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فرهنگی و همچون عدم توسعه یافتگی جدی ، سیاست گذران با چالش هایی چند دهه قبلتا چکیده : 

تغییری ی روبرو بودند که اگر چه دستخوش رشد و تحوالت اقتصادی شده بودند، اما اجتماعی جوامع

از این رو  نشده بود.اقشارجامعه به فرصت های برابر ایجاد همه و دسترسی  درکاهش نابرابریهای اجتماعی

 اهدافدر پیشبرد  ،هاکشورمطرح شد که زنان، به عنوان نیمی از جمعیت به صورت جدی تری این پرسش 

با  نوشتاردراین  ؟چه جایگاهی دارند مشارکت سیاسی افزایش زمینۀ از جمله درتحول خواهانه در جوامع 

 جامعۀ زناندر درسایۀ پژوهش های منسجم اجتماعی و فراگردهای نیازسنجی که تاکید بر این مسئله 

کاستی های این امکان وجود دارد که ی مردانه، نگاه تبعیض آمیزجنسیتی و تسلط پژوهش، به دوراز یایران

موانع افزایش مشارکت سیاسی زنان به عنوان در جهت رفع مناسب و راهکارهایی شناسایی شده موجود 

 استنباطی توصیفی و تحلیل هایاز روش اسنادی و یاری با  و ارائه شوند،شناسایی  یکی از اقشار اجتماعی،

، سپس از طریق شده مشارکت سیاسی زنان پرداخته بارۀدرابتدا به بررسی مبانی و مفاهیم نظری ، یافته ها

با رویکرد  ی این حوزهپژوهشهای تحقیقات صورت گرفته تا به امروز، ضرورت  بازنگری نقاط قوت و ضعف

بیگانه بودن  غالب، سنتی نگاه شده است. مطابق یافته ها، و انتقادی تحلیل و بررسی تطبیقی ،تاریخیهای 

 یپشتوانه با نه و تجربی، انجام بیشتر تحقیقات زنان بصورت آکادمیک پژوهشی سیستم با برخی زنان

پژوهش های  به ویژه در زنان مشارکت سیاسی کامل تبیین ضرورتاز دالیل عدم  وعلمی نظری مطالعات

 کارگیری به جز ای چاره متوازن سعهتو به دستیابی برای اجتماعی نظامهستند. در نهایت هر این حوزه 

و این امر مهم از مسیر تحقیقات منسجم و وارد کردن زنان  ندارد شیوه بهترین به خود زنان پتانسیل

 بعنوان یک قشر مهم اجتماعی در تحقیقات مرتبط با مشارکت سیاسی امکان پذیر است.

 اقشارجنسیتی؛مردانهتسلط پژوهشی زنان؛پژوهش اجتماعی؛ سیاسی مشارکت: کلیدواژه ها
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 :مقدمه

 بیان مسئله و ضرورت تحقیق 

 انسانی افراد. اند خورده پیوند یکدیگر به خاص قوانین و آداب ،ت هاسن نظامات، با که است انسانی افراد از ای مجموعه اجتماع

 دیگر طرفی، از صورت بخشیده اند. را اجتماعات تشکّل که هستند زن و مرد جنس دو دهند می تشکیل را جامعه که

 و مهم مسأله .(3131 فاستر،) دانند می سیاسی حیوان ارسطو قول به و الطبع مدنی موجودی را انسان اجتماعی، اندیشمندان

 یادگیری مستمر فرایند سیاسی پذیری جامعه. است سیاسی پذیری جامعه اجتماعی، و سیاسی مشارکت فراگرد در توجه قابل

 نقشهای و حقوق وظایف به تجربیات و اطالعات کسب طریق از سیاسی نظام با شدن آشنا ضمن افراد آن، موجب به که است

 که شود می ظاهر کلمه واقعی معنای به وقتی زنان اجتماعی و سیاسی مشارکت و جنبش. برند می پی جامعه در خویش

 نگرش تغییر سابقه ایران در. باشد زنان خاص و مناسب مطلوبیتهای بر مبتنی و یافته سازمان گروهی، آمیز، رقابت خودجوش،

 فرهنگ دوران آن تا متأسفانه. گردد برمی مشروطیت انقالب بخصوص و نوزدهم قرن اواخر به زنان سنتی وضعیت به

 به را اجتماعی و سیاسی فعالیت مجال و داشت زنان به نسبت تحقیرآمیز دیدگاهی ایران سنتی جامعه بر حاکم مردساالری

 مردساالر، جامعه رسوم و آداب و سنتها به تقیّد چون رویکردهایی سیاسی، شناسی جامعه کتاب نویسنده. داد نمی آنان

 سنتی جامعه در زنان سیاسی غیر و سنتی وضعیت در کارآمد عوامل از را شوهرداری و داری خانه به زنان فعالیت محدودیت

 از قبل گرفتن قرار مشورت مورد مشارکت که است معتقددر این زمینه  iپیرفت آلن .(3131 بشیریه،) کند می معرفی ایران

 آن نتایج تحول و تصمیم این اجرایی درجریان مراقبت واعمال مشخص نظر اظهار که نحوی به گویندمی را گیری تصمیم

 چگونگی آموزش آموزش است.از ارکان مهم و موثر در نرخ مشارکت سیاسی افراد،   (.3۷: 31۳1 گهر، نیک)باشند داشته امکان

 عین در و گوناگون نهادهای سازمانها، و تصویری صوتی، مطبوعاتی، های رسانه وسیله به زنان برای الزم آگاهیهای و مشارکت

 آموزش،: دارد می اظهار «دورکیم امیل)). پذیرد انجام باید آنان خاص های انگیزه و استعدادها شرایط، با متناسب حال

 فکری و اجتماعی سیاسی، های زمینه در گروه، یا اجتماع در که آموزد می را هایی شیوه آن طریق از زن که است فرایندی

 که ای جامعه شوند، تفکر و نفس به اعتماد خالقیت، دارای افراد اگراز سوی دیگر،  .(3131 ریتزر،) هستند کارکردهایی دارای

 که است میسر زمانی سیاسی توسعه و بود خواهد خود به تر متکی و تر آگاه ای جامعه شود، می تشکیل انسانها نوع این از

 برخوردار باالیی نفس به اعتماد و تشخّص آگاهی، فکری، درجه از آن واحد مهمترین عنوان به جامعه یک( زن و مرد) افراد

 و اجتماعی مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی، مشارکت شامل مشارکت موضوعی، ازلحاظ .(3133  القلم، سریع)باشند

 و( مشارکتی دموکراسی) مستقیم مشارکت به مشارکت امور، در مردم دخالت چگونگی لحاظ از و است فرهنگی مشارکت

 محلی، مشارکت شامل مشارکت اجرایی، سطوح لحاظ از. شود می تقسیم( نمایندگی دموکراسی) مستقیم غیر مشارکت

 مشارکت و اجباری و ارادی مشارکت شامل امور در مردم دخالت کیفیت لحاظ از و ملی مشارکت ای، منطقه مشارکت

سیاسی زنان و  مشارکت وضعیت بررسی ما هدف ، تحقیق این در مشارکت انواع میان از . گردد می انگیخته خود و برانگیخته

 پایدار است.ارائۀ دالیل ضرورت داشتن پژوهش دربارۀ موانع این مشارکت در راستای دستیابی کشور به توسعۀ 

 تنوع جمعیت، سن، مردم، آگاهی و سواد میزان به توان می جمله از که هستند مؤثر چند عواملی سیاسی مشارکت فرایند در

 اشاره ارتباطات و آموزش اطالعات ملی، وحدت ملی، مطلوبیتهای اقتصادی، رشد اجتماعی، تجهیز و تحرک ساختاری
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 مشارکت را جامعه توسعه لوازم از یکی هانتیگتن ساموئل جمله از اجتماعی علوم اندیشمندان از بسیاری)ر.ک سیف زاده(. نمود

 شرکت مانند) توده سطح دو در تواندمی سیاسی مشارکت. (313۷ هانتینگتون،)دانند می جامعه افرادهمۀ  اجتماعی و سیاسی

 مناصب وداشتن مجریه قوه مجلس، در حضور) نخبگان و(  اجتماعی هایتجربه و هاانجمن و احزاب در عضویت انتخابات، در

 مطرح همواره مرد و زن از اعم جامعه مختلف اقشار بین در  صورت، هر در ولی یابد؛ معنا(  733: 3131پور، کاظمی) عالی

 سهم از است شایسته که آنچنان ولی اند، داشته اسالمی انقالب روند شدن نهادینهی درفعال نقش ایران، زنان اگرچه. است بوده

