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دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

فاطمه روانخواه

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان ،حق انتخاا و ززادی عمار را
برای زنان به ارمغان می زورد .شکر گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شار هاایی
است .یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر زن تاکید داشتهاناد ،نشاش زفرینای
«منابع» در جهت تحشق اهداف مطرح شده است .اما منظور از منابع ،تنها تاکید بر سرمایههای
اقتصادی زنان نیست .در ادبیات توانمندسازی ،قوانین و سیاست گذاری ها نیز باه عناوان یا
منبع قابر اعتنا در نظر گرفته میشود که میتواند جایگااه زناان را بهباود بخشاد .در پاژوهش
حاضر با عناوان «واکااوی رابطا اناوا نظاامهاای رفااهی باا توانمندساازی اقتصاادی زناان»
"سیاستگذاریهای اجتماعی" در انوا نظامهای رفاهی به عنوان عاملی اثار گاذار در جریاان
توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر زن است تا باا مشایساه میازان توانمنادی
اقتصادی زنان در سه نو از نظامها ی رفاهی لیبرال ،محافظه کار و سوسیال دماوکرات ،معلاوم
گردد کدام نو از سیاستگذاریهای اجتماعی توانسته است موقعیت مناسبتری را برای زناان
فراهم سازد.
بدین منظور با استفاده از دادههای گزارش سازمان بینالمللی کار در خصوص شکاف جنسایتی
( )2014و به کارگیری روش تحلیر ثانویه به بررسی شاخصهای توانمندی اقتصاادی زناان در
بین  18کشور منتخب که بر اساس تشسیمبندی اندرسون در یکی از سه نو نظام رفاهی مذکور
قرار گرفتهاند ،پرداخته شده است.
* نویسنده مسئول
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نتایج نشان میدهد که تفاوت در نو سیاستگذاریهای اجتماعی-رفاهی در دولتهاای رفااه،
میزان غیر همسانی از توانمندیهای اقتصادی را برای زنان فراهم کرده اسات باه گوناه ای کاه
درنظامهای رفاهی محافظه کار با سیاستهای اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد ناان زور ،زناان از
توانمندی اقتصادی ضعیفتری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گاروه
از کشورها با نظامهای رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات باالتر است.

واژگان کلیدی

توانمندسازی اقتصادی زنان ،سیاست گذاری اجتماعی ،نظامهای رفاهی

بیان مساله
همواره تالش برای برابری جنسیتی و حذف موانعی که زنان را از عرصه های اجتماعی
و اقتصادی دور می کند ،برای جوامعی که می خواهند توسعۀ همه جانبه را تجربه کنندد
یک نیاز واقعی بوده است .نادیده انگاشتن زندان بده عندوان نیمدی از نیروهدای اثرگدذار
اجتماعی به معنای استفاده نکردن از تمام پتانسیلهای موجدود یدک جامعده بده منظدور
بهبود شرایط و طی کردن مسیر توسعه در جامعه مذکور است چرا که توسعه بدا اقددام
مردم محقق می شود و نه اقدام برای مدردم.آمارتیاسدن ( )1390در رویکدرد قدابتیتی بده
توسعه ،عامتیت بخشی به زنان را محور توسعه جوامع دانسته وخروج آنان از یک خدود
منفعل که نیاز به توجه دیگری دارد و تبدیل آنان به یک کنشگر فعال وتوانمند در حوزه

سیاست وجامعه را از الزامات"توانمند سازی "زنان معرفی می نماید.

توانمندسازی فرایندی است که طی آن انتظار می رود کنشگران اجتماعی بتوانندد در
جریان زندگی انتخاب هایی را بدرای خدود متصدور شدوند ،و در مسدیر رسدیدن بده آن
انتخاب ،تالش کنند .در نشستها و گزارشهای بینالمتتی اخیر ،توانمندسازی زنان بده
عنوان یکی از اصتی تدرین محورهدای توسدعه معرفدی شدده اسدت (کبیدر .)1389 ،امدا
توانمندسازی یا فعال کردن زندان در جریدان زنددگی خدود ،کده در نهایدت مدی تواندد
توسعهی جوامع را به همراه داشته باشد ،تحت چه شرایطی اتفاق می افتد؟
با توجه به شرایط موجود در جهان معاصر فعال کردن توانمنددیهدای بدالقوه زندان،
امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ایجداد دگرگدونی در نگدرش اجتمداعی زندان و
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دگرگون ساختن تفکر حاکم بر نظام برنامه ریزی ها و سیاست گدذاری هدای کدالن اسدت
(پاپینژاد .)14 :1389 ،نتایج مطالعات اخیر نشان میدهد کده جوامدع و کشدورهایی کده
توسعه را با مالحظات جنسیتی و با توجه به نیازهای خاص زنان و مشارکت موثر آنهدا
در روند توسعه طی کردهاند ،نتایج حاصل برایشان بسیار کارآمدتر و مفیدد بدوده اسدت.
(خانی )1385 ،از همین رو می توان بدر اهمیدت نقدش برنامدههدا و قدوانین در جریدان
توانمندسازی زنان اشاره داشت و بروز تغییرات در آن را اجتنابناپذیر دانست .برنامهها
و قوانینی که ما تحت عنوان سیاست اجتمداعی 1از آنهدا یداد مدیکندیم ،نیازمندد ارتقدا

کیفیاند .اما سیاستگذاریهای اجتماعی چه تعریف و جایگاه قابل رویتی دارند؟
فیتزپتریک ( )1383سیاست اجتماعی را به مثابه روندی (مجموعدهای از فعالیدتهدا
شامل تصمیمگیریها ،سیاستها ،برنامه ریزی ها) معرفی می نماید که از طریدق آن رفداه
یا بهزیسدتی بده حدداکثر و عددم رفداه بده حدداقل مدیرسدد .بندابر تعداریف موجدود،
سیاست گذاری های اجتماعی ،مجموعه اقداماتی هستند که به منظدور حرکدت جامعده از
وضع موجود به سمت وضع مطتوب ،از سوی دولت ها اجرایی می شود .بنابراین انتظدار
می رود تا با اعمال سیاستگذاریها و قدوانین مناسد ،،شدرایط تمدامی افدراد جامعده(
جدای از جنسیت ،نژاد و قومیت) بهبود یابد .یکی از شاخص هایی کده بدا سدنجش آن
می توان بهبود شرایط را مالحظه کرد ،توانمندی زنان است .جامعه ای که وضعیت زنان
را بهبود بخشد و بتواند با ایجاد فرصت ها وفراهم ساختن شرایط قابتیدت زا آندان را از
جایگاه گیرندگان منفعل خدمات اجتماعی خارج سازد و در نهایدت زندان را بده عندوان
نیروهای فعال اجتماعی بپذیرد جامعه ای اسدت کده توانسدته بدا سیاسدت گدذاری هدای
اجتماعی دقیق و برنامه ریزی های اصولی ،بر اسدا

نیازسدنجی و آشدنایی بدا امکاندات

بومی هر جامعه از تمامی پتانسیل های خود و منابع انسانی موجود بده خدوبی اسدتفاده
نماید و در نهایت توسعه را با تکیه بر توان تمامی اعضای جامعه محقق سازد.
از سویی دیگر ،دولتهای رفاهی که هر کدام مبانی ایدئولوژیک و اصدول و قواعدد
مشخصی را برای وضع سیاست گذاری های اجتماعی و قوانین دارند ،مدعی هسدتند کده
Social Policy
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بهترین روش را برای بهبود وضعیت افراد جامعه انتخاب کردهاندد .امدا پرسدش اساسدی
این است که کدام روش می تواند وضعیت افراد جامعه را بهبود بخشدد؟ کددام ندو از
دولتهای رفاه میتواند به خروج زنان از وضدعیت دریافدتکننددگان منفعدل خددمات
اجتماعی و ورودشان به جامعه ،به عنوان افرادی که توانایی انتخابهدای مسدتقل بدرای
زندگی خویش را دارا هسدتند و هم ندین در دگرگدونیهدای اجتمداعی نقدش آفریندی
می کنند ،کمک نماید؟ چه نو از سیاست گذاری های اجتماعی درکدام دسته از نظام های
رفاهی توانسته اند با ایجاد فرصت هدای مناسد ،بدرای زندان موجبدات توانمنددی در
سطوح گوناگون از جمته در زمینه اقتصادی را برای آنان فراهم سازند؟
بر همین اسا

در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت توانمندی اقتصدادی زندان در

سه نو از دولت های رفاهی (لیبرال ،سوسیال دموکرات و محافظه کار)خواهیم پرداخت
تا ضمن نشان دادن وضعیت زنان در هر کدام ازنظام هدای رفداهی مدذکور ،نسدبت بده
شرایطی که می تواند جایگاه زنان را ارتقا بخشد شناخت دقیقتری پیدا نماییم.

