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         چکیده

در  ایشان  مشارکت  افزایش  و  دختران  و  زنان6  توانمندسازی 
جامعه مدنی7  به کانون اصلی سیاست توسعه پایدار بین المللی 
نقش  در  مطالعه  و  تحقیق  حال،  این   با  شده  است.  تبدیل 
روان شناختی8   توانمندسازی  که  زنان  مردم نهاد  سازمان های 
و فمینیستی9 را در بریتانیا بهبود می بخشند، شکاف مطالعاتی 
وجود دارد. بنابراین، یافته های این مطالعه موردی کیفی عمیق، 
در سازمان های مردم نهاد10 زنان در کشور ولز بیان می شوند11. 
در  و  زنان  روان شناختی  توانمندسازی  هدف  با  سازمان،  این 
نتیجه بهبود مشارکت مدنی زنان، فعالیت  می کند. زنانی که با 
آنها مصاحبه  شد، افزایش توانمندی روان شناختی فردی در خود 
را تجربه  کردند، گروه های خواهرانه12  و دوستی های ماندگاری 
بیشتری  کردند.  مشارکت  مدنی،  جامعه  در  و  تشکیل دادند  را 
تمرکز این مقاله، بر روش هایی است که سازمان های مردم نهاد، 
نقش حیاتی در توانمندسازی فردی مصاحبه شوندگان، ایفاکردند 
تا  توانمندی هایی  می شوند  دارای  مهارت ها،  این  با  زنان  و 
این  شود.  فراهم   آنان  برای  آینده  در  مدنی،  مشارکت  امکان 
روان شناختی  توانمندسازی  چارچوب  از  بهره گیری  با  مقاله، 

فرآیندهای  مورد  در  جدیدی  بینش های  بیان  زیمرمن13برای 
ایجاد و توسعه مشارکت مدنی و توانمندسازی زنان، به رشته 
علمی،  گروهی،  فمینیستی  بافت14  مقاله،  این  درآمد.  تحریر 

تجربی و مفهومی دارد. 

واژگان کلیدی: توانمندسازی زنان، مشارکت مدنی، مشارکت 
سیاسی، جنسیت، سازمان های مردم نهاد، ولز.

         مقدمه

ولز  در  مردم نهاد  سازمان  یک  نقش  بررسی  به  مقاله،  این 
هدف  با  زنان  روان شناختی  توانمندسازی  برای  که  می پردازد 
مشارکت بیشتر در جامعه مدنی و اجتماع15 فعالیت  می کند. این 
مقاله، با تکیه بر یک مطالعه موردی کیفی عمیق، بینشی غنی از 
موفقیت ها و چالش های سازمان های جامعه مدنی ارائه می دهد 
هستند.  تالش   در  زنان  روان شناختی  توانمندسازی  برای  که 
چارچوب های  و  زیمرمن16  مارک  نظریه  از  مفهومی،  نظر  از 
)زیمرمن،  می کند  بهره برداری  روان شناختی17  توانمندسازی 
تحقیق  یافته های  و  داده ها  تحلیل  که  همان طور   .)1995
نشان می دهد، این سازمان مردم نهاد موفق شد، توانمندسازی 

»من می توانستم این کار را انجام  دهم!« نقش یک سازمان مردم نهاد زنان در 
افزایش توانمندی های روان شناختی و مشارکت مدنی زنان در کشور ولز 1

لیا هیبز۲
مترجمان3 : علی شایسته معین4 ، منصوره حبیب الهی مالزم5

3. مسئولیت هر گونه کاستی در ترجمه، فقط برعهده  مترجمان است.
a.shayesteh99@sndu.ac.ir .4. دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش؛ دانشگاه عالی دفاع ملّی

m_habibollahy@yahoo.com .5. فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه پیام نور غرب، تهران، ایران

11. واژه فمنیسم، فقط بر زن بودن یا زنانه بودن، تاکید و نیز هیچ اصراری بر زنانه بودن ندارد. ولی این ادعا را دارد که زنان در اغلب جنبه های اجتماعی به حاشیه 
رانده شده اند و دیدگاه فرا مدرن دارد. پارادایم فمنیسم، بر روش تحقیقی تاکید دارد که باید مسائل تحقیقات برای خواسته های زنان و نه در مورد زنان اجرایی شود. م.

1. “I could do that!”– The role of a women’s non-governmental organisation in increasing
women’s psychological empowerment and civic participation in Wales
2. Leah Hibbs

6. Women’s Empowerment. Translated into Welsh by empowering women: Grymuso Merched; Translator. 
7. Civil Society
8. Psychological
9. Feminist
10. NGOs

12. Sisterhood
13. Zimmerman’s Psychological Empowerment Framework
14. Context
15. Community
16. Marc Zimmerman’s Theory
17. Rameworks Around Psychological Empowerment
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روان شناختی زنان مصاحبه شونده را از طریق ارائه مهارت ها، اعتماد 
و  روابط  بستر  در  اجتماعی  سرمایه  هم چنین،  و  دانش  و  نفس  به  
این  بررسی  به  این،  بر  عالوه  بخشد.  بهبود  بلندمدت  شبکه های 
موضوع می پردازد که چگونه این سازمان مردم نهاد، نقش مهمی در 
نتایج توانمندسازی زنان ایفا کرده  است و نشان  می دهد که چگونه 
مشارکت مدنی مصاحبه شوندگان را ارتقا می بخشد و به  نوبه  خود1 ، 
فرصتی برای کسب تجارب توانمندسازی در آینده فرآهم  می کند. 
باوجود در نظر گرفتن توانمندسازی زنان در سیاست توسعه پایدار 
داخلی و بین المللی، امضاکنندگان کمیته رفع تبعیض علیه زنان2  و 
قانون برابری خواه جنسیتی مصّوب سال 2010 انگلستان )بریتانیا(، 
هم چنان، زنان شاهد نابرابری جنسیتی هستند3 . عمدتاً، هدف آن 
قوانین بر تشویق پدرانه4  از اقدامات برای بهبود سطوح برابری خواه 
مستعمره  رسماً  که  کشورهایی  در  توانمندسازی  و  جنسیتی 
انگلستان )بریتانیا( هستند، متمرکز شده  است و نیم نگاهی هم به 
نابرابری های جنسیتی5  در داخل مرزهای بریتانیا داشته است. در 
نتیجه، سیاست و زندگی عمومی در بریتانیا، همچنان مردساالرانه 
است )انجمن هانسار6 ، 2019؛ هیبز7 ، 2022؛ اوبروی و همکاران8 ، 
2021(. قراردادن طرح های توانمندسازی زنان در متن برنامه های 
پایدار  توسعه  پنجم  هدف  به  )ر.ک.  پایدار  توسعه  بین المللی 
تحقیقات  از  بسیاری  که  معناست  به این  هم چنین،  ملل(  سازمان 
توانمندسازی موجود، بر برنامه های سازمان های مردم نهاد، به قصد 
کشورهای  در  دختران  و  زنان  آموزشی  و  اقتصادی  توانمندسازی 
آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی متمرکز شده است )نگاه کنید 
به: چستون و کون9 ، 2002؛ داونز 10، 2007؛ هاتلباک و گورونگ11 
 .)2003  ، ماحمود13  2018؛   ، همکاران12  و  کلوگمن  2014؛   ،
درحالی که، بی شک، هم انگلستان )بریتانیا( و هم مستعمرات آن 
و  علمی  متون  در  جستجو  این  مطالعه،  در  هستند14.  مهم  کشور، 

پیشینه های  تحقیق، نشان داد که سازمان های مردم نهاد که به طور 
متمرکز  بریتانیا  در  زنان  روان شناختی  توانمندی  بهبود  بر  خاص 

شده اند، هنوز مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته اند.
همواره سازمان های مردم نهاد و جنبش های اجتماعی، پیشران های 
عطف  نقاط  به  دستیابی  و  جوامع  در  تغییرات  برای  کلیدی15 
زنان  انتخاباتی17  رأی  حق  مانند  حیاتی16،  اجتماعی  و  سیاسی 
بوده اند )اشل و استامرز18 ، 2004؛ پیرس19 ، 1993(. با این  حال، 
تفویض اختیارات دولتی و تمرکززدایی در بریتانیا، به  این معناست 
قویًا  برابر،  مشارکت  به  دستیابی  و  زنان  توانمندسازی  بهبود  که 
نقش  و  است  متکی  غیردولتی  و  بین دولتی  مشارکت های  به 
سازمان های مردم نهاد تغییرکرده است )بایچه و فلیندار20 ، 2004؛ 
چنی و فوره 21، 2001(. سازمان های مردم نهاد، در حالی  که نقش 
خود را برای مّتحدکردن صداهای موافق و البی گری دولت ها، در 
مورد مباحث برابری خواه حفظ  می کنند، در جستجوی برابری زنان 
و مردان هستند )برای مثال ر.ک. به چوار تگ22  در ولز یا انگندر23  
در اسکاتلند(، هم اکنون نیز، در اجرای برنامه های توسعه پایدار و 
طرح های سیاستی برابری خواه، دولت نقش فّعال دارد )آلکاک24، 

2012؛ براندسن و پیپ25 ، 2015؛ پاوول26 ، 2013(.
برای  مردم نهاد،  سازمان های  هم چون  مهم،  بازیگران  نتیجه،  در 
توسعه  برنامه های  اهداف  به  دستیابی  و  جنسیتی27  برابری  ایجاد 
پایدار، از طریق مشارکت در جوامعی که در گذشته، نادیده گرفته  
این  دلیل  به   و  می شوند  منظوره  چند  کمپین های  وارد  می شدند، 
نوع دوستانه   ارزش های  و  اخالق مدارانه  و  داوطلبانه  ماهیتی   که 

دارند، این کمپین ها را با هزینه کمتری نسبت به دولت ها راهبری 
و  زاپاتا  1997؛   ، سترتن29  2010؛   ، ردزون28  و  )نیکاح  می کنند 
سازمان ها  این  موفقیت های  ارزیابی  بنابراین،   .)1999  ، تونسند30 
و درک این که آیا گام هایی در جهت توانمندسازی و برابری زنان 

1. in turn
2. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

3. به عنوان مثال، بریتانیا در رتبه 13 در شاخص توسعه انسانی قرار دارد و رتبه 31 را در شاخص نابرابری جنسیتی UNDP در سال 2020 دارد.
4. Paternalistic

5. تحلیل جامعه شناسی از نابرابری، هسته اصلی تحوالت نظری و تحقیقاتی در پارادایم فمنیسم است. م. 
6. Hansard Society
7. Hibbs
8. Uberoi et al
9. Cheston & Kuhn
10. Downs
11. Hatlebakk & Gurung
12. Klugman et al
13. Mahmud

14. منظور نویسنده از این عبارت، همه جهان است و تلویحًا امپراتوری بریتانیا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و ملکه الکساندرینا ویکتوریا را تحسین کرده است. م.
15. Key Drivers
16. Crucial
17. Enfranchisement
18. Eschle & Stammers
19. Pearce
20. Bache & Flinders

21. Chaney & Fevre
22. Chwarae Teg
23. Engender
24. Alcock
25. Brandsen & Pape

26. Powell
27. واژه جنسیتی توسط مترجم اضافه شد. م.

28. Nikkah & Redzuan
29. Streeten
30. Zapata & Townsend
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در حال انجام است یا خیر، اهمیت زیادی دارد. در ولز، تصویب 
قوانین مختص1  به برابری جنسیتی و عدم تعهد به جریان سازی 
جنسیت محور را کاروین جونز، نخست وزیر2  اسبق، با تبدیل اهداف 
دولت به یک «دولت فمینیستی» بیان کرد )دولت ولز، 2018(. 
در  برابری خواه  سازمان های  برای  فضایی  قوانین،  این  تصویب 
مشارکت های مدنی ایجاد کرده  است و این سازمان ها در تحّقق 
برابری جنسیتی، نقش فّعالی در البی گری دولت ولز، در دستورکار 
قرار دادن برابری جنسیتی، بازی  می کند )مینتو و پارکن3 ، 2020؛ 
دولت ولز، 2019(. مثاًل، نگارنده، شبکه برابری خواه جنسیتی زنان 
ولز )ون ولز4 ، 2020( «مانیفست کاهش شکاف نابرابری جنسیتی 
برابری خواه،  دیگر  سازمان  هفده  توسط  که  را   «2020 ولز  در 
نوشته و امضا شده  است، مورد توجه  قرار می دهد. بر این اساس، 
واژگان  برای  ولزی  )عبارت  مرچد5  گریموزو  نقش  تحقیق  این 
توانمندسازی زنان(، یک سازمان مردم نهاد در ولز را بررسی کرد 
که هدف آن توانمندسازی روان شناختی طیف متنوعی از زنان، 

برای فعالیت و مشارکت در زندگی مدنی بود.
این مقاله، به چهار بخش تقسیم  شده  است. ابتدا، چارچوب مفهومی 
 )1995 )زیمرمن،  روان شناختی  توانمندسازی  برای  تعدیل شده 
جنسیتی  برابری  نتایج  ارائه  در  مردم نهاد  سازمان های  نقش  و 
مختصراً،  سپس،  می شود.  بیان  به تفصیل  یافته ها،  چارچوب  در 
ادبیات و متون علمی مشارکت مدنی با محوریت جنسیت، مورد 
بررسی  قرار می گیرد تا بحث های بعدی درباره نتایج و پیامدهای 
توانمندسازی مصاحبه شوندگان، شناسایی  گردد. در ادامه، رویکرد 
روش شناختی و قلمرو مکانی6  تحقیق تشریح  می شود و یافته های 
کلیدی در چارچوب تعدیل شده توانمندسازی روان شناختی ارائه 
 می شود. در نهایت، من7  یک نتیجه گیری جامع ارائه می دهم که 

نشان می دهد به چه میزان نقش این سازمان مردم نهاد، توسط 
مصاحبه شوندگان برای دستیابی به هر یک از مؤلفه های چارچوب 
توانمندسازی روان شناختی که در این تحقیق عملیاتی شده است، 

به خوبی درک  شده  است.

