکنند )ابزار را دست خود فرد دهند( نویسند یا ترسیم میکنندگان خودشان میشود که شرکت

هایی در تغییر ابزارها شود. در کلمبیا و تواند منجر به نوآوری. این امر می4ها و یا مسائلشده یا شفاهی از موقعیتهای نوشته تا گزارش

                                                           
1 Bucaramanga 
2 casa de justicia 
3 Medellin 
4 See reference 2, Shah (1995). 
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 ای به مجموعۀ اولیۀ ابزارها صورت دادند. هرنهکنندگان هنگام اشاره به مسائل مربوط به خشونت، تغییرات خالقاگواتماال، محققان و شرکت
 توان به کاربرد.جا که مربوط باشد، موارد زیر را می

ها بر روی حال، آناند. با این شدهگرفته ها بکار PUAای از منابع اجرای اند، از مجموعۀ گستردهابزارهایی که در این بخش شناسایی شده

یی که در جامائیکا انجام شد  PUAشده است و همچنین اطالعات  ایجاد 1«کارواجال»و « اندارا» ،«سلندر»کتابچۀ راهنمایی که توسط 
 .2کنندتمرکز می

 های جامعهالف. ویژگی

بکار برده  PUA درمورد خشونت است. ابزارهایی که همراه این هستند، باید در آغاز انجام PUAهای جامعه اساس اطالعات دربارۀ ویژگی
طور خاص، در ورود ابتدایی به جامعه، حرکت باید بر روی یک خط و با حضور ابتدایی در جامعه در شوند تا بستر در همان ابتدا ایجاد شود. به 

تنها  برند دارای اهمیت است. این کارکنار رهبران آن همراه باشد. این حرکت مهم بخصوص در جوامعی که از سطوح باالی خشونت رنج می
کند. برای مثال ها دوری کنند آگاه میهای بالقوۀ خطرناک احتمالی که باید از آنکند، اما محققان را نیز از مکانها ایجاد شک میدر خارجی

مشهور  4«خیابان کراک»در جامعۀ آزمایشی در بوگوتا، کلمبیا، رهبران اجتماع، خیابانی را شناسایی کردند که به  3روی هدفمندهنگام پیاده
ها محققان را از رفتن به آنجا منع نکردند، اما دانستن شد. با وجود اینکه آنرسید و مصرف میبود، جایی که مواد مخدر در آن به فروش می

 مکان آن خیابان مفید بود.

کردند طراحی شود. برخالف ماتریسِ اطالعات کلی بهتر است توسط رهبران جامعه یا کسانی که برای مدت طوالنی در آن مکان زندگی می
تواند جهت ساده چنین میبار هنگام آغاز تحقیق استفاده کنید. این ماتریس هم بسیاری از ابزارهای دیگر، بهتر است که از این ابزار یک یا دو

شامل مثالی است از ماتریس  1تر شود. جدول کارگیری آن آسانتا به های اجتماعی ترکیب شودسازی، با یکی از ابزارهای سازمانکردن پیاده
 بودند. ۶«کمیتۀ توسعۀ محلی»و گواتماال، با هفت رهبر اجتماع )شش مرد و یک زن( که همگی اعضای  5«اسکیوپوالس»، «ویال ریل»جامعۀ 

 آمیزب. تاریخچۀ جامعه و حوادث خشونت

ی را برای اجرای تحقیق دربارۀ خشونت ه، بستر مهمدهد، اطالعات دربارۀ تاریخچۀ جامعمومی نشان میطور که ماتریس اطالعات عهمان
نابرابری و سرمایۀ اجتماعی  تواند برای تغییرات دربارۀ خشونت، فقر/محرومیت/کند که میرا ارائه می کند. این جدول عنصر زمانیفراهم می

تر که دانش . این کار با استفاده از اعضای قدیمیاستخراج این اطالعات، ماتریسی از تاریخچۀ جامعه است ترین ابزار برایاساسی باشد. مهم
دهد در اختیار که جمعیت را از هنگام تأسیس جامعه تحت تأثیر قرار می داده دارند، اطالعاتی درباره حوادث کلیدیتری از تغییرات روی عمیق
 گذارد.ما می

 

 

 

                                                           
1 Selener, D. N. Endara and J. Carvajal (1997), Guia práctica para el sondeo rural participativo, Instituto 

Internacional de Reconstrucción Rural (IIRR), Quito. (Daniel Selenor, of IIRR, was the PUA trainer in both 
Colombia and Guatemala.) 
2 See reference 2; also, reference 13; and reference 42. 
3 transect walk 
4 “calle de crack” (“street of crack”) 
5 Villa Real, Esquipulas, Guatemala 
۶ comité de desarrollo local (local development committee) 
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 گواتماال یکل یداده ها سیاز ماتر یجامعه با مثال یها یژگیاطالعات در و یریبکارگ یبالقوه برا ی: ابزارها1جدول 