پیشینه تجربی
در زمینه عمتکرد سیاست های اجتماعی و تاثیرات آن بر ابعداد گونداگون زنددگی زندان
مطالعات محدودی انجام شده است .در همدین رابطده تحقیقدات فمینیسدتی نسدبت بده
اجرای سیاست های اجتماعی ادعا نمودهاند که سیاستهای رفاهی نخستینی که دراروپا
به اجرا گذاشته شدهاند نشاندهنده تبعیض جنسیتی درحوزه کار بوده و داللت آنهدا بدر
مبنای مدل زندگی مرد نانآور و زن خانه دار بوده اسدت .بندابراین وضدعیت رفداهی در
ابتدا دارای مبدا پدرساالرانه بوده است (کارشنا

و مقدم.)355 :1391 ،

آمارتیاسن نیز جنسیت زنان را عامتی میداند کده موجد ،برخدورداری کمترآندان از
خدمات رفاهی می گردد و در زمینه الگوی مرد نان آور بیان مدی دارد کده لتبده نسدبی
قدرت مردان به ویژه نقش آنها به عنوان نانآور خانواده امکدان بهدرهبدرداری بیشدتر از
منابع را به آنان می دهد و بر همین اسا

بر نقش آفرینی بیشتر زنان و قدرت یدابی آن
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ها از طریدق آمدوزش واشدتغال تاکیدد مدیورزد (سدن .1389 ،بده نقدل از میدر ویسدی
نیک.)1394،

لگ )2010( 1در خصوص اثرگذاری دولت های رفاه بر موقعیت زندان پژوهشدی را

انجام داده است .او با بررسی وضعیت زنان در سه کشور آلمان ،سدوئد و انگتسدتان کده
هر کدام نمایندۀ یک نو نظام رفاهی هستند ،به تفاوت آنها در ارائۀ خددمات بده افدراد
جامعه(باالخص زنان) براسا

"الگوی مرد نان آور و زن خانهدار" و "الگدوی ندانآور

دوگانه" اشاره میکند :مرخصی زایمان پدر و مادر یکی از شاخصهای مهم در سنجش
سیاست اجتماعی است .از نظر طول مددت ،اگدر مرخصدی زایمدان پددر و مدادر را بدا
یکدیگر جمع کنیم ،سوئد (با نظام رفداهی سوسدیال دمدوکرات) بدا مجمدو  68هفتده،
طوالنیترین مدت زمان مرخصی زایمان را به والدین اختصاص داده است .در حالی که
این مدت برای آلمان (با نظام رفاهی محافظدهکدار)  66هفتده و در انگتسدتان (بدا نظدام
رفاهی لیبرال)  52هفته است .عالوه بر مدت زمان مرخصی ،میدزان حقدوق دریدافتی در
این دوران و در میان این کشورها متفاوت است .در آلمان و در  14هفتده اول ،زوجدین
کل درآمد را دریافت میکنند ولی در  52هفته باقیمانده  67درصد درآمد به آنهدا تعتدق
می گیرد .در انگتستان در  6هفته اول مرخصی 90 ،درصد درآمد افراد به آنهدا پرداخدت
میشود و در هفتههای باقی مانده کف دستمزد به افدراد اختصداص داده مدیشدود و در
سوئد در زمان استفاده از مرخصی از زایمان به مدت  16ماه 80 ،درصد حقوق پرداخت
میشود و سه ماه پایانی نیز کف حقوق به آنها تعتق میگیرد.
به این ترتی ،او در این بررسی بده تداثیر نظدامهدای رفداهی مختتدف بدر مناسدبات
جنسیتی اشاره می کند و در همین رابطه به مقایسۀ وضعیت اشدتغال و بیکداری زندان در
سه کشور آلمان ،انگتستان و سوئد می پردازد و در نهایت تاکید می کند که ترسدیم یدک
مدل رفاهی که حول محور جنسیت ترسیم شده باشد ،الزم و ضروری اسدت .نتدایج و
استدالل های لگ نشان می دهد روابط میان سیاست های دولدتهدای رفداهی  -بدرای

Legg
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حمایتهای مختتف از افراد و خانواده -و مناسبات جنسیتی ،می تواند بدر شدکلگیدری
الیههای مختتفی از کس ،درآمد زنان موثر باشد.

هم نین رضوی و هصیم )2006( 1سیستمهدای رفداهی در دو کشدور ژاپدن و کدره

جنوبی را با یک دیگر مقایسه کردهاند .آنها در پی پاسخگویی به این سوال بودند که آیا
انجام اصالحات و اقدامات رفاهی در زندگی زنان ژاپن و کدره جندوبی تغییدری ایجداد
کرده است یا خیر؟ بنا بر اظهارات این دو ،اندازهگیری شاخصهای توانمنددی جنسدیتی
و توسعه جنسیتی نشان میدهد که اعمال این سیاستگذاریهدا تداثیر انددکی بدر تغییدر
جایگاه زنان در این دو کشور داشته است.
وینتر ( )1994نیز با تحتیل داده های اشتغال و در آمد در کشورهای برزیدل ،شدیتی،
کتمبیددا ،کاسددتاریکا ،هندددورا

و ونددزوئال بدده ایددن نتیجدده رسددید کدده مددداخالت

سیاست گذاری هایی مثل قوانین حمایت از مادران و قوانین نگده داری از فرزنددان مدی
تواند موج ،افزایش هزینه های استخدام زنان شود و به همین جهت تددابیر اندیشدیده
شده برای دستمزد برابر بین زنان و مدردان التد ،ناکارآمدد اسدت و شدکاف جنسدیتی
دستمزد در این کشورها هم نان وجود دارد .لدذا اگرچده ترسدیم هددف یدک سیاسدت
گذاری می تواند صحیح باشد و به نفع شهروندان ،اما مداخالت سایر قدوانین و تبعدات
هر یک می تواند سیاست گذاری های رفاهی-اجتماعی مدورد نظدر را در مقدام عمدل ،از
هدف گذاری های مورد نظر او دور سازد.
هم نین اینگتهارت ( )1389در پژوهشی کده بده منظدور بررسدی شداخص برابدری
جنسیتی در برخی از کشور ها با سده ندو نظدام رفداهی لیبدرال ،سوسدیال دمدوکرات و
محافظه کار انجام داده بدود ،بده ایدن نتدایج دسدت یافدت کده تفداوت در حدوزه هدای
دولتهای رفاهی با نغییر در برابری جنسیتی همبستگی  60درصددی دارد .دولدتهدای
رفاه محافظهکار ،پایین ترین درجه برابری جنسیتی رانشان میدهند .درمقابل ،دولتهای
لیبرال ،سطوح باالتری از برابری جنسیتی دارند در حالی که دولدتهدای رفداه سوسدیال
دموکرات باالترین سطح از برابری جنسیتی را به نمایش میگذارند.
Razavi & Hassim

1

79

واکاوی رابطهی انواع نظامهای رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان

اما در خصوص توانمندسازی زنان نیز مطالعاتی در داخل و خدارج از کشدور انجدام
شده است که در ادامه به برخی اشاره خواهیم داشت:
شکوری و همکاران ( )1386در مقالهای با عنوان «مؤلفههای توانمندی زنان و تبیدین
عوامل مؤثر بر آنها» به بررسی ابعاد توانمنددی زندان سرپرسدت خدانوار در منطقده 20
تهران که تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی هستند ،پرداختند .آنها بیدان مدیدارندد
که تداوم فقر و تبعیض جنسی عتیده زندان بده عتدت وجدود مواندع و محددودیتهدای
گوناگون تاریخی و فرهنگی بر سر راه تحول و پیشرفت و تحول وضدعیت اقتصدادی و
اجتماعی آنان موج ،عدم دست رسی به توانمندی خواهد شد.
رحمانی ( )1386به بررسی «نقش شبکه های خرده وام دهی در توانمندسازی زندان»
با روش پیمایش و در روستای «پشت رود» بم با نمونه آماری  104نفری پرداخته است.
ابعاد اجتماعی ،روانی ،اقتصادی و فرهنگی در تحقیق او مدنظر بدوده اسدت .نتدایج وی
حدداکی از آن اسددت کدده در بعددد اقتصددادی ،شددبکه خددرده اعتبددارات نقددش مددؤثری در
توانمندسازی اقتصادی زنان داشته است و در بعدد اجتمداعی و رواندی نیدز ایدن شدبکه
توانسته نقش قابل مالحظهای داشته باشد و تفداوت میدانگین معندیداری میدان اعضدای
فعال و لیرفعال صندوق در این دو بعد به وجود آمده است.
الکشین و رلوالین ( )2002در پژوهشی که در روسیه انجدام دادهاندد بده ایدن نتدایج
دست یافتند که بین سطح رفداه اقتصدادی و احسدا

قددرت همبسدتگی وجدود دارد،

افرادی که خود را فقیر می دانند ،خودشان را بیقددرت نیدز مدیدانندد ،هم ندین افدراد
عموماً سطح قدرت خود را پایینتر از سطح اقتصادی خود بیان مینمایند .جورج رجیندا
( )2008در مقالهای با عنوان یک برنامه استراتژی برای توانمندسدازی زندان بده ارزیدابی
اجرای یک برنامه توانمندسازی بر روی زنان پرداخته است .وی در پایان نتیجه میگیرد
که تحول افراد و دستیابی به توانمندسازی از طریق تشویق ،ظرفیتسازی ،آگاه سدازی
و تغییر سبک زندگی امکانپذیر خواهد بود.

80

مـطالعـات زنـان

سال  ،14شمارة  ،1بهار 1395

مبانی و چارچوب نظری
توانمندسازی مفهومی است که در دهههای اخیر و به ویژه در بدین کشدورهای در حدال
توسعه ،وارد ادبیات سیاستگذاری شده است و از آنجدایی کده بدر اسدتقالل و قددرت
تصمیمگیری شهروندان در انتخابهای گوناگون ایشان در عرصه های متفاوت سیاسدی،
اجتماعی ،اقتصادی و ...تاکیدند دارای اهمیت است .مفهدومی کده در صدورت تحقدق،
افراد درگیر با آن را از حالت گیرندگان منفعل خدمات اجتماعی خارج مدی سدازد و راه
را برای ورود آنان به عرصهی اجتماعی به عنوان نیروهدای فعدال اجتمدا  ،همدوار مدی
سازد .در رابطه با مفهوم توانمندسدازی کتدر وام بدی وو مدیگویدد توانمندسدازی زندان
فرایندی است که به وسیته آن زنان برای خودشان توانمند میشوند و اعتمداد بده نفد
خود را افزایش می دهند و از حقوق خود برای انتخاب مسدتقل و کنتدرل بدر مندابع کده
منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان میگردد ،دفا میکنند ).(Malhatra, 2002

نایال کبیر ( )1389به عنوان یکی از صاح،نظران حوزهی توانمندسازی زنان ،سدازۀ
اصتی توانمندی را «قدرت» میداند و از «توانایی انتخاب» کردن به عنوان یکی از وجدوه
قدرت نام می برد .به نظر کبیر توانمندسازی را میتوان در سه جنبه دید :منابع ،عامتیدت
و دستاورد .او منابع را تنها بده عندوان مندابع اقتصدادی درنظدر نمدیگیدرد ،بتکده آن را
مجموعهای از منابع انسانی و اجتماعی میداند که مستتزم قوانین و هنجارهایی است که
توسط آن توزیع و تعامالت در درون محیط های اجتماعی اتفاق میافتد .زمین ،اشتغال،
اعتبار ،سرمایه اجتماعی ،آموزش و ...به عنوان منابع ،هرکدام پتانسیلهای متفاوتی بدرای
تحقق انتخاب و نهایتاً توانمند شدن زنان ،ایجاد میکنند .منابع و عامتیدت« ،ظرفیدت» یدا
همان دستاورد را به وجود می آورند .دستاورد به ظرفیت افراد برای زنددگی بده سدبک
دلخواه اشاره دارد.

آلسوپ و هینسون )2005( 1نیز از دیگر صاح ،نظران مفهوم توانمندسازی میباشند

که ویژگی آن را همانند کبیر ،افزایش توانایی گروه یا فرد برای دسدت زدن بده انتخداب
Alsop & Hinsohn
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مناس ،میدانند و تاکید میکنند که این انتخاب باید به نتایج دلخواه منجدر شدود و ایدن
فرایند تحت تاثیر دو عامل ایجاد میشود :عامتیت و ساختار فرصتها .اینان نیز معتقدند
ساختار فرصتها توسط عمتکرد نهادهای رسمی و لیر رسمی شکل میگیرد که شدامل
قوانین و مقررات ،چارچوبهای تنظیمکننده و هنجارهای حاکم بر رفتدار مدردم اسدت.
بنددابراین ،آلسددوپ و هینسددون هددم ماننددد کبیددر ،قددوانین و مقددررات را در رابطدده بددا
توانمندسازی دارای اثر میدانند ،کبیر از آن با عنوان "مندابع توانمندسداز" و آلسدوپ و
هینسون ،با عنوان "ساختار فرصتهای توانمندساز" ،یاد میکنند.

آمارتیا سن ( )1381در کتاب توسعه به مثابه آزادی ،توانمندسدازی زندان را یکدی از
مباحث اصتی در فرایند توسعه کشورها معرفی مینماید و از مواردی نظیر کار خارج از
خانه ،کس ،درآمد مستقل ،داشتن تحصیالت و حقوق مالکیت به عنوان جنبههای مهدم
توانمندی نام می برد.او با تعبیری که از قابتیدت وآزادی دارد ،تواندایی انتخداب کیفیدت
زندگی (عامتیت) را به جای رفاهگرایی صرف در مورد زنان مورد تاکید قدرار مدیدهدد.
هرچند بیان میدارد نقش عامتیت باید به مقدار زیادی معطدوف رفداه زنهدا نیدز باشدد
(همان .)263 ،سن در توضیح منابع قدرتیابی زنان به فرصدتهدای اجتمداعی ،امنیدت
حمایتی و آزادیهای اقتصادی و مبادله در مراودات اجتماعی اشاره میکند که موجد،
می گردند زنان به صورت دریافتکنندگان منفعل کمک برای ارتقا رفاهشدان نگریسدته
نشوند بتکه به صورت عوامل فعال برای ایجاد تحول بده شدمار آیندد .در همدین رابطده
تاکید بیشتر بر مسئولیت مهم دولت و جامعه در فراهم کردن آزادی بدرای زندان اسدت.
نقش آزادی در این جا لنا بخشیدن به زندگی زنان است و شامل توانمندی برای دسدت
یابی به عمتکردهای با ارزشی است که آنها برای داشتن آن دلیدل دارندد .حدق و تدوان
انتخاب در این جا جتوه آزادی زنان را تشکیل میدهد (سن ،130 :89 ،بده نقدل از میدر
ویسی نیک.)69 :
بر این اسا