       زمینه8  و بستر مطالعاتی 9

       مفهوم توانمندسازی

بعدی  تحلیل های  برای  را  مفهومی  چارچوب  مقاله،  بخش  این 
مارک  روان شناختی  توانمندسازی  چارچوب  تشریح  می کند. 
توانمندسازی  فرآیندهای  کاراتر  بررسی  برای   )1995( زیمرمن 
شد.  الگوبرداری  فمینیستی  گروهی  محیط  یک  طریق  از  زنان، 
در اینجا10، یک اصطالح چالش برانگیز، «توانمندسازی» به عنوان 
«فرآیندی که افراد و جوامع، مسائلی که به  آنها مربوط  می شود 
 ،1995 )زیمرمن،  گرفت  توجه  قرار  مورد  راهبری  می کنند»  را 
ص 581(. بنابراین، «توانمندسازی زنان» به عنوان یک فرآیند یا 
کنترل  و  اختیار  تسلّط،  زنان  آن  در  که  می شود  تعریف   «سفر11» 

و  می کنند  کسب   نداشتند،  اختیار  در  گذشته  در  که  جایی  در  را 
می توانند عامل تغییرات و تأثیرگذار باشند.

تسلّط، اختیار و کنترل یک مؤلفه درونی برای توانمندسازی است 
که به دستاوردهای شخصی خودکارآمدی مرتبط است و «قدرت 
درونی12 »  زنان را کشف  می کنند )وکسال و بادن13، 1997، صص 
1–2(. بنابراین، در درجه اول، توانمندسازی روان شناختی زنان، به 
معنای اطمینان از این است که زنان بدانند که قدرت، اعتماد به 
را  کسانی  با  همکاری  و  تصمیم گیری  برای  الزم  دانش  و   نفس 
دارند که اهداف همگرا، برای اجرای تغییرات در جامعه خود دارند 
)تاونسند14 ، 1999(. چارچوب توانمندسازی روان شناختی زیمرمن 
)1995( از سه مؤلفه مرتبط با هم تشکیل شده است: درون فردی، 

در  مؤلفه ها  از  یک  هر  ماهیت  تنها  نه  که   ، رفتاری15  و  تعاملی 
مقطع خاصی از زمان و بافت اجتماعی توانمندسازی افراد را نشان 
می دهند، بلکه تالقی بازیگران ُخرد و کالن را به تصویر می کشد 

)سپر16 ، 2000، ص 52(.

و  خودکارآمدی  به  زیمرمن  چارچوب  فردی»  «درون  مؤلفه 
مربوط   مدنی  مشارکت  برای  افراد،  شده  ادراک   شایستگی های 
مشارکت،  و  فعالیت  طریق  که «از  کنند  باور  باید  افراد  می شود. 

1. Distinctive
2. First Minister
3. Minto & Parken

8.Background
9. Context

11. Journey
12. Power Within

13. Oxaal & Baden
14. Townsend

14. Intrapersonal, Interactional, and Behavioural
15. Speer

7. برخالف مطالعات کّمی با پارادایم اثبات گرایی که نویسنده در نقش سوم شخص غایب است، در مطالعات کیفی با پارادایم تفسیرگرایانه و فمنیستی، چون محّقق نقشی 
فّعال و ذهنی )اَنفسی( در نتایج تحقیق دارد، می تواند از جنبه سکوالر و پارادایم اثبات گرای تحقیق، فاصله بگیرد و از ضمیر اول شخص مفرد و جمع برای بیان یافته ها استفاده 
کند. البته، در این مقاله، بعضی جمالت، ضمیر سوم شخص مفرد و جمع و یا اول شخص مفرد و جمع به کاربرده شده است. برای وفاداری حداکثری به متن اصلی مقاله، عینًا 

مطابق عبارات ترجمه شده است. م.

 10.  منظور نویسنده از واژه »در اینجا«، در سرتاسر متن، در این مقاله است. م.

4. WEN Wales
5. Grymuso Merched 
6. Site
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و  )کریستنس  هستند»  تصمیم گیری ها  در  تأثیرگذاری  به  قادر 
همکاران1 ، 2014، ص 1768(. بنابراین2، زنان توانمند شده، اعتماد 
به  نفس، خودکارآمدی و این باور را خواهندداشت که مهارت های 
الزم برای اعمال کنترل بر فرآیندها و نظام های تصمیم گیرنده 
و هم پیش بینی کننده های روان شناختی3 حیاتی )بارت4 ، 2012( 
را   )2007 ، مدنی )کورنوال6  مشارکت  ضروری5  پیش نیازهای  و 
سازمان  یک  درون فردی،  توانمندسازی  شکوفایی  برای  دارند. 
مردم نهاد توانمندساز، بایستی اعتماد به نفس، مهارت های قابل 

انتقال7  و خودباوری زنان را تقویت  کند.
و  اجتماعی  دانش  سطوح  به  زیمرمن،  «تعاملی»  مؤلفه  دومین 
تغییرات  ایجاد  فرصت های  از  افراد  درک  میزان  و  افراد  سیاسی 
و  زیمرمن  1995؛  )زیمرمن،  می پردازد  اجتماعی  بافت های  در 
راپاپورت، 1988(. مشارکت سیاسی، بخش کلیدی این مؤلفه را 
و  مدنی  نهادهای  سیاسی،  نظام های  درک  زیرا  تشکیل می دهد، 
امور سیاسی و اجتماعی، بر این باور حاکم است که می توان بر 
زنان  فّعال داشت.  مشارکت مدنی  روند تغییرات تأثیرگذار بود و 
باید نظام های سیاسی و مدنی را بشناسند، بدانند چگونه آنها را 
برای  مناسب  انتخاب های  بتوانند  و  کنند  مدیریت  و  راهبری8 
باشند.  داشته  اجتماعی  تغییرات  بر  تأثیرگذاری  و  موثر  مشارکت 
بنابراین، بهبود توانمندسازی تعاملی به معنای توانمندسازی زنان 
است  اقدامات  و  شده  ادراک  کنترل  بین  شکاف  کردن  پر  برای 

)زیمرمن، 1995، ص 589(.
به عنوان  که  زیمرمن،  «رفتاری»  توانمندسازی  مؤلفه  آخرین 
فرآیندهای  در  به ویژه  جامعه،  یک  فرآیندهای  در  «مشارکت 

ص   ،1995 )زیمرمن،  دموکراتیک»  تصمیم گیری های  به  منتج 
590( تعریف  می شود. این مؤلفه، بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، 
را  توانمندسازی»  جزئیات «نتایج  که  است  این  بر  استدالل  زیرا 
تشریح  می کند، به جای این  که خود بخشی از فرآیند توانمندسازی 
باشد )کریستنس9، 2012؛ کریستنس  و همکاران، 2014؛ ریگر، 
افزایش  مرچد،  گریموزو  رفتاری  توانمندسازی  اهداف   .)1993

مشارکت زنان در جامعه و «پررنگ کردن نمای10 نانه در حوزه های 
عمومی» بود )ُرز، بنیانگذار سازمان مردم نهاد(. بنابراین، در حالی 
می شود  جایگزین  رابطه ای  مؤلفه  یک  با  اغلب  مؤلفه،  این   که 

)که در ادامه به آن پرداخته  می شود(، اّما، در این مقاله، به عنوان 

«مشارکت مدنی» مورد توجه  قرار می گیرد. 

رابطه ای تکمیل   مؤلفه  یک  با  اینجا،  شده در  عملیاتی  چارچوب 
دربرمی گیرد  را  پیچیده تری  روابط  مؤلفه  چهارمین  می شود. 
گروهی  یا  مشترک  توانمندسازی  سفر  یا  فرآیند  طریق  از  که 
به وجودمی آید )کریستنس، 2012؛ کریستنس و همکاران، 2014(. 
این11 ، از نظریه توانمندسازی قبلی که «اولویت را به فردگرایی 
نسبت می داد12» فاصله  می گیرد )ریگر13 ، 1993، صفحات 279-
280( و به ما اجازه می دهد تأثیر روش های سازمانی فمینیستی 
فردی  روان شناختی  توانمندسازی  بر  را  مرچد  گریموزو  گروهی 
در  کنکاش  امکان  ارزیابی،  این  دهیم.  ارزیابی  قرار  مورد  زنان، 
و  ائتالف  روابط،  ایجاد  چگونگی  بررسی  همکاری،  و  ارتباطات 

همبستگی توسط زنان را تسهیل  می کند.
و  آغاز  با  خطی  فرآیند  یک  توانمندسازی  اینجا،  در  مهم  نکته 
پایان معین نیست و هم چنین، رشد روان شناختی در یک فرآیند 
گام به گام نظام مند، حاصل  نمی شود. هرگونه مشارکت مدنی، از 
بُعد مؤلفه رفتاری14 حاصل از فعالیت زنان، پس از اجرایی شدن 
اقدامات سازمان مردم نهاد گریموزو مرچد، ارتباط زنان با جامعه 
مدنی را بهبود  می بخشد و ممکن است، منجر به شناخت دقیق تر 
از بافت اجتماعی و سیاسی و توانمندسازی بیشتر شود. بنابراین، 
چارچوب توانمندسازی روان شناختی تعدیل  شده )ن.ک. به شکل 
یک( به عنوان یک مفهوم چرخه ای چهار قسمتی ارائه  شده  است 
بررسی  امکان  و  برمی گیرد  در  را  توانمندسازی  مؤلفه  چهار  که 
حالی  که،  در  می کند.  فرآهم   را  جامعه  و  گروه  در  تأثیرات  جامع 
این توانمندسازی از طریق سازمان های مردم نهاد، تنها بخشی از 

بحث های توانمندسازی زنان بود. 

1. Christens et al
2. Ergo
3. Psychological Predictors
4. Barrett
5. Essential Prerequisites
6. Cornwall
7. Transferable Skills
8. KNOW How to Acquire
9. Christens
10. Profile

11. منظور نویسنده، مؤلفه رابطه ای است.
12. Ascribed Primacy to Individualism
13. Riger
14. Behavioural Factor
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         جنسیت و مشارکت مدنی

مشارکت مدنی را می توان به عنوان فعالیت در همکاری با افراد 
و  مشترک  هدف  یک  به  دستیابی  برای  دیگر  سازمان های  یا 
از  و   )2014 اسمیت1،  برونتون  و  )بارت  جامعه  بر  تأثیرگذاری 
سیاسی  نظام های  در  مشارکت  معنای  به  که  سیاسی  مشارکت 
انتخابات،  در  کاندیداتوری  دادن،  رأی  مثاًل  است،  انتخاباتی  یا 
سیاسی،  مشارکت  کرد.  تعریف  سیاسی  احزاب  در  عضویت  یا 
رسمی تر از مشارکت مدنی است. مشارکت مدنی، منوط به عوامل 
متعددی هم چون: الف. عوامل جمعیت شناختی: وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی، نژاد و قومیت، جنسیت؛ ب. عوامل زمینه ای کالن: 
ساختارهای انتخاباتی یا نظام های سیاسی؛ و ج. عوامل اجتماعی: 
خانواده، همساالن، تحصیالت، رسانه ها و محیط کاری است. از 
مشارکت  که  معناست  به این  عوامل  این  تالقی2   تاریخی،  نظر 
مدنی، بسیار جنسیت محور3  است و بررسی های انجام  شده، نشان 
 می دهد که به  دلیل جنسیت  محوری، اغلب زنان فاقد خودکارآمدی 

و سرمایه اجتماعی مورد نیاز، برای مشارکت در فعالیت های مدنی 
2018؛  کرکنل5،  و  کین  2012؛  )گالیگان4،  هستند  سیاسی  و 
و  زنان  کمیته  2017؛  همکاران7،  و  نیل  مک  2018؛  مگوایر6، 

برابری8، 2017(.
نوآوری این مطالعه، تالقی جنسیت با سایر عوامل جمعیت شناختی، 
اقتصادی  ـ  اجتماعی  وضعیت  و  سن  مذهب،  قومیت،  جمله  از 
گریموزو  اصلی  هدف  باشد.  اثرگذار  مدنی  مشارکت  بر  تا  است، 
در  مشارکت  بهبود  برای  زنان  توانمندسازی»  و  مرچد «آموزش 