 مثالی از مسائل طرح شده ابزار

پیاده روی 

 هدفمند

 ه بیرونی ها مهم استباز بین بردن سوء ظن نسبت به شدت برای  -یخ شکن -

 شناسایی مناطق ارضی، بخصوص مربوط به قلمروهای دار و دسته ها -

 «خطرناک»و « امن»شناسایی دقیق مناطق  -

ماتریس داده های 

 کلی

 اطالعات کلی درباره جامعه -

سیم کار، مهاجرت، زیرساختارها، منابع ایجاد درآمد مبتنی بر جنسیت، اندازه خانواده و تقماتریسی که جمعیت،  -

 را پوشش می دهد اجتماعات و گروه های قومی

ماتریس سازمان 

 اجتماعی

 ا خارج از جامعه اند و نقش آن ها استماتریسی که شامل فهرستی از سازمان هایی که داخل ی -

نقشه کشی 

 مشارکتی:

 .جامعه بریول1

.امنیت/عدم 2

 امنیت

 ی تواند با پیاده روی هدفمند ترکیب شود.م -ویژگی های فضایی جمعیت -

ای مهم می توانند کشیده شوند همچون قلمروها، خانه ها، جاده ها، مراکز هاکثر ویژگی  -نقشه های جامعه -

 سالمت، مدارس و...مرکز پلیس، 

 ناسایی مناطق امن و خطرناک با توجه به جنسیتش -نقشه های مربوط به عدم امنیت -

 ویالرییل، اسکوئیپوالس، گواتماال )با هفت رهبر جامعه (  ماتریس داده های کلی 

 1980 بنای جامعه

 جامعه در قسمت شرقی شهر است آشنایی جغرافیایی

 سمت جنوب: چاکاالپا به سمت شمال: سن سباستین؛ به

 به سمت شرق: ویستا هرموسا؛ به سمت غرب: باسیلیکا

 پوشش دارد %100آب:  خدمات عمومی

 پوشش دارد %100برق: 

 پوشش دارد %75تلفن: 

 پوشش دارد %75جمع آوری زباله: 

 نفر جمعیت کل 1400نفر در هر خانواده در میان  7خانواده؛ میانگین  200 جمعیت

 مذکر هستند %40مونث و جمعیت  60%

 اکثرا الدینو هستند و بقیه گروه های قومی: چرتی، مام، کوکچی، پوکومام گروه های قومی

 درصد هندوراس یا اهل سالوادور 20تا  15خارجی ها:  مهاجرت

 اکثریت از گروه شیکوایموال

 اقلیت مهاجران از زاکاپا، کوبان، کوئتزلتنانگو، کوئیچه

وسایل حمل و 

 نقل

 عدم وجود خدمات اتوبوس، خدمات تنها از مرکز شهر فراهم است

 (%33(، صنعت )%33منابع زمینی به صورت روزانه و هفتگی ) : مهاجرت بهکشاورزی -(%33مردان: خدمات ) منبع تولید درآمد

ر دکارکنان یقه سفید روش صنایع دستی، تورتیال، غذای پخته )عامل دوم بسیار مهم(، ف -زنان: خانه دار )اکثریت(، خدمات

 بانک ها، شرکت ها و شهرداری ها )اقلیت(

 کواتزل در روز درآمد دارند 30زنان میانگین  میانگین درآمد

 کواتزل در روز درآمد دارند 50مردان میانگین 
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ت و مثالی از ماتریسِ تاریخ آوری اطالعات دربارۀ تاریخچۀ جوامع الزم است را فهرست کرده اسای که برای جمعابزارهای بالقوه 2جدول 
پردازد، همچون کند. این جدول به حوادث کلیدی و میزانی که مربوط به خشونت هستند میارائه می 1«چیکیتا، آگازول، کلمبیا»جوامع کلمبیا 

 پنهان شدن مردم شد. نظامیان و تأثیر آن بر جامعه که در این مورد، موجبورود شبه

 

 ایکلمب یخیتار سیاز ماتر یجوامع با مثال خچهیتار یجمع آور یبرا ازیمورد ن یابزارها :2جدول 

 مسئله:  ابزار: 

 تاریخچه جامعه - ماتریس تاریخچه جامعه

 شناسایی دوره های خشونت و وقایع خشونت بار -

 شناسایی تغییرات در فقر و نهادهای اجتماعی -

ال اینکه بنابر مسائل مختلف. برای مثبازنمایی بصری تغییرات در جامعه  جدول زمانی و تحلیل فصلی