نکته قابل توجه پرداختن به نقش و نو سیاستگذاریهای اجتماعی-

رفاهی در طی ورود زنان به فرایند توانمندسازی است.
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برخی از صاح ،نظران به سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان اشاره میکنند .به
لحاظ تاریخی دل مشغولی الت ،دولتهای رفاه ایجاد امنیت برای مخاطراتی اسدت کده
امکان دارد برای مرد نان آور پیش آید (بیکاری ،بیماری و فقر در کهنسدالی) و هم ندین
پرداخت مستمری هایی به کودکان و همسر تحدت تکفدل او .چندین پنداشدتهدایی بدا
وجود تغییرات ایجاد شده در بازار کار وخانواده دیگر معنا نددارد (الکدا و همکداران،
 .)230 :1391بنابراین سیاستهای اجتماعی می توانند زنان را به عنوان افراد وابسته بده
مردان و یا افرادی دارای قدرت تصمیمگیری برای زنددگی خدود در نظدر گرفتده و بدر
همین اسا

برنامه های عمتیاتی را ارائده دهندد .ضدمن آنکده فاصدته گدرفتن از نگداه

پدرساالرانه و تغییر جایگاه زنان به عنوان افراد تحت تکفل مرد در مناسبات میدان زندان
و سیاستگذاریهای اجتماعی ،با توجه به شرایط موجود و حضور لیرقابل انکار زندان
در عرصه های اقتصادی و اجتماعی امری است که بر آن تاکید میشود.
از سویی دیگر سیاستگذاریهای اجتماعی ،با توجه به رویکرد های متفاوتی که در
رابطه با نو و نحوۀ اجرای آن وجود دارد ،به حوزه های گوناگون تقسیم می شدوند و
این امر خود باعث شکل گیری تقسیم بندی جدیددی در بدین کشدورها شدده اسدت و
بحث پیرامون اینکه کدام یک از این رویکردهدا در رابطده بدا نحدوۀ اجدرای سیاسدت-
گذاری های اجتماعی ،مناس ،تر است و منجدر بده افدزایش رفداه ،بهزیسدتی و برابدری
جنسیتی بیشتر میشود را به بحثی جدی و قابل بررسی تبدیل کرده است .تقسیم بنددی
مورد اشاره ،کشورها را به صورت انوا نظامهای رفاهی تعریف میکند.
یکی از رایجترین تعداریف در خصدوص دولدتهدای رفداه ،گوندهشناسدی اسدپینگ

اندرسون 1است .بتیک مور ( )1385با اشاره به گونهشناسی آندرسون که از سه نو نظام
رفاهی لیبرال ،سوسیال دمدوکرات و محافظده کدار یداد مدیکندد ،بده بررسدی برخدی از
ویژگیهای این نو نظامها پرداخته است:

دولت رفاههای لیبرال ،نظامهایی هستند کده در آن هدا ،دولدت تدامینکنندده حدداقل
خدمات رفاهی است .در این نظامها ،مراقبتهای بهداشتی -مراقبتی نسبتاً نداچیز اسدت.
Espig-Andersen
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در دولت لیبرال انتظار میرود که نقش اصتی بهداشتی و خدمات رفاهی را خانوادههدا و
موسسات مذهبی بر عهده گیرند.
در دولت رفاههای مشارکتی (یا محافظه کار) که با کشورهایی چون آلمان و فرانسده
مشخص میشوند دولت ،در تامین بهداشت و آموزش و پدرورش نقدش اصدتی را ایفدا
میکند .این خدمات از محدل ترکیبدی طدرحهدای بیمده خصوصدی و اجتمداعی تدامین
میشود.
دولت رفاههای سوسیال دموکرات بیش از دو نظام فوقالدذکر بده برابدری و عددالت
اجتماعی اهمیت میدهند .کشورهای اسکاندیناوی ،به ویژه سوئد را مدی تدوان نمایندده
چنین نظامی دانست .این دولتها از لحاظ میزان هزینه عمومی که صرف امور رفاهی و
تامین اجتماعی میکنند در را

همه کشورها قرار دارند .نتیجه اینکه در این دولدتهدا،

خدمات رفاهی بسیار فراگیر ،در دستر

همگان و دارای کیفیت عالی است.

در همین رابطه اینگتهارت( )1389نیز گذار از دولتهای سنتی به دولتهای رفاه را
عامل مهمی در بازگشایی نقشهای اقتصادی و عمومی برای زنان دانسته و بیان مدیدارد
تقبل مسئولیتهای مراقبتی ،کاهش خطرات پیری ،بیمداری ،بیکداری و بدیخانمدانی از
جان ،دولتهای رفاه ،خانوادههای مدرن را از نیاز به داشتن ب ه هدای زیداد بدرای بداز
تولید جمعیت فارغ کرده است و زنان را از بسیاری از مسئولیتهای سدنتی درون خانده
آسوده ساخته وگزینشهای آنان را برای کارهای خارج از خانه افزایش داده است .او از
سه نو نظام رفاهی لیبرال ،سوسیال دموکرات و محافظه کار صحبت مدیکندد .بده ایدن
ترتی ،که کشورهایی با نظام رفاهی محافظه کار که نظام بیمههای اجتماعی آنها به سدود
مدل خانوادۀ سنتی و توجه به یک نان آور و آن هم مدرد ندان آور اسدت ضدعیفتدرین
مشوق را برای زنان در جهت تر نقشهای سنتی در خانه ایجداد مدیکندد و بندابراین
کمترین میدزان برابدری جنسدیتی را دارد .در مقابدل ،دولدت رفداه لیبدرال اسدت .میدزان
بودجههای دولتی در دولتهای لیبرال نسبتا اند است اما مشوق های بودجه ای که از
نقشهای جنسیتی سنتی حمایت میکنند را در بر ندارد .در نتیجه میتوان انتظار داشدت
که این نو دولت رفاه اثر بینابینی بر برابری جنسیتی داشته باشد .نهایتاً در دولدت رفداه
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سوسیال دموکرات که بهطور خاص در اسکاندیناوی قوی اسدت ،نده تنهدا دولدت رفداه
بسیار گسترده است بتکه زبربنای مراقبت عمومی گستردهای را فراهم میکند که زنان را
از پیوندهای سنتی شان در خانه رها میسازد و بر این اسا

مدیتدوان انتظدار بداالترین

درجه برابری جنسیتی را در دولت رفاه سوسیال دموکرات داشت (همان.)368 ،366 :
سوالی که ما نیز می خواهیم در این پژوهش پاسخگوی آن باشیم این است که میدان
کشورهای منتخ ،جهان که با توجه بده حدوزههدای رفداهی متفاوتشدان ،سیاسدتهدای
متفاوتی را نیز اتخاذ میکنند ،و شاخصهایی کده بدر برابدری و توانمندسدازی جنسدیتی
تاکید دارند ،چه رابطهای وجدود دارد؟ مدا در ایدن پدژوهش مشخصداً از گوندهشناسدی
اسپینگ اندرسون که در آن از سه ندو نظدام رفداهی لیبدرال ،محافظده کدار و سوسدیال
دموکرات نام میبرد ،استفاده خواهیم کرد و کشورهای منتخبی را در ایدن تقسدیمبنددی
قرار خواهیم داد .فرض ما این است که اجرای سیاستگذاری حمایتی -رفاهی متفداوت
در سه دسته از کشورهای منتخ ،با نظامهای رفاهی فوق سطوح متفداوتی از توانمنددی
اقتصادی را برای زنان به دنبال دارد.