زندگی و فعالیت های مدنی بود. در مصاحبه ما، اِملین9 ، بنیانگذار 
به  عامدانه،  چگونه  که  داد  توضیح  مرچد،  گریموزو  مردمی  نهاد 
پناهندگان، پناهجویان و زنان اقلیت های قومیتی، از محروم ترین 
مناطق جنوب ولز، نزدیک  شده و ارتباط برقرارکرده  است. دیگر 
زنان  تشویق  هدف،  که  کردند  اعالم  مردمی،  نهاد  بنیانگذاران 
برای «بیرون آمدن از خانه است، چون زنجیرکردن آنها در خانه، 
دیگر یک گزینه  نیست» )ُرز10 ، بنیانگذار سازمان مردم نهاد(. به 
او  برای  خانه نشینی12  صفحات 73-68(،  تاونسند11 )1999،  زعم 
فعالیت  پایین  سطوح  با  و  فلج کننده»  و  محدودکننده  «محدود، 

به عنوان  خانه،  مرزهای  از  خروج  بنابراین،  است.  همگرا  مدنی، 
لحظه سرنوشت ساز قدرت یا «اولین کنش قدرتی13» در نظرگرفته 
احتمال  خانه،  از  خروج  هنگام  در  زنان  آن،  به  موجب  و   می شود 

بیشتری دارند که نقشی در جامعه ایفا کنند. این هدف، گریموزو 
مرچد را از سایر سازمان های مردم نهاد زنان ولز، متمایز می کرد 
که هدف آنها، تالش  برای پیروزی زنان در انتخابات پست های 
انتخابات  در  کاندیداتوری  محلی،  شوراهای  سیاسی،  و  رسمی 

محلی، ملّی، پارلمانی یا قبول پست های کلیدی، بود.
تحقیقات در مورد مشارکت زنان در زندگی عمومی باید به عواملی 
توجه کند که با جنسیت تالقی پیدا می کند تا تأثیرات منفی بر 
2006؛  )کی یر14،  نشان دهد  را  زنان  توانمندسازی  و  مشارکت 
نشان   قومیت،  و  نژاد  به  باتوجه   .)2017 برابری،  و  زنان  کمیته 
فعالیتهای  در  بیشتر  قومی،  اقلیت های  زنان  که  است  داده  شده  
مدنی داوطلبانه در اقلیت قومیتی خود )یا دیگر( شرکت  می کنند 
)جنسن15، 2010؛ استپیک و همکاران16، 2008(. این مشارکت 

1. Barrett & Brunton-Smith
2. Intersection
3. Highly Gendered
4. Galligan

5. Keen & Cracknell
6. Maguire
7. McNeil et al
8. Women and Equalities 

Committee
9. Emmeline
10. Rosa
11. Townsend

توانمدسازی
 درون فردی

توانمدسازی
رابطه ای

توانمدسازی رفتاری
 )مشارکت مدنی(

توانمدسازی
 تعاملی

شکل 1: چارچوب توانمندسازی روانشناختی که در این تحقیق عملیانی شده است، به عنوان یک فرآیند گرخه ای تلقی شده است
)منبع : هییز، 2018(
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پیوندمدار1)پاتنام2،  اجتماعی  سرمایه  تشکیل  طریق  از  مدنی، 
این  از  خارج  تعامل  برای  موانعی  با  ولی  انجام  می شود؛   )2000

مرزهای قومیتی مواجه است )وادیا و جولی3، 2011(.
بنابراین، ماهیت و میزان مشارکت مدنی زنان مسلمان مهاجر نسل 
اول با مشارکت زنان سفیدپوست، طبقه متوسط و تحصیل کرده 
دانشگاهی4 متفاوت است )بارت و برونتون اسمیت5، 2014؛ وادیا و 
جولی6، 2011(. موضوع انفکاک مقوله یکپارچه «زن»، برای کشف 
اینکه آیا سازمان های مردم نهاد از نظر روان شناختی همه زنان را 
توانمند می کنند، یا فقط زنان سفیدپوست و طبقه متوسط، ضروری 
است. بر این  اساس، این تحقیق، بر فهم این مساله متمرکزشد که 
چگونه دوره گریموزو مرچد گروهی از زنان را از طیف متنوعی از 
نژادها و قومیت ها، مذاهب، سطوح اقتصادی و مدارک تحصیلی 
که با موانع متعددی برای مشارکت مدنی مواجه بودند، توانمندکرد.

         روش شناسی: مطالعه موردی7 

معرفت شناختی  مالحظات  در  ریشه  تحقیق،  روش  انتخاب های 
پارادایم  دارد.  تشکیل  می دهد،  را  واقعیت  و  دانش  آنچه  درباره 
روش شناسی این تحقیق، تفسیرگرایانه فمینیستی8  است9  و ادعا 
از  واقعیت  و  دانش  و  هستند  نسبی  و  چندگانه  واقعیت ها  داردکه 
نظر اجتماعی در بافت های جنسیتی، برساخته می شود10  )برگر و 
الکمن11، 1967(. بر این اساس، تحلیل معانی، انگیزه ها و تجربیات 

واحد  یک  به عنوان  را  شرکت کنندگان  و  کرد  اولویت بندی  را 
توانمندسازی  سفرهای12   و  فرآیندها  با  فعال  و  مستقل  اجتماعی 
شخصی مختص به خود، در نظر گرفت )لینکلن و گوبا13 ، 1985؛ 
شواند14، 1998(. عماًل، این رویکرد معرفت شناختی15مستلزم شنیدن 
و گوش کردن به صحبت های شرکت کنندگان16 و تا حد امکان، 
دور شدن از تحلیل های فروکاست گرایانه17 و18 و درباره زنان )گروهی 
و  شده اند(  رانده  حاشیه  به  و  کرده  سکوت  مدت ها  که  زنان  از 
عمیق19   کیفی  رویکرد  با  موردی  مطالعه  یک  بود.  آنها  تجربیات 
اتخاذ شد که حساسیت20نظری نسبت به فقدان قدرت مشارکت 
مدنی در گذشته که توسط زنان مصاحبه شونده، احساس شده بود 
را داشته باشد و معانی ذهنی21  زنان را در مورد توانمندسازی خود 
تحلیل کند. اگرچه نگارنده هیچ ارتباط قبلی با سازمان مردم نهاد 
مورد مطالعه نداشت، ولی تعهد مشترکی به فمینیست و اخالق22 
ما  به   ، فمینیستی23  تفسیرگرایی  پارادایم  دارد.  مردم نهاد  سازمان 
اجازه می دهد تا در موقعیت خود به عنوان یک محقق فمینیستی 
تأمل و با داده ها به طور انتقادی برخورد کرده، تا اطمینان حاصل 
از  محض  تحت الشعاع «طرفداری  داده ها،  از  ما  تفاسیر  که   کنیم 

رویکرد،  این   .)2018 )مهانی،  نمی شوند  مخدوش    « فمینیسم24 
درک جامع و انعطاف پذیری از پیچیدگی های مشارکت مدنی زنان 
را امکان پذیر می سازد. روش های تحقیق25 ، هم چون مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته، تحلیل اسنادی26 و پیش مصاحبه حضوری27  در 

1.Bonding
2. Putnam
3. Wadia & Joly
4. Universityeducated
5. Barrett & Brunton-Smith
6. Wadia & Joly
7. The Case Study
8. Feminist Interpretivist Approach

11. Berger & Luckmann
12. Journeys
13. Lincoln & Guba
14. Schwandt
15. Epistemological Approach
16. Voice of Participants

18. Reductionist Analyses
19. In-Depth Qualitative
20. Sensitivity
21. Subjective Meanings
22. Ethos
23. Feminist Interpretivism
24. Fan of Feminism

26. Documentary Analysis
27. Visual Pre-Interview

9. به طور دقیق تر، مبانی فلسفی روش تحقیق این مقاله، تفسیرگرایانه فمینیستی از نوع دیدگاه گرایی و لیبرال است که ابعاد و موقعیت های اجتماعی و سیاسی زنان را تحلیل  
می کند. م.

10. منظور نویسنده این است که مفهوم جنسیت زن در جوامع و مطالعات، برساخته جامعه و یک مقوله فرهنگی است و موجودیتی ساخته شده توسط جامعه است نه اینکه 
واقعًا وجود داشته باشد. م.

17. فروکاست گرایی نظریه ای در روان شناسی است که محوریت آن کاهش پیچیدگی پدیده ها و تبدیل آن به بنیادی ترین قسمت های یک پدیده است. هدف از آن، ساده سازی 
وقایع و فرآیندهای روان شناختی است که کوچک ترین بخش هر پدیده را مطالعه  می کنند. م.

25.  منظور نویسنده، روش های گردآوری داده و اّطالعات است. م.
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این مقاله استفاده شد.

         قلمرو مکانی مطالعه موردی

دوره گریموزو مرچد در یک سازمان مردم نهاد زنان بود که عمدتًا 
در شهرهای بزرگ ولز جنوبی با شعبه هایی در دو شهر مستقر بود1. 
بودجه آن از طریق طرح های مالی پروژه ای، در مقیاس کوچک، 
معلمان،  از  کوچکی  تیم  دارای  و  می شد  تأمین   ولز  دولت  توسط 
مدیران، یک گروه راهبری2، و در ماه های آخر آن، به شکل هیئت 
امنایی اداره  می شد3. سه دوره آموزشی مرتبط با توانمندسازی را 
برای «آموزش و توانمندسازی زنان در ولز برای ایفای نقش فّعال تر 
در زندگی عمومی» ارائه کرد )جمله بندی از کتاب راهنمای مربی 
این  توانمندسازی  پروژه  شد(.  اخذ  مرچد،  گریموزو  اول  مرحله 
سازمان مردم نهاد زنان، شامل سه دوره بود. مرحله اول، یک دوره 
مقدماتی بود که در سطح عمومی ارائه شد و هدف آن توانمندسازی 
آموزش  با  زنان  کیفی  سطح  ارتقای  اعتمادسازی،  طریق  از  زنان 
مهارت های قابل انتقال و ارتقای دانش و درک سیاسیـ  اجتماعی 
آنها بود. مرحله دوم، که با همکاری یک دانشگاه محلی ارائه شد، 
مشارکت  برای  الزم  نامه نگاری  و  فن بیان  مهارت های  با  را  زنان 
در زمینه های رسمی تر زندگی سیاسی و مدنی آماده کرد و به آنها 
گواهینامه  داد. دوره پایانی، یا مرحله سوم، که در اینجا مورد بحث  
قرار نمی گیرد، بر زنان در محیط کاری متمرکز بود و با هدف تشویق 
رفتاری(  توانمندسازی  از  متفاوت  هدف  )یک  مدیریت  به  زنان 
بود. اگرچه برخی از مصاحبه شوندگان هر سه دوره را طی  کردند، 
یافته های ارائه  شده در اینجا، عمدتاً به تجربیات شرکت کنندگان 
در دوره مرحله اول مربوط  می شود. هر زنی که با گریموزو مرچد 
در تعامل بود، باید مرحله اول را با موفقیت طی  و سپس به اتمام 
مراحل دو و سه اقدام کند. بنابراین، می توان مرحله اول را پایه و 
سفرهای  و  فرآیندها  آغاز  و  مرچد  گریموزو  توانمندسازی  محور4 

توانمندسازی زنان دانست.
این سازمان5 در حالی که به خوبی شناخته شده بود، در بهار 2017 
داخلی  مشکالت  و  مالی  امور  تامین  و  بودجه   محدودیت  به دلیل 

با کارکنان، فعالیت خود را متوقف کرد. علی رغم  اینکه، باتوجه به 
عملکرد خود، همیشه بودجه مستمری برای کار خود جذب  کرده 
در  را  کاملی  جزئیات  نمی توان  محرمانگی،  حفظ  به دلیل   بود. 
اینجا ارائه کرد. با این حال، ُرز اتکای بیش از حد به افراد خاص در 
دوره های آموزشی و سازمان را به عنوان مسایل شناسایی  کرد، به 
 این  معنا که گریموزو مرچد با دوستی ها و همکاری های کارکنان، 
کارکنان،  جابه جایی  از  پس  که  خورده  بود  پیوند  منسجم  به طور 

سازمان را آسیب پذیر کرد.
کار  به  آغاز  زمان  از  مردم نهاد،  سازمان  پروژه  بنیان گذار  اِملین6، 
مدت  از  پس  ولی،  گرفت.  به دست  آن  را  راهبری  پروژه،  این 
به  وی  ابتالی  علت  به  توانمندسازی  پروژه  فعالیت  کوتاهی، 
همراه  به  وی،  استعفای  ادامه  در  و  صعب العالج  بیماری  یک 
فعالیت های این سازمان مردم نهاد، متوقف شد. اندکی پس از آن، 
و  کردند  ترک   را  سازمان  پروژه،  اصلی  مشارکت کنندگان  دیگر 
پروژه در عرض یک سال شکست خورد. این یک پدیده رایج در 
بخش سازمان های مردم نهاد است و با نوان «درختانی که از باال 
 .)2004 جیمز8،  و  )هیلی  است  شده  توصیف  خشک  می شوند7» 
اولویت های ادراک شده کنترل کنندگان سیاسی، در افزایش تعداد 
زنان در انتصاب های رسمی و عمومی و بی میلی دیگر سازمان های 
پروژه های  اجرای  برای  مشارکت  ایجاد  برای  زنان  مردم نهاد 
قابل  نتایج  نمی توانست  که  فردی  روان شناختی  توانمندسازی 
اندازه گیری و ملموسی از حضور زنان در عرصه های اجتماعی ارائه 

دهد و عدم جذب بودجه، سایر عوامل مؤثر این شکست بود.
باتوجه به اینکه، نگارنده هیچ ارتباط قبلی با سازمان مردم نهاد نداشته 
است، برخی از ویژگی های قوم نگارانه9 اثرگذار بر دوره مرحله اول، 
واکنش های  و  مصاحبه شوندگان  سازمانی  استخدام  امکان  برای 
شخصی در مورد دوره توانمندسازی، مورد توجه قرار گرفته  است. 
که   10 چهره  به  چهره  و  نیمه ساختاریافته  مصاحبه  هفت  بنابراین، 
هر کدام بین 1 تا 2/5 ساعت به طول انجامید، منبع اصلی داده ها 
بودند. پنج زن از اواسط دهه 2000 تا پایان سال 2017 در دوره های 
سازمان مردم نهاد شرکت و در ادمه روند دوره ها نیز مشارکت کردند. 