 به چه میزان دزدی، اتحاد و مصرف مواد مخدر تغییر کرده است

 تاریخ جامعه کولومبیا، چیکیتا، آگوزول، کلمبیا )با سه رهبر جامعه که همگی جزو فعالیت های جمعی کمیته ها بودند

 تاثیر بر جامعه فعالیت های خشونت آمیز اتفاقات کلیدی تاریخ

درگیری با پلیسی که قصد اخراج  خانواده 316بنای همسایگی بین  1994می 

 آنان را داشت

افراد از جاهایی که آمده بودند 

 ماندند:

، %15، بویوکا %30کازاناره 

، دیگران %15، کاستا %15سانتاندر 

10% 

 تشکیل کمیته اقدام مشارکتی 1994

 رونق نفتی

 کمیته قنات

برای جدال سیاسی با شهردار 

 بقای کمیته

زمین ها در میان جدال بر سر 

 جمعیت

 مرگ اولین رهبران کمیته

 توسعه کمیته

ترور و ترس، اما افراد همچنان 

 مشغول به کار بودند

 لوله ها و تانک های آب بنا شدند

   بنای مخزن فاضالب 1995

 آموزش برای جامعه  (1997بنای مدرسه ) 1996-1997

فراهم کرد و دولت مکان هایی را 

 برای معلمان پرداخت کرد

 (1998قنات ) - 1998

 

 

 

 

 

مردم در میان همسایه  -

 ها همکاری کردند

 نفر کشته شدند 14

 خانواده تهدید شدند 10

ساکنان داغ ننگ خوردند )متهم 

به اینکه چریک هستند، معتاد به 

 موادند یا فاحشه بودن شدند(

ماشین های لوکس آمدند 

منظور )ماشین های لوکس 

 ماشین های ارتشی هستند(

به همسایه ها کمک  -

 شد

 12مرگ ها: دو رهبر،  -

 عضو جامعه

مردم به بردن جنازه  -

 ها عادت کردند

حایز خانواده 10 -

 همسایگی شدند

 رنج اخالقی -

از دست دادن یا پنهان  -

 کردن خود

فرآیند داوری بر سر عناوین زمین  1999

 ها

  

                                                           
1 Chiquita, Aguazul, Colombia 
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 توسط جوامع درک شده است مشکالت عمومی و انواع خشونت که ج.

تواند با دیدگاهی کاربردی، این کار می است. PUAشناختی دهد، اساس روشکه جوامع را تحت تأثیر قرار می فهرست کردن مشکالت کلی
ند اطمینان توانها میهای تحقیقی، آنهای گروهی فراهم کند. همچنین، از دیدگاهالعاده و نقطۀ شروع خوبی را برای بحثفوق 1شکنیخ

تواند از طریق کنند. این کار میعنوان مشکلی اساسی، تلقی می حاصل کنند که جوامع تا چه میزان خشونت را در مقایسه با سایر مسائل، به
کنند، انجام شود. اگر مسائل مربوط به خشونت آشکار شوند، در آن صورت را فهرست می هاهای کانونی و مشکالتی که جوامع آنگروه
 توان مورد بررسی قرار داد.شود میهای جامعه غالب میتوان میزانی را که خشونت بر نگرانیمی

های ها یا مکانیسمتوانند با استفاده از کارتکنندگان میبندی نیز شوند. شرکتتوانند اولویتبا استفاده از ابزارهای مختلف، مشکالت عمومی می
ترین مشکل را در مرکز دوایر متحدالمرکز قرار شود استفاده کنند تا مهمخوانده می« 2پیاز»بزاری که گیری از یک نظام نمره دهی یا ارأی

 دهند.

هایی که اندازۀ یرهدا صورت بهمسائل   تر دیگر در شناسایی مشکالت، استفاده از دیاگرام ون یا دیاگرام گردشی است که در آنراه بصری
، 1توان ارتباط بین مسائل را شناسایی کرد. مدل یمشود. با این کار همچنین یمکنند ترسیم یمتغییر  انشمسئلهبا توجه به اهمیت  هاآن

ه به همراه کمبود ک -جتماعی شناختیکمبود سرمایۀ ا–ین مسئله کمبود اتحاد بین همسایگان است ترمهمدهد که یمبرای کلمبیا، نشان 
نمایان  هادستهدار و  و با اعتیاد به مواد مخدر شدتبهالت مربوط به خشونت دهد. در این مثال، مشکیمخشونت خود را بروز  به خاطرامنیت 