 .دارند کمرنگ حضوری قدرت، مناصب و هاگیری تصمیم و مواضع در و اندنشده برخوردار سیاسی قدرت ساخت در متناسب

 تحت کشورهای اقدامات از گزارشی تهیۀ به اقدام( 7۷۷2) خود گزارش آخرین در متحد ملل سازمان انسانی توسعۀ دفتر

 به آن در که نموده جنسیتی توانمندسازی هایبرنامه اهداف تحقق زمینۀ در هادولت اهتمام و پایبندی میزان پیرامون مطالعه

 در گرفته انجام تحقیقات از آمده بدست نتایج اساس بر. است شده ایویژه توجه سیاست در زنان دخالت و مشارکت میزان

 آن، دالیل که است بوده پایین مردان به نسبت آنان سیاسی مشارکت نیز و سیاسی عرصۀ در زنان حضور خاورمیانه، کشورهای

 شرعی و عرفی هایمحدودیت همچنین و خاورمیانه کشورهای سیاسی ساختار بودن مردساالرانه آنها ترین مهم شاید و بسیار

 به نسبت جامعه نگرش طرز همه از تر مهم و شودمی گوناگون هایعرصه در زنان چشمگیر و پررنگ حضور از مانع که باشد

 گهرپور،زهدی و فردپیشگاهی) دهدمی قرار تاثیر تحت را زنان مشارکت میزان مختلف، هایعرصه در زنان فعالیت و حضور

 مجموعه در مدیر زنان درصد نسبت زنان، دراختیار پارلمانی هایکرسی درصد نسبت چون هاییمالک در (.7۳-44: 3132

 درآمد از زنان سهم درصد نسبت و کشور متخصص شاغالن مجموعه در ایحرفه و متخصص زنان درصد نسبت کشور، مدیران

 و 72: 3137راد، ناجی) هستند ضعیف بسیار قدرت، ساخت به شاندسترسی درمقیاس و ندارند مناسبی اوضاع یافته، تحقق

 گسترش و آگاهی افزایش با. است دهیسرگذران از را تحوالتی زنان ی جامعه گذشته ی دهه چند طی .(7۳2: 3131چابکی،

 نگه اجتماعی-سیاسی مناسبات ی حاشیه در راآنها  توان نمی دیگر و اند داده ارتقا را خود های توانمندی آنان عالی، آموزش

بایستی  زنان .( 3133) رضوی الهاشم ، یابند دست بهتری های موقعیت به تا هستند ههایی پایگا خواهان آنها اکنون. داشت

 آفرین نقش کشور توسعه و رشد فرایند در و داشته جامعه در مؤثر و مستمر حضوری ،های فعال رمشارکتااز رهگذقادر باشند 

بعنوان یکی بازدارنده و یا تسهیل کنندۀ مشارکت سیاسی زنان،  عوامل پیرامون بحث بهدر این نوشتار،  منظور همین به. باشند

 شده است.پرداخته از ضروریات پژوهش های علوم اجتماعی 

 

 پژوهش:  های ف و ضرورتاهدا

 کمیت بر کالن نگاهی کنار در خانواده، و زنان وضعیت بررسی ، کشورهامیزان توسعه یافتگی  شناسایی در اساسی محورهای از

 جامعه و خانواده محور بعنوان زنان جایگاه اهمیت بر شناسان جامعه اکثر. است زمینه این در شده انجام تحقیقات کیفیت و

 علوم اجتماعی، علوم)ای رشته بین و رشته میان بحثی پژوهشی، ـ علمی مقاالت در خانواده و زن بحث که آنجا از. دارند تأکید

 اهمیت حائزبسیار زنان حوزه یهاپژوهش موضوعی بندی اولویت و شناسایی ،شود می تلقی...( و روانشناسی علوم تربیتی،

 سیستم هر که است هاییچارچوب حافظ( کیفی ـ کمی اطالعات) علمی منطق از پژوهشگران برخورداری عبارتی به. است
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 ارائه در نیز مشترک نتایجی به دستیابی و پژوهشی نتایج تلفیق همچنین. کند تبعیت آن از باید پژوهشگران تعالی برای

 دیگر سوی از و میسر را اساسی مشکالت حقیقی فهم و درک سو یک از امر این و بوده مؤثر زنان مسائل درحوزه راهبردهایی

 بررسی را پژوهشی اطالعات ، محکم نظری هایپایه داشتن ضمن بینی، تیز و نظر دقت با تا نماید می یاری را پژوهشگران

 فضایی را مدنی ی جامعه اگرو در آنجا که نیاز به تحقیقات و مطالعات بیشتری است، اقداماتی جدی صورت دهند.  نمایند

 مفاهیم ، این( 41: 7۷۷۷ ترنز،) روند می شمار به آن اساسی های مؤلفه از مشارکت و شهروندی مدنی، فضیلت که بدانیم

، مفاهیم ایندر  تحقق. برقرار می نماید سیاسی قدرت و جامعه افراد حقوقی میان و اجتماعی سیاسی، ی رابطه نوعی معرف

 می نظر به کشور مادر(.  37۳:  3134 شیانی،)است دموکراتیک های حکومت مشروعیت مالک ترین مهم درجهان معاصر،

غالب  و اجتماعی فرهنگی رسوم و آداب و ها سنت عرف، زنان، و مردان قالبی شود، باورهای می زنان مشارکت مانع آنچه رسد

در  بلکه است، شده موجب آنان نقش در  را هایی محدودیت که نیست زنان طبیعت (. این 3۷1:  3131 طباطبایی،)هستند

 آن پیدایش درهمواره  نیز زنان که می باشند کهن قوانین و ها سنت ها، پیشداوری ای مجموعه ی زائیده ها نقش اینحقیقت 

 شناسی جامعه علم پژوهش های که شد مطرح بحث این 323۷ های سال اوایل از .( 3137 آندره،:  33۳)بوده اند سهیم ها

 که این مسئله معتقد بود منتقدان از یکی عنوان به ،iiاسمیت دورتی قرار داده است. درحاشیه را زنان مربوط به  مباحث

 کرده اند تأکید امر این بر نیز iiiواالس و آبوت .است متمرکز مردان روی بر و گرفته نادیده را هزنان تجربیات شناســی جامعه

 های چشم جنسیتی مسائل به نسبت حالت بدترین در وحالت گرفتار نوعی جنس گرایی بوده  بهترین در شناسی جامعه که

 می شــکل شناسی جامعه های کنفرانس یحاشیه در که نقدها، گونه  این. ( 3131،) ابوت و واالس است بسته را خود

و  کار ی درصحنه که مردان عموما یعنی زمانی است 32سی علم قرن اکه جامعه شن چرا ند،نبود راه بی هم چندان ،ندگرفت

 جامعه ی درحوزه زنانحضور  افزایش با. (3237کلی،وبوده اند و زنان در منزل و دور از جامعه روزگار می گذراندند)ا اجتماع

همچنان رو به فزونی است. زنان  که گرفت شکل فرایندی علمی هیئت اعضای صورت به چه و دانشجو صورت به چه شناسی

و سعی در فعالیت های بیشتری در حوزه های میان می دادند تعهد خود را بیشتر به بازنگری نظریات جامعه شناسی انجام 

با توجه به تعهداتی که نیز کشورما کنونی  در شرایط شتند و تا به امروز هم این روند در جهان ادامه دارد.رشته ای دا

، لزوم پژوهش در این مورد و تالش برای داده اند 7۷3۳ سال در زمینۀ مشارکت زنان در برنامۀ توسعه تاسردمداران کشور 

ی برسانند، ضروری به نظر می رسد و رسیدن به راهکارهایی که مشارکت سیاسی زنان را به حد مطلوب استانداردهای جهان

به مسئلۀ مشارکت زنان در امور سیاسی و ایجاد سهمیه برای ورود آنها به  قدری عجیب است که همچنان شاهد پرداختن کمتر

لزوم پژوهش دربارۀ مشارکت سیاسی زنان، موانع موجود و  در این نوشتارپست های کلیدی کشور هستیم. با آنچه بیان شد، 

های  پرسشاین ، در قالب  تراهکارهای در دسترس برای باالتر رفتن نرخ مشارکت سیاسی زنان مورد توجه نویسندگان اس

و با چه موانعی  بوده سطحی چهتا به امروز در از دوران مشروطه ایران  زنان سیاسی مشارکت :که دبنیادین مطرح می شو

به نظر می رسد با پاسخ به این سئواالت،  چه راهکارهایی برای افزایش این مشارکت قابل اجرا هستند؟است؟برخورد کرده 