1. این سازمان غیردولتی، در مقطعی، شعبه ای را در شمال ولز تأسیس کرده  بود، اما به دلیل مسائل مربوط به کارکنان، فقط یک سال ادامه  داشت و در اینجا مورد بحث قرار 
نمی گیرد.

2. این شامل اِملین بنیانگذار، ُرز )شریک با برگزارکننده دوره دانشگاه محلی در مرحله دوم(، و معلمان دوره اول مرحله اول، و هم چنین شرکت کنندگان گریموزو مرچد بود 
)این مطلب را ُرز در مصاحبه ما توضیح داد(.

3. اِملین بنیانگذار سازمان مردم نهاد توضیح داد که بودجه مبلغی بالغ بر حدود 000/30 پوند در سال بود که با آن کار را شروع کرد، یک مدیر استخدام و سه مرحله پروژه را 
اجرا کرد. او و سایر مصاحبه شوندگان این را به عنوان یک کار غیرممکن و حیف و میل کردن بودجه توصیف کردند.

4. Foundation and Core
5. Grymuso Merched
6. Emmeline
7. Trees Dying from the Top
8. Hailey & James
9. Ethnographic
10. Face-to-Face Interviews
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 6. تفکر انعکاسی، به معنی داشتن تصویر بزرگ تری از مساله و درک کلیه پیامدهای آن است. دو نظریه مطرح در این حوزه چرخه یادگیری کلب )Kolb( و مدل شون 
)Schon( است. م.

10. یکی هدف اصلی در پارادایم اثبات گرایی، تعمیم نتایج و کشف فرمول جهان شمول برای رفتارها و پدیده ها با روش های کّمی است. ولی، پارادایم تفسیرگرایانه فمینیستیک، 
به دنبال فهم عمیق مسائل مربوط به زنان در خانواده، جامعه و سازمان با روش کیفی است و تعمیم نتایج از اهداف اصلی تلقی  نمی شود. م.

11. واژه نظری، توسط مترجم به متن اضافه شد. م.

مصاحبه های نیمه ساخت یافته به عنوان «داده های پربارتر و مهم تر1 » 
مورد توجه قرارگرفت )وستمارلند2، 2001( و از طریق ایجاد «ارتباط 
عاطفی با افراد تحت مطالعه»، موانع بین محّقق و مصاحبه شونده 
برداشته  شد )جایاراتنه3 ، 1983، ص 145(. عالوه بر این، از آنجایی 
که گریموزو مرچد تامین مالی خود را قبل از جمع آوری داده ها از 
دست داده بود، کشف فرآیندهای ذهنی و کیفی4 توانمندسازی زنان 
از طریق هیچ روشی غیر از بحث انعکاسی متفکرانه5 و 6 و  بین محّقق 

و مصاحبه شونده7  امکان پذیر نبود.
شرکت کنندگان با شش نفر از هفت مصاحبه شونده مرتبط شدند. 
شرکت کننده دوره، یک معلم خصوصی8  در دوره مرحله اول بود؛ 
این  به  مردم نهاد  سازمان  این  با  او  طوالنی مدت  تعامل  بنابراین، 
معنا بود که مصاحبه شوندگان از گروه های متنوع در دوره گریموزو 
مرچد همکاری داشتند. شرکت کننده هفتم، مستقاًل در فعالیت های 
به  داشت،  حضور  آن  در  هم  نگارنده  که  عمومی  زندگی  در  زنان 
همکاری  به  باید  اینجا  در  که  است  مبرهن  پرداخت.  فعالیت 
شرکت کنندگان و مصاحبه شوندگان با حفظ ارتباط دوجانبه با هم 
توجه شود. این احتمال وجود داشت که زنان تحت مطالعه، تجربیات 
مثبت و توانمندساز با سایر سازمان مردم نهاد داشته باشند و از این 
دوره نیز، بهره مند شوند. زنانی که تجربیات منفی بیشتری دارند یا 
برای آنها دوره گریموزو مرچد یک تجربه توانمندساز نبود، ممکن 
است، در اینجا حذف شوند؛ بنابراین، این کار، بازنمایی نمونه9 را 
در  شرکت کنندگان  از  فراتر  مقاله  نتایج  تعمیم  و  می کند  محدود 
تحقیق و تحلیل اسنادی، محدود می شود10.  با این حال، با نظر 
از  ترس  بدون  تا  داد  را  امکان  این  مصاحبه شوندگان  به  مساعد، 
عواقب برای خود و سازمان، بازتابی روشن در مورد موفقیت ها و 
شکست های این سازمان مردم نهاد ارائه  دهند. جلسه مصاحبه ها با 
اجازه مصاحبه شوندگان به صورت صوتی ضبط شد و محّقق، کلمه 
تقریبًا  و  کرد  مکتوب   را  مصاحبه شوندگان  صحبت های  کلمه  به 

60000 کلمه از مصاحبه های رونویسی شده، به دست آمد. باتوجه 
به زمان مصاحبه ها و تکرار مکّررات در میان متن داده ها، اشباع 
نظری11  داده ها12 احساس  می شد. یک چشم انداز قابل تصور، پیش 
از مصاحبه ها نیز توسط سه شرکت کننده تکمیل شد تا آنها را قادر 
سازد تا تجربیات خود را بازگو کنند و فرآیند و سفر توانمندسازی 
خود را نشان  دهند )مانی و همکاران13 ، 2017(. داده های مصاحبه 
با تحلیل اسنادی کتاب های آموزشی این سازمان مردم نهاد و سایر 
توسط  مدارک،  و  اسناد  به  دسترسی  شد.  تکمیل  مدارک  و  اسناد 
اِملین و ُرز فراهم شد. سپس، داده ها با تحلیل موضوعی و «جستجو 
در مجموعه ای از داده ها14 » نمایه شد )براون و کالرک15 ، 2008، 
ص 86(. برای استخراج الگوها، با استفاده از چارچوب توانمندسازی 
روان شناختی نظری تعدیل  شده، تأییدیه اخالقی برای این تحقیق، 

توسط کمیته اخالق دانشگاه کاردیف16  اخذ شد.

         یافته ها

باتوجه به یافته ها، اهداف دوره مرحله اول را می توان به سهولت در 
چارچوب چرخه توانمندسازی که در شکل 1 مشخص شده است، 
یک  مرحله  مربیان  راهنمای  کتاب  اسنادی  تحلیل  کرد.  ترسیم 
گریموزو مرچد نشان داد که این سازمان مردم نهاد انتظار دارد که 
زنان بایستی این توانمندی ها را کسب کنند: 1. درک فرآیندهای 
تصمیم گیری و توانمندسازی تعاملی؛ 2. مهارت هایی برای تعامل 
داشتن و باور این که می توان یک پروژه یا کمپین را به طور مؤثر 
راهبری کرد و توانمندسازی تعاملی و درون فردی؛ 3. اعتماد به 
درون  توانمندسازی  و  خود  کمپین  یا  پروژه  پیشبرد  برای  نفس 
با  رابطه.  طریق  از  ائتالف  ایجاد  توانایی  و  مهارت ها   .4 و  فردی 
توانمندسازی در این زمینه ها، سازمان های مردم نهاد خواستار آن 
رفتاری(  )توانمندسازی  مدنی  فعالیت  سطح  بتوانند  زنان  که  بود 
خود را افزایش دهند. با تکیه بر گزارش های مفّصل هفت سازمان  

1. More Fruitful and Significant Data
2. Westmarland
3.Jayaratne
4. Subjective and Qualitative
5. Thoughtful Reflective Discussion

7. Researcher and Interviewee
8. Tutor
9. Representativeness of the Sample

12. Data Saturation
13. Mannay et al
14. Searching Across the Data Set
15. Braun & Clarke
16. Cardiff University
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در  سازمان ها،  آن  دوره های  شرکت کنندگان  و  زنان  مردم نهاد 
ادامه بحث می شود که آیا سازمان های مردم نهاد، مؤلفه چهارگانه 

چارچوب چرخه توانمندسازی را ارائه کرده اند یا خیر؟

الف. توانمندسازی درون فردی

اسنادی  تحلیل  درون فردی،  توانمندسازی  به  اجمالی  نگاهی  با 
کتاب راهنمای دوره مرحله اول گریموزو مرچد نشان داد که بهبود 
سطح اعتماد به نفس و خودکارآمدی در زنان، جنبه های کلیدی 
توانمندسازی درون فردی، از طریق جلسه یک روزه در مورد ایجاد 
اعتماد و یک دوره شش روزه مورد بررسی قرار گرفت. ُرز، منطقاً بیان 
کرد که این کار، برای توانمندسازی زنان به مهارت هایی برای بیان 
احساسات خود به صورت بسیار مثبت، مختصر و واضح تر و استفاده 
صص   ،1994 ، بود )بندورا1  آنها]  موجود [برای  ابزارهای  همه  از 
71-81( و خودکارآمدی را این گونه تعریف می کند: باورهای افراد 
در مورد توانایی هایشان، برای ایجاد سطوح مشخصی از عملکرد 
که بر رویدادهایی که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، تلقی می شود. 
کسب سطوح باالی خودکارآمدی2 ، تجسم و تصویرسازی کسب 
موفقیت را افزایش  می بخشد، هدف گذاری بلندپروازانه3  و تعهد به 
فعالیت مجدد در مشارکت مدنی در رویارویی با شکست را تقویت 

 می کند.

در بررسی این که آیا مصاحبه شوندگان پس از تعامل با گریموزو 
توانمندتر  و  مطمئن تر  مدنی،  مشارکت  برای  را  خود  مرچد، 
می دانستند، داده های مصاحبه نشان داد که زنان مصاحبه شونده، 
یافته  بهبود  آنها  درون فردی  توانمندی  که  احساس  می کردند 
گریموزو  دوره  در  شرکت  از  قبل  مری4   که  حالی  در  مثاًل،   است. 
مرچد خود را فاقد اعتماد به نفس  نمی دانست، در مصاحبه خود به 
وضوح متوجه شد که گریموزو مرچد به او کمک کرد تا با ارتقای 
به  اعتماد  مهارت ها،  آن  از  استفاده  چگونگی  و  خود  مهارت های 
نفس خود را افزایش دهد. جین 5 )مشارکت کننده سازمان مردم نهاد 
و بعدها معلم خصوصی و عضو هیئت مدیره(؛ هم چنین، در مورد 
اینکه این دوره، به او و کسانی که بعداً در دوره آموزش داد، مطالبی 

را بیان می کند: )به مکتوب شده مصاحبه ضبط شده توجه کنید(:
برای من، دیدگاه متفاوتی به زندگی به من داد، در مورد  شخصا،ً 
اینکه چگونه می توان صدایی داشت و نترسید. اگر چیزی است که 
دوست ندارم، می توانم بگویم. […] و حتی برای بسیاری از  واقعاً 

زنانی که در برنامه دوره [مرحله یک] آمدند […] اصاًل حرفی برای 
گفتن نداشتند؛ ولی در پایان دوره، نمی توانستید صداهای آنها را در 

گلو خفه کنید!
اعتماد به نفس و بیان حرف ها و نظرات توسط همه شرکت کنندگان 
و هم چنین، توانایی بهره گیری از تجارب و بسیج منابع و امکانات 
برای ایجاد تغییرات، حتی در رویارویی با شکست و عقب نشینی 
ذکر شد. کتاب راهنمای این سازمان مردم نهاد توضیح  می دهد که 
شرکت کنندگان باید درکی از تاکتیکهای قطع ارتباط و چگونگی 
گریموزو  )شرکت کننده  سیلویا6  و  باشند  داشته  روابط  بر  تسلّط 
مورد  در  او  آموزش  نحوه  درباره  خصوصی(  معلم  بعدها  و  مرچد 
نوع عقب نشینی هایی که می توانید داشته باشید، صحبت کرد. این 
مطالب در هنگام مناظره7  گفته شد. اینها مهارت هایی بود که او 

از آن زمان در نقش خود به عنوان مشاور محلی، استفاده  می کرد:
سیلویا: شما می دانید که آنها از چه نوع ارتباطاتی8  استفاده  می کنند. 
بنابراین، بازگشت به گذشته و […] به حساب آوردن آنها […] این 
چیزی بود که در این دوره دریافت کردم و هنوز هم از آن استفاده 

می کنم.
مثال های دیگری تقریباً توسط همه مصاحبه شوندگان بیان شد که 
در  آموخته  شده  عملی  مهارت های  و  بحث  چگونه  نشان می دهد 
این دوره، آنها را برای غلبه بر چالش ها در مشارکت مدنی بعدی، 
آموزش  چگونگی  مورد  در  شارلوت9  مثاًل،  است.  کرده   توانمند 
گریموزو مرچد در مورد مهارت های جمع آوری اّطالعات و تشویق 
او برای رجوع به سازمان هایی مانند اداره آمار ملّی10 که از آن زمان، 
به او در اداره یک کسب وکار در صنعت آرایشگری11 کمک کرده 

بودند، ارتباط برقرارکند.
بهبود  برای  مرچد  گریموزو  که  ابزارهایی  و  تاکتیک ها  به  باتوجه 
سطح توانمندسازی درون فردی مصاحبه شوندگان استفاده  می کرد، 
یکی از رویکردهای کلیدی گریموزو مرچد که در این زمینه به کار 
گرفته  شد «درمان تسلّط هدایت شده12» بود )دونوهی13 ، 2005(. 
این رویکردی است که معمواًل در فرآیند14 درمان استفاده  می شود 
که در آن فعالیت های استرس زا، مانند سخنرانی در جمع، به عنوان 
فرعی  وظایف  به  سپس  و  می شوند  مدل سازی  و  تعریف  مسائل 
در  ابتدا  درمان،  تبدیل  می شود.  هستند،  تسلّط  قابل  به راحتی  که 
یک «فضای اَمن15 و عاری از استرس16» شروع  می شود. تحلیل 
اسنادی نشان داد که در روز دوم دوره اول مرحله اول، برای مثال، 

1. Bandura
2. Self-Efficacy
3. Ambitious
4. Mary
5. Jane
6. Sylvia
7. Debating

8. Lines
9. Charlotte
10. Office for National Statistics
11. Hairdressing Business
12. Guided Mastery Treatment
13. Donohue

15. Safe-Space

14. واژه فرآیند توسط مترجم اضافه شد. م.