 مسئله اصلی شناخته شد. عنوانبهشدند و ناامنی 

ونت علل و نتایج انواع خش عنوان بهبه سمت ابزارهای دیگری که  ترآسانتوان یماگر خشونت در فهرست کلی آشکار شود، در آن صورت 
نتیجۀ مستقیم مشکالت  عنوان بهتوان انواع خشونتی را که جوامع هنگام فهرست کردن مشکالت یمشوند حرکت کرد. همچنین یمشناخته 

 کنند شناسایی کرد.عمومی یاد می

                                                           
1 Ice-breaker 
2 onion 
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، «لیمونسیتو»مثالی را از جامعۀ  2ی شوند. مدل بندرتبه 1«پیاز»ی مشابه نمره دهی یا دیاگرام هاروشتوانند با استفاده از یمانواع خشونت 
 هاآنشده است.  یمترسکردند، یمسال که در کنار جاده صحبت  15تا  10دهد که توسط سه پسر بین یم، گواتماال نشان 2«سن مارکوس»

رام پیاز آن را نمره دهی داد تهیه کردند و سپس با استفاده از دیاگیمیر قرار تأثی از انواع خشونتی که جامعه را تحت اسادهابتدا فهرست 
است.  ترمهمینکه انواع خشونت به یکدیگر مربوط هستند، خشونتی که در خانه وجود دارد، از همه ا وجود باکردند یماحساس  هاآنکردند. 

 یاد گرفته است.نوعی از خشونت تعریف کردند؛ یکی از پسرها گفت که او این را در مدرسه  عنوانبهبه طرز جالبی، نافرمانی را  هاآن

                                                           
1 “onion” diagram 
2 Limoncito, San Marcos, Guatemala 
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به  شدتبهمسئلۀ مهم دیگری که مربوط به خشونت است، شناسایی معانی خشونت در بسترها و کشورهای مختلف است. در کلمبیا، خشونت 
خشونت  عنوانبه عموماًدومی  که چرارود، یمبه کار « خشونت»ی جابه معموالً« ناامنی»پیوند خورده است. همچنین اصطالح  1ناامنی

 یجاد شده است.ا 2شود. در گواتماال، تمایز مشابهی بین خشونت و خطریمسیاسی شناخته 

 

 د. فقر، بهداشت و خشونت:

های یژگیوبندی ینکه فهرستا وجود باکشف شود.  هاآنمهم است که معنای مفاهیمی چون فقر، بهداشت و خشونت به همراه ارتباطات میان 
کلمبیا،  3پذیر است. در مثالی از فبررو از بوگوتااست، شناسایی معانی فقر و محرومیت امری امکان قرارگرفته بحث موردی تازگ بهخشونت 

که در جامعه بود، فهرست شد و سپس بر اساس اهمیتشان « طرد»ی هاتجربهوالدین، انواع -یک گروه متمرکز از هفت عضو جامعۀ معلمان
استفاده نکردن یا  به خاطربود )« هاکماراسامی  به خاطرطرد »ین نوع ترمهماستفاده شد. « پیاز»رام فهرست بندی شد. در این کار از دیاگ

                                                           
1 insecurity (inseguridad) 
2 danger (peligro) 
3 de Febrero, Bogotá, Colombia 
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بود. همچنین  قرارگرفته« بودن و سیاه بودن گراجنسهماعتیاد به مواد مخدر،  به خاطرطرد »که در مرتبۀ بعدی پس از  (هاآننپوشیدن 
 شود.یمهای تصادفی انجام یانجری توسط نمودار خوببهی قرار گیرد. این کار بررس موردو خشونت ممکن است که ارتباط بین فقر و/یا اشتغال 

در یک مرکز خرید بومی ارائه  سالبزرگی سه فرد وگوگفتاز  1، مدلین در کلمبیاکو یپورتمثالی از دیاگرام نمودار تصادفی از جامعۀ  3مدل 
شده یمترسای بین معیشت، بیکاری و خشونت وجود دارد. علل بیکاری در پایین نمودار یچیدهپت کند. این دیاگرام درک آنها از ارتباطایم

 است و نتایج در نیمۀ باال آورده شده است.