روششناسی
برای پاسخگویی به سواالت مورد نظر از تکنیک تحتیل ثانویه استفاده شدده اسدت .ایدن
روش ،تحتیل جدیدی از داده هایی است که به منظور دیگری گردآوری شدهاند .هداکیم
تحتیل ثانویه را اینگونه تعریدف مدیکندد« :هدر تحتیدل بعددی از مجموعده اطالعدات
موجودی است که تفسیر ،نتیجه گیری یا شناختی افزون بر گزارش اول یا متفاوت بدا آن
ارائه میدهد» (بیکر .)307:1377 ،این روش اسدتفاده مجددد از دادههدای پدژوهشهدای
دیگری است که قبال به منظور دیگری گردآوری شدهاند.
در پژوهش حاضر نیز ،از دادههای جمع آوری شدۀ موجدود در گزارشدات شدکاف
جنسیتی منتشر شده توسط سازمان بینالمتتی کار ( )2014به منظور نشدان دادن ارتبدا
نو دولتهای رفاهی و شاخصهای توانمندسازی اقتصادی زنان استفاده کردهایدم و از
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آنجایی که روش تحقیق ،تحتیل ثانوی است ،ما از دادههایی استفاده مدیکندیم کده قدبالً
تولید شده اند .بنابر این روش گردآوری دادهها ،اسنادی است .واحدد تحتیدل کشدور و
واحد مشاهده کشور های سوسیال دموکرات ،محافظهکار و لیبرال مدیباشدد و هم ندین
سطح تحتیل نیز کالن است.
در ادامه و به دلیل دسترسی نداشتن به تمامی دادههای مورد نظر ،تنهدا بده ارتبدا
نو دولتهای رفاهی با شاخصهای توانمندسازی اقتصادی زنان میپردازیم.

تعاریف متغیرها
تعریف نظری -دولت رفاه
دولت رفاه را می تدوان هدم بده شدکل وسدیع تعریدف کدرد و هدم بده شدکل محددود.
سیاست گذاریهای دولت رفاه در تعریدف محددود مشدتمل اسدت بدر مجموعده ای از
قوانین مربو به بیمه اجتماعی که در بر گیرندۀ بازنشستگی ،از کار افتادگی ،بهداشت و
درمان ،پیشامدهای ناشی از کار و بیکاری است .هدف از این قوانین کاهش شکاف میان
درآمدهای فردی است که از بد اقبالی های طبیعی و انسانی و هم نین از تبعات نداگزیر
باال رفتن سن ناشی میشود .دولدت رفداه در تعریدف وسدیعتدر ،عدالوه بدر ایدن قبیدل
برنامه ریزیها برای خودیاری سازمانیافته و لالباً اجباری ،شامل تمام اقددامات دیگدری
نیز میشود که به منظور توزیع مجدد پول میان گروه های گوناگون بدر طبدق مالکهدایی
سوای مال های اعمال شده توسط بازار صورت میپذیرند .این قبیدل برنامدهریدزیهدا
طبیعتاً شامل اقداماتی می شوند که با تهیه منابعی برای فقیران ،از قبیدل خاندههدای ارزان
قیمت ،لذای مجانی یا زیر قیمت بازار و خدمات بهداشتی و درمانی رایگدان یدا بددون
پرداخت حق بیمه که از راه های دیگر قابل حصول نیست به آنان کمک میکند.
آرتور شتزینگر ،در تعریف دولت رفاه میگوید نظدامی کده در آن حکومدت متعهدد
می شود سطوح معینی از اشتغال ،درآمد ،آموزش ،کمدک بهداشدتی ،تدنمین اجتمداعی و
مسکن را برای همه شهروندان خود فراهم کند .به عقیدده هربدرت لهمدن دولدت رفداه،
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دولتی است که در آن مردم آزاد هستند استعدادهای فردی خود را پدرورش دهندد و در
مقابل زحمات خود پاداش عادالنه دریافت کنند و در پی کس ،سدعادت و خوشدبختی
باشند بی آنکه تر

از گرسنگی ،بی مسکنی یا ستم به دلیل نژاد ،عقیده یدا رندگ مدانع

باشد .به عقیده آبراهام ،دولت رفاه جامعهای است که در آن قدرت دولتی بدرای تعددیل
کار عادی نیروی اقتصادی به طور سنجیده به کار برده میشدود تدا توزیدع برابرتدری از
درآمد حداقتی اساسی ،صرف نظر از ارزش بازار کار و دارایی برای همۀ شدهروندان بده
دست آید .تحتیل تعریفهای باال نشان میدهد که دولت رفاه خصوصیات زیدر را دارد:
()1در دولت رفاه فرد ،موقعیت محدوری دارد)2( .حدداقل سدطح زنددگی و فرصدت را
برای شهروندان بیتوجه به نژاد ،عقیده یا رندگ و جنسدیت تضدمین میکندد)3( .رشدتۀ
گستردهای از خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم مدی آورد)4( .توزیدع مناسد،
درآمد را برای همۀ شهروندان تضمین میکند (فیتزپاتریک.)166 :1383 ،

تعاریف عملیاتی -دولت رفاه
اگر چه کشورها از حیث تخصیص مقدار و محدوده مزایای رفاهی به شهروندان آشکارا
متفاوتند ولی اولویت مسائل مورد توجه هم در کشورهای گونداگون تدا حددودی فدرق
میکند .مثالً در انگتستان بیمه بهداشت و درمان در یک نظام متی سدازمان یافتده دولتدی
عرضه میشود  ،در آلمان بیمه بهداشت و درمان از طریق انوا طدرح هدای بیمده تدنمین
میشود که بسیاری از آن ها ظاهراً خصوصدی هسدتند ولدی عضدویت در آنهدا اجبداری
است ،در ایاالت متحده آمریکا بیشتر مردم بیمده بهداشدت و درمدان را از طریدق اندوا
مختتف طرحهای داوطتبانه خصوصی و شغتی به دست میآورند ،در حالی کده دولدت
کسانی را که خیتی پیر یا خیتی فقیرند تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
اسپینگ اندرسون در مطالعهای که در سال  1990انجام داده سه نو دولت رفداهی را
از هم متمایز ساخته است .اندرسون پ

از این تقسیمبندی ،کشورهای مورد بررسی در

پژوهش خود را به شرح زیر در هرکدام از این گونهها قرار میدهد:
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انوا دولت رفاه

نام کشور

لیبرال

استرالیا ،کانادا ،آمریکا ،زالندنو ،ایرلند ،بریتانیا

محافظه کار

ایتالیا ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان ،فنالند ،سوئی

سوسیال دموکرات

اتریش ،بتژیک ،هتند ،نروژ ،سوئد ،دانمار

در پژوهش حاضر و با توجه به تقسیمبندی فوق 18 ،کشدور مدورد نظدر را در سده
گونه نظام رفاهی قرار خواهیم داد تا ارتبا میان نو نظامهای رفاهی مختتف کده متداثر
از سیاستگذاریهای اجتماعی متفاوت است را با میزان توانمندسازی اقتصادی زنان در
این کشورهای بررسی کنیم.