برآن ها تاکید کرده و با  و جنسیت حوزۀ زنانبه ویژه محققین ه الزم است پژوهشگران علوم اجتماعی و موارد و مسائلی ک

 زیادی مشخص خواهد شد. ودخود طرح های الزم االجرایی ارائه دهند، تاحد های بررسی
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 پیشینه، تاریخچه و مبانی نظری

  ایرانیی پژوهش های انجام شده در حوزۀ مشارکت سیاسی زنان  پیشینه

در قوانین بنیادی هر کشور به  و رود می شمار به اجتماعی زندگی اساس و اجتماعی فعالیت ترین عالی سیاسی مشارکت

 برخوردارویژه ای  ارزش و اهمیت از دلیل این به زنان مشارکت برخورداری احاد مردم از آن نام برده شده است. حقعنوان

به جاست . کند می ایجاد پایدار ی توسعه ایجاد برای مناسب زمینه های و داده تقلیل را ها نابرابری و ها عدالتی بی که است

 هیچ که آگاهیم و نیست پذیر امکان توسعه بدون بادوام صلح دانیم می: «را یادآور باشیم که ملل سازمان کل دبیر سخنکه 

 لزوم معنای به امر این .(۳7:  3137،آندره) »یافت نخواهد تحقق ،باشند داشته را خود کامل سهم زنان که این بدون ای توسعه

 از زنان مندی بهره تضمین و جامعه های گیری تصمیمهمه ی عرصه ها و به خصوص در  در زنان مشارکت موانع برداشتن

 وضعیت بهبود در مهمی نقش پیشرفت و رشد علم، تولید اصلی شاخص عنوان به پژوهش .است بشری و سیاسی کامل حقوق

 فرهنگی، اخالقی، هایزمینه در زنان هایفعالیت توسعه مـوجـب زنان مسائل حـوزه در پـژوهش امـر بـه توجه. دارد زنان

 شهرهای دولت در و بوده انسان همراه یی،اابتد جوامع از سیاسی مشارکت و سیاستخواهد شد.  سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

 تعلق مدرن ملل به که است نوین مفهومی سیاسی، مشارکت اما است، شده ثبت مستقیم دموکراسی قالب در باستان یونان

. ندارد وجود آن تعریف در نظری اتفاق گونه هیچ درحقیقت که کندمی روشن غربی سیاسی مشارکت ادبیات ۀمطالع. دارد

 شرط بودن قانونی ،دیگر بعضی عقیدۀ به که درحالی اند،کرده تعریف حاکمیت بر شهروندان تاثیر قانونی هایروش را آن برخی

 این که یابیم درمی جهان، زنان برمشارکت مروری با. باشد غیرسالم و قانونی غیر تواندمی گاهی مشارکت و نیست مشارکت

 است، وسنت عرف تابع که زنان فعالیت اکثرجوامع، در زیرا دارد ارتباط کنند،می زندگی درآن که ایجامعه ساختار با موضوع

 است، افراد سیاسی مشارکت سنجش شاخصهای از که دادن رای نمونه، عنوان به. شودمی تسهیل هم زمانی و محدود گاهی

 شاخص تواندنمی نیست، آزادانه اینکه دلیل به ها،کشور بعضی در حتی و آیدمی شمار به سنجش معیار چندین از یکی تنها

 این نیز خود و اندداشته قرار تحوالت حاشیۀ در زنان حاکم، فرهنگهای بنابرمقتضیات تاریخ، طی در. باشد بررسی برای معتبری

 اصالحات به معتقد که اروپایی محققین و اند پرداخته مسئله این تحلیل به زیادی اندیشمندان. بودند پذیرفته را موضوع

. شود دگرگون تواندمی مردان، با برابر ازقوانین برخورداری و کامل هایآموزش با زنان جایگاه داشتندکه باور بودند، اجتماعی

 از ایمجموعه زائیدۀ هانقش این بلکه شود،نمی آنان درنقش محدودیت ایجاد باعث زنان طبیعت آراء، اکثریت مطابق

چنانچه  ولی (.33۳: 3137 آندره،)اندبوده سهیم هاآن پیدایش در نیزخود  زنان هستندکه کهن قوانین و هاسنت ها،پیشداوری

( 3131: 3۷1طباطبایی) !یاشد جامعه ایکلیشه باورهای شود،می هاآن تام مشارکت مانع آنچه رسدمی نظر بهاشاره کردیم،

 این در تحقیقات از یکی. باشدمی معتبر پژوهش چند به محدود زنان، مشارکت سیاسی دربارۀ تحقیقات ه یپیشین درایران،

 علیرضا طباطبایی، قاضی سیدمحمود توسط که است کشور استان 73 در زنان مشارکت بررسی ملی طرح برآوردهای زمینه،

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت همکاری با و کشور وزارت بانوان امور دفتر سفارش به مرجایی، سیدهادی و تبریزی محسنی

 دیگر، ازسوی و خانوادگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فردی، ابعاد یکسو از پژوهش، این. درآمد اجرا به 3131 -3137 درسال

 از قانونی هایبرحمایت تاکید ،از آن حاصل نتیجۀ و قرارداد بازبینی مورد را اجتماعی -سیاسی هایوگروه حکومت هایویژگی

 افسانه و وثوقی منصور توسط که دیگری تحقیق. بود بانوان به کافی هایآگاهی ارائه و پذیری تغییرجامعه زنان، مشارکت
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 نتایج این به گرفت، صورت توسعه روند بر تأثیرآن و روستایی زنان برمشارکت مؤثر عوامل بررسی محوریت با( 3134) یوسفی

 طبق. اندداشته باالیی مشارکت دهندگان، پاسخ درصد 4۷وفقط است پایین بسیار زنان مشارکت درصد میانگین که رسید

 وتحصیالت سن ،(درونی عوامل) خود به نسبت زنان نگرش ومتغیرهای زنان اجتماعی مشارکت بین تحقیق، این هایداده

 تحصیالت، میزان با زنان، سیاسی رابطۀمشارکت دربارۀ( 3137) موحد مجید. دارد وجود معناداری رابطه ،(ایزمینه عوامل)

 را، هانآ رفع جهت در تالش و اجتماعی و فرهنگی موانع نهایت، در و کرد کنکاش هاآن شغل ونوع جنسیتی بندی قشر نظام

 اجتماعی حضور به نسبت مردم نگرش بررسی دربارۀ وسیعی تحقیقات نیز دانشجویان سنجی افکار مرکز. داد قرار تأکید مورد

. (312۷.)گالبی،بودند موافق زنان، سیاسی مشارکت با تهران مردم درصد 3۷ تحقیقات، آن ومطابق( 3133) داد انجام زنان

 راهبردهای و وموانع عوامل» ملی تحقیقاتی طرحیکی از پژوهش های بسیار دقیق و معتبر دربارۀ مشارکت زنان ایرانی، 

 بهترین از یکیبه عنوان  وگرفت  انجام( 3133)محمدعبداللهی مرحوماستاد  توسط که است، «ایرانی زنان مدنی مشارکت

 به شمار می آید. اخیر درسالهایی این حوزه،  شده انجام تحقیقات

 نهادهای پژوهشی حوزه زنان از انقالب اسالمی تاکنون 

 ساله 3 جنگ از پس تأخیر دهه یک با ایران در 31۳3 سال انقالب پیروزیاز پس زنان حوزه پژوهشی نهادهای و مؤسسات

 به زنان مسائل به مربوط( NGOs)غیردولتی و مستقل های سازمان 3۷ و 3۷ های دهه در. نهادند گسترش به رو عراق و ایران

 در همچنین. کردندی متعدد مؤسسات اندازی راه به شروع زمینه دراین مندان عالقه و فعاالن و ندکرد رشد ای سابقه بی شکل

 کردند اقدام ها وزارتخانه و ها سازمان در زنان امور عنوان با بخشی اندازی راه به یک هر نیز دولتی های سازمان زمان همین

 نهادهای این از برخی .شد غیردولتی و دولتی عرصه در زنان حوزه فعاالن میان ارتباطی شبکه یک گیری شکل باعث خود که

به حوزه آموزش با هدف توانمند سازی زنان بهای در خور دادندو  ترویجی های فعالیت از غیر غیردولتی، های سازمان و دولتی

 مناسبات درخصوص جدی های پروژه انجام با توانستند مؤسسات این از برخی. آوردند روی نیز پژوهش و تحقیق بههمچنین 