 

 ذ. تغییرات در سطوح خشونت، سرمایه اجتماعی و محرومیت در طول زمان

دهد که چطور سطوح و کند. از لحاظ موضوعی این تحلیل نشان میمیتحلیل روند، امکان تحقیق دقیق تغییرات در مسائل خاصی را فراهم 
شده است. در خصوص  ها کاسته و یا به آن افزودهاند و یا از اهمیت آنانواع خشونت، سرمایۀ اجتماعی و محرومیت در طول زمان تغییر کرده

وز، هفته یا ماه و یا سال بر تغییرات در ر توانند بنال زمانی میهای زمانی خاصی را شناسایی کرد. برای مثال جداوتوان چهارچوبابزارها می
تر به امور بلند مدت تمرکز دارند و امیدهای دیگر، بیشبیان ها به های تحلیل گرایشدر طول زمان بکار برده شوند. از طرف دیگر ماتریس

 کنند.ای خاص شناسایی میآینده را در ارتباط با مسئله

 انواع مختلف خشونت ر. علل و نتایج

تواند با ارجاع کلی به خشونت انجام که این امر میای هستند. درحالی، علل و نتایج خشونت مشخصاً دارای اهمیت ویژهPUAبرای تحقیق 
ی علی، درخت هاکارگیری نمودارهای جریانتواند از طریق بهتر مربوط به شناسایی علل و تأثیرات انواع مختلف است. این کار میشود، بیش

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کار مشکالت و ماتریس ترجیحات انجام شود. تمام این ابزارها برای شناسایی ارتباطات بین خشونت
های روند. برای مثال در کلمبیا و گواتماال خشونت درون خانوادگی در صدر سایر انواع خشونت خارج از خانه از قبیل بزهکاری و یا خشونتمی

                                                           
1 Pórtico, Medellín, Colombia 
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دار بودن خشونت در بسترهای مختلف را شناسایی کرد، توان ماهیت دنبالهدیگر، میبیان  ها و مواد مخدر قرار گرفت. بهمربوط به دارو دسته
 توان ارتباط بین خشونت و سایر عوامل همچون اشتغال، آموزش، سرمایۀ اجتماعی و محرومیت را ارزیابی کرد.همچنین می

شده است و بر سال ترسیم های بزرگرا نشان می دهد که توسط گروهی از خانم 1ت جامعۀ جریکو، بگوتا در کلمبیادرخت مشکال 4مدل 
تواند منجر به دیگر انواع خشونت شود تأکید کرده است. عالوه بر دالیل و نتایج اصلی خشونت خانوادگی اینکه چگونه خشونت در خانه می

 به اعتیاد و فحشا در کنار سایر عوامل تبدیل شود. توانداین جریانات می« جنگ کلی»

 

 

                                                           
1 Jericó، Bogotá, Colombia 
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 ریزی برای نهادهای اجتماعیز. سرمایۀ اجتماعی و برنامه

تواند انواع رسمی و غیررسمی یا ساختاری و شناختی سرمایۀ اجتماعی را ترکیب کند. تحلیل مراحل و ماهیت سرمایۀ اجتماعی در جوامع می
شود. همچنین مفهوم شدت مهم میها و جوامع به غیررسمی یا شناختی، مسئلۀ اعتماد و همکاری میان همسایه با اشاره به سرمایۀ اجتماعی

پیوستگی  همتوانند برای شناسایی علل و نتایج اعتماد، به های علی میهای جریانهای خشونت دارای اهمیت است. دیاگرامترس برای تحلیل
دهند. ها را با خشونت شناسایی کنند؛ به همراه جداول زمانی که تغییرات در اعتماد، اتحاد و ترس را نشان مینو میزان پیوند ای )اتحاد( و ترس

اعتمادترین هستند را شناسایی کنند. همچنین توانند افراد و نهادهایی که در جامعه معتمدترین و یا غیر قابل ها میعالوه بر این، فهرست
تواند از طریق ماتریس صورت بصری نمایش داده شوند. میزان اعتماد همچنین می کشی ارتباطات نهادی بهقشهتوانند از طریق نها میآن

کند و از نمره دهی برای ها و با استفاده از روش نمره دهی تعیین شود. این کار افراد و نهادهای اصلی جامعه را فهرست بندی میاولویت
 .(مراجعه کنید 7ها به مدل کند )بر اساس سایر شاخصاعتماد هستند یا خیر استفاده میها قابلگیری اینکه آیا آناندازه
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ها برای پول قرض دادن، مراقبت از فرزندان های ارتباطی میان همسایهتوانند برای شناسایی ماهیت شبکهنمودارهای جریان همچنین می
 و... به کار روند.