تعریف نظری -توانمندسازی
توانمندسازی فرایندی است که طی آن افدراد ،گدروههدا و جوامدع از وضدعیت موجدود
زندگی و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا میکنند و برای رسدیدن بده وضدعیت مطتدوب
اقدامهایی آگاهانه و سازمان یافته انجام می دهند (شکوری.)1387 ،

تعریف عملیاتی -توانمندسازی
بنت ( )2002توانمندسازی را افزایش داراییها و تواناییهدای گونداگون افدراد تعریدف
میکند .توانمندی دارای ابعاد متفاوتی است .ما در این پژوهش و در سطح کالن به بعدد
توانمندسازی اقتصادی زنان خواهیم پرداخت .شاخصهای مورد نظر ما بدرای سدنجش
توانمندسازی اقتصادی ،با توجه به مطالعات بینالمتتی صورت پذیرفته در گزارشهدای
مختتف از جمته گزارش توانمندسازی زنان بانک جهانی ،در این خصوص به شرح زیر
است:
نسبت مشارکت نیروی کار زنان به مردان

1

برابری دستمزد بین زنان و مردان برای کار مشابه

1

female labour force participation over male value

1
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2

زنان شالل در مناص ،قانونگذاری ،مقامات ارشد و مدیریتی نسبت به مردان
نسبت زنان کارگر حرفهای و فنی به مردان
تجزیه و تحتیل دادهها

3

4

5

در ابتدا بده اسدتخراج شداخص توانمنددی اقتصدادی از گدزارش شدکاف جنسدیتی،
منتشرشده توسط سازمان جهانی کار ( )2014در ارتبا با  18کشور مدورد نظدر کده در
تقسیمبندی ما قرار گرفتهاند پرداختیم .سپ

این  18کشور را با توجه به تقسدیمبنددی

اندرسون ،در سه دسدته از کشدورها بدا نظدام رفداهی لیبدرال ،محافظده کدار و سوسدیال
دموکرات قرار دادیم و بعد از آن به بررسی میانگینهای شاخص و زیدر شداخصهدای
توانمندی اقتصادی در سطح این تقسیمبندی پرداختیم .هدف از توجده بده ایدن مقولده،
بررسی دقیق تر سیاستگذاری اجتماعی -رفاهی و تامل بر پیامدهای آن بدر روی زندان
است .هر کدام از این کشورها با توجه به سیاستهایی که اتخاذ کردهاندد در ذیدل یدک
تقسیمبندی قرار میگیرند .بنابراین آن ه که مبندای جداسدازی ایدن کشورهاسدت ،ندو
سیاستگذاریهای مصوب در سطح کالن است .میخدواهیم بددانیم وضدعیت زندان در
سیاستگذاریهای اجتماعی متفاوت نسبت بده آنهدایی کده در سدطح کشدورها اعمدال
میشود ،تغییراتی به همراه دارد یا خیر .در ابتدا به توصیف وضعیت رتبه های هر کددام
از کشورهای مورد نظر در ارتبا با شاخصها و زیر شاخصهای منتج شده از گدزارش
شکاف جنسیتی میپردازیم و در ادامه بده توضدیح میدانگینهدای مدورد نظدر در قالد،
تقسیمبندی سهگانه خواهیم پرداخت:
1

Wage equality between women and men for similar work (converted to female-over-male
)ratio
2
female estimated earned income over male value
3
female legislator, senior official and manager over male value
4
female professional and technical workers over male value

5

با توجه به اینکه شاخصهای مورد نظر را تنها در سطح  18کشور منتخ ،بررسی خواهیم کرد و نتدایج حاصدل

از تحتیل دادهها به سایر کشورها تعمیم داده نمیشود ،بنابراین به مقایسهی میانگینها اکتفا ندیم و نیدازی بده ذکدر
معنادار بودن نتایج نیست.
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جدول  .1رتبه  6کشور لیبرال منتخب در شاخصهای توانمندی اقتصادی

این جدول نشان می دهد که در میان کشورهای لیبدرال مدورد بررسدی در پدژوهش
حاضر ،کشور آمریکا توانسته است با نمدره  0.8275بهتدرین رتبده را در شداخص کتدی
توانمندی اقتصادی زنان کس ،نمایدد .در ایدن رتبدهبنددی بعدد از آمریکدا ،کشدورهای
استرالیا و کانادا توانستهاند جایگاه مناسبی را در این رابطه کس ،کنند.
جدول  .2رتبه  6کشور محافظهکار منتخب در شاخصهای توانمندی اقتصادی

نتایج جدول فوق نشان میدهد که کشور فنالند در میان کشورهایی با نظدام رفداهی
محافظه کار با نمره  0.7859رتبهی بهتری را نسبت به سایر کشورهای منتخد ،در ایدن
دستهبندی ،کس ،کرده است .در این رتبهبنددی ،بعدد از فنالندد کشدورهای سدوئی
آلمان قرار گرفتهاند.

و
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جدول  .3رتبه  6کشور سوسیال دموکرات منتخب در شاخصهای توانمندی اقتصادی

همانطور که مشاهده میکنیم ،نتایج جدول فوق نشان میدهد کده در شداخص کتدی
توانمندی اقتصادی زنان و در بین کشورهای سوسیال دموکرات ،کشدور ندروژ بدا نمدره
 0.8357رتبه ی اول را در این رابطه کس ،کرده است .در این بین کشورهای دانمدار
و سوئد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
جدول  .4توزیع میانگین توانمندی اقتصادی زنان در سطح سه دسته از کشورها

با توجه به نتایج جدول فوق ،میانگین شاخص کتی توانمندی اقتصادی در سه دسدته
از کشورهای مورد بررسی ،در کشورهای لیبرال ( )0.7735دارای وضعیت بهتری است
و بعد از آن کشورهای سوسیال دموکرات با فاصته اندکی در رتبده دوم قدرار گرفتدهاندد
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( )0.7631و کشورهای محافظهکار با فاصتهی زیداد از ایدن دو در جایگداه سدوم قدرار
دارند )0.7082(.بنابراین در شاخص کتی توانمندی اقتصدادی زندان ،کشدورهای لیبدرال
وضعیت بهتری را دارا هستند.
جدول  .5توزیع میانگین مشارکت نیروی کار سطح سه دسته از کشورها

جدول فوق نشان میدهد که در ارتبا با زیر شاخص نسبت مشارکت نیدروی کدار
زنان به مردان ،کشورهای سوسیال دموکرات ( )0.9016بدا فاصدتهی زیدادی نسدبت بده
دیگر کشورهای مورد نظدر در رتبده ی اول قدرار دارندد .بعدد از آن کشدورهای لیبدرال
( )0.8583قرار گرفتهاند و با فاصتهی اندکی ،کشورهای محافظهکدار( )0.8400در رتبده
بعدی قرار دارند.
جدول  .6توزیع میانگین برابری دستمزد در سطح سه دسته از کشورها
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برابری دستمزد برای کار مشابه ،یکی دیگر از زیر شاخص هایی است کده مدا بدرای
سددنجش شدداخص توانمندددی اقتصددادی زنددان در نظددر گددرفتیم .در ایددن زیرشدداخص،
کشورهای لیبرال با میانگین  0.6950وضعیت بهتری را دارا هستند .بعد از آن کشورهای
سوسیال دموکرات ( )0.6750و محافظهکار ( )0.6200قرار گرفتهاند.
جدول  .7توزیع میانگین تخمین درآمد کسبشده در سطح سه دسته از کشورها

با توجه به نتایج جدول فوق ،کشورهای سوسیال دمودکرات( ) 0.7016در میدانگین
تخمین درآمد کس ،شده برای زنان با فاصدتهای مناسد ،،وضدعیت بهتدری را از سدایر
کشورهای مورد نظر دارند .بعد از آن کشورهای لیبرال ( )0.6600قدرار دارندد و بعدد از
کشورهای لیبرال ،کشورهای محافظهکار ( )0.6383در رتبههای بعدی قرار دارند.
جدول  .8توزیع میانگین قرارگرفتن در پستهای مدیریتی و قانونگذاری
در سطح سه دسته از کشورها
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قرار گرفتن در پست های مدیریتی و قانونگذاری یکدی دیگدر از زیرشداخصهدای
توانمندی اقتصادی در پژوهش حاضر اسدت .بدر اسدا

ایدن زیدر شداخص ،زندان در

کشورهای لیبرال ( )0.5933به لحاظ جای گیری در پسدتهدای مددیریتی و نماینددگی
وضعیت بهتدری را تجربده مدیکنندد .بعدد از کشدورهای لیبدرال ،کشدورهای سوسدیال
دموکرات ( )0.4533و کشورهای محافظهکار ( )0.4150قرار دارند.
جدول  .9توزیع میانگین کارگران حرفهای در سطح سه دسته از کشورها

بر اسا

نتایج جدول فوق ،کشورهای لیبدرال( )1.1416در بده کدارگیری کدارگران

حرفهای در رتبه های باالتری از کشورهای مورد نظر در پژوهش حاضر قرار گرفتهاندد.
بعد از آن کشورهای سوسیال دمودکرات ( )0.9766و کشورهای محافظهکدار ()0.8400
قرار دارند.