16. واژه عاری از استرس، توسط مترجم به متن اضافه شد. م.
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7. Cisgender
8. Transwomen

10. Underrepresented Women
11. Self-Selecting
12. Underrepresented

1. Shall We Have a sit-in
2. منظور نویسنده فنون مذاکره حضوری است. م.

3. Zukin et al
4. Women-Only
5. Finlay

6. منظور سیلویا این است که در جلسات آموزشی، فقط زنان باید شرکت کنند. 

9. نویسنده، از منتقد ناشناس این مقاله، به دلیل توجه به این موضوع مهم و برجسته کمال تشکر و قدردانی را دارد.

رسیدگی  برای  فعالیت هایی  انجام  از  قبل  تا  شد  خواسته  زنان  از 
به این موضوع، مشکالت شخصی و موانع مشارکت مدنی خود 
را شناسایی کنند. همان طور که اِملین )سازمان دهنده و بنیانگذار( 
توضیح داد، زنان گام های کوچک و مدیریت  شده را برای ایجاد 
یک کمپین فرضی، حول یک موضوع در جامعه، به انتخاب خود، 

مورد بررسی قرار دادند:
یک  می توانیم  چگونه  بنشینیم.  پارک  در  نیمکت  یک  روی  بیا 
کنیم.  کمپین  ما  پس،  کنیم؟  پیدا  نشستن  برای  پارک  نیمکت 
تحصن1 کنیم ، مکاتبه و نامه نگاری کنیم، شورایی را اینجا دعوت 
کنیم که با ما صحبت کند؟ [...] ما یک اتاق داشتیم، و آنها در مورد 

این چالش بحث و ایده های خود را آزمایش می کردند.
توانمندسازی «صدا2 » به زنان، بُعد اصلی افزایش خودکارآمدی، در 
این بُعد بود. زنان باید برای به کارگیری زبان اثرگذار و مهارت های 
مباحثه برای تأثیرگذاری بر کمپین فرضی خود، در مشارکت های 
همکاران3 )2006(  و  زوکین  که  همان طور  شوند.  توانمند  مدنی 
معتقد هستند، آموزش، تأثیر معناداری بر سطوح مشارکت مدنی و 
سیاسی و مهارت هایی مانند توانایی مذاکره یا نامه نگاری ، شرکت 
در  آزاد  فرضی  بحث های  و  مناظره ها  در  شرکت  یا  کمپین ها  در 
در  مشارکت  برای  پیش ران  آموزش ها  این  و  دارد  درس  کالس 

خارج خانه است.
این رویکرد، زنان را توانمند کرد تا «انقالب خود را بسازند» و از 
تشویق  زنان  گیرند.  بهره   تسهیل گر  یک  به عنوان  «آموزش» 
شدند تا تجربیات و شکست های گذشته خود را به عنوان ابزارهای 
یادگیری حیاتی به اشتراک بگذارند و توانمندسازی، به ویژه توسط 
پویایی درون گروهی در دوره های سازمان های مردم نهاد، امکان پذیر 
زنانه4  فقط  فضای  که  شد  روشن  مصاحبه شوندگان،  برای  شد. 
)اصطالحی که مصاحبه شوندگان استفاده می کنند( برای تضمین 
توانمندسازی  ارائه  و  توانمندساز»  و  حمایت کننده  اَمن،  «محیط 

درون فردی، حیاتی است )فینالی5 ، 2016، صص 10-9(:
سیلویا: من فکر نمی کنم که باید مختلط باشد6 ، زنان می توانند در 

این شرایط، تجارب را به اشتراک بگذارند.
آنها  و  بودند  زنان  از  دیگر  گروه های  با  اتاق  در  زنان  آن  املین: 
احساس بدی از گفتن چیزهایی را نداشتند. […] بنابراین، همیشه 
به خودشان متکی بود، همه افراد حاضر در اتاق، تجربیات خود را 

بیان داشتند.
و  مصاحبه شده  زنان  که  میژشود  متذکر  ما  به  مطالب،  این 
بنیان گذاران سازمان های مردم نهاد، احساس می کردند که محیط 
اشتراک گذاری  امکان  مرچد،  گریموزو  زنان»  «فقط  گروهی 
اینجا،  در  می کند.  فراهم   را  جنسیت محور  تجربیات  و  تالش ها 
شایان ذکر است که به زنان با هویت جنسیتی زنانه7  و تراجنسیتی8  

که در این دوره ها شرکت کردند9 ، اشاره شود.
داشتیم.  مرچد  گریموزو  دوره های  در  تراجنسیتی  چندین  ما  بله! 
ما مدت زیادی در مورد آن فکر کردیم. اّما، مانند همه گروه های 
جامعه  زنان  از  بازنمایی  کمتر  که  زنانی  شرکت  احتمال  دیگر، 
هستند10، در دوره های توانمندسازی، وجود دارد. همه ما چیزهای 
زیادی از یکدیگر یاد گرفتیم .... دو نفر بودند. گروه های فّعالی از 
تراجنسیتی را به خاطر می آورم. یکی در ولز شمالی و دیگری در 

ولز غربی.
)دریافت پاسخ از طریق ایمیل و پیگیری توسط اِملین انجام شد(.

همچنین، تنوع بسته آموزشی گریموزو مرچد نشان  می دهد که 
چنین  در  شرکت کننده  زن  هر  برای  دوره ها  این  انتخاب  چگونه 
و  زمانی  محدودیت های  انتخابی11داشت.  خود  حالت  دوره ای، 
مکانی و ظرفیت محدود حوزه های این مطالعه، به این معناست 
که مصاحبه با زنان تراجنسی برای این تحقیق امکان پذیر نیست، 
بسیار  موضوع  زنان،  توانمندسازی  که  می دهد  نشان   شواهد  اما 

فراگیری بوده است.
زنان  با  متنوع  گروهی  فضای  یک  مردم نهاد  سازمان  این 
«بازنمایی نشده12» )این اصطالحی است که اِملین به کار برد( از 
بود  پیشینه هایی  و  معلولیت،  دارای  مذاهب،  فرهنگ ها،  سنین، 
به  امکان  تنوع  این  که  استدالل می کردند  مصاحبه شوندگان  که 
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دانش  و  می کرد  مهیا  را  زندگی  در  که  تجربیات  اشتراک گذاری 
موجود را افزایش می داد.

فرآیند  تسهیل  مستلزم  فردی،  درون  توانمندسازی  به  دستیابی 
که  متوجه می شوند  زنان  آن،  موجب  به  که  است  توانمندسازی 
شوند1»  وارد  بودند،  شده  محدود  قباًل  که  مناطقی  «به  می توانند 
)اوون2 ، 2017، ص 21(. رولندز3  )1997، ص 23( ادعا می کند که 
یک فرآیند توانمندسازی افراد، باید آنها را به جایی برساند که «خود 
را توانا در ایفای نقش فّعال در فضای تصمیم گیری بدانند4 ». برای 
دستیابی به این جنبه از توانمندسازی و مشارکت زنان در زندگی 
مدنی، گریموزو مرچد از مربیان استفاده کرد. اولین مربی از این نوع، 
یک «مدعو فّعال اجتماعی […] بود که در جامعه خود تغییراتی 
ایجاد کرد […] فردی که نیازی را شناسایی و اقداماتی در مورد 
آن انجام داده است » )کتاب راهنمای مربی مرحله اول گریموزو 
مرچد(. برای مثال، زنی که در کمپین ها شرکت  می کرد، کسی که 
در موسسات خیریه یا گروه های غیررسمی مشارکت داشت. مربی 
نماینده  و  مجمع6  و  شورا  عضو  که  بود  سیاسی5   مدعو  یک  دوم، 

مجلس بود.
همان طور که باندورا7 )1994، ص 3( ادعا می کند، «تسلّط جانشینی8 » 
و قرارگرفتن در معرض موفقیتهای همساالن مشابه، خودکارآمدی 
فرد را تقویت  و زنان را تشویق  می کند که باور کنند «ظرفیت های 
تحقیقات  دارند.  را  موفقیت»  برای  مشابه  فعالیت های  بر  تسلّط 
زنان  توانمندسازی  مزایای   )1998( کامر9   و  پیپرت  توسط  قبلی 
تصاحب  سیاسی  پست های  دیگر  زنان  که  است  داده  نشان  را 
کردند. مصاحبه شوندگان این رویکرد را تحسین کردند و مری10 
چگونه  که  شد  متذکر  مردم نهاد(  سازمان  مربی  و  )شرکت کننده 
ولز12   ملّی  شورای  مجلس  سابق  عضو  جنکینز11  بتان  با  مالقات 
باعث شد، او متوجه شود که آنها13 هم مثل مردمان عادی هستند 
دهم.  انجام  را  کار  این  می توانم  که: «من  شد  تقویت  باور  این  و 
می تواند کاری انجام شود […] و هرکسی اگر بخواهد می تواند این 

کار را انجام دهد!».
دوم  مرحله  در  مربیان،  از  استفاده  و  جانشینی  تسلّط  رویکرد  این 

مصاحبه شوندگان  حالی که،  یافت. در  ادامه  مرچد  گریموزو  برنامه 
اکثراً روحیه عالی داشتند، اما اِملین اعتراف کرد که در استفاده این 
داشته  وجود  مشکالتی  و  چالش ها  مربیان،  از  مردم نهاد  سازمان 

است:
موفقیت آمیز بود؟ من احتمااًل فقط 50% را می گویم و […] من 
حدود 70% از تقصیر را به گردن مربیانی می اندازم که […] بیشتر از 
زنان احساس شکست و تسلیم کردند. مثاًل یکی از اعضای مجلس 
با  شما  می روم،  مهم  جلسه  یک  به  من  "اوه!  گفت]  زن  یک  [به 
منشی من اینجا بنشینید و او به شما می گوید من چه کار می کنم".

این  از  خارج  در  است  ممکن  مربیان  از  برخی  که  ناگفته پیداست 
اِملین  اگرچه  باشند،  داشته  زنان  بر  ناامیدکننده ای  تأثیر  مطالعه، 
پیشنهاد کرد که آنها همیشه سعی می کردند هر مشکلی را حل  کنند. 
توسط یک مشاور محلی راهنمایی و  مثاًل، زن فوق الذکر، متعاقباً 
ارشاد شد. این امر، بسیار دلگرم کننده بود و عامل اصلی در پیوستن 
این زن به همان حزب سیاسی و نامزدی در انتخابات محلی شد. 
این نشان می دهد که مشارکت مربیان، زمانی که مربیان به طور 
دستیابی  برای  موثر  روش  یک  می تواند  بودند،  تعامل  در  مناسب 
2015؛   ، مالون14  و  )الوخوف  باشد  درون فردی  توانمندسازی  به 
مصاحبه  آنها  با  که  زنانی  بنابراین،   .)2002  ، همکاران15  و  لیانگ 
شد، احساس اعتماد به نفس و خودکارآمدی بیشتری داشتند که 

نشان گر بهبود توانمندی درون فردی آنها است.

ب. توانمندسازی تعاملی

نحوه  از  آگاهی  بدون  خودباوری،  و  نفس  به  اعتماد  خودکارآمدی، 
تأثیرگذاری بر بافت اجتماعی و سیاسی، به اندازه کافی، توانمندسازی 
تلقی  نمی شود. در نتیجه، گریموزو مرچد باید به عامل تعاملی و بهبود 
دانش سیاسی ـ اجتماعی زنان ولزی بپردازد. این امر توسط اِملین و 
ُرز که در مورد اینکه چگونه مصمم بودند زنان را توانمند کنند تا «با 
درک سیستم، بخشی از سیستم شوند» و هم چنین، آن را به چالش 
بکشند و «منفعل16» نباشند، بسیار مهم تشخیص داده شد. به این 
ترتیب، گریموزو مرچد یک روز کامل از دوره مرحله اول را به توضیح 

ساختارهای سیاسی در ولز و بریتانیا اختصاص داد.