شود. ارزیابی نهادهایی که می ساختاری نیز بر اساس انواع نهادهایی که در جامعه وجود دارند انجامفهرست بندی سرمایۀ اجتماعی رسمی و 
عالوه ترجیحات و با استفاده از نمره دهی تعیین شود. به  تواند از طریق ماتریسدانند نیز میکنند یا مؤثر میها را باارزش قلمداد میافراد آن

های اجتماعی اسایی سرمایهپذیری این ابزار شنشوند. انعطافترین نهادها مثبت یا منفی تلقی میه مهمکند ککشی نهادی مشخص مینقشه
پذیر پردازند را امکانکنندگان و سایر نهادهایی که به تبلیغ خشونت میها و دالالن مواد مخدر یا مصرفهمچون دار و دسته "معیوب"منفی یا 

ها نمایی بصری کشی این است که ارائۀ بصری از ارتباطات بین نهادها و سازمانایدۀ دیگر این ابزار نقشهف نگاه کنید(. ۶سازد )به مدل می
 دهد.نشان می دهد و اگر نیاز باشد ماهیت این پیوندها رامی

ها زۀ دوایری که اهمیت آنشده است، نهادهای مسلط به جامعۀ خود را با انداهای نهادی که توسط خانمی در المرسد در گواتماال ترسیمنقشه

هایی که به مرکز ترین نهاد جامعه است. آنمهم UPAVIMنگاه کنید(. در منظر او، سازمان زنان  5دهد )به مدل کنند نشان میرا معنا می
مثبتی هم نیستند، برای مثال تری دارند؛ با وجود اینکه ضرورتاً نهادهای ترند با بافت اجتماعی جامعه پیوند بیشدیاگرام )قلب دیاگرام( نزدیک

کند. این مثال همچنین سرمایۀ اجتماعی دهی میها از سودی که برای جامعه دارند ارزشنهادها را بر اساس دیدگاه آن 1هاها و منفیمثبت
د تأکید قرار داده است. عالوه مور« شودها فروخته میهایی که مقدار زیادی مواد در آنهای خانوادهخانه»و « هادار و دسته»منفی را در مدل 

نهاد عنوان یک گذاران صلح و مرکز حمایت بسیاری از افراد هنگام مشکالت است را بهبر این، او فردی به نام دونا السا که یکی از بنیان
 برداشت کرده است.

                                                           
1 the crosses and minuses 
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 شدن با خشونت و کاهش آنها و راهکارهای مواجهژ. استراتژی

های مربوط به استراتژی و راهکارهای کاهش خشونت کنند، جوامع مالک دیدگاهاستفاده می PUAهایی که از گذاریدر تحقیقات سیاست
ها و راهکارها متمایز باشند. با وجود اینکه ممکن است در چشم محققان، استراتژی گذاران متفاوتهای سیاستهستند، حتی اگر با دیدگاه

 عمل افراد گرایش دارند تا این دو امر را در پیوند با یکدیگر ببینند. باشند، اما در

 

توانند بکار گیرند تعیین کند. مدت خشونت که افراد میهای کوتاهگیریتواند تأثیر خشونت را در اندازهها میکارگیری استراتژیتالش برای به
های خارجی هستند. کلمبیا و گواتماال در ارتباط با این ها و آژانسفعالیت سازمان از طرف دیگر راهکارها معموال بلندمدت و معموالً همراه با
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توانند اطالعات و راهکارها ها میشده همچون شنیدن و ماتریسترین خالقیت ابزاری را داشتند. با وجود اینکه ابزارهای ارائه موضوعات، بیش
را ببینید(. در  ۶مدل ) شوندتری وجود دارند. متغیرها بدین ترتیب ایجاد میمشاهدۀ کمابل های قهای اولیه را فراهم کنند، فعالیتو استراتژی

ای استفاده شد. تمایز مهم شده بودند، در حالی که در دیگر موارد ابزارهای جداگانهها و راهکارها در یک ابزار ترکیببرخی موارد استراتژی
 ارها، برای شناخت تفاوت بین راهکارهای موجود و راهکارهای پیشنهاد شده یا ایده آل است.هنگام استفاده از ابزارها در شناسایی راهک

 

ترسیم شده است نشان داده  1ها و راهکارها که توسط خانمی از جامعۀ ویالریل اسکواپیال در گواتماال، دیاگرام ترکیبی استراتژی۶در شکل 
ها و سپس مدت اصلی کنار آمدن با اینش بود شناسایی کرد و سپس راهکارهای کوتاهاشود. او انواع اصلی خطراتی را که در جامعهمی

 کند.تواند پیشنهاد مطرح شده را بکار بگیرد شناسایی میراهکارهای بلندمدت را مطرح کرد. دیاگرام همچنین نهاد و یا سازمانی که می

 برای تحقیق خشونت PUAای از ابزارهای س. خالصه

جود ندارد، تجربۀ کلمبیا و گواتماال ودرمورد خشونت بکار رود  PUAکارگیری مجموعه مشخصی از قوانینی که باید هنگام به با وجود اینکه