 زمینه در نامدار و قوی مؤسساتی به تبدیل حوزه، این تاریخی های پژوهش یا و زنان روز مشکالت و مسائل بررسی و جنسیتی

 زمان مرور به هم ها سازمان و نهادها از بسیاری گرچه. نددش ایران جامعه در زنان مسائل ارزیابی و جنسیت با مرتبط تحقیقات

 آنها از تصویر و فرم یک تنها و بازماندند فعالیت ادامه از آمده، پیش های محدودیت یا و شان مسئولین انگیزگی بی دلیل به یا

 مطالعات گروه)شناسی جامعه زنان ، انجمن مطالعات ایرانی مرتبط با مسائل زنان : انجمنکز پژوهشی  ا. از جمله مرماند باقی

 ، دفتر(زنان مسائل بررسی گروه)فرهنگی و مطالعات انسانی علوم ، پژوهشگاه(س)الزهرا دانشگاه زنان ، پژوهشکده(زنان

 مطالعات اقیانوسیه، مرکز و آسیا جمعیتی مطالعات جمهوری، مرکز ریاست خانواده و زنان امور زنان، مرکز تحقیقات و مطالعات

این  مشترک که در میانهای هدف یکی از  .استزنان  زندگی بهبود تحقیقات تهران و  مؤسسه دانشگاه زنان تحقیقات و

 است ابعاد مختلف مربوط به امور زنانمطالعه و برنامه ریزی با هدف تربیت، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در ، مراکز

 از تجلیل و پژوهشگران وتشویق ترغیب باال بردن نرخ مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است. پیامد های آنکه البته یکی از 

 تشویق وهای مرتبط با زنان  پژوهش انجام جهت عمومی های مشارکت جلب،  زنان درمطالعات ممتاز واستادان محققان

 ii.این حوزه نیز از وظایف اساسی این گونه انجمن ها و مراکز هستند پژوهشگران

 

http://mehrkhane.com/fa/news/4788/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86
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 مفاهیم و مبانی نظری در حوزۀ مشارکت سیاسی زنان 

 این.  است شده ارائه اندیشمندان و پردازان نظریه سوی از سیاست در زنان مشارکت باب در متفاوتی نظری رویکردهای

 از مرد و زن تفاوتهای بر مبتنی نظریات .پردازند می گوناگون  دیدگاههای از زنان سیاسی مشارکت وضعیت تبیین به نظریات

 زندگی گوناگون ابعاد به نسبت مردان و زنان متفاوت ادراک در هورمونی و ژنتیکی وراثتی، عوامل تأثیر شناختی، زیست دیدگاه

 می اجتماعی زندگی در قدرت برقراری با مرتبط فعالیتی سیاست چون که اساس،معتقدند برهمین. دهند قرارمی توجه مورد را

 که درحالی است خانه فضای و خانواده خصوصی حوزۀ با متناسب زن.ندارد مناسبت زنانه شناختی زیست های ویژگی با باشد،

، ابزاری های نظریهدر رویکردی دیگر، .(3137موحد،)دمی باش مردان ی برازندهو  زندگی عمومی ی حوزه از بخشی سیاست

 و جباریت دربرابر سدی و افراد از گروهی یا فرد یک پیشبرد یا دفاع یعنی هدف یکنیل به  برای ای وسیله را مشارکت

 باشند، داشته مشارکت آن در مردم که حکومتی. هستند خود منافع داور بهترین  افراد ،این منظر از. کنند می قلمداد استبداد

 مشروعیت و باشند داشته مشارکت های تصمیم در که دارند حق پذیرند می تأثیر تصمیمات از که افرادی است،  کارآمدتر

 شرکتتصمیم گیری ها در که دارند حق جامعه هر جمعیت از نیمی بعنوان زنان بنابراین .استواراست برمشارکت حکومت

، راش) برای حکومت می شودحاصل شدن نتایج بهتری  باعت سیاسی، مسائل در آنها مشارکت از این طریق و باشند داشته

 اقتصادی، نابرابریهای سایر پیدایش با را جنسیتی نابرابری پیدایش زنان، اجتماعی جنبش درکتاب میشل آندره (.3223

 و گرفته شکل هم جنسیتی نابرابری فوق، نابرابریهای دردرون که است معتقد و داندمی مرتبط وفرهنگی، اجتماعی سیاسی،

 در است معتقد گیدنز (.3133 عبدالهی،)است کرده  وقت تمام مادری و همسری درخانه، خدمت نقش پذیرش به وادار را زنان

 تفاوتهای مبنای بر کارکردی بندی  تقسیم نوعی براساس زنانه و مردانه نقشهای ،نظم اصالت بر مبتنی دیدگاههای قالب

  تولید در بودنشان درگیر دلیل به زنان هویتی و اجتماعی موقعیت ،بنابراین(، 3133، گیدنز) گردند می تفکیک بیولوژیکی

از رویکردهای مهم دیگری . استگیرد و این مسئله از دالیل مشارکت محدودتر زنان در سیاست  می شکل فرزندآوری و نسل

 به پاسخ ،درواقع انتقادی رویکردهای گسترش و ظهور، رویکرد انتقادی است. کردکه در این راستا می توان به آن اشاره 

 پیروی از ناشی بیشتر ،زنان عاتمطا حوزه در دیدگاهها این رشد. بود کالسیک پیشین دیدگاههای های نارسایی و کاستیها

 جنس دو میان اجتماعی کار تقسیم حفظ ،ساختاری تعادل حفظ برای که بود فرض پیش ازاین شناسیکالسیک جامعه نظریه

 به ناظر که فرایندی عنوان به مشارکت به ،اجتماعی ساختار بر حاکم طبقات روابط و قدرت مناسبات نقد با  .است الزامی

 سلطه از رهایی برای مشترک عمل جهت ستم تحت  گروههای اتحاد ضرورت و فردی عمل و اجتماعی نیروهای دیالکتیک

.  است اساسی منظور و هدف گیریها  تصمیم و قدرت در شدن سهیم ،انتقادی تحلیلهای در(. 3131)پیران، می نگرند است

 دارا مستلزم گسترده طور به مشارکتی اجتماعی کنش  است.توسعه در مؤثر مشارکت اساسی نیاز پیش قدرت کسب ،درواقع

 در قدرت مجدد توزیع مستلزم عامه مشارکت تشویق ،نتیجه در و است ذینفع اد افر توسط مشترک و جمعی قدرت بودن

 .(311۳)پارداو، استجامعه 

در رویکردهای فمینیستی هم به طور مفصل  .دیدگاه فمینیسم به طور مفصل به بررسی موضوع مشارکت زنان پرداخته است 

 بر مبتنی روابط را سیاست ،تی خودجنسی سیاست درکتابi میلت کیتبه موضوع مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است.

 و ابوت) کندمی تعریف گیرندمی قرار دیگر گروهی سلطۀ زیر افراد از گروهی آن موجب به که ترتیباتی و نظم یعنی قدرت
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 تر به مسائل زنان پرداخته اند،مرا که ک علمی و تحقیقاتیهای  رویکرداصلی  دلیلنیز   اسمیت دورتی .  (7۷۷:  3131 واالس

 پژوهشگران استدالل .(ریتزر از نقل به 3134) اعالم کرده است زنان عالیق مسائل و به نسبت شناسی جامعه توجهی بی

 حاکم روابط و خانه زمینه یکرده اند ولی درتأکید کار محل و دولت عمومیی حوزه بر شناسان جامعه که بود این تفمینیس

 تحریف و انهجانبدار گفتمانی عنوان به مردانه یدئولوژیا نقد به فمینیسم. (3131ابوت، واالس، بی توجهی کرده اند) برآن

 بدان دانش تولید از آنها بازداشتن و قدرت مواضع از زنان داشتن نگه دور ت ها،فمینیس اعتقاد بهو  زند می دست کننده

 به را فمینیستی دانش قادرند ،گرفته اند اختیار در را قدرت مواضع مردان چون و حاکم است ،مردانه ایدئولوژی که معناست

 . )همان( برانند حاشیه

 

  :تحقیق شناسی روش

 .است المللی بینداخلی و  اسناد بررسی و ایکتابخانه روش به اطالعات آوری گرد برمبنای و کیفی نوع از که تحقیق، این

در این زمینه  قبال که پژوهش هایی و مطالعات بر استناد معناکاوانه، صورت به اطالعات تحلیل از گیریبهره با که شده سعی

از  امروز به تا شده طی روند به انتقاد نهایت در و ایران جامعه فعلی شرایط با تطبیق ،مسئله  تاریخی بررسی اند،شده انجام

مشارکت سیاسی زنان ایرانی  موضوعطریق برشمردن موانعی که تالشی برای کاستن و یا  برطرف کردن آنها نشده است، به 

 و ، آمار معتبر موجودمعتبر علمی مقاالت اینترنت، از استفاده کتب، از بـرداری فـیش این تحقیق و تحلیل،ابزار پرداخته شود.