نتیجهگیری
در جوامع مختتف همواره سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در اشکال متفاوت ارائده
و اجرا شده و اثرات مثبت یا منفی ،برای ذی نفعان خود به همراه داشته اسدت .یکدی از
روش هایی که می توان با استفاده از آن پیامد سیاست گذاری های اجتمداعی -رفداهی را
مورد سنجش قرار داد ،بررسی وضعیت افراد جامعه است .چرا که سیاستگذاریها بندا
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به ماهیت تحول بخش خود باید شرایط زندگی اعضای جامعه را بهبدود بخشدند و اگدر
رسیدن به وضعیت مطتوب برای شهروندان با مشکالت و نواقصی همراه باشد میتدوان
نسبت به عمتکرد مناس ،قوانین و سیاستگذاریها با دیددهی تردیدد نگریسدت و در
ارائه مدل و الگوی سیاست گذاری تجدید نظر کرد.
پیش از ایدن اشداره شدد کده بدر اسدا

مطالعدات اینگتهدارت ( )1389تفداوت در

حوزههای دولت رفاه با تغییر در برابری جنسیتی همبستگی دارد .اما این کده درمطالعده
حاضر روابط چگونه است و کدام نو از دولتهدای رفداهی مدد نظدر مدا در پدژوهش
حاضر توانسته اند در مقام عمل وضعیت مناس،تری را برای زنان فراهم سدازند سدوالی
است که به پاسخ آن می پردازیم:
با توجه به نتایج حاصل از میانگین زنان نسبت به مردان ،در شاخص کتی توانمنددی
اقتصادی و زیر شاخصهای مربو به آن مشاهده میشود که کشورهای محافظه کار در
مجمو خروجیهای مورد نظر ما (شامل  6مورد) وضعیت ضعیف تدری را نسدبت بده
کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات در خصوص توانمندی اقتصادی زنان داشتهاند.
به تعبیر اینگتهارت در این نو از کشورها احزاب قوی دمدوکرات مسدیحی ،دولدت
رفاه پدرساالرانهای را بسط داده اند که استراتژی کاهش وفداداری طبقدات کدارگری بده
دموکراتهای اجتماعی را پیگیری میکند .احدزاب دمدوکرات مسدیحی ،دولدت رفداهی
مبتنی بر نظام بیمه اجتماعی گسترده طراحی کردهاند که بده سدود مددل خدانواده سدنتی
است و در آن تنها یک درآمد وجود دارد که آن هم به وسیتهی مدرد ندانآور بده دسدت
میآید .این نو دولت رفاه ضعیف ترین مشوق را برای زندان جهدت تدر نقدشهدای
سنتی در خانده ایجداد مدیکندد (اینگتهدارت و ولدزل .)368 :1389 ،اینگتهدارت نتیجده
میگیرد که این نو دولت رفاه ضعیفترین میزان برابری جنسیتی را به وجود می آورد.
هم نین مور ( )1385در ارتبا با ویژگی کشورهای محافظه کار تاکید میکند کده ایدن
نو دولتها با توجه بیشتر به خانواده ،نقش زنان در نیروی کار و حقوق زندان مجدرد،
رویکردی محافظه کارانه به موضوعات رفاهی دارند .در پژوهش حاضر نیدز کشدورهای
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محافظه کار در خصوص توانمنددی اقتصدادی زندان عمتکدرد ضدعیفتدری نسدبت بده
کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات داشتهاند.
اما وضعیت کشورهای سوسیال دموکرات و لیبرال در خصوص توانمندی اقتصدادی
زنان به این شرح است که کشورهای سوسیال دمدوکرات در دو زیدر شداخص (نسدبت
مشارکت نیروی کار زنان به مردان و نسبت زنان به مردان در تخمین درآمد کس،شدده)
رتبهی بهتری را کس ،کردهاند و کشورهای لیبدرال ،در  3مدورد از زیدر شداخص هدای
مورد بررسی (نسبت برابری دستمزد زنان به مردان بدرای کدار مشدابه ،نسدبت زندان بده
مردان در پستهای مدیریتی و نسبت زنان به مردان در میان کارگران حرفهای) وضعیت
مناس،تری را نسبت به کشورهای سوسیال دموکرات دارند و در نهایت این کشدورهای
لیبرال هستند که در شاخص کتی توانمندی اقتصادی زنان رتبۀ اول را کس ،میکنندد و
بعد از آن کشورهای سوسیال دموکرات و در نهایت محافظه کار قرار دارند.
در ارتبا با چرایی این نتدایج در خصدوص مناسد،تدر بدودن وضدعیت توانمنددی
اقتصادی زنان در کشورهای لیبرال نسبت به کشورهای سوسیال دموکرات مدیتدوان بده
مبانی ایدئولوژیک هر کدام از این کشورها اشاره ای داشت.
اینگتهارت ( )1389میگوید که میزان بودجه های دولتی در دولتهای رفداه لیبدرال
نسبتاً اند

است اما مشوق های بودجهای کده از نقدشهدای جنسدیتی سدنتی حمایدت

میکنند را در بر ندارند (مانند آن ه که در کشورهای محافظهکار رخ میدهد) .در نتیجده
می توان انتظار داشت که این نو دولت رفاه اثر بینابینی بر برابری جنسیتی داشته باشدد.
او هم نین اشاره میکند که دولدت رفداه سوسدیال دمدوکرات کده بده طدور خداص در
اسکاندیناوی قوی است ،زیربنای مراقبت عمومی گسترده ای را فراهم میکند کده زندان
را از نقش های سنتی شان در خانه رها می سازد و بر این اسا

میتوان انتظدار داشدت

که باالترین درجه برابری جنسیتی در این کشورها باشد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،مشاهده میشود که نمیتوان با قطعیدت حکدم بدر
بهتر بودن وضعیت زنان در کشورهای سوسیال دمکرات کرد .آن نان که مشاهده کدردیم
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در برخی از موارد این کشورهای لیبرال هستند که در ارتبا با توانمندی اقتصادی زندان
جایگاه مناس،تری را نسبت به سایر کشورها کس ،کردهاند.
به لحاظ ایدئولوژیک ،لیبرالها نگاه محتاطانهای به دولت دارند .ایدده آنهدا در رابطده
با آزادی افراد به این معنی است که الت ،از کنترل و قدرت زیاد دولت در زندگی افراد
داشتهاند و معتقدند که دولت تهدیدی بالقوه برای آزادی افراد قتمدداد مدیشدود

هرا

(تیتور .)33 :1392 ،آنها معتقدند که واگذاری بیش از حد قدرت به دولت ،آزادی افدراد
را محدود می سازد .اما در طرف دیگر این ادعا ،سوسیال دموکراتها قرار گرفتهاند کده
نظری عک