توانند در یک جامعه در طول یک هایی که میرا نشان داد و برخی فعالیت PUAای از ابزارهای به طور مختصر فایدۀ فراهم کردن خالصه

در بررسی  PUAتوانند به عنوان اساس ارائه شده است، ابزارهای اساسی را که می 9ای که در مدل هاد کرد. خالصههفته انجام شوند را پیشن
توانند با توجه به موضوع بکار روند و این مثال تنها راهنمایی را برای دهند. مشخصاً، ابزارهای دیگر میخشونت در یک جامعه باشند نشان می

های پیشنهاد شده، تجربۀ فراهم کردن یک خالصه فعالیت کارگیری ابزارهای خاص و برخی فعالیتد اشکاالت بهکند. با وجوما فراهم می
کنند، ها همزمان بر روی تعداد زیادی از جوامع کار میهای بزرگی مثل کلمبیا و گواتماال که گروهخوبی بود. این روش بخصوص در پروژه

 کند.ای فراهم میامعهآوری و انجام مقایسۀ بین جای از اطالعات را برای جمعای پایهموعهمفید است. عالوه بر این، این کار مج

 های تحقیقبا سایر روش PUA. ترکیب 7

های سنتی علوم اجتماعی به شدت توسط روش PUAکامالً از لحاظ ماهیت کیفی بودند. اخیراً با وجود اینکه  PUAهای مقدمتا روش
گذارانی شود. برای مثال سیاستهای پرسشنامۀ خانگی انجام شده است، امروز چندان به عنوان یک روش جامع شناخته نمیهمچون پیمایش

ریزی طالعات کمّی در مورد اهداف برنامههایی بنیادی هستند که نتایج را به مخاطبانی که با اهای جامعه عالقه دارند نیازمند دادهکه به دیدگاه
های سنتی که به اطالعات کمی اختصاص دارند ترکیب شود و تواند با سایر انواع مدل. نهایتاً ارزیابی مشارکتی می2سروکار دارند ارائه کنند

 مفید باشد.

                                                           
1 Villa Real, Esquipulas, Guatemala 
2 Abbot, J. and I. Guijt (1997), “Creativity and compromise”, PLANotes Vol.28, pages 27-32. 
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ای است که ارزیابی در ش خانگی کوچکی در جامعهکارگیری پیمایترین روش بههای متعددی به دست آید. معمولتواند با روشاین امر می
خانوار  30با یک نمونۀ تصادفی، پیمایشی از  2و پروژۀ جنگل زراعی در ماالوی 1آن در حال انجام است. برای مثال در پروژه محافظت از خاک

 .4تر فراهم کردهای مشارکتی عمیقروشکه هرکدام بر اساس تحلیل میدانی نتایج تحقیق بودند. این امر امکانی برای ادامۀ  3انجام شد

تر پیمایش خانواده انجام شده است یا خیر در طول اساس اینکه پیش نیز مسئلۀ مهمی است و باید تصمیم گرفته شود که بر 5"ترتیب دهی"

تواند مادۀ مهمی برای یمبرای مثال مورد دیگری از ال سالوادور نشان داد که چگونه تحقیق مشارکتی  .۶انجام شود PUAو یا پس از 
  های خانوار باشد.یمایشپ

تصادی دربارۀ هرکدام از جوامع در حالی که پروژۀ تحقیق در کلمبیا و گواتماال به صورت کیفی انجام شده بود، برخی اطالعات اجتماعی، اق
ه اقتصادی و ساختاری خانواده و حصیالت، پایگامورد تحقیق نیز نیاز بود. بنابراین پیمایشی کوتاه بر اساس یک پاسخنامۀ ساده که میزان ت

ه نماینده جامع هاآنانتخاب شدند. با وجود اینکه  دهندهخپاس 30در هر جامعه  PUAداد انجام شد. هنگام انجام یممالکیت خانه را پوشش 
 برای مقدار تقریبی ویژگی جمعیت تحقیق مفیدند. امانیستند، 

                                                           
1soil conservation 
2 agro-forestry project in Malawi 
3 Leach, M. and J. Kamangira (1997), “Shotgun wedding or happy marriage? Integrating PRAand sample 

surveys in Malawi”, PLA Notes No.28, pages 42-46. 
4 Davis, R. (1997), “Combining rapid appraisal with quantitative methods: an example from Mauritania”, PLA 
Notes No.28, pages 33-41. 
5 sequencing 
۶ Gammage, S. (1997), “PRA and its complementarities with household survey methodologies”, PLA Notes 
Vol.28, pages 47-54. 
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 از خشونت PUA. تحلیل 8