 است. دانشجویی هاینامه پایان

 

 مشارکت سیاسی زنان )جهان و ایران( تحوالت روند

 در مادرساالری و مادری حق سرنگونی» که ه استداشت اظهار iiiدولت و خصوصی مالکیت خانواده منشا درکتاب iiانگلس

ریج در اروپا و د. اما شرایط همانگونه باقی نماند و به ت.«ه استبود زن جنس تاریخی شکست معنی به مردان سلطه نتیجه

 و زنان سیاسیهای  جنبش سابقهبدین ترتیب  آمریکا جنبش هایی برای بازگرداندن قدرت زنان و احقاق حقوق آنها برپا شدند.

 3332 در فرانسوی ویسندهندوگوژ المپدر جایی که  .کرد پیگیری بعد به فرانسه ب انقال از باید را آن به مربوط های اندیشه

 حق نیز سان همین به بروند دار چوبه ی باال که دارند حق زنان که همچنان: »داشت اعالم شهروند و زن حقوق میه اعال در

 3327 درسال. پرداختند انقالبی های باشگاه تشکیل به زنان فرانسه انقالب طی در!« بروند خطابه سکوی ی باال که دارند

 به را عمومی افکار توجه زن حقوق از حمایت ی رساله نوشتن با نیز iiiiکرافت ولستون ماری نام به انگلیسی نویسنده

 قرن اول ی نیمه در .کردند دفاع زنان حقوق از نیز کندورسه مانند متفکرانی روشنگری عصر در. کرد جلب زنان سیاسی

 ی نیمه درو  زدند می دم زنان حقوق از حمایت از ،اولیه های سوسیالیست از تن دو iفوریه و iiسیمون سن هواداران نوزدهم

 جنبش انگلستان در. شد مطرح بارزی صورت به سیاسی و اجتماعی زندگی در زنان برابری برای تقاضا نوزدهم قرن دوم

 برای 33۳۷ سال در زنان کنگرههم  آمریکا متحده ت ایاال درو شد آغاز 331۳ سال در سیاسی حقوق کسب برای زنان سیاسی
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 اعتصابات و شد تشکیل 3313 سال در زنان برای رای حق ملی اتحادیه انگلستان در. گردید تشکیل زنان رای حق از دفاع

 در. شد تشکیل 3312 سالدر زنان رای حق ملی انجمن آمریکا دراز طرفی . انداخت راه به خود اهداف به نیل برای وتظاهراتی

 طی 3323 سال در نیز آلمان دموکراسی سوسیال جنبش .شد تاسیس 3331 سال در زنان حقوقی  اتحادیههم  فرانسهکشور 

 زنان مشارکت خواستار لنین انقالب، از پس روسیه در. شد آلمان در زنان به رای حق گسترش خواستار3ارفورت معروف برنامه

 درقرن زنان اولیه های جنبش رفته هم روی. گردید اعطا سیاسی رای حق زنان بهدر آن زمان  و شد شوراها درقدرت کارگر

 رای قح .نبود ای توده جنبش طبعا و افتاد راه به متوسط طبقات ی کرده تحصیل زنان کوچک های گروه وسیله به نوزدهم

 سوئیس هایی چونکشوراما  گرفت قرار شناسایی مورد اروپایی کشورهای بیشتر در بیستم قرن اوایل در تنها زنان سیاسی

 دولت انتخابات درسوییسی  زنان رای حق 3233 سال در سرانجام. ندکرد مقاومت زنان به رای حق اعطای در سایرین از بیش

 شده، نگاشته مردانه قلمهای با که آنجا از، تاریخباید در نظر داشت که  .شد تصویب عمومی گیری رای یک در فدرال

و از سوی دیگر کمتر  .است کرده اختیار سکوت بودند، انکاری غیرقابل سیاسی قدرت دارای زنان معدودکه مگردرمواردی

ایرانی  زناناین درحالی است که ، تحقیق و پژوهش منسجمی تا مدتها بر مسئلۀ مشارکت سیاسی زنان صورت می گرفت

 درخواست و گرفت شکل عبدالعظیم حضرت درحرم که درتحصنی ،مثال عنوان به. بودند درصحنه مشروطه، انقالب زابتدای

 مشروطه، درانقالب(. 313۳: 3۷3 مصفا،)حضوریافتنددر صحنه  بسیاری زنان شد، بارمطرح نخستین برای خانه عدالت تشکیل

 ملی بزرگ جنبش یک از بخشی آنان.برخاستند مبارزه به نیز روحانیت،آنها تشویق با و داشتند شرکت فعاالنه ایرانی بانوان

 بود اساسی قانون اجرای و ایران استقالل هدفشان و کردندمی همکاری عمومی جنبش با که بودند «جنبش خرده» ودرحقیقت

 و ها روزنامه وپیدایش دخترانه مدارس تاسیس به توان می ،برای زنان مشروطه انقالب دستاوردهای از .(732:313۷ بشیریه،)

 را زنان اجتماعیزندگی و مشارکت  از قسمت هراما با همه ی این حرکت ها و فعالیت ها، . کرد اشاره نیز زنان ی  ویژه مجالت

 هیچکدام مرکزی شورای هرم راس درزنان  خواهیم شد، چراکه در حقیقت روبرو موانع یکسری با دهیم، قرار بررسی مورد که

 آمیزاختناق درفضای زنانپهلوی،  رضاشاه عصر در. نداشتند حضور وتجدد، عامیون اعتدالیون، نظیر قاجار دوره احزاب از

 و سنتی مخالفت و مدنی جامعه فقدان یعنی اصلی موانع درواقع. نبودند برابر حقوق مطالبۀ به قادر همچنان حاکم، سیاسی

 تضادهای شد باعث ایران، زنان اجتماعی چهره تغییر برای رضاشاه بودند. اقدامات مانده باقی خود جای بر جامعه اعتقادی

اما در نهایت . بگیرند خود به آمیزیخشونت اشکال بود، شده تحمیل کهن عرف بر که ایمدرنیته با در برخورد اجتماعی

محمد رضا پسرش به سلطنت رسیدن  از پس شد که کرده تحصیل زنان از قشری وجودآمدنبه باعث رضاشاه عصر تحوالت

 حزب پهلوی، شاه رضا محمد رسیدن سلطنت به از پس دوسال یعنی 3177درسال. کردندمی  مطالبه بیشتری حقوق شاه،

 ملی جبهۀ در اما. کردند پیدا دادن مانور وتوانائی داشته سهمیه درآن زنان بودکه احزابی ازاولین تودهحزب  .شد تشکیل توده

 شدن ملی بر تمرکز بیشترین مصدق، محمد دکتر چون بزرگانی حضور باوجود شود، می محسوب ایران تاریخ بزرگ ائتالف که

. بود رای حق در این دوره، زنان توجه قابل حقوقیاما دستاورد  .نشد داده بهایی زنان مشارکت موضوع به و بود نفت صنعت

 ،3147 درسال آن از وپس گرفت شکل بیسوادی با مبارزه کالسهای 3143سال در کنند استفاده حق ازاین زنان اینکه از قبل

. یافتند راه ملی شورای مجلس به زنان 3147 سال شهریور 71 و در نهایت ندشد برگزار درتهران زنان المللی بین کنفرانسهای

 دوره این در ایرانی زنان .شد تصویب ملی شورای درمجلس بود، زنان جمعیتهای درخواست هامدت که خانواده از حمایت قانون

 ایالتی انجمنهای الیحه سال، همین مهرماه در تا اینکه نبودند برخوردار شدنانتخاب حق و رأی حق از ه.ش 3143 سال تا نیز
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الزم به ذکر (. 777: 3133 نجاتی، غالمرضا)شد  تصویب وزیران هیات در داشتند، رأی حق زنان آن اساس بر که والیتی و

جامعۀ  فقدان دلیل بهزنان همچنان  و داشتند سمبولیک همچنان حضوری ،یافتند راه پارلمان بهآن دوران  که زنانیاست که 

 ساززمینه بیستم، قرن بزرگ حادثه عنوان به 31۳3ایران در سال  اسالمی انقالب .بودند محروم دموکراتیک مدنی، ازحقوق