نظر لیبرالها ارائه میکنند .به تعبیر آنها دولت باید با مندافع اعضدای طبقده

سرمایه دار مقابته کرده و برای تامین رفاه عمومی مداختده نمایدد .بسدیاری از سوسدیال
دموکراتها خواستار نقش فعال دولت در مدیریت امور اقتصادی هسدتند (همدان.)88 :
تقابل این دو دیدگاه در اینجا دیده میشود :سوسیال دموکراتهدا معتقدندد کده سیسدتم
مزایا باید به عنوان یک حق (و نه یک امتیاز) ارائه شود اما مددافعان سدرمایهداری بداور
دارند که اقتصاد سرمایه داری می تواند دامنهای از فرصتها را برای افدراد فدراهم کندد،
اقتصادی که به دور از مداختۀ دولت باشد.
از سویی دیگر اگر بر نظریات لیبرالها مروری داشته باشیم خواهیم دید که به اعتقاد
آنها حضور و دخالت دولت در اقتصاد میتواند آزادی را به مخاطره بیاندازد و به تعبیدر
دیگر دخالت های دولتی می تواند رسیدن به مفهدوم «توانمنددی» را بدا مشدکل روبدرو
سازد.
هم نین با مروری بر نتایج به دسدت آمدده در پدژوهش حاضدر ،جایگداه پدایینتدر
کشورهای محافظه کار به لحاظ دست یابی زنان به توانمندی اقتصادی را در مقایسده بدا
کشورهای سوسیال دمدوکرات و لیبدرال مالحظده خدواهیم کدرد .امدا کددام ویژگدی در
کشورهای لیبرال و سوسیال دموکرات وجود دارد که وضعیت زندان را در رتبدۀ بهتدری
قرار داده است؟
در ارتبا با چرایی این امر بر آرا اینگتهارت اشداره داشدتیم کده معتقدد بدود نظدام
رفاهی در کشورهای محافظهکار ،بر مددل مدرد ندان آور تاکیدد دارد و ایدن امدر سدب،
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میشود زنان نسبت به پذیرش نقشهای سنتی رال ،شوند .از سویی دیگر تیتور اشداره
میکند که محافظه کاران همواره به حفظ نابرابریهای موجود و سداختار اقتددار جامعده
متعهد بوده اند و الت ،آن را ایدن گونده توجیده مدیکنندد کده اقتددار خیرخواهانده یدا
پدرساالری ،روابط افراد را در ستسته مرات ،جامعه تقویت میکند.
در سنت محافظهکاری ،روابط پدرساالر قدرتمندی وجود دارد ،بنابراین از دیدد آنهدا
اگر افراد ضعیف و ناتوان باشند ،باید از آنها حمایت نمود (تیتور .)56 :1392 ،به اعتقداد
آنها رهبران به جای رها کردن افدراد بده امیدد نیروهدای بدازار ،بایدد بده دنبدال راههدای
محافظت از ضعفا و پایداری سیستم باشند(همان .) 57 :میبینیم که محافظده کداران بدر
حضور یک نظام پدرساالر تاکید میکنند .نظامی که میتواند نقدشهدای سدنتی زندان در
جامعه و خانه را باز تولید کند .بنابراین کمتر بودن میانگین شاخص توانمندی اقتصدادی
زنان و زیر شاخصهای مربو به آن در کشورهای محافظه کار در مقایسه با کشورهای
لیبرال و سوسیال دموکرات میتواند ناشی از تفکری باشد که از حضدور زندان در مندزل
حمایت میکند و وابستگی زنان به دولت ،به عنوان یکی از گروههای در معرض آسی،
در جامعه را به رسمیت میشناسد.
در حالی که محافظهکاران بر اهمیدت ارزشهدای مدوروثی تاکیدد دارندد ،لیبدرالهدا
استدالل میکنند که آن ه بشریت را پیش میراند توانایی و حق افراد بده انتخداب آن ده
است که میخواهد (فیتزپتریک .)252 :1383 ،از طرفی دیگر آن ده کده در دولدتهدای
رفاهی سوسیال دموکرات شاهد آن هستیم ،نوعی حمایت اجتمداعی فراگیدر اسدت کده
همه گروه های اجتماعی را تحت پوشش خود قرار می دهد .اما محافظهکداران بده ندو
دیگری برخورد میکنند .به عنوان مثال آنها در حیطۀ سالمت و بهداشت هوادار مداختده
گسترده دولت در تامین مراقبتهای سالمت نیستند .به گفتهی تیتور ( )1392دولتهای
محافظه کار تنها به هنگام ضرورت دخالت میکنند .بنابراین کشورهای محافظه کدار نده
آزادی به معنای لیبرالی را پذیرفته اند و نه حمایتهدای فراگیدر دولتدی مانندد سوسدیال
دموکراتها را قبول دارند .در این بین تاکید بر مدل «مرد نانآور» از سوی آنهدا ،عدامتی
مهم در عدم دستیابی زنان به توانمندی اقتصادی مطتوب محسوب میشود.
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با این حال همانطور که در یافتههای پژوهش مالحظه شد زنان در کشورهای لیبدرال
به رلم داشتن نظامهای رفاهی حداقتی نمدرات بداالتری را در مجمدو و در برخدی از
شاخصهای توانمندی اقتصادی داشتهاند .این امر محتمل مرهون سوگیریهای جنسیتی
در سیاسددتگددذاریهددای رفدداهی در ایددن دسددته از کشورهاسددت کدده بددا مقددرر کددردن
مستمریهای مادران ،حمایت از زنان کارگر و به کارگیری مقررات رفاه کود و دوران
بارداری به تعبیر تدا اسکاچپول نوعی از دولت رفاهی مادر گدرا را در برابدر پددرگرایی
دولددتهددای رفدداهی محافظددهکددار در اروپددا بددا الگددوی «نددانآور مددرد» شددکل دادهانددد
).(Scocpol,1992

اگرچه توجه به خدمات فراگیر اجتماعی میتواند زنان را در انجدام وظدایف داخدل
منزل حمایت کند و به تبع آن ،زنان را برای پذیرش نقش های بیرون از منزل نیز یداری
رساند ،اما در این بین باید توجه داشت که نو سیاستگذاریهای اجتماعی ،آن هم به
صورت فراگیر نمیتواند به تنهایی نقش صد در صدی در دستیابی زنان بده توانمنددی
اقتصادی و حذف نابرابریهدای جنسدیتی داشدته باشدد .آنگونده کده شداهد بدودهایدم،
کشورهای لیبرال با نظام رفاهی حداقتی و ستایش سرمایه داری آزاد و هرا

از حضور

دولت در عرصه های عمومی و خصوصی نیز ،توانستهاند وضعیت مناسبی را برای زندان
به لحاظ اقتصادی فراهم کنند.
شرایط اجتماعی و فرهنگی و جریان آگاهی بخشی در حذف نابرابری های جنسیتی
امری انکارناپذیر است .اتفاقی که تنها با وضدع سیاسدتگدذاریهدای اجتمداعی فراگیدر
حاصل نمیشود .در همین خصوص جین لوئی

میگوید اگر حکومتها سعی کنند در

رابطه با ارتقا جایگاه زنان پیشتر از تغییر در نگرش اجتماعی ،تغییر در سدطح خدانواده
را تجویز کنند راه به جایی نمیبرند (الکا و همکاران .)1391 ،او نیدز بدر لدزوم تغییدر
نگرش جامعه نسبت به جایگاه زنان تاکید دارد .به نظر میرسد در جایی که جریان های
فرهنگی و اجتماعی اجازۀ تغییر شدرایط زندان و حضدور بیشدتر آندان در عرصدههدای
اقتصادی را داده است (مانند کشورهای لیبرال که بر حدذف ندابرابری هدای جنسدیتی و
نژادی و ...اشاره دارند) می توان شاهد توانمندی اقتصادی بیشتر زنان بود.
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در خصوص وضع قوانین و سیاستگذاریهای اجتماعی معطوف به زنان ،هر کددام
از دولتهای رفاهی به شیوهای خاص مبتنی بر ایدئولوژیهای مخدتص بده خدود عمدل
کردهاند .محافظهکاران با تاکید بر حفظ وضع موجود و بازتولید نقشهدای سدنتی بدرای
زنان نتوانستهاند شرایط زنان را آن نان که مورد انتظار است و در مقایسه با لیبدرالهدا و
سوسیال دموکرات ها ،بهبود بخشند اما در مقابل ،لیبرالهدا و سوسدیال دمدوکراتهدا بدا
پذیرش نکاتی از مبانی ایدئولوژیک یک دیگر توانستهاند زنان را در شاخص توانمنددی
اقتصادی در وضعیت مطتوبتری قرار دهند.
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