تواند به دو شکل یمبر خشونت  PUAآیند. تحلیل یمفراتر از حجم این مقاله است. با این حال برخی نکات کلی به کار ما  PUAتحلیل 
یری گاندازهیری بهترین وسایل ترسیم شود. دوم، کارگبهتواند با یمباشد. اول شناخت الگوهای کالن )از تحلیل محتوای عمقی تحقیقات( که 

های مشکالت کلی انواع خشونت و راهکارها ایجاد شده است. استفاده از جهان به عنوان یبندمقدمتا بر اساس فهرست اطالعات است که 
مجموعۀ کلی فهرست بندی )برای مثال تعداد دفعاتی که فهرست بندی انجام شده است( برای اندازه گیری و شمارش درصد این پدیده تا 

توان مسائل شناخته شده از طریق فهرست بندی یمدربارۀ هزینۀ خشونت مطرح شد،  3در بخش  هاچهارچوبحدی ممکن است. اشاره به 
 از کلمبیا نگاه کنید(. 1و انواع سرمایه را شناسایی کرد )به جدول  خشونتمسائل مربوط به  بنا برمشکالت کلی 

 گیرییجهنت. 9

های اساسی را فراهم کرد. به طور همزمان فرض اولیۀ ییراهنماها دربارۀ خشونت شهری،  PUAاین مقاله با داشتن تعداد محدودی از 
یری ذاتی آن است و اینکه انگیزه باید از خود جوامع بیرون بیاید. با این وجود چهارچوب مفهومی که در این مقاله پذانعطافارزیابی مشارکتی، 

وجود دارند  PUAتحقیق و تحلیل سیستماتیک است. عالوه بر این ابزارهای خاص  شرح داده شده است، نقطۀ آغازین مناسبی برای طرح
. با این وجود الزم به یادآوری است که راهنماهایی که در این مقاله مطرح شده بودند همگی ترندمناسبیری خشونت از بقیه گاندازهکه برای 

در مورد خشونت  PUAبتوانند به محققان آیندۀ  هاآن، امید است که اندشدها قابل تغییر هستند و تنها بر اساس تعدادی ابزارهای بالقوه بن
 رسان باشند.یاری
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 نمایه

 کلیدواژه معادل فارسی
 Aborigines بومیان

 Action Research اقدام پژوهی

 Agency عاملیت

 Biography حال شرح

 Capital intensive بَرسرمایه

 Case study مطالعه موردی

 Chinese Triads های چینیتریاد

 Cognitive Social Capital سرمایۀ اجتماعی شناختی

 Community Average میانگین جماعت

 Convergence and coalescence همگرایی و ادغام

 Cyclic nature ماهیت چرخشی

 Deprivation فقدان

 Direct Observation مشاهدات مستقیم

 Emperical-analyctic and interpretive تحلیلی یا تفسیری-تجربی
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 کلیدواژه معادل فارسی
 Empowerment توانمندسازی

 Ethno histories های قومینگاریتاریخ

 Exclusion طرد

 Exploratory change غییر اکتشافیت

 Facilitator تسهیلگر

 Fieldwork کار میدانی

 Focus Groups های متمرکزگروه

 Formal Social Capital اجتماعی رسمیسرمایۀ 

 Gender Average میانگین جنسیت

 gender-conscious آگاهجنسیت

 Group Discussions های گروهیحثب

 Guerilla Group گروه شبه نظامی چریکی

 Human dignity کرامت انسانی

 Informal Social Capital سرمایۀ اجتماعی غیررسمی

 Institutionalization of practice رویهسازی نهادینه

 Interest Groups های ذینفعگروه

 Interpretive approach رویکرد تفسیری

 Involvement درگیری

 Labour intensive کاربَر

 Levinian self-reflective spiral مراحل مارپیچی خوداندیشی لوینیستی

 Mixed Groups های مختلطگروه

 Participatory Rural Appraisal مشارکتی روستاییارزیابی 

 Participatory Urban Appraisal ارزیابی مشارکتی شهری

 Practitioner کاربران

 Principles of participatory action research اصول پژوهش مشارکتی معطوف به کنش

 Research based امبن-تحقیق

 Self-critical communities جتماعات خود انتقادیا

 Semi-Structured Interviews یافتهمصاحبه نیمه ساخت

 Spiral of steps مارپیچ مراحل

 Strategy of Silence استراتژی سکوت

 Sustainable Peace صلح پایدار

 The Matrix of General Data ماتریسِ اطالعات کلی

 Triangulation )سه گوشه سازی( بندیروش مثلث

 