1. Venture into Previously Restricted Areas
2. Owen
3. Rowlands
4. sion-Making Space
5. Political Guest
7. Bandura
8. Vicarious Mastery
9. Pippert and Comer
10. Mary
11. Bethan Jenkins
12. SENEDD
14. Laukhuf & Malone
15. Liang et al
16. Passive

6. »عضو مجمع« اصطالحی بود که برای سیاست مداران منتخب در مجلس استفاده می شد که قباًل 
مجمع ملّی ولز نامیده می شد، مجلس قانون گذاری سیاسی ولز پس از رفراندوم تفویض اختیار در سال 
1997 واگذار شد. این نام از آن زمان به پارلمان ولز تغییر یافته است تا قدرت های فزاینده قوه مقننه 
را منعکس کند و سیاستمداران منتخب اکنون به عنوان »اعضای مجلس شورای ملّی ولز« شناخته 

می شوند.

13. منظور نویسنده، سیاستمداران است. م.مجمع ملّی ولز نامیده می شد، مجلس قانون گذاری سیاسی ولز پس 
از رفراندوم تفویض اختیار در سال 1997 واگذار شد. این نام از آن زمان به پارلمان ولز تغییر یافته است تا 
قدرت های فزاینده قوه مقننه را منعکس کند و سیاستمداران منتخب اکنون به عنوان »اعضای مجلس شورای 

ملّی ولز« شناخته می شوند.
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بسیاری از زنانی که در دوره های گریموزو مرچد شرکت کردند، 
فاقد تحصیالت کالسیک یا بومی بریتانیا نبودند و در بزرگسالی به 
ولز مهاجرت  کرده اند. برخی از بررسی های موجود نشان می داد که 
اقلیت های قومی و به ویژه مهاجران نسل اول، کمتر از شهروندان 
سفیدپوست بومی بریتانیا از «سهم منصفانه1 » در مورد سیاست 
کمتر  و  می شوند  گنجانده  انتخابات  فهرست  در  کمتر  و  می دانند 

رأی خواهند داد )ابروی و جانسون2، 2019(.
همان طور که الرسن و همکاران3 )2004( معتقد هستند که تعهد 
درک عملکرد سیاسی یک فرهنگ متفاوت، می تواند برای افراد 
مهاجر، استرس آور4 باشد، به خصوص اگر آنها وطن واقعی5 خود را 
جای دیگری بدانند. همه این عوامل، مستلزم صرف زمان برای 
است.  متفاوت  فرهنگ  یک  سیاسی  عملکرد  چگونگی  یادگیری 
نظام های سیاسی به فعالیت خود ادامه  می دهند و مطالعه حاضر 
نشان  می دهد که چگونه سازمان های مردم نهاد می توانند از طریق 
به صورت  گروه ها،  این  میان  در  اّطالعات  این  انتشار  از  اطمینان 
تعاملی، توانمندیهای خود را افزایش دهند. شارلوت، اصالتاً نیجریه ای، 

به من گفت:
آن  وظایف  و  کارکرد  از  اما  دارد،  وجود  پارلمان  می دانستم  من 
اطالعی نداشتم. […] من اکنون به دلیل [گریموزو مرچد] درک 

خوبی از پارلمان دارم.
این شکل از تعامل که منتج به توانمندسازی  می شود، بسیار مهم 
است. زیرا بر مشارکت زنان از طریق )نا(آگاهی آنها از فرصت های 
)زیمرمن6،  نشأت  می گیرد  مدنی  و  سیاسی  نظام های  در  موجود 

1995(. مری اظهار داشت:
دانستن اینکه نظام های سیاسی و اجتماعی چگونه کار می کنند، 
می دانید،  با،  داشتن  تعامالت  مانند  چیزهایی  حتی  است.  مفید 
دیده بان محله7 […] بسیار مفید است که بفهمید نظام ها چگونه 
کار می کنند، زیرا اگر نیازی دارید و اگر میخواهید اوضاع را درست 

کنید، ضروری است.
دعوت  طریق  از  دولتی،  نظام های  مورد  در  آموزش  بر  عالوه 
و  مربی  به عنوان  سیاسی  سرشناس»  و  «نخبگان  اعضای  از 
سازمان دهنده دوره های توانمندساز برای دیدار از مجلس شورای 
ملّی ولز8 بود که گریموزو مرچد تضمین کرد که سیاست و نظام های 
دولتی به واسطه بازدید حضوری، کمتر مفهوم پیچیده و انتزاعی به 

خود می گیرند. مصاحبه شوندگان نیز از چنین بازدیدهایی به نیکی 
یاد کردند.

و  منفعل  زنان  ایجاد  مردم نهاد  سازمان  این  هدف  که  بود  واضح 
سازش کار نیست و اِملین می خواست زنان احساس کنند قادر به 
اساس،  این  بر  هستند.  کالسیک  سازمانی  ساختارهای  با  تقابل 
برای گریموزو مرچد مهم بود که عقاید و باورهای از قبل  تعریف 
 شده زنان، در مورد جامعه و ابعاد زندگی  آنان را تغییر دهد. گریموزو 

زنان  آن  در  تا  بهره  گرفت  باز»  کالس  «فضای  یک  از  مرچد 
به  توهین،  احتمال  یا  جنجال  از  دور  را  خود  نظرات  می توانستند 
اشتراک بگذارند و موضوعات مورد بررسی و بحث قرار می گرفت.

املین: ما قباًل قانونی داشتیم که هشدار می داد که رایانه شخصی 
استفاده نکنید. بنابراین، صحبت کردن یا پرسیدن سؤالی در مورد 
زن  هر  مادری  کشور  یا  گذشته  نژاد،  مورد  در  یا  فردی  ناتوانی 
باز  می توانیم  که  جایی  تا  می خواستیم  چون   […] ندارد.  اِشکالی 
و دور از رایانه شخصی باشیم. […] اما بهتر بود که آن ها این را 
می گفتند و بعد می توانستیم آنها را به سمتی سوق دهیم که چنین 

احساسی نداشته باشند.
در حالی که شنیدن این موضوع که بنیان گذار یک سازمان مردم نهاد 
برابرخواه، زنان را تشویق به اشتراک گذاشتن دیدگاه های سیاسی 
«نادرست» می کند، بسیار ناراحت  کننده بود. در اینجا، قابل تأمل 
است که توانمندسازی تعاملی شامل یادگیری در مورد بسترهای 
طریق  از  تعاملی،  توانمندسازی  این  است.  سیاسی  ـ  اجتماعی 
ماهیت  یک  دیدگاه های  درباره  آشکار  بحث  و  مستقیم  پرداختن 
مساله دار و «سوق دادن آنها به سمت عدم داشتن چنین احساسی»، 
حاصل می شود. گریموزو مرچد می تواند در قالب آموزش زنان در 
یک محیط اَمن در نظر گرفته شود و ممکن است نسبت به جامعه 
وسیع تر بازخوردهای جنجالی9  کمتری دریافت کنند. اِملین صحت 
سیاسی10  را محدودکننده می دانست، او نمی خواست زنان احساس 
کنند که برخی از موضوعات بحث  شده، خارج از محدودیت هستند. 
این امر به ویژه برای زنانی که ممکن است احساس می کردند قادر 
به بحث درباره چنین موضوعاتی در محیط های دیگر نیستند، مهم 
هم گرا  قبلی  یافته های  با  حاضر  یافته های  ترتیب،  این  به  است. 
برای  مهمی  ابزار  باز»  کالس  می کنند «فضای  بیان  که  هستند 
آموزش سیاسی است و مشارکت در جامعه مدنی، دانش سیاسی، 

1. Fair Amount
2. Uberoi & Johnston
3. Larsen et al
4. Daunting
5. True Home
6. Zimmerman

8. SENEDD
9.Vociferous
10. Political Correctness

.)Neighbourhood Watch, 2020( 7. یک جنبش خیریه مردمی متشکل از طرح های داوطلبانه برای جلوگیری از جرم و جنایت در انگلستان و ولز
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سطح اعتماد، و یکپارچگی را افزایش می دهد )هان1 ، 1998؛ تورنی 
و پورتا2، 2002؛ تورنی و پورتا و همکاران، 2003(.

در اینجا سؤاالت مهمی وجود دارد که آیا سازمان مردم نهاد، فضایی 
برخی  است  ممکن  زیرا،  است؟  شرکت کنندگان  همه  برای  اَمن 
اِملین  که  محیط «غیررایانه ای»  یا  سؤاالت  با  شرکت کنندگان  از 
تشویق کرده  بود، احساس راحتی نکنند. اگرچه، مصاحبه شوندگانی 
که در اینجا، به چنین بحث ها و موضوعاتی اهمیت می دادند، به 
اثر  هم  باز  است  ممکن  این حال  با  ولی  نکردند،  اشاره  مساله  این 
روش نمونه گیری3  باشد. مصاحبه شوندگان در مورد قابلیت سازمان 
مردم نهاد برای توانمندسازی در مؤلفه تعاملی، به ویژه ایجاد دانش 

سیاسی را مثبت ارزیابی کردند.
قابل توجه است که اهمیت یک محیط گروهی باز و اَمن به عنوان 
مورد  روان شناختی  توانمندسازی  چرخه  تعاملی  مؤلفه  دومین 
توجه قرارگرفت. همچنین، اهمیت همیشگی رویکردهای تسلّط 
جانشینی و هدایت  شده مهارت، دانش و ایجاد اعتماد به نفس، برای 
بهبود توانایی زنان در درک بهترین روش برای اعمال تغییرات در 

جامعه خود، به وضوح نمایان شد. 

ج. توانمندسازی رابطه ای

مفاهیم عوامل توانمندساز روان شناختی4  که توسط زیمرمن5  بیان 
 شده  است، اجازه  می دهد تا یک بررسی در چگونگی توانمندسازی، 

به عنوان  مرچد  گریموزو  ماهیت  داشته  باشیم.  فردی،  سطح  در 
روان شناختی  بُعد  در  گروهی  تعامالت  طریق  از  که  سازمانی 
توانمندسازی  می کند، شناخته  می شود. در اینجا و در این شرایط، 
مصاحبه شوندگان  دارد6.  اهمیت  رابطه ای،  توانمندساز  مؤلفه 
را  گسترده  و  اَمن  و  دلپذیر  فضایی  مرچد،  گریموزو  که  دریافتند 
برای  مهمی  منبع  آنها  که  نشان می دهد  داده ها  و  می کند  فراهم 
توانمندسازی رابطه ای را نادیده گرفتند7  و آن سرمایه اجتماعی بود. 
سرمایه اجتماعی به عنوان ارتباطات بین افرادـ  شبکه های اجتماعی 
و هنجارهای متقابل و قابل اعتماد تعریف  می شود )پاتنام8، 2000، 

ص 19(. سرمایه اجتماعی برای توانمندسازی روان شناختی زنان 
بسیار مهم است؛ زیرا، منتج خواهد شد به احساس هویت مشترک، 
اعتماد و حس قوی ارتباطات اجتماعی که به صورت فزاینده، تقویت  
می شود. سرمایه اجتماعی  می تواند اثرات منفی سایر موانع بر سر 
فرآیند توانمندسازی، از جمله محرومیت های اجتماعی را کاهش 

دهد و در برخی موارد از بین ببرد. 
سرمایه  مورد  در  را   )2004( همکاران9  و  الرسن  یافته های  اگر 
اجتماعی در سطح محلی در نظر بگیریم، سرمایه اجتماعی زنان از 
شکل گیری پیوندهایی در بین آنها نشأت  می گیرد که به نوبه خود، 
توانمندی رابطه ای ایجاد می کند و زنان را قادر می سازد تا از جمع 
خود محافظت و پیگیر حقوق اجتماعی خود باشند. اغلب، عالیق 
مشترک جنسیتی از طریق فعالیت های اجتماعی، رفاه زنان را بهبود 
می بخشد و حفظ  می کند. با این حال، بی شک، در حالی که گریموزو 
زنان،  میان  در  را  «پیوندمدار10»  اجتماعی  سرمایه  این  مرچد، 
به عنوان یک گروه همگن ارائه  می کند، سرمایه اجتماعی برقراری 
می کند.  ایجاد  زنان  مختلف  گروه های  بین  را  مهم تری  ارتباط11 
«برقراری  و  «پیوندمدار»  اجتماعی  سرمایه  بین  ورشنی12)2001( 
ارتباط»13تمایز قائل می شود و استدالل می کند که سرمایه اجتماعی 
پیوندمدار با ویژگی های درون قومیتی14  آن تعریف می شود که به 
احتمال  و  منتهی می شود  جزیره ای16  جوامع  و  خاص15  قومیتی 
جوامع  به  دستیابی  برای  این حال،  با  افزایش می دهد.  را  تالقیها 
متعهد و توانمند، برقراری ارتباطات در سرمایه اجتماعی ضروری 
است. برقراری ارتباطات در سرمایه اجتماعی در قومیتها و بر اساس 
تعریف، برقراری ارتباط بین گروه های ناهمگن از مردم ایجاد میکند 
و ارتباطات، اعتماد و فعالیتهای گروهی را از طریق مهارتها و منابع 

الزم، به قصد توانمندسازی در جامعه را بهبود و ارتقا می بخشد.
شکاف های  در  ارتباط  برقراری   )122 ص   ،2012( کریستنس17 
اجتماعی18  را جنبه اصلی مفهوم توانمندسازی رابطه ای می داند؛ 
زیرا به مردم در ارتقای درکی از نقشی که انزوا و تقسیم بندی های 
کمک   هستند،  سهیم   ناسازگار های19قدرت  حفظ  در  گروهی 
1. Hahn
2. Torney-Purta
3. Sampling Technique
4.PEF
5. Zimmerman

7. Left
8. Putnam
9. Larsen et al
10. Bonding
11. Bridging Social Capital
13. Bonding and Bridging
14. Intraethnic Characteristics

16. Insular Communities
17. Christens
18. Bridging Social Divisions
19. Asymmetries

6. دوره های مرحله یک با تقریبًا بیست زن در هر تکرار شرکت کردند.