 ایپدیده ، زنان حضورمشاهده می کنیم که در آن زمان هم مشارکت و  اما شد خارجی و داخلی درعرصه عظیمی تحوالت

 از پررنگ تر حتی گاه صحنه، به ورود برای آنان انگیزه و زنان انقالبی جوشش است. نشده توجه آن به چنان که باید که است

 مختلف هایدرعرصه هاقرن که شنیدندمی را مضاعفی ازستم رهایی مژدۀ ،ندای انقالب در زنان چراکه کند؛می جلوه مردان

 شریعتی، دکترطالقانی، مرحوم چون بزرگی اندیشمندان ،ایران اخیر درتاریخ. بود شده تحمیل هاآن بر اجتماعی و خانوادگی

 اولین، انقالبپیروزی  از بعد. (3133 رئوف،)اندکرده توجه دیگران از بیش مقوله این به( ره) خمینی امام و مطهری استاد

. بود خانوادهاز  حمایت قانون شد، نسخ و گرفت قرار ایراد مورد بودن شرع خالف به عنوان ایعده تشخیص علت به که قانونی

 انقالب شورای در زنان حضور با بودند، گانهم اعتماد مورد که انقالب آزاداندیش سردمداران از بعضی، حتی انقالب اوایل در

 مرتبط اجتماعی و سیاسی نظام با دوباره را زنان از بسیاری تحمیلی جنگ دوران فعالیتهایبا وجود این، ! کردند مخالفت

 یا درکابینه زنی هیچ دوران دراین اما گرفت؛ صورت سازندگی دردوران جامعه فضای فرهنگی تغییرات نخستین اگرچه .ساخت

 3134 تا 3131 سال از اما داشتند، وجود ایران در فعال تشکل 13 اصالحات، دورۀ . تانداشت حضور دولتی مدیران میان در

 زنان نقش احزاب، رشد با گرچه.تشکل ها و احزاب سیاسی افزایش یافتندخاتمی، محمد دولت کار به آغاز با همزمان یعنی

تغییر نام دفتر  کنند. کسب مردان با برابر جایگاهی نتوانستند آنها جامعه، در مردساالر فضای بودن غالب بدلیل ولی شد، بیشتر

و تغییر جایگاه و کارکرد این دفتر، از مشاورت به معاونت، از « امور زنانمرکز مشارکت »به « امور زنان ریاست جمهوری»

ی همه  33اختصاص یافت و در سال  ای جداگانهاقدامات بسیار قابل توجه در آن شرایط بود. برای این مرکز بودجه

در دولت محمد خاتمی،  ی خود را به بحث مشارکت زنان اختصاص دهند.های دولتی موظف شدند  درصدی از بودجهدستگاه

ترین ها سخن گفته شد. .مهمبار از تغییر قوانین و نگاهتر دنبال شدند و شاید برای نخستین مطالبات مربوط به زنان، جدی

نرخ رشد سهم  افزایش برنامه مرکز مشارکت امور زنان در همان سال نخست، افزایش مشارکت اجتماعی زنان اعالم شد.

آوردهای دیگر دولت محمد خاتمی است. به رغم رشدکمی،کیفیت ها و موسسات آموزش عالی هم از دستدختران از دانشگاه

مشارکت زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد و موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماندند. در 

ریسک خواندن استفاده از زنان در »ی خود، با های اولیهعرصه وزارت نیز، زنان توفیقی نداشتند و محمد خاتمی به رغم وعده

رای نهم رویکردی متفاوت به مسائل زنان داشت، دولت اصولگ ها خاتمه داد.ها و بحثبه تمام جدل« سطوح مدیریت کالن

ی این دولت ساله 3ی وقت، در دورهی طرح دورکاری زنان شاغل در روزهای پنجشنبه و استخدام زنان به صورت پارهارائه

دانستند، بنابراین اگر زنان به هر دلیلی را  انجام کار در درون خانه میبراساس اعتقاداتی صورت گرفت که نقش اصلی زنان 

بندی پذیرش داوطلبان کنکور سهمیهمورد بعدی  رسید.شدند، باید ساعات بیرون ماندن آنها از خانه به حداقل میشاغل می

دانشگاه کشور دانشجوی دختر نپذیرفتند و  11، 23ی پیش رفت که در کنکور ورودی دانشگاه سالبود. این روند تا جای

ها حذف های تحصیلی که از بعضی دانشگاهی دانشگاهی را از دست دادند از جمله رشتهرشته  33دختران اجازه حضور در 

در به رییس دولت نهم و دهم، سیاست. حوزه زنان بودی نگاه خاصی بر این اقدامات، زاده.  iiی مطالعات زنان بودشد، رشته

گیری زنان یک بام و دو هوا بود، در عین ناباوری برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسالمی ایران درکابینه دهم سه وزیر کار
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لت نتوانست آورد که در نهایت خود رییس دو رأی« مرضیه وحید دستجردی»زن به مجلس معرفی شدند، تنها یکی از آنها 

 حضور همین تنها زن کابینه را نیز تحمل کند و او هم از صحنه کنار رفت. 

 

  مشارکت سیاسی زنان در زمان حاضرسطوح مختلف 

اتفاق در خانواده و جامعه،  انو مرد انی نقش  زنتغییرات زیادی در دیدگاه مردم درباره با وجود  اینکه در جوامع امروزی،

ای باالی سر مشارکت سیاسی زنان ایرانی بینیم که سقف شیشه(، اما در عمل می 313۷است ) آزاد ارمکی و غفور نیا،  افتاده

شود. ها حتی در رابطه با اعزام به خارج و بورس تحصیلی نیز دیده میها و تبعیضچنان به جای خود باقی است. نابرابریهم

درصد در طول خدمت خود هرگز در  3۷اند وی  دانشگاه به هیچ مرکزی معرفی نشدهدرصد زنان به عنوان نماینده 2۷بیش از 

 مجموع از دنیا سیاسی قدرت از زنان سهم خصوص در (. 734-727: 3133طلب، اند )شادیهای اجرایی اشتغال نداشتهپست

 و هلند ،دانمارک کشورهای پادشاهی های یمژر. دارند عهده بر زنان را دولت 23 رهبری ،متحد ملل سازمان عضو کشور 723

. هستند زن فنالند ی کابینه وزیر 73 مجموع از وزیر 7۷. دارد دنیا در را کابینه ترین زنانه فنالند. هستند ملکه دارای انگلستان

 7۷۷ مجموع از حاضر حال در. است بوده سابقه بی تاکنون ،باشند زن آن ی کابینه وزیران اکثر که دولتی ترتیب این به

 7 امارات ،زن 3 کویت ،زن 3 پاکستان ،زن 1 افغانستان درکشور. هستند درصد زن 74یعنی  نفر 43 فنالند مجلس ی نماینده

مطابق گزارش از سوی دیگر، . ( 3133) شکربیگی ، هستند وزارتی های سمت دارای زن 1 ویتنام ،زن 1 عراق ،زن 3 قطر ،زن

را کسب کرده  373ی کشور جهان، رتبه 31۳، ایران از بین 7۷37شکاف جنسیتی از سوی مجمع اقتصاد جهانی در سال 

کشور در بین کشورهای مورد بررسی وجود دارند که در آنها نابرابری در  3است و متأسفانه این بدین معناست که فقط 

هایی است که در مورد ترین گزارشن بیشتر از ایران است. این گزارش از معتبرها، منابع و درآمد بین زنان و مردافرصت

های های تهیه آن عبارتند از شاخصتاکنون در سطح جهان منتشر شده و شاخص 7۷۷1نابرابری بین زنان و مردان ازسال 

به  7۷۷1تا  7۷37های سال اقتصادی، آموزشی، توانمندی سیاسی و بهداشت. رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی در خالل

 7۷3۷، در سال 37۳کشور رتبه  31۳در بین  7۷33، در سال 373رتبه  31۳از بین  7۷37ترتیب بدین شرح است: در سال 

، در 331کشور رتبه  31۷در بین  7۷۷3، در سال 373کشور رتبه  317در بین  7۷۷2، سال 371کشور رتبه  314در بین 

قرار داشت. وضعیت ایران، بین  3۷3کشور در رتبه  33۳در بین  7۷۷1و در سال  333تبه کشور ر 373در بین  7۷۷3سال 

چهارمین تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف جنسیتی در نوسان بوده است و به طور مداوم جایگاه ایران به لحاظ 

اوم افزایش یافته و یا تبعیض جنسیتی شکاف جنسیتی تنزل کرده است. یعنی که یا نابرابری جنسیتی در ایران به طور مد

 iii.ها بهتر شده استعلیه زنان در ایران به بدی گذشته باقی مانده ولی وضعیت زنان در سایرکشور

هایی فراوان در راستای افزایش گرای فعلی ایران در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعدهسیدحسن روحانی، رئیس دولت اعتدال

ی وزرای مرداد ماه در مراسم تودیع و معارفه 73مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و بهبود وضعیت آنها در جامعه داد. اما در 

و پیش از این « ی کشور بوده است.اده نکردن از زنان در سطح وزرا، به دلیل شرایط ویژهاستف»پیشین و جدید اعالم داشت: 

گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا،  از طرفی مطابق«. انتخاب یک وزیر زن نباید باعث قانع شدن زنان شود»هم بیان کرده بود: 

ما باید بدانیم حضور زنان »حتا بیان کرده است: صرا« آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگهمایش ملی زنان، نقش»جمهور دررئیس
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گرای جدید برای افزایش مشارکت رسد تاکنون دولت اعتدالبه نظر نمی« در عرصه اجتماع فرصت است و تهدید نیست.