15. واژه خاص توسط مترجم اضافه شد. م.
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1. Orton
2. DEPRIVED AREA
3. Soppy Sort of Way
4. Angela
5. Mary
6. Jane

7. Houston and Wood
8. PEF

9. روز ملّی سنت ولز.
10. Nclusion
11. Integration

شبکه هایی  از  بخشی  تا  می کند  تشویق  را  زنان  سپس،  می کند. 
باشند که شامل افراد متنوع از جنس آنان است و از توانمندسازی 
روان شناختی فردی خود بهره  گیرند و در زمینه های گروهی به کار 
ببرند. بنابراین، داده های حاضر اثر حیاتی در این زمینه دارد و نقشی 
و  اجتماعی  سرمایه  به کارگیری  در  فمینیستی  گروهی  کار  که  را 
شکاف های  بین  ارتباط  برقراری  در  دیگران  با  توانمندسازی 

اجتماعی ایفا  می کند را به وضوح نمایان  می کند.
ممکن است، افراد در جوامع جزیره ای، فرصت یا زمانی را برای 
وقت گذاشتن در جا هایی که از لحاظ رابطه ای توانمند هستند یا 
نداشته  باشند.  کنند،  ایجاد  اجتماعی  سرمایه  می توانند  خودشان 
برای سازمان دهندگان گریموزو مرچد توانمندسازی چنین جوامعی 
مهم بود. اِملین گفت که او این موضوع را هدف تلقی کرده  است:

زنان مهاجر [که] شبکه حمایتی کوچک خود را داشتند. آنها خوب 
کار می کردند، اما در جامعه بزرگ تر شبکه حمایتی مستقر نمی شد 

و خوب کار نمی کرد.
به زعم اورتون1  )2012، ص 5(، توسعه روابط و شبکه ها باید شامل 
نیز  و  جامعه پذیرنده  افراد  با  تعامل  برای  مهاجران،  توانمندسازی 
سایر جمعیت های مهاجر باشد. این مطالعه، بینش جدیدی در این 
زمینه ارائه می دهد. همه زنان مصاحبه شده در مورد دوستی های 
پایدار و شبکه های ایجاد شده توسط آنها با گریموزو مرچد صحبت 
 کردند. این دوستی ها ارزش خاصی داشت؛ زیرا مرزهای نژادی، 

موانع فرهنگی و مذهبی را می شکست. در طی هر هفت مصاحبه 
مورد  مرچد،  گریموزو  با  تعامل  در  زنان  تنوع  که  شد  مشخص 

تحسین بود:
املین: ما گروهی از زنان داشتیم، برخی هنوز به دنبال پناهندگی 
بودند، خانم مهندسها […] یک مدیر سابق بانک […] ما همچنین 
میکردند،  زندگی   [ کم برخوردار2  [منطقه  در  که  داشتیم  را  زنانی 
شش فرزند داشتند، شرایط اشتغال نداشت. اما دوستی هایی که به 

وجود آمد، شگفت انگیز بود.
ُرز: آنها بالفاصله با هم پیوند می خورند، آن احساس مراقبت از هم 
و مراقبت از دیگران را به دست آوردند. نه فقط از روی احساسات و 

ترس3  - هرگز - بلکه، فقط حس همبستگی.
فرهن گهای  از  زنان  با  تعامل  مشتاق  نیز  مصاحبه شوندگان  سایر 
مورد  در  آنجال4   بودند.  آنها  سنت های  مورد  در  یادگیری  و  دیگر 
چگونگی دستور پخت نوعی غذا از طریق گریموزو مرچد صحبت 
اشتراک  به  را  ولز  سنتی  غذاهای  پخت  دستور  آن  در  که  کرد 
می گذاشت و زنان دیگر هم دستور پخت غذاهایی از فرهنگ های 

خود را بیان می کردند. از نظر مری5 ، تنوع فرهنگی و قومیتی، او 
را قادر ساخت تا با قضاوت های از پیش تعیین شده شخصی خود، 

مقابله کند، چیزی که جین 6 هم تکرار کرد:
مری: [از طریق گریموزو مرچد] من باید زنان مسلمان را درک کنم 
[…] این دوره وسیله ای شد که از طریق آن با زنان مسلمان آشنا 
شدم. فکرش را بکنید که این خیلی عالی بود، زیرا دیواری را برای 
من شکسته است. من فقط احساس می کنم تقسیم بندی هایی که 
در جامعه داریم، دلیل مهمی است که همدیگر را درک نمی کنیم و 
وقتی فرصت نزدیک شدن به سایرین را دارید، ترس از بین م یرود.
این  می کنم  فکر  می شود.  انجام  موانع  این  رفتن  بین  از  جین: 
یکی از نقطه نظرات اصلی برای من بود، شکستن موانع و دیدن 

دوستی هایی که از آن به وجود آمد.
صحبت های فوق قابل توجه است، زیرا همان طور که هیوستون و 
وود7 )1996، ص 54( ادعا می کنند، این عدم درک در مورد کسانی 
است که از نظر نژادی و قومیتی با ما تفاوت دارند و مانع از ایجاد 
می شود.  دوجانبه  فمینیستی  توانمندسازی  و  اجتماعی  سرمایه 
یک  می کنیم.  پیش داوری   را  دیگران  ما  که  همان طوری  اغلب، 
جنبه حیاتی از عوامل تعاملی و رابطه ای در مؤلفه های توانمدسازی 
نشان  مری،  قول  نقل  و  خود  فرهنگی  استانداردهای  در  روانی8 
 می دهد که چگونه فرصت هایی برای درک فرهنگ ها و سنت های 

دیگر )مانند عید یا روز سنت دیوید9( وجود دارد.
مردم نهاد  سازمان های  چشم انداز  شد،  بحث  قباًل  که  همان طور 
که توسط بنیانگذارشان مشخص می شود، اخالق شخصی اِملین 
به  او  بود.  مرچد  گریموزو  چشم انداز  مبنای  قابل توجهی  به طور 
برابری و یکپارچگی10 اعتقاد داشت و برای فضاهایی که زنان با 
می توانستند  متفاوت،  بسیار  مذهبی  و  فرهنگی  سیاسی،  گذشته 
مالقات کنند، ارزش قائل بود، با این استدالل که «یکپارچگی و 
انسجام11 درمان همه مشکالت ما است […] یکپارچگی و انسجام 
به همه ما تعلق دارد، همه ما نیاز به یکپارچگی و انسجام داریم». 
یکپارچگی و انسجام، به عنوان یک اصطالح، به طور گسترده ای 
مورد نقد قرار گرفته است )برای مثال، ویویورکا، 2014 را ببینید( 
و اصطالحی است که به خوبی با این نگارنده ارتباط برقرار نکرده 
است. با این حال، هنگامی که در متن نهایی گزارش اِملین گنجانده 
شد، استفاده از آن شیوه های منسوخ شده، مانع از تعهد فراگیر این 
سازمان مردم نهاد، به کار با زنان به عنوان شرکای برابری نشد. با 
یکپارچگی و انسجام، آنها می توانستند به تعلیم و تعلّم بپردازند. 
برای اِملین، یکپارچگی و انسجام، به معنای ارزشمندی تفاوت ها 
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و ایجاد برقراری ارتباطات بین جوامع، برای به اشتراک گذاشتن 
مسائل است:

اداره  را  زنان  گروه  یک  فقط  آیا  می گفتم:  سازمان   در  گذشته  در 
وجود  کار  این  انجام  برای  فایده ای  هیچ  مطلقاً  نه.  کرد؟  خواهید 
ندارد. آیا یک گروه زنان کم بینا را اداره خواهید کرد؟ نه. زیرا همه 
آنها می دانند که مسائل [خود] آنها چیست […] و نکته این است 
که مردم دور هم جمع شوند […] تا مشکالت خود را به اشتراک 

بگذارند.
همان طور که قباًل ذکر شد، محیط اَمن و باز این سازمان مردم نهاد، 

مورد استقبال همه مصاحبه شوندگان قرار گرفت.
شارلوت: من خیلی احساس می کردم بخشی از یک خانواده هستم 

و اصاًل یادم رفت که قیافه ام متفاوت است1 .
سیلویا: زنان با وجود آن دیدگاه های متفاوت با هم دوست بودند 
جا  به  ما  بین  مردم نهاد  سازمان  این  که  است  میراثی  این   […]

گذاشته است: روابط2 .
سازمان های  که  می کند  استدالل   )128 ص   ،2011( کیلبای3 
مردم نهاد می توانند به دلیل فشارهای مالی مجبور شوند «تعامل 
با گروه ها را به یک دوره زمانی خاص محدود کنند»، با این  حال، 
برگزاری دوره گریموزو مرچد به خوبی به این موضوع پرداخته است، 
زیرا اِملین عالمانه و عامدانه فرآیند را طی شش دوره سازماندهی 
کرده است. همان طور که سیلویا اظهار داشت، برنامه ریزی دوره ها 
بدان معناست که تقریباً مانند این بود که شش هفته با هم باشیم، 

نه فقط شش روز [که] این روابط را توسعه دهد.
عالوه بر این، زنان تشویق شدند تا حداقل مراحل یک و دو گریموزو 
مرچد را به پایان برسانند و فرصت هایی برای پیشرفت و ترّقی، در 
این سازمان مردم نهاد داشتند. از آنها دعوت شد تا به عنوان مربی یا 
معلم خصوصی4 کارکنند. این دعوت به همکاری، به زنان منتخب، 
و  کنند  ایفا  تسهیل گری  نقش  آشنا،  محیط  یک  در  تا  داد  امکان 
بدان  امر  این  و  داد  توسعه  را  هدایت  شده  تسلّط  درمان  رویکرد 
می شدند  داده   آموزش   کسانی  توسط  آتی  گروه های  که  بود  معنا 
که «می دانستند […] همه در همان سازمان مردم نهاد بوده اند» 
)اِملین(. این توسعه رویکردهای تسلّط  هدایت  شده و عادی سازی، 
توسط مصاحبه شوندگان ارزشمند تشخیص  داده  شد. زنانی که این 
جلسات را راهبری می کردند، بر موانع سر راه خود غلبه کرده  بودند 
و احساس توانمندی  می کردند. واقعاً، به گروه جدید اثبات شد که 

گریموزو مرچد، به طور فردی، به آنها قدرت می دهد.

از  که  دوستی هایی  که  داشتند  اذعان  مصاحبه شوندگان  همه 
پس  مدت ها  کردند،  ایجاد  مرچد  گریموزو  دوره های  طریق 
روابط،  این  این،  بر  عالوه  داشت.  ادامه  آنها  مشارکت  پایان  از 
شده  تلقی  جمعی5   کنشگری  یک  و  داشت  مشترک  همبستگی 
بود. به عبارت دیگر، اغلب، زنان هنوز هم سال ها بعد، برای مشاوره 

یا کمک به یکدیگر، روی دوستی خود حساب می کردند:
جین: حتی گروهی که من 8 یا 9 سال پیش با آنها درس خواندم 
و آموزش دیدم […] حتی همین االن می توانی [تلفن را بردارید] 
هم  با  و  بیایید  می توانید  دهم،  انجام  را  کار  این  بگویید، «دارم  و 

صحبت کنید؟».
روش  که  شوم  متذکر  دوباره  است  الزم  اینجا،  در  حالی که  در 
نمونه گیری، ممکن است تعمیم یافته ها را محدود کند، زیرا شش 
ما  با  ارتباط  در  مرچد  گریموزو  با  تعامل  زمان  از  شرکت کننده 
باقی مانده اند، مصاحبه شوندگان از ادامه دوستی با زنانی صحبت 
بخشی  آنها  زیرا  پیداست،  ناگفته  نشده اند.  مصاحبه  که   می کنند 

و  یکدیگر  با  هم گروهی  بوده اند.  متنوع  و  مختلف  گروه های  از 
ماهیت منحصربه فرد دوستی ها، یک کنش فّعال تلقی  شده  بود و 
به این معنا بود که در سال های بعد، بین زنان مصاحبه شده، یک 
خواهرخواندگی ماندگار به وجود آمد. توافق بین مصاحبه شوندگان 
بود.  دوستی ها  همین  مرچد،  گریموزو  میراث  که  که  بود  این 
گزارش های تسهیل گران و شرکت کنندگان در این مطالعه نشان 
گروهی  محیط  یک  به عنوان  مردم نهاد،  سازمان  این  که  می دهد 
می تواند  که  است  بوده  مؤثر  فضایی  بسترسازی  در  فمینیستی 
سرمایه های اجتماعی ایجاد کند و زنان را به تجدیدنظر در تعصبات 

نژادی، مذهبی و فرهنگی که قباًل داشتند، رهنمون سازد.