، سهم مشارکت زنان نخبه در امور iiiiای با بنیاد بارانالهه کوالیی در مصاحبهسیاسی زنان اقدام اثرگذاری کرده باشد. 

یاسی را ناچیز اعالم نمود. این نماینده مجلس ششم و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، معتقد است که تا آن تاریخ، دولت س

که برای دستیابی به اهداف های سیاست خارجی و اقتصادی قرار داده است، در حالیگرا، اولویت امور خود را در حوزهاعتدال

ی زنان و های انتخاباتی مبنی بر ایجاد وزارت خانهتواند مؤثر واقع شود. شعارارکت زنان میها هم، مشتعیین شده در این حوزه

های اعالم شده توسط دولت اعتدال فعلی، این امید را ایجاد کرد که شاید رویکرد خردگرا و معتدلی که وارد صحنه برنامه

زنان پایان دهد و بالطبع همین شعارهای دولت فعلی  های موجود در موردها و تبعیضسیاسی کشور شده است، به محرومیت

 کشور را به خود اختصاص دهد. یی زنان روشنفکر و فرهیختهتوانست آرا درصد قابل توجهی از جامعه

مسائل  ،میباشد تحقیق  هعمد وصلیا عنسانیموضوا دموجو ،که آن لیلد به ،جتماعیا معلو ی مطالعه ردمویها هپدید در

 محیط لکنتر و رناییمهااتو آن،بر ونفزا. ختداپر ها آن تبیین بهیحدوا مطالعه بچورچا در انبتو ،کههستند آن از تر هپیچید

 (،  3133  ،کیااز) باشد وتمتفا یگرد هشوپژ هشیبهوپژ از ستا ممکن ده،ستفاا ردمویها روش و نیهادموآز نمونه ،هشوپژ

.  به ستا ربسیاو پژوهشهای  تمطالعا منجاا ممستلز دی،یاز حد تا قطعیهرمساله بیش و کم جتماعیحلا معلو در ینابنابر

ویژه لزوم این تحقیقات دربارۀ مسئلۀ مشارکت سیاسی زنان که شاید دردرجۀ پایین تری از اهمیت فرض می شود مشهود 

ن امر مهم تحقق است. علوم اجتماعی و محققین این حوزه ملزم به انجام تحقیقات گسترده ای هستند، چراکه تا وقتی ای

 حال در ایران در زنان سیاسی مشارکت سطح که رسد می نظر به نپذیرد، کشور درمسیر توسعۀ خود با مانع روبرو خواهد بود.

 - است سیاسی مشارکت اشکال ترین هزینه کم از که - رأی های صندوق پای در حضور به عمده طور به و است پایین حاضر

 فعالیت چنین پاداش بودن پایین برابر در زنان، برای ویژه به سیاست عرصه در حضور های هزینه بودن باال. شود می محدود

 .انجامید خواهد مشارکت، اشکال ترین هزینه کم به آن شدن محدود و سیاسی مشارکت کاهش به هایی،

 

 :مشارکت سیاسی زنان افزایش ی، پیامدها و راهکارهاچالشها

 باور عدم، کالن درسطح ریزان کشور برنامه و مدیران انتخاب در مردانه تفکر بودن غالباز چالش های مهم این مسیر، 

 امکان بودن ، کالن درسطح ریزی برنامه و سیاستگذاری مدیریتی، های صحنه و امور اداره در زنان توانایی به جامعه

 مردانه اختارس، سازمانی باالی رده مشاغل و پستهاتصدی در مردان با مقایسه در برابر شغلی فرصتهای از استفاده

 مشاغل در زنان از استفاده ندیدن ضروری، همچنین زنان مختلف نقشهاینسبت به  انعطاف ننبود و مدیریتی هایعرصه

پایین بودن نرخ مشارکت سیاسی پیامدهای هستند. برخی  ، سیاست گذاری ها و ریاست های سازمانیمدیریتی باالی

سیاسی متعادل عدم مشارکت نیز طبق آنچه در مطالعات و تحقیقات این حوزه و مرور آنها قابل دریافت است، شامل: زنان 

 مقام در زنانمحرومیت ، سطح عالیدر افزایش مشارکت سیاسی زنان  برنامه مدون باهدف ، فقدانبین زنان و مردان 

 زنان بی نصیب گذاشتن  ، قوانین و ها مشی خط اززنان  های دیدگاهحذف ، مهم های مسئولیت نیز و حقوق از شهروند
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نظریات زنان آگاه  و دانش ،مهارت از جامعه  بی بهره گذاشتن، منابع تخصیص و ملی های بودجه در سهم داشتن از

  .هستند

موانع قانونی برسر راه برداشتن  می توانند شامل مواردی همچون: و احزاب ها دولتی متصور برای راهکارهادر این راستا برخی 

همکاری ، تشکل های مدنی زنان و حمایت از راه اندازی تشکل های زنان با هدف جذب مشارکت بخش های بلقوه فعال جامعه

بین بخش های تاثیر گذار جامعه از جمله حوزه های دینی و فعالین بخش زنان برای باز تعریف نقش زنان در مشارکت سیاسی 

رشته های مطالعاتی بین بخشی و یا  و گشترش راه اندازی، از تفاسیر نوین و ظرفیت های احکام ثانویه با تکیه و بهره بردن

گسترش و ارتقا کیفی رشته های دانشگاهی موجود با بهره گیری از ظرفیت زنان فارالتحصیل از این رشته ها برای تهیه متون 

ظرفیت های اجتماعی ،فرهنگی و آداب و دادن آموزه های علمی با آموزشی مبتنی بر نیاز ها ی واقعا موجود جامعه و تطبیق 

نوشتاری و مجازی به بهره گیری از توان کار،کار شناسی زنان برای  شنیداری، ارتقا برنامه های تصویری،، روسومی جامعه

ی ارائه، اجتماعی و خانهکاهش بار منفی و کلیشه ای نسبت به توانایی های زنان در حوزه های مختلف از جمله در عرصه های 

های ها، نشریات و دیگر رسانهچون صدا و سیما، روزنامهها و نهادهای تبلیغاتی کشور همشناسانه به رسانههای کاردستورالعمل

تالش برای ارتقای ، های منفی جنسیتی در خصوص توان ریاست و مدیریت زنانجمعی و ملزم کردن آنها به زدودن کلیشه

تحصیالت درتمام مقاطع با هدف دستیابی زنان به اطالعات وآگاهی بیشترکه باعث هموار شدن مسیر دسترسی  کمی و کیفی

ی ابزاری از رأی زنان و اعتمادسازی ازطریق اختصاص نظارت دقیق درجهت پرهیز ازاستفاده، شودآنها به مناصب عالی می

ها ها و فرمانداریها، استانداریهای اسالمی شهر و روستاشورا دادن بخشی از مشاغل تأثیرگذار همچون مجلس شورای اسالمی،

جامعه  ن صدای آنها به گوشاندبا هدف رس ،ایجاد بستری مناسب، برای ائتالف آگاهانه درجهت تحقق مطالبات زنان وبه زنان 

 هستند. و مسئولین

 

 جمع بندی نهایی:

 است داشتهدر کشور ما برابری جنسیتی در افزایش مشارکت سیاسی زنان و روند کندی که تا به حال  نقشبا توجه به اهمیت 

ی مطالعات به صورت تجربی و نه با پشتوانه"ی علمی و تخصصی تقریباهابیشتر فعالیت این حوزهدر  و توجه به این مسئله که