د. توانمندسازی رفتاری

یک عنصر حیاتی برای ارزیابی موفقیت گریموزو مرچد، به ارزیابی 
توانمندی رفتاری مصاحبه شوندگان متکی است: آیا آنها به اندازه 
کافی برای مشارکت مدنی، پس از دوره های مذکور در این سازمان 
مردم نهاد، احساس توانمندی  می کنند؟ حفظ توانمندسازی رفتاری 
مورد  در  را  جامع  کاماًل  رویکردی  تحقیق،  مفهومی  چارچوب  در 
این که آیا گریموزو مرچد زنان را برای مشارکت در جامعه مدنی 
توانمند می سازد، امکان پذیر کرد. همان طور که توضیح  داده  شد، 
توانمندسازی زنان برای «خروج از خانه» از طریق هرگونه مشارکت 
مدنی و فعالیت در مقیاس کوچک، یک هدف روشن و واضح بود 
)تاونسند، 1999(. داده های ارائه شده در اینجا، نشان  می دهد که 

1. شارلوت به سیاه پوست بودن خود اشاره داشت. وی اصالتًا اهل نیجریه بود. م.
2. Relationships
3.  Kilby
4. Tutors or Mentors
5. Collective Activism
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مرچد،  گریموزو  با  خود  تعامل  زمان  از  مصاحبه شونده،  زنان  همه 
افزایش مشارکت مدنی را تجربه  کرده اند. این نکته، نشان گر این 
موضوع است که فعالیت این سازمان مردم نهاد، بر توانمندسازی 

رفتاری مصاحبه شوندگان اثر مثبت داشته است.
موفقیتهای  که  مشخص  می شود  یک،  جدول  به  توجه  با 
شرکت کنندگان متنوع بوده و شامل اخذ مدارک تحصیلی، کارآفرینی 
سازمان  همین  با  بیشتر  مشارکت  و  اجتماعی  اقدامات  تجاری، 
مردم نهاد است. دستاوردهای سیلویا را می توان به عنوان «مشارکت 
سیاسی رسمی» نیز طبقه بندی کرد، زیرا او کمی قبل از جمع آوری 
شد،  انتخاب  محلی  شورای  عضو  یک  به عنوان  داده ها،  تحلیل  و 
موفقیتی که سیلویا آن را نتیجه مستقیم تاثیرات مثبت گریموزو 

مرچد در توانمندسازی خود، تشخیص داد.
علی رغم شواهد قابل توجهی، مبنی بر این که شرکت کنندگان به 
نتایج توانمندسازی رفتاری دست یافته اند، مری و شارلوت هر دو 
ابراز تأسف کردند که پس از دوره های گریموزو مرچد کار بیشتری 
انجام نداده اند. شارلوت در مورد اینکه چگونه یک تجربه ناامیدکننده 
در مرکز اجتماعی محلی، او را دلسرد کرده  است، صحبت  و از این 
نتیجه حمایت  کرد و معتقد بود این سازمان مردم نهاد تأثیر مثبتی 
نه  و  است  نوسانی1  فرآیند  یک  توانمندسازی  داشته  است.  او  بر 
مستقیم و نتایج توانمندسازی رفتاری می تواند در عوض، منجر به 

افت توانمندی2  شود. با نظر مثبت ، شارلوت آرایشگاه خود را نتیجه 
را  آن  او  که  داد  توضیح  و  کرد  توصیف  مرچد3    گریموزو  توسعه 
براساس محیط باز و دلپذیری4  که در گریموزو مرچد تجربه کرده 

بود، الگوبرداری کرده است.
درواقع، اغلب، توانمندسازی رفتاری و مشارکت مدنی شامل حرکت 
از فعالیت های کوچک تر و جامعه محور به فعالیت های دیگر، شاید 
بزرگ تر در آینده است. همان طور که اِملین بیان  می کند و همان طور 
که قباًل توضیح  داده  شد، فرآیند توانمندسازی همیشه یک فرآیند 
مستقیم و خطی نیست و عوامل خارج از کنترل، می توانند نتایج 

توانمندسازی را محدود کنند:
بسیاری از زنان این دوره توانمندسازی را ادامه داده اند و بسیاری از 
زنان ادامه خواهند داد […] بنابراین این توانمندسازی که می ماند. 
آنها به جوامع خود بازگشته اند، و ممکن است بالفاصله نقشی فّعال 
نداشته باشند. همه ما شرایط متفاوتی داریم، می دانید! شاید اتفاقات 

تلخی رخ می دهد و همیشه زورگار بر وفق مراد نیست.
بنابراین، در حالی که برخی از مصاحبه شوندگان، ممکن است در 
از  سطحی  به  خود،  نظر  مورد  چارچوب های  با  مصاحبه،  هنگام 
مشارکت مدنی، دست  نیافته  باشند، همان طور که جدول یک نشان 
 می دهد، همه، پس از تعامل با گریموزو مرچد، به فعالیتهای مدنی 

بیشتری پرداختند.

1. Cyclical
2. Erosions of Empowerment
3. extension of Grymuso Merched
4. Open and Welcoming
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فعالیت بعد از توانمندسازیفعالیت قبل از توانمندسازیمصاحبه شوندگان

شرکت در مراسمات کلیسای محلی.مری

اخذ مدرک کارشناسی؛ در حال تحصیل در مقطع کارشناسی 
ارشد و در ادامه دکتری با بورسه تحصیلی؛ مشارکت اجتماعی 

به عنوان شهروند فعال؛ داوطلب توزیع مواد غذایی محلی؛ شرکت 
در برنامه های تبادالت بین المللی؛ عضویت در گروه کودکان نوپا 
و کودکان توسط کلیسا؛ جمع آوری اعانه؛ آموزش دوره تخصصی 

انگلیسی به عنوان زبان دوم، عضویت در دیده بان محله.

سیلویا
اخذ دکتری و مشارکت و همکاری با سایر 

سازمان های مردم نهاد زنان در منطقه.
در شورای محلی انتخاب شد؛ مدیر مدرسه؛ رقابت در انتخابات 

سند1 و وست مینستر2 و ادامه کار با سازمان های زنان.

برای چندین سازمان داوطلب شده بود.آنجال

اخذ مدرک کارشناسی ارشد؛ افسر تجسس قتل و داوطلب 
پشتیبانی روانی آسیب دیدگان اجتماعی؛ مدیر پروژه اجتماعی؛ 
داوطلب بازپروری زندانیان؛ عیادت از بیماران بیمارستان و کار 

به عنوان مسوول تاسیسات مدرسه.

جین

مشارکت با گروه های کوچک و شرکت در 
جلسات زنان در یک مرکز اوقات فراغت 

محلی؛ داوطلب شدن برای انجام امور اداری 
در مدرسه فرزندش.

مدرس؛ بنیان گذار هیئت مدیره برای گریموزو مرچد تا زمان 
بسته شدن؛ فعالیت در ارائه دهنده آموزش؛ آموزش زبان انگلیسی 

به عنوان زبان دوم.

مشارکت در فعالیت های کلیسای محلی.شارلوت

آموزش رشته آرایش گری؛ برنده جوایز کارآفرینی در کسب و کار 
موفق در رشته آرایش گری؛ مشارکت با احزاب سیاسی؛ مشارکت 
با سایر سازمان های مردم نهاد از جمله اکتیو سیتزن3 و ستاپ اپ 

سیمرو4 .

جدول 1: مقایسه پیامدهای توانمندسازی رفتاری شرکت کنندگان قبل و بعد از توانمندسازی

1. Senedd
2. Westminster
3.  Active Citizens
4. Step Up Cymru

         نتیجه گیری

این تحقیق با الگوبرداری از چارچوب توانمندسازی روان شناختی 
زیمرمن، برای بیان بینش های جدید در مورد اثراتی که یک گروه 
فمینیستی در سازمان مردم نهاد بر توانمندسازی روان شناختی فردی 
پنج زن داشت، به صورت تجربی و مفهومی، اجرایی و عملیاتی  شد. 
 )1995( زیمرمن  روان شناختی  توانمندسازی  مؤلفه های  تکمیل 
با یک مؤلفه رابطه ای و حفظ مؤلفه رفتاری، به این معنا بود که 
این مطالعه، یک ارزیابی جامع از نقش گریموزو مرچد در فرآیند 
توانمندسازی زنان ارائه کرد. بنابراین، از نظر مفهومی، این تحقیق 
پتانسیل استفاده از یک چارچوب توانمندسازی روان شناختی تعدیل  

یافته و تقویت  شده را برای تحلیل موفقیتها و شکست های بازیگران 
بخش مردم نهاد، خصوصاً آنهایی که برنامه های توانمندسازی خود 
این  در  نمایان می کند.  می دهند،  ارائه  گروهی  محیط های  در  را 
پیشرفت هایی  مصاحبه شده،  زنان  که  داد  نشان  داده ها،  مطالعه، 
مختلف  سطوح  با  توانمندسازی  مؤلفه های  برخی  یا  همه  در  را 
موفقیت، تجربه کردند. مثاًل، مصاحبه شوندگان بهبود خودکارآمدی، 
اعتمادبه نفس و ارتقای دانش سیاسیـ  اجتماعی جنبه های کلیدی 
بنیان گذاران  کردند.  تجربه  را  درون فردی  و  تعاملی  توانمندسازی 
استفاده،  مورد  روش های  از  برخی  با  مردم نهاد  سازمان های 
مشکالت و شکست هایی را تجربه کردند. مثاًل، برخی از مربیان 
و معلمان خصوصی، از خود، در این کار،  عالقه ای نشان  نمی دادند. 
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1. The Demise of Grymuso Merched

این مساله، توانمندسازی برخی از شرکت کنندگان دوره را محدود 
و فرآیند توانمندسازی را ُکندکرد. 

برعکس، ساختارهای سازمانی توانمندسازی رابطه ای تقویت شد 
و به نظر می رسد، قابل  توجه است. برای مصاحبه شوندگان روابط 
دوستانه طوالنی مدت به ارمغان  آورد و یک سرمایه اجتماعی را 
ایجاد کرد که بسترها و فرصت هایی را برای چرخه توانمندسازی 
این  به  زمینه،  این  در  موفقیت  تسهیل  می کرد.  مدنی  جامعه  در 
معنا بود که زنان مصاحبه شونده، اغلب، پس از مدتی که با این 
سازمان مردم نهاد تعامل داشتند، همدیگر را به فعالیت هایی دعوت 
آموزشی،  دوره های  در  خصوصی  معلم  به عنوان  نظیر   می کردند. 

یا کمک به یک زن دیگر که عضو این سازمان مردم نهاد نبود. 
بنابراین، همین تعامالت، منجر به ادامه فعالیت های روان شناختی 
می شد. در چرخه توانمندسازی، نکته مهم تحقیق این است که 
با حفظ مؤلفه رفتاری در مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی، 
با  که  مدتی  از  پس  مصاحبه شوندگان  که  می رسد  نتیجه  این  به 

گریموزو مرچد در تعامل بودند، مشارکت مدنی بیشتری داشتند.
توانمندساز  برنامه  یک  به عنوان  مرچد  گریموزو  دوره  نتیجه،  در 
برای زنان مصاحبه شده تلقی می شود که قباًل توسط سازمان های 
مردم نهاد زنان در مقیاس بزرگ تر و کم تنوع تر، با اهداف «رسمی» 

اغلب  که  احساس  می کردند  و  نگرفته اند  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
دارند.  قرار  حاشیه  در  مدنی،  جامعه  کالن  جریان سازی های  در 
بحث سیاسی این تحقیق، نشان  می دهد که چگونه این سازمان 
مردم نهاد یک نقطه عطف در زندگی این زنان رقم زد و تأثیرات 
مثبت طوالنی مدتی بر اعتماد به نفس، خودکارآمدی و مشارکت 
مدنی آنان داشت. ابتالی اِملین به یک بیماری صعب العالج، عدم 
بروز  و  بودجه  تامین  در  مشکالت  بنیان گذاران،  سایر  همکاری 
گروهی  توانمندسازی  برنامه های  در  مهم  غیرکارکردی  اثرات 
دوره های  افول  به  منجر  مختلف،  گروه های  سایر  با  فمینیستی 
هنوز  که  اظهارداشتند  مصاحبه شده  زنان  شد.  مرچد1  گریموزو 
یک  طریق  از  می توانند  که  هستند  ولز  در  زنان  از  وسیعی  طیف 
سازمان مردم نهاد توانمند شوند و به پیشرفت قابل توجهی برسند، 
صراحتًا  آنجال  که  همان طور  مردم نهاد،  سازمان  همین  مانند 

توضیح می دهد:
«از نظر احساسی کاماًل طاقت فرسا بود: شما افراد آسیب پذیری 
را می دیدید که احیاء می شوند، کنار هم قرار می گیرند و بر روی 
پای خودشان می ایستند و نقشی را می پذیرند که شاید، هرگز در 

گذشته فکر نمی کردند، بتوانند آن نقش انجام دهند.»
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