و وضع فعلی میزان مشارکت سیاسی زنان و موانع و راهکارهای آنچه دربارۀ تاریخچه  ند. وا صورت گرفته جهانی نظری وعلمی

 شغلی و زندگی، شرایط کیفیت بهبود اثربخشی، و کارایی نظیر موضوعاتی کنار این مسئله گفته شد، به نظر می رسد که در

توجه بیشتری شود و این هم  در سیاست زنان جایگاه بهبود بهباید جنسیتی و خشونت،  هایاستفاده سوء هایریشه با مبارزه

تطبیقی با سایر جوامع روبه مطالعات و گسترده مطالعات جامعه شناسانه  ، پژوهش ها و آسیب شناسی ها از مسیرنیز مهم امر 

از  تحقیق، و عمیق مصاحبه نظیر مختلفی ابزارهای پژوهش های علوم اجتماعی با تحقق خواهد یافت.توسعه یافته  ورشد 

را بررسی کرده و میزان نیاز جامعه به دستیابی زنان به مناصب سیاسی و باالتر رفتن نرخ  اتموضوع زوایای مختلف این

 سیاسی مشارکت .کنندمشخص به صورت موردی و در تمام نقاط کشور، مورد بررسی قرار داده و مشارکت سیاسی آنها را 

 به نسبت ملی توسعه هــایریزیبرنامه در تساوی جنسیتی رویکرد و کشورسطح کالن های  ریزیبرنامه در، حضور آنها زنان
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و دخالت دادن آنها  جامعهدر کلیدی و مهم  نقشهای ایفای برای آماده کردن آنها توان افزایی، محوریت با زنان مشــکالت

است و از سوی  نیانسا وقحق و توانایی و دانایی اصل دو مدار بر بعنوان نیروهای عامل در تصمیم گیری های سیاسی کشور،

بعنوان نیمی جامعه خود  زنان پتانسیلچاره ای جز به کارگیری  متوازن پایدار توسعه به دستیابی برای اجتماعی نظام هردیگر 

این امر مهم از مسیر تحقیقات منسجم و وارد کردن زنان بعنوان یک قشر مهم  شیوه، ندارد. بهترینبه از سرمایه انسانی، 

 تحقیقات حوزه مشارکت سیاسی امکان پذیر است.اجتماعی در 

 

 منابع فارسی:

، مریم خراسانی، حمید احمدی، درآمدی بر جامعه شناسی نگرشهای فمینیستی( 3131ابوت،پامال، واالس، میشل )

 تهران: صنوبر.

 .7شماره  ،ی پژوهش زنان مجله، «برابری جنسیتی در حوزه سیاسی( »313۷آزاد ارمکی، تقی، غفورنیا، نفیسه )

 (، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه همال زنجانی زاده، نشر لیکا 3137آندره، میشل ) 

 ، نشر کلمهتهرانتوسعه ، جامعه شناسی ،  3133، مصطفی ازکیا،        

 732 -723، هران، نشر نی، ص3134بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی،       

 ( ، تهران3131بشیریه، حسین ،نظریات جدید در علم سیاست،)         

، مشارکت مردم با تاکید بربسیج تهیدستان روستایی، مترجم: عباس مخبر، تهران، سازمان برنامه و  311۳پارادو، رام بی، 

 بودجه

 جاعی، تهران، ، نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر ش3133پالمر مونتی و الری اشترن،       

 3۷7و  3۷1دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،  صص       

مسائل جامعه ح لین همایش ملیطرت اومجموعه مقاالدار، یشه رتناقصیان؛ یردر اجتماعیاکت رمشا، 3131پیران، پرویز، 

 ۳13-۳47، صصعالمه طباطبائیه نشگارات دانتشاان، اتهر،ئیسیل رجماان، یراشناسیایران ،

 ، «بررسی جایگاه و نقش زنان خاورمیانه در مشارکت سیاسی»(، 3132گهرپور، محمد )فرد، زهرا و زهدیپیشگاهی      

  .44-7۳فصلنامۀ زن در جامعه، شماره اول: 

، بختیاری، محمدعزیز، فوالدی، محمد، موسسه پژوهشی شناسیمفاهیم و کاربردهای جامعه(  7۷۷۷جاناتان ) ترنر،

 امام خمینی.

 ، «نقش عوامل روانشناختی درمشارکت سیاسی زنان»(، 3131البنین )چابکی، ام      

 71۳ -713سیاسی زنان در کشورهای اسالمی، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی:  مشارکت  مجموعه مقاالت همایش      

 (، راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسالمی، 3133حافظیان، محمدحسین )      
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 های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.سمینار مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسالمی، مرکز پژوهش      

 .73رکبیر، ص، دفتر سوم، تهران، امی3111در جستجوی راه از کالم امام،        

      یصبوری، انتشارت سمت.شناسی سیاسی، ترجمهای بر جامعه، مقدمهجامعه و سیاست(  3133راش، مایکل )       

ی محسن آرمین، تهران: نشر قطره، تبریز: ، ترجمهمشارکت سیاسی زن از دیدگاه اسالمی(  3133رئوف، هبه) 

 ستوده.

 اجتماعی -تحلیل جایگاه مشارکت زنان درفرآیند توسعه سیاسی، (3133، بهزاد، )الهاشم  رضوی      

 73تهران، کتابنامۀ علوم اجتماعی، شماره  انقالب اسالمی ایران،       

 .21(،ص3131ریتزر،جورج،نظریه های جامعه شناسی، ترجمه احمدرضا غروی زاد،)تهران،ماجد،      

 71-72، صص۳1و ۳۳،شماره  اقتصادی –سیاسی، اطالعات سیاسیاصول ثابت توسعه ، 3133محمود،سریع القلم،        

 ، مجموعه مقاالت«مدیریت زنان: ضرورت تغییر رفتار در نقش مدیریت( » 3133شادی طلب، ژاله )       

       شناسی و مدیریت، سازمان مدیریت صنعتی.نخستین همایش جامعه         

 .شناسیی الکترونیکی جامعهفصلنامه، «زن ایرانی، ابزار یا سهیم در قدرت سیاسی( » 3133شکربیگی، عالیه ) 

 ، شهروندی و مشارکت درنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی ، فصلنامه حقوق تامین اجتماعی.3134شیانی، ملیحه ،        

 دیدگاه فرهنگ شناسی، تهران، ( جامعه مدنی از  3131طباطیایی، محمد باقر )       

 انتشارات مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.       

 شناسان، تهران.، انتشارات جامعهزنان در عرصه عمومی(  3133عبدالهی، محمد ) 

 ، ترجمه جواد شیخ االسالمی، تهران، 3،جلد 3131فاستر، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی ،      

        1۳3فرهنگی،  انتشارات علمی و        

  نی نشر ( مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: 3133فوکو، میشل )          

، «نقش اجتماعی شدن سیاسی و عوامل اجتماعی کننده در مشارکت سیاسی زنان( » 3131کاظمی پور، شهال ) 

 ورهای اسالمی.مجموعه مقاالت همایش سیاسی زنان در کش

       شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی بررسی جامعه( » 312۷گالبی، فاطمه، حاجیلو، فتانه ) 

 ی کارشناسی ارشد.نامه، پایان(«زنان ) مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی 

 نشر نی، تهران، چاپ هشتم، کاشانی، مترجم منوچهر صبوریشناسی ، جامعه ، ( 3133، )آنتونیگیدنز،
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 .7۷، ص313۳مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، وزارت امورخارجه، ( ، 313۳نسرین، )مصفّا،  

 :37، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره «موانع مشارکت مدنی زنان در ایران»(، 3131اصل، عباس )حمدیم

 ، تهران.«اجتماعی مؤثر بر آن مشارکت سیاسی زنان و عوامل( » 3137موحد ، مجید )        

های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقالب موانع مشارکت زنان در فعالیت(  3137 ناجیراد، محمدعلی ) 

 31۷-21 ، تهران:کویر.اسالمی

 ، تهران: رسا، جلد اول.ساله ایران ۵۲تاریخ (  3133نجاتی، غالمرضا ) 

نامه ارشد دانشگاه آزاد، ، پایان«تاکنون 2۷ی و بررسی نقش آنها از دههمشارکت سیاسی زنان (» 3133نگینیان، ایمان ) 

 تهران مرکز.

 ی علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشکده یهمجل، «مشارکت مفاهیم و شناخت انواع( » 31۳1نیک گهر، عبدالحسین ) 

 .۳شماره 

  ۳3، 313۷تهران، نشر علم،  جمه محسن ثالثی،هانتیگتن، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، تر       
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